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Meddelande till vårdnadshavarna 2.4.2020 

Kompensation för klientavgifter inom småbarnspedagogiken till fullt belopp  

Daghem och familjedagvård inom småbarnspedagogiken har verksamhet trots coronavirusläget. I enlighet 
med regeringens riktlinje rekommenderas det emellertid starkt att familjerna sköter sina barn hemma om 
möjligt. 

Helsingfors stads daghems och familjedagvårds klientavgifter kompenseras till fullt belopp i de fall 
där barn sköts hemma under den period som rekommendationen gäller. Den rekommenderade 
perioden började 18.3.2020. Klientavgiften kompenseras för varje frånvarodag under perioden 
ifråga. Familjer vars barn frånvarar från småbarnspedagogiken behöver inte vidta några åtgärder 
ifråga om klientfaktureringen. 

Småbarnspedagogikens klientavgifter faktureras alltid för den gångna månaden. Faktureringen för mars 
(1-17.3.2020) har senarelagts till slutet av april och förfallodagen infaller i maj. 

Läget oförändrat för de barn som deltar i småbarnspedagogiken 

Klientavgifterna för de barn som deltar i småbarnspedagogiken är oförändrade och faktureras som 
normalt.  
 
Om eventuella förändringar i familjens inkomster ska man meddela snarast möjligt till 
småbarnspedagogikens klientavgifter. För en eventuell justering av klientavgiften ska verifikat (t.ex. 
verifikat över permittering eller uppsägning) lämnas in till småbarnspedagogikens klientavgifter vid 
fostrans- och utbildningssektorn. Ett beslut om dagpenning från en arbetslöshetskassa eller Fpa ska också 
lämnas in för samma ändamål.  

Inkomstuppgifter tillställs småbarnspedagogikens klientavgifter per post eller skyddad e-post (fi. 
turvasähköposti). Om ni vill sända in uppgifterna per skyddad e-post, kan ni begära att få skyddad e-post 
på adressen varhaiskasvatus.maksut@hel.fi. Ni får då ett svarsmeddelande, som ni kan svara på. Bifoga 
verifikat över era inkomster. Barnets daghem ska också nämnas i meddelandet.   

 

Satu Järvenkallas  Niclas Grönholm 
Direktör för den finska småbarnspedagogiken Direktör för den svenska servicehelheten 

 

Mer information:  

Småbarnspedagogikens klientavgifter (inkomstverifikat, justering av klientavgifter) 
Fostrans- och utbildningssektorn  
Telefontid mån.-fre. kl. 9-11, tfn 09 310 8600 (växel)  
varhaiskasvatus.maksut@hel.fi 
Besöksadress: Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors 
Postadress: PB 51300, 00099 Helsingfors stad 

Småbarnspedagogikens fakturering (senareläggning av förfallodagen och inkassering) 
Helsingfors stad/Ekonomiförvaltningstjänsten 
tfn 09 310 25300, fax 31025355 
talpa.asiakaspalvelu@hel.fi  
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