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Giltigt fr.o.m._________ 

INKOMSTER   
 

Moderns (annan 
vårdnadshavares,       

makes/makas/sambos) inkomster 

Faderns (annan 
vårdnadshavare, 
makes/makas/sambos) 
inkomster 

Föräldrarnas 
uppgift €/mån. 

Myndigheten  

fyller i 

Vanhempien 
ilmoitus/arvio 
€/kk 

Myndigheten  

fyller i 

Bruttoinkomster från huvudsyssla €/mån. (semesterpenning 
tillsätts till månatliga inkomsten) 

      
 

 
       

-tillägg för skiftarbete i medeltal €/mån.        

 
       

 
-naturaförmåner i medeltal €/mån        

 
       

-bonuslön, prestationsbonus, provisionslön etc. €/mån               

Bruttoinkomster från bisyssla €/mån.       
 

 
       

     

FÖRMÅNER          
 

    

Pensioner €/mån. (Bilaga: Beslut om pension)         

 
       

Arbetslöshetsersättning/arbetsmarknadsunderstöd €/dag 
(Bilaga: Beslut om dagpenningens belopp) 

      
 

 
       

Sjuk-/moderskaps-/föräldrapenning €/dag, hemvårdsstöd 
flexibel/partiell vårdpenning (Bilaga: Beslut om förmån) 

      
 

 
       

Erhållet underhåll/underhållsstöd, pensioner €/mån för barn i 
småbarnspedagogik (Bilaga: Underhållsavtal, beslut om 
underhållsstöd, beslut om pension) 

      
 

 
       

   Fastställning/Granskning av kundavgift för småbarnspedagogik 

   Fastställning/Granskning av självriskandel för servicesedel 

 

Du kan även göra inkomstsutredningen via eVaka på adressen Espoonvarhaiskasvatus.fi, kräver stark identifiering.   

 

 Namn på mor, vårdnadshavare, maka, sambo 
 

____________________________________________________________Personbeteckning _______________________   

 Löneinkomsterna och förmåner kan granskas från inkomstregistret.           Ja.         Nej. Bilagor krävs. 
 
 Namn på far, vårdnadshavare, make, sambo       

 

____________________________________________________________Personbeteckning _______________________   

 Löneinkomsterna och förmåner kan granskas från inkomstregistret.           Ja.         Nej. Bilagor krävs. 

Barnets namn 

 
Personbeteckning Vårdplats 

                  

                  

                  

Övriga barn under 18 år i familjen och födelsedatum 

      

Jag samtycker till att betala den högsta avgiften/självriskandelen gällande servicesedeln, enligt lagen om 
klientavgifter inom småbarnspedagogiken och enligt beslut fattade av Esbo stads stadsstyrelse. Samtycke gäller 
tillsvidare och upphör då jag meddelar annat eller då mitt barn inte längre deltar i småbarnspedagogik. 
 

SAMTYCKE TILL ATT BETALA HÖGSTA AVGIFT FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK     Ja. 

Inkomstinformation behöver ej bifogas. 
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Jag/vi försäkrar att uppgifterna ovan är korrekta. 
Datum      /      20      
 
 
 

Namn på mor, vårdnadshavare, maka, sambo samt underteckning, namnförtydligande och e-postadress 

 
 
 

Namn på far, vårdnadshavare, make, sambo samt underteckning, namnförtydligande och e-postadress 

 
 
Inkomstutredningen bör returneras till ekonomienheten inom två veckor efter att barnet börjat i småbarnspedagogisk 
verksamhet. I annat fall kan avgiften bestämmas enligt högsta avgiftsklass p.g.a. bristfälliga inkomstuppgifter. Beslut om 
avgift som fattats på basis av bristfälliga inkomstuppgifter korrigeras inte retroaktivt. Förändringar i inkomster, utgifter 
samt familjestorlek bör meddelas omedelbart. 
 
Mer information om avgifter finns på Esbo stads hemsida Fostran och utbildning/ Småbarnspedagogik/ klientavgifter i 
småbarnspedagogik. 
 
Informationen från blanketten sparas i datasystem för småbarnspedagogik. Uppgifter om behandlingen av 
personuppgifter finns i dataskyddsredogörelsen för småbarnspedagogiken kunddataregister på adressen: 
Esbo.fi/dataskyddsbeskrivningar 
 

Tilläggsuppgifter 
 
Telefonnummer: Avgifter för småbarnspedagogik 09 816 27400 
                             Servicesedelns självriskandel 09 816 27401 
 
Telefontjänst: måndag, onsdag, torsdag 9:00-12:00 
 
E-post: vaka.maksut@esbo.fi   
  

Postadress: Sektorn för fostran och lärande, Ekonomienheten/småbarnspedagogik, PB 30 02070 Esbo stad 

KAPITALINKOMSTER  
Ränte- och utdelningsintäkter (betalningstransaktioner, rapport) 
hyresintäkter (bifogat hyresavtal och vederlagsfaktura) €/mån 

      
 

 
      

 

     

FÖRETAGARINKOMSTER  
nödvändiga bilagor:  
Oy:s aktieägare: lönespecifikation samt bokförarens 
redogörelse om naturaförmåner och dividender. 
Fma: resultaträkning och balansräkning 
Öppet bolag, Kb: resultat- och balansräkning samt 
bokförarens redogörelse för ersättningar och naturaförmåner. 
Beslut om startpengar 

      
 

 
      

 

     

STUDIER  
Studieintyg och närvarointyg för pågående läsår från 
läroanstalten.  
Arbetslöshetskassans beslut om studieersättning 
Sysselsättningsfondens beslut om vuxenutbildningsstöd 

              

     

Avdrag 

Betalda underhållsbidrag €/kk (Bilaga: betalningsverifikation) 

              


