
Ruoveden kunta  
Sivistystoimi / Varhaiskasvatus  
Ruovedentie 32  
34600 Ruovesi 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016 ) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja 
perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti 
järjestettävää varhaiskasvatusta. Lainsäädäntö jättää kunnalle myös harkintavaltaa asiakasmaksujen 
määräytymisessä. Jokaisen kunnan tulee hyväksyä kunnan varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut. 
Kunnassa perittävistä asiakasmaksuista päättää kunnan määräämä monijäseninen toimielin 
(varhaiskasvatuslaki 50 §), ellei toimivaltaa asiassa ole siirretty hallintosäännössä toimielimen alaiselle 
viranhaltijalle. Ruovedellä sivistyslautakunta päättää varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (Ruoveden 
hallintosääntö 25 §). 

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen 
varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksesta perittävässä maksussa otetaan 
tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa 
avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja 
alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksulakia on muutettu edellisen kerran 1.8.2021 ja asiakasmaksujen tulorajoja, alinta ja ylintä 
perittävää maksua indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2022 alkaen. 

Tulorajat                                                         

Perheen henkilömäärä               Tuloraja 1.8.2022 €/kk               Tuloraja 1.3.2023 €/kk               

2                                                    2913                                              3874 

3                                                    3758                                              4998 

4                                                    4267                                              5675 

5                                                    4777                                              6353 

6                                                    5284                                              7028 

Yli kuusilapsisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 1.3.2023 alkaen 262 euroa 
(ennen 197 euroa). 
 
Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa 
kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 
prosenttia nuorimman lapsen maksusta, enintään 118 euroa/kk. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia 
nuorimman lapsen maksusta. 

 



Ruoveden kunta tukee lapsiperheitä tarjoamalla kaikille ruovesiläisille 1-5 vuotiaille lapsille 20 h/viikko 
maksutonta varhaiskasvatusta. Esiopetus on maksutonta, 19 h/viikko. Sen ylimenevä aika on 
varhaiskasvatusta ja maksullista. Hoitoaikaselvitykseen merkitään koko lapsen varhaiskasvatusaika 
hoitopaikassa, ja viranomainen vähentää tuon maksuttoman ajan maksupäätöstä tehdessä. 

Hoitoaika/ viikko               Korkein varhaiskasvatusmaksu 

46-50 h/vko (70%)             206,50 € 

41-45 h/vko (60%)             177,00 € 

36-40 h/vko (45%)             132,75 € 

30-35 h/vko (30%)             88,50 € 

20-29h/vko (15%)              44,25 € 

0-20 h/vko                         Maksuton 

20h/viikko ylimenevä aika lasketaan valtakunnallisten tulorajojen mukaan. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on hyväksytty sivistyslautakunnassa 1.2.2023. 

Ruovedellä 1.3.2023 

Anna-Maija Vehkaoja  

Varhaiskasvatusjohtaja 


