
TORNION KAUPUNKI Saapunut / Vastaanottaja

Koulutuslautakunta
Suensaarenkatu 4
95400 TORNIO
Hakemus jätetään päivähoitotoimistoon tai päiväkotiin.
Lapsen sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Väestökirjalain mukainen kotipaikka (kunta, jossa varsinainen koti ja asunto)

Kotiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotipuhelin

Lapsen
kanssa
asuvat 

Äiti tai huoltaja tai isän avio- tai avopuoliso, suku- ja etunimet Isä tai huoltaja tai äidin avio- tai avopuoliso, suku- ja etunimet

Henkilötunnus Henkilötunnus

Sähköpostiosoite Sähköpostiosoite

             Ansiotyössä                      Opiskelija                          Kotona              Ansiotyössä                  Opiskelija                   Kotona

Työpaikka ja ammatti/Opiskelupaikka Työpaikka ja ammatti/Opiskelupaikka

Yhteystiedot lapsen hoitoaikana (puh.nro) Yhteystiedot lapsen hoitoaikana (puh.nro)

Työaika Työaika

Mikäli lapsen vanhemmat ovat eronneet

yksinhuoltajuus

Yhteishuollossa toisen huoltajan nimi

yhteishuoltajuus

Osoite

Perheenjäsenten lukumäärä Alle 18-v sisarusten syntymävuodet Kotieläimet

Päivähoidon tarve

Toivottu hoitopaikka tai alue

Hoitotuntien määrä / kk

Annan luvan päivähoitohenkilöstölle tehdä yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa                         Mitä lastenneuvolaa olette viimeksi käyttänyt    

              Koulu                  Neuvola                      Perheneuvola                      Sosiaalityö

Erityishoidon tarve (allergia, lääkitys, terapiat, diagnoosi jne.)

Lisätietoja

Suostun maksamaan korkeinta maksua (290,- €), en toimita tulotietoja.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun antamieni tietojen tarkastamiseen.
Päivämäärä  Allekirjoitus

             81 - 105 tuntia / kk                                   0 - 80 tuntia / kk                                     

             151 tuntia / kk                                          121 - 150 tuntia / kk                                 106 - 120 tuntia / kk

          PÄIVÄHOITOHAKEMUS

             Päiväkoti                           Perhepäivähoito                        Vuorohoito                           Maksuton kerhotoiminta 3h/vko

Hoidon tarve alkaen Hoidon päättymispäivä (jos tiedossa)
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PÄIVÄHOITOHAKEMUSTA KOSKEVIA OHJEITA

Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet (ellei saa periä korkeimman mukaan)

   todistus palvelun käyttäjän sekä avio- tai avopuolison bruttotuloista kuukaudessa, mikäli tulot
vaihtelevat, todistus viimeksi kuluneen vuoden keskimääräisestä kuukausitulosta lomarahat
mukaan lukien

   todistus pääomatuloista (esim. osinko-, korko- ja vuokratulot) ja metsätuloista (verotuspäätös)

   todistus metsän pinta-alasta kiinteistöttäin

   selvitys itsenäisestä ammatinharjoittamisesta, yritystoiminnasta tai maatilatalouden
harjoittamisesta saatavista tuloista (verotuspäätös, tuloslaskelma ja tase) sekä tarvittaessa
ennakkoverotodistus kuluvalta vuodelta (uusi yritys)

   todistus huoltajan/huoltajien saamasta tai maksamasta elatusmaksusta

   oppilaitoksen antama todistus opiskelusta, mikäli huoltaja/huoltajat opiskelevat ja todistus
opintojen aikaisista tuloista

   perheneuvolan tai erikoislääkärin antama todistus lapsen sairaudesta tai vammaisuudesta

   lääkärintodistus lapsen allergiasta

Liitteet on toimitettava hakemuksen yhteydessä tai viimeistään hoidon alkaessa,
muutoin hoitomaksu peritään korkeimman maksun mukaan. (HML 598/82)

Äidin (muun huoltajan,        Isän (muun huoltajan,      

avio- tai avopuolison)           avio- tai avopuolison)  

Tulotiedot tulotiedot                            tulotiedot                                            Yhteensä
Palkkatulo, euro/kk/brutto

(liitteeksi palkanmaksutosite)

Yritystoiminnan tulot / Metsätulot

(liitteeksi verotuspäätös, tulot ja

tase, metsän pinta-ala)

Työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki/

koulutustuki (päätös liitteeksi)

Eläkkeet, elinkorot euro/kk

(liitteeksi kopio eläkepäätöksestä

Äitiyspäiväraha, vanhempainraha tai

kotihoidontuki (päätös liitteeksi)

Korko-, osinko-, vuokra- ym. tulot

(liitteeksi verotuspäätös)

Opiskelija (liitteeksi opiskelutodistus

ja opintotukipäätös)

Saadut elatusavut/-tuet päivä-

hoidossa olevista lapsista euro/kk

Maksetut elatusavut euro/kk

(kopio maksutositteesta)
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