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Tervetuloa Siuntion kunnalliseen varhaiskasvatukseen!    

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on suuri muutos lapsen ja perheen elämässä ja vaikuttaa koko 
perheen arkeen. Siksi on erityisen tärkeää, että siihen valmistaudutaan ja koti ja 
varhaiskasvatuksen henkilökunta tekee yhteistyötä lapsen edun ja hyvinvoinnin tukemiseksi heti 
alusta alkaen.  

                   

                          

Varhaiskasvatuksen aloittaminen  

Mitä varhaiskasvatus tarkoittaa? Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan 0-6v. lasten suunnitelmallista 
ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu 
erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatuslaki, asetukset ja 
Opetushallituksen laatima valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä sitä täydentävä 
Siuntion varhaiskasvatussuunnitelmana (tuli voimaan 1.8.2017).  

Esiopetusvuosi 4 tuntia päivässä ennen oppivelvollisuuden alkamista, on osa varhaiskasvatusta.  

Lapsen sopeutumista ja arjen sujumista helpottaa, kun lapsi saa etukäteen tutustua uuteen tai 
vaihtuvaan hoitopaikkaan ja sen henkilökuntaan ja lapsiryhmään yhdessä oman huoltajansa 
kanssa.  

Varhaiskasvatuksen aloittamisen onnistumisen kannalta on tärkeää, että alusta saakka voidaan 
rakentaa avoin ja luottamuksellinen yhteistyö, jossa lapsen etu on aina ensisijaisena. Kaikkia 
varhaiskasvatuksen henkilökuntaa koskee vaitiolovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa 
ja näin keskustelut ovat luottamuksellisia.  

Päivähoidon henkilökunnalla ja päivähoidon kanssa yhteistyötä tekevillä on lain mukainen 
salassapitovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa (Laki Sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista 812 /2000 § 29). 

 

http://www.siuntio.fi/
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1)  Ensitietolomake  

Kaikki tieto lapsesta on henkilökunnalle tärkeää varhaiskasvatuksen alkutaipaleella. Ennen 
varhaiskasvatuksen alkamista on tärkeää, että varhaiskasvatuksen toimintayksikkö saa perustiedot 
lapsesta jo heti tutustumisjakson aikana, jotta lapsen yksilöllisyys ja turvallinen hoidon aloitus 
voidaan parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa yhteistyössä huoltajien kanssa.  

Ensitieto- lomakkeen avulla huoltajat voivat pohtia varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyviä asioita 
ja kuvailla lastansa. 

Lasta koskeva ensitietolomake postitetaan kotiin sijoituspäätöksen yhteydessä. Huoltajat tuovat 
ensitietolomakkeen aloitus- ja palvelusopimuksen laadinnan yhteydessä. 

2) Varhaiskasvatuksen aloituskeskustelu ja palvelusopimuksen laatiminen  

Aloituskeskustelu 

Varhaiskasvatuksessa huoltajien ja henkilökunnan yhteistyö alkaa tapaamisella, jota kutsumme 
aloituskeskusteluksi. Varhaiskasvatuksen henkilökunta suosittelee, että aloituskeskusteluun 
huoltajat tulevat ilman lapsia. Näin varmistetaan molemmin puolinen tutustuminen ja huoltajilla 
on mahdollisuus kertoa lapsestaan, jotka auttavat puolestaan varhaiskasvatuksen henkilöstöä 

tutustumaan lapseen. Keskustelussa vanhemmat kertovat lapsen tarpeista, perheen tavoista ja 
lapsen kiinnostuksen kohteista. Lisäksi vanhemmat sopivat varhaiskasvatuksen aloittamisen 
aikataulusta ryhmän kasvattajien kanssa. Päiväkotiryhmän kasvattajat kertovat myös päiväkodin 
arjesta; käytänteistä ja toiminnastaan. Keskusteluun on hyvä varata noin 1h – 1,5 h.  

Aloituskeskustelun yhteydessä sovitaan lapsen tutustumisjaksosta varhaiskasvatukseen. 
Tutustumisen tarkoituksena on, että työntekijä tutustuu lapseen ja hänen ympäristöön ja lapsi 
tutustuu työntekijään. Tutustuminen voidaan tehdä lapsen kotona tai päiväkodissa.  

Aloituskeskustelussa suunnitellaan mm. toimintatapoja, joiden avulla autetaan lasta kotoa 
varhaiskasvatukseen siirtymisessä.  

Varhaiskasvatuksen palvelusopimus 

Ennen varhaiskasvatuksen alkamista tai viimeistään alkupäivinä tehdään huoltajien ja lapsen oman 
ryhmän/henkilökunnan kanssa varhaiskasvatuksen palvelusopimus. Se voidaan tehdä lapsen kotona 
tai siinä hoitopaikassa, jossa lapsi aloittaa. Varhaiskasvatuksen alkaminen ja palvelusopimus on 
tietoista sitoutumista toimimaan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kokonaisvaltaiseksi 
tukemiseksi. Palvelusopimuksen tekemisessä keskustellaan ja sovitaan mm.  

- hoitoajoista 
- varahakijoista  

http://www.siuntio.fi/
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- käydään läpi varhaiskasvatuksen ja yhteistyön periaatteita (kuljetukset, lääkkeiden antaminen, 
asiakasmaksujen määräytyminen, mahdolliset erityisruokavaliot, monialainen yhteistyö ja lupa-
asiat, vakuutukset sekä kerrotaan varhaiskasvatussuunnitelmista) 

- aloituskeskustelussa käydään läpi lapsen ensitietolomake 

3) Tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan (huoltaja ja lapsi) 

Tiivis yhteistyö vanhempien ja työntekijöiden välillä helpottaa lapsen turvallista 
varhaiskasvatuksen aloitusta.  

Lapsen tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan tapahtuu aina siihen yksikköön, johon lapsi on 

saanut varhaiskasvatuksen sijoituspäätöksen.   

Tutustumisjaksoksi kutsutaan aikaa jolloin lapsi tutustuu varhaiskasvatuspaikkaan ja siellä 
työskenteleviin aikuisiin sekä ryhmässä oleviin lapsiin. Samalla lapselle tulee tutuksi ryhmän 
toimintakulttuuri. Lapsen huoltajat ovat lapsen tukena ja apuna tutustumisjakson aikana. Lapsi ja 
vanhempi harjoittelevat yhdessä päiväkodissa viihtymistä ja tutustuvat päiväkotiryhmän 
toimintaan. Pehmeä lasku aloitetaan lyhyillä hetkillä varhaiskasvatuspaikassa, vähitellen aikaa 
pidentäen.  
 
Tutustumisjaksolla pyritään helpottamaan lapsen sopeutumista uuteen tilanteeseen sekä 
tukemaan lasta vertaisryhmään liittymisessä. Tutustumisjakson tavoitteena on  

- edistää lapsen turvallista alkua varhaiskasvatuksessa 
- luoda hyvää perustaa huoltajien ja henkilöstön väliselle yhteistyölle.  
- tutustua vähitellen omaan varhaiskasvatuspaikkaansa ja päivittäisiin toimintoihin yhdessä 

huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.  
 
Lapsen vanhemmat hoitavat tutustumisjakson aikana itse omaa lastaan. Lapsen varsinainen 
varhaiskasvatus alkaa silloin, kun lapsi jää varhaiskasvatukseen ilman vanhempia. Lapsi voi 
tutustua päivähoitopaikkaan aina huoltajansa kanssa useina eri päivinä ennen kuin sijoituspäätös 
on voimassa.  
 
Tutustumisjakson aikana lapsi voi ruokailla maksuttomasti 2 aterian verran (aamupala, lounas tai 

välipala) tutustumisjaksolla, jos se katsotaan lapsen varhaiskasvatuksen alkamisen kannalta 

keskeiseksi harjoitteluksi uudessa toimintaympäristössä. Erityisesti alle 3-vuotiailla lapsilla 

ruokailumahdollisuus ja varhaiskasvatuksen ruokailukäytännöt on hyvä huomioida. Henkilökunnan 

kanssa sovitaan ja arvioidaan, hyötyykö lapsi parin kerran maksuttomasta ruokailusta 

tutustumisjakson aikana.  

 

Tutustumisjakson pituus sovitaan joustavasti perheen ja lapsen yksilöllisen tarpeiden mukaisesti. 

Tutustumiskertojen määrä sovitaan yhdessä henkilökunnan kanssa. Lapsen olisi hyvä tutustua ja 

harjoitella vähintään 1-2 päivää itsenäisesti ilman huoltajaa. Alkupäivät pienellä tuntimäärällä. 

http://www.siuntio.fi/
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Pienimmillä lapsilla olisi hyvä, jos ilman huoltajaa olevia tutustumispäiviä asteittain lisääntyvällä 

tuntimäärällä olisi useampia.  

 
Tärkeää huomioida, että lapsi voi jäädä ilman huoltajia varhaiskasvatukseen aikaisintaan siitä 
päivästä alkaen, kun sijoituspäätös voimassa. Myös myös vakuutukset ovat voimassa 
sijoituspäätöksestä alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu alkaa sijoituspäivämääärästä alkaen.  
 

Huoltajien on tarpeen huomioida varhaiskasvatuksen hakuvaiheessa ja hakulomakkeeseen 

kirjaamisessa, että varhaiskasvatuksen aloituspäivä on se päivä, kun lapsi voi olla ensimmäisen 

päivän ilman huoltajia. Sijoituspäivämäärästä alkaen voi olla myös tutustumispäiviä ja lapsi voi olla 

silloin yksin joitain aikoja, jos tarvetta.  

 
Lisätietoja varhaiskasvatuksen henkilökunnalta toimintayksiköistä.  
 

Suomenkieliset varhaiskasvatusyksiköt 
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava 
Tuire Rönkkö 
tuire.ronkko(at)siuntio.fi , Puh. 044 386 1298 
 
Apulaispäiväkodinjohtaja   Apulaispäiväkodinjohtaja 
Nina Parviainen     Piia Töyrylä 
nina.parviainen(at)edu.siuntio.fi      piia.toyryla(at)edu.siuntio.fi,  
Puh. 044 386 1070                           Puh. 044 386 1563 
 
Ruotsinkielinen varhaiskasvatusyksikkö 
Serviceområdesansvarig        Biträdande daghemsföreståndare 
Eva Nygård                  Sabina Ekström  
tfn 044 386 1043         tfn 044 386 1297 
eva.nygard(at)siuntio.fi        sabina.ekstrom(at)edu.siuntio.fi 
 
www.siuntio.fi  Avainpalvelut  Varhaiskasvatuspalvelut  Kunnallinen varhaiskasvatus   
 Varhaiskasvatuksen aloittaminen  

 
Tutustu myös: Yhteistyö kodin kanssa   

http://www.siuntio.fi/
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