
   
 Hakemus hankalan työajan aikana 

suoritettavasta lastenhoidosta 
 

 
   

 
 

Lasta koskevat tiedot 
Nimi Henkilönumero

            
Nykyinen esikoulu/pedagoginen erityishoito/vapaa-ajankoti

 

Hakemus koskee 

 Kotona hankalan työajan aikana suoritettavaa lastenhoitoa   

 Hankalan työajan aikana suoritettavaa pedagogista erityishoitoa   

Syyt hakemukseen 

 Hankalat työajat (työnantajan todistus ja työvuorolista oheistettava)   

 Perheen muu elintilanne (perheen elintilanteen vahvistava todistus oheistettava)   

Hankalan työajan ajaksi lastenhoitajaksi ehdotettu henkilö 

(Täytetään vain jos asia koskee kotona hankalan työajan aikana suoritettavaa lastenhoitoa) 

Nimi Henkilönumero

            

Suhde lapseen Puhelin 

Nimi Henkilönumero

            

Suhde lapseen Puhelin 

Edellä mainittuja henkilöitä koskeva ote rasiterekisteristä pitää oheistaa. 

 Kotona hankalan työajan aikana suoritettava lastenhoito voidaan suorittaa vain lapsen omassa kodissa   

 Kotona hankalan työajan aikana suoritettava lastenhoito voidaan suorittaa myös ehdotetun henkilön kotona   

Huoltaja 1 
Nimi Henkilönumero

            
Osoite  Postiosoite

            
Puhelin:  Sähköpostiosoite

            

Huoltaja 2 
Nimi Henkilönumero

            
Osoite Postiosoite

            
Puhelin:  Sähköpostiosoite

            

Oheistettavat todistukset 

 Työnantajan todistus ja työvuorolista   

 Todistus muusta perheen elintilanteesta   

 Ote rasiterekisteristä (koskee kotona suoritettavan lastenhoidon antajiksi ehdotettuja henkilöitä)   

 
 
 
 



 
Muita tietoja 

      

Huoltajien allekirjoitukset 
Paikka ja aika Paikka ja aika 

            
Huoltaja 1  Huoltaja 2 

  

Nimenselvennys Nimenselvennys 

            
 
Hakemus hankalan työajan aikana suoritettavasta lastenhoidosta lähetetään todistuksineen 
osoitteeseen: 
 
Håbon kormun 
Skolkontoret 
746 80 Bålsta 
 
Ohjeita 
Hakemus hankalan työajan aikana suoritettavasta lastenhoidosta tulee lähettää Håbon 
kunnalle. Hakemuksessa tulee olla molempien huoltajien allekirjoitus (jos huoltajia on vain 
yksi, vaaditaan vain yksi allekirjoitus). Pidä mielessä, että jos huoltaja asuu yhdessä jonkun 
toisen henkilön kanssa kuin lapsen huoltaja, myös uuden avopuolison pitää työskennellä 
hankalina työaikoina, jotta lastenhoitoa voitaisiin tarjota hankalan työajan ajaksi. 
Työnantajan todistus ja työvuorolista pitää oheistaa hakemukseen. Perheen muun 
elintilanteen aiheuttaman tarpeen vahvistava todistus pitää myös oheistaa. Jos nämä 
asiakirjat puuttuvat, hakemusta ei pidetä täydellisenä.  
 
Hankalan työajan aikana kotona suoritettavaa lastenhoitoa koskevassa hakemuksessa 
tulee ehdottaa hankalan työajan aikana lasten hoidosta vastaavaa henkilöä. Tämän 
henkilön tulee olla  18 vuotta täyttänyt, ja hänet hyväksyttäessä Håbon kunta ottaa hänet 
palkkalistoilleen. Hakemukseen tulee liittää kyseistä henkilöä koskeva rekisteriote 
rasiterekisteristä1.  
 
Hankalan työajan aikana kotona suoritettava lastenhoito voidaan suorittaa vain lapsen tai 
palkatun hoitajan kotona. Jos hankalan työajan aikana suoritettava lastenhoito annetaan 
tätä varten palkatun henkilön kotona, kunta tekee kotikäynnin tämän luona varmistaakseen, 
että tämä koti on sopiva ympäristö lapselle, ennen kuin päätös tehdään hankalan työajan 
aikana kotona suoritettavasta lastenhoidosta. 
 
Jos hakemus pedagogisesta erityishoidosta täyttää hankalan työajan aikana suoritettavalle 
lastenhoidolle asetetut vaatimukset, hakemus hyväksytään. Jos toiminnassa on vapaana 
hoitopaikka, hakijalle lähetetään paikkatarjous. Ellei vapaata paikkaa ole heti tarjolla, lapsi 
asetetaan toiminnan jonotuslistalle. Tällöin hakijalle lähetetään vahvistus jonopaikasta. 
Hakemuspäiväys ratkaisee jonotusjärjestyksen. Jo pedagogiseen erityishoitoon kirjattujen 

                                          
1 Rekisteriotetta rasiterekisteristä haetaan poliisin verkkosivulta, käy verkkosivulla 
http://www.polisen.se/sv/Service/Blanketter/Registerutdrag/.  
Hakemus tehdään lomakkeella (nro 442.5) ”Begäran om utdrag från belastningsregistret – 
Förskoleverksamhet/Skola/Skolbarnomsorg” ska användas (Pyyntö rasiterekisteriotteesta - 
Esikoulutoiminta/Koulu/Koululaisten iltapäivähoito). 



lasten sisaruksilla on etusija paikkaan samalle perhepäivähoitajalle, jonka luona 
vanhemmat sisarukset ovat hoidossa.  
 
Lisätietoja  hankalan työajan aikana suoritettavasta lastenhoidosta on Håbon kunnan 
verkkosivulla olevassa kappaleessa "Regler och rutiner för verksamheten omsorg på 
obekväm arbetstid" (Hankalan työajan aikana suoritettavan lastenhoitotoiminnan säännöt ja 
rutiinit). 
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