
Varhaiskasvatuspäällikön vahvistettua lapsen sijoitus päiväkodin lapsiryhmään, ryhmästä ollaan 

yhteydessä uusiin perheisiin. Yhdessä sovitaan tutustumiskäynnit. Toivoisimme, että 

mahdollisuuksien mukaan molemmat huoltajat tulisivat paikalle hoidon aloittamiseen liittyvien 

sopimusten kirjaamiseen. Tulotiedot tulee toimittaa hoidon alussa Päivi Nummelle, joka tekee 

maksupäätökset (paivi.nummi@urjala.fi). Jos tulotiedot muuttuvat myöhemmin, niin silloinkin 

ilmoitus tulee tehdä Päiville. 

Hoitoajat varataan hoitoaikajärjestelmän kautta mielellään heti kun tarve on selvillä. Viimeistään 

ajat tulee varata sunnuntaina, ei alkavan viikon ajat vaan vielä siitä seuraavan viikon ajat. 

Henkilökunnan työvuorot suunnitellaan varattujen hoitoaikojen mukaan. Hoitoajat tulee varata 

oikean tarpeen mukaan, ei varmuuden vuoksi. Varaukseen tulee kirjata myös ennalta ilmoitettu 

poissaolo, jos hoidon tarvetta ei ole. Jokaisessa päivässä tulee olla jokin merkintä! Hoitopäivä on 

lasten ”työpäivä”, joten toivomme lasten hyvinvoinnin näkökulmasta sitä huomioitavan 

mahdollisuuksien mukaan hoitopäivän pituudessa. Yllättävistä poissaoloista esim sairastumisesta 

tulee heti laittaa viesti lapsiryhmään. 

Lapsi kirjataan hoitoon ja pois tägeillä, jotka annetaan ryhmästä. Vain aikuinen saa käyttää tägiä. 

Päivän kuulumisten vaihto kuuluu hoitopäivään. Poiskirjauksen jälkeen hoitopäivä on päättynyt. 

Tägien kirjauksien mukaan vastuu lapsesta siirtyy osapuolelta toiselle. Tuntien käyttöä voi seurata 

sähköisestä järjestelmästä. Tägin hukkuessa, korvaus 10e. 

Varhaiskasvatuspäivän ohjelma:  

aamupala 

toimintaa, leikkiä ja ulkoilua 

lounas 

lepohetki tai päiväuni 

toimintaa ja leikkiä 

välipala 

leikkiä ja ulkoilua 

 

Turvallisuusasiat ovat meille tärkeitä. Piha-alueemme portteja saa avata vain aikuiset ja lapsia ei 

saa nostaa aitojen yli. Päiväkotiin johtavalla tiellä tulee ajaa hiljaa ja parkkialueella toimitaan 

huolellisesti. Aikuisten tulee olla lähellä lapsia, lasta ei tule päästää yksin juoksemaan 

parkkialueelle. 

Lapsen lääkehoito hoidetaan kotona. Jos lääkäri määrää lääkettä, jota tarvitsee ottaa hoitopäivän 

aikana, kirjataan lääkehoitosuunnitelma, jonka ohjeen mukaan varhaiskasvatuksessa toimitaan. 

Urjalassa on makeisvapaa varhaiskasvatus, joten makeisia ei tarjoilla kuin vain mahdollisesti 

muutamien kalenterijuhliin liittyen. 
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Varhaiskasvatuksen lapsilla on kunnan puolesta tapaturmavakuutus. Jos lapset aiheuttavat 

omaisuusvahinkoja, niin korvausvelvollisuus on huoltajilla, esimerkiksi perheen omien 

vakuutuksien kautta. 

Toimiva ja avoin yhteistyö ja perheiden osallisuus ovat meille tärkeitä.  Toivomme teiltä ideoita, 

palautetta ja osallistumista varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja yhteiseen toimintaan. 
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