
  

 
 
 
 

Avgifter inom småbarnspedagogiken i Malax fr.o.m. 1.8.2022 
 
 
Den högsta avgiften för 150 h/mån. eller mer är 295 €/mån./barn. Om familjen har 
flera barn inom småbarnspedagogiken är avgiften för det äldre barnet 40 % av avgif-
ten för familjens yngsta barn. För varje följande barn är avgiften 20 % av avgiften för 
det yngsta barnet. Den lägsta avgift som debiteras är 28 €/månad. 
 
Avgiften bestäms tillsvidare. Avgiften justeras dock om inkomsterna på grund av 
arbetsbyte, permittering el. dyl. höjs eller sänks väsentligt (+/- 5 %), eller om vårdbe-
hovet ändras. Familjen är skyldig att meddela skriftligt med bilagor om väsentliga 
ändringar i familjens inkomster eller ändringar i familjestorleken. Om avgiftsbeslutet 
fattats på basis av oriktiga uppgifter som lämnats av klienten, kan avgiften rättas ret-
roaktivt. 
  
Inkomstutredningen ska lämnas in till kanslisten inom 1 månad efter att barnet har 
inlett sitt deltagande i småbarnspedagogisk verksamhet. Om inte utredningen 
har inkommit inom utsatt tid, bestäms avgiften för småbarnspedagogik enligt högsta 
avgiftsklass. Den fastslagna avgiften ändras inte retroaktivt. 
 
Avgift för småbarnspedagogik betalas från det datum då vården enligt beslutet inleds. 
Hälften av månadsavgiften uppbärs om familjen inte på förhand, skriftligen avbokat 
(på blanketten vårdavtal/mottagande av beviljad plats) den vårdplats de fått beslut om. 
 
 
Hur fastställs avgiften? 
 
Avgiften bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och bruttoinkomster. 
Den som samtycker till att tillsvidare betala den högsta avgiften behöver inte redo-
göra för sina inkomster. Som familj räknas de personer som lever i gemensamt hus-
håll som gifta eller sambo samt bådas samtliga minderåriga barn som bor tillsam-
mans med dem i deras hushåll. 
 
Inkomster som beaktas vid fastställande av avgift: 

 Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster) 
 Årliga resultatpremier/bonusar 
 Skattefria inkomster 
 Jordbrukare – senaste bokslut eller senaste beskattningsintyg samt uppgif-

ter om skogens areal 
 Annan företagsverksamhet – senaste bokslut eller löneintyg 

 
Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag. 
 
Uppgifter om pensioner, arbetsmarknadsstöd, moderskaps- och föräldrapenningar o. 
dyl. ska lämnas in. Studiepenning och stöd för hemvård av barn räknas inte som in-
komst men intyg ska lämnas in. 
 



Vid fastställandet av avgiften för småbarnspedagogik utgår man från följande 
tabell: 

Familjens storlek, 
antal personer 

Inkomstgräns 
 

Avgiftsprocent 
 

2 
3 
4 
5 
6 

2 913 €/mån 
3 758 €/mån 
4 267 €/mån 
4 777 €/mån 
5 284 €/mån 

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

 
Om familjen består av fler än sex personer höjs inkomstgränsen med 197 € för varje 
följande minderårigt barn. Vid uträkning av avgiften dras inkomstgränsen bort från 
familjens inkomster. Sedan räknas avgiftsprocenten för respektive familjestorlek. Om 
avgiften blir 295 € eller högre får familjen högsta avgift för sitt barn.  
 

Ex. Om bruttoinkomsten är 4800 € och familjens storlek 4 personer, så räknas avgiften ut enligt 
följande: 4800 € - inkomstgräns 4267 €/mån = 533 € x avgiftsprocent 10,7 % = 57 € /mån. 

 
Avgiftsbeloppet avrundas till närmaste euro. En familj kan ansöka om sänkning 
av eller befrielse från avgift med hänvisning till bland annat underhållsskyldighet och 
försörjningssvårigheter. 
 
Vid bestående förändringar av vårdtider, inkomster eller om familjeförhållandena för-
ändras kan avgiften justeras under året tidigast fr.o.m. följande månad efter det att 
anhållan har inlämnats. 
 
Juli månad 
Om barnet inlett sitt deltagande i småbarnspedagogisk verksamhet den 1 
september eller senare under verksamhetsåret uppbärs avgift för juli månad 
såvida barnet använder sin plats då. Verksamhetsårets sista månad, dvs. juli, är 
avgiftsfri för övriga barn. 
  
Förskoleundervisningen är gratis 
Avgiftsfri förskoleundervisning ges fyra timmar per dag. För de förskolebarn som är 
i småbarnspedagogisk verksamhet före och/eller efter förskolan debiteras en av-
gift för valda timmar/månad. (enligt inkomstuppgifter). Under förskolebarnens lovti-
der (t.ex. jullov, sportlov) beaktas de timmar som på förhand reserverats av vård-
nadshavarna i Päikky, vilket kan orsaka eventuell överskridning av det avtalade må-
nadssaldot. Under lovtider finns alltså ingen avgiftsfri förskola. 
Inom förskoleundervisningen tillämpas samma verksamhetstider som inom grund-
läggande utbildning, dock med undantaget att förskoleundervisningen avslutas se-
nast 31.5. 
  
Avdrag för frånvaro på grund av: 
 

sjukdom mer än tio dagar/kalendermånad 
sjukdom en hel kalendermånad 
 

 50 % av månadsavgiften 
  0 % av månadsavgiften 
 

annan orsak en del av månaden 
annan orsak en hel kalendermånad 

100 % av månadsavgiften 
  50 % av månadsavgiften  

                                                                                                              



Ingen avgift uppbärs under den tid barnet vistas hemma på grund av faderskapsle-

dighet. 

Uppsägning av platsen inom småbarnspedagogik  
 
Uppsägning av platsen inom småbarnspedagogik måste lämnas in skriftligen minst 
en månad (30 kalenderdagar) före den sista vårddagen. 
 
Avbrytande av deltagande i småbarnspedagogisk verksamhet förutsätter ett avbrott 
på minst 1 månad (30 kalenderdagar). Om barnet önskar delta i småbarnspedago-
gisk verksamhet senare på nytt, görs en ny ansökan. 
 
Avgiften för småbarnspedagogik debiteras i efterskott en gång i månaden. Betalnings-
tiden är 2 veckor. Dröjsmålsränta tas i enlighet med räntelagen. 
 
De nya timgränserna som ligger till grund för varje barns vårdavtal och fakture-
ring är följande: 

Max timmar/mån. Timmar/vecka i medeltal: Procent av heldagsavgiften 

Max 60 h/mån 1-14 h/vecka 50 % 

61 - 86 h/mån 15-20 h/vecka 60 % 

87 - 115 h/mån 21-27 h/vecka 70 % 

116 - 149 h/mån 28-34 h/vecka 85 % 

150 h eller mer 
 

minst 35 h/vecka 100 % 

 

Förskoleundervisningen (4h/dag) är gratis. Ifall barnet utöver förskoleunder-
visningen också behöver småbarnspedagogik, tas en avgift ut enligt tabellen 
nedan: 

Max timmar/mån. Timmar/vecka i medeltal: Procent av heldagsavgiften 

Förskola + 
30 h/mån 

1-7 h/vecka 35 % 

Förskola + 
60 h/mån 

8-14 h/vecka 50 % 

Förskola + 
61 - 86 h/mån 

15-20 h/vecka 60 % 

Förskola + 
87 - 115 h/mån 

21-27 h/vecka 70 % 

Förskola + 
116 - 149 h/mån 

28-34 h/vecka 85 % 

Förskola + 
150 h eller mer 

 

minst 35 h/vecka 100 % 

 



 
Vårdtiderna kan variera dagligen och per vecka men måste reserveras elektroniskt 
på förhand via Päikky-systemet. (Närmare uppgifter om Päikky finns på skild inform-
ationsfolder). Om man överskrider det avtalade månadsaldot (= timmar/månad) 
så tas avgift enligt använd avgiftsklass men överskrids månadssaldot 2 måna-
der i rad ändras vårdavtalet och avgiften höjs för de påföljande 3 månaderna. 
Observera att om barnet blir sjukt eller annars tar en ledig dag i den låsta veckan, 
debiteras ni för det antal timmar som reserverats just för den dagen. Ett vårdavtal är i 
kraft minst tre månader. Det kan inte uppgöras retroaktivt och en eventuell ändring 
träder i kraft då en ny månad inleds. Vårdavtalet/mottagande av beviljad plats 
blankett inlämnas till respektive enhet innan barnet börjar i verksamheten. Om vård-
avtalet inte inlämnats, uppbärs avgift enligt den vårdtid som valts på ansök-
ningsblanketten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Vikarierande kanslist  
Monika Smulter 
 

Tel. 040 650 8064 
 

monika.smulter@malax.fi 
 

Familjedagvårdsledare  
Nina-Maria Enholm 
 

Tel. 050 361 6754 
(Tel. tid 9-11.30) 
 

ninna.enholm@malax.fi 
 

Chef  
för småbarnspedagogiken 
Catharina Gullfors 

 
Tel. 050 401 8350  
(Tel. tid 9-11.30) 

 
catharina.gullfors@malax.fi 
 

   

 


