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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu ja palvelusetelin arvo perustuvat lakeihin 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu ja palvelusetelin arvo perustuvat varhaiskasvatuksen asia-
kasmaksulakiin, sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun lain 4§:ään sekä sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettuun lakiin. Laeissa säädetään mm. varhaiskas-
vatuksesta perittävän asiakasmaksun määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen maksujen 
määräämisen perusteena olevista tuloista.  

Palvelusetelin arvopäätöksen laskennallinen asiakasmaksu on varhaiskasvatuksen asiakas-
maksulain suuruinen asiakasmaksu, jonka perhe maksaisi lapsen kunnallisesta varhaiskasva-
tuksesta.  

Perheen kokoon huomioidaan saman talouden henkilöt 

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuh-
teissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset 
lapset. 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain 
yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsi on kir-
joilla. 

Tuloselvitys tulee tehdä viimeistään lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa 

Yksityisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys palvelusetelin arvon 
määrittämiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa päiväkodissa tai perhepäivähoi-
dossa. Palvelusetelin arvo määrätään varhaiskasvatuksen ajankohdan tilannetta vastaavaksi 
joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, pal-
velusetelin arvo määrätään korkeimman laskennallisen asiakasmaksun mukaisesti.  

Perheen tuloja ovat varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen, hänen vanhempansa tai muun 
huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön tulot. 
Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausipalkkaan 
lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden loma-
raha. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vä-
hennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosi-
asiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset. Palvelusetelin laskennallinen 
asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista.  

Kaupungilla on oikeus tarkistaa perheen tietoja digi- ja väestötietorekisteristä, Kelalta, tulorekis-
teristä ja muilta viranomaistahoilta varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) annetun 
lain 17 §:n mukaisesti. 

Perheen koko määrittää palvelusetelin laskennallisen asiakasmaksun tulorajan 

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja vähimmäisbruttotulorajat korkeimmalle laskennalli-

selle asiakasmaksulle: 



 

 

 

Perheen koko, 
henkilöä 

Tuloraja 
€/kuukausi 

Maksuprosentti Vähimmäisbruttotuloraja 
korkeimmalle laskennalliselle 
asiakasmaksulle 

2 2 913 € 10,7 5 666 € 

3 3 758 € 10,7 6 511 € 

4 4 267 € 10,7 7 020 € 

5 4 777 € 10,7 7 530 € 

6 5 284 € 10,7 8 037 € 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, korotetaan laskennallisen asiakasmaksun määräämisen 
perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 
Jos lapsikohtainen laskennallinen asiakasmaksu on vähemmän kuin 28 €, laskennallista asia-
kasmaksua ei määrätä. 

Palvelusetelin laskennalliseen asiakasmaksuun voi saada sisaralennuksen 

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja 
käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen korkein laskennallinen asiakasmaksu on 295 € kuu-
kaudessa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lap-
sesta voidaan määrätä laskennallinen asiakasmaksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen 
laskennallisesta asiakasmaksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä laskennallinen 
asiakasmaksu on enintään 20 % nuorimman lapsen laskennallisesta asiakasmaksusta. Määrät-
täessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen laskennallista asiakasmaksua, käytetään mää-
räytymisen perustana nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen laskennallista asia-
kasmaksua. 

Palvelusetelin arvo määräytyy sovitun tuntivälyksen perusteella 

Palvelusetelin arvo määritellään palveluntuottajan kanssa sovitun tuntivälyksen sekä palvelu-
seteliin myönnetyn oikeuden perusteella.  

Maksutonta esiopetusta on 84 h kuukaudessa. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskas-
vatusta tarvitsevan lapsen laskennallinen asiakasmaksu on 55 % tai 65 %. 

Sovittu tuntivälys/kk Laskennallinen asiakas-
maksu prosenttia  

korkeimmasta maksusta 

Enintään €/kk 

1 – 84 tuntia 55 % 162 € 

85 – 107 tuntia 65 % 192 € 

108 – 130 tuntia 80 % 236 € 

131 – 150 tuntia 90 % 266 € 

151 tuntia tai enemmän 100 % 295 € 



 

 

 

Palvelusetelin arvo tarkistetaan tietojen muuttuessa  

Palvelusetelin arvo tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %), setelin 
arvo osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai voi-
massa olevat säädökset/päätökset muuttuvat. Jos palvelusetelin arvopäätös on perustunut lap-
sen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, palvelu-
setelin arvo voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. 

Mikäli perhe ei toimita tulotositteita, perheen varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrä-
tään korkein laskennallinen asiakasmaksu. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä palvelusetelin ar-
voa ei korjata takautuvasti, vaan toimitetut tuloselvitykset huomioidaan seuraavan kuukauden 
alusta alkaen.  

Perheillä on velvollisuus toimittaa tiedot muuttuneista tuloista välittömästi Palveluohjausyksik-
köön asiakasmaksusihteereille joko sähköisen asioinnin kautta tai postitse. Mikäli tulot muuttu-
vat kesken kuun, palvelusetelin arvo tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta alkaen. 

Perheiden tulee ilmoittaa välittömästi joko sähköisen asioinnin kautta tai tietojenmuutos-/ irtisa-
nomislomakkeella Palveluohjausyksikköön perheen kokoon ja lapsen hoidon tarpeeseen liitty-
vät muutokset sekä työpaikka-, osoite-, puhelin-, sähköposti- ja nimenmuutokset.  

Kerhopalvelun laskennallinen asiakasmaksu määräytyy kerhopäivien mukaan 

Kerhon toimintavuosi on elokuusta toukokuuhun. Kerhopalvelusetelin laskennallinen asiakas-
maksu määräytyy sovittujen kerhopäivien mukaan: kolme kertaa viikossa kokoontuvasta ker-
hosta laskennallinen asiakasmaksu on 66 €/kk, kaksi kertaa viikossa kokoontuvasta kerhosta 
laskennallinen asiakasmaksu on 44 €/kk ja kerran viikossa kokoontuvasta kerhosta 22 €/kk.  

Lisätietoja saa asiakasmaksusihteereiltä 

Lisätietoja palvelusetelin arvosta sekä asiakasmaksusihteerien yhteystiedot saa Jyväskylän 
kaupungin varhaiskasvatuksen verkkosivuilta www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/maksut-ja-pal-
veluseteli tai sähköpostilla osoitteesta varhaiskasvatus.asiakasmaksut[at]jyvaskyla.fi. Ethän 
laita henkilötunnuksia sähköpostiviestiin tietoturvasyistä. 
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