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  VARHAISKASVATUKSEN 
KÄYNNISTÄMISTUEN HAKEMUS 
Päivämäärä 
      

        

 
HAKIJA TÄYTTÄÄ 

 
HAKEMUKSEN VASTAANOTTAJA TÄYTTÄÄ 

1. Hakijan virallinen nimi ja Y-Tunnus       

Saapumispäivä ja diarinumero 

 

2. Kotipaikka       

Hakemuksen vastaanottaja 

 

3. Postiosoite       

4. Hakemuksesta vastaa, yhteyshenkilö       

Liitteinä oheisena kpl 

 

5. Sähköpostiosoite       

Päätös 

 

6. Puhelin       

7. Hakijan pankki ja tilinumero       

8. Käynnistämistukea haetaan       euroa 

9. Suunnitelma käynnistämistuen käytöstä (liite)       

10. Tiedot perustettavasta toimintayksiköstä (Päiväkoti / ryhmäperhepäiväkoti / osoite / puhelinnumero, neliöt)       

11. Päiväkodin / ryhmäperhepäiväkodin hoitopaikat  

       

Koko päivähoito Osapäivähoito 

     Nykyiset paikat 
Yhteensä      

Alle 3 v Yli 3 v Alle 3 v Yli 3 v 

    
         

Käynnistämistuen avulla perustettavat uudet paikat helsinkiläisille 

lapsille      

         

 
Yhteensä      

Hoitopaikat yhteensä  
Yhteensä               

  



 
HELSINGIN KAUPUNKI 
Kasvatus ja koulutus 

 
 

302-150 14.12.2017 

                           VARHAISKASVATUKSEN  
KÄYNNISTÄMISTUEN HAKEMUS 
 

 
12. Kuvaus päiväkodin / ryhmäperhepäiväkodin toiminnasta/toimintasuunnitelma (tarvittaessa erillinen liite)       

13. Haetun käynnistämistuen erittely käyttötarkoituksen  

mukaan  

 

Helsingin kaupungin 

varoista haetaan �  

Muu rahoitus � Kustannukset 

yhteensä � 

Yksilöity erittely toimitilan hankkimisesta ja muutostöistä  

aiheutuvista kustannuksista (tarvittaessa erillinen liite)        

     

Yksilöity erittely irtaimiston hankinnasta aiheutuvista  

kustannuksista (tarvittaessa erillinen liite)        

     

14. Onko hakijalla kaupungilta saatuja lainoja tai takauksia?       

15. Onko hakija anonut tämän tuen lisäksi samanaikaisesti muuta rahoitusta kaupungin varoista?       

16. Hakemusasiakirjat 

 1. Täytetty käynnistämistuen hakemus 

2. Ote kauppa-, säätiö- tai vastaavasta rekisteristä 

3. Toimitilojen hankintaa koskeva kauppakirja tai vuokrasopimus  

4. Kuluvan (ja seuraavan) vuoden talousarvio 

5. Viimeksi vahvistettu tilinpäätös  

6. Todistus verojen ja työnantajamaksujen maksamisesta  

 

17. Tähän esittämäämme hakemukseen ja sen liitteisiin viitaten sekä hyväksyen kaupungin varoista myönnettäviin tukiin liittyvät ehdot 

allekirjoittanut päivähoitopalvelujen tuottaja hakee käynnistämistukea. 

 

Vakuutamme tässä hakulomakkeessa ja sen liitteissä antamamme tiedot oikeiksi  

 

Päivämäärä 

 

      

 

 

 

____________________________________________ 

Päivähoitopalvelujen tuottajan allekirjoitus 
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