
Varhaiskasvatus ja esiopetus VARHAISKASVATUSHAKEMUS 
PALVELUSETELIHAKEMUS 

Asiakaspalvelu Hakemuksen vastaanottaja 
PL 487 
33101 Tampere Hakemus vastaanotettu 

LAPSEN TIEDOT 

Etunimet Sukunimi Henkilötunnus  
(syntymäaika, jos ei ole henkilötunnusta) 

HUOLTAJIEN TIEDOT 
Huoltaja 
Hakemuksen tekijä 

Etunimet Sukunimi Henkilötunnus  
(syntymäaika, jos ei ole henkilötunnusta) 

Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero  

Toinen huoltaja      
Hakemuksen tekijän ilmoittamat toisen huoltajan tiedot 

Etunimet Sukunimi Henkilötunnus  
(syntymäaika, jos ei ole henkilötunnusta) 

Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero  

HUOLTAJAT OVAT SOPINEET HAKEMUKSEN TEKEMISESTÄ KESKENÄÄN 
 Kyllä, huoltajat ovat yhdessä sopineet, että lapselle haetaan varhaiskasvatuspaikkaa 
 Ei, huoltajat eivät ole sopineet yhdessä, että lapselle haetaan varhaiskasvatuspaikkaa 

Molemmilla väestörekisteriin merkityillä huoltajilla on tiedonsaantioikeus lasta koskevissa, varhaiskasvatukseen 
liittyvissä asioissa. 

Muu aikuinen 
Hakijan kanssa samassa taloudessa asuva avio- tai avopuoliso. Ei huoltaja. 

Etunimet Sukunimi Henkilötunnus  
(syntymäaika, jos ei ole henkilötunnusta) 



Muut samassa taloudessa asuvat lapset 
Etunimet Sukunimi Henkilötunnus  

(syntymäaika, jos ei ole henkilötunnusta) 

Etunimet Sukunimi Henkilötunnus  
(syntymäaika, jos ei ole henkilötunnusta) 

Etunimet Sukunimi Henkilötunnus  
(syntymäaika, jos ei ole henkilötunnusta) 

Etunimet Sukunimi Henkilötunnus  
(syntymäaika, jos ei ole henkilötunnusta) 

Etunimet Sukunimi Henkilötunnus  
(syntymäaika, jos ei ole henkilötunnusta) 

PALVELUN TARVE 

Toivottu aloituspäivä / 202

Hakemus on kiireellinen 

 

Kokopäiväinen varhaiskasvatus 
(yli 5 tuntia / päivä)      

 Kokoaikainen 
 10 pv / kk sopimus 
 15 pv / kk sopimus 

Osapäiväinen varhaiskasvatus 

 Osapäiväinen, enintään 20 tuntia / vk 
 Osapäiväinen, enintään 5 tuntia / pv, joka päivä 
 Osapäiväinen enintään 5 tuntia / pv, 10 pv / kk sopimus 
 Osapäiväinen, enintään 5 tuntia /pv, 15 pv / kk sopimus 

Ilta-, viikonloppu- ja vuorohoito 
 Tarvitsemme varhaiskasvatusta iltaisin, viikonloppuisin tai öisin 

 

Liitä hakemukseen selvitys huoltajien työajoista. 

Tuen tarve 
 Lapsella on tuen tarve 

 

Kuvaile lapsen tuen tarve  

HAKUTOIVE 

 Uusi varhaiskasvatuspaikka   Kerho 
 Varhaiskasvatuspaikan vaihtaminen   

Toivottu varhaiskasvatuspaikka, kunnallinen tai palvelusetelipäiväkoti  
1. 
 

2. 
 

3. 

Sisarusperuste 
 Haen paikkaa sisarusperusteella 

LISÄTIETOJA 

Jos paikkaa haetaan alle 4 kk kuluttua hakemuksen jättämisestä ja varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, 
opinnoista tai koulutuksesta olkaa viipymättä yhteydessä
Varhaiskasvatuksen asiakaspalveluun, varhaiskasvatus.asiakaspalvelu@tampere.fi tai 
p. 040 800 7260, ma-pe, klo 9-12



TIEDOKSIANTO VARHAISKASVATUSPÄÄTÖKSESTÄ TAI PALVELUSETELIPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Kirjallinen päätös varhaiskasvatuspaikasta lähetetään Suomi.fi-viestit -palveluun. Mikäli haluatte 
päätöksen sähköisenä tiedoksiantona, teidän tulee ottaa Suomi.fi-viestit -palvelu käyttöön. Palvelusta 
ja sen käyttöönotosta saatte lisätietoa https://www.suomi.fi/viestit 
Mikäli ette ota Suomi.fi-viestit -palvelua käyttöön, päätös lähetetään teille postitse. 

ASIAKASMAKSU 

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu ja palvelusetelin omavastuuosuus perustuu 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 
(1503/2016)). Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. 
Uusien asiakkaiden tulee täyttää asiakasmaksulomake ja toimittaa tarvittavat liitteet Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuihin viimeistään kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. 

Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun. 

 Annan suostumuksen korkeimpaan maksuun. Suostumus on voimassa toistaiseksi, kunnes toisin 
ilmoitan 
Lisätietoa asiakasmaksuista https://www.tampere.fi/varhaiskasvatusasiakasmaksut 

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN 

sähköpostilla: varhaiskasvatus.asiakaspalvelu@tampere.fi 
postitse: 
Tampereen kaupunki 
Varhaiskasvatus ja esiopetus 
Asiakaspalvelu 
PL 487 
33101 Tampere 

Ilmoittamanne tiedot tallennetaan varhaiskasvatuksen asiakasrekisteriin. Teillä on oikeus tarkistaa 
itseänne sekä lastanne koskevat tiedot (Henkilötietolaki 26 § ja 29 §). 

Kelan kotihoidontuki päättyy ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksu alkaa siitä päivästä lukien, minkä perhe 
sopii alkamispäiväksi, vahvistaessaan varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisen. 

VAKUUTAN ANTAMANI TIEDOT OIKEIKSI JA SUOSTUN NIIDEN TARKISTAMISEEN 

 Kyllä ______________________________ pvm. 

ALLEKIRJOITUS       ______________________________ 

Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelu 
p. 040 800 7260, ma-pe klo 9-12 

varhaiskasvatus.asiakaspalvelu@tampere.fi 

https://www.suomi.fi/viestit
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatusasiakasmaksut
mailto:varhaiskasvatus.asiakaspalvelu@tampere.fi

	Hakemuksen vastaanottaja: 
	Hakemus vastaanotettu: 
	Etunimet: 
	Sukunimi: 
	Henkilötunnus syntymäaika jos ei ole henkilötunnusta: 
	Etunimet_2: 
	Sukunimi_2: 
	Henkilötunnus syntymäaika jos ei ole henkilötunnusta_2: 
	Osoite: 
	Postinumero: 
	Postitoimipaikka: 
	Sähköpostiosoite: 
	Puhelinnumero: 
	Etunimet_3: 
	Sukunimi_3: 
	Henkilötunnus syntymäaika jos ei ole henkilötunnusta_3: 
	Osoite_2: 
	Postinumero_2: 
	Postitoimipaikka_2: 
	Sähköpostiosoite_2: 
	Puhelinnumero_2: 
	Etunimet_4: 
	Sukunimi_4: 
	Henkilötunnus syntymäaika jos ei ole henkilötunnusta_4: 
	Etunimet_5: 
	Sukunimi_5: 
	Henkilötunnus syntymäaika jos ei ole henkilötunnusta_5: 
	Etunimet_6: 
	Sukunimi_6: 
	Henkilötunnus syntymäaika jos ei ole henkilötunnusta_6: 
	Etunimet_7: 
	Sukunimi_7: 
	Henkilötunnus syntymäaika jos ei ole henkilötunnusta_7: 
	Etunimet_8: 
	Sukunimi_8: 
	Henkilötunnus syntymäaika jos ei ole henkilötunnusta_8: 
	Etunimet_9: 
	Sukunimi_9: 
	Henkilötunnus syntymäaika jos ei ole henkilötunnusta_9: 
	Ilta viikonloppuja vuorohoito Tarvitsemme varhaiskasvatusta iltaisin viikonloppuisin tai öisin Liitä hakemukseen selvitys huoltajien työajoista Tuen tarve Lapsella on tuen tarve Kuvaile lapsen tuen tarve: 
	LISÄTIETOJA: 
	Annan suostumuksen korkeimpaan maksuun Suostumus on voimassa toistaiseksi kunnes toisin: Off
	pvm: 
	ovat yhdessä sopineet: Off
	eivät ole sopineet: Off
	hakemus on kiirreellinen: Off
	kokopäiväinen: Off
	kokoaikainen: 
	0: Off

	kokoaikainen 10pv/kk: Off
	kokoaikainen 15pv/kk: Off
	osapäiväinen: Off
	osapäivänen enintään 20h/vk: 
	0: Off

	osapäivänen enintään 5h/vk: Off
	osapäivänen enintään 5h/pv, 10pv/kk: Off
	osapäivänen enintään 5h/pv, 15pv/kk: Off
	tarvitsemme ilta, vkl tai öisin hoitoa: Off
	Lapsella on tuen tarve: Off
	Uusi varhaiskasvatuspaikka: Off
	Paikan vaihtaminen: Off
	Kerho: Off
	1: 
	 toive: 
	0: 


	2: 
	 toive: 

	3: 
	 toive: 

	Haen paikkaa sisarusperusteella: Off
	Kyllä: Off
	undefined: 
	toivottu aloituspäivä: 
	Toivottu aloituspäivä: 


