
        
       Liite 4 
 

LEMIN KUNTA – VARHAISKASVATUKSEN PERHEPÄIVÄHOITO – VUOSISUUNNITELMA 
2020 -2021 
 

 
Lemin kunta, Toukkalantie 5 , 54710 Lemi 
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Perhepäivähoito ja sen luonne 
Perhepäivähoito on työntekijän omassa kodissa, kodinomaisessa ympäristössä tapahtuvaa 
pienten lasten hoitoa ja kasvatusta. KVTES:n Liite 12 määrää perhepäivähoitajien 
työehdoista kuten hoitopaikan varaamisesta ja irtisanomisesta, lasten sijoittamisesta sekä 
työnvaativuuden arvioinnista. 
 
Toimintaa ohjaavia asiakirjoja ovat  
* Varhaiskasvatuslaki  
* Lemin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 
* Suunnitelma kiusaamiseen puuttumisesta ja ehkäisemisestä 
* Perhepäivähoidon turvallisuussuunnitelma 
* Perhepäivähoidon vuosisuunnitelma 

 
Perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa enintään neljä kokopäivähoitoa ja 
yksi esiopetuksessa oleva osapäivähoitoa tarvitseva lapsi. Varhaiskasvatuslaki määrittelee 
koko- ja osa-aikaisen sekä osaviikkoisen hoidon käsitteet.  

 
Perhepäiväkotien toimintaympäristöt ovat Lemillä erinomaiset. Perhepäivähoitajat asuvat 
omakotitaloissa, joissa on hyvät tilat hoitolapsia varten sisällä ja pihapiirissä. Perhe- 
päivähoitajat tekevät päiväkotien kanssa tiivistä yhteistyötä. 
 
Perhepäivähoidon ohjaajana toimii varhaiskasvatuspalveluiden esimies. 
Perhepäivähoitajien työtä ohjataan seuraavin toimintatavoin: 
* työilloin. Kokoontumisia on noin 8 toimintakauden aikana 
* yhteisin ohjein ja sopimuksin 
* kotikäynnein 
* suunnittelupäivänä, joka pidetään touko- kesäkuussa. 
 
Perhepäivähoitajan työaika on keksimäärin 240 tuntia /6 viikon työaikajakso. Työaikaa 
tasataan jakson aikana työajantasauspäivien avulla. Lasten hoito järjestetään tuolloin vara- 
hoidossa päiväkotiryhmissä. Jokaiselle perhepäivähoidossa olevalle lapselle on osoitettu 
oma vakituinen varahoitopaikkaa päiväkotien ryhmästä. 
 

 
Kirkolla olevat perhepäiväkodit 
 
Ritva Laurikainen 
 
Hoitopaikkoja = 4 

Kuukanniemessä olevat perhepäiväkodit 
 
Pirjo Laukkarinen 
 
Hoitopaikkoja = 4 

 



        

Hoitoaikojen ilmoittaminen 
Lemillä on käytössä sähköinen hoitoaikojen ilmoitusjärjestelmä Effica / Läsnä. Hoitaja 
kirjaa lasten tulo- ja lähtöajat päivittäin. Järjestelmä nopeuttaa perhepäivähoitajien 
palkanmaksua ja lasten hoitoaikojen seurantaa sekä kuukausittaisen laskutuksen 
valmistelua. 
Hoitajilla on käytössä kunnan hankkimat älypuhelimet. 
Varahoitokäytäntö 
Jokaiselle perhepäivähoidossa olevalle lapselle osoitetaan varahoitopaikka jostain kunnan 
päiväkodin ryhmästä. Perhepäivähoitaja ilmoittaa vapaidensa ajan kohdan 
varahoitoyksikköön ja huoltajat ilmoittavat lapsensa hoidontarpeen varahoitoryhmään 
ennakkoon ja sopivat mahdollisesta tutustumisesta.  Perhepäivähoitaja ja päiväkodin 
varahoitoryhmän henkilöstö tekevät yhteistyötä hoitolasten parhaaksi. 

 
Palvelutarpeen muutos 
Mikäli huoltajat haluavat muuttaa lapselle varattua hoitoaikaa, tulee ilmoitus tehdä 
varhaiskasvatuspalveluiden esimiehelle sähköpostitse tai puhelimitse mielellään 2 viikkoa 
ennen kuukauden vaihtumista.  

 
Lasten ruoka-allergiat ja erityisruokavaliot 
Lasten tarvitsemasta erityisruokavaliosta toimitetaan erillinen lomake ja tarvittaessa 
lääkärin antama lausunto. Ruokavalioilmoituksesta toimitetaan kopiot perhepäiväkotiin, 
varahoitoon ja ohjaajalle. Alkuperäinen ilmoitus toimitetaan Koulukeskuksen keittiöön. 
Perhepäivähoitajalle maksetaan ruokavaliosta korvaus kuntaliiton suosituksen mukaan. 

 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, Lapsen Vasu 
Lapsen lakisääteinen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) laaditaan yhteistyössä lapsen, 
huoltajien, perhepäivähoitajan ja varhaiskasvatuksen opettajan kanssa, joka vastaa lasten 
vasujen laadinnasta yhdessä hoitajan kanssa.   
Suunnitelmaan laaditaan tavoitteita lapsen varhaiskasvatukselle. Perhepäivähoitaja 
huomioi lasten yksilölliset tavoitteet suunnitellessaan toimintaa perhepäivähoitokodissa. 
Suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Mikäli perhepäivähoitajat tarvitsevat 
tukea ja ohjausta lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa, voivat he olla yhdessä huoltajan 
kanssa yhteydessä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan. 

 
Työn ohjaaminen 
Perhepäivähoitajan työtä ohjataan säännöllisin työilloin, suunnittelupäivän ja kotikäyntien 
avulla. Työillat ovat pääsääntöisesti kuukauden 1. maanantaina klo 18.15 -19.45 
vuorotellen kunkin perhepäivähoitajan kodissa kirkolla tai Kuukanniemessä. Työiltaan 
osallistuminen on perhepäivähoitajien kiinteää työaikaa. Suunnittelupäivä järjestetään 
kerran vuodessa kokopäivätapaamisena. Kotikäyntejä tehdään säännöllisesti. Henkilöstöä 
ohjataan koulutukseen mahdollisuuksien mukaan. 

 
Tapahtumat 
Perhepäiväkodit osallistuvat päiväkotien tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Muita 
tapahtuma järjestäjiä ovat seurakunta ja vapaa-aikatoimi ja kirjasto. Hoitajat järjestävät 
alueensa perhepäivähoitajien kesken yhteisiä retki- ja ulkoilutapahtumia. 
Syksyllä ja keväällä pyritään järjestämään jokin yhteinen retki. Retken suunnitteluun 
osallistuvat kaikki perhepäivähoitajat yhteistyössä lasten kanssa. 

 
 



        

Arviointi 
Varhaiskasvatustoimintaa arvioidaan vuosittain siten kuin kunnassa päätetään. 
Perhepäivähoitaja arvioi omaa toimintaansa säännöllisesti itsenäisesti ja perhepäivähoidon 
tiimissä ohjaajan kanssa. 
Kansallinen arviointikeskus (Karvi) arvioi kunnan järjestämää varhaiskasvatusta varhais- 
kasvatuslain velvoittamana. 

 
Toiminnan painopisteet 2020- 2021 
 
Syli 
Perhepäivähoitoryhmässä lapsen tulee saada kokea itsensä tärkeäksi, arvokkaaksi ja 
pidetyksi. Hän tulee kuulluksi ja saa olla aidosti osallisena yhteisössä. Perhepäivähoitaja luo 
turvallisen ja läheisen ilmapiirin jossa jokainen lapsi tulee huomioiduksi tasapuolisesti.  
 
Luonto  
Lapsi oppii leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla sekä omien kokemuksien ja elämyksien 
kautta. Perhepäivähoitajan tai lapsen oma koti sekä sen lähialueen luonto toimii suotuisana 
kasvu- ja oppimisympäristönä lapsen tavoille toimia ja oppia.  
 
Yhteistyö  
Hyvä kasvatusyhteistyö on lapsen ja vanhempien toiveiden kuuntelua ja avointa 
vuorovaikutusta. Perhepäivähoitajan pieni ryhmä mahdollistaa läheisen ja osallistuvan 
vuorovaikutussuhteen päivittäin lapsen, vanhempien sekä hoitajan välillä. 
 
Leikki 
Perhepäivähoidossa lauletaan, kuunnellaan musiikkia, luetaan loruja ja satuja, joita 
näytellään ja leikitään, sadutetaan, maalataan ja muovaillaan, tutustutaan erilaisiin 
materiaaleihin. Perhepäivähoitaja järjestää lapsille monipuolisia kokemuksia ja elämyksiä. 
Hän käy mahdollisuuksien mukaan lasten kanssa teattereissa, konserteissa, kirkoissa ja 
museoissa sekä käyttää kirjaston palveluja. 
 
Lemin koko varhaiskasvatuksen toimikauden pääteemaksi on valittu POSITIIVISUUS, niin 
lasten, huoltajien ja kasvattajienkin näkökulmasta. Ajatuksenamme on yhtenäinen, yhteen 
hiileen puhaltava ja positiivista virettä ylläpitävä varhaiskasvatus eli kehutaan, 
kannustetaan ja näytetään lapsille hyvän vuorovaikutuksen esimerkkiä. 
 
 
 

 


