Yksityiset perhepäivähoitajat YPPH ry
VAATETUS
 vaatteiden tulee olla asianmukaiset, sopivan kokoiset, puhtaat, ehjät ja
nimetyt, sekä vuodenaikaan sopivat. Leikki on lapsen työtä ja liian isot tai
pienet vaatteet tai kengät hankaloittavat leikkejä.
 sisä- ja ulkovaatteet ovat erikseen, lapsen on mukavampi olla sisällä
puhtaissa ja kuivissa vaatteissa kuin ulkona kastuneissa tai likaantuneissa
vaatteissa.
 kumisaappaissa on hyvä olla villasukat
 hoitorepussa oltava varavaatteet jos päivän aikana joku vaate likaantuu tai
kastuu.
 hoitokassin sisältöä:
-

sisävaatteet: paita ja housut, niitäkin voi olla muutama.

-

sukat, sukkahousut tai pitkäalushousut, vuodenajan mukaan.

-

alushousuja

-

sadevaatteet (sadetakki, kurahousut, kumisaappaat ja
kurarukkaset)

-

villa- tai fleeceasu (kylmillä ilmoilla)

-

talvella varahanskoja

-

vaippoja, tutti, tuttipullo jne. Jos käyttää kyseisiä
tavaroita

Hoitokassi on hyvä tarkistaa viikonloppuisin ja jos saat hoitajalta
pyykkipussin, tuo tilalle puhtaat vaatteet likaantuneiden tilalle.

PÄIVÄUNET/-LEPO
 Monesti vanhemmat toivovat että lasta ei laitata päiväunille, vaikka lapsi
olisi kuinka väsynyt. Perustellaan ettei lasta saa illalla ajoissa nukkumaan.
Välttämättä iltainen unettomuus ei johdu päiväunista, vaan syitä on monia,
liian vähäinen aika vanhempien kanssa, kiire ja yliväsymys. Lista on loputon.
Päivälepo kuuluu hoitopäivään että lapsi jaksaa koko päivän. Monesti kotona
ei lapsi tarvitse päivälepoa, mutta hoidossa tarvitsee. Kotona voidaan
viikonloppuisin nukkua aamulla pidempään eikä tarvitse heti aamulla lähteä
mihinkään, tämä rasittaa lasta vähemmän kuin se että herätään aikaisin
aamulla ja lähdetään melkein saman tien hoitoon.
 Lapsen yöunet 1-2 v. Noin 9 ½ tuntia.
 Päiväunet tulisi olla 11-14 välisenä aikana n. kaksi tuntia 1-4 v.
 5 v, vajaa kaksi tuntia ja 6 v, noin puolitoista tuntia.
 3-6 vuotiaat menettävät helposti päiväunensa, jos sitä ei vaalita. Useimmat
tämän ikäiset lapset tarvitsevat päiväunet.
OMATOIMISUUS
 vanhempien ja hoitajan tehtävä on opettaa lasta omatoimisuuteen.
Esim. pukeminen, ruokailu ja wc:ssä käynti lapsen kehitystason mukaisesti.
HOITOAJAT
 Hoitosopimuksessa sovittu aika on työaika, hoitoaikaa on noudatettava.
Hoitajalla voi olla sovittuja menoja esim. lääkärissäkäynti.

 Hoitosopimuksessa on sovittu että hoitajalla on oikeus ylityökorvaukseen
mikäli hoitoaika alkaa tai loppuu sovitun hoitoajan jälkeen.

 Monesti vanhemmat jäävät työnsä jälkeen hoitamaan ”omia asioitaan” ja
haetaan lapsi vasta sen jälkeen hoidosta, jos hoitoaika ylittyy sovitusta, on
vanhemmat velvollisia maksamaan hoitajalle hoitosopimuksessa sovittu
ylityökorvaus.

ASENNE

 Lasta viedessä hoitoon vanhemmat eivät saa sanoa lapselle että ”vielä
tänään sinun TÄYTYY mennä hoitoon sitten on vapaata”. Jos tuntuu siltä
että lapsen täytyy mennä hoitoon onko asenne väärä vai onko hoitaja oikea.
Hoitopäivä on lapsen työpäivä ja vanhempien asenne vaikuttaa päivän
onnistumiseen paljon.
RAHA

 Hoitomaksu suoritetaan hoitajalle hoitosopimuksessa sovittuna päivänä.
Hoitajallakin on omat maksunsa, mitkä täytyy ajallaan hoitaa. Jos
hoitomaksu viivästyy maksetaan hoitajalle viivästysmaksu, mikä on sovittu
hoitosopimuksessa.

