
  

Ylimenevien hoitotuntien laskutus 

Orimattilan varhaiskasvatus ottaa marraskuun alusta käyttöön hoitoaikatuntien ylityslaskutuksen. Tämä 

tarkoittaa sitä, että marraskuusta alkaen laskutus perustuu varattuihin- ja toteutuneisiin tunteihin. Tähän 

asti laskutus on perustunut asiakasmaksupäätöksessä määriteltyyn tuntimäärään. 

Laskutus muuttuu, sillä varhaiskasvatus joutuu toteutuneiden tuntien lisäksi varaamaan henkilökunnan 

myös lapselle varatuille, mutta käyttämättä jääneille hoitoajoille. Varattuihin ja käytettyihin tunteihin 

perustuva laskutus on oikeudenmukaisempi perheitä kohtaan. Lisäksi toivomme, että kykenisimme 

tilaamaan ruuan vain paikallaolijoille ja vähentämään näin syntyvää ruokahävikkiä. 

Keneen muutos vaikuttaa? 

Tuntiylitys voi syntyä, jos lapselle varattu hoitoaika on  

 enintään 84 h/kk eli keskimäärin alle 20 h/vko 

 84-147 h/kk eli keskimäärin alle 35 h/vko 

 Jos hoitoajasta peritään kokopäiväisen varhaiskasvatuksen maksu (yli 147 h/kk, keskimäärin alle 40 

h/vko), tuntiylitystä ei synny 

 

Eskarilaisella tuntiylitys voi syntyä, jos lapselle varattu hoitoaika on 

 esiopetus 4 h/pvä + enintään 84 h/kk eli keskimäärin 20 h/vko 

 Jos hoitoajasta peritään 80 % kokopäiväisen varhaiskasvatuksen maksusta (esiopetus 4h/pvä + yli 

84 h/kk), tuntiylitystä ei synny 

 Eskareiden taksikuljetuksen odotusajat eivät aiheuta tuntiylitystä 

 

Miten kertyneet tunnit lasketaan? 

Laskutuksessa huomioidaan sekä varatut että käytetyt tunnit. Lasku muodostuu uloimpien 

aikavaihtoehtojen mukaan. Esimerkiksi 

       Hoitoaikavaraus:  klo 6.30–15.30 = 9 h 

       Toteuma: klo 6.45–16.45 = 10 h 

       Laskutettava aika:  klo 6.30 –16.45 = 10 h 15 min 

 
Lukitusaikana tapahtuvat äkilliset poissaolot tai sairauspoissaolot eivät poista aiemmin varattua hoitoaikaa. 

Miten voin seurata tunteja? 

Kertyneitä tunteja voi seurata TietoEdu-sovelluksen kautta. Tunteja voi seurata sovelluksessa Hoitoaikojen 

yhteenveto -kohdassa, josta löytyy kohta Kuukauden yleiskatsaus. 

Tällä hetkellä sovelluksessa pääsee näkemään sopimukseen perustuvan sovitun tuntimäärän, suunnitellut 

tunnit ja toteutuneet tunnit. Marraskuun osalta huoltajien tulee itse lisätä toteutuneiden tuntien saldoon 

mahdollisesti varatut, mutta käyttämättä jääneet ajat. 

Marraskuun lopussa sovellukseen ilmestyy myös laskutettavat tunnit -kohta, joka näyttää suoraan 

laskutettavan tuntimäärän. Ylityslasku syntyy, mikäli laskutettavat tunnit ylittävät sovitut tunnit. 

 



  

Mitä, jos tunnit ylittyvät? 

Mikäli tunnit ylittyvät, varhaiskasvatuslaskun mukana tulee lasku myös ylimenneistä tunneista. Tunnin hinta 

määräytyy perheen asiakasmaksun perusteella. 

Vaikka asiakkaan maksupäätös olisi 0 euroa, tuntiylitys laskutetaan. 

Kahden kuukauden satunnaisen ylityksen jälkeen varhaiskasvatusyksikön johtaja käy perheen kanssa 

keskustelun palveluntarpeen mahdollisesta muuttamisesta. Kolmannen ylityksen jälkeen tehdään päätös 

ylempään maksuluokkaan siirtymisestä.  

Mikäli huoltaja haluaa muuttaa tuntimäärää, hän voi ottaa yhteyttä varhaiskasvatusyksikön esimieheen! 

Muistathan! 

Kuukausissa on eri määrä arkipäiviä. Esimerkiksi tulevan vuoden tammikuussa, maaliskuussa ja huhtikuussa 

on 22 arkipäivää, kun muissa kuukausissa arkipäiviä on keskimäärin vain 21. Sovitut tunnit eivät välttämättä 

riitä pitkälle kuukaudelle ilman erikoisjärjestelyjä. 

Tuntien alitusta ei valitettavasti hyvitetä eikä sopimuksen tuntimäärää muuteta satunnaisen tarpeen, 

esimerkiksi loman mukaan. 

Varhaiskasvatuksen henkilökunta ei muuta huoltajien varaamia hoitoaikoja. 

Kannattaa huomioida sisarusten varhaiskasvatukseen jättö- ja hakujärjestys. Viimeisenä jätettävälle tai 

ensimmäisenä noudettavalle voi varata hieman lyhyemmän hoitopäivän kuin muille! 

 

Lisätietoja  

Oman yksikkösi johtaja 

Varhaiskasvatuspalveluiden toimistosihteeri Sari Soikkeli, puh. 044 273 5928 

 

 

 


