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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2022 ALKAEN
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2022.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja
perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät
indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi.
Elokuun 2022 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä
enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on
28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40% nuorimman lapsen maksusta eli
enintään 118 euroa/kk. Seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.
Tulorajat ja maksuprosentit
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:
Perheen

Tuloraja 1.8.2022

Maksuprosentti

Hlömäärä

Euroa/kk

1.8.2022

2

2 913

10,7%

3

3 758

10,7%

4

4 267

10,7%

5

4 777

10,7%

6

5 284

10,7%

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa
1.8.2022 lähtien (korotus nyt 189 euroa).
Enimmäismaksut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi
seuraavasti:
Nykyinen maksu

Uusi maksu 1.8.2022 alkaen

Enimmäismaksu

288 euroa

295 euroa

Toisen lapsen enimmäismaksu

115 euroa

118 euroa

Pienin perittävä lapsikohtainen maksu 27 euroa

28 euroa

Maksutonta varhaiskasvatusta 20 h / vko
Ruoveden kunta päätti 1.8.2021 alkaen tukea Ruoveden lapsiperheitä siten, että 1-5-vuotias lapsi
saa maksutonta varhaiskasvatusta 20h / viikko esikoulun alkuun asti. Asiakasmaksuja peritään 20
viikkotunnin ylittävältä ajalta.
Esiopetuksessa oleva lapsi saa maksutonta esiopetusta 19h/viikko. Esiopetusta täydentävä
varhaiskasvatus on maksullista.
Varhaiskasvatuksen osittainen maksuttomuus (20h/vko) on päätetty sivistyslautakunnassa
7.10.2020, § 66.
Ruovedellä varhaiskasvatusmaksut määräytyvät 1.8.2022 alkaen seuraavasti:

Hoitoaika / viikko

Korkein varhaiskasvatusmaksu

46 – 50 h/vko

206,50 euroa

41 – 45 h/vko

177,00 euroa

36 – 40 h/vko

132,75 euroa

30 – 35 h/vko

88,50 euroa

20 – 29 h/ vko

43,20 euroa

0 – 20 h /vko

Maksuton

Huom!
Kun täytetään lapsen hoitoaikaselvitystä, siihen pitää laittaa lapsen todellinen hoidon tarve.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöstä tehtäessä, viranomainen vähentää tunneista 1-5
vuotiailla 20 h / vko ja esikoululaisilla 19h/vko.
Jos / kun huoltajat toimittavat tulotiedot maksupäätöstä varten, lasketaan tuon 20h/vko
ylimenevä aika valtakunnallisten tulorajojen mukaan.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on hyväksytty sivistyslautakunnassa 12.4.2022.
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