
                       

 

Hei! 

Mukavaa, että tilasit äidikkeen eli Tampereen NNKY:n lastenhoitajan hoitamaan lastasi. Tässä vähän 

lisätietoa Äidikepalvelun käytännöistä: 

Lastenhoitajien työ on lasten hoitamista 

Äidike on paikalla lasta varten. Hän voi vaikkapa ulkoilla, leikkiä, pelata tai lukea lapsen kanssa. 

Tarvittaessa äidike valmistaa välipalan tai aterian lapselle.  

Perheen ja äidikkeen välillä ei liiku rahaa 

Äidikkeillä on työsopimus Tampereen NNKY:n kanssa. Perhe / muu asiakas maksaa lastenhoidosta 

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

Toiminta on voittoa tavoittelematonta. 

Ilmoitathan muutoksista tai peruutuksista  

Ilmoita muutoksista 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. Mikäli lastenhoito 

peruuntuu kokonaan ilman ilmoitusta, veloitetaan sovittu lastenhoitoaika kokonaisuudessaan sekä 

hoitajan matkakulut. Peruthan ajoissa, jotta äidike on vapaa muita lapsia varten. Mikäli joku perheestäsi 

sairastuu, lastenhoito täytyy perua. 

Annathan selkeät hoito-ohjeet ja tulet hyvissä ajoin takaisin 

On hyvä varata hiukan keskusteluaikaa hoitajan kanssa sekä hoidon alkaessa, että sen jälkeen. Kun 

lastenhoitaja tulee käymään ensimmäisen kerran, suosittelemme varaamaan aikaa myös tutustumiseen. 

Tämä aika on hoitajalle palkallista aikaa. Jos paluusi myöhästyy varatusta ajasta, hoitajalla on oikeus 

veloittaa alkavalta puolelta tunnilta. Jos toivot, että hoitaja hakee lapsen esim. päiväkodista, muistathan 

ilmoittaa myös päiväkotiin asiasta. 

Lapsia ei jätetä yksin 

Lasten turvallisuus on tärkeää! Lastenhoitaja ei voi lähteä perheestä ennen kuin vanhempi / muu aikuinen 

on tullut kotiin. Myös lastenhoitajan turvallisuus on tärkeää. Jos äidike hoitaa lasta illalla, eikä asiakkaan 

myöhästymisen vuoksi ehdi viimeiseen bussiin, asiakas on velvollinen maksamaan taksin.  



Äidikepalvelun hinta 

Yksityiselle tilaajalle hinta on 19 euroa tunnilta. Pyhähinta on 38 e/tunti. Veloitus alkavalta puolelta 

tunnilta. Lisäksi tilaaja maksaa äidikkeen matkat julkisen liikenteen kertamaksun mukaisesti.  

Hoitajan voi tilata myös yöksi. Lisähinta yöaikaan klo 22-06 on 7e/tunti. 

Jos tilaajana on organisaatio (kaupunki, yhdistykset jne.) hinta on 26 euroa tunnilta. 

Palvelu on kotitalousvähennyskelpoista. Kotitalousvähennyksen omavastuun (100 euroa vuodessa) 

jälkeen hinnaksi jää 7,60 euroa tunnilta (pyhänä 15,20 eur/tunti) sekä hoitajan matkakulut. Lue lisää: 

www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/ 

 

Miten tilaan äidikkeen? 

1. Soita äidikepalvelun koordinaattorille 040 586 5045 (ma–pe klo 9–12) tai täytä sähköinen kaavake 

www.tnnky.fi/palvelutoiminta/aidikepalvelu/ 

 

2. Äidikepalvelun koordinaattori 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 maksaja, 

esim. maksusitoumukset). Ei muuta! Välityspalvelu huolehtii työnantajamaksuista. 

Pyrithän varaamaan lastenhoidon ajoissa. Mitä aikaisemmin varaat, sitä todennäköisemmin saat hoitajan 

toivomallesi ajankohdalle! Ensimmäisen käynnin jälkeen asiakas ja hoitaja voivat halutessaan sopia 

lastenhoitoajoista keskenään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kysy lisää! 

Äidikepalvelun koordinaattori Marjo Saarinen 

puh. 040 586 5045 (ma–pe klo 9–12) 

aidikepalvelu@tnnky.fi 

Hämeenpuisto 14F, 33210 Tampere 

https://tnnky.fi/palvelutoiminta/aidikepalvelu/ 

 


