TERVETULOA
PERHEPÄIVÄHOITOON

ANNA KAVERILLE LÄMMIN KÄSI
HÄN VARMAAN TAHTOO OLLA
YSTÄVÄSI. OTA TOISETKIN SÄ
LEIKKIIN MUKAAN. SILLOIN
YKSINÄÄN EI JÄÄ KUKAAN. SEN
KUN MIELESSÄÄN TAHTOO
MUISTAA. LEIKIT YHDESSÄ NE
KYLLÄ LUISTAA.

Rytkönen Susanna

Perhepäivähoitoon liittyvissä asioissa voit kääntyä perhepäivähoidon ohjaajan Susanna
Rytkösen puoleen:
Kaupungintalo, Harjukatu 2, puh. 040-705 9586

Varhaiskasvatuksen johtaja Eeva Peltola:
Kaupungintalo, Harjukatu 2, puh. 040-533 8547

Varhaiskasvatusmaksut Leena Kämäräinen:
Kaupungintalo, Harjukatu 2, puh. 040-576 6484

PERHEPÄIVÄHOITO ON KODINOMAINEN JA JOUSTAVA VARHAISKASVATUSPALVELU, JOSSA
KOROSTUU LAPSEN YKSILÖLLISYYDEN HUOMIOIMINEN JA VANHEMPIEN KANSSA TEHTÄVÄ
YHTEISTYÖ.

PERHEPÄIVÄHOIDON VAHVUUKSIA





Pienen ryhmän tuoma rauhallisuus, kokonaisvaltaisuus ja yksilöllisyys, sekä ammatillisen
kasvattajan tuottama laadukas varhaiskasvatus.
Perhepäivähoidossa hoitajan ja lasten välille rakentuu vahva suhde. Sama aikuinen
aamusta iltaan.
Mahdollisuus tutustua hyvin lapsen perheeseen ja tukea vanhempia heidän
kasvatustehtävässään.
Hoitajan laittama kotiruoka

Perhepäivähoitajan pätevyysvaatimuksena on vuodesta 2000 lähtien ammattitutkinnon
suorittaminen sekä kokemusta lastenhoito työstä. Perhepäivähoitaja tekee vastuullista lasten
varhaiskasvatustyötä itsenäisesti perhepäivähoidon ohjaajan ohjauksessa yhteistyössä
vanhempien kanssa.
Perhepäivähoidossa laaditaan jokaiselle lapselle
varhaiskasvatus suunnitelma, eli lapsen oma vasu
yhteistyössä vanhempien kanssa.
Perhepäivähoitajaa sitoo työssään
varhaiskasvatuslaki, valtakunnallinen
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet,
kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma, sekä
lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatus suunnitelma. Perhepäivähoitaja on salassapito
velvollinen asiakasperheisiin liittyvissä asioissa.
Perhepäivä hoitajan työaika on 40h/viikko. Hoitaja tasaa tunteja 13 viikon jaksossa, jolloin
pidetään mahdollinen tasausvapaa.

VARAHOITO






Perhepäivähoitajan ollessa lomalla tai sairaana lapselle järjestetään tarvittaessa
varahoitopaikka, joka voi olla etukäteen sovitun sijaishoitajan luona tai perhepäivähoidon
varahoitopisteessä.
Varahoidon järjestelyissä joudutaan ottamaan huomioon kunkin hoitajan lapsitilanne.
Perhepäivähoidon ohjaajan kanssa sovitaan varahoitopaikat tapauskohtaisesti.
Ilmoittakaa lapsenne varahoitopaikan tarve hoitajalle hyvissä ajoin ennen lomien alkamista
kirjallisena.

VARHAISKASVATUSMAKSU
Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät prosenttiosuutena perheen
bruttotuloista. Maksut vaihtelevat perheen koon ja tulojen sekä hoitoajan mukaan, kokonaan
maksuttomasta, enintään 290€ kuukausimaksuun lasta kohden.
Perhe toimittaa tuloselvityksen bruttotuloistaan varhaiskasvatuksen toimistosihteerille.
Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun. Korkein maksu on myös
maksettava, jos tarvittavia tulotietoja ei toimiteta, tai ne ovat puutteellisia.

SAIRAUS- YM. POISSAOLOT
Sairasta tai toipilasta lasta ei saa tuoda perhepäivähoitoon. Lapsen tulee olla toipunut niin, että
hän voi osallistua normaalisti hoitopaikan toimintaan, myös ulkoiluun. Kuumeen jälkeen on hyvä
viettää yksi kuumeeton päivä ennen hoitoon palaamista. Tarkempaa tietoa sairauksista ja
hoitopaikkaan palaamisesta saa neuvolasta.
Lapsen sairastumisesta tai muusta yllättävästä poissaolosta pyydetään ilmoittamaan hoitajalle
mahdollisimman pian, viimeistään aamulla.
Lähtökohtaisesti hoitaja ei saa antaa lapselle mitään
lääkkeitä. Jos lapsi tarvitsee hoitopäivänsä aikana
lääkkeitä (esim. kuurilääkkeet ja krooniset sairaudet)
noudatetaan lääkärin antamia lääkemääräyksiä, jolloin
hoitaja toimii lääkärin ohjeiden ja vanhempien antaman
perehdytyksen mukaan.
Vuosilomat yms. on hyvä ilmoittaa heti, kun ne tulevat
vanhempien tietoon.

MITEN POISSAOLOT VAIKUTTAVAT VARHAISKASVATUSMAKSUUN?




Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää
kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Lapsen
sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä
lainkaan.
Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna
peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on hoidossa yhdenkin päivän, peritään koko
kuukauden maksu.

LAPSEN PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

n. 7.45-8.15

Syödään aamupala, jonka jälkeen on aikaa leikille tai yhteisille
toimintatuokioille. (jumpat, askartelut, laulut jne.)

n. 9.00-10.30

Ulkoilua joka säällä, kuitenkin keli huomioon ottaen.

n. 11.00 

Syödään lounas

n. 12.00 

Lasten päivälepo, jonka jälkeen heräilyä ja leikkiä.

n. 14.00 

Syödään välipalaa, jonka jälkeen on aikaa leikille ja muulle
puuhastelulle.

n. 15.30 

Ulkoilua

Iltapäivällä lapset haetaan sovitun aikataulun mukaisesti.

PERHEPÄIVÄHOIDON SISÄLLÖSTÄ
Perhepäivähoito pyrkii sekä huolehtimaan lapsen hyvästä hoidosta, tarjoamaan turvalliset ja
lämpimät ihmissuhteet, että tarjoamaan lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa.

Perhepäivähoidon toimintamuotoja:
Perushoito
Lapset pyritään totuttamaan terveellisiin elämäntapoihin, sopivaan päivärytmiin ja tulemaan
omatoimiseksi ja itsenäiseksi.

Leikki
Leikki on lapsen päivän tärkein sisältö, luodaan puitteet
lasten monipuolisille leikeille.
Työtehtävät
Lapset saavat osallistua kykyjensä mukaan
erilaisiin kodin töihin sisällä ja ulkona.
Yhteiset toimintahetket
Lapsiryhmän iän, taidot ja lastentoiveet huomioon ottaen järjestetään vaihtelevasti
yhteisiä tuokioita kielellisten, kuvallisten, musiikillisten ja liikunnallisten toimintojen alueelta.
Näiden toiminta muotojen pohjalta perhepäivä hoitajat suunnittelevat oman
lapsiryhmänsä toimintaa.

ARKEA HELPOTTAVIA ASIOITA:
PUKEUTUMINEN JA RIISUUTUMINEN
Pukeutumis- ja riisuutumistilanteet ovat kohtaamisia ja yhdessäoloa. Hoitaja jakaa lapset eri
paikkoihin, jotta lapsen on mahdollista keskittyä rauhassa ja opetella omatoimista riisumista ja
pukemista hoitajan avustamana. Perhepäivähoidossa ulkoillaan joka säällä. Lapset nauttivat myös
sadesäästä ja kuraleikeistä. Ulkoillessa tutustutaan lähiympäristöön ja luontoon eri vuoden
aikoina.
Varatkaa lapsille sään mukainen vaatetus ja riittävästi varavaatteita, sekä sadevarusteet,
kurahousut, sadetakki ja saappaat.
Muistattehan huoltaa lapsenne kuravaatteet
kotona. Esimerkiksi pesu kerran viikossa
helpottaa perhepäivähoidon arkea ja lasten
pukeutumisharjoituksia.
Vaatehuolto kuuluu kotiin, ei
perhepäivähoitajalle. Hoitokassiin on hyvä varata
myös pyykkipussi.
MUKAAN TARVITTAESSA: Vaipat, voiteet,
nenäliinat, kampa ym.

PÄIVÄLEPO
Hoitopaikassa jokainen lapsi levähtää. Päivälepo ”katkaisee päivän”, jokaisella lapsella on oikeus
riittävään uneen, lepoon ja rauhoittumiseen. Lepo-nukkumishetkestä luodaan turvallinen ja
rauhallinen osa hoitopäivää. Lapselle on varattu oma nukkumapaikka, oma tyyny ja täkki.
Perhepäivähoitaja ei saa jättää ketään yksin, joten jokainen lapsi lähtee mukaan päivälevolle.

Oma unilelu voi helpottaa mahdollista ikävää tai päivälevolle
menoa. Hoitaja lukee sadun, kuunnellaan rauhallista musiikkia
tms.

RUOKAILU

Hoitopaikassa opetellaan maistamaan kaikkia ruokia, näin erilaiset ruokalajit tulevat tutuksi.
Yhdessä opetellaan hyviä pöytätapoja ja harjoitellaan omatoimista ruokailua hoitajan avustuksella.
Ruokailu hetkestä pyritään luomaan hetki, jossa on mahdollisuus kiireettömään ja lämpimään
vuorovaikutukseen. Ruokaillessa on myös oiva tilaisuus sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Ketään
ei pakoteta syömään ruokaa.

Jos lapsellasi on erikoisruokavalio, tulee lääkärintodistus
toimittaa perhepäivähoidon ohjaajalle. Mikäli pieni lapsi
ei vielä juo maitoa, kodin tulee toimittaa korvikemaito.
Mikäli lapsi on vielä tottunut purkkiruokiin, perhe voi
tuoda kotoa purkkiruokaa. Ajan mittaan lapsi oppi
syömään monipuolista kotiruokaa.
Kasvikset, marjat ja hedelmät ovat olennainen osa
varhaiskasvatuksen ruokavaliota. Niitä on tarjolla
jokaisella aterialla, näin ne tulevat lapselle tutuksi osaksi
arkiruokailua. Kasvikset, marjat ja hedelmät ovat tärkeä osa tasapainoista ja terveellistä
ruokavaliota.

OPPIMISEN ALUEET
Lapsi saa leikkiä hoitopaikassa mahdollisimman paljon. Leikille varataan riittävästi aikaa, tilaa ja
välineitä. Varhaiskasvatuksessa jokaisella on mahdollisuus harjoitella omalle ikätasolle ja
kehitykselle sopivia leikkejä. Leikkiessä lapsi pääsee myös harjoittelemaan kielellisiä taitoja
yhdessä hoitajan ja kaverin kanssa.
Päiväjärjestykseen varataan tarpeeksi aikaa monipuoliselle liikkumiselle.
Erilaiset retket metsässä ja maastossa kehittävät monipuolisesti lapsen
motorisia valmiuksia. Perhepäivähoidossa vuoden kierto otetaan
huomioon liikuntaa suunniteltaessa: talvella pulkkaillaan, lumessa
kierimistä ja kulkemista, kesällä pallopelejä, juoksua jne.
Varhaiskasvatuksessa lapsi saa tutkia ja ihmetellä omia mielenkiinnon
kohteita yhdessä hoitajan ja kavereiden kanssa. Hoitaja kuuntelee lasten
kysymyksiä ja pohdintoja, sekä ottaa lasten mielenkiinnon kohteet
huomioon toimintaa suunnitellessa. Luonnossa liikkuessa harjoitellaan
luontevasti matemaattisia taitoja; verrataan, luokitellaan jne.
Lapselle annetaan mahdollisuus toimia monipuolisesti eri taiteen osa-alueilla. Lapsella on
mahdollisuus maalata, piirtää, laulaa, tanssia, näytellä, askarrella, muovailla tai keksiä satuja.

VANHEMMAN TURVALLINEN JA LUOTTAVAINEN OLO
Tärkein tekijä onnistuneen hoitopäivän kannalta on kuitenkin vanhemman hyvä ja levollinen mieli.
Tutustu hyvin lapsesi hoitajaan tai hoitoryhmän aikuisiin. Kun tunnet heitä paremmin, sinun on
myös helpompi jättää lapsesi varhaiskasvatuspaikkaan. Lapsi vaistoaa vanhemman luottamuksen
ja hänen on silloin helpompi jäädä hoitoon.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN OHJEET INFEKTIORISKIN VÄHENTÄMISEKSI PÄIVÄHOIDOSSA
LIITE 1

Tietoa päivähoitoon tulevan lapsen huoltajille.

Hyvä lapsen vanhempi/huoltaja
Tutkimusten mukaan kodin ulkopuolella päivähoidossa olevat lapset sairastavat infektiotauteja enemmän
kuin kotihoidossa olevat. On osoitettu, että yksinkertaisilla toimenpiteillä voidaan tautien tarttumista ja
sairastavuutta kuitenkin selvästi vähentää. Tässä päivähoitopaikassa noudatetaan näitä
hygieniatoimenpiteitä, joista hyötyvät lapset, heidän huoltajansa sekä yhteiskunta. Toivomme, että tuette
päivähoitoa pyrkimyksessä vähentää lasten sairastumista osaltanne huolehtimalla alla luetelluista seikoista.
Infektioiden tarttumista vähentäviä toimenpiteitä, joista vanhemmat ja päivähoitohenkilökunta yhdessä
huolehtivat:
Lasten käsien pesu
- päivähoitoon tullessa
- päivähoidosta kotiin tullessa
- aina WC:ssä käynnin jälkeen kotona ja päivähoidossa
- ennen ruokailua kotona ja päivähoidossa
- lyhyet kynnet helpottavat käsien pysymistä puhtaana
Lelut
- Unilelu säilytetään päivähoidossa lapsen omassa sängyssä tai lokerossa. Likaantunut unilelu lähetetään
kotiin pestäväksi.
- Omat lelut tulee puhdistaa ennen päivähoitoon tuomista. Lelut on syytä puhdistaa uudelleen takaisin
kotiin vietäessä. Jos lelua ei voi pestä, sen kuivattaminen viikon ajan leikeistä sivussa ajaa saman asian.
Tutti
- Tuttia käytetään päivähoidossa vain nukkuessa. Tutit puhdistetaan kotona. Puhtaita tutteja säilytetään
rasiassa lapsen lokerossa.
Hampaiden harjaus.
- Hampaat harjataan kotona aamuin illoin.
Lapsen sairastuminen.
- Jos lapsi sairastuu, tartuttavuus on suurinta aivan taudin alussa.

- Päivähoidosta poisjääminen on aiheellista aina, jos lapsella on kuumetta tai muuten sellaisia oireita, että
voimia päivähoidon toimiin osallistumiseen ei riitä.
- Tarvittaessa vanhempia pyydetään noutamaan lapsi kotiin kesken päivän
- Taudin alkuvaiheessa päivähoitoryhmästä poissaolo vähentää myös tarttumista muihin lapsiin. Kun kaikki
toimivat näin, koko ryhmä sairastaa vähemmän

TURVALLISUUSOHJEET VANHEMMILLE:
KOTIMATKAT









Lähtökohtana on, että huoltaja vie ja hakee lapsen.
Lapsi on huoltajan vastuulla, kunnes hän luovuttaa lapsen varhaiskasvatuksen työntekijän
valvontaan.
Lapsi siirtyy huoltajan vastuulle, kun varhaiskasvatuksen työntekijä luovuttaa lapsen
huoltajan valvontaan.
Huoltajan tulee antaa kirjallinen lupa, mikäli lapsen hakee muu täysi-ikäinen henkilö kuin
huoltaja.
Alaikäinen lapsi ei voi noutaa lasta varhaiskasvatuksesta.
HUOLEHDITHAN, ETTÄ PORTIT OVAT KIINNI
MUISTATHAN LUOVUTTAA LAPSEN AAMULLA HOITAJALLE
LASTA EI SAA JÄTTÄÄ YKSIN PIHALLE TAI ETEISEEN, NIIN ETTEI HOITAJA OLE HUOMANNUT
LAPSEN TULOA.

SALASSAPITO JA TIETOJEN VAIHTO









Pääsääntö: vaitiolovelvollisuus
Ensisijaisesti pyydettävä tietojen luovuttamiseen lapsen huoltajilta suostumus
Sosiaalihuollon viranomaiselle tieto on annettava, jos välttämätöntä asiakkaan hoidon ja
huollon turvaamiseksi
Lapsen varhaiskasvatuksesta vastaavilla henkilöillä ja tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai
niiden toteutumisen arviointiin osallistuvilla henkilöillä on oikeus salassapidon estämättä
saada ja luovuttaa tietoja toisilleen mikä on varhaiskasvatuksen järjestämisen ja tuen
arvioinnin kannalta välttämättömiä. (1.8.2018?)
Lapsen siirtyessä toiseen varhaiskasvatuspaikkaan, esi- tai perusopetukseen on
aikaisemman varhaiskasvatuksen järjestäjän toimitettava viipymättä tulevan palvelun
järjestäjän kannalta välttämättömät tiedot. (1.8.2018?)
Asiakkaalla (lapsen huoltaja) on oikeus saada tietoja, minkälaisia merkintöjä lapsesta on
tehty.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevä henkilö ei saa ilman asianomaisen henkilön lupaa ilmaista
työtehtäviä suorittaessaan saamiaan tietoja ulkopuolisille. Tämä koskee myös harjoittelijoita tai
sitä, joka muutoin toimii varhaiskasvatuksen palveluksessa. Vaiti olo pätee myös, kun tehtävän
hoitaminen on päättynyt.

PERHEPÄIVÄHOIDONOHJAAJA





Vastaa perhepäivähoidon turvallisuudesta
Opetuksen ja kasvatuksen järjestämisestä
Henkilökunnan riittävyydestä
Ilmoitusvelvollisuus korjaus tai huoltotarpeesta työ/varhaiskasvatusympäristössä

MUU HENKILÖKUNTA




Vastuu tehtävistä, jotka hänelle on määrätty
Käytännön järjestelyistä
Ulkovalvonta

LASTEN VASTUU
 ei voida edellyttää omaa harkintaa
 ei vastuussa teoistaan.

