Vastaanottaja

Hakemus päivähoitoon
____ / _____ __________
Tutustu kääntöpuolen tiedotteeseen.

_________________

Lapsen
Sukunimi ja etunimet
henkilötiedot

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin kotiin

Kotikunta

Äidinkieli

Perheen
muut alle
18-vuotiaat
lapset

Nimet ja syntymäajat sekä nykyiset hoitopaikat

Samassa
taloudessa
asuvien
vanhempien
tiedot

Nimi ja henkilötunnus

Nimi ja henkilötunnus

Ammatti

Ammatti

Puhelin

Toivottu
päivähoitomuoto

Työpuhelin

Työpuhelin

Työ- tai opiskelupaikka

Työ- tai opiskelupaikka

Työpaikan osoite

Työpaikan osoite

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

Leikkitoiminta

Ensisijainen toivottu hoitopaikka (esim. päiväkodin nimi, perhepäivähoidon alue)

Perhepäivähoito, hoitajan kodissa
Perhepäivähoito, lapsen omassa kodissa

Toissijaiset hoitopaikat

Päiväkotihoito

1.

Ryhmäperhepäivähoito
Hoitoaika

Puhelin

Kotikieli

Hoidon toivottu
alkamispvm

2.

Hoidon päättymispvm
(mikäli tiedossa)

Alkaa klo

Päättyy klo

Kokopäivähoito
Osapäivähoito (alle 5 h)

Lauantaihoidontarve klo

Sunnuntaihoidon tarve klo

Ei
Kyllä
Ei
Kuljetus
Mahdollisuus käyttää autoa päivähoitokuljetuksiin
päivähoitoon
Kyllä
Lapsen
Oma koti
Yksityinen perhepäivähoito/päiväkoti
nykyinen
päivähoito
Missä:
Lapsen
Lapsi asuu
perhetilanne
Omien vanhempiensa luona

Yöhoidon tarve klo
Ei

Kyllä
Ei

Kunnallinen perhepäivähoito/päiväkoti
Missä:

Muun sukulaisen luona
Muualla, missä

Isovanhempiensa luona
Kotieläimet

Onko perheessä kotieläimiä

Lapsen
terveydentila

Saako olla yhteydessä päivähoidon eri yhteistyötahojen (kuten neuvolan) kanssa
lapsen kehitystä ja terveyttä koskevissa asioissa

Ei

Avioliitossa

Eronnut

Avoliitossa

Asuu erillään

Naimaton

Leski

Kyllä, mitä

Mitä neuvolaa on viimeksi käytetty

Ei

Sairaudet, allergiat, ruokavaliot ym.

Tietojen
antajan
allekirjoitus

Kyllä

Huoltajan perhesuhde

Toisen vanhempansa luona

Kyllä

Hoitopäivien lkm/kk

Onko lapsi jatkuvassa lääkärinhoidossa ja miksi

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen
Paikka

Aika

Allekirjoitus

Hakemus palautetaan siihen hoitopaikkaan, mihin ensisijaisesti haetaan ja perhepäivähoidon osalta perhepäivähoidonohjaajille.

Tiedote päivähoidon valintamenettelystä
Päivähoitohakemus
Päivähoitoon hakeutuminen tapahtuu kirjallisesti päivähoitohakemuksella,
joita saa kaikista päiväkodeista, ryhmäperhepäiväkodeista, perhepäivähoidon
ohjaajilta ja päivähoitotoimistosta. Päivähoitohakemus löytyy myös Seinäjoen
kaupungin varhaiskasvatuksen internetsivuilta.
Päivähoitohakemuksen palautus
Täytetty päivähoitohakemus palautetaan siihen päiväkotiin tai sen alueen
perhepäivähoidon ohjaajalle tai sen alueen aluejohtajalle, johon ensisijaisesti
päivähoitopaikkaa haetaan. Hakemuksia tarvitsee toimittaa vain yksi
kappale/lapsi.
Kunnan järjestelyaika
Kunnalla on päivähoitopaikan järjestämisessä aikaa seuraavasti:
 Päivähoitopaikkaa on haettava heti kun hoidon tarve ilmenee, sillä
kunnalla on aikaa päivähoitopaikan järjestämiseen enimmillään 4
kuukautta.
 Mikäli hoitopaikkaa tarvitaan kiireellisesti työn, opiskelun tai muun
erityisen syyn vuoksi, järjestelyaikaa on 2 viikkoa.
Päivähoidon valintaperusteita
Perheellä on oikeus saada päivähoitopaikka vanhempainrahakauden
päättymisen jälkeen siihen saakka kun lapsi menee kouluun (31.7. saakka).
Lapset valitaan hoitoon pääsääntöisesti hoidon alkamisajankohdan mukaan.
Mikäli lapsella on hoidon erityistarvetta (esim. lääkärinlausunto) tai lapsi on
esiopetusikäinen tai jokin muu erityinen syy, tulevat he valinnoissa ensiksi
huomioiduiksi. Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan hoitopaikkaan, mikäli
perhe ei muuta toivo.
Päivähoidon valinnasta ilmoittaminen
Valinnasta tehdään kirjallinen päätös, joka ilmoitetaan perheelle. Valinta
pyritään tekemään viimeistään 2 viikkoa ennen hoitosuhteen alkua, jolloin
perheelle ja lapselle jää aikaa tutustua hoitopaikkaan ennen hoitosuhteen
alkua.
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