
Fostran och utbildning 
Klientavgifter och fakturering  

Klientavgifter sommaren 2022  
 
Klientavgifterna och faktureringen är stängd den 1–31 juli 2022 och vi betjänar åter från 
och med den 1 augusti 2022. 
 
Om det uppstår oklarheter angående till exempel vårdtiden eller regelbundna lediga dagar 
och ersättningar för semester, ber vi dig kontakta chefen för ditt barns enhet för 
småbarnspedagogik i början av augusti för att kontrollera dessa. 
 
Du kan skicka e-post till varhaiskasvatus.maksut@hel.fi. E-postmeddelandena behandlas i 
ankomstordning från början av augusti. På grund av datasäkerheten ska du i e-
postmeddelandet inte ange personuppgifter, så inkomstuppgifter ska skickas via krypterad 
e-post. Du behöver bara bankkoder eller mobilcertifikat. Läs mer om att skicka krypterad 
e-post, under Avgiftsbeslut och inkomstutredning. 
 
Fakturornas förfallodatum kan flyttas fram genom att ringa till ekonomiförvaltningstjänsten 
(Talpa), 
tfn 09 310 253 00 eller via e-post talpa.asiakaspalvelu@hel.fi. Du kan flytta fram 
förfallodatumet även elektroniskt på ekonomiförvaltningstjänstens webbsida.  
 
Fyra timmars avgiftsfri småbarnspedagogik per dag gäller barn i Helsingfors som är födda 
2017, från och med den 1 augusti 2022 och fortsätter tills förskoleundervisningen börjar. 
Även ett tvåårigt försök med fyra timmars förskoleundervisning för 5-åringar (födda 2017) 
börjar den 11 augusti 2022. Från början av augusti ändras klientavgifterna för 
småbarnspedagogiken. Du kan kontrollera inkomstgränserna på vår webbplats, under 
Fastställande av månadsavgiften. 
 
Klientavgifterna för småbarnspedagogik i juni faktureras den 3 juli 2022. De inkluderar 
eventuella ersättningar för semester i juni och förfallodatumet är ungefär den 20 juli. 
Fakturan för juli (barn som börjat inom småbarnspedagogiken efter september) görs den 3 
augusti 2022 och förfallodatumet är ungefär den 20 augusti. Avgiften för augusti faktureras 
först i mitten av september.  
 
Beslut om klientavgiften skickas i regel elektroniskt till den personliga ärendemappen. Du 
får ett meddelande om det antingen med SMS eller via e-post. Vänligen kontrollera att 
dina kontaktuppgifter i ärendemappen är korrekta. 
 
 
Klientavgifterna och faktureringen önskar alla en härlig sommar! 
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