Tervetuloa perhepäivähoitoon
Mitä kunnallinen perhepäivähoito on?

Perhepäivähoito on päivähoitomuoto, jossa lapsiryhmä on pieni; 4 alle kouluikäistä kokopäivähoidossa sekä mahdollisesti viidentenä osapäiväinen esikoulu- tai kouluikäinen lapsi. Hoitopaikkana
on hoitajan koti.

Yleiset tavoitteet

Turvallinen hoito- ja kasvatusympäristö.
Perusturvallisuuden takaaminen luo edellytykset tunne-elämän vahvistumiselle lapsen ensimmäisten ikävuosien aikana. Tuttuuden ja turvallisuuden myötä lapsen ja hoitajan välille kehittyy kiinteä
tunnesuhde.
Yksilöllisellä hoidolla vahvistetaan lapsen itsetunnon oikeansuuntaista kehittymistä. Pienessä
ryhmässä lapsen erityispiirteet on helppo huomioida ja hänen tarpeisiinsa voidaan vastata hyvin.
Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää
Toiminnan suunnittelun lähtökohtana on kunkin lapsiryhmän ja siihen kuuluvien lasten ja heidän
vanhempiensa tarpeet ja toiveet. Perhepäivähoitajan ja vanhempien päivittäinen kohtaaminen mahdollistaa mutkattoman tiedonkeruun ja vuorovaikutuksen.
Perhepäivähoito on lapsikeskeistä varhaiskasvatusta, jossa lasten omaehtoinen innostus ja
kiinnostus on toimintahetkien lähtökohtana. Tähän pieni ryhmä antaa hyvät mahdollisuudet.

Sisällölliset tavoitteet

Perhepäivähoidossa kasvatus on tavoitteellista toimintaa, jossa lapsen ikätason huomioiden
edetään päivähoidon sisällöllisten tavoitteiden mukaisesti.
Kullekin lapselle laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan. Kielelliseen kehitykseen, liikuntaan, taidekasvatukseen
(kuvataiteet, musiikki, kädentaidot). Eettiseen kasvatukseen määritellään vanhempien hyväksymät
tavoitteet.
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Päiväohjelman rungon perhepäivähoidossa luo hyvä perushoito. Perushoitotilanteet (ulkoilu, lepo,
ruokailu) ovat myös kasvatustilanteita, joissa mm. tuetaan omatoimisuutta, opitaan hyviä tapoja,
toisten huomioimista jne.
Leikeillä on keskeinen asema perhepäivähoidossa. Leikki on lapsen tärkein keino kehittää omaa
persoonallisuuttaan, oppia sosiaalisia taitoja jne. Perhepäivähoitaja luo mahdollisuudet ja edellytykset
leikkien toteutumiselle sekä on lasten käytettävissä, kun aikuista tarvitaan. Ajankäyttö on joustavaa ja
leikit pyritään leikkimään loppuun ennen seuraavaa toimintaa.
Ympäristö- ja työkasvatus ovat myös luonteva osa perhepäivähoidon kasvatuskäytäntöä.
Perhepäivähoidossa tarjoillaan lapsille monipuolista kotiruokaa mahdolliset erityisruokavaliot
huomioiden.
Lisäksi perhepäivähoidossa järjestetään monenlaista kerhotoimintaa, missä lähialueiden hoitajat kokoontuvat lapsiryhmänsä kanssa yhteisiin laululeikki-, musiikki-, ja liikuntatuokioihin.

Tukea tarvitseva lapsi

Perhepäivähoitoon voidaan sijoittaa tukea tarvitseva lapsi hänen yksilölliset tarpeensa (kuntoutus,
lääkitys yms.) ja muu hoitoryhmä huomioonottaen.

Sijaishoito

Perhepäivähoitajalle kertyy työajan pituudesta johtuen ylityötä, jotka tasoitetaan 16 viikon jaksoissa.
Jakson aikana hoitajalle kertyy n. 8 tasoituspäivää (= hoitajan vapaapäivät). Jokaiselle hoitolapselle
osoitetaan sijaishoitopaikka oman hoitajan ollessa estynyt. Sijaishoitopaikka on päiväkoti tai alueesta
riippuen sijaishoitopiste.

Perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitajana toimii vähintään perhepäivähoitajan peruskurssin suorittanut kasvatusalan ammattilainen (perhepäivähoitajien kurssi, perhepäivähoidon ammattitutkinto, sosiaali- ja terveydenalan
koulutus yms.). Perhepäivähoitaja on henkilö, joka kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja täyden vastuun
kantamiseen hoitoryhmän lapsista.

Perhepäivähoitokoti

Kodin tulee täyttää hoitokodille asetettavat vaatimukset terveydellisiltä olosuhteiltaan sekä tilojen,
turvallisuuden ja välineiden suhteen.

Toiminnan ohjaus

Perhepäivähoidon esimiehenä toimii toimintayksikköesimies, joka ohjaa hoitajan työtä, puhelinkeskusteluin, ohjauskäynnein, yhteispalaverien ym. avulla. Hän organisoi kasvatustoimintaa ja -tapahtumia,
hoitajien täydennyskoulutusta sekä hoitaa muita päivähoitoon liittyviä asioita, kuten lasten sijoittamisia avoinna oleviin päivähoitopaikkoihin. Hän toimii myös yhteyslinkkinä vanhempien ja päivähoidon
muiden yhteistyötahojen välillä.
Toimintayksikköön kuuluu perhepäivähoitajan lisäksi alueittain vaihdellen yksi/kaksi päiväkotia, ryhmäperhepäiväkoteja, avointa toimintaa.

Muita perhepäivähoitomuotoja

Hoitajan omassa kodissa tapahtuvan perhepäivähoidon lisäksi järjestetään ns. kolmiperhehoitoa, jossa
hoitaja toimii lasten omassa kodissa sekä erillisissä tiloissa tapahtuvaa ryhmäperhepäivähoitoa, jossa
kahden tai kolmen hoitajan vastuulla on 8/12 kokopäivälasta ja 2/2 osapävälasta.

Lisätietoja perhepäivähoidosta www.vantaa.fi / paivahoito
tai oman asuinalueen päiväkodin johtajalta.

Yhdessä lapsen parhaaksi
Tiedot tarkistettu 13.6.2011

2

