
        

Äidikepalvelu 

Tampereen NNKY:n Äidikepalvelu tarjoaa lastenhoitoapua tilapäiseen tarpeeseen. Äidikekurssin 

käyneet (tai sosiaali- ja kasvatusalan ammattitutkinnon suorittaneet) lastenhoitajat eli äidikkeet käyvät 

hoitamassa lapsia vaikkapa vanhempien harrastusten, tukiryhmien tai hengähdystaukojen ajan. 

Äidikkeitä voi tilata myös hoitamaan usean perheen lapsia esim. parisuhde- ja perhetapahtumiin tai 

tapaamisten ja kurssien ajaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensimmäiset yhteydenotot tapahtuvat äidikevälittäjän kautta. Tutustumisen jälkeen perhe (tai muu 

asiakas) ja hoitaja voivat halutessaan sopia lastenhoitoajoista keskenään. Kannattaa varata hoitaja 

hyvissä ajoin. Samaksi tai seuraavaksi päiväksi voi olla vaikeaa löytää äidikettä. 

 

Hinta 

Yksityishenkilö 

Hinta yksityiselle tilaajalle on 19 euroa tunnilta. Pyhäkorotus 100%. Veloitus alkavalta puolelta tunnilta. 

Lisäksi äidikkeen matkat maksetaan julkisen liikenteen kertamaksun mukaisesti. Palvelu on 

kotitalousvähennyskelpoista. Kotitalousvähennyksen omavastuun (100 euroa vuodessa) jälkeen 

hinnaksi jää 11,40 euroa tunnilta sekä hoitajien matkakulut. 

 

Muu tilaaja / maksaja 

Hinta kaupungille, yhdistyksille yms. sekä jälkikäteen laskutettuna on 26 euroa tunnilta. Pyhäkorotus 

Miten tilaan äidikkeen? 

1. Soita äidikevälittäjälle 040 586 5045 (ma – pe klo 9 – 12)  
tai täytä sähköinen kaavake www.tnnky.fi/palvelutoiminta/aidikepalvelu/ 
 

2. Äidikevälittäjä varaa lastenhoitajan ja antaa perheen / ryhmän vastuuhenkilön 
yhteystiedot lastenhoitajalle. Perhe / ryhmän vastuuhenkilö saa lastenhoitajan 
yhteystiedot.  

 

3. Hoitaja tulee perheeseen / muuhun sovittuun paikkaan sovittuna aikana. 
 

4. Maksa lastenhoitajan antama lasku (yksityishenkilö) tai Äidikepalvelun lähettämä lasku 
(muu tilaaja, mm. maksusitoumukset). Ei muuta! Välityspalvelu huolehtii 
työnantajamaksuista. 
 
 

 



100 %. Veloitus alkavalta puolelta tunnilta. Äidikepalvelu hyväksyy myös kaupungin maksusitoumuksia. 

Maksusitoumukset laskutetaan toteutuneiden hoitotuntien mukaan noin kuukauden jaksoissa. 

Äidikkeillä on työsopimus Tampereen NNKY:n kanssa. Asiakas maksaa lastenhoidosta Tampereen 

NNKY:lle, ja Tampereen NNKY maksaa äidikkeiden palkat sekä hoitaa työnantajamaksut. Toiminta on 

voittoa tavoittelematonta. 

 

Äidikkeen tilaajalle tiedoksi 

Lastenhoitajien työ on lasten hoitamista. Tarvittaessa he valmistavat välipalan tai aterian lapselle. 

Äidikkeet voivat hoitaa lapsia esim. perheen kotona, leikkipuistossa tai ryhmätiloissa. Hoitopaikasta ja 

hoitajien määrästä sovitaan tilanteen mukaan. 

Jos lastenhoidosta maksaa muu taho kuin perhe, äidikevälittäjä tarvitsee siitä tiedon. Esimerkki: 

Kaupungin maksusitoumus lähetetään aina Äidikepalveluun, sitä ei anneta lastenhoitajalle. Kun 

maksusitoumus on perillä tai kun sosiaalityöntekijä on sopinut sen ajankohdasta ja tuntimäärästä 

äidikevälittäjän kanssa, vanhempi voi itse soittaa Äidikepalvelun numeroon ja tilata lastenhoitajan 

sopivaan ajankohtaan. Tarvittaessa myös sosiaalityöntekijä / muu tukihenkilö voi tehdä ensimmäisen 

tilauksen.  

Muutoksista tai peruutuksista ilmoitetaan suoraan hoitajalle viimeistään sovittua 

lastenhoitoaikaa edeltävänä päivänä klo 20 mennessä. Sen jälkeen tulleista peruutuksista 

veloitamme yhden lastenhoitotunnin hinnan. Jos peruutus tulee vasta hoitajan ollessa matkalla 

hoitopaikkaan, veloitamme myös matkakulut. Poikkeuksena sairastapaukset (etenkin nyt korona-

aikaan), jolloin lastenhoidon voi ja se pitääkin perua myöhemminkin. Mikäli lastenhoito peruuntuu 

kokonaan ilman ilmoitusta, veloitetaan sovittu lastenhoitoaika kokonaisuudessaan sekä hoitajan 

matkakulut. 

Lastenhoitaja ei voi lähteä perheestä ennen kuin vanhempi / muu aikuinen on tullut kotiin. Jos äidike 

hoitaa lasta illalla, eikä asiakkaan myöhästymisen vuoksi ehdi viimeiseen bussiin, asiakas on 

velvollinen maksamaan taksin. Jos varattu lastenhoitoaika ylittyy, hoitajalla on oikeus veloittaa alkavalta 

puolelta tunnilta. 

 

Jos mietit, voisiko äidike sopia sinun tai asiakkaasi tilanteeseen, soita tai laita viestiä, niin selvitetään 

asiaa! 

 

 


