
Att fylla i inkomstutredning i 
VaSa-tjänsten



Samtycke till att kontrollera uppgifter 
i Inkomstregistret:

• Vårdnadshavaren kan i samband med ifyllandet

av ansökan ge sitt samtycke till att uppgifterna

kontrolleras i Inkomstregistret i Samtycken-

fönstret som öppnas eller på Samtycken-sidan i 

det vänstra sidofältet under ’Inkomstregistret’.

• Samtycke ges genom att välja

”Mina inkomstuppgifter får kontrolleras i 

Inkomstregistret.”

• Samtycket kan återkallas under samma plats

genom att avlägsna det valda alternativet.



Startar inkomstutredning i VaSa-
tjänsten
• När den plats inom småbarnspedagogiken som beviljats barnet har tagits emot, får

vårdnadshavaren en begäran om inkomstutredning. Vårdnadshavaren får ett e-postmeddelande

om begäran om inkomstutredning, om e-postadressen har sparats i vårdnadshavarens

kontaktinformation.

• Att göra en inkomstutredning: Efter att du loggat in i VaSa-tjänsten ser du begäran om

inkomstutredning under fliken ’Aktuella’. Inkomstutredning öppnas när du klickar på ’Öppna’.



Startar inkomstutredningen i VaSa-
tjänsten

• Det är också möjligt att göra en inkomstutredningen utan begäran om inkomstutredning 

till exempel om vårdnadshavarnas inkomster har ändrats. Du kan börja fylla i en ny 

inkomstutredning under fliken ’Dokument’ på Familj-sidan. Under knappen ’Funktioner’ 

hittar du ’Ny inkomstutredning’.



Inkomstutredning – Sida 1:  
Familjemedlemmar
• På inkomstutredningens första sida ska du välja om du vill meddela inkomsterna för beräkningen av avgiften för 

småbarnspedagogik eller servicesedelns värde. Om en vårdnadshavare vill meddela sina bruttoinkomster är 

inkomstutredningen fem sidor lång. Om en vårdnadshavare inte vill meddela sina inkomster och godkänner den högsta 

avgiften för småbarnspedagogik är inkomstutredningen tre sidor lång.

• Du kan röra dig fritt mellan sidorna. När du fyllt i alla nödvändiga uppgifter på sidorna, ser du ett -märke i stället för

ett nummer.



Inkomstutredning – Sida 1: 
Familjemedlemmar

• Den som anmäler inkomsterna bildar under ’Familj 

som bor på samma adress’ en familj som bor på 

samma adress som barnet.

• Den som anmäler inkomsterna inkluderas 

automatiskt i familjen, liksom även anmälarens 

barn som deltar i småbarnspedagogiken, samt en 

eventuell make eller maka/vårdnadshavare eller ett 

barn som småbarnspedagogiken fått information 

om via andra informationskanaler.

• Om ett barn, en vårdnadshavare eller make/maka 

som angetts i inkomstregistret inte längre bor på 

samma adress, ska ”Personen bor inte längre på 

samma adress” kryssas för i inkomstutredning. 

Förklaringar och motiveringar ska anges i det fält 

som öppnas.



Inkomstutredning – Sida 1:
Familjemedlemmar

• Under ’Lägg till vårdnadshavare eller make/maka’ kan du lägga till en eventuell make/maka eller vårdnadshavare som bor på 

samma adress som barnet. Personen kan läggas till antingen med eller utan personbeteckning. Du ska också välja om 

personens roll i familjen är vårdnadshavare eller make/maka.

• Under ’Lägg till barn’ kan du lägga till barn under 18 år som bor på samma adress, antingen med eller utan personbeteckning. 

Meddela också om barnen deltar i småbarnspedagogiken.

• En vårdnadshavare eller make/maka eller ett barn som lagts till kan tas bort genom att klicka på skräpkorgsikonen.

• De ovan nämnda anmälda familjemedlemmarna räknas automatiskt med i antalet familjemedlemmar. Detta antal beaktas 

när avgiften beräknas.

• Klicka på ’Nästa sida’ för att komma till sidan där vårdnadshavarnas inkomstuppgifter ska fyllas i. Vänligen observera! Om 

den som gjort inkomstutredningen har meddelat på första sidan att hen inte anger sina inkomster ska tilläggsuppgifter fyllas i 

på följande sida.



Inkomstutredning -
Sida 2:Vårdnadshavarnas inkomster

• På sidan 2 ska vårdnadshavarnas inkomster och avdrag kompletteras: När du klickar på ’Välj inkomsttyper’ 
öppnas ett nytt fönster med en lista på olika inkomsttyper. Välj de inkomsttyper som behövs, varefter de flyttas 
till inkomstutredningen och kan fyllas i. Vänligen observera! Du måste välja en av inkomsttyperna för att kunna 
skicka inkomstutredningen.



Inkomstutredning –
Sida 2: Vårdnadshavarnas inkomster

• Fyll i inkomstbeloppet i euro under de 

utvalda inkomsttyperna.

• Du kan bifoga bilagor relaterade till 

inkomsttyperna genom att klicka på 

’Lägg till bilaga’. Vid behov kan den 

bifogade bilagan avlägsnas med det 

kryss som finns till höger.

• Du kan också radera extra inkomsttyper 

genom att klicka på skräpkorgsikonen



Inkomstutredning -
Sida 2: Vårdnadshavarnas inkomster

• När du klickar på ’Välj avdragstyper’ öppnas ett nytt motsvarande fönster med en lista på olika 

avdragstyper. Den som fyller i inkomstutredningen kan välja eventuella avdrag som inverkar på 

inkomsterna. De utvalda avdragen flyttas till inkomstutredningen och kan fyllas i.



Inkomstutredning – 3. Sida: Barnens
inkomster
• Fyll i barnets eventuella inkomster på sidan ’Barnets inkomster’, på samma sätt som på den föregående 

sidan ’Vårdnadshavarens inkomster’. Genom att klicka på ’Välj inkomsttyper’ öppnas ett fönster där den som 
fyller i inkomstutredningen kan välja vilka inkomsttyper hen vill att ska flyttas till inkomstutredningen för att 
fyllas i.



Inkomstutredning – 4. sida: Mer
information

• Vänligen observera! Om den som fyllt i inkomstutredningen har meddelat på första sidan att hen inte 

anger sina inkomster, är denna sida inkomstutredningens andra sida.

• På sidan ’Mer information’ kan den som fyller i inkomstutredningen ange eventuella 

inkomstrelaterade tilläggsuppgifter. Vårdnadshavaren kan på begäran av en yrkesanställd lägga till 

ytterligare uppgifter under detta fält. Fältet kan också lämnas tom.



Inkomstutredning – 5. sida: 
sammanfattning

• På inkomstutredningens sista sida finns en 
sammanfattning av inkomstutredningen där 
den som fyllt i utredningen kan kontrollera 
de ifyllda uppgifterna.

• Om det fattas uppgifter från 
inkomstutredningen kan den inte skickas. 
Tjänsten meddelar vilka fält som ännu ska 
fyllas i.

• När alla nödvändiga uppgifter har 
kompletterats kan inkomstutredningen 
skickas. Du kan skicka inkomstutredningen 
genom att klicka på ’Skicka’.



Skicka och redigera
Inkomstutredningen

• Om du skickat inkomstutredningen utan bilagor får du 
meddelandet: ”Inga bilagor. Du har valt att skicka 
inkomstutredningen utan bilagor. Vill du fortsätta? Du kan 
välja ’Fortsätt’, varefter inkomstutredningen skickas. Om du 
klickar på ’Avbryt’ kan du gå tillbaka till 
inkomstutredningen. När du skickat inkomstutredningen 
öppnas en Tack-sida.

• Du kan redigera den skickade inkomstutredningen så 
länge som dess status är antingen ’Utkast’ eller ’Skickad’. 
Du ser inkomstutredningens status under fliken ’Dokument’ 
under ’Avgifter’.

• Du kan börja redigera inkomstutredningen genom att 
öppna inkomstutredningens rubrik och klicka på ’Redigera’ 
i inkomstutredningens övre högra hörn. Om du tryckte på 
knappen ’Redigera’ och därmed ändrade status till ’Utkast’, 
måste du skicka resultaträkningen igen trots att du inte 
gjort några ändringar.


