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Bästa servicesedelkund 
 
 
 

Inkomstgränserna för småbarnspedagogikens klientavgifter och syskonra-
batten ändras från och med 1.1.2018 
 
 
Riksdagen godkände 8.12.2017 ändringarna i 5 och 8 § i lagen om klientavgifter 
inom småbarnspedagogik  . Ändringen rör höjningen av inkomstgränserna och 
syskonrabatten på ett sådant sätt att för det andra barnet uppbärs 50 % av det 
yngsta barnets kalkylerade avgift för småbarnspedagogik på heltid.   
 
Värdet på servicesedeln  
Värdet på servicesedeln för ett barn fastställs enligt barnets ålder och familjens 
bruttoinkomster samt på basis av det servicebehov som överenskommits i ser-
viceavtalet mellan familjen och serviceproducenten. Vid bestämmandet av ser-
vicesedelns värde beaktas klientavgiften inom den kommunala småbarnspedago-
giken. Värdet på barnets servicesedel fås genom att man från det högsta värdet 
drar av klientavgiften för den kommunala småbarnspedagogiken.  
 
Ifall ni har godkänt den högsta avgiften utan att meddela era inkomstuppgifter, är 
det skäl för er att granska den egna inkomstnivån i förhållande till de nya inkomst-
gränserna. Eftersom inkomstgränserna stiger hör inte alla som tidigare betalat 
den högsta avgiften i fortsättningen till denna betalningsgrupp.  
 
Klientavgiften kan uppskattas med avgiftskalkylatorn http://laskurit.turku.fi/pa-
ivahoitolaskuri_svenska.php 
Lämna in era inkomstuppgifter via småbarnspedagogikens elektroniska tjänster 
om ni vill att klientavgiften i fortsättningen grundar sig på era inkomstuppgifter.  
 
Ifall ni vill lämna in nya inkomstuppgifter för att få ett nytt beslut om servicesedelns 
värde, bör uppgifterna lämnas in till småbarnspedagogiken senast under januari 
2018, antingen elektroniskt eller enligt instruktionerna på blanketten för inkomstut-
redning. Ändringar görs inte retroaktivt.  
 
Ifall er klientavgift tidigare har baserat sig på inkomstuppgifter och inga ändringar 
skett i era inkomstuppgifter, kräver lagändringen inte några åtgärder från er sida 
och nya inkomstuppgifter behöver inte heller lämnas in. 
Under januari skickar vi nya beslut om värdesedel till alla familjer. I besluten har 
de nya inkomstgränserna och syskonrabatten beaktats enligt den nya lagen. 

http://laskurit.turku.fi/paivahoitolaskuri.php
http://laskurit.turku.fi/paivahoitolaskuri.php
https://varhaiskasvatus.turku.fi/HCW.Welfare.Common.desktopweb/?actor=Actor_Relative&idpmethod=SAML&Domain=TurkuEdu_LPH
https://varhaiskasvatus.turku.fi/HCW.Welfare.Common.desktopweb/?actor=Actor_Relative&idpmethod=SAML&Domain=TurkuEdu_LPH
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Ifall servicesedelns värde har ändrat, bör vårdnadshavaren och servicepro-
ducenten göra ett nytt avtal om småbarnspedagogik.  
 
Inkomstgränserna som utgör grunden för bestämmandet av avgiften har höjts så 
att klientavgifterna sjunker för familjer med små och medelstora inkomster.  
 

Familjens 
storlek 
personer 

Nuvarande 
inkomst-
gräns från 
1.3.2017 
€/månad 

Högsta 
avgif-
ten % 

Inkomstgränser 
från 1.1.2018 
€/månad 

Högsta  
avgiften % 

2 1915 11,5 2050 10,7 

3 1915 9,4 2646 10,7 

4 2053 7,9 3003 10,7 

5 2191 7,9 3361 10,7 

6 2328 7,9 3718 10,7 

 
Servicesedeln värde bestäms fortfarande utgående från familjens storlek och in-
komster samt utgående från den tid som reserverats för småbarnspedagogik per 
kalendermånad. De inkomster som avgiften grundar sig på ändras inte. Om den 
sökande inte meddelar familjens inkomster, bestäms servicesedelns värde till det 
lägsta värdet. 
 
Mer information:  
Beslut av nämnden för fostran och undervisning 13.12.2017 § 200 om klientavgif-
ter i småbarnspedagogiken. 
Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1503/2016 
Ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 8.12.2017  

 
 

http://ah.turku.fi/kasopelk/2017/1213015t/3637192.htm
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161503
https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/RP_115+2017.aspx

