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Ansökan om småbarnspedagogik/
Servicesedel

1. UPPGIFTER OM BARNET

Förnamn Efternamn Personbeteckning

Hemadress Postnummer och -ort

Telefonnummer Hemkommun Hemspråk

2. PERSONER SOM BOR MED BARNET

Vårdnadshavarens/sambons 
Förnamn Efternamn Personbeteckning

E-post Telefonnummer

mor vårdnadshavare/extra vårdnadshavare maka/sambo / partner i registrerat förhållande

Arbetsplats/studieplats Arbetsplatsens adress

heltidsarbete heltidsstuderande skiftarbete

deltidsarbete deltidsstuderande ej i förvärvsarbete

Vårdnadshavarens/sambons 
Förnamn Efternamn Personbeteckning

E-post Telefonnummer

far vårdnadshavare/extra vårdnadshavare make/sambo / partner i registrerat förhållande

Arbetsplats/studieplats Arbetsplatsens adress

heltidsarbete heltidsstuderande skiftarbete

deltidsarbete deltidsstuderande ej i förvärvsarbete

Personbeteckningar för syskon under 18 år

Vanda stad – Verksamhetsområdet för fostran och lärande – Småbarnspedagogiken
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3. UPPGIFTER OM VÅRDNADSHAVARE BOENDE PÅ ANNAN ADRESS ÄN BARNET, VILKA BEHÖVS FÖR 
MEDDELANDE OM BESLUT

Förnamn Efternamn Personbeteckning

Adress Postnummer och -ort

4. UPPGIFTER OM PLATSEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK

Önskad form (ordningsföljd)

daghem gruppfamiljedaghem familjedagvård

klubb (avgiftsfri) servicesedel för privat daghemsvård

Önskat område Önskad plats inom småbarnspedagogiken

1.

2.

3.

Datum för inledande av 
småbarnspedagogik

Behov av småbarnspeda-
gogik för en viss tid

Behov av småbarnspeda-
gogik, dagar per månad

Familjens möjligheter att 
skjutsa barnet

egen bil
kollektivtrafik

Barnets nuvarande plats inom småbarnspedagogiken

Behov av småbarnspedagogik
högst 20 h/vecka

över 20 h/vecka -högst 25 h/vecka

över 25 h -under 35 h/vecka

minst 35 h -högst 50 h/vecka

Kompletterande uppgifter om behovet
halvdagsgrupp 4h/5 dagar/vecka

kvällar, fram till, kl också lör. sön.

dygnet runt också lör. sön.

småbarnspedagogik i anslutning till förskoleunder-
visning

5. ÖVRIGT ATT BEAKTA

Barnets hälsotillstånd (sjukdomar, allergier, tal- o.a. terapier, mediciner, dieter e.d.), bilaga 
vid behov

Finns det husdjur i familjen, vilka

Vanda stad – Verksamhetsområdet för fostran och lärande – Småbarnspedagogiken
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6. UPPGIFTER OM FAMILJENS INKOMSTER

Inkomstverifikat ska lämnas in för fastställande av avgift senast då småbarnspedagogiken inleds 
till tjänsterna inom småbarnspedagogik eller till platsen för småbarnspedagogik. Genom att fylla i 
punkten nedan kan familjen meddela att man betalar maximiavgift eller accepterar servicesedel till 
dess minsta värde, varvid inkomstutredning inte behövs.

För barnets småbarnspedagogik får maximiavgift faktureras / servicesedel får beviljas till 
minimivärde.

7. TJÄNSTEN SUOMI.FI MEDDELANDEN

Jag har tagit i bruk tjänsten suomi.fi-meddelanden och beslutet om småbarnspedagogik/service-
sedel kan skickas till mig elektroniskt via tjänsten suomi.fi-meddelanden.

8. YTTERLIGARE UPPGIFTER

Bilaga

9. DATUM OCH UNDERSKRIFT

Jag intygar att uppgifterna jag gett är riktiga och samtycker till att uppgifterna kontrolleras.

Datum Underskrift

Namnförtydligande

Vanda stad – Verksamhetsområdet för fostran och lärande – Småbarnspedagogiken
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IFYLLNADSANVISNINGAR

Ansökan ska lämnas in fyra månader före den dag då man vill att småbarnspedagogiken inleds eller 
om behovet av småbarnspedagogik beror på arbete, studier eller utbildning vid en tidpunkt som inte 
har kunnat förutses, bör ansökan om plats inom småbarnspedagogiken lämnas in så fort som möj-
ligt, dock minst två veckor innan barnet behöver platsen.

Med den bifogade blanketten ansöker man till daghem, familjedagvård, klubb, småbarnspedagogik i 
anslutning till förskoleundervisning och om servicesedel för privat daghem. Ansökan till avgiftsfri för-
skoleundervisning sker med en separat ansökan. För varje barn ifylls en separat ansökan.

Stöd för hemvård av barn/privat vård av barn kan inte lyftas samtidigt som barnet är inom kommu-
nal småbarnspedagogik. Sökanden bör meddela FPA:s lokalbyrå om barnet börjat inom småbarns-
pedagogiken eller om platsen annullerats.

Uppgifterna i ansökan registreras i det klientdatasystem (VATJ) som Vanda stad upprätthåller.

1. Uppgifter om barnet   
 Personbeteckningen ska vara fullständig.

2. Personer som bor med barnet   
 Med familj avses föräldrar eller andra vårdnadshavare som har gemensamt hushåll, samt perso   -  
 ner som lever i äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden och har gemensamt hushåll med  
 föräldern eller en annan vårdnadshavare, samt parterna i ett registrerat partnerskap samt bådas   
 minderåriga barn som bor i samma hushåll.  
 

 Personbeteckningarna för barnets syskon under 18 år som bor i samma hushåll ska vara fullständiga.

4. Uppgifter om platsen för småbarnspedagogik 
 Vid ansökan till kommunal småbarnspedagogik: Familjen kan uppge tre önskemål, vilka beaktas   
 då barnet placeras inom småbarnspedagogiken. Vården inleds den dag då barnet lämnas   
 ensamt inom småbarnspedagogiken, och från den dagen skickas räkning till familjen. Platsen   
 inom småbarnspedagogiken ska annulleras innan småbarnspedagogiken inleds, i annat fall   
 kan hälften av månadsavgiften för den icke annullerade och oanvända platsen debiteras. Punkten  
 ”Behov av småbarnspedagogik för en viss tid” ifylls endast om man ansöker om småbarnspeda-  
 gogik för en viss tid. Under punkten ”Behov av småbarnspedagogik, dagar/månad” anges 21, om   
 barnet behöver småbarnspedagogik fem dagar i veckan.

 
 Klientavgiften fastställs enligt den genomsnittliga tid barnet deltar i småbarnspedagogiken per   
 vecka. Barnets behov av småbarnspedagogik per vecka är antal timmar barnet deltar i småbarns- 
 pedagogiken per dag x antal dagar i småbarnspedagogiken per vecka. Till exempel 7 h 30 min x 5  
 dagar = 37 h 30 min per vecka eller 9 h x 4 dagar = 36 h per vecka. Om barnets tider    
 inom småbarnspedagogiken varierar per vecka, t.ex. på grund av föräldrarnas arbetsskift, räknas   
 den genomsnittliga veckovisa tiden inom småbarnspedagogiken under fyra veckor ihop, varefter   
 antalet timmar divideras med fyra.  
 
 Vid ansökan om servicesedel för privat daghem: I ansökan anges det önskade privatadaghemmet 

5. Övrigt att beakta  
 Till ansökan bifogas antingen personligen eller per post utlåtande av specialistläkare eller annan   
 expert om barnet lider av någon sjukdom, allergi e.d. Om undersökningar pågår bör detta nämnas   
 i ansökan.

Vanda stad – Verksamhetsområdet för fostran och lärande – Småbarnspedagogiken
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6. Familjens inkomster  
 För småbarnspedagogik uppbärs månadsavgift i enlighet med familjens bruttoinkomster.    
 Servicesedelns värde utgår från den månadsavgift som uppbärs för kommunal småbarnspedago- 
 gik, och dessutom inverkar barnets ålder.  
 
 Handlingar som styrker familjens (se punkt 2) inkomster ska inlämnas senast då småbarnspe  
 dagogiken inleds. Löneuppgifterna uppges med ett löneverifikat från arbetsgivaren. Inkomster från  
 självständig yrkesutövning och företagsverksamhet meddelas på en separat blankett som fås   
 antingen på webben eller vid tjänsterna inom småbarnspedagogiken. Närmare information   
 om hur man meddelar om inkomster och avdrag finns på webbsidorna www.vantaa.fi.

7. Tjänsten suomi.fi-meddelanden 
 Beslutet om småbarnspedagogik eller servicesedel kan skickas elektroniskt till tjänsten suomi.  
 fi-meddelanden, under förutsättning att sökanden ger sitt samtycke och tagit i bruk meddelande-  
 tjänsten. Tjänsten suomi.fi-meddelanden kan tas i bruk under adressen https://www.suomi.fi.

8. Ytterligare uppgifter 
 Övriga omständigheter som bör beaktas vid barnets placering inom småbarnspedagogiken kan   
 anges under denna punkt eller vid behov i en bilaga.

Vanda stad – Verksamhetsområdet för fostran och lärande – Småbarnspedagogiken
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