
 

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatuksessa siirrytään hoitoaikaperusteiseen 

asiakasmaksujärjestelmään 1.8.2017 alkaen 

Siirtyminen uuteen maksujärjestelmään tarkoittaa sitä, että perheiden tulee valita lapsilleen uudet maksuluokat tämän 

ohjeen mukaan 4.6.2017 mennessä. Uusi maksuluokka ilmoitetaan omalla lomakkeella, joka on tullut perheille sähkö- 

postiin. Lomaketta saa myös paperiversiona varhaiskasvatusyksiköistä. Lomake toimitetaan sähköisesti oman alueen 

aluejohtajalle jari.markkinen@palkane.fi tai mika.pietila@palkane.fi Paperiversiot toimitetaan oman lapsen hoitopaikkaan. 

Oheisessa taulukossa vihreällä näkyvät ovat uusia perheiden valittavissa olevia maksuluokkia. Ruskealla alustalla näkyvät tällä 

hetkellä voimassa olevat maksuluokat. Taulukossa on vertailtu näiden luokkien suhdetta toisiinsa, minkä perusteella perheet voivat 

valita nykyistä maksuluokkaansa vastaavan uuden luokan. Valkoisella pohjalla on maksuluokan tieto pilkottu osiin sekä viikko- että 

päivätasolle, jotta uuden maksuluokan mieltäminen olisi helpompaa. Huomioitavaa on, että valitun maksuluokan maksimituntimäärä 

voi koostua eri pituisista hoitopäivistä niin päivä- kuin viikkotasollakin. Oleellista on, että hoidon määrä kuukausitasolla pysyy 

sovitussa luokassa. Harmaalla alustalla näkyy asiakasmaksun suuruus suhteutettuna kokoaikaiseen kuukausimaksuun. 

Perhepäivähoidossa ei voi valita kahta alinta maksuluokkaa. Kuntamme varhaiskasvatuksen piirissä jo tällä hetkellä olevat 

perheet voivat verrata nykyisiä toteutuneita hoitoaikojaan uusiin maksuluokkiin ja tehdä sen perusteella valintansa. 

 

 

 

Kokonaishoitoai
ka keskim./pv. 

Kokonaishoitoaika 
keskim./vko. 

Kokonaishoitoaika 
kuukaudessa 

Asiakasmaksun 
suuruus 
kokoaikaisen 
kuukausimaksusta 

Esiopetuksen 
täydentävä 
varhaiskasvatus/vko 

Esiopetuksen 
täydentävä 
varhaiskasvatus/kk 

Esiopetuksen 
täydentävän 
varhaiskasvatuksen 
maksuosuus 

Palvelutarjonta
/hoito-
aikalaajuus 
tällä hetkellä         

keskim. 4.25 h keskim. 21.25 h enintään 85 h 50 % enintään 20 h enintään 85 h 50 % 10 pv/kk 

6 h 30 h 86 – 120 h 70 % 30 h 86 – 120 h 70 % 15 pv/kk 

7 h 35 h 121 – 140 h 80 % 35 h 121 – 140 h 80 % 15 pv/kk 

7.75 h 38.75 h 141 – 155 h 85 %       täysimääräinen 

8.5 h 42.5 h 156 – 170 h 90 %       täysimääräinen 

yli 8.5 h - yli 42.5 h - 171 h - 100 %       täysimääräinen 
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Perhepäivähoidon uudet maksuluokat. Huomioitavaa on, että kaksi alinta maksuluokkaa ei ole perhepäivähoidossa 

käytössä. 

 

 

 

 

 

TÄSTÄ TAULUKOSTA LÖYTYVÄT EDAISYSSÄ NÄKYVÄT MAKSULUOKKIEN NIMET JA NIIDEN TUNTIRAJAT 

(ALKAEN 1.8). TAULUKOSSA ON MYÖS KO. MAKSULUOKKIEN KORKEIN MAHDOLLINEN MAKSU. 

 

Maksuluokan nimi 

Kokonaishoitoaika 
kuukaudessa. Lapsen keskimääräinen 

hoitoaika viikossa 

Asiakasmaksun 
suuruus kokoaikaisen 
kuukausimaksusta 

Esiopetuksen 
täydentävä 
varhaiskasvatus/kk 

Esiopetuksen täydentävän 
varhaiskasvatuksen 
maksuosuus kokoaikaisen 
kuukausimaksusta 

Maksimi maksu €/ kk 
Päiväkotihoito ja 
ryhmäperhepäivähoito 

Keskimäärin 21 h/vko (50 %) enintään 85 h 21 h/vko 50 % enintään 85 h 50 % 145 

Keskimäärin 30 h/vko (70 %) 86 – 120 h 30 h/vko 70 % 86 – 120 h 70 % 203 

Keskimäärin 35 h/vko (80 %) 121 – 140 h 35 h/vko 80 % 121 – 140 h 80 % 232 

Keskimäärin 39 h/vko (85 %) 141 – 155 h 39 h/vko 85 %     247 

Keskimäärin 43 h/vko (90 %) 156 – 170 h 43 h/vko 90 %     261 

Yli 43 h/vko (100 %) 171 h - Yli 43 h/vko 100 %     290 

 

Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu pohjautuu perheen etukäteen sopimaan maksuluokkaan. Sovittu maksuluokka määrittää 
lapsen käytössä olevien kuukausittaisten hoitotuntien määrän. Hoitotunteina huomioidaan päiväkohtaisesti joko varattu tai 
toteutunut hoitoaika riippuen siitä kumpi oli pidempi. 

 

 

 

 

 

Kokonaishoitoaika 
kuukaudessa perhepäivähoidossa 

Asiakasmaksun suuruus kokoaikaisen kuukausimaksusta 

121 – 140 h 80 % 

141 – 155 h 85 % 

156 – 170 h 90 % 

171 h - 100 % 



 

Kuinka toimitaan käytännössä 
 
Huoltajat ilmoittavat lapsensa hoitoaikavaraukset ja poissaolot Daisy Net – palvelussa:  

 Hoitoajat ja poissaolot olisi hyvä ilmoittaa mahdollisimman pitkälle etukäteen  

 Hoitoaikavarauksia on mahdollista muuttaa lukitusajan (maanantai klo 23.59) ulkopuolella. Sairaspäivät ja poissaolot voi 
ilmoittaa myös lukitusajan sisällä kuluvasta päivästä eteenpäin.  

 Lukitusaikana ilmoitetuista sairas- / poissaolopäivistä vähennetään kk-tunneista varattu hoitoaika  
 Huoltajat voivat seurata lastensa toteumia Daisy Netistä  
 Huoltajat näkevät Daisy Net yhteenvedot välilehdeltä päiväkohtaisesti tummennettuna paljonko tunteja on huomioitu 

kuukauden kokonaiskertymään 

 
Poissaolot vaikuttavat laskutukseen seuraavasti (ei muutosta aiempaan):  

 
 Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.  

 Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään yksitoista toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna 
peritään puolet kuukausimaksusta.  

 Jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet 
kuukausimaksusta.  

 Jos lapsi on poissa ennalta varatun hoitopäivän sairauden tai muun syyn vuoksi, varatun hoitopäivän tunteja ei voi käyttää 
myöhemmin.  

 Kesä-heinäkuun maksu jätetään perimättä, mikäli voimassa oleva hoitosuhde on aloitettu viimeistään toimintakauden alussa tai 
aikaisemmin ja perhe on ilmoittanut ko. kuukausien poissaolosta viimeistään huhtikuun loppuun mennessä kirjallisesti. Tästä 
tehdään perheille aina huhtikuussa erillinen kysely. 

 Mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut toimintakauden alusta viimeistään 31.8, on toimintavuoden viimeinen kuukausi (heinäkuu) 
maksuton 

 
 

Lisätiedot ja kysymykset 
 
Juha Forsman, varhaiskasvatuksen päällikkö p. 0400 830 221 juha.forsman@palkane.fi 
Jari Markkinen, varhaiskasvatuksen aluejohtaja p.040 7757031 jari.markkinen@palkane.fi 
Mika Pietilä, varhaiskasvatuksen aluejohtaja p. 040 529 7011 mika.pietila@palkane.fi 
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