PÄIVÄHOITOHAKEMUS
Varhaiskasvatus (päivähoito)

saap.
Nimi

Hetu

LAPSEN TIEDOT Kotiosoite

Puh

Osoite hoidon alkaessa
Nykyinen hoitopaikka
kotona
ÄIDINKIELI

suomi

ruotsi

yksityinen
saame

kunnallinen, mikä kunta?

muu, mikä

Nimi
HUOLTAJAN
TIEDOT

Hetu

Ammatti
Puh.nro työaikana
Työ/opiskelupaikka

Työaika/ajat

Työpaikan osoite
Nimi
PERHEESSÄ
ASUVAN 2
HUOLTAJAN/
PUOLISON/
AVOPUOLISON
TIEDOT

PERHEKOKO
TOIVOTTU
HOIDON
ALOITUS- JA
PÄÄTTYMISPV

Ammatti
Puh.nro työaikana
Työ/opiskelupaikka

Enintään

3 rastia

Työaika/ajat

Työpaikan osoite
Huoltajat + alle 18-vuotiaat, perheenjäseniä yhteensä
Hoidontarpeen syy

_____/_____20____ - _____/_____20____
työllistyminen

HOITOMUOTOTOIVE
TOIVOTTU
HOITOMUOTO

Hetu

1

2

koulutus

3

Päiväkoti

nimi

Perhepäivähoito

nimi tai alue

Ryhmäperhehoito
Leikkivakka

Turenki

Vuorohoito

Tervakoski

Muu hoitomuoto, mikä?

Esiopetus
Esiopetus+päivähoito

päiväkodin nimi

hoitoaika-arvio/klo

hoitotuntien määrä/vko

VIIKOTTAISEN
Arkipäivät
HOITOTARPEEN
ARVIO JA
Lauantaihoito
HOITOPÄIVIEN
TUNTIMÄÄRÄ/VK

enint. 20 h/vko
yli 20h-alle 35h/vko

Sunnuntaihoito

vähint. 35 h/vko

Yöhoito

Maksamme enimmäisHOITOMAKSU

LAPSEN
HOITOON

määrän

tai

Toimitamme uusimmat

ks.kääntöpuoli

tulotietomme hoidon

HOITOMAKSUN
MÄÄRITTELYSSÄ

alkamiskk:n aikana

HUOMIOITAVAT
TULOT

Lääkärin, psykologin yms. lausunnot erityispäivähoidon tarpeesta,sairaudet, allergiat

VAIKUTTAVAT
TIEDOT

Lapsen sijoitukseen vaikuttavia tietoja, esim. perheen olosuhteita koskevia
LISÄTIEDOT

Jos lapsen toinen biologinen vanhempi ei asu samassa osoitteessa, onko sovittu?
HUOLTAJUUS

yhteishuoltajuus

yksinhuoltajuus

nimi, kotikunta ja puhelinnumero
Nimi
LAPSEN
HOITOON

puh.

Varahakija/t

TUOJA JA
HAKIJA

puh.

kyllä
HOITOON
KULJETUS

ei

Onko mahdollista kuljettaa omalla autolla?

Kotona lemmikkejä? Tietotarve allerg. lasten, muiden perheiden, sijoituksen kannalta perhepäivähoidossa
kyllä

LEMMIKIT

ei
Mikä?

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen
ALLEKIRJOITUS

Paikka, aika ja allekirjoitus

Päivähoitomaksuun vaikuttavat tulot: ansiotulot (brutto) (myös palkan osana maksettava tuotantopalkkio,
verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu, pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja
HOITOMAKSUN vuokratulot), itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha),
MÄÄRITTELYS- verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja), eläkkeet ja elinkorot (myös lasten,
SÄ HUOMIOITA- jotka ovat päivähoidossa), elatusavut ja -tuet päivähoidossa olevista lapsista, työttömyysturvalain mukaiVAT TULOT
nen päiväraha, Kelan maksama työmarkkinatuki ja koulutustuki, työvoimakoulutuksen koulutustuki/
koulutuksen ansiotuki, Kelan ja vakuutusyhtiöiden maksama kuntoutusraha, sairasvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, isyys- ja vanhempainraha, tapaturmavakuutuksen
päiväraha ja haittaraha, kunnan maksama omaishoidontuki, perhehoitajan hoitopalkkio ja muut jatkuvat
henkilökohtaiset tulot.

