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Småbarnspedagogik

UTREDNING AV INKOMSTERNA FÖR BESTÄMMANDE OCH JUSTERING AV AVGIFTERNA INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK
Utredningen av inkomsterna ska inlämnas innan vårdförhållandet inleds. Alla nödvändiga specifikationer ska bifogas. På baksidan av blanketten
uppräknas de inkomster som beaktas vid fastställande av avgiften.

Blanketten återlämnas ifylld och underskriven
–
elektronisk, turku.fi, dagvård och utbildning, småbarnspedagogik, dagvårdsavgifter och servicesedeln /Service för nuvarande
kunder
–
sänds per post, Bildningssektorn /Småbarnspedagogik, Klientavgifter inom småbarnspedagogik, Pb 362,20101 Åbo.
BARN SOM ÄR I
VÅRD

Barnets namn

Födelsetid

Vårdplats

VÅRDNADSHAVARE/
MAKAR I
GEMENSAMT
HUSHÅLL

Vårdnadshavarens namn 1

Födelsetid

Vårdnadshavarens/makens/makans
namn 2

ANDRA
UPPGIFTER

Hemadress

E-post

Födelsetid

E-post

Arbetsgivare/studieplats

Telefon

Arbetsgivare/studieplats

Telefon

Födelsetiderna för de andra barn under 18 år som bor på samma adress

Jag samtycker till att betala den högsta avgiften. Jag inlämnar inga uppgifter om min inkomst. Samtyckandet kan också
ges elektroniskt. Samtyckandet är i kraft tills ja meddelar annat.
KRYSSA

Verifikat på alla intyg ska bifogas
Löneinkomst från huvudsyssla, (lönespecifikation över influtna inkomster)
Löneinkomst från bisyssla inkl. naturaförmåner
Arbetslöshetsersättning/arbetsmarknadsstöd/utbildningsstöd
Underhållsbidrag och underhållsstöd
Betalar
Får
Hyresinkomster från vilka vederlaget frånräknats
Moderskapspenning, föräldrapenning
Studerande
Privatföretagare (separat inkomstutredning för företagare bifogas)
Pensioner, livräntor (både för vårdnadshavaren och barnet som är i dagvård)
Andra inkomster

Åbo

/

20

Underskrift
Namnförtydligande

Om du har några frågor, vänligen ring oss, 02-262 5609, 9:00–12:00 på vardagar
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BILAGOR SOM SKA FOGAS TILL BLANKETTEN OM UTREDNING AV INKOMSTERNA
– Föregående månads lönespecifikation, där de influtna inkomsterna och semesterpenningen framgår (gärna
specificerade)
– Om de influtna inkomsterna inte är tillgängliga (ny arbetsplats), inlämnas löneuträknarens uppskattning av månadsinkomsten.
– Kopia av beslut om dagpenning
– Studieintyg
– Kopia av avtal om eller kvitto på erhållet underhållsbidrag eller underhållsstöd, specificerat för varje barn som är
i dagvård, likaså pension som utbetalas till barn som är i dagvård
– Kopia av avtal om eller kvitto på betalt underhållsbidrag eller underhållsstöd
– Andra inkomstuppgifter som påverkar dagvårdsavgiften
–

Utredning av företagsinkomster: Separat inkomstutredningsblankett för företagare fås av föreståndaren för dagvårdsenheten eller på adressen: www.turku.fi/päivähoito ja koulutus. De senaste bokslutsuppgifterna ska bifogas. Om uppgifterna ändrats, inlämnas den senaste resultaträkningen och balansräkningen. Nya företagare
inlämnar en uppskattning.

AVGIFTEN BESTÄMS ENLIGT FAMILJENS STORLEK OCH INKOMSTER OCH DEN ÖVERENSKOMNA VÅRDTIDEN
Månadsavgiften för heldagsvård beräknas på basis av den betalningsprocent som baserar sig på familjens storlek. Avgiften utgör samma procent av den del av månadsinkomsten som överstiger minimigränsen för inkomsten.
Kommunen kan påföra den högsta avgiften, om sökanden inte uppger familjens inkomster (dagvårdsavgiften för ett
barn är högst 288 €/mån. från 1.8.2020).
Avgifterna för deltidsvård, kortare vårdtid och skiftesvård fastställs procentuellt på basis av månadsavgiften för
heltidssvård.
Enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1503/2016 kan klientavgiften korrigeras retroaktivt för ett
år, om uppgifterna baserat sig på felaktiga uppgifter som klienten uppgett. I meddelandet "Avgifter inom småbarnspedagogisk verksamhet i Åbo” ingår en mera detaljerad utredning av dagvårdsavgifterna.
Klientavgiften bestäms så, att den motsvarar situationen vid betalningstidpunkten antingen enligt de konstaterbara
eller uppskattade inkomsterna.

Vårdnadshavare som bor på olika adresser kan inte längre dela på barnets klientavgift. Enligt 4 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken bestäms avgiften enligt den familjs inkomster hos vilken
barnet har sin bostad enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).
INKOMSTER SOM LIGGER TILL GRUND FÖR BESTÄMMANDE AV AVGIFT inom småbarnspedagogik
(Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik, 11 §)
Som familjens inkomster beaktas klientens samt den med honom i gemensamt hushåll i äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden levande persons skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster.
Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under
det föregående året. Som skattepliktiga inkomster beaktas motsvarande inkomster som har fastställts vid den senast verkställda beskattningen, höjda med de procenttal som skattestyrelsen årligen fastställer i sina beslut om beräkningsgrunderna för förskottsuppbörden.
Som inkomst av skog beaktas den enligt lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen fastställda genomsnittliga årliga avkastningen för skog per hektar multiplicerad med arealen skogsmark. Från detta belopp dras av 10
procent och räntorna från skogsbruket. Inkomsten av skog ska dessutom nedsättas på klientens yrkande, om nettopenningvärdet av den lägenhetsbestämda årliga avverkningsmöjligheten enligt skogsvårdsföreningens eller
skogscentralens utlåtande är minst 10 procent lägre än inkomsten av skog. Nedsättningen motsvarar skillnaden
mellan inkomsten av skog och nettopenningvärdet av den möjliga avverkningen.
Som inkomster ska inte beaktas barnbidrag, förmåner enligt lagen om handikappförmåner, barnförhöjning enligt
folkpensionslagen, bostadsbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenutbildningsstöd, studiestödets bostadstillägg, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, ersättning för uppehälle enligt lagen om
offentlig arbetskraftsservice, stipendier som betalas på grund av studier och inte heller andra motsvarande understöd, eller ersättningar för kostnaderna för familjevård eller stöd för hemvård av barn.
Som avdrag från inkomsterna ska beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt förmån som ska betalas i pengar och som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller livstid (sytning).

