
TILL HELSINGFORS STAD 
 
 
 
ÄRENDE  Initiativ enligt 28 § kommunlagen om att omedelbart korrigera den mot lagen och 

förordningen om barndagvård stridande situationen i stadens daghem eller i andra 
hand att sänka dagvårdsavgifterna som indrivs av staden.  

 
 
INITIATIVTAGARE 
 

Elka daghems föräldraförening r.f.  
 
 
YRKANDEN  
 

Helsingfors stad skall reservera tillräckliga resurser för dagvårdsverksamheten och 
ändra daghemmens personalpolitik så att den nuvarande situationen som strider mot 
den s.k. dagvårdslagen (lagen om barndagvård 36/1973, nedan dagvårdslagen) 2 § och 
den s.k. dagvårdsförordningen (förordning om barndagvård 239/1973, nedan 
dagvårdsförordningen) 6 § korrigeras. I andra hand skall dagvårdsavgifterna sänkas, 
eftersom staden inte kan erbjuda den service som innevånarna betalar för.  

 
 
MOTIVERINGAR 
 

Med stöd av 2 § 2 mom. dagvårdslagen skall dagvården för sin del erbjuda barnen 
fortgående, trygga och varma människorelationer, en verksamhet som på ett 
mångsidigt sätt stöder barnets utveckling samt en med tanke på barnets 
utgångssituation gynnsam uppväxtmiljö. Med stöd av 6 § 1 och 2 moment 
dagvårdsförordningen skall i vård- och uppfostringsuppgifter i ett daghem finnas minst 
en person med stadgad yrkesmässig behörighet som avses i 4 eller 5 § förordningen 
om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/92) för 
varje grupp om högst sju barn som har fyllt tre år och är i heldagsvård. I daghem skall 
i vård- och uppfostringsuppgifter likaså för varje grupp om högst fyra barn under tre år 
finnas minst en person med ovan stadgad yrkesmässig behörighet. 
 
Vidare skall i daghemmet i vård- och uppfostringsuppgifter finnas minst en person 
med yrkesmässig behörighet som nämns i 1 mom. för varje grupp om högst 13 barn 
som har fyllt tre år och är i halvdagsvård. 
 
Ur bilaga 1 framgår att de otillräckliga resurserna som fördelats dagvårdsverksamhet 
tillsammans med den tvivelaktiga personalpolitiken i stadens daghem leder till att 
staden för tillfället i varje fall då det gäller daghemmet Elka men troligen även i vidare 
omfattning till att staden bryter mot sina ovannämnda lagstadgade skyldigheter.  


