HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEEN Toimintakausi 1.8.20__-31.7.20__
Hakemus jätetty____/ ______ (viranomainen täyttää)
Lapsen tiedot

Sukunimi ja etunimet:

Henkilötunnus:

_______________________________________
Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka

_______________________
Äidinkieli:

______________________________________
______________________________________

_______________________

Perheen muiden alle 18-vuotiaiden lasten nimet ja syntymävuodet

Huoltajien henkilötiedot

Lapsen perhetilanne

____________________________________________________________________
Äidin nimi / huoltajan nimi
Isän nimi / huoltajan nimi
_____________________________________
Henkilötunnus

_____________________________________
Henkilötunnus

________________________________
Ammatti

_____________________________________
Ammatti

________________________________
Työpaikka

_____________________________________
Työpaikka

_______________________________

_____________________________________

Työaika,klo

Työaika, klo

_______________________________
Puhelin koti/työ:

____________________________________
Puhelin koti/työ:

________________________________

_____________________________________

Sähköposti:

Sähköposti:

________________________________
Lapsi asuu

__________________________



omien vanhempien luona

□ toisen vanhemman luona

Vanhemmilla yhteishuoltajuus


kyllä

□ ei

Varhaiskasvatuksen tarve
Jatkuva: ______________ alkaen,
Varhaiskasvatukseen
hakemisen peruste
 Työ


opiskelu



muu syy, hoito
enintään 20h
viikossa

Valitse
rastittamalla

Määräaikainen ajalle: _______________________________

Varatut tunnit kuukaudessa

Maksu kokopäiväisen
varhaiskasvatuksen hinnasta
prosentteina

0-30h/kk

30%

31-60h/kk

50%

61-84h/kk

60%

85-107h/kk

70%

108-130h/kk

80%

131-150h/kk

90%

151h tai enemmän/kk

100%

Säännöllinen hoitoaika: _________________________________
Vuorohoito:




Lapsen sairaudet/
Allergiat

2-vuorotyö
□ 3-vuorotyö
jokin muu epäsäännöllinen________________________________________
Lauantaihoidon tarve
Sunnuntaihoidon tarve

Lapsen hoidon järjestämisen kannalta tärkeät terveydelliset tiedot kuten esim. sairaudet, eläin- ja
ruoka-aineallergiat ym. ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Onko lapsella lääkitystä? Jos, mikä? ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Onko kotona lemmikkieläin? Jos, mikä? _______________________________________________

Yhteistyö

Tarvittaessa saamme olla yhteydessä lasten neuvolan kanssa lapsen kehitystä ja terveyttä
koskevissa asioissa
 Kyllä
 Ei
Lasten neuvola/terveydenhoitaja ______________________________________

Tulotietojen toimitus

Allekirjoitus



Tulotietoja ei toimiteta, korkein maksu



Tulotiedot toimitetaan myöhemmin, viimeistään kuukauden kuluttua hoidon aloituksesta

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.
Pvm. ___.___._____

Paikka _____________________________

Vanhemman/huoltajan allekirjoitus: _________________________________
Huomioitavaa:
-

-

1.8.2016 alkaen jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta enintään 20h viikossa. Oikeus kokoaikaiseen eli laajempaan
varhaiskasvatukseen (yli 20h/vko) on niillä lapsilla joiden vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät tai opiskelevat päätoimisesti.
Lapselle on kuitenkin järjestettävä varhaiskasvatusta kokoaikaisesti, jos se on tarpeen lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi tai
perhetilanteesta johtuen taikka se on muutoin lapsen edun mukaista.
Hakemus tulee jättää 4 kk ennen päivähoidon tarvetta. Jos päivähoidon tarve ei ole ennakoitavissa (työllistyminen tai opinnot) on
ilmoitus jätettävä välittömästi tarpeen ilmaannuttua – tällöin hoitopaikka järjestetään kahdenviikon kuluessa.

Toimitettavat liitteet:
Palkkatodistus, josta käy ilmi keskimääräinen bruttokuukausiansio
Todistukset muista tuloista, esim. sivutulot, pääomatulot, eläkkeet, vuokratulot, kurssipäivärahat, elatusmaksut ja –tuet
Yrittäjät; viimeisin verotustodistus, viimeisin tuloslaskelma ja tase
-

Mikäli maksupäätös perustuu asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti

