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VARHAISKASVATUSPALVELUT 
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TIETOA 
VARHAISKASVA-
TUKSESTA 

• Varhaiskasvatuksen toimintamuodot Nokialla ovat 
päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito. Varhaiskasvatuslain ja 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteet ohjaavat 
kaikkia varhaiskasvatuksen 
toimintamuotoja. Varhaiskasvatuksen toimintamuotojen 
ominaispiirteet ovat erilaisia.

• Nokian varhaiskasvatuksessa on lähipäiväkotiperiaate, jonka 
mukaan lapselle pyritään järjestämään paikka 
lähipäiväkodista huoltajan näin halutessa. Lähipäiväkoti tukee 
lapsen oppimispolkua esiopetukseen ja kouluun sekä kodin 
läheisten kaverisuhteiden muodostumista.

• Nokialla päiväkotitoimintaa ja perhepäivähoitoa järjestetään 
kunnallisena ja yksityisenä palveluna, näitä kuvattu paremmin 
seuraavassa diassa. 

• Tarvittaessa lapsiryhmään kohdennetaan varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan tai ohjaajan työpanosta lapsen/lasten tuen 
tarpeen mukaan.

VARHAISKASVATUS PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

• Perhepäivähoitajan lapsiryhmän koko on enintään 4 lasta ja palvelu on 
kohdennettu erityisesti pienimpien lasten palveluksi. 

• Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Sitä 
järjestetään pääsääntöisesti perhepäivähoitajan kotona. Perhepäivähoitoa 
voidaan järjestää yhden tai kahden hoitajan toteuttamana.

• Viimeistään viisivuotiaana suosittelemme siirtymistä päiväkotiin, jossa lapsi toimii 
omanikäistensä kanssa vertaisryhmässä.
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VARHAISKASVATUS PÄIVÄKODISSA
• Päiväkotiryhmissä alle kolmevuotiaiden ryhmäkoko on 12 lasta ja yli kolmevuotiaiden 21 lasta. Ryhmien 

muodostamisessa otetaan huomioon henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien enimmäiskokoon liittyvät 
säännökset. 

• Nokialla jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettajan ja 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden omaavaa henkilöstöä. 

• Päiväkodeissa toiminta on ryhmämuotoista. Lapsiryhmät muodostetaan pedagogisesti 
tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon esimerkiksi lasten ikä, kehitystaso tai tuen tarve. 

• Vuorohoitoa järjestetään lapselle, joka tarvitsee sitä huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. 
Vuorohoitoa voidaan järjestää iltaisin, viikonloppuisin ja öisin Puropuiston päiväkodissa. 

• Halutessaan perhe voi hakea allergia – ja astmaryhmään, joka toimii Orvokin päiväkodissa.

VARHAISKASVATUSPALVELUT NOKIALAISILLE

Kunnalliset 
päiväkodit 

Kunnallinen 
perhepäivähoito Vuorohoito

Yksityiset 
päiväkodit

Yksityinen 
perhepäivähoito

Hoitajan 
palkkaaminen 
lapsen kotiin

Ruotsinkielinen 
varhaiskasvatus

Seutukunnallinen 
ostopalvelu

Tilapäinen 
varhaiskasvatus 
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TUKI VARHAISKASVATUKSESSA

• Päiväkoti on ensisijainen varhaiskasvatuspaikka, jos lapsi tarvitsee paljon yksilöllistä 
tukea. 

• Jokaisella varhaiskasvatusyksiköllä on nimetty varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo), 
joka toimii yhteistyössä varhaiskasvatusyksikön johtajan ja henkilöstön kanssa. 

• Lapsen tuki järjestetään joustavasti lapsen omassa päiväkoti- ja perhepäivähoito-
ryhmässä veon asiantuntijuutta hyödyntäen. 

• Varhaiskasvatuksessa työskentelee myös varhaiskasvatuksen erityissosionomi, joka toimii 
perheiden arjen ja vanhemmuuden tukena. Erityissosionomi toimii yhteistyössä 
varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

NÄIN HAET 
MEILLE:

• Hae varhaiskasvatuspaikkaa ensisijaisesti sähköisellä 
varhaiskasvatushakemuksella.

• Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta 
ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Äkillisissä tapauksissa (työ- tai 
opiskelupaikan saaminen), paikka järjestetään kahden viikon 
kuluessa hakemuksen saapumisesta.

• Varhaiskasvatushakemus ohjautuu ensimmäisenä paikkatoiveena 
olevan varhaiskasvatusyksikön johtajan käsiteltäväksi.

• Päätös varhaiskasvatuspaikasta lähetetään huoltajille tiedoksi 
kuukautta ennen ja kesken toimikauden viimeistään kaksi viikkoa 
ennen varhaiskasvatuksen alkua.

• Varhaiskasvatusyksikön johtaja on yhteydessä 
varhaiskasvatuspaikkaa hakeneisiin huoltajiin.

• Lisätietoa hakemisesta ja palvelutarjonnasta
• Päiväkodit: Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö puh. 044 9061 242
• Perhepäivähoito: Varhaiskasvatusyksikön johtaja puh. 040 8443 934

• Tiedustele päiväkodin ja perhepäivähoidon paikkatietoja 
varhaiskasvatusyksikön johtajalta, yhteystiedot löydät 
varhaiskasvatuksen verkkosivuilta toimintayksiköistä. 

• Varhaiskasvatuksessa on mahdollisuus maksuttomaan 
tutustumisjaksoon, josta lisätietoa verkkosivuilta. 


