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Lag
om ändring av lagen om småbarnspedagogik

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om småbarnspedagogik (36/1973) 5 och 11 a §, sådana de lyder, 5 § i lag

451/1990 och 11 a § i lag 580/2015, samt
fogas till 11 b §, sådan den lyder i lag 1290/1999, ett nytt 2 mom. som följer:

5 §
I ett daghem och inom familjedagvården ska finnas det antal sådana anställda som avses

i 4 a § som krävs för att de föreskrivna målen för småbarnspedagogiken ska kunna nås.
Närmare bestämmelser om antalet anställda i daghemmet eller inom familjevården i vård-
och fostringsuppgifter i relation till antalet barn, tillfälliga avvikelser i personaldimensio-
neringen och på vilket sätt barn som behöver särskild vård och fostran ska beaktas i fråga
om antalet anställda samt personalstrukturen utfärdas genom förordning av statsrådet.
Därtill kan bestämmelser om personaldimensioneringen för barn som är under tre år och
för barn som fyllt tre år utfärdas separat.

11 a §
Kommunen ska, utöver vad som bestäms i 11 §, se till att barnet innan läroplikten börjar

enligt lagen om grundläggande utbildning får 20 timmar småbarnspedagogik i veckan
inom ramen för en sådan av kommunen anordnad plats inom småbarnspedagogiken som
avses i 1 § 2 eller 3 mom. efter utgången av den tid för vilken moderskaps- och föräldra-
penning eller partiell föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen får betalas. Småbarns-
pedagogik ska dock inte ordnas för barnet under den tid för vilken den faderskapspenning
utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden som avses i 9 kap. 7 § 1 mom. i sjuk-
försäkringslagen får betalas.

Med avvikelse från 1 mom. ska småbarnspedagogik ordnas som heldagsvård om bar-
nets föräldrar eller andra vårdnadshavare på det sätt som anges i lagen om utkomstskydd
för arbetslösa (1290/2002) antingen arbetar eller studerar på heltid eller är sysselsatta på
heltid som företagare eller i eget arbete. När ovannämnda situation upphört ska småbarns-
pedagogik fortfarande ordnas enligt detta moment i två månaders tid, förutom om barnets
förälder eller en annan vårdnadshavare för barnet stannar hemma för att vårda ett annat i
familjen bosatt barn eller pensioneras.

Därtill har barnet rätt till mer omfattande småbarnspedagogik än vad som anges i 1
mom. i den omfattning det behövs på grund av att barnets föräldrar eller andra vårdnads-
havare är deltidsanställda eller tillfälligt anställda, deltar i sysselsättningsfrämjande servi-
ce, rehabilitering eller av någon annan motsvarande anledning.
RP 80/2015
KuUB 11/2015
RSv 112/2015
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Kommunen ska dock ordna småbarnspedagogik som heldagsvård för barnet om det be-
hövs med tanke på barnets utveckling eller behov av stöd eller på grund av familjens om-
ständigheter eller om det i övrigt är i enlighet med barnets bästa.

Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare ska inom de tidsfrister som kommunen
anger lämna in en utredning över förutsättningarna för att barnet ska få småbarnspedago-
gik i större omfattning än 1 mom. föreskriver. Dessutom kan kommunen av grundad an-
ledning även vid andra tidpunkter kräva att de inlämnar en utredning av ovannämnda slag.
Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare ska så snart de fått vetskap om dem och utan
dröjsmål till kommunen anmäla sådana väsentliga förändringar som påverkar omfattning-
en av rätten till småbarnspedagogik.

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 småbarns-
pedagogiken 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 an-
ordnas 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. Frånvaro som beror på avsnitt av faderskapspenningsperioden
ska anmälas till platsen inom småbarnspedagogiken senast två veckor före den planerade
periodens början. Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken vid daghemmet och
så långt möjligt i familjedagvården kvarstår även om barnets tider inom småbarnspedago-
giken ändras på det sätt som anges i 1—4 mom.

Kommunen ska erbjuda barn som omfattas av den rätt till småbarnspedagogik som av-
ses i 1 mom. möjlighet att enligt barnets föräldrars eller andra vårdnadshavares beslut del-
ta i småbarnspedagogik antingen under en del av dagen eller en del av veckan. Kommunen
ska för varje barn för en viss tid fatta närmare beslut om dess regelbundna tider inom små-
barnspedagogiken.

Närmare bestämmelser om sådana ansökningar till småbarnspedagogik och om de tids-
frister inom vilka barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare ska ansöka om en plats för
barnet inom småbarnspedagogiken i enlighet med 7 mom. får utfärdas genom förordning
av statsrådet.

11 b §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Oberoende vad som föreskrivs i 11 a § 1 mom. ska småbarnspedagogik inte ordnas för
barnet när det deltar i sådan förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som av-
ses i lagen om grundläggande utbildning. I sådana fall ska småbarnspedagogik dock ord-
nas på deltid om barnet har rätt till mer omfattande småbarnspedagogik än 11 a § 1 mom.
föreskriver.

————
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.
En kommun får upphäva och fatta nya beslut i sådana beslut som med stöd av de be-

stämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande om den rätt som föreskrivs i 11 a §
som har fattats av ett sådant kommunalt organ som avses i 11 d § eller en sådan detta organ
underlydande tjänsteinnehavare. Barnets rätt till samma plats inom småbarnspedagogiken
vid daghemmet och om möjligt inom familjedagvården kvarstår dock, om barnets tider
inom småbarnspedagogiken vid denna lags ikraftträdande ändras på det sätt som anges i
11 a § 1—4 mom.
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