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Tiedote varhaiskasvatuksen 

asiakkaille 

elokuussa 2022 
 

Hyvää alkavaa syksyä kaikille täältä Päiväkoti 

Vekarasta!  

 

Uudet ryhmät aloittavat toimintansa elokuussa. Jänis -ryhmä saa joukkoonsa uusia lapsia 

ja samalla osa jänö lapsista siirtyy Orava -ryhmään. Henkilöstöstä uutena elokuussa 

aloittavat varhaiskasvatuksen opettajat Birgitta Hietala (jänikset) ja Heikki Näränen 

(siilit). Elokuusta alkaen siilien lastenhoitajana työskentelee Jenny Ahl ja ryhmissä 

kiertävänä lastenhoitajana Henna Pokkinen.  Muistathan päivittää lapsesi uuden ryhmän 

puhelinnumeron. Ryhmien puhelinnumerot ja henkilökunta löytyvät tiedotteen 

viimeiseltä sivulta. 

Tiedotteessa ajankohtaista tietoa esim. henkilöstön koulutus- ja kehittämispäivistä sekä 

varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksista.  

 

Varhaiskasvatuksen koulutus- ja 

kehittämispäiviä alku syksyyn 

Alku syksystä henkilöstömme osallistuu kahteen koko kunnan henkilöstölle 

järjestettyyn henkilöstöiltaan.  

Keskiviikko 17.8.2022        klo. 16.00-18.30 

Tiistai          6.9.2022         klo. 15.00-18.00 

Toivomme, että pyrkisitte mahdollisuuksien mukaan hakemaan lapsenne näinä päivänä 

viimeistään klo 15.45 / klo 14.45 mennessä. Erityisen tärkeää on varata näille päiville 

todellista tarvetta vastaava hoitoaika, jotta osaamme suunnitella riittävän 

sijaishenkilöstön näihin iltapäiviin. 
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Vekaran henkilöstön kehittämispäivä on: 

Torstaina 25.8.2022 

Kalenteri varaus Daisyssä kehittämispäivälle on avoinna 1.8.-12.8.2022 

Hoitoa kehittämispäivänä tarjotaan sitä todellisuudessa tarvitseville perheille 

sijaisjärjestelyin.  

Mikäli pystytte järjestämään hoidon itse, merkitään se Daisyyn hyvityspäiväksi. 

”Varhaiskasvatusmaksua ei peritä niiltä päiviltä, jolloin varhaiskasvatusyksikkö on 

muusta syystä suljettuna päiväkodinjohtajan päätöksen mukaan ja vanhemmat 

järjestävät lapsen hoidon itse.”  

 

Asiakasmaksut 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tulee muutoksia 1.8.2022 alkaen.  

Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 288 eurosta 295 euroon. 

Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 27 eurosta 28 euroon. Toisesta lapsesta 

perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa 

kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. 

 

Kaikkien tulee ilmoittaa tulotietonsa uudestaan 31.8.2022 mennessä eDaisy- 

palvelussa jos edellisestä ilmoituksesta on yli 6 kk. 

https://pukkila.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin.  

Myös he, joille ei ole edellisessä maksupäätöksessä määrätty varhaiskasvatuksesta 

maksua, tulee ilmoittaa tulotietonsa uudestaan. Jos tulotietoja ei ole ilmoitettu 

määräaikaan (31.8.22) mennessä, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu. Jos 

hyväksyt varhaiskasvatuksesta korkeimman maksun (max 295€), tulotietoja ei tarvitse 

ilmoittaa. Päivitetyt maksuohjeet löydät varhaiskasvatuksen nettisivuilta 

https://pukkila.fi/palvelut/varhaiskasvatus/ 

 

 

 

https://pukkila.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin
https://pukkila.fi/palvelut/varhaiskasvatus/
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Daisy 

Daisyn käyttö ja hoitoaikojen varaaminen on suurelle osalle jo ennestään tuttua, mutta 

tässä vielä muutama muistutus hoitoaikojen varaamisesta: 

 

 Ilmoita hoitoajat aina ajoissa, viimeistää edellisen viikon 

maanantaina klo. 10.00 mennessä. Jos hoitoajat ovat jääneet 

ilmoittamatta tarjoamme hoitoa pääsääntöisesti vain klo. 9-15 välillä. 

Ota aina yhteyttä varhaiskasvatusjohtajaan, jos hoitoajat ovat jääneet 

ilmoittamatta.  

 Toivomme, että hoitoajat varataan mahdollisimman tarkasti tarvetta 

vastaaviksi, koska henkilökunnan työvuorot suunnitellaan vastaamaan 

hoidontarvetta.  

 Muista merkitä jokaiselle arkipäivälle merkintä 

(hoitoaika/poissa/sairas). Hoitoaikakalenteriin ei saisi jäädä tyhjiä 

arkipäiviä.  

 Ilmoita poissaolosta ja sairaudesta aina Daisyyn. Sairas-tapauksissa 

toivomme myös ilmoitusta sairauden laadusta, jotta tiedämme, mitä 

pöpöjä päiväkodissamme on liikkeellä.  

Varhaiskasvatussuunnitelma 

Varhaiskasvatuksensuunnitelman perusteet ovat uudistuneet ja tulevat voimaan 1.8.2022. Tämän 

myötä myös Pukkilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa on päivitetty ajantasaiseksi ja se on 

menossa valtuustoon hyväksyttäväksi.  

Keskeisimpänä päivitetyissä perusteissa on määritelty varhaiskasvatuslain (540/2018) muutosten 

myötä kolmitasoisen tuen mallin mukaiset tasot ja muodot, sekä miten tukea tulee antaa lapselle 

varhaiskasvatuksessa. Tuen tasot ovat yleinen, tehostettu sekä erityinen tuki. Tuen tarve arvioidaan 

aina yksilökohtaisesti lapsen tuen tarpeen perusteella. 1.8. alkaen tuen antamisesta tullaan tekemään 

lain edellyttämät viranhaltijanpäätökset. Viranhaltijanpäätöksen tuen antamisesta tekee 

päiväkodinjohtaja. 

Lisäksi mm. jatkossa laaja-alainen osaaminen varhaiskasvatuksessa aihealueena sisältää kuusi osa-

aluetta.  
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Varhaiskasvatuksen henkilökunta 

Eskarin ap/ip toiminnassa ei tällä kaudella työskentele varhaiskasvatuksen 

lastenhoitajaa. Ap/ip toiminnasta vastaavat koulunkäynnin ohjaajat.  

Vekarassa varhaiskasvatuksen opettajan paikkoihin on valittu Heikki Näränen ja 

Birgitta Hietala. Elokuusta alkaen Siilien lastenhoitajana työskentelee Jenny Ahl ja 

uutena ryhmissä kiertävänä lastenhoitajana Henna Pokkinen.  

Jänikset: Birgitta Hietala, Hille Aho ja Minna Smolander-Krigsman  

Oravat: Päivi Koistinen, Petri Toivonen ja Hanna Ollila 

Siilit: Heikki Näränen, Erja Mattila ja Jenny Ahl 

 

Jänikset: 0400 576 047 

Oravat:  0400 576 163 

Siilit: 0400 576 293 

 

Ryhmissä kiertävinä työntekijöinä: Päivi Rautanen ja Henna Pokkinen 

Avustajina: Ia Lehtonen ja Tuula Saarinen 

Heidin jäätyä perhevapaille toimii vs. päiväkodinjohtajana Susanna Ahlfors ja 

varajohtajana Erja Mattila.  

 

 


