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Syyslomakysely

Tulemme kysymään syyskuussa lastenne varhaiskasvatuksen tarvetta viikolla 
42. Tuolloin yksiköissä toimitaan supistetusti ja henkilökuntaa varataan 
ennakkoon ilmoitetun palveluntarpeen mukaan. Käykää siis katsomassa Päikky-
järjestelmää!

Ruoan tilaaminen yksiköihin ja ravintosuositukset

Jatkossa ruoka tulee yksiköihin suoraa Päikyn hoitoaikavarausten kautta. Tämän 
vuoksi on erittäin tärkeää merkitä lapselle hoitoajat Päikky-järjestelmään. Näin 
takaamme kaikille paikalla oleville lapsille riittävän määrän ruokaa. 

Nokian kaupungin erityisruokavaliokäytännöt ovat uusiutuneet, niistä tämän 
kirjeen liitteenä tiedote, jossa kerrotaan käytännöistä. Nokian kaupungin 
varhaiskasvatuksessa on tehty päätös, että varhaiskasvatuksessa ei tarjoilla 
enää kotoa tuotavia syntymäpäivä tai muita tarjoiluja, eli kotoa ei tuoda 
tarjottavaa merkkipäivinä tai muina erityispäivinä. 

Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset ruokailusuositukset on uusi ja yksi 
varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Tämä ja muut Nokian kaupungin 
varhaiskasvatuksen ruokailua määrittävät asiat on luettavissa ruokapalveluiden 
nettisivuilta osoitteesta: https://www.nokiankaupunki.fi/kaupunki-ja-
hallinto/organisaatio/palvelualueet/konsernipalvelut/tilapalvelut/ruoka-ja-
siivouspalvelut/paivakotiruokailu/

EE-kampanja

Nokian kaupungin kaikissa lasten palveluissa on alkanut Ehdi ensin-kampanja. 
Kampanjassa kannustetaan huoltajia antamaan huomio kaikissa mahdollisissa 
tilanteissa aina ensin lapselle. Tästä lisätietoa varhaiskasvatusyksiköistä ja  
Nokian varhaiskasvatuksen nettisivuilta osoitteesta: 
https://www.nokiankaupunki.fi/uutiset/ee-ehdi-ensin/

Lasten tapaturmat varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa kuten koko kaupungilla lasten vakuutukset ovat FENNIA -
vakuutusyhtiössä. Jos on epäiltävissä, että lapselle varhaiskasvatuksessa 
sattunut tapaturma edellyttää jatkotoimenpiteitä illalla tai viikonloppuna, tai 
vamma vaatii mahd. isompia tutkimuksia/hoitoja
voi huoltaja ottaa yhteyttä FENNIAHOITAJAAN puh. 010 503 5000 (07-23). 

Fennia-hoitaja tilaa jatkoajat ja selvittää huoltajan kanssa maksujen hoidon. 
Kerro soittaessasi vakuutusnumero ja lapsesi henkilötunnus. Fennian 
ryhmätapaturmavakuutuksen numero on 6187510. Hoitopaikka saattaa olla 
muukin kuin Nokian terveyskeskus, mutta siitä sitten tarkemmat ohjeet Fennia-
hoitajalta. Jatkokulut varhaiskasvatustoimiston kautta, yhteyshenkilö Maarit Ali-
Marttila-Olkkola.

Uusi varhaiskasvatuslaki

Uusi varhaiskasvatuslaki on hyväksytty eduskunnassa 13.7.2018 ja se astuu 
voimaan 1.9.2018. Laissa huomioidaan lapsen etu entistä selkeämmin ja se 
tulee huomioida varhaiskasvatusta järjestettäessä ja suunniteltaessa. Lasta 
tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksia on täsmennetty ja tehtävänimikkeitä selkeytetty. 
Jatkossa päiväkodeissa lasten kanssa työskentelee varhaiskasvatuksen 
opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. 

Jatkossa huoltajilla on mahdollisuus tehdä varhaiskasvatuksen laatuun liittyen 
muistutus toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön johtajalle ja 
varhaiskasvatuksen johtajalle. Nokialla ohjeistus ja lomake muistutuksen 
tekemiseksi tulee kaupungin kotisivuille. 

Tiedonsiirtoon ja salassapitoon liittyvät muutokset: Varhaiskasvatuksen 
järjestäjällä on oikeus saada välttämättömät tiedot lapsen varhaiskasvatuksen 
järjestämiseksi huoltajilta, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilta ja muilta 
varhaiskasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottajilta. Jos lapsi 
siirtyy toiseen varhaiskasvatuspaikkaan, esiopetukseen tai perusopetukseen 
toimitetaan välttämättömät tiedot varhaiskasvatuksen tai opetuksen 
järjestämiseksi uudelle taholle. Tässä linkki varhaiskasvatuslakiin: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540
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