Vastaanottaja _______________
_____ /_____ 20____

Porin kaupunki
Kasvatus- ja opetusvirasto

HYVÄKSYN, ETTÄ PÄÄTÖKSIÄ VOIDAAN LÄHETTÄÄ
SÄHKÖISESTI (edellyttää pankkitunnuksia/mobiilivarmenne)
(katso takasivu)

PÄIVÄHOITOHAKEMUS
ESIOPETUSHAKEMUS
TIETOJEN TARKISTUS

Lapsen tiedot

HOIDON TARVE ALKAEN ______ / _____ 20 ____

Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna)

Äidinkieli

Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka

Tiedot huoltajista
ja perhesuhteista

Henkilötunnus

Perheen sähköpostiosoitteet

Huoltajan nimi

Puolison tai avopuolison nimi

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Ammatti tai tehtävä

Ammatti tai tehtävä

Työ-/opiskelupaikka

Työ-/opiskelupaikka

Työ-/opiskelupaikan osoite

Työ-/opiskelupaikan osoite

Työaika

Puhelin

Perhesuhteet:

Ensisijainen
päivähoitomuoto

avioliitossa

avoliitossa

naimaton

eronnut/leski

kokopäivä

Perhepäivähoito
Hoitajan kotona
kokopäivä

Vaihtoehtoinen
päivähoito
Kuljetus

Työaika

Puhelin

Huoltajuus:
yksinhuoltaja
Huoltajien nimet:

yhteishuoltajuus

Päiväkodin nimi:
esiopetus 4 t/pv

Huom! Vuorohoidon
hakemuksen palautus
henkilökohtaisesti
ensisijaiseen päiväkotiin

Puhelin kotiin

osapäivä

erityisryhmä

vuorohoito

päivähoito + esiopetus

Hoitopäivien määrä/kk ______
Päivittäinen hoitoaika
klo

Alue:
Ryhmäperhepäivähoito

Päivittäinen hoitoaika
klo

Kolmiperhehoito

osapäivä

Hoitopäivien määrä/kk ______

Vuorohoidon tarve: montako hoitopäivää/kk ______________
lauantaihoito

klo __________ - __________

iltahoito klo _________ - _________

sunnuntaihoito klo __________ - __________
yöhoito klo _________ - _________
Vaihtoehtoisten päiväkotien ja perhepäivähoitoalueiden nimet toivotussa järjestyksessä

Lapsen kuljetus päivähoitoon/esiopetukseen
jalan

yleisellä kulkuneuvolla

omalla autolla

Perheenjäsenet

Perheen muiden samassa osoitteessa asuvien alle 18 v. lasten nimet ja henkilötunnukset

Päivähoitotilanne

Tällä hetkellä kunnallisessa päivähoidossa olevat lapset: nimi syntymäaika, hoitopaikka

Sisaruksia haetaan kunnalliseen päivähoitoon
Päiväkoti __________________________________

Perhepäivähoito __________________________

TULOTODISTUKSIA EI TOIMITETA,
HYVÄKSYMME KORKEIMMAN PÄIVÄHOITOMAKSUN
HUOM! JOS HAKEMUS KOSKEE VAIN ILMAISTA ESIOPETUSTA 4 T/PV,
TULOJA EI TARVITSE ILMOITTAA
PERHEEN BRUTTOTULOT
Huoltaja

Puoliso/avopuoliso

Rahapalkka brutto €/kk
brutto €/vuosi
Palkka tai liiketulot yrityksestä
Yrittäjän yksityisotot vuodessa
Työttömyyskorvaus
Päivähoidossa olevan lapsen:
- elatusapu ja tai/-tuki
- eläkkeet
Päivä- ja äitiys-, tai vanhempainraha
Eläkkeet
Pääomatulot: korko-, osinko- ja vuokratulot
Muut tulot
Tulot yhteensä
Vähennetään elatusavut toiselle
perheelle (tositteet liitteeksi)

PÄIVÄHOITOMAKSUUN VAIKUTTAVAT TULOT YHTEENSÄ
Liitteet:
-

_________________

Palkkatodistukset/palkkanauhat, joista selviää kuluvan ja edellisen vuoden kertymä
Yrittäjän tulot vahvistetusta verotuksesta sekä tuloslaskelma ja tase ja selvitys yksityisotoista ja –sijoituksista
Todistus muista tuloista, esim. äitiys- ja vanhempainrahasta, työttömyyskorvauksesta,
kurssipäivärahasta, eläke- yms. tuloista
Todistus opiskelusta
Tosite pääomatuloista: korko-, osinko-, vuokratulo
Kuitti elatusmaksusta toiselle perheelle

JOS TULOTODISTUKSIA EI TOIMITETA, MÄÄRÄTÄÄN KORKEIN PÄIVÄHOITOMAKSU

Tuloksi ei huomioida esim. lapsilisää, asumistukea, lastenhoidon tukea ja opintotukea.
Mikäli opiskelijoilla on opiskelujen ohessa työtuloja, pitää niistä ilmoittaa, ei kuitenkaan kesätyötuloja, mikäli opiskelu jatkuu syksyllä.
HUOMAA! OLEELLISET TULOJEN MUUTOKSET ON VÄLITTÖMÄSTI ILMOITETTAVA

Muita tietoja
lapsesta

Esim. lapsen allergiat, sairaudet, erityispäivähoitopaikan tarve ym.
Erityisruokavalion noudattaminen edellyttää aina terveydenhoitajan tai
lääkärin lausuntoa
Liitteeksi lääkärin, psykologin, perheneuvolan ym. lausunto

Huom!

Allekirjoitus

OLEELLISET OLOSUHTEIDEN MUUTOKSET ON VÄLITTÖMÄSTI ILMOITETTAVA
(ESIM. PERHETILANTEEN, OSOITTEEN, TYÖPAIKAN, ANSIOTULOJEN
MUUTTUMINEN)

VAKUUTAN TIEDOT OIKEIKSI JA SUOSTUN ANNETTUJEN TIETOJEN
TARKISTAMISEEN
Päiväys
_____ / _____ 20__

Allekirjoitus

OHJEITA PÄIVÄHOITOHAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEKSI
Lapsen sekä huoltajien nimet ja henkilötunnukset on merkittävä selvästi ja oikein.
Hakemuksen kohta: Perheenjäsenet: merkittävä samassa osoitteessa asuvien alle
18 v. lasten nimet ja henkilötunnukset (perheenjäsenten lukumäärä vaikuttaa päivähoitomaksuun). Perhekokoon ei lasketa 18 v. täyttäneitä lapsia.
Jos lasta haetaan vaihtoehtoisesti useampaan päiväkotiin, numeroi missä järjestyksessä vaihtoehtoisiin päiväkoteihin haetaan
Kaikista sisaruksista täytetään omat hakemukset.

HAKEMUSTEN PALAUTUS
Päivähoitohakemus on tehtävä neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työstä tai opinnoista eikä hoidon tarpeen alkamisaika ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava kaksi viikkoa ennen kuin
lapsi tarvitsee hoitopaikan.
Uusien lasten hakemukset palautetaan ensisijaisesti kasvatus- ja opetusvirastoon tai
päiväkotiin, johon lasta on ensisijaisesti haettu
Perhepäivähoitohakemukset palautetaan alueen perhepäivähoidon ohjaajalle
Vuorohoidon hakemukset palautetaan henkilökohtaisesti siihen päiväkotiin johon lasta ensisijaisesti haetaan
Päivähoidossa jo olevien lasten tarkistushakemukset keväisin palautetaan lapsen
omaan päiväkotiin
Hakemus jätetään vain yhteen paikkaan

SÄHKÖISET PÄÄTÖKSET
Vanhemmalle voidaan lähettää päivähoitoa koskevia päätöksiä sähköisesti, mikäli hän on
hyväksynyt asian hakemuksen etusivulla. Viesti saapuneesta päätöksestä lähetetään vanhemman sähköpostiin tai puhelimeen. Viestissä ilmoitetaan, että päätös on luettavissa päivähoidon webissä (Vetumassa). Vetuma tarkoittaa sähköistä järjestelmää, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella. Vetumaan pääsee varhaiskasvatuksen nettisivuilta, sähköinen asioiminen – kohdasta.
Vetumaa voivat käyttää vain päivähoidossa jo olevat asiakasperheet. Vetuman kautta voi
myös päivittää huoltajien puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, hyväksyä korkeimman päivähoitomaksun tai irtisanoa hoitopaikan.

