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Lapsen
henkilötiedot

Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Huoltajien tiedot

Äidin (tai muun samassa taloudessa asuvan huoltajan) nimi

Henkilötunnus

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelin

Työ-/opiskelupaikka ja puhelin

Työaika

Isän (tai muun samassa taloudessa asuvan huoltajan) nimi

Henkilötunnus

Sähköpostiosoite

Puhelin

Työ-/opiskelupaikka ja puhelin

Työaika

Perhesuhde
yksinhuoltajuus

yhteishuoltajuus

muu huoltaja

Yhteishuollossa muualla asuvan huoltajan nimi

Osoite

Perheen muut
lapset

Puhelinnumero

Nimet ja syntymäajat

Nykyiset päivähoitopaikat

Perhepäivähoitaja

Nimi

Y-tunnus

Osoite

Sähköpostiosoite

Hoidontarve

Puhelinnumero

Päivähoidon alkamispäivä

Hoitoaika/kk tunteina
0-84h/kk
85-107h/kk

Hoidon kestoaika (mikäli tiedossa)

108-130h/kk

Hoidon järjestämistapa: os osaviikkoinen

131-150h/kk
osapäiväinen

Hoitoaika, klo

yli 150h/kk
kokopäiväinen

Subjektiivinen oikeus (toinen huoltajista kotona)
20 h/viikko kokopäivähoito (osaviikkoinen)

Tulotiedot
Lapsen hoito ja
kasvatus

20 h/viikko osapäivähoito

Perhepäivähoitaja kirjaa varatut/toteutuneet hoitoajat. Mikäli sovittu hoitoaika ylittyy, palvelusopimus tulee päivittää muuttuneen
hoidontarpeen mukaiseksi. Uusi sopimus on voimassa vähintään kolme kuukautta.
Palkkatodistukset liitteenä
Tuloja ei ilmoiteta. Suostumme siihen, että palvelusetelin omavastuuosuudeksi määritellään korkein maksu.
Lupa-asiat
Lasta koskevista yksilöidyistä lupa-asioista sovitaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa.
Varhaiskasvatussuunnitelma
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tehdään kaikille lapsille.
Tietosuoja ja vaitiolovelvollisuus
Hoitaja ei luovuta lasta koskevia tietoja ulkopuolisille henkilöille/tahoille ilman vanhempien erillistä suostumusta.
Perhepäivähoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus kaikissa lasta ja perhettä koskevissa asioissa.
Lääkehoito
Lapsen lääkitsemisestä tai muista erityistoimenpiteistä sovitaan erikseen kirjallisesti lääkehoitosuunnitelmassa.
Perushoito
Hoitajan tehtävänä on järjestää hoitoaikana lapselle turvallinen ja luotettava hoitopäivä, johon kuuluu kasvatus, ravinto, puhtaus, lepo,
valvottu ulkoilu sekä leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön liittyvä monipuolinen toiminta.
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Vanhemmat huolehtivat, että lapsella on asianmukainen vaatetus (myös vara- ja vaihtovaatteet) sisä- ja ulkokäyttöön, huomioiden
sääolosuhteet. Vanhemmat kustantavat lapsen vaipat, rasvat, nenäliinat ym.

Lapsen hoito ja
kasvatus

Oikeusturva
Asiakkaan oikeusturvaa koskevat asiat löytyvät perhepäivähoitajan omavalvontasuunnitelmasta, joka on nähtävänä perhepäiväkodissa.
Erityispäivähoidon tarve (lapsen sairaudet, allergiat, erilaiset lausunnot)

Lapsen
sairastuminen

Vanhemmat järjestävät itse sairaan lapsen hoidon. Sairasta lasta ei voi tuoda hoitoon. Lapsen tulee voida osallistua normaaliin päivän
toimintaan ja ulkoiluun. Lisätietoa www.sairaslapsi.com

Hoitajan
poissaolot ja
käytännön
järjestelyt

Hoitajan vuosiloma ja muut poissaolot
Hoitajan vuosilomat sovitaan erikseen perheen kanssa. Päivähoitopaikan ollessa suljettuna asiakasmaksusta on sovittu seuraavasti:

Varahoidon
järjestäminen
Lapsen
hakeminen
päivähoidosta

Vanhemmat järjestävät itse
Hoitaja järjestää
Valtuutan seuraavat henkilöt hakemaan lapseni päivähoidosta, nimi ja puh

Keneen otetaan yhteyttä, mikäli vanhempia ei tavoiteta, nimi ja puh

Vakuutukset

Hoitajalla on ryhmätapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus. Hoitajan vakuutusyhtiö

Hoitomaksu

Palveluntuottajan perimä hoitopaikan kokonaishinta (e/kk)

Palveluntuottajan saama palvelusetelin arvo (e/kk) (lasketaan yksityisen päivähoidon tulosyksikössä)

Perheen maksama päivähoitomaksu tuottajalle (e/kk)

Maksun eräpäivä

Erimielisyydet

Maksu suoritetaan tilille

Ensisijaisesti erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla.
Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia.

Irtisanominen

Päivähoitopaikan irtisanomisaika on palveluntuottajan ja asiakkaan palvelusopimuksen mukainen. Tämän palvelusopimuksen
irtisanomisaika on ______ päivää molemmin puolin.
Hoitomaksun laiminlyönti on peruste hoitopaikan välittömälle irtisanomiselle.

Muuta
huomioitavaa

Suostumus
Allekirjoitukset

Suostumme sähköiseen asiointiin

Sitoudumme noudattamaan tätä sopimusta ja ilmoittamaan etukäteen lapsen poissaoloista, hoitoajan muutoksesta ja hoidon tarpeen
muutoksista perhepäivähoitajalle. Kaikki perhetietojen sekä hoidon tarpeen muutokset ja päivähoitopaikan irtisanominen tulee ilmoittaa
Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen tulosyksikköön.
Tätä sopimusta on laadittu kolme saman sisältöistä kappaletta, yksi vanhemmille, yksi palveluntuottajalle ja yksi Kajaanin kaupungin
varhaiskasvatuksen tulosyksikölle, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani.
Päiväys

Huoltajan allekirjoitus

Päiväys

Perhepäivähoitajan allekirjoitus

