Lag
om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 2 § 2 punkten, 3 §
1 mom., 4 § 3 och 4 mom., 4 a §, 5 § 3 mom., 22 § 4 mom. och 23 § 2 mom. 1 punkten, sådana de lyder i lag 109/2016, som följer:
2§
Definitioner
I denna lag avses med
——————————————————————————————
2) serviceproducent en privat person eller en sammanslutning som har gjort en anmälan enligt 44 § i lagen om småbarnspedagogik ( / ) och som bedriver småbarnspedagogisk verksamhet mot ersättning, eller en person som har ingått arbetsavtal om småbarnspedagogik med
den förälder eller en annan vårdnadshavare som har rätt till stöd, dock inte en medlem i
samma hushåll,
——————————————————————————————
3§
Val av vårdform
Det stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn som avses i denna lag fås på
det villkor att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare inte väljer en sådan plats inom
småbarnspedagogiken enligt 12 § 1—4 mom. eller 12 § 5 mom. i lagen om småbarnspedagogik som ordnas av kommunen och att barnet faktiskt är bosatt i Finland.
——————————————————————————————
4§
Vårdpenning
——————————————————————————————
Vårdpenningen enligt stödet för privat vård av barn är 58,87 euro per kalendermånad för
varje barn i familjen som är berättigat till den småbarnspedagogik som avses i 12 § 1 mom. i
lagen om småbarnspedagogik eller till den småbarnspedagogik som avses i 12 § 5 mom. i den
lagen.
Vårdpenningen enligt stödet för privat vård av barn är dock 160,00 euro per kalendermånad
för varje sådant barn i familjen vars föräldrar eller andra vårdnadshavare arbetar på heltid på
det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) eller som studerar, arbetar i eget företag eller är sysselsatta i eget arbete på heltid. Efter att den situation som nämns
ovan har upphört är barnet fortfarande berättigat till stöd för privat vård enligt detta moment i
två månader, förutom om barnets förälder eller en annan vårdnadshavare stannar hemma för

att vårda ett annat barn i familjen eller går i pension. Rätten till en vårdpenning enligt stödet
för privat vård av barn som uppgår till 160,00 euro gäller även under den tid då barnet har rätt
till småbarnspedagogik omfattande över 20 timmar per vecka på grund av att barnets förälder
eller en annan vårdnadshavare arbetar på deltid eller tillfälligt, deltar i sysselsättningsfrämjande service, rehabilitering eller motsvarande, eller om barnet enligt ett beslut av kommunen
har konstaterats ha rätt till småbarnspedagogik på heltid enligt 12 § 4 mom. i lagen om småbarnspedagogik.
——————————————————————————————
4a§
Beslut om omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik som påverkar nivån på stödet
för privat vård av barn
Det beslut enligt 12 § 4 mom. i lagen om småbarnspedagogik som gäller barnets rätt till
småbarnspedagogik på heltid och som avses i 4 § 4 mom. i denna lag, fattas av kommunen.
5§
Vårdtillägg
——————————————————————————————
Vårdtillägg betalas till fullt belopp då familjens månadsinkomster inte överskrider en inkomstgräns som bestäms enligt familjens storlek. Om inkomsterna överskrider inkomstgränsen, minskar vårdtilläggets fulla belopp med en procentandel av de överskridande inkomsterna
som bestäms enligt familjens storlek. Då inkomstgränsen bestäms beaktas i familjens storlek
högst två av familjens barn, som därtill ska omfattas av rätten att välja dagvårdsplats enligt
12 § i lagen om småbarnspedagogik.

Familjens storlek, personer

Inkomstgräns euro/mån.

Sänknings-procent

2

1 160

11,5

3

1 430

9,4

4

1 700

7,9

——————————————————————————————
22 §
Ändringssökande
——————————————————————————————
Ändring i Folkpensionsanstaltens beslut om beviljande av stöd får inte sökas genom besvär
till den del beslutet gäller ett sådant beslut av kommunen som gäller omfattningen av småbarnspedagogiken och som avses i 12 § 4 mom. i lagen om småbarnspedagogik eller grunderna för bestämmande av kommuntillägg enligt 20 § i denna lag. Ändring i ett sådant beslut av
kommunen som gäller omfattningen av småbarnspedagogiken får sökas i enlighet med 62 § i
lagen om småbarnspedagogik.
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23 §
Skyldighet att lämna uppgifter
——————————————————————————————
Kommunen ska, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter, avgiftsfritt underrätta Folkpensionsanstalten om
1) ett barn som har rätt till stöd får en i 1 § 2 mom. 1 eller 2 punkten i lagen om småbarnspedagogik avsedd plats inom småbarnspedagogiken,
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.
Helsingfors den 13 juli 2018

Republikens President

Sauli Niinistö

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen

3

