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JÄMIJÄRVEN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET 01.08.2020 ALKAEN 

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 

Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksessa olevien lasten perheitä näiden 

kasvatustehtävässä ja yhdessä perheiden kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. 

Varhaiskasvatuksen tulee tarjota lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen 

lähtökohdat huomioonottava suotuisa ympäristö. 

Varhaiskasvatusta järjestetään Pääskyn päiväkodilla sekä kotona tapahtuvana perhepäivähoitona. 

Esiopetus ja sen täydentävä varhaiskasvatus järjestetään Pääskyn päiväkodin sateliittiosastolla Tykkööllä. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään samoin Pääskyn päiväkodin sateliittiosastolla. 

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen haetaan netistä tulostettavalla lomakkeella. Lomake on saatavissa 

myös kunnan eri toimipisteistä. Haku tapahtuu pääsääntöisesti keväällä tai 4 kk ennen varhaiskasvatuksen 

tarpeen alkamista. Kiireellisissä tapauksissa hakemus pitää toimittaa vähintään 2 viikkoa ennen 

varhaiskasvatuksen toivottua alkamista varhaiskasvatuksen järjestäjälle. 

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin 

(1503/2016), jossa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä 

maksuista. Varhaiskasvatuksen maksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen 

mukaan tulorajan ylittävästä osasta seuraavasti: 

 

TULORAJAT JA MAKSUPROSENTIT 1.8.2020    

PERHEEN KOKO                 TULORAJA                        MAKSU%          

          2                   2136               10,70 

          3                   2756               10,70 

          4                   3129               10,70 

          5                   3502               10,70 

          6                   3874               10,70 

 

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa ja avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä 
henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa elävien alaikäisiä lapsia.  

Tulosidonnaisten maksujen määrääminen ja tarkistaminen tehdään lapsen perheen tulotietojen 
perusteella. Perheen tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 
mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, 
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, 
rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa 
toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 
annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain 
(916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia 
avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. Kaikki muut tulot otetaan 
huomioon varhaiskasvatusmaksua määrättäessä. 

  



Tulojen selvittämiseksi tarvitaan seuraavat tositteet: 

- tilinauhat ja palkkatodistukset, joista tulee erikseen näkyä mahdolliset lomarahat ja muut 
palkanlisät (perheen kuukausittainen bruttotulo) 

- liike- ja ammattitulo sekä maataloustulotodistus verotuksesta tai selvitys ennakonkannon 
perusteista 

- todistukset työttömyyspäivärahoista, koulutustuista, eläkkeistä ja niitä vastaavista etuuksista  
- elatusavun, elatustuen maksutiedot (sopimus, päätös tai muu tosite) 
- metsätuloista todistus verotuksesta metsän puhtaasta tuotosta (pinta-alaverotus) 
- korko-, vuokra- ja muista pääomatuloista selvitys (esim. puun myyntiverotus) 

 

Tulotiedot voidaan tarkistaa verottajalta. Mikäli perheen tuloja ei ilmoiteta lainkaan, maksu määrätään 
enimmäismaksun mukaisesti.  Jämijärven kunta ottaa tulorekisterin käyttöön myöhempänä ajankohtana. 

Maksu on enintään 288e/kk kohti. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksessa 
olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 
144e/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. 
Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana 
nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Lasta koskevaa 27 euroa 
pienempää maksua ei peritä. Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään. 

Mikäli perheen maksukyvyssä tapahtuu oleellisia muutoksia( +/- 10 %), vanhempien työpaikka tai perheen 
koko muuttuu, tulee muutoksista ilmoittaa välittömästi. Maksu korjataan sen kuukauden alusta, kun 
tulotodistukset on saatu. Jos maksun määräämistä koskeva päätös perustuu virheellisinä annettuihin 
tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajan. 

 

Kuukausimaksut 

Lasten varhaiskasvatuksen maksut määritellään pääsääntöisesti tulossidonnaisena kuukausimaksuna. Jos 
lapsi tulee varhaiskasvatukseen tai varhaiskasvatus päättyy kesken kuukauden, maksu on sovittujen 
varhaiskasvatuspäivien mukainen osuus kuukausimaksusta. Kuukausimaksun jakaja on normaalisti 21. 
Mikäli varhaiskasvatus on alkanut 1.9.  tai aikaisemmin, seuraavan vuoden heinäkuu on maksuton. 

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy palvelun tarpeen (= viikkotuntimäärä) mukaan: 

 enintään 20h/vko, maksu 60% kokopäivämaksusta 

 21-25h/vko, maksu on 70% kokopäivämaksusta 

 26-30h/vko, maksu on 80% kokopäivämaksusta 

 31-34h/vko, maksu on 90% kokopäivämaksusta 

 35h tai enemmän/vko, maksu on 100% kokopäivämaksusta 

Jos palveluntarve ylittyy kaksi kertaa peräkkäisinä kuukausina, maksu muuttuu automaattisesti seuraavaan 
maksuluokkaan. Palvelun tarve varataan kuukaudeksi.  

Varhaiskasvatusaika perustuu ennalta sovittuun ja varattuun aikaan. Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle 
varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä 
varhaiskasvatuspaikasta periä puolet lain mukaan määräytyvästä paikasta. Vaikka perheen tulot olisivat niin 
pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan kuitenkin periä puolet 7 §:n mukaisesta 
pienimmästä perittävästä maksusta. 

 

 

  



Esiopetus 

Esiopetus on maksuton. Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu 
koko esiopetuksen toimintakaudeksi 1.8.-31.5. Maksu on 60 % kokopäivämaksusta. Esiopetuksessa 
noudatetaan perusopetuksen toiminta-aikoja. Loma-aikoina esiopetusikäinen lapsi voi käyttää 
varhaiskasvatuspaikkaa tarvitsemansa hoitoajan varhaiskasvatuksen maksun muuttumatta. Kesäajalta 
peritään normaali varhaiskasvatusmaksu. 

 

Tilapäinen varhaiskasvatus 

Tilapäisesti annetusta varhaiskasvatuksesta peritään kokopäiväisen varhaiskasvatuksen maksuna 
20e/pv/lapsi. Tilapäishoitoa annetaan 1-5 päivänä kuukaudessa, mikäli varhaiskasvatuspaikoissa on tilaa. 

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 

Perusopetuslain 8 a §:n mukaan on mahdollista järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa koulujen ensimmäisen 
ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden luokkien osalta 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille 
kunnan päättämässä laajuudessa. 

Hoitomaksu määräytyy käyntikertojen mukaan: 

Hoitopäiviä/kk                                           Maksu 

1-10 päivää/kk                                            50e/kk 

11 tai enemmän päiviä/kk                      100e/kk 

 

Poissaolon vaikutus maksuun    

Varhaiskasvatuksen maksut poissaolon ajalta: 

- jos lapsi on poissa sairauden vuoksi yli kymmenen päivää, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet 
kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei 
peritä lainkaan  

- jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairasvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:n tarkoitetun 
isyysrahajakson ajan, maksua ei peritä lainkaan 

- jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään 
puolet kuukausimaksusta 

- jos lapsi ei ole kesä-elokuun aikana kahta peräkkäistä kuukautta varhaiskasvatuksessa (tulee 
ilmoittaa etukäteen), maksua ei peritä lainkaan 

 

Erityistä hoitoa tarvitsevat lapset 

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle laaditaan lapsen tuen suunnitelma, mikä tehdään yhteistyössä 
vanhempien, varhaiskasvatuksen ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Jos varhaiskasvatus on 
kokonaan erityishuolto-ohjelmaan kirjattua kuntoutusta eikä perhe muutoin käyttäisi oikeuttaan 
varhaiskasvatukseen, ei asiakasmaksua peritä. 

 

Varahoito  

Perhepäivähoidossa varahoitaja sovitaan hoidon alkaessa ja kirjataan hoitosopimukseen. Loma-aikoina 
varahoito järjestetään päiväkodille. 


