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Varhaiskasvatuspalvelut     ____ / ____ 20____ 

Varhaiskasvatuksen aloituskeskustelu 

Aloituskeskustelussa huoltajat ja varhaiskasvatuksen työntekijä keskustelevat yhdessä lapsen 

varhaiskasvatuksen aloittamisesta ja käytännöistä. Keskustelun tavoitteena on luoda avoin ja 

luottamuksellinen yhteistyö perheen kanssa. Tämä lomake toimii keskustelun pohjana.  

Perheemme 

Miten kuvailisitte perhettänne ja perhesuhteitanne? Ketä perheeseenne kuuluu, sisarukset, muut 

perheelle ja lapselle tärkeät ihmiset? Mitä teette yhdessä?  

Lapsemme 

Millä nimellä haluatte lastanne kutsuttavan? 

Miten kuvailisitte lastanne? Mistä lapsenne nauttii? 

Millainen lapsenne on mielialaltaan, toiminnaltaan ja käyttäytymiseltään? 

Miten hän suhtautuu uusiin tilanteisiin ja vieraisiin ihmisiin? 

Miten lapsenne leikki ja vuorovaikutus sujuu muiden lasten kanssa? 

Miten hän reagoi pettymyksiin?  

Millaisissa tilanteissa tulee ristiriitoja ja miten niissä toimitaan? Miten lohdutatte lastanne? 

Onko teillä huolta lapsenne kasvusta/kehityksestä? Oletteko hakeneet/saaneet apua? 

Missä asioissa hän tarvitsee apua/tukea? 

Lapsen aikaisemmat varhaiskasvatusjärjestelyt ja -kokemukset?   

Arkiset toimet 

Miten arkiset toimet sujuvat? 

Syöminen, ruokailutavat ja -tottumukset. 

Nukkuminen: päiväunet, yöunet. Pukeminen ja riisuminen. Vessatoimet. 

Tärkeät asiat 

Mitkä asiat ovat teille tärkeitä lapsenne kasvatuksessa? 

Mitä tärkeitä asioita, meidän olisi hyvä tietää lapsestanne?  

Toiveita ja odotuksia 

Millaisia odotuksia ja toiveita teillä on lapsenne varhaiskasvatukseen sekä yhteistyöhön liittyen?  
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Varhaiskasvatuksen aloittamista helpottavia keinoja 

- Aloittakaa tutustuminen lapsenne omaan ryhmään riittävän ajoissa. Käykää tutustumassa 

useamman kerran päivän eri aikoina, huomioiden lapsen ikä ja aiemmat kokemukset. 

- Ennen varsinaista aloituspäivää, olisi hyvä, jos lapsenne voisi jäädä lyhyeksi aikaa ryhmään 

harjoittelemaan. 

- Puhukaa lapsellenne myönteisesti varhaiskasvatuksen aloittamisesta. 

- Oma tärkeä esine mukana varhaiskasvatuksessa (lelu, kirja, valokuva) voi helpottaa ikävää. 

- Varatkaa tuomistilanteeseen riittävästi aikaa, mutta älkää viivytelkö poislähtöä. Kannattaa lähteä 

lapsen nähden, yksi heippa ja hali riittää. Lapsi voi jäädä itkemään, mutta se menee yleensä pian 

ohi. Sinulle voidaan laittaa puhelimeesi viesti tai kuva lapsestasi tilanteen rauhoituttua. 

- Muita suuria muutoksia ei ole syytä tehdä samaan aikaan (esim. tutista luopuminen yms.) 

- Rauhallinen hetki ja sylittely kotiin tultuanne ennen arkiaskareiden tekemistä helpottaa iltatoimia. 

- Alkuvaiheessa lyhyemmät varhaiskasvatuspäivät olisivat lapsenne kannalta suotavia. 

 

Varhaiskasvatuksen aloittaminen voi näkyä kotona 

- Lapsenne voi olla väsyneempi tai itkuisempi 

- Hän voi tarvita syliänne pidemmän aikaa kotiin palattuanne ja voi illan kuluessa jopa tarkistella 

teidän läsnäoloa. 

-Lapsenne syöminen ja nukahtaminen voi tilapäisesti muuttua. 

 

Tärkeää muistaa! 

- Varhaiskasvatuspaikoissa keskitytään tuonti- ja hakutilanteissa lapsenne tärkeisiin asioihin, päivän 

tapahtumiin ja kuulumisiin. Hakutilanne on lapsellenne päivän odotetuin hetki! 

- Varhaiskasvatustoiminta on vuosisuunnitelman mukaista tavoitteellista toimintaa. Lapselle 

tehdään Varhaiskasvatussuunnitelma eli Vasu noin kahden kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksen 

aloittamisesta. Se tehdään yhteistyössä teidän huoltajien kanssa. 

- Varhaiskasvatus on asiakaspalvelua; mielellään kuuntelemme toiveitanne ja myös palautettanne. 

Voitte aina kysyä, jos jokin asia askarruttaa, ihmetyttää tai mietityttää. 
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