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KLIENTAVGIFTER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK I JÄRVENPÄÄ FRÅN OCH MED 1.8.2019
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1. FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK
Månadsavgiften som tas ut för småbarnspedagogik baserar sig på lagen om klientavgifter inom
småbarnspedagogiken (1503/2016). Klientavgiften för småbarnspedagogik bestäms enligt familjens
storlek, servicebehovet samt familjens inkomster. Avgiften baserar sig på den tid för småbarnspedagogik
som överenskommits (reserverats) på förhand i barnets serviceavtal (inte den använda tiden).
I Träskända är småbarnspedagogiken på heltid, om barnets behov av småbarnspedagogiktimmar är 147
eller fler per månad. Maximibeloppet för småbarnspedagogik på heltid för en familjs yngsta barn i vård är
289 euro/månad. Den högsta avgiften för det därnäst födda barnet i samma familj som är i
småbarnspedagogik är 50 % av det yngsta barnets avgift (högst 145 euro per månad). För varje barn
därefter är avgiften 20 % av den månadsavgift som tas ut för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta
barnet. Den lägsta månadsavgiften som tas ut per barn är 27 euro. Småbarnspedagogiken i Järvenpää
anordnar från och med 1.8.2019 för femåringar (barn som under kalenderåret fyller 5 år) 20 timmar per
vecka avgiftsfri småbarnspedagogisk undervisning.
Avgiften för småbarnspedagogiken räknas så, att man enligt familjens storlek drar av inkomstgränsen
enligt tabellen från familjens bruttoinkomster. Slutsumman multipliceras med det procenttal som tabellen
utvisar. Resultatet visar barnets klientavgift för småbarnspedagogiken i euro per månad. Avgiften avrundas
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till närmaste eurobelopp. Beträffande familjens storlek beaktas personer som lever i gemensamt hushåll i
äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande samt bådas minderåriga barn som bor med dem i samma
hushåll.
En klientavgiftskalkylator finns på Träskända stads webbplats (på finska): Järvenpään kaupunki/ Kasvatus
ja opetus/ Varhaiskasvatus/ Maksut/ Varhaiskasvatus/ Maksulaskuri.
Familjens
storlek
personer
2
3
4
5
6
Exempel 1:

Inkomstgräns
(brutto)
euro/mån.
2 102
2 713
3 080
3 447
3 813

Högsta
avgifts-%
10,70
10,70
10,70
10,70
10,70

vårdnadshavare 1, vårdnadshavare 2
samt 2-, 3- och 4-v barn = antal familjemedlemmar 5
Bruttoinkomster sammanlagt 4 930 euro/mån.
4 930 - 3 447 = 1 483
10,70 % av 1 483 euro (0,107 * 1483) = 158,68
2-åringens avgift 159 euro/mån.
3-åringens avgift (50 %) 80 euro/mån.
4-åringens avgift (20 %) 32 euro/mån

Inkomstgräns för Inkomstgräns för
minimiavgift (27 €) maximiavgift (289
euro/mån.
euro/mån.
€)
2 354
4 803
2 965
5 414
3 332
5 781
3 699
6 148
4 065
6 514
Exempel 2:
vårdnadshavare 1 samt 1- och 4-v barn = antal
familjemedlemmar 3
Bruttoinkomst sammanlagt 3200 euro/mån
3 200 - 2 713 = 487
10,7 % av 487 euro (0,107*487) = 52,10
Avgift för en 1-åring 52 euro/mån
4-åringens avgift (50 %) 0 euro/mån

Om familjen är större än sex (6) personer, höjs inkomstgränsen som ligger som grund för fastställandet av
avgiften med 142 euro för varje därpå följande minderårigt barn i familjen (under 18-åringar) från och
med 1.8.2018.
2. TIMBASERADE AVGIFTER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK
Månadsavgiften för småbarnspedagogik fastställs enligt den reserverade tiden enligt tabellen nedan.
klientavgiften för småbarnspedagogik fastställs enligt det
%-andel av
Exempel enligt
antal timmar som behövs per månad enligt följande:
heltidsavgift
högsta
(totalt antal timmar/månad har räknats enligt 21 dgr/mån.)
avgiftsklass
(289 €)/mån.
60
173 €
84 timmar/månad
småbarnspedagogik som pågår i genomsnitt högst 20 h per
vecka
70
202 €
85–105 timmar/månad
småbarnspedagogik som pågår i genomsnitt högst 25 h per
vecka
85
246 €
106–146 timmar/månad
småbarnspedagogik som pågår i genomsnitt högst 34 h per
vecka
(förskoleelever 106 timmar per månad eller mer)
100
289 €
147 timmar/månad eller mer
småbarnspedagogik i som pågår i 35 h eller mer per vecka
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Under månader som är kortare (20 dgr) eller längre (22–23 dgr) kan barnet använda småbarnspedagogik
enligt serviceavtalet.
Om barnets tid inom småbarnspedagogik avtalas i serviceavtalet med den närmaste chefen inom
småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiktiden för barn inom skiftesvård baserar sig på
vårdnadshavarnas arbetsskift. Ett serviceavtal för barnets tid inom småbarnspedagogik görs med den
närmaste chefen också gällande skiftesvård.
Familjen ska meddela tiderna då barnet deltar i småbarnspedagogiken via den elektroniska
bokningskalendern så tidigt som möjligt, dock senast kl. 18 på måndagen föregående vecka.
3. AVGIFTEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNING FÖR OCH 5-ÅRINGAR UTÖVER 20 TIMMARS AVGIFTSFRI
SMÅBARNSPEDAGOGISK UNDERVISNING
För barn i förskoleåldern anordnas avgiftsfri förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande
utbildning fyra (4) timmar om dagen. För femåringar erbjuds i enlighet med ett beslut av stadsfullmäktige
i Järvenpää 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogisk undervisning per vecka. [1}För femåringar erbjuds
i enlighet med ett beslut av stadsfullmäktige i Järvenpää 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogisk
undervisning per vecka.{2] Avgiften för barn i förskoleåldern och för ett femårigt barn är emellertid 85 %
av avgiften för förskoleundervisning på heltid. Ett undantag utgör förskoleelever inom skiftesvård som
behöver 147 timmar skiftesvård per månad eller mer. Deras klientavgift för småbarnspedagogik är 95 %
av avgiften för småbarnspedagogik på heltid.
Serviceavtalet och avgiften för barnets småbarnspedagogik gäller enligt det som avtalats tidigare fram till
att förskoleundervisningen börjar. När barnet påbörjar förskoleundervisningen, uppdateras barnets
placering och serviceavtal så att det motsvarar den småbarnspedagogik som barnet behöver utöver
förskoleundervisningen. Även klientavgiftsbeslutet uppdateras så att det stämmer överens med
serviceavtalet. I augusti får familjen en faktura som vid behov innehåller två olika avgifter. Fakturan består
av avgiften för det tidigare behovet av småbarnspedagogik, som faktureras i början av augusti, och av en
avgift för småbarnspedagogik på deltid efter att förskoleundervisningen börjat. För juni och juli efter
förskoleundervisningsåret görs ett nytt klientavgiftsbeslut enligt serviceavtalet vid behov för barnet, om
familjen behöver mer småbarnspedagogik än vad den behövde under förskoleundervisningsåret.
4. INKOMSTUPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS IN FÖR FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTEN
Avgiften för småbarnspedagogik fastställs som varande i kraft tills vidare. För fastställandet av avgifterna
bör

familjen

lämna

in

inkomstuppgifterna

till

småbarnspedagogiken

innan

småbarnspedagogikförhållandet påbörjas. Ifall inkomstverifikaten inte lämnas inom utsatt tid,
fastställer staden maximiavgiften. Gjorda avgiftsbeslut rättas inte retroaktivt på basis av
inkomstuppgifter som inkommit för sent.
Som inkomster beaktas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster, skattefria inkomster och beräknad
skogsinkomst hos de föräldrar, och även deras sambo, som bor tillsammans med barnet, samt barnets egna
inkomster.
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4.1. Inkomstintyg
Inkomstintyg som ska uppvisas för fastställande av avgiften:
 Föräldrarnas lönespecifikation med bruttolön och tillägg + naturaförmåner/mån. + semesterpenning.
Av specifikationen bör också framgå inkomster från innevarande och föregående kalenderår.
 Intyg över pensioner, andra förmåner och kapitalinkomster (t.ex. moderskaps-, sjuk-, rehabiliterings-,
utbildnings- och arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd samt ränte- och dividendinkomster)
 En självständig rörelseidkare eller yrkesutövare bör lämna in en inkomstutredningsblankett för
företagare med bilagor (instruktioner på blanketten). Blanketten återfinns på Träskända stads
webbplats (Kasvatus ja opetus/ Varhaiskasvatukseen hakeminen/ Hakemukset ja lomakkeet/ Yrittäjän
tuloselvitys).
4.2. Underhållsbidrag
Som inkomster beaktas regelbundet erhållna underhållsbidrag och som inkomstavdrag beaktas betalda
underhållsbidrag. Dessutom beaktas 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 på livstid (sytning).
4.3. Inkomster som inte beaktas vid fastställandet av avgift för småbarnspedagogik
Barnbidrag, förmåner enligt lagen om handikappförmåner (570/2007), barnförhöjning enligt
folkpensionslagen (568/2007), studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994), bostadsbidrag, sjukvårdsoch undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg,
vuxenutbildningsstöd, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning
för
uppehälle
enligt
lagen
om
Folkpensionsanstaltens
rehabiliteringsförmåner
och
rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), kostnadsersättning enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och
företagsservice (916/2012), stipendier och andra motsvarande understöd som betalas på grund av studier,
ersättningar för kostnaderna för familjevård och stöd för hemvård av barn.
4.4. Fastställandet av avgift för småbarnspedagogik när barnet bor turvis hos vardera föräldern
Om vårdnadshavarna bor på olika adresser, men småbarnspedagogik ordnas åt barnet bara i en kommun,
fastställs avgiften enligt inkomsterna i den familj, hos vilken barnet har sin boplats enligt
Befolkningsregistercentralen.
Även om båda föräldrarna behöver småbarnspedagogik för barnet, adresseras avgiften till den
vårdnadshavare hos vilken barnet bor enligt Befolkningsregistercentralen. Vårdnadshavarna
kommer tillsammans överens om hur räkningen fördelas.
Om småbarnspedagogik ordnas åt barnet i två kommuner, fastställs avgiften skilt i vardera kommunen.
Avgifter som fastställs på detta sätt får inte tillsammans överskrida 289 euro per månad.
5. MOTTAGANDE, ANNULLERING OCH AVSLUTANDE AV PLATS INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK
Vårdnadshavarna ska meddela chefen inom småbarnspedagogiken skriftligen om mottagande, annullering
och avslutande av en plats inom småbarnspedagogik.
Om barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare inte tar emot en plats som beviljats barnet, och platsen
inte har annullerats förrän småbarnspedagogiken börjar, tas hos barnets vårdnadshavare ut hälften av den
månadsavgift som bestäms enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (lagen om
klientavgifter inom småbarnspedagogiken 10 § 1 mom.).
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6. FRÅNVARONS INVERKAN PÅ AVGIFTEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIKEN
Barnets tillfälliga frånvarodagar gottgörs inte i klientavgiften för småbarnspedagogik.
Om ett barn på grund av sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken minst 11 verksamhetsdagar i
kalendermånaden, tas för månaden ut hälften av den normala klientavgiften. Om barnet på grund av
sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar under kalendermånaden, tas ingen avgift ut för den
månaden.
Ingen avgift tas ut för de dagar (för det barnets del, som perioden för faderskapspenning gäller), då barnet
är borta från småbarnspedagogiken under perioden för faderskapspenning (sjukförsäkringslagen
1224/2004 7 §). Faderskapspenningsperioden ska meddelas skriftligen till platsen för småbarnspedagogik
senast två veckor innan perioden börjar.
Om ett barn av en annan orsak är borta från småbarnspedagogiken en hel kalendermånad, tas hälften av
månadsavgiften ut som avgift.
7. SEMESTRAR
Avgiften tas ut för 11 månader under verksamhetsåret (1.8.–31.7.). Den 12:e månaden, dvs. juli är
avgiftsfri, om barnet utan avbrott varit närvarande från och med 31.8. Om barnets småbarnspedagogik inte
har börjat under augusti, bildas ingen avgiftsfri julimånad följande år, och då faktureras även reserverade
småbarnspedagogikdagar också för juli.
Om barnet är närvarande i småbarnspedagogiken i 12 månader, och det inte ingår någon semesterperiod i
perioden, kan en avgift tas ut för 12 månader.
Om inga dagar inom småbarnspedagogik har reserverats för barnet i samband med bokningen av
småbarnspedagogiktider för juni och juli före utsatt dag, tas inga avgifter ut för månaderna i fråga
(stadsfullmäktiges beslut 20.4.1998 § 58 om dagvårdsavgifter för juli–augusti).
En årssemester eller annan med semester jämförbar frånvaro utgör inte en grund för nedsatt avgift.
Om en semestertid inte avbokas
Om barnets vårdnadshavare reserverar en plats för barnet inom småbarnspedagogiken för tiden för sin
semester till småbarnspedagogikenheternas s.k. jourtid och inte annullerar platsen i tid, kan hälften av den
månadsavgift tas ut för platsen. Fastän familjens inkomster är så låga att ingen månadsavgift bestämts för
barnet, tas det dock för en plats som reserverats inom småbarnspedagogiken ut hälften av den lägsta
avgiften (lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 10 § 2 mom.).
8. FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTEN ATT VARA I KRAFT TILLS VIDARE OCH JUSTERING AV AVGIFTEN
Avgiften för småbarnspedagogik fastställs att vara i kraft tills vidare. Avgiften för småbarnspedagogik
ändras inte retroaktivt, och avgiften gottgörs inte på grund av kortvariga förändringar i behovet av
småbarnspedagogik. Behovet av förändring bär vara av permanent natur för att avgiftsbeslutet ska ändras.
När småbarnspedagogiken för ett barn börjar eller slutar mitt i en kalendermånad, fastställs avgiften enligt
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den avtalade tiden för småbarnspedagogik som lägre än den sedvanliga månadsavgiften.
Avgiften för småbarnspedagogik justeras en gång per år på basis av begärda nya inkomstuppgifter och
gällande bestämmelser.
Avgiften justeras även på basis av vårdnadshavarnas anmälan under pågående verksamhetsperiod
ifall:
 familjens bruttoinkomster förändras +/- 10 %
 familjens storlek förändras (t.ex. skilsmässa, barnafödsel, ny make/maka)
 familjens småbarnspedagogiktider och -behov förändras permanent
Avgiften justeras också om gällande bestämmelser ändras. Ifall avgiftsbeslutet har grundat sig på felaktiga
uppgifter från kunden eller dennes representant, eller om man inte har meddelat om förändringarna enligt
denna instruktion, kan den förändrade avgiften korrigeras retroaktivt för högst ett års tid (lagen om
klientavgifter inom småbarnspedagogiken 12 § 2 mom.).
Vårdnadshavarna ska så snabbt som möjligt kontakta chefen för småbarnspedagogikenheten beträffande
överskridningar av det månatliga timantalet för småbarnspedagogik och uppdatera serviceavtalet så att det
motsvarar det förverkligade antalet timmar för småbarnspedagogik. Om den förverkligade tiden för
småbarnspedagogik (timantalet) per kalendermånad överskrider den timgräns som avtalats i serviceavtalet,
tas månadsavgiften ut enligt det förverkligade timantalet. Ett underskridande av antalet timmar gottgörs
inte.
9. ANMÄLAN OM FÖRÄNDRINGAR
Vårdnadshavarna ska på förhand och utan dröjsmål meddela förändringar som påverkar
klientavgiften för småbarnspedagogik samt tiden för och rätten till småbarnspedagogik till krävda
parter (se nedan).
Förändringar gällande klientavgiften för småbarnspedagogik
Till småbarnspedagogikens byråsekreterare ska lämnas uppgifter om förändringar i
familjeförhållanden och familjestorlek, väsentliga (+/- 10 %) förändringar i inkomstuppgifter samt
adressändringar. Inkomstverifikat ska skickas per brev.
Förändringar gällande serviceavtalet
Vårdnadshavarna ska utan dröjsmål meddela chefen för småbarnspedagogiken om förändringar i det
regelbundna behovet av småbarnspedagogik, förändringar i familjestorlek och förändringar gällande
sysselsättning samt adressändringar.
För tiden för permittering av vårdnadshavare har barnet rätt till småbarnspedagogik på heltid under två
månader, liksom även barn till vårdnadshavare som blir arbetslösa (lag om småbarnspedagogik 11 a § 2
mom.).
Om behovet av småbarnspedagogik är regelbundet mindre än den tid för småbarnspedagogik som avtalats
i serviceavtalet, uppdateras serviceavtalet med chefen för småbarnspedagogiken så att det motsvarar
behovet från och med den första dagen i följande kalendermånad.
Avgiften för småbarnspedagogik ändras inte retroaktivt och ändringarna görs från och med början
av följande kalendermånad.
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10. FAKTURERINGSGRUNDER
Klientavgiften för småbarnspedagogik faktureras per kalendermånad i efterhand.
Faktureringen av avgiften för småbarnspedagogik baserar sig på den tid som överenskommits (reserverats)
på förhand i barnets serviceavtal, inte den använda tiden.
Barnets avgiften för småbarnspedagogik ändras inte mitt i månaden. Ett undantag utgör ändå barn i
förskoleundervisning som behöver småbarnspedagogik utöver förskoleundervisning. För dem görs vid
behov två avgiftsbeslut för augusti (ett beslut före förskoleundervisningens början och ett beslut när
förskoleundervisningen har börjat).
11. SÄNKNING ELLER EFTERSKÄNKNING AV KLIENTAVGIFT
En klientavgift kan sänkas eller efterskänkas helt på basis av en behovs- och lägesbedömning från fall till
fall. En avgift som påförts för småbarnspedagogik ska efterskänkas eller sänkas om förutsättningarna för
serviceanvändaren eller familjen att försörja sig eller fullgörandet av den lagstadgade försörjningsplikt
som barnets förälder eller vårdnadshavare har äventyras av att avgiften tas ut (lagen om klientavgifter
inom småbarnspedagogiken 1503/2016).
Avgiften kan efterskänkas eller sänkas, när avgiften skulle leda till ett behov av utkomststöd eller
preventivt stöd. Dessutom beaktas till exempel familjens helhetssituation, kroniska sjukdomar, långvariga
interna problem inom familjen, barnskyddsfrågor och en betydande tillfällig sänkning av inkomstnivån.
Ifall man ansöker om befrielse från/sänkning av avgift på basis av att den lagstadgade försörjningsplikten
äventyras, beaktas samma ovan nämnda grunder.
Blanketten för sänkning/efterskänkning av avgiften för småbarnspedagogik återfinns på Träskända stads
webbplats (Kasvatus ja opetus/ Varhaiskasvatukseen hakeminen/ Hakemukset ja lomakkeet/
Päivähoitomaksun alennusanomus). Som bilaga till ansökan bifogas inkomst- och utgiftsverifikat. De
klienter som får utkomststöd ska lämna in en kopia på det senaste beslutet och den senaste uträkningen
om utkomststöd som inkomstutredning. I beslutet om sänkning eller efterskänkning av avgiften tillämpas
principerna om preventivt barnskydd.
En sänkning eller efterskänkning av en klientavgift beviljas inte retroaktivt, utan från början av
den månad då ansökan har inkommit till småbarnspedagogikens byrå. Direktören för
småbarnspedagogiken beslutar om sänkning eller efterskänkning av avgiften för småbarnspedagogiken.
För en förfallen småbarnspedagogikavgift tas lagenlig dröjsmålsränta ut.
Vid tillfälliga betalningssvårigheter, ta kontakt med småbarnspedagogikens byrå före räkningens
förfallodag. Obetalda avgifter för småbarnspedagogik överförs för indrivning efter förfallodagen på
fakturan.
Förfrågningar gällande avgifter för småbarnspedagogik:
paivahoitosihteerit@jarvenpaa.fi
040 315 2582
Inlämnande av inkomstuppgifter: Yhteiskouluntie 13, PL 41, 04401 Järvenpää
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