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Ändringar i inkomstgränserna för småbarnspedagogikens klientavgifter och syskonrabatten från 

och med 1.1.2018 

Riksdagen godkände 8.12.2017 ändringarna i 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedago-

gik. 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.   

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 inkomstgränserna. Eftersom inkomst-
gränserna stiger hör inte alla som tidigare betalat den högsta avgiften i fortsättningen till denna 
grupp.  
 

Klientavgiften kan uppskattas med avgiftskalkylatorn http://laskurit.turku.fi/paivahoitolaskuri_svenska.php 
Lämna in era inkomstuppgifter via småbarnspedagogikens elektroniska tjänster om ni vill att klientavgif-
ten i fortsättningen grundar sig på era inkomstuppgifter.  
 
Ifall er klientavgift tidigare har baserat sig på era inkomstuppgifter och inga ändringar skett i era inkoms-
ter, kräver inte lagändringen några åtgärder från er sida och nya inkomstuppgifter behöver heller inte 
lämnas in. 

Under januari skickas till alla familjer nya avgiftsbeslut, i vilka inkomstgränser och syskonrabatt beak-
tats enligt lagändringen. 

Ifall ni vill lämna in nya inkomstuppgifter för att få ett nytt beslut om klientavgift, bör uppgifterna lämnas in 
till småbarnspedagogiken senast under januari 2018, antingen elektroniskt eller enligt instruktionerna på 
blanketten för inkomstutredning. Ändringar görs inte retroaktivt.  
 
Inkomstgränserna som utgör grunden för bestämmandet av avgiften har höjts så att avgifterna sjunker 
för familjer som har små och medelstora inkomster. 
 

Familjens 
storlek 

personer 

Nuvarande in-
komstgräns 
1.3.2017 

från €/månad 

Högsta 
avgiften 
% 

Inkomstgränser från 
1.1.2018 €/kk 

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 

 
Avgiften bestäms fortfarande utgående från familjens storlek och inkomster samt utgående från den tid 
som reserverats för småbarnspedagogik per kalendermånad. De inkomster som bestämmandet av avgif-
ten grundar sig på ändras inte. Ifall den sökande inte meddelar familjens inkomster, bestäms den högsta 
avgiften (nämnden för fostran och undervisning 18.1.2017 § 3). 

Varje familj får ett eget beslut om klientavgift. I beslutet finns avgifterna för familjens alla barn specifice-
rade.  

Mer information:  

http://laskurit.turku.fi/paivahoitolaskuri_svenska.php
https://tunnistaminen.suomi.fi/sivut/discovery-page/?entityId=https%3A%2F%2Fvarhaiskasvatus.turku.fi%2FTurkuEdu_LPH&return=%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1&timeout=295&target=%2Fsp-secured%3Ftid%3Duosmjsp9tqf706hjb2gc3k4edu%26pid%3Dde3c53dc346e3fcc019671ab17f5f1cd24df16323f5710b5f75c49feccaa6fe9%26tag%3D1712151129f648&authMethdReq=TUPAS;HST;MOBIILI
https://varhaiskasvatus.turku.fi/HCW.Welfare.Common.desktopweb/?actor=Actor_Relative&idpmethod=SAML&Domain=TurkuEdu_LPH
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Beslut av nämnden för fostran och undervisning 13.12.2017 § 200 om klientavgifter i småbarnspedago-
giken. 

Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1503/2016 

Ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 8.12.2017  

http://ah.turku.fi/kasopelk/2017/1213015t/welcome.htm
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161503
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161503
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_115+2017.aspx

