
INARIN KUNTA VARHAISKASVATUSHAKEMUS

Sivistysosasto Tilapäinen hoito (15 € / pv)

Varhaiskasvatus Onko lapselle haettu myös lasten

Piiskuntie 2 kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea

99800  IVALO Ei Kyllä

Saapumispv.        ___________________ Hoidon tarve alkaa __________________

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen ja myöntäminen
Lasten varhaiskasvatuksesta annetun lain (8.5.2015/580) mukaan lasten päivähoito on pyrittävä järjestämään

siten, että se tarjoaa lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokaudenaikana

jona sitä tarvitaan. Lapselle on haettava varhaiskasvatuspaikkaa viimeistään 4 kk ennen varhaiskasvatuksen aloittamista tai 

mikäli kyse on kiireellisestä ja yllättävästä tarpeesta, viimeistään 2 viikkoa ennen aloitusta. Lapsella on lakisääteinen oikeus saada 

varhaiskasvatusta vähintään 20 h viikossa. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan paperisella varhaiskasvatushakemuksella. 

Varhaiskasvatuslain säännöksen sanamuoto "on pyrittävä järjestämään" velvoittaa kunnan ottamaan huomioon hoitopaikkaa,  

 -tapaa ja -aikaa koskevat vanhempien toiveet, jotka Inarin kunnassa pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. Ehdotonta 

velvoitetta hoidon järjestämiseen vanhempien toivomalla tavalla laki ei edellytä. Kunnalla on viime kädessä oikeus päättää siitä, 

missä muodossa varhaiskasvatuspaikka myönnetään. 

Lapsen sukunimi ja etunimet (kutsumanimi alleviivataan)

  1. Lapsen
      henkilö-
      tiedot Henkilötunnus Kotikunta

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Puhelin kotiin

Äidinkieli 1 (väestotietojärj.) / lapsen kotikieli 2 (jos perhe kaksikielinen)
suomi ___________-saame muu, mikä

Äidin / huoltajan nimi (avo-tai avioliitto) Henkilötunnus Ammatti

 2. Huoltajien
     henkilö-
     tiedot Nykyinen työpaikka / Opiskelupaikka Työpaikan puhelin numero

Kokopäivätyö Osapäivätyö, työaika klo-klo

Vuorotyö Ei työssä

Kokopäiväopiskelija Osapäiväopiskelija
Isän / huoltajan nimi (avo- tai avioliitto) Henkilötunnus Ammatti

Nykyinen työpaikka / Opiskelupaikka Työpaikan puhelin numero

Kokopäivätyö Osapäivätyö, työaika klo-klo

Vuorotyö Ei työssä

Kokopäiväopiskelija Osapäiväopiskelija
Huom. Täyte-

tään mikäli Yksinhuoltaja Toisen huoltajan nimi
lapsen Yhteishuolto Henkilötunnus
vanhemmat Osoite
eivät asu 

yhdessä

Nimi Syntymäaika

3. Perheen

    muut

    lapset

    (alle 18 v.)



Päiväkodit Saariselän päiväkoti Ivalon päiväkoti: Kullerot, Kanervat, Esikot, Karpalot 

4. Toivottu Inarin päiväkoti pohjoissaamenryhmä Násti 

    varhais- Tammukat, Koivula Esikoul.aamuhoitoryhmä Suopursut (Ivalo ala-aste)

    kasvatus pohjoisaamenryhmä Urbi  

    paikka pohjoissaamen kielikylpy-

ryhmä (v. 2017)

Perhepäivä- Hoitajan kodissa Koltansaamen kielipesä, Ivalo___ Sevettijärvi___

  Numeroidaan hoito Lapsen kodissa *) Inarinsaamen kielipesä, Ivalo ___ Inari ___

  ensisijaisuus Kolmiperhehoito *) Näätämön ryhmäperhepäiväkoti Tintit

*) Näiden hoitomuotojen saamisen edellytyksistä tietoja päivähoitotoimistosta

Hoidon toivottu  Hoidon kestoaika Enintään 10 hp/kk, kesto vähint.3 kk (maksu 50 %)

5. Toivottu alkamispäivä (mikäli tiedossa) Enintään 15 hp/kk, kesto vähint.3 kk (maksu 75 %)

    hoitoaika Hoitopäivät 16 pv/kk tai yli (maksu 100 %)

    ja hoito- Kokopäivähoito yli 7 h, yli 35 h/vk Kokopvhoito 5-7 h pv/alle 35 h/vk/keskim (maksu 80 %)

    tarve 20 h vk keskim. (maksu 50 %) ks.kohta 11 Osapäivähoito enint. 5 h / pv. (maksu 60 %)

Vuorohoitotarve (keskitetty päiväkoteihin) :  Lauantai ___  Sunnuntai___  Iltahoito___

Koulul. iltapäivätoiminta (saam.kiel.)             Yöhoito  ___ (keskitetty Ivalo-Saariselkä-alueella Saariselän päiväkotiin)

Toivottu hoitopaikka tai alue Lapsen hoitoajat

6. Vaihto- klo___________ - ____________ klo_________ - _____________

    ehtoiset klo___________ - ____________ klo_________ - _____________
    hoitopaikat klo___________ - ____________ klo_________ - _____________

Onko mahdollista käyttää autoa varhaiskasvatuskuljetuksiin

7. Kuljetus Kyllä Ei

Saako tarvitaessa olla yhteydessä varhaiskasvatuk- Mitä lastenneuvolaa olette viimeksi käyttänyt?

8. Lapsen sen eri yhteistyötahojen (kuten neuvolan) kanssa Osoite:

    terveyden- lapsen kehitystä ja terveyttä koskevissa asioissa

    tila Kyllä Ei

Sairaudet, allergiat, ruokavalio yms.

Onko lapsi ollut sairaalahoidossa tai jatkuvassa lääkärinhoidossa, milloin ja miksi

9. Lapsen Omassa kodissa Yksityinen perhepäivähoito

   nykyinen Kunnallinen perhepäivähoito Päiväkoti

   varhais- Muu hoitomuoto, mikä _________________________________

   kasvatus Hoitajan / päiväkodin nimi ja osoite: 

10.Koti- Onko perheessä kotieläimiä ulkona / sisällä ? Mitä eläimiä ?

    eläimet

11.Lisätieto- Lisätiedot 20 h/viikko hakemukselle: Osapv.4 h pv kokopv. esim. 8 h x 10 pv

     ja hake- Perustelut tarvittaessa yli 20 h/viikko varhaiskasvatustarpeelle, vuorohoidon tarpeen perustelut, 

     muksen lapsen erityisen tuen tarve, muiden perheenjäsenten allergiat, jotka vaikuttavat lapsen sijoitukseen yms.

     perus-

     teeksi Perustelut liitteessä

12.Tietojen Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkastamiseen

     antajan Paikka, aika ja allekirjoitus

     alle-

     kirjoitus

Viranomainen varhaiskasvatusjohtaja / perhepäivähoidonohjaaja Tilapäinen hoito

täyttää Hoitomuoto 20 h/viikko Osapäivä Kokopäivä Kokopäivä

Osapv./ Kokopv. enint. 5 h yli 7 h 5-7 h keskim. (alle 35 h/vk)

Hoidon alkamispvm ________________________  Päättymispvm ____________________________

Hoitopäivien määrä enintään             hp / kk tai 16 hp tai yli/kk

Varhaiskasvatuspaikka / ryhmä         _________________________________________________________________

Lisätietoja








