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Perhepäivähoidon kehittämissuunnitelma 
 
 

1. Johdanto 

 
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 11.6.2018 § 42 varhaiskasvatuksen tilatarveselvityksen ja sen 
liitteiden perusteella käynnistää hankesuunnitelman tekemisen Tulkkilaansijoittuvasta päiväkodista. 
Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että hankesuunnitelmaan on sisällytettävä suunnitelma perhepäivähoidon  
kehittämisestä vähintään nykyisessä laajuudessa. 

 
Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 20.8.2018 § 164 perhepäivähoidon kehittämisen työryhmän, joka 
valmistelee suunnitelman perhepäivähoidon kehittämisestä. Kaupunginhallitus nimesi työryhmään seuraavat 
jäsenet: Janne Savolainen, Raisa Juutilainen, Pilvi-Sisko Godin, Mikko Laiho, esiopetuksen opettaja Saija Vuori 
ja varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Hanhilahti. Lisäksi perhepäivähoitajat valitsivat edustajakseen työryhmään 
Regina Visurin. 

 
Työryhmä kokoontui 4 kertaa. (12.9, 27.9, 11.10, 1.11,). Työryhmä valitsi ensimmäisessä kokouksessa 
puheenjohtajaksi Janne Savolaisen ja muistion laatijaksi Saija Vuoren. 
 
Työryhmän tavoitteena on tehdä Kokemäen perhepäivähoitoa koskeva kehittämissuunnitelma. 
Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on turvata perhepäivähoito yhtenä hoitomuotona tulevaisuudessa 
uudistamalla ja kehittämällä monipuolisesti perhepäivähoidon sisältöä, ohjausta ja toimintamuotoja (laadun 
turvaaminen) varhaiskasvatuslain (540/2018) ja Kokemäen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.  
 
Työryhmä päätti selvittää kehittämissuunnitelmaa varten seuraavat osa-alueet: perhepäivähoidon 
työolosuhteet ja palkkaus, perhepäivähoitajien ammatillisuuden lisääminen ja tukeminen, työssä jaksaminen, 
vertaistuki, perhepäivähoidon eri muotojen kehittäminen, perhepäivähoidonohjauksen kehittäminen sekä 
perhepäivähoidon myönteisen julkisuuden lisääminen. 

 
 

2. Taustaa 

 
Perhepäivähoito on ollut osa suomalaista varhaiskasvatusjärjestelmää kauan, mutta virallisesti  
kunnallinen perhepäivähoito alkoi vuonna 1973, jolloin päivähoitolaki tuli voimaan (Laki lasten  
päivähoidosta 36/19739). Päivähoitolaki toi tullessaan ohjatun kunnallisen perhepäivähoidon.  
Hoitajista tuli kunnan työntekijöitä ja samalla luotiin toinen uusi ammattiryhmä, perhepäivähoidon  
ohjaajat.  

 
Perhepäivähoito voidaan järjestää yksityiskodissa tai muussa kodinomaisessa paikassa, jota kutsutaan 
perhepäivähoitokodiksi. Valtaosa perhepäivähoitajista työskentelee omassa kodissaan yksin. Tämän rinnalle 
on kehittynyt myös muita perhepäivähoidon muotoja: parihoitajamalli, lapsen kotona tapahtuva hoito, 
kolmiperhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, yksityinen perhepäivähoito. 
 
Aluksi perhepäivähoitajaksi ryhtyviä naisia kouluttivat kansan- ja kansalaisopistot. Koulutuksen osalta ei 
suoritettu oppimisen arviointia. Vuonna 1985 Mannerheimin Lastensuojeluliitto laati koulutusta koskevan 
peruskurssiaineiston (laajuus 250 tuntia). Vuonna 2000 perhepäivähoitajien koulutus hyväksyttiin yhdeksi 
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koulutusammatiksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteessa. Ammattitutkinnon perusteet vahvistettiin 
samana vuonna. 
 
Kokemäellä on tällä hetkellä 10 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa. Heistä 7 on vakituisessa 
työsuhteessa ja kolmelle on tehty määräaikainen työsopimus. Kokemäellä 7 perhepäivähoitajaa on 
suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon. Perhepäivähoitajien keski-ikä on 50.4 vuotta. 
 
Ryhmäperhepäiväkoti (määräaikainen, 12 paikkaa) aloittaa toiminnan Sonnilassa 1.11.2018 alkaen. 
Toiminnasta vastaa lastenhoitaja (siirretty Peipohjan päiväkodista) apunaan kaksi perhepäivähoitajaa. 

 

2.1 Syntyvyys 2013- 2018 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

59 48 58 61 62 arvio 39 

 (16.10.2018 tilanteen mukaan) 

2.2 Perhepäivähoitajien eläköityminen 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 vanhuuseläke 

1 varhennettu 

vanhuuseläke 50 % 

 1 vanhuuseläke   2 vanhuuseläke 

 
 

3 Perhepäivähoidon perustehtävä 

 
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 
muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka (Varhaiskasvatuslaki 54072018). 

 
Varhaiskasvatuksessa on kyse kokonaisuudesta, jonka muodostavat opetus, kasvatus ja hoito. Ensisijainen 
kasvatusvastuu on aina kuitenkin lapsen vanhemmilla. 

 
Perhepäivähoito ei ole irrallinen toiminto, vaan se muodostaa luonnollisen jatkumon päiväkotihoidon, esi- ja 
perusopetuksen kanssa. 

 
Perhepäivähoito on hoitomuoto, joka mahdollistaa lapsen kasvun ja kehityksen tukemisen. Perhepäivähoito 
on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa, jossa korostuvat perushoito ja leikki. 
Ammatillinen osaava perhepäivähoitaja toimii tavoitteellisesti lapsen kasvua ja oppimista ohjaten.  

 
Perhepäivähoitajan työ edellyttää hyvin monenlaista ammatillista osaamista. Osaaminen muodostuu 
kokonaisuudesta, johon kuuluvat tiedot, taidot, asenteet, arvot ja ammattietiikka. Olennaisena osana 
perhepäivähoitajien työssä on suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus. Perhepäivähoidossa hoitajan oma 
osaamisen taso vaikuttaa suoraan annetun hoidon laadukkuuteen. Hoitajan on tunnettava, millaiset 
pedagogiset menetelmät sopivat eri-ikäisille lapsille. Myös hoito-osaamisen (ravinto, ulkoilu, liikunta ja lepo) 
merkitys on keskeinen. Työ sisältää myös vaatimuksen yhteistyöosaamisesta, jota tarvitaan yhteistyössä 
vanhempien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tähän liittyy myös läheisesti 
vuorovaikutusosaaminen. Lisäksi omaa työtä ja osaamista on jatkuvasti kehitettävä, samoin sitä on osattava 
arvioida. 
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Perhepäivähoitaja työskentelee itsenäisesti ja vastaa oman ryhmänsä toiminnasta. 

 
Kokemäellä perhepäivähoitajat toimivat tiimissä. Tiimityön hyviä puolia ovat:  

 jokaisella hoitajalla on työyhteisö ja apua saa arjen ongelmiin  

 lasten tarpeisiin voidaan vastata paremmin mm. eriyttämällä toimintaa  

 lapsille tarjottu toiminta on monipuolistunut  

 voidaan yhdessä suunnitella ja jakaa vastuuta toteutuksesta, ei tarvitse yksin selvitä kaikesta  

 voi kysyä toisilta apua esimerkiksi vasujen tekemiseen tai havainnointijuttuihin  

 yhdessä tehty toimintasuunnitelma auttaa omassa työssä, työ on nyt suunnitelmallisempaa 

 voidaan yhdessä tehdä esimiehen antamia tehtäviä  

 vaihdetaan paljon vinkkejä ja materiaaleja, kierrätetään leluja ja välineitä 
 

Perhepäivähoidon perustehtävä pohjautuu Kokemäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattuun 
visioon: 
 
Lapsen jokainen varhaiskasvatuspäivä on hyvä päivä.  

 
Kokemäen varhaiskasvatuksen visio näkyy seuraavasti:  
Lapsi ja hänen huoltajansa kokevat varhaiskasvatuspalveluiden piirissä osallisuutta, turvallisuutta ja 
jatkuvuutta. Lapset voivat varhaiskasvatuksessa hyvin. Heitä ohjataan omaksumaan kestävän kehityksen 
mukainen elämäntapa.  

 
Varhaiskasvatuksen työyhteisöt ovat oppivia, sensitiivisiä ja välittäviä. Varhaiskasvatuksen tehtävissä 
työskentelee koulutettu, osaava, hyvinvoiva ja määrältään riittävä henkilöstö, jota kannustetaan jatkuvaan 
työn ja ammattitaidon kehittämiseen.  

 
Varhaiskasvatussuunnitelma toteutetaan ja niitä arvioidaan säännöllisesti. Perheiden ja lasten monimuotoiset 
tarpeet ja perheiden osallisuus ovat keskeisiä varhaiskasvatuspalvelujen toteuttamisessa ja suunnittelussa. 
Huoltajuutta tuetaan.  

 
Varhaiskasvatuspalvelujen pedagogiikkaa kehitetään. Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen 
toteuttamista kuvaa kokonaisvaltaisuus. Varhaiskasvatuksessa lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten 
yhdessä ideoima, sekä henkilöstön johdolla suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan. Pedagoginen toiminta 
läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden 
 
 

4 Perhepäivähoidon palveluohjaus 

 
Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatukseen oikeutetun lapsen vanhemmille tai muille huoltajille  
neuvontaa ja ohjausta heidän käytettävissään olevista varhaiskasvatuspalveluista. Ohjauksessa on  
selvitettävä varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot ja tarjolla olevat vaihtoehdot sekä muut seikat, joilla on  
vaikutusta lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseen (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 16 §) 

 
 Kokemäellä varhaiskasvatuksen palveluohjaus on varhaiskasvatuspäällikön vastuulla. Hän vastaanottaa ja 

käsittelee kaikki uudet varhaiskasvatushakemukset, joilla haetaan varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodista tai 
perhepäivähoidosta. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu asiakasohjaus, perheiden palvelutarpeiden arviointi 
sekä palvelujen koordinointi. Varhaiskasvatuspäällikön tehtävänä on antaa vanhemmille tietoa kaikista 
Kokemäen kaupungin järjestämistä varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatuspäällikkö on yhteydessä 
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perheisiin heti hakemuksen saavuttua. Hän tiedottaa perheitä myös muista tärkeistä varhaiskasvatuksen 
aloittamiseen liittyvistä käytänteistä. 

 
 Huoltajat voivat kysyä varhaiskasvatukseen liittyviä kysymyksiä jo ennen hakemuksen tekoa. 

Varhaiskasvatuspäällikkö pohtii yhdessä perheen kanssa millainen varhaiskasvatuspalvelu olisi juuri sillä 
hetkellä lapsen ja perheen tarpeiden mukainen. 

 
Maksuasioissa perheitä neuvoo päivähoitosihteeri. 

 
Varhaiskasvatuspäällikköön ja päivähoitosihteeriin voi ottaa yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse. 
 
 

5 Perhepäivähoidon muodot ja palkkaus 

5.1 Hoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito 

 
Perhepäivähoitajan ryhmässä voi olla (hoitajan omat lapset mukaan lukien) korkeintaan neljä  
kokopäiväisesti hoidossa olevaa 9 kk–5-vuoden ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva  
esikoululainen tai koululainen. 
 
Hoitajan peruspalkka määräytyy hoitajalta varattujen hoitopaikkojen lukumäärän mukaan. Hoitosuhteeseen 
perustuvat korvaukset kuten palkka ym. maksetaan siitä päivästä alkaen, kun hoito tosiasiallisesti alkanut.  
 
Hoitopaikasta maksettava korvaus on tällä hetkellä seuraava: 

 

 Hoitopaikka on varattu 
keskimäärin yli 5 tunniksi päivässä 

Hoitopaikka on varattu keskimäärin 
enintään 5 tunniksi päivässä 

Perhepäivähoitajalla 
on vaadittava 
koulutus 

411,17 € 205, 35 € 

Perhepäivähoitajalla 
ei ole vaadittavaa 
koulutusta 

392,33 € 196, 17 € 

 
Jos hoitajalta, jolla on tehtävään vaadittava koulutus, on varattu neljälle lapselle hoitopaikka keskimäärin yli 5 
tunniksi päivässä, niin hänen tehtäväkohtainen palkkansa (ilman lisiä) on 1 644.68 euroa. 
 
Jos hoitajalta, jolla on tehtävään vaadittava koulutus, on varattu kolmelle lapselle hoitopaikka keskimäärin yli 
5 tunniksi päivässä ja yhdelle hoitopaikka keskimäärin enintään 5 tunniksi niin hänen tehtäväkohtainen 
palkkansa (ilman lisiä) on 1 438.86 euroa. 
 
Suomessa on myös kuntia, jotka maksavat perhepäivähoitajille kiinteää kuukausipalkkaa. Mm. Eurajoki on 
maksanut perhepäivähoitajille kiinteää kuukausipalkkaa jo seitsemän vuotta. Eurajoen varhaiskasvatuksen 
palvelupäällikön mukaan kiinteä kuukausipalkka on helpottanut perhepäivähoitajien rekrytointia. Hänen 
mielestään on vaikea kuitenkin arvioida onko palkalla ollut vaikutusta työhön sitoutumiseen ja 
työmotivaatioon. 
 
Hoitaja voi noudattaa päiväkotien kiertävää ruokalistaa tai hän voi suunnitella itse kiertävän ruokalistan, 
huomioiden leikki-ikäisten ruokasuositukset. Kokemäellä hoitajalle korvataan lapsen päivittäin syömät ateriat 
seuraavin perustein: 
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Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta 
aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES (2018 – 2019) 
perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) 13 §:n mukaan Suomen 
Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen 
perusteella. 

 
 

 Korvaus 

Aamupala 0.73 € / lapsi 

Lounas 1.72 € / lapsi 

Välipala 0.73 € / lapsi 

Muu kustannus 1.83 € / kokopäiväinen lapsi 
1.08 € / osapäiväinen lapsi 

Yht. / päivä 5.01 € / kokopäiväinen lapsi / kaikki ateriat ja muu kustannus 

Yht. / kuukausi 105.21 € / kokopäiväinen lapsi I kaikki ateriat ja muu kustannus / 
joka päivä 

Yht. / 4 lasta /kuukausi 421€ - ruoan osuus 267 € 

 

5.2 Parihoitajamalli 

 
Parihoitajamallissa perhepäivähoitaja ottaa omaan kotiinsa työparin. He voivat yhdessä hoitaa  
kahdeksaa lasta.  
 
Hoitajan, jonka kodissa hoidetaan lapsia, palkka määräytyy hoitajalta varattujen hoitopaikkojen  
lukumäärän mukaan(1 644.68 euroa). Lisäksi hän saa korvausta työparista ja lapsimäärän koosta 500 
euroa kuukausi tai 25 euroa / päivä. Työparin palkka määräytyy KVTES:n liitteen 5 mukaan (1816. 04 
euroa). 
 
Aterioiden suunnittelu ja valmistaminen on sen hoitajan vastuulla, jonka kotona työskennellään. 
 
Kustannuskorvaus määräytyy kuten omassa kodissa työskentelevällä perhepäivähoitajalla, kahdeksan  
lapsen mukaan. 

5.3 Kolmiperhepäivähoito 

 
Kolmiperhepäivähoito on hoitomuoto, joka on aikoinaan kehittynyt opiskelijapiireissä.  
Hoitorenkaaseen kuuluu kahdesta neljään kotia tai perhettä. Tähän hoitomuotoon voi kuulua  
enintään neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esikoulu- tai kouluikäinen lapsi. Kunnan  
palkkaama perhepäivähoitaja hoitaa samaa lapsiryhmää aina sovittuina aikoina tai vuoro-viikoin eri  
kodeissa.  
 
Kolmiperhepäivähoitajan palkka määräytyy KVTES:n liitteen 5 mukaan (1816. 04 euroa). 
 
Lasten huoltajat suunnittelevat ja esivalmistelevat päivän ateriat. 
 
Kolmiperhepäivähoidossa toteutetaan suosituksia (Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevat 
perhepäivähoidon kustannuskorvaukset) soveltuvin osin. 
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5.4 Lapsen kotona tapahtuva hoito 

 
Lapsen kotona tapahtuva hoito on hoitomuotona omanlaisensa. Se eroaa kolmiperhepäivähoidostasiinä, että 
hoitoa voidaan tarjota vain yhden perheen lapsille. Näin ollen hoito järjestetään heidänkotonaan. Tällainen 
hoitoryhmä voi koostua vähintään kolmesta alle kouluikäisestä lapsesta.Poikkeuksena ryhmäkokoon vaikuttaa 
lapsen mahdolliset erityisen tuen tarpeet.  
 
Lapsen kotona työskentelevän hoitajan palkka määräytyy KVTES:n liitteen 5 mukaan (1816. 04euroa).  
 
Lapsen huoltaja suunnittelee ja esivalmistelee päivän ateriat. Perheelle ei makseta ateriakorvauksia. 

5.5 Ryhmäperhepäivähoito 

 
Ryhmäperhepäivähoito on 1–5-vuotiaille lapsille sopiva hoitomuoto. Ryhmäperhepäivähoidossa  
kaksi perhepäivähoitajaa työskentelee kunnan ylläpitämissä tiloissa. Lapsiryhmän koko on  
kahdeksan alle kouluikäistä lasta. Jos ryhmäperhepäivähoitokodissa työskentelee kolme hoitajaa, 
yhdellä hoitajalla on oltava vähintään lähihoitajan (lapset ja nuoret) tutkinto. Tällöin lapsiryhmän  
koko on kaksitoista lasta. Ryhmäperhepäiväkoti on pääsääntöisesti auki klo 6.30 -17. 
 
Ryhmäperhepäivähoitajan palkka määräytyy KVTES:n liitteen 5 mukaan (1816. 04 euroa). 
 
Ryhmäperhepäivähoitokotiin lounas ja välipala tulevat yleensä kunnan keskuskeittiöltä. Aamupala  
valmistetaan yleisesti hoitopaikassa.  
 
Kokemäellä suoritteen hinta on 2.60 euroa /  lapsi / päivä.Neljän lapsen lounaan ja välipalan 
kustannukset ovat 220€ kuukaudessa. Aamupalan kustannukset ovat noin 60 € kuukaudessa. 
Neljän lapsen ruokailukustannukset ovat 280 € kuukaudessa (sis. aamupala, lounas ja välipala). 

5.6 Yksityinen perhepäivähoito 

 
Yksityinen perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito ovat yksityisen hoidon tuella ja yksityisen hoidon tuen 
kuntalisällä tuotettua palvelua. 

 
Yksityinen perhepäivähoito on kaupungin ohjaamaa ja valvomaa. Jokainen aloittava perhepäivähoitaja ja 
koti tulee olla hyväksytty ennen toiminnan aloittamista. Lapsen huoltajat tekevät yksityisen 
perhepäivähoitajan kanssa sopimuksen hoitopalvelusta. Yksityiseen perhepäivähoitoon haetaan 
ottamalla yhteys suoraan yksityiseen perhepäivähoitajaan. Huoltaja voi tutustua useaan hoitajaan ennen 
päätöksen tekemistä ja myös hoitaja voi valita lapsiryhmäänsä sopivat lapset. Ennen hoidon aloitusta 
huoltaja laatii yhteistyössä perhepäivähoitajan kanssa hoitosopimuksen, jolla sovitaan yhteisistä 
käytänteistä ja maksusta. 
 
Perhe voi hakea Kelasta lakisääteistä yksityisen hoidon tukea ja mahdollista yksityisen hoidon tuen kuntalisää. 
Kela maksaa tuen suoraan palveluntuottajalle. 
 
Jokaisella yksityisellä perhepäivähoitajalla on omat hinnastot ja joka kunnassa omat tuet 
hoitomaksuihin. Keskimäärin hoitomaksu alle kolme vuotiaasta lapsesta on 450 euroa ja yli 3 vuotiaasta 
lapsesta 400 euroa kuukaudessa. 
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6 Perhepäivähoidon ohjaus 

 
Perhepäivähoidon ohjauksesta vastaavan tehtävänkuva vaihtelee kunnittain, ja usein virkaan on yhdistetty 
perhepäivähoidon pedagogisen ohjaamisen lisäksi muita tehtäviä. Perhepäivähoidon osalta työntekijä vastaa 
perhepäivähoidon toiminnan ohjauksesta, sisällön kehittämisestä ja toimii perhepäivähoitajien esimiehenä. 

Perhepäivähoitajien ohjauksesta vastaava työntekijä tukee ja neuvoo perhepäivähoitajia heidän työssään, ja 
myös valvoo, että hoito-olosuhteet ovat sellaiset kuin on sovittu. Hän vastaa kasvatuksen laadusta 
huolehtimalla hoitajien kouluttautumisesta sekä varhaiskasvatussuunnitelmien laadinnasta ja seurannasta. 

Perhepäivähoidon esimiehellä on vastuu perhepäivähoidon laadusta ja sen sisällöllisestä kehittämisestä 
valtakunnallisen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan (OPH 2016) suunnassa. 
Työhön kuuluu myös kunnan koko varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen, organisointi ja koordinointi 
yhteistyössä muiden varhaiskasvatuksen esimiesten sekä koulu- ja vapaa-aikatoimen asiantuntijoiden kanssa. 

 

7 Perhepäivähoitolasten varahoito 

 
Hoitajan sairauden, vuosiloman tai tasausvapaiden aikana lapsen varahoito järjestetään yleensä päiväkodissa 
tai toisen hoitajan luona. 

 
Lapsen aloittaessa perhepäivähoidossa hänelle sovitaan samalla varahoitopaikka ja sovitaan selkeä käytäntö 
yhteydenotosta varahoitopaikkaan. Erityistä huomiota kiinnitetään lasta koskevan tiedon siirtoon ja 
varahoitopaikkaan tutustumiseen.Lapsen oma hoitaja ja varahoitopaikka tekevät yhteisen 
tutustumissuunnitelman. Ensiksi varahoitopaikkaan tutustuu hoitaja lapsiryhmänsä kanssa. Sen jälkeen 
varattaan aika, jolloin huoltajat ja lapsi tutustuvat varahoitopaikkaan (tilat, tavat, henkilöstö). Silloin on myös 
mahdollisuus vaihtaa lasta ja hoitoa koskevaa tietoa. 

Varahoidon kehittämisen lähtökohdaksi on otettu varahoidon laadun parantaminen ja toiminnan 
sujuvoittaminen. Varahoitoa on parannettu useissa kunnissa ottamalla käyttöön maksuhyvityskäytäntö. 
Huoltajat saavat maksuhyvityksen, jos he sitoutuvat järjestämään lapsensa hoidon itse hoitajan poissaolojen 
aikana (kirjallinen sopimus, joka tarkistetaan aina uuden toimikauden 1.8 alussa). 

Päiväkodin työntekijä menee perhepäivähoitajan kotiin silloin, kun hoitaja käy esim. lääkärissä. Lapsia ei 
tarvitse viedä varahoitopaikkaan. Henkilökuntaa voidaan helpoiten irrottaa lasten päiväunien aikaan. 
 
Päiväkodit suunnittelevat lasten sijoittelun ryhmiin huomioiden huoltajien ja perhepäivähoitajan toiveet.  
Ainakin 2 saman hoitajan lasta olisi turvallisinta sijoittaa samaan ryhmään. Varahoitopaikka kiinnittää 
huomion myös arjen järjestelyihin, esim. lapsen lepopaikkaan, vaatesäilytykseen jne haetaan sujuvampia ja 
pysyviä ratkaisuja. 

 

8 Yhteistyö 

 
Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä siten, että jokainen lapsi saa oman kehityksensä 
ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Vastuu yhteistyön toteutumisesta ja 
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suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen järjestäjillä. He vastaavat myös siitä, että yhteistyötä 
toteutetaan tarvittaessa monialaisesti.  
 
Varhaiskasvatuksen yhteistyötahoilla tarkoitetaan kaikkia niitä alueellisia ja paikallisia toimijoita, joiden 
kanssa varhaiskasvatuksen on luontevaa tehdä yhteistyötä. Yhteistyö esimerkiksi opetuksesta, liikunnasta, 
kirjastosta ja kulttuurista vastaavien tahojen ja muiden lähiympäristön toimijoiden kanssa lisää 
oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee varhaiskasvatuksen tavoitteita. 
 
Yhteistyön merkitys on erityisen tärkeää siirtymävaiheissa, kuten lapsen siirtyessä päiväkotiin tai aloittaessa 
esiopetuksen. Siirtymävaiheet, toteutumisprosessi ja henkilöstön vastuut on varhaiskasvatuksessa ohjeistettu. 

8.1 Huoltajat 

 
Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa perhepäivähoidon arkea. Sen tavoitteena 
on huoltajien ja hoitajan yhteinen sitoutuminen lapsen terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen 
edistämiseen. Kasvatusyhteistyön onnistumista tukee molemminpuolinen luottamus, tasa-arvoinen 
vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus. Yhteistyö pohjautuu hoitajan aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen. 
 
Perhepäivähoidon aloittamistilanteessa huoltajat täyttävät hoitajan kanssa palvelusopimuksen, johon 
kootaan lapsen ja perheen tietoja sekä tarpeita. Siinä selvitetään ja sovitaan huoltajien kanssa lasta koskevien 
asioiden käsittelystä. Sopimuksen laadinnan tai päivityksen yhteydessä huoltajille kerrotaan 
varhaiskasvatuksen järjestämisestä sekä yhteistyön merkityksestä varhaiskasvatuksessa.  
 
Yhteistyöllä voi olla erilaisia tehtäviä ja muotoja. Lasten päivittäiset tapahtumat ja kokemukset jaetaan 
huoltajien kanssa. Huoltajien on myös mahdollisuus tulla tutustumaan lapsen päivään perhepäivähoidossa. 
Yhteisellä keskustelulla on erityinen tehtävä laadittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Yhteistyön 
merkitys huoltajien kanssa korostuu, kun suunnitellaan ja toteutetaan lasten kehityksen ja oppimisen tukea. 
Luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa huoltajien ja henkilöstön välisen yhteistyön myös haastavissa 
tilanteissa, esimerkiksi huolen herätessä lapsen hyvinvoinnista. 
 
 Kannustavat ja lapsen kehitystä ja oppimista myönteisesti kuvaavat viestit ovat tärkeitä. Huoltajan ja 
henkilöstön havainnot ja keskustelut lapsen päivästä luovat pohjan lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
turvaamiselle. Samalla se tukee luottamuksellisen kasvatusyhteistyösuhteen syntymistä. Kohtaamisten lisäksi 
tietoa välitetään paperisten ja sähköisten viestimien kautta. 
 
Lisäksi vähintään kerran vuodessa toteutuu vanhempainilta, jossa arvoja, tavoitteita ja vastuita käsitellään 
yhdessä. Yhteistyössä huomioidaan perheiden moninaisuus, lasten yksilölliset tarpeet sekä huoltajuuteen ja 
vanhemmuuteen liittyvät kysymykset. Tarvittaessa keskusteluissa käytetään tulkkia molemminpuolisen 
ymmärryksen varmistamiseksi. Vanhempainiltojen lisäksi toiminnassa on yhteisiä juhlia ja tapahtumia. 
 
Yhteistyö voi tukea myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta. Huoltajien verkostoituminen ja yhteinen 
toiminta erilaisissa tilaisuuksissa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa tukea henkilöstön työlle. 

 

8.2 Päiväkodit 

 
Perhepäivähoitajien ja päiväkotien välinen yhteistyö on Kokemäellä vähäistä. 
 
Nykyisiä yhteistyömuotoja ovat: 
● hoitajat käyttävät päiväkotitiloja tiimikokouspaikkana 
● hoitajat tutustuvat lapsiryhmän kanssa varahoitopaikkaan yhden aamupäivän aikana 
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● hoitajat vierailevat satunnaisesti erilaisissa päiväkodissa järjestettävissä tapahtumissa 
● perhepäivähoitolasten ja päiväkotilasten yhteiset tapahtumat ja retket 
● jos perhepäivähoitajalla on vajaa lapsiryhmä, hänen on mahdollisuus mennä töihin päiväkotiin 
   (hoitolapset mukana) 
● perhepäivähoitajien liikuntavastaava ja päiväkotien liikuntavastaavat tekevät yhteistyötä 

8.3 Seurakunta 

 
Varhaiskasvatuksen näkökulmasta yksi merkittävimmistä uskontokasvatuksen suunnannäyttäjistä on 
varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu) perusteet (2016). 
 
On suositeltavaa, että myös seurakunnan omassa toiminnassa noudatetaan Vasun periaatteita. Tämä on 
tärkeää sekä yhteistyön että toiminnan laadun näkökulmasta. 
 
Yhteiskunnan varhaiskasvatus on uskonnollisesti sitoutumatonta. On hyvä tehdä ero Vasun sisältämän 
katsomuskasvatuksen ja seurakunnan kanssa tehtävän muun yhteistyön välillä. 
 
Katsomuskasvatus pitää sisällään kaikki lapsiryhmässä esiintyvät uskonnot ja katsomukset sekä 
uskonnottomuuden. Niihin tutustutaan ja niitä käsitellään lapsen kehitystason mukaisesti arjen tilanteissa ja 
vuoden kulkuun liittyen. 
 
Katsomuskasvatus on luonteeltaan yleissivistävää ja kuuluu kaikille lapsille. Vastuu sen toteuttamisesta on 
kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstöllä. 
 
Perhepäivähoidossa tutustutaan myös yleiseen kulttuuriperintöön ja perinteisiin.Seurakunta voi toimia 
yhtenä oppimisympäristönä, jolloin esim. kirkkoon ja hautausmaahan tutustutaan kulttuuriperinteen 
näkökulmasta. Tämä on varhaiskasvatuksen omaa toimintaa, johon kaikki lapset osallistuvat. Se ei sisällä 
uskonnonharjoitusta. Seurakunta voi pitää esillä erilaisia (oppimisympäristö)mahdollisuuksia, joista hoitaja 
valitsee itselleen sopivia vaihtoehtoja. 
 
Perhepäivähoidossa ovat luontevasti läsnä myös vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja perinteet (joulu, 
pääsiäinen). Uskontoon viittaavat juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Perinteiset juhlat voivat 
sisältää yksittäisen virren tai esim. joulukuvaelman, mutta eivät uskonnonharjoittamista. 
 
Yhteistyö kunnan ja seurakunnan varhaiskasvatuksen välillä voi sisältää myös uskonnollisia tilaisuuksia (esim. 
adventti-, pääsiäis- ja kevätkirkot, kouluun lähtevien siunaaminen). Yhteistyöneuvotteluissa seurakunta voi 
tarjota näitä tilaisuuksia ja ne tulee suunnitella yhdessä varhaiskasvatushenkilökunnan kanssa. 
 
Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuvat ne lapset, joiden huoltajat antavat siihen luvan. Perhepäivähoitaja 
huolehtii tiedottamisesta lasten huoltajille ja järjestää muille lapsille samanveroista toimintaa. Lapsen 
osallistumiseen ei vaikuta uskonnollisen yhteisön jäsenyys, vaan huoltajien tahtotila. 

 

8.4 Monialainen yhteistyö 

 
Monialaisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen toteuttaminen toimintayksiköissä lasten 
tarpeita vastaavasti.  Kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään toimittava monialaisessa yhteistyössä ja 
luotava tarvittavat yhteistyörakenteet. 
 
Perhepäivähoidossa tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen erityisopettajan, neuvolan ammattilaisten, 
lastensuojelun sekä muiden terveydenhuollon (psykologi, puheterapeutti) ja sosiaalipalveluiden 
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toimijoiden kesken. Yhteistyön merkitys korostuu, kun jollain näistä tahoista herää huoli lapsen 
kehityksestä tai hyvinvoinnista tai kun lapsen tukea suunnitellaan ja järjestetään. 
 
Kokemäen varhaiskasvatuksessa perhepäivähoitaja tekee yhteenvedon yli 3 vuotiaasta lapsesta 
neuvolatarkastusta varten. Hoitajan antama arvio on tärkeä osa lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen 
ja hyvinvoinnin arviointia sekä tuen tarpeiden varhaista tunnistamista monialaisessa yhteistyössä. 
 
Kokemäellä toimivat alueelliset varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmät, joissa perhepäivähoidossa olevan 
lapsen tuen järjestelyistä sovitaan monialaisesti yhdessä huoltajien kanssa (oppimisen tuki ja huoliryhmä). 
 
Tulkkilan ja Peipohjan yhteisöllisissä tukiryhmissä on perhepäivähoitajien edustus. 

 

9 Kustannusvaikutus 

 
Tällä hetkellä neljän kokopäivähoidossa olevan lapsen mukainen tehtäväkohtainen palkkakustannus  
kymmenelle perhepäivähoitajalle on 197 362 euroa vuodessa.Arvio perhepäivähoitajille maksettavasta työn 
vaativuuden arvioinnin (TVA) mukaisesta korvauksesta vuodelle 2018 on noin 12 200 euroa. 
Työn vaativuuden mukaan maksettava korvaus tarkistetaan joka kuukausi. TVA-korvaukseen sisältyvät: 

 alle 2.5 –vuotias lapsi hoidossa 

 pitkäaikaissairaan lapsen hoito 

 suomi toisena kielenä (S2) lapsi 

 lastensuojelun avohuollon tukitoimi 

 lapsen tuen tarve (tehostettu ja erityinen tuki) 

 työpari (määräaikainen tai tilapäinen) 

 kertakorvaus  

 tiiminvetäjän tehtävät 
 
Jos hoitajille siirrytään maksamaan kiinteää kuukausipalkkaa, tehtäväkohtainen palkkakustannus olisi  
217 925 euroa vuodessa. Tämä summa sisältää TVA-korvauksen. 
 
Kustannuskorvaus (sisältää ateriakorvaukset ja muun kustannuksen) maksetaan hoitajalle aina riippumatta  
siitä millä perusteella tehtäväkohtainen palkka määritellään. 

 

10 Työryhmän esitys 

 
Työryhmä esittää, että: 
 
1. perhepäivähoidon palveluohjaus on varhaiskasvatuspäällikön vastuulla 

o perhepäivähoitoon voidaan sijoittaa lapsia, joiden hoitoaika on klo 6.30-17.00 välillä 
o perhepäivähoitoon ei sijoiteta tukea tarvitsevia lapsia 
o perhepäivähoito on ensisijaisesti pienten lasten hoitomuoto 

2. varhaiskasvatuksen palvelutarjontaa suunniteltaessa huomioidaan perhepäivähoidon eri muodot 
3. perhepäivähoidon ohjauksesta vastaaosa-aikaisesti Tulkkilan koulun esiopetuksen opettaja tai päiväkodin 

lastentarhanopettaja 
o ohjauksen painopiste on pedagogisessa ohjauksessa 

4. perhepäivähoidon varahoito järjestetään aina päiväkodeissa hoitajan vuosilomien, sairauslomien ja 
tasausvapaapäivien aikana 
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o hoitajan muutaman tunnin poissaolojen aikana perhepäivähoitokotiin tulee työntekijä lapsen 
varahoitopäiväkodista 

o lapsen varahoitopaikka kirjataan hoitosopimukseen 
o hoitaja käy ensin lapsiryhmänsä kanssa tutustumassa varahoitopaikkaan, sen jälkeen huoltajat 

sopivat tutustumiskäyntiajankohdan 
o hoitajien vastuulla on tiedonsiirto lapsesta päiväkotiin (erillinen lomake) 

5. yhteistyötä päiväkotien kanssatulee tiivistää  
o varahoito 
o erilaiset tapahtumat 
o monialainen yhteistyö 

6. perhepäivähoito tekee yhteistyötä seurakunnan kanssa varhaiskasvatussuunnitelman periaatteita 
noudattaen 

o yhteistyö ei sisällä uskonnon harjoittamista 
7. perhepäivähoitajille maksetaan kiinteää kuukausipalkka 1.8.2019 alkaen 

o kuukausipalkkaa määräytyy KVTES:n 2018 – 2019 mukaan (liite 5 Varhaiskasvatusyksikössä 
työskentelevät perhepäivähoitajat) 

o tämän hetkinen tehtäväkohtainen palkka on 1 816, 04 euroa. 
o kiinteään kuukausipalkkaan sisältyy 1.8.2019 alkaen työn vaativuuden arvioinnin perusteella 

maksettavat lisät 
o  perhepäivähoitajan omista alle kouluikäisistä lapsista määritellään varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu 
o jos hoitajalla on vajaa lapsiryhmä (alle 3 lasta) yli kaksi viikkoa, niin hän siirtyy päiväkotiin 

lapsiryhmänsä kanssa 
8. jos perhepäivähoidon kehittämissuunnitelma hyväksytään, niin sen jälkeen neuvotellaan paikallinen 

sopimus omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehdoista. 
 

 
 

 
 


