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Tervetuloa kunnalliseen perhepäivähoitoon Hirvensalmelle! 
 

 

Kunnallinen perhepäivähoito on kunnan ylläpitämää, yksityisessä kodissa tapahtuvaa varhaiskasva-

tusta, jolle ominaista on turvallinen kotiympäristössä tapahtuva toiminta. Pienissä ryhmissä lapsen 

erityispiirteet pystytään huomioimaan ja hänen tarpeisiinsa voidaan vastata. 

 

Hirvensalmen koko varhaiskasvatuksen yhteiset arvot ovat:  

     -   lapsilähtöisyys,  

     -   turvallisuus,  

     -   sitoutuminen,  

     -   lapsen kokonaisvaltainen kasvu myönteisessä ilmapiirissä  

     -   kunnioittaminen. 

 

Haluamme, että lapsista kasvaa vastuullisia, luottavaisia sekä toisia ihmisiä arvostavia ja elämän 

arjessa selviytyviä. 

 

Päivähoidon toiminnan tarkoituksena Hirvensalmella on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon 

tarpeisiin. Tavoitteena meillä on: 

- tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä omaksi itsekseen 

- turvata päivähoitolapsille turvallinen ja tasapainoinen lapsuus ja kasvuympäristö 

- huomioida lapset yksilöllisesti 

- antaa aikaa ja tilaa leikille 

- tukea sekä lapsen että perheen hyvinvointia 

- luoda myönteinen ja vuorovaikutteinen ilmapiiri, jossa sekä lasten että aikuisten on hyvä olla 

 

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan 

yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessin tukemisessa. Tämä edellyttää keskinäistä 

luottamusta, tasavertaisuutta ja toistensa kunnioittamista. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kas-

vatusoikeus ja – vastuu, sekä oman lapsensa tuntemus. Henkilöstöllä on koulutuksensa antama am-

matillinen tieto ja osaaminen sekä vastuu kasvatuskumppanuuden ja tasavertaisen yhteistyön edelly-

tysten luomisesta 

 

Hirvensalmen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) valmistui keväällä 2008, ja se löytyy 

kokonaisuudessaan osoitteesta www.hirvensalmi.fi > palvelut > sivistystoimi > varhaiskasvatus. 

Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys on käynnissä. Se toimii henkilöstön työvälineenä päivähoidon 

arjessa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi.   

 

Kun vanhemmat tulevat lapsensa kanssa tutustumaan päivähoitopaikkaan, he saavat täytettäväkseen 

Minun lapseni, meidän lapsemme-lomakkeen. Lomakkeessa kysytään tietoja lapsesta ja lapsen arjes-

ta, kodin kasvatuskäytännöistä sekä lupa-asioita. Vanhemmat palauttavat lomakkeen päivähoitopaik-

kaan. Lomake löytyy yllä mainitusta osoitteesta. 

 

Kun päivähoito on alkanut, perhepäivähoitaja laatii yhdessä vanhempien kanssa jokaiselle lapselle 

oman henkilökohtaisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman. Sitä päivitetään vähintään kerran vuo-

dessa. Myös tämä löytyy yllä olevasta osoitteesta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Yleistä 
 

 

Hoidon alkaminen 

 

Lapsen sopeutumista hoitoon helpottaa ns. pehmeä alku eli hänelle annetaan etukäteen tilaisuus tutus-

tua hoitopaikkaan ja sen lapsiryhmään ennen varsinaisen hoidon alkua. Lasten päivähoitosuunnitel-

maa tehtäessä keskustellaan lapsen tavoista ja tottumuksista sekä sovitaan päivittäinen hoitoaika. 

 

Hoidossa, varsinkin alkuvaiheessa, on varsin tavallista, että lapsi on tuotaessa ja/tai pois haettaessa 

“hankala”. Tällöin on tärkeintä, että aikuisten käytös on rauhallista ja johdonmukaista. Koska hoidos-

sa olo on aina lapselle raskaampaa kuin oleminen oman vanhemman kanssa kotona, on tärkeää muis-

taa viettää hetki lapsen kanssa hoidosta tultua. Lapsi kaipaa yhteistä aikaa vanhempiensa kanssa. 

Vaikka hoidossa yleensä on mukavaa, se ei kuitenkaan “kotioloja” voita. 

 

Hirvensalmen varhaiskasvatuksessa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä Daisy, joka on tarkoitet-

tu vanhempien ja varhaiskasvatuksen väliseen asiointiin. Daisyn kautta vanhemmat ja huoltajat va-

raavat lapsellensa hoitoajat.  Hoitoaikojen muutokset ja poissaolot on ilmoitettava hyvissä ajoin. So-

vituista hoitoajoista kiinnipitäminen on tärkeää lapsen kannalta sekä myös hoitajan toiminnan suun-

nittelun kannalta.  

 

Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat tulivat työaikalain alaisiksi 1.1.2011. Heidän 

työaikansa on keskimäärin 40 tuntia viikossa. 

 

 

Hoitoryhmän koko 

 

Perhepäivähoitajalla saa päivähoitoasetuksen mukaan olla hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä 

lasta, sekä lisäksi yksi esikoulua tai koulua käyvä lapsi. Hoitajan omat alle kouluikäiset lapset laske-

taan myös mukaan hoidettavien lasten määrään. 

 

 

Hoitokassi 

 

Hoitokassi pitää sisällään vaihtovaatekerran, mahdollisesti useammankin, lapsesta riippuen. Lisäksi 

siinä tulee olla henkilökohtaiset tavarat esim. vaipat, rasvat, nenäliinat sekä mahdollinen unilelun tms. 

sekä tossut tai jarrusukat. Vuodenajan mukaiset ulkoiluvarusteet on myös hyvä olla mukana (helle-, 

villa- ja/tai kura- vaatteet, huom. vararukkaset), sillä yleensä ulkoilemme säällä kuin säällä. Kassi voi 

olla hoitopaikassa koko viikon tai sen voi viedä päivittäin kotiin. 

 

Mahdollisesti päivänaikana likaantuneet vaatteet viedään kotiin pestäviksi. Muistathan tuoda seuraa-

vana päivänä puuttuvat varavaatteet! Lapsen vaatteet tulee nimikoida, näin vältetään vaatteiden se-

kaantuminen. 

 

Sovittaessa hoitopaikkaan voi tuoda unilelun lisäksi myös muita omia leluja, joista hoitaja ei kuiten-

kaan vastaa, vaan ne ovat omalla vastuulla. 

 

Omalta perhepäivähoitajaltasi saama yhteystietolomake säilytetään kansiossa hoitajan kotona.  

 

 



 

 

 

 

 

Perhepäivähoitokodin säännöt 

 

Perhepäivähoidossa hoitopaikka on myös hoitajan ja hänen perheensä oma koti. Tämä voi asettaa 

tiettyjä rajoituksia, esim. mitkä huoneet ovat hoitopäivien aikana käytössä. Perhepäivähoitaja kertoo 

näistä hoitosuhteen alussa sekä vanhemmille että lapsille. 

 

 

Päivähoitomaksut 

 

Päivähoitomaksut määräytyvät tulojen mukaan. Lisätietoja saat sivulta  www.hirvensalmi.fi > palve-

lut > sivistystoimi > varhaiskasvatus tai varhaiskasvatuksen esimieheltä. 

 

Jos hoitaja sairastuu, pitää vuosilomaa tai on tasausvapaalla, niin perhe voi saada nk. hyvityspäivän 

mikäli järjestävät itse lapsensa hoidon. 

 

 

Vaitiolovelvollisuus 

 

Kaikkia perhepäivähoidossa työskenteleviä sitoo vaitiolovelvollisuus. Meille on tärkeää luottamuk-

sellinen yhteistyö lapsen vanhempien kanssa. Voitte luottaa siihen, ettei lapsenne tai perheenne asiat 

joudu muiden tietoon. Toivomme myös, että muistatte hienotunteisuuden perhepäivähoitajan sekä 

muiden hoitolasten että heidän perheidensä asioissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Perhepäivähoidon arki 

 
Toiminta  

 

Perhepäivähoito on turvallista, kotiympäristössä tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa korostuvat jous-

tavuus ja pieni ryhmäkoko. 

 

Lapset saavat yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa, mikä vahvistaa lapsen itsetuntoa, yhteistyökykyä ja 

vastuuntuntoa. Leikille annetaan paljon sijaa ja se onkin punaisena lankana toiminnassa. Leikissä 

lapset oppivat toisten huomioimista, kunnioitusta ja hyvät tavat kuuluvat tärkeänä osana perhepäivä-

hoidon arkeen. Toimintaan sisältyy ohjaustuokioita, kädentaitoja, musisointia, kirjojenlukemista, lii-

kuntaa, tapahtumia, pieniä oppituokioita koko päivähoidon yhteisiä retkiä, yms. 

 

Kasvunkansiot tehdään kaikille lapsille. Niihin kerätään lasten töitä, piirustuksia, valokuvia yms. lap-

sen kasvuun liittyvää sekä lapsen omat varhaiskasvatussuunnitelmat. Sen saa halutessaan kotiin luet-

tavaksi. Lapsen hoitosuhteen loppuessa kansio luovutetaan perheelle. 

 

Kunnassa toimii seurakunnan järjestämiä kerhoja. Kerhoihin viemiset ovat hoitajille vapaaehtoisia ja 

niistä sovitaan päivähoitosuunnitelmaa tehtäessä. 

 

Sivistyslautakunnan kokouksessa 22.5.2013 on päätetty, että perhepäivähoidossa hoitolasten kulje-

tukset hoidetaan taksikyydein.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Ulkoilu 

 

Päivittäisen ulkoilun varmistamiseksi on tärkeää, että lapsi on hoitoon tuotaessa ulkoilukelpoinen 

pukeutumisen ja terveydentilan suhteen. Säänmukainen pukeutuminen on tärkeää. Ulkoilemme 

yleensä säällä kuin säällä. Ulkoillessamme tutustumme luontoon, lähiympäristöön, sekä leikimme 

pihaleikkejä. 

 

Päivittäinen liikkuminen on lapsille luonnollinen tapa tutustua itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäris-



 

 

töön hoitajan ohjauksessa ja valvonnassa. Tiellä liikuttaessa käytämme heijastinliivejä. 

 

 

Ruokailu 

 

Ruokailu ei ole vain vatsan täyttämistä, vaan siinä opitaan oikeat ruokailutottumukset ja kauniit pöy-

tätavat. Jotta lapsesi makutottumukset kehittyisivät, tulisi kaikkia ruokia maistaa edes vähän, pakot-

tamatta kuitenkaan syömään. 

 

Allergiat ja erityisruokavaliot otetaan huomioon ja niistä tulee toimittaa hoitopaikkaan lääkärin tai 

terveydenhoitajan todistus. 

 

Ruokailun jälkeen otamme ksylitolipastillit, jotka kunta kustantaa. 

Päivähoidon käytäntönä on, että kädet pestään hoitoon tultaessa, ennen ja jälkeen ruokailun, ulkoilun 

jälkeen ja muuten tarvittaessa. Samalla ohjataan lasta veden säästeliääseen käyttöön.  

 

 

Päivälepo 

 

Päivälevon aikana lapsellasi on mahdollisuus rentoutua päivän touhuista. Iästä ja tottumuksista riip-

puen lapsi voi nukkua tai viettää lepohetkeä. 

 

 

Yhteistyö 

 

Tärkein yhteistyötaho perhepäivähoidossa ovat lasten vanhemmat. Teillä on asiantuntemusta omasta 

lapsestanne! Kasvatuskumppanuunella; yhteistyöllä, rehellisyydellä, avoimilla keskusteluilla ja tois-

temme kunnioittamisella pääsemme parhaaseen lopputulokseen. 

 

Teemme joka toinen vuosi asiakastyytyväisyyskyselyn 4-5-vuotiaille lapsille ja joka kevät koonti-

vasujen yhteydessä vanhemmille. 

  

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat kunnan toiset perhepäivähoitajat, ryhmis ja vuoropäiväkoti. Yhdessä 

järjestämme erilaista toimintaa. Päivähoidon yhteisissä palavereissa suunnittelemme päivähoidon 

arkea ja yhteistyötä sekä keskustelemme ja teemme linjauksia sekä arvioimme toimintaamme. Muita 

yhteistyötahoja ovat koulu, seurakunta, sosiaalitoimi ja neuvola.  

 

Varhaiskasvatuksessa on käytössä 4-vuotislomake, joka täytetään ennen lapsen 4-vuotistarkastusta. 

Perhe vie lomakkeen neuvolaan ja sitä käytetään tarkastuksessa keskustelun pohjana. Tarvittaessa on 

vastaavanlainen käytäntö myös 5-vuotiaiden lasten kohdalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Poissaolot 

 

Sairas tai toipilas lapsi kuuluu kotihoitoon. Lapsen pitää olla hoitoon tullessa ulkoilukelpoinen. Kuu-

meen jälkeen tulee olla yksi kuumeeton päivä ilman lääkkeitä. Lapsen yleiskunto on ratkaiseva, sillä 

lapsi saattaa olla kuumeettomana (tai oksentamattomana) liian väsynyt hoitoon tuotavaksi. 

 

Suurimmalla osalla vanhemmista on työehtosopimuksen mukainen oikeus olla tilapäisellä hoitova-

paalla hoitamassa sairasta lasta. 

 

Taudin alkuvaiheessa päivähoitoryhmästä poissaolo vähentää myös taudin tarttumista muihin lapsiin. 

Kun kaikki toimivat näin, koko ryhmä sairastaa vähemmän. 

 

Lapsi voi olla hoidossa lääkehoitosuunnitelman mukaisesti, mikäli yleiskunto sen sallii. Lääkehoito-

suunnitelma löytyy osoitteesta www.hirvensalmi.fi > palvelut > sivistystoimi > varhaiskasvatus. 

Lapsen sairastuessa hoitopäivän aikana, hoitaja ottaa vanhempiin yhteyttä. Ilmoitathan aina, kun tulee 

muutoksia. Voit sopia hoitajan kanssa siitä, miten ja milloin ilmoitetaan.  

 

Tapaturmatilanteissa otetaan yhteys perheeseen. Mikäli tilanne vaatii, lapsi viedään perhepäivähoi-

dosta ensiapuun. 

 

 

Varahoito 

 

Hoitosopimusta tehtäessä jokaiselle lapselle pyritään sopimaan varahoitopaikka, johon hoitajan äkilli-

sen sairastumisen vuoksi vanhemmat voivat ottaa yhteyttä. Loma-aikojen ja hoitajan tasausvapaiden 

hoitojärjestelyt katsotaan tilannekohtaisesti ja silloin huomioidaan koko päivähoidon tilanne. Äkilli-

sissä sairaustapauksissa yhteys ryhmikseen tai vuoropäiväkoti Omppuun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


