
 

 Tiedote hoitoaikaperusteisesta asiakasmaksujärjestelmästä 

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatuksessa  

TÄSTÄ TAULUKOSTA LÖYTYVÄT eDAISYSSA NÄKYVÄT MAKSULUOKKIEN NIMET JA NIIDEN 

TUNTIRAJAT. TAULUKOSSA ON MYÖS MAKSULUOKKIEN KORKEIN MAHDOLLINEN MAKSU. 

 

Maksu-
luokan nimi 

Kokonaishoitoaika 
kuukaudessa 

 

Lapsen 
keskimääräinen 
hoitoaika 
viikossa 

Asiakasmaksun 
suuruus 
kokoaikaisen 
kuukausimaksusta 

Perhepäivähoidon 
asiakasmaksun 
suuruus 
kokoaikaisen 
kuukausimaksusta  

Esiopetuksen 
täydentävä 
varhaiskasvatus 
/ kk 

 

Esiopetuksen 
täydentävän 
varhaiskasvatuksen 
maksuosuus 
kokoaikaisen 
kuukausimaksusta 

Maksimimaksu, 
perheen 
ensimmäinen 
lapsi € / kk 

Keskimäärin  
21 h / vko 
(50 %) 

enintään 85 h 21 h/vko 50 %  enintään 85 h 50 % 145 e 

Keskimäärin  
30 h / vko 
(70 %) 

86 – 120 h 30 h/vko 70 %  86 – 120 h 70 % 202 e 

Keskimäärin  
35 h / vko 
(80 %) 

121 – 140 h 35 h/vko 80 % 80 % 121 – 140 h 80 % 231 e 

Keskimäärin  
39 h / vko 
(85 %) 

141 – 155 h 39 h/vko 85 % 85 %   246 e 

Keskimäärin  
43 h / vko 
(90 %) 

156 – 170 h 43 h/vko 90 % 90 %   260 e 

Yli 43 h / 
vko (100 %) 171 h - Yli 43 h/vko 100 % 100 %   289 e 

 

Punaisella olevat perhepäivähoidon ja esiopetuksen maksuluokat eivät ole valittavissa. Poikkeuksena tästä esiopetuksessa 

olevan vuorohoitoa tarvitsevan lapsen kohdalla on mahdollisuus valita myös maksuluokat 85-100%. 



Huomioitavaa on, että valitun maksuluokan maksimituntimäärä voi koostua eri pituisista hoitopäivistä niin päivä- kuin viikkotasollakin. 

Valkoisella alustalla näkyy asiakasmaksun suuruus suhteutettuna kokoaikaiseen kuukausimaksuun.  

Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu pohjautuu perheen etukäteen sopimaan maksuluokkaan. Sovittu maksuluokka määrittää lapsen 
käytössä olevien kuukausittaisten hoitotuntien määrän. Oleellista on, että hoidon määrä kuukausitasolla pysyy sovitussa luokassa. 
 

LASKUTUKSESSA HUOMIOIDAAN PÄIVÄKOHTAISESTI VARATUN JA TOTEUTUNEEN HOITOAJAN MUODOSTAMA KOKONAISHOITOAIKA! 

Toisin sanoen: jos lapsella on varattu 8:00-15:00 ja toteutunut 8:08-15:16, niin hoitoaika on 7h ja 16min. (8:00-15:16) 

KAIKKI VARATUN HOITOAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA TOTEUTUNUT AIKA LISÄÄ KOKONAISAIKAA KUUKAUSITASOLLA JA NÄIN MYÖS 

MAHDOLLISESTI NOSTAA ASIAKASMAKSUA 

KUINKA TOIMITAAN KÄYTÄNNÖSSÄ 
 
Huoltajat ilmoittavat lapsensa hoitoaikavaraukset ja poissaolot DaisyNet – palvelussa:  

 Hoitoajat ja poissaolot olisi hyvä ilmoittaa mahdollisimman pitkälle etukäteen  

 Hoitoaikavarauksia on mahdollista muuttaa vain aluepäällikön toimesta myös lukitusaikana (maanantai klo 23.59)  

HUOM! Perhe itse voi muuttaa lukitusaikana lapsensa sairaspäiviä ja poissaoloja 

 Lukitusaikana ilmoitetut sairaspäivät / poissaolopäivät sisältyvät varattuun hoitoaikaan  
 Huoltajat voivat seurata lastensa hoitoaikojen toteumia suhteessa varaamiinsa DaisyNetistä. Huoltajat näkevät Daisy Net -yhteenvedot 

välilehdeltä päiväkohtaisesti tummennettuna, paljonko tunteja on huomioitu kuukauden kokonaiskertymään 
 Muutokset lapsen maksuluokkaan tapahtuvat eDaisyssa tuntirajamuutoslomakkeella. 

Poissaolot vaikuttavat laskutukseen seuraavasti: 

 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 kyseenomaisten kuukausien poissaolosta viimeistään huhtikuun loppuun mennessä kirjallisesti  
-> Tästä tehdään perheille huhtikuussa erillinen kysely 

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

Lisätiedot ja kysymykset: 

Juha Forsman, varhaiskasvatusjohtaja  p. 0400 830 221 juha.forsman@palkane.fi 
Jari Markkinen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö  p. 040 775 7031 jari.markkinen@palkane.fi 
Mika Pietilä, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö  p. 040 529 7011 mika.pietila@palkane.fi 
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