
 RUTIINIT 1(6)

 Päiväys Meidän nimikkeemme 

  2012-05-23 SKN nr 2012.1766

Koulutoimi 
Koulutoimisto 
 

Hankalan työajan aikana suoritettavaa 
lastenhoitotoimintaa koskevat säännöt ja rutiinit on 
hyväksynyt hallintopäällikkö 
23. toukokuuta 2012, SKN2011/55 nr 2012.1984 

 

Hankalan työajan aikana suoritettavaa 
lastenhoitotoimintaa koskevat säännöt ja rutiinit 

Hankalan työajan aikana suoritettava lastenhoitotoiminta Håbon 
kunnassa 

Kuntien tulee koululain (2010:800) 25 luvun 5 §:n mukaisesti pyrkiä 
tarjoamaan lastenhoitoa lapsille aikana, jolloin esikoulu- tai vapaa-
ajankotitoimintaa ei ole tarjolla tarpeellisessa määrin ottaen huomioon 
vanhempien ansiotyö ja muu elintilanne. Sen vuoksi koululautakunta on 
päättänyt, että Håbon kunnan tulee tarjota lastenhoitoa hankalan työajan 
aikana vanhemmille, joilla arvioidaan olevan sen tarve1. Seuraavassa 
kuvataan tämän toiminnan sisältö sekä annetaan tietoa sitä koskevista 
säännöistä ja rutiineista. 

Hankalan työajan aikana kotona suoritettava hoito - 1. toukokuuta 
2012 lähtien 
Håbon kunta tarjoaa lastenhoitoa hankalan työajan aikana 1. toukokuuta 
2012 lähtien. Malli kotona hankalan työajan aikana suoritettavan 
lastenhoidon tarpeen tyydyttämiseksi koostuu siitä, että Håbon kunta 
palkkaa hoitajan, joka hoitaa lasta tämän kotona vanhempien ollessa 
ansiotyössä. Palkattu hoitaja noutaa tarvittaessa lapsen päivätoiminnasta ja 
jättää tämän aamulla päivätoimintaan, mikäli lapsi on edelleen hoidon 
tarpeessa. Päivätoiminnalla tarkoitetaan päiväsaikaan harjoitettavaa 
esikoulutoimintaa, pedagogista erityishoitoa tai vapaa-ajankotia.  

Hoitoa voidaan myös antaa palkatun hoitajan kotona. Tähän tarvitaan 
kuitenkin kunnan ennen ensimmäistä hoitotapahtumaa suorittama 
kotikäynti. Se tehdään sen vuoksi, että kunta, joka on vastuussa lapsen 
hoidosta ja turvallisuudesta, haluaa varmistaa kodin sopivuuden lapsen 
oleskelulle. Vaatimuksena on myös, että vähintään toinen huoltaja/huoltajat 
allekirjoittavat erityisen todistuksen, josta käy ilmi, että vanhemmat itse 
myöntävät tämän kodin olevan luotettava hoitopaikka lapselle. Pidä 
mielessä, ettei hoitoa saa antaa muualla kuin lapsen tai hoitajan omassa, 
kunnan hyväksymässä kodissa.  

Vanhempien on itse löydettävä sopiva henkilö, johon he luottavat ja jota he 
ehdottavat hoitajaksi. Tämä henkilö voi olla siis olla ystävä, sukulainen, 
naapuri tms. Lapselle annetaan olla tällöin omassa kotiympäristössään, jossa 
hän tuntee olonsa turvalliseksi. Sen lisäksi lapsella on jo ennestään suhde 

                                                           
1 SKN § 43, 22 juni 2011, SKN § 84, 5 december 2011 
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palkattavaan hoitajaan, mikä luo turvallisuudentunteen sekä lapselle että 
hänen vanhemmilleen. 

Hankalan työajan aikana suoritettava pedagoginen erityishoito - 1. 
elokuuta 2012 lähtien 
Silloin kun perheen on vaikea löytää sopivaa henkilöä lapsen hoitajaksi 
omassa kodissaan, Håbon kunta tarjoaa 1. elokuuta 2012 lähtien iltaisin, 
öisin ja pyhisin avoinna olevaa pedagogista erityishoitoa. Siinä 
perhepäivähoitaja vastaa lasten hoidosta kotonaan. Päivätoiminnan 
loppuessa  esikoulussa tai pedagogisessa erityishoidossa perhepäivähoitaja 
noutaa  lapset, ja ilta-/yöhoito käynnistyy. Jos hoidon tarve jatkuu aamulla, 
perhepäivähoitaja jättää lapset takaisin päivätoimintaan esikouluun tai 
pedagogiseen erityishoitoon. Sen vuoksi lapselle on hyötyä olla 
rekisteröityneenä lähellä olevaan esikouluun. Kunta vastaa hoitopaikan ja 
vapaa-ajankodissa/koulussa tapahtuvan päivätoiminnan välisistä 
kuljetuksista hankalan työajan aikana. Kunta antaa käyttöön oppilaita 
kuljettavan auton kuljettajineen. 

Kenellä on oikeus hakea lastenhoitoa hankalan työajan ajaksi? 

Hankalan työajan aikana suoritettavaa lastenhoitoa on tarjolla tarvittavassa 
määrin ottaen huomioon vanhempien ansiotyössä käynti tai perheen muu 
elintilanne2. Tämä merkitsee, että perheillä, joissa molemmat vanhemmat 
ovat töissä hankalana työaikana, hankalina työaikoina töissä olevilla 
yksinhuoltajilla sekä perheillä, joiden lapset ovat muun perhetilanteen 
johdosta hankalana työaikana annetun lastenhoidon tarpeessa, on oikeus 
hakea paikkaa tästä toiminnosta. 

Jos huoltaja asuu yhdessä jonkun muun kuin lapsen toisen huoltajan kanssa, 
myös tämän asuinkumppanin on työskenneltävä hankalana työaikana, jotta 
lapselle voitaisiin tarjota lastenhoitoa hankalan työajan ajaksi. Tässä 
tapauksessa uutta asuinkumppania pidetään vanhempana, ja yhteisen 
kotitalouden rajoitettu mahdollisuus lapsen huolehtimisesta ratkaisee 
oikeuden lastenhoitoon hankalan työajan aikana. 

Hankalan työajan aikana suoritettava lastenhoito on käytettävissä yhden 
vuoden iästä kevätlukukauden loppuun sinä vuonna, jona lapsi täyttää  13 
vuotta. Vanhempainvapaalla tai työnhakijoina olevilla vanhemmilla ei 
yleensä ole oikeutta hankalana työaikana suoritettavaan lastenhoitoon, ellei 
perheen elintilanteen aiheuttamaa tarvetta voida vahvistaa muulla tavoin.  

                                                           
2 Esimerkkinä perheen muusta elintilanteesta voidaan mainita yksinhuoltajat sekä 
asepalveluksessa olevat, hoitokodissa tai kriminaalihuoltolassa tai vastaavassa olevat lasten 
vanhemmat,  lue koululain (2010:800) 25 luvun 5 §. 
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Missä laajuudessa tarjotaan hankalan työajan aikana 
suoritettavaa lastenhoitoa? 

Lähtökohtana on, että pitää olla mahdollista yhdistää vanhempana oleminen 
ja ansiotyöt, vaikka työaika olisikin joko kokonaan tai osittain suunniteltu 
hankalan työajan ajaksi. Hankalan työajan aikana suoritettavaa lastenhoitoa 
tarjotaan ajaksi, jolloin vanhemmilla ei ole aikaa hoitaa lapsiaan ansiotyössä 
käyntinsä vuoksi. Tämä merkitsee sitä, että esimerkiksi yötöissä oleville 
vanhemmille pitää antaa mahdollisuus nukkua työvuoronsa jälkeen. 
Lastenhoitoa tulee sen vuoksi tarjota työajan sekä sitä seuraavien tuntien 
ajaksi, jolloin riittävä nukkuma-aika otetaan huomioon. 
Annettavaan hoitoaikaan pitää sisällyttää myös matkat töihin ja sieltä kotiin. 
Päivystyspalvelussa hankalana työaikana kodissa suoritettavaa lastenhoitoa 
voidaan käyttää hyväksi vain aikana, jolloin vanhempi on aktiivisesti töissä. 
Kotona toisen lasta hoitavalla ei siten voi olla päivystyspalvelua, vaan hän 
saa palkkansa tekemänsä tuntimäärän perusteella. 

Tätä palvelua (katso seuraavasta) haettaessa hakemukseen tulee lisätä 
työvuorolista ja lastenhoito järjestetään tämän listan mukaisesti. Jos 
työvuorolistaa muutetaan, uusi työvuorolista pitää lähettää kunnalle 
pikimmiten. Jos henkilö työskentelee epäsäännöllisinä työaikoina, 
työvuorolista tulee lähettää kunnan kerran kuukaudessa.  Kunnalle 
lähetettyä työvuorolistaa käytetään valvontavälineenä arvioitaessa, miten 
hankalan työajan aikana annettavaan lastenhoitoon varattua aikaa on 
käytetty. 

Maksu 

Toiminnasta peritään maksu maksimitaksan mukaisesti, eikä se maksa 
enempää kuin  arkipäivisin päiväsaikaan annettava lastenhoito. Mitään 
ylimääräistä maksua ei peritä, jos lapsella on paikka päiväsaikaan 
suoritettavassa päivähoidossa, ja hän käyttää hankalan työajan aikana 
annettavaa lastenhoitoa. Vanhemmat maksavat ainoastaan maksimitaksan 
mukaisen maksun, riippumatta siitä, onko lapsi vain päivätoiminnassa, 
käyttää hankalan työajan aikana annettavaa lastenhoitoa tai molempia. 
Kaksinkertaista maksua ei peritä koskaan. 

Maksu maksetaan kuukausittain koko vuoden ajalta, ts. myös lomakausien 
ja koululomien ajalta. Hankalan työajan aikana saadun lastenhoidon 
määrällä ei ole mitään vaikutusta maksun suuruuteen. 

Hakemusmenettely 

Hakemuslomake lähetetään Håbon kunnalle. Lomake ja ohjeet sitä, mitä on 
pidettävä mielessä sitä täytettäessä, on ladattavissa Håbon kunnan 
verkkosivulta. Molempien huoltajien tulee allekirjoittaa hakemuslomake 
(jos huoltajia on vain yksi, yksi allekirjoitus riittää). 

Haettaessa lastenhoitoa hankalan työajan ajaksi hakemukseen tulee oheistaa 
työnantajan todistus ja työvuorolista. Silloin kun lastenhoidon tarve 
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hankalan työajan aikana johtuu perheen elintilanteesta, tarpeen vahvistava 
todistus pitää oheistaa.  

Samaa hakemuslomaketta on käytettävä  riippumatta siitä, koskeeko 
hakemus hankalan työajan aikana suoritettavaa lastenhoitoa vai normaalin 
työajan aikana annettavaa pedagogista erityishoitoa. Hakija merkitsee rastin 
haettavan lastenhoidon kohdalle. 

Jos hakemus koskee kodissa hankalan työajan aikana suoritettavaa 
lastenhoitoa, hakemuksessa tulee ilmoittaa ehdotus henkilöstä, jonka kunta 
palkkaa kotona suoritettavaan lastenhoitoon. Nimi, henkilönumero ja lapsen 
suhde palkattavaan hoitajaan tulee myös ilmoittaa. Hakemukseen tulee 
lisäksi oheistaa tätä henkilöä koskeva ote rasiterekisteristä3. Hoitajan tulee 
olla vähintään 18-vuotias.  

Hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi vanhempia pyydetään 
mahdollisuuksien mukaan valitsemaan kaksi henkilöä, joita he haluavat 
käyttää hoitajina ja jotka kunta ottaa palkkalistoilleen. Tämä tehtäessä on 
aina olemassa varahoitaja vakituisen sairastuessa, ja kunnalla on tällöin 
valmiina hallussaan kaikki muodolliset valtuudet varamiehen käyttämiseksi. 
Kunta ei ota vastuuta lastenhoidosta, jos yksi tai useampi lapsen kotona 
hoitoon osallistuvista henkilöistä ei pysty jostakin syystä suorittamaan 
loppuun tehtäväänsä esimerkiksi sairauden takia. Tällöin 
lastenhoitokysymyksen ratkaisu on vanhempien vastuulla.  

Kun hakemus on saapunut Håbon kunnalle, se arvioidaan hankalan työajan 
aikana suoritettavan lastenhoidon myöntämisperusteiden mukaisesti, mikä 
tarkoittaa, että;  

 hakemus on täytetty oikein ja on molempien vanhempien 
allekirjoittama 
(jos huoltajia on vain yksi, yksi allekirjoitus riittää). 

 molempien huoltajien työsuhdetta koskevat työtodistukset on 
oheistettu hakemukseen (yksinhuoltajalta vaaditaan vain yksi 
työtodistus ja työvuorolista). Yhteishuoltajuuden ollessa kyseessä 
tarvitaan työvuorolista ainoastaan huoltajalta, jonka lapsen 
hoitoaikaa hakemus koskee. 

 molempien huoltajien työsuhdetta koskevat työvuorolistat on 
oheistettu (yksinhuoltajalta vaaditaan vain yksi työvuorolista). 

                                                           
3 Rekisteriotetta rasiterekisteristä haetaan poliisin verkkosivulta, katso 
verkkosivulta http://www.polisen.se/sv/Service/Blanketter/Registerutdrag/.  
Seuraavaa lomaketta (nro 442.5) pitää käyttää ”Begäran om utdrag från 
belastningsregistret – Förskoleverksamhet/Skola/Skolbarnomsorg” (Pyyntö 
rasiterekisteriotteesta - Esikoulutoiminta/Koulu/Koululaisten 
iltapäivähoito).  
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Yhteishuoltajuuden ollessa kyseessä tarvitaan työvuorolista 
ainoastaan huoltajalta, jonka lapsen hoitoaikaa hakemus koskee. 

 hankalan työajan aikana suoritettavan lastenhoidon tarpeen 
vahvistava todistus on oheistettu, jos hakemus tehdään perheen 
muun elintilanteen perusteella. 

 hakemukseen on oheistettu rasiterekisteristä otettu rekisteriote, joka 
koskee omaisia, joille kunnan halutaan maksavan lasten 
kotihoidosta, jos hakemus koskee kotona annettavaa hoitoa. 

Pidä mielessä, että jos huoltaja asuu yhdessä jonkun muun kuin lapsen 
toisen huoltajan kanssa, myös tämän asuinkumppanin on työskenneltävä 
hankalana työaikana, jotta lapselle voitaisiin tarjota lastenhoitoa hankalan 
työajan ajaksi. Sen vuoksi myös tätä henkilöä koskeva työnantajan todistus 
ja työvuorolista pitää oheistaa hakemukseen. 

Jos kotona hankalan työajan aikana annettavaa hoitoa koskeva hakemus 
täyttää edellä mainitut kriteerit ja jos lasta hoidetaan lapsen omassa kodissa, 
hyväksymispäätös  lähetetään postitse. Hakemuksessa on myös mainittava, 
mikäli lasta hoidetaan palkatun hoitajan kotona. Kunta tekee näissä 
tapauksissa kotikäynnin lapsen hoidossa käytettäväksi aiotussa kodissa 
kodin tarkistamiseksi lapsen turvallisuuden kannalta. Kotikäynti tehdään 
ennen päätöksen tekemistä ja sen vuoksi ennen ensimmäistä 
hoitotapahtumaa. Huoltaja tai huoltajat allekirjoittavat erityisen todistuksen, 
josta käy ilmi, että he pitävät lapsen hoitoon käytettävää kotia luotettavana 
oleskelupaikkana lapselle. Tätä vaihetta ei tarvita hakemuksen koskiessa 
pedagogista erityishoitoa, jossa lapsi oleskelee perhepäivähoitajan kotona, 
joka on jo tarkistettu. Tämä vaihe ei koske myöskään tapauksia, joissa lasta 
hoidetaan hänen omassa kodissaan. 

Kunta tapaa rekrytointitilaisuudessa hoitajaksi ehdotetun henkilön ja 
keskustelee tämän kanssa työsuhteesta. Jos lapsen mahdollinen tuleva 
hoitopaikka katsotaan ala-arvoiseksi (silloin kun hoito tapahtuu lapsen 
kodin ulkopuolella) tai ellei ehdotettua hoitajaa pidetä sopivana, hakemus 
hankalan työajan aikana suoritettavasta lastenhoidosta hylätään. Tällöin uusi 
hakemus uusine tietoineen voidaan lähettää kunnalle. 

Päätös 

Pedagogista erityishoitoa koskeva ja edellä mainitut kriteerit täyttävä 
hakemus hyväksytään. Jos toiminnassa on vapaa paikka, hakijalle lähetetään 
tarjous hoitopaikasta. Ellei vapaata paikkaa ole välittömästi tarjolla, lapsi 
asetetaan hoitojonoon. Tällöin hakijalle lähetetään vahvistus jonoon 
asettamisesta. Hakemuspäiväys ratkaisee paikan jonossa. Jo pedagogiseen 
erityishoitoon kirjatun lapsen sisaruksilla on etusija jonossa samalle 
perhepäivähoitajalle, jonka hoidossa vanhemmat sisaret jo ovat. 
Hoitopaikkatarjouksen mukana lähetetään sopimuslomake ja kysely tuloista. 
Ne tulee täyttää ja lähettää kunnalle ennen ensimmäistä hankalan työajan 
aikana annettavaa hoitotilaisuutta. 
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Päätös kotona hankalan työajan aikana suoritettavasta lastenhoidosta 
lähetetään postitse. Hakemus hyväksyttäessä päätöksen mukana lähetetään 
myös allekirjoitettava sopimus ja kysely tuloista. Hyväksyvän päätöksen 
yhteydessä solmitaan myös työsopimus Håbon kunnan ja lapsen hoidosta 
hankalan työajan aikana vastaavan hoitajan välillä (lisätietoja on kohdassa 
"Anställning" (Työsuhde). 

Irtisanominen 

Hankalana työaikana suoritettavan lastenhoidon irtisanomisilmoitus tehdään 
kunnalle lähetettävällä irtisanomislomakkeella, jonka molemmat huoltajat 
(poikkeuksena yksinhuoltajat) allekirjoittavat. 

Jos lapsi on rekisteröity myös päivätoimintaan (esikoulu, pedagoginen 
erityishoito tai vapaa-ajankoti), kuukausittainen laskutus jatkuu, koska se 
koskee tällöin päivätoimintaa (se koski aikaisemmin sekä päivätoimintaa 
että hankalan työajan aikana annettavaa lastenhoitoa). 

Ellei lasta ole rekisteröity päivätoimintaan, hankalan työajan aikana 
suoritettavaa pedagogista erityishoitoa koskeva kahden kuukauden 
irtisanomisaika on voimassa. Hankalan työajan aikana kodissa suoritettavaa 
lastenhoitoa koskee kuukauden irtisanomisaika. 

Työsuhde 

Hankalan työajan aikana kodissa hoitoa antavan työntekijän työsopimus 
tulee allekirjoittaa ennen hankalan työajan aikana suoritettavan lastenhoidon 
ensimmäistä hoitotapahtumaa.  

Palkatulle henkilökunnalle maksetaan tehtyihin työtunteihin perustuvaa 
kuukausipalkkaa lisättynä hankalan työajan lisillä. Hankalan työajan lisät 
maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti. Työsopimuksesta ja työsuhteen 
muodosta päätetään paikallisen työehtosopimuksen mukaisesti. Työntekijän 
irtisanomisaika on kuukausi.   

 


