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Päikky – ohjeistus liittyen lapsen varhaiskasvatusaikavarauksiin Päikyssä
MIKSI KYSYMME LASTEN LÄSNÄOLOAIKOJA
Haluamme varmistaa jokaiselle lapselle mahdollisimman turvallisen ja laadukkaan varhaiskasvatuspäivän.
Henkilökunnan työajat määräytyvät lasten läsnäolojen mukaan. Aamulla aloitamme toiminnan ensimmäisen
lapsen varhaiskasvatustarpeen alkaessa ja iltapäivällä suljemme, kun viimeinen lapsi on haettu. Varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa varattujen varhaiskasvatusaikojen mukaan. Vuorohoito on tarkoitettu lapsille, jotka toistuvasti tarvitsevat varhaiskasvatusta klo 18-06 välisenä aikana.
Varhaiskasvatuksen opettajat suunnittelevat pedagogisen toiminnan tukemaan lapsen kehitystä. Kun tiedämme koska lapsesi on paikalla, voimme suunnitella juuri hänen kehitystään vastaavaa toimintaa niin, että
hän voi osallistua siihen. Toiminnan suunnittelussa otamme huomioon lasten läsnäolon ja esim. pienryhmiä
suunnitellaan lasten paikallaolo huomioiden.
Tilaamme ateriat automaattisesti päiväkotiin ennalta ilmoitettujen läsnäoloaikojen mukaan. Mikäli läsnäoloajat eivät pidä paikkaansa ja lapsi ei olekaan esim. syömässä aamupalaa, menee ylimääräinen ruoka roskiin.
Ateriat laskutetaan tilattujen annosmäärien mukaan, joten säästämme yhteisistä kaupungin rahoista, kun
ylimääräistä ruokaa ei tilata.
Läsnäoloajat ilmoittamalla pystymme takaamaan lapsillenne laadukkaan varhaiskasvatuksen ja säästämme
rahaa ja luontoa ruokahävikin vähetessä.

VARHAISKASVATUSAIKOJEN VARAAMINEN
Varhaiskasvatustunteja voi varata enintään voimassa olevan tuntisopimuksen mukaisesti ja huoltajien tulee
huolehtia, että voimassa oleva tuntisopimus vastaa todellista tarvetta. Myös oletussuunnitelmat tulee tarkistaa todellista tarvetta vastaavaksi.
Huoltaja varaa lapsen varhaiskasvatusajat/vapaapäivät aina kyseistä viikkoa edellisen viikon maanantaina klo
9.00 mennessä. Huoltajan pitää huomioida myös se, että joskus loma-aikoina varhaiskasvatusaikojen ilmoittamisaika voi lukkiutua aiemminkin, näistä ilmoitetaan joko Päikky viestillä tai lomakyselyn yhteydessä.
Huoltajan pitää ilmoittaa Päikyn kalenteriin, jos lapsi on poissa – tai sairas. Lukkiutuneita varhaiskasvatusaikoja (maanantaina klo 9 jälkeen seuraavan viikon hoitoajat) huoltaja pystyy muuttamaan vain Sairas tai Poissaolo - päiväksi. Nämä kerryttävät kuukauden tuntimäärää. Sairas - merkintään on hyvä lisätä sairauspoissaolon syy, tämä auttaa varhaiskasvatuksessa esim. epidemioiden leviämisen ehkäisyssä.

Varhaiskasvatusaikojen varaaminen päivystysajoille
Päivystysaikojen (kesä, joulu yms. loma-ajat) varhaiskasvatuksen tarvetta kysytään yleensä etukäteen Päikyssä täytettävällä lomakyselyllä.
Päivystysajan kyselyyn tulee vastata, jotta yksikköön osataan varata riittävästi henkilöstöä sekä lapsellesi osataan varata päivystykseen ateriat. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve muuttuu kyselyyn vastaamisen jälkeen
esim. saatkin töitä, ota yhteys lapsesi päiväkotiin tai perhepäivähoitoon ja kerro tarpeestasi. Pyrimme järjestämään lapselle varhaiskasvatuspaikan. Päivystysaikoina yksiköitä on suljettuna, joten emme voi taata, että
varhaiskasvatus järjestyy lapsen vakituisesta yksiköstä. Jos et vastaa lomakyselyyn, oletuksena on, että lapsi
ei tule loma-aikana varhaiskasvatusyksikköön.
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VARHAISKASVATUSAIKOJEN MUUTTAMINEN
Ilmoitettuja varhaiskasvatusaikoja muutetaan harkinnanvaraisesti vain silloin kuin vanhemman työvuoro tai
opiskelupäivä on muuttunut työn tai opiskelun takia. Mikäli toiminnan järjestämisen kannalta on mahdollista
(henkilökuntaa on riittävästi ja lapsen ruokailu järjestyy), voidaan varhaiskasvastusaikaa muuttaa. Muutoksesta tulee sopia yksikönjohtajan tai apulaisjohtajan kanssa toiminnan järjestämiseksi.

Varhaiskasvatusaikojen muutokset Päikyssä:
Vapaapäivän muuttaminen työn tai opiskelun takia toiseen päivään
•
•
•

Mikäli toiminnan järjestämisen kannalta on mahdollista muuttaa suunniteltu poissaolo toiseen päivään, muutos voidaan kirjata myös Päikky-kalenteriin.
Erityisruokavaliota noudattavien lasten kohdalla varhaiskasvastusajan muutoksen toteuttaminen voi
ruokailun kannalta olla haasteellista, koska ateriat tilataan jo edellisen viikon tiistaina.
Vuorohoidossa viikonloppuja ei vaihdeta Päikkyyn suunnitelluksi poissaoloksi.

Yksittäisen päivän varhaiskasvatusajan muuttaminen Päikyn kalenteriin
•

•
•

Päikyn kalenteriin varhaiskasvatusaikoja ei muuteta lyhyemmäksi, lapsi voi toki olla varhaiskasvatuksessa lyhyemmän ajan. Tuntimäärän pysyessä samana tai sen kasvaessa, voidaan varhaiskasvatusaika
vaihtaa Päikyn kalenteriin, mikäli toiminta sen sallii.
Toiminnan järjestämisen kannalta on tärkeää, että huoltaja ilmoittaa varhaiskasvatukseen aikojen
muutoksista.
Vuorohoidossa päivähoidon ulkopuoliset ajat klo 18.01-5.59 sekä viikonloput eivät kosketa tätä ohjeistusta yksittäisen varhaiskasvatusajan muuttamisesta toiseen.

VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN
Varhaiskasvatuksen lasku muodostuu valitun kuukausittaisen varhaiskasvatusajan mukaan, ei toteutuneen
käytön mukaan. Mikäli toteutunut sekä suunniteltu varhaiskasvatuksen tarve ylittää laskutuksen perusteena
olevan tuntimäärän kuukaudessa, peritään tältä kuukaudelta toteutunutta + suunniteltua tuntimäärää vastaava maksu.
Huoltajat seuraavat itse lapsensa kuukausittaista tuntimäärää ja sen mahdollista ylittymistä. Jos ylitys tapahtuu kahtena peräkkäisenä kuukautena tai joka toinen kuukausi, niin silloin varhaiskasvatusaikasopimuksen
tuntimäärä siirtyy seuraavaan luokkaan automaattisesti ja on voimassa seuraavat 3 kuukautta.
Jos kuukauden varhaiskasvatuksen tuntisopimuksen määrä ei riitä, Päikyn kalenteri lukkiutuu. Tässä tilanteessa et voi varata lapsellesi varhaiskasvatusaikoja, vaan sinun tulee muokata tuntisopimuksen tuntimäärää.
Tämä tapahtuu nokiankaupunki.fi nettisivuilla olevan sähköisen lomakkeen kautta. Tuntimäärän voi muuttaa
ennen seuraavan kuukauden alkamista. Sopimuksen mukainen tuntimäärä on voimassa vähintään 3 kuukauden ajan, ellei sitä ole tarvetta nostaa suuremmaksi.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista voit lukea lisää nettisivuiltamme.
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Päikky – varhaiskasvatusaikaperusteinen varhaiskasvatusmaksun määräytyminen käytännössä
Laskutusperusteena on aina sopimuksen mukainen varhaiskasvatusaikaportaan tuntimäärä. Varhaiskasvatusaikavarauksia voi tehdä enintään voimassa olevan tuntisopimuksen mukaisesti.
Esim. huoltaja varaa Päikyn kalenterista lapselleen varhaiskasvatusta klo 8-16.00 välisen ajan.
•
•
•
•

lapsi on paikalla klo 8.00-16.00, tuntikertymään lasketaan 8 tuntia
lapsi on paikalla klo 8.30-15.30, tuntikertymään lasketaan 8 tuntia ennalta varatun mukaan
lapsi on paikalla klo 8.00-16.30, tuntikertymään lasketaan 8,5 tuntia (ennalta varattu + 30 min ylimenevä osuus)
lapsi on sairas tai ennakoimattomasti poissa, tuntikertymään lasketaan 8 tuntia ennalta varatun mukaan

Suunnitellut tunnit lasketaan toteutuneiksi. Äkilliset poissaolot (esim. lapsen sairaus) eivät vähennä etukäteen suunniteltua varhaiskasvatusaikaa eivätkä palaudu tuntisaldoon käytettäväksi muuna aikana saman
kuukauden sisällä. Muutoksia ennakkoon ilmoitettuihin varhaiskasvatusaikoihin voi tehdä työstä tai opiskelusta johtuvista syistä. Mikäli ohjelma on jo lukkiutunut ja seuraavalle viikolle suunniteltuja varhaiskasvatusaikoja on työn takia muutettava, muutoksesta sovitaan yksikössä apulaisjohtajan tai johtajan kanssa.
Jos tuntisopimuksen mukainen tuntikertymä ylittyy, laskutetaan myös ylittynyt aika. Ensimmäiseltä ylimenneeltä kuukaudelta laskutetaan ylitystä vastaavan tuntiportaan mukainen luku. Jos tuntikertymä ylittyy kahtena peräkkäisenä kuukautena tai joka toinen kuukausi, tuntisopimus tarkistetaan kaupungin toimesta ja se
on voimassa vähintään seuraavan kolmen kuukauden ajan ylityksen jälkeen. Ilman määräaikaan mennessä
tehtyihin varhaiskasvatusaikavarauksiin Nokian kaupunki ei voi varauksetta sitoutua, mikäli henkilöstö ei kyseisenä päivänä riitä lakisääteisen suhdeluvun turvaamiseen.
Tuntisopimusta muutetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella, joka löytyy Nokian kaupungin sivuilta

PÄIKYN VARHAISKASVATUSAIKAVARAUSTEN TEKEMINEN JÄRJESTELMÄSSÄ
Ohjeistusta Päikyn käyttöön ja varhaiskasvatusaikavarausten tekemiseen on saatavilla kaikista yksiköistä.
Huoltajien pitää itse ottaa järjestelmä käyttöön ja kysyä yksiköstä, jos jokin ei toimi. Lisätietoa Päikyn käytöstä
on myös kotisivuillamme.
Päikky on Nokian varhaiskasvatuksen pääasiallinen viestintäväline ja myös varhaiskasvatusaikavarauksiin
sekä laskutukseen liittyvä tiedotus tapahtuu Päikky-järjestelmän kautta.
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