
SODANKYLÄN KUNTA PÄIVÄHOITOHAKEMUS
SIVISTYSPALVELUT/VARHAISKASVATUS
PL 60
99601 SODANKYLÄ
Puh. 016-618 167

 Lasta haetaan

Poikkijoen päiväkoti/vuorohoito perhepäivähoitoon

Paulaharjun päiväkoti
pienryhmä/tuentarve

Touhula päiväkoti

Saamen kielipesä / Vuotso
Saamen kielipesä / kirkonkylä 

Saamenkielinen päivähoito 

 väestörekisterissä   äidinkieli  

suomi           saame muu ________

 Hoidon tarve

kokopäivähoito (yli 5 h ) klo  ____________ osapäivä (enintään 5 h/päivä) klo ______________

ma-pe lauantai sunnuntai iltaisin öisin

 Hoitopäiviä viikossa  __________ Hoitopäivien enimmäismäärä kk:ssa ___________

 Onko mahdollista käyttää autoa päivähoitokuljetukseen Hoidon tarve alkaa     ______________

kyllä ei Hoidon tarve päättyy  ______________

 HUOM! Hakemus on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee
päivähoitopaikkaa vanhempien työn tai opiskelun vuoksi (muutoin hakuaika 4 kk).

 Lapsen sukunimi etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) henkilötunnus

 Osoite kotipuhelin

 Huoltajan perhesuhde

avoliitto avioliitto yksinhuoltaja yhteishuoltajuus -

 Äidin nimi ja henkilötunnus (myös yht.taloudessa elävät)             Isän nimi ja henkilötunnus  (myös yht.taloudessa elävät)

 Nykyinen ammatti tai tehtävä Nykyinen ammatti tai tehtävä

 Nykyinen työpaikka Nykyinen työpaikka

 Puhelin työhön Puhelin työhön

Työaika: arkena, lauantaina, sunnuntaina Työaika; arkena, lauantaina, sunnuntaina

Kuinka usein lauantai/sunnuntai työvuoro Kuinka usein lauantai/sunnuntai työvuoroKuinka usein lauantai/sunnuntai -työvuoro Kuinka usein lauantai/sunnuntai -työvuoro



 Lapsen terveydentila

Sairaudet, vammaisuus, allergiat, ym. (tarvitaan lääkärintodistus)

____________________________________________________________________________________

Kotona lemmikkieläimiä on ei

 Perheen muut alle 18-vuotiaat lapset/syntymävuosi

 Tuloselvitys (toimitettava kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta).
 Kuukausitulona otetaan huomioon hakijan sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän henkilön veronalaiset
 ansio- ja  pääomatulot sekä  verosta  vapaat   tulot. Tulot  ilmoitetaan  työnantajan  täyttämällä  todistuksella,
 selvityksellä ennakkopidätyksen ja ennakkokannon perusteista (verokortin yhteydessä), kopiolla työnantajalle
 toimitetusta verokortista tai  todistuksella viimeksi vahvistetusta verotuksesta.

 MUUT TULOT (ilmoitetaan tässä kohdassa)

 Elatusapu tai -tuki (vain päivähoitoa saavasta) €

 Muut tulot, mitkä (esim. korko-, vuokra ja osinkotulot) €

VÄHENNETTÄVÄT ERÄT

 Maksettava elatusapu €

 Rahana maksettava syytinki €

 Lisäselvityksiä (mm. lapsen erityishoidon tarve)

 Huoltajan allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus
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