
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Varhaiskasvatuksen syysterveiset!  
  
Nokian kaupunki on mukana UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta- mallissa, 
jonka tavoitteena on edistää lasten oikeuksien toteutumista kaupungin pal-
veluissa, hallinnossa ja päätöksenteossa. Kehitämme varhaiskasvatustamme 
lapsen näkökulmasta mallin tavoitteet huomioiden.    
  
Varhaiskasvatukseen on tänä syksynä tullut kaksi toimintakulttuurin muu-
tosta. Hoitoaikojen varaaminen muuttui siten, että laskutuksen perusteena 
käytetään ennalta varattuja hoitoaikoja. Mikäli ennakkoon varattu hoitoaika 
ylittyy, laskutus tapahtuu toteuman perusteella. Huoltajille tämä ominaisuus 
näkyy niin, että pystytte varamaan varhaiskasvatuspalvelua enintään voi-
massa olevaa tuntisopimustanne vastaavan määrän. Jatkossa varhaiskasva-
tusyksiköt ovat avoinna ennalta varatun tarpeen mukaan, esim. jos aikaisin 
hoitoaikavaraus on klo 6.45 alkaen, päiväkoti ei aukea klo 6.15, vaan klo 
6.45.    
  
Toisena toimintakulttuurin muutoksena on se, että yksikkö kerrallaan siir-
rymme kirjaamaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat Päikkyyn. Kun olette 
osallistuneet lapsenne vasukeskusteluun, kirjataan keskustelussa esille tul-
leita asioita Päikky- järjestelmässä olevaan vasuun ja sen jälkeen lapsenne 
vasu on näkyvissä teillä omassa vanhempien liittymässänne. Esiopetussuun-
nitelmat eivät vielä näy Päikyssä.  
  
Joulun ja uudenvuoden vaihteessa monet lapsista ja henkilökunnasta lomai-
levat. Tämän vuoksi varhaiskasvatusyksiköiden toimintaa supistetaan ja yh-
distetään. Joustavan toiminnan järjestämisen takia kysymme joulunajan hoi-
dontarvetta erikseen sille tarkoitetulla kyselyllä. Siihen tulee vastata Päi-
kyssä vastausaikana 7.11 - 17.11.2019. Muistathan vastata kyselyyn, jotta 
tiedämme varata lastasi varten ruoan ja riittävästi henkilökuntaa.   

 

 
LYHYESTI: 
 
Esiopetuksen joulun loma-
aika (myös varhaiskasva-
tuksessa toimitaan supiste-
tusti ja yhdistellään ryhmiä) 
 
Joululoma 23.12.2019 - 
6.1.2020 
 
Muistathan vastata joulun-
ajan hoidontarvekyselyyn 
kun se Päikyssä julkaistaan!  

 

 
Huoltajien tulee tarkistaa 
suunnitellut hoitoajat, koska 
ne ovat pohjana laskutuksen 
perusteille. Myös suunnitel-
tujen hoitoaikojen ylimene-
vät ajat lasketetaan mukaan 
tuntikertymään. 
  

 
Varhaiskasvatusyksiköt ovat 
jatkossa avoinna todellisen 
tarpeen mukaan, näin henki-
lökunta saadaan mitoitettua 
läsnä olevaksi, silloin kun 
heitä eniten tarvitaan.  

 

 
Lasten varhaiskasvatus-
suunnitelmat tulevat portait-
tain näkymään huoltajien 
Päikky-liittymään. 
 

 
Muista käydä lataamassa 
mukava-sovellus Päikyn 
käyttöä varten! Jos sinulla 
on jo sovellus, muista päivit-
tää se, että saat kaikki uudet 
ominaisuudet käyttöösi! 

 

Hyvää syksyä ja      

tulevaa talvea      

kaikkiin perheisiin   

toivottaa Nokian  

kaupungin            

varhaiskasvatus! 


