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YKSITYISEKSI PERHEPÄIVÄHOITAJAKSI ESPOOSSA 

(Ohje hyväksytty suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtoryhmässä 8.9.2020) 

Yksityistä varhaiskasvatusta ohjaa, neuvoo ja valvoo kunnan viranomaiset. Ole siis yhteydessä 
oman alueesi yksityisen perhepäivähoidon valvojaan, kun suunnittelet ryhtyväsi yksityiseksi 
perhepäivähoitajaksi ja ottavasi vieraita lapsia kotiisi hoitoon. Yksityisen perhepäivähoidon valvojat 
(yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta). 

Sinun kannattaa tutustua myös espoo.fi -sivuilta löytyvään yksityisen varhaiskasvatustoiminnan 
aloittamisen ohjeeseen. Vaikka ohjeen monet säädökset koskevat ensisijaisesti päiväkoti- tai 
ryhmäperhepäiväkotitoimintaa, saat siitä paljon tarvittavaa tietoa.  

Espoossa toimii myös aktiivinen yksityisten perhepäivähoitajien yhteisö, Espoon yksityiset 
perhepäivähoitajat. Sen nettisivuilta löytää myös hyvää tietoa ja vinkkejä 

Espoossa yksityiseltä perhepäivähoitajalta vaaditaan soveltuva alan ammattitutkinto. Sellaisia ovat 
mm. perhepäivähoitaja, lastenohjaaja, päivähoitaja, lastenhoitaja tai lähihoitaja 
(suuntautumisvaihtoehtona lapset ja nuoret). Näitä tutkintoja voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan 
oppilaitoksissa tai esim. seurakuntaopistoissa. Joissakin oppilaitoksissa perhepäivähoitajan 
perustutkinnon voi suorittaa myös iltaopintoina. Lisäksi soveltuvia alan tutkintoja ovat tutkinnot, 
jotka antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatustehtävissä päiväkodeissa.  

Jotta sinut voidaan hyväksyä yksityiseksi perhepäivähoitajaksi, sinun tulee täyttää 
Varhaiskasvatuslain 43§ ehdot. Ole hyvissä ajoin yhteydessä alueesi yksityisen perhepäivähoidon 
valvojaan. Saat häneltä tarkempaa tietoa, mitä sinulta vaaditaan.  

Vaadittavia asioita ovat esim. hakemus perhepäivähoitajaksi, ilmoittautuminen 
ennakonperintärekisteriin, rikostaustaote, vastuuvakuutus, omavalvontasuunnitelma, 
hoitosopimuspohjan laatiminen, tietosuojaselosteen laatiminen ja toimintasuunnitelma 
varhaiskasvatukseen (ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma). Lisäksi kotisi on hyväksyttävä 
varhaiskasvatukseen soveltuvaksi. 

Etukäteen on lisäksi hankittava seuraavat dokumentit:  

- Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta  

- Ote ennakkoperintälain mukaisesta työnantajarekisteristä 

- Ote liiketoimintakieltorekisteristä (vain yksityiset elinkeinonharjoittajat sekä 
määräämisvaltaa käyttävät luonnolliset henkilöt)  

- Ote holhousasioiden rekisteristä (vain yksityiset elinkeinonharjoittajat sekä 
määräämisvaltaa käyttävät luonnolliset henkilöt) 

- Ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä (myös määräämisvaltaa käyttävästä 
oikeushenkilöstä) 

- Tuloste henkilöhausta kaupparekisteriin merkityistä rooleista viimeksi kuluneen kolmen 
vuoden ajalta  

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Kotona_hoitaminen
https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Yksityinen_varhaiskasvatus/Yksityisille_palveluntuottajille
http://eypph.fi/
http://eypph.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540#Pidp447015696
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- Ote ulosottorekisteristä (myös määräämisvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai 
oikeushenkilöstä)  

- Toimintasuunnitelma  

- Toiminnassa käytettävien huonetilojen ajantasainen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma 

- Pelastussuunnitelma  

- Omavalvontasuunnitelma  

- Jäljennös kelpoisuutta osoittavista tutkinto- ja työtodistuksista  

Sinulla on mahdollisuus hakea TE-toimistosta starttirahaa. Jos haet starttirahaa, tee se ennen 
ennakonperintärekisteriin ilmoittautumista.  

Vuodesta 2020 alkaen yksityisten perhepäivähoitajien on tallennettava tietoja toiminnastaan 
varhaiskasvatuksen tietovarantoon VARDAAN. Varda sisältää koko Suomen kattavat tiedot 
varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista ja työntekijöistä sekä 
varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan. Vardasta säädetään 
varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Vardan ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Vardan ohje 
yksityisille varhaiskasvatustoimijoille. 

Sinun on itse hankittava asiakkaasi. Voit mainostaa toimintaasi mm. Espoon yksityisten 
perhepäivähoitajien tai hoitopaikka.net -sivustoilla, kauppojen, asukaspuistojen ja kirjastojen 
ilmoitustauluilla tai sosiaalisen median kautta. 

Tulosi riippuvat hoitolasten määrästä (ryhmässä saa olla korkeintaan neljä kokoaikaista lasta ja 
yksi esiopetusikäinen puolipäiväinen lapsi), asiakasmaksun suuruudesta, kuluistasi, 
määrittelemästäsi eläkemaksusta jne. Lisäksi tietysti oma verotuksesi vaikuttaa tulojen suuruuteen. 
Lisätietoa yksityisen perhepäivähoitajan verotuksesta.  
 

Muistilista 

1. Ota yhteyttä alueesi perhepäivähoitoa valvovaan yksikköesimieheen. . Yksityisen 
perhepäivähoidon valvojat (yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta). 

2. Tarkista, että kelpoisuutesi ja toimintaedellytyksesi ovat kunnossa, Varhaiskasvatuslain 43§ 
ehdot 

3. Tee hakemus perhepäivähoitajaksi 

4. Sovi valvovan yksikköesimiehen kanssa kotisi tarkastamisesta ja hyväksymisestä 
varhaiskasvatuskäyttöön 

5. Voit hakea TE-toimistosta starttirahaa. 

6. Ilmoittaudu ennakonperintärekisteriin, saat y-tunnuksen YTJ-palvelusta  

7. Ilmoittaudu halutessasi kaupparekisteriin. Voit aina ilmoittaa yksityisen 
elinkeinonharjoittajan (yleiskielessä "toiminimi", "t:mi") kaupparekisteriin. Tällöin saat suojan 

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html
https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Ohje+yksityisille+varhaiskasvatustoimijoille
https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Ohje+yksityisille+varhaiskasvatustoimijoille
http://hoitopaikka.net/
https://docplayer.fi/47384891-Yksityisen-perhepaivahoitajan-verotus.html
https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Kotona_hoitaminen
https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Kotona_hoitaminen
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540#Pidp447015696
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/perustaminen-ja-muutokset/verohallinnon-rekisterit--yritystoiminta/ennakkoperintarekisteri/ennakkoperintarekisteriin_hakeutumine/


    
   3 (3) 

   
   
  

 

ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI 
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI 

 

yrityksen nimelle eli toiminimelle ja voit myös hakea yrityskiinnitystä luoton vakuudeksi. 
Yksityisen elinkeinonharjoittajan ("toiminimen") perustamisilmoitus 

8. Tilaa ennakonperintärekisteriote (verohallinto), rikostaustaote (oikeusrekisterikeskus), 
jäljennös elinkeinoilmoituksesta (patentti- ja rekisterihallitus), ote ennakonperintälain 
mukaisesta työnantajarekisteristä (Verohallinto), ote liiketoimintakieltorekisteristä 
(oikeusrekisterikeskus), ote edunvalvontarekisteristä (maistraatti), todistus konkurssi- ja 
yrityssaneerausrekisteristä (oikeusrekisterikeskus) sekä todistus ulosottorekisteristä 
(oikeusrekisterikeskus). 

9. Tutustu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan  

10. Tee toimintasuunnitelma ja myöhemmin ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten 
varhaiskasvatussuunnitelmat 

11. Laadi omavalvontasuunnitelma  

12. Laadi tietosuojaseloste (yleinen tietosuoja-asetus 30. artikla) 

13. Määritä asiakasmaksun suuruus ja laadi hoitosopimuspohja 

14. Ota perhepäivähoitajan vastuuvakuutus 
 

Perhepäivähoitajaksi hyväksymisen jälkeen 

1. Täytä kelan WH1- ja WH2-lomakkeet, pyydä tarvittavat allekirjoitukset, toimita kopiot 
ohjeen mukaan valvojalle ja kelaan. Kelan sivuilla lisätietoja yksityisen hoidon tuen 
hakemisesta, määrästä ja maksamisesta yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle. 

2. Rekisteröidy vardaan (varhaiskasvatuksen tietovaranto) ja tallenna sinne lasten tiedot  

3. Voit liittyä yrittäjien työttömyyskassaan (irtisano mahdollinen jäsenyytesi palkansaajan 
ammattiliitosta ja työttömyyskassasta) 

4. Ota yhteys eläkevakuutusyhtiöön ja selvitä YEL-maksu 

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yeh/perustaminen.html
https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Lapsi_varhaiskasvatuksessa/Varhaiskasvatussuunnitelma
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/omavalvontasuunnitelma_2
https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/WH1.pdf/d7de66e9-d9b6-4109-804d-4768479a4e4b?version=1.2
https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/WH2.pdf/0eae85e6-881d-491e-9070-2b55baafea90?version=1.0
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-yksityiset-varhaiskasvatuksen-tuottajat
https://virkailija.opintopolku.fi/varda-rekisterointi/

