
Tiedote kesän 2020 toiminnasta Loviisan kaupungin päiväkodeissa 

Kesäkuussa kaikki päiväkodit sekä Lyckebon ryhmäperhepäiväkoti ovat avoinna normaalisti. Heinäkuussa 

päivystävinä päiväkoteina toimivat Hembackan päiväkoti (Liljendal) sekä Määrlahden päiväkoti (keskusta). 

Muut päiväkodit ovat suljettuna 1. - 31.7. Elokuun ensimmäisestä päivästä lähtien kaikki päiväkodit ja 

ryhmis ovat taas avoinna.  

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan heinäkuun hoitotarpeesta viimeistään 15.5. eVarhaiskasvatus - palvelun 

kautta. Järjestelyt heinäkuun osalta vahvistetaan, kun lasten hoitotarpeet ovat tiedossa. HUOM! tämä 

koskee myös vuorohoitoa. Päivystäviin päiväkoteihin tulee henkilökuntaa eri yksiköistä. Emme voi taata, 

että lapsen tuttuja kasvattajia on paikalla.             

Mikäli lapsi on lomalla, valitaan ”ennalta ilmoitettu poissaolo”. Kesällä ainoastaan heinäkuu on maksuton 

perheille. Muina ajanjaksoina maksu peritään poissaolon ajalta sovellettavien periaatteiden mukaisesti 
(Varhaiskasvatuksen maksutiedote 1.8.2018). Jos huoltajat eivät 15.5. mennessä tiedä heinäkuun 

hoitotarvetta, niin kehotamme varaamaan hoitoa varmuuden vuoksi. Mikäli lapselle on varattu hoitoa 

heinäkuulle, mutta se ei ole tarpeen, hoidon voi perua 15.6. asti. Peruuttamatta jätetystä varahoitopaikasta 

voidaan periä puolet täydestä varhaiskasvatusmaksusta. Tämä koskee myös maksuttoman 

varhaiskasvatuksen piirissä olevia perheitä. 
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Information om verksamheten i Lovisas stads daghem under sommaren 2020  

I juni har alla daghem och Lyckebo gruppfamiljedaghem öppet helt normalt. I juli fungerar Hembacka 

daghem (Liljendal) och Märlax daghem som dejourerande daghem.  De övriga daghemmen har stängt 1–

31.7. Från första augusti har alla daghem och gruppiset öppet igen. 

Vi ber vårdnadshavarna att anmäla vårdbehovet för juli senast 15.5. via eSmåbarnspedagogik – tjänsten. 

Arrangemangen för juli bekräftas när vi har vetskap om barnens vårdbehov. OBS! det här gäller även 

skiftesomsorgen. Det kommer personal från olika enheter till de dejourerande daghemmen. Vi kan inte 

garantera, att det finns bekanta pedagoger på plats.  

Om barnet är ledig, väljer man ”ennalta ilmoitettu poissaolo”. Under sommaren är endast julimånad 

avgiftsfri. Under övrig tid uppbärs en avgift enligt de principer som tillämpas vid debitering av avgift vid 

frånvaro (Information om avgifterna för småbarnspedagogik 1.8.2018). Om vårdnadshavarna inte inom 

tidsfristen vet hurdant vårdbehovet i juli är, uppmanar vi att reservera vård för säkerhetsskull. I fall att vård 

reserverats i juli, men det inte finns behov, kan den avbokas till och med 15.6. En avgift kan tas ut för en 

vårdsplats som inte avbokats. Avgiften är då hälften av den fulla avgiften. Detta gäller också de familjer som 

normalt inte har någon avgift för småbarnspedagogiken.  
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