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Hakemus perhepäiväkodiksi 

Hakijan henkilötiedot, koulutus, ammatti ja työ 

Hakijan sukunimi ja etunimet   Henkilötunnus 

 

Lähiosoite   Postinumero ja -toimipaikka  

 

Puhelinnumero  

 

Peruskoulutus   Ammatillinen koulutus 

 

Mahdollinen muu koulutus  

 

 

Käytännön kokemus lastenhoidosta 

 

 

Miksi haette perhepäivähoitajaksi 

 

Kauanko aiotte toimia perhepäivähoitajana 

 

Aikaisempi työkokemus 

 

 

 

Kodissa asuvat henkilöt 

Kotona asuvien lasten syntymävuodet 

  

Asuuko kiinteistössä muita henkilöitä 

 

Perheenjäsenten suhtautuminen perhepäiväkotina toimimiseen 
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Asuntoa koskevat tiedot 

Kerrostalo, kerros Omakotitalo/rivitalo Muu, mikä 

 

Asunnon omistajan ja muiden käyttäjien lupa käyttää asuntoa perhepäiväkotina 

Kyllä  Ei 

Huoneiston pinta-ala, m2  Keittiö  Keittokomero 

 

Huoneluku ilman keittiötä 

Asunnon varusteet 

Viemäri Vesijohto      WC   Lämmin vesi Peseytymistilat 

Suihku- tai kylpyhuone            Keskus- tai sähkölämmitys Parveke      Hissi 

Hoidon järjestäminen 

Koti voi tarjota varhaiskasvatuksessa oleville lapsille 

Oman huoneen Leikkinurkkauksen 

Omat päivälepovarusteet 

Aika, jonka voitte pitää lasta/lapsia varhaiskasvatuksessa, sekä kellonaika (tuodaan aikaisintaan – 

haetaan viimeistään, esim. 10 tuntia/pv 7.00-17.00), 5 päivänä viikossa (maanantai – perjantai) 

 

Toiminnan rajoitukset (esim. yötyö, iltaopiskelu) 

 

 

Voitteko hoitaa myös erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevia lapsia 

Kyllä  En 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyen 

Sitoutuminen siihen, että asunnossa ei tupakoida 

Kyllä Ei 

Onko asunnossa kokolattiamattoja 

Kyllä, missä Ei 

Kotieläimiä 

Kyllä, mitä  Ei 

Muuta huomioitavaa 
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Lisätietoja hakemuksen perusteeksi 

 

 

 

 

Allekirjoitus 

Aika ja paikka  Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Päiväkodin johtaja täyttää

Kotikäynti, päivämäärä ja lausunto kodista

 

 

 

 

 

Kotikäynnin suorittaja 

 

Muut mahdolliset lausunnot, suositukset, puollot jne. 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

 

Hakemuksen palautus

Toimita hakemus liitteineen suomi.fi-viestipalvelun kautta Heinolan kaupungin kirjaamoon 
(Heinolan kaupunki > Kirjaamo) tai postitse osoitteella Heinolan kaupunki, Kirjaamo, PL 

1001, 18101 HEINOLA.Kaupungin sisäisessä postissa: Kirjaamo / Kaupungintalo
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