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Justeringar av inkomstgränserna för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken
Justeringar av inkomstgränserna för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ska äga rum den 1 augusti
2021. Beslut om de klientavgifter som baserar sig på de justerade inkomstgränserna ska fattas i augusti och
meddelas varje klient.
De inkomstgränser som ska träda i kraft den 1 augusti 2021:
Familjens
storlek,
personer

Inkomstgräns,
euro/månad –
klientavgift 0 euro

Klientavgift 288 euro, om
inkomsterna är mer än

den 1 augusti 2021

Klientavgift från 27 euro
uppåt, om inkomsterna är
minst
(En avgift som är lägre än 27
euro per barn tas inte ut.)
den 1 augusti 2021
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den 1 augusti 2021

Om familjen består av fler än sex personer, ska den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften höjas med
189 euro för varje följande minderårigt barn i familjen. (Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
17.12.2020/1052).
Klienten ska vara skyldig att utan dröjsmål meddela ändringar i familjens inkomster, storlek eller inom
småbarnspedagogisk service genom Blankett för klientavgift (elektronisk). Med denna blankett kan klienten ge
sitt samtycke till användningen av inkomstregistret, varpå inget verifikat över löneinkomster eller FPA-förmåner
(Folkpensionsanstalten) behöver lämnas.
Ändringar i klientens inkomster ska beaktas som tidigast från början av den månad de meddelats. Om
inkomstuppgifterna ändras under en kalendermånad, ska de träda i kraft från början av nästa kalendermånad.
Om klienten inte skriftligen har meddelat staden sådana ändringar i hans/hennes förhållanden som påverkar
storleken på klientavgiften och höjer den eller om ett beslut om klientavgiften har byggt på felaktiga uppgifter
som klienten eller hans/hennes företrädare har lämnat, kan klientavgiften höjas inte mer än ett år tillbaka.
Alla ändringar i småbarnspedagogisk service (de tilldelade och överenskomna vårddagarna för
barnet, tid som reserverats för småbarnspedagogiken/antal timmar etc.) måste alltid komma
överens om med daghemsföreståndaren innan man fyller i blanketten.
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Anvisningar och alla blanketter (på finska, på engelska, elektroniska blanketter och blanketter som ska
skrivas ut) finns tillgängliga på
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-jakoulutus/varhaiskasvatus/asiakasmaksut.html#tulotietojenilmoittaminen
Nya klienter ska lämna in en utredning över inkomster utan dröjsmål eller senast en (1) månad efter att
barnet börjat inom småbarnspedagogiken.
Företagarens utredning över inkomster

Utöver Blankett för klientavgift (elektronisk) måste företagarna fylla i en blankett med vilken de meddelar sina
inkomstuppgifter för att fastställa klientavgiften inom småbarnspedagogiken (Blankett för företagarens
inkomster). Denna blankett behövs inte fyllas i, förutsatt att klienten ger sitt samtycke till den högsta
klientavgiften som ska tas ut.
Samtycke till den högsta klientavgiften
En vårdnadshavare kan, om han/hon så önskar, ge sitt samtycke till den högsta klientavgiften som ska tas ut,
varpå ingen utredning över inkomster behöver lämnas. De som har gett sitt samtycke ska meddelas ett beslut
om den högsta klientavgiften som ska tas ut. Ett samtycke kan ges genom småbarnspedagogikens elektroniska
kommunikation.

