
 

TUTUSTU SUOMEN MODERNEIMPAAN VAKA- JOHTAMISKOKONAISUUTEEN! 

 

Ajankohta: 

Ma 18.5.2020 klo 10 - 10.45 Päikky Päiväkoti - toiminnan suunnittelu ja arjen organisointi 

Ma 25.5.2020 klo 10 - 10.45 Päikky Hallinto - johdon moderni työkalu, osa 1 

Ti 26.5.2020 klo 11 - 11.45 Päikky Päiväkoti - Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

Ti 26.5.2020 klo 14 - 14.45 Päikky Päiväkoti - osallistetaan huoltajat 

Ke 27.5.2020 klo 10-10.45 Päikky Hallinto - johdon moderni työkalu, osa 2 

Webinaarien sisältökuvaus 

Päikky Päiväkoti - toiminnan suunnittelu ja arjen organisointi 
Webinaarissa pohditaan päiväkodin arjen sujuvuutta ja Päikyn mahdollistamaa toiminnan suunnittelua. Käydään läpi 
arjen seuraamista ja pyörittämistä niin päivä- kuin vuoroyksiköissäkin. Tutustutaan Päikyn toimintaan 
työvuorosuunnittelun ja hoitoaikaperusteisen laskutuksen näkökulmista. 
 
Mikäli et ole tutustunut Päikkyyn aiemmin, niin tämä on hyvä webinaari aloittaa. 
 
Päikky Päiväkoti - Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
Päikky tukee kokonaisvaltaista lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista ja seurantaa. Puhutaan huoltajat 
osallistavasta sähköisestä vasusta, sen tuomista mahdollisuuksista. 
 
Webinaarissa käydään läpi lapsen vasu Päikyssä ja sen tärkeimmät toiminnallisuudet. 
 
Päikky Päiväkoti - osallistetaan huoltajat 
Webinaari käsittelee huoltajien ja yksikön sähköistä yhteydenpitoa. Puhutaan viestinnästä, kyselyistä ja niiden 
käytöstä myös poikkeusolosuhteiden hallinnassa. 
 
Päikky Hallinto - varhaiskasvatuksen johdon moderni työkalu 
Abilita kehittää uutta varhaiskasvatusjärjestelmää. Uusi Päikky Hallinto -järjestelmä on selainpohjainen, eikä siis vaadi 
mitään asennuksia asiakkaan päässä. Käyttöliittymä on moderni ja käyttäjäystävällinen. 
  
Tuotekehityksessä olemme panostaneet prosessien sujuvuuteen ja käyttäjien tukemiseen. Ohjelma sisältää uusia 
innovatiivisia ominaisuuksia, kuten henkilökohtaisen Tehtävät -listan, joka nopeuttaa ja helpottaa käyttäjien työtä. 
  
Ensimmäisessä Päikky Hallinto (osa 1) webinaarissa käydään läpi: 

• Tehtäväluettelo: näyttää käyttäjälle kuuluvat keskeneräiset tehtävät, esim. uusi hakemus, puuttuva vaka-
päätös, muuttunut perhetilanne. 

• Interaktiivinen hakemus: helppo asiakkaalle, vähentää virheitä. 

• Sijoitukset: ohjelma auttaa ja neuvoo, hakemuksen tiedot samalla näytöllä kuin sijoitus. 

• Automaattisesti syntyvät päätökset 

• Suomi.fi: automatisoi päätösten tulostamisen ja postittamisen. 

• Sähköinen asiointi: asiakkaalla mahdollisuus asioida, kun hänelle sopii. (esim. tulotiedot, hoidontarpeen 
muutos, yhteystietojen muutos jne.) 

• Väestörekisteri-integraatio: asiakkaiden tietojen automaattiset tarkistukset. 

Toisen Päikky Hallinto (osa 2) webinaarin aiheita ovat: 

• Tehtäväluettelo: puuttuva maksupäätös, muuttunut perhekoko, puuttuvat tulotiedot. 

• Laskutus: koko laskentaprosessi, eli mistä maksu muodostuu. 

• Muutokset kesken kuun 

• Kytkös Päikky Päiväkotiin 

• Takautuvat muutokset: ohjelma hyvittää tai laskuttaa lisää, kun tehdään takautuva maksupäätös. 

• Finvoice-yhteensopivuus 


