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AVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN 
FRÅN 1.3.2017 
 
Avgifterna inom den småbarnspedagogiska 
verksamheten baserar sig på Lag om klientavgifter 
inom småbarnspedagogiken (1503/2016).  
 
FAMILJENS STORLEK 
 
I familjens storlek beaktas de personer som lever i 
gemensamt hushåll som gifta eller samboende samt 
bådas minderåriga barn, som bor i samma hushåll.  
 
INKOMSTER 
 
Familjens inkomster är båda föräldrarnas (äkta makar 
eller samboende personer i gemensamt hushåll) och de 
barns inkomster som deltar i småbarnspedagogik. Som 
inkomster räknas beskattningsbara inkomst- och 
kapitalinkomster samt skattefria inkomster. Till 
löneinkomsterna läggs en semesterpenning om ca 5 
procent. Flexibel/partiell vårdpenning beaktas som 
inkomst. 
 
MÅNADSAVGIFT 
 
Avgiften grundar sig på familjens storlek, hur lång tid 
barnet deltar i småbarnspedagogik samt familjens 
bruttoinkomster. 
Avgiften uppbärs i regel för högst elva 
kalendermånader under verksamhetsåret (1.8-31.7) 
förutsatt att vården inletts i augusti. 
Från familjens sammanlagda bruttoinkomster görs ett 
avdrag enligt familjens storlek. 
Avgiften är inkomsten – avdraget x avgiftsprocenten. 
 
Familjens storlek, avdragsbelopp, avgiftsprocenter 
och bruttoinkomster för den högsta avgiften: 
 

Antal  
personer 

Avdrag, € per 
mån 

Avgifts-
procent 

Inkomstgräns för  
högsta avgift 

2 1 915 11,5 4 440 € 

3 1 915   9,4 5 000 € 

4 2 053   7,9 5 724 € 

5 2 191   7,9 5 862 € 

6 2 328   7,9 5 999 € 

7 2 466   7,9 6 137 € 

8 2 604   7,9 6 275 € 

9 2 742   7,9 6 413 € 

 
Exempel: Avgiften i en 3 personers familj med 
bruttoinkomsten 4 000 € per månad är 196,- €. 
4 000 - 1 915 = 2 085 x 9,4 % = 196,- (heltidsavgift)  

DEN HÖGSTA OCH DEN LÄGSTA AVGIFTEN 
 
Den högsta avgiften för det yngsta barnet i heltidsvård 
(över 150h/mån) är högst 290 €/mån. För följande 
barn är avgiften högst 90 % av avgiften för det 
första barnet, dvs. heltidsavgiften blir 261 €/mån. 
Högsta avgiften för det tredje barnet är 20 % av den 
avgift som fastställts för familjens yngsta barn. Om 
avgiften blir mindre än 27 euro uppbärs ingen avgift.  
 
AVTALSTIDER 
 
Vårdnadshavarna gör avtal om barnets/barnens tider i 
den småbarnspedagogiska verksamheten. När 
deltagandet i den småbarnspedagogiska verksamheten 
ändras görs alltid ett nytt avtal och det träder i kraft i 
början av följande månad. Avgiften tas ut enligt 
timmar per månad.   
 

 max 60 h/mån (i medeltal per vecka 1-14 h) 
 (50 % av avgiften för heltidsverksamhet) 

 61-86 h/mån (i medeltal per vecka 15-20 h) 
 (60 % av avgiften för heltidsverksamhet) 

 87-115 h/mån (i medeltal per vecka 21-27 h) 
 (70 % av avgiften för heltidsverksamhet) 

 116-149 h/mån (i medeltal per vecka 28-34 h) 
 (85 % av avgiften för heltidsverksamhet) 

 150 h/mån eller mera (i medeltal per vecka 35 h -) 
 (100 %) 
 

 subjektiv rätt 4 h/dag kl. 8:30–12:30 eller 
 2 dagar kl. 8:00–16:00 samt 1 dag kl. 8:00–12:00 
 (60 % av avgiften för heltidsvård) 
 

 tillfällig småbarnspedagogisk verksamhet, 
 slumpmässigt deltagande (högst 10 dagar) som inte 
 upprepas  

 avgiften är då 12 € för högst 5 h/dag och 
 20 € för mera än 5 h/dag 
 
Avtal görs för minst tre månader, och det kan inte göras 
i efterskott. Avtalet ändras inte för lovtider.  
Om barnet är borta under månaden p.g.a. sjukdom på 
en avtalad dag, räknas detta också som en använd 
dag.  
 
Om de verkliga tiderna är mindre än vad som avtalats, 
debiteras avgiften enligt vad som överenskommits. Om 
det använts fler timmar än vad som avtalats debiteras 
avgift enligt följande avgiftsklass (om timmarna är 150 
eller fler debiteras avgift för heltidsverksamhet). Om ett 
barn under en utjämningsperiod på en månad deltar i 
genomsnitt högst 20 h/vecka, beräknas avgiften så att 
den är högst 60 % av avgiften för småbarnspedagogisk 
heltids verksamhet. 
 
Tidsreserveringar för följande vecka bör vara 
gjorda senast på tisdag klockan 24:00. 
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AVGIFTER FÖR VÅRD SOM BEHÖVS UTÖVER 
FÖRSKOLEUNDERVISNING 
 
Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande 
utbildning är avgiftsfri. Om barnet deltar i 
småbarnspedagogisk verksamhet utöver 
förskoleundervisningen, se avtalstider på föregående 
sida. 
 
Inom förskoleundervisningen tillämpas samma 
verksamhetstider som inom den grundläggande 
utbildningen. För barn som enbart är i 
förskoleundervisning och som deltar i 
småbarnspedagogisk verksamhet under loven, 
debiteras en tillfällig avgift 12 €/dag (högst 5 h). Under 
juni-juli debiteras avgift enligt deltagande i 
småbarnspedagogisk verksamhet. Förskolebarn 
beviljas plats i småbarnspedagogiken till 31.7 det år 
barnet börjar i skolan. 
 
BESLUT OM AVGIFT 
 
Beslutet om avgiften baserar sig på en 
inkomstutredning. Om inkomstuppgifter inte har 
inlämnats, fastställs den högsta avgiften, och den 
ändras tidigast i början av den månad då 
inkomstuppgifter eller motsvarande utredning har 
inlämnats. Skillnaden mellan den högsta avgiften och 
den avgift som baseras på inkomstutredningen 
returneras inte. Vårdnadshavaren får ett beslut om 
avgiften och den är i kraft tillsvidare. 
 
MOTTAGANDE ELLER UPPSÄGNING AV PLATS 
 
Platsen tas emot enligt datum i beslutet och 
faktureringen börjar från ifrågavarande dag. Om den 
plats som sökts och beviljats för barnet inte tas emot, 
och inte annullerats före vårdförhållandet börjar, 
debiteras halva månadsavgiften. 
 
FRÅNVARO 
 

 Om barnet pga. sjukdom är borta fler än 10
 verksamhetsdagar under en kalendermånad,
 uppbärs halva månadsavgiften. 

 Om barnet pga. sjukdom är borta alla
 verksamhetsdagar under en kalendermånad,
 uppbärs ingen avgift. 

 Om barnet av annan orsak än sjukdom är borta alla
 verksamhetsdagar under en kalendermånad 
 uppbärs halva månadsavgiften. 

 Föräldrarnas ledigheter inverkar inte på
 månadsavgiften. 

 Familjedagvårdarnas ledigheter inverkar inte
 minskande på avgiften eftersom reservvård ordnas. 

 Då vården börjar eller slutar under en månad,
 uppbärs avgift för den tid vårdavtalet är i kraft. 
 

Ändringar om deltagandet i småbarnspedagogisk 
verksamhet skall ske skriftligt. Ändringen bör gälla 
för minst tre månader. Uppsägning av platsen skall 
ske skriftligt och det är önskvärt att det sker på 
förhand (30 dagar). 
 
JUSTERING AV AVGIFTEN 
 
Avgiften justeras, om familjens inkomster ändras 
väsentligt, avgiften visar sig vara felaktig, familjens 
storlek eller deltagande i småbarnspedagogisk 
verksamhet ändras eller direktiven ändras. 
 
Om beslutet för fastställande av avgiften är baserad på 
felaktiga uppgifter som vårdnadshavarna eller 
hans/hennes representant har gett, kan korrigerad 
avgift uppbäras retroaktivt för högst ett års tid. 
 
FAKTURERING 
 
Avgiften för småbarnspedagogisk verksamhet 
faktureras i efterskott och förfallodag är vanligen i slutet 
av följande månad. 
 
ÄNDRING I UPPGIFTER 
 
Familjerna ska meddela ändringar i familjens storlek, 
kontaktuppgifter, avtalstider eller ändringar som gäller 
arbetsgivare. Ändringarna meddelas till 
dagvårdsledarna/daghemsföreståndaren. 
 
Familjerna ska meddela uppgifter om ändrade 
inkomster till Johanna Jakobsson. 
 
FÖRFRÅGNINGAR 

 
Tilläggsuppgifter som gäller småbarnspedagogik och 
förskola ger dagvårdsledarna/daghemsföreståndaren, 
kontaktuppgifter se kommunens webbsidor eller via e-
post: fornamn.efternamn@kronoby.fi. 
 
Tilläggsuppgifter som gäller avgifter och fakturering för 
småbarnspedagogisk verksamhet ger Johanna 
Jakobsson tel. 040 7142 158 eller e-post: 
fornamn.efternamn@kronoby.fi 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 

 
Carina Ahlström 
Dagvårdschef 


