
 HAKEMUS 1 (3)

Varhaiskasvatuksen starttiraha 

Huom! 
Tietoturvasyistä emme ota lomakkeita vastaan sähköpostitse. 
Toivomme saavamme täytetyt lomakkeet postitse.  

   

Hakemuksen vastaanottaja täyttää tämän osan  
Saapumispäivämäärä Dnro Hakemuksen vastaanottaja 

Liitteitä oheisina (kpl)  Talousarviotili 

Hakija täyttää tästä eteenpäin 

HAKIJAN TIEDOT  
Hakijan virallinen nimi 
      

Kotipaikka 
      

Osoite 
      
Hakemuksesta vastaavan nimi 
      
Osoite 
      
Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 
      

Hakijan pankki ja tilinumero 
      

STARTTIRAHAN MÄÄRÄ 

Haettavan starttirahan määrä (euroa) 
      

SUUNNITELMA STARTTIRAHAN KÄYTÖSTÄ 

      

TIEDOT PERUSTETTAVASTA TOIMINTAYKSIKÖSTÄ  

 Päiväkoti  Ryhmäperhepäiväkoti 
Osoite 
      

Puhelinnumero 
      

TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUSPALVELUT  
 Kokopäiväinen 

varhaiskasvatus 
klo tai tuntia / pv 

Osapäiväinen 
varhaiskasvatus  
klo tai tuntia / pv 

Osaviikkoinen 
varhaiskasvatus 
tuntia/pv ja pv/viikko Muu, mikä 

Alle 3 v lapset     

3 v täyttäneet lapset     

Kiinnostus järjestää esiopetusta, mikäli opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy toimipaikan esiopetuspaikaksi 

 Kyllä  Ei 
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VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ 2 (3)

Espoolaisille lapsille yhteensä Muille lapsille yhteensä Varhaiskasvatuspaikat yhteensä 

ALUSTAVA SUUNNITELMA PAIKOISTA IKÄRYHMITTÄIN JA VARHAISKASVATUKSEN KESTON MUKAAN 
Kokoaikainen/kokopäiväinen Osa-aikainen/osapäiväinen 

alle 3 v 3 v täyttäneet alle 3 v 3 v täyttäneet 
    

KUVAUS PÄIVÄKODIN/RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN TOIMINNASTA  Ks.  liite

      

HAETUN STARTTIRAHA-AVUSTUKSEN ERITTELY KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN  Ks.  liite
Espoon kaupungin varoista haetaan (euroa) Muu rahoitus (euroa) Kustannukset yhteensä (euroa) 

Yksilöity erittely toimitilan hankkimisesta ja muutostöistä aiheutuvista kustannuksista 
      

YKSILÖITY ERITTELY IRTAIMISTON HANKINNASTA AIHEUTUVISTA KUSTANNUKSISTA  Ks.  liite
Espoon kaupungin varoista haetaan (euroa) Muu rahoitus (euroa) Kustannukset yhteensä (euroa) 

Yksilöity erittely irtaimiston hankinnasta aiheutuvista kustannuksista 
      

ONKO HAKIJALLA KAUPUNGILTA SAATUJA LAINOJA TAI TAKAUKSIA?  Ks.  liite

      

ONKO HAKIJA ANONUT TÄMÄN AVUSTUKSEN LISÄKSI SAMANAIKAISESTI MUUTA AVUSTUSTA KAUPUNGIN VAROISTA?  Ks.  liite

      

LIITTEET  
Hakemukseen liitettävät asiakirjat 

1. Rekisteriote 
2. Vuokrasopimus vähintään kolmelle vuodelle sekä rakennusvalvontaviranomaisen lupa tilan käytöstä varhaiskasvatustarkoitukseen 
3. Palo-, terveysvalvonta-, ja varhaiskasvatusviranomaisten lausunnot 
4. Talous- ja toimintasuunnitelma 
5. Todistus veroveloista 
6. Pankkivakuus 

PÄIVÄYS JA VARHAISKASVATUSPALVELUJEN TUOTTAJAN ALLEKIRJOITUS 

Tähän esittämäämme hakemukseen ja sen liitteisiin viitaten sekä hyväksyen kaupungin varoista myönnettäviin avustuksiin liittyvät ehdot alle-
kirjoittanut varhaiskasvatuspalvelujen tuottaja hakee avustusta. 

Vakuutamme tässä hakulomakkeessa ja sen liitteissä antamamme tiedot oikeiksi. 
Päiväys 

      

Varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

      



 

 LIITE 3 (3)

Varhaiskasvatuksen starttirahahakemukseen 
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