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Yhteystiedot: 

 
Varhaiskasvatuksen esimies 

Kristiina Ukkonen, p. 050-596 4799 

kristiina.ukkonen@hirvensalmi.fi 

 

Perhepäivähoitajat: 

 

Eija Lepistö, Kirkonkylä 

  eija.lepisto@hirvensalmi.fi p. 040-8410004 

 perhepäivähoitajakurssi v. 1986 

 aloittanut perhepäivähoitajana v. 1984 

 omat vuonna -83, -86 ja -89 syntyneet lapset 

 viiden lapsen mummo 

 harrastukset: mummoilu ja puutarhan hoito 

 
 

Sirpa Runonen, Lahnaniemi 

 sirpa.runonen@hirvensalmi.fi p. 040-8410131 

 perhepäivähoitajan ammattitutkinto v. 2006 

 aloittanut perhepäivähoitajana v. 1987 

 omat vuonna -89 ja -97 syntyneet lapset 

 perheessä kissa ja koira. Kissa myös sisätiloissa. 

 

 

Lahnaniemen ryhmis 

Lahnaniementie 67, 52510 Hietanen 

p. 040-1627 650 

ryhmis.lahnaniemi@hirvensalmi.fi 

 

 

Vuoropäiväkoti Omppu 

Haapaniementie 17, 52550 Hirvensalmi 

p. 050-5964 791, 040-6651 669  

keittiö: 050-4083 879 

vuoropaivakoti@hirvensalmi.fi 
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Tervetuloa kunnalliseen perhepäivähoitoon Hirvensalmelle! 
 

 

Kunnallinen perhepäivähoito on kunnan ylläpitämää, yksityisessä kodissa tapahtuvaa varhaiskasva-

tusta. Perhepäivähoitoryhmässä voi olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta, sekä lisäksi yksi esi-

koulua tai koulua käyvä lapsi. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan myös mu-

kaan ryhmään. 

 

Hirvensalmen uusi varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017 ja se määrittelee, ohjaa ja 

tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä. Suunnitelma ja varhaiskasvatuksen nettisivut löytyvät osoit-

teesta www.hirvensalmi.fi > palvelut > varhaiskasvatus. 

 

Hirvensalmen varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus: 

 suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen 

 edistää lasten hyvinvointia yhteistyössä huoltajien kanssa 

 edistää lasten kokonaisvaltaista oppimista sekä kasvua ja kehitystä omaksi itsekseen 

 varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö 

 mahdollistaa aikaa ja tilaa leikille 

 luoda myönteinen ja vuorovaikutteinen ilmapiiri, jossa sekä lasten että henkilöstön on hyvä 

toimia 

 

Hirvensalmen varhaiskasvatuksen yhteiset arvot:   

     – turvallisuus  

     – yksilöllisyys  

     – oikeudenmukaisuus  

     – vastuullisuus 

 

 

Yleistä 
 

Hirvensalmen varhaiskasvatuksessa on lapsella huoltajineen mahdollisuus käydä tutustumassa uu-

teen varhaiskasvatuspaikkaan ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Lapsi saa tutustua yhdessä huol-

tajiensa kanssa varhaiskasvatuspaikan arjen eri tilanteisiin. Samalla lapsi huoltajineen tutustuu per-

hepäivähoitajaan sekä muihin lapsiin. Lapsen varhaiskasvatuksen alettua laatii perhepäivähoitaja 

yhdessä huoltajien kanssa lapselle oman varhaiskasvatussuunnitelman. 

 

Hirvensalmen varhaiskasvatuksessa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä Daisy, joka on tarkoitet-

tu huoltajien ja varhaiskasvatuksen väliseen asiointiin. Daisyn kautta huoltajat varaavat lapsellensa 

hoitoajat.  Hoidonvarausten pohjalta määräytyy perhepäivähoitajan työaika varhaiskasvatuspäivän 

aikana. Lapsen varhaiskasvatusaikojen muutokset ja poissaolot on ilmoitettava hyvissä ajoin. Muu-

toksista kannattaa ilmoittaa soittamalla tai tekstiviestein.  

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät huoltajien tulojen mukaan. Lisätietoja saat sivulta  

www.hirvensalmi.fi > palvelut > sivistystoimi > varhaiskasvatus tai varhaiskasvatuksen esimieheltä. 

 

Perhepäivähoidon palavereissa suunnittelemme, linjaamme ja arvioimme toimintaamme niin että laa-

dukas varhaiskasvatus toteutuu ja kaikilla on hyvä olla perhepäivähoidossa. 

 

http://www.hirvensalmi.fi/


 

 

Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat tulivat työaikalain alaisiksi 1.1.2011. Heidän 

työaikansa on keskimäärin 40 tuntia viikossa. Työaika koostuu ensimmäisen lapsen saapumisesta 

viimeisen lapsen lähtemiseen. Näin ollen ylityötä kertyy helposti ja ne hoitaja pitää tasausvapaiden 

muodossa. Huoltajat voivat varata varahoitopaikan tai järjestää itse lapsensa hoidon tasausvapaiden 

aikana. 

 

Teemme vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyjä niin lapsille kuin huoltajille. 

Kaikkia varhaiskasvatuksessa työskenteleviä sitoo vaitiolovelvollisuus. Meille on tärkeää luotta-

muksellinen yhteistyö lapsen huoltajien kanssa. Voit luottaa siihen, ettei lapsesi tai perheesi asiat 

joudu muiden tietoon. Toivomme myös, että muistat hienotunteisuuden työntekijöiden sekä muiden 

hoitolasten sekä heidän perheidensä asioista. 

 

 

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 päivän aikana 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toiminta  

Varhaiskasvatus lähtee lapsen tarpeista ja jokainen lapsi saa oppia omassa aikataulussaan, omien 

edellytystensä mukaisesti. Lapsia tuetaan toiminnan, ajattelun ja ilmaisun kehittämisessä. Lapsi op-

pii toimimaan ryhmän jäsenenä. Hän oppii kuuntelemaan, keskustelemaan, neuvottelemaan ja perus-

telemaan. Hän oppii ottamaan huomioon erilaiset ihmiset ja auttamaan toisia. 

Varhaiskasvatuksen pedagogiset painopistealueet ovat pienryhmätoiminta, vuorovaikutus ja leikki, 

jotka tukevat lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista. Yhtenä varhaiskasvatuksen tavoit-

teena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan liikunnan iloa. Nämä asiat huo-

mioidaan suunniteltaessa toimintaa. Toimintaa suunnitellaan etukäteen ja suunnitelma annetaan per-

heille tiedoksi. Lapset pääsevät osallisiksi toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 

 

Hirvensalmen varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen tavoitteena on luonnon kunnioittaminen ja 

kierrätys. Lapsia ohjataan ikätasolleen sopivalla tavalla pohtimaan ja ajattelemaan, miten arvokas 

luonto meillä on ja ettei luonnonvaroja tule tuhlata. Näin lapset saavat mahdollisuuksia aitoon osallis-

tumiseen ja siten kokemuksia ja elämyksiä kestävän kehityksen toteutumisesta. 

 

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

puen lapsi voi nukkua tai viettää lepohetkeä. 

 

 

 
 

 

Ruokailu 
 

Maistelemme erilaisia ruokia sekä opettelemme hyviä pöytätapoja ja oikeita ruokailutottumuksia. 

Tavoitteenamme on rauhallinen ruokailuhetki. Ruokailun jälkeen imeskelemme ksylitolipastillit, joi-

den hankinnasta huolehtii kunta. 

 

Allergiat ja erityisruokavaliot otetaan huomioon ja niistä tulee toimittaa perhepäivähoitopaikkaan 

lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. 

 

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

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

 

 

Kun lapsi sairastaa 

Sairas tai toipilas lapsi kuuluu kotihoitoon. Lapsen täytyy varhaiskasvatukseen tullessa olla ulkoilu-

kelpoinen. Kuumeen jälkeen tulee olla vähintään yksi kuumeeton päivä ilman kuumelääkettä. Lap-



 

 

sen yleiskunto on ratkaiseva, sillä lapsi saattaa olla kuumeettomanakin (tai oksentamattomana) liian 

väsynyt varhaiskasvatukseen tuotavaksi. Jos sisaruksista toisella on oksennustauti, niin myös toisen 

sisaruksen on hyvä jäädä kotiin, ettei tauti leviä. Taudin alkuvaiheessa lapsiryhmästä poissaolo vä-

hentää myös taudin tarttumista muihin lapsiin. Kun kaikki toimivat näin, koko ryhmä sairastaa vä-

hemmän. 

 

Lapsen tarvitessa säännöllistä tai oireiden mukaista lääkehoitoa, laaditaan hänelle lääkehoitosuunni-

telma www.hirvensalmi.fi > palvelut  > varhaiskasvatus. 

 

Lapsen sairastuessa varhaiskasvatuspäivän aikana otamme huoltajiin yhteyttä. Tapaturmatilanteissa 

otetaan yhteys perheeseen. Mikäli tilanne vaatii, lapsi viedään perhepäivähoidosta ensiapuun. 

 

Varahoito 
 

Lapsen aloittaessa perhepäivähoidossa pyritään jokaiselle lapselle sopimaan varahoitopaikka, mikäli 

huoltajat varahoitopaikan lapselleen tarvitsevat. Loma-aikojen ja hoitajan tasausvapaiden hoitojärjes-

telyt katsotaan tilannekohtaisesti. Äkillisissä perhepäivähoitajan sairaustapauksissa ja varahoitopaik-

kaa tarvitessa kannattaa olla yhteydessä ryhmikseen tai vuoropäiväkoti Omppuun. 

 

Yhteistyö 
 

Tärkein yhteistyötaho perhepäivähoidossa ovat lasten huoltajat. Teillä on asiantuntemusta omasta 

lapsestanne! Yhteistyöllä, rehellisyydellä, avoimilla keskusteluilla ja toistemme kunnioittamisella 

pääsemme parhaaseen lopputulokseen lapsen parhaaksi. 

 

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös kunnan toiset perhepäivähoitajat, ryhmis ja vuoropäiväkoti joiden 

kanssa järjestämme yhdessä erilaista toimintaa. Varhaiskasvatuksen yhteisissä palavereissa suunnitte-

lemme, kehitämme ja arvioimme arkea, toimintaa. Muita yhteistyötahoja ovat koulu, seurakunta, so-

siaalitoimi 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. 
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