
                                                                                    Vastaanottaja 
 
Hakemus varhaiskasvatukseen                                                                                                    
Palvelusetelihakemus                                                                                                                                              
                                                                                                                             Päiväys 
Tarve varhais-
kasvatuspaikalle 

Varhaiskasvatuksen tarve alkaa, päiväys      

Hakemus Päiväkoti                   Perhepäivähoito                    Palveluseteli 

Lapsen tiedot Sukunimi                   Etunimet               Henkilötunnus 
 
 

Osoite- 
tiedot 

Lähiosoite                                 Postinumero                        Postitoimipaikka            
 
 
Lapsen kotikunta 
 

Kieli Lapsen äidinkieli                         Kotona puhuttava kieli/ kielet 
 
 

Maahantulo Tullut maahan päivämäärä                Kansallisuus 
                                                    
                                                     

Huoltajan 
tiedot 

Sukunimi                     Etunimet              Henkilötunnus 

Yhteystiedot Puhelinnumero                              Sähköposti 
 

Yhteystiedot 
työ/opiskelu 

Työ-/ opiskelupaikka ja osoite                                Työpuhelin 
 

Huoltajan 
tiedot 

Sukunimi                      Etunimet              Henkilötunnus 

Yhteystiedot Puhelinnumero                              Sähköposti 
                                                        

Yhteystiedot 
työ/opiskelu 

Työ-/ opiskelupaikka ja osoite                                Työpuhelin 
 

Muu huoltajuus Täytetään, mikäli toinen huoltaja asuu eri osoitteessa, kuin lapsi. 
Yhteishuoltajuus; nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin ja sähköposti. 
 
 
 
Rastitetaan, jos lapsi asuu sijaisvanhempien kanssa 
 

Samassa talou-
dessa asuvat 
perheen muut 
lapset (alle 18-
v.) 

Henkilötunnukset 
 
 
Muiden lasten varhaiskasvatuspaikka 

Varhaiskasva-
tus-aika 

Enintään 20h/ (50%)                 Enintään 27h/vko (65%)            Enintään 35h/vko (85%)            
 
Yli 35h/vko (100%)                    Enintään 40h/kk (5-vuotiaat, maksuton)                              
 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  



Varhaiskasva-
tuksen tarve 

Lauantai                  Sunnuntai                 Ilta                    Ympäri vuorokauden tarve    

Toiveet varhais-
kasvatuspai-
kasta 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 

 
Lisätietoja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palveluseteli Peruspalvelulautakunta hyväksyi 30.9.2009 päivähoidon palvelusetelin myöntämisperiaatteet. 
Kunta käyttää päivähoidon järjestämiseen palveluseteliä, joka on vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle. Palve-
luseteli voidaan myöntää päivähoito-oikeuden piirissä olevalle lapselle, jonka hoito järjestetään yksityisessä 
päiväkodissa. Palvelusetelin myöntäminen perustuu lapsen päivähoitotarpeen selvittämiseen. 
Päiväkotihoidon palveluseteli on lapsikohtainen. Lapsen hoidon järjestämiseen ei voi samanaikaisesti saada 
yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea. 
Tulosidonnaisen palvelusetelin arvoon vaikuttavat lapsen ikä, hoitoaika ja perheen tulot. Palvelusetelin arvo 
on määrä, joka saadaan, kun kattohinnasta vähennetään euromäärä, jonka perhe maksaisi lapsen kunnalli-
sesta päivähoidosta. 
Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää tuottajan perimän hoitopaikkahinnan ja palvelusetelin arvon välinen ero-
tus. Tarkempia tietoja palvelusetelistä www.turku.fi/paivahoidonpalveluseteli. 
 

Asiakkaan  
oikeudet 

Asiakkaalla on oikeus saada tietää miksi ja mihin tarkoitukseen hänen antamiaan tietoja tarvitaan, mihin 
niitä säännöllisesti luovutetaan sekä minkä henkilötietolaissa tarkoitetun rekisterinpitäjän henkilörekisteriin 
tiedot tallennetaan (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista). 
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot (Henkilötietolaki) 
Tietonne tallentuvat varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmään. 
 

Hakemuksen  
palauttaminen 

Hakemus palautetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen, pl 362, 20101 Turku, tai palveluohjauksen 
asiakaspisteeseen Kauppatorin Monitori, Aurakatu 8 
Tulotiedot toimitetaan ennen varhaiskasvatuspaikan vastaanottamista 

Allekirjoitus Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen 
 
Allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 
 
Paikka ja päivämäärä 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.turku.fi/paivahoidonpalveluseteli
http://www.turku.fi/paivahoidonpalveluseteli

	Vastaanottaja: 
	Päiväys: 
	Varhaiskasvatuksen tarve alkaa päiväys: 
	Sukunimi: 
	Lähiosoite: 
	Lapsen kotikunta: 
	Lapsen äidinkieli: 
	Kotona puhuttava kieli kielet: 
	Tullut maahan päivämäärä: 
	Kansallisuus: 
	Sukunimi_2: 
	Puhelinnumero: 
	Työ opiskelupaikka ja osoite: 
	Työpuhelin: 
	Sukunimi_3: 
	Puhelinnumero_2: 
	Sähköposti: 
	Työ opiskelupaikka ja osoite_2: 
	Työpuhelin_2: 
	Yhteishuoltajuus nimi henkilötunnus osoite puhelin ja sähköposti: 
	Rastitetaan jos lapsi asuu sijaisvanhempien kanssa: Off
	Henkilötunnukset: 
	Muiden lasten varhaiskasvatuspaikka: 
	Enintään 20h 50: 
	Enintään 27hvko 65: Off
	Enintään 35hvko 85: 
	Yli 35hvko 100: 
	1: 
	2: 
	3: 
	undefined_9: 
	Allekirjoitus ja nimen selvennys: 
	Paikka ja päivämäärä: 
	lauantai: Off
	sunnuntai: Off
	ilta: Off
	ympäri vuorokauden tarve: Off
	enintään 35h: Off
	päiväkoti: Off
	perhepäivähoito: Off
	palveluseteli: Off


