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Avgifter inom småbarnspedagogisk verksamhet i Åbo från 1.8.2022 
 

 För småbarnspedagogik som ordnas av kommunen uppbärs en månadsav-
gift. Avgiften grundar sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogi-
ken 1503/2016 samt besluten av nämnden för fostran och undervisning.  

 
 Klientavgifterna baserar sig på familjens storlek, inkomster och den tid som 

reserverats för småbarnspedagogik.   
 
Familjens storlek Då familjens storlek fastställs, beaktas makar/sambor som lever i ett gemen-

samt hushåll och deras minderåriga barn som bor i samma hushåll. Ett regi-
strerat parförhållande jämställs med äktenskap.  

 
Familjens inkomster Som inkomster beaktas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster och skat-

tefria inkomster hos de vuxna i familjen och det barn som deltar i småbarnspe-
dagogik. Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas föregående års ge-
nomsnittliga inkomst per månad. Som skattepliktiga inkomster kan också be-
aktas motsvarande inkomster som fastställts vid den senast verkställda be-
skattningen, höjda med de procenttal som skattestyrelsen årligen fastställer.  

 
Som inkomster beaktas inte 
 
 Som inkomster beaktas inte barnbidrag, förmåner enligt lagen om handikapp-

förmåner, barnförhöjning enligt folkpensionslagen, bostadsbidrag, ersättningar 
för sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycks-
fallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenstudiestöd, 
studiestödets bostadstillägg, sysselsättningspenning och reseersättning som 
betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpens-
ionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, er-
sättning för uppehälle enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice, stipendier 
som betalas på grund av studier och andra motsvarande understöd, eller er-
sättningar för kostnader för familjevård eller hemvårdsstöd för barn. 

 
Som avdrag från inkomsterna beaktas 
 
 Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag och andra mot-

svarande kostnader som beror på de faktiska familjeförhållandena samt s.k. 
sytning som betalas i pengar. 

 
Inlämning av inkomsträkning  
 
E-tjänst Inkomstutredningen lämnas in elektroniskt www.turku.fi/sv/smabarnspedago-

gikens-e-tjanster. 
 
Leverans per post Ifall det inte är möjligt att lämna in utredningen elektroniskt, returneras inkomst-

utredningsblanketten jämte bilagor till adressen: Bildningssektorn /  
 Småbarnspedagogisk verksamhet, Klientavgifter, PB 355, 20101 Åbo. 
 
 
 
 

http://www.turku.fi/sv/smabarnspedagogikens-e-tjanster
http://www.turku.fi/sv/smabarnspedagogikens-e-tjanster
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Effekten av att inte lämna inkomsträkningen vid mottagandet av den högsta betalningen  
 
 Om familjen inte lämnar in uppgifter om sina inkomster, uppbärs den högsta 

avgiften. 
 
 Om familjen skriftligen meddelar sitt samtycke till att betala den högsta avgiften, 

behöver inkomstuppgifter inte lämnas in. Samtycket kan ges skriftligen på in-
komstutredningsblanketten eller via den elektroniska kundservicen på små-
barnspedagogikens webbsidor (användningen förutsätter identifiering med 
bankkoder). Samtycket gäller tills klienten själv meddelar om ändring. 

 
Beslutet om klientavgift Beslutet om klientavgift ges familjevis och i det finns avgifterna för familjens 

alla barn specificerade. Om barnets föräldrar bor på olika adresser men i 
samma kommun, görs endast ett beslut om avgift för småbarnspedagogik. I 
en sådan här situation bestäms avgiften enligt den förälders inkomster hos 
vilken barnet har sin bostad. I så fall kommer föräldrarna sinsemellan överens 
om att dela på klientavgiften eller att den ska tas i beaktande i t.ex. under-
hållsbidraget. Om det ordnas småbarnspedagogik för barnet i två olika kom-
muner bestäms klientavgiften separat i båda kommunerna.  

 
Granskning av avgiften För granskning av avgiften bes familjen en gång per år per textmeddelande 

lämna in en ny inkomstutredning. En påminnelse om föråldrade inkomstupp-
gifter skickas som textmeddelande till familjens primära vårdnadshavare samt 
som e-post till båda föräldrarna. Kontaktuppgifterna bör av ovannämnda orsa-
ker hållas uppdaterad så att meddelandena når föräldrarna. Kontaktuppgif-
terna bör uppdateras genom småbarnspedagogikens elektroniska tjänster.  

 
 Om familjens inkomster ändras väsentligt eller familjens storlek ändrar mellan 

granskningarna, bör familjen på eget initiativ lämna in nya uppgifter enligt in-
struktionerna gällande inkomstutredningen. Inkomstuppgifter som inverkar på 
avgiften beaktas från och med den månad under vilken uppgifterna lämnats 
in. Avgiftens summa avrundas till närmaste heltal. 

 Klientavgiften kan korrigeras, ifall grunderna för bestämmandet av avgiften 
(t.ex. familjens storlek) visar sig vara felaktiga.  

 
Tid inom småbarnspedagogik             
 
Den avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åriga barn 
 
 Den avgiftsfri småbarnspedagogik för barn som är född 2017 ordnas 20 timmar 

per vecka (4t/dag) under tiden 1.8.2022 - 31.7.2023. 
 
Avgiften för småbarnspedagogik på heltid 
 
 Med småbarnspedagogik på heltid menas småbarnspedagogik som i genom-

snitt ordnas över 35 timmar per vecka. Då man beräknar den genomsnittliga 
tid som barnet deltar i småbarnspedagogik per vecka, beaktas den tid som re-
serverats för småbarnspedagogik per kalendermånad. För det yngsta barnet 
som deltar i småbarnspedagogik på heltid är månadsavgiften högst 295 euro. 
Avgiften för följande barnet i åldersordning är 40 % av avgiften för familjens 
yngsta barn. För de följande barnen i åldersordning är avgiften 20 % av avgiften 
för det yngsta barnet. Månadsavgifter under 28 euro uppbärs inte. 

 
 

http://www.turku.fi/sv/smabarnspedagogikens-e-tjanster
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 Avgiften bestäms genom att en procentandel enligt tabellen nedan beräknas 
på den del av månadsinkomsten som överskrider inkomstgränsen. Om famil-
jens storlek överskrider sex personer, höjs inkomstgränsen med 197 euro för 
varje följande minderåriga barn i familjen. 

 
Familjens stor-

lek 
personer 

Inkomstgräns 
€/månad 

Högsta avgiften 
% 

2 2913 10,70 
3 3758 10,70 
4 4267 10,70 
5 4777 10,70 
6 5284 10,70 

 
 Exempel: I familjen finns två vuxna och tre barn. Barnen deltar i kommunal 

småbarnspedagogik på heltid i genomsnitt över 35 h/vecka. Familjens inkoms-
ter är sammanlagt 6000 €/månad.  

 
• Från inkomsterna dras av enligt tabellen 6000 € – 4777 € = 1223 €. 

 
• Avgiften för det yngsta och det i åldersordningen andra barnet är  

10,7 % x 1223 € = 131 €/mån, avrundat till närmaste heltal.  
 

• Avgiften för det andra barnet i åldersordning är 40 % av avgiften för det 
yngsta barnet, 40 % x  131 € = 52 €/månad, avrundat till närmaste heltal.  
 

• Avgiften för det tredje barnet i åldersordning är 20 % av avgiften för det 
yngsta barnet, alltså 20 % x 131 € = 26 €/månad, avrundat till närmaste 
heltal, och då uppbärs avgiften inte. Månadsavgifter under 28 euro upp-
bärs inte. 
 

• Familjens avgifter för tre barn är sammanlagt  
131 € + 52 € + 0 € = 183 €/månad. 

 
Klientavgifter och behov av småbarnspedagogisk service 
 

• 50 %, då barnets servicebehov är i genomsnitt högst 20 h per vecka, 84 h 
per månad  
 

• 65 %, då barnets servicebehov är i genomsnitt högst 27,5 h per vecka, 
116 h per månad 
 

• 85 %, då barnets servicebehov är i genomsnitt högst 35 h per vecka, 147 
h per månad 
 

• 100 % då barnets servicebehov är över 35 h per vecka. 
 
 Då man beräknar den tid som barnet i genomsnitt deltar i småbarnspedagogik 

per vecka, beaktas den tid som reserverats för småbarnspedagogik per kalen-
dermånad.  

 
 Eftersom antalet verksamhetsdagar i småbarnspedagogiken varierar månatli-

gen, bör den reserverade tiden och användningen av de reserverade timmarna 
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ställas i relation till antalet verksamhetsdagar per kalendermånad. Då barnets 
servicebehov förändras mitt i månaden gäller förändringen från och med början 
av följande månad.  

 
Avgift för småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisning 
 
 Avgiftsfri förskoleundervisning ordnas 4 timmar per dag under läsåret. Ifall bar-

net utöver förskoleundervisningen deltar i småbarnspedagogik, uppbärs en 
månadsavgift enligt den tid som reserverats för barnet inom småbarnspedago-
gik. 

 
• 50 %, då servicebehovet är i småbarnspedagogik i genomsnitt högst 20 

timmar per vecka och i skiftesvård högst 84 timmar per kalendermånad. 
  

• 65 %, då servicebehovet är i småbarnspedagogik i genomsnitt högst 27,5 
timmar per vecka och i skiftesvård högst 116 timmar per kalendermånad. 
 

• 85 %, då servicebehovet är i småbarnspedagogik i genomsnitt högst 35 
timmar per vecka och i skiftesvård högst 147 timmar per kalendermånad.  

 
Avgift för småbarnspedagogik som ordnas i skiftesvård 
 
 Månadsavgiften för skiftesvård beräknas som följande procentandel av må-

nadsavgiften för småbarnspedagogik på heltid: 
 

• 50 %, då behovet av skiftesvård är högst 84 timmar per kalendermånad. 
  

• 65 %, då behovet av skiftesvård är högst 116 timmar per kalendermånad. 
 

• 85 %, då behovet av skiftesvård är högst 147 timmar per kalendermånad. 
 

• 100 %, då behovet av skiftesvård överskrider 147 timmar per kalendermå-
nad. 

 
Uppbärning av avgiften Den månatliga klientavgiften som uppbärs baserar sig på det antal timmar som 

reserverats för småbarnspedagogik.  
  Den tid som reserverats för småbarnspedagogik per kalendermånad följs upp 

varje kalendermånad.  
  Ifall timmarna som använts till småbarnspedagogik någon månad överskrider 

antalet timmar som reserverats, höjs avgiften för den ifrågavarande månaden 
så att priset motsvarar de timmar som använts den månaden. Ifall antalet an-
vända timmar regelbundet överskrider antalet reserverade timmar, görs ett nytt 
avtal om den tid som reserveras för barnet för småbarnspedagogik. Ifall de tim-
mar som använts för småbarnspedagogik underskrider det antal timmar som 
reserverats per månad, uppbärs avgiften enligt de timmar som reserverats för 
småbarnspedagogik. 

 
 
 Före bestämmandet av avgiften kommer föräldrarna och föreståndaren på plat-

sen inom småbarnspedagogik/familjedagvårdaren överens om antalet timmar 
som reserveras för barnet i småbarnspedagogik. Parterna gör tillsammans ett 
skriftligt avtal om barnets småbarnspedagogik för en period på minst fyra må-
nader.  
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  Klientavgiften faktureras enligt beslutet om klientavgift och enligt barnets när- 
  och frånvarotimmar inom småbarnspedagogik 
 
Beslut om klientavgift  Familjen får ett beslut om avgift. I beslutet framgår avgiften för familjens alla 

barn som deltar i småbarnspedagogik och datum då avgiften börjar uppbäras. 
Beslutet baserar sig på familjens storlek, inkomster och den tid som reserverats 
för småbarnspedagogik. Om beslutet om avgift innehåller felaktiga uppgifter, 
ska familjen omedelbart kontakta småbarnspedagogikens serviceenhet.  

 (paivahoitomaksut@turku.fi)  
 
 När familjens storlek, inkomsterna eller den tid som reserverats för småbarns-

pedagogik ändras, skickas ett nytt beslut om avgift till familjen. Beslutet skickas 
automatiskt ur kundinformationssystemet, vilket betyder att flera beslut om av-
gift kan skickas under samma kalendermånad. Två beslut kan skickas ifall t.ex. 
om ett av familjens barn i slutet av månaden fyller 18 år eller ett av barnets 
syskon börjar i småbarnspedagogik. 

 
Fakturering av period då barnet varit frånvarande, (se Avgifter under semestertiden) 
 
 Personalen på platsen för småbarnspedagogik för dagbok över barnens när- 

och frånvarotimmar. Orsaken för barnets frånvaro bör utan dröjsmål meddelas 
till barnets plats för småbarnspedagogik, eftersom detta inte går att retroaktivt 
korrigera i faktureringen. Avgiften sänks inte vid tillfällig frånvaro från små-
barnspedagogiken. Följande orsaker för frånvaro är dock undantag: 

 
• då barnet på grund av sjukdom är frånvarande en hel kalendermånad, upp-

bärs ingen avgift 
 

• då barnet på grund av sjukdom är frånvarande minst 11 dagar under en ka-
lendermånad, uppbärs hälften av månadsavgiften 
 

• då barnet på grund av annan orsak än sjukdom är frånvarande en hel kalen-
dermånad, uppbärs hälften av månadsavgiften 
 

• då barnet är borta under faderskapsledigheten, uppbärs ingen avgift. 
 
Fakturering  Faktureringen börjar från den dag då man kommit överens om att småbarns-

pedagogiken börjar. Om småbarnspedagogiken börjar eller slutar i mitten av 
kalendermånaden, dras hälften av månadsavgiften av i faktureringen.  

 Om familjen inte tar emot platsen för småbarnspedagogik och inte säger upp 
platsen skriftligen före den överenskomna dagen då småbarnspedagogiken 
ska börja, uppbärs hälften av barnets månadsavgift. 

 
 Fakturan sänds i mitten av den månad som följer på kalendermånaden. Faktu-

rans förfallodag är i månadsskiftet av den följande kalendermånaden. Förfallo-
dagen för t.ex. fakturan för augustimånad är i månadsskiftet september-okto-
ber.   

 
 Obetalda fakturor överförs efter förfallodagen till indrivningsbyrån Sarastia Kun-

taperintä Oy. För obetalda fakturor uppbärs enligt räntelagen dröjsmålsränta 
från och med förfallodagen. 

 
 Faktureringsperioden slutar den dag då platsen för småbarnspedagogik sägs 

upp. Familjen bör säga upp sin plats för småbarnspedagogik skriftligen före 

mailto:paivahoitomaksut@turku.fi
http://www.turku.fi/sv/smabarnspedagogikens-e-tjanster
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behovet av småbarnspedagogik tar slut. Om småbarnspedagogiken slutar mitt 
i kalendermånaden, uppbärs inte hela månadsavgiften.  

 
Kompensation för månadsavgift i familjedagvård 
 
 Då familjen själv ordnar en reservvårdplats (för ett barn som deltar i familje-

dagvård) på grund av familjedagvårdarens semester, sjukledighet, jämkning 
eller utbildningsdag, får familjen avdrag på sin klientavgift för de ifrågava-
rande dagarna som dagsbaserad rea. Rätt till kompensation beviljas dock inte 
för orsaker till frånvaro som beror på familjen eller barnet, ifall de infaller sam-
tidigt som vårdarens frånvaro. Reservvårdplats som bokats på grund av att 
vårdaren är borta måste skriftligen sägas upp senast en vecka före reservat-
ionen skulle börja, för att klienten ska ha rätt till kompensation. Då man beräk-
nar kompensationen, tas den tid som reserverats för småbarnspedagogik per 
kalendermånad i beaktande. (Nämnden för fostran och undervisning 
27.3.2013 § 90.) 

 
Faderskapsledighet   Om faderskapsledighet tas ut när barnet redan deltar i småbarnspedagogik 

ska familjen skicka in en kopia av FPA:s beslut om faderskapsledighet till Kli-
entavgifter inom småbarnspedagogiken. Under faderskapsledigheten uppbärs 
ingen klientavgift. Barnet kan dock inte delta i småbarnspedagogik under fa-
derskapsledigheten. Barnets plats inom småbarnspedagogik ändras inte un-
der faderskapsledigheten. Familjen bör meddela platsen inom småbarnspe-
dagogik om faderskapsledigheten minst två veckor före den börjar. Under fa-
derskapsledigheten kan familjens övriga barn delta i småbarnspedagogik.  

 
Avgifter under semestertiden 
 
 Om barnets vårdnadshavare reserverar en plats i småbarnspedagogik för se-

mestertiden och inte skriftligen säger upp platsen under den utsatta tidsfris-
ten, uppbärs hälften av månadsavgiften för en plats som inte sagts upp eller 
använts i enlighet med lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik.  

 
 Ifall barnet inte har en bestämd månadsavgift, uppbärs hälften av den minsta 

summan (27 €) som uppbärs.  
 Avgiften uppbärs också för juli även om månaden annars skulle vara avgifts-

fri. 
 
Juli  Juli är avgiftsfri månad om barnets gällande avtal för småbarnspedagogik har 

inletts före den första september föregående år. I de fall då juli inte är avgiftsfri 
månad faktureras: 

 
• hälften av månadsavgiften om barnet är frånvarande hela juli 

 
• hela månadsavgiften om barnet deltar i småbarnspedagogik minst en dag 

under juli. 
 

 
Två eller tre avgiftsfria månader under sommaren 
 
  Tills vidare uppbärs ingen avgift för småbarnspedagogik under sommaren om 

vårdnadshavarna meddelat om barnets frånvaro på förhand, och barnet är från-
varande under perioden juni, juli, augusti antingen alla tre månader eller två på 
varandra följande månader (endera juni-juli eller juli-augusti).  
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 Under våren skickas en skriftlig förfrågan till familjerna om behovet av små-

barnspedagogik under semestertiden. 
 
Andra semestertider Om barnet har lov under en annan tidpunkt, uppbärs avgift för barnets tillfälliga 

frånvarodagar. Om barnet är frånvarande hela kalendermånaden, uppbärs av-
giften för en halv månad.  

 
Under höst-, jul- och sportlov 
 

• Semesterdagarna minskar inte barnets avgift. 
 

• Under semestertiderna i förskoleundervisningen (höst-, jul- och sportlov) 
kan barnet delta i småbarnspedagogik på heltid så mycket hen behöver 
utan att servicebehovet ändras (avtalet behöver inte uppdateras). I faktu-
reringen beaktas servicebehovet enligt det man kommit överens om på 
förhand och under semestertiden eventuellt behov av småbarnspedagogik 
på heltid. Avgiften höjs ifall de timmar som använts till småbarnspedago-
gik överskrider det antal timmar som reserverats. 

 
Avgift för tillfällig småbarnspedagogik 
 
 Med tillfällig småbarnspedagogik menas ett tillfälligt behov av småbarnspeda-

gogik som inte fortsätter varje månad. För småbarnspedagogik som ordnas 
över 5 timmar per dag högst fem dagar i månaden och som grundar sig på ett 
tillfälligt behov av småbarnspedagogisk service uppbärs 18 euro. För små-
barnspedagogik som ordnas under 5 timmar per dag, högst fem dagar i måna-
den uppbärs 12 euro. 

 
Andra avgifter inom småbarnspedagogiken 

 
 Öppen småbarnspedagogisk verksamhet är avgiftsfri. För lekparks- och 

klubbverksamhet uppbärs per månad: 
 

• 27 €, ifall tjänsten används högst 15 timmar per vecka och  
 

• 23 €, ifall tjänsten används högst 10 timmar per vecka. 
 

 Avgiften uppbärs inte alls ifall barnet är frånvarande hela kalendermånaden.  
 Från 1.8.2017 är det inte längre möjligt för barnet att samtidigt delta i både 

lekparksverksamhet och klubbverksamhet. Barnet kan inte heller från 
1.8.2017 delta i småbarnspedagogiska tjänster enligt lagen om klientavgifter i 
småbarnspedagogik och lekparksverksamhet och/eller klubbverksamhet. 

 
 
Sänkning av eller befrielse från avgift enligt prövning 
 
 Vårdnadshavaren kan anhålla om sänkt avgift eller befrielse från avgift på 

grund av underhållsskyldighet, utkomstsvårigheter eller annat som gäller för-
sörjning. Ansökningsblanketter och råd fås av föreståndaren på platsen för 
småbarnspedagogik och småbarnspedagogiska verksamhetens förvaltning. 
Före ansökan lämnas in granskar familjen och föreståndaren på platsen inom 
småbarnspedagogik, att uppgifterna som avgiften baserar sig på är riktiga. Om 
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t.ex. familjens inkomster har minskat, granskas avgiften och ansökan om sänkt 
avgift behöver inte göras (jfr stycket Familjens inkomster/Granskning av avgif-
ten). 

 
Annat att beakta Då barnet deltar i småbarnspedagogik som anordnas av kommunen (i daghem 

och familjedagvård), kan familjen inte få hemvårdsstöd eller stöd för privat vård. 
Ett barn som får hemvårdsstöd kan delta i annan småbarnspedagogik (öppen 
småbarnspedagogik, klubbar och lekparker) samt i förskoleundervisningen ett 
år före läroplikten börjar.  

 
 Om barnets vård har anordnats med servicesedel, kan barnet inte samtidigt få 

hemvårdsstöd eller stöd för privat vård. Servicesedeln likställs med småbarns-
pedagogik som ordnas av kommunen enligt 11 a § i lagen om småbarnspeda-
gogik trots att klientavgiften för småbarnspedagogik som ordnas med service-
sedel bestäms på ett annat sätt än i den kommunala småbarnspedagogiken. 

 
 Familjer som får stöd är skyldiga att omedelbart meddela FPA då barnets små-

barnspedagogik eller förskoleundervisning börjar. Stöd som betalats ut på fel-
aktiga grunder återkrävs. 

 
 Tilläggsuppgifter om frågor i anknytning till avgiften fås genom att ringa 

till nummern: 
 

• tel. 02 262 5609, vardagar mån–fre kl. 9.00–12.00  
 

• eller kontakta oss via e-post: paivahoitomaksut@turku.fi.  
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	Familjens inkomster Som inkomster beaktas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster och skattefria inkomster hos de vuxna i familjen och det barn som deltar i småbarnspedagogik. Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas föregående års genomsni...
	Tid inom småbarnspedagogik
	Den avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åriga barn
	Den avgiftsfri småbarnspedagogik för barn som är född 2017 ordnas 20 timmar per vecka (4t/dag) under tiden 1.8.2022 - 31.7.2023.
	Avgiften för småbarnspedagogik på heltid
	 Avgiften för det yngsta och det i åldersordningen andra barnet är
	10,7 % x 1223 € = 131 €/mån, avrundat till närmaste heltal.
	Klientavgifter och behov av småbarnspedagogisk service
	Då man beräknar den tid som barnet i genomsnitt deltar i småbarnspedagogik per vecka, beaktas den tid som reserverats för småbarnspedagogik per kalendermånad.
	Eftersom antalet verksamhetsdagar i småbarnspedagogiken varierar månatligen, bör den reserverade tiden och användningen av de reserverade timmarna ställas i relation till antalet verksamhetsdagar per kalendermånad. Då barnets servicebehov förändras m...
	Avgift för småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisning
	Avgift för småbarnspedagogik som ordnas i skiftesvård
	Klientavgiften faktureras enligt beslutet om klientavgift och enligt barnets när-   och frånvarotimmar inom småbarnspedagogik
	Beslut om klientavgift  Familjen får ett beslut om avgift. I beslutet framgår avgiften för familjens alla barn som deltar i småbarnspedagogik och datum då avgiften börjar uppbäras. Beslutet baserar sig på familjens storlek, inkomster och den tid som r...
	(paivahoitomaksut@turku.fi)
	Personalen på platsen för småbarnspedagogik för dagbok över barnens när- och frånvarotimmar. Orsaken för barnets frånvaro bör utan dröjsmål meddelas till barnets plats för småbarnspedagogik, eftersom detta inte går att retroaktivt korrigera i fakture...
	Fakturering  Faktureringen börjar från den dag då man kommit överens om att småbarnspedagogiken börjar. Om småbarnspedagogiken börjar eller slutar i mitten av kalendermånaden, dras hälften av månadsavgiften av i faktureringen.
	Om familjen inte tar emot platsen för småbarnspedagogik och inte säger upp platsen skriftligen före den överenskomna dagen då småbarnspedagogiken ska börja, uppbärs hälften av barnets månadsavgift.
	Avgifter under semestertiden
	Juli  Juli är avgiftsfri månad om barnets gällande avtal för småbarnspedagogik har inletts före den första september föregående år. I de fall då juli inte är avgiftsfri månad faktureras:
	Två eller tre avgiftsfria månader under sommaren
	Under våren skickas en skriftlig förfrågan till familjerna om behovet av småbarnspedagogik under semestertiden.
	Andra semestertider Om barnet har lov under en annan tidpunkt, uppbärs avgift för barnets tillfälliga frånvarodagar. Om barnet är frånvarande hela kalendermånaden, uppbärs avgiften för en halv månad.
	Under höst-, jul- och sportlov
	Avgift för tillfällig småbarnspedagogik
	Sänkning av eller befrielse från avgift enligt prövning
	Annat att beakta Då barnet deltar i småbarnspedagogik som anordnas av kommunen (i daghem och familjedagvård), kan familjen inte få hemvårdsstöd eller stöd för privat vård. Ett barn som får hemvårdsstöd kan delta i annan småbarnspedagogik (öppen småbar...
	Tilläggsuppgifter om frågor i anknytning till avgiften fås genom att ringa till nummern:
	 tel. 02 262 5609, vardagar mån–fre kl. 9.00–12.00
	 eller kontakta oss via e-post: paivahoitomaksut@turku.fi.

