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Sammandrag

Statsrådets principbeslut om riksomfattande riktlinjer för förskoleverksamheten.
Helsingfors, 2002. 28 s. (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer,
ISSN 1236-2050; 2002:10.) ISBN 952-00-1118-8.

Beredningen av statsrådets principbeslut om riksomfattande riktlinjer för förskole-
verksamheten ingår i mål- och verksamhetsprogrammet för social- och hälsovården
2000–2003, som statsrådet godkänt.

I de riksomfattande riktlinjerna för förskoleverksamheten har samlats de centrala
principerna för den finländska förskoleverksamheten samt riktlinjerna för dess ut-
veckling. Förskoleverksamheten är ett led i det livslånga lärandet. Rätten att fostra
barnen tillkommer i första hand föräldrarna och de bär också det primära ansvaret för
barnens fostran. Samhällets uppgift är att stöda föräldrarna i deras fostringsuppgift.
Vården, fostran och undervisningen skall utgöra en smidig helhet som på ett flexibelt
sätt stöder varje barns individuella utvecklingsdrag. Syftet är att servicesystemet ut-
vecklas utgående från barnens och familjernas behov. I riktlinjerna betonas vikten av
samarbete mellan de olika förvaltningarna i kommunen beträffande anordnande av
förskoletjänster för barn och familjer. Även fostrande partnerskap mellan föräldrarna
och personalen betonas. Riktlinjerna för förskoleverksamheten utgör grunden för ett
nytt riksomfattande styrredskap för förskoleverksamhetens innehåll, planen för förs-
koleverksamheten.

I de riksomfattande riktlinjerna för förskoleverksamheten ingår åtgärder bl.a. om
att revidera lagstiftningen, utveckla den riksomfattande styrningen av förskoleverk-
samheten, upprätthålla och stärka personalens yrkeskunskap samt utveckla uppfölj-
ningen och utvärderingen av förskoleverksamheten. Ett mål med riktlinjerna är dess-
utom att medverka till att kommunerna utarbetar motsvarande kommunala riktlinjer
t.ex. som en del av kommunens barn- och familjepolitiska strategi.

Principbeslutet har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården. Under beredningen
har man hört bl.a. undervisningsministeriet och Finlands Kommunförbund. Man har
utgått från material från Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälso-
vården (Dnr 75/59/2000), i vars beredning bl.a. Finlands Kommunförbund, bran-
schens fackorganisationer, universitetens och yrkeshögskolornas sakkunniga i förs-
kolepedagogik samt andra samarbetsinstanser deltagit.

Nyckelord: barndagvård, förskoleundervisning, förskoleverksamhet, småbarnsvård
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Decision in Principle of the Council of State Concerning the National Policy Definition
on Early Childhood Education and Care. Helsinki, 2002. 28p. (Publications of the Min-
istry of Social Affairs and Health, ISSN 1236-2050; 2002:10.) ISBN 952-00-1118-8.

The preparation of the Decision in Principle Concerning the National Policy Defini-
tion on Early Childhood Education and Care is included in the Target and Action Plan
for Social Welfare and Health Care 2000–2003 approved by the Council of State.

The central principles and focuses of development of Finnish early childhood
education and care have been gathered together in the national policy on early child-
hood education and care. Early childhood education and care is a part of life-long
learning. The primary right and responsibility for children’s education lies with the
parents. It is society’s role to support parents in their educational task. Care, educa-
tion and teaching should form a seamless whole, which flexibly supports the individ-
ual development of each child. The aim is to develop the service system from the
point of view of the needs of children and families. In the policy definitions the impor-
tance of co-operation between different administrations in relation to the organisa-
tion of early childhood education and care services for children and parents as well as
the educational partnership of parents and personnel is emphasised. The policy defi-
nitions concerning early childhood education and care create a basis for a new tool for
steering the content of national early childhood education and care, the early child-
hood education and care plan.

In the national policy on early childhood education and care proposals for action
are presented, among other things the reform of legislation, the development of na-
tional guidance for early childhood education and care, the maintenance and rein-
forcement of the professional skill of personnel as well as the development of follow-
up and evaluation for early childhood education and care. The aim of the definitions
is also to influence the preparation of similar municipal policy definitions in munici-
palities for example as a part of their child- and family strategy.

The Decision in Principle was prepared in the Ministry of Social Affairs and Health
in co-operation with the National Research and Development Centre for Welfare and
Health. During the preparations the Ministry of Education and the Association of
Finnish Local and Regional Authorities were heard. Material from the National Re-
search and Development Centre for Welfare and Health (DN:o 75/59/2000) was
used as a base for which the preparation took place through widespread co-operation
between among others the Association of Finnish Local and Regional Authorities, the
occupational organisations of the field, experts on early childhood education of the
universities and polytechnics as well as between other co-operational sectors.

Key words: Child care, children’s day care, early childhood education, preschool
education
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Till läsaren

Föräldrarna bär i första hand det primära ansvaret för barnens fostran och välbefin-
nande. Samhällets uppgift är att stöda föräldrarna i deras fostringsuppgift. Den vanli-
gaste och mest bekanta formen för förskoleverksamhet är barndagvård i dess olika
former. Som stöd för barnens tidiga fostran och samtidigt även för föräldraskapet
finns utöver dagvården även en större helhet som består av social-, hälso- och sjuk-
vårds- samt undervisningsväsendet samt av olika stöd för barnfamiljer, som komplet-
teras bland annat av församlingars och organisationers förskoleverksamhet.

I de riksomfattande riktlinjerna för förskoleverksamheten har samlats de centrala
principerna för den offentliga förskoleverksamheten samt riktlinjerna för dess ut-
veckling. Syftet är att främja att förskoleverksamheten genomförs på ett enhetligt sätt
i hela landet och att förskoleverksamheten, förskoleundervisningen och den grund-
läggande utbildningen bildar en enhetlig helhet. Tyngdpunkterna för utvecklingen är
revidering av lagstiftningen om dagvård, utarbetande av en riksomfattande plan för
förskoleverksamheten samt åtgärder för att utveckla forskningen om förskoleverk-
samhet och personalens utbildning och för att få till stånd metoder för att utvärdera
kvaliteten. För att främja samarbetet tillsätts en sakkunniggrupp som består av repre-
sentanter för olika instanser. Ett mål med riktlinjerna är dessutom att kommunerna
inkluderar förskoleverksamheten i sina barn- och familjepolitiska program.

Utgångspunkten för förskoleverksamheten är barnens och föräldrarnas behov. För-
skoleverksamhetens uppgift är att främja barnets sunda uppväxt, utveckling och inlär-
ning. Den skall erbjuda alla barn lika möjligheter att utvecklas i enlighet med sina egna
förutsättningar. Fostrande partnerskap mellan föräldrarna och personalen, som utgår
från barnets behov, är en förutsättning för en lyckad förskoleverksamhet. Det är nöd-
vändigt att utveckla samarbetet mellan till exempel rådgivningsbyråerna för barnavård
och förskoletjänsterna. Barnet lär sig genom att leka och genom mångsidig verksamhet
samt utvecklas och växer i en social växelverkan. Det är viktigt att vid sidan om att stöda
en individuell utveckling även handleda barnet i social växelverkan. Även barnets even-
tuella behov av särskild stöd, inlärningssvårigheter, språkliga och kulturella bakgrund,
eller till exempel pojkars och flickors olika behov, skall beaktas i förskoleverksamheten.

I de riksomfattande riktlinjerna för förskoleverksamheten betonas samarbetet mel-
lan de olika förvaltningarna i kommunen och andra aktörer inom förskoleverksamhe-
ten samt ny praxis. Förskoletjänsterna bör arbeta på ett sådant sätt att familjernas
egna sociala nätverk kommer åt att utvecklas. Sociala nätverk uppstår naturligt ge-
nom gemensamma aktiviteter för barn och föräldrar, växelverkan och umgänge. På så
sätt främjas även det sociala umgänget och det gemensamma ansvaret i kommunen.

Helsingfors, februari 2002.

Osmo Soininvaara
omsorgsminister
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Förord

Statsrådet har 28.2.2002 med stöd av reglementet för statsrådet utfärdat ett
principbeslut om riksomfattande riktlinjer för förskoleverksamheten. Stats-
rådet har godkänt dokumentet med riksomfattande riktlinjer för förskole-
verksamheten i enlighet med åtgärdsrekommendation nummer 55 i mål- och
verksamhetsprogrammet för social- och hälsovården 2000–2003.1

I detta dokument fastställer statsrådet de centrala principerna för den
förskoleverksamhet som samhället ordnar och övervakar samt riktlinjerna
för dess utveckling. Barnens föräldrar bär det primära ansvaret för barnens
fostran. Samhällets uppgift är att stöda föräldrarna i deras fostringsuppgift.

Syftet med dokumentet är att främja en utveckling av förskoleverksam-
hetens innehåll och kvalitet inom hela det service- och stödsystem som har
skapats för att stöda barnen och föräldrarna innan barnen blir läropliktiga.

Tyngdpunkten ligger i synnerhet på att påverka förskoleverksamhetens
kvalitet, fostrande partnerskap mellan föräldrar och personal samt samarbe-
te mellan rådgivningsbyrån, dagvården, förskoleundervisningen och den
grundläggande utbildningen. Målet är att man i fråga om alla tjänster som är
avsedda för barnfamiljer skall tillägna sig barn- och familjeorienterade mål,
arbetssätt och samarbetspraxis för förskoleverksamheten. Den servicehel-
het som förskoleverksamheten för barn utgör bestäms då utgående från var-
je barns och dess familjs behov.

Även enligt internationella bedömningar2 är systemet för service och
stöd till barnfamiljer samt förskoleverksamheten i Finland av hög klass tack
vare tillgången och mångsidigheten, personalens utbildning och föräldrar-
nas valmöjligheter. Dagvårdens och förskoleundervisningens styrka ligger i
att vården, fostran och undervisningen genomförs som en helhet. En sär-
skild utmaning inom dagvården är att se dagvården som en service som är
viktig även för barnen och som vid sidan av god basvård erbjuder möjlighet
till lek och inlärning i en grupp av likställda.

Förskoleverksamheten är ett led i det livslånga lärandet. Vården, fostran
och undervisningen skall utgöra en smidig helhet som i alla skeden av fost-
ran och utbildningen på ett flexibelt sätt stöder varje barns individuella ut-
vecklingsdrag. Avsikten är att riktlinjerna för förskoleverksamheten skall lig-

1 Mål- och verksamhetsprogram för social- och hälsovården 2000–2003. Statsrådets
beslut. Social- och hälsovårdsministeriet. Publikationer 1999:17.

2 OECD Country Note Early Childhood Education and Care Policy in Finland.
Sosiaali- ja terveysministeriö. Monisteita 2001:10.



8 Riksomfattande riktlinjer för förskoleverksamheten

ga till grund för en riksomfattande plan för förskoleverksamheten, som skall
styra förskoleverksamhetens innehåll och kvalitet på riksplanet. Planen för
förskoleverksamheten och grunderna för läroplanen för förskoleundervis-
ningen och den grundläggande utbildningen bildar en helhet som främjar
barns uppväxt och inlärning i hela landet.

Ett mål för de riksomfattande riktlinjerna är dessutom att medverka till
att kommunerna utarbetar motsvarande kommunala riktlinjer t.ex. som en
del av kommunens barn- och familjepolitiska strategi. Vidare är avsikten att
kommunerna skall utveckla förskoleverksamheten genom att utarbeta loka-
la planer för förskoleverksamheten utgående från den riksomfattande pla-
nen för förskoleverksamheten, liksom man inom undervisningsväsendet ut-
arbetar lokala läroplaner utgående från grunderna för läroplanen.

Beslut om finansieringen av de åtgärder som läggs fram i de riksomfattan-
de riktlinjerna för förskoleverksamheten fattas i samband med att de statliga
utgiftsramarna och statsbudgeten behandlas.
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1. Vad är förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet är fostrande växelverkan som äger rum i barnets olika
livsmiljöer och vars mål är att främja barnets sunda uppväxt, utveckling och
inlärning. Det är i första hand föräldrarna som har rätt att fostra sina barn –
och det är också de som bär det primära ansvaret för fostran. De förskole-
tjänster som samhället erbjuder stöder barnets fostran i hemmet. Det är
föräldrarna som väljer förskoletjänster för sina barn.

Den förskoleverksamhet som samhället ordnar och övervakar är en hel-
het som består av vård, fostran och undervisning. Den innebär planmässig
och målinriktad växelverkan och samarbete, där barnets spontana lek intar
en central position. Utgångspunkten är en helhetssyn på barnets fostran,
utveckling och inlärning som baserar sig på bred, tvärvetenskaplig kunskap
och forskning samt kännedom om förskolepedagogiska metoder.

De olika formerna av dagvård är den mest dominerande miljön för sam-
hällets förskoleverksamhet. Förskoleundervisningen som en del av förskole-
verksamheten är planmässigt undervisnings- och fostringsarbete som er-
bjuds ett år innan läroplikten inträder. Förskoleverksamheten och den förs-
koleundervisning som ingår i den samt den grundläggande utbildningen ut-
gör en med tanke på barnets utveckling konsekvent framåtskridande helhet.
Förskoleverksamheten omfattar också de barn i läropliktig ålder som anlitar
förskoletjänsterna.

Det väsentliga inom förskoleverksamheten är växelverkan och fostrande
partnerskap mellan barnen, personalen inom förskoleverksamheten och för-
äldrarna. Förskoleverksamheten genomförs i samarbete med ett omfattande
nätverk som betjänar barnet och familjen och där social-, hälso- och sjuk-
vårds- samt undervisningsväsendet och olika organisationer, sammanslut-
ningar och församlingar som utför barn- och familjearbete deltar.
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Service- och stödsystemet för små barn och deras föräldrar bildar en helhet
som administreras av social-, hälso- och sjukvårds- samt undervisningsvä-
sendet. Det är mångsidigt och erbjuder valmöjligheter.

Förskoletjänsterna är den centrala verksamhetshelhet som består av dag-
vård och förskoleundervisning som kommunen eller någon enskild ordnar
samt annan förskoleverksamhet. Annan förskoleverksamhet är t.ex. försam-
lingars och organisationers klubbverksamhet eller olika former av öppen
förskoleverksamhet som kommunerna ordnar för barn och barnfamiljer.
Dessa förskoletjänster och det övriga service- och stödsystemet för barn och
familjer bildar en helhet som stöder barnens tidiga fostran och samtidigt
även föräldraskapet.

Samhället stöder föräldrarnas möjlighet att själva sköta sina nyfödda och
små barn hemma. I detta syfte har man inrättat moderskaps-, faderskaps-
och föräldraledigheter och -penningar samt möjligheter till vårdledighet3.
Stöd för hemvård av barn4 kan beviljas för vård av barn som sker i hemmet
tills familjens yngsta barn fyller tre år.

Basservice som är viktig med tanke på barnets uppväxt, utveckling och
inlärning är rådgivningsbyrån, dagvården, förskoleundervisningen och sko-
lan. Samverkan mellan dessa serviceformer och deras interaktiva samarbete
med föräldrarna måste utvecklas utgående från en gemensam värdegrund.

Nästan alla familjer använder sig av rådgivningbyråernas tjänster för
mödrar och barn. Inom rådgivningsverksamheten har man under de senaste
åren betonat föräldraskapet och barnens psykosociala utveckling. På rådgiv-
ningsbyrån borde man prata med föräldrarna om de förskoletjänster som
kommunen kan erbjuda och deras olika möjligheter att i samarbete med
föräldrarna främja barnets välfärd.

Enligt lagen om barndagvård5 har barns föräldrar efter utgången av föräld-
rapenningsperioden rätt att få en av kommunen anordnad dagvårdsplats an-
tingen i daghem eller inom familjedagvård för barnet tills det såsom läroplik-
tigt börjar få grundläggande utbildning. Enligt lagen skall kommunen vid be-
hov ordna dagvård även för äldre barn. I kommunerna ordnas också annan
förskoleverksamhet i vilken deltar bl.a. barn som vårdas i hemmet jämte för-
äldrar, familjedagvårdare med sina barngrupper samt små skolelever.

2. Förskoletjänster och stöd till barnfamiljer

3 Sjukförsäkringslagen 364/1963 och arbetsavtalslagen 55/2001
4 Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 1128/1996
5 Lagen om barndagvård 36/1973
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Figur 1. Förskoleverksamheten och systemet för service och stöd till barnfamiljer i
Finland
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Barndagvården är en förskoletjänst, som förenar barnets rätt till förskole-
verksamhet och föräldrarnas rätt till en vårdplats för sitt barn. Barndagvårdens
centrala uppgift är att stöda barnens föräldrar i deras fostringsuppgift. Då fram-
hävs också stödet i ett tidigt skede och därigenom vikten av förebyggande verk-
samhet. Via det universella servicesystemet som är avsett för alla barnfamiljer
kan man också styra familjer så att de blir delaktiga av specialservice. Barnfa-
miljerna har tillgång till de tjänster som barnskyddet, rådgivningsbyråerna för
uppfostrings- och familjefrågor, hemservicen samt rusmedels- och mentalvård-
sarbetet erbjuder. I den helhet som servicesystemet bildar måste man också
beakta långvariga sjukdomar och sjukhusvistelse hos barn i förskoleåldern.

Som alternativ till stödet för hemvård av barn och dagvård som kommu-
nen ordnar kan familjerna välja privat anordnad dagvård för sina barn med
hjälp av det lagstadgade stödet för privat vård av barn6.

Förskoleundervisningen genomförs i enlighet med lagen om grundläggan-
de utbildning7. Enligt reglementet för statsrådet8 hör förskoleundervisningen
till undervisningsministeriets ansvarsområde i samråd med social- och hälso-
vårdsministeriet. I många kommuner ordnas förskoleundervisningen i samar-
bete mellan social- och undervisningsväsendet både på dagvårdsplatserna och
i skolan. Enligt lagen om grundläggande utbildning har ett barn på grundval av
föräldrarnas val rätt till avgiftsfri förskoleundervisning under minst 700 tim-
mar per år i regel ett år för läropliktens inträde. Utbildningsstyrelsen godkän-
ner riksomfattande grunder för läroplanen för förskoleundervisningen och
utgående från dem utarbetar kommunerna lokala läroplaner.

Som kommuninvånare har barnens föräldrar behov av och rätt till infor-
mation om såväl kommunens förskoletjänster som andra kommunala tjäns-
ter för barn och familjer så att de kan välja den service som lämpar sig bäst
för barnet och familjesituationen. Funktionsdugligheten hos service- och
stödsystemet för barnfamiljer bör bedömas utgående från barnens och fa-
miljernas behov i kommunen och då inte bara som en helhet utan också
med avseende på olika tjänster och stödformer. Utvecklandet av servicen
utgående från barnens och familjernas behov främjas om föräldrarna och
barnen har möjlighet att delta i planeringen, genomförandet och utvärde-
ringen av servicen.

Kommunens barn- och familjepolitiska strategier är ett bra redskap att
främja samarbetet mellan förvaltningarna i kommunen. I dem kan barndo-
men och barnfamiljernas behov i kommunen granskas på ett yrkesövergri-
pande sätt ur olika förvaltningars synvinkel och samtidigt kan man komma
överens om utvecklingsmålen för kommunens förskoletjänster och hur re-
surserna skall inriktas.

6 Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 1128/1996
7 Lagen om grundläggande utbildning 628/1998
8 Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet 738/2001
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3. Förändringar i omvärlden

Den moderna tiden utmärks av många olika slags samhälleliga förändringar.
Diskussionen om barnens välvärd och föräldraskapets betydelse samt sam-
hällets skyldighet att se till att familjerna mår bra och att stöda föräldrarna i
deras fostringsuppgift har varit livlig. Nya familjeformer har vunnit insteg
vid sidan av den traditionella familjen. Samtidigt har många familjers sociala
nätverk utglesats. Förändringarna i arbetslivet, t.ex. att man flyttar efter ar-
betet, den allt hårdare takten i arbetslivet och korttidsanställningarna samt å
andra sidan arbetslösheten har förändrat barns och föräldrars liv och förhål-
landen. Även internationaliseringens verkningar avspeglas allt oftare i barn-
familjernas vardag. Förändringar i barnens uppväxtmiljö inverkar på bar-
nens välfärd samt på vilken service som behövs för att främja en positiva
uppväxt för barnen.

Den relativa andelen barn under skolåldern av hela befolkningen har hela
tiden minskat. År 2000 utgjorde barnen under skolåldern en knapp tiondel
(8,3 %) av hela befolkningen9. Även nativiteten förutspås minska ytterligare
och kvinnorna börjar skaffa barn allt senare.

Med avseende på anordnandet av tjänster inträffade en betydande änd-
ring i början av 1990-talet, då reformen av statsandelssystemet gav kommu-
nerna större rätt och ansvar att utveckla sin service. I och med att den kom-
munala självstyrelsen stärktes minskade statens normstyrning och man har i
allt högre grad övergått till styrning genom information.

Inom barndagvården är lagstiftningen fortfarande ett viktigt styrredskap
och genom lagstiftningen fastställs minimikraven på verksamheten. Ambi-
tionen har varit att främja tväradministrativt samarbete genom att föreslå
att regleringen skulle lättas upp när det gäller organiseringen av dagvårdsför-
valtningen på kommunal nivå10. Det behövs emellertid nya redskap för den
innehållsmässiga styrningen av förskoleverksamheten. Betänkandet av Kom-
mittén för dagvårdens uppfostringsmål11, som har styrt utvecklandet och
genomförandet av förskoleverksamheten på riksplanet, är från 1980.

Förändringarna i samhället avspeglas också i barndagvården. Situationen
inom barndagvården är allmänt taget god. Dagvården är heltäckande, perso-

9 Uusitalo, H. & Hakkarainen, A. (Toim.) 2000. Sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velukatsaus 2000. Raportteja 250. Stakes.

10  Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § soci-
alvårdslagen 124/2001

11 Betänkande avgivet av Kommittén för dagvårdens uppfostringsmål. Kommittébe-
tänkande 1980:31.



14 Riksomfattande riktlinjer för förskoleverksamheten

nalen är utbildad och lokalerna är i regel högklassiga. Det praktiska genom-
förandet av dagvården har gett anledningar till bekymmer, bl.a. barngrup-
pernas storlek och personalens tillräcklighet i förhållande till antalet barn,
incidensen hos barnen samt behovet av särskilt stöd och hur man ska svara
på det. Ett farhåga är också hur det praktiska fostringssamarbetet skall ut-
vecklas mellan barnens föräldrar och förskolepersonalen.

Personaldimensioneringen fungerar inte tillfredsställande och vikariear-
rangemangen är inte tillräckliga. I daghemmen är barngrupperna ofta stora
och omsättningen på personal och barn ökar oron. Osäkerheten kan leda till
att barnen i allt högre grad beter sig störande och i stora barngrupper ökar
barnen incidensen. Inom famliljedagvården är lönesystemet beroende av
antalet barn. Familjedagvårdarna blir allt äldre och allt färre nya familjedag-
vårdare jobbar hemma. Däremot blir det vanligare med gruppfamiljevård.
Ändå är familjedagvård som ordnar i vårdarens hem många gånger den vård-
form som önskas av föräldrarna i synnerhet för de minsta barnen eller av
familjer som behöver skiftvård. Det bör ses till att det finns förutsättningar
även för denna vårdform.

Barns gynnsamma utveckling tryggas av en sund och lugn uppväxtmiljö
som stöder utveckling och inlärning. Inom dagvården bör man eftersträva
detta genom att påverka planeringen och genomförandet av verksamheten
samt barngruppernas strukturella faktorer, t.ex. personalens tillräcklighet
och sakkunskap samt bestående mänskliga relationer såväl mellan vuxna
och barn som barnen emellan. Även tillgången till stödtjänster för förskole-
verksamheten, t.ex. specialpedagogik, talterapi och mentalvårdstjänster bör
tryggas på ett heltäckande sätt.

I och med att arbetslivet har förändrats har behovet av vård under kväl-
lar, nätter och veckoslut ökat på 1990-talet. Det oregelbundna behovet av
barnavård ställer mångsidiga krav på dagvården så att barnen kan tryggas en
positiva uppväxt. Samordningen av arbete och familjeliv för barnfamiljerna
bör fortsätta med särskild utgångspunkt i barnens behov och främjande av
föräldraskapets förutsättningar.

Det bör ses till att personalen besitter yrkeskunskaper, för att man inom
förskoleverksamheten skall kunna svara på utmaningarna från samhällsför-
ändringarna och resultaten från forskningen om barn och inlärning. För när-
varande finns det stora skillnader mellan kommunerna när det gäller perso-
nalens möjligheter att delta i fortbildning eller att få handledning i arbetet.
Det behövs också nya arbetsformer för att stärka samarbetet mellan olika
förskoletjänster samt samarbetet med den övriga social- och hälsovården
och skolan. Förskoleverksamheten bör också delta på lika villkor i det ut-
vecklingssamarbete som gäller informationssamhället och därigenom i den
framtida förändringen i omvärlden.
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4. Principer som styr förskoleverksamheten

Den finländska förskoleverksamheten baserar sig på Förenta Nationernas
Konvention om barnens rättigheter12, bestämmelserna om de grundläggan-
de fri- och rättigheterna13 samt övrig nationell lagstiftning. Konventionen
om barnens rättigheter förpliktar konventionsstaterna att tillförsäkra bar-
nen en del av samhällets resurser, rätt att delta i beslutsfattande som gäller
dem själva och i samhällslivet samt rätt till skydd och omvårdnad. I konven-
tionen betonas barnets intresse i all verksamhet som rör barn. De rättigheter
som är inskrivna i FN:s Konvention om barnens rättigheter bör förverkligas
i hela barnbefolkningens och varje barns liv.

Rättigheter som nämns i grundlagens bestämmelser om de grundläggande
fri- och rättigheterna och som är viktiga med tanke på förskoleverksamheten är
jämlikhet, människovärdets okränkbarhet, tryggandet av personlig frihet och
personliga rättigheter, religionsfrihet samt språkliga och kulturella rättigheter. I
bestämmelserna konstateras särskilt att barn skall bemötas som jämlika indivi-
der och de skall ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som
gäller dem själva. Det allmänna skall stödja familjerna och andra som svarar för
omsorgen om barn så att de har möjligheter att trygga barnens välfärd och
individuella uppväxt. Grundlagens bestämmelser ålägger det allmänna en ak-
tiv förpliktelse att agera för att främja en gynnsamma uppväxt för barnen.

Också i flera av statsrådets principbeslut har det dragits upp riktlinjer
som medför förpliktelser för förskoleverksamheten. Exempel på sådana är
principbeslutet om regeringens invandrar- och flyktingpolitiska program14,
principbeslutet om förvaltningens åtgärder för att öka toleransen och för-
hindra rasism15, principbeslutet gällande hållbar utveckling16 samt prin-
cipbeslutet om folkhälsoprogrammet17.

Lagen och förordningen om barndagvård18 skapar förutsättningar för barn-
dagvården och den förskoleverksamhet som bedrivs inom ramen för den och

12 Konventionen om barnens rättigheter (FördrS 60/1991)
13 Finlands grundlag (731/1999)
14 Statsrådets principbeslut om regeringens invandrar- och flyktingpolitiska program,

1997
15 Statsrådets principbeslut om förvaltningens åtgärder för att öka toleransen och för-

hindra rasism, 1997
16 Regeringens program för en hållbar utveckling. Statsrådets principbeslut om främ-

jande av ekologisk hållbarhet, 1998
17 Statsrådets principbeslut om folkhälsoprogrammet Hälsa 2015, 2001
18 Lagen om barndagvård (36/1973) och förordningen om barndagvård (239/1973)
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anger de minimikrav som skall ställas på verksamheten. Förskoleundervis-
ningen är en del av förskoleverksamheten som regleras i lagstiftningen om
grundläggande utbildning19. När förskoleundervisningen ordnas på dagvårds-
platsen, tillämpas lagstiftningen om dagvården som ett komplement.

Barndagvården är basservice, vars anordnande hör till kommunens skyl-
digheter och som i huvudsak finansieras med allmänna medel. Samhällets
uppgift är att garantera tillgången på kvalitativt högklassig dagvård så att alla
barn har möjlighet att bli delaktiga av tjänsterna oberoende av familjens
socioekonomiska eller övriga samhälleliga position eller boningsort. Dag-
vårdsservicen skall vara mångsidig och det bör ses till att de olika servicefor-
merna utvecklas jämbördigt. Det kan dock finnas skillnader i servicen mel-
lan olika kommuner beroende av lokala förhållanden och invånarnas behov.
Klientavgifterna inom dagvården är inkomstbundna och låginkomsttagare
har rätt till avgiftsfria dagvårdstjänster.

Servicebrukarnas delaktighet och påverkan betonas bl.a. i kommunalla-
gen20, de riksomfattande kvalitetsrekommendationerna för social- och häl-
sovården21 och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvår-
den22. Syftet med klientlagen är att främja ett kundorienterat synsätt och
förtroendefulla kundrelationer samt kundens rätt till god betjäning och gott
bemötande inom socialvården. Inom barndagvården är såväl föräldrarna
som i synnerhet barnen kunder. Rätten till dagvård tryggar barnen lika möj-
ligheter att delta i förskoleverksamheten om föräldrarna vill det. Samtidigt
blir det möjligt för föräldrarna att delta i arbetslivet och studera. I vårt sam-
hälle styr de rådande uppfattningarna om barn och barns sätt att lära sig
förskoleverksamhetens arbetssätt och metoder samt utformningen av hela
inlärningsmiljön inom förskoleverksamheten.

Barnen inom förskoleverksamheten

Förskoleverksamheten är en process som främjar barns uppväxt, utveckling
och inlärning och där barnet är en aktiv faktor. Barnet handlar medvetet och
målinriktat i en planerad uppväxt- och inlärningsmiljö tillsammans med
vuxna och andra barn. En högklassig förskoleverksamhet utjämnar de skill-
nader som beror på barnens levnadsförhållanden och erbjuder således alla
barn lika möjligheter att utvecklas i enlighet med sina egna förutsättningar.

19 Lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändrad 1288/1999)
20 Kommunallagen (365/1995)
21 Kvalitetsledning för social- och hälsovården på 2000-talet. Landsomfattande re-

kommendation. Social- och hälsovårdsministeriet, Stakes, Finlands Kommunför-
bund (1999)

22 Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000)
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• Barn har rätt till en tryggad livsmiljö, vård, omsorg, uppväxt och inlärning oberoende av
boningsort, social och kulturell bakgrund eller etniskt ursprung.

• Barnet får den särskilda vård, fostran och undervisning det behöver. Alla barn har rätt att
bli accepterade och specialpedagogiken förverkligas i så stor utsträckning som möjligt i
samband med de allmänna förskoletjänsterna.

• När förskoleverksamheten planeras och genomförs ses det till att etnisk jämlikhet samt
jämställdhet mellan könen förverkligas med beaktande av skillnaderna i flickors och
pojkars utveckling.

• Barnets egna synpunkter beaktas inom förskoleverksamheten i enlighet med barnets
ålder och utvecklingsnivå.

• Barnet har rätt till sitt eget modersmål. Förskoleverksamheten stöder barnets inlärning av
modersmålet samt inlärningen av finska eller svenska hos barn med främmande språk
som modersmål.

• Varje barn har rätt till sin egen kultur. Barn som tillhör kulturella minoriteter skall ha
möjlighet att växa upp som medlemmar av såväl den egna kulturkretsen som det finländ-
ska samhället.

• Leken är barnets viktigaste verksamhetsform. Förskoleverksamheten erbjuder möjlighe-
ter till lek och mångsidig verksamhet både med andra barn i grupper av likställda och
med vuxna.

• Förskoleverksamheten bör göra det möjligt för barnet att utveckla trygga och nära rela-
tioner till andra människor. Detta är en utgångspunkt för att barnet skall växa som
människa och grunden för god uppväxt och inlärning.

• Förskoleverksamhetens uppväxt- och inlärningsmiljö bör ha sådana fysiska, psykiska, kun-
skapsmässiga och sociala egenskaper att den lämpar sig för förskoleverksamhet för barn.

Föräldrarna inom förskoleverksamheten

Rätten att fostra barnen tillkommer i första hand föräldrarna och de bär
också det primära ansvaret för fostran. Fostrande partnerskap, växelverkan
och samarbete mellan barn, personal och föräldrar är en väsentlig del av
förskoleverksamheten.

• Föräldrarna bör få information om de förskoletjänster som samhället ordnar samt om de
olika fostrande, pedagogiska och vårdande uppgifterna.

• Föräldrarna väljer förskolemiljön för barnet.

• När det är fråga om att stöda barnets uppväxt, utveckling och inlärning är föräldrarna
och personalen inom förskoleverksamheten partner. Fostrande partnerskap innebär jäm-
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bördig växelverkan mellan de olika parterna, där föräldrarnas och personalens olika
sakkunskap och vetande förenas. Föräldrarna bör får delta i den förskoleverksamhet
utanför hemmet som berör det egna barnet samt i planeringen och utvärderingen av den.

• Föräldrarnas möjligheter att på eget initiativ bilda grupper av likställda för växelverkan
och stöd samt att påverka genomförandet av förskoleverksamheten stärks.

Personalen inom förskoleverksamheten

Inom förskoleverksamheten betonas yrkesövergripande samarbete. Perso-
nalens yrkeskunnande omfattar också samarbete med det omfattande nät-
verk som betjänar barnet och familjen, i vilket ingår social-, hälso- och sjuk-
vårds- samt undervisningsväsendet samt olika organisationer, sammanslut-
ningar och församlingar som utför barn- och familjearbete.

• Förskoleverksamhetens viktigaste resurs är en yrkesskicklig och samarbetsvillig personal
vars tillräcklighet, utbildning och stresshantering uppmärksammas.

• Personalen identifierar barn med särskilda behov av stöd och den sakkunskap som be-
hövs för att ta hand om barn med särskilda behov finns tillgänglig.

• Inom förskoleverksamheten behövs foglöst samarbete mellan flera olika yrkesgrupper.
Detta samarbete sker såväl inom förskoleverksamhetens enheter, där arbetstagare med
olika utbildning samarbetar, som i form av samarbete med det servicesystem som betjä-
nar barnet och familjen. Varje arbetstagare tillför förskoleverksamheten en insats som är
beroende av den egna disciplinen, utbildningen och sakkunskapen.

• Inom förskoleverksamheten skapar personalen förutsättningar för samarbete mellan
hemmet och dagvården och stärker föräldrarnas delaktighet.

• Inom förskoleverksamheten är personalens uppgift också att trygga kontinuiteten i bar-
nets uppväxt, utveckling och inlärning samt att samarbeta med de anställda inom dag-
vården, förskoleundervisningen och skolan.

• Personalen inom förskoleverksamheten skall dessutom samarbeta med den övriga social-
vården samt med hälso- och sjukvården. Personalen stöder föräldraskapet och hemmets
fostringsarbete samt handleder vid behov barnfamiljerna inom användningen av service-
och stödsystemen och informerar om deras funktion.
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5. Åtgärdsprogram

En förutsättning för att förskoleverksamheten skall vara av hög kvalitet och
innehållet utvecklas är ett fungerande styrsystem. För närvarande är det vikti-
gaste styrredskapet när det gäller förskoleverksamheten lagen om barndagvård,
som reglerar ordnandet av barndagvården. Om det ekonomiska stöd som anslu-
ter sig till ordnandet av vård och fostran för små barn efter utgången av föräldra-
penningsperioden bestäms i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn.
Förskoleundervisningen baserar sig på lagen om grundläggande utbildning.

• Lagstiftningen om barndagvård revideras utgående från de
principer som styr förskoleverksamheten

Förskoleverksamheten skall vara mångsidig så att barnens sunda uppväxt
kan främjas med beaktande av barnens och familjernas olika behov och för-
hållanden.

Förskoleverksamheten är en helhet som består av vård, fostran och un-
dervisning och det bör ses till att alla dessa delområden utvecklas.

Barndagvården är en förskoletjänst som förenar barnets rätt till förskole-
verksamhet och föräldrarnas rätt att få en dagvårdsplats för sitt barn anting-
en i daghem eller familjedagvård. Förutsättningarna för såväl dagvårdsverk-
samhet som familjedagvårdsverksamhet bör tryggas och det bör ses till att
dessa vårdformers särdrag och styrkefaktorer kan bevaras och utvecklas.

Vid sidan om dagvården bör även den övriga, mera öppna förskoleverk-
samheten utvecklas. Denna typ av förskoleverksamhet är en viktig service
för barn som vårdas hemma och deras familjer, för familjedagvårdare med
sina barngrupper samt små skolelever.

Det är nödvändigt att knyta förskoleverksamheten klarare än för närva-
rande till det livslånga lärandet och till samhällets övriga mål för fostran och
undervisning. Lagstiftningen bör också främja ett barn- och familjeoriente-
rat tänkesätt, utvecklande av samarbetet inom förskoleverksamheten och
bildande av nätverk med andra tjänster som är avsedda för barnfamiljer.

För att främja kvalitetsledningen inom förskoleverksamheten bör lagen
innehålla en bestämmelse om en riksomfattande plan för förskoleverksam-
heten som utgör grund för de lokala planer för förskoleverksamheten som
kommunerna utarbetar. I lagen bör också nämnas att verksamheten skall
utvärderas fortlöpande.
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När det gäller barndagvården bör föräldrarnas rätt att få en dagvårdsplats
för sitt barn fortfarande ingå i lagen. Av målen för fostran bör klarare än för
närvarande framgå dagvårdens uppgift när det gäller att främja omsorgen
om barn och en helhetsbetonad uppväxt och inlärning. I målen bör också
dagvårdens möjlighet att förebygga och åtgärda eftersläpningar i utveck-
lingen framhävas. I bestämmelserna bör även föräldrarnas och personalens
samarbete vid fostran betonas.

Lagen bör trygga en positiv uppväxt för alla barn och barndagvårdens förut-
sättningar att stödja barn med särskilda behov. Barn kan ha särskilda behov på
det fysiska eller kunskapsmässiga området, känslolivets eller den sociala utveck-
lingens område. Även barnets uppväxtförhållanden kan föranleda särskilda be-
hov av stöd. Inom dagvården behövs tillräcklig sakkunskap för att identifiera
barn med särskilda behov av stöd samt för att ordna nödvändiga stödåtgärder.

Bestämmelserna om personaldimensionering och barnantal bör ses över
så att de tryggar en sund, lugn och trygg uppväxtmiljö som möjliggör fortlö-
pande, varma interaktionsrelationer. I det sammanhanget bör det också ut-
värderas om det är nödvändigt att föreskriva separat om personaldimensio-
neringen när dagvård ordnas under kvällar, nätter och veckoslut.

Social- och hälsovårdsministeriet bereder reformen av lagstiftningen.

• En riksomfattande plan för förskoleverksamheten utarbetas som
styrredskap för förskoleverksamhetens innehåll och kvalitet

Den riksomfattande planen för förskoleverksamheten skall styra utvecklan-
det av förskoleverksamhetens innehåll i hela landet. Planen ökar den kvali-
tativa jämlikheten inom förskoleverksamheten kommunerna emellan också
även mellan förskoleenheterna i kommunen.

Det livslånga lärandet är ett allmänt accepterat mål i vårt samhälle. I
stället för att sänka skolåldern stärks barnets inlärningsförutsättningar ge-
nom att förskoleverksamheten utvecklas med hjälp av en riksomfattande
plan för förskoleverksamheten som styr verksamhetens innehåll. De red-
skap som styr innehållet i dagvården, förskoleundervisningen och den
grundläggande utbildningen bör utgöra en enhetlig helhet som stöder bar-
nets sunda utveckling, uppväxt och inlärning.

I den riksomfattande planen för förskoleverksamheten inskrivs förskole-
verksamhetens värderingar, uppgifter och mål, barn- och inlärningsbegrepp,
en god uppväxt- och inlärningsmiljö, förskoleverksamhetens metoder och
tillvägagångssätt, de olika verksamhetssätten betydelse för barnets välfärd
samt uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Planen för förskoleverksamheten omfattar de olika former av förskole-
tjänster som samhället ordnar och övervakar och i den beskrivs dessa tjänsters
särdrag och styrkefaktorer som uppväxtmiljö för barn. I planen ingår också
hur förskoleverksamheten skall ordnas för barn med särskilda behov, kroniskt
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sjuka barn samt barn som tillhör minoritetskulturer. Planen för förskoleverk-
samheten utarbetas så att den främjar samarbete med olika aktörer inom för-
skoleverksamheten. I planen ses också till att förskoleverksamheten, förskole-
undervisningen och den grundläggande utbildningen bildar ett kontinuum.

Den riksomfattande planen för förskoleverksamheten fungerar som grund
för kommunernas och enheternas planer för förskoleverksamheten och även
för de planer som gäller enskilda barn. En plan för förskoleverksamheten för
ett enskilt barn utarbetas i enlighet med lagen om klientens ställning och rät-
tigheter inom socialvården23 för varje barn som är i dagvård i samarbete med
vårdnadshavarna och det utvärderas regelbundet hur planen utfallit.

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes utar-
betar en riksomfattande plan för förskoleverksamheten i samarbete med soci-
al- och hälsovårdsministeriet, undervisningsministeriet och utbildningssty-
relsen samt Finlands Kommunförbund och andra sakkunniginstanser.

• Personalens kunnande utvecklas genom att uppmärksamhet
fästs vid utbildningens innehåll, strukturer och finansiering

Personalens beredskap att utföra ett arbete som hela tiden ändras och att ta
till sig nya verksamhetsmodeller förbättras med hjälp av utbildning och
handledning i arbetet. I utbildningen betonas en barnorienterad pedagogik
och i synnerhet förskolepedagogiken för både barn som är under åldern för
förskoleundervisning och barn som har särskilda behov. Andra tyngdpunk-
ter för utvecklingen är mångkulturell förskolepedagogik, föräldrarnas delak-
tighet och förskoleverksamhetens roll för att stödja familjen, yrkesövergri-
pande samarbete inom förskoleverksamheten samt ledning, utvärdering och
kvalitetsledning. En utmaning för utbildningen är dessutom datateknikens
lämplighet som redskap för förskolepedagogiken.

Personalens grundläggande utbildning samt fort- och vidareutbildning
bör utvecklas så att utbildningen bättre än tidigare beaktar det kunnande
som behövs i det praktiska arbetet. Samarbetet mellan personalen inom
förskoleverksamheten och utbildningsinstanserna bör intensifieras. På så
sätt säkerställs att de förändringar som inträffat i praktiken och de utveck-
lingsbehov som iakttagits inom förskoleverksamheten blir en del av utbild-
ningens innehåll och de olika utbildningsinstansernas läroplaner.

Även i utbildningen för rådgivningsbyråernas personal bör det fästas
mera uppmärksamhet än nu vid samarbetet mellan hälso- och sjukvården
och förskoleverksamheten samt vid hanteringen av frågor som ansluter sig
till fostran av barn i förskoleåldern. Det tväradministrativa samarbetet utö-
kas genom gemensam utbildning för personalen inom förskoleverksamhe-
ten, hälso- och sjukvården och undervisningsväsendet.

23 Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000
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Personalen och arbetsgemenskaperna inom förskoleverksamheten bör få
fortbildning och handledning i arbetet enligt behov. Såväl fortbildning som
handledning i arbetet främjar upprätthållande och förbättrande av yrkesskick-
ligheten. De bidrar också till att personalen orkar i allt mera krävande uppgifter.

Utbildningen bör utvecklas så att det skapas möjligheter för personalen
att utbilda sig i olika skeden av karriären. Tyngdpunkten i fortbildningen bör
flyttas från enstaka utbildningsdagar till utbildning av arbetsgemenskapen.

Social- och hälsovårdsministeriet, undervisningsministeriet och läroanstalte-
rna ser till att innehållet i utbildningen utvärderas i förhållande till förskole-
verksamhetens nuvarande behov. Samtidigt bör det ses till att man inom
utbildningen svarar på kommunernas behov av specialpersonal.

Dessutom ser social- och hälsovårdsministeriet, undervisningsministeriet och
kommunerna till att det skapas fungerande strukturer för fortbildning och
handledning i arbetet för personalen inom förskoleverksamheten och att den
nödvändiga finansieringen tryggas.

Principen om fortlöpande förbättring inom förskoleverksamheten

Det utförs mycket forskning inom förskolepedagogikens område men forsk-
ningen har varit splittrad och okoordinerad. En klarare koordinering av
forskningsverksamheten främjar informationen om området och främjar
förmedlingen och tillämpningen av kunskap. Forskningsinstituten och ut-
bildningsanstalterna behöver samarbete såväl med varande som med dem
som tillämpar förskolepedagogiken i praktiken.

Kompetenscentrumen inom det sociala området24 blir en ny viktig faktor
när det gäller att bygga upp samarbetet. Samarbetspartner kring kompe-
tenscentrumen är kommuner och samkommuner, universitet, yrkeshögsko-
lor och andra utbildningsanstalter och forskningsinstitut på området, land-
skapsförbunden, länsstyrelserna och branschorganisationerna. Central sam-
arbetspartner på riksplanet är Forsknings- och utvecklingscentralen för soci-
al- och hälsovården Stakes. Nätverket av kompetenscentrum inom det soci-
ala området täcker hela landet. Det består av åtta regionala kompetenscen-
trum och ett svenskspråkigt kompetenscentrum som betjänar hela landet.
Genom verksamheten med kompetenscentrum skapas en regional samar-
betsstruktur i syfte att främja grundläggande och specialkunnande inom det
sociala området samt i syfte att trygga såväl tjänster som förutsätter region-
alt samarbete och kräver specialkunnande som sakkunnigtjänster.

Metoder för utvärdering av förskoleverksamhetens kvalitet bör utveck-
las. Kvalitetsarbetet är en fortlöpande process, där kundorienterat tänkesätt,

24 Lagen (1230/2001) och förordningen (1411/2001) om kompetenscentrumverk-
samhet inom det sociala området
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personalens yrkeskunnande och en välfungerande arbetsgemensamt samt
ledningens engagemang är centrala element. Vid utvecklingen och utvärde-
ringen av föreskolverksamhetens kvalitet värdesätts i synnerhet barns och
föräldrars respons. Personalens medvetenhet om kvalitetstänkande och ut-
värdering utökas med hjälp av utbildning.

Datatekniken och tekniken för informationsöverföring gör det möjligt att
utveckla nya arbetsmetoder. Med dess hjälp är det möjligt att skapa ett servi-
cenät som omfattar såväl personalen inom förskoleverksamheten och andra
sakkunniga som föräldrarna. Med hjälp av nätet förbättras informationsför-
medlingen inom förskoleverksamheten såväl när det gäller enskilda ärenden
som hela system och möjliggörs en ny typ av växelverkan där även föräldrarna
kan delta på jämbördig nivå. Såväl dem som arbetar inom förskoleverksamhe-
ten som föräldrarna bör erbjudas olika möjligheter och resurser att dra nytta
av datatekniken och tekniken för informationsöverföring. Dessutom bör per-
sonalen få datateknisk utbildning och arbetsredskap i enlighet med behoven.

För att främja samarbetet mellan de olika aktörerna inom förskoleverk-
samheten samt för att samordna de olika instansernas synsätt behövs det ett
expertforum. Det kunde fungera som hjälp vid den långsiktiga utveckling-
en, skapandet av visioner och planeringen av förskoleverksamheten samt
lägga fram förslag om nödvändiga forsknings- och utvecklingsprojekt. I sak-
kunniggruppen skulle det finnas företrädare för förvaltningen, forskningen,
utbildningen, organisationerna och förskoleverksamheten.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en sakkunniggrupp för förskole-
verksamheten.

Social- och hälsovårdsministeriet ser till att kompetenscentrumen inom det
sociala området i sin verksamhet fäster tillräcklig uppmärksamhet vid att
förskoleverksamheten utvecklas jämbördigt med den övriga socialvården.

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes ut-
vecklar regelbunden uppföljning och utvärdering av förskoleverksamhetens
kvalitet och verkningsfullhet. Stakes utvecklar och undersöker möjligheterna
att utveckla datatekniken och tekniken för informationsöverföring inom förs-
koleverksamheten.

• I kommunerna utgör riktlinjerna för förskoleverksamheten
en del av kommunens barn- och familjepolitiska program

Med hjälp av kommunens barn- och familjepolitiska strategiarbete skapas en
helhetssyn på tryggandet av barns sunda utveckling, uppväxt och inlärning
samt barns välfärd i kommunen, nödvändiga förskoletjänster, verksamhets-
principer och andra service- och stödformer samt klarläggs rollerna för kom-
munens olika förvaltningar och aktörer och formerna för deras samarbete.
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I samarbetet mellan social- och hälsovårdsväsendet samt undervisnings-
väsendet behövs ny praxis. Rådgivningsbyråerna och dagvården når tillsam-
mans största delen av barnfamiljerna. Det är nödvändigt att intensifiera och
vidareutveckla samarbetet mellan rådgivningsbyråerna för barn och för-
skoletjänsterna. Genom att intensifiera samarbete kan man t.ex. redan i ett
tidigt skede ordna stöd för barn med särskilda behov. Utmaningar för samar-
betet mellan social- och undervisningsväsendet är bl.a. att ordna heltäckan-
de morgon- och eftermiddagsverksamhet för små skolbarn, att förebygga
och åtgärda inlärningssvårigheter samt att stöda modersmålet samt finskan
eller svenskan hos barn som tillhör kulturella minoriteter. Ett nära samarbe-
te mellan förskoletjänsterna och skolan tryggar förskoleverksamhetens, förs-
koleundervisningens och den grundläggande utbildningens kontinuum.
Genom att arbeta på detta sätt kan man samtidigt med gemensamma kraf-
ter främja och stöda föräldraskapet.

Förskoletjänsterna förhindrar effektivt att barn slås ut. När kommunal
service ordnas och resurserna inriktas beaktas de regionala skillnaderna
inom kommunen.

Kommunens förskoletjänster bör också arbeta på ett sådant sätt att famil-
jernas egna social nätverk kommer åt att utvecklas. Sociala nätverk uppstår
naturligt genom gemensamma aktiviteter för barn och föräldrar, växelverkan
och umgänge. När förskoletjänsternas innehåll och kvalitet utvecklas samt
samarbetet mellan kommunens tjänster för barn och familjer utökas främjas
även det sociala umgänget och det gemensamma ansvaret i kommunen.

Vid utvecklandet av förskoletjänsterna behövs det nätverk både inom
kommunen mellan olika förvaltningar och mellan kommunerna. I samarbe-
te med flera kommuner kan man lösa sådana behov i anslutning till förskole-
tjänsterna, för vilka kommunens egna resurser inte räcker till. Även nätverk
mellan olika sakkunniginstanser inom förskoleverksamheten t.ex. för att
behandla någon specialfråga är många gånger nödvändigt.

Kommunerna utarbetar egna riktlinjer för förskoleverksamheten t.ex. som en
del av kommunernas barn- och familjepolitiska program.

• Genomförande och uppföljning av de riksomfattande
riktlinjerna för förskoleverksamheten

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för verkställandet av de riksom-
fattande riktlinjerna för förskoleverksamheten och för uppföljningen av
dem. Vid verkställandet av riktlinjerna samarbetar social- och hälsovårdsmi-
nisteriet med bl.a. undervisningsministeriet, Forsknings- och utvecklings-
centralen för social- och hälsovården, utbildningsstyrelsen, länsstyrelserna,
Finlands Kommunförbund och kommunerna, läroanstalterna, forsknings-
instituten samt branschorganisationerna.
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Bilaga 1

Sammandrag av åtgärder

• Lagstiftningen gällande dagvården revideras.

• Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes utarbetar en riks-
omfattande plan för förskoleverksamheten i samarbete med social- och hälsovårdsminis-
teriet, undervisningsministeriet och utbildningsstyrelsen samt Finlands Kommunförbund
och andra sakkunniginstanser.

• Social- och hälsovårdsministeriet, undervisningsministeriet och läroanstalterna ser till att
innehållet i utbildningen utvärderas i förhållande till förskoleverksamhetens nuvarande
behov. Samtidigt bör det ses till att utbildningen svarar på kommunernas behov av speci-
alpersonal.

• Dessutom bör social- och hälsovårdsministeriet, undervisningsministeriet och kommuner-
na se till att det skapas fungerande strukturer för fortbildning och handledning i arbetet
för personalen inom förskoleverksamheten och att den finansiering som krävs tryggas.

• Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en sakkunniggrupp för förskoleverksamheten.

• Social- och hälsovårdsministeriet ser till att det i den verksamhet som bedrivs av kompe-
tenscentrumen inom det sociala området fästs tillräcklig uppmärksamhet vid att för-
skoleverksamheten utvecklas jämbördigt med den övriga socialvården.

• Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes utvecklar regel-
bunden uppföljning och utvärdering av förskoleverksamhetens kvalitet och verkningsfull-
het. Stakes utvecklar och undersöker möjligheterna att utveckla datatekniken och tekni-
ken för informationsöverföring inom förskoleverksamheten.

• Kommunerna utarbetar egna riktlinjer för förskoleverksamheten t.ex. som en del av kom-
munernas barn- och familjepolitiska program.
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Tabell 1. Barn i dagvård som ordnas av kommunen  31.1.2001

Daghem Familje- Grupp- Sammanlagt %-andel av
dagvård familje- årsklassen

dagvård

Heldagsvård

Barn under 3 år 16 327 17 187 3 130 36 644 21,4

3–5-åringar 65 480 29 211 7 817 102 508 55,9

6-åringar 1 618 1 568 379 3 565 5,5
i heldagsvård*

Sammanlagt 83 425 47 966 11 326 142 717 34,0

Deltidsvård

Barn under 3 år 642 959 267 1 868 1,1

3–5-åringar 9 007 2 397 967 12 371 6,7

6-åringar 755 266 78 1 099 1,7
i deltidsvård*

6-åringar 32 405 2 323 1 224 35 952 55,1
i  deltidsvård **

Skolelever 3 535 1 796 775 6 106

Sammanlagt 46 344 7 741 3 311 57 396

0–6-åringar 126 234 53 911 13 862 194 007 46,2
 i dagvård

0–6-åringarnas 65,1 27,8 7,1 100,0
%-andel inom
olika dvformer

ALLA BARN 129 769 55 707 14 637 200 113

I DAGVÅRD

* Deltar inte i förskoleundervisning

** Behöver förutom förskoleundervisning dagvård

Bilaga 2

Statistik över barndagvård och förskoleundervisning
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Figur 2. Vårdsformerna för små barn 31.12.2000

Figur 1. Utvecklingen i fråga om dagvårdsplatser 1970–2001
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Tabell 2. Andelen barn som får särskilt stöd av alla
barn i dagvård, 31.1.2001

Barn i dagvård Antalet barn %
med särskilda behov

Barn i åldern 0–6 år 194 007 11 218 5,8

Skolelever 6 106 970 15,9

Sammanlagt 200 113 12 188 6,1

Tabell 3. Andelen barn som får vård kvällar, nätter och veckoslut
av alla barn i dagvård, 31.1.2001

Barn i dagvård Antalet barn %
i skiftvård

Barn i åldern 0–6 år 194 007 13 065 6,7

Skolelever 6 106 655 10,7

Sammanlagt 200 113 13 720 6,9

Tabell 4. Antalet barn som får förskoleundervisning  1.8.2000

Åldersklassen 6-åringar som får %-andel som omfattas av
6-åringar kommunal kommunal

Län förskoleundervisning förskoleundervisning

Södra Finland 26 444 23 800 90,0 %

Västra Finland 22 480 19 555 87,4 %

Östra Finland 5 641 5 096 90,0 %

Uleåborg 6 333 5 674 90,0 %

Lappland 2 379 2 272 95,0 %

Hela landet 63 277 56 397 89,1 %

Tabell 5. Antalet små skolelever i barndagvård 1990–2001

År 1990 1992 1994 1996 1997 1999 2001

Antal 17 390 16 830 10 130 10 100 9 000 6 960 6 106
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