
  

 

Sivistyspalvelut 

Kasvun ja oppimisen palveluohjaus 

 VARHAISKASVATUSSUHTEEN  

MUUTOS-/IRTISANOMISLOMAKE 

 

Kasvun ja oppimisen palveluohjaus 

PL 82, 40101 

puh. 014 266 0180 

 

☐ Ilmoitus perheen tietojen muutoksesta ☐ Ilmoitus varhaiskasvatuksen tarpeen muutoksesta ☐ Muu muutos 

☐ Ilmoitus hoitosuhteen päättymisestä  ☐ Ilmoitus isyysrahakaudesta 

 

 

 
LAPSEN /  
LASTEN 
TIEDOT 

Lapsen nimi Henkilötunnus Varhaiskasvatuspaikka 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
TIEDOT  
HUOLTAJISTA 
JA PERHE-
SUHTEISTA 

1. Huoltajan nimi (asiakasmaksu ohjautuu lähihuolta-
jalle) 

2. Samassa taloudessa asuvan toisen huoltajan, avio- 
tai avopuolison nimi 

Henkilötunnus Henkilötunnus 

Puhelinnumero Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite Sähköpostiosoite 

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

 
 
PERHE-SUH-
TEEN MUUTOS 
- täytä vain, jos 
perhesuhteissa 
on tapahtunut 
muutos (esim. 
avo-/avioero, 
uusi puoliso, uu-
sia asukkaita) 

Perheen uuden lapsen / uusien lapsien tai huoneiston uusien asukkaiden tiedot 

Nimi 
 
 

Henkilötunnus 

Nimi  
 
 

Henkilötunnus 

Samassa taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä: _______ henkilöä 

 
 
ILMOITUS VAN-
HEMPAINRA-
HAKAUDESTA Vanhempainrahakausi alkaa ___/___/20___ ja päättyy ___/___/20___ 

 

 

  



Kasvun ja oppimisen palveluohjaus 

PL 82, 40101 

puh. 014 266 0180 

 

 
 
VARHAISKAS-
VATUKSEN 
TARPEEN 
MUUTOS 

Lapsen nimi 
 
 

Lapsen nimi Lapsen nimi 

☐ ma-pe 

 

☐ enintään 84 tuntia/kk 

☐ 85–107 tuntia/kk 

☐ 108–130 tuntia/kk 

☐ 131–150 tuntia/kk 

☐ 151– tuntia/kk 

 

☐ esiopetuksen lisäksi varhaiskas-

vatusta enintään 84 tuntia/kk 

☐ esiopetuksen lisäksi varhaiskas-

vatusta 85–107 tuntia/kk 

☐ esiopetuksen lisäksi varhaiskas-

vatusta 108–130 tuntia/kk 
 

☐ la   ☐ su   ☐ iltahoito  ☐ yöhoito 

☐ ma-pe 

 

☐ enintään 84 tuntia/kk 

☐ 85–107 tuntia/kk 

☐ 108–130 tuntia/kk 

☐ 131–150 tuntia/kk 

☐ 151– tuntia/kk 

 

☐ esiopetuksen lisäksi varhaiskas-

vatusta enintään 84 tuntia/kk 

☐ esiopetuksen lisäksi varhaiskas-

vatusta 85–107 tuntia/kk 

☒ esiopetuksen lisäksi varhaiskas-

vatusta 108–130 tuntia/kk 
 

☐ la   ☐ su   ☐ iltahoito  ☐ yöhoito 

☐ ma-pe 

 

☐ enintään 84 tuntia/kk 

☐ 85–107 tuntia/kk 

☐ 108–130 tuntia/kk 

☐ 131–150 tuntia/kk 

☐ 151– tuntia/kk 

 

☐ esiopetuksen lisäksi varhaiskas-

vatusta enintään 84 tuntia/kk 

☐ esiopetuksen lisäksi varhaiskas-

vatusta 85–107 tuntia/kk 

☐ esiopetuksen lisäksi varhaiskas-

vatusta 108–130 tuntia/kk 
 

☐ la   ☐ su   ☐ iltahoito  ☐ yöhoito 

 

 
MUUTOKSEN 
ALKAMINEN 

Muutos alkaa ___/___/20___   
 
Säännöllisesti vähäisemmän hoitotarpeen varhaiskasvatusmaksu voidaan määritellä vain, mikäli jakso on vähin-
tään kolme kuukautta. Maksu muuttuu seuraavan kuukauden alusta. 
 

 
 
VARHAISKAS-
VATUKSEN 
PÄÄTTYMINEN 

Varhaiskasvatus päättyy ___/___/20___ 

 

 
LISÄTIETOJA 

 
 

 

 
ALLEKIRJOI-
TUKSET 

Päivämäärä ja paikka Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 

 

Päivämäärä ja paikka Vastaanottajan allekirjoitus 
 
 

 


