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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 3 §, den finska

språkdräkten i 4 § 2 mom. samt 9 § 1 och 3 mom.,
av dem 3 § sådan den lyder i lagarna 1291/1999, 985/2004 och 1256/2006, den finska

språkdräkten i 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 763/2008 och 9 § 1 och 3 mom. sådant det
lyder i lag 985/2004, som följer:

3 §

Val av vårdform

Stöd enligt denna lag betalas på det villkor
att barnets föräldrar eller andra vårdnadsha-
vare inte väljer en dagvårdsplats enligt 11 a §
1 mom. i lagen om barndagvård i Finland och
att barnet faktiskt är bosatt i Finland.

Rätt till vårdpenning och vårdtillägg har
man också för ett barn vars förälder eller
vårdnadshavare har rätt att arbeta enligt 78 §
1 eller 2 mom. eller 78 § 3 mom. 1, 2, 5 eller
7 punkten i utlänningslagen (301/2004). Han
eller hon ska dessutom ha i Finland giltigt
arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhål-
lande och tillstånd att arbeta i Finland minst
sex månader. Rätt till vårdpenning och vård-
tillägg har man också för ett barn vars för-
älder eller vårdnadshavare har registrerats
som arbetslös arbetssökande efter det att ett
minst sex månader långt arbetsförhållande
har upphört.

Situationer där barnet inte vistas i Finland
men där man för barnets del, med stöd av
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 883/2004 om samordning av de so-

ciala trygghetssystemen, har rätt till vårdpen-
ning och vårdtillägg enligt stödet för hem-
vård av barn i enlighet med denna lag jäm-
ställs med den situationen att barnet faktiskt
är bosatt i Finland. Rätt till stöd för hemvård
av barn föreligger dock endast, om barnet
inte har fyllt tre år eller om det hör till samma
familj som ett annat barn som är under tre år,
som berättigar till vårdpenning och som vår-
das på samma sätt.

Oberoende av 3 mom. har adoptivföräldrar
rätt till stöd för hemvård av barn tills det har
gått två år från början av den föräldrapen-
ningsperiod som föreskrivs i 9 kap. 12 § i
sjukförsäkringslagen (1224/2004) den första
betalningsdagen medräknad. En adoptivför-
älders ovan nämnda rätt till stöd för hemvård
av barn gäller emellertid inte en adoptionssö-
kande som avses i 8 § 2 mom. i adoptionsla-
gen (22/2012). Ett villkor för stödet vid adop-
tion enligt 39 § 1 punkten i adoptionslagen är
att adoptionssökanden har beviljats ett i
nämnda lagrum avsett tillstånd. Enligt 44 § i
adoptionslagen beviljas adoptionstillstånd av
adoptionsnämnden på ansökan av adoptions-
sökanden.
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Om barnet inte deltar i förskoleundervis-
ning enligt lagen om grundläggande utbild-
ning (628/1998) anses såsom val av dag-
vårdsplats som ordnas av kommunen enligt 1
mom. inte det att barnet under ett verksam-
hetsår omedelbart innan det såsom läroplik-
tigt inleder den grundläggande utbildningen
deltar i halvdagsvård som kommunen ordnar.

9 §

Finansiering

Kommunen betalar ersättning till Folkpen-
sionsanstalten för de kostnader som föranleds

av stöd som har betalts enligt denna lag, med
undantag av kostnader för stöd som betalats
enligt 3 § 2 och 3 mom., för vilka staten
betalar ersättning till Folkpensionsanstalten.
— — — — — — — — — — — — —

Den ersättning för kostnaderna som staten
ska betala enligt 1 mom. bestäms varje må-
nad på grundval av de stöd som ska betalas
till dem som är berättigade till stöd enligt 3 §
2 och 3 mom.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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