Riihimäen varhaiskasvatuksen ohje sähköisen päivähoitohakemuksen ja esiopetushakemuksen
täyttämiseen
Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai HTS-kortilla. Palveluun kirjautuva henkilö merkitään lapsen
1. huoltajaksi. Tarvitset lomaketta täyttäessäsi kaikkien perheenjäsenten sosiaaliturvatunnukset. Jokaisesta
päivähoitoa tarvitsevasta tai esiopetukseen ilmoittautuvasta lapsesta pitää täyttää oma hakemus. Jos sinulla ei ole
käytössäsi verkkopankkitunnuksia tai HTS-korttia tai lomakkeen täytössä ilmenee muita ongelmia, pyydämme
sinua ottamaan yhteyttä päivähoitotoimistoon, palvelusihteeri Sirpa Viiala, puhelin 019 758 4330
Lomakkeen täyttäjä vastaa lomakkeen tietojen oikeellisuudesta.
Lomakkeen otsikoiden ?-merkkiä painamalla saat lisäohjeita kentän täyttämiseen. Jos ohje ei ilmesty näytölle
merkin painamisesta huolimatta, saattaa ponnahdusikkunoiden käyttö olla estetty. Klikkaa ilmoituspalkkia ja salli
ponnahdusikkunoiden käyttö tilapäisesti.
•
•
•
•

Valitse sivun yläreunasta joko päivähoito- tai esiopetushakemus. Jos lapsi ilmoitetaan esiopetukseen ja sen
lisäksi haetaan päivähoitoa, kannattaa esiopetushakemus täyttää ensin.
Tulosta tai tallenna hakemus sen lähettämisen jälkeen. Tuolloin hakemukseen on tallentunut sen
lähettämisajankohta. Onnistuneesta lähetyksestä tulee näytölle kuittaus.
Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä
päivähoitotoimistoon, palvelusihteeri Sirpa Viiala, puhelin 019 758 4330
Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit tehdä uuden hakemuksen joko kopioimalla tehdyn hakemuksen tiedot
tai avaamalla uuden hakemuksen.

1. Lapsen tiedot (jokaisesta lapsesta tulee täyttää oma hakemus)
On tärkeää, että täytät lomakkeen kaikki kentät.
Osoite: Lapsen osoite päivähoidon tai esiopetuksen toivottuna alkamispäivänä. Jos osoite ei vielä ole
tiedossa, kirjoita kenttään lapsen nykyinen osoite ja anna lisätiedot sivulla 4 kohdassa 8.
2. Huoltajan tiedot
Käytä saman huoltajan tunnuksia perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
On tärkeää, että täytät lomakkeen kaikki kentät.
Korkein maksu: Valitse tämä kohta, mikäli hyväksyt korkeimman päivähoitomaksun. Päivähoidon/esiopetuksen
alettua saat hoitopaikasta tuloselvityslomakkeen. Sinun tulee palautta lomake täytettynä hoitopaikkaan, vaikka olisit
hyväksynyt korkeimman maksun.
Samassa taloudessa asuvan puolison / avopuolison tiedot täytetään kuten 1. huoltajan tiedot.
3. Muiden perheenjäsenien henkilötiedot
Lisää perheen muut samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Perheen koko vaikuttaa
päivähoitomaksuun. Jos sisarus on jo kunnallisessa päivähoidossa, laita täppä kohtaan "Kunnallisessa hoidossa".
4. Maksulaskuri
Maksulaskuri tuottaa arvion maksun suuruudesta. Lopullinen maksun suuruus ilmoitetaan maksupäätöksessä,
joka tehdään päivähoidon alkamisen jälkeen.
5. Lapsen nykyinen hoitopaikka
Voit kirjoittaa lisätietoja sivulle 4 kohtaan 8.
Jos haet siirtoa Riihimäen kunnallisen varhaiskasvatuksen sisällä hoitopaikasta toiseen, sinun ei tarvitse täyttää
hakemusta. Siirtotoive ilmoitetaan päivähoitotoimistoon, puhelin 019 758 4330.

6. Toivottu päivähoitomuoto, hoitopaikka ja -aika
Hoitopaikka/ esiopetuspaikka: Valitse 3 eri vaihtoehtoa. Hoitopaikoista ja esiopetuksesta saat lisätietoa
varhaiskasvatuksen internetsivuilta.
Hoitomuoto: Valitse joko kokopäivähoito (hoitoaika yli 5 tuntia päivässä) tai osapäivähoito (hoitoaika enintään 5
tuntia päivässä)
Hoidon tarve (päivää / kuukausi):
Hoidon tarpeena on mahdollista valita enintään 10 hoitopäivää kuukaudessa, enintään 15 hoitopäivää
kuukaudessa tai täysi hoitokuukausi.
Hoidon toivottu alkamispäivämäärä:
Jos hoidontarpeen alkamispäivämäärä muuttuu tai hakemus peruuntuu kokonaan, ottakaa yhteyttä
päivähoitotoimistoon, palvelusihteeri Sirpa Viiala, puhelin 019 758 4330. Hoidon tarpeen päättymistä ei tarvitse
laittaa.
Hoitoaika: Mikäli päivittäinen hoitoaika vaihtelee, eikä sitä pysty laittamaan kohtaan 6, merkitse hoitoajat kohtaan 8,
lisäselvitykset.
Vuoro- / iltahoito: Vuorohoitoa tai iltahoitoa annetaan niille lapsille, joiden molemmat huoltajat tai perheen ainoa
huoltaja on vuorotyössä tai päätoiminen ammatillinen opiskelu edellyttää vuorohoitoa.
Vuorohoidon tarve: Valinta "kyllä" avaa lisävalinnat ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaihoidontarpeesta. Kun
hoidontarpeeseen vastaa kyllä, aukeaa uusi ruutu, johon arvioidaan montako päivää kuukaudessa vuorohoitoa
käytetään.
7. Lapsen terveydentila
Merkitse tähän lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, allergiat, terveydentila ym. Jos lapsella on terveydentilaan
tai erityiseen tukeen liittyviä asiantuntijalausuntoja lausunnot lähetetään osoitteeseen:
Riihimäen kaupunki
Konsultoiva erityislastentarhanopettaja Anne Pullinen
PL 125, 11101 Riihimäki
8. Lisäselvitykset
Tähän voit kirjoittaa mm:
•
•
•
•
•
•

perheen mahdollisuudesta käyttää autoa päivähoitokuljetuksissa
perheen lemmikkieläimet
voiko hoitopaikassa olla eläintä
vuorohoitotarpeeseen ja päivittäisiin hoitoaikoihin liittyvää tietoa
muuttajien nykyinen / tuleva osoite ja muuton oletettu aikataulu
muuta sellaista tietoa, jota haluatte lapsesta tiedettävän

