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1. FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTEN 

 

Månadsavgiften för småbarnspedagogik baseras på lagen om klientavgifter inom 
småbarnspedagogiken (1503/2016). Avgiften för småbarnspedagogik bestäms utifrån familjens 
storlek, behovet av småbarnspedagogik och familjens inkomst. Avgiften baseras på den bokade 
och/eller använda tiden för småbarnspedagogiken som överenskommits i barnets serviceavtal.  Om 
antalet på förhand bokade timmar eller det slutliga, faktiska antalet timmar överskrider det 
överenskomna timantalet i serviceavtalet, faktureras dessa enligt det högre timantalet. Under 
sommartid faktureras enligt faktisk tid för småbarnspedagogik (se 5.1.). 

Fastställandet av avgiften för småbarnspedagogik påverkas av 
• Familjens storlek 
• Familjens inkomst 
• Antal bokade/använda timmar för småbarnspedagogik 

 

Den maximala avgiften för småbarnspedagogiken för familjens yngsta barn som vårdas är 295 
euro/mån. För nästa barn i åldersordningen från samma familj kan i småbarnspedagogiken en avgift 
bestämmas som är högst 40 % av avgiften för det yngsta barnet (högst 118 € i månaden).  Avgiften 
för de följande barnen är 20 % av avgiften för det yngsta barnet. Den lägsta månadsavgiften per 
barn är 28 euro.  

Om vårdnadshavarna bor på olika adresser men småbarnspedagogik för barnet endast ordnas i en 
kommun, bestäms avgiften enligt inkomsten i den familj, där barnet enligt 
Befolkningsregistercentralen bor. Inkomsterna av gifta föräldrar som bor på olika adresser beaktas 
i fastställandet av avgiften. Även om båda föräldrar behöver småbarnspedagogik för sitt barn, riktas 
avgiften till den vårdnadshavare, hos vilken barnet enligt Befolkningsregistercentralen bor. 
Vårdnadshavarna kommer överens om hur räkningen ska delas.  Om småbarnspedagogik ordnas 
för ett barn i två kommuner, fastställs avgiften separat i båda kommuner. De avgifter som påförs 
på detta sätt får inte överstiga totalt 295 euro per månad. 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503
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Avgiften för småbarnspedagogik beräknas genom att enligt familjens storlek dra av en inkomstgräns 
enligt tabellen från familjens bruttoinkomst. Totalsumman multipliceras med den procentsats som 
anges i tabellen. Resultatet visar klientavgiften för barnets småbarnspedagogik i euro per månad. 
Avgiften avrundas till närmaste belopp i euro. I bestämningen av familjens storlek beaktas gifta 
personer i ett gemensamt hushåll eller sambor i äktenskapliga förhållanden samt de minderåriga 
barn som bor med dem i samma hushåll.  
 
Avgiftsräknaren finns på eDaisy på Träskända stads webbplats: 
Avgifter | Träskända (jarvenpaa.fi)  
 

 

Om familjens storlek är större än sex (6), höjs den inkomstgräns som ligger till grund för 
fastställande av avgiften med 197 euro för varje minderåriga barn i familjen (under 18 år). 

 

2. TIMAVGIFTER  

 
Avgiften för småbarnspedagogik bestäms enligt tabellen nedan: 
 

antal timmar småbarnspedagogik 
per månad 

%andel av heltidsavgiften Exempel enligt 295 € per 
månad  

84 timmar 
högst 5 h/dag 

60 177 € 

85–105 timmar 70 207 € 

106–146 timmar 85 251 € 
 

147 timmar eller mer 
 

100 295 € 

 

Småbarnspedagogik på 84 timmar per månad ordnas så att barnets dagliga tid för 
småbarnspedagogik kan vara högst fem timmar per dag.  

familjens 

storlek 

personer 

inkomstgräns 

(brutto) 

euro/månad 

högsta 

betalnings% 

Inkomstgräns för 

minimiavgift (28 €) 
euro/månad 

inkomstgräns för 

maximiavgift (295 €) 

2 2 913 10,70 3 175 5 670 

3 3 758 10,70 4 020 6 515 

4 4 267 10,70 4 529 7 024 

5 4 777 10,70 5 039 7 534 

6 5 284 10,70 5 546 8 041 

https://www.jarvenpaa.fi/opetus-ja-kasvatus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/maksut
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Barnets tid för småbarnspedagogik avtalas i serviceavtalet med daghemsföreståndaren. Behovet av 
småbarnspedagogik dygnet runt grundar sig på vårdnadshavarnas arbetsskift. Vårdnadshavaren ska 
via DaisyFamilys elektroniska bokningskalender på förhand meddela de tider då barnet deltar i 
småbarnspedagogiken och frånvaron. Tiderna för småbarnspedagogik ska bokas så tidigt som 
möjligt, dock senast kl. 18 på måndagen den föregående veckan. Om det faktiska eller bokade 
timantalet för småbarnspedagogik per kalendermånad överskrider den månatliga timgränsen som 
överenskommits i serviceavtalet, debiteras månadsavgiften enligt det högre timantalet. 
Underskridande av timantalet gottgörs inte. Om behovet av timmar ändras ska vårdnadshavaren 
lämna in en ändringsanmälan i eDaisy, utifrån vilken ett nytt småbarnspedagogik- och avgiftsbeslut 
fattas. Ändringen måste vara av permanent karaktär för att avgiftsbeslutet ska kunna ändras.  

 

2.1. Avgiften för småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen 

Enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas fyra (4) timmar förskoleundervisning om dagen 
för förskolebarn under förskoleundervisningens verksamhetstid. Om barnet har ett behov av 
kompletterande småbarnspedagogik för förskoleundervisningen fastställs avgiften på timbasis enligt 
ovanstående. Avgiften för småbarnspedagogik för ett barn i förskoleåldern är dock högst 85 % av 
avgiften för småbarnspedagogik på heltid. Undantaget är förskolebarn som behöver 
småbarnspedagogik dygnet runt i över 147 timmar i månaden. I detta fall är deras klientavgift 95 
% av klientavgiften för småbarnspedagogik. Vårdnadshavarna uppdaterar sitt behov av timmar 
småbarnspedagogik för förskoleundervisningens verksamhetsperiod (med daghemsföreståndaren) 
genom en ändringsanmälan i eDaisy. Om barnet behöver småbarnspedagogik på heltid under 
semestern från förskolan, fastställs avgiften enligt på förhand bokade eller faktiska månadstimmar 
(början av augusti, höstlovsveckan, julsäsongen, sportlovsveckan). 

 

3. INKOMSTUPPGIFTER SOM BEHÖVS FÖR ATT FASTSTÄLLA AVGIFTEN 

 

Träskända stad söker vårdnadshavarens inkomstuppgifter i regel direkt från inkomstregistret om 
familjen inte har gett sitt samtycke till en högre avgift enligt de bokade timmarna. Eftersom alla 
uppgifter inte finns tillgängliga i inkomstregistret ska vårdnadshavaren lämna in en inkomstutredning 
i eDaisy för uppgifter som saknas i inkomstregistret (t.ex. företagarens inkomstutredning, kapital-, 
ränte- och utdelningsinkomster, underhållsbidrag, rehabiliteringsstöd från försäkringsbolaget, 
pensionsinkomster, vuxenutbildningsstöd, arbetslöshetsförmåner från arbetslöshetskassor) innan 
småbarnspedagogiken inleds. Om inkomstutredningen inte kan göras inom den begärda tidsfristen, 
fastställs den maximala avgiften.  På grundval av sena inkomstutredningar kan man inte retroaktivt 
korrigera avgiftsbeslut som fattats. När arbetet börjar, till exempel efter föräldraledigheten, fås 
inkomstuppgifterna inte genast från inkomstregistret. Då ska vårdnadshavaren skicka 
inkomstuppgifterna via eDaisy. 
 

3.1. Inkomster som påverkar fastställandet av avgiften 

• lönespecifikationer med skattepliktig bruttolön plus tillägg + naturaförmåner/månad + 
semesterpenning. Om semesterpenningen inte specificeras i lönespecifikationen läggs 5 % 
till månadsinkomsten. 

• Intyg över pensioner, andra förmåner och kapitalinkomster (t.ex. moderskaps-, sjuk-, 
rehabiliterings-, utbildnings- och arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd samt 
ränte- och utdelningsinkomster) 

• Inkomstutredning för självständiga entreprenörer eller yrkesutövare jämte bilagor 
(anvisningar på blanketten i eDaisy) 

https://jarvenpaa.daisynet.fi/eDaisy
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• uppskattad skogsinkomst 
• barnets egen inkomst 
• skattefri inkomst 
• Underhållsbidrag: som inkomst räknas regelbundet mottagna underhållsbidrag och som 

inkomstavdrag beaktas utbetalda underhållsbidrag. Dessutom beaktas andra motsvarande 
kostnader på grund av faktiska familjeförhållanden samt förmåner i pengar som innehålls 
för en viss tid eller livstid i samband med överlåtelse av en fastighet (sytning). 

 
 

3.2. Inkomster som inte påverkar fastställandet av avgiften  

• Barnbidrag, förmåner enligt lagen om handikappförmåner (570/2007), barnförhöjning enligt 
folkpensionslagen (568/2007), studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994), 
bostadsbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader på grundval av olycksfallsförsäkring, 
militärunderstöd, fronttillägg, vuxenutbildningsstöd, sysselsättningspenning och 
reseersättning i form av utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om 
Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner 
(566/2005), kostnadsersättning enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 
(916/2012), stipendier för studier och andra motsvarande bidrag, ersättning för 
familjevårdskostnader och stöd för hemvård av barn. 

 

Avgiften för småbarnspedagogik fastställs på obestämd tid. Avgiften för småbarnspedagogik ändras 
inte retroaktivt. När ett barns småbarnspedagogik börjar eller upphör under kalendermånaden, 
fastställs avgiften för månaden i fråga som mindre i förhållande till den månadsavgift som fastställts 
i serviceavtalet för tiden för småbarnspedagogiken. Klientavgiften för småbarnspedagogiken 
faktureras retroaktivt per kalendermånad senast i slutet av följande månad. 

Anmälan av ändringar är på vårdnadshavarens ansvar om familjens bruttoinkomst förändras med 
minst +/-10 %, familjens storlek ändras (t.ex. skilsmässa, ett barns födelse, en ny make) eller 
barnets tider för och behov av småbarnspedagogik förändras permanent eller på grund av att 
gällande författningar ändas. Om vårdnadshavaren inte har godkänt den högre avgiften, kontrolleras 
den när: 

• familjens betalningsförmåga har väsentligt förändrats 
• det är uppenbart att de familjeförhållanden som ska beaktas när betalningen påförs har 

ändrats 
• barnets tid för småbarnspedagogik förändras 
• betalningen visar sig vara felaktig 

 
Om beslutet att påföra avgiften har grundats på oriktiga uppgifter från barnets föräldrar eller andra 
vårdnadshavare, kan avgiften justeras retroaktivt för högst ett år. 
 

4. MOTTAGANDE, AVBOKNING OCH UPPSÄGNING AV PLATS 

 

Vårdnadshavarna ska godkänna mottagandet av en plats inom småbarnspedagogiken eller avboka 
mottagandet av platsen samt göra en uppsägningsanmälan för platsen när behovet av 
småbarnspedagogik upphör till daghemsföreståndaren i eDaisy. Om barnets föräldrar eller andra 
vårdnadshavare inte tar emot den plats som barnet beviljats och platsen inte har sagts upp innan 
småbarnspedagogiken börjar, debiteras barnets föräldrar hälften av den månadsavgift som 
fastställts enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Faktureringen upphör på 
grundval av vårdnadshavarens förhandsuppsägning på den sista dagen för småbarnspedagogiken. 
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5. INVERKAN AV FRÅNVARON PÅ AVGIFTEN 

 

Om barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken i minst 11 dagar per kalendermånad på grund 
av sjukdom debiteras hälften av klientavgiften för den månaden. Om barnet är frånvarande under 
hela kalendermånaden på grund av sjukdom debiteras ingen avgift för denna månad. 

Ingen avgift debiteras för en tidsperiod (för det barn som föräldraledigheten gäller), då barnet är 
frånvarande från småbarnspedagogiken under föräldraledigheten. Perioden ska anmälas till platsen 
för småbarnspedagogik innan den planerade ledigheten börjar. Rätten till samma plats inom 
småbarnspedagogiken förvaras i högst 13 veckor på grundval av frånvaro som beror på 
föräldraledighet.  

Om barnet av någon annan anledning är frånvarande från småbarnspedagogiken under hela 
kalendermånaden debiteras hälften av månadsavgiften.  

 

5.1. Inverkan av semester på avgiften  

Avgiften tas ut för 11 månader under verksamhetsåret (1.8– 31.7) och den 12 månaden, dvs. juli, 
är avgiftsfri om barnet har kontinuerligt deltagit i småbarnspedagogiken från och med den 31 
augusti. Om barnets småbarnspedagogik har börjat den 1 september eller därefter faktureras 
bokade dagar av småbarnspedagogik även för juli.  

Vårdnadshavaren har möjlighet att anmäla barnets kontinuerliga frånvaro från 
småbarnspedagogiken på 8–10 veckor under perioden 1.6–15.8 och göra perioden avgiftsfri. 
Vårdnadshavaren ska meddela användningen av den avgiftsfria perioden vid den tidpunkt som 
meddelats på våren i DaisyFamily. 

Den avgiftsfria sommartiden gäller dock inte för barn som övergår till den grundläggande 
utbildningen på hösten. I detta fall upphör klientavgiften för småbarnspedagogik när uppsägningen 
har gjorts och behovet av småbarnspedagogik upphör (se 4).  

 

 

 

6.   MINSKNING ELLER UTEBLIVEN INDRIVNING AV AVGIFTEN 

 

Klientavgiften kan minskas eller indrivningen utebli på grund av fallspecifik behovs- och 
lägesbedömning. Avgiften för småbarnspedagogik får inte tas ut eller ska minskas 

• om uppbörden av avgiften äventyrar tjänsteanvändarens eller familjens utkomst eller den 
lagstadgade försörjningsavgiften av barnets förälder eller vårdnadshavare.   

• Om betalningen skulle leda till behov av utkomststöd eller förebyggande stöd. Dessutom 
beaktas till exempel familjens situation som helhet, kroniska sjukdomar, familjens långvariga 
interna svårigheter, barnskyddsfrågor och betydande tillfällig inkomstminskning. Om 
befrielsen från / minskningen av avgiften tillämpas på grundval av risken för att den 
lagstadgade underhållsskyldigheten äventyras, kommer samma ovannämnda kriterier att 
beaktas.  
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Blanketten för minskning / utebliven indrivning av avgiften för småbarnspedagogik finns på 
Träskända stads webbplats. Inkomst-  och utgiftsintygen bifogas till ansökan. Kunder som får 
utkomststöd lämnar en kopia av det senaste beslutet om utkomststöd och utkomstberäkningen för 
inkomstutredningen. Principerna om förebyggande barnskydd ska tillämpas på beslut om att sänka 
och avstå från avgiften. 

Minskningen eller utebliven indrivning av klientavgiften beviljas inte retroaktivt, utan från och med 
början av den månad, då ansökan har anlänt. Beslut om minskning eller utebliven indrivning av 
avgiften för småbarnspedagogik fattas av direktören för småbarnspedagogik.   

Vid tillfälliga betalningssvårigheter, kontakta https://www.sarastia.fi/asiakaspalvelu före fakturans 
förfallodag. Förfallna avgifter för småbarnspedagogik är föremål för dröjsmålsränta enligt 
räntelagen. Klientavgifter och dröjsmålsränta är direkt utmätningsbara.  

 

 

https://jarvenpaa.epalvelu.fi/services/jarvenpaa/1086/revision/7/
https://www.sarastia.fi/asiakaspalvelu

