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Varhaiskasvatuspalvelut     Salassa pidettävä 

Perustietolomake 

Täytetään varhaiskasvatuksen alkaessa ja lapsen perustietojen muuttuessa. Ilmoitusvastuu 

henkilötietojen muutoksista on aina huoltajalla. 

Lapsen tiedot 

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

              

Osoite Postinumero ja toimipaikka 

              

Kansalaisuus Kieli 

              

Huoltajien tiedot 

Huoltajan nimi Puhelinnumero 

              

Osoite Postinumero ja toimipaikka 

              

Sähköpostiosoite Kansalaisuus 

              

Työpaikka Työ.puh, josta tavoitetaan päivittäin  

              

Huoltajan nimi Puhelinnumero 

              

Osoite Postinumero ja toimipaikka 

              

Sähköpostisoite Kansalaisuus 
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Työpaikka Työ.puh, josta tavoittaa päivittäin 

              

Muu huoltaja Puhelinnumero 

              

Osoite, jos ei sama kuin lapsella Kansalaisuus 

              

Sähköpostiosoite Työpaikka ja työ.puh. 

              

Huoltajuus 

 Yhteishuoltajuus  Yksinhuoltajuus. Kenellä? _____________ 

Lapsi asuu 

 Molempien huoltajien kanssa yhdessä  Toisen huoltajan kanssa. Kenen? ________ 

 Vuoroin molempien huoltajien luona  Muualla, missä? ______________________ 

 

Mahdolliset muut hakijat 

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.)        

Huomioitavia asioita 

Allergiat ja ruokavaliot  

      ________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Sairaudet, lääkitykset, lääkehoitosuunnitelma, tuen tarpeet ja terapiat  

      ________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
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Perheen katsomukseen/kulttuuriin liittyvät asiat  

      ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Perushoitoon liittyvät asiat (päivälepotottumukset, tutti, vaipat yms.)  

      ________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Lupa-asiat  

Laita rasti ruutuun, jos annatte luvan kyseiseen asiaan lapsenne kohdalla. 

KYLLÄ 

 Lapseni saa osallistua teatteriesityksiin, konsertteihin, elokuviin 

 Lapseni saa osallistua kuvatallenteiden katsomiseen (tv, dvd yms.) 

 Lapseni saa osallistua katsomuksellisiin tilaisuuksiin (seurakunnan tilaisuudet yms) 

 Lapseni kuva saa turvallisuussyistä olla varhaiskasvatusyksikön puhelimen Daisy-sovelluksessa 

 Lapseni kuva saa olla näkyvillä sanomalehdessä/verkkolehdessä 

 Lapseni kuva/muu digimateriaali saa olla näkyvillä sosiaalisessa mediassa  

         (Lapsen kuva/aikuisen tekemää digitaalista materiaalia voidaan ladata päiväkodin sosiaalisen median 

          sivuille. Lapsen koko nimeä tai muita henkilötietoja ei esitetä) 

 Lapseni saa esiintyä varhaiskasvatuksessa digitaalisilla laitteilla tehdyissä materiaaleissa (esim. 

ääni-, kuva- ja videotallenteet. Materiaali tulee vain varhaiskasvatusyksikön sisäiseen käyttöön) 

 Lapseni saa esiintyä toisen lapsen kotiin menevissä kuvissa (esim. kasvunkansio, kuvatallenteet. 

Lupa koskee vain varhaiskasvatuksessa tehtyä materiaalia, ei siis valokuvausliikkeiden ottamia ryhmäkuvia) 

 Lapseni tekemiä kädentöitä tai kuvia niistä, saa laittaa esille varhaiskasvatusyksikön   

        ulkopuolelle (kirjasto, näyttelyt, sanomalehdet, verkkolehdet, sosiaalinen media) 

 Lastani koskevissa asioissa saa keskustella yhteistyötahojen kanssa (esim. terapeutit, neuvola) 

 Muu, mikä? 
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Lisätietoja 

      

 

Allekirjoitus 

Paikka Päivämäärä 

              

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

  

 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

  

 

Varhaiskasvatuksen työntekijän allekirjoitus ja nimenselvennys 
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