Tervetuloa
perhepäivähoitoon!

PERHEPÄIVÄHOITO
Kunnallinen perhepäivähoito on tärkeä osa Kontiolahtelaista
varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitaja toimii lapsen opetus-, kasvatus- ja
hoitotyössä omassa kodissaan tai vaihtoehtoisesti lasten kotona.
Perhepäivähoitajien työtä ohjaa perhepäivähoidon esimies.
Esimiehet:
Jussi Rytkönen, puh. 050 428 5108 (Lehmo)
Tellervo Mustonen, puh. 050 428 5109 (kirkonkylä, Onttola, Kulho)
E-mail: etunimi.sukunimi@edu.kontiolahti.fi
Perhepäivähoidon esimiehiin voi ottaa yhteyttä kaikissa varhaiskasvatusta
koskevissa asioissa.

VARHAISKASVATUSPAIKKAAN TUTUSTUMINEN JA KASVATUSYHTEISTYÖ
Ennen varhaiskasvatuksen aloittamista on hyvä käydä yhdessä lapsen
kanssa tutustumassa uuteen varhaiskasvatuspaikkaan
(perhepäivähoitajan kotiin). Tutustumisajat sovitaan yhdessä
perhepäivähoitajan kanssa.
Vanhempien ja hoitajan välinen yhteistyö on varhaiskasvatuksen perusta.
Yhteistyökäytännöistä sovitaan hoitajan ja perheen kesken tarkemmin
päivittäisissä kohtaamisissa ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa
laadittaessa. Perhepäivähoitaja on vaitiolovelvollinen lasta ja perhettä
koskevissa asioissa.
LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU)
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) tehdään jokaiselle
varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle yhteistyössä huoltajien kanssa.
Varhaiskasvatuksen tavoitteet asetetaan lasten toiminnalle ja
leikkiympäristöille. Lapsen vasussa sovitaan siitä, miten
perhepäivähoidossa voidaan auttaa lastanne kasvamaan, kehittymään ja
oppimaan sekä voimaan hyvin. Vasun tarkoituksena on taata lapsen etu.
Lapsen vasu on sekä lain määräämä lapsen oikeus, kasvattajan työväline
että asiakirja, jonka laatimiseen myös lapsi osallistuu ikä- ja
kehitystasonsa mukaisella tavalla. Lapsen mielipide, kokemukset, tarpeet,
mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet luovat varhaiskasvatussuunnitelman
perustan.
Lapsen vasukeskustelu ja vasun päivitys tapahtuvat vähintään kerran
vuodessa, ja aina tarvittaessa, joko perheen tai perhepäivähoitajan
kotona. Lapsen vasun saatte perhepäivähoitajaltanne. Perhepäivähoitaja
laatii vasun yhdessä perheen kanssa, lisäksi vasun laatimiseen käytetään
myös perhepäivähoidon esimiehen asiantuntijuutta. Perhepäivähoidon
esimies vierailee perhepäivähoitajien lapsiryhmissä säännöllisesti.
TUKI VARHAISKASVATUKSESSA
Varhaiskasvatuksen tuen kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Jussi Rytköseen.
Jussi on koulutukseltaan varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa
tukiasioista ja –järjestelyistä perhepäivähoidossa.
VARHAISKASVATUKSEN PAINOPISTEALUEET
Kontiolahden varhaiskasvatuksen painopistealueet ovat positiivinen
pedagogiikka, lapsen osallisuus ja hyvinvointi sekä liikkuminen.
Kontiolahden varhaiskasvatuksessa toteutetaan seudullista
varhaiskasvatussuunnitelmaa, johon voi perehtyä osoitteessa
https://peda.net/joensuu/jsv1/jsv2

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN DAISYNETISSA
Lapsen hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti ja säännöllisesti kolme viikkoa
kerrallaan sähköiseen järjestelmään DaisyNettiin (myöhemmin Daisy).
Lapsen hoitoajat ja poissaolot seuraavalle viikolle ilmoitetaan viimeistään
edellisen viikon maanantaina klo 12.00 mennessä. Daisy tiedottaa myös
perhepäivähoitajalle lapsenne hoitoajat ja lomat. Lapsen äkillinen
poissaolo on kuitenkin ilmoitettava välittömästi suoraan
perhepäivähoitajalle.
Hoitoaikojen ilmoittamiseen liittyvä palvelu löytyy osoitteesta
https://kontiolahti.daisynet.fi.

PERUSTIETOLOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN DAISYSSA
Tutustuttehan Daisynet –palveluun ja täytettähän alla olevat tiedot
DaisyNetissä. - Täytäkkää lapsen ja perheen perustiedot Daisyn
perustietolomakkeelle (esim. lapsen allergiat ja erityisruokavaliot,
perheen sähköpostiosoitteet).
- Täyttäkää myös Daisysta löytyvä valokuvauslupa
Daisynet toimii myös viestintäkanavana. Daisyn avulla voitte lähettää ja
vastaanottaa viestejä, sekä lukea tiedotteita varhaiskasvatusasioista.

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA
Mikäli lapsellanne on perhepäivähoidossa terveydenhoitoa vaativa sairaus,
laaditaan lapselle perhepäivähoitajan kanssa lääkehoitosuunnitelma.
Lääkehoitosuunnitelmalomakkeen saatte perhepäivähoitajaltanne.
LAPSEN SAIRASTUMINEN JA LÄÄKEHOITO
Ilmoitattehan lapsen sairastumisesta perhepäivähoitajalle viipymättä.
Sairas lapsi hoidetaan poikkeuksetta aina kotona. Kuumeen jälkeen on
hyvä olla yksi kuumeeton päivä ennen hoitoon palaamista. Myös lapsen
mahdollinen lääkehoito tulee ensisijaisesti hoitaa kotona. Mikäli
varhaiskasvatuksessa on annettava lapselle lääkettä, siitä kirjataan
lääkehoitosuunnitelma ja lääkkeenantopäiväkirja yhdessä hoitajan kanssa.
Lääkkeen tulee olla lisäksi reseptillinen, lääkärin määräämä,
alkuperäispakkauksessaan ja lääkkeenantoohjeen sisältävä.
TAPATURMAT
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset on vakuutettu Kontiolahden kunnan
toimesta tapaturmien varalta. Tapaturmatilanteessa hoitaja ilmoittaa
tapahtuneesta välittömästi vanhemmille, jolloin tilanne arvioidaan
yhdessä. Pään alueen vammat on hyvä tarkistuttaa aina lääkärissä.
Perhepäivähoidossa on käytössä turvallisuudesta huolehtiva
turvallisuussuunnitelma.

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulain ja sivistyslautakunnan vahvistamien perusteiden
mukaisesti. Asiakasmaksuja varten selvitys tulotiedoista toimitetaan
kahden viikon kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta Daisyn kautta
sähköisesti tai kirjallisena varhaiskasvatustoimistoon, os. Kontiolahden
kunta, Marjatta Myyry, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti. Kunta perii
varhaiskasvatuksesta enimmäismaksun, mikäli tulotietoja ei toimiteta.
Jos varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tulee ajankohtaiseksi, tehkää se
kirjallisesti sähköpostilla perhepäivähoidon esimiehelle tai daisynetin
kautta.
HOITAJAN POISSAOLO
Kun hoitajalla on ennalta tiedettyjä poissaoloja (työajantasauspäivät,
lomat) tai hoitaja sairastuu, pyrimme järjestämään lapsen hoidon tuttuun
varahoitopaikkaan mahdollisuuksien mukaan. Varahoito voidaan järjestää
toisen perhepäivähoitajan luona tai päiväkodissa. Varahoidosta saatte
tiedon joko hoitajalta tai esimieheltä. Ilmoitattehan varahoitajalle tai pphesimiehelle, jos ette tarvitse lapsellenne osoitettua varahoitoa.
Muistattehan perehdyttää varahoitopaikan lastanne koskevista asioista.
Vaikka lapsenne allergiat ym. hoitoon vaikuttavat tiedot varahoitopaikan
on mahdollista tarkistaa Daisysta perustietolomakkeen täytettyänne, on
varahoitopaikassa hyvä kerrata lapsenne allergiat, erityisruokavaliot,
terveydenhoitoa vaativat sairaudet sekä muut huomioitavat seikat arjessa.
VARHAISKASVATUKSEN ARKIRYTMI PERHEPÄIVÄHOIDOSSA
Perhepäivähoidossa noudatetaan säännöllistä, mutta joustavaa ja lasta
kuulevaa päivärytmiä, jossa huomioidaan pitkäkestoinen leikki, lasten
vahvuudet sekä positiivinen pedagogiikka.

-

lapset saapuvat, leikkiä, yhteistä toimintaa, mahdollisuus
aamutorkkuihin

-

klo 8.00-8.30 aikavälillä aamupala

-

ulkoilua mahdollisuuksien mukaan

oppimisen alueiden sisältöjä, yhteistä toimintaa, leikkiä ja tekemisen
riemua
klo 11.00-12.00 aikavälillä lounas
päivälepo/ hiljainen hetki; ei-nukkuville ohjattua toimintaa, leikkiä
klo 14.00-14.30 aikavälillä välipala
leikit ja touhut sisällä ja ulkona

Perhepäivähoidossa lapset ulkoilevat säännöllisesti säällä kuin säällä.
Ulkovaatetus sovitetaan vuodenaikaan ja säähän (sadevaatteet,
villavaatteet). Lapselle varataan hoitokassiin puhtaita varavaatteita.
Vaatteet nimikoidaan ja hoitokassi on hyvä tarkistaa säännöllisesti. Lasten
vaatteiden pesusta, samoin kuin vaippojen ostosta, huolehtivat
vanhemmat.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan päivärytmin
soveltamisesta, huomioiden seuraavat seikat: Lepohetki kuuluu
päivärytmiin. Pienimmät lapset lepäävät pienen hetken. Isompien lasten
lepohetken muodosta vanhemmat ja hoitaja voivat sopia keskenään.
Ruokailusta on huomioitava, että lapsen erityisruokavaliosta toimitetaan
aina esimiehelle lääkärin tai terveydenhoitajan todistus.
Lapset voivat tuoda varhaiskasvatuspaikkaan mukaan omia leluja. Tällöin
on hyvä muistaa, että hoitoon tuodut lelut ovat myös muiden lasten
käytössä ja lelut tuodaan omalla vastuulla.
TOIVOTAMME LAPSELLENNE ANTOISIA VARHAISKASVATUSPÄIVIÄ
PERHEPÄIVÄHOIDSSA!

