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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta 
annetun lain muuttamisesta sekä lasten kotihoidon tuesta annetun 
lain ja lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan lasten kotihoidon tu
esta annettua lakia muutettavaksi siten, että 
osittaisen kotihoidon tuen maksaminen mah
dollistuisi edelleen vuoden 1993 alusta ja tuki 
saatettaisiin pysyväksi. Lisäksi lakia ehdote
taan muutettavaksi siten, että vuoden 1993 
alusta voimaan tulevaksi säädetty lasten koti
hoidon tukea ja kunnallista päivähoitopaikkaa 
koskevan valintaoikeuden laajentuminen yhdel
lä ikäluokalla alle nelivuotiaiden lasten perhei-

siin siirretään tulemaan voimaan vuoden 1995 
elokuun alusta. Vastaava muutos joudutaan 
tekemään myös lasten päivähoidosta annettuun 
lakiin. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1993 talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 1993. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Osittainen kotihoidon tuki 

Voimassa oleva lasten kotihoidon tuesta 
annettulaki (24/85) on vuodelta 1985. Osittais
ta kotihoidon tukea koskevat säännökset lakiin 
lisättiin vuoden 1989 maaliskuun alusta voi
maan tulleella lailla lasten kotihoidon tuesta 
annetun lain muuttamisesta (4/89), joka oli 
voimassa saman vuoden loppuun. Tukea kos
kevien säännösten voimassaoloa on sen jälkeen 
kuitenkin vuosittain jatkettu olemaan voimassa 
vuoden kerrallaan, viimeksi vuoden 1992 lop
puun. 

Vuoden 1993 alusta tulee voimaan uusi 
lasten kotihoidon tuesta annettu laki (797 /92), 
jolla korvataan nykyinen laki. Uudella lailla 
siirrettiin lasten kotihoidon tuen toimeenpa
noon liittyvät tehtävät kokonaisuudessaan kan
saneläkelaitokselle. Lisäksi voimassa oleviin 
kotihoidon tukea koskeviin säännöksiin tehtiin 
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joitakin lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia. 
Lakiin ei sisälly osittaista kotihoidon tukea 
koskevia säännöksiä. Lakia koskevan hallituk
sen esityksen (HE 38/1992 vp.) yleisperusteluis
sa todetaan kuitenkin, että tukea koskevien 
säännösten voimassaolon jatkamisesta vuonna 
1993 päätetään sanottua vuotta koskevaa ta
lousarvioesitystä vahvistettaessa. 

Nykyisen lain mukaan osittaisella kotihoi
don tuella tarkoitetaan sellaiselle virka- tai 
työsuhteessa olevalle alle kolmivuotiaan lapsen 
vanhemmalle tai muulle huoltajalle suoritetta
vaa taloudellista tukea, jonka keskimääräinen 
viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi 
enintään 30 tuntia. Tukea ei makseta, jos perhe 
lapsen hoidon järjestämisen johdosta on oikeu
tettu lasten kotihoidon tuen lisäosaan. Tukea ei 
myöskään makseta ajalta, jona perhe on oikeu
tettu sairausvakuutuslaissa (364/63) tarkoitet
tuun äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaan. 

Osittainen kotihoidon tuki on 25 prosenttia 
lasten kotihoidon tuen perusosasta, vuoden 
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1992 alusta 488 markkaa kalenterikuukaudes
sa. Tuki on veronalaista tuloa. 

Osittaista kotihoidon tukea on maksettu 
vuosina 1989-1991 seuraavasti: 

vuosi 

1989 
1990 
1991 

perheitä 
keskimäärin 

1 609 
1 860 
1 941 

kustannukset mk 

7 378 000 
8 621 000 

10 098 000 

Vuonna 1992 osittaisen kotihoidon tuen pii
rissä arvioidaan olevan keskimäärin 1 950 per
hettä ja tukea maksettavan noin 11,4 miljoonaa 
markkaa. 

Kunnallista päivähoitoa ja lasten kotihoidon 
tukea koskeva valintaoikeus 

Lasten kotihoidon tuesta annettu laki tuli 
sen voimaanpanosta annetun lain (25/85) mu
kaisesti asteittain voimaan siten, että vuoden 
1990 alusta kaikkien alle kolmivuotiaiden las
ten vanhemmat tai muut huoltajat ovat lain 
1 §:n edellyttämällä tavalla voineet sairausva
kuutuslaissa tarkoitetun vanhempainrahakau
den päätyttyä saada lapsen hoidon järjestämi
seksi valintansa mukaan lasten kotihoidon tu
kea tai kunnallisen päivähoitopaikan. 

Samanaikaisesti lasten kotihoidon tuesta an
netun lain antamisen kanssa muutettiin myös 
lasten päivähoidosta annettua lakia (36173) 
siten, että siihen lasten kotihoidon tuesta an
netun lain 1 §:ssä tarkoitetun valintaoikeuden 
turvaamiseksi lisättiin uusi 11 a §, jossa sääde
tään alle kolmivuotiaiden lasten hoidon järjes
tämisestä. Sanotun 11 a §:n ja sen voimaantu
losäännöksen mukaan kunnan on vuoden 1990 
alusta lukien tullut huolehtia alle kolmivuoti
aiden lasten perheiden kunnallista päivähoitoa 
tai lasten kotihoidon tukea koskevan valinta
oikeuden toteutumisesta. 

Lasten kotihoidon tuesta annettua lakia 
muutettiin huhtikuun 5 päivänä 1991 annetulla 
lailla siten, että lasten hoitojärjestelyjen edel
leenkehittämiseksi lasten kotihoidon tukea ja 
kunnallista päivähoitopaikkaa koskevaa valin
taoikeutta laajennettiin yhdellä ikäluokalla 
koskemaan myös kolmivuotiaiden lasten per
heitä. Laki säädettiin tulemaan voimaan vuo
den 1993 alusta. Samassa yhteydessä muutettiin 
myös lasten päivähoidosta annetun lain 
11 a §:ää vastaavasti. 

Uuden, vuoden 1993 alusta voimaan tulevan 

lasten kotihoidon tuesta annetun lain 1 § vastaa 
yllä selostettua kunnallisen päivähoitopaikan ja 
lasten kotihoidon tuen välisen valintaoikeuden 
laajentumista. Säännös oikeuttaa alle nelivuo
tiaan lapsen vanhemmat tai muut huoltajat, 
jotka eivät lapsen hoidon järjestämiseksi valitse 
kunnallista päivähoitopaikkaa, lapsen muulla 
tavalla tapahtuvan hoidon järjestämiseksi saa
maan lasten kotihoidon tukea. Vastaava sään
nös sisällytettiin lasten päivähoidosta annetun 
lain muutoksella sen 11 a §:n 2 momenttiin ja 
säädettiin tulemaan voimaan vuoden 1993 alus
ta. 

2. Ebdotetut muutokset 

2.1. Laki lasten kotihoidon tuesta 

Uuden, vuoden 1993 alusta voimaan tulevan 
lasten kotihoidon tuesta annetun lain 1 §:ään 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jolla 
mahdollistettaisiin osittaisen kotihoidon tuen 
maksamisen edelleen vuoden 1993 alusta. Sään
nös vastaa asiallisesti nykyisen lain 1 §:n 2 mo
menttia. Tarkoituksena on tukea koskevan 
alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti tukea ta
loudellisesti niitä alle kolmivuotiaan lapsen 
vanhempia tai muita huoltajia, jotka lapsen 
kotona tapahtuvan hoidon vuoksi ovat lyhen
täneet tai lyhentävät työaikaansa. Tukea kos
kevat säännökset sisällytettäisiin lakiin pysy
västi. 

Nykyisen lasten kotihoidon tuesta annetun 
lain 1 §:n 1 momenttia täsmennettiin vuoden 
1990 alusta voimaan tulleella lainmuutoksella 
siten, että lasten kotihoidon tukeen ovat oikeu
tettuja vain Suomessa tosiasiallisesti asuvat 
perheet. Tukea ei makseta ulkomaille. Lain
muutoksen yhteydessä pykälän 2 momenttiin 
sisältyvä oikeutta osittaiseen kotihoidon tukeen 
koskeva säännös jäi tuen ulkomaille maksami
sen edellytyksiä koskeviita osin erisisältöiseksi 
pykälän 1 momentin kanssa. Epäselvyyksien ja 
epäyhtenäisen käytännön välttämiseksi uuden 
lain 1 §:ään nyt lisättäväksi esitetty uusi 2 mo
mentti ehdotetaan täsmennettäväksi tuen ulko
maille maksamisen edellytyksiä koskeviita osin 
samansisältöiseksi pykälän 1 momentin kanssa. 
Täsmennys ei arvioiden mukaan juurikaan 
muuta nykyistä käytäntöä. 

Lakiin lisättäviksi ehdotetut osittaista koti
hoidon tukea koskevat säännökset vastaavat 
asiallisesti nykyisen lain 7 a §:ää. Uudessa 
11 a §:ssä ehdotetaan kuitenkin yhdenmukaises-
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ti perusosan kanssa säädettäväksi, ettei tukea 
maksettaisi myöskään sairausvakuutuslain mu
kaisen erityisäitiysrahan maksamisajalta. 

2.2. Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain 
väliaikaisesta muuttamisesta 

Lain 1 §:ään sisältyvää hoitomuodon valin
taa koskevaa säännöstä ehdotetaan valtionta
loudellisista syistä ja ottaen myös huomioon 
nykyinen kuntien talouden heikko tilanne vä
liaikaisesti muutettavaksi siten, että vuoden 
1993 alusta voimaan tulevaksi säädetty kunnal
lisen päivähoidon ja lasten kotihoidon tuen 
valintaoikeuden laajentuminen yhdellä ikäluo
kalla koskemaan alle nelivuotiaiden lasten van
hempia tai muita huoltajia siirrettäisiin tule
maan voimaan 1 päivänä elokuuta 1995. Valin
taoikeus koskisi siten vuoden 1995 heinäkuun 
loppuun edelleen alle kolmivuotiaiden lasten 
perheitä. 

Lain 2 §:ään, 8 §:n 1 momenttiin sekä 14 §:n 
2 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi vastaavat 
tekniset muutokset. 

2.3. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 
11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n 
2 momenttiin sisältyvää hoitomuodon valinta
oikeutta koskevaa säännöstä ehdotetaan väli
aikaisesti muutettavaksi vastaamaan lasten ko
tihoidon tuesta annettuun lakiin tehtäväksi 
ehdotettua väliaikaista muutosta. 

3. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Osittaisen kotihoidon tuen pnnssa arviOl
daan vuonna 1993 olevan keskimäärin 2 000 
perhettä ja tukea maksettavan noin 11,7 mil
joonaa markkaa, josta laskennallinen valtion
osuus momentilla 33.32.30 olisi noin 4 miljoo
naa markkaa (36 %). 

Vuoden 1993 alusta voimaan tulevaksi sää
detyn lasten kotihoidon tukea ja kunnallista 
päivähoitopaikkaa koskevan valintaoikeuden 
laajennuksen yhdellä uudella ikäluokalla kos
kemaan kaikkia alle nelivuotiaita lapsia on 
arvioitu vuonna 1993 tuovan kotihoidon tuen 
piiriin keskimäärin 15 000 uutta perhettä. Ko-

tihoidon tuen laajenemisesta kunnalle aiheutu
vat kustannukset olisivat siten vuonna 1993 
noin 500 miljoonaa markkaa, josta laskennal
linen valtionosuus momentilla 33.32.30 olisi 
noin 180 miljoonaa markkaa. Valintaoikeutta 
koskevan laajennuksen voimaantulon siirtämi
sestä vuoden 1995 elokuun alkuun syntyisi 
vuonna 1993 vastaava kustannusten säästö 
sekä kunnille että valtiolle. 

Lasten kotihoidon tukea ja kunnallista päi
vähoitopaikkaa koskevan valintaoikeuden laa
jennus kolmivuotiaiden lasten perheisiin sekä 
vuoden 1995 elokuun alusta voimaan tulevaksi 
säädetty alle kouluikäisten lasten perheiden 
oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan toteu
tettiin hallituksen esityksen eduskunnalle laeik
si lasten päivähoidosta annetun lain 11 a ja 
31 §:n sekä lasten kotihoidon tuesta annetun 
lain muuttamisesta (HE 319/90 vp.) pohjalta. 
Hallituksen esityksen perusteluissa esitetyn ar
vion mukaan uuden lainsäädännön vaikutuk
sesta olisi vuosina 1991 - 1995 tullut perustaa 
vuosittain keskimäärin 7 500 uutta päivähoito
paikkaa. Vuoden 1989 lopussa päivähoitopaik
koja oli yhteensä 215 100. 

Sosiaali- ja terveyshallituksen vuoden 1992 
alussa tekemän selvityksen mukaan päivähoi
topaikat olivat vuoden 1989 tilanteeseen ver
rattuna vähentyneet. Vuoden 1992 alussa päi
vähoitopaikkoja oli yhteensä 213 000. Myös 
kuntien ilmoittama uusien päivähoitopaikkojen 
tarve oli pudonnut huomattavasti lasten päivä
hoidosta ja lasten kotihoidon tuesta annettujen 
lakien muutosten valmisteluajankohtaan ver
rattuna. Kuntien ilmoituksen mukaan vuonna 
1993 olisi kolmivuotiaille lapsille tarvittu noin 
900 uutta päivähoitopaikkaa sekä vuoden 1995 
päivähoitovelvoitteen voimaantuloon mennessä 
4-6-vuotiaille lapsille yhteensä vajaa 6 000 
uutta päivähoitopaikkaa. 

Selvityksen mukaisten uusien päivähoito
paikkojen perustaminen olisi vuonna 1993 edel
lyttänyt noin 180 uutta virkaa päivähoidon 
hoito- ja kasvatustehtäviin. 

Vuoden 1993 talousarvioesitystä valmistelta
essa lähtökohtana oli, että lapsilisän ja lasten 
kotihoidon tuen toimeenpanoon liittyvien teh
tävien kansaneläkelaitokselle vuoden 1993 alus
ta siirtämisen johdosta kunnissa vapautuva 
noin 200 henkilötyövuotta vastaava työpanos 
olisi voitu käyttää kolmivuotiaita lapsia koske
van päivähoitovelvoitteen toteuttamiseen. Va
lintaoikeutta koskevan laajennuksen voimaan
tulon siirtämisen seurauksena mainittua työ-
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panosta ei tarvita päivähoidossa. Tästä kunnil
le aiheutuvan kustannusten säästön arvioidaan 
vuonna 1993 olevan noin 41 miljoonaa mark
kaa, josta laskennallinen valtionosuus momen
tilla 33.32.30 olisi noin 15 miljoonaa markkaa. 

Vuoden 1992 alun jälkeen kunnallisen päivä
hoidon tarve on työttömyyden johdosta edel
leen vähentynyt. Kuntien mahdollisuuksia ny
kyistä joustavampaan päivähoidon toteuttami
seen on myös lisätty päivähoidon ryhmäko
konormeja väljentävällä vuoden 1993 alusta 
voimaan tulevalla lasten päivähoidosta annetun 
asetuksen muutoksella (806/92). 

4. Säätämisjärjestys 

Valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 momentin 
mukaan ~lakiehdotus, joka heikentää toimeen
tulon lakisääteistä perusturvaa voidaan jättää 
lepäämään. 

Antamassaan vastauksessa hallituksen esi
tykseen laiksi valtiopäiväjärjestyksen muutta
misesta (HE 234/1991 vp) eduskunta edellytti, 
että lainsäädäntötoimin ei heikennetä sellaisia 
palveluja, jotka perustoimeentuloa turvaavan 
merkityksensä vuoksi ovat rinnastettavissa toi
meentulon lakisääteiseen perusturvaan. 

Lasten kotihoidon tuki ja lasten päivähoito 
kunnallisen palvelujärjestelmän osina muodos
tavat vaihtoehtoiset mahdollisuudet lapsen hoi
don järjestämiseksi. Hallituksen käsityksen mu
kaan lakiehdotus, jolla siirrettäisiin vuoden 

1993 alusta voimaan tulevaksi säädetyn koti
hoidon tukea ja päivähoitoa koskevan valinta
oikeuden laajennuksen voimaantuloa vuoteen 
1995 ei heikentäisi valtiopäiväjärjestyksen 66 
§:n 7 momentissa tarkoitettua toimeentulon 
lakisääteistä perusturvaa. 

5. Voimaantulo 

Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain 
muuttamisesta ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1993. Osittaisen kotihoi
don tuen saajien oikeusturvan takaamiseksi 
tukea maksettaisiin 1 §:n 2 momentin estämättä 
edelleen niille ulkomailla tilapäisesti oleskelevil
le lapsen vanhemmille tai muille huoltajille, 
joille tukea on maksettu tai jotka ovat sitä 
hakeneet ennen tämän lain voimaantuloa. Tu
kea maksettaisiin niin kauan kuin yhtäjaksoi
neo ja ennen tämän lain voimaantuloa alkanut 
tilapäinen ulkomailla oleskelu jatkuu, jollei 
oikeus tukeen muutoin tätä ennen lakkaa. 

Lait lasten kotihoidon tuesta annetun lain ja 
lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n vä
liaikaisesta muuttamisesta ehdotetaan tuleviksi 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja ole
maan voimassa 31 päivään heinäkuuta 1995. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään lasten kotihoidon tuesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (797/92) 1 §:ään uusi 

2 momentti ja lakiin uusi 11 a § seuraavasti: 

1 § 

Hoitomuodon valinta 

Virka- tai työsuhteessa olevalla Suomessa 
tosiasiallisesti asuvalla alle kolmivuotiaan lap
sen vanbernmaHa tai muulla huoltajalla, jonka 
keskimääräinen viikoittainen työaika on lapsen 
hoidon vuoksi enintään 30 tuntia, on oikeus 
saada osittaista kotihoidon tukea. 

11 a § 

Osittainen kotihoidon tuki 

Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua osit
taista kotihoidon tukea ei makseta, kun lapsen 
hoito on järjestetty 10 §:ssä säädetyllä tavalla. 

Osittaista kotihoidon tukea ei makseta ajal
ta, jolta perheellä on oikeus saada äitiys-, isyys
ja vanhempainrahaa. Jos perheellä ei ole oi
keutta äitiys-, isyys- eikä vanhempainrahaan, ei 
tukea kuitenkaan makseta ennen kuin sairaus
vakuutuslain mukainen edellä tarkoitettu aika 

on päättynyt. Tukea ei myöskään makseta 
erityisäitiysrahan maksamisajalta. 

Osittainen kotihoidon tuki on kalenterikuu
kaudessa 25 prosenttia 8 §:n 2 momentissa tar
koitetusta perusosasta. Tukeen on oikeutettu 
ainoastaan toinen lapsen vanhemmista tai yksi 
lapsen muu huoltaja. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1993. 

Osittaiseen kotihoidon tukeen ovat 1 §:n 
2 momentin estämättä edelleen oikeutettuja sel
laiset ulkomailla tilapäisesti oleskelevat lapsen 
vanhemmat tai muut huoltajat, joille tukea on 
maksettu tai jotka ovat sitä hakeneet ennen 
tämän lain voimaantuloa. Tukea maksetaan 
näille lapsen vanhemmille tai muiiie huoltajille 
niin kauan kuin yhtäjaksoineo ja ennen tämän 
lain voimaantuloa alkanut tilapäinen ulkomail
la oleskelu jatkuu, jollei oikeus tukeen tätä 
ennen muutoin lakkaa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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2. 
Laki 

lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti lasten kotihoidon tuesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (797/92) 

1 ja 2 §, 8 §:n 1 momentti sekä 14 §:n 2 momentti seuraavasti: 

1 § 

Hoitomuodon valinta 

Suomessa tosiasiallisesti asuvan alle kolmi
vuotiaan lapsen vanhemmilla tai muilla huol
tajilla, jotka eivät lapsen hoidon järjestämiseksi 
valitse lasten päivähoidosta annetun lain 
(36173) 1 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettua 
kunnan järjestämää päivähoitopaikkaa, on lap
sen muulla tavalla tapahtuvan hoidon järjestä
miseksi oikeus saada tämän lain mukaista 
lasten kotihoidon tukea. 

2§ 

Lasten kotihoidon tuki 

Lasten kotihoidon tuella tarkoitetaan tässä 
laissa alle kolmivuotiaan lapsen vanhemmille 
tai muille huoltajille lapsen hoidon järjestämi
seksi suoritettavaa taloudellista tukea, johon 
kuuluu perusosa, sisaruskorotus ja lisäosa. 

8§ 

Perusosa 

Perusosan saamisen edellytyksenä on, että 
perheessä on alle kolmivuotias lapsi, jota ei 
hoideta lasten päivähoidosta annetun lain 1 §:n 
2 tai 3 momentissa tarkoitetussa kunnan järjes-

tämässä päivähoidossa. Perusosaa ei makseta 
ajalta, jolta perheellä on oikeus saada sairaus
vakuutuslain mukaista äitiys-, isyys- ja van
hempainrahaa. Jos perheellä ei ole oikeutta 
äitiys-, isyys- eikä vanhempainrahaan, ei tukea 
kuitenkaan makseta ennen kuin sairausvakuu
tuslain mukainen edellä tarkoitettu aika on 
päättynyt. Perusosaa ei myöskään makseta 
erityisäitiysrahan maksamisajalta. 

14§ 

Maksaminen 

Tukea maksetaan siihen saakka, kunnes lapsi 
täyttää kolme vuotta. Tuen maksaminen lak
kaa myös, kun alle kolmivuotias lapsi siirtyy 
kunnalliseen päivähoitoon tai tuen saamisen 
muut edellytykset lakkaavat. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään heinä
kuuta 1995. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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3. 
Laki 

lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti lasten päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (36/73) 

11 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 21 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (798/92), 
seuraavasti: 

11 a § 

Alle kolmivuotiaan lapsen vanhemmilla tai 
muilla huoltajilla, jotka eivät lapsen hoidon 
järjestämiseksi valitse kunnan järjestämää 
1 momentin mukaista päivähoitopaikkaa, on 
lapsen muulla tavalla tapahtuvan hoidon jär
jestämiseksi oikeus saada lasten kotihoidon 
tuesta annetun lain (797/92) mukaista tukea. 

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1992 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään heinä
kuuta 1995. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 
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Liite 

2. 
Laki 

lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti lasten kotihoidon tuesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (797 /92) 

1 ja 2 §, 8 §:n 1 momentti sekä 14 §:n 2 momentti seuraavasti: 

Muutettava laki 

1 § 

Hoitomuodon valinta 

Suomessa tosiasiallisesti asuvan alle nelivuo
tiaan lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla, 
jotka eivät lapsen hoidon järjestämiseksi valitse 
lasten päivähoidosta annetun lain (36173) 1 §:n 
2 tai 3 momentissa tarkoitettua kunnan järjes
tämää päivähoitopaikkaa, on lapsen muulla 
tavalla tapahtuvan hoidon järjestämiseksi oi
keus saada tämän lain mukaista lasten kotihoi
don tukea. 

2§ 

Lasten kotihoidon tuki 

Lasten kotihoidon tuella tarkoitetaan tässä 
laissa alle nelivuotiaan lapsen vanhemmille tai 
muille huoltajille lapsen hoidon järjestämiseksi 
suoritettavaa taloudellista tukea, johon kuuluu 
perusosa, sisaruskorotus ja lisäosa. 

8§ 

Perusosa 

Perusosan saamisen edellytyksenä on, että 
perheessä on alle nelivuotias lapsi, jota ei 
hoideta lasten päivähoidosta annetun lain 1 §:n 
2 tai 3 momentissa tarkoitetussa kunnan järjes
tämässä päivähoidossa. Perusosaa ei makseta 
ajalta, jona perheellä on oikeus saada sairaus
vakuutuslain mukaista äitiys-, isyys- ja van
hempainrahaa. Jos perheellä ei ole oikeutta 
äitiys-, isyys- eikä vanhempainrahaan, ei tukea 
kuitenkaan makseta ennen kuin sairausvakuu
tuslain mukainen edellä tarkoitettu aika on 
päättynyt. Perusosaa ei myöskään makseta 
erityisäitiysrahan maksamisajalta. 

Ehdotus 

1 § 

Hoitomuodon valinta 

Suomessa tosiasiallisesti asuvan alle kolmi
vuotiaan lapsen vanhemmilla tai muilla huolta
jilla, jotka eivät lapsen hoidon järjestämiseksi 
valitse lasten päivähoidosta annetun lain 
(36173) 1 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettua 
kunnan järjestämää päivähoitopaikkaa, on lap
sen muulla tavalla tapahtuvan hoidon järjestä
miseksi oikeus saada tämän lain mukaista 
lasten kotihoidon tukea. 

2§ 

Lasten kotihoidon tuki 

Lasten kotihoidon tuella tarkoitetaan tässä 
laissa alle kolmivuotiaan lapsen vanhemmille tai 
muille huoltajille lapsen hoidon järjestämiseksi 
suoritettavaa taloudellista tukea, johon kuuluu 
perusosa, sisaruskorotus ja lisäosa. 

8§ 

Perusosa 

Perusosan saamisen edellytyksenä on, että 
perheessä on alle kolmivuotias lapsi, jota ei 
hoideta lasten päivähoidosta annetun lain 1 §:n 
2 tai 3 momentissa tarkoitetussa kunnan järjes
tämässä päivähoidossa. Perusosaa ei makseta 
ajalta, jolta perheellä on oikeus saada sairaus
vakuutuslain mukaista äitiys-, isyys- ja van
hempainrahaa. Jos perheellä ei ole oikeutta 
äitiys-, isyys- eikä vanhempainrahaan, ei tukea 
kuitenkaan makseta ennen kuin sairausvakuu
tuslain mukainen edellä tarkoitettu aika on 
päättynyt. Perusosaa ei myöskään makseta 
erityisäitiysrahan maksamisajalta. 
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Muutettava laki Ehdotus 

14 § 

Maksaminen 

Tukea maksetaan siihen saakka, kunnes lapsi 
täyttää neljä vuotta. Tuen maksaminen lakkaa 
myös, kun alle nelivuotias lapsi siirtyy kunnal
liseen päivähoitoon tai tuen saamisen muut 
edellytykset lakkaavat. 

2 321203J 

Tukea maksetaan siihen saakka, kunnes lapsi 
täyttää kolme vuotta. Tuen maksaminen lakkaa 
myös, kun alle kolmivuotias lapsi siirtyy kun
nalliseen päivähoitoon tai tuen saamisen muut 
edellytykset lakkaavat. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1993 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 
1995. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 



10 1992 vp- HE 173 

3. 
Laki 

lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetqan väliaikaisesti lastenpäivähoidosta 19 päi~änä.tammikuuta 1973 annetun lain (36173) 

11 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se .on. 21 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (798/92), 
seuraavasti: 

Muutettava laki Ehdotus 

11 a § 

Alle nelivuotia.an lapsen vanhemmilla tai 
muilla huoltajilla, jotka eivät lapsen hoidon 
järjestämiseksi valitse kunnan järjestämää 
1 momentin mukaista päivähoitopaikkaa, on 
lapsen muulla tavalla tapahtuvan hoidon jär
jestämiseksi oikeus saada lasten kotihoidon 
tuesta annetun lain (797/92) mukaista tukea. 

Alle kolmivuotiaan lapsen vanhemmilla tai 
muilla huoltajilla, jotka eivät lapsen hoidon 
järjestämiseksi valitse kunnan järjestämää 
1 momentin mukaista päivähoitopaikkaa, on 
lapsen muulla tavalla tapahtuvan hoidon jär
jestämiseksi oikeus saada lasten kotihoidon 
tuesta annetun lain (797/92) mukaista tukea. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1993 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 
1995. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 


