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DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2016 
 

För kommunal barndagvård uppbärs en månadsavgift. Avgifterna baserar sig på lagen och 
förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården samt social- och hälsovårds-, 
och fostran och undervisning nämndens beslut. Den kommunala dagvården innefattar famil-
jedagvård och trefamiljsdagvård samt dagvård vid privata daghem i form av betalningsför-
bindelse. 

 
Dagvårdsavgifterna baserar sig på familjens storlek, inkomster och den i vård-
avtalet överenskomna vårdtiden  

 
Familjens storlek 
I fråga om familjens storlek beaktas makar/sambor i gemensamt hushåll samt bådas min-
deråriga barn som bor i det gemensamma hushållet. Ett registrerat parförhållande jämställs 
med äktenskap. 

 

Familjens inkomster 
Som inkomster beaktas de vuxna familjemedlemmarnas och de barns som är i dagvård be-
skattningsbara förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. Om de månatliga in-
komsterna varierar, beaktas föregående års genomsnittliga månadsinkomst. Som skatteplik-
tiga inkomster kan också beaktas motsvarande inkomster som fastställts vid den senast 
verkställda beskattningen, höjda med de procenttal som skattestyrelsen årligen fastställer.  

 
Som inkomster beaktas inte barnbidrag, förmåner enligt lagen om handikappförmåner, barn-
förhöjning enligt folkpensionslagen, bostadsbidrag, ersättningar för sjukvårds- och undersök-
ningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, 
studiepenning, vuxenstudiestöd, studiestödets bostadstillägg, sysselsättningspenning och 
reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om Folk-
pensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, ersättning 
för uppehälle enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice, stipendier som betalas på grund 
av studier och inte heller andra motsvarande understöd, eller ersättningar för kostnader för 
familjevård eller hemvårdsstöd för barn. 
 
Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande 
kostnader som beror på de faktiska familjeförhållandena samt s.k. sytning som betalas i 
pengar.   
Blanketten om utredning av inkomsterna jämte bilagor inlämnas till elektronisk, www.turku.fi/  
Dagvård och utbildning, Dagvårdsavgifter och servicesedeln, via elektronisk service eller 
sänds per post, Bildningssektorn/Småbarnsfostran, Dagvårdsavgifter, Pb 362, 20101 Åbo. 
Om familjen inte lämnar in uppgifter om sina inkomster, uppbärs den högsta avgiften.  
Ingen utredning av inkomsterna behöver inlämnas, om familjen meddelar skriftligen att den 
betalar den högsta avgiften. Samtycket kan ges skriftligen så, att det antecknas i inkomstut-
redningsblanketten eller meddelas via den elektroniska kundservicen på dagvårdens webb-
sidor(användningen förutsätter bank-id). Samtycket är ikraft tillsvidare, och kräver att kunden 
själv meddelar om eventuella ändringar.  
Separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad kan få en separat fastställd dagvårds-
avgift, om barnet kontinuerligt och regelbundet under en del av kalendermånaden bor hos 
den vårdnadshavare som bor på en annan adress. Avgiften fastställs enligt vårdnadshava-
rens nuvarande familjestorlek, inkomster, överenskommen vårdtid och vårdnadsandel. Fast-
ställandet av avgiften förutsätter att båda vårdnadshavarna lämnar in en inkomstutredning 
inkl. bilagor. Vardera vårdnadshavaren får ett beslut som endast visar den fastställda dag-
vårdsavgiften för respektive vårdnadshavare och grunderna för beslutet. 
 

 

http://www.turku.fi/sv/namnden-fostran-och-undervisning
http://www.turku.fi/


 
Granskning av dagvårdsavgiften 
En ny inkomstutredning in begärs årligen av familjen för granskning av avgiften Påminnelse 
om föråldrade inkomstuppgifter skickas som textmeddelande till familjens första vårdnadsha-
vare. Dessutom skickas påminnelsen till båda vårdnadshavare per e-post. Föräldrarna upp-
manas att se till att familjens kontaktuppgifter är uppdaterade. Uppdateringen av kontaktupp-
gifter sker elektroniskt på småbarnsfostrans elektroniska service. 
http://www.turku.fi/sv/dagvard-och-utbildning/barnens-dagvard-och-
forskoleundervisning/dagvardsavgifter-och-servicesedel ; E-tjänst inom småbarnfostran. 
 
Då familjens inkomster ändrar väsentligt eller då familjens storlek ändrar mellan granskning-
arna, bör familjen på eget initiativ lämna in nya uppgifter till småbarns fostrans service-enhet, 
för korrigering av dagvårdsavgiften. Avgiften granskas från början av den månad, då de nya 
uppgifterna inlämnats.  
 
Dagvårdsavgiften kan likväl korrigeras, ifall grunden visar sig vara felaktig.  

 
Vårdtid 
Avgiften för heldagsvård 
För det yngsta barnet som är i heldagsvård är månadsavgiften högst 290 euro. För det föl-
jande barnet i åldersordning är avgiften lika stor som avgiften för det yngsta barnet, dock 
högst 261 euro. För varje följande barn är avgiften 20 % av avgiften för det yngsta barnet. 
Månadsavgifter under 27 euro uppbärs inte. 
 
Dagvårdsavgifterna indexjusteras med två års mellanrum. 
 
Avgiften fastställs så, att en procentandel räknas på den månadsinkomst som överstiger in-
komstgränsen. Om antalet familjemedlemmar är flera än sex, höjs inkomstgränsen med 138 
€ för varje minderårigt barn. 

 

Familjens 
storlek,  

antal personer 

Inkomst-
gräns 

€/mån. 

Högsta avgift 
% 

2 1403 11,5 

3 1730 9,4 

4 2053 7,9 

5 2191 7,9 

6 2328 7,9 

 
Exempel: Familjen består av två vuxna och tre barn, som är i kommunal heldagsvård. Fa-
miljens inkomster är sammanlagt 4 000 €/mån.  
Av inkomsterna avdras enligt tabellen 4 000 € – 2 191 € = 1 809 €. 
Avgiften för det yngsta och det andra barnet är 7,9 % x 1 809 € = 142,91 €/mån. 
Avgiften för det äldsta barnet är 20 % av avgiften för det yngsta barnet,  
dvs. 20 % x 142,91 € = 28,58 €/mån. 
Familjens vårdavgifter är sammanlagt 142,91 € + 142,91 € + 28,58 € = 314,40 €/mån. 
 

Avgiften för deltidsvård 
Avgiften för deltidsvård som omfattar högst 5 timmar per dag är 65 % av månadsavgiften 
för heldagsvård. 
 
Avgiften för dagvården som kompletterar förskoleundervisning  
Avgiftsfri förskoleundervisning ordnas 4 timmar per dag under läsåret. Om ett barn utöver 
förskoleundervisning också är i dagvård, uppbärs dagvårdsavgiften enligt en del av den 
heldagsavgift som familjen skulle betala:  

 65 %, då dagvårdstiden är högst 5 timmar per dag och  
 85 %, då dagvårdstiden är över 5 timmar per dag. 

 

http://www.turku.fi/sv/dagvard-och-utbildning/barnens-dagvard-och-forskoleundervisning/dagvardsavgifter-och-servicesedel
http://www.turku.fi/sv/dagvard-och-utbildning/barnens-dagvard-och-forskoleundervisning/dagvardsavgifter-och-servicesedel
https://varhaiskasvatus.turku.fi/HCW.Welfare.Common.IdentityPortalWeb/redirectAuth.aspx?idpmethod=vetuma&actor=Actor_Relative&Domain=Turku%20Effica_LPH&Culture=sv-FI&uiculture=sv-FI&idptarget=https://varhaiskasvatus.turku.fi/HCW.Welfare.Common.DesktopWeb/


 
 
 
I vårdavtalet överenskommen kontinuerlig och regelbunden frånvaro från dagvården 
Om föräldrarna och föreståndaren för vårdplatsen i vårdavtalet kommer överens om att 
barnet kontinuerligt och regelbundet är frånvarande från dagvården en del av kalendermå-
naden, sjunker månadsavgiften. Avtalet skall ingås innan avgiften fastställs och omfatta 
minst tre månader. Vårdavtalet förnyas inte för barnets ledighet. Antalet vårddagar följs upp 
månatligen. Om antalet frånvarodagar inte är tillräckligt enligt vårdavtalet, faktureras full 
månadsavgift för denna månad. 
 
Dagvårdsavgiften beräknas som en del av månadsavgiften som baserar sig på familjens 
inkomster: 

 65 %, då antalet överenskomna vårddagar för barnet är högst 11 dagar per kalender-
månad och 

 85 %, då antalet överenskomna vårddagar för barnet är högst 16 dagar per kalender-
månad. 

Om antalet överenskomna vårddagar per månad är 17 eller flera, uppbärs full månadsav-
gift för denna månad. 
 
Dagvårdsavgiften för skiftesvård 
Avgiften för dygnetrunt dagvård beräknas som en del av månadsavgiften för heldagsvård: 

 65 %, då antalet överenskomna vårdtimmar är högst 110 timmar per kalendermånad 
och  

 85 %, då antalet överenskomna vårdtimmar är högst 160 timmar per kalendermånad. 
Om antalet överenskomna vårdtimmar per månad är flera än 160, uppbärs full månadsav-
gift. 
 
Ett avtal om antalet vårdtimmar som påverkar avgiften skall ingås för minst tre månader. 
Vårdavtalet förnyas inte för barnets ledighet. Antalet vårdtimmar följs upp månatligen. Om 
antalet vårdtimmar överskrider avtalet, uppbärs full månadsavgift för denna månad. 

 
 

Dagvårdsavgiften faktureras enligt avgiftsbeslutet och dagboksanteckningarna  

 
Beslut om avgift  
Familjen får ett beslut om avgift. I beslutet anges avgiften för varje barn som är i dagvård 
och datum då avgiften börjar uppbäras. Beslutet baserar sig på familjens storlek och in-
komster, samt på de i vårdavtalet överenskomna antalet vårddagar och den dagliga vårdti-
den. Om avgiftsbeslutet innehåller felaktiga uppgifter, skall familjen genast kontakta små-
barnsfostrans service-enhet, så att felet kan korrigeras innan avgiften faktureras.  
 
Då familjens storlek, inkomster eller vårdtiden ändras, får familjen ett nytt beslut om avgift. 
Beslutet sänds ut direkt via datasystemet, vilket betyder att flera avgiftsbeslut kan skrivas 
ut under en och samma kalendermånad. Två beslut kan sänds då t.ex. barnets vårdtid änd-
rar i början av en kalendermånad och familjens 17-åring fyller 18 år i slutet av månaden. 
 
Fakturering  
Faktureringen inleds den dag då den överenskomna vårdtiden börjar. Om dagvården in-
leds i mitten av en kalendermånad, uppbärs avgiften enligt antalet vårddagar. Om familjen 
inte tar emot den beviljade dagvårdsplatsen och inte annullerar den före det datum då vår-
den ska inledas, uppbärs hälften av månadsavgiften (högst 145,00 €).  
 
Dagboksanteckningar om närvaro- och frånvarodagar (se också Dagvårdsavgifterna 
under ledigheter) 
Personalen på dagvårdsenheten för dagbok över barnens när- och frånvarodagar. Det är 
skäl att genast meddela vårdplatsen orsaken till barnets frånvaro, eftersom detta inte ret-
roaktivt kan ändras i faktureringen. Vårdavgiften för frånvarodagarna faktureras, utom i föl-



 
jande fall:   

 då barnet på grund av sjukdom är frånvarande en hel kalendermånad uppbärs ingen 
avgift 

 då barnet på grund av sjukdom är frånvarande minst 11 dagar under en kalendermå-
nad uppbärs hälften av månadsavgiften 

 då barnet på grund av annan orsak än sjukdom är frånvarande en hel kalendermånad, 
uppbärs hälften av månadsavgiften. 

  
Fakturan sänds i mitten av den månad som följer på vårdmånaden. Fakturan förfaller till 
betalning i månadsskiftet efter vårdmånaden, förfallodagen för t.ex. dagvårdsavgiften för 
augusti är i månadsskiftet september-oktober. 
 
De dagvårdsfakturor som är obetalda överförs efter förfallodagen till inkassobyrån Int-
rum Justitia Oy, som inkasserar dem. För obetalda fakturor uppbärs dröjsmålsränta enligt 
räntelagen räknat från förfallodagen. 
 
Faktureringen upphör den dag då avtalsförhållandet upphör. Familjen skall säga upp 
sin dagvårdsplats skriftligen, gärna elektroniskt, på förhand. Då dagvården upphör i mitten 
av en kalendermånad, uppbärs avgiften enligt antalet vårddagar. 
 
Kompensation av dagvårdsavgiften inom familjedagvård 
Då familjen själv ordnar reservvården för sitt barn som är i familjedagvård under familje-
dagvårdarens semester, sjukledighet, utjämningsledighet eller utbildningsdag, får familjen 
avdrag i dagvårdsavgiften för varje själv ordnad dag.  
Däremot berättigar inte barnets frånvaro som sker på grund av familjesituationen eller t ex. 
barnets sjukdom, och som infaller samtidigt med familjedagvårdarens frånvaro till kompen-
sation. 
Reservvårdsplatsen bör inhiberas skriftligen senast en vecka före planerad reservvård för 
att få kompensation för frånvaron. 
 
Faderskapsledighet 
Om man tar ut faderskapsledighet när barnet redan är i dagvård ska familjen skicka in en 
kopia av FPA:s beslut om faderskapsledighet till servicehandledningen för småbarnsfost-
ran. Det uppbärs ingen dagvårdsavgift under faderskapsledigheten. Barnet kan dock inte 
vara i dagvård under faderskapsledigheten. Dagvårdsplatsen finns kvar under faderskaps-
ledigheten. Faderskapsledigheten bör meddelas till barnets vårdplats senast två veckor på 
förhand. Familjens övriga barn kan vara i dagvård under faderskapsledigheten 
 
Dagvårdsavgifterna under ledigheter  

 
Juli 
Juli är avgiftsfri månad, om barnets dagvårdsförhållande har inletts före den första sep-
tember föregående år.  
 
Om juli inte är avgiftsfri månad, faktureras 

 hälften av månadsavgiften, om barnet är frånvarande hela juli 
 hela månadsavgiften, om barnet är i dagvård en enda dag under juli.  

 
 Två eller tre avgiftsfria sommarmånader 

Tillsvidare uppbärs ingen avgift för barndagvården under sommaren om barnet är frånva-
rande enligt förhandsanmälan under juni, juli och augusti, alla tre månader eller två påföl-
jande månader endera juni-juli eller juli-augusti (Basservicenämnden 25.2.2009 129 §). 
 
Familjen tillfrågas på våren skriftligen om barnets dagvårdsbehov under sommaren. 

 
Andra ledigheter 
Om barnet är frånvarande vid andra tidpunkter, uppbärs avgift för de tillfälliga frånvaroda-
garna. Om barnet är frånvarande en hel kalendermånad, uppbärs hälften av månadsavgif-



 
ten (se även Fakturering/Dagboksanteckningar om närvaro- och frånvarodagar). 

 
Förskoleundervisningen följer skolans verksamhetstider även gällande höst-, jul- och vin-
terloven. Inför dessa ledigheter kartlägger småbarnsfostran vårdbehovet hos förskolebar-
nen under lovtiden.  
 
Under höst-, jul- och vinterloven 

 sänker lovdagarna inte avgiften för ett barn som är i dagvård 
 ett förskolebarn kan under skolans lovtider, vid behov, delta i dagvården utan att dag-

vårdsavgiften ändras. 
 
Sänkt avgift eller efterskänkning av avgift 
Vårdnadshavaren kan anhålla om sänkt dagvårdsavgift eller befrielse från dagvårdsavgift 
på basis av underhållsskyldighet, utkomstsvårigheter eller försörjningsmässiga synpunkter. 
Ansökningsblanketter och anvisningar om ifyllandet fås av dagvårdsenhetens föreståndare, 
chefen för dagvårdsområdet och från småbarnsfostrans administration. Innan ansökan 
lämnas in skall familjen och föreståndaren kontrollera att de uppgifter som ligger till grund 
för avgiften är korrekta. Om t.ex. familjens inkomster har minskat, granskas avgiften och 
ingen ansökan om sänkt avgift behöver inlämnas (se Familjens inkomster/Granskning av 
avgifterna). 
 

  Avgift för tillfällig vård 
Med tillfällig vård avses behov av dagvård vid enstaka tillfällen som inte fortgår varje må-
nad. Avgiften för tillfällig dagvård som omfattar högst fem dagar per månad är 18 euro per 
heldagvård och 12 euro per deldagvård. 

 
  Annat att beakta 

Då barnet deltar i dagvård som anordnas av kommunen kan familjen inte få hemvårdsstöd 
för barn eller stöd för privat vård av barn. Barn som får hemvårdsstöd eller stöd för privat 
vård kan dock delta i kommunens förskoleundervisning ett år före läroplikten börjar. Då 
sjunker dock stödbeloppet.  
 
Om barnets dagvård ordnats med servicesedlar, kan barnet inte samtidigt få hemvårdsstöd 
och inte heller stöd för privat vård. Servicesedeln likställs med den dagvård som enligt 11 a 
§ i dagvårdslagen ordnas av kommunen, även om vårdavgiften för den dagvård som ord-
nas med stöd av servicesedlar fastställs på ett annat sätt än inom den kommunala dagvår-
den. 
 
En familj som får stöd är skyldig att genast meddela Folkpensionsanstalten att barnet del-
tar i dagvård eller förskoleundervisning. Stöd som utbetalats på fel grund återkrävs av fa-
miljen.  
 
Tilläggsinformation gällande dagvårdsavgifter:  
02-262 5609 vardagar må - fre kl. 9:30 -11:30 och 14-15:00   
paivahoitomaksut@turku.fi   

 

mailto:paivahoitomaksut@turku.fi

