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Sjundeå kommuns småbarnspedagogiska tjänster tar i bruk en elektronisk e-tjänstplattform 
fr.o.m. 3.2.2020. Genom tjänsten kan vårdnadshavaren uträtta ärenden i webbtjänsten oberoende 
av tid och plats. E-tjänster används säkert via krypterat dataförbindelse.  

FAMILJEN 

Från och med början av februari ansöker familjerna om servicesedel inom småbarnspedagogik hos 
privata serviceproducenter elektroniskt. Inloggning till småbarnspedagogikens e-tjänstportal görs 
med vårdnadshavarens bankidentifieringskod via suomi.fi. Efter inloggningen finns uppgifter om 
barnet och familjen (på svenska eller finska) färdigt på befolkningsregistersystemet (VTJ), som e-
tjänstprogrammet har förbindelse till.  

Obs! ansökan om vårdplats sker direkt till ett privat daghem. När platsen har bekräftats ansöker 
familjen om servicesedeln  

LÄNK TILL E-TJÄNSTPORTALEN: https://www.sjundea.fi/e-tjanster  (öppnas 3.2.2020)      

ÄNDRINGAR: Alla ändringar angående servicesedeln inom småbarnspedagogiken ska fortfarande 
göras med pappersblankett. Ändringsblanketter finns på kommunens webbplats / Privat 
småbarnspedagogik: servicesedel 

Tilläggsuppgifter om småbarnspedagogikens privata servicesedel finns här: 
https://www.sjundea.fi/privat-smabarnspedagogik-smabarnspedagogikens-servicesedel-from-
112019 

Även följande beslut angående privat servicesedel skickas till familjerna elektroniskt: 

- placeringsbeslut om privat småbarnspedagogik 
- beslut om småbarnspedagogikens klientavgifter 
- beslut om servicesedelns värde i privat småbarnspedagogik 

https://www.sjundea.fi/e-tjanster
https://www.sjundea.fi/privat-smabarnspedagogik-smabarnspedagogikens-servicesedel-from-112019
https://www.sjundea.fi/privat-smabarnspedagogik-smabarnspedagogikens-servicesedel-from-112019
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Familjerna hittar alla beslut i e-tjänstportalen. Familjen får ett meddelande till sin e-post när 
besluten är gjorda. Obs. I ansökan frågas e-postadressen så att Sjundeås tjänster inom 
småbarnsfostran kan skicka meddelande om gjorda beslut. 

Till privata serviceproducenter skickas besluten även i fortsättningen per post. 

Ta gärna kontakt om du funderar över nåt om eTjänsten. Vi ber att få frågorna i första hand som e-
post så att vi kan vid behov sammanfatta en ”ofta frågade frågor inom eTjänsten”. 

Avdelningssekreterare 
Maj-Britt Hellström 
varhaiskasvatus@siuntio.fi 
Tel. 044 386 1097 

Med samarbetshälsningar, Sjundeås tjänster inom småbarnsfostran  

mailto:varhaiskasvatus@siuntio.fi

