
                                                                            Mottagare                                                                                  
 
Ansökan om småbarnspedagogik                                                                                                    
Ansökan om servicesedel                                                                                                                                              
                                                                                                                     Datum 

Ansökan Daghem                   Familjedagvård                    Servicesedel 

Uppgifter om 
barnet 

Efternamn                                                  
 
Förnamn   
 
Personbeteckning 
 

Adress- 
uppgifter 

Gatuadress                                 Postnummer                        Postanstalt            
 
 
Barnets hemkommun 
 
 

Språk Barnets modersmål                         Språket/Språken som talas hemma 
 
 
 

Ankomst till lan-
det 

Ankomstdatum                Nationalitet 
                                                    
                                                     

Uppgifter om 
vårdnadshava-
ren 

Efternamn   
 
Förnamn 
 
Personbeteckning 
                               

Kontaktuppgifter Telefonnummer                                        E-post 
 

Kontaktuppgifter 
arbete/studier 

Arbets-/Studieplats och adress                                Arbetstelefon 
 

Uppgifter om 
den andra 
vårdnadshava-
ren 

Efternamn    
 
Förnamn  
 
Personbeteckning 
                               

Kontaktuppgifter Telefonnummer                                        E-post 
                                                        

Kontaktuppgifter 
arbete/studier 

Arbets-/Studieplats och adress                                Arbetstelefon 
 

Annan vårdnad Fylls i ifall den andra vårdnadshavaren bor i annan adress än barnet. 

Gemensam vårdnad; namn, personbeteckning, adress, telefon och e-post. 
 
 
 
 
 
Kryssas för om barnet bor hos fosterföräldrar 
 



Familjens övriga 
barn (under 18 
år) som bor i 
samma hushåll 

Personbeteckningar 
 
 
Övriga barnens småbarnspedagogikplats 
 
 

Behovet av 
småbarnspeda-
gogikplats 

Behovet av småbarnspedagogiken börjar, datum      

Tid inom små-
barnspedagogi-
ken 

Högst 20h/v. (50%)               Högst 27h/v. (65%)            Högst 35h/v. (85%)            
 
 
Över 35h/v. (100%)                   Högst 40h/mån. (5-åriga, avgiftsfri)                              

 

Behovet av 
småbarnspeda-
gogik 

Lördag                  Söndag                 Kväll                    Behov dygnet runt    

Önskemål om 
småbarnspeda-
gogikplatser 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 

 
Mer information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicesedel Basservicenämnden godkände den 30.9.2009 principerna för beviljandet av dagvårdens servicesedel. 
Kommunen ordnar dagvården med hjälp av servicesedeln som är ett alternativ för kommunal dagvård. Ser-
vicesedeln kan beviljas ett barn som har dagvårdsrätt och vars vård ordnas i ett privat daghem. Beviljandet 
av servicesedeln beror på utredning av barnets dagvårdsbehov. 
Dagvårdens servicesedel är barnspecifik. Man kan inte få stöd för privat vård och hemvård samtidigt för att 
ordna barnets vård. 
Värdet på den inkomstrelaterade servicesedeln bestäms enligt barnets ålder, vårdtid och familjens inkoms-
ter. Värdet på servicesedeln är det värde som fås när priset som familjen skulle betala för barnets kommu-
nala dagvård frånräknas från takpriset. 
Klientens självriskandel är skillnaden mellan serviceproducentens pris för vårdplatsen och servicesedelns 
värde. Mer information om servicesedeln www.turku.fi/paivahoidonpalveluseteli. 

 

Klientens  
rättigheter 

Klienten har rätt att få veta för vilket ändamål de uppgifter som han eller hon lämnar behövs, för vilka 
ändamål uppgifterna normalt utlämnas samt i vilken i personuppgiftslagen avsedd registeransvarigs 
personregister uppgifterna kommer att registreras (Lag om klientens ställning och rättigheter inom so-
cialvården). 

Klienten har rätt att kontrollera klientregisteruppgifter om sig själv (Personuppgiftslagen) 

Era uppgifter sparas i småbarnsfostrans verksamhetsstyrningssystem. 

 

Inlämning av  
ansökan 

Ansökan inlämnas till småbarnspedagogikens servicehandledning, PB 362, 20101 Åbo, eller till service-
handledningens klientservice Salutorgets Monitori, Auragatan 8 
Inkomstuppgifterna inlämnas innan mottagandet av småbarnspedagogikplatsen 

http://www.turku.fi/paivahoidonpalveluseteli


Underskrift Jag försäkrar att uppgifterna är riktiga och samtycker till att de granskas. 
 
Underskrift och namnförtydligande 
 
 
 
Ort och datum 
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