
Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2019-2020

Päivittäinen toiminta-aika

Perhepäiväkodin hoitoaika arkisin on klo 7:00-17:00. Iltaisin ja viikonloppuisin 
perhepäiväkoti on kiinni. Arkipyhistä voidaan sopia erikseen. Asiakasryhmä koostuu max.
neljästä 0-5-vuotiaasta lapsesta. Perhepäivähoitajia on yksi. 

Perhepäiväkoti sijaitsee Jyväskylän keskustassa Harjun läheisyydessä. Koti on tilava 
kerrostalokaksio. Mainio ulkoilumahdollisuus Harjun lisäksi on läheinen Mäki-Matin 
perhepuisto. Teemme retkiä keskusta-alueella esimerkiksi puistoihin ja kirjastoon.

Sisällä lasten käytössä on olohuone, keittiö, eteinen ja wc. Makuuhuone on lasten 
päiväunipaikka, muuten siellä ei vietetä aikaa ilman perhepäivähoitajan poikkeuslupaa 
(majarakennus, rauhallinen kotileikki, kirjojen selailu tms.) 

Hoitopäivän aikana perhepäivähoitajan avopuoliso saattaa olla kotona, mutta hän ei 
osallistu lastenhoitoon. Lisäksi toiminnassa ovat aktiivisesti mukana lapsiystävälliset koira
Welsh corgi Tuisku sekä kissa Khoshekh. 

Yksikön pedagogiset painotukset ja oppimisympäristön kuvaus

Perhepäivähoidossa kasvatusta johtavia arvoja ovat tasa-arvoisuus, lapsilähtöisyys ja 
turvallisuus. Ilmapiiri on avoin erilaisille kulttuureille ja kasvatustavoille, joiden vaikutus 
pyritään sovittamaan yhteiseen arkeen. Hoidossa ei tule ilmi minkään uskontokunnan 
arvoja, vaikka vakiintuneet juhlapäivät vaikuttavat toimintaamme esim. askartelujen 
muodossa. 

Sosiaalisten taitojen tukeminen ja tunteiden sanoittaminen ovat tärkeä osa lasten 
kehitystä. Hoitaja ohjaa ja näyttää esimerkkiä antaen kuitenkin tilaa lapselle pohtia omia 
ratkaisuja eri tilanteissa. Arjessa pysähdymme yhdessä kuulostelemaan monenkirjavia 
tunteita ja toiveita. Tärkeää on lapsen tuntea olevansa hyväksytty sellaisena kuin hän on. 
Koska ryhmämme on pieni, yhteisöllisyys ja toisten huomioon ottaminen korostuu. 

Itsensä ilmaisua ja toteutusta harjoitamme erilaisilla luovuuden keinoilla. Pyrimme 
viikoittain musisoimaan, taiteilemaan ja liikkumaan ohjatusti. Kannustan myös lasten 
omissa leikeissä em. keinojen mukaanottoa. Perhepäivähoitajalla on sekalaista osaamista
taiteen, tanssin ja näyttelyn saralla. Periaatteena on että tehdään ja kokeillaan ilman 
paineita.



Osallisuuden toimintatavat

Vapaassa leikissä lapset saavat itse ohjata leikin kulkua. Leluja saa sekoitella keskenään 
esim. autot voi ottaa legoleikkiin, vain mielikuvitus on rajana! Valvon kuitenkin, että 
toisten leikkiä kunnioitetaan ja menen mukaan leikkiin pyydettäessä tai silloin, kun lapsi 
meinaa jäädä passiiviseksi.

Ohjatussa toiminnassa pyrin huomioimaan perheiden ja lasten toiveet sovittaen niitä 
omiin suunnitelmiini. Palautetta kyselen lapsilta ja vanhemmilta ihan arjen lomassa. 
Pistän myös lasten spontaanit ideat korvan taa tai toteutamme ne mahdollisuuksien 
mukaan heti. Päivittäinen aikataulu ja suunnitelma voi joustaa jonkin verran. 

Kasvatuskumppanuus on tärkeää koko hoitotaipaleen ajan. Ennen hoidon aloittamista 
alkukeskustelu voidaan käydä joko perheen kotona tai täällä perhepäivähoidossa. 
Vanhempi/vanhemmat ja lapsi tulevat tutustumiskäynnille hoitopaikkaan. Tutustumiselle
on hyvä varata riittävästi aikaa, jotta käynnistä jää kiireetön ja turvallinen olo mikä palaa 
lapsen mieleen hoitoon tullessa. Mikäli mahdollista, vanhempi voi olla mukana 
ensimmäisten hoitopäivien ajan. 

Kehityksen ja oppimisen tuki

Yleinen tuki
Yleinen tuki on arjessa tapahtuvaa hoidollista ja kasvatuksellista tukea. 
Perhepäivähoidon ryhmäkoon pienuuden vuoksi on helppo varmistaa, että kaikki lapset 
saavat tarpeeksi tukea niin oppimiseen kuin päivittäisiin toimintoihin. Päivittäin tuetaan 
lapsen myönteistä kasvua, huolehditaan turvallisuudesta sekä valitaan sopivat oppimis- 
ja toimintamenetelmät. Tuetaan kehityksen eri osa-alueita: sosiaalista, emotionaalista, 
kognitiivista ja motorista. Hoitopäivät sisältävät siis monipuolista toimintaa. Oppimista 
tukemassa seinillä on apukuvia, joista muodostuu esim. päivärytmi. Päivittäisissä 
toiminnoissa voi mukaan ottaa vaikka loruttelua, mikä auttaa muistamaan vaatteiden 
nimet tms. Lapsen yksilöllistä kasvua seurataan varhaiskasvatussuunnitelman avulla. 

Erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi ohjataan ensisijaisesti päiväkotiin, missä 
erityislastentarhanopettaja osaa tukea lapsen kasvua ja kehitystä. 

Liikunta- ja luontopainotteisen toiminnan suunnitelma

Lapset liikkuvat luonnostaan paljon päivän aikana. Varhaiskasvattajana tarjoan lapsille 
monipuolisia liikkumismahdollisuuksia. Aamu-ulkoilun teemme puistoon, missä lapset 
voivat juosta ja kiipeillä. Talon pihalla ulkoillessamme liikkumistilaa ei ole yhtä paljon 
mutta pelkästään raittiissa ilmassa oleilu ja leikkiminen tekee hyvää. Tutkimme, kuinka 
luonto muuttuu eri vuodenaikoina. Opettelemme luonnon suojelua ja kunnioitusta (ei 
roskata, ei tuhota kasveja tai eläinten pesiä). Teemme luontoretkiä. Käytämme 
luonnonmateriaaleja askarteluissa (lehtiä, käpyjä, marjoja). 



Hyvinvointioppimisen suunnitelma ja yhteisöllinen tuki

Perhepäivähoidossa harjoitellaan päivittäin sosiaalisia taitoja ja tunteiden tunnistamista. 
Tunteiden vaihtelu voi olla suurta: ikävä, ilo, suuttumus ja ylpeys ilmenevät lapsella 
tilanteen mukaan. 

Pyrin vahvistamaan jokaisen lapsen itsetuntoa tasapuolisesti. Kehun hyvästä yrityksestä 
ja onnistumisesta sekä annan lapsen yrittää hoitaa tilanteita itse. 0-2-vuotiaan 
itsetunnolle on tärkeää lämmin ja turvallinen kosketus, juttelu ja kontaktin ottaminen. 3-
vuotiaasta ylöspäin voidaan tunteita käydä läpi jo monipuolisemmin ja harjoitella toisen 
huomioon ottamista. Toki isommillekin lapsille syli ja hoiva on tärkeässä asemassa.  Hyvä 
itsetunto antaa lapselle luottamusta itseensä ja keinoja epäonnistumisten käsittelyyn 
sekä ylipäätään paremmat eväät tulevaisuutta varten. 

Arjessa opetellaan paljon hyvinvointiin liittyviä taitoja: pukeutuminen, ruokailu ja wc-
käynnit. Lapsi harjoittelee omien tarpeidensa tunnistamista esim. miltä tuntuu olla 
kylläinen. Aikuinen auttaa sanoittamalla ja kyselemällä lapsen tuntemuksista. Lapsi 
ymmärtää esim. että tuntuu hyvältä olla puhdas ja huolehtia omasta hygieniastaan. 

Yhteisön muodot

Koska työskentelen yksin, olen enimmäkseen yhteyksissä vanhempien ja perheiden 
kanssa. Kun olen saanut toiminnan hyvin alkuun, voi yhteyttä ottaa muihinkin 
perhepäivähoitajiin ja sopia yhteisiä tapaamisia esim. puistoon. On hyvä vaihtaa 
näkemyksiä kollegojen kanssa ja lapset saavat lisää sosiaalisia kontakteja. 
Perhepäiväohjaajilta saan tarvittaessa opastusta työssäni. 

Laadulliset tavoitteet, arviointi ja kehittäminen

Tavoitteena on tarjota lapselle laadukasta, oppimista ja kehitystä edistävää 
varhaiskasvatusta. Perhepäivähoidossa vietetään suuri osa lapsen päivästä, joten 
hoitopaikan täytyy olla turvallinen ja mielekäs. Perhepäiväkodissa on tilaa lasten itsensä 
ilmaisulle ja sen arvostus näkyy esim. lasten tekemien taideteosten esille laitossa. 

Toinen konkreettisempi laadullinen tavoite on kehon ja mielen hyvinvointi. Hoidossa 
tarjotaan monipuolista ja ravitsevaa ruokaa sekä opetetaan hyvän ravinnon merkitystä 
lapsille. Ulkoilun ja liikunnan merkitys näkyy jokapäiväisessä arjessa. Luodaan lapsen 
kanssa terve ja innostunut suhde liikkumiseen kuuntelemalla lapsen toiveita. 
Päiväuniaika on rauhoitettu levolle. Mielen hyvinvointiin vaikuttaa kehon hyvinvointi ja 
hyväksyvä ilmapiiri sekä monipuoliset virikkeet. 



Arvioin kasvatuksen kokonaisuutta ja toteutusta päivittäin. Suunnittelen etukäteen 
toimintaa ja tarvittaessa muutan sitä. Pohdin toisenlaisia ratkaisuja, jos jokin tilanne ei 
sujunut kuten suunniteltu. Luen ajankohtaisia uutisia, kirjoja ja artikkeleja kasvatukseen 
liittyen ylläpitääkseni ammattitaitoani. Arvioinnissa tärkeässä osassa ovat myös lapset ja 
vanhemmat. He voivat antaa suoraa palautetta hoidon laadusta suullisesti ja kirjallisesti. 

Kasvatustyössä ei olla koskaan valmiita! Suunnitelmat muuttuvat ja tilanteet elävät. Me 
kasvattajat opetamme lapsille tärkeitä asioita tulevaisuutta varten, kun taas lapset 
opettavat meitä elämään tässä hetkessä. 


