
PÄIVÄHOITOTIETOJEN MUUTOSILMOITUS 
  

HOIDONTARVE TUNTEINA PÄIVÄHOITO

   enintään 20 h/vko

   yli 20 h/vko - alle 35 h/vko

   vähintään 35 h/vko

Emme toimita tulotietoja

Toimitamme viimeisimmät tulotietomme  hoidon aloituskuukauden aikana 
 Tulojen muuttuessa tarkistus päivähoitomaksuun tehdään tulotietojen toimittamista seuraavan kuukauden alusta lukien

Pvm:
Allekirjoitus:

                                                                                      VARHAISKASVATUSTOIMISTO 
                                                                                                         varhaiskasvatus.toimisto@janakkala.fi  
                                                                                              Avoinna ma-pe 8-11 
                                    Päivähoitomaksut:   Leena Toivonen  leena.toivonen@janakkala.fi     Puh. (03) 6801 264 
               Katja Pesola          katja.pesola@janakkala.fi           Puh. (03) 6801 647

Sopimus tehdään vähintään kolmeksi (3) kuukaudeksi. Mikäli hoitoajat eivät ole viikoittain toistuvia, käytetään määrittelyssä neljän viikon 
jaksoa. Ilmoitus muutoksista tehdään edeltävän kuukauden loppuun mennessä. Jos sovitut hoitotunnit ylittyvät,  maksu määritetään 
käytettyihin tunteihin perustuen. Koskee myös esiopetuksen lisäksi tarvittavaa päivähoitoa.

Saapunut:

Päivähoitopaikan irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Lapsen/lastemme viimeinen hoitopäivä on

Pvm:

HOITOMAKSUN MÄÄRITTELY

HOITOPAIKAN IRTISANOMINEN

MUU MUUTOS esim.puhelinnro-/ osoitemuutos, muutos perhekokoonpanossa, nimimuutos, työ- tai opiskelupaikan muutos

HOIDONTARVE TUNTEINA, ESIOPETUKSEN LISÄKSI PÄIVÄHOITOA

   enintään 20 h/vko

   yli 20 h/vko - alle 35 h/vko

   vähintään 35 h/vko

Ajalle:

LAPSEN TIEDOT

Ajalle:

Ajalle:

Ajalle:

Ajalle:

Ajalle:

Nimi: Syntymäaika: Varhaiskasvatusyksikkö:
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