
Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen 

Mynämäen kunnan varhaiskasvatuksessa lasten hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti 
vanhempien eAsioinnin kautta.   

Miten ilmoitan lapsen hoitoajat? 

Ilmoita lapsen hoitoajat sähköisesti. Järjestelmään tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella.  

Kun olet ottanut päivähoitopaikan vastaan, niin pääset heti tekemään hoitoaikailmoituksia. 
Kirjaudu järjestelmään ja siirry kalenterissa sille viikolle, jolloin hoitosuhde alkaa. 

Koska hoitoajat on viimeistään ilmoitettava? 

Varaa lapsesi hoitoajat viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 7:00 mennessä. 
HUOM! Ilta-ja viikonloppuhoidossa olevien lasten hoitoajat on edelleen ilmoitettava  
viimeistään perjantaina klo 12 mennessä koskien sitä seuraavaa viikkoa (10 pv ennen). 

Voit ilmoittaa kerralla usean viikon hoitoajat, jos ne ovat jo tiedossa. Ilmoitettuja 
hoitoaikoja pääset muokkaamaan aina siihen saakka, kunnes viikko lukkiutuu. 

Jos et tee hoitoaikavarauksia määräpäivään mennessä katsotaan, että tarvetta 

hoitopäiville ei seuraavan jakson aikana ole. Jaksolla tarkoitetaan seuraavaa viikkoa. 

Jos et työn luonteesta (esim. keikkatyöt, sijaisuudet jne.) johtuen pysty varaamaan 
lapselle hoitoaikoja, niin varmistathan, mikäli vain mahdollista, ennen työn 

vastaanottamista, että lapsesi voi mennä päivähoitoon. Edelleenkin teemme kaikkemme, 
että vanhemmat pystyvät vastaanottamaan työtä äkillisesti. Henkilökunta ei välttämättä 
kirjaa hoitotunteja järjestelmään, mutta ovat täten tietoisia miten ja milloin lapsi tulee 

päivähoitoon. 

Olen joka päivä arkisin töissä 8-16, täytyykö silti tehdä tuntikirjaukset vaikka 
hoitoaika on aina sama? 

Kyllä täytyy, lasten varatut hoitoajat ovat pohjana henkilökunnan työvuorosuunnittelulle, 
toiminnansuunnittelulle sekä ateriatilauksille. 

Kun yhden viikon hoitoajat on annettu, viikkoa pystyy kopioimaan ja liittämään seuraaville 

viikoille. 

Miten ilmoitetaan esikoululaisen hoitoaika? 

Jos esikoululainen on esiopetuksen lisäksi myös päivähoidossa, riittää kun ilmoitat lapsen 

tulo- ja lähtöajan. Ohjelma tekee merkinnät oikeisiin ryhmiin lapsen sijoitustietojen 
perusteella. 

Jos esikoululainen on pois osapäivähoidosta mutta osallistuu esiopetukseen, tee lapselle 

poissaolomerkintä ja laita täppä kohtaan ”osallistuu esiopetuksen”. 

Jos lapsi osallistuu vain esiopetukseen, ilmoita eskariin tulo- ja lähtöajat. 

Viikonlopun päivien varaukset 

Varaa vain ne päivät, jolloin hoitoa tarvitaan. Viikonlopun vapaapäiviin ei merkitä 
poissaoloa. 

Subjektiivisen osa-aikaisen hoidon varaaminen 

Sovi hoitopaikan lastentarhanopettajan kanssa hoitopäivärytmi (esim.parilliset viikot/2 
hoitopäivää, parittomat viikot/3 hoitopäivää). Ilmoita hoitoajat vain näille päiville tai 



mahdolliset ennakkoon tiedetyt poissaolot. Jätä tyhjiksi päivät, jolloin hoito-oikeutta ei 

ole. 

Miksi varattu on käytetty? 

Jos varaat lapsellesi hoitopäivän, jota et sitten käytäkään, menee lasta varten varattu 

resurssi ”hukkaan”.  Esimerkiksi jonkun työntekijän työaika olisi voitu suunnitella toisin ja 
kohdentaa paremmin lapsiryhmän tarpeita vastaavaksi  johonkin tiukkaan paikkaan. 

Poissaolon ilmoittaminen 

Jos lapsellasi on viikolla vapaapäiviä, laita poissaolomerkintä (ennalta ilmoitettu 
poissaolo), älä jätä tyhjäksi. Kun jokaiselle päivälle on tehty merkintä, henkilökunta tietää 
poissaolosta eikä tarvitse miettiä, onko jäänyt vahingossa tyhjäksi. 

Miksi tarvitsee ilmoittaa, jos lapseni on pois? 

Ilmoitusten perusteella saadaan tieto, paljonko lapsia on kyseisenä päivänä pois ja 

vaikuttaako tämä mahdollisesti henkilökunnan työvuoroihin tai ateriatilauksiin. 

Miten merkitään, jos lapsi tulee sairaaksi tai on muun syyn takia ennalta 
varattuna päivänä poissa? 

Äkillistä sairastumista tai muuta poissaoloa ei voi enää viedä eAsiointiin, koska viikko on 
jo lukkiutunut. Sairastuminen tai poissaolo ilmoitetaan päivähoitopaikkaan ja siellä 
tehdään mobiiliin merkintä. 

Mobiiliin viety merkintä ei tule näkyville huoltajan eAsiointiin. 

Pitkän poissaolon ilmoittaminen 

Ohjelmassa on kohta “pitkä poissaolo”. Siinä on huomioitava, että mikäli poissaolo 

kohdistuu kahdelle kalenterikuukaudelle, ilmoitus on katkaistava kuukauden vaihteeseen. 

Mitä tapahtuu jos en ole tehnyt mitään hoitoaikavarausta määräaikaan 
mennessä? 

Silloin katsotaan, että tarvetta hoitopäiville ei seuraavan jakson aikana ole. 

Milloin lapsella on oikeus maksuttomaan heinäkuuhun? 

·         lapsen hoitosuhde on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa 
·         lapsella on ollut ennalta ilmoitettua lomaa toimintavuoden aikana (1.8.- 31.7.) yli 

kolme viikkoa 
 
Mitäs jos lapseni sairastuu ja olen jo varannut hänelle hoidon – saanko maksusta 

hyvitystä? 

Päivähoitomaksusta peritään puolet, jos lapsi on oman sairautensa vuoksi ollut 
kalenterikuukauden aikana poissa yli 10 päivää. Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa koko 

kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.  Muutoin peritään normaali kk-maksu. 

Miksi pitää itse seurata käytettyjä tunteja? 
Jos lapsen käyttämät tunnit ylittävät varatun tuntimäärän, nousee maksu seuraavalle 

portaalle. eAsioinnissa näkyy, miten hoitotunteja kuukauden aikana on ilmoitettu ja 
käytetty.  

Mitä tapahtuu jos jonain päivänä lapsi haetaan aikaisemmin kuin on ilmoitettu? 

Tunteja kuluu silti alkuperäisen varauksen mukaisesti. Jos esim. olet varannut lapselle 8 
tunnin päivän, mutta haetkin hänet neljä tuntia aikaisemmin, tunteja kuluu varatun 



mukaisesti. Et siis voi tuoda lasta neljäksi tunniksi jonakin toisena päivänä tai venyttää 

lapsen hoitoaikaa jonakin toisena päivänä tunneilla, koska lapsen läsnäoloon ei ole voitu 
varautua.  

Entä jos en pääsekään lähtemään töistä suunnitellusti, vaan pääsen hakemaan 

lapsen vasta puoli tuntia myöhässä?  

Jos haet lapsen ilmoittamaasi myöhemmin, kuluu tunteja toteutuneen käytön mukaan eli 
puoli tuntia enemmän kuin olet ilmoittanut. 

Jos tuntivalintasi on todella tiukka eikä anna mahdollisuuksia päivien yllättäviin 
pidennyksiin pidä huolta, että lapselle on nimetty varahakija, joka pystyy tällaisessa 
tilanteessa hakemaan lapsen hoitopaikasta suunnitellun aikataulun mukaisesti. 

Entä jos työvuoroihini tulee muutoksia sen jälkeen, kun olen ilmoittanut 
tarvittavat hoitoajat? 

Ota yhteyttä päiväkotiryhmään / perhepäivähoitajaan ja tiedustele mahdollisuudesta 
muuttaa ilmoitettua hoitoaikaa.  

Mikä on ”jakso”, joka täytyy ilmoittaa? 

Jakso on vähintään seuraava viikko, jota ei vielä ole lukittu. Jakso voi olla vaikka useampi 
kuukausi, jos tiedät hoidon tarpeen niin pitkälle. 

Uudelle jaksolle varattavat hoitoajat pitää saada tietoon viimeistään viikkoa ennen (ilta- ja 

viikonloppuhoidossa 10 päivää ennen) uuden jakson alkua, että saamme omalle 
henkilöstöllemme tiedon seuraavan viikon työvuoroista työehtosopimuksen mukaisessa 
ajassa. 

Jos huoltajista toinen tekee esim. keikkatyötä, eikä pysty ennakoimaan omia työaikojaan, 
kannattaa varata hoitoajat säännöllisempää työaikaa tekevän mukaan. Yhden huoltajan 
perheissä keikkatyötä tekevän kannattaa keskustella päiväkodin johtajan kanssa siitä, 

mikä on paras tapa varata hoitoajat ja järjestää odotettavissa olevat muutokset. 

 
 


