Rättelser till Finlands författningssamling

Till Finlands författningssamling nr 540/2018
(Lag om småbarnspedagogik)
På sidan 3, 7 § 2 mom., raden 4-5 står:
… det som föreskrivs om social- och hälsovård någon annanstans i lag.
Bör vara:
det som föreskrivs om social- och hälsovårdstjänster någon annanstans i lag.
På sidan 10, 35 § 1 mom., raden 1-4 står:
På ett daghem ska det finnas ett tillräckligt antal anställda i fostrings-, undervisnings och vårduppgifter
som i relation till antalet barn, deras ålder och den tid de dagligen tillbringar i småbarnspedagogik har
yrkesmässig behörighet som lärare, socionom eller barnskötare inom småbarnspedagogik.
Bör vara:
På ett daghem ska det i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter i relation till antalet barn, deras
ålder och den tid de dagligen tillbringar i småbarnspedagogik finnas ett tillräckligt antal anställda
som har den yrkesmässiga behörighet som lärare, socionom eller barnskötare inom
småbarnspedagogik som föreskrivs i denna lag.
På sidan 10, 35 § 3 mom., rad 1 står:
I en daghemsgrupp får samtidigt högst ett sådant antal barn som motsvarar …
Bör vara:
I en daghemsgrupp får samtidigt finnas högst ett sådant antal barn som motsvarar …
På sidan 15, 46 § 3 mom., raden 2-3 står:
Tillståndsmyndigheten får använda registeruppgifter i den omfattning dess uppgifter kräver det.
Bör vara:
Tillsynsmyndigheten får använda registeruppgifter i den omfattning dess uppgifter kräver det.
På sidan 16, 47 § 3 mom., rad 1 står:
Uppgifter om serviceproducenter som upphört med sin verksamhet enligt denna lag får …
Bör vara:
Uppgifter om serviceproducenter som upphört med sin i denna lag avsedda verksamhet får …
På sidan 18, 55 § 1 mom., raden 1-2 står:
Tillsynsmyndigheten får inspektera en anordnares eller serviceproducents verksamhet enligt denna lag
samt …
Bör vara:
Tillsynsmyndigheten får inspektera en anordnares eller serviceproducents i denna lag avsedda
verksamhet samt …
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På sidan 25, 75 § 1 mom., raden 3-4 står:
… är behörig för uppgifter enligt 26 eller 27 § i denna lag.
Bör vara:
… är behörig för uppgifter enligt 26 och 27 § i denna lag.
På sidan 25, 75 § 1 mom., raden 6-7 står:
… och får ett slutligt beslut om erkännade av Utbildningsstyrelsen senast den 31 december 2021.
Bör vara:
… och får ett slutligt beslut om erkännande av Utbildningsstyrelsen senast den 31 december 2021.
På sidan 25, 75 § 2 mom., raden 6-7 står:
… behörig för uppgifter enligt 26 eller 27 § under förutsättning att studierna slutförs senast den 31 juli
2023.
Bör vara:
… behörig för uppgifter enligt 26 och 27 § under förutsättning att studierna slutförs senast den 31 juli
2023.
På sidan 25, 75 § 3 mom., raden 5-6 står:
… och får ett slutligt beslut om erkännade av Utbildningsstyrelsen senast den 31 december 2021.
Bör vara:
… och får ett slutligt beslut om erkännande av Utbildningsstyrelsen senast den 31 december 2021.

