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Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen Jyväskylässä 
Kokoaikainen, osa-aikainen tai osaviikkoinen varhaiskasvatus 
 
1.8.2016 voimaan astuneen varhaiskasvatuksen lakimuutoksen mukaan lapsi on oikeutettu 
varhaiskasvatukseen kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentele-
vät kokoaikaisesti, opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Kun 
työ tai opiskelu päättyy, lapsen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen säilyy kahden 
kuukauden ajan, vanhempien niin toivoessa. Jos lapsen vanhempi tai muu huoltaja jää kotiin 
hoitamaan perheessä asuvaa muuta lasta tai jää eläkkeelle, oikeus kokopäiväiseen varhais-
kasvatukseen päättyy välittömästi. Lähtökohtaisesti jokaisella lapsella on oikeus saada var-
haiskasvatusta vähintään 20 tuntia viikossa.  
 
Jyväskylän sivistyslautakunta linjasi 24.2.2016, että Jyväskylässä lapsen tarve varhaiskasva-
tukseen arvioidaan yksilöllisesti ja lapset, joilla ei ole uuden lain myötä oikeutta kokopäiväi-
seen varhaiskasvatukseen, saavat varhaiskasvatusta vähintään 4-6 tuntia päivässä tai 84 – 
126 tuntia kuukaudessa. Laajemmasta kuin 84h/kk oikeudesta neuvotellaan varhaiskasva-
tuksen henkilöstön kanssa.  
 
Lain mukaan perheillä on mahdollisuus valita hoitotunnit joko osa-aikaisesti tai -viikkoisesti. 
Varhaiskasvatuspalvelut määrittelevät kuitenkin aina, miten lapsen tarvitsemat hoitotunnit 
sijoittuvat viikonpäivien sisään. 
 
Perheet voivat valita kunnan järjestämän varhaiskasvatuspaikan sijaan kotihoidon tai yksityi-
sen hoidon tukea, joita haetaan Kelalta. Varhaiskasvatuspalveluiden kerhotoimintaan osallis-
tuminen ei poista oikeutta kotihoidon tukeen.  
 
Käytännössä 
Mitä sitten, kun tilanne tulee omalle kohdalle? 
 
Kun perheessänne tulee tai on tulossa edellä kuvattuja muutoksia, ota asia puheeksi hoito-
paikassa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö kertoo, mitkä ovat vaihtoehtonne muutoksen jäl-
keen. Kun olette pohtineet, mikä vaihtoehto olisi teille paras, ilmoittakaa päätöksestänne hoi-
topaikkaan. Tarvittaessa voitte olla yhteydessä myös palveluohjaukseen. Perheet saavat ai-
na uuden päätöksen muuttuneesta varhaiskasvatusoikeudesta.  
 
Laki subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta sekä Jyväskylän kaupungin linjaus 
koskevat myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevia lapsia. Sen vuoksi muutostilanteis-
sa tulee muistaa hakea myös palveluseteli uudestaan.  
 
 
Lisätietoja: 
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus puh. 014 266 3100 ma, ti, to klo 9–12, ke klo 12–15 ja 
sähköposti varhaiskasvatus.palveluohjaus@jkl.fi 
 
 
   
 
 

mailto:varhaiskasvatus.palveluohjaus@jkl.fi

