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Hoitoaikavarausten tekeminen Päikyyn korostuu elokuusta alkaen! 
 

Uusi maksuohje astuu voimaan 1.8.2019. Perheiden kannattaa jatkossa entistä 

tarkemmin kirjata lapsen hoitovaraukset Päikyn kalenteriin sen aukioloaikana. 

Uudistuksella pyritään kohdentamaan henkilökunnan läsnäolot paremmin lasten 

ennalta ilmoitettuihin hoitoaikoihin. 

Elokuussa voimaantulevan maksuohjeen oleellisimmat muutokset perheelle ovat: 

- Perhe valitsee tuntiportaan, joka vastaan lapsen maksimihoidonmäärää.  

- Perhe ilmoittaa valitusta tuntiportaasta perustietolomakkeella.  

- Valittu tuntiporras on voimassa vähintään kolme kuukautta. Sitä voidaan muuttaa aiemmin 

työttömyyden, äitiysrahakauden tms. syystä. 

 

- Perhe täyttää Päikyn hoitoaikavarauskalenteria sen auki ollessa. Kalenteri sulkeutuu edeltävän 

viikon maanantaina klo 24.00 mennessä. 

- Mikäli perhe ei tee hoitoaikavarauksia, perhettä laskutetaan perustietolomakkeella ilmoitetun 

tuntiportaan mukaisesti. 

 

- Kalenterin sulkeuduttua perhe ilmoittaa muutoksista Päikyllä seuraavasti: 

o Lapsen sairastuessa Päikky-ilmoitukseen valitaan kohta Sairas. Perheeltä laskutettava 

hoitoaika on ko. päivältä varauksen mukainen tuntien määrä. Jos lapsella on sairaspäiviä 

kuukaudessa yli 10, perhettä laskutetaan puolet ko. kuukauden hoitomaksusta. 

o Lapsen yllättävän vapaapäivän osalta Päikky-ilmoitukseen valitaan kohta Poissa. 

Perheeltä laskutettava hoitoaika on ko. päivältä varauksen mukainen tuntien määrä  

o Lapsen yllättävän hoidontarpeen ilmentyessä perhe ottaa yhteyttä hoitopaikaan 

soittamalla varmistaakseen, että lapsi mahtuu ryhmään ko. päivänä. 

 

- Kunta seuraa perheen perustietolomakkeella ilmoitetun tuntiportaan toteutumista.  

o Mikäli toteutunut hoidonmäärä alittaa valitun tuntiportaan määrän, perheelle lähtee 

valitun tuntiportaan mukainen lasku. 

o Mikäli toteutunut hoidonmäärä ylittää valitun tuntiportaan määrän yhden kuukauden 

ajan, perheelle lähtee ko. kuukaudelta toteutuneen tuntiportaan mukainen lasku. 

o Mikäli toteutunut hoidonmäärä ylittää valitun tuntiportaan määrän kahtena peräkkäisenä 

kuukautena tai joka toinen kuukausi, kunta korottaa yksipuolisesti perheen tuntiporrasta 

vastaamaan perheen todenmukaista käyttöä ja perheelle lähtee toteutuneen tuntiportaan 

mukainen lasku. 

 
Tuntiportaan valinta 

tuntia/Kk n. tuntia/pvä n. tuntia/viikko 

1-60 2,5 14 

61-84 4,00 20,00 

85-105 5,00 25,00 

106-146 6,5 34 

147 tai yli 7,00 35,00 

 

Elokuusta alkaen laskennallinen toimintapäivien määrä on 21 päivää per kuukausi. 

 Mikäli arvioitu hoitoaika osuu tuntiportaan rajalle kannattaa ilmoittaa alempi porras. 
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ESIMERKKEJÄ LASKUTUKSESTA 

 

1. Huoltajat ovat arvioineet lapsen varhaiskasvatuksen tarpeeksi 5 tuntia/pvä.  

Perheen tulojen perusteella lapselle on määräytynyt korkein hoitomaksu. 

Huoltajat ovat ilmoittaneet perustietolomakkeella tuntiportaaksi 85-105t/kk eli 202€/kk. 

  Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 

Tuntiporras  
85-105 t/kk 

  Ylitys Ylitys, Uusi 
tuntiporras 

106-146 
t/kk 

    

Toteuma 97t 110t 120t 118 t 101t 

Hoitomaksu 202 € 246 € 246 € 246 € 246 € 

 

Toteuman vaikutus laskutukseen: 

- Elokuussa 97t. Perheelle 202€ lasku. 

- Syyskuussa ylitys 110t. Perheelle lasku seuraavan tuntiportaan eli 106-146 t/kk mukaan 246€ 

- Lokakuussa ylitys 120 t. Kunta nostaa tuntiporrasta vastaamaan todellista käyttöä eli 106-146 

t/kk, 246€ 

- Perhe voi muuttaa tuntiportaasta seuraavan kerran tammikuun alussa. 

 

2. Huoltajat ovat arvioineet lapsen varhaiskasvatuksen tarpeeksi 4x8t/vko = 135t/kk,  

koska lapsella on vapaapäivä joka perjantai.  

Perheen tulojen perusteella lapselle on määräytynyt korkein hoitomaksu. 

Huoltajat ovat ilmoittaneet perustietolomakkeella tuntiportaaksi 106-146t/kk eli 246€/kk 

  Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 

Tuntiporras  
106-146t t/kk 

  Ylitys   Alitus,  
ei 

hyvitetä 

Uusi 
tuntiporras 

85- 
105t/kk 

Toteuma 130t 158t 130t 100t 89t 

Hoitomaksu 246 € 289 € 246 € 246 € 202 € 

  

Toteuman vaikutus laskutukseen: 

- Elokuussa 130t. Perheelle 246€ lasku. 

- Syyskuussa ylitys 158t. Perheelle lasku ylimmän tuntiportaan eli yli 147 t/kk mukaan 289€ 

- Lokakuussa 130t. Perheelle 246€ lasku. 

- Marraskuussa alitus 100t. Perheelle 246€ lasku tuntiportaan mukaan. Alitusta ei hyvitetä. 

- Joulukuussa perhe muuttaa tuntiporrasta alemmaksi perustietolomakkeella. Toteutuma 89t. 

Perheelle lasku valitun tuntiportaan eli 85-105 t/kk mukaan 202€ 

 

3. Esiopetusikäinen lapsi, jonka huoltajat ovat arvioineet lapsen päivän pituudeksi klo 7-15 jokaisena 

arkipäivänä.  

Lapsen maksuttoman esiopetuksen aika on klo 8-12.  

Lapselle kertyy päivittäistä laskutettavaa hoitoaika 4t = 20t/vko.  

Perheen tulojen perusteella lapselle on määräytynyt korkein hoitomaksu  

Huoltajat ovat ilmoittaneet perustietolomakkeella tuntiportaaksi 61-84 t/kk mukaan eli 173€ 

 

Päivittäinen esiopetusaika voi vaihdella päiväkodeittain. Koulujen loma-aikoina ei ole myöskään 

esiopetusta, jolloin kaikki päivän paikallaolotunnit laskutetaan. 

 

Mahdolliset yhteydenotot 
 040 317 2208, 040 317 2221 ja 040 317 2660 (varhaiskasvatusmaksut + Päikky) 

 040 317 317 4060, 040 317 2604 ja 040 317 3615 (palveluohjaus) 

  


