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Blankett C

Anmälan om byte av daghemsföreståndare 

1. Serviceproducent 

Namn (det officiella namnet enligt registerutdraget) FO-nummer 

2. Anmälan 

Kommun där daghemmet finns 

Daghemsföreståndaren är 

Fast anställd, från och med 

Visstidsanställd för perioden 

Efter att visstidsanställningen gått ut måste serviceproducenten lämna in en anmälan om 

ny daghemsföreståndare. 

3. Daghem (fyll i en separat blankett för varje daghem som daghemsföreståndaren ansvarar 
för) 

Namn 

Besöksadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 
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4. Föreståndare för daghemmet 

Efternamn 

Förnamn Personbeteckning 

Telefonnummer E-postadress 

Utbildning, läroanstalt och examensdatum (bifoga kopior av examensbevis som visar 
föreståndarens behörighet) 

Intyg på ledarerfarenhet eller ledarutbildning (bifoga kopior av arbets- eller 
utbildningsintyg) 

Daghemsföreståndarens titel 

Är personen också föreståndare för andra daghem? 

nej ja, var? 

är ansvarig för daghemmets klientregister 

utövar bestämmande inflytande ensam eller har namnteckningsrätt ensam

Utredning av straffregisterutdrag (44 a §)

Daghemmets föreståndare är i arbetsavtalsförhållande

nej     ja

Daghemsföreståndaren, som inte är i arbetsavtalsförhållande, ska uppvisa sitt
straffregisterutdrag till kommunens tillsynsmyndighet.



avi0411iC sv  3 / 4 

5. Bilagor till anmälan 

Daghemsföreståndarens intyg (bifogas alltid anmälan) 

Kopior av examensbevis som visar daghemsföreståndarens behörighet (540/2018, 31 
§) 

Kopior av arbets- eller utbildningsintyg (540/2018, 31 §) 

Bilagor som gäller de personer som utövar bestämmande inflytande ((bifogas om 

daghemsföreståndaren utövar bestämmande inflytande ensam eller har namnteckningsrätt 
ensam) 

Aktuellt handelsregisterutdrag eller för en förening ett föreningsregisterutdrag 

Kopia av bolagsavtalet, bolagsordningen eller sammanslutningens eller stiftelsens 

stadgar 

Utdrag ur näringsförbudsregistret 

Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden   

Utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret (för de personer som utövar 

bestämmande inflytande) 

Utdrag ur utsökningsregistret 

Utskrifter av personsökningen av de roller som är antecknade i handelsregistret under 
de senaste tre åren 

Utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret för de företag där 
personen har utövat bestämmande inflytande 

6. Mer information ger / e-postadress dit beslutet skickas 

Efternamn Förnamn 

Telefonnummer E-postadress 

7. Serviceproducentens underskrift   

Serviceproducenten sänder blanketten med bilagor till regionförvaltningsverket. 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 
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Den undertecknade blanketten skickas till: 

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter 

Den privata serviceproducenten ska för daghemmet utse en för verksamheten ansvarig 

föreståndare (45 §, 540/2018) som ansvarar för att den plats där småbarnspedagogiken 

ordnas och den småbarnspedagogiska verksamhet som genomförs där uppfyller uppställda 

krav. Den ansvariga personen måste uppfylla behörighetsvillkoren för 

daghemsföreståndare enligt lagen om småbarnspedagogik (31 §), det vill säga ha 

behörighet för uppgiften som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 26 

eller 27 § i lagen och minst pedagogie magisterexamen samt tillräcklig praktisk 

ledarskapserfarenhet. Bifoga kopior av examens- och arbetsintyg till anmälan. Enbart 

meritförteckning eller CV räcker inte som redogörelse för arbetserfarenheten. 

I 75 § i lagen om småbarnspedagogik finns en övergångsbestämmelse som gäller 

personalen. En person uppfyller behörighetsvillkoren enligt 74 § 2 mom. och är behörig som 

daghemsföreståndare enligt 31 § om personen när lagen om småbarnspedagogik trädde i 

kraft (1.9.2018) eller fem år före detta har varit anställd i tjänste- eller 

arbetsavtalsförhållande i yrkesmässiga eller administrativa ledande uppgifter inom 

småbarnspedagogik för vilka han eller hon har ansetts uppfylla de behörighetsvillkor som 

anges i 10 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården. 

Om daghemsföreståndaren byts eller om hans eller hennes kontaktuppgifter ändras ska den 

privata serviceproducenten utan dröjsmål lämna in en skriftlig anmälan om detta till 

regionförvaltningsverket (lag om småbarnspedagogik 45 §). 

Om daghemsföreståndaren också ansvarar för klientregistret meddelas detta genom att 

kryssa i rutan under ifrågavarande punkt. 

Om daghemsföreståndaren är i ett arbetsavtalsförhållande, ska denne visa upp sitt 

straffregisterutdrag för arbetsgivaren. Ifall daghemförsetåndaren inte är i 

arbetsavtalsförhållande, visas straffregisterutdraget upp till den kommunala myndigheten. 

Registreringen av anmälan är avgiftsbelagd. Lagen om grunderna för avgifter till staten 

(150/1992) är en allmän lag om avgifterna för statliga myndigheters prestationer. 

Fler anvisningar om anmälan finns på regionförvaltningsverkets webbplats och på suomi.fi. 

https://avi.fi/sv/registraturtjanster
https://avi.fi/sv/om-oss/vara-uppgifter/undervisning-och-kultur/smabarnspedagogik
https://www.suomi.fi/service/anmalan-om-eller-andring-av-produktion-av-privat-smabarnspedagogik-regionforvaltningsverket/6dfc497b-cca4-40b2-b021-15ca07ce8184
https://www.suomi.fi/service/anmalan-om-eller-andring-av-produktion-av-privat-smabarnspedagogik-regionforvaltningsverket/6dfc497b-cca4-40b2-b021-15ca07ce8184
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