
 

PERUSTIETOJA LAPSESTA/SOPIMUS VARHAISKASVATUSTARPEESTA 

                                                       Liite varhaiskasvatussuunnitelmaan, salassa pidettävä, arkistoitava (päivitetty 17.6.20) 

Lapsen nimi  Henkilötunnus  

Lapsen äidinkieli  Lapsen 2. 
kotikieli 

 

Lapsen allergiat, 
sairaudet tai muut 
terveyteen 
vaikuttavat asiat 

 

 

 Lääkehoitosuunnitelma liitteenä 

Huoltaja  Osoite  

Koti-/työpuh.  Sähköposti  

Huoltaja  Osoite  

Koti-/työpuh.  Sähköposti  

Huoltajuuteen 
liittyviä 
mahdollisia 
päätöksiä tai 
sopimuksia 

 

 

PÄIVITTÄISET HOITOAJAT  
 Huoltajilla säännöllinen työ-/opiskeluaika tai varhaiskasvatus sovittu säännölliseksi. 
 

Lapsen säännölliset hoitoajat tai säännölliset vuorohoitoajat 
 
Ma ______________Ti ______________ Ke ______________To _____________ Pe _____________  
 
Epäsäännöllinen työ- tai opiskeluaika ____ isällä _____ äidillä.  
Mikäli lapsen hoitoajat vaihtelevat esim. vuorotyössä eikä työvuorot ole tiedossa kolmen viikon jaksoille, 
tulee varhaiskasvatusajat ilmoittaa kuitenkin vähintään viikoksi kerrallaan viimeistään edellisen viikon 
maanantaina klo 10.00 mennessä. Vaihtuva lista toimitetaan varhaiskasvatuspaikkaan. 

 

VARAHAKIJAT Seuraavat huoltajien kanssa sovitut henkilöt saavat hakea lapsen varhaiskasvatuksesta 

Varahakija Puh. 

Varahakija Puh. 

Varahakija Puh. 

Varahakija Puh. 

 Huoltajien kanssa on keskusteltu hakujärjestelyistä koskevista periaatteista 
 

VARHAISKASVATUKSEN JA HUOLTAJIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 
Kumpaan huoltajaan otetaan yhteys ensimmäisenä, mikäli lapsi sairastuu tai tapahtuu tapaturma päivän 
aikana: ____ äiti _____ isä _____  molempiin _____ joku muu, kuka ______________________________ 
 
Toiveet lapsen varhaiskasvatukseen liittyvien asioiden tiedottamistavasta 
_____ puhelinsoitto _____ tekstiviesti _____ sähköposti _____ keskustelu sovittuna aikana 
 
Pyydämme lähettämään tiedotteet: _____ molemmille huoltajille _____ äidille _____ isälle 



 

SUOSTUMUS MONIAMMATILLISEEN YHTEISTYÖHÖN  

Saako varhaiskasvatuksen henkilökunta tehdä yhteistyötä eri ammattilaisten kanssa 
lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi? 

Kyllä Ei 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo)   

Neuvolan terveydenhoitaja   

Neuvolan perheohjaaja   

Puheterapeutti   

Fysioterapeutti   

Toimintaterapeutti   

Psykologi   

Koulukuraattori   

Sosiaalityö   

 

SUOSTUMUS KUVIEN JA VIDEOIDEN OTTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN 

 Kyllä  Ei 

Saako lapsesta ottaa kuvia tai videoita lapsen kasvun ja oppimisen dokumentointia 
varten? (Kuvia ja videoita käytetään lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseen, eikä niitä 
jaeta missään muodossa.) 

  

Saako lapsesta otettuja kuvia tai videoita hyödyntää lapsen ryhmän toiminnassa?  
(Kuvia tai videoita voidaan esim. laittaa näkyville lapsiryhmän seinälle.) 

  

Saako lapsesta otettuja kuvia jakaa muiden lasten pedagogiseen dokumentointiin? 
(Kuvia tai videoita käytetään muiden lasten kasvun ja oppimisen tukemiseen, esim. 
yhteiset leikki- tai ulkoilutilanteet.) 

  

Saako lapsi näkyä kuvassa tai videoissa, joka julkaistaan: 

Varhaiskasvatuspaikan tiedotteissa, esitteissä tai opetusmateriaaleissa   

Inarin kunnan www-sivustolla   

Inarin kunnan Instagram-sivustolla   

Paikallislehti Inarilaisessa   

 Muihin julkaisuihin kysytään lupa erikseen.  

 

SUOSTUMUS LAPSEN KULJETTAMISEEN KULKUNEUVOILLA VARHAISKASVATUSPÄIVÄN AIKANA 

 Kyllä Ei 

Saako lasta kuljettaa varhaiskasvatuksessa linja-autolla?   

Saako lasta kuljettaa varhaiskasvatuksessa taksilla?   

Saako lasta kuljettaa varhaiskasvatuksessa moottorikelkalla?   

Saako lasta kuljettaa varhaiskasvatuksessa veneellä?   

 Lähialueen ulkopuolisista retkistä tehdään retkisuunnitelma ja niistä tiedotetaan erikseen. 

 

Tietojen muuttuessa lomake täytetään uudelleen ja toimitetaan lapsen hoitopaikkaan. 
 
_________/___________ 20_________ 
 
________________________________________     ________________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys                     Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennyt 
 
________________________________________ 
Varhaiskasvatuksen edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

 


