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HAKIJA TÄYTTÄÄ 

1. Hakijan virallinen nimi jaY-Tunnus 
      

 

2. Kotipaikka 
      

 

3. Postiosoite 
      

 

4. Hakemuksesta vastaa, yhteyshenkilö 
      

 

5. Sähköpostiosoite 
      

 

6. Puhelin 
      

 

7. Hakijan pankki ja tilinumero 
      

 

8. Investointitukea haetaan 
 
euroa 

 
      

9. Suunnitelma investointituen käytöstä (liite) 
      

10. Tiedot perustettavasta toimintayksiköstä (Päiväkoti / ryhmäperhepäiväkoti / osoite / puhelinnumero, neliöt) 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Päiväkodin / ryhmäperhepäiväkodin hoitopaikat 
 
 
Nykyiset paikat 
 
 

Kokopäivähoito Osapäivähoito Yhteensä 

Alle 3 v Yli 3 v Alle 3 v Yli 3v  

                              

Tuen avulla perustettavat uudet paikat turkulaisille lapsille                               

Hoitopaikat yhteensä                          
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12. Kuvaus päiväkodin / ryhmäperhepäiväkodin toiminnasta / toimintasuunnitelma (tarvittaessa erillinen liite) 
      
 
 
 
 
 
13. Haetun investointituen erittely käyttötarkoituksen mukaan 
 
 
Yksilöity erittely toimitilan hankkimisesta ja muutostöistä  
aiheutuvista kustannuksista (tarvittaessa erillinen liite) 
 
Yksilöity erittely irtaimiston hankinnasta aiheutuvista 
kustannuksista (tarvittaessa erillinen liite) 

Turun kaupungin varois-
ta haetaan € 

Muu rahoitus € Kustannukset  
yhteensä € 

      
 
 

            

      
 
 

            

14. Onko hakijalla kaupungilta saatuja lainoja tai takauksia? 
      

15. Onko hakija anonut tämän tuen lisäksi samanaikaisesti muuta rahoitusta kaupungin varoista? 
      

16. Hakemusasiakirjat 
Investointitukea haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella, jonka mukana toimitetaan tarvittavat liitteet. Hakemuksessa ja liitteissä tulee esittää  
seuraavat asiat; 

•suunnitelma investointituen käytöstä 
•ote kauppa-, säätiö- tai vastaavasta rekisteristä, ote ei saa olla 6 kuukautta vanhempi 
•yrityksen liiketoimintasuunnitelma 
•kuluvan (ja seuraavan) vuoden talousarvio 
•viimeksi vahvistettu tilinpäätös 
•toimitilojen hankintaa koskeva kauppakirja tai vuokrasopimus 
•todistus verojen ja työnantajamaksujen maksamisesta, ote ei saa olla 6 kuukautta vanhempi 
•selvitys annettavasta vakuudesta, joka vastaa 25 prosenttia haettavan investointituen määrästä 
•muut tiedot, joihin hakija haluaa vedota 

 
17. Tähän esittämäämme hakemukseen ja sen liitteisiin viitaten sekä hyväksyen kaupungin varoista myönnettäviin tukiin liittyvät ehdot 
allekirjoittanut päivähoitopalvelujen tuottaja hakee investointitukea 
 
Vakuutamme tässä hakulomakkeessa ja sen liitteissä antamamme tiedot oikeiksi 
 
Päivämäärä       
 
 
 
 
 
         
 
   Päivähoitopalvelujen tuottajan allekirjoitus 
 
Hakemus liitteineen palautetaan osoitteeseen: 
 
Turun kaupunki 
Sivistystoimiala 
PL 362 
20101 TURKU 
 
etunimi.sukunimi@turku.fi 
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