
Avgifterna för den kommunala dagvården ändras från 1 augusti 2016 
 
Nämnden för fostran och undervisning godkände den 6 april 2016 en indexhöjning av klientavgifterna i 
barndagvården och de inkomstgränser som tillämpas när avgiften fastställs från och med 1 augusti 
2016. Dagvårdsavgiften bestäms fortfarande utifrån familjens storlek, inkomster och den överenskomna 
vårdtiden enligt vårdavtalet.  

- Om regeringens lagförslag(RP 60/2016) om klientavgifterna inom den småbarnspedagogiska 
servicen inte träder i kraft 1.8.2016, faktureras dagvårdsavgifterna enligt de nedan presente-
rade indexförhöjningarna från och med augusti 2016. 

I heldagsvården stiger den högsta avgiften från 283 euro till 290 euro per månad och för andra barnet 
i samma familj från 255 euro till 261 euro. Avgiften för heldagsvård för följande barn är fortfarande 20 
procent av det yngsta barnets avgift. Den lägsta avgiften som tas ut är 27 euro, mot 26 euro förut.  
 
I tabellen visas familjestorleken och motsvarande inkomstgränser från och med 1 augusti 2016. Om 
familjen består av flera än sex personer läggs en summa på 138 € till den inkomstgräns som ligger till 
grund för fastställandet av avgiften för varje påföljande minderårigt barn i familjen. 
 

Familjens storlek 
personer 

Inkomst-
gräns €/mån 

Högsta avgiften % 

2 1 403 11,5 

3 1 730 9,4 

4 2053 7,9 

5 2 191 7,9 

6 2 328 7,9 

 
 
Exempel: Det finns två vuxna och tre barn i familjen. Barnen är i kommunal heldagsdagvård. Familjens 
bruttoinkomster är sammanlagt 4 000 euro/mån.  
Från inkomsterna dras en summa av enligt tabellen: 4000 euro – 2191 euro = 1809,00 euro.  
Avgiften för det yngsta och det följande barnet är enligt tabellen 7,9 % x 1 809,00 euro = 142,91 euro/mån. 
Avgiften för det äldsta barnet är 20 procent av det yngsta barnets, alltså 20 % x 142,91 euro = 28,58 
euro/mån. 
Familjens vårdavgifter är sammanlagt 142,91 euro + 142,91 euro + 28,58 euro = 314,40 euro/mån. 
 
I augusti får familjen beslut om dagvårdsavgifterna 
Om inkomsterna har förändrats sedan den senaste avgiftsgranskningen ska familjen lämna in de nya 
inkomstuppgifterna före början av augusti via e-tjänst inom småbarnsfostran www.turku.fi/sv/ dagvård 
och utbildning eller per post, adress Utbildning och dagvård, Dagvårdsavgifter, Bp 362, 20101 Åbo.  
En familj som förut har betalat högsta avgiften kan också ha nytta av att lämna in uppgifter om inkoms-
terna.  
Det nya avgiftsbeslutet skickas till alla klienter under augusti. Det är bra att kontrollera beslutet, för en 
ändring av inkomstgränsen kan kännbart påverka vårdavgiften. Hos vissa familjer stiger avgiften, hos 
andra sjunker den. 
 
Mer information 

– Avgiftsräknaren på webbsidorna har uppdaterats, meddelandet om kundavgifter uppdateras senare 
så att det motsvarar läget den 1 augusti 2016. Mer information om avgifterna vänligen ring små-
barnsfostran tf. 2625 609 vardagar må-fre kl 9.30 – 11.30 eller 14-15. 

http://www.turku.fi/sv/

