
Ups… 

Jos näet tämän tekstin, sähköinen PDF-lomake ei toimi täysin oikein käyttämässäsi 
PDF-lukuohjelmassa. 

Tämän sähköisen lomakkeen käyttämiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman. Voit 
ladata ohjelman turvallisesti ja ilmaiseksi osoitteesta 
http://get.adobe.com/fi/reader. Adobe Readerin avulla lomake avautuu suoraan 
internetselaimeesi, jossa lomake voidaan täyttää, tallentaa ja lähettää täysin 
sähköisesti. 

Toistaiseksi lomakkeet eivät toimi tablet-tietokoneissa. 
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VEDOS - UTKAST - DRAFT
Lomakkeen käyttöohje
Tervetuloa käyttämään aidosti sähköistä lomaketta!
Aidosti sähköinen tarkoittaa sitä, että voit sekä täyttää, lähettää että tallentaa lomakkeen sähköisesti.
Halutessasi voit myös tulostaa sen paperille ja täyttää perinteisesti kynällä.
Tämä käyttöohje sisältää yleisiä ohjeita lomakkeen täyttämiseen ja lähettämiseen.
Lomakkeen varsinaista sisältöä koskevat täyttöohjeet saat esiin painamalla lomakekenttien vasemmalla puolella olevaa
Ohje
-painiketta.
Yksittäisen kenttäohjeen saat näkyviin viemällä hiiren osoittimen kentän päälle.
Ohje ilmaantuu keltaisessa laatikossa kentän viereen.
Ohjelmisto- ja laitevaatimukset
Lomakkeen käyttäminen vaatii Adobe Reader -ohjelmiston (versio 8.1 tai myöhempi).
Voit ladata uusimman version osoitteesta
Adobe Reader -ohjelmiston usein kysytyt kysymykset (UKK) löytyy osoittesta
Lomakkeen täyttäminen
Käytön helpottamiseksi voit suurentaa tai pienentää lomaketta zoom-toiminnoilla.
Siirry lomakkeen kentästä toiseen sarkain- eli tab-näppäimellä tai valitsemalla täytettävä kohta tietokoneen hiirellä.
Lomakkeessa voi olla pakollisia kenttiä ja osa tiedoista on syötettävä oikeassa muodossa.
Kirjoita määrämuotoiset tiedot, kuten päivämäärät, täyttövihjeen kertomassa muodossa.
Lomakkeessa voi olla taulukoita, joihin voit tarvittaessa lisätä rivejä.
Lisää rivi 
Lisää
-painikkeella.
Voit poistaa rivin
Poista
-painikkeella.
Joidenkin lomakkeiden mukana voit lähettää liitteitä.
Liitteet voivat olla Microsoft Office- tai PDF-dokumentteja tai kuvatiedostoja JPG-, TIFF- ja PNG-muodoissa.
Huomaa, että lähetettävän lomakkeen koko liitteineen ei saa ylittää 10 MB.
Lomakkeen tallentaminen ja tulostaminen
Voit tallentaa tyhjän tai täytetyn lomakkeen omalle tietokoneellesi tai jollekin muistivälineelle, kuten muistitikulle.
Voit tulostaa lomakkeen joko tyhjänä tai täytettynä omaa arkistointiasi varten.
Voit jatkaa osittain täytetyn ja tallennetun lomakkeen täyttämistä myöhemmin ja lähettää sen, kunhan kaikki tarvittavat tiedot on täytetty.
Lomakkeen lähettäminen ja tunnistautuminen
Lähetä lomake painamalla
Lähetä
-painiketta.
Lomake lähetetään SSL-salattua tiedonsiirtoyhteyttä pitkin.
Jos lomake on puutteellisesti täytetty, sitä ei lähetetä.
Korjaa puutteet ja lähetä lomake uudelleen.
Onnistuneen lähetyksen jälkeen internetselaimeen avautuu Kiitos lähetyksestäsi -sivu.
Joidenkin lomakkeiden lähettäminen edellyttää sähköistä tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla.
Tällöin selain avautuu lähetyksen jälkeen tunnistuspalveluun.
LAPSI
Lapsen tiedot. Ilmoita lapsen sukunimi ja kaikki etunimet. Jos lapsen kutsumanimi on eri kuin lapsen ensimmäinen etunimi, kirjoita lapsen kutsumanimi isoilla kirjaimilla. Ilmoita myös lapsen täydellinen henkilötunnus, äidinkieli ja osoitetiedot sekä kotikunta, jossa lapsi on kirjoilla.
Äidinkieli
Lapsen äidinkieli puuttuu.
HUOLTAJA
Huoltajan tiedot. Ilmoita huoltajan sukunimi ja kaikki etunimet. Jos huoltajan kutsumanimi on eri kuin huoltajan ensimmäinen etunimi, kirjoita huoltajan kutsumanimi isoilla kirjaimilla. Ilmoita myös huoltajan täydellinen henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Ilmoita opiskelu- tai työpaikkaa koskevat nimi- ja osoitetiedot sekä säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohta (tt:mm) tai mikäli työ on vuorotyötä, valitse sitä ilmaiseva kohta. Ilmoita ammatti tai tehtävä sekä valitse perhesuhde ja huoltajuuden tyyppi.
Työaika
tt:mm
tt:mm
Siviilisääty
Huoltajan tiedoista puuttuu tieto siviilisäädystä
Huoltajuus
Huoltajan tiedoista puuttuu tieto huoltajuudesta
PUOLISO / TOINEN HUOLTAJA
Puolison tai toisen huoltajan tiedot. Ilmoita, asuuko henkilö samassa osoitteessa lapsen kanssa. Valitse, mikä henkilön ensisijainen suhde lapseen on. Ilmoita henkilön sukunimi ja kaikki etunimet, täydellinen henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Mikäli henkilö asuu samassa osoitteessa lapsen kanssa, ilmoita ammatti tai tehtävä, opiskelu- tai työpaikkaa koskevat nimi- ja yhteystiedot sekä säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohta (tt:mm) tai mikäli työ on vuorotyötä, valitse sitä ilmaiseva kohta.

Voit ilmoittaa toisen puolison / huoltajan tiedot painamalla Lisää puoliso / huoltaja -painiketta.
Sama osoite kuin lapsella
Huoltajan osoite on sama kuin oppilaalla
Onko perheenjäsenen osoite sama, kuin oppilaalla?
Henkilön suhde lapseen
Onko perheenjäsenen osoite sama, kuin oppilaalla?
Työaika
tt:mm
tt:mm
HOIDON TARVE
Hoidon tarve. Valitse tarvitsetko lapselle kokopäivähoitopaikkaa (yli 5 h/ pv) vai osapäivähoitopaikkaa (enintään 5 h/pv). Lisäksi merkitse mikäli tarvitset vuorohoitoa lapselle. Vuorohoito on arkisin klo 18.00-06.00 välisenä aikana, viikonloppuisin tai öisin tapahtuvaa lapsen hoitoa. Vuorohoito on tarkoitettu jatkuvasti työn tai opiskelun vuoksi päivähoitoajasta poikkeavaa hoitoaikaa tarvitseville lapsille.
Mikäli hoitoajat ovat säännölliset, ilmoita säännöllinen hoitoaika (tt:mm). Kirjoita selvitys epäsäännöllisistä hoitoajoista sille varattuun kohtaan. Ilmoita lisäksi päivämäärä, josta alkaen hoitopaikka tarvitaan sekä kuukaudessa tarvittavien hoitopäivien lukumäärä. Lisäksi valitse tarvittavan hoidon ajankohta sekä mahdollisen vanhempainrahan päättymispäivämäärä. Ilmoita lapsen nykyinen päivähoitopaikka, mikäli hän on tällä hetkellä päivähoidossa.
Hoidon tarve
tt:mm
tt:mm
tt:mm
tt:mm
pp.kk.vvvv
pp.kk.vvvv
Hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa
Hoidon ajankohta
Onko lapsi tällä hetkellä kunnallisessa tai yksityisessä päivähoidossa?
TOIVOTTU PÄIVÄHOITO-MUOTO
Toivottu päivähoitomuoto. Valitse alue, jolta haluat saada hoitopaikan sekä hoitopaikka, toimintamuoto ja hoitomuoto. Paina Lisää toive-painikkeesta, mikäli haluat lisätä toisen toiveen. Kirjoita mahdolliset lisätiedot päivähoitotoiveista sille varattuun kohtaan.
Ensimmäinen päivähoitotoive
Hoitomuoto
Toimintamuoto
Lisää toive
Tyhjennä
Toinen päivähoitotoive
Hoitomuoto
Toimintamuoto
Tyhjennä
Poista toive
LAPSEN TERVEYDEN-TILA
Lapsen terveydentila. Ilmoita lapsen sairaudet, muut terveydentilaa koskevat tiedot, kielletyt ruoka-aineet sekä lääkitystiedot. Mikäli toimitat hakemuksen liitteenä lääkärinlausunnon, valitse sitä ilmaiseva vaihtoehto.
Onko lapsella
Lapsen lääkitys
KULJETUS PÄIVÄHOI-TOON / ESI-OPETUKSEEN
Kuljetus päivähoitoon / esiopetukseen. Ilmoita, onko lapsen kuljettamiseen päivähoitoon tai esikouluun mahdollista käyttää autoa. Ilmoittakaa, mikäli on perusteltu tarve kuljetuksen järjestämiseen lapselle ja halutte, että lapselle järjestetään kuljetus esiopetukseen. Ilmoittakaa, mistä lapsi kulkee esiopetukseen ja perustelkaa kuljetuksen tarpeellisuus. Kuljetuksen järjestämisestä on säädetty perusopetuslain 32§:ssä, mutta kunnat tekevät itsenäiset päätökset koulukuljetuksiin liittyvistä periaatteista ja voivat myöntää kuljetuksen esimerkiksi aina yli kolmen kilometrin yhdensuuntaisesta matkasta esiopetukseen.
Mahdollisuus käyttää autoa lapsen kuljettamiseen
Kulkeminen esiopetukseen
SAMASSA TALOUDESSA ASUVAT MUUT ALLE 18-VUOTIAAT LAPSET
Samassa taloudessa asuvat muut alle 18-vuotiaat lapset. Ilmoita lapsen nimi ja täydellinen henkilötunnus. Jos lapsi on päivähoidossa, ilmoita päivähoitopaikan nimi. Paina Lisää henkilö-painiketta, mikäli haluat lisätä uuden sarakkeen seuraavaa lasta varten. Paina Poista-painiketta, mikäli haluat poistaa johonkin sarakkeeseen syötetyt tiedot.
Nimi
Henkilötunnus
Päivähoitopaikka
(jos lapsi päivähoidossa)
LAPSEN HAKEMINEN PÄIVÄHOI-DOSTA / ESI-OPETUKSESTA
Valtuutan seuraavat henkilöt hakemaan lapseni päivähoidosta / esiopetuksesta
Nimi
Puhelinnumero
LISÄTIEDOT
Lisätiedot. Ilmoita, mikäli voit kuljettaa lapsen päivähoitoon omalla autolla. Ilmoita muut mahdolliset hoitopaikan myöntämiseen vaikuttavat seikat sekä tiedot perheet lemmikeistä. Merkitse lisäksi saako päivähoitohenkilöstö keskustella lapsesta lastenneuvolan kanssa. Mikäli haluatte, että päivähoitomaksu määritellään tulojenne mukaan, toimittakaa tulotiedot sähköisesti tämän hakemuksen liitteenä, sähköisesti erillisellä lomakkeella tai päivähoitotoimistoon hakuajan sisällä. Mikäli hyväksyt korkeimman päivähoitomaksun, merkitse asiaa ilmaiseva kohta.
Onko perheessä lemmikkejä?
Saako päivähoitohenkilöstö keskustella lapsesta lastenneuvolan kanssa?
Saako päivähoitohenkilöstö keskustella lapsesta lastenneuvolan kanssa?
Lisätiedoista puuttuu valinta siitä, saako päivähoitohenkilöstö keskustella lapsesta lastenneuvojan kanssa.
Päivähoitomaksu
Huom! Mikäli tuloselvityksiä ei jätetä, peritään korkein kuukausimaksu.
ALLEKIRJOI-TUS
TUNNISTUS-TIEDOT
Tunnistajan tiedot
Tunnistettu henkilö
Yrityksen tiedot
Tunnistustapahtuman tiedot
KÄSITTELY-TIETO
Lomakkeen lähetys on kesken, odota kuittausta...
Virhekoodi 1
Lomakkeen lähetys epäonnistui, koska vastaanottopalvelua päivitetään parhaillaan. Tallenna lomake ja yritä myöhemmin uudelleen. 
Virhekoodi 2
Lomakkeen lähetys epäonnistui, koska yhteydenmuodostus estettiin. Lähetä lomake uudelleen ja salli yhteydenmuodostus vastaanottopalveluun.
Virhekoodi 3
Lomakkeen lähetys epäonnistui. Tämä saattaa johtua esimerkiksi ongelmasta verkkoyhteyksissä. Tallenna lomake ja yritä myöhemmin uudelleen.
Virhekoodi 4
Lomakkeen lähetys epäonnistui. Tämä saattaa johtua esimerkiksi ongelmasta verkkoyhteydessä. Varmista, että tietokoneesi verkkoyhteys on kunnossa ja että palomuuri ei estä lomakkeen lähetystä, ja yritä lähettää lomake uudelleen.
Virhekoodi 5
Lomakkeen lähetys epäonnistui. Tämä saattaa johtua esimerkiksi ongelmasta verkkoyhteyksissä tai vastaanottavassa järjestelmässä. Tallenna lomake ja yritä myöhemmin uudelleen.
Virhekoodi 6
Lomakkeen lähetys epäonnistui, koska lomakkeen sisältö on vioittunut. Hae uusi lomake kotisivuilta ja yritä uudelleen. 
Virhekoodi 7
Lomakkeen lähetyksessä ilmeni virhe. Tallenna lomake ja yritä myöhemmin uudelleen. 
Lomakkeen kaikkia pakollisia kenttiä ei ole täytetty oikein, ole hyvä ja tarkista seuraavat kentät uudelleen:
Lomakkeen koko ylittää sallituun koon. Tarkista, ettei liitteinä ole suuria tiedostoja ja tarvittaessa pienennä niitä esimerkiksi kuvia pienentämällä.
Virhe lomakkeen lähetyksessä
Virhe lomakkeen lähetyksessä
Olet lähettämässä lomaketta. Jatketaanko?
minuuttia.
muutamia sekunteja.
noin
sekuntia.
Lomakkeen koko on
MB. Tyypillisellä laajakaistayhteydellä (lähtevä liikenne 0.5 Mbit/s) lähetys kestää
Lomakkeen lähettäminen
Sivu
Lomakkeen kaikkia kenttiä ei ole täytetty oikein. Tarkista puutteelliset kentät lomakkeen lopusta ja yritä lähettää lomake uudelleen.
Tunnistaudu ja lähetä
Lomakkeelta löytyneet puutteet (päivitä painamalla Lähetä -painiketta)
LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
Tätä lomaketta käytetään päivähoito- tai esiopetuspaikan hakemiseen lapselle
Lapsen tiedot.
Ilmoita lapsen sukunimi ja kaikki etunimet. Jos lapsen kutsumanimi on eri kuin lapsen ensimmäinen etunimi, kirjoita lapsen kutsumanimi isoilla kirjaimilla. Ilmoita myös lapsen täydellinen henkilötunnus, äidinkieli ja osoitetiedot sekä kotikunta, jossa lapsi on kirjoilla.
Huoltajan tiedot.
Ilmoita huoltajan sukunimi ja kaikki etunimet. Jos huoltajan kutsumanimi on eri kuin huoltajan ensimmäinen etunimi, kirjoita huoltajan kutsumanimi isoilla kirjaimilla. Ilmoita myös huoltajan täydellinen henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Ilmoita opiskelu- tai työpaikkaa koskevat nimi- ja osoitetiedot sekä säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohta (tt:mm) tai mikäli työ on vuorotyötä, valitse sitä ilmaiseva kohta. Ilmoita ammatti tai tehtävä sekä valitse perhesuhde ja huoltajuuden tyyppi.
Puolison tai toisen huoltajan tiedot. 
Ilmoita, asuuko henkilö samassa osoitteessa lapsen kanssa. Valitse, mikä henkilön ensisijainen suhde lapseen on. Ilmoita henkilön sukunimi ja kaikki etunimet, täydellinen henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Mikäli henkilö asuu samassa osoitteessa lapsen kanssa, ilmoita ammatti tai tehtävä, opiskelu- tai työpaikkaa koskevat nimi- ja yhteystiedot sekä säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohta (tt:mm) tai mikäli työ on vuorotyötä, valitse sitä ilmaiseva kohta.

Voit ilmoittaa toisen puolison / huoltajan tiedot painamalla Lisää puoliso / huoltaja -painiketta.
Hoidon tarve.
Valitse tarvitsetko lapselle kokopäivähoitopaikkaa (yli 5 h/ pv) vai osapäivähoitopaikkaa (enintään 5 h/pv). Lisäksi merkitse mikäli tarvitset vuorohoitoa lapselle. Vuorohoito on arkisin klo 18.00-06.00 välisenä aikana, viikonloppuisin tai öisin tapahtuvaa lapsen hoitoa. Vuorohoito on tarkoitettu jatkuvasti työn tai opiskelun vuoksi päivähoitoajasta poikkeavaa hoitoaikaa tarvitseville lapsille.
Mikäli hoitoajat ovat säännölliset, ilmoita säännöllinen hoitoaika (tt:mm). Kirjoita selvitys epäsäännöllisistä hoitoajoista sille varattuun kohtaan. Ilmoita lisäksi päivämäärä, josta alkaen hoitopaikka tarvitaan sekä kuukaudessa tarvittavien hoitopäivien lukumäärä. Lisäksi valitse tarvittavan hoidon ajankohta sekä mahdollisen vanhempainrahan päättymispäivämäärä. Ilmoita lapsen nykyinen päivähoitopaikka, mikäli hän on tällä hetkellä päivähoidossa.
Toivottu päivähoitomuoto.
Valitse alue, jolta haluat saada hoitopaikan sekä hoitopaikka, toimintamuoto ja hoitomuoto. Paina Lisää toive-painikkeesta, mikäli haluat lisätä toisen toiveen. Kirjoita mahdolliset lisätiedot päivähoitotoiveista sille varattuun kohtaan.
Lapsen terveydentila.
Ilmoita lapsen sairaudet, muut terveydentilaa koskevat tiedot, kielletyt ruoka-aineet sekä lääkitystiedot. Mikäli toimitat hakemuksen liitteenä lääkärinlausunnon, valitse sitä ilmaiseva vaihtoehto.
Kuljetus päivähoitoon / esiopetukseen
Ilmoita, onko lapsen kuljettamiseen päivähoitoon tai esikouluun mahdollista käyttää autoa. Ilmoittakaa, mikäli on perusteltu tarve kuljetuksen järjestämiseen lapselle ja halutte, että lapselle järjestetään kuljetus esiopetukseen. Perustelkaa kuljetuksen tarpeellisuus. Kuljetuksen järjestämisestä on säädetty perusopetuslain 32§:ssä, mutta kunnat tekevät itsenäiset päätökset koulukuljetuksiin liittyvistä periaatteista ja voivat myöntää kuljetuksen esimerkiksi aina yli kolmen kilometrin yhdensuuntaisesta matkasta esiopetukseen.
Samassa taloudessa asuvat muut alle 18-vuotiaat lapset
Ilmoita lapsen nimi ja täydellinen henkilötunnus. Jos lapsi on päivähoidossa, ilmoita päivähoitopaikan nimi. Paina Lisää henkilö-painiketta, mikäli haluat lisätä uuden sarakkeen seuraavaa lasta varten. Paina Poista-painiketta, mikäli haluat poistaa johonkin sarakkeeseen syötetyt tiedot.
Lisätiedot.
Lisätiedot. Ilmoita, mikäli voit kuljettaa lapsen päivähoitoon omalla autolla. Ilmoita muut mahdolliset hoitopaikan myöntämiseen vaikuttavat seikat sekä tiedot perheet lemmikeistä. Merkitse lisäksi saako päivähoitohenkilöstö keskustella lapsesta lastenneuvolan kanssa. Mikäli haluatte, että päivähoitomaksu määritellään tulojenne mukaan, toimittakaa tulotiedot sähköisesti tämän hakemuksen liitteenä, sähköisesti erillisellä lomakkeella tai päivähoitotoimistoon hakuajan sisällä. Mikäli hyväksyt korkeimman päivähoitomaksun, merkitse asiaa ilmaiseva kohta.
8.0.1291.1.339988.308172
Eventizer Oy / ePalvelu
Päivähoitohakemus
Kunnat
Alueet
Toimintamuodot
Hoitomuodot
Hoitopaikat
147,170,187
Lapsen äidinkieli puuttuu.
Toivotusta päivähoitomuodosta puuttuu hakutoiveen ensisijaisuusvalinta.
HoitopaivatEnum
Hoitopaivat
Toivotusta päivähoitomuodosta puuttuu hoitomuoto.
Toivotusta päivähoitomuodosta puuttuu tieto hoitopaikasta
Liitteet
Liitteistä puuttuu pakollinen liite nimeltä
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