
TIEDOTE PERHEPÄIVÄHOIDON, RYHMISTEN JA PÄIVÄKOTIEN 
HOITOLASTEN VANHEMMILLE 
 

 

Hoitoajat 

 Lapsen seuraavan viikon hoitoajat tulee ilmoittaa hoitajalle edellisellä viikolla. Tämä koskee 

erityisesti niitä perheitä ja lapsia, joiden hoitoajoissa tapahtuu päivittäin muutoksia esim. 

vanhempien vuorotyöaikojen vuoksi. Ilmoittaminen on tärkeää, jotta hoitaja osaa ennakoida 

ryhmänsä koon ja koostumuksen ja osaa näin paremmin suunnitella ryhmänsä toimintaa ja 

omia työaikoja. 

 Lapsen hoitoajoista sovitaan etukäteen hoitosopimuksen yhteydessä. Mikäli lapsen 

hoitoaikojen tarve muuttuu (esim. soviteltujen hoitopäivien tarve muuttuu tai lapsen 

hoitotarve päättyy kokonaan), asiasta tulee ilmoittaa päivähoitotoimistoon heti, kun muutos 

tulee tietoon.  

 Poissaoloista tulee ilmoittaa välittömästi hoitopaikkaan! 

 Asetus lasten päivähoidosta § 4: Kokopäivähoidossa lapsen hoitoaika saa yleensä jatkua 

yhtäjaksoisesti enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa ja osapäivähoidossa viisi tuntia. 

 Vaikka lapsi viihtyy hoidossa, lapsikin kaipaa lomaa. Pidäthän lapsesi loma-aikoina kotona. 

Lapsi kaipaa yhdessä oloa ja arkista puuhastelua vanhempiensa kanssa. 
 

 

Lapsen tuominen ja hakeminen 

 Saata ja nouda lapsi aina henkilökohtaisesti hoitopaikasta niin, että hoitaja huomaa lapsesi 

saapuneen ja tulee tietämään, että lapsi on haettu. Päivitä tarpeelliset kuulumiset hoitajalle 

(esim. lapsi on valvonut yöllä, lapsi vaikuttaa flunssaiselta). Kuulumisten vaihto helpottaa 

hoitajaa ymmärtämään lasta paremmin päivän aikana. 

 Eroitku on normaalia lapsen käytöstä. Erohetkeä ei kannata pitkittää, vaan tilanteessa 

vanhemman kannattaa toimia jämäkästi, kertoa lapselle, että iltapäivällä äiti/isä tulee 

hakemaan ja sanoa heippa. Itku laantuu yleensä nopeasti, kun vanhempi on poistunut 

tilanteesta.  

 Ilmoita hoitopaikkaan heti, jos hakuaika poikkeaa ennakolta ilmoitetusta. Näin vältytään 

siltä, että hoitajan ei tarvitse turhaan huolestua ja hoitaja osaa myös vastata paremmin lapsen 

kysymykseen, koska äiti/isä tulee hakemaan. 

 Ilmoita hoitajalle aina, jos lastasi hakee joku muu kuin huoltaja. Hoitaja voi luovuttaa lapsen 

vain huoltajille tai huoltajan ilmoittamille henkilöille. 

 Lasta EI luovuteta alle 15-vuotiaalle hakijalle ja alle 18 vuotiaan hakijan osalta tarvitaan 

päivähoitopaikkaan vanhempien kirjallinen lupa. Alle kouluikäistä lasta ei myöskään 

lähetetä hoidosta kotiin itsenäisesti tai julkisilla kulkuneuvoilla esim. linja-autolla.  

 Lasta ei luovuteta päihtyneelle hakijalle. 

 Muistattehan käyttää autoissa turvaistuimia ja turvavöitä, sekä pyöräillessä kypärää! 
 

 



Pukeutuminen, vaatteiden nimikointi 

 Lapsella tulee olla päivähoidossa sisä- ja ulkovaatteet erikseen. Varavaatteita tulee olla 

riittävästi (vähintään yksi kuiva vaatekerta).  

 Hoitopaikoissa ulkoillaan 2-3 t/pv, joten huomio, että lapsellasi on lämpimät ja 

säänmukaiset ulkoiluvaatteet (tarvittaessa mm. villasukat, hanskat, kauluri, kuravaatteet ja 

saappaat). Muistattehan päivittää hoitolaukun sisällön vuodenaikojen vaihtelujen mukaan. 

Saman päivän aikana saatetaan tarvita monenlaista vaatetta (esim. aamulla toppavaatetta, 

iltapäivälle kuravaatetta). Vaatteiden tulee olla käyttövaatetta, joilla lapsi saa mennä ja touhuta 

vapaasti ja joissa ei likaantuminen haittaa. 

 Muistattehan huolehtia lasten hoitovaatteiden siisteydestä, kunnosta ja siitä, että vaatteet ovat 

lapsellenne sopivan kokoiset. Kuravaatteiden puhtaanapito kuuluu vanhemmille. 

 Nimikoi lapsesi vaatteet. Näin vältytään parhaiten vaatteiden sekaantumiselta. Usealla lapsella 

saattaa olla samanlaiset kengät tai kintaat. 

 Vanhempien velvollisuuksiin kuuluu toimittaa päivähoitoon myös lapsen tarvitsemat vaipat. 

 Nuha-aikaan huolehdithan, että hoitolaukusta löytyy nenäliinoja. 

 

 

Lapsen sairastaminen 

 Sairasta lasta EI saa tuoda hoitoon! Ilmoita lapsen poissaolo välittömästi hoitopaikkaan. 

 Lapsi voidaan tuoda hoitoon, jos lapsi kykenee osallistumaan hoitopaikan normaaliin 

päivätoimintaan, myös ulkoiluun. 

 Kuumeen jälkeen lapsi on hyvä pitää kotona vielä yhden kuumeettoman päivän ajan. 

Puolikuntoiselle lapselle päivähoitopäivä on raskas. Kuumeeton päivä kotona turvaa myös, 

että lapsesi välttyy parhaiten ikäviltä jälkitaudeilta. 

 Tartuntataudeista (esim. vesirokko, silmätulehdus) tulee ilmoittaa päivähoitoon. 

 Päivähoidossa ei ole lupa lääkitä lasta. 

 Tapaturmissa kaupungin vakuutus korvaa aiheutuneet hoitokulut. Hoitaja ilmoittaa 

tapaturmasta päivähoitotoimistoon, jossa täytetään vakuutusilmoitus. 
 

Ruoka-ajat ja allergiat 

 Aamupala tarjotaan lapselle klo 8-8.30, lounas klo 11-12, välipala klo 14-15, päivällinen klo 

18-18.30, iltapala klo 19.30-20. 

 Allergioista tulee toimittaa lääkärintodistus päivähoitopaikkaan sekä –toimistoon. 

 Hoitopaikassa on periaate, että kaikkea ruokaa maistellaan.  

 Lasta ei pakoteta hoitopaikassa syömään, mutta avustetaan tarvittaessa syöttämällä tai 

muulla tavoin. 
 

Omat lelut 

 Lapsi voi ottaa päivittäin hoitoon mukaan unilelunsa/turvariepunsa.  

 Varsinaisia lelupäiviä voi tiedustella hoitopaikasta, koska ne ovat hoitopaikkakohtaisia. 

Lelupäivänä mukaan otettavat lelut eivät saa sisältää pieniä osia. Sotaleluja tai aseita ei 

myöskään tuoda hoitoon. Lelupäivän leluilla saa leikkiä jokainen lapsiryhmän jäsen.  
 



Päivälepo 

 Ryhmässä olo rasittaa alle kouluikäistä lasta. Lapsen kehityksen kannalta päivälepo on 

jokaiselle lapselle tärkeä. Päivähoidossa jokainen lapsi rauhoittuu päivänaikana päivälevolle. 

Päivälevon aika on hoitopaikoissa klo 12-14.30. Lepohetki muodostuu usein yhteisestä satu- 

tai lauluhetkestä ja sen jälkeen levätään vuoteissa hetki hiljaa ja rauhassa. Nukkumispakkoa 

ei ole. Mikäli lapsi ei nukahda, voi lapsi hetken kuluttua nousta ylös leikkimään. Mikäli 

lapsi nukahtaa, ei häntä herätetä kesken, vaan annamme hänen nukkua rauhassa. 
 

Yhteystiedot 

 On tärkeää, että hoitaja tietää, mistä huoltajat on tavoitettavissa, joten ajantasaisten 

puhelinnumeroiden ilmoittaminen hoitajille on TÄRKEÄÄ! 

 Lapsen sairastuessa tai tapaturman sattuessa otamme välittömästi yhteyttä vanhempiin. 
 

Maksut 

 Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen sekä hoitopäivän pituuden ja 

sovittujen hoitopäivien lukumäärän mukaan. Päivähoitomaksuista on saatavilla erillinen 

tiedote. 

 Mikäli vuototyötä tekevien lapsille on soviteltu hoitopäivien lukumäärä, niin huolehtikaa, 

että hoitopäivien lukumäärä tasoittuu kolmen kuukauden tasoittumisjaksossa.  

 Yllättävät poissaolot sekä sairaspäivät sekä hoitajan sairas- tai vuosiloman alle jäävät 

hoitopäivät ovat toimintapäiviksi luettavia päiviä. 

 Hoitajan vuosiloma tai sairasloma ei vähennä maksua. Kunta järjestää lapselle tuolloin 

varahoitopaikka, jos perheen työ- tai opiskelutilanne sitä vaatii. 
 

Vanhempien vastuulle kuuluvat asiat 

 Lapsen poissaolosta ilmoittaminen 

 Hoitoaikojen ja vapaapäivien ilmoittaminen viimeistään edellisen viikon torstaina, 

päiväkodeissa jopa aikaisemmin.  

 Sairaanlapsen hoito tai hoidon järjestäminen kotona 

 Perheen yhteystietojen ajan tasalla pitäminen 

 Hoitoon tulon yhteydessä tarpeellisten kuulumisten vaihto (esim. lapsi on valvonut yöllä, 

lapsi vaikuttaa flunssaiselta) 

 Lapsen allergioista tai niissä tapahtuvista muutoksista ilmoittaminen. 

 Lapsella on hoidossa asian- ja säänmukaiset vaatteet sekä riittävästi varavaatetta. Vaatteet 

ovat nimikoidut ja puhtaat. Tarkistahan varavaatelaukun sisällön säännöllisesti. 

 Jos lasta hakee joku muu kuin huoltaja, asiasta on ilmoitettava etukäteen. 

 Muistathan arvostaa lapsesi suurella sydämellä valmistamia askarteluja/piirroksia! 
 

 

 

 

 

 



Päivähoitopaikan yhteystiedot 

 

Hoitopaikka:____________________________________________________________________ 

 

Osoite:__________________________________________________________________________ 

 

Puhelinnumero:__________________________________________________________________ 

 

Muuta huomioitavaa hoitopaikasta:_________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Varhaiskasvatuksen hallinnon puhelinnumerot (puhelinaika ma-to 9.30-11.30): 

 Varhaiskasvatuksen johtaja, Kaisa Haapaniemi 040-554 9523 (Alavus aseman seutu  ja 

kylät) 

 Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Sari Karhukorpi 0400-964 871 (Alavus keskusta) 

 Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Erja Valkama 040-8260692 (Töysän alue) 

 Toimistosihteeri (päivähoitomaksut/-laskutus) Marja-Liisa Nurmi 040-6623684 


