Oriveden kaupunki
VARHAISKASVATUKSEN MUUTOSILMOITUS
Kasvatus- ja opetuspalvelut
Varhaiskasvatus
Hakemus vastaanotettu _____/_____/______
Ilmoitus perheen tietojen muutoksesta
Ilmoitus perheolosuhteiden muutoksesta
Ilmoitus hoidon tarpeen muutoksesta

Ilmoitus perheen tulojen muutoksesta
Ilmoitus hoitosuhteen päättymisestä

Muutokset astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta muutosilmoituksen jättämispäivästä, paitsi
irtisanominen astuu voimaan irtisanomispäivästä.
Lapsen/
lasten tiedot

Lapsen nimi, alleviivaa kutsumanimi

Henkilötunnus

Hoitopaikka

Perheen samassa
taloudessa asuvien
yhteystiedot

äiti tai muu samassa taloudessa asuva

isä tai muu samassa taloudessa asuva

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Sähköposti

Sähköposti

Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka
kokopäivätyö
kokopäivätyö
osapäivätyö
osapäivätyö
vuorotyö
vuorotyö
työtön
työtön
kokopäiväopiskelija
kokopäiväopiskelija
osapäiväopiskelija
osapäiväopiskelija
muu, mikä
muu, mikä
muutospäivämäärä:___________________ muutospäivämäärä: __________________________
suostumus korkeimpaan maksuun
maksan elatustukea-/apua
Tulojen muutokset
(samassa taloudessa
ansiotulojen muutokset
lapsi saa elatustukea/-apua (on lapsikohtainen)
asuvien tulo-, opiskelu- ja
aloitan opiskelun
korvauspäätöksistä tulee
saan Kelan/liiton korvausta, mikä
toimittaa tiedot
korvaus:
varhaiskasvatusmaksun
muutospäivämäärä: ________________
laskemista varten)
perheeseen syntynyt lapsi
Perheolosuhteiden
uusi avio-/avoliitto (kirjaa uuden puolison tiedot yhteystietoihin)
muutos
avio-/avoero
yhteishuoltajuus
yksinhuoltajuus
lapsi asuu äidin kanssa
lapsi asuu isän kanssa
lapsi asuu vuorotellen molempien luona, miten:
Työn muutokset
(samassa taloudessa
asuvien tulo-, opiskelu- ja
korvauspäätöksistä tulee
toimittaa tiedot
varhaiskasvatusmaksun
laskemista varten)

Lapsen muualla asuvan
huoltajan tiedot
hoitopaikkapäätöksen
tiedoksiantoa varten
Lapsen kanssa samassa
taloudessa asuvien alle
18-v lasten syntymäajat

muu muutos, mikä:
muutospäivämäärä:_________________
Etunimet
Sukunimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Puhelinnumero

Postinumero ja -osoite

Hoidontarpeen muutos

Hoidon tarpeen muutos alkaen:
Hoidon tarve perheelle, jossa molemmat vanhemmat ovat työssä
yli 170 h/kk (kaikki päivät, maksu 100 %)
156 - 170 h/kk (maksu 90 % kokopäivämaksusta)
141 - 155 h/kk (maksu 85 % kokopäivämaksusta)
121 - 140 h/kk (maksu 80 % kokopäivämaksusta)
86 - 120 h/kk (maksu 70 % kokopäivämaksusta)
0-85 h/kk (maksu 50 % kokopäivämaksusta)
Hoidon tarve perheelle, jossa jompikumpi/molemmat vanhemmat ovat kotona
0-85 h/kk, päivähoitoa enintään 10 pv/kk (maksu 50 % kokopäivämaksusta)
0-85 h/kk, osapäivähoito maks 4 tuntia/pv (maksu 50 % kokopäivämaksusta)
Esioppilaan hoidon tarve perheelle, jossa molemmat vanhemmat ovat työssä
vain esiopetus (maksu 0 €)
esiopetus + varhaiskasvatus yli 50 h/kk (maksu 50 % kokopäivämaksusta)
esiopetus + varhaiskasvatus maks 50 h/kk (maksu 30 % kokopäivämaksusta)
Esioppilaan hoidon tarve, jossa jompikumpi/molemmat vanhemmat ovat kotona
vain esiopetus (maksu 0 €)
isyysrahakausi (lapsen hoidon tarve keskeytyy):

Muu muutos

Tarvittava hoitoaika
klo
Irtisanominen

Irtisanon lapseni varhaiskasvatuspaikan

alkaen

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
ALLEKIRJOITUKSET
Orivedellä __/__/____

_________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

_________________________________________________
Toisen huoltajan tai samassa taloudessa asuvan puolison
allekirjoitus ja nimenselvennys

Yhteystiedot: Oriveden kaupunki, PL 7, 35301 ORIVESI, Puhelin: Vaihde (03) 565 56000,
Jussi Lintunen, varhaiskasvatuksen johtaja 050 552 6246
Hilkka Keskinen, varhaiskasvatuksen aluejohtaja 050 574 0685
Satu-Maarit Salonen, varhaiskasvatuksen aluejohtaja 040 133 9246
Mari Valkeejärvi, varhaiskasvatuksen aluejohtaja 040 133 9248
Markku Puputti, Eräjärven koulun rehtori 050 361 1738

S-posti: etunimi.sukunimi@orivesi.fi

