
 
   
 

 

  Varhaiskasvatushakemus  
  Siirtohakemus  Täytä hakemus huolellisesti 

  

Lapsen 
henkilötiedot 

Henkilötunnus 
 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite 

 
Kotikunta

 

 
        

Mänttä-Vilppula
 

 
        Muu, mikä

 

Asuinkunta 

        
Mänttä-Vilppula 

       
Muu, mikä 

Postinumero 

 
Postitoimipaikka 

Äidinkieli Muut kotona puhutut kielet 

Lapsen 
perhetilanne 

 Lapsi asuu                            molempien vanhempien kanssa                      äidin kanssa                   isän kanssa 

 

            muualla, missä? _________________________________________________________________   

Perheen 
tiedot 

Huoltajan nimi Henkilötunnus Samassa taloudessa asuvan toisen 
huoltajan, huoltajan avio- tai 
avopuolison nimi 

Henkilötunnus 

Puhelin Puhelin 

Sähköpostiosoite Sähköpostiosoite 

Työ/opiskelupaikka Työ/opiskelupaikka 

Työaika Työaika 

Työpaikan puhelin Työpaikan puhelin 

Perheen 
muut lapset 

Samassa taloudessa asuvien alle 18 v. lasten nimet ja syntymävuodet 
 

    

Toivottu 
varhaiskasva-
tuksen 
muoto 

      Päiväkotihoito, Päiväkodin nimi:____________________________________________ 

 

      Perhepäivähoito/ryhmäperhepäivähoito 

 
      Vuorohoito (silloin kun hoidon tarve on arkisin klo 18 - 06 tai viikonloppuisin) 

Hoitoaika Varhaiskasvatuksen toivottu alkamispäivä (sekä päättymispäivä, 
jos on tiedossa) 
 

 

Lapsen nykyinen hoito 

Kokoaikainen varhaiskasvatus 

         Varhaiskasvatuksen tarve yli 147 h/kk (yli 35 h/vko), hoitomaksu  100% 

Viikoittainen/kuukausittainen hoitoaika varataan Daisy- sovelluksessa 

Vastaanottajan merkintöjä
 

Vastaanottaja ja päivämäärä 

_____________________________________
 

    kahden viikon järjestelyaika 
 

    neljän kuukauden järjestelyaika 



Iltahoidon tarve: 

        On                    Ei              

 Lauantaihoidon tarve: 

        On                   Ei 

 Sunnuntaihoidon tarve: 

        On         
 
       Ei 

Yöhoidon tarve: 

       On                 Ei 

 Osa-aikainen varhaiskasvatus       

        Osa-aikahoito, enintään 84 h/kk  60%                     Osa-aikahoito enintään 147h/kk , 80% 

            Varhaiskasvatusoikeus, 20h/viikko, 50% osa-aikainen tai osa-päiväinen, varhaiskasvatusaika sovitaan                    
hoitosopimusta tehtäessä. Sopimuksessa sovittuja päiviä/aikoja ei voi vaihtaa. 

Esioppilaan esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus: 

       1-44h/kk,  35%                45-84 h/kk,  60%                               85- 174h/kk, 80% 

Prosenttiluku kertoo maksuosuuden kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta 

Viikoittainen/kuukausittainen hoitoaika varataan Daisy- sovelluksessa 

Lisätiedot 
hakemuksen 
perusteeksi 

Esimerkiksi muutto ja mistä kunnasta, lapsen allergiat, lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, joka vaikuttaa lapsen 
sijoitukseen, perheen olosuhteita koskevia tietoja, perheen elämänkatsomuksellinen näkemys, siirtotoiveen 
perusteet jne. 

Onko mahdollista käyttää autoa päivähoitokuljetuksiin                           Kyllä                           Ei 

Kotona eläimiä 

        On, mitä____________________________________________ 

          Tieto on tarpeellinen allergisten lasten sijoittamisen kannalta perhepäivähoidossa 

          
          Ei ole 

Tuloselvitys       Tulotietoja ei toimiteta, hyväksyn/hyväksymme korkeimman maksun 

      Ilmoitan/ilmoitamme tulotiedot kuukauden kuluessa hoidon alettua 

Hakemuksen 
päiväys ja 
allekirjoitus 

 

Päätöksestä 
tiedottaminen 
yhteishuolta-
juudessa 

Yhteishuoltajan nimi ja yhteystiedot: 
 

 

      Olemme sopineet, että päätökset päivähoidosta lähetetään vain lapsen kotiosoitteeseen 

      Olemme sopineet, että päätökset päivähoidosta lähetetään lapsen kotiosoitteen lisäksi myös toiselle huoltajalle 

 

VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRITTÄMISTÄ VARTEN TARVITTAVAT SELVITYKSET LIITTEINEEN 

(toimitettava viimeistään kuukauden sisällä hoidon alettua) 

 Selvitys kuukausituloista 

 Selvitys opiskelusta =opiskelutodistus 

 Muut hoitomaksuun vaikuttavat tiedot tositteineen 

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut – tiedotteesta (Mänttä-Vilppulan kaupungin nettisivuilta/ 
Varhaiskasvatus) 
 

Sijoituspäätös varhaiskasvatuspaikasta on voimassa toistaiseksi, mikäli varhaiskasvatuksen 
päättymispäivä ei ole tiedossa. Tulotiedot tarkistetaan kerran vuodessa. 

Hakemus palautetaan:  

Mänttä-Vilppulan kaupunki / Varhaiskasvatustoimisto, PL 69, 35801 Mänttä 


