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Tämän palvelusopimuksen täyttää varhaiskasvatuksen henkilöstö ja huoltajat yhdessä ennen lapsen varhaiskasvatuksen
alkamista tai heti alkupäivinä. Palvelusopimusta päivitetään aina tarpeiden, tietojen tai tilanteiden muuttuessa. Palvelusopimus
tehdään lapsikohtaisesti ja säilytetään lapsen toimintaryhmässä/-yksikössä.

Toimintayksikkö:
Varhaiskasvatuksen alkamispäivä ko. yksikössä:
Lapsi

.

.20

Sukunimi ja etunimet

Syntymäaika

Osoite (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka)
Huoltajat

Nimi
Osoite (mikäli eri kuin lapsen)
Puhelinnumero

S-postiosoite

Nimi
Osoite (mikäli eri kuin lapsen)
Puhelinnumero
Huoltajuus

S-postiosoite

Yhteishuoltajuus

Yksinhuoltajuus

Sijaishuoltajuus

(yhteishuoltajuudessa molempien allekirjoitus palvelusopimukseen)

TIETOA VARHAISKASVATUKSESTA
Lapsen varhaiskasvatusoikeus

Lapsen varhaiskasvatuksen tarve
ja aika

Max. 20 h/vko

Yli 20 h/vko

Harkinnanvarainen

Olemme saaneet tiedot lapsen varhaiskasvatuksen oikeutta koskevista periaatteista ja
mahdollisista muutoksista.
Varhaiskasvatuksen tarve
enintään 20 h/vko

yli 20 – alle 35 h/vko

vähintään 35 h/vko

Säännöllisiä sovittuja vapaapäiviä
Ei ole

Kyllä, mitkä:

Päivittäinen varhaiskasvatusaika
Merkitään kellonaika kunkin päivän kohdalle.
Ma:

Ti:

Ke:

To:

Pe:
Lisätietoja:
Tuonti / haku /
kuljetus

Lapsen huoltajat ovat vastuussa lapsesta siihen asti, kunnes lapsi on luovutettu varhaiskasvatuksen henkilökunnan valvontaan. Hakutilanteessa vastuu siirtyy huoltajille, kun lapsen
hoitoaika on sähköisesti uloskirjattu ja lapsi luovutettu huoltajalle.
Olemme käyneet läpi varhaiskasvatuksessa lasten kuljetusoikeuksia ja käytänteitä koskevat
periaatteet.
Lapsi luovutetaan huoltajille tai erikseen kirjallisesti sovitulle 18-vuotiaalle hakijalle.
Olemme keskustelleet lapsen tuomista ja hakemista koskevista käytänteistä ja periaatteista.

Lapsen
varahakijat

Mikäli lapsen hakee joku muu kuin tähän nimetty täysi-ikäinen hakija, tulee siitä erikseen sopia
kirjallisesti.
Nimi

Puhelinnumero
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Perhepäivähoidon
varahoitopäiväkoti

Nimi

Puhelinnumero

Nimi

Puhelinnumero

Nimi

Puhelinnumero

Päiväkodin nimi
Osoite

Kieli

Lapsen tuleva esiopetus- tai koulukieli:

Puhelinnumero

suomi

ruotsi

Lisätietoja:
Varhaiskasvatusmaksu

Siuntion varhaiskasvatuksessa noudatetaan sivistyslautakunnan (SIVLTK 13.12.2017 § 95)
ohjeistusta lasten varhaiskasvatusmaksujen määräytymisestä 1.8.2018 alkaen. Maksun suuruus
määräytyy perheen koon, tulojen ja etukäteen varatun varhaiskasvatusajan mukaan.
Varhaiskasvatuksen varaus tehdään vähintään 3 kuukaudelle, johon myös laskutus perustuu..
Olemme keskustelleet ja saaneet tiedon varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperiaatteista,
hinnoista ja hyvityksistä.

Lääkärintodistus /
lausunto

Onko lapsella lääkärintodistus tai asiantuntijalausunto?
Todistus tai lausunto koskee:
Allergiaa
Erikoisruokavaliota

Kyllä

Ei

Sairautta

Muuta, mitä?
Lääkehoidon
käytännöt varhaiskasvatuksessa

Lähtökohtana on, että lapselle ei pääsääntöisesti anneta mitään lääkkeitä varhaiskasvatuksessa.
Mikäli lääkkeen antaminen on välttämätöntä varhaiskasvatuksen aikana, on henkilökunnan
tärkeää varmistua antaessa lapselle lääkettä sen tarpeellisuudesta sekä lääkkeen sisällöstä.
Olemme keskustelleet lääkehoidon antamisen periaatteista varhaiskasvatuksessa.

.

Lapsella on pidempiaikainen lääkehoitosuunnitelma, joka on laadittu / laaditaan
Erityisruokavalio

.20

Mikäli lapsella on erityisruokavalio, tulee lääkärilausunto erityisruokavaliota varten ensisijaisesti
pyytää lasta hoitavalta ja/tai tutkineelta lääkäriltä. Mikäli lapsi ei ole erityisruokavalioon liittyen
minkään tahon seurannassa, tulee perheen olla yhteydessä omaan terveysasemaan lausunnon
saamiseksi. Lääkärinlausunto ei saa olla 6 kuukautta vanhempi varhaiskasvatuksen alkaessa.
Lääkärintodistus tulee päivittää vuosittain.
Olemme keskustelleet kunnan terveydenhuollon antamasta erityisruokavaliota koskevasta
ohjeistuksesta ja ilmoituksen antamisesta ateriapalvelujen henkilöstölle.

Luvat

Lasta saa valokuvata varhaiskasvatuksessa:
·

Kuvia kerätään lapsen omaan kansioon

·

Kuvia voidaan käyttää kunnan varhaiskasvatustoiminnassa

·

Kuvia voidaan käyttää kunnan internetsivuilla

Kyllä

Ei

Lasta saa kuvata, videoida tai haastatella tiedotusvälineiden toimesta
Uskonto / elämänkatsomus

Monialainen
yhteistyö ja
salassapito

Evankelis-luterilainen
Muu, mikä?
Lapsi saa osallistua varhaiskasvatuksen tai aikana kirkkovierailuihin ja muihin evankelisluterilaisen seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin:
Kyllä
Ei saa osallistua
Varhaiskasvatuksen henkilöstö on salassapitovelvollinen lasta ja perhettä koskevissa asioissa.
Monialaisen yhteistyön tehtävänä on huolehtia lapsen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta
hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksessa tehdään monialaista yhteistyötä mm. lastenneuvolan,
perheneuvolan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, terapeuttien sekä sosiaalitoimen
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työntekijöiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on lapsen hyvinvointi. Mikäli monialainen yhteistyö
koskee lasta ja perhettä, keskustelee henkilöstö siitä aina ensin huoltajien kanssa ennen kuin
aloitetaan lasta koskeva monialainen yhteistyö (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista § 16, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 26 ja 29).
Olemme keskustelleet monialaisen yhteistyön käytänteistä.
Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan varhaiskasvatuksessa tehdään säännöllistä yhteistyötä
neuvolan kanssa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee kuvauksen lapsesta neuvolan
ikävuositarkastuksia varten ja huoltajat vievät ikävuosikuvauksen mukanaan
neuvolatarkastukseen.
Kerromme henkilöstölle ikävuotta koskevan neuvolatarkastuksen ajankohdan ajoissa ja
annamme luvan lapsen ryhmän kasvatusvastuulliselle tehdä lasta koskevan ikävuosikuvauksen
neuvolaan.
Vakuutus ja
korvauskäytännöt

Siuntion kunta on vakuuttanut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset vapaaehtoisella
vakuutuksella. Siuntion kunnan ottama tapaturmavakuutus kattaa mahdolliset tapaturmat lapsen
varhaiskasvatusajalta sekä välittömillä matkoilla varhaiskasvatuksen toimintayksikön ja kodin
välillä. Tapaturmatilanteissa Siuntion kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstö käyttää kunnan
terveydenhoitopalveluja. Vakuutus ei korvaa yksityisen sektorin terveydenhuollon.
Olemme käyneet läpi kunnan varhaiskasvatuksessa olevan lapsen vakuutukset ja
korvauskäytännöt.

Lapsen
sairastaessa

Vanhemmat vastaavat lapsen terveydenhoidosta. Lapsen sairastuessa tulee huoltajien
tarvittaessa kääntyä terveydenhuoltohenkilöstön puoleen.
Olemme käyneet läpi toimintayksikön ja kodin välisen yhteistyön lapsen sairauksien ja
infektioiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa varhaiskasvatusta koskien.

Lapsen varhaiskasvatusta
koskevat
ensitiedot ja
varhaiskasvatussuunnitelmat

Olemme täyttäneet lasta koskevan Ensitiedot –lomakkeen varhaiskasvatusta koskien
Lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma noin 1,5 – 2 kuukautta varhaiskasvatuksen
alkamisesta. Suunnitelmaa arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana on lapsen etu ja tarpeet. Lapsen
varhaiskasvatuskeskustelussa keskeisintä on henkilökunnan ja huoltajien välinen yhteinen
keskustelu ja yhteisen näkemyksen löytäminen varhaiskasvatuksen toteuttamisesta lapsen
parhaaksi.
Olemme keskustelleet lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta, sen periaatteista ja saaneet
sitä koskevaa tietoa.
Olemme keskustelleet Siuntion varhaiskasvatussuunnitelmasta (1.8.2017 alkaen) ja huoltajien
kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja lapsen mielipiteen kuulemisesta varhaiskasvatusta koskien.

Läsnäolojen
sähköinen
kirjaaminen ja
NFC -tagi

Siuntion varhaiskasvatuksessa on käytössä lasten tulo- ja lähtökirjauksissa sähköinen mobiilijärjestelmä. Tunnisteet ovat huoltajien vastuulla siitä alkaen, kun lapsi aloittaa kunnallisessa
varhaiskasvatuksessa ja vastuu päättyy, kun lapsi irtisanoutuu varhaiskasvatuspalveluista.
Kadonneesta tai palauttamattomasta tagista tulee ilmoittaa välittömästi sivistystoimistoon ja
sivistystoimisto laskuttaa 10 €/tunniste. Huoltajien vastuulla on huolehtia tagin luovuttamisesta
varhaiskasvatuksen päätyttyä.
Olemme keskustelleet sähköisen kirjaamisen periaatteista.
Olemme vastaanottaneet
Olemme palauttaneet
Huoltajan allekirjoitus

Muuta esille tulevaa / huomioitavaa:

kpl NFC –tunnistimia.
kpl NFC –tunnistimia. Palautuspäivämäärä:
Huoltajan allekirjoitus

.
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Allekirjoitus

Päiväys

.
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______________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus

Huoltajan allekirjoitus

________________________________________________________________________________________
Varhaiskasvatuksen edustajan allekirjoitus

Palvelusopimuksen päivittäminen

Palvelusopimusta koskevien tietojen päivittäminen
Päiväys

.
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______________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus

Huoltajan allekirjoitus

________________________________________________________________________________________
Varhaiskasvatuksen edustajan allekirjoitus

Palvelusopimusta koskevien tietojen päivittäminen
Päiväys

.

.20

______________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus

Huoltajan allekirjoitus

________________________________________________________________________________________
Varhaiskasvatuksen edustajan allekirjoitus

Palvelusopimuksesta voidaan ottaa kopio huoltajille.

