
 

Perhepäivähoito 

Hämeenlinnan kaupunki tarjoaa asukkailleen erilaisia perheiden tarpeisiin vastaavia 

varhaiskasvatuspalveluita, jotka täydentävät toisiaan. Kunnallinen perhepäivähoito on kaupungin 

tuottamaa varhaiskasvatuspalvelua, joka tapahtuu perhepäivähoitajan kodissa. Perhepäivähoidossa 

noudatetaan valtakunnallisia varhaiskasvatussuunniteman perusteita ja Hämeenlinnan kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelmaa. Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua enintään neljä kokopäiväistä alle 

esiopetusikäistä hoitolasta, mukaan lukien hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.  

Ennen perhepäivähoidon alkamista käydään aloituskeskustelu, jonka keskeisenä tarkoituksena on 

perhepäivähoitajan, lapsen ja perheen tutustuminen toisiinsa. Aloituskeskustelussa keskiössä on 

lapsi ja hänen elämänsä, hänelle tärkeät asiat ja mielenkiinnon kohteet. Aloituskeskustelu 

suositellaan käytäväksi lapsen kotona, jotta tilanne on lapselle luontaisempi. Aloituskeskustelussa 

sovitaan tutustuminen perhepäivähoitopaikkaan ja muista käytännön asioista esim. lapsen 

hoitopäivän aikana tarvitsemat varusteet. Lapsen etu on huoltajien ja perhepäivähoitajan välinen 

tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö 

Lähellä lasta, ammattitaidolla ja sydämellä 

Perhepäivähoidossa olevat lapset saavat yksilöllistä kasvatusta, hoitoa ja opetusta pienessä 

ryhmässä kodinomaisessa ympäristössä. Perhepäivähoito on ammatillista ja tavoitteellista 

kasvatustyötä, jonka lähtökohtana on aito läsnäolo ja lasta arvostava vuorovaikutus. Toiminta-

ajatuksena on tukea hyvää lapsuutta ja turvata lasten kehitys, kasvu ja oppiminen. Yhteiset arjen 

hetket näyttäytyvät kannustavina ja myönteisinä tilaisuuksina harjoitella elämässä tarvittavia taitoja. 

Perhepäivähoidossa korostuvat joustava lapsentahtisuus, pysyvä turvallinen hoitaja, sekä 

monipuoliset mahdollisuudet rakentaa päivät lapsilta nousevien ajatusten ja mielenkiinnonkohteiden 

ympärille. Hämeenlinnan kaupunki ympäristönä mahdollistaa elämykset kulttuurin, liikkumisen ja 

luonnon parissa, joita myös perhepäivähoidossa monipuolisesti hyödynnetään. 

”Osallisuus on ennen kaikkea yhdessä tekemistä. Mitä lapset tekevät ja mistä he 

kiinnostuvat, siitä innostutaan yhdessä. Perhepäivähoitajana minä olen rikastamassa 

sitä, mikä heistä lähtee, ja siitä rakennetaan yhteistä tekemistä.” (Lumoudu lapsesta, 

2021) 

Ammatillista tukea, kouluttautumista ja ajatustenvaihtoa perhepäivähoitajien itsenäiseen työhön 

tuovat tiimikokoontumiset ja lähijohtajan toteuttama ohjaus ja valvonta. Hoitajien työaika on arkisin 



klo 06–18.00 välillä. Lasten yksilölliset hoitoajat sovitaan joustavasti perheiden tarpeen mukaan 

hoitoaikasopimuksilla. Perhepäivähoitajan lomien, työajan tasausvapaiden ja äkillisten poissaolojen 

aikana lasten päivähoito järjestetään ennalta sovitussa varahoitopaikassa päiväkotiryhmässä, johon 

perhe voi käydä tutustumassa etukäteen. 

Aikaa perheiden kohtaamiselle 

Perhepäivähoidossa toteutuu kiinteä kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa. Luottamuksellinen 

yhteistyö rakentaa kokonaisvaltaista tukea lapsen kasvulle ja kehitykselle, niin perhepäivähoidossa 

kuin kotona. Kunnioittava ja avoin keskustelu lapsen asioissa piirtää askelmerkkejä lapsen hyvän 

kasvun ja kehityksen tueksi jokaisena päivänä. 

Asiakasperheiden kokemuksia perhepäivähoidosta:  

”Perhepäivähoidossa hoitaja pysyy samana, mikä luo turvallisuuden ja pysyvyyden tunteen lapselle” 

”Hoitoryhmä on pieni ja ympäristö on koti (ei pelkästään kodin oloinen), sekä rauhallinen paikka, jossa 

toiset hoitolapset muodostuvat melkeinpä sisaruksiksi” 

”Hoitajasta ja hoitajan kodista tulee lapselle tärkeä osa elämää” 

”Pienessä hoitoryhmässä on helppo ylläpitää lasten ystävyyttä” 

”Yhteydenpito perhepäivähoitajan ja perheiden välillä on sujuvaa ja mutkatonta. Koemme että saamme 

hoitopäivän alussa ja lopussa arvokkaan kohtaamisen lapsemme hoitajan kanssa” 

”Arvostan suuresti lapsilähtöistä ja kodinomaista hoitoa ja hoitajia, jotka avaavat kotinsa ovet meidän 

kaikista rakkaimmille.” 

 


