Viranomainen täyttää

PÄIVÄHOITOHAKEMUS
Päiväkotihoito
Perhepäivähoito
Esiopetus
Vuorohoito
Muu hoitomuoto, mikä

Hakemuksen jättöpäivämäärä

1. Lapsen henkilötiedot
Sukunimi ja etunimet (kutsumanimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotikunta

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin kotiin

Äidinkieli
Suomi
Ruotsi
Venäjä
muu, mikä?
2. Perheen tiedot
Äidin (avio- tai avopuolison nimi)
Henkilötunnus

Kotikieli
Ammatti tai tehtävä

Työ-/opiskelupaikka, osoite ja puhelin
Isän (avio- tai avopuolison nimi)

Henkilötunnus

Ammatti tai tehtävä

Työ/opiskelupaikka, osoite ja puhelin
3. Toivottu päivähoitomuoto
Ensisijainen hoitomuoto
Päiväkoti

Toissijainen hoitomuoto
Päiväkoti

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito

Kolmiperhehoito

Kolmiperhehoito

Muu hoito, mikä?
Ensisijainen hoitopaikka/-alue
4. Hoidon tarve
Hoidon toivottu alkamispäivämäärä

Muu hoito, mikä?
Toissijainen hoitopaikka/-alue

kokopäivä osapäivä esiopetus

Osaviikkohoito päiviä/viikko

Lauantaihoito

Päivittäinen hoitoaika, klo

klo-klo

hoitopäivien lkm/kk
hoitopäivien lkm/kk

Iltahoito

klo-klo

hoitopäivien lkm/kk Sunnuntaihoito klo-klo

Yöhoito

klo-klo

hoitopäivien lkm/kk Lisätietoja 1)

5. Kuljetus päivähoitoon
Mahdollisuus käyttää omaa autoa
kyllä
ei
6. Lapsen nykyinen päivähoito
Kunnallinen Yksityinen
Hoitaja kotona
hoitopaikka
hoitopaikka

Vanhempi hoitaa

Kokopäivähoito Osapäivähoito

7.Perheen muut alle 18-vuotiaat lapset
Nimet ja syntymäajat

Päivähoitoikäisen lapsen nykyinen hoitopaikka/minne hakenut

8.Hoidon järjestämiseen vaikuttavat tiedot
Lapsen pitkäaikaiset sairaudet ja muut hoidon järjestämiseen liittyvät tekijät

9. Muut lisätiedot
Esim. lapsen erityishoidon tarve, perheen uskonnollinen vakaumus, muiden perheenjäsenten allergiat,
jotka vaikuttavat lapsen sijoitukseen.

Onko lapsen kotona lemmikkieläimiä
ei
kyllä, mitä?
10. Tietojen antajan allekirjoitus
Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkastamiseen
Paikka ja aika

Allekirjoitus

------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

1) Esim. jos hoidon tarpeen syynä työllistyminen, koulutus, opinnot tms.

LIITE 1
LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN
Kunnallisessa päivähoidossa noudatetaan 1.8.2014 lukien sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksulaissa säädettyjä hoitomaksun perusteita ja määriä. Hoitomaksun määrää kunnallisessa
kokopäivähoidossa voi olla enintään 283 € kuukaudessa. Alle 26 € maksua ei peritä. Maksua peritään 11
kuukauden ajalta toimintavuoden 1.8–31.7. aikana.
Hoitomaksua määrättäessä perheen koko lasketaan vanhempien ja muiden huoltajien ja heidän kanssaan
yhteistaloudessa asuvien alaikäisten lasten lukumäärästä.
Perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
Tuloina ei oteta huomioon
Lapsilisää, lapsikorotusta, vammaistukea, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia
sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea,
opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kelan- ja
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia
apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon
tukea.
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon
Suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä
rahasyytinki.
Lapsen hoidosta perittävä kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän
maksuprosentin mukainen euromäärä vähimmäistulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Kunta voi määrätä enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja.
Maksujen perusteena olevia tulorajoja ja maksujen euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi yleisen
ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.
Maksujen perusteena olevat perheen tulot ja niiden mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan kerran
vuodessa. Sekä aina kun tuloissa tapahtuu yli 10 %:n muutos.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:
Perheen koko, henkilöä
2
3
4
5
6

Tuloraja, euroa kuukaudessa
1355
1671
1983
2116
2248

Korkein maksuprosentti
11,5
9,4
7,9
7,9
7,9

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133
eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Jos samasta perheessä on useampi kuin yksi lapsi päivähoidossa, voi maksu olla kokopäivähoidossa
korkeimman maksuprosentin mukaan määräytyvä maksu 283 euroa. Ikäjärjestyksessä seuraavavasta
kokopäivähoidossa olevasta lapsesta voi periä korkeintaan 255 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta
lapsesta määrättävä maksu on 20 % toiseksi nuorimmaisen lapsen maksusta.

Mikäli hoidon tarve on jatkuvasti (=väh.3kk) kokopäivähoitoa lyhyempää, otetaan maksua määrättäessä
huomioon kuukausittaisten hoitopäivien keskimääräinen lukumäärä seuraavasti:
Keskimäärin
hoitopäiviä/kk
Kerroin

15-18

12-14

9-11

6-8

17

13

10

7

Maksun suuruus määräytyy siten, että lain mukainen päivähoitomaksu jaetaan luvulla 21 ja kerrotaan
hoitopäivän hintakertoimella.
Osapäivähoidosta (keskim.5 h/hoitopäivä) perittävä maksu on 60 % kokopäivämaksun suuruudesta.
Tilapäisestä päivähoidosta peritään maksu hoitopäivän hinnan mukaan, joka saadaan jakamalla
kuukausimaksu 21.
Parkkihoidosta perittävät maksut ovat 10,00 € kokopäivähoidosta ja puolipäivähoidosta 8,00 € kahdesta
ensimmäisestä lapsesta. Kolmannesta ja sitä seuraavista lapsista 5,00 € kokopäivähoidosta ja 4,00 €
puolipäivähoidosta.
Koululaisten toiminnasta perittävät maksut määräytyvät perusopetuslain (1998/628) 48 f §:ään.
Maksu määräytyy läsnäolotuntien mukaan:
15 h tai vähemmän/vko 60,00 €/kk
16-20 h/vko
80,00 €/kk
21-25 h/vko
100,00 /kk
Päivähoitopaikat ovat ns. pysyväispaikkoja. On kuitenkin perheitä, kuten opiskelijat, opettajat ja muuten
kausiluonteista työtä tekevät, joiden hoidon tarve ei ole ympärivuotista. Päivähoitopaikan voi
määräaikaisesti irtisanoa. Irtisanominen voidaan tehdä vähintään yhden kuukauden, mutta enintään
kolmen kuukauden ajaksi menettämättä oikeutta päivähoitopaikkaan. Kuitenkaan hoidon tarpeen
jatkuessa ei varmuudella voida luvata, että hoitopaikka olisi entinen. Mikäli hoitopaikkaa ei tarvita yli
kolmeen kuukauteen (esim. äitiysloma), on se irtisanottava kokonaan.
Edelleen lain mukaan ovat voimassa seuraavat säädökset:
- Jos lapsen hoito alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään maksu vain todellisilta hoitopäiviltä.
- Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana,
maksuna peritään puolet säädetystä maksusta. Sairauden kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei
peritä lainkaan.
- Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä päivähoitopaikkaa eikä
hoitopaikkaa ole peruttu kirjallisesti ennen kunnan päätöksen mukaisen hoitosuhteen alkamista, lapsen
vanhemmilta voidaan periä puolet lain mukaan määräytyvästä maksusta.
Päivähoitomaksu voidaan periä kalleimman maksuluokan mukaan, mikäli palkkatodistuksia ei ole
toimitettu sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin hoito on alkanut.

