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Ryhmis alkaa 
Tervetuloa! 
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Mitä on varhaiskasvatus? 
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. Ryhmäkodissa 
työskentelee vastaava lastenhoitaja sekä ryhmäperhepäivähoitajia. Siellä voi olla 
töissä myös avustajia, harjoittelijoita tai alan opiskelijoita.   
         
Hyvä vanhempi 
Sinun ja lapsesi elämässä on alkamassa uusi ja mielenkiintoinen vaihe. 
Varhaiskasvatuksen aloitus tuo mukanaan muutoksia arkeen, mutta myös paljon 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 henkilökunnan 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 henkilökuntaan ja uuteen ympäristöön. 
Kotikäynnillä henkilökunta voi tutustua lapseesi hänelle tutussa ja turvallisessa 
ympäristössä. Lisäksi on tärkeä vierailla hoitopaikassa ja käydä vaikka hoitopaikan 
pihalla leikkimässä 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. Vaihda kuulumiset 
henkilökunnan kanssa, niin ymmärrät paremmin lapsesi päivää.  
 
Kasvatusyhteistyö 
On tärkeää, että vanhemmat ja henkilökunta vaihtavat kuulumisia päivittäin. Kerro 
lapsen hoitajalle, 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 
henkilökunnan kanssa. Muistetaan kasvatusyhteistyössä antaa molemminpuolista 
positiivista palautetta.  
 
 
 

 
Hoidon alkaessa vanhempien kanssa läpi monenlaisia hoitoon ja lapseen liittyviä 
asioita mm. perustietolomake ja lupa-asioita. Jokaiselle lapselle laaditaan oma 
varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa. Vasukeskustelu 
käydään siinä vaiheessa, kun hoidon aloituksesta on kulunut 1-2 kuukautta ja se 
päivittään vähintään kerran vuodessa, ja useamminkin, jos on tarvetta. 
 
Kaverit ovat huippu tärkeitä 
Varhaiskasvatuksessa lapsi luo usein ensimmäistä kertaa kaverisuhteita muihin 
saman ikäisiin lapsiin. Lapsesta tulee osa ryhmää, ja leikkiessään hän harjoittelee 
vuorovaikutusta muiden kanssa.  
 
Lapsi sairastaa 
Varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa lapsi altistuu monelle uudelle taudille ja on hyvä 
varautua siihen, että sairaslomapäiviä voi kerääntyä paljon. Lapsen sairastuttua 
ilmoita siitä hoitopaikkaan, 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 
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. 
 
Hoitoaikojen ilmoittaminen 
Lapsen hoitoaikavaraukset ja poissaoloilmoitukset tehdään TietoEdu 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 TietoEdusta ja sen käytöstä löydät kunnan kotisivuilta www.sievi.fi  
 
Lapsen hoidontarpeen päättyessä, ilmoita siitä kirjallisesti hoidonpaikan 
irtisanomislomakkeella, jonka löydä Sievin kunnan kotisivuilta. Ilmoituksen voi 
lähettää myös vapaamuotoisesti varhaiskasvatustoimistoon sähköpostitse. Laskutus 
päättyy, kun hoitopaikka on sanottu irti kirjallisesti. Mikäli olette saaneet 
kotihoidontukea, muista ilmoittaa varhaiskasvatuksen alkamisesta Kelalle. 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista on erillinen tiedote. 
 
 

 


