Lag
om ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) 2 § 3 punkten, 4 §
1 mom., 14 § och 17 § 2 mom. som följer:
2§
Definitioner
I denna lag avses med
——————————————————————————————
3) kommunal småbarnspedagogik småbarnspedagogik som ordnas i enlighet med 5 § i lagen
om småbarnspedagogik ( / ),
——————————————————————————————
4§
Månadsavgift och uttagande av den
För sådan småbarnspedagogik som ordnas i form av daghemsverksamhet och familjedagvård enligt lagen om småbarnspedagogik kan en månadsavgift påföras.
——————————————————————————————
14 §
Köpta tjänster och servicesedel
Om en kommun eller samkommun ordnar småbarnspedagogik som köpta tjänster på det sätt
som avses i 5 § i lagen om småbarnspedagogik, ska för tjänsten tas ut samma avgifter som tas
ut för motsvarande småbarnspedagogik som ordnas av kommunen eller samkommunen.
Om småbarnspedagogik ordnas genom att serviceanvändaren ges en servicesedel på det sätt
som avses i 5 § 3 mom. i den lag som nämns i 1 mom., får kommunen inte ta ut avgift för
småbarnspedagogiken. Vid bestämmande av värdet av servicesedeln ska 7 och 8 § i lagen om
servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) beaktas.
17 §
Myndigheternas rätt att få uppgifter
——————————————————————————————
Den skyldighet som avses i 1 mom. gäller också penninginstitut, om den myndighet som
sköter uppgifter inom småbarnspedagogiken inte får tillräckliga uppgifter och utredningar av
de aktörer som nämns ovan och om det finns grundad anledning att misstänka att de uppgifter
som serviceanvändaren, hans eller hennes familj eller deras lagliga företrädare har lämnat är
otillräckliga eller otillförlitliga. Begäran ska framställas skriftligen till penninginstitutet, och
en tjänsteinnehavare som förordnats av ett organ som anges i 50 § i lagen om småbarnspeda-

gogik är berättigad att fatta beslutet om att begäran ska framställas. Innan begäran framställs
till penninginstitutet ska den vars uppgifter begärs underrättas om begäran.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.
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