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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till änd
ring av lagen om stöd rör hemvård och privat vård av barn 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om stöd 
för hemvård och privat vård av barn ändras 
så att de i lagen angivnf.l, markbeloppen änd
ras till euro och cent. Andringarna skall ut
föras med hjälp av den fastställda omräk
ningskoefficienten. Nuvarande markbelopp 
avrundas i huvudsak enligt de avrundnings
regler som ingår i euroförordningen till när
maste cent. Det föreslås emellertid att in
komstgränserna för stödets vårdtillägg av
rundas uppåt till närmast högre hela tio eu
ro. Samtidigt föreslås att de språkliga 

uttryck som avser mark ändras till euro och 
cent eller neutrala uttryck. 

Propositionen utgör en del av en större 
helhet där de markbelopp som ingår i lag
stiftningen om bl.a. utkomstskydd samt för
måner och avgifter inom social- och hälso
vården ändras till euron och cent, då euro 
från ingången av 2002 även har blivit kon
tant valuta och den finska marken tas ur 
bruk. 

Lagen avses träda i kraft den l januari 
2002. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge 

Finland håller stegvis på att övergå till 
Europeiska ekonomiska och monetära unio
nens gemensamma valutasystem. Euron in
fördes i Finland som kontovaluta den l ja
nuari 1999 samtidigt som den oåterkalleliga 
omräkningskursen 5,94573 fastställdes. A v
rundning av penningbelopp och övriga frå
gor av teknisk natur har också fastställts i de 
övernationella rättsakterna (EG) nr 1103/97 
och nr 974/98. 

Den offentliga förvaltningen samt pension
sanstalterna och försäkrin~sbranschen i öv
rigt kommer med tanke pa personkunder att 
övergå till euron först efter den tre år långa 
övergångsperioden, dvs. den l januari 2002. 
Före det kommer olika lagstadgade förmåner 
inom socialskyddet att betalas i mark. Euron 
kommer inte att användas som kontant valu
ta före den l januari 2002. 

Det centrala innehållet i Folkpensionsan
staltens verksamhet är fastställande och be
talning av olika penningersättningar inom 
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utkomstskyddet Det finns mer än 30 lagar 
och ca 60 författningar på lägre nivå som 
Folkpensionsanstalten skall verkställa. I den 
aktuella förmånslagstiftningen finns sam
manlagt ca 200 sådana paragrafer där det 
nämns ett markbelopp och lika många para
grafer som innehåller hänvisningar till eller 
som i övrigt stöder sig på en sådan be
stämmelse. 

En del av markbeloppen uttrycks i hela 
mark eller med en noggrannhet av l O, 100, 
l 000 eller rentav l O 000 mark. De jämna 
tal som innehåller mest nollor uttrycker 
inkomst- eller förmögenhetsgränser eller för
valtningsmässiga gränser i mark. Om mark
beloppet inte är bundet vid något index be
varas i allmänhet den ursprungliga exakt
hetsnivån i samband med eventuella separata 
höjningar. Avsikten med att använda jämna 
summor har bl.a. varit att utforma lagstift
ningen klarare och &öra sifferuppgifterna 
lättare att komma i hag eller att underlätta 
informationen. 

De nuvarande avrundningsreglerna som 
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ingår i olika lagar och som gäller för mark 
och penni kan inte som sådana tillämpas på 
euro och cent, som är nästan sex gånger 
större. Därför borde de slopas eller vid be
hov ändras. 

Markbeloppen för de förmåner som regle
ras i lagen om stöd för hemvård och privat 
vård av barn uttrycks nuförtiden i hela tio 
eller hundra mark. Det enda undantaget ut
gör den partiella vårdpenningen, som för 
tillfället uppgår till 375 mark. Inkomstgrän
serna har fastställts i hela tio mark. Det min
sta belopp som betalas är l 00 mark. I lagen 
ingår dessutom en avrundningsregel med 
hjälp av vilken beloppen av de stöddelar 
som skall betalas avrundas var för sig till 
hela mark. 

2. Föreslagna ändringar 

Juridiskt sett är lagändringarna inte nöd
vändiga ens efter det att euron har tagits i 
bruk som kontantvaluta den l januari 2002. 
Det har fastställts övernationella bestämmel
ser för omräkning av pengar och avrund
ningar i samband därmed och dessa bestäm
melser kan tillämpas som sådana. Med tanke 
på rättssäkerheten, lagstiftningens förståelig
het, informativiteten och kundbetjäningen 
borde markbelopp dock inte förekomma i 
författningarna efter det att euro och cent 
har ersatt mark och penni. 

Regeringen utgår från att markbeloppen i 
alla författningar som gäller förmåner och 
som Folkpensionsanstalten verkställer, lik
som även markbeloppen i lagstiftningen i 
allmänhet ändras till euro från början av år 
2002. Omräkningen till euro och cent görs i 
regel med hjälp av den fastställda omräk
ningskoefficienten samt enligt den avrund
ningsregel som ingår i euroförordningen. 

De förmåner som betalas skall enligt för
slaget i allmänhet definieras med en cents 
noggrannhet. En cents noggrannhet är dock 
inte ändamålsenlig i alla situationer. Redan 
med tanke på legitimiteten i fråga om verk
stäliandet av lagstiftningen är det tvivelaktigt 
om det går att uppskatta framtida årsinkoms
ter, t.ex. arbets- och töretagarinkomster med 
en cents noggrannhet. Detsamma, gäller för 
bedömningen av förmögenhet. Atminstone 
vissa icke indexbundna inkomst- och förmö
genhetsgränser borde kunna uttryckas på en 
grövre nivå i lagstiftningen, t.ex. i hela euro 
eller tio euro. 

Det vore skäl att iaktta enhetliga principer 

inom socialskyddet och i synnerhet inom 
den lagstiftning som verkställs av samma 
organisation. Ett viktigt mål är emellertid att 
kostnaderna inte får stiga. A andra sidan får 
förmånemas nivå inte heller sjunka för in
dividen och i synnerhet får utbetalningen av 
en förmån inte upphöra. 

I propositionen föreslås att de markbelopp 
som ingår i lagen om stöd för hemvård och 
privat vård av barn ( 1128/ 1996) omräknas 
till euro och vid behov till cent. Utgångs
punkten enligt förslaget är att omräknings
koefficienten används som sådan vid omräk
ningen. De penningbelopp som nu anges i 
hela mark eller hundra mark kommer att 
ändras till belopp som uttrycks med en cents 
noggrannhet. Avrundningen skall göras till 
närmaste cent i enlighet med euroförord
ningen, dvs. två decimaler kommer att an
vändas när den vanliga avrundningen av 5 
til\~mpas. 

A ven vård tillägget, som enligt gällande lag 
är jämnt l 000 mark, omräknas så att slutre
sultatet uttrycks med en noggrannhet av en 
euro och en cent. Inkomstgränserna för 
vårdtillägget i lagens 5 § 3 mom. avrundas 
däremot uppåt till närmast högre hela tio 
euro. Dessa inkomstgränser har i gällande 
la$ definierats med tio marks noggrannhet. 
Pa ovan nämnda grunder är det ändamålsen
ligt att bibehålla en dylik inkomstgräns med 
en grövre noggrannhet än en cent när storle
ken på förmånen fastställs, i synnerhet då 
inkomstgränserna i nämnda lag inte är bund
na vid något index. 

Då den allmänna utgångspunkten är att 
ingen på grund av omräkningen helt får för
lora sm rätt till stöd, skall det nuvarande 
markbelopp som gäller den minsta förmån 
som betalas ut omvandlas till euro och cent 
genom en avrundning av slutresultatet till 
närmaste cent i den riktning som är förmån
ligast för stödtagaren. 

3. Propositionens ekonomiska verk
ningar 

Den omvandling av inkomstgränsernas 
markbelopp till euro som föreslås i proposi
tionen kommer att öka kostnaderna för stö
det för hemvård av barn med uppskattnings
vis ca en miljon mark och kostnaderna för 
stöd föi;, privat vård av barn med 0,1 miljon 
mark. Ar 1999 var kostnaderna för stödet 
för hemvård av barn sammanlagt ca l ,9 mil
jarder mark och kostnaderna för stödet för 
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privat vård av barn ca 130 miljoner mark. I 
övrigt har propositionen inga väsentliga 
kostnadsverkningar. 

4. Beredningen av propositionen 

Finansministeriets EMU-projekt godkände 
den 18 december 1997 Finlands nationella 
övergångsplan för införande av euron. I so
cial- och hälsovårdsministeriet uppgjordes 
utgående från denna en plan för övergång 
till eurosystemet från den l januari 2002 
(promemorian av arbetsgruppen för euron, 
social- och hälsovårdsministeriets arbets
gruppspromemorior 1998:20). För över
gångsperioden tillsatte social- och hälso
vårdsministeriet den l mars 1999 ett projekt 
för införande av euron, i vars ledningsgrupp 
ingår representanter för bl.a. Folkpensions
anstalten, Finlands kommunförbund, Pen
sionsskyddscentralen och Finska Försäk
ringsbolagens Centralförbund. I projektets 
författningsarbetsgrupps arbete har också 
undervisningsministeriet, miljQministeriet 
och arbetsministeriet deltagit. Overgången 
till euro har inom statsförvaltningen koordi
nerats av en av finansministeriet tillsatt ar
betsgrupp inom den offentliga sektorn för 
EMU -projektet. Den har bl.a. utrett olika 
förvaltningsområdens synpunkter på behovet 
att revidera la~stiftningen. 

Utgående fran ovan beskrivna berednings
arbete behandlades principerna för införande 
av euron den 11 januari 2000 i statsrådets 

finanspolitiska ministerutskott Minister
utskottet godkände de allmänna principer 
som den av social- och hälsovårdsministeriet 
tillsatta ledningsgruppen för projektet för 
införande av euron lade fram i sin prome
moria den 30 november 1999. 

Enligt ledningsgruppens principer ändras 
markbeloppen i författningarna från den 
l januari 2002 till euro och cent med till
lämpning av den fastställda omräkningskoef
ficienten. Avrundningarna görs i enlighet 
med euroförordningen. Från samma tidpunkt 
betalas förmånerna i euro och cent. Inkomst
och förmögenhetsgränser samt vissa admi
nistrativa gränsvärden kan emellertid avrun
das till h~la euro eller eurobelopp som slutar 
på noll. A ven till denna del skulle lösningar
na genomföras så kostnadsneutralt som möj
ligt. Sådana uttryck som mark eller markbe
lopp i författningarna ändras till euro, pen
ningbelopp e.d. Förmånen får inte minska 
och i synnerhet inte upphöra på grund av 
införandet av euron. Ovan nämnda principer 
tillämpas även i författningar av lägre rang 
än lag och i tillämpliga delar även i annan 
lagstiftning än den som gäller socialskyddet 

Denna proposition, som gäller stöd för 
hemvård och privat vård av barn, har beretts 
i enlighet med de allmänna principer som 
beskrivs ovan. Den har beretts som tjänste
uppdrag vid social- och hälsovårdsministeri
~.t i samarbete med Folkpensionsanstalten. 
Overenskommelse om de centrala lösningar
na nåddes redan i samband med social- och 
hälsovårdsministeriets arbete med projektet 
för införande av euron. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslag 

4 §. Vårdpenning. Det föreslås att markbe
loppen i paragrafens 2, 3 och 4 mom. om
räknas till eurobelopp enligt den fastställda 
omräkningskursen och avrundas till närmaste 
cent i enlighet med euroförordningen. 

5 §. V årdtillägg. Det föreslås att markbe
loppen i paragrafens l och 2 mom. om
räknas till eurobelopp enligt den fastställda 
omräkningskursen och avrundas till närmaste 
cent i enlighet med euroförordningen. De in
komstgränser som ingår i 3 mom. föreslås 
däremot bli omräknade till eurobelopp och 
avrundade uppåt till närmaste hela tio euro. 

7 §. Stöd för privat vård av barn i vissa 
fall. Det föreslås att "markkamäärä" ändras 
till "määrä" i den finska texten. Eftersom 
ordet belopp redan används i den svenska 
texten föranleder detta inga ändringar i den 
svenska språkdräkten. 

10 §. Betalning av förskott. Det föreslås 
att "markkamäärä" ändras till "määrä" i pa
ragrafens 2 mom. Eftersom ordet belopp re
dan används i den svenska texten föranleder 
detta inga ändringar den svenska 
språkdräkten. 

13 §. Partiell vårdpenning. Det mark
belopp som ingår i paragrafens 4 mom. före
slås bli omräknat till eurobelopp enligt den 
fastställda omräkningskursen och avrundat 
till närmaste cent enligt euroförordningen. 

18 §. B etalningssätt. Förlust av stödpost 
Det föreslås att den avrundningsregel som 
ingår i paragrafens 2 mom. och som gäller 
beloppen av de stöddelar som skall betalas 
slopas såsom onödig då vi övergår till euro
belopp, eftersom det föreslås att eurobelop
pen skall anges direkt i cent. Enligt förslaget 
skall det minsta markbelopp som betalas 
omräknas till euro enligt den fastställda offi
räkningskursen och avrundas nedåt till när
maste cent. 

20 §. Kommuntillägg. Det föreslås att 
"markkamäärä" i paragrafens l mom. i den 
finska texten ändras till "määrä". Eftersom 
ordet belopp redan används i den svenska 
texten föranleder detta inga ändringar i den 
svenska språkdräkten. 

2. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l januari 
2002. 

Lagförslaget som gäller stöd för hemvård 
och privat vård av barn ges till riksdagen i 
ett sa tidigt skede för att Folkpensionsanstal
ten använder hemvårdsstödet som ett s.k. 
pilotsystem vid ADB- och annan planering. 
Med hjälp av det skapas de tekniska lös
ningsmodeller som ligger till grund när övri
ga system senare övergår från mark till euro. 
Det är viktigt att innehållsmässiga lösningar 
inte ändras mitt i ett planeringsskede som 
genomförs med mycket stram tidtabell och 
knappa resurser. 

De beslut som gäller stöd för hemvård och 
privat vård av barn omfattar tidsperioder 
vilka som allra längst överskrider 6 år. Av
sikten är att Folkpensionsanstalten redan i 
juni 2000 kunde börja fatta beslut med stöd 
av den övergångsbestämmelse som gäller 
ikraftträdandet av denna lag. Beslutet och 
därtill hörande meddelande kommer att be
röra både det i gällande lag avsedda stödet 
för hemvård och privat vård av barn i mark
belopp som betalas till utgången av 2001 
och det i denna lag avsedda stödet i eurobe
lopp som skall tillämpas från början av år 
2002. 

Folkpensionsanstalten har för avsikt att 
före utgången av 200 l fatta särskilda beslut 
med beloppen angivna i euro i fråga om så
dana fall där man tidigare endast har fattat 
beslut med beloppen angivna i mark. Efter
som stöd för hemvård och privat vård av 
barn i de flesta fall )usteras redan före in
gången av 2002, da förutsättningarna för 
beviljande av stöd förändras, blir man enligt 
det arrangemang som nu föreslås tvungen att 
fatta särskilda beslut med beloppen angivna 
i euro endast för en mycket liten del av 
stöd tagarna. 

A v dessa orsaker är det nödvändigt att 
lösningarna bestäms i lag redan i det här 
skedet. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 

om ändring av lagen om stöd rör 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 

(112811996) 4 § 2-4 mom., 5 § 1-3 mom. samt den finska språkdräkten i 7 § och i 10 § 
2 mom., 13 § 4 mom., 18 § 2 mom. samt den finska språkdräkten i 20 § l mom., av dessa 
lagrum 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 129111999, som följer: 

4§ 

Vårdpenning 

Vårdpenning enligt stödet för hemvård av 
barn är 252,28 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 kalen
dermånad för varje annat barn. 

Vårdpenningen enligt stödet för privat 
vård av barn är 117,73 euro per kalendermå
nad för varje barn i familjen. Vårdpenningen 
betalas på det villkor att föräldrarna eller 
andra vardnadshavare inte i fråga om nå~ot 
barn utnyttjar sin rätt till stöd för hemvard 
av barn. 

Utan hinder av 3 mom. är vårdpenningen 
enligt stödet för privat vård av barn dock 
58,87 euro per kalendermånad, om barnet 
deltar i sådan dagvård eller sådan förskole
undervisning enligt lagen om grundläggande 
utbildning som avses i 3 § 3 mom. eller om 
barnet i enlighet med 27 § lagen om grund
läggande utbildning inleder den grundläg
gande utbildningen ett år tidigare än vad 
som bestäms. 

5 § 

Vårdtillägg 

Vårdtillägg enligt stödet för hemvård av 
barn betalas för ett barn i familjen som be
rättigar till vårdpenning enligt stödet för 
hemvård av barn. Vårdtilläggets fulla belopp 
är 168,19 euro per kalendermånad. 

Vårdtillägg till stödet för privat vård beta
las för varje barn i familjen. Vårdtillägg be
talas på det villkor att föräldrarna eller andra 
vårdnadshavare inte utnyttjar sin rätt till stöd 
för hemvård av barn. Vårdtilläggets fulla 
belopp per barn är 134,55 euro per kalender-

månad. 
Vårdtillägg betalas till fullt belopp, då fa

miljens månadsinkomster inte överskrider en 
inkomstgräns som bestäms enligt familjens 
storlek. Om inkomstema överskrider in
komstgränsen, minskar vårdtilläggets fulla 
belopp med en procentandel av de överskri
dande inkomstema som bestäms enligt fa
miljens storlek. Då inkomstgränsen bestäms 
beaktas i familjens storlek högst två av fa
miljens barn, som därtill skall omfattas av 
rätten att välja dagvårdsplats enligt 11 a § 
lagen om barndagvård. 

Familjens stor- Inkomstgräns Sänknings-
lek, personer euro/mån procent 

2 l 160 11,5 
3 l 430 9.4 
4 l 700 7,9 

7 § 

Stöd för privat vård av barn i vissa fall 

Utan hinder av vad som stadgas om be
loppet av stödet för privat vård av barn är 
stödet dock alltid högst lika stort som det 
belopp som barnets förälder eller en annan 
vårdnadshavare för barnet och vårdprodu
centen har kommit överens om som ersätt
ning för vården. 

10 § 

Betalning av förskott 

Kommunen skall på grundval av det med
delande som nämns i l mom. senast den 20 
i samma månad till folkpensionsanstalten så 
som anstalten bestämmer i förskott betala 
det belopp som anges i l mom. 
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13 § 

Partiell vårdpenning 

Den partiella vårdpenningen är 63,07 euro 
per kalendermånad. Endast den ena av bar
nets föräldrar eller en annan vårdnadshavare 
för barnet har rätt till stöd. 

18 § 

B etalningssätt. Förlust av stödpost 

Om en post skulle vara mindre än 16,81 
euro, betalas stödet inte. 

Helsingfors den 12 maj 2000 

20 § 

Kommuntillägg 

Utan hinder av vad denna lag stad~ar om 
vårdpenning och vårdtillägg kan vardpen
ningen eller vårdtillägget enligt beslut av 
kommunen betalas förhöjt med ett belopp 
som kommunen bestämmer (kommuntil
lägg). 

Denna lag träder i kraft den l januari 
2002. 

Beslut och meddelande om stödbelopp 
som avses i denna lag kan fattas och ges i 
euro redan innan lagen träder i kraft. 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

Omsorgsminister Osmo Soininvaara 
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Bilaga 

Lag 

om ändring av 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) 4 § 2-4 mom., 5 § 1-3 mom. samt den finska språkdräkten i 7 §och i 10 § 
2 mom., 13 § 4 mom., 18 § 2 mom. samt den finska språkdräkten i 20 § l mom., av dessa 
lagrum 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1291/1999, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

4§ 

Vårdpenning 

Vårdpenning enligt stödet för hemvård av 
barn är l 500 mark för ett barn under tre år 
i familjen och 500 mark för varje följande 
barn under tre år samt 300 mark per kalen
dermånad för varje annat barn. 

Vårdpenningen enligt stödet för privat 
vård av barn är 700 mark per kalendermå
nad för varje barn i familjen. Vårdpenningen 
betalas på det villkor att föräldrarna eller 
andra vardnadshavare inte i fråga om något 
barn nyttjar sin rätt till stöd för hemvård av 
barn. 

Utan hinder av 3 mom. är vårdpenningen 
enligt stödet för privat vård av barn dock 
350 mark per kalendermånad, om barnet 
deltar i sådan dagvård eller sådan förskole
undervisning enligt lagen om grundläggande 
utbildning som avses i 3 § 3 mom. eller om 
barnet i enlighet med 27 § lagen om grund
läggande utbildning inleder den grundläg
gande utbildningen ett år tidigare än vad 
som bestäms. 

5 § 

Vårdtillägg 

Vårdtillägg enligt stödet för hemvård av 
barn betalas för ett barn i familjen som be
rättigar till vårdpenning enligt stödet för 
hemvård av barn. Vårdtilläggets fulla belopp 
är l 000 mark per kalendermånad. 

Vårdtillägg till stödet för privat vård beta
las för varje barn i familjen. Vårdtillägg be
talas på det villkor att föräldrarna eller andra 

Vårdpenning enligt stödet för hemvård av 
barn är 252,28 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 kalen
dermånad för varje annat barn. 

Vårdpenningen enligt stödet för privat 
vård av barn är 117,73 euro per kalendermå
nad för varje barn i familjen. Vårdpenningen 
betalas på det villkor att föräldrarna eller 
andra vardnadshavare inte i fråga om något 
barn utnyttjar sin rätt till stöd för hemvård 
av barn. 

Utan hinder av 3 mom. är vårdpenningen 
enligt stödet för privat vård av barn dock 
58,87 euro per kalendermånad, om barnet 
deltar i sådan dagvård eller sådan förskole
undervisning enligt lagen om grundläggande 
utbildning som avses i 3 § 3 mom. eller om 
barnet i enlighet med 27 § lagen om grund
läggande utbildning inleder den grundläg
gande utbildningen ett år tidigare än vad 
som bestäms. 

5 § 

Vårdtillägg 

Vårdtillägg enligt stödet för hemvård av 
barn betalas för ett barn i familjen som be
rättigar till vårdpenning enligt stödet för 
hemvård av barn. Vårdtilläggets fulla belopp 
är 168,19 euro per kalendermånad. 

Vårdtillägg till stödet för privat vård beta
las för varje barn i familjen. Vårdtillägg be
talas på det villkor att föräldrarna eller andra 
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Gällande lydelse 

vårdnadshavare inte utnyttjar sin rätt till stöd 
för hemvård av barn. Vårdtilläggets fulla 
belopp per barn är 800 mark per kalender
månad. 

Vårdtillägg betalas till fullt belopp, då fa
miljens månadsinkomster inte överskrider en 
inkomstgräns som bestäms enligt familjens 
storlek. Om inkomsterna överskrider in
komstgränsen, minskar vårdtilläggets fulla 
belopp med en procentandel av de överskri
dande inkomsterna som bestäms enligt fa
miljens storlek. Då inkomstgränsen bestäms 
beaktas i familjens storlek högst två av fa
miljens barn, som därtill skall omfattas av 
rätten att välja dagvårdsplats enligt 11 a § 
lagen om barndagvård. 

Familjens stor- Inkomst$räns Sänknings-
lek, personer mark/man procent 

2 6 890 11,5 
3 8 480 9,4 
4 10 070 7,9 

7 § 

Stöd för privat vård av barn i vissa fall 

Utan hinder av vad som stadgas om be
loppet av stödet för privat vård av barn är 
stödet dock alltid högst lika stort som det 
belopp som barnets förälder eller en annan 
vårdnadshavare för barnet och vårdprodu
centen har kommit överens om som ersätt
ning för vården. 

Föreslagen lydelse 

vårdnadshavare inte utnyttjar sin rätt till stöd 
för hemvård av barn. Vårdtilläggets fulla 
belopp per barn är 134,55 euro per kalender
månad. 

Vårdtillägg betalas till fullt belopp, då fa
miljens månadsinkomster inte överskrider en 
inkomstgräns som bestäms enligt familjens 
storlek. Om inkomsterna överskrider in
komstgränsen, minskar vårdtilläggets fulla 
belopp med en procentandel av de överskri
dande inkomsterna som bestäms enligt fa
miljens storlek. Då inkomstgränsen bestäms 
beaktas i familjens storlek högst två av fa
miljens barn, som därtill skall omfattas av 
rätten att välja dagvårdsplats enligt 11 a § 
lagen om barndagvård. 

Familjens stor- Inkomstgräns Sänknings-
lek, personer eurolmån procent 

2 l 160 11,5 
3 l 430 9,4 
4 l 700 7,9 

7§ 

Stöd för privat vård av barn i vissa fall 

Utan hinder av vad som stadgas om be
loppet av stödet för privat vård av barn är 
stödet dock alltid högst lika stort som det 
belopp som barnets förälder eller en annan 
vårdnadshavare för barnet och vårdprodu
centen har kommit överens om som ersätt
ning för vården. 

10 § 

Betalning av förskott 

Kommunen skall på grundval av det med
delande som nämns i l mom. senast den 20 
i samma månad till folkpensionsanstalten så 
som anstalten bestämmer i förskott betala 
det belopp som anges i l mom. 

Kommunen skall på grundval av det med
delande som nämns i l mom. senast den 20 
i samma månad till folkpensionsanstalten så 
som anstalten bestämmer i förskott betala 
det belopp som anges i l mom. 

13§ 

Partiell vårdpenning 

Den partiella vårdpenningen är 375 mark Den partiella vårdpenningen är 63,07 euro 
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Gällande lydelse 

per kalendermånad. Endast den ena av bar
nets föräldrar eller en annan vårdnadshavare 
för barnet har rätt till stöd. 

Föreslagen lydelse 

per kalendermånad. Endast den ena av bar
nets föräldrar eller en annan vårdnadshavare 
för barnet har rätt till stöd. 

18 § 

B etalningssätt. Förlust av stödpost 

B e loppen av de stöddelar som skall betalas 
avrundas var för sig till hela mark så att om 
den del som överstiger ett helt markbelopp 
är 50 penni eller mindre, sänks beloppet till 
närmaste hela mark, och om den är större än 
50 penni, höjs beloppet till närmast högre 
hela mark. Om en post skulle vara mindre 
än l 00 mark, betalas stödet inte. 

20 § 

Kommuntillägg 

Utan hinder av vad denna lag stad~ar om 
vårdpenning och vårdtillägg kan vardpen
ningen eller vårdtillägget enligt beslut av 
kommunen betalas förhöjt med ett belopp 
som kommunen bestämmer (kommuntil
lägg). 

209106Q 

Om en post skulle vara mindre än 16,81 
euro, betalas stödet inte. 

20 § 

Kommuntillägg 

Utan hinder av vad denna lag stad~ar om 
vårdpenning och vårdtillägg kan vardpen
ningen eller vårdtillägget enligt beslut av 
kommunen betalas förhöjt med ett belopp 
som kommunen bestämmer (kommuntil
lägg). 

Denna lag träder i kraft den l januari 
2002. 

B e slut och meddelande om stödbelopp 
som avses i denna lag kan fattas och ges i 
euro redan innan lagen träder i kraft. 




