
Hoitosopimus   Jumesniemen päiväkoti Pomppis  

 
Lapsen nimi  
ja henkilöturvatunnus: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Huoltajat ja huoltajien 
yhteystiedot: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Päiväkodin loma-ajat: 

 
Joulunajan ja kesän lomapäivät ilmoitetaan aina vuosittain erikseen.  
Jos lapsen hoito alkaa elokuussa, on seuraavan vuoden heinäkuu 
maksuton.  

 
Hoitosopimuksen voimassaolo: 

 
Toistaiseksi _____._____.20_____  alkaen. 

  
Päivittäinen hoidon tarve kello: _______-_______ 

 
Hoitomaksut: 

 
Hoitomaksu: __________€/kk 

  
Hoitomaksun maksupäivä on 15. pvä kuluvaa kuuta. 
 
Mikäli lapsi on ennalta ilmoitetusti poissa hoidosta koko 
kalenterikuukauden ajan, peritään puolet hoitosopimuksen mukaisesta 
maksusta. 
 

 
Lapsen hyvinvointi: 
 

 
Mahdolliset sairaudet, allergiat, ruokavaliot ym. (mikäli lapsella on 
jatkuva lääkitys, tehdään erillinen lääkehoidon suunnitelma). 
 
 
 
 
 
 



 
Vakuutus ja sairaan lapsen 
hoito: 

 
Päiväkodin lapset ovat hoitopäivän ajan tapaturman varalta 
ryhmätapaturmavakuutettuja. 
 
Mikäli lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, otetaan ensisijaisesti yhteyttä: 
 

 
Lupa-asiat: 

 
1. Annan/annamme luvan valokuvata/videokuvata lastamme 

päivähoidossa ja retkillä: 
kyllä/ei 
 

1. Lapsemme saa näkyä kuvissa päiväkodin facebook-
/internetsivuilla 
(kuvat eivät ole kasvokuvia, eikä niihin yhdistetä nimeä): 
kyllä / ei 
 

2. Lapsemme saa näkyä päiväkodista mahdollisesti tehtävissä 
lehtijutuissa: 
kyllä / ei 
 

3. Annamme luvan TV:n ja kuvatallenteiden (videot/DVD:t) 
katsomiseen: 
kyllä / ei 
 

4. Annamme luvan osallistua päiväkodissa tehtäviin retkiin: 
kyllä / ei 
 

5. Nimetyt lapsemme kädentaidot saavat olla esillä päiväkodin 
tiloissa: 
kyllä / ei 
 

6. Valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti lapsi osallistuu 
katsomuskasvatukseen. 
 
 
 

 
Päivähoitomatkat: 

 
Luovutamme lapsen hoidosta vain täysi-ikäiselle 18 vuotta täyttäneelle 
aikuiselle. Päiväkodin henkilökunnan velvollisuus on varmistaa, että lasta 
noutavalla henkilöllä on oikeus noutaa lapsi. Mikäli joku muu kuin alla 
mainittu varahakija hakee lapsen päivähoidosta, on huoltajien hyvä 
ilmoittaa tästä erikseen.  
Henkilöt, jotka saavat hakea lapsemme hoitopaikasta huoltajien lisäksi, 
ovat: (nimi ja puhelinnumero) 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 
 



 

Päiväkoti Pomppis, Jumesniementie 411, 39170 Jumesniemi, 

p. 045- 625 0113, lastenpomppis@outlook.com 

 
Lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelma: 

 
Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) ja 
sitä arvioidaan säännöllisesti päivähoidon aikana. Lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmassa mietitään tarkemmin lapsen hyvinvointiin 
liittyviä asioita. Yhteisessä keskustelussa pohditaan myös kodin ja 
päiväkodin välistä yhteistyötä.  

 
Vaitiolovelvollisuus: 

 
Päiväkodin henkilökunta on salassapitovelvollinen lastanne ja 
perhettänne koskevissa asioissa. Hoidossa huomioimme myös lasta 
koskevan yksityisyydensuojan. Tiedonsiirto koululle esikouluun siirtyvien 
lasten kanssa sovitaan vanhempien kanssa erikseen. 

 
Hoitopaikan  
irtisanominen: 

 
Tapahtuu kirjallisena ja tulee tehdä hoitopaikkaan 3kk ennen hoidon 
tarpeen päättymistä. Päiväkodilla on oikeus irtisanoa hoitopaikka, mikäli 
asiakas toistuvasti laiminlyö hoitomaksun suorittamisen.  

 
Hoitosopimuksen  
muuttaminen: 

 
Mikäli tarvetta hoitosopimuksen muuttamiselle ilmenee, tulee ottaa 
välittömästi yhteyttä päiväkodin henkilökuntaan. 
 
Sovittujen hoitopäivien määrää voidaan perustellusta syystä muuttaa 
kesken kauden, mikäli mahdollista. Muutosta ei tehdä kolmea kuukautta 
lyhemmäksi ajaksi.  
 

 
Allekirjoitus ja päivämäärä: 

 
Päiväys: ___________________________ 
 
Huoltajien allekirjoitus:                                     Vastaava lastenhoitaja: 
 
_____________________                                 _______________________ 
 
_____________________                                 _______________________ 
 
 


