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Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken 

fr.o.m. 1.8.2021 

 

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken 

grundar sig på lagarna om klientavgifter inom 

småbarnspedagogiken (1503/2016, 1052/2020) 

och på de av bildningsnämnden godkända 

grunderna för klientavgifterna 10.3.2021 § 30. 

Ändringar i klientavgifterna 

Avgifterna kommer att ändras på grund av 

lagändring.  Indexjusteringar görs vart annat år.  

Till följd av de nya klientavgifterna som träder  

i kraft i augusti, kommer vi att fatta nya  

avgiftsbeslut för alla småbarnspedagogikens  

klienter. Om ni vill lämna in era inkomstuppgifter 

för granskning, ska dokumenten gällande 

inkomsterna vara inlämnade till bildningskansliet 

senast måndagen 26.7.2021. 

 

Uträknandet av avgifter för småbarnspedagogik 

Klientavgifter för småbarnspedagogik påverkas av 

familjens storlek, familjens bruttoinkomster, 

antalet syskon samt av behovet av 

småbarnspedagogik i timmar i veckan. Från och 

med 1.8.2021 är den högsta klientavgiften 288€ 

för det yngsta barnet, 115€ (40%) för det andra 

barnet och 58€ (20%) för de övriga barnen i 

familjen. Klientavgiften inom småbarnspedagogik 

gäller tills vidare. Den som räknar klientavgifter 

har rätt att få uppgifter som påverkar avgiften av 

skattemyndigheten (Inkomstregister fr.o.m. 

1.1.2020) och av FPA. Klienten är skyldig att 

meddela sina inkomster och ändringar i dem.  

 

 

 

 

 

 

  

Utredning om familjens inkomster görs på en 

särskild blankett. En inkomstutredning ska 

lämnas in till bildningskansliet inom två veckor 

efter att barnet börjat i småbarnspedagogiken. 

Om inkomstutredningen inte lämnas in inom 

utsatt tid, fastställs klientavgiften enligt den 

högsta avgiften. En avgift som fastställs på 

grund av uppgifter som fattas korrigeras inte i 

efterhand. 

En familj som samtycker till att tillsvidare betala 

den högsta avgiften för småbarnspedagogiken 

behöver inte redogöra sina inkomster. 

 

Månadsavgift  

Småbarnspedagogikens verksamhetsår börjar 1.8 

och slutar 31.7. Månadsavgiften debiteras för  

högst elva kalendermånader under verksamhets- 

året. Den avgiftsfria månaden är juli.  

Förutsättningen är att den kommunala dagvården 

har börjat under verksamhetsåret senast i  

september.  

Avgiftsnivåerna inom småbarnspedagogik (enligt 

antalet timmar i veckan) fr.o.m. 1.8.2020  

 

över 35 h/vecka 100% av heltidsavgiften 

över 20 – under 35 

h/vecka 

80% av heldagsavgiften 

högst 20 h/vecka 60% av heltidsavgiften 
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Avgiftsnivåerna inom småbarnspedagogik som 

kompletterar förskoleundervisningen fr.o.m.  

1.8.2020 

Förskoleundervisning 4 timmar i dagen (20 

h/vecka) är avgiftsfri. Tiden före och efter 

förskoleundervisningen är avgiftsbelagd 

kompletterande småbarnspedagogik. Avgiften för 

den tvååriga förskoleundervisningens 

kompletterande småbarnspedagogik  skiljer sig 

inte från den ettåriga. 

Timantal i 

veckan 

Timantal i 

veckan inkl. 

förskole-

undervisning 

% av 

heltidsavgiften 

minst 26 minst 46 80% 

över 20 – 

under 26 

över 40 – under 

46 

70% 

högst 20 högst 40 50% 

 

Timantalet gäller minst tre månader  

Placerings- och avgiftsbesluten görs utgående  

från den vårdtid (timmar/vecka) som angetts i  

ansöknings-/ändringsblanketten. En ny ändring i 

antalet vårdtimmar kan göras tidigast efter tre  

månader. Kundfamiljerna meddelar barnens 

vårdtider inom småbarnspedagogiken i den 

elektroniska eTjänstportalen. 

Familjens storlek  

Klientavgiften för småbarnspedagogik räknas som  

en procentandel av familjens bruttoinkomster  

enligt familjestorleken. I fastställandet av  

familjens storlek beaktas personer som lever i  

gemensamt hushåll, i äktenskap eller  

äktenskapsliknande förhållanden, samt bådas  

minderåriga barn som lever med dem i samma  

hushåll.  

 

 

Inkomster och inkomstgränser  

 

Som inkomster beaktas den i samma hushåll  

boende förälderns eller annan vårdnadshavares,  

dennes makes eller sambos skattepliktiga  

förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria  

inkomster.  

Inkomstgränserna för klientavgifterna inom 

småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2021: 

Familjens 

storlek 

Minimibrutto-

inkomstgräns 

Avgifts% 

2 2798€ 10,70% 

3 3610€ 10,70% 

4 4099€ 10,70% 

5 4588€ 10,70% 

6 5075€ 10,70% 

 

Om familjen består av fler än 6 personer, ökas  

den lägsta bruttoinkomstgränsen för varje  

följande minderårigt barn i familjen med 142  

euro. Om familjens inkomster ligger under  

gränsen för minimibruttoinkomster eller om  

avgiften är mindre än 27 euro, uppbärs ingen  

avgift. Avgiften avrundas till närmaste hela euro. 

Avgiftskompensation vid barnets sjukfrånvaro  

Om barnet på grund av sjukdom är borta från  

småbarnspedagogiken alla verksamhetsdagar  

under en kalendermånad, debiteras ingen  

månadsavgift. Om barnet är frånvarande pga.  

sjukdom minst 11 verksamhetsdagar under  

kalendermånaden, debiteras hälften (50 %) av  

månadsavgiften. Man ska meddela om  

sjukfrånvaron genast när barnet insjuknar. Ett 

läkar- eller hälsovårdarintyg ska lämnas in till  

bildningskansliet (om barnet är frånvarande hela 

månaden eller mer än 10 dagar/mån.). Frånvaro 

p.g.a. obligatorisk karantän är jämförbar med 

sjukfrånvaro.  
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Avgiftskompensation under lovtider 

 

Den dagliga kompensationen räknas genom att 

använda 21 verksamhetsdagar. Daghemmens  

verksamhet koncentreras på sommaren fr.o.m. 

midsommar, under höstlov, jullov och sportlov då 

en del av daghemmen är stängda. Klienterna 

meddelas separat om vilka enheter är öppna när 

man vet behovet av småbarnspedagogik. Också 

barnen i familjedagvård sköts i dejourerande 

daghem.  

Familjens semestertider och barnens tillfälliga 

frånvaro förminskar inte barnens regelbundna tid 

för   småbarnspedagogik.  

Barnets tillfälliga frånvaro, sjukfrånvaro eller 

vårdnadshavarens årssemester utgör inte grund 

till ändring av avgiftsklassen. 

Kompensation för juni:  
-  kompensationen inleds från den första  
   vardagen efter att skolorna och förskolorna  
   slutat. 
- klientavgiften för juni kompenseras om barnet  
   inte alls deltar i småbarnspedagogiken under  
   semesterdagarna i juni.  
- barnets frånvaro i juni kompenseras, om man  
  lämnat in en skriftlig anmälan om frånvaron 
  i förväg  

Juli: 
Avgiftsfri månad om barnets småbarnspedagogik 
har inletts i september föregående året (fr.o.m. 
1.9.).  
Juli är en avgiftsbelagd månad om barnets 
småbarnspedagogik har inletts efter september. 

Augusti: 
I augusti kompenseras den hela veckan före 
förskolans (avgiftsfri 20 timmar) och skolans 
början om barnet inte deltar i småbarns- 
pedagogiken under en hel kalendervecka (må-fr).  
Om en förskoleelev under förskole-
undervisningsåret eller under sommaren efter 
förskoleundervisningsåret har behov av 
kompletterande småbarnspedagogik motsvarar 
klientavgiften det reserverade antalet timmar  

 

(avgiften för småbarnspedagogik för 
förskoleelever räknas under semestertiderna på 
samma sätt som för barn i åldern 0-5).  
Meddelandet om barnets frånvaro från 
småbarnspedagogiken är bindande för 
vårdnadshavarna.  

Det uppbärs en vitesavgift om vårdnadshavare 
reserverar en vårdplats för barnet för juni, juli 
och augusti och inte annullerar platsen två veckor 
innan vården inleds. Vitesavgiften är hälften av 
barnets månadsavgift. 
 
Avgiftskompensation för andra frånvaron    

1. Om ett barn är frånvarande från 
småbarnspedagogiken under 
kalendermånadens alla dagar, debiteras 
hälften (50 %) av månadsavgiften som 
avgift. Om frånvaron meddelas skriftligen 
till verksamhetsenheten.    

2. För de dagar som ett barn under två år är 
frånvarande från småbarnspedagogiken 
enligt de faderskapspenningsavsnitt som 
syftas på i sjukförsäkringsplagens 9 kap. 7 
§ uppbärs ingen avgift.   

3. Småbarnspedagogiken har högst 2 
utvecklingsdagar i året. Dagarna ska 
kompenseras i klientavgifterna. 
Tidpunkterna meddelas i tid. En separat 
enkät görs om vårdbehovet.    

Granskning av klientavgiften  

Avgiften för småbarnspedagogik gäller tillsvidare. 

Familjen är skyldig att lämna in en skriftlig 

anmälan om inkomstuppgifterna (inkl. bilagor)  

även under verksamhetsåret, om familjens  

inkomster eller storlek ändras väsentligt. Om  

vårdnadshavarnas inkomster ändras mitt i  

månaden, görs det nya avgiftsbeslutet från början 

av den månad som följer anmälningsmånaden.  

De inkomstgränser som används för 

fastställandet av avgiften för småbarnspedagogik 
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indexjusteras med två års mellanrum. Avgiften 

för småbarnspedagogik justeras också om de 

gällande förordningarna eller besluten ändras.  

Oannullerad plats inom småbarnspedagogiken 

Kommunen har rätt att uppbära halva 

månadsavgiften ifall:   

1. Den plats i småbarnspedagogiken som sökts 
och beviljats barnet tas inte emot innan det 
datum som finns skrivet i placeringsbeslutet, 
och platsen har inte avbokats innan 
startdatumet enligt beslutets 
vårdsförhållande.   

2. En plats har reserverats åt barnet för 
semestertiderna och den avbokas inte inom 
utsatt tid.    

Över-/underskridning av den reserverade  

vårdtiden (antalet timmar)  

Om den för barnet reserverade genomsnittliga  

vårdtiden överskrids på månadsnivå, debiteras  

för överskridningsmånaden automatiskt en avgift 

som motsvarar den förverkligade genomsnittliga 

avgiftsnivån (timmar i veckan). För den månad som 

vårdtiden överskrids debiteras i efterhand i 

samband med följande faktura en avgift som 

motsvarar den verkliga vårdtiden.  

Om vårdtimmarna överskrids två (2) månader i  

sträck, förflyttas barnet permanent till den  

avgiftsnivån som förverkligats föregående  

månad.  

Eventuella timmar som blivit oanvända  

kompenseras inte. En underskridning av antalet 

timmar per månad kompenseras inte.  

Avgiften för småbarnspedagogik justeras också  

om de gällande förordningarna eller besluten  

ändras.  

Inledande och avslutande av 

småbarnspedagogiken  

Avgiften debiteras från och med inlednings- 

datumet i placeringsbeslutet. Om barnets 

plats i småbarnspedagogiken sägs upp mitt   

under en månad, avslutas debiteringen den sista 

dagen i småbarnspedagogik. Platsen i  

småbarnspedagogik ska alltid sägas upp skriftligt 

till bildningskansliet eller verksamhetsenheten  

senast två (2) veckor innan småbarnspedagogiken 

avslutas.  

Tillfällig småbarnspedagogik  

Tillfällig småbarnspedagogik innebär att barnet  

deltar i småbarnspedagogik högst 5 dagar i  

månaden. Avgifterna är: över 4 timmar - högst 10 

timmar per dag; 35 €/dag/barn och högst 4  

timmar per dag; 20 €/dag/barn.  

Fakturering  

 

Månadsavgiften för småbarnspedagogik   

faktureras i efterskott i början av följande månad. 

Fakturans sista betalningsdag är 21 dagar efter  

fakturans datum. För obetalda avgifter för  

småbarnspedagogik som förfallit uppbärs lagenlig 

dröjsmålsränta. Klientavgifterna inom  

småbarnspedagogiken är utmätningsbara.  

Indrivningen av fakturor som berör klientavgifter 

sköts av en extern indrivningsinstans.  

Förfrågningar  

 

Tilläggsuppgifter om fastställandet av  

klientavgifter och om faktureringen ger  

sekreteraren vid Sjundeå kommuns  

bildningskansli, tfn 044 386 1097 eller 

varhaiskasvatus@siuntio.fi eller www.siuntio.fi 
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