
 

 

Bildnings- och fritidsnämnden 18.3.2020 
BILAGA: Klientavgifter för småbarnspedagogik 
fr.o.m. 1.8.2020   

 

 

AVGIFTER FÖR KOMMUNAL SMÅBARNSPEDAGOGIK FRÅN OCH MED 1.8.2020 

 
Klientavgifterna för småbarnspedagogik baserar sig på 
lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik 
(1503/2016). Avgifterna är i kraft tills vidare. 
 

MÅNADSAVGIFT  
Klientavgiften för småbarnspedagogiken fastställs 
enligt barnets genomsnittliga behov av 
småbarnspedagogik per vecka. Vårdnadshavaren ska 
dessutom meddela sitt barns vårdbehov i programmet 
Päikky.  
 
Den högsta avgiften är 288 €/mån. för det yngsta barnet 
i småbarnspedagogik på heltid, 144 €/mån. (50%) för det 
andra barnet och för familjens övriga barn 58 €/mån 
(20%) av avgiften för småbarnspedagogik på heltid som 
uppbärs för det yngsta barnet. Den lägsta barnspecifika 
månadsavgiften som uppbärs är 27 euro. Avgiften 
fastställs enligt familjens storlek, tiden inom 
småbarnspedagogiken och bruttoinkomsterna.  
 
Månadsavgiften uppbärs för högst elva kalendermånader 
under verksamhetsåret (1.8–31.7). Juli är avgiftsfri 
månad. Förutsättningen är att småbarnspedagogiken har 
inletts senast i augusti månad av verksamhetsåret.  
 

AVGIFTEN PÅVERKAS AV TIDEN INOM 
SMÅBARNSPEDAGOGIKEN 

Tabell 1 

 
20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för barn födda 
år 2015 genomförs under tiden 1.8.2020–31.7.2021. 
Den dagliga verksamhetstiden är kl. 9–13. Tiden inom 
småbarnspedagogik för barn i skiftomsorg fastställs 
enligt föräldrarnas arbetsturer och barnet kan förutom 
dagtid vara på plats under kvällar, nätter och veckoslut. 
För barn i skiftomsorg räknas 20 timmar avgiftsfri tid från 
den veckovisa reserverade tiden inom 
småbarnspedagogik. För den tid som överskrider 20 
timmar bestäms avgiften enligt följande tabell (Tabell 2). 
 
Avgiften för barn i förskoleåldern som deltar i avgiftsfri 
förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande 
utbildning fastställs som månadsavgift för tiden 
1.8.2020–4.6.2021. För sommartiden 5.6–31.7.2021 
uppbärs avgift, som fastställs enligt avgiften för 
småbarnspedagogik för barn under förskoleåldern.  

Tabell 2 

 

INKOMSTER  
Som inkomster beaktas barnets, barnets 
vårdnadshavares samt en med denne i gemensamt 
hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande 
levande persons skattepliktiga förvärvs- och 
kapitalinkomster och skattefria inkomster. Till den 
beskattningsbara månadslönen tilläggs semesterpenning 
5 %. Också betalade eller erhållna underhållsbidrag eller 
-stöd tas i beaktande. 
 

Inkomstgränser som används då avgiften fastställs 
Familjens 
storlek 

Inkomst-
gräns (€) 

Avgifts-
procent 

Bruttoinkomst-
gräns för den 
högsta avgiften (€) 

2 2 136 10,7 % 4 828 

3 2 756 10,7 % 5 448 

4 3 129 10,7 % 5 821 

5 3 502 10,7 % 6 194 

6 3 874 10,7 % 6 566 

Tabell 3 

 
Så här kan du beräkna avgiften för småbarnspedagogik 
på heltid för det yngsta barnet 
(Familjens bruttoinkomster - inkomstgränsen) x 
avgiftsprocenten = avgiften (högsta avgiften är 288 euro). 
T.ex. en familj på fyra personer: (4 000 € - 3 129 €) x 10,7 
% = 93,00 €/barn 
 

FAMILJENS STORLEK  
Familjens storlek beaktas utgående från personer med 
gemensamt hushåll som lever i äktenskap eller 
äktenskapsliknande förhållanden och båda personernas 
minderåriga barn som bor i samma hushåll. Om familjen 
består av fler än sex personer, höjs den inkomstgräns 
som avgiften baserar sig på med 144 euro för varje 
följande minderårigt barn (barn under 18 år).  
 
Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser, men 
det för barnet ordnas småbarnspedagogik endast i en 
kommun, bestäms avgiften på basis av den familjs 
inkomster hos vilken barnets bostadsort enligt 
befolkningsregistret är. Om man ordnar 
småbarnspedagogik för barnet i två kommuner, bestäms 
avgiften separat i båda kommunerna. 
 

0–5-åringar %-andel av 
månadsavgiften 
för heltidsvård 

euro/mån. 

högst 20 timmar per vecka 60 % 173 € 

21–35 timmar per vecka 80 % 230 € 

över 35 timmar per vecka 100 % 288 € 

Småbarnspedagogik för barn 
födda 2015 och barn i 
förskoleålder 

%-andel av 
månadsavgiften 
för heltidsvård 

euro/mån. 

avgiftsfri 20 timmar per vecka 
eller förskoleundervisning 4 
timmar/dag 

- 0 € 

avgiftsfri för 20 timmar och 
maximalt 20 timmar per vecka 

60 %  173 € 

avgiftsfri för 20 timmar och för 
över 20 timmar per vecka 

80 % 230 € 
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INKOMSTUTREDNING  
En utredning över familjens inkomster ges på en 
inkomstutredningsblankett. Familjen behöver inte lämna 
in en utredning över sina inkomster om familjen i 
ansökan om småbarnspedagogik eller på 
inkomstutredningsblanketten har gett sitt samtycke till 
att den högsta avgiften för tiden i småbarnspedagogik 
fastställs tills vidare som barnets avgift.  
 

Om familjen inte lämnar in 
inkomstutredningsblanketten med bilagor inom utsatt 
tid uppbärs den högsta avgiften för familjens barn som 
deltar i småbarnspedagogiken. 
En avgift som fastställts baserat på bristande 
inkomstuppgifter korrigeras inte retroaktivt.  

 
Inkomstutredningsblanketter fås från daghemmen och 
på Kyrkslätts kommuns webbplats 
www.kyrkslatt.fi/blanketter. 
 

JUSTERING AV AVGIFTEN  
Avgiften är i kraft tills vidare. Om inkomsterna väsentligen 
ändrar eller familjens storlek ändrar under 
verksamhetsåret är familjen skyldig att meddela om de 
förändrade inkomstuppgifterna (skriftligen med bilagor). 
Förändringar i inkomsterna träder i kraft tidigast från 
början av den kalendermånad då uppgifterna inkommit 
till kommunen. 
 
Om beslutet om bestämmande av avgift har baserat sig 
på för låga inkomstuppgifter som kunden har lämnat in, 
kan avgiften rättas retroaktivt. Beslutsfattaren har rätt att 
granska inkomstuppgifterna hos olika myndigheter.  
 

TIDPUNKT DÅ SMÅBARNSPEDAGOGIKEN 
BÖRJAR OCH SLUTAR  
Avgiften uppbärs fr.o.m. den dag som 
småbarnspedagogiken börjar i enlighet med beslutet om 
barnets deltagande i småbarnspedagogik. Om platsen 
inom småbarnspedagogik som ansökts om och beviljats 
för barnet inte tas emot och platsen inte annullerats före 
den dag då småbarnspedagogiken börjar, uppbärs 
hälften av månadsavgiften. 
 
Platsen inom småbarnspedagogik måste uppsägas 
skriftligen minst en månad innan behovet av 
småbarnspedagogik slutar. Uppsägningen lämnas in 
skriftligen till daghemsföreståndaren eller 
familjedagvårdsledaren. Faktureringen upphör den dag 
som småbarnspedagogiken slutar. 
 
Ifall barnet är borta mer än tre månader och 
vårdnadshavarna inte anmäler barnets frånvaro, kan 
kommunen säga upp barnets plats inom 
småbarnspedagogiken. 
 

 
 

HUR AVGIFTEN PÅVERKAS AV FRÅNVARO  
Barnets sporadiska frånvarodagar gottgörs inte i avgiften. 
Avgift uppbärs också för frånvarodagar med följande 
undantag:  
 
1. Om barnet på grund av sjukdom är borta samtliga 
verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs 
ingen avgift alls. Frånvaro på grund av sjukdom ska 
anmälas till daghemmet/familjedagvårdaren genast då 
sjukdomen börjat. 

2. Om barnet på grund av sin sjukdom är frånvarande från 
småbarnspedagogiken minst 11 verksamhetsdagar under 
en kalendermånad, uppbärs hälften av den månatliga 
avgiften. Frånvaro på grund av sjukdom ska anmälas till 
daghemmet/familjedagvårdaren genast då sjukdomen 
börjat. 

3. Om barnet av annan orsak än sjukdom är borta från 
småbarnspedagogiken hela kalendermånaden, uppbärs 
hälften av månadsavgiften. Ifall barnet har ens en enda 
närvarodag under kalendermånaden uppbärs avgift för 
hela månaden.  

4. Avgift uppbärs inte för de dagar då barnet är 
frånvarande från småbarnspedagogiken under perioder 
med faderskapspenning (7 § kapitel 9 i 
sjukförsäkringslagen 1224/2004). Anmälan om 
faderskapspenningperiod ska göras skriftligen till 
daghemsföreståndaren/familjedagvårdsledaren två 
veckor innan perioden börjar. 
 
Om barnets vårdnadshavare reserverar en plats inom 
småbarnspedagogik för sitt barn under sin semester och 
inte annullerar den två veckor på förhand i Päikky-
systemet, kan för den icke annullerade platsen inom 
småbarnspedagogik uppbäras hälften av den avgift som 
fastställts i avgiftsbeslutet. Om ingen avgift finns, kan 
hälften av 27 euro uppbäras för en icke annullerad plats 
inom småbarnspedagogik. 
 

BEFRIELSE FRÅN ELLER SÄNKNING AV 
AVGIFTER  
För hela personalen inom småbarnspedagogik, 
förskoleundervisning och familjedagvård arrangeras två 
dagar kompletterande utbildning under verksamhetsåret 
2020–2021. För dessa dagar uppbärs ingen avgift om 
vårdnadshavarna i förhandsenkäten har meddelat att de 
själva ordnar barnets småbarnspedagogik. Under dessa 
dagar ordnas det inte heller förskoleundervisning, men 
barnet kan under dessa dagar vid behov delta i 
småbarnspedagogiken. Klubbverksamhet ordnas inte 
heller under utvecklingsdagar.  
 
En familj kan på ansökan beviljas en sänkning eller 
befrielse från avgiften som fastställts för 
småbarnspedagogik på basis av underhållsskyldighet, 
utkomstförutsättningar eller vårdsynpunkter. En 
sänkning av avgiften av ovannämnda orsaker baserar sig 
på förordande av en socialarbetare.  
 

https://www.kyrkslatt.fi/blanketter


3 

 

AVGIFTER FÖR TILLFÄLLIG 
SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH 
KLUBBVERKSAMHET 
Avgiften för tillfällig småbarnspedagogik är 30 
€/barn/dag inom småbarnspedagogik. Tillfällig 
småbarnspedagogik kan användas högst 5 dagar i 
månaden. 
 
Avgifter för klubbverksamhet: för klubb som ordnas två 
gånger i veckan (2,5 h/dag) uppbärs en avgift på 30 
€/månad och för klubb som ordnas tre gånger i veckan 
(2,5 h/dag) uppbärs en avgift på 45 €/månad. 
Klubbavgiften är månadsspecifik och uppbärs oberoende 
av barnets frånvaro. Klubbarna följer 
förskoleundervisningens läs- och lovtider. 
 

REHABILITERANDE SMÅBARNSPEDAGOGIK FÖR 
BARN MED UTVECKLINGSSTÖRNING 
Småbarnspedagogik i rehabiliteringssyfte för ett barn 
med utvecklingsstörning är avgiftsfri för den del som 
fastställts i barnets specialomsorgsprogram. 
Vårdnadshavaren skall tillställa en kopia av barnets 
specialomsorgsplan eller handikappservicens utlåtande 
till anordnaren av småbarnspedagogik, adress Kyrkslätts 
kommun, Småbarnspedagogik / Stödtjänster för växande 
och lärande, PB 20, 02401 Kyrkslätt. 
 
Barn som omfattas av förlängd läroplikt har rätt till 
avgiftsfri förskoleundervisning redan som femåringar. 
Förutsättning för avgiftsfrihet är beslut om förlängd 
läroplikt. För barn som börjar skolan ett år senare eller 
som omfattas av förlängd läroplikt uppbärs avgift i 
enlighet med den avgift som uppbärs för 
småbarnspedagogik för barn i förskoleålder.  
 

FAKTURERING AV AVGIFTEN 
Avgiften faktureras en gång i månaden i efterskott. 
Fakturan förfaller till betalning den sista vardagen av 
följande månad. Dröjsmålsränta uppbärs räknat från 
förfallodagen i enlighet med räntelagen. Klientavgifterna 
för småbarnspedagogik är utsökbara. 
 

YTTERLIGARE INFORMATION 
 
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi 
 
Inkomstutredning med bilagor lämnas in på adressen: 
Kyrkslätts kommun, Småbarnspedagogik, PB 20, 02401 
KYRKSLÄTT  
 
Inkomstutredningen kan också ges elektroniskt på 
adressen www.kyrkslatt.fi/blanketter > Avgifter. 

 
Kyrkslätt 18.3.2020 
 
Bildnings- och fritidsnämnden 
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