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Dagvårdsavgifter från 1.8.2018

DAGVÅRDSAVGIFTER
Småbarnspedagogik
Avtalade timmar/månad

Timmar/vecka

Avgiftsprocent

150 h/mån el. mer
116-149 h/mån
87-115 h/mån
61-86 h/mån
Max 60 h/mån

37,5 h/v el. mer
29-37,25 h/v
21,75-28,75 h/v
15,25–21,5 h/v
0-15 h/v

100 %
85 %
70 %
60 %
50 %

Förskoleundervisning gratis
Förskolebarn som har för- och eftermiddagsvård faktureras.

Tillfällig vård
För tillfällig vård (högst 10 dgr) uppbärs en avgift på 16 euro för heltidsvård och 11 euro för deltidsvård.

För- och eftermiddagsvård för skolelever
max 3 tim/dag
3-4 tim/dag
över 4 tim/dag
max 3 tim/dag
3-4 tim/dag
över 4 tim/dag

max 10 dgr/mån
max 10 dgr/mån
max 10 dgr/mån
11-21 dgr/mån
11-21 dgr/mån
11-21 dgr/mån

= 60 euro
= 80 euro
= 100 euro
= 80 euro
= 100 euro
= 120 euro

Avdrag
Månadsavgift uppbärs även för tillfälliga frånvarodagar.





Om ett barn på grund av sin sjukdom är borta från dagvården en längre tid än tio dagar eller hälften av de
fastställda vårddagarna i en kalendermånad, uppbärs i avgift hälften av månadsavgiften.
Om frånvaro på grund av barnets sjukdom pågår en hel kalendermånad, uppbärs ingen avgift.
Är barnet av någon annan orsak borta från dagvården hela kalendermånaden, uppbärs i avgift hälften av
månadsavgiften.
Om vårdnadshavarna meddelat frånvaro för minst en vecka, senast 14 dagar innan frånvaron, betalar man
halva avgiften för frånvaron.
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INKOMSTUTREDNING
Avgiften för heldagsvård är högst 289 euro för det yngsta barnet och 145 euro för det näst yngsta barnet i dagvård. För de övriga
barnens heldagsvård uppbärs en avgift på 20 % av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 58 euro.
Inkomstutredningsblankett (hittas på hemsidan under dagvårdsavgifter) jämte bilagor lämnas in den 5:e, månaden efter
dagvården inletts. Vårdnadshavare till de barn som har en dagvårdsplats tillsvidare bör varje år lämna in inkomstutredning.
Om avgiften efter inkomstutredning är lägre än 27 euro/barn/månad, uppbärs den inte.
Ni kan räkna ut familjens avgift för heldagsvård enligt följande modell: Räkna ut familjens storlek och era genomsnittliga
bruttoinkomster/månad. Avdra minimigränsen för bruttoinkomsten per månad från era genomsnittliga bruttoinkomster. Räkna
ut avgiften för det yngsta barnets heldagsvård genom att tillämpa avgiftsprocenten på det erhållna beloppet enligt er
avgiftsprocent (11,5 eller 9,4 eller 7,9). Vid fastställande av familjestorleken beaktas personer som bor i samma hushåll i
äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande samt båda personernas minderåriga barn som bor i samma hushåll.
Avgiftsprocenten, minimi- och maximigränserna för bruttoinkomsterna är följande:
Familjens storlek
2
3
4
5
6

Inkomstgräns
€/månad

Högsta avgiftsprocent

Inkomstgräns för
högst avgift

2 102
2 713
3 080
3 447
3 813

10,70
10,70
10,70
10,70
10,70

4 798
5 409
5 776
6 143
6 509

Som inkomst beaktas:




Skattepliktiga förvärvs och kapitalinkomster (brutto)
Skattefria inkomster
Årliga resultatpremier

Bilagor:




Löntagare lämnar in lönespecifikation (hela årets inkomster inkl. semesterersättning och – peng bör framkomma)
Jord- och skogsbrukare samt egenföretagare – senaste bokslut eller löneintyg (aktiebolag)
Alla (även löntagare) lämnar in skatteförvaltningens senaste fastställda skattebesked och pågående års
specifikationsdel av skatteförslaget vari skogsareal, dividender och hyresfastigheter framkommer.

Som inkomst beaktas inte stöd för hemvård av barn, barnbidrag, handikappbidrag för personer under 16 år och vårdbidrag och
kostersättning för personer över 16 år som får handikappbidrag och pension enligt lagen om handikappförmåner (570/2007),
barnförhöjning enligt folkpensionslagen, (268/2007), bostadsbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på
basis olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenutbildningsstöd, studiestödets bostadstillägg,
sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd,, ersättning för uppehälle enligt lagen om
Folkpensionsansanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), kostnadsersättning enligt
lagen om offentlig arbetskrafts- och företagarservice, stipendier som betalas på grund av studier eller andra motsvarande
understöd, samt inte heller ersättningar för kostnaderna för familjevård.
Som avdrag för inkomsterna beaktas underhållsbidrag som betalas till barn utanför familjen och andra motsvarande kostnader
som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt sytning.

Inkomsterna måste redogöras på ett pålitligt sätt. Bilagor bör alltid bifogas. Uppger man inte alla sina inkomster,
uppbärs den högsta avgiften.
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