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Varhaiskasvatuspalvelut                                alkaen _____ / _____ 20____ 

Palvelusopimus yksityisessä perhepäivähoidossa 

Palvelusopimusta tehdään kaksi kappaletta, toinen huoltajille ja toinen palveluntuottajalle. 

Sopimusta ei voi muuttaa yksipuolisesti ja sitä tulee päivittää vuosittain. Palveluntuottaja toimittaa 

kopion sopimuksesta yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaviranomaiselle. 

Lapsen tiedot 

Lapsen nimi Henkilötunnus 

              

Lapsen osoite Postinumero ja toimipaikka 

              

Huoltajien tiedot 

Huoltajan nimi Puhelinnumero 

              

Osoite Postinumero ja toimipaikka 

              

Sähköpostiosoite Puh. työ. 

              

Huoltajan nimi Puhelinnumero 

              

Osoite Postinumero ja toimipaikka 

              

Sähköpostiosoite Puh. työ. 

              

Huoltajuus: 

 Yhteishuoltajuus      Yksinhuoltajuus, kenellä?    ________________________________ 
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Palveluntuottaja 

Perhepäivähoitaja Y-tunnus 

              

Osoite Postinumero ja toimipaikka 

              

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

              

Varhaiskasvatusaika 

Lapsen varhaiskasvatus alkaa (pvm.) Varhaiskasvatuksen tarve (tuntia viikossa) 

              

Hoitopäivät Hoitoaika (klo __-__) 

              

Hoitoaikojen muutoksista on aina sovittava palveluntuottajan kanssa erikseen! 

Varhaiskasvatusmaksu 

Varhaiskasvatusmaksu       €/kk, josta 

hoitoraha                                                  hoitolisä                                              kuntalisä 

     __________€/kk      __________€/kk      __________€/kk 

Vanhempien osuus varhaiskasvatusmaksusta        

Maksu kesäloman ajalta        

Varhaiskasvatusmaksun maksupäivä on        

Varhaiskasvatusmaksu maksetaan tilille        

Miten maksu määräytyy, jos hoitajasta johtuvasta syystä varhaiskasvatusta ei ole tarjolla? (esim 

sairasloma ja loma)        

Palveluntuottaja on lomalla        

Miten maksu määräytyy, jos lapsi on pois sairauden tai muun syyn johdosta?        
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Ateriat 

Nämä ateriat tarjotaan varhaiskasvatuspäivän aikana 

 Aamiainen    Lounas    Välipala    Päivällinen 

 

Lapsen kohdalla huomioitavaa ruokailussa (allergiat ym.)  

      _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Lapsen hyvinvointi 

Sairaudet ja allergiat (pitkäaikaissairaudet, lääkitykset yms.)  

      _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

Lapsen lääkitsemisestä ja muista erityistoimenpiteistä sovitaan erikseen kirjallisesti 

lääkehoitosuunnitelmassa. 

 

Muut huomioitavat asiat (esim. lapsen tuen tarpeeseen liittyvät asiat, apuvälineet yms.)  

      __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Vanhemmat huolehtivat, että lapsella on asianmukainen vaatetus sisä- ja ulkokäyttöön. Vanhemmat 

kustantavat lapsen hygieniatarvikkeet (esim. vaipat, ihovoiteet, tuttipullot yms). 

Sairastuminen 

Sairaana lapsi ei voi tulla varhaiskasvatukseen, koska lapsen tulee voida osallistua normaaliin päivän 

toimintaan ja ulkoiluun. 

 

Lapsen sairastuessa varhaiskasvatuspäivän aikana, otetaan ensisijaisesti yhteyttä: (nimi ja puh.)  

      _______________________________________  

 

Hoitajan sairastuessa, vanhemmat huolehtivat itse lapsensa varahoidon.  
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Vakuutus 

Lapsen vakuutus Hoitajan vastuuvakuutus 

              

Luvat 

Annamme luvan valokuvata/videoida lastamme varhaiskasvatuksen arjessa, retkillä yms. 

 Kyllä    Ei    

Annamme luvan kuvatallenteiden katsomiseen (tv, dvd yms.) 

 Kyllä    Ei    

Annamme luvan osallistua retkille 

 Kyllä    Ei    

Annamme luvan osallistua katsomuskasvatukseen 

 Kyllä    Ei    

Muita mahdollisesti sovittuja lupa-asioita  

      __________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Varhaiskasvatuksen matkat 

Pääsääntöisesti aikuinen hakee lapsen perhepäivähoidosta. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan 

velvollisuus on varmistaa, että lasta noutavalla henkilöllä on oikeus noutaa lapsi. Mikäli joku muu, 

kuin huoltaja hakee lapsen, on huoltajien ilmoitettava siitä. 

Henkilöt, jotka voivat hakea lapseni varhaiskasvatuksesta 

Varahakija 1. (nimi ja puh.)        

Varahakija 2. (nimi ja puh.)        

Varahakija 3. (nimi ja puh.)        

Varahakija 4. (nimi ja puh.)        

Mikäli huoltajia ei tavoiteta, otetaan yhteyttä: (nimi ja puh.)  

      _______________________________________ 
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) yhdessä vanhempien kanssa. 

Vasu laaditaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa. Vasun toteutumista on arvioitava säännöllisesti ja se on 

tarkistettava vähintään kerran vuodessa. 

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ensimmäinen keskusteluajankohta:  

       

 

Vaitiolovelvollisuus 

Varhaiskasvatuksessa henkilökunta on salassapitovelvollinen lastanne ja perhettänne koskevissa 

asioissa. Perhepäivähoidon ollessa kyseessä, palvelua ostavan perheen tulee huomioida hoitajan 

perhettä ja kotia koskeva yksityisyydensuoja. 

 

Varhaiskasvatuksen järjestäjällä ja tuottajalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 
maksutta lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi ja tuottamiseksi välttämättömät tiedot lapsen 
huoltajilta, opetustoimen viranomaisilta, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilta, muilta 
varhaiskasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottajilta sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöiltä. 

Lapsen varhaiskasvatuksesta vastaavilla henkilöillä ja tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden 
toteuttamisen arviointiin osallistuvilla henkilöillä on salassapitovelvollisuuden estämättä 
oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjälle ja tuottajalle 
sellaiset tiedot, jotka ovat varhaiskasvatuksen järjestämisen, tuottamisen ja tuen arvioinnin 
kannalta välttämättömiä. (Varhaiskasvatuslaki 41§) 
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Lisätietoja 

      

 

Allekirjoitus 

Sitoudumme noudattamaan tätä sopimusta ja ilmoittamaan lapsen poissaoloista sekä 

varhaiskasvatusajan ja varhaiskasvatustarpeen muutoksista palveluntuottajalle. 

 

Paikka Päivämäärä 

              

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Huoltaja  ___________ 

Huoltaja  ___________ 

Palveluntuottaja  ___________ 

 

Irtisanominen 

Tämän palvelusopimuksen irtisanomisaika on ______ päivää, molemmin puolin. 

Lapsen varhaiskasvatussuhde on irtisanottu (pvm)        

Lapsen viimeinen varhaiskasvatuspäivä on (pvm)        

 

 

                                                                                     20.9.2021 
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