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VARHAISKASVATUSHAKEMUS 

Sivistystoimiala 
Varhaiskasvatus 

Rauman kaupunki 
Sivistystoimiala Varhaiskasvatus 

Lomakkeen palautus osoitteella: 

PL 113 

(tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia) 

26101 RAUMA 
tai 
varhaiskasvatus@rauma.fi 

Lapsen henkilötiedot 
Sukunimi* Etunimi* Kutsumanimi Henkilötunnus* 

Lähiosoite* Postinumero ja -toimipaikka* 

Äidinkieli ( ellei suomi )* 

Kansalaisuus ( ellei suomi )* 

Huoltajan (äiti tai isä) henkilötiedot 
Sukunimi* Etunimi* Henkilötunnus* 

Puhelin Sähköposti 

Huoltajuus* 
Yksinhuoltajuus 

Yhteishuoltajuus 

Kansalaisuus (ellei suomi)* 

Äidinkieli ( ellei suomi )* 

Työpaikka/oppilaitos 

Ammatti Vuorotyössä 
Kyllä Ei 

Puolison/avopuolison henkilötiedot 
Sukunimi* Etunimi* Henkilötunnus* 

Puhelin Sähköposti 

Työpaikka/oppilaitos 

Ammatti Vuorotyössä 
Kyllä Ei 

Muut kotona asuvat alle 18-vuotiaat lapset 
Sukunimi Etunimi Henkilötunnus 

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus 

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus 

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus 

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus 

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus 

Lapsen nykyinen varhaiskasvatuspaikka 
Lapsi on hoidossa kotona Kyllä Ei 

Lapsen nykyinen varhaiskasvatuspaikka (ellei koti) 

mailto:varhaiskasvatus@rauma.fi


  
 

   
  

   
  

  

     
 

       

      
           

  
    

  

    

    
  

   

   

  

   
 

           

  

 

 

 

 

          
     

   

   

    

  

     

     
 

    
   

Haettavan varhaiskasvatuksen järjestämistapa, paikkatoive ja haettava varhaiskasvatusaika 

Päivittäinen varhaiskasvatus alkaa klo   loppuu klo 

Vuorohoidon tarve lauantaina sunnuntaina iltahoito yöhoito 

Varhaiskasvatuksen tarve tunteina kuukaudessa 
0–92 tuntia kuukaudessa 

93–115 tuntia kuukaudessa 

116–150 tuntia kuukaudessa 

151 tuntia kuukaudessa 
Varhaiskasvatuksen järjestämistapa 

osapäiväinen,päivittäinen ( noin 4 tuntia/päivä) 

kokopäiväinen, päivittäinen (yli 5tuntia/päivä) 

osapäiväinen, osaviikkoinen 

kokopäiväinen, osaviikkoinen 
Varhaiskasvatuspaikan toimintamuoto ja toivottu varhaiskasvatuspaikka 

Päiväkoti Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Vuoropäiväkoti 

1.varhaiskasvatuspaikka toive 2.varhaiskasvatuspaikka toive 3.varhaiskasvatuspaikka toive

Lapsen terveydentila 

Lapsen terveydentila, allergiat ym. 

Onko lapsella jatkuva lääkitys? Kyllä,mikä Ei 

Lisäselvitykset 
Hakemuksen lisäselvitykset 

Perheen tulotiedot 

Tulotietoja ei toimiteta, hyväksymme korkeimman Kyllä Ei (tulotositteet toimitettava kahden (2) viikon 
aikana päätöksen saamisesta) maksuluokan 

Allekirjoitus 
Päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys 

Tiedoksi 

Lomakkeen tiedot tallennetaan Pro Consona -varhaiskasvatusjärjestelmään. Rauman kaupungin tietosuojaselosteet ovat nähtävillä 
osoitteessa: https://www.rauma.fi/kaupunki-ja-hallinto/asiointi/tietosuoja/tietosuojaselosteet/ (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016 
art. 13 ja 14). 

RAUMAN KAUPUNKI Varhaiskasvatus 
Sivistystoimiala 
PL 113 Kanalinranta 3 
26101 Rauma 26100 Rauma 

vaihde 02 834 11 
www.rauma.fi etunimi.sukunimi@rauma.fi 

Toivottu aloituspäivä 

.20

Vuorohoidon tarve kyllä ei 

/

*

https://www.rauma.fi/kaupunki-ja-hallinto/asiointi/tietosuoja/tietosuojaselosteet/
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