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Meddelande till vårdnadshavarna 6.4.2020 

KOMPENSERING AV LEKPARKERNAS MELLANMÅLSAVGIFT OCH KLIENTAVGIFTEN 
FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER INOM DEN 
GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 

Kompensering av mellanmålsavgiften inom eftermiddagsverksamheten i lekparker 

Eftermiddagsverksamhet i lekparker ordnas för de första- till tredjeklassare som deltar i 
närundervisning och för de barn som har fått ett beslut om särskilt stöd trots coronavirusläget. I 
enlighet med regeringens riktlinje rekommenderas det emellertid starkt att familjerna sköter sina 
barn hemma om bara möjligt.  

Mellanmålsavgiften inom eftermiddagsverksamheten i lekparker: Om tjänsten inte har 
använts, kompenseras avgifterna till fullt belopp för den tid som rekommendationen om 
frånvaro gäller. För mars månad tas 50 procent av klientavgiften ut. 

Statsrådets anvisning om undantagsförhållanden gäller enligt nuvarande beslut 18.3-13.5.2020. 

Kompensering av klientavgifter för eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande 
utbildningen  

Morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen ordnas för de 
första- och andraklassare som deltar i närundervisningen och barn som har fått ett beslut om 
särskilt stöd trots coronavirusläget. I enlighet med regeringens riktlinje rekommenderas det 
emellertid starkt att familjerna sköter sina barn hemma om bara möjligt. 

Klientavgifter för Helsingfors stads egna grupper inom eftermiddagsverksamheten och 
för understödda serviceproducenters grupper kompenseras för den tid som 
rekommendationen gäller enligt följande:  

Mars: 

För mars månad tas 50 % av klientavgiften ut. 
Till vårdnadshavare återbetalas 50 % av en redan betald klientavgift för mars månad. 

April:  

De vårdnadshavare vars barn deltar i verksamheten på heltid faktureras som normalt. Om ett 
barn inte deltar i verksamheten i april månad på grund av undantagsförhållandena, tas ingen 
klientavgift ut för verksamheten.  
 
Maj: 

Statsrådets anvisning om undantagsförhållanden gäller enligt nuvarande beslut ända till 13.5. 

De vårdnadshavare vars barn deltar på heltid i verksamheten faktureras som normalt. Om ett 
barn inte deltar i verksamheten i maj månad på grund av undantagsförhållandena, tas ingen 
klientavgift ut för verksamheten. 
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Om eventuella förändringar i familjens inkomster ska man meddela snarast möjligt till fostrans- 
och utbildningssektorn. 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 sänds till klientavgifterna per post eller skyddad e-post (fi. turvasähköposti). 
Om ni vill sända in uppgifterna per skyddad e-post, gå till sidan ifråga via följande länk: 
https://securemail.hel.fi/?recipient=varhaiskasvatus.maksut@hel.fi                                                     
I meddelandet ska man nämna verksamhetsstället för barnets eftermiddagsverksamhet och 
anordnaren. 

 

Hanna Linna   Leena Palve-Kaunisto 
Chef   Serviceansvarig 
Lekparksverksamhet  Eftermiddagsverksamhet för skolelever 

 
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 51301, 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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