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Asiakastiedote 6.5.2020
Hyvät huoltajat,
Helsingin kaupunki noudattaa Suomen hallituksen uutta linjausta varhaiskasvatuksen
rajoitteiden purkamisesta ja esiopetuksen jatkumisesta lähiopetuksena 14.5.2020 lukien.
Paluu arkeen
Paluu arkeen tehdään varhaiskasvatuksessa hallitusti ja koronatilanteen johdosta edelleen
varotoimenpiteitä noudattaen. Helsingissä toimitaan jatkossakin pienissä ryhmissä sekä
järjestetään toiminta ja ulkoilu porrastetusti. Päiväkodeissa ulkoillaan mahdollisimman paljon ja
retkeillään lähimaastoihin turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Emme käytä julkisia
liikennevälineitä.
Toiminnan suunnittelun perustana on, että lapset ja aikuiset pysyvät mahdollisimman paljon
omissa ryhmissään. Tänä vuonna siirrymme loma-ajan toimintaan aikaväliksi 8.6.-31.7.2020,
jolloin pidämme mahdollisimman paljon päiväkoteja auki. Kesäpäiväkodissa yksi ryhmä
muodostuu pääsääntöisesti yhden päiväkodin lapsista ja aikuisista. Heillä on kesäpäiväkodissa
oma tila. Päiväkodit tiedottavat loma-ajan auki olevista päiväkodeista ja ryhmistä toukokuun
loppuun mennessä.
Päiväkodeissa ei järjestetä edelleenkään isoja tilaisuuksia eikä yhteisiä kevätjuhlia. Ryhmät
voivat järjestää lasten ja henkilökunnan kesken pieniä kevätkauden päättäjäisiä. Kaikki
esiopetukseen osallistuneet lapset saavat osallistumistodistuksen.
Huolehdimme hygieniasta ja terveydestä
Lasten ja aikuisten tulee olla terveitä tullessaan päiväkotiin. Lapsen huoltajia pyydetään
huolehtimaan aamulla päiväkotiin tullessaan lapsensa huolellisesta käsienpesusta. Päiväkodin
sisätiloissa ja piha-alueilla tulee viipyä päivittäisissä haku- ja tuontitilanteissa vain tarvittava
aika. Omia leluja ei tuoda toistaiseksi varhaiskasvatukseen.
Siivousta jatketaan tehostettuna ja ruokailutilanteissa noudatetaan hygieniamääräyksiä.
Ilmoita varhaiskasvatukseen paluupäivämäärä
Tarvitsemme tiedon lasten määrästä ajalla 14.5.-5.6.2020, jotta voimme suunnitella toiminnan ja
henkilöstömäärän sen mukaisesti. Niiden huoltajien, joiden lapsi on ollut koronavirustilanteen
johdosta kotona ja lapsi nyt palaa päiväkotiin, tulee ilmoittaa paluupäivämäärä 8.5.2020
mennessä tai mahdollisimman pian. Ilmoituksen voi tehdä lapsen ryhmään sähköpostilla tai
tekstiviestinä. Niiden lasten osalta, jotka ovat poikkeustilanteessa jatkaneet päiväkodissa tai
joiden paluusta on jo ilmoitettu, ei tarvitse tehdä uutta ilmoitusta.
Asiakasmaksut
Varhaiskasvatuksesta peritään 14.5. lukien normaali asiakasmaksu.
Kesän toiminta ajalla 8.6.-31.7.2020 on suunnitteilla, ja olemme tiedustelleet teiltä huoltajilta
lapsenne loma-ajankohtaa 7.5.2020 mennessä. Ilmoituksenne avulla voimme suunnitella
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kesäajan henkilöstön määrää mahdollisimman hyvin. Jotta perheenne saa kesäajan osalta
asiakasmaksuhyvityksen, tulee kesän poissaolosta ilmoittaa päiväkotiin viimeistään 15.5.2020
mennessä.
Asiakasmaksulainsäädännön mukaan asiakasmaksu peritään 11 kuukaudelta. Heinäkuu on
maksuton, jos lapsen hoitosuhde on alkanut viimeistään syyskuussa 2019. Jos hoitosuhde on
alkanut syyskuun jälkeen, hyvitetään koko heinäkuun poissaolosta 50%, jos lapsi on pois
varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden.
Maksuhyvitykset suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ajalla 1.6.-12.8.2020/
Mikäli loma-aika on kuusi viikkoa tai enemmän:
- kuuden viikon lomasta hyvitetään 1 viikko
- seitsemän viikon lomasta hyvitetään 2 viikkoa
- kahdeksan viikon lomasta hyvitetään 3 viikkoa
- yhdeksän viikon lomasta hyvitetään 4 viikkoa
- kymmenen viikon lomasta hyvitetään 5 viikkoa

Maksuton heinäkuu sisältyy näihin viikkoihin. Lomaviikkojen ei tarvitse olla peräkkäin, kunhan
ne sijoittuvat hyvitettävälle lomajaksolle. Asiakasmaksulaki määrittää, että mikäli olette
keskeyttäneet varhaiskasvatuksen, heinäkuu ei ole maksuton.
Lisätietoja saatte asiakasmaksuista: varhaiskasvatus.maksut@hel.fi
Kiitämme perheitä hyvästä yhteistyöstä tänä keväänä. Yhteistyö ja teiltä saatu tuki sekä palaute
eri tilanteissa on auttanut meitä toiminnan järjestämisessä lapsille.
Tällä hetkellä meille on äärimmäisen tärkeätä, että saamme tietoa palvelun tarpeesta nyt
loppukevään sekä kesän ajalle. Näin osaamme suunnitella ja mitoittaa toiminnan
mahdollisimman hyvin.

Yhteistyöterveisin,
Satu Järvenkallas
Varhaiskasvatusjohtaja
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