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Määritelmät 
Esikoulu on tarkoitettu ensisijaisesti 1–5-vuotiaille lapsille. Esikoulussa 

työskennellään esikoulun opetussuunnitelman mukaisesti, joka sisältää hoidon, 

kasvatuksen ja opetuksen. 

 

Yleinen esikoulu on maksuton ja tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille integroiduksi 

osaksi esikoulutoimintaa. Yleinen esikoulu sisältää 525 tuntia vuodessa. 

 

Pedagoginen hoito on tarkoitettu ensisijaisesti 1–5-vuotiaille lapsille. Kyse on 

yleensä perhepäivähoidosta, ja ryhmät ovat pieniä. Toiminta pohjautuu esikoulun 

opetussuunnitelmaan. 

 

Vapaa esikoulu ja pedagoginen hoito eivät ole kunnan järjestämää toimintaa, 

vaan niistä vastaa yksityinen toimija. 

 

Perhehoitojärjestelmä tarkoittaa sitä, että muutama perhe huolehtii yhdessä 

toistensa lasten hoidosta. Tämä hoitomuoto voi olla vaihtoehto osa-aikatyötä 

tekeville vanhemmille, joiden tarvitsee saada lapselleen hoitoa rajalliseksi ajaksi. 

 

Aukioloajat 
Esikoulut tarjoavat toimintaa arkisin klo 6.30–18.00 ympäri vuoden. Pedagoginen 

hoito tarjoaa toimintaa kymmenen tuntia päivässä joustavasti klo 6.30–8.00. 

Toiminta on suljettu pyhäpäivinä sekä joulu-, uudenvuoden- ja juhannusaattoina. 

 

Oikeus esikouluun ja pedagogiseen hoitoon 

Esikoulutoimintaa ja pedagogista hoitoa tarjotaan vähintään yksivuotiaille lapsille, joiden 

huoltaja 

- työskentelee tai opiskelee 

- on vanhempainvapaalla toisen lapsen takia 

- on työtön ja hakee aktiivisesti töitä 

- on sairauslomalla tai saa sairauskorvausta. 

Esikoulutoimintaa ja pedagogista hoitoa tarjotaan myös 

- vähintään yksivuotiaille lapsille, joilla on  koululain 8 luvun 5 §:n mukainen 

oma tarve 

- lapsille, jotka tarvitsevat koululain 8 luvun 7 §:n mukaista erityistä tukea. 

 

Lapsella on oikeus paikkaan esikoulussa ja pedagogisessa hoidossa, jos 

- hän asuu Ruotsissa ja on kirjoilla Solnan kaupungissa 

- hän on turvapaikanhakija ja jos hänellä on määräaikainen oleskelulupa 

Solnan kaupungissa 



SOLNAN KAUPUNKI 
 

 

SIVU 4 (10) 

 

 

Lapsi- ja koulutuslautakunnan vahvistama 15.11.2017. 
 

- hänen vanhempansa on EU/ETA-maasta, mutta ei ole kirjoilla Ruotsissa ja 

asuu Solnan kaupungissa. 

 

Solnan kunnalliset esikoulut ottavat vastaan lapsia muista kunnista paikkatilanteen 

mukaan tai jos siihen on erityisiä syitä. Tämä edellyttää sitä, että lapsen kotikunta ja 

Solna solmivat sopimuksen taloudellisesta korvauksesta. 

Paikka kahdessa kunnassa 

Jos lapsella on paikka esikoulussa tai pedagogisessa hoidossa toisessa kunnassa, 

hänelle ei tarjota samanaikaisesti paikkaa Solnan kaupungissa.  

Yleinen esikoulu 

Kaikille 3–5-vuotiaille lapsille tarjotaan maksutonta yleistä esikoulutoimintaa 

vähintään kolme tuntia päivässä ja enintään 15 tuntia viikossa. Yleiset esikoulut 

noudattavat koulujen lukuvuotta, joten toimintaa ei järjestetä syysloman, 

joululoman, talviloman, pääsiäisloman ja kesäloman aikana. 

Paikkatakuu 

Kun huoltaja on ilmoittanut esikoulupaikan tarpeesta, hänen lapselleen on tarjottava 

paikkaa kunnallisesta esikoulusta neljän kalenterikuukauden kuluessa ilmoituksesta. 

Jos lapsi tarvitsee paikan esikoulusta maaliskuussa, huoltajan on siis laitettava lapsi 

jonoon viimeistään marraskuussa. 

 

Neljän kuukauden paikkatakuu ei koske vapaita esikouluja ja pedagogista hoitoa. 

Mikäli huoltaja laittaa lapsensa jonoon ainoastaan vapaisiin esikouluihin tai 

pedagogiseen hoitoon, odotusaika voi olla pidempi kuin neljä kuukautta sen 

mukaan, milloin paikka vapautuu.  

Hakemus 
Huoltaja hakee paikkaa kunnalliseen tai vapaaseen esikouluun tai pedagogiseen 

hoitoon Solnan kaupungissa.  

 

Huoltajan on mahdollista asettaa mieleiseensä järjestykseen viisi vaihtoehtoa. 

Vaihtoehtoja voi yhdistää, esimerkiksi kunnallinen esikoulu, pedagoginen hoito ja 

vapaa esikoulu. Huoltaja voi muuttaa ilmoittamiaan kunnallisia vaihtoehtoja ja 

säilyttää hakemuspäivämäärän rekisteröityyn paikan tarjoamiseen asti. Huoltaja voi 

muuttaa ilmoittamiaan vapaita vaihtoehtoja, mutta saa tällöin uuden 

hakemuspäivämäärän. Saadakseen paikkatakuun huoltajan on haettava vähintään 

yhtä kunnallista vaihtoehtoa. 
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Jono ja vuorojärjestys, paikan tarjoaminen 
Lapselle taataan paikka kunnallisesta esikoulusta neljän kalenterikuukauden kuluessa 

siitä, kun huoltaja on ilmoittanut esikoulupaikan tarpeesta. 

 

Esikoulun ja pedagogisen hoidon paikat jaetaan kullakin alueella seuraavasti:  

 

1. Koululain 8 luvun 14 §:n mukaista erityistä tukea tarvitsevat lapset. 

2. Lapset, joiden sisarella on jo paikka kyseisessä esikoulussa tai pedagogisessa 

hoidossa. 

3. Lapset, joilla on pisin jonotusaika ja jotka osallistuvat toimintaan Solnassa 

oman alueensa ulkopuolella1 ja jotka haluavat vaihtaa oman alueensa 

esikouluun tai pedagogiseen hoitoon. 

4. Lapset, joilla on pisin jonotusaika ja joilla ei ole paikkaa esikoulussa tai 

pedagogisessa hoidossa ja jotka kuuluvat paikkatakuun piiriin. 

5. Lapset, joilla on pisin jonotusaika ja joilla ei ole paikkaa esikoulussa tai 

pedagogisessa hoidossa ja ovat kieltäytyneet paikkatakuun perusteella 

tarjotusta paikasta. 

6. Lapset, joilla on pisin jonotusaika ja joilla on paikka alueensa esikoulussa tai 

pedagogisessa hoidossa ja jotka haluavat vaihtaa. 

 

Jonotusaika alkaa päivämäärästä, jolloin hakemus on vastaanotettu. Jos usealla 

lapsella on sama jonotusaika, päätös tehdään lapsen syntymäajan perusteella. 

Vanhempi lapsi on etusijalla nuorempaan nähden. 

 

Jos huoltaja on muuttamassa Solnaan ja haluaa lapselleen hoitopaikan, hänen on 

liitettävä hakemukseen vuokra- tai kauppasopimus. Jonotuspäiväksi katsotaan päivä, 

jolloin täydellinen hakemus on vastaanotettu. Lapsen on oltava kirjoilla Solnassa, 

ennen kuin hän voi aloittaa kunnan esikoulussa.  

 

Paikkatakuun perusteella tarjottava paikka voi olla toisessa esikoulussa kuin on 

toivottu. Mikäli huoltaja kieltäytyy paikkatakuun perusteella tarjotusta paikasta, 

paikkatakuun voimassaolo päättyy. Paikkatakuun piirissä olevat lapset ovat etusijalla 

paikkatakuun ulkopuolella oleviin lapsiin nähden.  

 

Jos lapselle ei voida neljän kalenterikuukauden kuluessa tarjota paikkaa toivotusta 

vaihtoehdosta, hänelle tarjotaan paikkaa jossain muussa kunnan esikoulussa 

Paikan tarjoaminen 

Huoltaja saa paikasta tarjouksen, jonka hän joko hyväksyy tai hylkää. Huoltajan on 

vastattava paikkatarjoukseen viiden arkipäivän kuluessa. Jos huoltaja ei vastaa, se 

tarkoittaa sitä, että hän on kieltäytynyt tarjotusta paikasta ja menettää sen myötä 

paikkatakuun.  

                                                 
1 Lapsi- ja koulutuslautakunnan aluejaon mukaisesti. 
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Tarjotun paikan hyväksyminen 

Jos huoltaja hyväksyy tarjotun paikan, lapsi menettää paikkansa jonossa. Jos huoltaja 

haluaa edelleen jonottaa paikkaa toisesta esikoulusta tai pedagogisesta hoidosta, 

hänen on tehtävä uusi hakemus.  

Tarjotun paikan hylkääminen 

Jos huoltaja kieltäytyy tarjotusta kunnallisesta esikoulupaikasta, paikkatakuu ei ole 

enää voimassa, mutta lapsen on mahdollista jäädä jonoon.  

 

Kun huoltaja on kieltäytynyt kolmesta tarjotusta paikasta, lapsi menettää paikkansa 

jonossa ja on tehtävä uusi hakemus.  

 

Esikouluihin ja pedagogiseen hoitoon otetaan lapsia jatkuvasti vuoden aikana. 

Hakemus esikoulun tai pedagogisen hoidon vaihtamisesta 
Jos lapsella on paikka esikoulussa ja huoltaja hakee vaihtoa toiseen esikouluun tai 

pedagogiseen hoitoon, paikkatakuu ei ole voimassa uudelleen. Hakija saa uuden 

jonotusajan alkaen päivämäärästä, jolloin hakemus on saapunut. 

 

Jos jonoon uudelleen asettuneelle huoltajalle tarjotaan paikkaa hänen ensisijaisesti 

toivomastaan paikasta ja hän kieltäytyy, lapsi menettää paikan jonossa kaikkiin 

vaihtoehtoihin. Kun huoltaja on hylännyt kolme tarjousta toivottuun paikkaan, lapsi 

menettää paikkansa jonossa kaikkiin vaihtoehtoihin. 

 

Paikan käyttäminen 
Tarjottu paikka on otettava käyttöön kolmen viikon kuluessa sijoituspäivämäärästä, 

muutoin paikka menetetään. Jos paikka on käyttämättä yli kaksi kuukautta, Solnan 

kaupungilla on oikeus irtisanoa paikka kirjallisesti. 

 

Esikoululapsen läsnäoloaika uuden sisaruksen synnyttyä 
Esikoululapsella, jonka vanhempi on vanhempainvapaalla, on oikeus paikkaan 

enintään 30 tuntia viikossa koulun lukuvuoden aikana. Lomaviikkojen, kesäloman, 

syysloman, joululoman ja pääsiäisloman aikana lapsella, jonka vanhempi on 

vanhempainvapaalla, on oikeus paikkaan enintään 15 tuntia viikossa. Muutos tulee 

voimaan kuukausi uuden sisaren syntymän jälkeen. 

 

Esikoululapsen läsnäoloaika vanhemman ollessa 
työnhakija 
Esikoululapsella, jonka vanhempi on työnhakija, on oikeus paikkaan enintään 30 

tuntia viikossa koulun lukuvuoden aikana. Lomaviikkojen, kesäloman, syysloman, 

joululoman ja pääsiäisloman aikana lapsella, jonka vanhempi on työnhakija, on 
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oikeus paikkaan enintään 15 tuntia viikossa. Tätä voi muuttaa väliaikaisesti 

esikoulun johtajan suostumuksella. 

 

Maksut 
Esikoulusta ja pedagogisesta hoidosta maksetaan maksu vuodessa 12 kuukauden 

ajalta. Maksu maksetaan siitä päivästä alkaen, joka on merkitty sopimukseen 

sijoituspäiväksi.  

 

Maksun perusteet: 

 Sen talouden yhteenlasketut tulot, jossa lapsi on kirjoilla, oli perhesuhde 

mikä tahansa. 

 Talouteen kuuluvien lasten määrä, joilla on paikka esikoulussa, 

pedagogisessa hoidossa, vapaa-ajan kodissa tai vapaa-ajankerhossa. 

 Lapsen läsnäoloaika. 

 Yleisen esikoulun maksu on alennettu kolmen vuoden iästä alkaen. 

 

Huoltajien on päivitettävä tulotietonsa kerran vuodessa.  

Enimmäismaksu 

Solnan kaupunki soveltaa esikouluihin, pedagogiseen hoitoon, vapaa-ajan koteihin 

ja vapaa-ajan kerhoihin enimmäismaksua. Enimmäismaksu tarkoittaa sitä, että 

maksu tulosidonnainen, ja siinä on lapsikohtainen enimmäismaksu. 

Enimmäismaksu määritellään joka vuosi, ja sen päättää kaupunginvaltuusto. 

 

Jos huoltajalla on kaksi lasta tai useampia lapsia esikoulussa tai vapaa-ajan kodissa, 

lapset saavat sisarusalennuksen. Nuorin lapsi maksaa eniten ja vanhemmat lapset 

vähemmän. Jos huoltajalla on esikoulussa tai vapaa-ajan kodissa neljä lasta tai 

enemmän, hän maksaa vain kolmesta lapsesta. 

 

1. lapsi: 3 % tuloista 

2. lapsi: 2 % tuloista 

3. lapsi: 1 % tuloista  

4. lapsi: ei maksua. 

 

Nuorin lapsi on 1. lapsi, toiseksi nuorin lapsi on 2. lapsi jne. Tämä koskee sekä 

kunnallista että vapaata esikoulutoimintaa. Maksut julkaistaan Solnan kaupungin 

verkkosivuilla2, ja ne päivitetään säännöllisesti. 

 

Mikäli talous ei ilmoita tulojaan, se maksaa korkeimman hoitomaksun. 

 

Taloudella tarkoitetaan molempia huoltajia tai yksinhuoltajaa ja mahdollista avio- tai 

avopuolisoa, joka on kirjoilla samassa osoitteessa. 

                                                 
2 https://www.solna.se/sv/forskola-skola/forskoleverksamhet/avgifter-for-forskoleverksamhet/ 
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Jos huoltajilla on yhteishuoltajuus, mutta he eivät asu yhdessä, he vastaavat 

maksusta yhteisesti.   

Kaksi maksutasoa 

Maksutasoja on kaksi: osa-aikainen ja kokoaikainen. Osa-aikainen tarkoittaa sitä, 

että lapsi on esikoulussa enintään 30 tuntia viikossa. Kokoaikainen tarkoittaa sitä, 

että lapsi on esikoulussa yli 30 viikossa. Jos lapsi on esikoulussa enintään 30 tuntia 

viikossa, huoltaja maksaa 75 prosenttia maksusta, jonka hän maksaisi kokoaikaisesta 

lapsesta. 

Muutokset perheen olosuhteissa 

Jos perheen olosuhteissa tai tuloissa tapahtuu muutoksia, huoltaja ilmoittaa ne ja 

uudet tulotiedot Solnan kaupungille.  

 

Mikäli muuttuneet tiedot vaikuttavat maksun suuruuteen, uusi maksu on voimassa 

uusien tulojen tai olosuhteiden jälkeisestä kuunvaihteesta alkaen. 

Yleisessä esikoulussa olevien lasten alennettu maksu 

Kaikille 3–5-vuotiaille lapsille tarjotaan maksutonta yleistä esikoulutoimintaa 

vähintään kolme tuntia päivässä ja enintään 15 tuntia viikossa. Yleistä 

esikoulutoimintaa järjestetään koulun lukuvuoden aikana mutta ei lomien aikana. 

Jos lapsi on yleisessä esikoulussa, mutta hoitotunteja on enemmän, maksusta 

tehdään vakiovähennys 1. elokuuta alkaen sinä vuonna, jona lapsi täyttää kolme 

vuotta. Laskettua enimmäismaksua alennetaan silloin 25 prosentilla. 

Erityistukea tarvitsevien 1–5-vuotiaiden lasten alennettu maksu 

Lapset, joiden Solnan kaupunki on arvioinut tarvitsevan erityistukea, saavat olla 

esikoulussa tai pedagogisessa hoidossa maksutta 15 tuntia viikossa. 

Lasku 

Jos huoltajilla on yhteishuoltajuus, he voivat saada kumpikin oman, omaan 

talouteensa perustuvan laskun, jos molemmat sitä pyytävät. Laskujen yhteissumma 

ei voi ylittää enimmäismaksun ylärajaa. 

 

Kaupunki perii kirjallisesta maksumuistutuksesta maksun sopimuksen ja voimassa 

olevan lainsäädännön mukaisesti.  

 

Myöhästyneestä maksusta peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä 

alkaen, kunnes maksu on kokonaan maksettu.  

Suorittamaton maksu 

Jos huoltaja ei pysty maksamaan maksua, hänen on otettava viipymättä yhteyttä 

lapsi- ja koulutushallintoon ja sovittava uusi eräpäivä tai maksusuunnitelma. Mikäli 

lasku jää maksamatta, lapsi irtisanotaan paikastaan, ellei siihen ole koululain 8 luvun 

7 §:n mukaista erityistä estävää syytä. 
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Uusi paikka myönnetään vasta, kun huoltajat ovat 

- maksaneet koko velan 

- laatineet osamaksusuunnitelman 

- hakeneet ja saaneet taloudellista tukea sosiaalipalvelulain (SoL) 6 §:n 

mukaisesti.  

 

Sisar ei voi saada esikoulupaikkaa ennen kuin edellä mainitut ehdot täyttyvät. 

 

Maksun jäädessä suorittamatta lähetetään perintälain mukainen perintäkirje. 

Huoltajalta peritään voimassa olevan lain ja asetusten mukainen kustannuskorvaus. 

 

Tulojen ja läsnäoloajan muutos 

Tulojen muutos/päivitys 

Talouden tulojen muutoksesta on ilmoitettava Solnan kaupungille. Muutos on 

voimassa sitä kuukautta seuraavasta kuukaudesta alkaen, jolloin Solnan kaupunki on 

vastaanottanut tiedot. Vaikka talouden tulot eivät olisikaan muuttuneet, tulotiedot 

on päivitettävä kerran vuodessa. Mikäli tulotietoja ei päivitetä kehotuksesta ja 

muistutuksesta huolimatta, seuraava esikoulua, pedagogista hoitoa, vapaa-ajankotia 

tai vapaa-ajankerhoa koskeva maksu veloitetaan enimmäismaksun mukaan. Lapsen 

kanssa samassa asunnossa kirjoilla olevat henkilöt ilmoittavat tulonsa oli 

perhesuhde mikä tahansa.  

Läsnäoloajan muutos 

Huoltaja muuttaa läsnäoloaikaa ainoastaan pysyvien muutosten yhteydessä, 

esimerkiksi työ- tai opiskeluolosuhteiden muuttuessa. Lapsen läsnäoloaika 

esikoulussa vaikuttaa esikoulun maksuun. 

 

Uusi läsnäoloaika rekisteröidään viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua 

muutosta. Lapsen lomat esimerkiksi kesällä ja jouluna tai muut lyhyet poissaolot 

ilmoitetaan suoraan esikouluun. 

 

Irtisanominen 
Irtisanomisaika on kuukausi riippumatta siitä, onko lapsi mukana kunnallisessa vai 

vapaassa toiminnassa. Talous maksaa irtisanomisajalta normaalin maksun, käyttipä 

lapsi paikkaa tai ei. Irtisanomispäiväksi katsotaan päivä, jolloin irtisanomisilmoitus 

on vastaanotettu. 

 

Jos huoltaja irtisanoo lapsen paikan, mutta hakee uutta paikkaa neljän kuukauden 

kuluessa, lapsella katsotaan olleen paikka koko kuluneen ajanjakson ajan. Maksu 

peritään takautuvasti niiltä kuukausilta, jolloin lapsi ei ole käyttänyt paikkaa. 

Ajanjaksolta perittävä maksu on sama kuin viimeksi voimassa ollut maksu. 
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Mikäli lapsi siirtyy toiseen esikouluun Solnassa, irtisanomista ei tarvita. Tämä koskee 

myös kunnallisen toiminnan vaihtoa vapaaseen toimintaan ja päinvastoin. 

 

Esikoululuokan aloittavien lasten irtisanomiset käsittelee lapsi- ja koulutushallinto. 

Paikka irtisanotaan 1. elokuuta alkaen. 

Solnan kaupunki irtisanoo paikan 

Mikäli lapsi on poissa esikoulusta tai pedagogisesta hoidosta ilman, että huoltaja on 

ilmoittanut poissaolosta, lapsi saa pitää paikan enintään kaksi kuukautta. Sen jälkeen 

Solnan kaupungilla on oikeus irtisanoa paikka kirjallisesti. Paikka voidaan irtisanoa 

myös, jos huoltajalla on maksamattomia laskuja ja jos siihen ei ole koululain 8 luvun 

7 §:n mukaista erityistä estävää syytä. Jos Solnan kaupunki irtisanoo paikan, 

irtisanomisaika on kuukausi, ja siitä ilmoitetaan kirjallisesti. 

 

Muutto Solnasta 
Mikäli lapsi muuttaa pois Solnasta, hän saa pitää esikoulupaikan enintään 

kuukauden ajan siitä päivästä, jolloin hän on siirtynyt kirjoille toiseen kuntaan. 

 

Henkilötietojen käsittely 
Huoltajan luovuttamia henkilötietoja käytetään välttämättömään hallinnointiin lapsi- 

ja koulutushallinnossa. Tietoja käsitellään henkilötietolain (PuL) määräysten 

mukaisella tavalla. 

 

https://www.solna.se/sv/forskola-skola/forskoleverksamhet/avgifter-for-forskoleverksamhet/plats-i-ko/

