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Kunnalle lähetettäviä henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Annat luvan jättämiesi tietojen tallentamiseen ja 
muokkaamiseen. Sinulla on oikeus pyytää niitä koskeva ote ja niiden korjaamista tarvittaessa. 
 

 

Lasta koskevat tiedot, huoltaja täyttää 
Esikoulu ja osasto tai vapaa-ajankoti ja osasto Pedagoginen erityishoito (perhepäiväkoti) 

            
Lapsi 1 Henkilönumero

            
Lapsi 2 Henkilönumero

            

Lapsi 3 Henkilönumero 

            

 
Sopimus koskee 

 Maksimitaksaa  15 tunnin vanhemp.vapaata 15 tunnin työnhakua                    Vapaa-ajankotia 

 

Huoltaja 1 
Nimi Sähköpostiosoite

            
Osoite Postiosoite

            
Henkilönumero  Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

                        

 

Huoltaja 2 
Nimi Sähköpostiosoite

            
Osoite Postiosoite

            
Henkilönumero  Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

                        

 

Sopimuksen voimaantulopäivä 
Totuttamispäivä, ilmoita päiväys Taksan muutos, ilmoita päiväys 

            

 

Sopimusehdot ovat seuraavalla sivulla. 

 

 

Allekirjoitus 
Paikka ja aika Paikka ja aika 

            
Huoltaja 1  Huoltaja 2 

  

Nimenselvennys Nimenselvennys 

            

 
 
 

 
 



 

 

Esikoulun, pedagogisen erityishoidon ja vapaaajankodin sopimusehdot  
Allekirjoittanut on hyväksynyt alla olevat ehdot.  
 
Lapsen/lasten huoltajan on allekirjoitettava sopimus. Huoltaja sitoutuu maksamaan päätetyn taksan ja 
sääntöjen mukaisen maksun. Molemmilla huoltajilla on maksuvastuu. Maksamatta jäänyt maksu merkitsee 
sen ilmoittamista perintään sekä voimassa olevan korkolainsäädännön mukaista viivästyskorkoa. Laskun 
maksamatta jättämistä seuraa sulkeminen toiminnasta.  
 
Maksua maksetaan koko vuoden ajalta. 
 
Sopimus on tilaus paikasta esikoulussa, pedagogisessa erityishoidossa tai vapaa-ajankodissa. Loma- ja 
koululoma-ajat eivät oikeuta pienempään maksuun. 
 
Huoltajien on esitettävä aikataulu henkilökunnalle lapsen koulu- ja hoitoajoista. Tämä sen johdosta, että 
henkilökunnan lukumäärä pitää pystyä suunnittelemaan parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Huoltajat ilmoittavat sovitun ajan muuttamisesta esikoulun johtajalle. Uusi aikataulu ja sopimus tulee tällöin 
oheistaa. Huoltajien vastuulla on aikoja muutettaessa pyytää uutta sopimusta ja allekirjoittaa se. 
 
Lapsen aloittaessa esikoululuokalla hänet siirretään automaattisesti vapaa-ajankodin toimintaan, ja sopimus 
jatkuu, eikä mitään uutta sopimusta tarvita. 
 
Työttömyyden/vanhempainvapaan yhteydessä lapsella on oikeus oleskella esikoulussa tai pedagogisessa 
erityishoidossa 15 tuntia viikossa. Lapsella ei ole tällöin oikeutta oleskella vapaa-ajankodissa. Poikkeuksena 
ovat erityistuen tarpeessa olevat lapset ja/tai lapset, joille on syntynyt tarve perheen sosiaalisen tilanteen 
johdosta. (Kunnan pitää tällöin tehdä erityinen päätös paikasta tai ajan lisäämisestä). Paikka esikoulussa tai 
pedagogisessa erityishoidossa voidaan peruuttaa työttömyyden/vanhempainvapaan yhteydessä ilman 
irtisanomisaikaa. Vanhempi voi tällöin valita, haluaako hän säilyttää 15 tuntia viikossa käsittävän paikkansa 
työttömyytensä/vanhempainvapaansa yhteydessä.  
 
Irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Molempien vanhempien tulee irtisanoa sopimus kirjallisesti. Paikan kesä-
elokuuta koskeva irtisanominen ei vapauta huoltajia maksuvelvollisuudesta, mikäli lapsi tulee tulee toimintaan 
mukaan ennen 1. lokakuuta samana vuonna tai jos lapsi sijoitetaan uudelleen kolmen kuukauden sisällä. 
Maksu peritään tällöin myös väliin jääneestä ajasta. Paikka tulee sanoa irti, jos lapsi siirtyy vastaavaan 
yksityiseen palveluun. 
 
Håbon kunta pyytää tulotiedot kaikilta paikan käyttäjiltä, Jos tulot ovat muuttuneet vuoden aikana,, 
velvollisuutesi on huoltajana ilmoittaa tästä kunnalle. 
  
Sopimuksen voimassaoloaikana kunta voi vaatia työ-/opintotodistuksen vanhemmilta/huoltajilta. 
 
Yleisen esikoulun maksua alennetaan elokuusta lähtien vuonna, jona lapsi täyttää 3 vuotta,. 
 
Huoltaja maksaa vapaa-ajankodin taksan siitä elokuusta lähtien, jona lapsi aloittaa esikoululuokan.  
 
Lomakausien tai toiminnan suunnittelupäivien ajaksi toiminta voidaan siirtää johonkin toiseen esikouluun, 
vapaa-ajankotiin tai pedagogiseen erityishoitoon. 
 
Muissa tapauksissa voimassa on ajankohtainen lainsäädäntö ja kunnan päättämä esikoulua, pedagogista 
erityishoitoa ja vapaa-ajankoteja koskeva säännöstö.  
 
Håbon kunnan puolesta 
 

Paikka ja aika  

     
Vastuuhenkilön allekirjoitus Nimenselvennys 

 
      

      
Sopimus lähetetään osoitteeseen: 
 
Håbo kommun 
Skolkontoret 



 

 

746 80 Bålsta 
 


	Esikoulu ja osasto tai vapaaajankoti ja osasto: 
	Pedagoginen erityishoito perhepäiväkoti: 
	Lapsi 1: 
	Henkilönumero: 
	Lapsi 2: 
	Henkilönumero_2: 
	Lapsi 3: 
	Henkilönumero_3: 
	Maksimitaksaa: Off
	15 tunnin vanhempvapaata: Off
	15 tunnin työnhakua: Off
	Vapaaajankotia: Off
	Nimi: 
	Sähköpostiosoite: 
	Osoite: 
	Postiosoite: 
	Henkilönumero_4: 
	Puhelin kotiin: 
	Puhelin työhön: 
	Matkapuhelin: 
	Nimi_2: 
	Sähköpostiosoite_2: 
	Osoite_2: 
	Postiosoite_2: 
	Henkilönumero_5: 
	Puhelin kotiin_2: 
	Puhelin työhön_2: 
	Matkapuhelin_2: 
	Totuttamispäivä ilmoita päiväys: 
	Taksan muutos ilmoita päiväys: 
	Paikka ja aika: 
	Paikka ja aika_2: 
	Nimenselvennys: 
	Nimenselvennys_2: 
	Paikka ja aika_3: 
	Nimenselvennys_3: 


