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Perhepäivähoito osana varhaiskasvatusta 

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään lapsen kasvua, 

kehitystä ja oppimista kasvatusyhteistyössä vanhempien kanssa. Varhaiskasvatus perustuu 

varhaiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, jotka säätelevät ja ohjaavat 

varhaiskasvatuksen toimintaa. Perhepäivähoito on varhaiskasvatuslain mukaisesti osa 

varhaiskasvatusta ja pedagoginen toiminta perhepäivähoidossa näkyy ennen muuta arjen 

pienissä merkityksellisissä hetkissä, joita suunnitellaan yhdessä lasten kanssa. Perhepäivähoidon 

pieni lapsiryhmä (neljä alle kouluikäistä lasta) ja kodinomainen ympäristö mahdollistavat lapsen 

yksilöllisen huomioimisen monin eri tavoin. Päivän suunnitelmissa voi joustaa lapsiryhmän 

kiinnostuksen kohteiden ja tilanteiden mukaan.  Perhepäivähoidossa oppiminen tapahtuu ilon 

ja leikin kautta, lasten leikelle annetaan paljon aikaa ja sallivuutta.   

    

Hyvä vanhempi 

Sinun ja lapsesi elämässä on alkamassa uusi ja mielenkiintoinen vaihe. Varhaiskasvatuksen 

aloitus tuo mukanaan muutoksia arkeen, mutta myös uusia tuttavuuksia, sekä aikuisia että 

lapsia.  Vanhemmat ovat kuitenkin edelleen lapsen tärkeimmät ihmiset. Varhaiskasvatuksen 

aloitusvaiheessa on hyvä välttää muita isoja muutoksia perheen elämässä, kodin tutut rutiinit 

tuovat turvaa lapsen päivään. Ole kiinnostunut ja juttele yhdessä perhepäivähoitajan kanssa 

lapsesi varhaiskasatukseen liittyvistä asioista, jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Myönteinen 

suhtautuminen, kannustaminen ja positiivinen puhe varhaiskasvatuksen aloittamisesta auttaa 

lasta hyvään alkuun. 

Koska varhaiskasvatuksessa aloittaminen on suuri muutos lapsellesi, on erityisen tärkeää, että 

hän saa rauhassa tutustua perhepäivähoitajaan ja uuteen ympäristöön. Kotikäynnillä 

perhepäivähoitaja voi tutustua lapseesi hänelle tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Lisäksi on 

tärkeä vierailla perhepäivähoitajan kotona ja käydä vaikka pihalla leikkimässä muiden lasten 

kanssa hyvissä ajoin ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. On luonnollista, että 

varhaiskasvatuksen aloittaminen voi aiheuttaa erotuskaa sekä sinussa että lapsessa. Yleensä se 

menee ohi parissa viikossa ja vanhemman rauhoittava, postiviinen ja kannustava asenne 

helpottaa lapsen sopeutumista uuteen ympäristöön. Oma unilelu ja esim. valokuva läheisistä 

auttavat lasta ikävän iskiessä. Lapsen tapaaminen hoitopäivän jälkeen on päivän tärkein heti. 

Anna lapsellesi paljon huomiota haku tilanteessa, hän ansaitsee iloisen jälleennäkemisen.  

 

Kasvatusyhteistyö 

Perhepäivähoidossa yhteistyö huoltajien kanssa on tiivistä. Päivittäinen yhteydenpito ja 

kuulumisen vaihto luovat pohjaa luottamukselliselle yhteistyölle, joka on edellytys sille, että 

lapsi tulee huomioiduksi yksilöllisesti ja toiminta tukee lapsen kasvua ja kehitystä niin kotona 

kuin hoidossa. Perhepäivähoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus eli voit kertoa lapsesi 

perhepäivähoitajalle, jos perheessänne tapahtuu asioita, jotka voivat vaikuttaa lapsen 

jaksamiseen tai mielialaan. Jos sinulla vanhempana herää huoli jostain lapseen tai lapsen 

varhaiskasvatukseen liittyvästä asiasta, ota asia rohkeasti puheeksi perhepäivähoitajan kanssa.  

Muistetaan kasvatusyhteistyössä antaa molemminpuolista positiivista palautetta. 

Hoidon alkaessa perhepäivähoitaja käy vanhempien kanssa läpi monenlaisia hoitoon ja lapseen 

liittyviä asioita kuten perustietolomakkeen, lupa-asiat sekä varahoidon käytänteet. Lisäksi 

perhepäivähoitaja laatii jokaiselle ryhmänsä lapselle oman varhaiskasvatussuunnitelman  

(vasun) yhteistyössä vanhempien kanssa. Vasukeskustelut käydään siinä vaiheessa, kun hoidon 

aloituksesta on kulunut 1-2 kuukautta ja vasu päivitetään vähintään kerran vuodessa. 

 

Tiimityö ja muut yhteistyötahot 

Tiimityö on tärkeä osa perhepäivähoitajan työtä. Perhepäivähoidon tiimit kokoontuvat 

säännöllisesti ja tiimin tavoitteena on yhteinen toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja 

yhdessä oppiminen. Muita perhepäivähoidon tärkeitä yhteistyötahoja ovat mm. 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja, neuvola, esiopetus sekä muut lasten- ja perheiden 

palveluiden toimijat.  

 

Varahoito 

Perhepäivähoidossa oleville lapsille sovitaan varahoitopaikka päiväkodista tai 

ryhmäperhepäivähoidosta. Silloin kun perhepäivähoitaja on äkillisesti poissa työstä, lapsesi 

hoito järjestyy varahoitopaikassa. Jos perhe järjestää hoidon itse hoitajan poissa ollessa, 

hyvitetään nämä päivä asiakasmaksussa. Etukäteen tiedossa olevista poissaoloista kuten 

vuosilomista sovitaan aina erikseen.  

 

Lapsi sairastaa 

Varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa lapsi altistuu monelle uudelle taudille ja on hyvä 

varautua siihen, että sairaslomapäiviä voi kerääntyä paljon. Lapsen sairastuttua ilmoita siitä 

perhepäivähoitajalle, vanhemmalla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan sairasta lasta. Yksi 

kuumeeton ja oireeton päivä on tarpeen, sillä puolikuntoisena lapsi altistuu helpommin muille 

taudeille ja kierre jatkuu.    

Lisätietoja mm. tartuntataudeista http://www.sairaslapsi.com/sairaudet  

 
Vaatetus ja päiväunet 

Lapselle on hyvä varata riittävästi sisä- ja ulkoiluvaatteita lapsen tarpeet ja sää huomioon 

ottaen. Vauvan hoitotarvikkeet (vaipat, rasvat ym.) perhe hankkii hoitopaikkaan. Vaatteet on 

myös hyvä nimikoida. Lapsen hoitopäivässä vuorottelevat ruokailu, leikki, seurustelu, ulkoilu 

ja päiväunet. Riittävä uni ja lepo edistävät lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Uni on tärkeää 

aivojen toiminnalle, sillä se tekee mahdolliseksi uuden oppimisen ja opitun muistiin 

painumisen.  Lisää tietoa lapsen unentarpeesta linkistä:  

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapsen-uni/  

 

Hoitoaikojen ilmoittaminen 

Lapsen hoitoaikavaraukset ja poissaoloilmoitukset tehdään DaisyFamily mobiili-sovelluksella. 

Hoitoaikavarukset tulee merkitä reilua viikkoa aikaisemmin siten, että parillisen viikon 

perjantaina klo 12 mennessä huoltajat ilmoittavat lastensa hoitoajat seuraavalle parilliselle 

viikolle ja parittoman viikon perjantaina klo 12 mennessä huoltajat ilmoittavat lastensa 

hoitoajat seuraavalle parittomalle viikolle. Tarkemmat ohjeet DaisyFamilyn sekä e-Daisyn 

käytöstä löydät kunnan kotisivuilta www.sievi.fi/varhaiskasvatus/sähköinen asiointi.  

Lapsen hoidontarpeen päättyessä, voit irtisanoa paikan eDaisy palvelussa. Ilmoita hoidon 

päättymisestä myös lapsesi hoitopaikkaan.  Asiakasmaksu päättyy, kun olet tehnyt 

ilmoituksen paikan irtisanomisesta. Mikäli olette saaneet kotihoidontukea, muista ilmoittaa 

varhaiskasvatuksen alkamisesta Kelalle. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista on erillinen 

tiedote. 


