
Underhållsskyldighet under barnets placering i vård 
utom hemmet 

     
 

Föräldrarna ansvarar efter sin förmåga för barnets underhåll (Lag om underhåll för barn 2 §). Det 
kan fastställas att barnet betalas underhållsbidrag om barnet inte bor permanent hos sin förälder. 
Underhållsbidragets belopp fastställs genom underhållsavtal eller domstolsbeslut. Båda 
föräldrarnas underhållsskyldighet fortgår även under barnets placering i vård utom hemmet.  
 
För kostnaderna för familje- eller anstaltsvård eller boendeservice som getts i form av stödåtgärd 
inom den öppna vården, vård utom hemmet eller eftervård får kommunen uppbära och lyfta de 
inkomster som betalas till barnet kontinuerligt eller som engångsbelopp, som till exempel 
underhållsbidrag och underhållsstöd, pensioner och barnbidrag. Minst 40 % av barnets eller den 
ungas ovan nämnda inkomster, barnbidraget undantaget, ska utöka de medel som hjälper barnet 
att bli självständigt. 
 
 
Hur går man tillväga 
 
Förälderns underhållsskyldighet mot sitt barn som har placerats i vård utom hemmet fastställs i första 
hand med ett underhållsavtal. Om underhållsbidraget på grund av förälderns betalningsförmåga är 
mindre än underhållsstödets belopp, kan man för barnet ansöka om underhållsstöd från FPA. Un-
derhållsbidraget och underhållsstödet utökar de medel som hjälper barnet att bli självständigt. 

Om föräldern är betalningsför, men inte är redo att göra ett underhållsavtal, fastställs en 
klientavgift. Klientavgiften är inte barnets inkomst och den utökar således inte de medel som 
hjälper barnet att bli självständigt. 
 
När barnet placeras i vård utom hemmet bör föräldrarna ta kontakt med enheten för familjerättsliga 
ärenden där man utreder om ett underhållsbidrag för barnet har fastställts. 

 
Kontaktperson: 
underhållsskyddssekreterare  Sirpa Vuorela tfn +358 (0)9 310 33100 
underhållsskyddssekreterare  Markus Toivola tfn +358 (0)9 310 43981 
 
Om underhållsbidrag inte har fastställts eller om det är för stort eller litet med hänsyn till förälderns 
betalningsförmåga, ska föräldern/föräldrarna takontakt med enheten för familjerättsliga ärenden för 
att göra upp ett underhållsavtal. 

Avtal uppgörs av: 
barnatillsyningsman  Timo Patrikka  tfn +358 (0)9 310 43348 
barnatillsyningsman  Tommi Uimonen  tfn +358 (0)9 310 37666 
 
Beslut om uppbärande av underhållsbidrag, underhållsstöd, barnbidrag och klientavgift fattas vid 
enheten för familjerättsliga ärenden. Beträffande andra förmåner fattas beslutet om uppbärande av 
den socialarbetare som har ansvaret för barnets ärenden. 


