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Taustaa 
Useimmilla perheillä on jossakin elämänsä vaiheessa tarve käyttää 
esikoulua, vapaa-ajankotia tai muuta pedagogista toimintaa. Håbon 
kunnassa on sekä yksityisiä että kunnallisia esikouluja, vapaa-ajankoteja ja 
perhepäivähoitajia sekä avoin esikoulu.  

Toiminnat on tarkoitettu lapsille, ja ne perustuvat koululakiin, YK:n 
yleissopimukseen lapsen oikeuksista ja opetussuunnitelmiin.  
 
Esikoulu 
Esikoulun tulee antaa virikkeitä lapsen kehitykselle ja oppimiselle sekä 
tarjota lapsille turvallista huolenpitoa. Toiminnan lähtökohtana tulee olla 
kokonaisnäkemys lapsesta ja hänen tarpeistaan, ja se tulee muotoilla siten, 
että huolenpito, kehitys ja oppiminen muodostavat yhden selkeän 
kokonaisuuden. Esikoulun tulee edistää monipuolisia kontakteja ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä valmistaa lasta tulevaan koulunkäyntiin.1  
 
Lapsiryhmillä tulee olla sopiva koostumus sekä koko, ja lapsille tulee tarjota 
hyvä ympäristö. 

Esikoulu on tarkoitettu 1–5-vuotiaille lapsille. Lapsille voidaan tarjota 
esikoulua jo ennen kuin he ovat täyttäneet 1 vuoden tai myös 5. ikävuoden 
jälkeen, jos he eivät ole vielä aloittaneet esikoululuokkaa tai jos he 
tarvitsevat fyysisistä, psyykkisistä tai muista syistä erityistä tukea 
kehitykselleen. Fyysisistä, psyykkisistä tai muista syistä erityistukea 
kehityksessään tarvitseville lapsille tulee antaa heidän erityistarpeensa 
mukaista tukea. Esikoulun johtajan vastuulla on huolehtia, että lapsi saa 
tarvitsemansa tuen silloin kun käy ilmi, että lapsella on tarvetta siihen. 
Lapsen huoltajille tulee antaa mahdollisuus osallistua erityisten tukitoimien 
muotoiluun.2  

Lapsella, jonka vanhempi on vanhempainvapaalla toisen lapsen johdosta tai 
on työnhakija, on koululain mukaan aina oikeus saada käyttää koulu- tai 
hoitopaikkaansa 15 tuntia viikossa ja säilyttää se tänä aikana. 

Håbon kunnan esikoulu 
Ansiotöissä käyvillä ja opiskelevilla vanhemmilla on oikeus kokopäiväiseen 
esikouluun. 

Håbon kunnassa vanhempainvapaalla olevalla tai työnhakijalla on oikeus 
esikoulu- tai hoitopaikan käyttämiseen 15 tuntia viikossa.3 Ajan jakamisesta 
päätetään toiminnassa lapsen paras lähtökohtana ja toiminnan 
mahdollisuuksista järjestää tämä.  

                                                           
1 Koululain (2010:800) 8 luvun 2 §. 
2  Koululain (2010:800) 8 luvun 7 ja 9 §:t. 
3 Poikkeuksia on. Lisätietoja on kappaleessa ”Esikoulun ja vapaa-ajankodin 
aukioloajat/laajuus” 



  4(20)

 Päiväys Meidän nimikkeemme 

  2011-06-22 SKN2010/60 nr 2011.2332

 

Äidinkielen tuki  
Esikoulun tulee myötävaikuttaa siihen, että lapsi, jonka äidinkieli ei ole 
ruotsi, saa mahdollisuuden kehittää sekä ruotsin kieltään että omaa 
äidinkieltään.4  

Äidinkielen tuen tulee olla yhtenäinen osa päivittäisestä toiminnasta. 
Äidinkielen tukea ei tarjota opetuksen muodossa. 

Äidinkielen tuen saamiseksi esikoulussa ei tarvitse jättää mitään hakemusta. 
Huoltaja ottaa yhteyttä koulutoimintaan, mikäli lapsi tarvitsee äidinkielen 
tukea. 

Håbon kunta suomen kielen hallintoalueena 
Håbon kunta on valittu suomen kielen hallintoalueeksi. Lain kansallisista 
vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724) mukaisesti kunnan tulee 
huoltajan sitä pyytäessä tarjota lapselle paikkaa esikoulussa tai muussa 
pedagogisessa toiminnassa, jossa toimintaa kokonaisuudessaan tai osittain 
harjoitetaan suomen kielellä,. Kunnan pitää myös huolehtia siitä, että sen 
omat kuntalaiset voivat käyttää suomea sekä suullisissa että kirjallisissa 
kontakteissaan kunnan kanssa. 

Håbon kunnalla ei ole tällä hetkellä mitään suomenkielistä esikouluosastoa, 
mutta kunta tarjoaa mahdollisuuden esikouluun, jossa on suomenkielistä 
henkilökuntaa ja jossa osa toiminnasta on suomenkielistä.  

Esikoulupaikkaa haettaessa huoltajalla on mahdollisuus toivoa paikkaa 
esikoulussa, jossa on suomenkielistä henkilökuntaa. 

Huoltajalla, joka hakee paikkaa esikoulusta, jossa on suomenkielistä 
henkilökuntaa, on etusija esikouluihin, joissa on suomenkielistä 
henkilökuntaa.5 

Håbon kunta tiedottaa keskeytyksettä kunnan verkkosivulla, missä 
esikoulu(i)ssa on suomenkielistä henkilökuntaa. 
 
Huoltajien ja muiden kuntalaisten pitää myös pystyä kääntymään kunnan 
puoleen saadakseen tietoja suomen kielellä. Håbon kunta toimii aktiivisesti 
suomenkielisen tiedonvälityksen ja palvelujen parantamiseksi kuntalaisille.  

                                                           
4 Koululain (2010:800) 8 luvun 10§ 
5 Lue lisätietoja vuorojärjestyssäännöistä kappaleesta ”Hakemus paikasta esikoulussa, 
vapaa-ajankodissa tai pedagogisessa erityishoidossa". 
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Yleinen esikoulu 3 vuoden iästä lähtien6 

Kaikille lapsille tulee tarjota sen vuoden, jona he täyttävät 3 vuotta, 
syyslukukaudesta lähtien paikka yleisessä esikoulussa vähintään 525 
tunniksi vuodessa.  

Yleinen esikoulu on maksutonta toimintaa. 

Håbon kunnan yleinen esikoulu 
Yleinen esikoulu kattaa vähintään 15 tuntia viikossa jaettuna kolmen tunnin 
päiviin. Toiminta noudattaa koulun lukuvuotta, mikä merkitsee, että lapsilla 
on perinteiset lomat lukukausien aikana ja välissä. Aterioita ei ole tarjolla 
vain yleistä esikoulua käyville lapsille. 

Kunnalliseen tai yksityiseen esikouluun paikan saaneet 3–5-vuotiaat käyvät 
automaattisesti myös yleistä esikoulua. Kunta tarjoaa kotona asuville 
lapsille tai niille, joilla on paikka pedagogisessa erityishoidossa, paikan 
yleisessä esikoulussa.  

Vanhemmat, joiden lapsilla ei ole paikkaa esikoulussa, ilmoittavat lapsensa 
yleiseen esikouluun lomakkeella ”Ilmoitus yleiseen esikouluun”. 

Lapsella, jolla on paikka yleisessä esikoulussa, kun hänen huoltajansa jää 
vanhempainvapaalle, on oikeus käydä edelleen esikouluaan. Tämä oikeus on 
voimassa sen vuoden syyslukukaudesta lähtien, jona lapsi täyttää 3 vuotta.  

 
Vapaa-ajankoti7 

Vapaa-ajankoti täydentää esikoululuokalla, peruskoulussa ja 
erityisperuskoulussa saatavaa koulutusta. Vapaa-ajankodin tulee antaa 
virikkeitä oppilaiden kehitykselle ja oppimiselle sekä tarjota heille 
mielekästä vapaa-aikaa ja rentoutumista. Koulutuksen lähtökohtana tulee 
olla kokonaisnäkemys oppilaasta ja tämän tarpeista. Vapaa-ajankodin tulee 
edistää monipuolisia kontakteja ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 

Jos oppilas käy yksityiskoulua, joka ei tarjoa vapaa-ajankotitoimintoa, 
kotikunnan tulee tarjota oppilaalle paikkaa vapaa-ajankodissa. 

Oppilaalle tulee tarjota paikkaa vapaa-ajankodissa silloin kun heidät 
sijoitetaan johonkin kouluyksikköön. Heille pitää tarjota paikkaa vapaa-
ajankodissa mahdollisimman läheltä kouluyksikköä.  
 
Vapaa-ajankoti on tarkoitettu lapsille esikoululuokasta alkaen sen vuoden 
kevätlukukauteen asti, jona lapsi täyttää 13 vuotta, ajaksi, jona oppilas käy 
koulua, sekä lomien ajaksi. 
                                                           
6 Koululain (2010:800) 8 luvun 4§. 
7 Koululain (2010:800) 14 luku. 
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Håbon kunnan vapaa-ajankoti 
Håbon kunta tarjoaa kaikille esikoululuokan lapsille yhtenäisen 
koulupäivän. Tämä merkitsee, että kaikilla lapsilla on myös oikeus vapaa-
ajankotiin aina koulupäivän loppuun asti.  

Muina aikoina ansiotyössä kävijöillä ja opiskelevilla vanhemmilla on oikeus 
saada lapsensa vapaa-ajankotiin työ- ja opiskeluaikojen mukaisen tarpeen  
mukaisesti. 

Vanhempainvapaalla olevilla ja työnhakijoilla ei ole yleensä oikeutta pitää 
lastansa vapaa-ajankodissa Håbon kunnassa. 
 
Työnhakijoilla ja vanhempainvapaalla olevilla voi kuitenkin olla oikeus 
paikkaan vapaa-ajankodissa, jos kunta arvioi, että lapsella on tarve olla 
vapaa-ajankodissa perhetilanteen johdosta tai jos lapsella on erityistuen 
tarve. Tätä on haettava erillisellä hakemuksella.  

 
Esikoulun ja vapaa-ajankodin aukioloajat/laajuus  

Toimintaa tulee tarjota tarvittavassa laajuudessa huomioon ottaen 
vanhempien ansiotyö, opinnot tai lapsen oma tarve perheen kunkinhetkisen 
tilanteen johdosta .8 Lapselle tulee myös tarjota paikkaa vapaa-ajankodissa 
ja esikoulussa, jos hänellä on erityistuen tarve kehittyäkseen.9 Kunnalliset ja 
yksityiset toiminnat eivät saa muotoilla toimintaansa siten, että vanhempien 
pitää sopeuttaa aikansa toiminnan aukioloaikojen mukaisesti. Toiminnan 
tulee vallitsevan käytännön mukaisesti olla auki 6.00–18.3010.   

Koululaissa sanotaan, että toimintaa tulee myös tarjota tarvittavassa 
laajuudessa sen johdosta, että lapsella on oma tarpeensa muun 
perhetilanteen johdosta. Tässä voi esimerkiksi olla kyse tilanteista, joissa 
lapsen äidinkieli on muu kuin ruotsi, hän asuu syrjäseudulla, vanhemmat 
osallistuvat työmarkkinapoliittisiin toimenpiteisiin tai että vanhemmalla on 
toimintarajoite, joka rajoittaa lapsen fyysistä tai psyykkistä kehitystä. Näissä 
tapauksissa lapsi saattaa tarvita lisää aikaa esikoulussa tai paikkaa vapaa-
ajankodissa, vaikka vanhempi olisikin vanhempainvapaalla tai työnhakija.11 

Suunnittelupäivien aikana ja kesällä, kun monet lapset ovat vapaalla, 
toiminnat voivat toimia yhteistyössä vanhempien tarpeisiin vastaamiseksi.12  

                                                           
8 Koululain (2010:800) 14 luvun 5 §, 8 luvun 5 §. 
9 Koululain (2010:800) 14 luvun 6 §, 8 luvun 7 § 
10  Hallituksen ehdotus 2009/10:165 s. 716, 775 & 356. Koulutusvaliokunnan mietintö 
2005/06:UbU13 s. 50. 2007-02-05, Asia nro 1848-05. 
11 Teos Ny skollag i praktiken, Svensk Facklitteratur i praktiken, sivu 73. 
12 Vaihtoeht. hoiva on järjestettävä. Paikka toisessa yksikössä. JO:n päätös  2009-03-06,  
dnro 1819-2008. 
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Yksityiset esikoulut ja vapaa-ajankodit 
Yksityisiä toimintoja koskevat samat säännöt aukioloajoista kuin kunnallisia 
toimintojakin. Yksityisten esikoulujen ja vapaa-ajankotien tulee olla 
avoinna 6.00-18.30 edellisen mukaisesti.  

Yksityisten esikoulujen tulee koululain 8 luvun 18 §:n mukaisesti olla 
avoinna kaikille lapsille, joille 8 luvun 4–7 §:ien mukaan pitää tarjota 
esikoulua. Vastaavat vapaa-ajankotia koskevat säännöt ovat 14 luvun 5 
§:ssä ja siitä eteenpäin.  

Sijaintikunta saattaa myöntää poikkeuksia säännöstä, että toiminnan pitää 
olla avoin kaikille lapsille, ottaen huomioon toiminnan erityisluonteen. 
Tällaisissa poikkeuksissa voi esimerkiksi olla kyse siitä, että yksityinen 
esikoulu saa rajoittaa toimintansa lapsiin, joiden vanhemmat ovat jäseniä 
vanhempien ylläpitämässä esikoulussa tai tietyn yrityksen työntekijöiden 
lasten vanhempia. Kyse voi olla myös yksityisestä esikoulusta, joka on 
suunnattu erityisesti erityistuen tarpeessa oleville lapsille.13 Poikkeuksia ei 
saa kuitenkaan tehdä vaatimuksesta, että yksityisen koulun pitää olla auki 
normaaleina työaikoina riippuen vanhempien ansiotöistä, opiskelusta tai  
perhetilanteen lapselle aiheuttamasta tarpeesta.  

Hoitoaika 
Esikoululuokalla olevia lapsia tai peruskoulussa olevia oppilaita koskee 
yhtenäinen koulupäivä, muu aika luetaan hoitoajaksi. Koululapsille 
hoitoaikaa on kaikki lukujärjestyksen ulkopuolinen aika. Lomapäivät 
lasketaan hoitoajaksi. 

Håbon kunta ei tarjoa esikoulua eikä vapaa-ajankotia iltaisin, öisin tai 
viikonloppuisin tai suurpyhinä.14. 

 
Muu pedagoginen toiminta 
 
Koululain 25 luvussa on määräyksiä muusta pedagogisesta toiminnasta, joka 
käsittää seuraavat toiminnat: 
 

• pedagoginen erityishoito, jota tarjotaan esikoulun tai vapaa-ajankodin 
sijaan, 

• avoin esikoulu, 

                                                           
13 Yksityiset toiminnot, joita edellä mainitut poikkeukset koskevat, voivat hakea 
koululautakunnalta poikkeusta vaatimukseen ottaa vastaan  kaikki lapset. 
14 Koululain (2010:800) 8 luvun 3 §:n ja 14 luvun 8 §:n mukaan esikoulua ja vapaa-
ajankotia ei tarvitse pitää avoinna näinä aikoina. 
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• avoin vapaa-ajantoiminta ja 

• huolenpito aikana, jolloin esikoulu ja vapaa-ajankoti ei ole avoinna 
(”yöhoito”) 

Pedagoginen erityishoito 
Kunnan pitää pyrkiä tarjoamaan pedagogista erityishoitoa lasten huoltajan 
sitä halutessa. Toiminnan muoto on otettava kohtuullisesti huomioon. 

Eräs pedagogisen erityishoidon muoto on perhepäiväkoti, jossa 
perhepäivähoitaja harjoittaa lasten päivähoitoa omassa kodissaan. Muita 
tarjottavia ratkaisuja voivat esimerkiksi olla  moniperheratkaisut. Kunta ei 
kuitenkaan ole velvollinen tarjoamaan juuri sentyyppistä pedagogista 
erityishoitoa.15  

Toiminnan tulee antaa virikkeitä lapsen kehitykselle ja oppimiselle. 
Toiminta tulee muotoilla siten, että se antaa lapsille valmiuden jatkuvaan 
oppimiseen. Toiminnan lähtökohtana tulee olla  kokonaisnäkemys lapsesta 
ja tämän tarpeista, ja se tulee muotoilla siten, että se edistää monipuolisia 
kontakteja ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 

Lapsiryhmillä tulee olla sopiva koostumus ja koko. Toimitilojen tulee olla 
tarkoituksenmukaisia ja toiminnassa tulee käyttää koulutuksen saanutta 
henkilökuntaa. 

Esikoulun opetussuunnitelman tulee olla suuntaa-antava pedagogiselle 
erityishoidolle.16 

Pedagogisen erityishoidon laajuus/aukioloajat17 
Toiminnan tulee paikkamäärästä riippuen ottaa vastaan kaikki lapset, joille 
kunta on velvollinen tarjoamaan esikoulun tai vapaa-ajankodin, mutta joille 
sen sijaan voidaan tarjota pedagogista erityishoitoa. Vaatimus ei kuitenkaan 
koske erityistuen tarpeessa olevia lapsia.  

Koululaissa ei ole, kuten esikoulussa ja vapaa-ajankodissa, mitään 
vaatimusta, että pedagogisen erityishoidon tulisi olla avoinna vanhempien 
ansiotöissä olon, opiskelun tai lapsen perhetilanteen aiheuttaman tarpeen 
mukaisesti. Kukin kunta saa päättää itse, mitkä edellytykset ovat voimassa 
kunnan harjoittamassa pedagogisen erityishoidon muodossa.  

Håbon kunnan pedagoginen erityishoito 
Håbon kunta harjoittaa pedagogista erityishoitoa kunnallisten 
perhepäivähoitajien muodossa. Håbon kunnassa on myös yksityisiä 
perhepäivähoitajia. 

                                                           
15 Ny skollag i praktiken,  Svensk Facklitteratur, s. 217. 
16 Opetussuunnitelma ei ole sitova. 
17 Ny skollag i praktiken, Svensk Facklitteratur s. 220. 
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Håbon kunnan kunnallisen perhepäivähoitajatoiminnan tulee täyttää 
vanhempien tarve huolenpidosta heidän ansiotyönsä, opintojensa tai 
perhetilanteensa aiheuttaman lapsen tarpeen pohjalta. Lapsille voidaan 
tarjota paikkaa kunnallisessa päivystystoiminnassa perhepäivähoitajien 
lomien ja suunnittelupäivien aikana. 

Yksityiset perhepäivähoitajat työskentelevät yhdenmiehen yrityksinä, mikä 
merkitsee, että työajan pitää olla kohtuullinen, eikä vähiten sen vuoksi, että 
toiminnalla tulee olla mahdollisuus taata lapsen turvallisuus. Yksityisten 
perhepäivähoitajien on normaalin 40 tunnin työviikon puitteissa 
tyydytettävä mahdollisimman suuressa määrin vanhempien tarpeet 
huomioon ottaen näiden ansiotyö, opinnot tai lapsen tarpeet. 

Yksityisillä perhepäivähoitajilla on oikeus keskeyttää toimintansa lomien 
ajaksi yhteensä 25 päivän ja 4 suunnittelupäivän ajaksi vuodessa. 

Avoin esikoulu 
Avoin esikoulu on suunnattu lapsille, joita ei ole rekisteröity esikouluun, 
sekä huoltajille tai muille lapsesta vastuussa oleville aikuisille. Avoimen 
esikoulun tulee tarjota lapselle pedagogista toimintaa samalla kun aikuiset 
saavat kokea sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Vierailijoita ei ole rekisteröity 
toimintaan, vaan he päättävät itse, milloin he haluavat osallistua. Avoimen 
esikoulun tulee olla hauska ja antaa virikkeitä lapsille sekä vaalia heidän 
uteliaisuuttaan ja haluaan oppia.  Avoin esikoulu on maksuton. 

Håbon kunnan avoin esikoulu 
Håbon kunnalla  on Bålstan keskustassa avoin esikoulu ”Nyckelpigan” 
(Leppäkerttu). Håbon kunnan suunnitelmissa on myös avata avoin esikoulu 
Skoklosterissa. 

 
Avoin vapaa-ajantoiminta 
Avointa vapaa-ajantoimintaa voidaan tarjota vapaa-ajankodin sijaan siitä 
vuodesta lähtien, jona oppilas täyttää 10 vuotta.18 

Avoimen vapaa-ajantoiminnan tulee pedagogisen toiminnan avulla 
täydentää esikoululuokan, peruskoulun ja erityisperuskoulun antamaa 
koulutusta. Toiminnan tulee tarjota lapsille mahdollisuus kehitykseen ja 
oppimiseen sekä mielekkääseen vapaa-aikaan ja rentoutumiseen. 

Avoin vapaa-ajantoiminta on maksutonta. 

Håbon kunnan avoin vapaa-ajantoiminta 
Håbon kunta ei tarjoa avointa vapaa-ajantoimintaa. 
 

                                                           
18 Jos oppilaalla on erityistuen tarve, jota ei voida antaa avoimessa vapaa-ajantoiminnassa, 
tarjolla pitää kuitenkin olla vapaa-ajankotitoimintaa. Koululain 14 luvun 7 § 
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Hoito silloin kun esikoulua ja vapaa-ajankotia ei ole tarjolla19 
Kunnan tulee koululain mukaan pyrkiä tarjoamaan hoitoa lapsille silloin kun 
esikoulua tai vapaa-ajankotia ei ole tarjolla tarpeen vaatimassa määrin, 
ottaen huomioon vanhempien ansiotyö tai muu perheen tilanne. 

Määräyksen lähtökohtana on, että vanhempana olemisen ja ansiotyön 
yhdistäminen on mahdollista, vaikka työaika olisikin ajoitettu kokonaan tai 
osittain illoiksi, öiksi tai pyhiksi (epämukava työaika). Tällainen hoito 
saattaa myös tulla ajankohtaiseksi lapselle, jonka vanhemmat ovat 
asepalveluksessa, hoitokodissa tai kriminaalihuoltolassa tms. 

Hoitoa voidaan tarjota siitä lähtien kun lapsi on täyttänyt vuoden ja sen 
vuoden, jona lapsi täyttää 13 vuotta, kevätlukukauden loppuun. 

Epämukavan työajan aikana annettava hoiva ei ole päinvastoin kuin 
esikoulussa mikään koulumuoto, eikä tälle toiminnalle aseteta myöskään 
mitään sen mukaisia vaatimuksia. Hoivaa voidaan kuitenkin tarjota yön auki 
olevissa esikouluissa, mutta myös perhepäivähoitona, lastenhoitona omassa 
kodissa, moniperheratkaisuina ja muina toimintoina  

Pyrkimisellä tarkoitetaan sitä, että kunnan tavoitteena on tarjota hoivaa 
myös epämukavien työaikojen aikana perheille, joilla on sen tarve. Määräys 
ei merkitse mitään vanhemmilla olevaa oikeutta saada hoivaa epämukavan 
työajan aikana. Vanhempien omalla vastuulla on löytää ratkaisut lapsiensa 
hoivan tarpeeseen. 

Håbon kunnan hoivatoiminta epämukavan työajan aikana 
Håbon kunta pyrkii tarjoamaan hoivaa epämukavan työajan ajaksi. Håbon 
kunta tulee 1. tammikuuta 2012 lähtien tarjoamaan hoivaa epämukavan 
työajan aikana vanhemmille, joilla katsotaan olevan tällaisen hoivan tarve.  
Huoltajilla on tällöin mahdollisuus jättää hakemus koulutoimistoon. Kun 
hakemus hoivasta epämukavana työaikana on saapunut kunnalle, kunta 
tekee arvion paikallisten olosuhteiden perusteella ja sen jälkeen päätöksen.  

 
Hakemus paikasta esikoulussa, vapaa-ajankodissa tai 
pedagogisessa erityishoidossa 

Lapselle tulee tarjota paikkaa esikouluyksiköstä mahdollisimman läheltä 
lapsen kotia. 

Kunnan tulee ottaa sopivassa määrin huomioon huoltajien toivomukset 
paikasta tietyssä esikouluyksikössä.  

Haettaessa paikkaa kunnalliseen esikouluun, vapaa-ajankotiin tai 
pedagogiseen erityishoitoon huoltaja voi hakea paikkaa lapselle kuusi 

                                                           
19 Koululain (2010:800) 25 luvun 5 §, Koululaitoksen kirjoitus ”Mer om annan pedagogisk 
verksamhet”. 
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kuukautta ennen kuin paikka halutaan saada. Hakemus tehdään lomakkeella 
”Hakemus/uudelleen sijoittaminen esikouluun, vapaa-ajankotiin tai 
pedagogiseen erityishoitoon”, joka on kunnan verkkosivulla www.habo.se, 
jonka saa kunnantoimistosta tai vastaavasta toiminnasta.  

 Haettaessa paikkaa vapaa-ajankodista hakemukseen on oheistettava 
työ- tai opintotodistus (Todistus ei saa olla kuukautta vanhempi). 
Yksityisyrittäjien pitää myös oheista kopio rekisteröintitodistuksesta. 

 Opiskelun yhteydessä vaatimuksena on, että koulutus on 
opintotukeen oikeuttavaa  ja vastaa vähintään puolipäiväopintoja, 
mikä vastaa 15:tä korkeakoulupistettä lukukautta kohti.  

 Haettaessa paikkaa esikouluun tai pedagogiseen erityishoitoon, ei 
työ- tai opintotodistusta tarvitse oheistaa. (Tämä sen vuoksi, että 
kaikilla on oikeus 15 tuntiin viikossa.) Håbon kunta voi tarvittaessa 
kuitenkin hankkia nämä tiedot.  

 Muutettaessa Håbon kuntaan hakijan on esitettävä tulevan asunnon 
vuokra- tai ostosopimus, ellei väestökirjanpidon osoitetta jo ole 
muutettu, ja perhe asuu Håbon kunnassa. 

Tietoja kunnassa olevista kunnallisista ja yksityisistä  toiminnoista on muun 
muassa kunnan verkkosivulla www.habo.se. 
 

Hakemus paikasta tai lisäajasta esikoulussa, pedagogisessa 
erityishoidossa tai vapaa-ajan kodissa perhetilanteen johdosta 
Lapsella voi olla oikeus lisättyyn aikaan esikoulussa, pedagogisessa 
erityishoidossa ja oikeus paikkaan vapaa-ajankodissa, vaikka vanhemmat 
eivät olisikaan ansiotöissä tai opiskelisi. Tämä voi olla mahdollista silloin 
kun lapsella on lisääntynyt hoidon tarve perhetilanteen johdosta.20  
 
Lisätietoja on kappaleessa ”Esikoulun ja vapaa-ajankodin 
aukioloajat/laajuus”. 
 
Hakemus tehdään lomakkeella ”Hakemus paikasta tai lisäajasta 
peruskoulussa, vapaa-ajankodissa tai pedagogisessa erityishoidossa 
perhetilanteen johdosta”. Hakemus on kunnan verkkosivulla www.habo.se 
ja sen voi hakea koulutoimistosta.  

Hakemus jätetään koulutoimistoon päätöksen tekemistä varten. 
Hakemukseen liitetään tarpeen vahvistavat asiakirjat. (Esimerkiksi todistus 
osallistumisesta työmarkkinapoliittisiin toimenpiteisiin tai lääkärintodistus, 
joka vahvistaa vanhemmalla olevan toimintarajoitteen). 

                                                           
20 Koululain (2010:800) 8 luvun 5 §, 14 luku  



  12(20)

 Päiväys Meidän nimikkeemme 

  2011-06-22 SKN2010/60 nr 2011.2332

 

Hakemus paikasta tai lisäajasta esikoulussa, vapaa-ajankodissa tai 
pedagogisessa erityishoidossa lapsen ollessa erityistuen tarpeessa 
Lapsella voi olla oikeus lisättyyn aikaan esikoulussa ja pedagogisessa 
erityishoidossa, vaikka vanhemmat eivät olisikaan ansiotöissä tai opiskelisi. 
Lapsella voi myös olla oikeus paikkaan esikoulussa ennen 1. vuoden ikää, 
jos hän tarvitsee paikkaa fyysisten, psyykkisten tai muiden syiden johdosta 
tarvitsemansa erityistuen johdosta. Esikoulun johtaja vastaa koululain 
mukaan lasten tarpeiden havaitsemisesta ja niiden täyttämisestä.21   

Lapsella voi olla oikeus paikkaan vapaa-ajankodissa, vaikka vanhemmat 
eivät olisikaan ansiotöissä tai opiskelisi. Näin voi olla silloin kun lapsella on 
tarve saada paikka tarvitessaan fyysisistä, psyykkisistä tai muista syistä 
erityistukea. Rehtori pitää huolehtia tarpeen selvittämisessä kiireellisesti ja 
yhteistyössä Elevhälsan-järjestön kanssa. Rehtori vastaa tarpeen 
tyydyttämisestä.22  

Hakemus tehdään lomakkeella ”Hakemus paikasta tai lisäajasta esikoulussa, 
vapaa-ajankodissa tai pedagogisessa erityishoidossa lapsen ollessa 
erityistuen tarpeessa”. Lomake on kunnan verkkosivulla www.habo.se, ja 
sen voi noutaa esikoulusta. 

Hakemus jätetään kyseiseen esikouluun, vapaa-ajankotiin tai pedagogiseen 
erityishoitoon esikoulun johtajan tai rehtorin päätettäväksi. Hakemukseen 
liitetään tarpeen vahvistavat asiakirjat, ellei niitä ole jätetty jo ennestään. 

Jonotus paikkaan esikoulussa, vapaa-ajankodissa tai pedagogisessa 
erityishoidossa 
Vahvistus jonopaikasta lähetetään rekisteröinnin jälkeen huoltajille.  

Tarjous paikasta 
Jostakin kunnallisesta toiminnasta paikkaa hakenut huoltaja saa tarjouksen 
paikasta sellaisen vapautuessa.  

Kunta on velvollinen koululain mukaisesti tarjoamaan hoitopaikkaa neljän 
kuukauden sisällä.  

Paikat jaetaan kunkinhetkisen jonopaikan mukaisesti, jossa hakupäiväys 
ratkaisee paikan jonossa. Etusija jonopaikkaan on voimassa seuraavien 
sääntöjen ja vuorojärjestyksen mukaisesti:  

 Huoltajalla, joka hakee paikkaa esikoulussa, jossa toimintaa 
harjoitetaan osittain suomeksi suomenkielistä henkilökuntaa 
käyttäen, on etusija esikouluun, jossa henkilökunta osaa suomea. 

 Uudelleensijoitusjonossa olevat huoltajat. 

                                                           
21 Koululain (2010:800) 8 luvun 9 § 
22 Koululain (2010:800) 3 luvun 8 §. 
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 Sisaretusija koskee samassa osoitteessa kirjoilla olevia lapsia, jos 
huoltajat hakevat paikkaa toiminnassa, jossa yhdellä sisarella on jo 
paikka.  

Tarjoukseen paikasta tulee lähettää vastaus esikoulun johtajalle ilmoitetun 
ajan sisällä. Muussa tapauksessa paikka menee jollekin toiselle jonossa 
olevalle lapselle. Mikäli huoltaja kieltäytyy vastaanottamasta tarjottua 
paikkaa, hänen alkuperäinen jonotuspäiväyksensä pystyy entisellään.  

Tavoitteena on, että kaikki esikoulua, pedagogista erityishoitoa tai vapaa-
ajankotia tarvitsevat, vähintään 12 kuukauden ikäiset lapset saisivat paikan 
ensisijaisesti perheen toivomusten mukaisesti. Ellei huoltajien ensi- tai 
toissijaista valintaa voida toteuttaa, kunta sijoittaa lapset mahdollisimman 
lähellä kotia sijaitsevaan esikouluun. Huoltajilla on tämän jälkeen 
mahdollisuus asettua uudelleensijoitusjonoon.  

Uudelleensijoitusjono 
Jos huoltaja hyväksyy sijoituksen esikouluun, mutta haluaa saada jonkin 
toisen paikan lapselle, hän voi ilmoittaa lapsensa Håbon kunnan 
uudelleensijoitusjonoon. Hakemus tehdään lomakkeella ”Hakemus/ 
uudelleen sijoittaminen esikouluun, vapaa-ajankotiin tai pedagogiseen 
erityishoitoon”. 

Uusi uudelleensijoitusjonon jonotuspäiväys saadaan tällöin sillä 
päiväyksellä, jona uudelleensijoitushakemus saapui kunnantoimistoon. 

Samat vuorojärjestyssäännöt kuin normaalissa jonotuksessa koskevat myös 
uudelleensijoitusjonoa. 

 
Totuttaminen 
Totuttaminen on tärkeää lapsen totuttautumiselle uuteen ympäristöön. Se on 
myös tärkeää sen vuoksi, että vanhemmat voisivat perehtyä siihen, mistä 
tulee suuri osa lapsen arkipäivää. Totuttaminen noudattaa esikoulun johtajan 
ja vanhempien välisen dialogin avulla luotavaa aikataulua.  
 
Aikataulu lapsen oleskeluajoista jätetään esikouluun. Vanhemmat ovat 
velvollisia jättämään uuden aikataulun toiminnasta vastaaville aikoja 
muutettaessa.  

 
Hakemus ja valinta yksityiseen koulu- ja hoitotoimintaan 
Yksityisillä esikouluilla ja yksityisen pedagogisen erityishoidon 
harjoittajilla on omat jonojärjestelmänsä. Jos haluat paikan yksityisessä 
esikoulussa, vapaa-ajankodissa tai pedagogisessa erityishoidossa, hakemus 
on jätettävä kunkin yksityisen toiminnan harjoittajalle. 
 
Yksityistä koulu- ja hoitotoimintaa hakeneet huoltajat saavat vastauksen 
yksityisen toiminnan harjoittajalta, kun siellä vapautuu paikka. 



  14(20)

 Päiväys Meidän nimikkeemme 

  2011-06-22 SKN2010/60 nr 2011.2332

 

 
Valinta tulee tehdä koululain 8 luvun 19 §:n mukaisesti kunnan päättämillä 
valintaperusteilla. Håbon kunnassa hyväksyttyjä valintaperusteita ovat 
sisarusetusija, maantieteellinen läheisyys ja ilmoittautumispäiväys. 

 
Huoltajan suorittama paikan irtisanominen  
Kunnallisen toiminnan irtisanomisaika on kaksi kuukautta, ja se lasketaan 
päiväyksestä, jona irtosanominen tuli koulutoimistoon23. Irtisanominen pitää 
tehdä kirjallisesti sitä tarkoitusta varten varatulla lomakkeella ”Esikoulua, 
pedagogista erityshoitoa ja vapaa-ajankotia koskevan sopimuksen 
irtisanominen”. Lomake on kunnan verkkosivulla www.habo.se,  ja sitä saa 
hoito- ja koulutoiminnoista sekä Håbon kunnan kunnantoimistosta.  
 
Maksu peritään myös koko irtisanomisajalta riippumatta siitä, käyttääkö 
lapsi paikkaa vai ei. Tämä ei kuitenkaan ole voimassa vanhempainvapaalla 
eikä työttömyysjakson aikana, jolloin paikan voi irtisanoa ilman 
irtisanomisaikaa. Vaihdettaessa esikoulusta/pedagogisesta erityishoidosta 
vapaa-ajankotiin maksu vaihtuu automaattisesti alkaen 1. elokuuta, jolloin 
lapsi aloittaa uudessa toiminnassa. Ellei paikkaa vapaa-ajankotitoiminnassa 
haluta lapsen vaihtaessa esikoulusta/pedagogisesta erityishoidosta vapaa-
ajankotiin, paikka pitää irtisanoa edellä mainitulla lomakkeella.   
 
Jos lapsi siirtyy kunnallisesta hoito- ja koulutoiminnasta yksityiseen 
toimintaan, paikka kunnallisessa toiminnassa pitää sanoa irti.  

Jos kahden sijoituksen välinen aika on lyhyempi kuin 90 päivää 
(3 kuukautta), maksu peritään myös jaksojen väliseltä ajalta. Tämä koskee 
sekä siirtymistä esikoulusta toiseen että siirtymistä esikoulusta vapaa-
ajankotiin. Tämä on voimassa myös silloin kun paikka esikoulussa tai 
vapaa-ajankodissa sanotaan irti kesän ajaksi. 

Esikoulun, pedagogisen erityishoidon ja vapaa-ajankodin 
maksut 

Håbon kunta soveltaa maksimitaksasääntöjä. Kunnanvaltuusto on päättänyt 
esikoulun, vapaa-ajankodin ja pedagogisen erityishoidon taksoista24. 

Maksimitaksa kattaa sekä kunnallisen että avustukseen oikeutetun 
yksityisen toiminnan. Maksimitaksa on nykyään korkeintaan 1 260 kruunua 
kuukaudessa perheen nuorimmasta lapsesta. Tämän edellytyksenä on se, että 
kotitalouden yhteenlasketut tulot ovat vähintään 42 000 kruunua 
kuukaudessa25. Vaipat eivät sisälly maksuun.  

                                                           
23 Molempien huoltajien pitää allekirjoittaa irtisanominen. 
24 Aikaisempi nimi lasten päivähoito.  
25 Kotitaloudella tarkoitetaan yhdessä asuvia aikuisia, riippumatta siitä, ovatko lapset 
yhteisiä. 
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Huoltaja maksaa maksun riippumatta siitä, onko lapsi kunnallisessa tai 
yksityisessä hoidossa. Kunnallisten toimintojen maksut maksetaan Håbon 
kunnalle ensimmäisestä totuttamispäivästä lähtien ja 12 kuukauden ajalta 
vuodessa. Maksun viivästyessä sovelletaan korkolain 
viivästyskorkosääntöjä. Ellei huoltaja maksa maksua, lapsi menettää 
paikkansa toiminnassa. Tämä on voimassa kunnallisessa toiminnassa, 
esikoulussa, pedagogisessa toiminnassa ja vapaa-ajankodissa, niin kauan 
kuin maksamatonta velkaa on jäljellä.  

Håbon kunnan tulee myös koululain mukaan26 periä vapaa-ajankotimaksua 
kunnassa kirjoilla olevista lapsista, jotka ovat valinneet koulun ja vapaa-
ajankodin Håbosta. Maksu maksetaan prosentteina yhteenlasketuita 
bruttotuloista kuukautta kohti alla olevien korkokantojen mukaisesti. Maksu 
maksetaan etukäteen ensimmäisestä totuttamispäivästä alkaen. Suurimmat 
maksun perusteena olevat tulot ovat 42.000:-/kuukausi. Maksu maksetaan 
12 kuukaudelta vuodessa. 

Esikoulu/pedagoginen erityishoito, lapset 1–3 vuotta 
Hoitoaika Lapsi 1 Lapsi 2 Lapsi 3 Lapsi 4 

Maksimitaksa, työ, opinnot, 
erityistuen tarpeessa oleva 
perhe 

3 % 
palkasta 

2 % 
palkasta 

1 % 
palkasta 

0 % 
palkasta 

Suurin maksu 1 260 kr 840 kr 420 kr  0 kr 

     

15 tuntia viikossa 
(vanhempainvapaalla tai 
työnhakija) 

2 % 
palkasta 

1,6 % 
palkasta 

1 % 
palkasta 

0 % 
palkasta 

Suurin maksu 840 kr 672 kr 420 kr  0 kr 

Esikoulu/pedagoginen erityishoito, lapset 3–5 vuotta27 
 
Hoitoaika Lapsi 1 Lapsi 2 Lapsi 3 Lapsi 4 

Maksimitaksa, työ, opinnot, 
erityistuen tarpeessa oleva 
perhe 

3 % 
palkasta 

2 % 
palkasta 

1 % 
palkasta 

0 % 
palkasta 

Suurin maksu 1 260 kr 840 kr 420 kr  0 kr 

                                                           
26 Koululain (2010:800)14 luku 3 §, 12 § &14. 
 
27 3–5-vuotiaat lapset saavat 30 %  alennuksen maksusta elokuusta lähtien sinä vuonna, 
kun lapsi täyttää 3 vuotta.   
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Vähennys 30 % yleisestä 
esikoulusta 

-30 % -30 % -30 % 0 % 

     

15 tuntia viikossa 
(vanhempainvapaalla tai 
työnhakija) 

2 % 
palkasta  

1,6 % 
palkasta 

1 % 
palkasta 

0 % 
palkasta 

Suurin maksu 840 kr 672 kr 420 kr  0 kr 

Vähennys 30 % yleisestä 
esikoulusta 

-30 % -30 % -30 % 0 % 

 
Iältään 1–5-vuotiailla lapsilla, joilla on työnhakijoina tai 
vanhempainvapaalla olevia vanhempia, on oikeus 15 tunnin hoitoon 
viikossa. Maksu maksetaan taksan mukaisesti 15 tunnista viikossa.28  

Koululain maksutonta yleistä esikoulua 3–5-vuotiaille koskevien sääntöjen 
mukaisesti iältään 3–5-vuotiaat, esikoulussa tai pedagogisessa 
erityishoidossa olevat lapset saavat 30 %:n alennuksen maksusta elokuusta 
lähtien sinä vuonna, jona lapsi täyttää kolme vuotta. 

Pelkästään 15 tuntia viikossa pidettävä yleinen esikoulu 3–5-vuotiaille on 
maksuton. Siinä ei tarjota aterioita. Yleisen esikoulun toiminta noudattaa  
peruskoulun lukuvuosisääntöjä. Koululomien aikana ei harjoiteta mitään 
toimintaa. 

Erityistuen tarpeessa oleville lapsille annetaan alennusta 15 tuntia viikossa 
(30 % maksusta). Päätökset tästä tekee hakemuksen jälkeen koulutoimiston 
edustaja. 

Vapaa-ajankoti,  6–13 vuotta 

 Lapsi 1 Lapsi 2 Lapsi 3 Lapsi 4 

Vapaa-ajankoti 2 % 
palkasta 

1 % 
palkasta 

1 % 
palkasta 

0 % 
palkasta 

Suurin maksu 840 kr 420 kr 420 kr  0 kr 

 
Vapaa-ajankodin taksan mukainen maksu peritään hoitoajasta riippumatta 
perheeltä alkaen elokuusta vuonna, jona lapsi aloittaa esikoululuokalla. 

                                                           
28 Jos koulutoimistoon jätetään hakemus lisäajasta lapsen erityistarpeen tai perhetilanteen 
johdosta, päätös voidaan  tehdä ajan lisäämisestä. 
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Erityistuen tarpeessa oleville lapsille annetaan alennus, joka vastaa 15:tä 
tuntia viikossa (30 % maksusta). Päätökset tästä tekee hakemuksen jälkeen 
koulutoimiston edustaja. 

Oikeus alennettuun maksuun saattaa tulla kysymykseen lapsen sairauden 
(lääkärintodistus) yhteydessä tai muista erityisistä syistä. Ensimmäisen 
kuukauden aikana maksua ei alenneta. Kahden kuukauden sairauspoissaolon 
jälkeen maksua alennetaan 25 % ja vastaavasti 50 % lapsen maksusta. 
Sairauden kestäessä pitempään tehdään rehtorin kanssa käydyn keskustelun 
jälkeen päätös mahdollisesta toimenpiteestä. Hakemus maksun 
alentamiseksi lähetetään koulutoimistoon.  

Huoltajan oikeus sisarusalennukseen 
Ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta lapsesta maksetaan taksan mukainen 
maksu. Neljännestä lapsesta (lapsi 4) lähtien toiminta on maksutonta. 
Sisarusalennus on voimassa sekä kunnallisessa että yksityisessä 
toiminnassa. Nuorin lapsi lasketaan ensimmäiseksi lapseksi, seuraavaksi 
nuorin toiseksi lapseksi jne. toimintamuodosta riippumatta. Vain 
maksullisessa toiminnassa olevat lapset otetaan huomioon. 

Huoltajan tuloselvitys 
Kun Håbon kunta päättää lasta koskevasta maksusta, lähtökohtana on 
kotitalouden yhteenlasketut tulot. Kotitalous voi koostua yksinhuoltajasta tai 
naimisissa olevasta parista tai avopuolisoista, jotka ovat kirjoilla samassa 
osoitteessa. Maksun perustana ovat kotitalouden yhteenlasketut tulot. Sekä 
naimissa olevat että aviopuolisot voivat eron sattuessa saada lapsen 
yhteishuoltajuuden. Lapsi voi asua vuorotellen molempien huoltajien luona, 
ja molemmilla huoltajilla voi olla lapsen hoitoa koskeva tarve. Molemmat 
huoltajat luetaan silloin paikan haltijoiksi. Molempien kotitalouksien tulot 
ovat tällöin perustana maksun laskemiselle. Tämä merkitsee myös sitä, että 
uusien avopuolisoiden tulot otetaan huomioon. 

Ansiotyöstä ja elinkeinotoiminnasta saatujen tulojen lisäksi tuloiksi 
lasketaan esimerkiksi vanhempainraha, sairauspäiväraha, sairauskorvaus ja 
työttömyyskorvaus..  
 
Huoltajien tulee jättää täytettynä kunnalle lomake ”Tulokysely”.29 Ellei 
kotitalous ole palauttanut kunnalle tulokyselyä, kunta perii maksimitaksan 
siihen asti kun kotitalous on jättänyt tulotiedot. Huoltajien vastuulla on 
jättää oikeat tiedot kunnalle oikean maksun veloittamiseksi heiltä. 
Olosuhteiden muuttaessa, ts. jos tulot muuttuvat tai jos vanhempi jää 
vanhempainvapaalle tai työttömäksi, huoltajan tulee välittömästi ilmoittaa 
tästä kunnan koulutoimiston käsittelijälle.  

                                                           
29 Lomake tulotietojen jättämiseksi on saatavana kunnan verkkosivulta, kunnantoimiston 
asiakasvastaanotosta ja esikouluista ja kouluista 
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Maksamaton maksu 
Huoltaja sitoutuu maksamaan päätetyn taksan ja sääntöjen mukaisen 
maksun. Molemmilla huoltajilla on maksuvelvollisuus. Maksun maksamatta 
jättäminen merkitsee ilmoitusta perintään sekä viivästyskorkoa voimassa 
olevan korkolainsäädännön mukaisesti.  

Maksamaton lasku merkitsee myös poissulkemista hoidosta.  
 
Kunnan suorittama henkilötietojen käsittely 
Kunta käsittelee toiminnalleen välttämättömiä tietoja lapsista ja 
vanhemmista/huoltajista. Esimerkkejä henkilötiedoista ovat  nimi, osoite ja 
henkilönumero. Tietoja tarvitaan muun muassa rekisteröintiin, jonoon 
asettamiseen ja maksun laskuttamiseen. Tiedot noudetaan väestökirjanpidon 
rekisteristä. 
 
Käsiteltävät tiedot lähetetään tietyissä tapauksissa edelleen Tilastolliseen 
keskustoimistoon. Håbon kunnan koululautakunta on vastuussa tietojen 
oikeasta käsittelystä. Kunnan asukkaat voivat kääntyä kunnan puoleen 
kunnan puoleen saadakseen tietää, mitä henkilötietoja heistä on eri 
järjestelmissä sekä saadakseen korjatuksi virheelliset tiedot.   
 
Kunta on vakuuttanut kaikki lapset  
Håbon kunta on ottanut ryhmätapaturmavakuutuksen Europeiska-
vakuutusyhtiöstä. Vakuutus koskee tapaturmia vuorokauden ympäri sekä 
koulu- että vapaa-ajalla. Vakuutus kattaa kaikki kunnan 0–18-vuotiaat 
esikoulu- ja koululapset riippumatta siitä, käykö lapsi yksityisessä vai 
kunnallisessa toiminnassa30.  
 
Sijoitus vapaasta valinnasta lähtien31 
 
Kunnallinen ja yksityinen esikoulu sekä pedagoginen erityishoito toisessa 
kunnassa 
Huoltajalla on mahdollisuus sijoittaa lapsensa jossakin toisessa kunnassa 
kuin kotikunnassaan sijaitsevaan yksityiseen tai kunnalliseen esikouluun tai 
pedagogiseen erityishoitoon, jos kunnallisella tai yksityisellä toiminnalla on 
mahdollisuus tarjota paikka. Haettaessa toiseen kuntaan/yksityiseen 
toimintaan vastaanottava toiminta päättää, onko sillä mahdollisuutta ottaa 
vastaan lasta. Kotikunta on tällöin velvollinen maksamaan lapsirahan. 

Kunnalliset vapaa-ajankodit toisessa kunnassa 
Oppilaan esikoululuokalleen, peruskouluunsa tai erityisperuskouluunsa 
vastaanottavan kunnan on tarjottava myös vapaa-ajankotitoimintaa. 
Järjestävä/vastaanottava kunta päättää sijoituksesta. Kotikunta on tällöin 
velvollinen maksamaan lapsirahaa vastaanottavalle kunnalle.  

                                                           
30 Lisätietoja on sivustolla www.habo.se. 
31 Ei ole voimassa, jos lapsella on erityistarpeita. 
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Yksityiset vapaa-ajankodit 
Yksityinen toiminnan, joka ottaa vastaan oppilaan esikoululuokalleen, 
peruskouluunsa tai erityisperuskouluunsa, tulee myös tarjota vapaa-
ajankotipaikkaa oppilaalle, jos koululla on käytössään vapaa-ajankoti. 
Niiden vapaakoulujen, jotka ei tarjoa vapaa-ajankotitoimintaa, suhteen 
kunnalla on vastuu vapaa-ajankodin tarjoamisesta oppilaalle.32 

Erityistarpeisten lasten sijoittaminen tai lasten sijoittaminen 
erityisistä syistä - kunnalliset esikoulut ja pedagoginen 
erityishoito toisessa kunnassa 

Jos on olemassa erityisiä syitä lapsen henkilökohtaiset elinolosuhteet 
huomioon ottaen, vastaanottavalla kunnalla on velvollisuus ottaa vastaan 
toimintaansa lapsia toisesta kunnasta. Erityinen syy voi olla esim. se, että 
lapsi tarvitsee erityistukea esikoulussa, ja huoltajat haluavat sen vuoksi 
lapsen käyvän toisen kunnan esikoulua, joka on sopeutettu lapsen tarpeen 
mukaisesti. Lapsi voi myös asua lähellä kunnanrajaa, ja vanhemmat käyvät 
töissä naapurikunnassa. Määräystä voidaan myös soveltaa mahdollisuuden 
antamiseksi lapselle esikoulun käymiseksi saamen kielellä, meänkielellä tai 
suomeksi lain kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä 
mukaisesti.  

Kotikunnan tulee saada mahdollisuus esittää näkökantansa asiaan, kun 
huoltaja hakee paikkaa oppilaalle erityisistä syistä toisesta kunnasta.33 
Kotikunnan ei kuitenkaan tarvitse antaa avustusta erityistukea varten, jos se 
on laajamittaista ja jos siitä voi tulla kunnalle merkittäviä organisatorisia tai 
taloudellisia ongelmia.34  

 
Mahdollisuus lapsen sijoittamiseen kahteen eri toimintaan 
Huoltajat voivat valita lapselle paikan sekä kunnallisesta että yksityisestä 
toiminnasta Håbon kunnassa. Lapsirahaa voidaan kuitenkin jakaa vain 
Håbon kunnan sisällä toimivista toiminnoista. Eri kunnissa vuorotellen 
asuva lapsi ei voi käydä vuorotellen eri kunnallisissa esikouluissa.35 Tämä 
merkitsee sitä, että huoltajat eivät voi sijoittaa lastansa puoleksi ajasta 
Håbon kuntaan ja puoleksi toiseen kuntaan, jossa toinen huoltaja asuu. 
 
Oikeus vaikuttaa 
Håbon kunta ottaa mielellään vastaan vanhemmilta mielipiteitä 
toiminnastaan. Tietoja antaa kuntalaisille ensisijaisesti vastaavan toiminnan 
henkilökunta. Keskusteluja vanhempien kanssa käydään tavallisesti kerran 
lukukaudessa.. Vanhempainkokoukset ja erityyppiset neuvostot ja 
johtokunnat ovat muita foorumeja, joihin sinä voit osallistua huoltajana. 

                                                           
32 Koululain (2010:800) 14 luvun 3 § 
33 Koululain (2010:800) 8 luvun 13 § 
34 Koululain (2010:800) 8 luvun 17 § 
35 Ny skollag i praktiken, Svensk Facklitteratur, s. 75 
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Yksityisillä ja kunnallisilla toiminnoilla on omat rutiininsa suurelta yleisöltä 
saamiensa ehdotusten ja näkökantojen vastaanottamiseen ja toteuttamiseen.  

Mielipiteitä koulusta, esikoulusta, vapaa-ajankodista ja pedagogisesta 
erityishoidosta voi lähettää Håbon kunnalle sähköpostiosoitteeseen 
skolnamnden@bildning.habo.se tai sms-viestinä numeroon: 71 350 (Kirjoita 
Håbo, sen  jälkeen välilyönti ja mielipide). 

 


