Vuosikalenteri, syyslukukausi
➢ Tervetuloa Varhaiskasvatukseen!
Monet uudet lapset aloittavat varhaiskasvatuksessa elokuussa ja toiset
lapset palaavat kesäloman jälkeen, tervetuloa Varhaiskasvatukseen!
Haluamme muistuttaa kaikkia käyttämään Päikkyä ja varaamaan lapsen
hoitoajat hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää etukäteen ennen kuin viikko
lukkiutuu (sunnuntaina klo 23). Tarvitsemme tiedot ruoka-annoksien ja
erikoisruokavalioiden tilausta varten ja kun suunnittelemme
henkilökunnan työaikoja. Päikyssä näkyy myös tärkeitä tiedotteita ja
kyselyjä. Te, jotka käytätte Päikky-tageja, pitäkää niistä hyvää huolta.
Kadonneista tageista veloitetaan 5 euroa.

ELOKUU

Tarkistakaa että hoitosopimuksen tunnit riittävät ja vastaavat
todellisuutta. Tehkää sähköinen muutosilmoitus jos hoitotarpeet
muuttuvat, tai haluatte ilmoittaa muista muutoksista (osoite, perheen
koko jne.) Muistakaa lähettää perheen tuloselvitys sen kuukauden aikana,
jolloin lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen. Tuloselvitykset voi lähettää
sähköpostitse, jättää kaupungintalon ulkouoliseen postilaatikkoon tai
postittaa. Lähettäkää koko perheen tuloselvitykset samalla viestillä.
Lisätietoja löytyy ”Lomakkeet”-osion alta.
Mukavaa lukukauden alkua. Toivomme että kaikki viihtyvät
toiminnassamme!
➢ Tuloselvitykset, viimeinen muistutus!
Tämä muistutus on tarkoitettu niille huoltajille, joilla on jo ennestään
lapsia varhaiskasvatuksessa. Jos lapsesi jatkaa varhaiskasvatuksessa
syksyllä sinun tulee toimittaa meille uudet tuloselvitykset, muuten sinulta
peritään korkein maksu syksystä alkaen. Lukukauden alkaminen
elokuussa lasketaan uudeksi toimintakaudeksi ja vanhat tuloselvitykset
eivät ole enää voimassa. Tuloselvitykset tulee toimittaa hallinnolle heti!
Tuloselvitykset voi lähettää sähköpostitse, jättää kaupungintalon
ulkopuoliseen postilaatikkoon tai postittaa. Lähettäkää koko perheen
tuloselvitykset samalla viestillä. Lisätietoja löytyy ”Lomakkeet”-osion alta.
➢ Muut ajankohtaiset asiat, esim. Koronasuositukset
Päikyn kautta lähetetään säännöllisesti tietoa ajankohtaisista asioista.
Suosittelemme, että valitset Päikky-mobiilisovelluksessa “Ilmoitukset
mobiilisovellukseen”, jotta huomaat kun tulee uusia viestejä. Avaa
”Asetukset” näytön alareunassa ja siirry "Profiiliin", jossa valitset
viestitilan.
COVID-19 tilanteesta: noudatamme aina infektiotorjuntatiimin suosituksia
ja ilmoitamme muutoksista Päikyn kautta.
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➢ Info hoitosopimuksista ja kuukausimaksuista
Hoitosopimusta on 5 tasoa (hoitoaika/kuukausi): enintään 60 tuntia (50
%), enintään 86 tuntia (60 %), enintään 115 tuntia (70 %), enintään 149
tuntia (85 %) ja 150 tuntia tai enemmän kuukaudessa (100%).
Kuukausimaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella
prosenttiperusteisesti. Tarkistakaa, että hoitosopimus on oikealla tasolla
suhteessa lapsenne tarvitsemaan hoitoaikaan. Hoitoajat voivat vaihdella
päivittäin ja viikoittain, mutta tuntien kokonaismäärän/kuukausi on
pysyttävä hoitosopimuksen rajoissa.

SYYSKUU

Ajat varataan Päikky-järjestelmän kautta. Hoitoaika lasketaan
suunnitellun ajan + tämän lisäksi käytetyn ajan perusteella. Jos
suunnitelma on klo 8-15 (7 tuntia) ja lapsi noudetaan klo 15.15,
hoitoaikaa menee 7 tuntia 15 minuuttia. Jos lapsi noudetaan aikaisemmin
(klo 14), menee kuitenkin suunnitellut 7 tuntia. Käyttämätöntä aikaa ei
voida hyödyntää muulloin. Varatkaa hoito ajoissa oikeilla kellonajoilla tai
poissaololla ("suunniteltu poissaolo"). Tyhjäksi jätetty päivä vie tunteja
hoitosopimuksen tason mukaisesti. Ilmoittakaa aina hoitopaikkaan, jos
lapsi on poissa/sairas.
Lokakuusta 2021 lähtien Päikyssä on uusi toiminto, joka varoittaa
hoitoaikojen ylittymisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että et voi varata aikoja
yli hoitosopimusrajan. Mikäli olet varaamassa enemmän aikaa kuin lapsen
sopimus sallii, niin sinulle tulee ilmoitus ylisuunnittelusta. Sitten voit joko
muuttaa suunnitelmasi (avoimessa kalenterissa) pysyäksesi rajoissa tai
muuttaa hoitosopimuksen tarvittavalle tasolle. Sähköinen muutoslomake
löytyy ”Lomakkeet”-osion alta.
Suunniteltujen ja hoidossa käytettyjen tuntien välisen tasapainon
seuranta on tärkeää. Mobiilisovelluksessa saat tasapainon esille, kun
aktivoit lapsen kuvan/nimen aloitussivulla (talon symboli violetilla
taustalla). Voit valita kuukauden vierittämällä eteen- tai taaksepäin
yläreunasta. Heille, joilla on oletussuunnitelma, ei ilmoiteta ylityksistä.
Tarkista, että suunnitelma vastaa hoitotarvetta. Verkkosovelluksessa voit
poistaa vakiosuunnitelman ja suunnitella tarvittaessa uuden.
➢ Hoitotarvekysely (koulujen syysloma)
Pietarsaaren kouluissa on syysloma viikolla 42. 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 (syysloma)
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.
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LOKAKUU

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.

➢ Lomahoitoinfo esioppilaille (syysloma)
Ennen lomaa lähetämme tarkemmat tiedot lomahoidosta esioppilaille,
jotka ovat etukäteen ilmoittaneet hoidon tarpeesta loman aikana.

MARRASKUU

➢ Varhaiskasvatuksen arviointikysely
Huoltajia pyydetään vastaamaan varhaiskasvatuksen jokavuotiseen
arviointikyselyyn. Tulokset esitellään Varhaiskasvatuksen verkkosivuilla.
➢ Tuloselvitykset, perheen muut muutokset
Muista välittömästi ilmoittaa, jos perheen koko, hoitotarve tai tulot
muuttuvat, tai jos maksu osoittautuu virheelliseksi. Maksu korjataan
silloin kesken toimintakauden. Jos maksupäätös on ilmeisesti perustunut
virheellisiin tietoihin, meillä on oikeus oikaista maksu takautuvasti
enintään vuoden ajalta. Tuloselvitykset voi lähettää sähköpostitse, jättää
kaupungintalon ulkopuoliseen postilaatikkoon tai postittaa. Lähettäkää
koko perheen tuloselvitykset samalla viestillä. Lisätietoja löytyy
”Lomakkeet”-osion alta.
➢ Hoitotarvekysely (joulun- ja uudenvuoden aika)
Pietarsaaren kouluissa on joululoma joulukuun lopusta tammikuun alkuun
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.

➢ Erillinen lomahoitokysely esioppilaille (joululoma)
Koulujen loma-aikoina esikoulut ovat kiinni. Lomahoito järjestetään
tarpeen mukaan. Paikka ilmoitetaan erikseen. 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.

JOULUKUU

MARRASKUU
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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.

➢ Lomahoitoinfo esioppilaille (joululoma)
Ennen lomaa lähetämme tarkemmat tiedot lomahoidosta esioppilaille,
jotka ovat etukäteen ilmoittaneet hoidon tarpeesta loman aikana.

