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61 §
FAMILJEDAGVÅRD FÖR UTSOCKNES BARN; ERSÄTTNING SOM 
TAS UT AV BARNETS HEMKOMMUN

HEL 2021-006288 T 02 05 00

Beslut

Direktören för svenska servicehelheten beslutade att följande ersätt-
ningar tas ut av barnens hemkommuner från 1.8.2021, när utsocknes 
barn utnyttjar Helsingfors stads familjedagvårdstjänster.

Om man för barnets vårdnadshavare har bestämt en klientavgift enligt 
klientavgiftslagstiftningen tas ersättning ut av hemkommunen enligt föl-
jande:

- för heldagsvård, familjedagvård 1 088 euro/mån.
- för deltidsvård, familjedagvård 544 euro/mån.
- för heldagsvård, gruppfamiljedagvård 1 035 euro/mån.
- för deltidsvård, gruppfamiljedagvård 518 euro/mån.

Om barnets hemkommun är skyldig att också betala klientavgiftsdelen, 
tas ersättning ut av hemkommunen enligt följande:

- för heldagsvård, familjedagvård 1 214 euro/mån.
- för deltidsvård, familjedagvård 607 euro/mån.
- för heldagsvård, gruppfamiljedagvård 1 154 euro/mån.
- för deltidsvård, gruppfamiljedagvård 577 euro/mån.

Priset för en specialplats är 2 x priset för heldags-/deltidsplats. Om 
barnets behov av särskilt stöd är ovanligt stort, förhandlar avtalskom-
munerna separat om ersättningens storlek. Det man kommit överens 
om ska framgå av betalningsförbindelsen. 

Ingen avgift tas ut av hemkommunen för förskoleundervisningen, men 
för den kompletterande familjedagvården tas avgiften ut.

Beslutsmotivering

Nämnden för fostran och utbildning överförde en del av sina befogen-
heter till tjänstemän 5.5.2020 §106. Enligt beslutet fick direktören för 
småbarnspedagogik och direktören för den svenska servicehelheten 
befogenhet att för sin egen språkgrupps del besluta om de avgifter som 
tas ut av barnens hemkommuner, när utsocknes barn utnyttjar Helsing-
fors stads småbarnspedagogiska tjänster. Ersättningarna baserar sig 
på de kostnader som räknats ut utgående från föregående års bok-
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slutsuppgifter. Prisindexet för offentliga utgifter (undervisningsverk-
samhet) har lagts till priserna.

Ersättningarna betalas på basis av PKS-avtalet i huvudstadsregionen.

Upplysningar
Pia Tuulikki Hasari, redovisningsexpert, telefon: 310 43577

pia.hasari(a)hel.fi
Arja Juvonen, klientavgiftschef, telefon: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

För kännedom

Sektorn för forstran och utbildning
Affärsverket ekonomiförvaltningen


