
 
Småbarnsbedagogik MEDDELANDE 18.4.2018 

 

 
Den högsta heltidsavgiften för småbarnspedagogik sänks och inkomstgränserna höjs från 
1.8.2018 

 
De inkomstgränser som utgör grunden för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken höjs. Många fa-
miljers klientavgifter sjunker till följd av att inkomstgränserna höjs. 
 
Om ni har godkänt att den maximala avgiften debiteras utan att skicka in inkomstuppgifter bör ni 
kontrollera hur familjens inkomster förhåller sig till de nya inkomstgränserna. Eftersom inkomst-
gränserna höjs kommer en del av de som tidigare betalat den maximala avgiften framöver inte att 
höra till denna grupp.  
Skicka in era inkomstuppgifter genom småbarnspedagogikens elektroniska tjänster om nu vill att era kli-
entavgifter framöver ska baseras på inkomstuppgifter.  
 
Klientavgiftens storlek kan beräknas med avgiftsräknaren: 
kalkylator för uppskattning inom småbarnsfostran 
 
Om er klientavgift har varit baserad på inkomstuppgifter och dessa uppgifter inte har förändrats, kräver 
förändringen av inkomstgränserna inga åtgärder av er och ni behöver inte skicka in nya inkomstuppgif-
ter.  
I augusti skickar vi nya beslut om avgiften till varje familj, där vi har beaktat de nya inkomstgränserna. 
Om ni vill skicka in nya inkomstuppgifter för ett nytt fastställande av klientavgiften ska de skickas in sen-
ast i augusti 2018 genom småbarnspedagogikens elektroniska tjänster eller enligt anvisningarna på 
blanketten för utredning av inkomster till avdelningen för klientavgifter. Förändringar görs inte retroaktivt.  
 

De inkomstgränser som utgör 
grunden för fastställandet av av-
giften har höjts så att avgifterna 
minskar för låg- och medelin-
komsttagare. Familjens storlek, 
personer  

Nuvarande in-
komstgräns från 
1.1.2018,  
 €/mån.  

Högsta av-
gift %  

Inkomstgräns 
från 1.8.2018, 
€/mån.  

Högsta  
avgift %  

2  2 050  10,7 2 102 10,7  

3  2 646 10,7 2 713 10,7  

4  3 003  10,7 3 080 10,7  

5  3 361  10,7 3 447  10,7  

6  3 718  10,7 3 813 10,7  

 
  
Undervisnings- och kulturministeriet meddelade 8.12.2017 om indexhöjningar av de inkomstgränser som 
används för att fastställa klientavgiften för småbarnspedagogik från och med 1.8.2018.  
Nämnden för fostran och utbildning godkände indexhöjningarna av inkomstgränserna vid sitt möte 
11.4.2018.  
 
Avgiften fastställs fortfarande enligt familjens storlek och inkomster samt den tid som barnet deltar i små-
barnspedagogiken per kalendermånad. De inkomster som utgör grunden för fastställandet av avgiften 
förblir oförändrade.  
Om den sökande inte anger familjens inkomster fastställs avgiften till den maximala avgiften (nämnden för 
fostran och utbildning 18.1.2017 § 3).  

Beslutet om avgiften för småbarnspedagogiken är familjespecifikt. I beslutet specificeras klientavgifterna 
för småbarnspedagogiken för alla barn i familjen.  
Mer information:  
Beslut av nämnden för fostran och utbildning 11.4.2018 § 59 om klientavgifterna för småbarnspedago-
gik.  
Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1503/2016  

http://laskurit.turku.fi/paivahoitolaskuri_svenska.php
https://varhaiskasvatus.turku.fi/HCW.Welfare.Common.desktopweb/?actor=Actor_Relative&idpmethod=SAML&Domain=TurkuEdu_LPH&uiculture=sv-FI
http://ah.turku.fi/kasopelk/2017/0118001x/3491599.htm
http://ah.turku.fi/kasopelk/2017/0118001x/3491599.htm
http://ah.turku.fi/kasopelk/2018/0411005x/3698556.htm
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161503

