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Ny lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken träder i kraft 1.3.2017  

Republikens president stadfäste 29.12.2016 den nya lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik. 
Lagen träder i kraft 1.3.2017 utan övergångstid. 
Avgiften för småbarnspedagogik bestäms fortfarande utgående från familjens storlek och inkomster samt 
den tid som reserverats för småbarnspedagogik per kalendermånad. De inkomster som ligger till grund 
för bestämmandet av avgiften ändras inte. Ifall den sökande inte meddelar familjens inkomster kan kom-
munen bestämma den högsta avgiften. 
 
Inkomstgränserna som utgör grunden för bestämmandet av avgiften har höjts så att avgifterna sjunker 
för låginkomsttagarfamiljer på två eller tre personer. Särskilt för lågavlönade ensamförsörjare med ett 
eller två barn sjunker klientavgifterna inom småbarnspedagogiken.  
 

Familjens stor-
lek 

personer 

Inkomstgräns 
1.8.2016 

från €/månad 

Inkomstgräns 
1.3.2017 

från €/månad 

Högsta avgiften % 

2 1403 1915 11,5 

3 1730 1915 9,4 

4 2053 2053 7,9 

5 2191 2191 7,9 

6 2328 2328 7,9 

 

Särskilt familjer på 2–3 personer bör granska sin klientavgift inom småbarnspedagogik eftersom 
inkomstgränserna har ändrats och avgiften blir lägre. Inkomstuppgifterna bör lämnas in till småbarnspe-
dagogiken senast under mars månad elektroniskt eller enligt instruktionerna på blanketten för inkomstut-
redning till Avgifter inom småbarnspedagogisk verksamhet. Ändringar kan inte göras retroaktivt. Med 
kalkylatorn kan du få en riktgivande uppfattning om hur stor den blivande avgiften kommer att vara. 
http://www.turku.fi/sv/dagvard-och-utbildning/barnens-dagvard-och-forskoleundervisning/dagvardsavgif-
ter-och-servicesedel  

 

Betalningsbeslutet ges familjevis och i det finns avgifterna för familjens alla barns specificerade. Ifall bar-
nets föräldrar bor på olika adresser men i samma kommun, görs dock endast ett betalningsbeslut. I såd-
ana fall bestäms avgiften enligt den familjs inkomster hos vilken barnet har sin bostad enligt lagen om 
befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). Annars kommer 
föräldrarna sinsemellan överens om att dela avgiften inom småbarnspedagogik eller att den tas i beak-
tande i t.ex. underhållsbidraget. Om småbarnspedagogik ordnas för barnet i två olika kommuner be-
stäms avgiften för småbarnspedagogik separat i båda kommunerna. (4 §). Till familjer som delar på 
avgiften skickas ett separat meddelande om förändringen. 

http://www.turku.fi/paivahoidon-maksut-tuet-ja-palveluseteli
http://www.turku.fi/paivahoidon-maksut-tuet-ja-palveluseteli
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Nämnden för fostran och undervisning beslutade på sitt möte 18.1.2017 i 3 § om klientavgifterna inom 
småbarnspedagogiken från och med 1.3.2017. Länk till beslutet: http://ah.turku.fi/kasopelk/2017/   

  

Tilläggsuppgifter Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1503/2016 

Då den nya lagen träder i kraft 1.3.2017 görs för varje barn ett nytt betalningsbeslut och ett nytt avtal 
om småbarnspedagogik. I avtalet bestäms de veckodagar och tider som den tid som reserverats för 
barnet inom småbarnspedagogik består av. Avtalet görs för minst fyra månader. Vårdnadshavaren 
bör boka tid till föreståndaren/familjedagvårdaren på platsen för småbarnspedagogik för upp-
görandet av ett nytt avtal. 

http://ah.turku.fi/kasopelk/2017/

