Beräkning av barnavårdsstöd
Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på
hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera
barnavårdsstödets belopp hos din egen boendekommun, eftersom FPA inte beviljar
barnavårdsstöd på Åland.

När har du rätt till barnavårdsstöd?
Du kan få hemvårdsstöd och privatvårdsstöd om ditt barn inte har beviljats en kommunal
dagvårdsplats. Stöd betalas tidigast från den första vardagen efter
föräldrapenningperiodens slut eller efter att faderskapspenningperioden efter
föräldrapenningperioden upphört, eller när andra villkor för stödet uppfylls. Om rätt till
föräldradagpenning inte uppkommer för din del börjar rätten till barnavårdsstöd emellertid
först då den kalkylerade föräldrapenningperioden upphör. Beräkningen av den kalkylerade
föräldradagpenningperioden börjar från barnets födelse och sträcker sig över 263 vardagar.
Utbetalningen av hemvårdsstöd och privatvårdsstöd upphör senast den 31 juli det år då
barnet som läropliktigt inleder den grundläggande utbildningen eller då de andra villkoren
för stödet inte längre uppfylls. När det gäller barn som omfattas av förlängd läroplikt upphör
utbetalningen senast den 31 juli året efter det år då läroplikten började. Utbetalningen av
hemvårdsstöd upphör dock senast när familjens yngsta barn fyller tre år, eller i fråga om ett
adoptivbarn tills det har gått två år från början av föräldrapenningperioden, den första
betalningsdagen medräknad.

Vem har rätt till barnavårdsstöd?
Hemvårdsstödet är en sådan familjeförmån som avses i EG-förordningarna 883/2004 och
1408/71 varför det inte krävs att barnet verkligen bor i Finland för att vårdpenning och
vårdtillägg ska kunna betalas ut. Vårdpenning och vårdtillägg kan kan även betalas för ett
barn som följer med en person som vistas i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz men
som omfattas av den finländska sociala tryggheten (t.ex. utsänd arbetstagare, tjänsteman,
arbetssökande, pensionstagare även i det fall att personen inte längre är försäkrad i
Finland). Hemvårdsstöd betalas inte för barn som vistas i annat än ett EU-/EES-land eller i
Schweiz, förutom under en normal semesterresa.
En förutsättning för utbetalning av privatvårdsstöd och partiell vårdpenning är att barnet
faktiskt bor i Finland.

Vad betalas som barnavårdsstöd?
Hemvårdsstöd och privatvårdsstöd betalas i form av vårdpenning, vårdtillägg och
kommuntillägg. Vårdtillägget är inkomstrelaterat och beloppet beror på familjens inkomster.
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Betalning av kommuntillägg och tilläggets belopp grundar sig på kommunens beslut och
varierar således från kommun till kommun. FPA betalar ut kommuntillägget för de
kommuners del som har ingått ett avtal om utbetalning med FPA. Kontrollera grunderna för
utbetalning av ett eventuellt kommuntillägg samt beloppen, t.ex. på din hemkommuns
webbplats.
De lagstadgade indexhöjningarna av barnavårdsstödet samt nivåhöjningarna beaktas i
beräkningen senast då höjningen har trätt i kraft.

Faktorer som inverkar på utbetalningen av stödet
Ansökningstid
Barnavårdsstöd ska sökas inom sex månader från den tidpunkt från och med vilken man
önskar få stödet.
Familjens storlek
Vid beräkningen av vårdtillägget till barnavårdsstödet är den maximala familjestorleken fyra
personer. Av familjens barn beaktas i familjens storlek endast de två yngsta barn som
omfattas av barnavårdsstödet.
Förskoleundervisning
När det gäller privatvårdsstödet minskas vårdpenningens belopp då barnet deltar i sådan
förskoleundervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning, och vårdtillägget för
varje barn halveras från och med det att förskoleundervisningen inleds tills den avslutas.
Hemvårdsstödets belopp påverkas inte av deltagande i förskoleundervisning, ifall barnet
inte utöver förskoleundervisningen även deltar i kommunal dagvård.
Boende-/vistelsekommun, barnets boendekommun
Barnavårdsstödet är en förmån som finansieras av kommunerna, och kommunens
betalningsskyldighet och din rätt till eventuellt kommuntillägg bestäms enligt din
boendekommun. Om du emellertid vistas på en annan ort p.g.a. studier eller andra orsaker
fastställs den betalande kommunen och din rätt till eventuellt kommuntillägg utgående från
din vistelsekommun.
Om du och det barn på grund av vilket du vill ansöka om barnavårdsstöd bor på olika orter
bestäms den betalande kommunen och din rätt till eventuellt kommuntillägg utgående från
barnets boendekommun.
Partiell och flexibel vårdpenning
Med beräkningsprogrammet kan endast hemvårdsstödets och privatvårdsstödets belopp
räknas ut. Närmare information om partiell och flexibel vårdpenning får du på FPA:s
webbplats: flexibel vårdpenning och partiell vårdpenning.
Ytterligare information om barnavårdstöd.
Från och med -datum
Ange det datum från och med vilket du vill beräkna barnavårdsstödets belopp. Du kan ange
datumet antingen genom att skriva in det i fältet eller genom att välja datum i kalendern.
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Boendekommun
Välj uppgift om boendekommun som motsvarar det från och med-datum som du angett.
Om du t.ex. på grund av studier eller andra orsaker vistas i en annan kommun än i din
boendekommun ska du som kommunuppgift välja vistelsekommunen. Om du bor
utomlands väljer du alternativet ”utomlands”.
Kommunsammanslagningar och dess inverkan på eventuella kommuntillägg beaktas i
beräkningen först då kommunsammanslagningen har ägt rum.
Familjeförhållanden
Välj den uppgift om familjeförhållanden som stämmer in på dig.
Barn
Ange barnets födelsedatum antingen genom att skriva in det i fältet eller genom att välja
datum i kalendern. Barnets födelsedatum kan inte vara ett kommande datum eller ett
senare datum än det från och med -datum som du angett.
Du kan ange uppgifter om högst fem barn. Fyll först i alla uppgifter om ett barn. Genom att
välja ”Lägg till barn” kan du lämna uppgifter om ytterligare barn.
I beräkningsprogrammet har inte separat tagits hänsyn till adoptivbarns rätt till
barnavårdsstöd. Om du vill beräkna barnavårdsstödets belopp för ett barn som du
adopterat ska du göra det på samma sätt som om barnet skulle vara under tre år. Beakta
dock att beloppet av ett eventuellt kommuntillägg bestäms enligt barnets verkliga ålder. Ett
eventuellt kommuntilläggs belopp och villkoren för utbetalning kan du kontrollera t.ex. på
din hemkommuns webbplats.
Vårdform
Välj den vårdform som motsvarar ditt barns vård. Om du som vårdform väljer Förälder,
Annan person eller Kommunal dagvård behöver du inte fylla i uppgifter om vårdtid,
vårdavgift eller din egen eller makens situation.
Om du vill beräkna hemvårdsstödets belopp även om barnet är i privat dagvård eller vårdas
av en vårdare i anställningsförhållande ska du som uppgift om vårdare välja Annan person.
Om du bor utomlands och vill räkna ut hemvårdsstödets belopp ska du som uppgift om
vårdare välja Förälder.
Förskoleundervisning
Om ditt barn är i förskoleåldern anses barnet delta i sådan förskoleundervisning som avses
i lagen om grundläggande utbildning. I så fall ska du markera uppgift om
förskoleundervisning. Förskoleundervisning inverkar på beräkningen av privatvårdsstödets
belopp.
Vårdtid
Välj den uppgift som motsvarar ditt barns vårdtid. Uppgiften är obligatorisk om du som
vårdare angett Vårdare i anställningsförhållande, Privat familjedagvårdare, Daghem eller
Gruppfamiljedagvård.
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Vårdavgift
Ange vårdavgiftens belopp i sin helhet i enlighet med vårdavtalet för ditt barn. Om enbart
självriskandelen anges kan det inverka sänkande på beräkningens resultat. Om det är fråga
om en vårdare i anställningsförhållande och antalet barn är flera än ett ska beloppet av
lönen/vårdavgiften anges för varje barn. Uppgiften är obligatorisk om du som vårdare
angett Vårdare i anställningsförhållande, Privat familjedagvårdare, Daghem eller
Gruppfamiljedagvård.
Är du/Är din make/maka, sambo eller registrerade partner
Välj den uppgift som motsvarar din situation/din makes situation. Beloppet av stödet för
privat vård av barn beror på omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik. Rätten till
småbarnspedagogik bestäms i sin tur enligt barnets föräldrars eller andra vårdnadshavares
situation.
Familjens inkomster
På vårdtillägget inverkar familjens storlek och bruttoinkomster. Vårdtillägget betalas till fullt
belopp om familjens månadsinkomster inte överskrider den inkomstgräns som fastställs
enligt familjens storlek. Inkomst som överskrider inkomstgränsen minskar vårdtilläggets
fulla belopp med en procentandel av de överskridande inkomsterna som bestäms enligt
familjens storlek.
Som familjens inkomster beaktas de inkomster som föräldrarna eller andra vårdnadshavare
som bor i samma hushåll har, samt inkomsterna hos personer som bor i samma hushåll
som en förälder eller annan vårdnadshavare och som lever i äktenskap eller under
äktenskapsliknande förhållanden. Från 1.3.2017 beaktas som inkomst även inkomster som
de barn har för vilka hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd betalas.
Föräldradagpenningarna (särskild moderskapspenning, moderskaps-, faderskaps- och
föräldrapenning) inverkar på barnavårdsstödet. Du får vårdpenning till hemvårdsstödet om
beloppet av de vårdpenningar som betalas för barnen överskrider föräldradagpenningens
belopp. I vårdpenning till hemvårdsstödet betalas således skillnaden mellan vårdpenningen
och föräldradagpenningen. FPA betalar inget hemvårdsstöd om dess belopp på grund av
samordning av förmåner uppgår till mindre än 16,81 euro/mån. Du kan få vårdtillägg som
normalt om inte familjens sammanlagda bruttoinkomster utgör ett hinder för detta. När det
gäller vårdtillägget beaktas även föräldradagpenningen som inkomst. Eventuella
familjeförmåner från utlandet kan också inverka på stödets belopp.
När det gäller privatvårdsstödet beaktas föräldradagpenningar som inkomst som påverkar
vårdtilläggets belopp.
Vissa sociala förmåner och pensioner beaktas som inkomst som påverkar vårdtilläggets
belopp. Om du eller din make har t.ex. sjukdagpenning ska du ange belopp under punkten
Egna inkomster/Makens inkomster.
Ytterligare information om barnavårdstödet och vårdtillägget
Egna inkomster
Ange alla dina månatliga löne- och andra förvärvsinkomster, kapitalinkomster, rörelse- och
yrkesinkomster samt inkomster av jord- och skogsbruk.
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Ange som inkomst även beloppet av sjukdagpenningar och/eller pensioner som du har per
månad, samt sociala förmåner som betalas från utlandet.
Ange alla inkomster till sitt bruttobelopp före skatt.
Du kan räkna ut en uppskattning av dina månadsinkomster genom att välja Beräkning av
lönen.
Makens inkomster
Ange alla månatliga löne- och andra förvärvsinkomster, kapitalinkomster, rörelse- och
yrkesinkomster samt inkomster av jord- och skogsbruk som din
make/maka/sambo/registrerade partner har.
Ange som inkomst även det månatliga beloppet av sjukdagpenningar och/eller pensioner
som han eller hon har, samt sociala förmåner som betalas från utlandet.
Ange alla inkomster till sitt bruttobelopp före skatt.
Du kan räkna ut en uppskattning av din partners månadsinkomster genom att välja
Beräkning av lönen.
Barns inkomster
Ange inkomsterna för alla de barn som vårdas hemma eller i privat vård. Ett barns
inkomster kan vara t.ex. underhållsstöd, underhållsbidrag, familjepension eller
kapitalinkomster.
Räkna ihop barnens inkomster och ange här det sammanlagda beloppet. Ange
bruttobeloppet, alltså inkomsten före skatt.
Avdrag sammanlagt
Ange beloppet av underhållsbidrag och/eller sytning i form av pengar som du eller din make
betalar per månad.
Föräldradagpenning
Ange beloppet av den föräldradagpenning som du eller din make får per dag, utan avdrag.
Beräkningsprogrammet multiplicerar beloppet av föräldradagpenningen per dag med 25,
varvid man får beloppet per månad.
Om varken du eller din make får föräldradagpenning kan fältet lämnas tomt.
Egen arbetslöshetsdagpenning
Ange beloppet av den arbetslöshetsförmån som du får per dag jämte barnförhöjningar men
utan avdrag. Beräkningsprogrammet multiplicerar beloppet av arbetslöshetsdagpenningen
per dag med 21,5, varvid man får beloppet per månad. På vårdtillägget inverkar
arbetslöshetsdagpenningen, utbildningsdagpennningen, arbetsmarknadsstödet,
alterneringsersättningen och utbildningsstödet.
Om du inte har någon av de förmåner som nämns ovan kan fältet lämnas tomt.
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Makens arbetslöshetsdagpenning
Ange beloppet av den arbetslöshetsförmån som din make får per dag jämte
barnförhöjningar men utan avdrag. Beräkningsprogrammet multiplicerar beloppet av
arbetslöshetsdagpenningen per dag med 21,5, varvid man får beloppet per månad. På
vårdtillägget inverkar arbetslöshetsdagpenningen, utbildningsdagpennningen,
arbetsmarknadsstödet, alterneringsersättningen och utbildningsstödet. Om din make inte
har någon av de förmåner som nämns ovan kan fältet lämnas tomt.

