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ROHKEUS 

LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

 

Tiedote varhaiskasvatuksen ajankohtaisista 
asioista  
 
Pukkilan varhaiskasvatuksen uudistukset ja muutokset 
 

Hyvää alkanutta uutta toimintakautta! 
 

Elokuussa 2019 saimme käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelin, mikä mahdollistaa 
huoltajille yksityisen palvelutuottajan varhaiskasvatuspalveluja Pukkilan kunnan ulkopuolella. 

Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidontarvetta Pukkilan kunnan sähköisellä 

hakemuksella eDaisyssä. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio palvelusopimuksesta sekä 
tulotiedot, yrittäjiltä lisäksi yrittäjälomake. Jos hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymisestä 

tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on kaksi viikkoa. Palveluseteli myönnetään vähintään 
kuukauden kestävään hoitosuhteeseen. Asiakkaalle toimitetaan sähköinen tiedoksianto 

palvelusetelipäätöksestä Daisy-järjestelmässä. Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen 

palvelusetelillä, poistuu hänen mahdollinen hakemuksensa kunnalliseen varhaiskasvatukseen.  
 

1.8.2019 astui voimaan (KH 4.3.2019) päätös subjektiivisen hoito-oikeuden rajoittamisesta. 
Pukkilan varhaiskasvatuksessa hoito-oikeutta on linjattu seuraavasti: joko osapäiväisesti 

(4h/pv) tai osaviikkoisesti (8h/pv) enintään 40h kahdessa viikossa seuraavasti: 
1. Osapäiväistä varhaiskasvatusta tarjotaan enintään 20h/viikossa, 4h päivässä klo 8-12 

välisenä aikana  

2. Osaviikkoista kokopäivästä varhaiskasvatusta 40h kahdessa viikossa klo 8.00- 16:00 
välisenä aikana. 

Subjektiivisen hoito-oikeuden rajoittaminen koskee perheitä missä toinen, tai molemmat 
huoltajat työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetulla tavalla eivät työskentelee 

kokoaikaisesti, opiskelee tai toimii yrittäjänä. 

 

Tärkeää: 
 
Päivitämme varhaiskasvatusmaksuja, joten tulotiedot on ilmoitettava 23.8.2019 

mennessä eDaisyyn! Jos tulotietoja ei ole määräaikaan mennessä ilmoitettu, 

varhaiskasvatuksen maksu määräytyy korkeimman maksuluokan mukaan. 
 

Lapsen hoitoaikojen ilmoittaminen: 
Muistutamme, että lapsenne hoitoajat täytyy ilmoittaa viikko ennen hoidon alkua, 

maanantaisin klo 10 mennessä DaisyNetin kautta. Kirjautumaan pääsee esim. Pukkilan 

kunnan varhaiskasvatuksen nettisivun kautta. Jos tarviutsette tukea, tai apua siinä, tai ette 
pääsee syystä tai toisesta kirjautumaan, olkaa yhteydessä maantaisin klo 8-10 puh: 040 865 

2836 tai 040 015 2268. Jos hoitoaikoja ei ole ilmoitettu määräaikaan mennessä, 
hoitoajaksi merkataan klo 8-16, eikä sitä pysty muuttamaan. 

Varhaiskasvatusmaksu peritään varattujen tuntien perusteella! 
 

Lapsenne ennalta sovitut vapaapäivät täytyy merkata POISSA merkinnöllä 

varausvaiheessa! 
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Tärkeitä päivämääriä syksyllä 2019: 
 

SYYSKUU:  
 Vanhempainilta 18.9.2019 klo 18-19. Tänä vuonna järjestämme Vekaraan 

lapsiparkin, joten toivoamme kaikkien huoltajien osallistuvan vanhempainiltaan. 

 
LOKAKUU: 

 Varhaiskasvatuksen henkilökunnan kehittämispäivä 4.10.2019. Jos lapsesi 

tarvitsee hoitoa kehittämispäivänä, ilmoitathan sen mahdollisimman pian 
lapsesi ryhmään, viimeistään 20.9.2019. Hoitoa tarjotaan vain paikan etukäteen 

varanneille. Jos järjestätte hoidon itse, hoitopäivä hyvitetään 

varhaiskasvatusmaksussa.  
 Valokuvaus 10 ja 11.10.2019 klo 8:30 alkaen 

 

Henkilökunta ja ryhmäjaot lukuvuonna 2019-2020 
Pukkilan kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuuluu tänä vuonna kaksi perhepäivähoitajaa, 

esiopetuksen ap/ip ja päiväkoti Vekara. Myös henkilöstössä on hieman muutosta. Olemme 

saanneet joukkoomme kaksi uutta varhaiskasvatuksen opettajaa ja  kaksi lastenhoitajaa 
(opintovapaan ja työvapaan sijaisuudet). Lastenhoitajamme Leena on siirtynyt 

kokopäiväisesti esiopetusryhmään. 
 

Jänis ryhmä (0-3v.) puh: 040 057 6047 
Ave Allandi varhaiskasvatuksen opettaja (Marikan opintovapaan sijainen) 
Enni Rousi lastenhoitaja 

Mari Oksa lastenhoitaja 
Jenny Ahl lastenhoitaja (sijainen) 

 

Orava ryhmä (3-5v.); puh: 040 057 6163 
Maarit Schuravleff varhaiskasvatuksen opettaja 

Erja Mattila lastenhoitaja 

Hanna Ollila lastenhoitaja 
 

Siili ryhmä (3-5v.); puh: 040 057 6293 
Taina Heinikoski varhaiskasvatuksen opettaja 

Vaida Cheruvathoor varhaiskasvatuksen opettaja (varajohtaja) 

Rebeka Lepp lastenhoitaja (sijainen) 
 

Resurssiopettajana ja perhepäiväohjaajana toimii varhaiskasvatuksen opettaja Päivi Koistinen. 
Varhaiserityisopettajana toimii Taisto Lehtinen, hän työskentelee Pukkilan 

varhaiskasvatuksessa kaksi päivä kuukaudessa.  
Perhepäivähoitajina toimivat Liisa Suorsa ja Päivi Rautanen ja varajohtajana Vaida 

Cheruvathoor. 

 
Varhaiskasvatusjohtaja Merli Lepp on tavoitettavissa puhelimitse nro: 0400152 268 ma-to 

8:00-12:00 tai sähköpostitse: merli.lepp@pukkila.fi ja ennalta sovitusti päiväkoti Vekarassa.  
 

 

Yhteistyön iloa ja värikästä syksyä toivottaa  
Pukkilan varhaiskasvatuksen väki 
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