Tyhjennä
VARHAISKASVATUSHAKEMUS

Saapunut ___/___20___

HOIDON TARVE □ Alkaa ___________ □ Päättyy ___________ □ Jatkuu
LAPSEN/LAPSET SUKU- JA ETUNIMET, joille paikkaa haetaan

Henkilötunnus

KOTIOSOITE___________________________________________________________________________
1. Huoltaja

2. Samassa taloudessa asuvan toinen
huoltaja, avio- tai avopuoliso

Nimi
Henkilötunnus
Työ- tai
opiskelupaikka,
osoite ja työpuhelin
Puhelinnumero koti
Sähköposti

□ naimaton □ naimisissa □ avoliitossa □ muu huoltaja □ eronnut □ erossa asuva
□ leski
□ rekisteröity parisuhde □ yhteishuoltajuus

Perhesuhde

Hoidon
hakuperuste

□ Työ/opiskelu (hakuaika 4 kk)
□ Äkillinen työllistyminen/opiskelun aloittaminen (hakuaika 2 viikkoa)
□ Muu mikä?

VARHAISKASVATUSMUOTO

HOIDON TARVE:

□ Päiväkoti □ Perhepäiväkoti

□ Perhepäivähoito

□ ma - pe □ la □ su □ iltahoito □ yöhoito □ vuorohoito

Varattu hoitoaika
□ 0 - 60 h/kk
□ 61 - 84 h/kk
□ 85 - 115 h/kk
□ 116 - 150 h/kk
□ 151 h/kk tai enemmän

□ maksuton esiopetus
□ maksuton esiopetus + hoitoaika: □ 0 - 60 h/kk
□ 61 - 84 h/kk
□ 85 - 115 h/kk
□ 116 - 150 h/kk
□ 151 h/kk tai enemmän

Säännöllinen hoitoaika (klo)__________________
Mahdollisuus käyttää omaa autoa:

□ kyllä □ ei

Hoitoaika vaihtelee (klo)________________________
Lapsen allergiat______________________________

Pvm______________________Allekirjoitus__________________________________________________
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.
Hakemuksen tiedot rekisteröityvät Pro Consona järjestelmään ja Varda varhaiskasvatusjärjestelmään.
Rekisterien tiedot ovat salassa pidettäviä.

TULOSELVITYS

□ HYVÄKSYMME ENIMMÄISMAKSUN. EMME TOIMITA TULOTIETOJA.
HYVÄKSYMME TULOREKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KÄYTTÄMISEN ASIAKASMAKSUJEN
MÄÄRÄÄMISESSÄ
Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) ja varhaiskasvatuksessa
olevien lasten tulot lapsikohtaisesti. Lapsen tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu/-tuki.
Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
PERHEEN KOKO _______ (vaikuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuteen)
Perheen kotona asuvat alle 18 v. lapset (syntymävuodet)_________________________________________
Hakijaperheen tulot
1. HUOLTAJA
2. HUOLTAJA
LAPSI
NIMI

_____________________ ______________________ ____________________
bruttotulot/kk

bruttotulot/kk

bruttotulot/kk

Palkka ja muut
ansiotulot
Liike- ja ammattitulot
Maatilataloudentulo
Työttömyyskorvaus,
työmarkkina- koul.tuki,
sairauspäiväraha
Äitiys-, isyys- ja/tai
vanhempainraha
Eläkkeet
Pääomatulot, korko,
vuokra ym
Elatusmaksu tai -tuki
Muut tulot, mitkä:
Vähennettävät:
Maksetut elatusmaksut

LIITTEEKSI:
Verotustodistus metsä-, pääoma- ja muidentulojen osalta
= palkkatodistus tai tilinauha, josta selviää ed. 12 kk kertymä.
Palkkatulo
Yritystulo
= viimeisin selvitys ennakonpidätysperusteista tai viimeksi vahvistettu verotuspäätös, sekä
tulo- ja tase laskelma viim. tilikaudelta tai selvitys YEL/MYEL-maksuista tai päätös starttirahasta.
Päiväraha, työttömyyspäiväraha tai eläke = kopio päätöksestä
Opiskelijat = opiskelutodistus sekä tiedot opintoetuuksista
LOMAKKEEN PALAUTUS:
Varhaiskasvatus; Perhekeskus Tammi, Myllytie 12, 19650 Joutsa
varhaiskasvatuksen esimies Lehto Annikki
p. 040 8217 176 annikki.lehto@joutsa.fi

