
Ma klo. ______________ 

Ti klo.   ______________ 

Ke klo.  ______________ 

To klo.  ______________ 

Pe klo.  ______________ 

Ma klo. ______________ 

Ti klo.   ______________ 

Ke klo.  ______________ 

To klo.  ______________ 

Pe klo.  ______________ 

Varhaiskasvatuspäivien määrä kuukaudessa ________ päivää. 

 Varhaiskasvatussopimus (myös esioppilaista) 

Lapsen nimi  Syntymäaika  

Huoltaja  Huoltaja  

Osoite  Osoite  

Koti/työpuh.  Koti/työpuh.  

Sähköposti  Sähköposti  

Työpaikka  Työpaikka  

Huoltajuuteen liittyviä asioita, joita mahdollisesti tarvitsee mainita. Esimerkiksi: miten yhteishuoltajuus on järjestetty lähihuoltajan 

ja etähuoltajan kesken. (Etähuoltajan nimi, osoite ja puhelinnumero.)  

Perhetiedot. Esimerkiksi sisarukset. 

Varhaiskasvatuksen kesto 

Varhaiskasvatuksen tarve 

   

Varhaiskasvatustuntien määrä kuukaudessa                                 Esikoululaisen täydentävä varhaiskasvatus kuukaudessa 

                                                                                                             esiopetuksen lisäksi   (huom. esikoulun toiminta-aikana) 

 

  

  

  

 

 Lapsen hoitoaika 

 

 

Varhaiskasvatuspaikat, sekä aloitus- ja päättymispäivämäärät, lisätään aina ryhmän ja varhaiskasvatuspaikan vaihtuessa. 

 

 

 

Tämä sopimus täytetään lapsen aloittaessa ensimmäistä kertaa  

varhaiskasvatuksessa ja kun tietoihin tulee muutoksia. 

Jatkuva, alkamispvm. ______ 

Kokoaikainen (keskimäärin yli 35h/viikko)  

 

Osa-aikainen (keskimäärin enintään 35h/viikko) 

Pelkkä esiopetus Määräaikainen, alkamispvm._______ päättymispvm.______ 

   0 − 65 tuntia                    n. 15 h/vko 

  66 − 105 tuntia                n. 20 - 25 h/vko 

  106 − 150 tuntia               n. 30 - 35 h/vko 

151 ja yli                           yli 35 h/vko 

 26 – 65 tuntia                   n. 10 - 15 h/vko 

  0 − 25 tuntia                    n. 5 h/vko 

66 ja yli                 n. 20 h/vko 

Säännöllinen  Epäsäännöllinen  

Hoitoajat on ilmoitettava 

varhaiskasvatuspaikkaan vähintään 

kahta viikkoa ennen hoidon tarvetta. 



 

Lapsen sairaudet, allergiat, erityisruokavaliot, lääkkeet, apuvälineet ja mahdolliset diagnoosit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onko perheenne vakaumukseen tai muuhun tilanteeseen liittyviä asioita, joista haluaisitte mainita? Esimerkiksi ruokavalio, 

juhlapäivät tms., joka perustuu vakaumukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onko lapsenne varhaiskasvatuspäivän aikana esim. puhe-, toiminta-, tai fysioterapiaa tms.?  

 

 

Ajankohta ________________________ 

 

 

Terapeutin nimi ja puhelinnumero: _____________________________________ 

 
 

 

Varahakijat ja yhteystiedot. Lapsen saa luovuttaa seuraaville henkilöille. (18 vuotta täyttänyt henkilö.)  

Mikäli lapsenne hakee joku muu kuin huoltaja, on siitä ilmoitettava ennalta henkilökunnalle. 

Lapsen kulkeminen varhaiskasvatuspaikkaan/esiopetukseen. 

Lapselle on laadittu erillinen lääkehoitosuunnitelma:  

_____ /_____ 20_____ 

 

 Lapselle saa antaa tarvittaessa ensiapuna kyytabletin. Esim. retkellä kyyn puremaan tai ampiaisen pistoon. 

Kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa olevat lapset kuuluvat kaupungin ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin. Jos 

varhaiskasvatuksessa sattuu tapaturma, asiasta ilmoitetaan huoltajalle ja lapsen hoitoon viemisestä sovitaan huoltajan kanssa. 

Akuutissa tilanteessa lapsi viedään varhaiskasvatuspaikan toimesta terveysasemalle ja asiasta ilmoitetaan huoltajalle. 

Kyllä Ei 

Lääkehoitosuunnitelma toimitetaan liitteeksi varhaiskasvatussopimukseen. 

Huoltaja kuljettaa Kulkee taksilla 

Mikäli lapsi kulkee taksilla, on huoltajan tehtävänä ilmoittaa mahdolliset muutokset suoraan taksille.  



 

Julkaisuluvat ja 

osallistuminen 

 Kyllä Ei 

Lapsemme saa osallistua ev.lut. seurakunnan järjestämiin tuokioihin tai 

tapahtumiin. 
  

Lapsemme saa osallistua lasten konsertteihin, teatteriesityksiin / katsoa TV:stä 

lastenohjelmia. 
  

Lastamme saa valokuvata tai videokuvata varhaiskasvatuksen omaan käyttöön. 

Kuvamateriaalia saa käyttää varhaiskasvatuksen toiminnassa. (Esimerkiksi 

päiväkodin seinillä, vanhempainillassa, lapsen kasvunkansioissa tms.)  

  

Lastamme koskevaa kuvamateriaalia (valokuvia ja videokuvaa) saa julkaista 

sanomalehdissä tai lehtien nettisivuilla.  
  

Lasta koskevissa asioissa saa olla tarpeen mukaan yhteydessä neuvolaan, ym. 

varhaiskasvatuksen yhteistyötahoihin. Ennen yhteydenottoa asiasta 

keskustellaan aina huoltajien kanssa. 

  

 

Mikäli lapsenne on perhepäivähoidossa, täyttäkää tämä osio.  

Perhepäivähoitajalla saattaa tulla joskus pakollisia omia asioita hoidettavakseen, jolloin hoitajalle järjestetään päivähoitotoimiston kautta 

sijaishoitaja. Hoitaja on aina velvollinen ilmoittamaan sekä hoitolasten huoltajille että perhepäivähoidon ohjaajalle, mikäli hän on poissa 

työpaikaltaan työpäivänsä aikana. Perhepäivähoitajan sairastuessa äkillisesti lapset menevät vakituiseen varahoitopaikkaan. Lomien ym. 

ennalta suunniteltujen vapaiden aikana lapset sijoitetaan lähinnä vapaille varahoitopaikoille. 

Mikäli hoitopäivän aikana perhepäivähoitaja käy lasten kanssa retkillä tai tapahtumissa, liikkuminen järjestetään taksilla. 

Keneen hoitaja ottaa yhteyttä, mikäli lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, eikä huoltajia saada kiinni? 

Nimi: 

Puhelinnumero: 

Varahoidon järjestäminen. (Perhepäivähoidonohjaaja ilmoittaa/täyttää) Hoitajan sairastuessa äkillisesti, lapsen varahoitopaikka on:    

Hoitajan nimi: 

Osoite:  

Puhelinnumero: 

 

 

Allekirjoitukset 

 

_________________________   __________________________ 

 

Päivämäärä: ____/____ 20__ 

 

Uuden toimintakauden alkaessa tiedot tarkistetaan, mikäli on tullut muutoksia päivämäärä ja allekirjoitus tähän. 

Kiitos!

Huoltajan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus 



 


