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Varhaiskasvatuksen
muutoslomake

MUUTOS

HUOM! Nämä ilmoitukset on tehtävä erikseen jokaisesta lapsesta, joita muutokset koskevat. Voit tarvittaessa
valita useamman vaihtoehdon.

HUOM! Tee koko perhettä koskeva muutosilmoitus vain yhdelle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle. Voit
tarvittaessa valita useamman vaihtoehdon.

Yksittäistä lasta koskeva muutos

Koko perhettä koskeva muutos

☐ Palvelun aloituspäivän muutos tai paikkaa ei oteta vastaan 
☐ Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen 
☐ Palvelutarpeen muutos 
☐ Perheen aikuisten tietojen muutos 

☐ Perheen lasten lukumäärän muutos 
☐ Osoitteenmuutos 
☐ Tulotietojen ilmoittaminen 
☐ Yhteydenottopyyntö

LAPSI, JOTA MUUTOS KOSKEE

Henkilötunnus Sukunimi Etunimet

VARHAISKASVATUSPAIKAN IRTISANOMINEN

Varhaiskasvatuspaikka Viimeinen läsnäolopäivä

Irtisanomisen syy

PALVELUN ALOITUSPÄIVÄN MUUTOS / VARHAISKASVATUSPAIKKAA EI OTETA VASTAAN

Uusi aloituspäivä

Syy

☐ Otamme vastaan tarjotun varhaiskasvatuspaikan, mutta haluamme siirtää aloituspäivän

Voit siirtää varhaiskasvatuksen aloituspäivää enintään kalenterikuukaudesta eteenpäin. Muussa
tapauksessa, ota yhteyttä valinnan tehneeseen henkilöön.

☐ Emme ota vastaan lapselle tarjottua varhaiskasvatuspaikkaa

Muutos



KOKO PERHETTÄ KOSKEVA OSOITTEENMUUTOS

Osoitteenmuutos tulee voimaan välittömästi kun muutosilmoitus on käsitelty. Tarkenna osoitemuutoksen
päivämäärä LISÄTIEDOT-kohtaan.

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

PERHEEN AIKUISTEN TIETOJEN MUUTOS

Täytä oma lomakkeensa jokaiselle lapselle, jota muutos koskee.
Muutos alkaen

Muutos vaikuttaa laskutukseen muutospäivää seuraavan kuukauden
alusta.

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Puhelin, oma Sähköpostiosoite

Edellä mainitun huoltajan suhde toiseen huoltajaan

☐ Asuvat yhdessä lapsen kanssa
☐ Huoltajat asuvat erillään - yhteishuoltajuus
☐ Yksinhuoltaja (ei toista huoltajaa)
Huoltaja asuu samassa taloudessa toisen henkilön kanssa

☐ Asuu ☐ Ei asu
Samassa taloudessa asuvan toisen aikuisen tiedot
Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Puhelin, oma Sähköpostiosoite

Työ- tai opiskelupaikka Ammatti Puhelin, työ

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin Sähköpostiosoite

Huoltaja, joka ei asu lapsen kanssa

Kuinka monta samassa osoitteessa
kirjoilla olevaa, alle 18 vuotiasta lasta
yhteensä asuu perheessä?

Lapsen kanssa asuvan huoltajan tiedot



PERHEEN LASTEN LUKUMÄÄRÄN MUUTOS

Täytä tämä kohta, kun lasten lukumäärä on muuttunut, mutta aikuisten tiedot pysyneet samana

Muutos alkaen
Muutos voi vaikuttaa laskutukseen seuraavan kuukauden alusta
alkaen.

Kuinka monta samassa osoitteessa
kirjoilla olevaa, alle 18 vuotiasta lasta
yhteensä asuu perheessä?

PALVELUTARPEEN MUUTOS

Palvelutarve on

☐ päivittäinen ☐ osaviikkoinen

Muutos alkaen Palvelun tarve

☐ varhaiskasvatusajat vaihtelevat

alkaa klo päättyy klo

Varhaiskasvatuksen ajankohta

☐ maanantai-perjantai ☐ lauantai ☐ sunnuntai ☐ ilta ☐ yö

TULOTIETOJEN ILMOITTAMINEN

Muutos alkaen

Lisää tuloselvitys hakemuksen liitteeksi.

☐ Hyväksymme korkeimman maksun, lisätietoja kunnan verkkosivuilta: https://www.kirkkonummi.fi/maksut-1
☐ Haemme asiakasmaksun tarkistusta

LISÄTIEDOT

Lisätietoja

YHTEYDENOTTO

Asia

Olemme sinuun yhteydessä, ilmoita mobiilinumerosi tai sähköpostisi

Säännöllinen varhaiskasvatusaika

https://www.kirkkonummi.fi/maksut-1
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