
 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI     
 

Varhaiskasvatus   
 

 

Lomake palautetaan osoitteeseen, Jyväskylän kaupunki, Sivistyksen toimiala, Palveluohjausyksikkö, PL 82, 40101 Jyväs-
kylä.                                                 

 ilmoitus perheen tietojen muutoksesta  ilmoitus palvelun tarpeen muutoksesta  
 ilmoitus isyysrahakaudesta  Ilmoitus hoitosuhteen päättymisestä 

 
 Suostun/suostumme kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu- ja palvelupäätösten sähköiseen tiedoksian-

toon. Tieto päätöksen saapumisesta lähetetään ilmoittamaani, aktiivisesti käytössä olevaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapu-
helinnumeroon, joita ylläpidän sähköisen asioinnin sivulla. Päätöksen saan nähtäväkseni tunnistautumalla pankkitunnuksin tai 

mobiilivarmenteella sähköisen asioinnin sivulla Tähdellä * merkityt ovat pakollisia tietoja.   

LAPSEN/ 
LASTEN  
TIEDOT 

* 

Lapsen nimi Henkilötunnus Hoitopaikka 

   

   

 
PERHEEN VAN-
HEMPIEN/ HUOL-
TAJIEN TIEDOT 

* 

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

 

Henkilötunnus Puhelin päivisin   
 

Henkilötunnus Puhelin päivisin   

Nykyinen työ- tai opiskelupaikka 

 

Nykyinen työ - tai opiskelupaikka 

 jatkuva työsuhde 

 määräaikainen työsuhde ajalla ____________ 

 jatkuva työsuhde 

 määräaikainen työsuhde ajalla ____________ 

Sähköposti Sähköposti 

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

 

 
PERHESUHTEEN 
MUUTOS 
- täytä vain, jos 
perhesuhteissa on 
tapahtunut muutos 

Muutos tulee voimaan _____ / _____ 20 ___ alkaen 

 Naimaton           Naimisissa           Avoliitossa           Leski           Eronnut           

 Erossa asuva     Muu huoltaja        Yhteishuoltajuus       Rekisteröity parisuhde 

Perheen uuden lapsen/uusien lasten tiedot 

Nimi Nimi 

Henkilötunnus Henkilötunnus 

Samassa taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä ______ henkilöä 

PALVELUN 
TARPEEN MUU-
TOS 

 

Muutos tulee voimaan _____ / _____ 20 ___ alkaen 

 enintään 84 tuntia/kk      

 85–107 tuntia/kk   

  108-130 tuntia /kk  

 131–150 tuntia/kk 

 151 tuntia–/kk 

 esiopetuksen lisäksi päivähoitoa enintään 84 tuntia/kk 

 esiopetuksen lisäksi päivähoitoa   85–107 tuntia/kk 

 esiopetuksen lisäksi päivähoitoa 108–130 tuntia/kk 

 esiopetuksen lisäksi päivähoitoa 131–150 tuntia/kk 

 esiopetuksen lisäksi päivähoitoa 151 tuntia–/kk 

Kerhopäivien lukumäärä/viikko     1 krt/vko          2 krt/vko 

ILMOITUS 
ISYYSRAHA- 
KAUDESTA 

Isyysrahakausi alkaa ____/____ 20_____ ja päättyy ____/____ 20____ 

Tietojenmuutoslomake yksityisessä päivähoidossa 



 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI     
 

Varhaiskasvatus   
 

 

Lomake palautetaan osoitteeseen, Jyväskylän kaupunki, Sivistyksen toimiala, Palveluohjausyksikkö, PL 82, 40101 Jyväs-
kylä.                                                 

ILMOITUS HOI-
TOSUHTEEN 
PÄÄTTYMISESTÄ 

Hoitosuhde päättyy ______ / ______ 20 _____.   
Palvelusetelin maksaminen päättyy lapsen viimeiseen hoitopäivään/kerhopäivään. 

 Olen ilmoittanut muutoksista/hoitosuhteen päättymisestä palveluntuottajalle.  

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen 

Päiväys ja vanhemman allekirjoitus                                                Päiväys ja vastaanottajan allekirjoitus 

____/____ 20___ ________________________________          ____/____ 20___ ________________________________   


