Lagförslag

1.
Lag
om ändring av lagen om småbarnspedagogik

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) 19 § mom. och
ändras 12 och 15 § samt 17 § 4 mom. som följer:
12 §
Rätt till småbarnspedagogisk verksamhet
Kommunen ska, utöver vad som föreskrivs i 5 §, se till att barnet innan den läroplikt som
avses i lagen om grundläggande utbildning uppkommer får delta i småbarnspedagogik i enlighet
med det behov som barnet och dess förälder eller någon annan vårdnadshavare till det anger
inom en sådan av kommunen anordnad plats som avses i 1 § 2 mom. 1 eller 2 punkten sedan
den tid har löpt ut för vilken moderskaps- och föräldrapenning eller partiell föräldrapenning
enligt sjukförsäkringslagen får betalas. Småbarnspedagogisk verksamhet ska dock inte ordnas
för barnet under den tid för vilken den faderskapspenning utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden som avses i 9 kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen får betalas.
När ett barn innan det nått den läropliktsålder som avses i lagen om grundläggande utbildning deltar i förskoleundervisning eller i annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås eller i grundläggande utbildning enligt lagen om grundläggande utbildning, ska småbarnspedagogik ordnas så att den kompletterar det behov som barnet och dess
förälder eller någon annan vårdnadshavare till det anger.
15 §
Bevarande av samma plats inom småbarnspedagogiken
Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken kvarstår även om barnet inte får småbarnspedagogik under de avsnitt av faderskapspenningsperioden som avses i 9 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen. Frånvaro som beror på avsnitt av faderskapspenningsperioden ska anmälas
till daghemmet eller familjedaghemmet senast två veckor innan den planerade perioden inleds.
17 §
Ansökan
——————————————————————————————

Om behovet av småbarnspedagogik hos ett barn som deltar i småbarnspedagogik oförutsett
blir mer omfattande på grund av sysselsättning, studier eller utbildning, ska kommunen dock
omedelbart efter det att det ändrade behovet har kommit den till känna ordna en plats inom
småbarnspedagogiken som fyller det utvidgade behovet.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————
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2.
Lag
om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 4 § 4
mom., 4 a §, 5 § 4 mom. och 24 § 3 mom.,
av dem 4 § 4 mom. och 4 a § sådana de lyder i lag 544/2018 samt 24 § 3 mom. och 5 § 4
mom. sådana de lyder i lag 109/2016, och
ändras 3 § 1 mom., 4 § 3 mom., 5 § 4 mom., 22 § 4 mom. och 23 § 2 mom.,
av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 27/2019, 4 § 3 mom. och 22 § 4 mom. sådana de
lyder i lag 544/2018, samt 5 § 4 mom. och 23 § 2 mom. sådana de lyder i lag 109/2016, som
följer:
3§
Rätt till stöd för hemvård och privat vård av barn
I denna lag avsett stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn förutsätter att
barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare inte väljer en i 12 § i lagen om småbarnspedagogik
avsedd av kommunen anordnad plats inom småbarnspedagogiken och att barnet faktiskt är bosatt i Finland. En över tre månader lång utlandsvistelse betraktas inte som faktisk bosättning i
Finland.
——————————————————————————————
4§
Vårdpenning
——————————————————————————————
Vårdpenningen enligt stödet för privat vård av barn är 160,00 euro per kalendermånad för
varje barn i familjen som är berättigat till den småbarnspedagogik som avses i 12 § 1 mom. i
lagen om småbarnspedagogik och 58,87 euro per kalendermånad för varje barn i familjen som
är berättigat till den småbarnspedagogik som avses i 12 § 2 mom. i den lagen.
——————————————————————————————
5§
Vårdtillägg
——————————————————————————————
I det fall som avses i 12 § 2 mom. i lagen om småbarnspedagogik är vårdtillägget till stödet
för privat vård av barn dock hälften av det belopp som vårdtillägget annars skulle uppgå till.
3

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 bestämningsgrunderna för
det kommunala tillägg som avses i 20 § i denna lag.
23 §
Informationsskyldighet
——————————————————————————————
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,
2) den småbarnspedagogik som avses ovan upphör,
3) kommunen har vetskap om att barnet är i sådan anstalts- eller familjevård som avses i 19 §
i denna lag, eller
4) barnet har flyttat till en annan kommun
samt om andra möjliga omständigheter som påverkar utbetalningen av stödet eller stödets
belopp och som kommunen känner till.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————
Helsingfors den oktober 2019

Statsminister

Antti Rinne

Undervisningsminister Li Andersson
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av lagen om småbarnspedagogik

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) 19 § mom. och
ändras 12 och 15 § samt 17 § 4 mom.,
som följer:
Gällande lagstiftning

Lagförslag

12 §

12 §

Rätt till småbarnspedagogisk verksamhet

Rätt till småbarnspedagogisk verksamhet

Kommunen ska, utöver vad som föreskrivs
i 5 §, se till att barnet innan den läroplikt som
avses i lagen om grundläggande utbildning
uppkommer får delta i 20 timmar småbarnspedagogik i veckan på en sådan av kommunen
anordnad plats som avses i 1 § 2 mom. 1 eller
2 punkten efter utgången av den tid för vilken
moderskaps- och föräldrapenning eller partiell
föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen
får betalas. Småbarnspedagogik ska dock inte
ordnas för barnet under den tid för vilken den
faderskapspenning utanför moderskaps- och
föräldrapenningsperioden som avses i 9 kap. 7
§ 1 mom. i sjukförsäkringslagen får betalas.

Kommunen ska, utöver vad som föreskrivs
i 5 §, se till att barnet innan den läroplikt som
avses i lagen om grundläggande utbildning
uppkommer får delta i småbarnspedagogik i
enlighet med det behov som barnet och dess
förälder eller annan vårdnadshavare anger
på en sådan av kommunen anordnad plats som
avses i 1 § 2 mom. 1 eller 2 punkten efter utgången av den tid för vilken moderskaps- och
föräldrapenning eller partiell föräldrapenning
enligt sjukförsäkringslagen får betalas. Småbarnspedagogik ska dock inte ordnas för barnet under den tid för vilken den faderskapspenning utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden som avses i 9 kap. 7 § 1
Med avvikelse från 1 mom. ska den små- mom. i sjukförsäkringslagen får betalas.
barnspedagogiska verksamheten ordnas på
heltid om barnets föräldrar eller andra vårdNär ett barn innan det nått den läropliktsålnadshavare på det sätt som avses i lagen om der som avses i lagen om grundläggande ututkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) ar- bildning deltar i förskoleundervisning eller i
betar på heltid eller studerar, verkar som före- annan verksamhet genom vilken målen för
tagare eller är sysselsatta på heltid i eget ar- förskoleundervisningen uppnås eller i grundbete. När ovan nämnda situation upphört ska läggande utbildning enligt lagen om grundlägsmåbarnspedagogik fortfarande ordnas enligt gande utbildning, ska småbarnspedagogik
detta moment i två månaders tid, förutom om ordnas så att den kompletterar det behov som
barnets förälder eller en annan vårdnadsha- barnet och dess förälder eller någon annan
vare stannar hemma för att sköta ett annat barn vårdnadshavare till det anger.
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Gällande lagstiftning

Lagförslag

som bor i familjen eller om denne pensioneras.
Barnet har rätt till mer omfattande småbarnspedagogik än vad som föreskrivs i 1
mom. i den omfattning som behövs på grund
av att barnets förälder eller en annan vårdnadshavare till barnet arbetar på deltid eller
tillfälligt deltar i sysselsättningsfrämjande
service, rehabilitering eller något annat motsvarande skäl.
För barnet ska anordnas småbarnspedagogik i heldagsvård, om det behövs med tanke på
barnets utveckling eller behov av stöd eller på
grund av familjens omständigheter eller om
det annars är befogat med hänsyn till barnets
bästa.
Oberoende vad som föreskrivs i 1 mom. ska
småbarnspedagogisk verksamhet inte ordnas
när barnet deltar i sådan förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning. I sådana fall ska småbarnspedagogisk verksamhet dock ordnas efter behov om barnet har rätt
till mer omfattande småbarnspedagogik än 1
mom. föreskriver.
15 §

15 §

Bevarande av samma plats inom småbarnspedagogiken

Bevarande av samma plats inom småbarnspedagogiken

Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken kvarstår även om barnet inte får småbarnspedagogik under de avsnitt av faderskapspenningsperioden som avses i 9 kap. 7 §
i sjukförsäkringslagen. Frånvaro som beror
avsnitt av faderskapspenningsperioden ska
anmälas till daghemmet eller familjedaghemmet senast två veckor före den planerats att inledas. Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken kvarstår på daghem och om möjligt i familjedagvård, om barnets tid inom
småbarnspedagogiken ändras på det sätt som
anges i 12 § 1—4 mom.

Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken kvarstår även om barnet inte får småbarnspedagogik under de avsnitt av faderskapspenningsperioden som avses i 9 kap. 7 §
i sjukförsäkringslagen. Frånvaro som beror
avsnitt av faderskapspenningsperioden ska
anmälas till daghemmet eller familjedaghemmet senast två veckor före den planerats att inledas.

17 §

17 §

Ansökan

Ansökan
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Gällande lagstiftning

Lagförslag

——————————————
Om behovet av småbarnspedagogik hos ett
barn som deltar i småbarnspedagogik oförutsett blir mer omfattande på det sätt som anges
i 12 § 2 eller 3 mom., ska kommunen dock
omedelbart efter det att det ändrade behovet
har kommit den till känna ordna en plats inom
småbarnspedagogiken som fyller det utvidgade behovet.

——————————————
Om behovet av småbarnspedagogik hos ett
barn som deltar i småbarnspedagogik oförutsett blir mer omfattande på grund av sysselsättning, studier eller utbildning, ska kommunen dock omedelbart efter det att det ändrade
behovet har kommit den till känna ordna en
plats inom småbarnspedagogiken som fyller
det utvidgade behovet.

19 §
Förfaranden gällande rätten till småbarnspedagogik

(upphävs)

Kommunen ska erbjuda barn som omfattas
av den rätt till småbarnspedagogik som avses
i 12 § 1 mom. möjlighet att enligt barnets föräldrars eller andra vårdnadshavares beslut
delta i småbarnspedagogik som ordnas antingen dagligen eller under en del av veckan.
Kommunen ska efter att ha hört barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare för en bestämd tid fatta närmare beslut om regelbundna tider för den småbarnspedagogiska
verksamheten för varje barn. Beslutet om de
bestämda tiderna får inte fattas på så sätt att
rätten enligt 12 § 1 mom. inte kan tillgodoses.
Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare ska inom de tidsfrister som kommunen
bestämmer lämna en utredning över förutsättningarna för att barnet ska få småbarnspedagogik i större omfattning än 12 § 1 mom. föreskriver. Dessutom kan kommunen på grundad
anledning även vid andra tidpunkter kräva att
en sådan utredning lämnas. Barnets föräldrar
eller andra vårdnadshavare ska utan dröjsmål
när de fått vetskap om dem meddela kommunen sådana väsentliga förändringar som påverkar omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik.

———
Denna lag träder i kraft den
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20 .

2.

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

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 4 § 4
mom., 4 a §, 5 § 4 mom. och 24 § 3 mom.,
av dem 4 § 4 mom. och 4 a § sådana de lyder i lag 544/2018 samt 24 § 3 mom. och 5 § 4
mom. sådana de lyder i lag 109/2016, och
ändras 3 § 1 mom., 4 § 3 mom., 5 § 4 mom., 22 § 4 mom. och 23 § 2 mom.,
av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 27/2019, 4 § 3 mom. och 22 § 4 mom. sådana de
lyder i lag 544/2018, samt 5 § 4 mom. och 23 § 2 mom. sådana de lyder i lag 109/2016, som
följer:
Gällande lagstiftning

Lagförslag

3§

3§

Rätt till stöd för hemvård och privat vård av
barn

Rätt till stöd för hemvård och privat vård av
barn

I denna lag avsett stöd för hemvård av barn
och stöd för privat vård av barn förutsätter att
barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare
inte väljer en i 12 § 1–4 mom. i lagen om
småbarnspedagogik avsedd eller en med 12 §
5 mom. i den lagen förenlig av kommunen
anordnad plats inom småbarnspedagogiken
och att barnet faktiskt är bosatt i Finland. En
över tre månader lång utlandsvistelse betraktas inte som faktisk bosättning i Finland.—
—————————————

I denna lag avsett stöd för hemvård av barn
och stöd för privat vård av barn förutsätter att
barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare
inte väljer en i 12 § i lagen om småbarnspedagogik avsedd av kommunen anordnad plats
inom småbarnspedagogiken och att barnet
faktiskt är bosatt i Finland. En över tre månader lång utlandsvistelse betraktas inte som
faktisk bosättning i Finland.

4§

4§

Vårdpenning

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

——————————————
Vårdpenningen enligt stödet för privat vård
av barn är 160,00 euro per kalendermånad för
varje barn i familjen som är berättigat till den
småbarnspedagogik som avses i 12 § 1 mom.
i lagen om småbarnspedagogik och 58,87

——————————————
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Gällande lagstiftning

Lagförslag

småbarnspedagogik som avses i 12 § 5 mom. euro per kalendermånad för varje barn i fai den lagen.
miljen som är berättigat till den småbarnspedagogik som avses i 12 § 2 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. — — — — — — — — — — —
———

——————————————
(upphävs)

——————————————

4a§
Beslut om omfattningen av barnets rätt till
småbarnspedagogik som påverkar nivån på
stödet för privat vård av barn

(upphävs)

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§

5§

Vårdtillägg

Vårdtillägg

——————————————

——————————————
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Gällande lagstiftning

Lagförslag

I det fall som avses i 4 § 3 mom. är vårdtillI det fall som avses i 12 § 2 mom. i lagen om
ägget till stödet för privat vård av barn dock småbarnspedagogik är vårdtillägget till stödet
hälften av det belopp som vårdtillägget annars för privat vård av barn dock hälften av det beskulle uppgå till
lopp som vårdtillägget annars skulle uppgå
till.

22 §

22 §

Ändringssökande

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.

——————————————
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 grunderna för bestämmande av kommuntillägg enligt 20 § i denna
lag.

23 §

23 §

Informationsskyldighet

Informationsskyldighet

——————————————
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,
2) den småbarnspedagogik som avses ovan
upphör,
3) kommunen har vetskap om att barnets
rätt till småbarnspedagogik ändras så att det
påverkar beloppet av stödet för privat vård av
barn,

——————————————
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,
2) den småbarnspedagogik som avses ovan
upphör,
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Gällande lagstiftning

Lagförslag

4) kommunen har vetskap om att barnet är i
sådan anstalts- eller familjevård som avses i
19 § i denna lag, eller
5) barnet har flyttat till en annan kommun
samt om andra möjliga omständigheter som
påverkar utbetalningen av stödet eller stödets
belopp och som kommunen känner till.
——————————————

3) kommunen har vetskap om att barnet är i
sådan anstalts- eller familjevård som avses i
19 § i denna lag, eller
4) barnet har flyttat till en annan kommun
samt om andra möjliga omständigheter som
påverkar utbetalningen av stödet eller stödets
belopp och som kommunen känner till.
——————————————

24 §

24 §

Utlämnande och utnyttjande av uppgifter i
vissa fall

Utlämnande och utnyttjande av uppgifter i
vissa fall

——————————————
Folkpensionsanstalten har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i
fråga om erhållande av uppgifter, rätt att till
kommunen lämna ut sådana uppgifter som
den fått och som är nödvändiga för att bedöma omfattningen av ett barns rätt till småbarnspedagogik. — — — — — — — — —
—————

——————————————
(upphävs)

——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

11

