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Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu ja palvelusetelin arvo perustuu?
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu ja palvelusetelin arvo perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin, sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun lain 4§:ään sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettuun lakiin. Laeissa säädetään mm. varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen maksujen määräämisen perusteena olevista tuloista .
Palvelusetelin omavastuuosuus vastaa laskennallista kunnallista asiakasmaksua.

Perheen koko
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa 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 kirjoilla.

Perheen tulot
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. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi
prosenttia, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden lomaraha. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke,
korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset.
Palvelusetelin arvo määrätään hoidon ajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, palvelusetelin arvo määritellään korkeimman
laskennallisen kunnallisen asiakasmaksun mukaisesti.

Palvelusetelin arvo ja omavastuuosuus
Palvelusetelin arvo ja omavastuuosuus lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Jos lapsikohtainen omavastuuosuus on vähemmän kuin 27 €, omavastuuosuutta ei määrätä.

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja vähimmäisbruttotulorajat korkeimmalle omavastuuosuudelle:
Perheen koko,
henkilöä

Tuloraja
€/kuukausi

2
3
4
5
6

2 102 €
2 713 €
3 080 €
3 447 €
3 813 €

Maksuprosentti
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7

Vähimmäisbruttotuloraja
korkeimmalle omavastuuosuudelle
4 799 €
5 410 €
5 777 €
6 144 €
6 510 €

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, korotetaan omavastuuosuuden määräämisen perusteena olevaa
tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä
lapsi. Perheen nuorimman lapsen korkein omavastuuosuus on 289 € kuukaudessa. Ikäjärjestyksessä
seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä omavastuuosuus,
joka on enintään 50 % nuorimman lapsen omavastuuosuudesta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä omavastuuosuus on enintään 20 % nuorimman lapsen omavastuuosuudesta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen omavastuuosuus, käytetään määräytymisen perustana nuorimman
lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon määräytyminen
Palvelusetelin arvo määritellään palveluntuottajan kanssa sovitun hoitoajan sekä palveluseteliin myönnetyn oikeuden perusteella.
Maksutonta esiopetusta on 84 h kuukaudessa. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta
tarvitsevan lapsen omavastuuosuus on 55 % tai 65 %.
Sovittu hoitoaika tuntia/kk
1 – 84 tuntia
85 – 107 tuntia
108 – 130 tuntia
131 – 150 tuntia
151 tuntia tai enemmän

Omavastuuosuus prosenttia
korkeimmasta omavastuuosuudesta
55 %
65 %
80 %
90 %
100 %

Enintään €/kk
159 €
188 €
231 €
260 €
289 €

Palvelusetelin arvon tarkistaminen sekä tietojen muutokset
Palvelusetelin arvo tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %), setelin arvo osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai voimassa olevat säädökset/päätökset muuttuvat. Jos palvelusetelin arvopäätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai
muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, palvelusetelin arvo voidaan oikaista takautuvasti enintään
vuoden ajalta.
Perheillä on velvollisuus toimittaa tiedot muuttuneista tuloista välittömästi talousyksikköön asiakasmaksusihteereille joko sähköisen asioinnin kautta tai postitse. Mikäli tulot muuttuvat kesken kuun, palvelusetelin arvo tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta alkaen.
Perheiden tulee ilmoittaa välittömästi joko sähköisen asioinnin kautta tai tietojenmuutos/ irtisanomislomakkeella perheen kokoon ja lapsen hoidon tarpeeseen liittyvät muutokset sekä työpaikka-, osoite-,
puhelin-, sähköposti- ja nimenmuutokset.

Kerhopalvelusetelin arvo
Kerhon toimintavuosi on elokuusta toukokuuhun. Kerhopalvelusetelin omavastuuosuus määräytyy
sovittujen kerhopäivien mukaan: kaksi kertaa viikossa kokoontuvasta kerhosta omavastuuosuus on 44
€/kk ja kerran viikossa kokoontuvasta kerhosta 22 €/kk.

Lisätietoja
Lisätietoja palvelusetelin arvosta sekä asiakasmaksusihteerien yhteystiedot saa Jyväskylän kaupungin
varhaiskasvatuksen internetsivuilta. www.jyvaskyla.fi/paivahoito/hoitomaksut
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