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FASTSTÄLLANDE AV SMÅBARNSPEDAGOGIKENS KLIENTAVGIFTER 1.8.2018
Småbarnspedagogikens klientavgifter fr.o.m. 1.1.2018
baserar sig på lagen om klientavgifter inom
småbarnspedagogiken. Klientavgifterna räknas ut som
en procentandel av familjens bruttoinkomster. Den
högsta avgiften är 289 €/mån. för familjens yngsta
barn, för det andra barnet 50 % (högst 145 €/mån.)
och för övriga barn i familjen 20 % (högst 58 €/mån.)
av avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det
yngsta barnet.
FAMILJESTORLEK
Vid fastställandet av familjens storlek beaktas personer
som lever i gemensamt hushåll eller under
äktenskapsliknande
förhållanden
samt
bådas
minderåriga barn som bor i samma hushåll.
INKOMSTER
Handlingar som styrker familjens inkomster ska
inlämnas senast då småbarnspedagogiken inleds.
Löneuppgifterna uppges med en lönespecifikation från
arbetsgivaren.
Inkomster
från
självständig
yrkesutövning och företagsverksamhet meddelas på en
separat blankett som fås antingen på Vandas webbsidor
vantaa.fi eller Vandainfos verksamhetsställen.
Som inkomster beaktas skattepliktiga förvärvs- och
kapitalinkomster samt skattefria inkomster hos i samma
hushåll
boende
barn,
förälder
eller
annan
vårdnadshavare samt dennas maka/make eller person
som lever i hushållet under äktenskapsliknande
förhållanden.
En utredning om semesterpenning ska också bifogas.
Om ingen utredning ges, utökas månadsinkomsterna
med 5 %.
Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda
underhållsbidrag för barn utanför familjen och andra
motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska
familjeförhållandena samt sytning. Kvitton över betalda
underhållsbidrag ska bifogas.
Uppgifter om inkomster som inte beaktas finns på
Vandas webbsidor vantaa.fi.
SMÅBARNSPEDAGOGIKENS KLIENTAVGIFT
Klientavgiften
fastställs
tillsvidare
då
småbarnspedagogiken inleds och på basis av uppvisade
intyg. Om intygen fattas eller klienten ger lov,
fastställs som avgift den högsta avgiften i
enlighet med vårdtiden.
JUSTERING AV KLIENTAVGIFTEN INOM
SMÅBARNSPEDAGOGIKEN
Avgifterna som uppbärs för småbarnspedagogik
justeras en gång om året, med undantag för familjerna

i den högsta avgiftsklassen, vilkas avgifter gäller fram
till slutet av juli under det år, då familjens äldsta barn
börjar i skolan.
För att klientavgiften ska kunna justeras är familjen
skyldig att meddela
•
om familjens inkomster förändras väsentligt
•
om familjens storlek ändras.
Klientavgiften för småbarnspedagogik justeras
från början av den månad som följer på
ansökningsmånaden.
Om beslutet gällande fastställande av avgiften baserar
sig på felaktiga uppgifter som klienten har lämnat, kan
avgiften korrigeras retroaktivt för högst ett år.
Klientavgiften justeras också om ändringar sker i
gällande stadgar eller beslut.
Uppgifter om förändringar i familjens inkomster eller
storlek, adress- och namnändringar samt av
vårdnadshavaren fritt formulerade ansökningar om
avgiftsnedsättning
skickas
till
adressen
småbarnspedagogiska tjänster, PB 313, 01030 Vanda
stad. Ansökan kan också lämnas in på Vandainfos
verksamhetsställen.
Småbarnspedagogiken i Vanda har, oberoende av
klientens samtycke, möjlighet att kontrollera uppgifter
om
klientens
anhängiga
förmåner
samt
betalningsuppgifter ur FPA:s datasystem. (Lagen om
klientens ställning och rättigheter inom socialvården 21 §)

MÅNADSAVGIFT
Klientavgiften faktureras som månadsavgift för högst
elva (11) kalendermånader per verksamhetsår (1.8–
31.7). Den avgiftsfria månaden är juli, förutsatt att
barnet börjat i småbarnspedagogiken senast inom
september föregående år. En familj som flyttar till
Vanda ska meddela om barnet har omfattats av
kommunal småbarnspedagogik i en annan kommun vid
verksamhetsårets början.
Familjens sammanräknade bruttoinkomster ligger till
grund för klientavgiften.
Avgiftsprocenterna,
följande:
Familjestorlek

2
3
4
5
6

Inkomstgräns
bruttoinkomst €/mån

2102
2713
3080
3447
3813

bruttoinkomstgränserna
avgiftsprocent

inkomster, vilka har
den högsta
avgiften € /mån

10,7
10,7
10,7
10,7
10,7

4799
5410
5777
6144
6510
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Om familjeantalet är större än 6, höjs den inkomstgräns
som ligger som grund för fastställandet av avgiften med
142 euro för varje påföljande minderårigt barn i
familjen.
Om inkomsterna underskrider minimibruttoinkomstgränsen eller om avgiften per barn är mindre än 27 €,
uppbärs ingen avgift.
Ni kan räkna ut avgiften för småbarnspedagogik på
heltid för er familj enligt följande modell: Beräkna
familjestorleken.
Kontrollera
bruttoinkomstgränsen/mån. Dra av den från era
genomsnittliga bruttoinkomster per månad. Räkna
avgiftsprocentsandelen (10,7 %) av det återstående
beloppet = klientavgiften för småbarnspedagogik.
AVGIFTER SOM TAS UT
Genomsnittligt veckotimantal
Minst 35 h/vecka
Över 25 h – under 35 h/vecka
Över 20 H – högst 25 h/vecka
Högst 20 h/vecka
Service för tillfällig barndagvård
Tid
yngsta barnet
Över 5 timmar–
högst 7 h/dag
34 euro/dag
Högst 5 h/dag
20 euro/dag

avgift
100 %
80 %
60 %
50 %
syskon
20 euro/dag
12 euro/dag

Klubbverksamheten är gratis.
AVGIFTER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK I
ANSLUTNING TILL FÖRSKOLEUNDERVISNING
Avgiftsfri förskoleundervisning ges under skoldagar, 4
timmar per dag. Avgifterna för småbarnspedagogik i
anslutning till förskoleundervisningen gäller också under
skolloven. Under sommaren uppbärs avgifter för den tid
ett barn deltar i småbarnspedagogiken.
Förskoleundervisning och småbarnspedagogik

avgift

över 45 h per vecka
över 40 – högst 45 h per vecka
högst 40 h per vecka

80 %
65 %
45 %

FRÅNVARONS INVERKAN PÅ AVGIFTEN FÖR
SMÅBARNSPEDAGOGIK
Månadsavgiften
uppbärs
i
regel
också
för
frånvarodagar. Även
om
barnet
deltar
i
småbarnspedagogiken endast en dag under en
kalendermånad uppbärs ändå avgift för hela
månaden.
Följande undantag görs gällande månadsavgiften:

1) om barnet på grund av sjukdom är borta från
småbarnspedagogiken
alla
verksamhetsdagar
under en kalendermånad, uppbärs ingen avgift,
2) om barnet på grund av sjukdom är borta från
småbarnspedagogiken
minst
elva
(11)
verksamhetsdagar under en kalendermånad,
uppbärs hälften av månadsavgiften,
3) om barnet på grund av andra orsaker än sjukdom
är borta från småbarnspedagogiken alla dagar
under en kalendermånad, uppbärs hälften av
månadsavgiften.
Frånvaro på grund av sjukdom ska meddelas till
vårdplatsen genast första dagen barnet är sjukt. Om
barnet är borta från småbarnspedagogiken utan att det
meddelats om det, tolkas frånvaron som annan
frånvaro.
DÅ SMÅBARNSPEDAGOGIKEN INLEDS OCH
AVSLUTAS
Avgiften uppbärs från och med den första
dagvårdsdagen som fastställts i dagvårdsbeslutet. För
att undvika återkrav ska föräldrar till barn med
hemvårdsstöd eller stöd för privat vård meddela FPA
om att barnet börjat i småbarnspedagogiken. Om
vårdplatsen inte tas emot, kan vårdbehovet en gång
skjutas upp minst fyra månader framåt. Om barnets
plats inom småbarnspedagogiken sägs upp, upphör
faktureringen det datum då småbarnspedagogiken
avslutas.
För en vårdplats inom småbarnspedagogiken som sökts
och beviljats, men inte tagits emot eller annullerats före
startdagen, uppbärs hälften av månadsavgiften.
FAKTURERING
Klientavgiften faktureras en gång per månad med en
faktura som skickas hem eller per e-faktura. Fakturans
förfallodag är den 15:e i efterföljande månad.
Krediteringar av fakturor görs i regel i efterskott.
Avgifterna är indrivningsbara utan dom.
KONTAKTUPPGIFTER
Kundservice och hjälp med att göra en
inkomstutredning fås vid Vandainfos verksamhetsställen
i Dickursby, Myrbacka och Korso
tfn 09 83929481, vantaa-info@vantaa.fi.
Ytterligare information om klientavgiftsbesluten
information fås av byråsekreterarna som tar hand om
avgiftsärenden fornamn.efternamn@vantaa.fi
(Kontaktinformation finns under webbadressen
www.vantaa.fi)
intyg över inkomster skickas till adressen:
Småbarnspedagogiken/klientavgifter
PB 313, 01030 Vanda stad

