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SJÄLVRISKANDEL FÖR KLIENTER MED SERVICESEDEL FR.O.M. 1.3.2023 

Inom småbarnspedagogik som ordnas med servicesedel betalar klienten till serviceproducenten som 

klientavgift en självriskandel vars storlek är skillnaden mellan totalpriset som producenten tar ut för 

platsen inom småbarnspedagogik och servicesedelns värde. Kommunen fastställer servicesedelns 

värde enligt kundens val antingen utan uppgifter om familjens inkomster eller på basis av dem. Själv-

riskandelen fastställs därmed i enlighet med grunderna för klientavgifter för kommunal småbarnspe-

dagogik, och är som mest den samma som inom den kommunala småbarnspedagogiken. Service-

producenten beslutar om gottgörelsepraxis. 

 

Bildnings- och fritidsnämnden har beslutat 14.12.2022 om klientavgifterna för kommunal småbarns-

pedagogik och att inkomstgränserna som används vid fastställandet av servicesedeln motsvarar in-

komstgränserna som beaktas då den kommunala klientavgiften fastställs. 

 

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 295 euro per må-

nad. En avgift mindre än 28 euro för ett barn tas inte ut.  

 

Om samma familj har flera än ett barn i småbarnspedagogik är klientavgiften för det följande barnet i 

åldersföljden som har småbarnspedagogik på heltid högst 40 % 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 småbarnspedagogiktid per vecka i genomsnitt beaktas tiden som reserve-

rats för småbarnspedagogik för kalendermånaden. (Tabell 1).  

 

Tabell 1: 0–5-åringar från och med 1.3.2023 samt barn inom förskoleundervisningsålder för peri-

oden 3.6-31.7.2023 och 1.6-31.7.2024.  
 

Reserverad småbarnspedago-
giktid per vecka i genomsnitt 

 
Andel av månadsavgiften för små-
barnspedagogik på heltid 
 

Månadsavgift 
högst 

högst 20 timmar  60 % 177 € 

21–34 timmar   80 % 236 € 

minst 35 timmar 100 % 295 € 

 

 

 

Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning är avgiftsfri. Förskoleundervisningen 

kan kompletteras med småbarnspedagogik, varmed klientavgiften fastställs i enlighet med Tabell 2 

för tiden 1.3.2023–2.6.2023 och 1.8.2023-31.5.2024. För tiden 3.6.2023–31.7.2023 och 1.6.2024-

31.7.2024 fastställs klientavgiften enligt Tabell 1. 

 



Tabell 2: Barn i förskoleundervisningsålder 1.3.2023–2.6.2023 och 1.8.2023-31.5.2024 
 

Reserverad småbarnspedago-
giktid per vecka i genomsnitt 

Andel av månadsavgiften för små-
barnspedagogik på heltid 

Månadsavgift  
högst 

avgiftsfri förskoleundervisning 4 
timmar/dag 
+ kompletterande småbarnspeda-
gogik högst 20 timmar  

60 % 177 € 

avgiftsfri förskoleundervisning 4 
timmar/dag 
+ kompletterade småbarnspeda-
gogik över 20 timmar  

80 % 236 € 

 

 

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 262 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 lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik (1503/2016 § 11) beaktas också bl.a. 

betalade eller erhållna underhållsbidrag eller -stöd vid fastställandet av klientavgiften.  

 

Tabell 3: Familjens storlek och inkomstgränser vid fastställandet av klientavgiften 
 

Familjens storlek, 
personer 

Bruttoinkomst-
gräns 

Avgiftsprocent 

 
Högsta avgiften, 
om bruttoinkomsterna är 
högre än 

2 3874 € 10,7 % 6626 € 

3  4998 € 10,7 %  7750 € 

4 5675 € 10,7 %  8427 € 

5 6353 € 10,7 %  9105 € 

6  7028 € 10,7 % 9780 € 

 

 

Så här kan du beräkna 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 perso-

ner, månadsinkomster 6 000 euro: (5000–5675) x 0,107 = 35 euro. 

 

 
 

 

 



Inkomstutredningens inverkan på fastställandet av servicesedeln 

 

Familjen behöver inte lämna in en inkomstutredning om familjen inte vill det. Detta innebär att ser-

vicesedeln räknas till minimibeloppet, varmed familjens självriskandel blir den kommunala små-

barnspedagogikens maximivärde. (T.ex. 295 €/månad för det yngsta barnet i småbarnspedagogik 

på heltid). Om ni vill att era inkomstuppgifter påverkar servicesedelns värde och självriskandelen 

som fastställs utgående från den, lämna in en inkomstutredning till kommunen. 

 

Inkomstutredningen görs elektroniskt på adressen www.kyrkslatt.fi/blanketter. Blanketten för inkomst-

utredningen 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.  

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 
Serviceproducenten tar ut klientavgiften (=självriskandel) från med den dag då småbarnspedagogiken 

börjar enligt barnets avtal om småbarnspedagogik. I servicesedeldaghemmet fakturerar servicepro-

ducenten klientens självriskandel i enlighet med avtalet. 
 

Hur avgiften påverkas av frånvaro 

Fråga den egna serviceproducenten direkt om gottgörelsepraxis.  

 

Reformen av familjeledigheterna fr.o.m. 1.8.2022: Föräldrapenningsledighet gäller barn födda efter 

4.9.2022 och barn adopterade efter 31.7.2022. Ingen avgift tas ut för de dagar då barnet enligt för-

handsanmälan oavbrutet är frånvarande från småbarnspedagogiken under perioder av föräldradag-

penning som avses i sjukförsäkringslagen (15 § i lagen om småbarnspedagogik 540/2018). En från-

varo som varar mer än fem dagar ska meddelas skriftligen senast en månad innan den planerade 

startdagen till serviceproducenten och kommunen. En upprepad frånvaro som varar 1–5 dagar ska 

meddelas en vecka innan den planerade startdagen för den första frånvaron. Gottgörelse för avgif-

ten fås inte för sporadiska dagar. 

 

Klientavgiften då småbarnspedagogiken upphör 

Praxisen för uppsägande av en plats inom småbarnspedagogiken är serviceproducentspecifik. Plat-

sen inom småbarnspedagogik ska sägas upp skriftligt innan behovet av småbarnspedagogik upphör 

i enlighet med praxisen för uppsägning som man avtalat om med serviceproducenten. Faktureringen 

och betalningen av servicesedeln upphör dagen då småbarnspedagogiken upphör. 

 

Om barnet inte använder sin plats inom småbarnspedagogiken på sextio (60) kalenderdagar (gäller 

inte sommarperiodens månader: juni, juli, augusti), upphör rätten till servicesedeln. 

 

JUSTERING AV SERVICESEDELNS VÄRDE 
Servicesedelns värde kan justeras om familjens betalningsförmåga eller andra förhållanden har för-

ändrats väsentligt. Servicesedelns värde justeras även då barnets småbarnspedagogiktid förändras 

eller då sedelns värde visar sig vara felaktig. Förändringar i servicesedelns värde träder i kraft tidigast 

från början av den kalendermånad då uppgifterna inkommit till kommunen (adressen under punkten 

för ytterligare information). 
 



Om beslutet om bestämmande av servicesedelns värde uppenbart har byggt på felaktiga uppgifter 

som vårdnadshavarna har lämnat, kan sedelns värde 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-

leåldern. 

 

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 på adressen Kyrkslätts kommun, Små-

barnspedagogik, Chef för svensk småbarnspedagogik, PB 20, 02401 Kyrkslätt. 
 

YTTERLIGARE INFORMATION 
Förfrågningar om servicesedeln:  

Chef för svensk småbarnspedagogik 

Ellen Engdal-Dannbäck 

tfn 0400 807 631 

e-post: ellen.engdal-dannback@kyrkslatt.fi  

 

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken  

e-post: smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi  

 

Förfrågningar om avgifter och inkomstuppgifter:  

Servicesekreterare  

Tiina Vehmanen tfn 040 126 9301  

e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi  

 

Servicesekreterarna  

e-post: varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi 

  

 

 

 

Kyrkslätt 14.12.2022 
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