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UUSI HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEEN
Vastaanotettu _________________
VARHAISKASVATUSPAIKAN VAIHTO
VARHAISKASVATUKSEN KERHOTOIMINTA (VAIN Lempyyn ja Iisveden kouluilla!)
MUUTOS
1. LAPSEN
HENKILÖTIEDOT

2. HAKEMUKSEN
PERUSTE
3. TIEDOT
HUOLTAJISTA

Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)
Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Henkikirjoituspaikka tammikuun 1 pv

Muiden alle 18-v. kotona asuvien sisarusten syntymäajat

Henkilöiden lukumäärä perheessä

Varhaiskasvatukseen hakemisen peruste
kokoaikainen työ/yrittäjyys

osa-aikainen työ/yrittäjyys

kokoaikainen opiskelu
Huoltajan nimi

muu syy, mikä:

osa-aikainen opiskelu
Samassa taloudessa asuvan toisen huoltajan,
huoltajan avio- tai avopuolison nimi

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

Nykyinen ammatti tai tehtävä

Nykyinen ammatti tai tehtävä

Työ-/opiskelupaikka ja puhelin

Työ-/opiskelupaikka ja puhelin

Työpaikan osoite

Työpaikan osoite

Työaika klo

Työaika klo

Opiskelija, valmistumisaika

Opiskelija, valmistumisaika

-

-

4. ELATUSAPU
JA –TUKI

Lapsen saama elatustuki ja/tai -apu

Perheen maksama elatusapu

5. TOIVOTTU

Ensisijainen toive

Nykyinen hoitopaikka

Toissijainen toive

Hoitoaika viikossa:

€ /kk

(ei koske
kerhotoimintaa)

VARHAISKASVATUKSEN
MUOTO JA
HOITOPAIKKA
SEKÄ
HOITOAIKA

€ /kk

enintään 20h
Toivottu aika klo:

Kokopäivähoito
Osapäivähoito
Lauantaihoidon tarve

Sunnuntaihoidon tarve

on
klo

-

klo

on

-

klo

yli 35h

Päivähoidon tarve (alkaa – päättyy):

.
. 20
Ilta/yöhoidon tarve

on

alle 35h

.
. 20
Erityishoidon tarve
on

-
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6. LAPSEN
TERVEYDENTILA

Sairastetut lastentaudit

Sairaudet, allergiat, sairaalassaolo

Huomioitavaa lapsen terveydentilassa

7. LISÄTIETOJA
(HAKIJAN
MERKINNÄT)

Mihin muihin seikkoihin hakija haluaa vedota tai saattaa tiedoksi lapsen päivähoitoon liittyen
(perheenjäsenten sairaus, kasvatukselliset syyt, uskonnollinen vakaumus, poikkeava kotikieli, lapsen
erityishoidon tarve, tms.)

Onko mahdollista käyttää autoa kuljetuksiin?
kyllä

ei

Onko kotona lemmikkieläimiä?
kyllä

ei

Muut päivähoidossa olevat lapset ja hoitopaikat:
8. YHTEISHUOLTAJUUS

9. TIETOJEN
ANTAJAN
ALLEKIRJOITUS

Yhteishuoltajuuden toisen osapuolen nimi:

Syntymäaika:

Osoite:

Puhelinnumero:

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen
Päiväys ja allekirjoitus
.

. 20

_______________________________________________

Oleelliset olosuhteiden muutokset on välittömästi ilmoitettava ennen hoitosijoitusta
päivähoitotoimistoon ja sen jälkeen hoitopaikan esimiehelle. (esim. perhetilanteen, hoitotarpeen,
työpaikan, työmarkkina-aseman, osoitteen, jne. muuttuminen)
LISÄTIETOJA
(VIRANOMAISEN
MERKINNÄT)
TÄMÄN
HAKEMUKSEN
MUKAAN TULEVAT
LIITTEET

1)
2)
3)
4)

Huoltajilta työnantajan palkkatodistukset ja/tai ennakonpidätysperusteet kuluvalta vuodelta.
tositteet muista tuloista (elatusapu ja -tuki, todistus metsämaan pinta-alasta, pääomatulot,
eläkkeet, työttömyyskorvaukset, päivärahat, yms.)
opiskelijoilta oppilaitoksen antama opiskelutodistus, josta näkyy opiskelun kesto
muut mahdolliset selvitykset, joihin hakija haluaa vedota esim. lääkärin, psykologin tai
puheterapeutin lausunto lapsen vammaisuudesta, kehitys ym. häiriöistä, koululykkäyksestä

Tulona ei huomioida lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea,
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta,
rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia
apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon
tukea.
KERHOTOIMINTAAN HAKEVIEN
EI TARVITSE
TOIMITTAA
TULOTIETOJA!
Kerhotoiminnassa
on kiinteät maksut

EMME TOIMITA TULOTIETOJAMME, SUOSTUMME MAKSAMAAN KORKEIMMAN MAKSUN
Oikeus saada kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea päättyy kunnallisesti järjestetyn
päivähoidon alkaessa.
Pääsääntöisesti päivähoitomaksu peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta eli
poissaolot eivät yleensä pienennä päivähoitomaksua!
Tuloissa tapahtuvat 10% suuremmat muutokset tulee ilmoittaa päivähoitotoimistoon!
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