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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat
vård av barn

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att lagen om stöd vårdnadshavares möjlighet att välja vårdform
för hemvård och privat vård av barn ändras för barnen förbättras genom att samtidig utså att adoptivföräldrar i vissa fall skall ha rätt betalning till familjen av stöd för hemvård av
att få stöd för hemvård av barn också för barn och stöd för privat vård av barn möjligvård av barn som fyllt tre år för tiden för görs.
vårdledigheten, dock högst tills barnet börjar
Propositionen hänför sig till budgetproposii skolan. I propositionen föreslås också att tionen för 2007 och avses bli behandlad i
det stöd för hemvård av barn som betalas för samband med den.
familjens andra och därpåföljande barn höjs.
Lagen avses träda i kraft den 1 april 2007.
Vidare föreslås att föräldrars eller andra
—————

MOTIVERING

1.
1.1.

Nuläge
Lagstiftning och praxis

I 11 a § i lagen om barndagvård (36/1973)
föreskrivs om subjektiv rätt till dagvårdsplats
som anordnas av kommunen. Enligt bestämmelsen skall kommunen se till att barnets
föräldrar eller andra vårdnadshavare, efter
utgången av den tid för vilken moderskaps-,
faderskaps- eller föräldrapenning eller partiell föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) får betalas eller efter en faderskapspenningsperiod omedelbart efter
föräldrapenningsperioden, kan få en sådan av
kommunen anordnad dagvårdsplats för barnet som avses i 1 § 2 eller 3 mom. i lagen om
barndagvård och att barnet kan få dagvård
tills det såsom läropliktigt enligt lagen om
grundläggande utbildning (628/1998) inleder
den grundläggande utbildningen.
293291

Dagvårdssystemet inbegriper för närvarande en subjektiv rätt för familjer till kommunalt ordnad dagvård samt å andra sidan
rätt till stöd för hemvård eller privat vård av
barn. Enligt 3 § 1 mom. i lagen om stöd för
hemvård och privat vård av barn (1128/1996)
betalas stöd enligt lagen på det villkor att föräldrar eller andra vårdnadshavare inte väljer
en dagvårdsplats enligt 11 a § 1 mom. i lagen
om barndagvård. Rätt till stöd för hemvård
av barn föreligger enligt 3 mom. dock endast
om barnet inte har fyllt tre år eller om det hör
till samma familj som ett annat barn under tre
år som berättigar till vårdpenning och som
vårdas på samma sätt.
Adoptivföräldrars rätt till stöd för hemvård
av barn begränsas på samma sätt som övriga
föräldrars eller vårdnadshavares. Adoptivföräldrar har rätt till stöd för hemvård av barn
endast då det i familjen finns ett barn under
tre år.
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Statistik över barn som adopterats i Finland
tas fram av Statistikcentralen och i fråga om
internationella adoptioner också av nämnden
för internationella adoptionsärenden i Finland. Den statistik över internationella adoptioner som förs av Statistikcentralen skiljer
sig från den statistik som förs av nämnden
för adoptionsärenden eftersom statistikföringen sker på olika sätt. Statistikcentralen
registrerar en adoption när den har fastställts.
Nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland för statistik över de barn som
varje år kommit till Finland, medräknat de
barn vars adoption inte ännu har fastställts.
De statistiska siffrorna över antalet adoptioner skiljer sig från varandra av den orsaken
att det till och med kan gå flera år från att
barnet kommit till landet tills adoptionen
fastställts. Exempelvis år 2005 registrerades
338 fastställanden av adoptioner, medan 308
barn enligt nämnden för adoptionsärenden
hade kommit in i landet. Eftersom vårdpenning enligt stödet för hemvård av barn kan
betalas för ett adoptivbarn som kommit till
Finland från utlandet även om adoptionen
ännu inte är fastställd, har nedan i fråga om
internationella adoptioner använts statistikuppgifter av nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland.
Barnens
ålder
barn under 2 år
2-åringar
3-åringar
4-åringar
5-åringar
6-åringar
7-åringar eller
äldre
Sammanlagt

År 2005
Inhemskt
adoption

Internationell
adoption

108
177

9
308

42
2
1
10
11
3

212
42
16
13
9
7

Inhemska adoptioner avviker från internationella adoptioner på det sättet att av de adoptionsbarn som är födda i Finland är största
delen över 7 år och en stor del av dem är redan myndiga vid adoptionen. Vidare är en
stor del av de inhemska adoptionerna s.k. adoptioner inom familjen, dvs. situationer då
maken till barnets förälder adopterar barnet i
enlighet med 6 § 2 mom. i adoptionslagen

(153/1985). Också när en finländare ingår
äktenskap med en utlänning kan adoption
inom familjen fastställas. Nämnden för adoptionsärenden för inte statistik över dessa adoptioner.
Enligt 4 § 2 mom. i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn är vårdpenning
enligt stödet för hemvård av barn 294,28
euro för ett barn under tre år i familjen och
84,09 euro för varje följande barn under tre
år samt 50,46 euro per kalendermånad för
varje annat barn.
Vårdpenningen enligt stödet för privat vård
av barn betalas enligt 4 § 3 mom. i lagen om
stöd för hemvård och privat vård av barn på
det villkor att föräldrarna eller andra vårdnadshavare inte i fråga om något barn utnyttjar sin rätt till stöd för hemvård av barn.
Vårdpenningen enligt stödet för privat vård
av barn är 137,33 euro per kalendermånad
för varje barn i familjen.
2.

Bedömning av nuläget

Adoptivföräldrars rätt till vårdledighet utvidgades i och med den ändring (533/2006)
av arbetsavtalslagen (55/2001) som trädde i
kraft den 1 augusti 2006. Enligt 4 kap. 3 § i
arbetsavtalslagen har en arbetstagare rätt till
vårdledighet för att vårda sitt barn eller något
annat barn, som varaktigt bor i hans eller
hennes hushåll, till dess barnet fyller tre år.
Föräldrar till adoptivbarn har dock rätt till
vårdledighet till dess två år har förflutit från
adoptionen, dock högst till dess barnet inleder sin skolgång. Stöd för hemvård av barn
kan dock fås endast tills barnet fyller tre år.
Det anses ligga i barnets intresse att åldersskillnaden mellan barnet och adoptivföräldern inte är alltför stor, utan följer åldersskillnaden mellan biologiska föräldrar och
deras barn. Enligt vedertagen praxis inom
nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland får åldersskillnaden mellan adoptivföräldern och adoptivbarnet vara högst
45 år. Även äldre sökanden kan beviljas tillstånd till internationell adoption, men då
ställs i tillståndsbeslutet ett villkor som gäller
barnets ålder. Således kan t.ex. en 50-årig
person som ansöker om adoption i allmänhet
inte adoptera ett barn som är under 5 år. Från
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utlandet kan man inte heller någonsin adoptera ett alldeles nyfött spädbarn eftersom man i
regel först försöker hitta adoptivföräldrar i
barnets hemland. I fråga om hittebarn kan
lagstiftningen i ursprungslandet förutsätta att
man försöker hitta barnets biologiska föräldrar. Detta kan ta relativt lång tid. Även i övrigt kan processen vid adoption från utlandet
ta flera månader i barnets ursprungsland,
ibland till och med flera år, beroende på de
bestämmelser om förfarandet som gäller i respektive land. Vidare kan behovet av adoption uppstå när barnet redan är över tre år.
Enligt gällande lagstiftning har adoptivföräldrar lika rätt till stöd för hemvård eller privat vård av barn som biologiska föräldrar.
Rätten till vårdpenning begränsar sig således
till vård av barn under tre år och dessas eventuella syskon. Adoptivföräldrar befinner sig
inte alltid i samma situation som biologiska
föräldrar eftersom åldern på barn som adopteras varierar, och när barnet kommer till
Finland har det ofta redan fyllt tre år. I sådana situationer har adoptivföräldrar inte möjlighet att välja stödet för hemvård av barn.
Även om adoptivfamiljer enligt arbetsavtalslagen har utvidgad rätt till vårdledighet, har
de inte enligt gällande lag motsvarande rätt
till vårdpenning.
Ett barn innebär alltid förändringar i familjens livssituation. Med hjälp av familjeledighetsarrangemang och föräldradagpenning
och stöd för hemvård av barn har familjer
uppmuntrats att använda så mycket tid som
möjligt för att vårda den nya familjemedlemmen och stärkta den nya familjesituationen. När ett barn har adopterats och i synnerhet när ett barn har adopterats från utlandet
framhävs familjens behov av gemensam tid
och därigenom anpassningen och anknytningen av barnet till familjen. Eftersom familjer redan har möjlighet till mera flexibel
användning av vårdledighet, är det med tanke
på familjen viktigt att utnyttjandet av rätten
till vårdledighet stöds ekonomiskt.
Med stöd för hemvård och privat vård av
barn stöds familjer som ordnar vården av
barnet på annat sätt än genom kommunalt
ordnad dagvård. Stödet för hemvård av barn
riktar sig förutom till det barn som är under
tre år också till barnets syskon som inte uppnått skolåldern och som vårdas på samma

sätt. Stödet för privat vård av barn riktar sig
till alla barn i familjen som är under skolåldern, om inte familjen i fråga om något barn
utnyttjar rätten till hemvård av barn.
Familjers rätt att välja är i dagens läge begränsad så att föräldrarna eller andra vårdnadshavare kan välja antingen stöd för hemvård av barn eller stöd för privat vård av
barn. Familjer har inte möjlighet att samtidigt
få båda ovan nämnda stöd.
3.
3.1.

Propositionens mål och de föreslagna ändringarna
Adoptivföräldrars rätt till stöd för
hemvård av barn även i fråga om
barn som fyllt tre år

I 3 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn föreslås ett nytt 4 mom. enligt vilket adoptivföräldrar skall ha rätt till
stöd för hemvård av barn även i fråga om
barn som har fyllt tre år tills det har gått två
år från början av den föräldrapenningsperiod
som föreskrivs i 9 kap. 12 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004), den första betalningsdagen medräknad. Rätten till stöd upphör dock i regel senast när barnet inleder den
grundläggande utbildningen. Om upphörandet av stödet för hemvård av barn föreskrivs
närmare i 17 § i lagen om stöd för hemvård
och privat vård av barn.
I riksdagen behandlas som bäst regeringens
proposition om föräldradagpenningar och ersättningar för arbetsgivarkostnader (112/
2006). I propositionen föreslås att adoptivföräldrars föräldrapenningsperiod förlängs
från 180 vardagar till 200 vardagar. Vidare
enligt propositionens nya 10 a § skall föräldrarna kunna komma överens om att en del av
föräldrapenningsperioden tas ut vid en senare
tidpunkt än omedelbart efter moderskapspenningperioden. Denna framflyttade föräldrapenningsperiod kan utnyttjas endast av fadern. Den framflyttade föräldrapenningsperioden utgör en del av den föräldrapenningsperiod som avses i 10 § 1 mom. Det skall vara
möjligt att senarelägga rätten till föräldrapenning för 12 vardagar. Enligt förslaget kan
12 föräldrapenningsdagar som hör till den
föräldrapenningsperiod som avses i 10 § flyttas fram för att tas ut inom 180 kalenderdagar

4

RP 168/2006 rd

från utgången av den föräldrapenningsperiod
som har börjat omedelbart efter moderskapspenningperioden. Enligt propositionen förutsätter framflyttandet av föräldrapenningsperioden att antingen modern eller fadern har
vårdat barnet hemma från utgången av den
föräldrapenningsperiod som följer omedelbart efter moderskapspenningperioden fram
till den framflyttade föräldrapenningsperioden.
En familj kan ha både biologiska barn och
adoptivbarn. Dessutom kan en familj ha både
ett barn som är yngre än tre år och ett adoptivbarn som fyllt tre år. Därför föreslås att
den högsta vårdpenningen, liksom också den
nästhögsta vårdpenningen, kan betalas för
endast ett av familjens barn i sänder. Rätt till
vårdpenning har familjen när adoptivbarnet
inte är någondera förälderns biologiska barn
eller ett barn som den andra maken tidigare
ensam adopterat. Rätten till vårdpenning
gäller inte adoptioner inom familjen eftersom
barnets behov av att anpassa sig till familjen
då är avsevärt mindre än när ett barn kommer
till en helt ny familj och ofta till ett nytt land
och en ny kultur. Genom förslaget strävar
man efter att underlätta uppkomsten av ett
känsloband mellan adoptivbarnet och adoptivföräldern. Syftet med reformen är att underlätta adoptivbarns anpassning till familjen
och internationellt adopterade barns anpassning till det finländska samhället.
3.2.

Höjning av vårdpenningen enligt
stödet för hemvård av barn

Det föreslås att den vårdpenning som per
kalendermånad betalas för familjens andra
barn under tre år höjs från 84,09 euro till
94,09 euro och att den vårdpenning som betalas för varje följande barn höjs från 50,46
euro till 60,46 euro. Ändringarna görs i 4 §
2 mom. i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn.
Med tanke på familjerna är det ändamålsenligt att stöden så väl som möjligt behåller
sitt realvärde. Nivån på stödet för hemvård
och privat vård av barn höjdes senast genom
en lagändring som trädde i kraft vid ingången
av 2005 (985/2004, RP 162/2004). Då gällde
höjningen endast en del av de barn som omfattades av stödet. Höjningen av stödet för

privat vård av barn gällde alla barn som omfattades av stödet medan höjningen av stödet
för hemvård av barn endast gällde familjens
första barn under tre år. Nivån på det stöd för
hemvård av barn som betalas ut för familjens
övriga barn höjdes inte och därför är det ändamålsenligt att höjningen av stödet nu gäller
dessa barn. Enligt en utredning av forsknings- och utvecklingscentralen för socialoch hälsovården (Stakes, Rapporter 4/2005)
har utvecklingen av den ekonomiska situationen i familjer med många barn varit särskilt svag.
3.3.

Samtidig utbetalning av stöd för
hemvård av barn och stöd för privat
vård av barn

I propositionen föreslås att 4 § 4 mom. i lagen om stöd för hemvård och privat vård av
barn ändras så att en familj samtidigt kan få
både stöd för hemvård av barn och stöd för
privat vård av barn. Syftet med ändringen är
att utvidga föräldrars rätt att individuellt välja
vårdform för varje barn. Ändringen gör det
möjligt för föräldrar att själva sköta ett eller
flera barn i hemmet samtidigt som ett eller
fler av familjens barn får stöd för privat vård
av barn. Dessutom är det fortsättningsvis
möjligt att ett eller fler av barnen i familjen
samtidigt är i kommunal dagvård.
Med anledning av vad som konstaterats
ovan skall i 5 § 2 mom. strykas omnämnandet enligt vilket vårdtillägg enligt stödet för
privat vård av barn betalas på det villkor att
föräldrarna eller andra vårdnadshavare inte
utnyttjar sin rätt till stöd för hemvård av
barn. Stöd för privat vård av barn betalas enligt den vårdform som föräldrarna eller vårdnadshavarna valt.
4.
4.1.

Propositionens konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser

Det föreslås att adoptivföräldrars rätt till
vårdpenning enligt stödet för hemvård av
barn utvidgas så att vårdpenning även betalas
för vård av barn som fyllt tre år tills det har
gått två år från början av barnets föräldrapenningsperiod, i regel dock högst tills barnet inleder den grundläggande utbildningen.
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De som är berättigade till vårdpenningen bedöms huvudsakligen vara föräldrar som har
adopterat ett barn från utlandet. Det görs ca
300 adoptioner från utlandet varje år och reformen beräknas gälla föräldrar till ca 200
adoptivbarn. Ändringen beräknas medföra
tilläggskostnader på ca 0,7 miljoner euro per
år, varav den kalkylerade statsandelen är
0,2 miljoner euro.
Syftet med propositionen är också att stödet för hemvård av barn i fråga om familjens
andra barn än det första till stöd för hemvård
berättigande barnet höjs med 10 euro. År
2005 betalades vårdpenning för syskon för i
genomsnitt 38 000 barn per månad. Årskostnaderna till följd av höjningen beräknas uppgå till 4,1 miljoner euro, varav den kalkylerade statsandelen är 1,4 miljoner euro.
Genom att samtidig användning av stödet
för privat vård av barn och stödet för hemvård av barn möjliggörs, kan föräldrarna fritt
välja vårdform för barnen i familjen. Till
följd av denna ändring utnyttjar en del familjer privat dagvård i stället för att sköta barnet
hemma. Detta antas gälla framför allt äldre
syskon, t.ex. deltagande i familjedagvård eller förskoleundervisning som ordnas på privat basis. Ändringen medför tilläggskostnader för stödet för privat vård men innebär
samtidigt att kostnaderna för stödet för hemvård av barn minskar. Likaså kan det antas
att en del familjer som nu i fråga om alla
barn utnyttjar stödet för privat vård av barn, i
fråga om de yngsta barnen kan tänkas ändra
stödet för privat vård till stöd för hemvård av
barn.
Stöd för privat vård av barn betalades år
2005 för i genomsnitt 14 600 barn per månad. Stöd för hemvård av barn betalades år
2005 för i genomsnitt 105 500 barn per månad. På det hela taget kan man bedöma att
ovan nämnda ändringar leder till en ökning
av de totala kostnaderna för stödet för hemvård och privat vård av barn med ca 0,6 miljoner euro på årsnivå, varav den kalkylerade
statsandelen är 0,2 miljoner euro.
Vårdpenningen enligt stödet för hemvård
av barn beaktas som inkomst när personen
söker utkomststöd. År 2004 fick sammanlagt
ca 57 000 barnfamiljer utkomststöd. Höjningen av vårdpenningen kan i någon mån
sänka utgifterna för utkomststödet.

I flera kommuner betalas förutom stödet
för hemvård eller privat vård av barn dessutom ett s.k. kommuntillägg som kommunen
beslutar om. Stödet för hemvård av barn tillsammans med kommuntillägget kan i vissa
kommuner för närvarande vara högre än stödet för privat vård av barn. Föräldrar eller
vårdnadshavare har kunnat välja stödet för
hemvård av barn och kommuntillägget också
när barnet i själva verket har varit i privat
vård. Villigheten att i enlighet med förslaget
välja olika vårdformer för barnen i familjen
kan vara beroende av det stöd för hemvård
som de facto betalas ut i kommunen.
4.2.

Konsekvenser i fråga om familjernas ställning

Enligt den gällande lagen är rätten till hemvård av barn densamma oberoende av om det
är fråga om familjens biologiska barn eller
adoptivbarn. Avsikten är att lagen ändras så
att adoptivföräldrars rätt till stöd för hemvård
inte enbart är beroende av barnets ålder, utan
också av när barnet har kommit till familjen.
På det här sättet stöds den familj som adoptivföräldern och adoptivbarnet bildar och adoptivföräldrarna försätts i en mera jämlik
ställning i förhållande till andra familjer. Eftersom ett adoptivbarn ofta redan har fyllt tre
år när det kommer till familjen, har familjen
inte haft möjlighet att välja stödet för hemvård. Syftet med den ändring som föreslås i
propositionen är att för adoptivbarn trygga en
stabil uppväxt och utveckling samt bandet till
den nya familjen. Adoptivföräldrarnas rätt till
en utvidgad vårdpenningsperiod förbättrar
familjernas möjligheter att utnyttja sin rätt till
vårdledighet och stöder föräldrarna i sammanjämkningen av arbetslivet och familjelivet.
Den vårdpenning enligt stödet för hemvård
och privat vård av barn som betalas för ett
barn under tre år höjdes föregående gång genom den lagändring (985/2004) som trädde i
kraft den 1 januari 2005. Genom den föreslagna ändringen höjs vårdpenningen för familjens andra barn som inte fyllt tre år än det
första till stöd för hemvård berättigande barnet. Med denna ändring försöker man förbättra situationen för i synnerhet familjer
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med många barn.
Enligt den gällande lagen skall familjen
välja antingen stödet för hemvård av barn eller stödet för privat vård av barn. Den föreslagna ändringen förbättrar familjernas möjligheter att mera fritt välja vårdform för barnet. I och med den föreslagna ändringen blir
det möjligt för ett annat barn i familjen att
delta i t.ex. privat förskoleundervisning även
om familjen får stöd för hemvård av barn.
5.

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid social- och
hälsovårdsministeriet. Finlands Kommunförbund och sakkunniga vid Folkpensionsanstalten har hörts i samband med beredningen.
Ärendet har behandlats i delegationen för
kommunal ekonomi och kommunalförvaltning på det sätt som förutsätts i 8 § i kommunallagen (35/1995).

6.

Samband med andra propositioner

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2007 och avses bli behandlad i
samband med den.
Vid behandlingen av propositionen skall
vid behov beaktas de reformförslag som gäller rätten till föräldrapenning och som ingår i
den proposition med förslag till ändring av
lagstiftningen om föräldrapenningar och ersättning för arbetsgivarkostnader (RP
112/2006) som regeringen avlåtit under höstsessionen 2006.
7.

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april
2007.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

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

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn
(1128/1996) 4 § 2 och 3 mom. och 5 § 2 mom., sådana de lyder, 4 § 2 och 3 mom. i lag
985/2004 samt 5 § 2 mom. i lag 562/2000, samt
fogas till 3 §, sådan den lyder i lag 1291/1999 och i nämnda lag 985/2004, ett nytt 4 mom.,
varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:
3§

4§

Val av vårdform

Vårdpenning

——————————————
Utan hinder av 3 mom. har adoptivföräldrar
rätt till stöd för hemvård av barn tills det har
gått två år från början av den föräldrapenningsperiod som föreskrivs i 9 kap. 12 § i
sjukförsäkringslagen (1224/2004), den första
betalningsdagen medräknad. En adoptivförälders ovan nämnda rätt till stöd för hemvård
av barn gäller emellertid inte en adoptant
som avses i 6 § 2 mom. i adoptionslagen
(153/1985). Ett villkor för stödet vid adoption enligt 25 § 1 punkten i adoptionslagen är
att adoptanten har beviljats ett i nämnda lagrum avsett tillstånd av nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland.
——————————————

——————————————
Vårdpenningen enligt stödet för hemvård
av barn är per kalendermånad 294,28 euro
för ett barn under tre år i familjen och
94,09 euro för följande barn under tre år samt
60,46 euro för varje annat barn. För ett adoptivbarn som fyllt tre år betalas vårdpenning
emellertid så som för ett barn under tre år.
Vid samma tidpunkt kan för endast ett barn i
familjen betalas den högsta vårdpenningen
och för endast ett barn den näst högsta vårdpenningen.
Vårdpenningen enligt stödet för privat vård
av barn är 137,33 euro per kalendermånad
för varje barn i familjen.
——————————————
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5§

las för varje barn i familjen. Vårdtilläggets
fulla belopp per barn är 134,55 euro per kaVårdtillägg
lendermånad.
——————————————
——————————————
———
Vårdtillägg till stödet för privat vård betaDenna lag träder i kraft den 20 .
—————
Helsingfors den 29 september 2006
Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Liisa Hyssälä
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Bilaga
Parallelltexter

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

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn
(1128/1996) 4 § 2 och 3 mom. och 5 § 2 mom., sådana de lyder, 4 § 2 och 3 mom. i lag
985/2004 samt 5 § 2 mom. i lag 562/2000, samt
fogas till 3 §, sådan den lyder i lag 1291/1999 och i nämnda lag 985/2004, ett nytt 4 mom.,
varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
3§
Val av vårdform
——————————————
Utan hinder av 3 mom. har adoptivföräldrar rätt till stöd för hemvård av barn
tills det har gått två år från början av den
föräldrapenningsperiod som föreskrivs i
9 kap. 12 § i sjukförsäkringslagen (1224/
2004), den första betalningsdagen medräknad. En adoptivförälders ovan nämnda rätt
till stöd för hemvård av barn gäller emellertid inte en adoptant som avses i
6 § 2 mom. i adoptionslagen (153/1985).
Ett villkor för stödet vid adoption enligt
25 § 1 punkten i adoptionslagen är att adoptanten har beviljats ett i nämnda lagrum
avsett tillstånd av nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland.
——————————————
4§

4§

Vårdpenning

Vårdpenning

——————————————
Vårdpenningen enligt stödet för hemvård
av barn är 294,28 euro för ett barn under
tre år i familjen och 84,09 euro för varje
följande barn under tre år samt 50,46 euro
per kalendermånad för varje annat barn.

——————————————
Vårdpenningen enligt stödet för hemvård
av barn är per kalendermånad 294,28 euro
för ett barn under tre år i familjen och
94,09 euro för följande barn under tre år
samt 60,46 euro för varje annat barn. För
ett adoptivbarn som fyllt tre år betalas
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Föreslagen lydelse

Vårdpenningen enligt stödet för privat
vård av barn är 137,33 euro per kalendermånad för varje barn i familjen. Vårdpenningen betalas på det villkor att föräldrarna
eller andra vårdnadshavare inte i fråga om
något barn utnyttjar sin rätt till stöd för
hemvård av barn.
——————————————

vårdpenning emellertid så som för ett barn
under tre år. Vid samma tidpunkt kan för
endast ett barn i familjen betalas den högsta vårdpenningen och för endast ett barn
den näst högsta vårdpenningen.
Vårdpenningen enligt stödet för privat
vård av barn är 137,33 euro per kalendermånad för varje barn i familjen.
——————————————

5§

5§

Vårdtillägg

Vårdtillägg

——————————————
Vårdtillägg till stödet för privat vård betalas för varje barn i familjen. Vårdtillägg betalas på det villkor att föräldarna eller andra vårdnadshavare inte utnyttjar sin rätt till
stöd för hemvård av barn. Vårdtilläggets
fulla belopp per barn är 134,55 euro per kalendermånad.
——————————————

——————————————
Vårdtillägg till stödet för privat vård betalas för varje barn i familjen. Vårdtilläggets
fulla belopp per barn är 134,55 euro per kalendermånad.

——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .

