
 

PÄIKKY 

Malax kommun använder ett elektroniskt system för barnens närvaroregistrering och 

vårdreservering inom småbarnspedagogiken. Det elektroniska systemet kallas Päikky.  

Avgiften för småbarnspedagogik baseras på den timgräns ni valt. Information om avgifter finns 

på bifogad blankett om avgiftsinformation samt på Malax kommuns hemsida. Vid eventuell 

överskridning av er timgräns debiteras ni enligt den timklass som överensstämmer med 

använda timmar (t.ex har ni max 115 tim/månad men har använt 120 tim debiteras ni enligt 

timklassen 149 tim/månad). Vid eventuell överskridning av vald timgräns två månader i rad, 

höjs avgiften de tre påföljande månaderna (t.ex. överskrids timgränsen för både februari och 

mars, höjs avgiften och er timklass även för april, maj och juni). 

Närvaroregistreringen sker via enhetens iDiD-skärm. När barnet kommer till enheten loggar 

vårdnadshavaren in barnet och när barnet och vårdnadshavaren sagt hejdå till personalen och 

lämnar enheten för dagen loggas det ut. Detta förutsätter att barnet ska vara med när det 

loggas ut. In- och utloggningen sker med barnets personliga tagg. Vårdnadshavare har 

tilldelats en egen tagg för vart och ett av familjens barn. Enbart de förskolebarn som använder 

skolskjuts enligt lista, loggas in eller ut av personalen.  

Ansvaret för att barnet loggas in och ut ligger på vårdnadshavarna.  Om ni glömt att logga ut 

ert barn, loggas det ut senast när enheten stängs för dagen vilket kan innebära att den valda 

timgränsen överskrids.  

Taggarna lämnas in till enheten när barnet slutar i småbarnspedagogisk verksamhet eller 

förskola. Vårdnadshavaren debiteras 5 € för borttappad tagg eller om taggen gått sönder. Det 

finns möjlighet att köpa extra taggar t.ex. till mor- och farföräldrar om så önskas. Debiteringen 

av köpta taggar sker i samband med faktureringen av avgiften för småbarnspedagogik. 

Vårdnadshavare erbjuds även användning av Päikky vårdnadshavare-appen. Ladda ner den via 

app-butiken. Information om hur ni kommer igång med Päikky och Päikky vårdnadshavare-

appen samt taggarna får ni när barnet inleder sin småbarnspedagogiska verksamhet. Via 

Päikky vårdnadshavare-appen eller dator kan ni förutom att boka vårdtider också bl.a. 

meddela om barnet plötsligt blir sjukt eller av annan orsak är frånvarande. Personalen på våra 

enheter använder också Päikky som informationskanal så det lönar sig att regelbundet ta en 

titt där. 

Vårdtiderna kan variera dagligen och per vecka men måste reserveras elektroniskt en vecka 

på förhand, senast söndag natt kl. 23.59. Förändringar av vårdtiderna i den låsta veckan kan 

enbart göras i undantagsfall vid plötsliga förändringar i arbetstider eller studier, t.ex. vid byte 

av arbetsskiften eller periodarbete. 

 

Ledningsgruppen för småbarnspedagogik 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip3ZytkZnnAhWoy6YKHW45Cs8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.paikky.fi/&psig=AOvVaw1w8CRqtKTpCJdTZ-rnWGTj&ust=1579848653105780

