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Varhaiskasvatus-/Palvelusetelihakemus

1. LAPSEN TIEDOT

Etunimi Sukunimi Henkilötunnus

Kotiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin Kotikunta Kotona puhuttu kieli

2. LAPSEN KANSSA ASUVIEN TIEDOT

Huoltajan/avopuolison etunimi Sukunimi Henkilötunnus

Huoltajan sähköpostiosoite Puhelin

äiti huoltaja/oheishuoltaja vanhemman/rekisteröidyn parisuhteen osapuoli

Työpaikka/opiskelupaikka Työpaikan osoite

kokopäivätyö kokopäiväopiskelija vuorotyö

osapäivätyö osapäiväopiskelija ei ansiotyötä

Huoltajan/avopuolison etunimi Sukunimi Henkilötunnus

Huoltajan sähköpostiosoite Puhelin

isä huoltaja / oheishuoltaja vanhemman/rekisteröidyn parisuhteen osapuoli

Työpaikka/opiskelupaikka Työpaikan osoite

kokopäivätyö kokopäiväopiskelija vuorotyö

osapäivätyö osapäiväopiskelija ei ansiotyötä

Alle 18-vuotiaiden sisarusten henkilötunnukset
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3. MUUALLA KUIN LAPSEN KOTIOSOITTEESSA ASUVAN HUOLTAJAN YHTEYSTIEDOT PÄÄTÖKSEN 
TIEDOKSIANTOA VARTEN

Huoltajan etunimi Sukunimi Henkilötunnus

Kotiosoite Postinumero ja -toimipaikka

4. TIEDOT VARHAISKASVATUSPAIKASTA

Toivottu muoto (järjestys)

päiväkoti

ryhmäperhepäivähoito

perhepäivähoito

kerho (maksuton)

palveluseteli yksityiseen päiväkotiin

Toivottu alue Toivottu varhaiskasvatuspaikka

1.

2.

3.

Varhaiskasvatuksen 
alkamispvm.

Määräaikaisen varhais-
kasvatuksen tarve ajalle 

Varhaiskasvatuksen 
tarve, pv/kk

Perheen 
kuljetusmahdollisuus

oma auto
julkinen liikenne

Lapsen nykyinen varhaiskasvatuspaikka

Varhaiskasvatuksen tarve
enintään 20 h/vko

yli 20 h/vko – enintään 25 h/vko

yli 25 h – alle 35 h/vko

vähintään 35 h – enintään 50 h/vko

Tarvetta täydentäviä tietoja
osapäiväryhmä 4 h/5pvä/vko

iltaisin, klo asti, myös la su

ympärivuorokautinen myös la su

esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus

5. MUUTA HUOMIOITAVAA

Lapsen terveydentila (sairaudet, allergiat, puhe- ym. terapiat, lääkehoidot, ruokavaliot, tms.), 
tarvittaessa liite

Onko perheessä lemmikkieläimiä, mitä
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6. PERHEEN TULOTIEDOT

Tositteet tuloista tulee toimittaa maksun määräämistä varten viimeistään varhaiskasvatuksen 
alkaessa varhaiskasvatuspalveluihin tai varhaiskasvatuspaikkaan. Täyttämällä alla olevan koh-
dan, perhe voi ilmoittaa maksavansa enimmäismaksun tai suostuvansa palvelusetelin pienimpään 
arvoon, jolloin tuloselvitystä ei tarvita.

Lapsen varhaiskasvatuksesta saa laskuttaa enimmäismaksun/palvelusetelin saa myöntää 
pienimmän arvon mukaan

7. SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELU

Olen ottanut suomi.fi-viestit -palvelun käyttöön ja päätös varhaiskasvatuksesta/palvelusetelistä 
voidaan lähettää minulle sähköisesti suomi.fi-viestit -palvelun kautta.

8. LISÄTIETOJA

Liite

9. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.

Päiväys Allekirjoitus

Nimenselvennys
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TÄYTTÖOHJE

Hakemus on jätettävä neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisaikaa tai mikäli 
varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta 
ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeis-
tään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikkaa.

Oheisella lomakkeella haetaan päiväkotiin, perhepäivähoitoon, kerhoon, esiopetukseen liittyvään 
varhaiskasvatukseen ja palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin. Maksuttomaan esiopetukseen ilmoit-
taudutaan erillisellä hakemuksella.

Kutakin lasta kohden täytetään oma hakemus.

Lasten kotihoidon tukea/yksityisen hoidon tukea ei voi saada yhtä aikaa kunnallisen varhaiskasva-
tuksen kanssa. Hakijan tulee ilmoittaa Kelan paikallistoimistoon varhaiskasvatuksen alkamisesta tai 
paikan peruutuksesta.

Hakemuksen tiedot rekisteröidään Vantaan kaupungin ylläpitämään asiakastietojärjestelmään 
(VATJ).

1. Lapsen tiedot    
 Henkilötunnuksen tulee olla täydellinen.

2. Lapsen kanssa asuvat    
 Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa eläviä vanhempia tai muita huoltajia sekä vanhemman   
 tai muun huoltajan kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa   
 eläviä henkilöitä, rekisteröidyn parisuhteen osapuolia sekä molempien samassa taloudessa eläviä  
 alaikäisiä lapsia.  
        
 Lapsen alle 18-vuotiaiden sisarusten henkilötunnukset tulee ilmoittaa täydellisinä.

4. Tiedot varhaiskasvatuspaikasta  
 Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haettaessa: Perhe voi esittää kolme toivetta, jotka otetaan   
 huomioon lapsia varhaiskasvatukseen sijoitettaessa. Alkamispäivä on päivä, jolloin lapsi jää yksin   
 varhaiskasvatukseen ja, josta alkaen perheelle lähetetään lasku. Varhaiskasvatuspaikan perumi-  
 nen tulee tehdä ennen varhaiskasvatuksen alkamista, muussa tapauksessa perumatta jätetystä   
 ja käyttämättömästä paikasta voidaan periä puolet kuukausimaksusta. ”Määräaikaisen varhais-  
 kasvatuksen tarve ajalle” -kohta täytetään vain silloin, kun varhaiskasvatusta haetaan määräajal-  
 le.  ”Varhaiskasvatuksen tarve pv/kk” -kohtaan laitetaan 21, jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta   
 viitenä päivänä viikossa.  
 
 Asiakasmaksu määräytyy lapsen keskimääräisen viikoittaisen varhaiskasvatusajan mukaisesti.   
 Lapsen viikoittaisen varhaiskasvatuksen tarve on päivittäisen varhaiskasvatuspäivän pituus x var-  
 haiskasvatuspäivät viikossa. Esimerkiksi 7 h 30 min x 5 pvä = 37 h 30 min viikossa tai 9 h x 4 pvä =   
 36 h viikossa. Mikäli lapsen varhaiskasvatusaika vaihtelee viikoittain, esim. vanhempien työvuoro-  
 jen mukaan, keskimääräinen viikoittainen varhaiskasvatusaika lasketaan yhteen neljän viikon   
 ajalta, jonka jälkeen tuntimäärä jaetaan neljällä.  
 
 Palveluseteliä haettaessa yksityiseen päiväkotiin: Kirjataan hakemukseen toivottu yksityinen päi-  
 väkoti.

5. Muuta huomioitavaa   
 Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa joko henkilökohtaisesti tai postitse lapsen sairautta, allergiaa  
 yms. koskeva alan erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto. Mikäli tutkimukset ovat vielä   
 kesken, siitä tulee mainita hakemuksessa.
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6. Perheen tulot   
 Lasten varhaiskasvatuksesta peritään perheen bruttotulojen mukainen kuukausimaksu. Palveluse-  
 telin arvo perustuu kunnallisesta varhaiskasvatuksesta perittävään kuukausimaksuun, lisäksi siihen  
 vaikuttaa lapsen ikä.  
 
 Perheen (kts. kohta 2) tuloista on toimitettava tositteet viimeistään varhaiskasvatuksen alkaessa.   
 Palkkatiedot ilmoitetaan työnantajan palkkalaskelmalla. Itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja   
 yritystoiminnasta saatavat tulot ilmoitetaan erillisellä joko internetistä tai varhaiskasvatuspalve-  
 luista saatavalla lomakkeella. Lisätietoja tulojen ja vähennysten ilmoittamisesta www.vantaa.fi -  
 sivuilla.

7.	Suomi.fi-viestit	-palvelu	 
 Päätös varhaiskasvatuksesta tai palvelusetelistä voidaan lähettää sähköisesti suomi.fi-viestit   
 -palveluun, jos hakija antaa siihen suostumuksen ja on käynyt ottamassa viestit-palvelun käyt-  
 töön. Suomi.fi-viestit -palvelu otetaan käyttöön internetissä osoitteessa www.suomi.fi

8. Lisätietoja 
 Tässä kohdassa tai tarvittaessa liitteellä voidaan esittää muita varhaiskasvatukseen sijoittamises- 
 sa huomioon otettavia seikkoja
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