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Statsrådets förordning
om ändring av 6 § 1 mom. i förordningen om barndagvård
Utfärdad i Helsingfors den

—————

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i förordningen om barndagvård (239/1973) 6 § 1 mom. sådant det lyder i förordning
806/1992 som följer:
6§
I vård- och uppfostringsuppgifter i ett daghem ska finnas minst en person med stadgad yrkesmässig behörighet som avses i 7 eller 8 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad
personal inom socialvården (272/2005), sådan den lyder den 1 januari 2013, för varje grupp
om högst åtta barn som har fyllt tre år och är i heldagsvård. I daghem ska i vård- och uppfostringsuppgifter likaså för varje grupp om högst fyra barn under tre år finnas minst en person
med ovan stadgad yrkesmässig behörighet.
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Lag
om ändring av 11 a och 11 b § i lagen om småbarnspedagogik

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om småbarnspedagogik (36/1973) 11 a §, sådan den lyder i lag 580/2015
samt
fogas till 11 b §, sådan den lyder i lag 1290/1999, ett nytt 2 mom. som följer:
11 a §
Kommunen ska, utöver vad som föreskrivs i 11 §, se till att barnet före den läroplikt som avses i lagen om grundläggande utbildning börjar får delta i småbarnspedagogisk verksamhet 20
timmar i veckan i en sådan av kommunen anordnad plats som avses i 1 § 2 eller 3 mom. efter
utgången av den tid för vilken moderskaps- och föräldrapenning eller partiell föräldrapenning
enligt sjukförsäkringslagen får betalas. Småbarnspedagogisk verksamhet ska dock inte ordnas
under den tid då det kan betalas ut sådan faderskapspenning utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden som avses i 9 kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen.
Med avvikelse från 1 mom. ska den småbarnspedagogiska verksamheten ordnas på heltid
om barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) arbetar på heltid eller studerar, verkar som företagare eller är
sysselsatta på heltid i eget arbete. När ovan nämnda situation upphör ska småbarnspedagogisk
verksamhet fortfarande i två månader ordnas enligt detta moment, förutom om barnets förälder eller en annan vårdnadshavare stannar hemma för att sköta ett annat barn som bor i familjen eller pensioneras.
Barnet har därtill rätt till mer omfattande småbarnspedagogisk verksamhet än 1 mom. föreskriver i den omfattning som behövs på grund av att barnets förälder eller en annan vårdnadshavare arbetar på deltid eller tillfälligt, deltar i en tjänst som främjar sysselsättningen, deltar i
rehabilitering eller någon annan motsvarande orsak.
För barnet ska dock anordnas småbarnspedagogisk verksamhet på heltid, om det behövs
med tanke på barnets utveckling eller behov av stöd eller på grund av familjens omständigheter eller om det annars är befogat med hänsyn till barnets bästa.
Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare ska inom tidsfrister som kommunen bestämmer
tillhandahålla en utredning över förutsättningarna för småbarnspedagogisk verksamhet som är
mer omfattande än 1 mom. föreskriver. Därtill kan kommunen av grundad anledning även vid
andra tidpunkter kräva att en ovan nämnd utredning tillhandahålls. Barnets föräldrar eller
andra vårdnadshavare ska meddela kommunen om väsentliga förändringar som påverkar omfattningen av rätten till småbarnspedagogisk verksamhet.
Föräldrarna till eller andra vårdnadshavare för ett i 1–4 mom. avsett barn som inte för ordnande av vården av barnet väljer en plats inom småbarnspedagogiken som kommunen anordnar enligt denna paragraf, har för ordnande av barnets vård eller småbarnspedagogik på något
annat sätt rätt att få stöd enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996)
så som närmare bestäms i den lagen.
Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare, som önskar en sådan plats inom småbarnspedagogiken som avses i denna paragraf för sitt barn, ska innan barnet behöver platsen inom utsatt tid inlämna en ansökan om detta. Småbarnspedagogiken ska om möjligt anordnas i den
form som barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare önskar.
Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken kvarstår även om barnet inte får småbarnspedagogik under de avsnitt av faderskapspenningsperioden som avses i 9 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen. Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken kvarstår i daghem och

2

Utkast

28.8.2015

om möjligt i familjedagvård, om barnets tid inom den småbarnspedagogiska verksamheten
ändras på det sätt som anges i 1–4 mom.
Kommunen ska erbjuda ett barn som omfattas av den rätt till småbarnspedagogisk verksamhet som avses i 1 mom. möjlighet att enligt barnets föräldrars eller andra vårdnadshavares beslut delta i småbarnspedagogisk verksamhet under antingen en del av dagen eller en del av
veckan. Kommunen bestämmer för viss tid för varje barn noggrannare regelbundna verksamhetstider inom småbarnspedagogiken.
Närmare bestämmelser om ansökan till småbarnspedagogik, tidsfrister inom vilka barnets
föräldrar eller andra vårdnadshavare ska söka en plats inom småbarnspedagogiken för barnet,
meddelanden som lämnas i de situationer som avses i 8 mom. samt längden på den utsatta tid
som avses i 9 mom. och tidsfrister i anknytning till beslutsfattandet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.
11 b §
——————————————————————————————
Oavsett vad som föreskrivs i 11 a § 1 mom. ska småbarnspedagogisk verksamhet inte ordnas
när barnet deltar i sådan förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning. I sådana fall ska småbarnspedagogisk verksamhet dock
ordnas på deltid om barnet har rätt till mer omfattande småbarnspedagogik än 11 a § 1 mom.
föreskriver.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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