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KLIENTAVGIFTER FÖR KOMMUNAL SMÅBARNSPEDAGOGIK FR.O.M. 1.8.2021 

Klientavgifterna för småbarnspedagogik baserar sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspeda-
gogik (1503/2016). Klientavgifterna är ikraft tills vidare.  
 
FASTSTÄLLANDE AV KLIENTAVGIFTEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 
Månadsavgiften fastställs enligt barnets småbarnspedagogiktid, familjens storlek och inkomster. Må-
nadsavgiften för småbarnspedagogik på heltid är för det yngsta barnets del högst 288 euro per må-
nad. En avgift som mindre än 27 euro för ett barn uppbärs inte. 
 
Om samma familj har flera än ett barn i småbarnspedagogik som ordnas av kommunen, är klientav-
giften för det följande barnet i åldersföljden som har småbarnspedagogik på heltid högst 40 procent 
av avgiften för det yngsta barnet. För varje följande barn utgör avgiften högst 20 % av avgiften för det 
yngsta barnet. Vid fastställandet av avgiften för familjens övriga barn förutom det yngsta används som 
grund för fastställandet det yngsta barnets beräknade klientavgift för småbarnspedagogik på heltid.  
 
Småbarnspedagogiktidens inverkan på klientavgiften   
Vid uträknande av barnets pedagogiktid per vecka i genomsnitt beaktas tiden som reserverats för 
småbarnspedagogik för kalendermånaden (Tabell 1).  
 
Tabell 1: 0–5-åringar och barn i förskoleundervisningsålder 4.6–31.7.2022 
 

Reserverad småbarnspedago-
giktid per vecka i genomsnitt 

Andel av månadsavgiften för små-
barnspedagogik på heltid 
 

Månadsavgift  
högst 

högst 20 timmar  60 % 173 € 

21–34 timmar 80 % 230 € 

minst 35 timmar 100 % 288 €    
 
Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning är avgiftsfri. Förskoleundervisningen 
kan kompletteras med småbarnspedagogik, varmed klientavgiften fastställs i enlighet med Tabell 2 
för perioden 1.8.2021–3.6.2022. Under perioden 4.6–31.7.2022 bestäms klientavgiften för barnet i 
förskoleundervisningsålder i enlighet med Tabell 1. 
 
Tabell 2: Barn i förskoleundervisningsålder 1.8.2021–3.6.2022 
 

Reserverad småbarnspedago-
giktid per vecka i genomsnitt 

Andel av månadsavgiften för små-
barnspedagogik på heltid 

Månadsavgift  
högst 

avgiftsfri förskoleundervisning 4 
h/dag  
+ högst 20 timmar  

60 % 173 € 

avgiftsfri förskoleundervisning 4 
h/dag 
+ över 20 timmar 

80 % 230 € 

 
 
 



Familjestorlekens inverkan på klientavgiften 
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 hus-
håll. Om familjen består av fler än sex personer, höjs inkomstgränsen som avgiften baserar sig på 
med 189 euro för varje följande minderårigt barn. 
 
Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser, men det för barnet ordnas småbarnspedagogik 
endast i en kommun, bestäms klientavgiften på basis av den familjs inkomster hos vilken barnets 
bostadsort enligt befolkningsregistret är. Om man ordnar småbarnspedagogik för barnet i två kom-
muner, bestäms avgiften separat i båda kommunerna.  
 
Inkomsternas inverkan på klientavgiften 
Klientavgiften bestäms att motsvara situationen vid utbetalningstidpunkten på basis av antingen be-
styrkta eller beräknade inkomster. Såsom inkomster beaktas barnets, dess vårdnadshavares och en 
med dem i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande levande persons 
skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster och skattefria inkomster. Om de månatliga inkomsterna 
varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående 
året. Enligt 11 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik (1503/2016) beaktas också beta-
lade eller erhållna underhållsbidrag eller -stöd vid fastställandet av klientavgiften.  
 
Tabell 3: Familjestorlek och inkomstgränser vid fastställande av klientavgift 
 

Familjens storlek, 
personer 

Inkomstgräns Avgiftsprocent 
Högsta avgiften, 
om inkomsterna är högre 
än 

2 2798 € 10,7 % 5485 € 

3 3610 € 10,7 % 6297 € 

4 4099 € 10,7 % 6786 € 

5 4588 € 10,7 % 7275 € 

6 5075 € 10,7 % 7762 € 

 
Så här kan du räkna månadsavgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet: dra av 
inkomstgränsen enligt familjens storlek från månadsinkomsterna och räkna en andel om 10,7 % av 
det resterande beloppet. Avgiften avrundas till närmaste eurobelopp. T.ex. en familj på fyra personer, 
månadsinkomster 5 000 euro: (5000 - 4099) x 0,107 = 96 euro. 
 
Inkomstutredning 
Man behöver inte göra en inkomstutredning om familjen gett sitt samtycke till att den högsta avgiften 
enligt småbarnspedagogiktiden tas ut tillsvidare. Vid behov görs inkomstutredningen elektroniskt på 
adressen www.kyrkslatt.fi/blanketter. Blanketten för inkomstutredningen kan också skrivas ut och 
skickas på adressen Kyrkslätts kommun, Småbarnspedagogik, PB 20, 02401 Kyrkslätt. 
 
Inkomstutredningen ska göras senast inom den månaden då barnets småbarnspedagogik inleds. Om 
inkomstutredningen inte lämnas in, tas den högsta månadsavgiften ut för barnet. En klientavgift som 
fastställts baserat på bristande inkomstuppgifter korrigeras inte retroaktivt. 
 
Nedsättning eller efterskänkande av klientavgiften 
Klientavgiften kan nedsättas eller efterskänkas på basis av familjens utkomstförutsättningar eller vård-
nadshavarens underhållsskyldighet. Nedsättningen eller efterskänkningen baser sig på förordande 
av en socialarbetare. 
 
 
 
 



FAKTURERING AV KLIENTAVGIFTEN 
Månadsavgiften tas ut från och med den dag som småbarnspedagogiken börjar enligt beslutet om 
barnets deltagande i småbarnspedagogik för högst 11 kalendermånader (1.8–31.7) då småbarnspe-
dagogiken inletts senast i augusti av verksamhetsåret. Juli är avgiftsfri månad. 
 
Om barnets vårdnadshavare inte tar emot den plats inom småbarnspedagogiken som de ansökt om 
och som beviljats barnet, och platsen inte har annullerats innan småbarnspedagogiken enligt beslutet 
inleds, kan hälften av den månadsavgift som fastställts tas ut av vårdnadshavarna. 
 
Klientavgifterna faktureras en gång i månaden i efterskott, och den förfaller till betalning den sista 
vardagen av följande månad. Dröjsmålsränta uppbärs räknat från förfallodagen i enlighet med ränte-
lagen. Klientavgifterna är utmätningsbara. 
 
Under verksamhetsåret kan det ordnas två utvecklingsdagar för personalen inom småbarnspedago-
giken. För dessa dagar uppbärs ingen klientavgift om vårdnadshavarna i förhandsenkäten har med-
delat att de själva ordnar barnets småbarnspedagogik. Under dessa dagar ordnas det inte förskole-
undervisning, men barnet kan vid behov delta i småbarnspedagogiken.  
 
Hur klientavgiften påverkas av frånvaro 
Månadsavgiften tas också ut om barnet tillfälligt är frånvarande, förutom följande undantag: 

- Då barnet på grund av sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken minst 11 verksam-
hetsdagar under en kalendermånad, tas ut hälften av månadsavgiften.  

- Då barnet på grund av sjukdom är frånvarande samtliga verksamhetsdagar under en kalen-
dermånad, tas ingen avgift ut.  

- Avgift tas inte ut för de dagar då barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken under de 
avsnitt av faderskapspenningsperioden som avses i 9 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen 
(1224/2014). 

- Då barnet av annan orsak är frånvarande under hela kalendermånaden tas ut hälften av må-
nadsavgiften. Ifall barnet har ens en enda närvarodag under kalendermånaden uppbärs avgift 
för hela månaden. 
 

Frånvaro på grund av sjukdom ska anmälas till daghemmet/familjedagvårdaren genast då sjukdomen 
börjat. Anmälan om faderskapspenningperiod ska göras skriftligen till daghemsföreståndaren/familje-
dagvårdsledaren två veckor innan perioden börjar. 
 
Om vårdnadshavarna reserverar en plats inom småbarnspedagogiken för sitt barn under sin semester 
och inte annullerar den två (2) veckor på förhand, kan för den icke annullerade platsen inom små-
barnspedagogik tas ut hälften av den månadsavgift som fastställts för barnet. Om det inte bestämts 
en klientavgift för barnet kan för den icke annullerade/använda platsen inom småbarnspedagogiken 
tas ut hälften av den minsta månadsavgiften.  
 
Klientavgiften då småbarnspedagogiken upphör 
Platsen inom småbarnspedagogik måste sägas upp skriftligen minst en månad innan behovet av 
småbarnspedagogik slutar. Uppsägningen lämnas in skriftligen till daghemsföreståndaren eller famil-
jedagvårdsledaren. Faktureringen upphör den dag som småbarnspedagogiken slutar.  
 

JUSTERING AV KLIENTAVGIFTEN 
Klientavgiften ska justeras då familjens betalningsförmåga väsentligt förändrats eller då det är uppen-
bart att de förhållanden för familjen som ska beaktas när avgiften bestäms har förändrats. Avgiften 
justeras även då barnets småbarnspedagogiktid förändras eller då avgiften visar sig vara felaktig. 
Förändringar i klientavgiften träder i kraft tidigast från början av den kalendermånad då uppgifterna 
inkommit till kommunen. 
 



Om beslutet om bestämmande av avgift uppenbart har byggt på felaktiga uppgifter som vårdnadsha-
varna har lämnat, kan avgiften rättas retroaktivt för högst ett år. Beslutsfattaren har rätt att granska 
inkomstuppgifterna hos olika myndigheter. 
 

UNDANTAG I KLIENTAVGIFTERNA FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 
Klientavgiften för ett barn som inleder den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som 
bestämts fastställs i enlighet med klientavgiften som tas ut för småbarnspedagogik för barn i försko-
leundervisningsålder. 
 
Ett barn som omfattas av förlängd läroplikt har rätt till avgiftsfri förskoleundervisning redan som 5-
åring. Förutsättning för avgiftsfrihet är beslut om förlängd läroplikt och särskilt stöd. 
 
Småbarnspedagogik i rehabiliteringssyfte för ett barn med utvecklingsstörning är avgiftsfri till den del 
som fastställts i barnets specialomsorgsprogram. Vårdnadshavaren ska skicka en kopia av barnets 
specialomsorgsplan eller utlåtandet från handikappservicen till anordnaren av småbarnspedagogik 
på adressen Kyrkslätts kommun, Småbarnspedagogik, Sakkunnig inom växande och lärande, PB 20, 
02401 Kyrkslätt. 
 

KLIENTAVGIFT FÖR TILLFÄLLIG SMÅBARNSPEDAGOGIK 
Klientavgiften för tillfällig småbarnspedagogik är 30 €/barn/dag inom småbarnspedagogik. Tillfällig 
småbarnspedagogik kan användas högst fem dagar i månaden. 
 

YTTERLIGARE INFORMATION 
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 7.4.2021 
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