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  AVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN  
 
 Klientavgifterna grundar sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken som 

justerats 1.8.2021 samt på gällande lagstiftning om småbarnspedagogiken.  
  
Avgifterna för småbarnspedagogik på heltid och deltid 
                      

Fr.o.m. 1.8.2021 är den högsta månadsavgiften för småbarnspedagogik på heltid för familjens 
yngsta barn 288 euro. Den högsta månadsavgiften för samma familjs näst yngsta barn 
är 40 % av det yngsta syskonets avgift. För varje följande barn är avgiften 20 procent av den  
månadsavgift som uppbärs för det yngsta barnets heldagsvård. 
Avgiften för småbarnspedagogik på 20-25 timmar är 60 % av heldagsavgiften.  

 

 Deltidsavgiften fastställs till 60 % av heldagsavgiften. 
 Deltidsvård betyder att barnet deltar i småbarnspedagogik mindre än 5 timmar per dag. 
   Högsta deltidsavgiften är 172,80 €/månad 

 

Inkomstgränser för dagvårdsavgifterna 
 

Familjens storlek Minimi inkomst- 
gräns 

Betalnings- 
procent 

Inkomstgräns för 
högsta avgiften 

2 personer 2798 10,70 % 5485 

3 personer 3610 10,70 % 6297 

4 personer 4099 10,70 % 6786 

5 personer 4588 10,70 % 7275 

6 personer 5075 10,70 % 7762 
 

Om familjen består av fler än sex personer höjs inkomstgränsen med 142 euro för varje följande minderårigt barn i familjen. 

 
Från familjens bruttoinkomster avdras inkomstgränsen enligt tabellen. Slutsumman multipliceras med procenttalet som tabellen 
visar. Resultatet visar barnets avgift för småbarnspedagogiken i euro) 
Vid bestämmandet av avgifter avses som familj personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande 
förhållanden samt minderåriga barn som bor i samma hushåll och är barn till dessa personer. 

 

Om barnets föräldrar bor på olika adresser, men för barnet ordnas småbarnspedagogik 
endast i en kommun bestäms avgiften på basis av den familjs inkomster hos vilken barnets 
bostadsort enligt befolkningsregistret är. Om det ordnas småbarnspedagogik för barnet i två 
kommuner, bestäms avgiften separat i båda kommunerna. 

 
Klientavgifter för tillfällig småbarnspedagogik 
 

Avgiften för tillfällig småbarnspedagogik (högst 3 veckor), vårdtiden över 5 t/dag 14,60 euro/dag, 
vårdtiden under 5 timmar/dag 8,80 euro/dag.  
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Tidpunkt då småbarnspedagogiken börjar och slutar 
 

Om småbarnspedagogiken börjar eller slutar mitt under en kalendermånad bestäms avgiften 
enligt den verkliga tiden i småbarnspedagogiken, dvs. avgiften är mindre än månadsavgiften 

 
 
Avgift för småbarnspedagogik som inte annullerats 
 

Om barnets vårdnadshavare inte tar emot den plats som beviljats och platsen inte har 
annullerats innan beslut fattats, kan avgift inom småbarnspedagogiken uppbäras av 
vårdnadshavarna. 

 
 
Justering av avgift och uppdatering av inkomstuppgifter 
Om familjen inte meddelar sina inkomster åläggs barnet den högsta klientavgiften inom 
småbarnspedagogiken 
 
 

Om familjens inkomster ändras under perioden, ska de nya inkomstuppgifterna tillställas 
den myndighet, som beslutar om avgifterna för småbarnspedagogik. Avgiften för 
småbarnspedagogiken korrigeras från början av den månad som följer efter att de ändrade 
inkomstuppgifterna har meddelats. 
Om beslutet om påförande av avgift uppenbart har byggt på felaktiga uppgifter som klienten 
har lämnat, kan avgiften korrigeras retroaktivt för högst ett år. Om inkomsterna ökar eller 
minskar med mera än 20 % anses detta som en betydlig förändring. 

  
Befrielse från eller sänkning av klientavgift 
 

Småbarnspedagogiken koncentreras under tiden 1.6 - 31.8.   
Inga klientavgifter för småbarnspedagogik tas ut om barnet inte använder kommunal 
daghemsvård och om detta skriftligen har meddelats inom utsatt tid.   
Om barnets vårdnadshavare reserverar en plats inom småbarnspedagogiken för sitt barn 
under semestern (1.6 - 31.8) utan att annullera den, kan för den icke annullerade platsen tas 
ut hälften av månadsavgiften som fastställts i lagen om klientavgifter inom 
småbarnspedagogik. 
 
Gravt utvecklingshämmat barn beviljas avgiftsfri småbarnspedagogik om detta anses vara 
rehabiliterande verksamhet för barnet i fråga. 
För småbarnspedagogik som överstiger 40 timmar per vecka uppbärs dock klientavgift för 
småbarnspedagogik.   
Befrielse från eller sänkning av klientavgiften beviljas från början av följande månad, 
efter att ansökan med bilagor har lämnats. 

 
Fakturering av klientavgiften för småbarnspedagogik 

Klientavgiften för småbarnspedagogiken faktureras en gång i månaden i efterskott. 
Dröjsmålsränta uppbärs räknat från förfallodagen i enlighet med räntelagen.   

 
Övriga principer 
 
1. Dagvårdsplatsen ska sägas upp skriftligt, för barn i familjedagvård senast 60 dagar och för barn 

i daghemsvård senast 2 veckor före avslutandet av vårdförhållandet.  
         
2.  Fastställande av avgift vid frånvaro 
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Den månatliga avgiften tas ut också för den tid ett barn är tillfälligt frånvarande. 
Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom mer än tio dagar under en kalendermånad 
uppbärs halv månadsavgift. Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom samtliga dagar 
under en kalendermånad uppbärs ingen avgift denna månad.  
Avgift får inte heller tas ut för de dagar då barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken 
under de avsnitt av faderskapspenningsperioden som avses i 9 kap. 7 § i 
sjukförsäkringslagen (1224/2004).  Om faderskapspenningsperioden ska meddelas skriftligen 
till småbarnspedagogikplatsen två veckor innan perioden börjar. 
Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom samtliga verksamhetsdagar under en 
kalendermånad, uppbärs halv månadsavgift. 

 
3.  Om barnet regelbundet är borta från dagvården under en del av kalendermånaden på grund av 

vårdnadshavarens oregelbundna arbetstider är regelbundet frånvarande från 
småbarnspedagogiken en del av kalendermånaden, uppbärs en lägre månadsavgift utgående 
från en på förhand fastställd vårdplan. Månadsavgiften som bestäms enligt inkomsterna 
divideras med 21 och multipliceras med antalet vårddagar i medeltal. 

 (Exempel: ett barn är frånvarande 4 dagar i månaden: 21 - 4 = 17 x månadsavgiften dividerad 
med 21.) 

 
4. Avgift uppbärs för högst elva kalendermånader under verksamhetsåret under förutsättning att 

barnet är frånvarande från dagvård på grund av semester minst ¾ av det antal dagar som 
överenskommits i vårdavtalet.  

 
5. Om barnets vårdtid på grund av förskoleundervisningen är högst 5 t/vecka, debiteras 

dagvårdsavgiften 25 % av heldagsavgiften. 

                     Avgifterna för skolelevers  

morgon- och eftermiddagsvård 

Fr.o.m. 1.8.2016 

 
 
 
 

 

Vårdbehov/månad avgift 

 

endast morgonvård 

 

40 €/månad 

 

Vårdtid högst 3 h/dag 

 

80 €/månad 

 

Vårdtid 3-5 h/dag 

 

100 €/månad 

 

Vårdtid över 5 h/dag 

 

120 €/månad 

           

                       Om mängden på vårddagarna varierar bestäms avgiften enligt den längsta vårddagen. 
Avgiften grundar sig på överenskommet antal dagar/månad. Om morgon- och 
eftermiddagsvård ordnas högst 10 dagar i månaden eller om barnet på grund av sjukdom inte 
kan delta i morgon- och eftermiddagsvård mera än tio dagar uppbärs endast hälften av 
avgiften. Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom en hel kalendermånad uppbärs 
ingen avgift. Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom samtliga 
verksamhetsdagar under kalendermånad, uppbärs halv månadsavgift. 
 
Om en skolelev behöver vård under skolornas lov uppbärs tillfällig avgift. Heldagsvård 
14,60€/dag, deltidsvård 8,80€/dag 

 


