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Huoltajien tulotietojen ilmoittaminen varhaiskasvatuksen palvelu-

setelin arvon määrittelyä varten 

Kun lapsi aloittaa yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoitajalla, tulee perheen tehdä tuloselvitys pal-
velusetelin arvon määrittämiseksi. Palvelusetelin omavastuuosuus vastaa laskennallista kunnallista asia-
kasmaksua. Yksityinen palveluntuottaja perii perheeltä omavastuuosuuden sekä mahdollisen yksikkökoh-
taisen lisähinnan. 

Jos perhe hyväksyy korkeimman asiakasmaksun, ei tuloselvitystä tarvitse tehdä. Mikäli perhe ei ilmoita 
tulojaan, määräytyy palvelusetelin arvo korkeimman laskennallisen kunnallisen asiakasmaksun mukai-
sesti. 

Tuloselvitys tehdään sähköisessä asiointipalvelussa www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/sahkoinen-asi-
ointi. Perhe voi hyväksyä korkeimman laskennallisen kunnallisen asiakasmaksun tai liittää tulotositteet 
asiointipalveluun, josta ne tallentuvat varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmään. Tuloselvityksen voi 
tehdä myös varhaiskasvatuksen Hakeminen varhaiskasvatukseen -nettisivuilta tulostettavalla paperilo-
makkeella ja liittää mukaan tulotositteet. 

Toimitettavat liitteet: 

• Palkansaajilta viimeisin/tai viimeisimmät palkkalaskelmat  
• Opiskelijalta päätös opintotuesta tai muusta opintoetuudesta, tarvittaessa opiskelutodistus 
• Työttömät ja eläkeläiset toimittavat selvityksen tuloista, kuten päätös työmarkkinatuesta, 

työttömyyspäivärahasta tai eläkkeestä 
• Sopimus tai tosite maksetusta tai saadusta elatusavusta/elatustuesta jokaisen varhaiskas-

vatuksessa olevan lapsen osalta eriteltynä. Samoin lasten saama eläke eriteltynä jokaisen 
varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta 

• Liitteet muista tuloista  
 

Yrittäjän tulee aina lähettää yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen, jos perhe ei ole hyväksynyt korkeinta 
maksua.  

• osakeyhtiön osakkaalta palkkalaskelma, josta näkyy palkkakertymä viimeisimmän 6 – 12 
kk:n ajalta sekä viimeisin henkilöverotuksen verotuspäätös  

• muilta yrittäjiltä tilinpäätöstiedot viimeiseltä tilikaudelta sekä viimeisin henkilöverotuksen 
verotuspäätös  

• muut mahdolliset tulot, esimerkiksi starttiraha 

Palvelusetelin arvoon vaikuttavat asiat 

Palvelusetelin arvo määrätään varhaiskasvatuksen ajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa 
olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Mikäli tulotositetta ei ole saatavilla (esimerkiksi uuden työsuh-
teen alkaessa), voidaan alussa käyttää arviotuloa. Palvelusetelin arvo tarkistetaan tarvittaessa, kun pyyde-
tyt tulotositteet on toimitettu. 

http://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/sahkoinen-asiointi
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Palvelusetelin arvo määräytyy palvelusetelin enimmäisarvon ja laskennallisen kunnallisen asiakasmaksun 
perusteella. Arvoon vaikuttavat lisäksi lapsen ikä, perheen koko, perheen huomioitavat bruttotulot, palve-
luntuottajan kanssa sovittu tuntivälys sekä palveluseteliin myönnetty oikeus.  

Hyväksymällä sähköisen tiedoksiannon saavat samassa taloudessa asuvat aikuiset tiedon arvopäätöksen 
valmistumisesta sähköposti- ja/tai tekstiviestillä. Arvopäätöksen tiedot tulee tarkistaa avaamalla pdf-tie-
dosto. Jos tulotiedoissa on korjattavaa, tulee ottaa yhteys välittömästi päätöksen tehneeseen asiakasmak-
susihteeriin. 

Palvelusetelin arvo tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %), arvo osoittautuu 
virheelliseksi, perheen koko tai lapselle myönnetty tuntivälys muuttuu tai voimassa olevat säädökset/pää-
tökset muuttuvat.  

Perheillä on velvollisuus toimittaa tiedot muuttuneista tuloista välittömästi Palveluohjaus- ja kehittämis-
yksikköön asiakasmaksusihteereille, joko sähköisen asioinnin kautta tai postitse. Mikäli tulot muuttuvat 
kesken kuun, palvelusetelin arvo tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta alkaen. Puuttuvilla tulotiedoilla 
määrättyä maksua ei korjata takautuvasti, vaan toimitetut tuloselvitykset huomioidaan seuraavan kuukau-
den alusta alkaen. 

Toistaiseksi tulorekisterin tietoja ei voi käyttää tulosidonnaisen palvelusetelin arvon tai omavastuuosuu-
den määrittelyyn, koska palvelusetelin arvon tai omavastuuosuuden määrittelyä ei ole mainittu tulorekis-
terin tietojen käyttötarkoituksena tulotietojärjestelmästä annetun lain 13§:n 1 momentin 18 tai 19 koh-
dassa. 

Lisätietoja 

varhaiskasvatus.asiakasmaksut[at]jyvaskyla.fi  

Norlandia ja Tähtipäiväkotien sekä muiden yksittäisten päiväkotien palveluseteliin liittyviin kyselyihin 
vastaa Kirsi Hiironen p. 014 266 7054 

Elämyspäiväkoti Kuusenkärkkäiden, Touhula ja Pilke-päiväkotien sekä yksityisen perhepäivähoidon pal-
veluseteliin liittyviin kyselyihin vastaa Heidi Hyvärinen p. 014 266 1397  

Palvelusetelin hakemiseen, tuntimuutokseen ja irtisanomiseen liittyvissä asioissa yhteydenotot Kasvun ja 
oppimisen palveluohjaukseen puhelimitse 014 266 0180 tai sähköpostitse varhaiskasvatus.palveluoh-
jaus[at]jyvaskyla.fi. 

Asiakasmaksun laskuun liittyvissä kysymyksissä yhdenotot suoraan yksityiseen päiväkotiin tai perhepäi-
vähoitajaan.  


