
 

 Hakemus/uudelleen sijoittaminen 
esikouluun, vapaa-ajankotiin tai 
pedagogiseen erityishoitoon 

 

   

 

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

Hakemuksen saa jättää korkeintaan 6 kuukautta ennen kuin paikka halutaan. Jokaisesta lapsesta jätetään 
oma hakemus. 
 
Hakemus koskee lasta 
Nimi Henkilönumero 

            
 
Hakemus koskee (Vapaa-ajankotia koskevaan hakemukseen vaaditaan todistus työnantajalta/opiskelutodistus.) 

 Ilmoitusta jonoon   Uudelleensijoitusta 
Nykyinen paikka/ haluttu paikka 

      

 Esikoulua  Vapaa-ajankotia  Pedagogista erityishoitoa (perhepäivähoitaja) 

 
Haluttu sijoituspäiväys 
Paikka halutaan alkaen 

      

Huoltaja 1  
Nimi Sähköpostiosoite 

            
Osoite Postiosoite 

            
Henkilönumero  Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin 

                         

 Työelämässä/opiskelija  Työnhakija  Vanhempainvapaalla muiden sisarusten kanssa  

Huoltaja 2 
Nimi Sähköpostiosoite 

            
Osoite Postiosoite 

            
Henkilönumero  Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin 

                         

 Työelämässä/opiskelija  Työnhakija  Vanhempainvapaalla muiden sisarusten kanssa  

 
Onko lapsen äidinkieli muu kuin ruotsi? 

 Kyllä  Ei 
Jos vastasit kyllä, ilmoita kieli 

      
 

Halutaanko paikkaa suomenkielisessä toiminnassa?  (lisätietoja lomakkeen kääntöpuolella) 

 Kyllä  Ei 
 

Muita tietoja 

       

Allekirjoitus 
Paikka ja aika Paikka ja aika 

            
Huoltaja 1  Huoltaja 2  

  

Nimenselvennys Nimenselvennys 

            
 
Hakemus lähetetään osoitteeseen: 
Skolkontoret 



Håbo kommun 
746 80 Bålsta 
 
 

Suomen kielen hallintoalue 
Tammikuun 1. päivänä 2010 Ruotsissa astui voimaan laki, joka suojaa kansallisten vähemmistöjen ja 
vähemmistökielien asemaa. Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki vahvistaa kansallisten 
vähemmistöjen oikeuksia ja tukee vähemmistöryhmien oman kielen ja kulttuurin säilyttämistä ja kehittämistä. 
Ruotsin kansalliset vähemmistöt ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja 
tornionlaaksolaiset. Vähemmistökielet ovat jiddiš, romani chib, saame, suomi ja meänkieli.  
 
Lain voimaan astuessa Håbon kunnasta tuli suomen kielen hallintoalue. Suomen kielisenä hallintoalueena 
kunnalla on erityisiä velvoitteita suomen kielen aseman vaalimiseksi. Näin ollen ruotsinsuomalaisilla on oikeus 
käyttää suomen kieltä asioidessaan kunnan virastoissa. Heillä on myös oikeus saada esikoulutoimintaa ja 
vanhustenhoitoa osittain tai kokonaan suomen kielellä. 
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