
YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN 
PERUSTIEDOT

Nimi

Jakeluosoite

1 
Perhepäivä- 
hoitaja

2 
Koulutus ja 
työkokemus

3 
Perhe

4 
Asunto

5 
Kodin tilat  
ja niiden 
turvalllisuus

Henkilötunnus

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin Sähköposti

Y-numero Vakuutuksen numero Rikosrekisteri nähty, pvm.

Toiminta alkaa, pvm.

Peruskoulutus

Ammattitutkinto

Työkokemus

Kielitaito Ea-koulutus, pvm.

Avio- / avopuolison nimi Puoliso on

Kotona asuvien lasten nimet syntymäajat

Lemmikkieläimet

kerros

hissi

Asunnon pinta-ala

Huoneiden lukumäärä + keittiö

Yleisarvio asunnon soveltuvuudesta varhaiskasvatustyöhön

Muuta huomioitavaa
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Keittiö

Lasten leikkitilat

Lasten lepotilat

WC- ja pesutilat

Ulkoilualueet (piha, puistot, muu)

Ensiapuvälineet Palovaroittimet Sammutuspeite

kotona työssä vuorotyössä

Kerrostalo,

on ei

Rivitalo Omakotitalo

on ei on ei on ei

Vantaan kaupunki | Varhaiskasvatus



Hakijan sopivuus perhepäivähoitajaksi 
Valvonta- ja ohjauskäynnin ajankohdat

Aamupala klo Lounas klo Välipala klo

Erityisruokavaliot ja erilaiset ruokakulttuurit

Ruokailun suunnittelu ja toteutus (ruokalista ja aterioiden päivittäinen toteutus)
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Päiväys

Päiväys

Perhepäivähoitajan allekirjoitus

Viranomaisen allekirjoitus

Nimen selvennys ja virka-asema

Nimen selvennys 

(sopimus   
varhaiskasvatus- 
palvelusta, 
vasukeskustelu)

(perhepäivähoidon 
valvoja, alueen 
perhepäivähoitajat, 
kirjasto, seura- 
kunta, muu) 
lastensuojelu

6 
Ravinto

7 
Yhteistyö 
huoltajien 
kanssa

8 
Pedagoginen 
toiminta 
lapsiryhmässä

9 
Muu yhteistyö 
ja toiminnan 
suunnittelu

10 
Lapsen 
asiakirjojen 
säilytys ja 
vaitiolo

11 
Lisätietoja

Päiväys 
ja allekir- 
joitukset
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