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HUOLTAJA TÄYTTÄÄ:
Hakijan henkilötiedot

Sukunimi ja etunimet

(vanhempi/muu huoltaja)

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostisoite

Puhelin

Lasten kotihoidontuki

Päätös ajalle

Varhaiskasvatusta
tarvitseva lapsi

Nimi

Liitteeksi kopio KELAn kotihoidon tukipäätöksestä

Henkilötunnus

Nykyinen hoitopaikka:

Asiantuntijalausunto liitteeksi.

Lapsi ei ole varhaiskasvatuspalvelujen
Asiantuntijalausunto liitteeksi.
Perheen
tiedot

muiden

Hakijan perustelu
lisän hakemiselle

Hakijan allekirjoitus

lasten Nimi

piirissä.

Päivähoitohakemus

Henkilötunnus

on

toimitettu.

Hoitomuoto

Oulu-

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun yllämainittujen tietojen tarkistamiseen. Hakija on velvollinen
ilmoittamaan sellaisesta muutoksesta olosuhteissaan, jotka vaikuttavat oikeuteen saada tukea.
Aiheettomasti maksettu tuki peritään takaisin.
Päiväys

Allekirjoitus

Hakemus liitteineen toimitetaan Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin osoitteella:
Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatusjohtaja, PL 17, 90015 Oulun kaupunki
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ASIANTUNTIJAN JA VARHAISERITYISOPETTAJAN LAUSUNNOT
Asiantuntijan lausunto Varhaiskasvatuksen osuus ja merkitys lapsen kuntoutukselle / kasvulle ja kehitykselle.

Erillinen lausunto voidaan liittää hakemukseen.
Päivämäärä

Allekirjoitus

Nimen selvennys ja virka-asema

Varhaiserityisopettajan lausunto
puollan

en puolla

Perustelut

Päivämäärä

Allekirjoitus

Nimen selvennys ja virka-asema

Viranhaltijan päätös
Myönnän Oulu-lisää 80 € (euroa) kuukaudessa ajalle: ___/___20___ - ___/___20___
En myönnä Oulu-lisää, koska sen saannin edellytykset eivät täyty.
Perustelut

Päätöksentekijä

Päätöksen tekijä ja virka-asema

Päivämäärä

Allekirjoitus ja nimen selvennys
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TÄYTTÖOHJE

Oulu-lisää haetaan ensisijaisesti samalla lomakkeella kuin lakisääteistä kotihoidon tukea.
Tällä lomakkeella haetaan Oulu-lisää niissä tapauksissa, joissa perheen nuorimman lapsen
sisaruksella on erityisistä syistä tarve kasvua ja oppimista tukevaan varhaiskasvatukseen.
Tällöin Oulu-lisän maksamisesta erityisperustein päättää varhaiskasvatusjohtaja.
Myönteisen päätöksen perusteella tuki maksetaan Kelan toimesta ja vero pidätetään samoin
perustein kuin kotihoidontuesta.

Huoltaja täyttää ensimmäisen sivun kohdat huoltajan tiedoista
allekirjoitukseen asti ja hankkii tarvittavat lausunnot hakemuksen liitteeksi.

alkaen

Kopio lasten kotihoidon tuesta liitetään hakemukseen. Hakemukseen tulee kirjata perustelut
Oulu-lisän myöntämiselle.
Erityisperustein maksettavan Oulu-lisän syitä voivat olla:


Kuntoutukselliset syyt, jolloin perheen nuorimman lapsen sisarus tarvitsee
diagnostisoidun vammansa tai sairautensa vuoksi varhaiskasvatusta kuntoutuksellisista
syistä. Liitteeksi vaaditaan asiantuntijalausunto, josta ilmenee kuntoutuksen tarve
sekä varhaiskasvatuksen osuus ja merkitys lapsen kokonaiskuntoutuksessa.
Näitä diagnostisoituja vammoja tai sairauksia ovat esimerkiksi kehitysvamma ja -viive,
autismin kirjon oireyhtymät tai muut käytöksessä näkyvät neurologiset oireyhtymät,
vaikeat kielelliset erityisvaikeudet ja/tai vaikeat somaattiset sairaudet.



Sosiaaliset syyt, jolloin hakemuksen liitteeksi tarvitaan asiantuntijan lausunto
varhaiskasvatuksen merkityksestä lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.

Molemmissa edellä mainituissa kohdissa edellytetään lisäksi Oulun kaupungin
varhaiserityisopettajan (veo) lausuntoa asiasta. Lapsen päivittäinen päivähoidossa oloaika
voi olla pääsääntöisesti osapäiväistä, enintään 5 tuntia/päivä. Poikkeustapauksissa
perustelluista syistä päivittäinen päivähoidossa oloaika voi olla pidempi.
Hakemus tulee toimittaa yhden (1) kuukauden kuluessa Oulu-lisän oikeuden alkamisesta.
Tukea ei makseta takautuvasti yli kuukauden ajalta. Hakija on velvollinen ilmoittamaan
sellaisista muutoksista, jotka vaikuttavat oikeuteen saada tukea. Aiheettomasti maksettu
tuki voidaan periä takaisin.
Kopio päätöksestä lähetetään asiakkaalle. Hakemus ja päätös arkistoidaan Oulun
kaupungin arkistoon.

