
 

 

  
  

  

    

 

  
  

  

  

    

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

    

   
  

    

    

    

    

    

Yksityisen  päivähoidon  palvelusetelihakemus  
vastaanotettu: 

HAKIJATÄYTTÄÄ 

Lapsen henkilötiedot 
Sukunimi Etunimi 

Henkilötunnus Äidinkieli 

Lähiosoite Postinumero- ja toimipaikka 

Kotikunta 

Huoltajan henkilötiedot 
Sukunimi Etunimi 

Henkilötunnus Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite Työ-/opiskelupaikka 

Ammatti Vuorotyössä Kyllä Ei 

Perhesuhde 

Avioliitossa Avoliitossa 
Asumuserossa Eronnut 
Naimaton Leski 

Rekisteröidyssä parisuhteessa 

Huoltajuus 

Yksinhuoltajuus 

Yhteishuoltajuus 

Puolison/avopuolison
henkilötiedot 

Sukunimi Etunimi 

Henkilötunnus Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite Työ-/opiskelupaikka 

Ammatti Vuorotyössä Kyllä Ei 

Muut kotona asuvat 
alle 18-vuotiaatlapset 

Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus 

Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus 

Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus 

Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus 

Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus 



 
 

     

 

   

 
 

  
    

   

     

       

   

  

  

    

 
  

      

 
 

      

   

 
   

       
       

  
 

  
 

 

 

 
  
  

 

Lapsen nykyinen
hoitopaikka 

Lapsi on hoidossa kotona Kyllä 

Ei 

Lapsen nykyinen hoitopaikka: 

Yksityisen päiväkodin
(johon palveluseteliä
haetaan) tiedot 

Rauma-Repolan lastentarha Englanninkielinen lastentarha 

Lastentalo Musikatti Touhula 

Aloituspäivä __ / __  20 

Haettu hoitomuoto 20h /vk varhaiskasvatus laajempi varhaiskasvatus 

52–92 tuntia /kk 

93–115 tuntia/kk 

116–161 tuntia/kk 

162 tuntia tai enemmän 

Lapsen terveydentila,
allergiat ym. 

Onko lapsella jatkuva lääkitys Kyllä Ei 

Hakemuksen 
lisäselvitykset 

Perheen tulotiedot Suostumme korkeimpaan omavastuuosuuteen KYLLÄ 

El (tulotositteet toimitettava) 

Allekirjoitus 
Päiväys Hakijan allekirjoitus 

Yksityisen hoidon palvelusetelihakemusasiakirjoista muodostuu henkilörekisterin tarkoittama henkilörekisteri. 
Rekisteriseloste on nähtävissä kuntanne asiakasilmoitustaululla (Henkilötietolaki 523/99). 

RAUMAN KAUPUNKI 
Sivistystoimiala 
PL 113 
26101 Rauma 

Varhaiskasvatus 

www.rauma.fi 

Kanalinranta 3 
26100 Rauma 
vaihde 02 834 11 
etunimi.sukunimi@rauma.fi 

http://www.rauma.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@rauma.fi
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