HM 330/1999 rd - Margareta Pietikäinen /sv

HEMSTÄLLNINGSMOTION 330/1999 rd
Rätt tili förskola

Tili riksdagen
Alla bam borde ha rätt till förskola. I dag får i genomsnitt 60 procent av alla sexåringar förskoleundervisning. Det är stor skillnad när det gäller
tillgången på förskoleplatser i olika delar av landet. Förskoleundervisningen ordnas för närvarande i huvudsak i form av verksamhet i enlighet
med lagen om bamdagvård. Grundskolelagen
tillåter därtill skolor med specialtillstånd från undervisningsministeriet att ordna förskoleunder-

visning under ett läsår för bam som ännu inte är i
läropliktsåldem.
Med stöd av det ovan anförda föreslår jag att
riksdagen hemställer

att regeringen vidtar åtgärder för att
garantera alla sexåringar rätt tili förskola.

Helsingfors den 7 april 1999
Margareta Pietikäinen /sv
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Suomennos

TA 330/1999 vp- Margareta Pietikäinen /r

TOIVOMUSALOITE 330/1999 vp
Esiopetuksen järjestäminen

Eduskunnalle
Kaikilla lapsilla tulisi olla oikeus esiopetukseen.
Nykyisin suunnilleen 60 prosenttia kaikista kuusivuotiaista saa esiopetusta. Esikoulupaikkojen
saatavuudessa on suuria eroja eri puolilla maata.
Esiopetus järjestetään nykyisin pääasiassa lasten
päivähoitoa koskevan lain mukaisena toimintana. Peruskoululaki sallii lisäksi opetusministeriöltä erityisluvan saaneiden koulujen järjestää

esiopetusta yhden lukuvuoden aikana lapsille,
jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusiässä.
Edellä olevan perusteella ehdotan eduskunnan
hyväksyttäväksi toivomuksen,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin taatakseen kaikille kuusivuotiaille oikeuden esiopetukseen.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1999
Margareta Pietikäinen /r
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HEMSTÄLLNINGSMOTION 331/1999 rd
Inrättande av en skoltrygghetsnämnd

Tili riksdagen
De nya skollagama skall ge större frihet åt kommunema och skoloma att anordna undervisningen. Denna frihet kan utnyttjas på ett positivt sätt
så att de skolvisa läroplanema ger skolan en profil, som också elevema själva och föräldrama är
med om att utforma. 1 praktiken har det dock visat sig att kommunema satsar mycket olika på utbildning och undervisning. Vissa kommuner sparar inom skolsektom i så hög grad att elevemas
rätt till jämlik utbildning blir lidande. Det gäller
inte minst kommuner som hotar med att permittera lärare.

Med stöd av det ovan anförda föreslår jag att
riksdagen hemställer

att regeringen vidtar åtgärder för att inrätta en grundtrygghetsnämnd på nationell nivå, dit elever och föräldrar kan
vända sig i de fall då de anser att kommunen brutit mot principen om jämlik
och enhetlig utbildning i olika delar av
vårt land.

Helsingfors den 6 april 1999
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