Vuosikalenteri, kevätlukukausi
➢ Haku Varhaiskasvatukseen
Varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa voi hakea
ympäri vuoden tarpeen mukaan. Helpottaaksemme syyskauden toiminnan
suunnittelua haluamme, että kaikki syksyn hakemukset jätetään
kevättalven aikana. Katso tarkemmat tiedot Varhaiskasvatuksen
kotisivuilta. Hakemus tehdään sähköisesti Online-lomakkeen kautta.
Tämä koskee uusia lapsia ja lapsia, jotka täyttävät/ovat täyttäneet 3
vuotta ja vaihtavat isojen puolelle syksystä sekä lapsia jotka haluavat
vaihtaa hoitopaikkaa. Te, joilla on jo paikka varhaiskasvatuksessa, älkää
irtisanoko paikkaa, vaan hakekaa vain paikan vaihtamista 1.8 alkaen.
➢ Haku 5-vuotiaiden kielikylpyyn
Hakuaika 5-vuotiaiden kielikylpyyn on helmikuussa. Katso tarkemmat
tiedot Varhaiskasvatuksen kotisivuilta. Hakemus tehdään sähköisesti
Online-lomakkeen kautta.

TAMMIKUU

Huomioittehan, että määräajan jälkeen ei voida enää hakea kielikylpyyn.
Jos hakijoiden määrä on enemmän kuin paikkamäärä, pääsy kielikylpyyn
päätetään arvalla. Kielikylpyyn tulee hakea sinä vuonna, kun lapsi täyttää
5 vuotta. Vain perheet, joissa ei puhuta kielikylvyn kieltä ovat
oikeutettuja hakemaan kielikylpyyn.
➢ Hoitotarvekysely (koulujen hiihtoloma)
Pietarsaaren kouluissa pidetään hiihtolomat viikolla 9. Jotta pystyisimme
suunnittelemaan toimintaa ja henkilökunnan työaikoja lähetämme lomaajan hoitotarvekyselyn. On tärkeää, että kaikki vastaavat kyselyyn
määräajassa! Heti kun tiedätte hoitoajat, varaatte ne normaalisti
Päikkyyn.
➢ Erillinen lomahoitokysely esioppilaille (hiihtoloma)
Koulujen loma-aikoina esiopetusyksiköt ovat kiinni. Lomahoito
järjestetään tarpeen mukaan. Paikka ilmoitetaan erikseen. Jotta
pystyisimme suunnittelemaan toimintaa ja henkilökunnan työaikoja
lähetämme loma-ajan hoitotarvekyselyn. On tärkeää, että kaikki
vastaavat kyselyyn määräajassa! Heti kun tiedätte hoitoajat, varaatte ne
normaalisti Päikkyyn.
Jos hoitotunnit eivät riitä (loma-aikaan ei järjestetä esiopetusta, joten
hoitoaikaan lasketaan myös klo 8-12), on tuntimäärää mahdollista lisätä
vain kuukaudeksi. Normaalitapauksessa tuntimäärää nostetaan vähintään
kolmeksi kuukaudeksi. Jos haluat pidentää hoitoaikojasi, täytä sähköinen
muutoslomake ja laita rasti kohtaan "Esioppilaiden lomahoito" ja valitse
oikea hoitotuntimäärä kuukaudessa.
➢ Muut ajankohtaiset asiat, esim. Korona suositukset
Päikyn kautta lähetetään säännöllisesti tietoa ajankohtaisista asioista.
Suosittelemme, että valitset Päikky-mobiilisovelluksessa “Ilmoitukset
mobiilisovellukseen”, jotta huomaat kun tulee uusia viestejä. Avaa
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”Asetukset” näytön alareunassa ja siirry "Profiiliin", jossa valitset
viestitilan.
COVID-19 tilanteesta: noudatamme aina infektiotorjuntatiimin suosituksia
ja ilmoitamme muutoksista Päikyn kautta.

➢ Haku 5-vuotiaiden kielikylpyyn, huom. määräaika!
➢ Ennakkotietoa kesästä
Varhaiskasvatus on kiinni juhannuksesta heinäkuun viimeiseen päivään
asti. Tänä aikana kesähoito järjestetään tarpeen mukaan lapsille, jotka
tarvitsevat hoitoa. Huom! KAIKKI päiväkodit ovat suljettuina kahden
arkipäivän aikana heinäkuun lopussa/elokuun alussa henkilökunnan
koulutuksen vuoksi.

HELMIKUU

Lain mukaan 12. kuukausi varhaiskasvatuksessa on maksuton ja
useimmiten maksuton kuukausi on heinäkuu. Pietarsaaressa on
mahdollista saada kaksi maksutonta kuukautta, mikäli lapsenne ei
tarvitse hoitoa lainkaan tämän jakson aikana. Maksuttoman ajankohdan ei
tarvitse olla kahta kokonaista kalenterikuukautta, mutta heinäkuun on
oltava ajankohdassa mukana, esim. 4.6.–3.8. tai 16.6.–15.8. Huhtikuussa
lähetämme kyselyn kesän hoitotarpeesta.
➢ Ennakkotietoa tuleville esioppilaille
Tuleville esioppilaille ei järjestetä päiväkodissa hoitoa 31.7. jälkeen.
Teidän tulee irtisanoa varhaiskasvatuspaikka heti kun hoitotarve loppuu,
muuten teitä laskutetaan 31.7. saakka, jolloin paikka automaattisesti
lopetetaan. Irtisanokaa paikka hyvissä ajoin Online-lomakkeen kautta.
Esiopetus alkaa, kun koulun syyslukukausi alkaa. Jos esiopetuksen (klo 812) lisäksi tarvitaan hoitoa, jättäkää hakemus esiopetuksen aamu- ja
iltapäivähoitoon. Huomioikaa että hakemuksesta tulee käydä ilmi, jos
tarvitsette hoitoa myös ennen esiopetuksen alkamista. Ennen kesää
lähetämme erillisen kyselyn elokuun lomahoitotarpeesta. Paikka
ilmoitetaan erikseen.
➢ Ennakkotietoa tuleville koululaisille
Irtisanokaa varhaiskasvatuksen hoitopaikka, kun hoidon tarve loppuu,
muuten teitä laskutetaan 31.7. saakka, jolloin paikka automaattisesti
lopetetaan. Tämän jälkeen ei järjestetä enää hoitoa tuleville koululaisille.
Irtisanominen tehdään Online-lomakkeen kautta.
➢ Lomahoitoinfo esioppilaille (hiihtoloma)
Ennen lomaa lähetämme tarkemmat tiedot lomahoidosta esioppilaille,
jotka ovat etukäteen ilmoittaneet hoidon tarpeesta loman aikana.

MAALISKUU
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⮚ Haku varhaiskasvatukseen
Varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa voi hakea
ympäri vuoden tarpeen mukaan. Helpottaaksemme syyskauden toiminnan
suunnittelua haluamme, että kaikki syksyn hakemukset jätetään
kevättalven aikana. Katso tarkemmat tiedot Varhaiskasvatuksen
kotisivuilta. Hakemus tehdään sähköisesti Online-lomakkeen kautta.
Tämä koskee uusia lapsia ja lapsia, jotka täyttävät/ovat täyttäneet 3
vuotta ja vaihtavat isojen puolelle syksystä sekä lapsia, jotka haluavat
vaihtaa hoitopaikkaa. Te, joilla on jo paikka varhaiskasvatuksessa, älkää
irtisanoko paikkaa, vaan hakekaa vain paikan vaihtamista 1.8 alkaen.

➢ Hoitotarvekysely kesästä

Lain mukaan yksi kuukausi vuodessa on varhaiskasvatuksessa maksuton
ja useimmiten maksuton kuukausi on heinäkuu. Ilmoittamalla
hoitotarpeenne kyselyyn määräajassa, teillä on mahdollisuus saada kaksi
maksutonta kuukautta, mikäli lapsenne ei tarvitse hoitoa lainkaan tämän
yhtenäisen jakson aikana. Maksuttoman ajankohdan ei tarvitse olla kahta
kokonaista kalenterikuukautta, mutta heinäkuun on oltava ajanjaksossa
mukana, esim. 4.6.-3.8. tai 16.6.-15.8. HUOM! Jos poissaolosta
ilmoitetaan kyselyn sulkemisen jälkeen, kahta maksutonta kuukautta EI
saada!

HUHTIKUU

Jos täytätte kyselyyn, että lapsenne on vapaalla, kyseiset päivät lukitaan
Päikyssä. Kesän hoitopäivien tarkat hoitoajat tulee varata normaalisti
Päikkyyn, koska ruoka tilataan ja henkilökunnan määrä suunnitellaan
lapsimäärän mukaan.

➢ Tulevat koululaiset – Erillinen lomahoitokysely kesästä (31.7
saakka)

Esiopetus päättyy, kun koulu päättyy ja koulujen kesälomat alkavat.
Esioppilaille järjestetään lomahoitoa tarpeen mukaan 31.7 saakka. Oikeus
varhaiskasvatukseen päättyy 31.7. Tämän päivän jälkeen lapsellanne ei
ole enää oikeutta hoitoon varhaiskasvatuksessa. Muistakaa irtisanoa
hoitopaikkanne Online-lomakkeen kautta kun hoidon tarve loppuu,
muuten teitä laskutetaan 31.7. saakka.
Jotta pystyisimme suunnittelemaan toimintaa ja henkilökunnan työaikoja
lähetämme loma-ajan hoitotarvekyselyn. On tärkeää, että kaikki
vastaavat kyselyyn määräajassa! Heti kun tiedätte hoitoajat, varaatte ne
normaalisti Päikkyyn.

➢ Tulevat esioppilaat - Lomahoitokysely elokuusta (ennen koulun
alkua)
Jos lapsenne aloittaa syksyllä esiopetuksen, teidän tulee irtisanoa
varhaiskasvatuspaikka päiväkodista kun hoitoa ei enää tarvita.
Irtisanokaa paikka hyvissä ajoin Online-lomakkeen kautta. Oikeus
varhaiskasvatukseen päättyy viimeistään 31.7.
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Tuleville esioppilaille ei järjestetä päiväkodissa hoitoa 31.7. jälkeen.
Esiopetus alkaa, kun koulun syyslukukausi alkaa. Jos esiopetuksen (klo 812) lisäksi tarvitaan hoitoa, jättäkää hakemus esiopetuksen aamu- ja
iltapäivähoitoon. Huomioikaa että hakemuksesta tulee käydä ilmi jos
tarvitsette hoitoa myös ennen esikoulun alkamista.
Jotta pystyisimme suunnittelemaan toimintaa ja henkilökunnan työaikoja
lähetämme hoitotarvekyselyn elokuusta (ennen koulun alkua). On
tärkeää, että kaikki vastaavat kyselyyn määräajassa! Heti kun tiedätte
hoitoajat, varaatte ne normaalisti Päikkyyn.
Jos hoitotunnit eivät riitä (loma-aikaan ei järjestetä esiopetusta, joten
hoitoaikaan lasketaan myös klo 8-12), on tuntimäärää mahdollista lisätä
vain kuukaudeksi. Normaalitapauksessa tuntimäärää nostetaan vähintään
kolmeksi kuukaudeksi. Jos haluat pidentää hoitoaikojasi, täytä sähköinen
muutoslomake ja laita rasti kohtaan "Esioppilaiden lomahoito" ja valitse
oikea hoitotuntimäärä kuukaudessa.

TOUKOKUU

➢ Tuloselvitykset
Jos lapsesi jatkaa varhaiskasvatuksessa syksyllä sinun tulee toimittaa
meille uudet tuloselvitykset toukokuun aikana, muuten sinulta peritään
korkein maksu syksystä alkaen. Lukukauden alkaminen elokuussa
lasketaan uudeksi toimintakaudeksi ja vanhat tuloselvitykset eivät ole
enää voimassa. Tuloselvitykset voi lähettää sähköpostitse, jättää
kaupungintalon ulkopuoliseen postilaatikkoon tai postittaa. Lähettäkää
koko perheen tuloselvitykset samalla viestillä. Lisätietoja löytyy
”Lomakkeet”-osion alta.
➢ Kesän hoitotunnit ja laskutus
Kaikki, jotka ovat aloittaneet varhaiskasvatuksen ennen 1.6, ovat
oikeutettuja ilmaiseen kuukauteen kesällä. Heinäkuu on ilmainen, ettekä
saa laskua heinäkuulta.
Jos olette valinneet, että lapsenne on vapaalla kaksi kuukautta kesäelokuun aikana, olette oikeutettuja kahteen maksuttomaan kuukauteen.
Edellyttäen, että lapsellanne on jatkuva kahden kuukauden poissaolo,
johon heinäkuu sisältyy kokonaisuudessaan.
Jos olette jakaneet kesäkuun ja elokuun (esim. niin että lapsenne on
vapaalla 17.6.–16.8.) tulee kesäkuun ja elokuun yhteenlaskettujen
tuntien vastata hoitosopimuksessa olevia tunteja (esim. kesäkuu 50h +
heinäkuu 0h + elokuu 65h = max 115 h/kk). Mikäli pysytte tuntirajan
sisällä, teille tulee sekä kesä- että elokuulta ½ laskua, ja heinäkuulta ei
ollenkaan laskua. Jos yhteenlaskettu tuntimäärä ylittyy, laskutamme
täyden maksun elokuussa. Laskutus tapahtuu samalla tavalla (½ + 0 +
½), vaikka lapsenne poissaolo on koko kesäkuun ja koko heinäkuun tai
koko heinäkuun ja koko elokuun ajan. Jos lapsen vapaa kuukausi on
kesäkuu tai elokuu, lähetetään kuitenkin lasku tältä kuukaudelta, mutta
heinäkuulta ei lähetetä laskua. Laskussa näkyy ajanjakso, jota lasku
koskee (esim. 1.–30.6.). Lasku lähetetään takautuvasti ja kesäkuun lasku
erääntyy 31.7.

Vuosikalenteri, kevätlukukausi

HEINÄKUU

KESÄKUU

➢ Lomahoitoinfo esioppilaille (tulevat koululaiset) jotka ovat
etukäteen ilmoittautuneet kesän lomahoitoon
Ennen kesälomaa lähetämme tarkemmat tiedot lomahoidosta esioppilaille,
jotka ovat etukäteen ilmoittaneet hoidon tarpeesta kesän aikana.

➢ Lomahoitoinfo tuleville esioppilaille, jotka ovat etukäteen
ilmoittautuneet elokuun lomahoitoon
Lähetämme kesän aikana tarkemmat tiedot lomahoidosta niille tuleville
esioppilaille, jotka ovat etukäteen ilmoittaneet hoidon tarpeesta elokuun
alussa.

➢ Kesäpäivystys

Varhaiskasvatuksen toimisto on kiinni juhannuksesta elokuuhun asti.
Ainoastaan päivystävä päiväkoti on auki lapsille, jotka ovat etukäteen
ilmoittautuneet heinähoitoon. Toivotamme kaikille rentouttavaa ja
mukavaa kesää!

