Klientavgifter inom småbarnspedagogiken
Avgiften för småbarnspedagogik bestäms tillsvidare. Avgiften justeras dock om inkomsterna på
grund av arbetsbyte, permittering eller dylikt höjs eller sänks väsentligt (+ - 5%), eller om
vårdbehovet ändras.
Föräldrarna bör själva meddela eventuella inkomstförändringar så att avgiften kan justeras.
Hur fastställs avgiften?
Avgiften är en månadsavgift. Familjebegreppet är grunden för barnens dagvårdsavgift. Till familjen
räknas föräldrar eller andra vårdnadshavare samt minderåriga som bor tillsammans med dem i
samma hushåll.
Månadsavgiften bestäms utgående från familjens storlek som en avgiftsprocent av familjens
månadsinkomster till den del de överstiger den lägsta inkomstgränsen. Till inkomstuppgifterna
läggs 5 % för semesterpenning.
Den nya lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) trädde i kraft 1.3.2017.
Indexjusteringar görs vartannat år.
Nya inkomstgränser gäller från 1.8.2018
Familjens Storlek
Personer

Inkomstgräns
euro/mån

Högsta avgiftsprocent

2

2012 € / månad

10,7 %

3

2713 € / månad

10,7 %

4

3080 € / månad

10,7 %

5

3447 € / månad

10,7 %

6

3813 € / månad

10,7 %

Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften
med 142 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.
Maximiavgiften för småbarnspedagogik för familjens yngsta barn är 289 euro/mån fr.o.m. 1.8.2018.
För nästa barn är avgiften högst 50 procent av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 145 euro.
Den lägsta månatliga avgiften är 27 euro. För tredje barnet och varje följande barn är avgiften 20 %
av avgiften för det yngsta barnet. Som familjens första barn betraktas alltid det yngsta barnet som
får dagvård.

De nya timgränserna som ligger till grund för varje barns vårdavtal och fakturering är följande

(Bildningsnämnden § 50/2017)

Max 60h/mån
Max 86h/mån 1
Max 115h/mån
Max 149h/mån
Mera än 149 h/mån

1-14h/vecka
5-20h/vecka
21-27h/vecka
28-34h/vecka
minst 35h/vecka

50% av den beräknade heltidsavgiften
60% av den beräknade heltidsavgiften
70% av den beräknade heltidsavgiften
85% av den beräknade heltidsavgiften
100% av den beräknade heltidsavgiften

Avgiften för förskolebarn och skolelever
Avgiften för förskolebarnens morgon- och eftermiddagsvård debiteras enligt följande:
• 0 - 3h/dag 50 % av heldagsavgift
• 3 - 5h/dag 60 % av heldagsavgift
• över 5h dag 100 % av heldagsavgift
Avgiften för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet debiteras enligt följande:
80 euro/månad
• 0 - 3h/dag
100 euro/månad
• Högst 4h/dag
140 euro/månad
• Högst 5h dag
160 euro/månad
• Över 5 h/dag
Frånvaro
Månadsavgift uppbärs också för tillfälliga frånvarodagar.
• I avgift uppbärs hälften av månadsavgiften om barnet p.g.a. sjukdom är borta från dagvården
mera än tio dagar per kalendermånad.
• Ingen avgift uppbärs om barnet p.g.a. sjukdom varit borta alla dagar i en kalendermånad.
• Om barnet av annan orsak varit frånvarande en del av månaden uppbärs full månadsavgift.
• Om barnet av annan orsak varit frånvarande en hel kalendermånad uppbärs hälften av
månadsavgiften.
Högsta avgift debiteras ifall vårdnadshavare inte inlämnat inkomstuppgifter. Vet man att man
kommer i högsta avgiftsklass och accepterar detta meddelar man det och inkomstuppgifter behöver
inte lämnas in.
Fakturering
Avgiften faktureras enligt avtal, dvs. enligt det antal timmar och procenter som vårdnadshavarna
gjort avtal om. Avtalet görs för minst 3 månader åt gången.
Den månatliga faktureringen görs utgående från ”Päikky” på daghemmen och utgående från
dagboksanteckningarna på eftis.
Avgift när kommunal dagvård inleds eller avslutas
Börjar eller upphör dagvården mitt under en månad uppbärs för förskole- och skolbarn dagsavgift,
som är månadsavgiften delad med 21 dagar och multiplicerad med vårddagarnas antal.
Päikky-systemet som används på daghemmen räknar automatiskt om avgiften så den
överensstämmer med dagar och timmar.
OBSERVERA att dagvårdsplatsernas uppsägningstid är 30 dagar. Uppsägning av dagvårdsplats görs

skriftligt till barnomsorgsledaren.

Juli månad är avgiftsfri månad för barn som har ordinarie plats, dvs. för dem som betalt avgift för
11 månader och således varit i vård 11 månader. Avgift på 12 månader uppbärs om barnet inte varit
frånvarande minst 21 verksamhetsdagar under året. Sjukfrånvaro beaktas inte som sådan frånvaro.
Öppethållningstider
Daghemmen håller öppet kl. 07 – 17, då behov finns även från kl. 6.30. Överenskommen vårdtid
bör hållas.
Tillfällig dagvård
Tillfällig dagvård ges enligt behov, om lediga platser finns. Tillfällig dagvård (max 5 dagar) efter
varandra, varefter månadsavgift fastställs. För denna dagvård uppbärs fr.o.m. 1.8.2017 en avgift om
17 euro/dag för heldag och 10 euro/dag för halvdag.
På frågor angående dagvård och avgifter svarar Barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist.
Birgitta Blomqvist, barnomsorgsledare
birgitta.blomqvist@korsnas.fi
Tel. 3479 146 måndag - torsdag
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