
 
 
       
    
    

      

 

Lapsen  Sukunimi ja etunimet (kutsumanimi alleviivaten)             Kansallisuus 
henkilötiedot  

 Henkilötunnus      Väestökirjalain muk. kotikunta      Äidinkieli 
 

 Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka              Puhelinnumerot, joista  
                huoltajat tavoittaa päivisin 
   Ev.lut. Ortd. Muu, mikä 

 
Tiedot  Sukunimi ja etunimet (äiti)          Puolison tai avopuolison nimi 
huoltajista ja 
perhesuhteista Henkilötunnus          Henkilötunnus 
 
  Ammatti tai tehtävä                                 Ammatti tai tehtävä 
 
  Nykyinen työ- / opiskelupaikka         Nykyinen ammatti työ- / opiskelupaikka 
 
  Työpaikan / opisk. paikan osoite         Työpaikan / opisk. paikan osoite 
 
  työsuhteen kesto      työaika klo:         työsuhteen kesto        työaika klo: 
                                  vak.          ei    arkisin                                         vak.          ei         arkisin 
                         viikonlop                                             viikonlop 
  mihin asti?                                             mihin asti?                    
    Matkapuhelin                Työpuhelin         Matkapuhelin Työpuhelin 
 
                                                                                 
     Perhesuhde:           Huoltajuus 
                   yksinhuoltajuus      
                                   naimaton           n naimisissa       l leski          eronnut             yhteishuoltajuus 
                             perhehoitoon sijoitettu lapsi                           

           erossa asuva        avoliitossa        muu huoltaja                       
                   

Yhteishuolta-    Nimi ___________________________  osoite _______________________________________ 
jan tiedot    Henkilötunnus                                         puh.nro 
 
Toivottu päivä-   Päiväkotihoito: päiväkodin nimi                                                  vaihtoehto: 
hoitomuoto          
                           
                           Perhepäivähoito         
                                   Hoitajan kodissa                      Ryhmäperhepäivähoito               Lapsen kotona tapahtuva 
             tapahtuva hoito                                                                            hoito 

                                                                                                                                                                                                

Hoitoaika                kokoaikainen 7t/pv tai yli        osa-aikainen 5-7 t/pv     osa-aikainen max 5 t/pv  

                               Esiopetus +päivähoito______t/pv           päivähoito 20t/vko                   päivähoito 4 t/pv 
                                                                                                
Hoidon tarve   Ajalle                                   Hoitopäivien määrä/ kk               Säännöllinen hoitoaika: klo                                  
                                               kokopäivät:                                 Hoitoaika vaihtelee:                                                                                                                                                   
                         osapäivät:                                   klo                                                              
                                                                                                                         klo 
 
   Lauantaihoidon tarve          Sunnuntaihoidon tarve            Iltahoidon tarve     Yöhoidon tarve                
     
        ei           on klo                      ei       on klo                            ei      on klo           ei       on klo       
  
          
Perheen muut   Nimet ja henkilötunnukset: 
alle 18v.lapset 
                                                                 
Kuljetus  Onko mahdollista käyttää autoa päivähoitokuljetuksiin?    kyllä             Ei 
 
Lapsen                         päiväkoti, nimi _________________________________________________ 
nykyinen                       perhepäivähoito, hoitajan nimi ____________________________________ 
hoitopaikka                   ryhmäperhepäivähoito, yksikön nimi ________________________________     
                                     oma koti   

         

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 
KOULUTUSLAUTAKUNTA 
Varhaiskasvatuspalvelut 

 

PÄIVÄHOITOHAKEMUS 
 
 

Vastaanottaja 
 
 
Pvm. 



 
       Lapsen                Lapsen pitkäaikaiset sairaudet          Lapsen allergiat, erityisruokavaliot (liitteeksi mahdoll. 

terveydentila                   lausunto) 
 
 
 
 
    Onko perheessä kotieläimiä ?           ei           kyllä, mitä 
 
Muut lisätiedot    Lapsen erityishoidon tarve ( lääkärin, psykologin, perheneuvolan ym. lausunnot liitteeksi) 
 
 
 
 
     Viimeisen neuvolakäynnin päivämäärä :    
       
     Lasta ja perhettä henkilökohtaisesti koskevissa asioissa päivähoidon henkilökunta keskus- 
     telee aina ensin vanhempien kanssa. 
     Annan / annamme päivähoidon henkilökunnalle luvan tehdä tarvittaessa yhteistyötä lastani  
     koskevissa asioissa 
 
     neuvolan kanssa     kyllä        ei              perheneuvolan kanssa      kyllä       ei   
     
     koulun kanssa                        kyllä        ei              sosiaalitoimen kanssa       kyllä       ei 
  
                    kyllä               
     muu, mikä 
 
Lisätiedot/     Esim. perheen uskonnollinen vakaumus, muiden perheenjäsenten allergiat,  
toivomukset         jotka vaikuttavat lapsen sijoitukseen. 
 
 
Hakemuksen      Päivähoitohakemus palautetaan ao. päiväkotiin tai päivähoitotoimistoon os. PL 125, 76101  
palautus             Pieksämäki 
 
 
Huomautukset    Perheessä tapahtuvat olosuhteiden muutokset on välittömästi ilmoitettava päiväkodin johta- 
     jalle tai perhepäivähoidon ohjaajalle. Esim. muutokset perhetilanteessa, hoidontarpeessa,  
                           tuloissa sekä osoite- ja puhelinnumeromuutokset. 
 
 
Tulotiedot            Tuloselvitys liitteineen toimitetaan erikseen uuden hoitosuhteen alkaessa. 
 
 
Huomioitavaa     Asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa on annettava sosiaalihuoltolain 6§:ssä tarkoitetulle  
                           toimielimelle ne tiedot, joita tämä tarvitsee sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamises- 
                           sa (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 12). 
 
                           Asiakkaalla on on oikeus saada tietää, miksi hänen antamiaan tietoja tarvitaan, mihin tarkoi-  
                           tukseen niitä käytetään, mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan sekä minkä henkilötieto- 
                           laissa tarkoitetun rekisterinpitäjän henkilörekisteriin tiedot tallennetaan (laki sosiaalihuollon  
                           asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 13). 
 
                           Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot (henkilötietolaki §26) 
 
 
Allekirjoitus         Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen ja luovuttamiseen  
                            päivähoitopaikan järjestämistä varten. 
 
 
                            Paikka: ____________________________  
 
                             Päivämäärä: ______ / _______ 20 __  
 
 
 
                            _____________________________                 _____________________________  
                            allekirjoitus                                                          allekirjoitus                                        


