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Klientavgifter inom morgon- och eftermiddagsverkamheten i den grundläggande utbild-
ningen 
 

Praxisen rörande klientavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksam-
heten i den grundläggande utbildningen grundar sig på 48 f § i lagen om 
grundläggande utbildning och beslut av nämnden för fostran och undervis-
ning. 
 

Månadsavgift 
För morgon- och eftermiddagsverksamheten bestäms en månadsavgift. Av-
gifterna är från 1.8.2017: 
 

- verksamhet som ordnas kl. 11–15 (högst 760 timmar/läsår) 
92 euro per månad 
 
- verksamhet som ordnas kl. 11–17 (över 760 timmar/läsår) 
110 euro per månad och 
 
- morgonverksamhet 40 euro per månad. 

 
Avgiften uppbärs för varje månad som barnet deltar i morgon- och eftermid-
dagsverksamhet. 
 
Om morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas högst 10 dagar per må-
nad i början av läsåret i augusti, uppbärs endast hälften av avgiften. Avgif-
ten kan variera på grund av att antalet timmar som morgon- och eftermid-
dagsverksamhet ordnas varierar läsårsvis. Ifall läsåret fortsätter in i juni, 
uppbärs ingen avgift för den tiden. 

 
Frånvarons inverkan på avgiften 

Av avgiften uppbärs endast hälften då barnet på grund av sjukdom inte haft 
möjlighet att delta i morgon- och eftermiddagsverksamheten över 10 dagar 
under en kalendermånad. Om en frånvaro som beror på sjukdom varar hela 
kalendermånaden, uppbärs avgiften inte för den månaden.  
 
Om barnet av annan orsak inte deltar i verksamheten under kalendermåna-
den, uppbärs hälften av månadsavgiften.  
 

Att beviljas befrielse från klientavgiften eller nedsatt avgift 
För att bli befriad från avgiften eller beviljas nedsatt avgift ska vårdnadsha-
varen göra en separat ansökan.  
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Beslutet om att sänka klientavgiften med 25 % eller att låta bli att uppbära 
avgiften kan fattas en månad efter att ansökan med tillhörande bilagor har 
lämnats in till bildningssektorn vid Åbo stad. Beslutet är i kraft högst till slutet 
av ifrågavarande läsår.  
 
Vid fastställandet av familjestorlek beaktas personer som lever i gemensamt 
hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden samt minderåriga 
barn som bor i samma hushåll och är barn till dessa personer. Vid behov 
granskas uppgifterna i befolkningsregistret. 
 
Då beslut om nedsatt avgift görs eller då beslut om befrielse från avgift görs, 
ska som familjens inkomster beaktas de skattepliktiga förvärvs- och kapi-
talinkomsterna samt de skattefria inkomsterna för barnet, dess förälder eller 
någon annan vårdnadshavare samt för en person som lever med föräldern 
eller vårdnadshavaren i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapslik-
nande förhållanden. Mera information om inkomster som ska beaktas finns 
på www.turku.fi/ippe. 
 
Ifall familjens inkomster ändras efter att ett beslut fattats eller familjen växer, 
ska bildningssektorn vid Åbo stad genast meddelas om saken. Nedsatt av-
gift eller befrielse från avgiften som beviljats på grund av felaktiga uppgifter 
kan uppbäras av klienten retroaktivt. 
 

 

 Inkomstgränser från 1.8.2017 

Famil-
jestor-
lek 

Beviljande av nedsatt 
klientavgift med 25 %, 
bruttogränser euro per 
månad 

Befrielse från klientav-
giften, bruttogränser 
euro per månad 

2 3 830 1 915 
3 3 830 1 915 
4 4 106 2 053 
5 4 382 2 191 
6 4 656 2 328 

 
Mera information 
 
Åbo stad 
Bildningssektorn 
Klientavgifter inom förmiddags- och eftermiddagsverksamheten i den grund-
läggande utbildningen 
tfn 02-26 25604, vardagar kl. 9–11.30 och eftermiddagar kl. 14–15 
aamujailtapaivatoiminta@turku.fi 


