
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUPERIAATTEET 2023 

Varhaiskasvatuspalvelut koostuvat Lapinjärvellä päiväkotipalveluista, jotka tuotetaan itse. 

Päiväkotipalvelut omana, kunnan järjestämänä toimintana sisältävät myös vuorohoitopalvelut. 

Lapinjärven varhaiskasvatuksessa tarjotaan päivähoitoa lapsille pääsääntöisesti kello 6.30–17.00 

välisenä aikana. Lapinjärven kunta järjestää vuorohoitoa lapsille, joiden hoidon tarve on huoltajien 

säännöllisestä vuorotyöstä tai opiskelusta johtuen arkisin kello 17.00–6.30 välisenä aikana, 

viikonloppuisin ja pyhinä. 

Päiväkodin aukioloajat 

Päiväkoti Peikkolaakso on avoinna arkisin kello 6.30–17.00. Tarvittaessa muina aikoina vuorohoito 

tapahtuu vuorohoitoryhmä Menninkäisissä päiväkodin yhteydessä Kirkonkylällä. 

Kasvatus ja hoitovastuu 

Varhaiskasvatuksen päätavoitteena on tukea koteja näiden kasvatustehtävässä ja vaikuttaa 

myönteisesti lasten monipuoliseen ja tasapainoiseen kehitykseen. Varhaiskasvatuksen toiminnan 

pohjana on varhaiskasvatussuunnitelma, toimintasuunnitelma ja ryhmien pedagogiset suunnitelmat. 

Tutustumisjakso päiväkotiin on yleensä noin kahden viikon pituinen, jolloin lapset ja huoltajat 

tutustuvat päiväkotiin ja henkilökuntaan. Tapaturmien varalta lapset ovat kunnan puolesta 

vakuutettuja. 

Lapsi luovutetaan huoltajien lisäksi ennalta ilmoitetulle varahakijalle, joka on täysi-ikäinen. 

Varhaiskasvatuksen ja kodin välinen yhteistyö 

Varhaiskasvatuksessa laaditaan jokaiselle lapselle oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä 

huoltajien kanssa. Oman ryhmän aikuinen käy huoltajien kanssa varhaiskasvatuskeskustelun 

syksyllä ja keväällä. Keskustelua käydään useamminkin, jos on tarve. Lapinjärven 

varhaiskasvatussuunnitelma löytyy kunnan nettisivuilta Varhaiskasvatuspalveluiden kohdalla. 

Lapinjärven varhaiskasvatus tekee yhteistyötä kulttuuripalveluiden, perusopetuksen, neuvolan ja 

muiden vastaavien tahojen kanssa lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. 

Wilma-viestijärjestelmän käyttö huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä 

Lapinjärven varhaiskasvatuksessa on käytössä Wilma-tietojärjestelmä, joka toimii 

varhaiskasvatuksen ja kodin välisenä viestintäjärjestelmänä. Wilmassa tehdään myös 

hoitoaikavaraukset, palveluntarpeen muutokset, hoitopaikan irtisanomiset, 

varhaiskasvatushakemukset ja tuloselvitykset. 

Henkilökunnalla on käytössä Wilma Daycare-mobiilisovellus, jossa merkitään lapsi läsnä olevaksi. 

Hoitoajat varataan kaksi viikkoa etukäteen niin, että maanantaina kello 10.00 mennessä on kahden 

viikon päässä näkyvissä seuraavat hoitoajat. Jos hoitoaikavarausta ei ole tehty yksittäiselle päivälle 

tai viikolle, katsotaan se vapaaksi. Vuorohoidossa varataan vähintään viikkoa ennen, kuitenkin 

maanantaihin kello 10.00 mennessä seuraavan viikon ajat. 
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Sairastuminen 

 

Mikäli lapsi sairastuu kesken hoitopäivän, ottaa henkilökunta yhteyttä lapsen huoltajaan. Lapsen 

tiedoissa on hyvä olla huoltajien ja mahdollisten varahakijoiden yhteystiedot. Varhaiskasvatukseen 

saa palata, kun lapsella on ollut vähintään yksi oireeton päivä. 

  

Vaatetus 

 

Toiveena on, että kaikissa lasten vaatteissa on oma nimi. Lapsella tulee olla sekä ulko- että 

sisävaatteet. Vaihdamme aina ulos mentäessä ulkoiluun sopivat vaatteet. Ulkona käytämme aina 

hattua, lippistä, pipoa, huivia tai muuta säähän sopivaa päähinettä. Lapsilla tulisi olla myös 

sisätossut, riittävästi varavaatteita ja sadevarusteet (sadetakki ja -housut, saappaat ja kurahanskat). 

Kesäaikaan olisi hyvä, että lapsella olisi mukana oma aurinkorasva, juomapullo ja kesähattu. 

 

Vuorohoidon palveluperiaatteet 

 

Yleistä: 

Lapinjärven varhaiskasvatuksessa tarjotaan 

• päivähoitoa lapsille pääsääntöisesti klo 6.30–17 

• vuorohoitoa lapsille, joiden hoidontarve on huoltajien säännöllisestä vuorotyöstä tai 

opiskelusta johtuen arkisin kello 17–6.30 välisenä aikana ja viikonloppuisin. 

Lasten hoitoajat perustuvat huoltajien opiskelu- tai työvuoroihin. 

Lapsen vuorohoidon tarve määritellään kirjallisella sopimuksella.  

 

Vuorohoito järjestetään Lapinjärvellä Päiväkoti Peikkolaaksossa, Lukkarinpolku 5 f, 07800 

Lapinjärvi 

 

Hoitoajat vuorohoidossa 

• Lasten hoitoajat ja huoltajien työajat ilmoitetaan päiväkotiin sähköisesti Wilman 

mobiilisovelluksella. Hoitoajat ilmoitetaan maanantaihin kello 10.00 mennessä koskien 

seuraavaa viikkoa. Hoitoaikoja toivotaan ilmoitettaviksi useampi viikko kerrallaan, jos se 

vain on perheelle mahdollista. 

• Lapsi voi olla hoidossa, kun molemmat huoltajat tai ainoa huoltaja ovat työssä sekä 

yövuoron jälkeen huoltajien nukkumisajan. 

• Huoltajan vapaapäivinä tai sairaslomalla ei tarjota vuorohoitoa, mutta lapsi voi tulla hoitoon 

tarpeen mukaan kello 6.30–17.00 välisenä aikana. 

• Lapsen voi tuoda hoitoon aikaisintaan kello 5.30. Jos hoidon tarve on aikaisemmin, tuodaan 

lapsi hoitoon yöksi. 

• Lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, haetaan päiväkodista pääsääntöisesti kello 22.00 

mennessä. Myöhemmin tapahtuvista hauista neuvotellaan erikseen. 

• Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon klo 21.00 mennessä. 

• Tarkemmat hoitoajat sovitaan palvelusopimusta laadittaessa. 

 

Vuorohoidon ja esiopetuksen yhdistämisestä sovitaan yksilöllisesti. 

 

Ruokailu vuorohoidossa 

Ruokailutilanteiden rauhoittamiseksi lapsen hakuajat sovitaan siten, että haku tapahtuu joko ennen 

tai jälkeen ruokailuaikojen. Ruokailuajat ovat: 

 aamupala klo 8 

 lounas klo 11 



 välipala klo 14 

 päivällinen klo 17 ja 

 iltapala klo 19.30 

 

Esikoululaisten varhaiskasvatus 

Esiopetuksessa oleville lapsille järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi 

aamulla klo 6–9 ja iltapäivällä esiopetuksen jälkeen klo 17 saakka. Koulun loma-aikoina 

esikoululaisilla on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Lapsen varhaiskasvatusoikeus 

päättyy sinä päivänä elokuussa, kun hän aloittaa ensimmäisen luokan. 

 
 


