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Varhaiskas-
vatuspaikan 
tarvitsija 

Suku- ja etunimet Henkilötunnus Varhaiskasvatus ajalle 

Suku- ja etunimet Henkilötunnus Varhaiskasvatus ajalle 

Suku- ja etunimet Henkilötunnus Varhaiskasvatus ajalle 

Suku- ja etunimet Henkilötunnus Varhaiskasvatus ajalle 

Suku- ja etunimet Henkilötunnus Varhaiskasvatus ajalle 

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Puhelin kotiin 

Huoltajien 
henkilötiedot 

Äidin (tai avoliitossa elävän) nimi*) Henkilötunnus Ammatti tai tehtävä 

Nykyinen työpaikka Äidin puhelinnumero Äidin sähköpostiosoite 

Työaika päivittäin klo-klo Kuinka usein lauantaityövuoroja? Sunnuntaityövuoroja? 

Isän (tai avoliitossa elävän) nimi*) Henkilötunnus Ammatti tai tehtävä 

Nykyinen työpaikka Isän puhelinnumero Isän sähköpostiosoite 

Työaika päivittäin klo-klo Kuinka usein lauantaityövuoroja? Sunnuntaityövuoroja? 

Hakuperuste Työ / opiskelu (hakuaika 4 kuukautta)   
 Äkillinen työllistyminen / opiskelun aloittaminen (hakuaika 2 viikkoa)  
 Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus (hakuaika 4 kuukautta)  
 Muu, mikä?    
Varhaiskasva- 
tuksen tarve 

Päivittäinen varhaiskasvatusaika noin klo - klo 
Kokopäivä Yli 15 päivää / kk 

Lauantaisin 
ei kyllä  11-15 pv / kk 

Sunnuntaisin 
ei kyllä  1-10 pv / kk 

Öisin 
ei kyllä Osapäivä Yli 15 päivää / kk 

  
(enintään 5 tuntia/päivä) 11-15 pv / kk 

 
 1-10 pv / kk 

Keskimäärin alle 35 h/vko 

 Subjektiivinen varhaiskasvatus oikeus 
Kokopäivä Yli 15 päivää / kk 

                   11-15 pv / kk 

 1-10 pv/kk 

 

    
Osapäivä Yli 15 päivää / kk 

 
(enintään 5 tuntia/päivä) 11-15 pv / kk 

 
 1-10 pv / kk 

Keskimäärin alle 35 h/vko 



Varhaiskasva-
tuspaikka- 
toive 

Hoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito Päiväkoti Tuulenpesä (3-5- vuotiaat) 

Esiopetuksen vuorovarhaiskasvatus  

Kuljetus 
varhaiskasva-
tukseen 

Onko mahdollisuus käyttää autoa kuljetuksiin 
   
   ei kyllä 

 
) Tässä äidillä / isällä tarkoitetaan myös avoliitossa eläviä tai muuta äidin / isän asemassa olevaa henkilöä 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätietoja 
hakemuksen 
perusteeksi 

Asiat, joihin asiakas haluaa vedota 
 

Hakijan 
allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä 

Molempien huoltajien allekirjoitukset 
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