
Oriveden kaupunki   VARHAISKASVATUSHAKEMUS                              

Kasvatus- ja opetuspalvelut                    

Varhaiskasvatus   Hakemus vastaanotettu _____/_____/_____ 

 

 

  
 

Lapsen 

tiedot 

Sukunimi 

      

Etunimet, alleviivaa kutsumanimi 

      

Henkilötunnus 

      

Lähiosoite 

      

Postinumero ja -toimipaikka 

                                       

 

 

 

 

Lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta              alkaen tai      /     20           /     20      välisen ajan 

 

 

 

Lapsen kanssa asuvien tiedot äiti tai muu samassa taloudessa asuva isä tai muu samassa taloudessa asuva 

Sukunimi             

Etunimet             

Henkilötunnus             

Puhelinnumero             

Sähköpostiosoite             

Ammatti             

Työpaikka              

Opiskelupaikka             

Työ-/opiskeluaika arkisin klo             

Työaika viikonloppuisin klo             

Työ-/opiskelutiedot  kokopäivätyö 

 osapäivätyö 

 vuorotyö 

 työtön 

 kokopäiväopiskelija 

 osapäiväopiskelija 

 muu, mikä:       

 kokopäivätyö 

 osapäivätyö 

 vuorotyö 

 työtön 

 kokopäiväopiskelija 

 osapäiväopiskelija 

 muu, mikä:       

Lapsen aiemmat hoitopaikat   

Lapsen perhetilanne Lapsi asuu 

 molempien vanhempien kanssa,  äidin kanssa,  isän kanssa 

 vuorotellen molempien vanhempien luona, miten:       

 

Jos lapsi asuu vain toisen vanhemman kanssa tai muualla,  

onko lapsi yhteydessä muualla asuvaan vanhempaansa / vanhempiinsa 

 ei  kyllä, kuinka usein:       

 

Lapsi on kirjoilla äidin  isän  osoitteessa (lasku muodostetaan sen perheen tu-

lotietojen mukaisesti, jossa lapsi on kirjoilla virallisesti)  

 

Huoltajuus  yhteishuoltajuus  yksinhuoltajuus 

Lapsen muualla asuvan yhteis-

huoltajan tiedot  

hoitopaikkapäätöksen  

tiedoksiantoa varten 

Sukunimi 

      

Etunimet 

      

Henkilötunnus 

      

Lähiosoite 

      

Postinumero ja -osoite 

      

Puhelinnumero 

      

Lapsen kanssa samassa taloudessa 

asuvien alle 18-vuotiaiden lasten 

syntymäajat ja hoidossa olevien 

lasten hoito-paikat 

      

 

 

 

 

 



 

Yhteystiedot:  Oriveden kaupunki,  PL 7, 35301 ORIVESI,          Puhelin:  Vaihde (03) 565 56000,     S-posti: etunimi.sukunimi @orivesi.fi  
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 

 

 

 

 

 

Lapsen terveydentila  terve  säännöllinen lääkitys, mikä:                      

 sairastellut paljon, mitä sairauksia:       

 

 

Allergiat       

 

Ruokavalio (erityisruokavaliosta toi-

mitettava terveydenhoitajan tai lääkä-

rin todistus varhaiskasvatusta varten) 

      

Lapsen erityisen tuen tarve (erityi-

sen tuen tarpeesta toimitettava lasta 

hoitavan tahon lausunto varhaiskas-

vatusta varten) 

      

Neuvolapalvelut  lapsi saa neuvolapalvelut               emme käytä neuvolapalveluja 

Toivottu varhaiskasvatusmuoto: 

merkitse 1:llä ensisijainen toive, 

2:lla toissijainen toive, 3:lla kolmas 

toive 

   Aseman päiväkoti 

   Holman vuoropäiväkoti 

   Orivarsan päiväkoti 

   Hirsilän ryhmis 

  Eräjärven päiväkoti 

  Niittykukan päiväkoti 

  Vuokkokujan päiväkoti 

  Wanha Asema 

  perhepäivähoito 

  

Varhaiskasvatuksen tarve 

 

Varhaiskasvatuksen 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) 

 

Varhaiskasvatuksen 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) 

 

Jos haet vuorohoitoa, täytä myös seuraavat kohdat 

 

Iltahoidon tarve  ei,  on klo:       asti 

Lauantaihoidon tarve  ei,  on 

Sunnuntaihoidon tarve  ei, on 

Yöhoidon tarve  ei,  on 

Tarvittava hoitoaika klo       

 

Kuljetusmahdollisuudet       

 

 Tulotiedot  emme toimita tulotietoja, hyväksymme korkeimman maksu 

 toimitamme tulotiedot varhaiskasvatustoimistolle viimeistään kuukauden kulut-

tua hoidon aloituksesta 

 

ALLEKIRJOITUKSET, vakuutan antamani tiedot oikeiksi. 

 

Orivedellä __/__/____ 

 

 

_____________________________________________ _______________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys  Toisen huoltajan tai samassa taloudessa asuvan puolison 

    allekirjoitus ja nimenselvennys 


