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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 17 § lagen om stöd för hemvård och
privat vård av barn

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att en teknisk änd- barn som omfattas av förlängd läroplikt har
ring görs i lagen om stöd för hemvård och rätt att välja en av kommunen anordnad dagprivat vård av barn så att den tidpunkt då ut- vårdsplats eller, som alternativ till detta, stöd
betalningen av stödet för barn som omfattas för hemvård eller privat vård under det första
av förlängd läroplikt senast upphör ses över. året av barnets läroplikt.
Lagen avses träda i kraft vid ingången av
Den föreslagna lagändringen har samband
med de ändringar av lagen om stöd för hem- 2003 samtidigt med de ovan nämnda ändvård och privat vård av barn som stadfästes i ringarna av lagen om barndagvård och lagen
november 2002, och enligt vilka föräldrar till om stöd för hemvård och privat vård av barn.
—————

MOTIVERINGAR

1.

N u lä g e o c h f ö r e s la g n a ä n d r in g ar

Enligt 11 a § 1 mom. i den gällande lagen
om barndagvård (36/1973) skall kommunen
se till att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare efter utgången av föräldrapenningperioden enligt sjukförsäkringslagen
(364/1963) kan få en av kommunen anordnad
daghemsplats eller familjedagvårdsplats för
barnet och att barnet kan få dagvård tills det
såsom läropliktigt enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) inleder den
grundläggande utbildningen. Dagvård skall
dock anordnas under en del av dagen, när
barnet innan det har nått den i lagen om
grundläggande utbildning nämnda läropliktsåldern deltar i förskoleundervisning enligt
lagen om grundläggande utbildning. I 11 a §
2 mom. lagen om barndagvård bestäms om
rätten till stöd för hemvård eller privat vård
som ett alternativ till dagvårdsplats. De bestämmelser som i sak motsvarar denna bestämmelse ingår i 1 § och 3 § 1 mom. lagen
om stöd för hemvård och privat vård av barn
(1128/1996, nedan stödlagen).
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Bestämmelserna i 11 a § 1 mom. ändrades
med en lag (881/2002) som stadfästes den
1 november 2002. Genom lagändringen utvidgades rätten för barnets föräldrar eller
andra vårdnadshavare att få en av kommunen
anordnad dagvårdsplats så att den även gäller
under det första året av läroplikten i fråga om
barn som omfattas av s.k. förlängd läroplikt
enligt 25 § 2 mom. lagen om grundläggande
utbildning. Enligt den huvudregel för läroplikten som ingår i 25 § 1 mom. lagen om
grundläggande utbildning börjar läroplikten
det år då barnet fyller sju år. Barn som omfattas av förlängd läroplikt blir dock läropliktiga ett år tidigare än vad som bestäms i huvudregeln i 25 § 1 mom. lagen om grundläggande utbildning.
I samband med att 11 a § 1 mom. ändrades,
ändrades även 4 § 4 mom. lagen om stöd för
hemvård och privat vård av barn (882/2002).
Genom lagändringen utvidgades vårdpenningen enligt stödet för privat vård till att
även gälla under det första året av läroplikten
i fråga om barn som omfattas av förlängd läroplikt.
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De ovan nämnda lagändringarna hänför sig
till budgetpropositionen för 2003. Lagändringarna stadfästes den 1 november 2002 och
träder i kraft den 1 januari 2003.
Enligt den huvudregel som ingår i 17 §
2 mom. i gällande lag upphör betalningen av
stödet när rätten till stöd enligt 3 § upphör eller de andra villkoren för stödet inte längre
uppfylls. Enligt 17 § 3 mom. upphör stödet
dock senast den 31 juli det år då barnet som
läropliktigt inleder den grundläggande utbildningen. Bestämmelserna i 3 mom. står i
strid med den ovan nämnda lagändringen,
enligt vilken föräldrars rätt att välja en av
kommunen anordnad dagvårdsplats eller,
som alternativ till detta, stöd för hemvård eller privat vård, utsträcktes till att även gälla
under det första året av läroplikten i fråga om
barn som omfattas av förlängd läroplikt. För
att rätta till detta missförhållande föreslås att
17 § 3 mom. ändras så, att betalningen av
stödet när det gäller barn som omfattas av
förlängd läroplikt dock upphör senast det år
som följer på det år då läroplikten börjat.
Den föreslagna lagändringen är teknisk.
2.

P r o p o s itio n e n s e ko n o mis ka
v e r kn in g a r

Propositionen har inga ekonomiska verkningar.

3.

B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet.
4.

A n d r a o mst ä n d ig h e t e r s o m in v e r ka r p å p r o p o s it io n e n s in n e h å ll

Propositionen hänför sig till de lagar om
ändring av 11 a § lagen om barndagvård och
4 och 28 § lagen om stöd för hemvård och
privat vård av barn som stadfästes den
1 november 2002 (RP 151/2002 rd; RSv
124/2002 rd) med stöd av vilka föräldrars rätt
att välja en av kommunen anordnad dagvårdsplats eller, som alternativ till detta, stöd
för hemvård eller privat vård, utsträcktes till
att även gälla under det första året av läroplikten i fråga om barn som omfattas av förlängd läroplikt.
5.

I kr a f t t r ä d a n d e

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2003 samtidigt med lagen om ändring av
11 a § lagen om barndagvård och lagen om
ändring av 4 och 28 § lagen om stöd för
hemvård och privat vård av barn som stadfästes den 1 november 2002.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring av 17 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn
(1128/1996) 17 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1291/1999, som följer:
om grundläggande utbildning börjar ett år tidigare än vad som bestäms i lagens 25 §
1 mom., upphör utbetalningen av stödet dock
senast det år som följer på det år då läroplikten började.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

17 §
Utbetalning

——————————————
Utbetalningen av stödet upphör dock senast
den 31 juli det år då barnet som läropliktigt
inleder den grundläggande utbildningen. Om
läroplikten med stöd av 25 § 2 mom. lagen
—————
Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Eva Biaudet
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av 17 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn
(1128/1996) 17 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1291/1999, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
17 §
Utbetalning

——————————————
Utbetalningen av stödet upphör dock senast den 31 juli det år då barnet som läropliktigt inleder den grundläggande utbildningen.

——————————————

——————————————
Utbetalningen av stödet upphör dock senast den 31 juli det år då barnet som läropliktigt inleder den grundläggande utbildningen. Om läroplikten med stöd av 25 §
2 mom. lagen om grundläggande utbildning
börjar ett år tidigare än vad som bestäms i
lagens 25 § 1 mom., upphör utbetalningen
av stödet dock senast det år som följer på
det år då läroplikten började.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2003.
———

