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                                2019-2020 

 

 

PERUSTIETOJA LAPSESTA 
 
Tervetuloa Inarin varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaaksi. Lapsen kasvua ja kehitystä tukee kodin ja var-

haiskasvatushenkilöstönvälinen hyvä yhteistyö, jonka suunnittelua varten vanhemmat täyttävät tämän 

lomakkeen kotona ja tuovat sen hoitopaikkaan ensimmäisellä tutustumiskäynnillä. Tiedot ovat luottamuk-

sellisia. Tietojen muuttuessa lomake täytetään uudelleen ja toimitetaan lapsen hoitopaikkaan. 

 
HOITOPAIKKA    __________________________________________________________________ 

 

LAPSEN JA PERHEEN HENKILÖ- JA YHTEYSTIETOJA 

 

Lapsen nimi ______________________________________ syntymäaika ja sotu____________________ 

Lapsen äidinkieli____________________ muut kotona puhuttavat kielet__________________________ 

Lapsen kotiosoite ______________________________________________________________________ 

 

Vanhempien/huoltajien yhteystiedot; nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot kotiin ja työhön 

Äiti _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Isä __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Muut perheenjäsenet____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

PÄIVITTÄISEN HOIDON TARVE 

vanhemmilla säännöllinen työ-/ opiskeluaika tai hoito sovittu muutoin säännölliseksi  

lapsen säännölliset hoitoajat 

 

ma__________ ti__________ ke__________ to__________ pe__________ la_________ su__________ 

 

 

Epäsäännöllinen työ- ja opiskeluaika __ isällä __ äidillä. Vaihtuva lista toimitetaan hoitopaikkaan 

Lapsen hoitoajat 

 

klo ________-________          klo ________-________          klo ________-________ 

 

klo ________-________          klo ________-________          klo ________-________ 

 

 

VARAHAKIJAT 

 

Seuraavat 18-vuotta täyttäneet henkilöt saavat hakea lapsen päivähoidosta.  

Varahakijan nimi ja puhelinnumero. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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KUVAUS LAPSESTA  

 

Miten lapsesi suhtautuu uusiin tilanteisiin ja paikkoihin? 

____________________________________________________________________________________ 

Miten lapsesi suhtautuu toisiin lapsiin ja aikuisiin? 

_____________________________________________________________________________________ 

Mistä lapsesi pitää? 

_____________________________________________________________________________________ 

Mistä lapsesi ei pidä? 

_____________________________________________________________________________________ 

Miten lapsesi ilmaisee iloa ja hyvän mielen? 

_____________________________________________________________________________________ 

Miten lapsesi ilmaisee suuttumusta ja pahan mielen? 

_____________________________________________________________________________________ 

Lapselle tärkeitä henkilöitä? 

_____________________________________________________________________________________ 

Muuta huomioitavaa: Lapsen allergiat, sairaudet, lääkkeet, apuvälineet tms. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

PERHEEN TAVAT JA ARVOT  

esim. uskonto ja kulttuuri, joita toivotte päivähoidossa otettavan huomioon 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Lapsi saa osallistua päiväkodin katsomuskasvatukseen kuuluviin uskonnollisiin tilaisuuksiin 

(esim. joulukirkko, seurakunnan vierailut)                                   kyllä ___  ei ___ 

Lapselle järjestetään samanaikaisesti vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa       kyllä ___  ei ___ 

 

HOITOPAIKAN JA PERHEEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 

Toivomme 

 keskusteluja sovittuna aikana, viikoittain, ___ kuukausittain ___ harvemmin___ 

 muuta yhteistyötä, vanhempainillat, ___ juhlat___ retket___ toiminnansuunnittelu___ 

 

Pyydämme lähettämään tiedotteet molemmille vanhemmille erikseen                kyllä__ ei ___ 

 

Valokuvaus- tai videointilupa. Saako päiväkodin henkilökunta valokuvata tai videoida lastanne hoito-

päivän aikana päivittäisissä toiminnoissa, juhlissa, retkillä tai toiminnan kehittämistä varten: kyllä__ei__ 

Valokuvien ja videoiden jakamisesta sovitaan aina huoltajien kanssa erikseen. 

   

Päiväkodissa ja eri tapahtumissa voi mahdollisesti käydä toimittajia esim. paikallislehdestä ym. medioista 

tekemässä juttua erilaisista tapahtumista (retket, juhlat)  

Saako lastanne kuvata/haastatella edellä mainituissa tilanteissa?                          kyllä ___  ei ___ 

 

Päiväys:  

 

Huoltajien allekirjoitukset:___________________________________________________________ 

 

Hoitopaikan edustajan allekirjoitus:_____________________________________________________ 


