
 
Barnvaktsförmedling  
MLL:s förmedlar barnvakter till familjer med kortvarigt barnskötselbehov. Familjen är barnvaktens eller 
skötarens arbetsgivare och ansvarar för arbetsgivaruppgifterna. Barnvakten/skötaren har inget 
anställningsförhållande till MLL. Anställningsförhållandet skapas mellan familjen och barnvakten/skötaren. 
Barnvakten/skötaren är arbetstagare och ansvarar för sina egna förpliktelser. MLL:s uppgift är att utbilda, 
handleda och förmedla skötare till familjerna. 
 
Att fungera som arbetsgivare  
 
1. Att betala lön  
MLL rekommenderar att barnvakten/skötaren betalas 8,20 € per timme. Lönen betalas kontant med en 
halvtimmes noggrannhet i slutet av det enskilda uppdraget. Minimibetalningen är för två timmar. 
Observera, att lönen betalas för den beställda tiden, även om familjen återvänder hem tidigare. Den tid 
som angivits på beställningen är barnskötarens arbetstid. För introduktionsbesök betalas lön för minst en 
timme. Bestämmelser gällande arbete på söndagar fastställs i Arbetstidslagens 33 §. För söndagsarbete 
betalas lönen upphöjt med 100 %, dvs. 16,40 €/timme. Förhöjd lön betalas också ut vid kyrkliga högtider, 
på första maj och på självständighetsdagen.  
 
2. Lönekvitto  
I samband med att lönen betalas fyller familjen i och ger barnvakten/skötaren en blankett som fungerar 
som kvitto. 
 
3. Arbetslöshetsförsäkringspremie  
I samband med att barnvakten får sin lön, drar familjen av en arbetslöshetsförsäkringspremie på 1,90 % av 
lönen (se skild tabell för år  2018) för alla barnvakter/skötare mellan 17 och 64 år. Ifall familjen betalar 
under ett kalenderår över 1200 euro till en mellan 17 och 64 år gammal barnvakt/skötare, ska familjen fylla 
i en anmälan om lönesumma och skicka den till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. När familjen har lämnat in 
anmälan, skickar Arbetslöshetsförsäkringsfonden en räkning till familjen. Familjen betalar både 
arbetsgivarens (0,65 % år 2018) och arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Mer information om 
arbetslöshetsförsäkrningsavgifterna finns på Arbetslöshetsförsäkringsfondens web-plats http://tvr.fi/sv/ 
eller genom att ringa kundservicen tel. 075 757 0500. 

 
4. Arbetspensionsfösäkringsavgift, d.v.s. ArPL  
Arbetspensionsförsäkringsavgiften (ArPL) betalas ifall den lön som betalas till samma barnvakt/skötare 
överskrider 58,27 euro per månad (år 2018). ArPL-avgiften är arbetstagar- och månadsspecifik och gäller 
alla barnskötare mellan 17 och 67 år. Familjen drar av arbetstagarens andel från barnskötarens lön, d.v.s. 
6,35 % för 17–52-åringar och för 63–67-åringar. 7,85 % för 53–62-åringar. År 2018 var den totala ArPL-
procenten 25,30 % och den redovisas i sin helhet till det pensionsförsäkringsbolag som familjen valt. 
 
5. Olycksfallsförsäkring  
Familjen skall ta en lagstadgad olycksfallsförsäkring för barnvakten eller barnvakterna. En 
olycksfallsförsäkring måste tas ifall familjen betalar årligen lön mer än 1200 euro. Familjen kan skaffa 
olycksfallsförsäkringen från vilket försäkringsbolag som helst.  
 
 
6. Årsanmälan  
Ifall familjen betalat en och samma skötare över 200 euro under året, ska familjen ska lämna in en 
årsanmälan för de löner som familjen betalat till skatteverket i familjens län. Årsanmälan lämnas in med 
skatteförvaltningens blankett 7801r senast i slutet av januari det år som följer året när lönen betalades.  
 

http://tvr.fi/sv/


 
7. Förskottsinnehålling och socialskyddsavgift  
Ifall familjen betalar över 1500 euro till samma barnvakt/skötare under samma år, är lönen familjen betalar 
föremål för förskottsinnehållning och socialskyddsavgifter. Fram till att familjen har betalat 1500 euro till 
barnvakten/skötaren meddelar hen själv sina inkomster till skattemyndigheten och betalar själv sina 
skatter. Familjen ska även betala socialskyddsavgift om familjen betalar över 1500 euro i lön till samma 
vårdare under ett år. År 2017 är arbetsgivarens socialskyddsavgift 0,86 % av lönen. Avgiften betalas till 
skattemyndigheten senast den 10 dagen i den kalendermånad som följer lönebetalningen. Avgiften betalas 
med gireringsblanketten för skatter som betalas på eget initiativ (7619r).  
 
 
Instruktioner  

-  Familjen ska reservera tillräcklig mycket tid för att göra skötaren förtrogen med familjens situation 
och vanor innan barnskötseln inleds. Familjen ska också ge noggranna instruktioner om sådant som 
rör barnskötseln.  

-  Vissa av skötarna tar också hand om sjuka barn. Det är dock familjens uppgift att ge barnet 
medicin. Om det emellertid är oundvikligt att ge barnet medicin under skötseltillfället, ska familjen 
ge skriftliga och tydliga anvisningar till skötaren om hur medicinen ska ges.  

- Skötaren transporterar inte barn med familjens bil. Om skötaren ska transportera barn med sin 
egen bil ska detta kommas överens om skriftligen.  

-  Vid skötseltillfällen som tar slut sent på kvällen och på natten ska man se till att skötaren kan ta sig 

hem på ett säkert sätt, antingen genom att skjutsa hem skötaren eller betala för en taxi. 


