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Hallituksen esitys Eduskunnalle pienten lasten hoidon tuke
mista koskevan lainsäädännön uudistamiseksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan pienten lasten hoi
don tukijärjestelmää muutettavaksi erityisesti 
kunnan järjestämästä lasten päivähoidosta 
perittävien maksujen ja lasten vanhemmille 
tai heidän valitsemalleen yksityisen hoidon 
tuottajalle maksettavan tuen osalta. 

Perheiden nykyisen kaltainen valintaoikeus 
toisaalta kunnan järjestämän päivähoidon ja 
toisaalta vanhempien käytettäväksi annetta
van taloudellisen tuen välillä ehdotetaan säi
lytettäväksi. Nykyisin lasten kotihoidon tuen 
muodossa perheille suunnattu tuki ehdo
tetaan kuitenkin korvattavaksi lasten yksityi
sen hoidon tuella. Tuki maksettaisiin van
hempien itse hoitaessa lasta heille ja toisaal
ta, jos perhe valitsee muun yksityisen päivä
hoidon, yleensä suoraan hoidon tuottajalle. 
Valintaoikeus kunnan järjestämän päivähoi
don ja yksityisen hoidon tuen välillä koskisi 
vanhempien itse hoitaessa lasta niitä perhei
tä, joissa lapsi tai perheen nuorin näin hoi
dettavista lapsista on alle kolmivuotias. Oi
keus muuhun yksityisen hoidon tukeen laa
jenisi koskemaan kunnan järjestämän päivä
hoidon tapaan perheitä, joissa on alle kou
luikäinen lapsi. 

Yksityisen hoidon tuki koostuisi lapsen iän 
mukaan porrastetusta hoitorahasta ja tu
losidonnaisesta hoitolisästä. 

Uudistuksen osana on tarkoitus muuttaa 
myös kunnan järjestämästä lasten päivähoi
dosta perittäviä maksuja siten, että niissä 
sovellettava tuloharkinta vastaisi mahdolli-
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simman tarkasti ehdotettua lasten yksityisen 
hoidon tuen hoitolisää määrättäessä nouda
tettavaa tuloharkintaa. Maksuja muutettaisiin 
lisäksi siten, että päivähoidon kuukausimak
su olisi 200-1 000 markkaa. Kunta voisi 
kuitenkin eräin laissa säädetyin rajoituksin 
harkintansa mukaan vapauttaa pienituloiset 
perheet maksusta tai ottaa käyttöön 1 200 
markan kuukausimaksun suurituloisille per
heille. 

Lasten yksityisen hoidon tuen toimeen
panosta huolehtisi kansaneläkelaitos. Kan
saneläkelaitos myös tekisi selvityksen ja 
päätöksen perheen tuloista, joiden perusteel
la kunta määräisi päivähoitomaksun. 

Esitys on osa laajempaa uudistushanketta, 
jolla pyritään yhteensovittamaan pienten las
ten hoidon tukimuodot, asumisen tukeminen, 
toimeentulotuki, työttömyysturva ja verotus 
siten, että ne nykyistä paremmin olisivat 
työntekoon kannustavia. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1997 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. Esitetyt muutokset on 
mitoitettu siten, etteivät ne aiheuta kustan
nusmuutoksia kunnan eikä valtion talouteen. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan vuoden 1997 elokuun alusta. 

Tuen maksaminen suoraan yksityisen hoi
don tuottajalle alkaisi kuitenkin vasta vuo
den 1998 alussa. Siihen saakka tuki suoritet
taisiin perheille. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö 

Oikeus kunnan järjestämään päivähoito
paikkaan ja lasten kotihoidon tukeen 

Lasten päivähoidosta annetun lain (73/36) 
2 §:n mukaan lasten päivähoitoa voivat saa
da lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvolli
suusikäisiä, sekä milloin erityiset olosuhteet 
sitä vaativat, eikä hoitoa ole muulla tavoin 
järjestetty, myös tätä vanhemmat lapset. Las
ten päivähoito on pyrittävä järjestämään si
ten, että se tarjoaa lapsen hoidolle ja kasva
tukselle sopivan hoitopaikan sinä vuorokau
den aikana, jona sitä tarvitaan. 

Lain 11 §:n mukaan kunnan on huolehdit
tava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavis
sa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä 
laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin 
kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. 
Kunnan on lisäksi huolehdittava siitä, että 
lasten päivähoitoa voidaan antaa lapsen äi
dinkielenä olevalla suomen, ruotsin tai saa
men kielellä. 

Vuonna 1985 annettiin lait lasten kotihoi
don tuesta ja sen voimaanpanosta (24/85 ja 
25/85). Samalla lasten päivähoidosta annet
tuun lakiin lisättiin uusi 11 a § (28/85). Sa
nottujen säännösten mukaan kaikkien alle 
kolmivuotiaiden lasten vanhemmat tai muut 
huoltajat ovat vuoden 1990 alusta voineet 
sairausvakuutuslaissa (364/63) tarkoitetun 
vanhempainrahakauden päätyttyä saada lap
sen hoidon järjestämiseksi valintansa mu
kaan lasten kotihoidon tukea tai kunnan jär
jestämän päiväkoti- tai perhepäivähoitopai
kan. 

Lasten kotihoidon tuesta annettua lakia 
muutettiin vuonna 1991 annetulla lailla 
( 631/91) siten, että lasten kotihoidon tukea 
ja kunnan järjestämää päivähoitopaikkaa 
koskevaa valintaoikeutta laajennettiin yhdel
lä ikäluokalla koskemaan alle nelivuotiaiden 
lasten perheitä. Vastaava muutos tehtiin 
myös lasten päivähoidosta annetun lain 11 a 
§ :ään lisäämällä säännökseen uusi 2 mo
mentti ( 630/91 ). Lait säädettiin tulemaan 
voimaan vuoden 1993 alusta. 

Samassa yhteydessä lasten päivähoidosta 
annetun lain 11 a §:n 1 momenttia muutet
tiin siten, että lapsen vanhemmille tai muille 
huoltajille säädettiin vanhempainrahakauden 

päätyttyä oikeus saada lapselle kunnan jär
jestämä päivähoitopaikka siihen saakka, kun
nes lapsi siirtyy peruskoululaissa ( 4 7 6/83) 
tarkoitettuna oppivelvollisena peruskouluun 
tai sitä vastaavaan kouluun. Päivähoitoa on 
kuitenkin järjestettävä osa-aikaisesti, kun 
lapsi ennen peruskoululaissa tarkoitettua op
pivelvollisuusikää osallistuu esiopetukseen 
koulussa. Laki säädettiin tulemaan voimaan 
vuoden 1995 elokuun alusta. Lain voimaan
tulo kuitenkin siirrettiin lasten päivähoidosta 
annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muutta
misesta annetulla lailla (1496/94) vuoden 
1996 alkuun. 

Vuoden 1993 alusta tuli voimaan uusi las
ten kotihoidon tuesta annettu laki (797/92), 
joka korvaa aikaisemman vastaavan lain. 
Uudella lailla kotihoidon tuen toimeen
panoon liittyvät tehtävät siirrettiin koko
naisuudessaan kansaneläkelaitokselle. Lisäksi 
voimassa olleisiin kotihoidon tukea koske
viin säännöksiin tehtiin joitakin lähinnä tek
nisluonteisia tarkistuksia. 

Uuden lain 1 § vastaa asiallisesti edellä 
selostettua lasten kotihoidon tukea ja kunnan 
järjestämää päivähoitopaikkaa koskevan va
lintaoikeuden laajentumista. Säännös oikeut
taa alle nelivuotiaan lapsen vanhemmat tai 
muut huoltajat, jotka eivät lapsen hoidon 
järjestämiseksi valitse kunnallista hoitopaik
kaa, lapsen muulla tavalla tapahtuvan hoidon 
järjestämiseksi saamaan lasten kotihoidon 
tukea. Säännöksen sanamuoto pyrkii koros
tamaan kotihoidon tuen luonnetta kunnan 
järjestämälle päivähoitopaikalle vaihtoeh
toisena lapsen muulla tavalla tapahtuvia hoi
tojärjestelyjä tukevana sosiaalipalvelujärjes
telmän osana. Vastaava tekninen täsmennys 
tehtiin myös lasten päivähoidosta annetun 
lain 11 a §:n 2 momenttiin (798/92). 

Lasten kotihoidon tukea ja kunnan järjestä
mää päivähoitopaikkaa koskevan valintaoi
keuden laajentumista vuoden 1993 alusta 
alle nelivuotiaiden lasten perheisiin on lasten 
kotihoidon tuesta annetun lain ja lasten päi
vähoidosta annetun lain 11 a §:n 2 momen
tin väliaikaisesti voimassa olemaan sääde
tyillä muutoksilla useampaan otteeseen siir
retty, viimeksi vuoden 1998 alkuun (muut. 
1287/92 ja 1288/92, 1495/94 ja 1496/94 se
kä 1526/95 ja 1527 /95). 

Kotihoidon tukea ja päivähoitopaikkaa 
koskeva valintaoikeus koskee siten vuoden 
1997 loppuun edelleen vain alle kolmivuoti-
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aiden lasten perheitä. Oikeus kunnan järjes
tämään päiväkoti- tai perhepäivähoitopaik
kaan on sen sijaan vuoden 1996 alusta kos
kenut kaikkien alle kouluikäisten lasten per
heitä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelus
ta ja valtionosuudesta annetun lain (733/92) 
4 §:n 1 momentin mukaan kunta voi täyttää 
lasten päivähoitoa koskevan järjestämisvel
voitteensa hoitamalla toiminnan itse, sopi
muksin yhdessä muun kunnan tai muiden 
kuntien kanssa, olemalla jäsenenä toimintaa 
hoitavassa kuntayhtymässä taikka hankki
malla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, 
kuntayhtymäitä tai muulta julkiselta tai yksi
tyiseltä palvelujen tuottajalta. 

Yksityisen päivähoitotoiminnan valvonta 

Lasten päivähoidosta annetun lain 28 § :n 
mukaan yksityinen henkilö tai yhteisö, joka 
korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoi
totoimintaa, on velvollinen tekemään ilmoi
tuksen asianomaiselle sosiaalilautakunnalle 
viimeistään kahden viikon kuluessa toimin
nan aloittamisesta. Sosiaalilautakunnan teh
tävänä on asetuksessa tarkemmin säädetyllä 
tavoin valvoa toimintaa. Ilmoitusvelvollisuu
den laiminlyönti on sanktioitu lain 30 §:ssä. 

Lasten päivähoidosta annetun asetuksen 
(239/73) 11 §:n mukaan sosiaalilautakunnan 
tulee lain 28 §:n 1 momentissa säädetyn, 
päivähoidon harjoittamista koskevan ilmoi
tuksen saatuaan välittömästi suorittaa tarkas
tus päivähoitopaikassa sekä huolehtia siitä, 
että päivähoitopaikka ja siellä annettava hoi
to vastaavat päivähoidolle asetettuja ter
veydellisiä ja muita vaatimuksia. 

Lain 29 §:n mukaan, jos yksityinen päi
vähoitopaikka tai siinä annettu hoito tode
taan sopimattomaksi tai puutteelliseksi, so
siaalilautakunnan on yritettävä sopivin kei
noin saada aikaan korjaus. Jollei korjausta 
ole asetetussa määräajassa tapahtunut, sosi
aalilautakunta voi kieltää lapsen pitämisen 
päivähoidossa sanotussa hoitopaikassa. 

Vuoden 1997 alusta tulee voimaan uusi 
laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnas
ta (603/96). Sanotun lain säännökset täyden
tävät lasten päivähoidosta annetun lain val
vontasäännöksiä. 

Kunnan järjestämän päivähoidon ja lasten 
kotihoidon tuen rahoitus ja hallinnointi 

Kunnat vastaavat lasten päivähoitojärjestel-

män ja lakisääteisen lasten kotihoidon tuen 
kustannuksista. Valtio osallistuu rahoituk
seen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitte
lusta ja valtionosuudesta annetussa laissa 
(733/92) säännellyn laskennallisen sosiaali
ja terveydenhuollon käyttökustannusten val
tionosuusjärjestelmän kautta (päivähoitolaki 
12 § ja kotihoidontukilaki 7 § 1 mom.). 
Suunnittelu- ja valtionosuuslakia ei kuiten
kaan sovelleta kotihoidon tuesta annetun lain 
17 § :ssä tarkoitetusta korotettuna maksetta
vasta lasten kotihoidon tuesta aiheutuviin 
kustannuksiin (laki 7 § 2 mom.). 

Lain 17 § :ssä tarkoitettu kuntien harkin
nanvaraisesti maksama korotettu lasten koti
hoidon tuki eli niin sanotut kuntalisät la
kisääteistettiin vuoden 1993 alusta uuden 
kotihoidontukilain säätämisen yhteydessä 
kytkemällä niiden toimeenpano lakisääteisen 
tuen toimeenpanoon. Kuntaiisien rahoitusta 
ei tässä yhteydessä kuitenkaan muutettu, 
vaan ne jäivät edelleen kokonaan kuntien 
itsensä kustannettaviksi. 

Lasten päivähoidosta annetun lain mukai
sista tehtävistä huolehtii kunnan sosiaali
lautakunta (päivähoitolaki 11 § 2 mom.). 

Lasten kotihoidon tuesta annetun lain mu
kaiset tehtävät puolestaan hoitaa kansanelä
kelaitos. Tuen toimeenpanossa noudatetaan 
pääsääntöisesti sairausvakuutuslaissa äitiys-, 
isyys- ja vanhempainrahan toimeenpanosta 
säänneltyjä menettelyjä (kotihoidontukilaki 
3 §). 

Kotihoidon tuen rahoituksesta säädetään 
lain 4 §:ssä. Kunta korvaa kansaneläkelai
tokselle tuen maksamisesta aiheutuvat kus
tannukset kokonaisuudessaan. Kunnan mak
settavaksi tuleva kustannusten korvaus mää
rätään kuukausittain käyttäen perusteena niil
le tuen saajille maksettavia tukia, joiden ko
tikuntalaissa (20 1/94) tarkoitettu kotipaikka 
tämä kunta on kuukauden 1 päivänä. Jos 
tuen saaja opiskelun, työn tai vastaavien syi
den vuoksi oleskelee muussa kuin kotikun
nassaan eikä hänen kotikuntansa kotikunta
lain 3 § :n mukaan sen vuoksi muutu, on hä
nelle maksettava tuki kuitenkin sen kunnan 
maksettavaksi tulevan kustannusten korvauk
sen perusteena, jossa hän oleskelee kuukau
den 1 päivänä. Kustannusten korvauksesta 
vähennetään asianomaisen kunnan aikai
semmin lain 5 §:n nojalla maksamien enna
koiden ja tuen maksupäivänä tosiasiassa 
maksetun tuen erotus sekä lain 18 § :n nojal
la takaisinperitty tuki. 

Kansaneläkelaitoksen maksuvalmiuden 
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turvaamiseksi kunnan tulee lain 5 §:n mu
kaan suorittaa laitokselle ennakkoa. Ennakon 
suorittamista varten kansaneläkelaitoksen on 
pykälän 1 momentin mukaan viimeistään 
kunkin kuukauden 15 päivänä ilmoitettava 
kunnalle sinä kuukautena kotihoidon tukea 
saavien henkilöiden tukien yhteismäärä. Py
kälän 2 momentin mukaan kunnan on tämän 
ilmoituksen perusteella suoritettava kyseinen 
rahamäärä kansaneläkelaitokselle sen mää
räämällä tavalla ennakkoon viimeistään sa
man kuukauden 20 päivänä. Kansaneläkelai
toksella ei sitä koskevan lainsäädännön mu
kaan ole mahdollisuutta suorittaa tukea saa
jalle, ellei vastaavaa rahamäärää ole sään
nöksessä tarkoitetulla tavalla sille etukäteen 
toimitettu. 

Lain toimeenpanosta aiheutuvat toiminta
menot luetaan kansaneläkelaitoksen toimin
tamenoiksi (laki 6 §). 

Kuntien väliset järjestämisvelvollisuutta 
koskevat riita-asiat ratkaisee sekä päivä
hoidon että kotihoidon tuen osalta lää
ninoikeus. Nämä hallintoriitojen oikeus
paikkaa koskevat säännökset sisältyvät sosi
aalihuoltolain (710/82) 51 §:ään (päivähoito) 
ja lasten kotihoidon tuesta annetun lain 
25 §:ään (kotihoidon tuki). Sanottujen sään
nösten mukaan, milloin sosiaalihuoltoa kos
kevassa asiassa tai kotihoidon tuen rahoitus
ta koskevassa asiassa muutoin kuin valitus
tietä haetaan ratkaisua kuntien välistä kor
vausvelvollisuutta koskevaan riitaan, ratkai
see tällaisen riita-asian se lääninoikeus, jon
ka alueella hakijakunta sijaitsee. 

Lasten kotihoidon tuki 

Kotihoidon tuen käsite 

Lasten kotihoidon tuesta annetun lain väli
aikaisesti muutetun 2 §:n mukaan lasten ko
tihoidon tuella tarkoitetaan alle kolmivuoti
aan lapsen vanhemmille tai muille huoltajille 
lapsen hoidon järjestämiseksi suoritettavaa 
taloudellista tukea, johon kuuluu perusosa, 
sisaruskorotus ja tulosidonnainen lisäosa. 

Perusosa 

Lain väliaikaisesti muutetun 8 §:n 1 mo
mentin mukaan perusosan saamisen edelly
tyksenä on, että perheessä on alle kolmi
vuotias lapsi, jota ei hoideta kunnan järjestä
mässä päivähoidossa. Perusosa on 1 päivästä 
tammikuuta 1996 1 500 markkaa kalenteri-

kuukaudessa (2 momentti). Perusasan määrä 
on sidottu työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 mo
mentin ensimmäisen virkkeen soveltamista 
varten kalenterivuosittain vahvistettavaan 
indeksilukuun (3 momentti). 

Perusasaa ei makseta ajalta, jolta perheellä 
on oikeus saada sairausvakuutuslain mukais
ta äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, tai mi
käli tällaista oikeutta ei ole, ennen kuin sai
rausvakuutuslain mukainen edellä tarkoitettu 
aika on päättynyt. Perusasaa ei myöskään 
makseta erityisäitiysrahan maksamisajalta 
(8 § 1 mom.). 

Sisaruskorotus 

Lain 9 §:n 1 momentin mukaan sisarusko
rotukseen ovat oikeutettuja perheet, joissa on 
perusasaan oikeuttavan lapsen lisäksi yksi 
tai useampi alle seitsemänvuotias kunnalli
sen päivähoitojärjestelmän ulkopuolella ole
va lapsi. Kuitenkaan 3-6-vuotiaan lapsen 
kohdalla kunnan järjestämä enintään 5 tuntia 
kestävä päivähoito ( osapäivähoito) ei ole 
esteenä sisaruskorotuksen saamiselle. Sisa
ruskorotus on kutakin korotukseen oikeutta
vaa lasta kohti 20 prosenttia perusosasta, 
nykyisin 300 markkaa (3 momentti). 

Sisaruskorotuksen maksamista jatketaan, 
vaikka sisaruskorotusta saava perhe alkaisi 
saada erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai van
hempainrahaa. Sisaruskorotusta maksetaan 
myös tilanteissa, joissa perheen vanhempain
rahakautta on pidennetty useamman kuin 
yhden lapsen samanaikaisen syntymän joh
dosta, edellyttäen, että perheen saaman van
hempainrahan määrä on pienempi kuin koti
hoidon tuen perusosan ja sisaruskorotuksen 
laskennallinen yhteismäärä. Vanhempainra
hakauden pidennyksen ajalta sisaruskorotuk
sena kuitenkin maksetaan vain kotihoidon 
tuen perusosan ja sisaruskorotuksen yhteis
määrän ja vanhempainrahan erotus. Jos per
he kuitenkin on ennen vanhempainrahakau
den pidennystä saanut sisaruskorotusta, voi
daan sen maksamista jatkaa aikaisempien 
perusteiden mukaisesti, jos se on perheelle 
edullisempaa (9 § 2 mom.). 

Lisäosa 

Lain 10 §:n mukaan lisäosaa maksetaan, 
jos perusasaan oikeuttavaa lasta hoitaa pää
asiassa hänen omassa kodissaan jompikumpi 
hänen vanhemmistaan tai hänen muu huolta
jaosa ja perheen veronalaiset tulot kuukau-



HE 208/1996 vp 7 

dessa eivät ylitä lisäosaan oikeuttavaa rajaa. 
Vaikka lisäosaa saava perhe alkaa saada eri
tyisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainra
haa, lisäosan maksamista jatketaan samoin 
edellytyksin näiden etuuksien estämättä. Jos 
edellä mainitut edellytykset täyttävän per
heen, joka ei vielä saa lisäosaa, vanhempain
rahakautta on pidennetty useamman kuin 
yhden lapsen samanaikaisen syntymän joh
dosta, perheelle maksetaan lisäosaa myös 
vanhempainrahakauden pidennyksen ajalta. 

Lain 11 §:n 1 momentin mukaan lisäosan 
täysi määrä on 80 prosenttia perusosasta, 
nykyisin 1 200 markkaa. Pykälän 2 ja 3 mo
mentin perusteella täysimääräinen lisäosa 
myönnetään perheelle, jonka tulot ovat enin
tään 4 617 markkaa kalenterikuukaudessa. 
Tulojen ollessa suuremmat täysimääräistä 
lisäosaa vähennetään 15 prosentilla siitä 
määrästä, jolla tulot kalenterikuukaudessa 
ylittävät kyseisen rajan. Lisäosa poistuu tu
lojen ylittäessä 12 613 markkaa. Tuloraja 
tarkistetaan kalenterivuosittain vahvistettavan 
TEL-palkkaindeksin mukaan. 

Lisäosan määrä vahvistetaan toistaiseksi. 
Määrää on kuitenkin tarkistettava, jos lisä
osaan vaikuttavat tulot ovat olennaisesti 
muuttuneet (11 § 5 mom.). 

Korotettuna maksettava lasten kotihoidon 
tuki 

Kunnat voivat lakisääteisen lasten koti
hoidon tuen lisäksi maksaa niin sanottuja 
kunnallisia lisiä. Kunnalliset lisät on lasten 
kotihoidon tuesta annetussa laissa säilytetty 
kuntien harkintaan perustuvina ja valtion
osuuden ulkopuolella. Lain 17 §:ssä sääde
tään perusteista, joita kunnallisen lisän tulee 
noudattaa, jotta se voitaisiin ottaa kansan
eläkelaitoksen toimeenpaneman lasten koti
hoidon tukijärjestelmän piiriin. Kunta voi 
kuitenkin kansaneläkelaitoksen kanssa sopi
en päättää myös muista kuin laissa sääde
tyistä korotusperusteista. 

Lasten päivähoidon ja lasten kotihoidon 
tuen perhe- ja tulokäsitteet 

Kunnan järjestämä päivähoito ja lasten 
kotihoidon tuki tarjoavat perheille vaihtoeh
toisen mahdollisuuden lapsen hoidon järjes
tämiseksi. Tämän vuoksi on katsottu tarkoi
tuksenmukaiseksi, että perhe- ja tulokäsitteet 
molemmissa vaihtoehtoisissa palvelumuo
doissa mahdollisimman pitkälle vastaavat 

toisiaan. 
Lasten kotihoidon tuen perhekäsite täs

mennettiin ja lisäosan määräytymisperustee
na oleva tulokäsite muutettiin vuoden 1995 
huhtikuun alusta lukien vastaamaan kunnan 
järjestämän lasten päivähoidon maksujen 
määräytymisperusteena käytettyjä vastaavia 
käsitteitä. 

Perhekäsite 

Lasten päivähoidon osalta perhettä koske
vat yksityiskohtaiset säännökset sisältyvät 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak
suista annettuun asetukseen (912/92), jäl
jempänä asiakasmaksuasetus. 

Päivähoidossa palvelun käyttäjäksi katso
taan lapsen ohella hänen kanssaan yhteista
loudessa elävät vanhemmat tai muut huolta
jat. Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa 
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuh
teissa eläviä henkilöitä sekä molempien sa
massa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia 
(asetus 2 § 1 ja 2 kohdat). Päivähoidosta 
perittävä kuukausimaksu määräytyy palvelun 
käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mu
kaan (asetus 4 § 1 mom.). 

Maksukykyä määriteltäessä huomioidaan 
palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteis
taloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa 
olosuhteissa elävän henkilön tulot (asetus 
27 § 1 mom.). 

Lasten kotihoidon tuesta annetun lain 7 a 
§:n (1494/94) mukaan perheeseen kuuluvina 
henkilöinä pidetään lasten kotihoidon tukeen 
oikeuttavia lapsia, heidän kanssaan yhteista
loudessa eläviä vanhempiaan tai muita huol
tajiaan sekä vanhemman tai muun huoltajan 
kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avio
liitonomaisissa olosuhteissa elävää henkilöä. 

Kotihoidon tuen osalta perheen lapset on 
rajattu tukeen oikeuttaviin lapsiin. Määrittely 
vastaa päivähoidon maksuja määrättäessä 
käytettyä määrittelyä, jossa palvelun käyttä
jäksi perheen lapsista katsotaan vain hoidos
sa oleva lapsi. Päivähoidon maksuja määrät
täessä tai kotihoidon tuen lisäosaa määrät
täessä ei siten huomioida sisarusten tuloja. 

Tulokäsite 

Asiakasmaksuasetuksen 27 §:n mukaan 
lasten päivähoidossa tarkoitettuna kuu
kausitulona otetaan huomioon palvelun käyt
täjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa 
elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pää-
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omatulot sekä verosta vapaat tulot lukuun 
ottamatta asetuksen 29 §:n 1 momentissa 
lueteltuja etuoikeutettuja tuloja. Metsätulon 
huomioimisesta säädetään asetuksen 
28 a §:ssä. Tulosta tehtävät vähennykset lue
tellaan asetuksen 30 §:ssä. 

Kotihoidon tuen lisäosan tulokäsite on 
määritelty lasten kotihoidon tuesta annetun 
lain 11 §:n 4 momenttiin otetulla viittauk
sena maksuasetuksen 27 ja 28 a §:ssä, 
29 §:n 1 momentissa sekä 30 §:ssä säädet
tyyn päivähoidon maksuperusteen tulokäsit
teeseen. Lisäosaa määrättäessä tulona ei kui
tenkaan oteta huomioon lasten kotihoidon 
tukea, johon kuuluvan lisäosan määräämises
tä on kysymys. Jos lisäosaa suoritetaan sai
rausvakuutuslain mukaisen erityisäitiys-, äi
tiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden ai
kana, otetaan tästä etuudesta tulona vastaa
vasti huomioon vain se osa, joka ylittää ko
tihoidon tuen perusosan sekä perheelle mah
dollisesti maksettavien sisaruskorotusten las
kennallisen yhteismäärän. 

Osittainen kotihoidon tuki 

Lasten kotihoidon tuesta annetun lain 
1 §:n 2 momentin mukaan osittaiseen koti
hoidon tukeen on oikeus virka- tai työsuh
teessa olevalla Suomessa tosiasiallisesti asu
valla alle kolmivuotiaan lapsen vanhemmalla 
tai muulla huoltajalla, jonka keskimääräinen 
viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuok
si enintään 30 tuntia. 

Osittaista kotihoidon tukea ei makseta, jos 
perhe on oikeutettu lasten kotihoidon tuen 
lisäosaan. Tukea ei myöskään makseta ajal
ta, jolta perheellä on oikeus saada äitiys-, 
isyys- ja vanhempainrahaa, tai mikäli tällais
ta oikeutta ei ole, ennen kuin sairausvakuu
tuslain mukainen edellä tarkoitettu aika on 
päättynyt (laki 11 a § 1 ja 2 mom.). 

Osittainen kotihoidon tuki on 25 prosenttia 
perusosasta, nykyisin 375 markkaa. Tukeen 
on oikeutettu ainoastaan toinen lapsen van
hemmista tai yksi lapsen muu huoltaja (laki 
11 a § 3 mom.). 

Toim eenpanossa noudatettavat 
menettelysäännökset 

Tuen hakemista ja myöntämistä koskevat 
säännökset sisältyvät lasten kotihoidon tuesta 
annetun lain 12 §:ään. Tuki haetaan kansan
eläkelaitoksen paikallistoimistosta. Tukea ei 
ilman erityistä syytä myönnetä takautuvasti 

yli kuuden kuukauden ajalta ennen sen hake
mista. Tukea ei myöskään myönnetä kuu
kautta lyhyemmältä ajalta. 

Tuen saajasta säädetään lain 13 §:ssä. Tuki 
maksetaan tuen saajaksi ilmoitetulle van
hemmalle tai muulle huoltajalle, jonka huol
lossa lapsi on. Jos tukeen kuitenkin kuuluu 
lisäosa, tuki maksetaan sille vanhemmalle tai 
muulle huoltajalle, joka lasta tosiasiallisesti 
kotona hoitaa. Viimeksi mainittu tuen saajaa 
lisäosan maksamistapauksissa koskeva sään
tely on katsottu tarkoituksenmukaiseksi pait
si, koska lisäosan saamisedellytyksenä lain 
10 §:n mukaan on, että lasta hoidetaan hä
nen omassa kodissaan, myös lisäosan ja 
työttömyysturvalain (602/84) mukaisten 
e~uuksien yhteensovittamisen helpottamisek
SI. 

Tuen maksamista, maksutapaa, tukierän 
menettämistä sekä maksamista laitos- ja per
hehoidon aikana koskevat säännökset sisälty
vät lain 14-16 §:ään. Takaisinperinnästä ja 
muutoksenhausta säädetään lain 18-19 
§:ssä. 

Lain 20 § :ään on koottu eri tahoihin koh
distuvaa tietojenautovelvollisuutta koskevat 
säännökset. Pykälän 1 momentti koskee tuen 
hakijan ja saajan ja pykälän 2 momentti 
kunnan ilmoitusvelvollisuutta kansaneläke
laitokselle. Pykälän 3 momentissa säädetään 
eräiden muiden tahojen, kuten muun muassa 
valtion, kunnan ja muun julkisoikeudellisen 
yhteisön viranomaisen, ilmoitusvelvollisuu
desta kansaneläkelaitokselle ja kotihoidontu
kilain mukaiselle muutoksenhakuviranomai
selle. 

Lain 21 §:ssä säädetään tietojen lähettämi
sestä ja käyttämisestä eräissä tapauksissa. 
Kuten edellä lain 5 §:n kohdalla jo on todet
tu, tulee kansaneläkelaitoksen kunnan sille 
maksaman ennakon suorittamista varten vii
meistään kunkin kuukauden 15 päivänä il
moittaa kunnalle sinä kuukautena kotihoidon 
tukea saavien henkilöiden tukien yhteismää
rä. Lain 21 pykälän 1 momentin mukaan 
kansaneläkelaitoksen puolestaan tulee tuen 
maksamisen yhteydessä lähettää kunnalle 
tiedot sinä kuukautena tukea saavista henki
löistä ja heille maksettavien tukien määristä. 

Henkilörekisterilain ( 4 71187) 16 § :n mu
kaan henkilörekisterissä olevia henkilötietoja 
saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, joka 
on määritelty ennen tietojen keräämistä, jol
lei henkilörekisterilain tai muun lain sään
nöksestä muuta johdu. Kansaneläkelaitoksen 
hallussa on eri etuuksien ratkaisemista var-
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ten tarvittavia tietoja. Hallinnollisesti on li
sätyön säästämiseksi katsottu tarkoituksen
mukaiseksi, että esimerkiksi lisäosaa ratkais
taessa voidaan käyttää muun muassa verotta
jan työttömyysturvan peruspäivärahan ratkai
semista varten antamia tietoja. Tämän vuok
si ja sen varmistamiseksi, että kansaneläke
laitoksella on oikeus käyttää toista etuutta 
varten saatuja tietoja toista hoidettavaa 
etuutta ratkaistaessa, asiasta säädetään koti
hoidontukilain 21 § :n 2 momentissa. 

U1osmittaus- ja siirtokieltoa, salassapito
velvollisuutta ja salassapitovelvollisuuden 
rikkomista koskevat säännökset sisältyvät 
lain 22-24 § :ään. Asetuksenantovaltuutta, 
voimaantuloa, eräiden säännösten sovelta
mista ja siirtymäsäännöksiä koskeva sääntely 
on lain 26-29 § :ssä. Lain täytäntöönpanoa 
koskevaa asetusta ei ole katsottu tarpeelli
seksi antaa. 

1.2. Käytäntö 

Kunnan jäJjestämä päivähoito 

Päivähoitoa toteutetaan kunnan päiväkodis
sa, ostopalvelupäiväkodissa, kunnallisena 
perhepäivähoitona hoitajan kotona, kolmi
perhepäivähoitona vuorotellen hoidettavien 
lasten kodeissa taikka ryhmäperhepäivähoi
tona. Maksut peritään sosiaali- ja ter
veydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
ja asetuksen mukaan. Kunta voi perheen ha
kemuksesta laissa säädetyin perustein jättää 
maksun perimättä tai alentaa sitä. Maksujen 
periminen sairauden tai lomakausien ajalta 
määräytyy mainittujen säännösten mukaan. 

Yksityinen, kodin ulkopuolinen hoito 

Tätä päivähoitoa voidaan toteuttaa yksityi
sessä päiväkodissa, yksityisenä perhepäivä
hoitona hoitajan kotona tai yksityisenä kol
miperhepäivähoitona vuorotellen hoidettavi
en lasten kodeissa. Maksut peritään perheen 
ja hoitajan keskenään sopimin ehdoin. Per
heen ja hoitajan välille ei yleensä synny työ
suhdetta, vaan hoitaja on yrittäjä. Esimerkik
si maksun suuruus ja maksun periminen lap
sen sairauden tai lomakausien aikana on per
heen ja hoitajan vapaasti sovittavissa. Kunta 
ja lääninhallitus ovat kuitenkin velvollisia 
valvomaan hoidon laatua, kuten yksityisen 
päiväkodin tilojen asianmukaisuutta ja hen
kilöstön soveltuvuutta tehtäviin. Vanhemmat 
voivat saada nykyisin tähän hoitoon lasten 

360465F 

kotihoidon tukea, jos perheessä on alle kol
mivuotias lapsi. Tuki on perheen verotetta
vaa tuloa. 

Kotona tapahtuva hoito 

Kun hoito järjestetään lapsen omassa ko
dissa, tällöin hoitajana voi olla 

- lapsen vanhempi tai muu huoltaja tai 
vanhemman puoliso tai avopuoliso 

- lapsen muu omainen tai läheinen, jolloin 
usein ei ole työsuhdetta perheen ja hoitajan 
välillä, vaan hoito voi olla palkatonta vapaa
ehtoistyötä 

- kotiin lapsen hoitajaksi palkattu henkilö, 
jolloin yleensä muodostuu työsuhde perheen 
ja hoitajan kesken. Rajatapauksena on kol
miperhepäivähoito, jossa hoitopaikka yleensä 
vaihtuu jaksoittain. 

Hoitamisen ehdot ja siitä maksettava palk
ka tai korvaus perustuvat perheen ja hoitajan 
väliseen sopimukseen. Hoitajan ollessa yrit
täjä hän on yksityinen sosiaalihuollon tuot
taja ja kunnan ja lääninhallituksen valvonnan 
piirissä kuten yksityinen kodin ulkopuolinen 
hoitaja. Palkan tai korvauksen maksu poik
keustilanteissa, kuten lapsen sairauden tai 
perheen lomakausien aikana, perustuu per
heen ja hoitajan sopimukseen ottaen kuiten
kin huomioon työlainsäädännön hoitajalle 
takaamat oikeudet. 

Vanhemmat ovat nykyisin voineet saada 
kaikkiin näihin hoitojärjestelyihin kotihoidon 
tukea, jos perheessä on alle kolmivuotias 
lapsi. Tulosidonnaisen lisäosan saaminen 
edellyttää kuitenkin, että jompikumpi van
hemmista hoitaa lasta itse kotona. Tuki on 
perheen verotettavaa tuloa. 

1.3. Nykytilan aiViointi 

Lasten hoitojärjestelmän kokonaisuuden 
kehitystä on viimeisen kymmenen vuoden 
aikana ohjannut vuodesta 1985 asteittain 
voimaan tullut pienten lasten hoidon järjestä
mistä koskeva lainsäädäntöuudistus. Keskei
nen tavoite tässä lainsäädäntöuudistuksessa 
oli turvata kaikille alle kouluikäisille lapsille 
heidän vanhempiensa valinnan mukaisesti 
joko kunnan järjestämä päivähoitopaikka tai 
lasten kotihoidon tuki. Oikeus lasten kotihoi
don tukeen laajeni asteittain vuoteen 1990 
mennessä kattamaan kaikki alle kolmivuoti
aat lapset. Samasta ajankohdasta lukien alle 
kolmivuotiaat lapset tulivat päivähoidon 
osalta niin sanotun subjektiivisen oikeuden 
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piiriin. Seuraava merkittävä laajennus järjes
telmään tuli voimaan vuoden 1996 alusta, 
jolloin ehdoton oikeus kunnalliseen päivä
hoitopaikkaan laajennettiin koskemaan kaik
kia alle kouluikäisiä lapsia. 

Kunnallisten päivähoitopaikkojen määrä 
lisääntyi vuoden 1985 noin 170 000 paikasta 
lähes 214 000 paikkaan vuoteen 1990 tulta
essa. Tämän jälkeen paikkojen määrä lähin
nä työttömyydestä aiheutuvan palvelujen 
kysynnän laskusta johtuen ja toisaalta ta
loudellisesta lamasta johtuvien säästöpäätös
ten johdosta väheni vuoteen 1994 mennessä 
lähes 40 000 paikalla. Vuoteen 1996 tultaes
sa paikkojen määrä on jälleen kasvanut lähes 
30 000 paikalla työllisyyden parantuessa ja 
toisaalta kaikkia alle kouluikäisiä koskevan 
subjektiivisen oikeuden tultua voimaan vuo
den 1996 alusta. 

Lasten päivähoitopaikkojen määrä oli so
siaali- ja terveysministeriön kaikkia kuntia 
koskevan selvityksen mukaan vuoden 1996 
helmikuussa 201 000 paikkaa. Kaikkia alle 
kouluikäisiä koskevan subjektiivisen päivä
hoito-oikeuden arvioitiin lisäävän päivähoi
topaikkoja runsaalla 10 000 paikalla, joista 
kunnat valtaosan ottivat käyttöön vuoden 
1995 aikana. Päivähoitopaikkojen arvioidaan 
lisääntyvän vielä vuoden 1996 helmikuusta 
vuoden loppuun mennessä koko maan osalta 
2 500 paikalla. Tällöin paikkojen määrä ku
luvan vuoden lopussa olisi 203 500 paikkaa. 

Hoitopaikkojen kysynnän ja tarjonnan ar
vioitiin helmikuussa 1996 tehdyssä kyselyssä 
olevan sopusoinnussa 168 kunnassa. Hoito
paikkojen vajausta oli 126 kunnassa ja yli
tarjontaa 145 kunnassa. Yhteensä hoitopaik-

kojen vaje helmikuussa oli lähes 5 000 paik
kaa. Toisaalta hoitopaikkojen ylitarjontaa 
ilmoitettiin olevan lähes 2 000 paikkaa. So
siaali- ja terveysministeriö on tehnyt vielä 
tarkentavan selvityksen elokuun 1996 tilan
teesta niihin 33 kuntaan, joissa oli päivähoi
topaikkojen vajausta helmikuussa 1996. Tä
män selvityksen mukaan hoitopaikkojen vaje 
oli uuden toimintavuoden alkuun tultaessa 
alentunut helmikuun 4 800 paikasta 3 000 
paikalla. Vajauksesta huomattava osa keskit
tyy Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin. 

Lasten kotihoidon tuen saajien määrä on 
vastaavasti noussut päivähoitotarpeen vähen
tyessä 1990-luvulla ollen korkeimmillaan 
vuonna 1994, jolloin tuensaajaperheitä oli 
vuoden lopussa noin 95 000. Vuoden 1995 
marraskuussa voimaan tullut työttömyystur
valainsäädäntöön tehty muutos, jolla lasten 
kotihoidon tuen yhteensovitusta työttömyys
turvaan edelleen tiukennettiin sekä vuoden 
1996 alusta voimaan tullut keskimäärin 
22,5 %:n alennus lasten kotihoidon tuen 
etuustasoissa, jolla toteutettiin hallituksen 
säästöpäätösten edellyttämä 700 mmk:n vä
hennys etuusmenoissa, ovat vähentäneet ko
tihoidon tukea kuukausittain keskimäärin 
saavien perheiden määriä vuoteen 1996 tul
taessa 15 OOO:lla. Lasten kotihoidon tuen 
etuusmenojen kokonaissumma alentuu vuo
desta 1995 vuoteen 1996 arvion mukaan 
noin kolmanneksella eli 3 mrd mk:sta 2 mrd 
markkaan. Yksityiskohtaisempi eduskunnan 
edellyttämä sosiaali- ja terveysministeriössä 
tehty selvitys lasten kotihoidon tuen muutos
ten vaikutuksista on luovutettu eduskunnalle 
3.9.1996. 
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Lakisääteisen ja kunnallisen lasten kotihoidon tuen kehitys vuosina 1985-1995 

Lakisääteinenxl 
Sisarus- Lisäosaa 
korotusta saavien 

Vuosi Menot Saajat saavien osuus 
osuus 

milj. mk 31.12. % % 

1985 191,1 25 890 23,9 15,0 
1990 1 717,7 80 599 51,5 49,5 
1994 3 190,8 94 497 49,9 59,4 
1995 2 987,7 83 605 51,1 60,2 
1996xx) 2 010,0 79 298 53,2 59,1 

x> Ei sisällä osittaista kotihoidon tukea. 
xx> Arvio, paitsi saajat 31.3. 

Päivähoitopaikkojen kehitys vuosina 
1985-1996 

1985 1990 1994 1996 
Kokopäivä-
hoito 
Alle 3-vuotiaat 55 090 40 000 40 800 
3-6-vuotiaat - 109 050 106 170 123 300 
Yhteensä 125 460 164 140 146 180 164 100 

Osapäivähoito 
0-6-vuotiaat 32 350 22 670 29 300 
Koululaiset 17 390 10 130 10 100 
Yhteensä 47 470 49 740 32 800 39 400 

Paikat yhteensä 172 930 213 880 178 980 203 500 

Näistä 
Päiväkoti 96 260 118 030 112 450 126 900 
Perhepäivähoito 76 670 95 850 66 530 76 600 

Päivähoidon menot ja maksukertymä vuosi-
na 1985-1994 

Vuosi 

1985 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995x) 

Menot 
milj. mk 

3 449 
6 610 
7 140 
6 847 
6 488 
6 493 
7 105 

xJ Ennakkotieto 

Maksu- Osuus% 
kertymä menoista 
milj. mk 

501 14,5 
738 11,2 
848 11,9 
952 13,9 
935 14,4 
966 14,9 

1 027 14,5 

Lasten kotihoidon tukea on voinut käyttää 
paitsi kotona hoitamisen tukena myös yksi
tyisen päivähoidon järjestämisen tukena. 
Tällöin ongelmana on ollut perheen kannalta 
etuuden kaksinkertainen verotus. Kotihoidon 

Kunnallinen 
Keskim. Osittainen koti-
tuki hoidon tuki 

Menot Saajat Menot Saajat 

mklkk milj. mk 31.12. milj. mk 31.12. 

973 
1 772 8,6 2 305 507,8 28 429 
2 655 7,8 1 316 75,0 10 412 
2 598 7,5 1 207 57,7 7 139 
1 981 6,0 1 213 80,0 9 691 

tuesta on ensin maksanut veron perhe ja vie
lä toisen kerran palvelujen tuottaja. Muun 
muassa tätä ongelmaa on pyritty selvittele
mään lasten päivähoidon valtakunnallisessa 
palvelurahakokeilussa, jonka sosiaali- ja ter
veysministeriö järjestää yhteistyössä Stake
sin ja Suomen Kuntaliiton kanssa 
1.3.1995 ja 31.7.1997 välisenä aikana. Ko
keilun tavoitteena on monipuolistaa pienten 
lasten hoitojärjestelmää ja lisätä vanhempien 
valinnan mahdollisuuksia edistämällä yksi
tyisten, kodin ulkopuolisten päivähoitomark
kinoiden syntyä kunnallisten hoitomuotojen 
rinnalle. 

Kokeilussa palveluraha on kunnan perheen 
osoittamaan hoitopaikkaan maksama lapsi
kohtainen yksityisen hoidon tuki. Palvelura
han suuruudesta ja kohdentumisesta eri ikäi
siin lapsiin päättävät kokeilukunnat, joita on 
33. Palveluraha voi olla suuruudeltaan ta
sasuuri tai perheen tulojen mukaan määräy
tyvä. Kunta maksaa palvelurahan/setelin pal
velun tuottajalle, ja palveluraha on tuottajan 
veronalaista tuloa. 

Stakes toteuttaa kokeilusta valtakunnallisen 
seurantatutkimuksen. Tutkimuksen välira
portti julkaistiin huhtikuussa 1996. Palvelu
rahan arvo kokopäivähoidossa vaihteli väli
raportin mukaan tasasuuren mallin kunnissa 
päiväkotihoidossa 1 000 markasta 3 500 
markkaan kuukaudessa, vastaavan vaihtelun 
ollessa perhepäivähoidossa 800 markasta 
2 200 markkaan. Porrastetussa mallissa vaih
teluväli oli päiväkotihoidossa 370-3 360 
mk ja perhepäivähoidossa 70-2 300 mk/kk. 

Väliraportin mukaan palvelurahalla tuetuo 
hoidon piirissä olevista perheistä 17 % oli 
siirtynyt yksityiseen päivähoitoon kunnal
lisesta päivähoidosta. Kuitenkin 45 % oli 
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ollut saman yksityisen hoitopaikan asiak
kaana jo ennen kokeilua. Perheistä 22 % ei 
katsonut olevansa lainkaan valintatilanteessa, 
vaan setelin vastaanottaminen oli heille ai
noa vaihtoehto. Yrittäjistä 22 % oli käynnis
tänyt toimintansa palvelurahakokeilun myö
tä. Uudesta yritystoiminnasta 60 % oli per
hepäivähoitajia, 19 % perinteisiä päiväkoteja 
ja 16 % erikoistuneita päiväkoteja. 

Lasten päivähoidon maksuja on säännelty 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak
suista annetulla asetuksella. Asetuksessa on 
määritelty viidessä eri maksuluokassa perit
tävä maksu seuraavasti: 

Maksuluokka Yli 5 tuntia 
kestävä hoito 

mk 

1 
II 
III 
IV 
V 

385 
550 
825 

1 100 
1 430 

Enintään 5 tuntia 
kestävä hoito 

mk 

220 
330 
440 
660 
880 

Sosiaali- ja terveysministeriö on päätök
sellään (SOSTMP 1604/92) määritellyt en
simmäisen korvausluokan tulorajat seuraa
vasti: 

Henkilömäärä Kalleusluokka 1 Kalleusluokka II 
mk/kk mk/kk 

2 5 900 5 600 
3 7 500 7 100 
4 9 200 8 800 
5 11 200 10 500 
6 12 900 12 000 
7 14 400 13 700 
8 16 200 15 000 

Muiden kuin I korvausluokan tulorajojen 
osalta kunnat ovat voineet määritellä sovel
tamansa tulorajat. Sosiaali- ja terveysminis
teriö on kuitenkin antanut suosituksen nou
datettaviksi tulorajoiksi. 

Voimassa olevan maksujärjestelmän ongel
maksi on koettu maksuluokista aiheutuva 
portaittaisuus, josta aiheutuvat ongelmat ovat 
korostuneet erityisesti niissä kunnissa, joissa 
on voimakkaimmin poikettu sosiaali- ja ter
veysministeriön antamista suosituksista tasa
välisiksi tuloluokiksi. 

Kuntien käytäntö tuloluokkien määritte
lyssä on ollut varsin kirjavaa. Tämä on joh
tanut siihen, että päivähoitoa käyttävien per
heiden maksut ovat nykyisellään eri kunnis
sa erilaiset. Samassa tuloluokassa voi olla 

perheitä, joiden kuukausituloissa on useiden 
tuhansien markkojen ero. Tällöin samanko
koiset perheet maksavat suurillakin tu
loeroilla yhtä suurta päivähoitomaksua. 

Nykyisessä portaittaisessa maksujärjestel
mässä tuloluokasta toiseen siirtyminen ai
heuttaa niin sanottua tuloloukkuilmiötä, jol
loin perheen niroellisansion kasvu voi johtaa 
päivähoitomaksujen korottamisen, verotuk
sen progressiivisuuden ja tarveharkintaisen 
asumistuen pienenemisen takia jopa perheen 
käytettävissä olevan tulon pienentymiseen. 
Tämä ongelma on erityisen korostunut kun
nissa, joissa kunnan määrittelemät tuloluo
kan ala- ja ylärajat ovat hyvin lähellä toisi
aan. Näissä tilanteissa perheen tulojen melko 
pienikin kasvu on voinut johtaa maksujen 
korottumiseen kahdellakin maksuluokalla. 

2. Uudistuksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Käsillä oleva hallituksen esitys on osa laa
jempaa uudistushanketta, joka perustuu niin 
sanotun kannustinlaukkutyöryhmän ehdotuk
siin (valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 
5/96), jotka on annettu eduskunnalle tiedoksi 
vuoden 1997 valtion talousarvioesityksen 
antamiseen liittyen. Tavoitteena kannustin
laukkutyöryhmän työssä on ollut uudistus, 
jolla on tarkoitus yhteensovittaa lasten hoi
don tukimuodot, asumisen tukeminen, toi
meentulotuki, työttömyysturva ja verotus 
siten, että ne nykyistä paremmin olisivat 
työntekoon kannustavia. 

Pienten lasten hoitojärjestelmän osalta on 
ollut tarkoituksena myös yksinkertaistaa ja 
selkeyttää tukijärjestelmää. Uudessa järjes
telmässä päivähoitomaksuihin ja yksityisen 
hoidon tukeen liittyvä tuloharkinta tapahtuu 
samoin perustein ja päivähoitomaksut sekä 
hoidon tuet ovat pääsääntöisesti lapsikohtai
sia. Kunnallisen päivähoidon maksujärjes
telmän laskennallisena lähtökohtana on aja
tus tasasuuruisista päivähoitomaksuista ja 
niitä alentavasta tulosidonnaisesta hoitolisäs
tä. Kunnan järjestämän päivähoidon ulko
puolella perheitä tuetaan hoitorahalla ja tulo
sidonnaisella hoitolisällä. Esitys tähtää myös 
päivähoitomaksujen nykyistä yhtenäisem
pään määrittelyyn maan kaikissa kunnissa. 
Uudistuksessa luovuttaisiin nykyisin käytös
sä olevista päivähoidon maksuluokista. 

Muutosta nykyjärjestelmään tukimuotojen 
kattavuuden osalta merkitsee niin sanotun 
subjektiivisen valintaoikeuden ehdotettu laa-
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jentaminen muun kuin vanhempien toteutta
man yksityisen päivähoidon tuen osalta kos
kemaan alle kouluikäisiä lapsia kunnallista 
päivähoitopaikkaa koskevan valintaoikeuden 
tapaan. Yksityisen hoidon tuki maksettaisiin 
suoraan hoidon tuottajalle, jolloin se ei olisi 
perheen verotettavaa tuloa eikä se myöskään 
vaikuttaisi perheen saamien muiden sosiaa
lietuuksien määrään. Niiden perheiden koh
dalla, joissa vanhemmat itse hoitavat lastaan, 
tuen saajien piiri säilyisi lähes nykyisellään. 
Tuen saamisen ehtona olisi edelleen, että 
perheellä on alle kolmivuotias lapsi. Tukeen 
oikeutettujen piiri rajautuisi siten, että alle 
kolmivuotiaan lapsen kuusivuotiaat sisaruk
set eivät olisi tukeen oikeuttavia vanhempien 
itse hoitaessa lapsiaan. Toisaalta tuen maksa
mista vanhempainrahakauteen oikeuttavan 
lapsen 1-5-vuotiaille sisaruksille laajennet
taisiin nykyisestään. 

Koska uudistuksessa on tarkoitus korvata 
lasten kotihoidon tukijärjestelmä lasten yk
sityisen hoidon tukijärjestelmällä ja kumota 
lasten kotihoidon tuesta annettu laki, kumou
tuisivat tässä yhteydessä myös säännökset, 
joilla valintaoikeutta kotihoidon tuen osalta 
olisi laajennettu koskemaan alle nelivuotiai
den lasten perheitä. Laajennuksen voimaan
tuloa on siirretty useita kertoja, viimeksi 
vuoden 1998 alkuun. 

Hallitus sopi 16 päivänä elokuuta 1995 
vuoden 1996 talousarvioesityksen käsittelyn 
yhteydessä hallitusohjelman ja sen lisä
pöytäkirjan mukaisista vuosille 1997-I999 
kohdistuvista lisäsäästöistä. Lasten koti
hoidon tuki kuului niihin etuuksiin, joiden 
indeksikorotuksista sovittiin luovuttavaksi 
vuosina 1997 ja I998. Tähän liittyvä halli
tuksen esitys vuoden I997 osalta laiksi las
ten kotihoidon tuesta annetun lain 8 ja 
II §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta on 
jo annettu eduskunnalle (HE I71/I996 vp.). 
Nyt ehdotettuun uudistukseen ei sisälly yk
sityisen hoidon tuen automaattista indeksi
tarkistusta. Indeksitarkistuksen tekeminen 
rikkoisi maksujen tulosidonnaisuuden ja hoi
tolisän yhteensovituksen. Tarkoituksena on, 
että päivähoidon enimmäis- ja vähimmäis
maksun erotus on hoitolisän suuruinen ja 
että hoitoiisään ja maksun alentamiseen oi
keuttavat tulorajat pysyvät samoina. 

Päivähoidon maksujärjestelmää koskeva 
esitys tähtää päivähoitomaksujen nykyistä 
yhtenäisempään määrittelyyn kaikissa kun
nissa. Nykyisten päivähoidon maksuluokkien 
sijasta tuloharkintaan perustuva maksujen 

alentaminen määräytyisi prosentuaalisesti 
suhteessa perheen tuloihin, jolloin maksu
luokkien aiheuttamat tulolaukut poistuisivat. 

Esityksen mukaan kunnan järjestämästä 
päivähoidosta perittäisiin asiakasmaksu läh
tökohtaisesti kaikista hoidossa olevista lap
sista. Tämä poikkeaisi nykytilanteesta, jol
loin sosiaali- ja terveysministeriön vahvista
man I. korvausluokan tulorajan alittavien 
perheiden lapsista ei peritä asiakasmaksua ja 
tulorajan ylittävillä perheillä voi osa hoidos
sa olevista sisaruksista saada maksuttoman 
hoidon. Maksuttamassa hoidossa on tällä 
hetkellä noin 50 000 lasta eli noin 25 pro
senttia kaikista kunnallisessa päivähoidossa 
olevista lapsista. Korkeampia päivähoito
maksuja esitetään aleunettavaksi nykyises
tään. Maksuja määriteltäessä esitetään per
heen koossa huomioitavaksi vain kaksi sub
jektiivisen valintaoikeuden piiriin kuuluvaa 
lasta, jolloin perheen päivähoitomaksuja 
määriteltäessä ei huomioitaisi vanhempain
rahaan oikeuttavaa lasta, perheen kouluikäi
siä lapsia eikä kahta useampaa hoitoikäistä 
lasta. 

Lasten päivähoidosta määrätystä maksusta 
voidaan nykyisin sosiaali- ja terveydenhuol
lon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) 
II §:n mukaan myöntää vapautus samoin 
perustein kuin muista sosiaalihuollon palve
luista sekä terveydenhuollon palveluista hen
kilön maksukyvyn mukaan määrätystä mak
susta. Määrätty maksu voidaan jättää peri
mättä tai sitä voidaan alentaa, jos siihen 
henkilön elatusvelvollisuus, toimeentu
loedellytykset tai huollolliset näkökohdat 
huomioon ottaen on syytä. Tarkoitus on, että 
maksuvapautuksia ei myönnetä kaava
maisesti pienituloisuuden perusteella niille, 
joille määrätään uusi kokopäivähoidon 
200 markan vähimmäismaksu, vaan että 
maksuvapautuksia myönnettäisiin vain pai
navin perustein. Maksuvapautuksen antami
nen sidottaisiin nykyisten edellytysten lisäksi 
vanhempien työssäkäyntiin tai opiskeluun 
taikka lapsen hoidon ja kasvatuksen tarpee
seen. Vapautus voitaisiin myöntää esimer
kiksi opintotuen turvin Opiskelevalie opiske
lijalle tai pienituloiselle yksinhuoltajalle. 
Työttömän henkilön lapsen hoidosta maksun 
perimättäjättäminen edellyttäisi, että lapsella 
olisi hoidon tai kasvatuksen tarve. Vapautus 
osapäivähoidon maksusta voitaisiin kuiten
kin aina myöntää nykyisin perustein myös 
työttömän henkilön lapsen hoidosta. Koko
päivähoidon maksu voitaisiin aina jättää pe-
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rimättä esimerkiksi lapsen vammaisuuden tai 
lastensuojelullisten syiden perusteella. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Uudistus on tarkoitus toteuttaa siten, ettei
vät pienten lasten hoitojärjestelmän ko
konaiskustannukset uudistuksesta johtuen 
muutu. Myös lasten päivähoidon maksut on 
tarkoitettu mitoitettavaksi siten, että päivä
hoitomaksujen kertymä suhteessa päivähoi
don kustannuksiin ei muutu. 

Lasten päivähoitopaikkoja arvioidaan 
vuonna 1996 olevan 203 500. Vuonna 1997 
alenevan työttömyyden arvioidaan lisäävän 
päivähoidon tarvetta runsaalla 2 000 paikal
la. Syntyvyyden puolestaan arvioidaan ole
van vuonna 1996 noin 5 000 lasta pienempi 
kuin ensi vuonna oppivelvollisuusiän saa
vuttavien lasten määrä, mikä vähentää päivä
hoidon tarvetta arvion mukaan noin 2 000 
paikalla. Lisäksi peruskoulun yhteydessä to
teutettava kuusivuotiaiden esiopetus laajentu
nee edelleen ensi vuonna, mikä myös vä
hentää päivähoitopaikkojen tarvetta. Ilman 
ehdotetun uudistuksen vaikutusta päivähoi
topaikkojen tarve olisi edellisen perusteella 
vuonna 1997 samalla tasolla kuin kuluvana 
vuonna. 

Ehdotettuun uudistukseen liittyvillä yksit
täisillä muutoksilla olisi toisaalta päivähoi
topaikkojen tarvetta vähentävää ja toisaalta 
tarvetta lisääviä vaikutuksia. 

Merkittävä kunnallisen päivähoidon paik
kojen tarvetta vähentävä vaikutus olisi kun
nallisen päivähoidon rinnalle vaihtoehdoksi 
tarjottavalla tuetulla yksityisellä päivähoi
dolla, jonka piiriin arvioidaan tulevan 
20 000 lasta. Tämän arvioidaan alentavan 
kunnallisen päivähoidon tarvetta 
4 000-6 000 paikalla. 

Periaatteessa kaikki päivähoidossa olevat 
lapset tulisivat esityksen mukaan päivähoito
maksun piiriin, kun nykyisin maksusta on 
tulojen perusteella vapautettu noin 50 oo_o 
lasta. Muutos vähentäisi arvion mukaan pät
vähoidon käyttöä noin 3 000-5 000 lapsen 
kohdalla siitä huolimatta, että tarkoitus olisi, 
että myös uudessa järjestelmässä . kunnat 
käytännössä myöntäisivät vapautuksta mak
susta. 

Ehdotettu uudistus merkitsisi muutosta 
myös vanhempainrahakauden aikaiseen päi-

vähoidon käyttöön, kun vanhempainrahaan 
oikeuttavan lapsen noin 30 OOO:sta 1-5-
vuotiaasta sisaruksesta noin 21 000 tulisi 
tulosidonnaisen hoitolisän piiriin, minkä ar
vioidaan vähentävän kunnallisen päivähoi
don käyttöä 3 000-4 000 paikalla. 

Päivähoidon tarpeen arvioidaan puolestaan 
kasvavan, kun uudistus pienentäisi erityisesti 
yksilapsisten perheiden tukea vanhempien 
itse toteuttamaan hoitoon. Tämän arvioidaan 
lisäävän päivähoitopaikkojen tarvetta noin 
2 000-3 000 paikalla. 

Niin ikään kuusivuotiaiden esiopetukseen 
osallistuvien nykyistä alempien päivähoito
maksujen arvioidaan lisäävän päivähoidon 
käyttöä noin 2 000-3 000 paikalla. 

Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaiku
tuksesta kunnallisten päivähoitopaikkojen 
tarpeen arvioidaan uudistuksesta johtu~n vä
henevän vuoden 1996 203 500 patkasta 
vuonna 1997 noin 197 000 paikkaan. 

Lasten päivähoidon asiakasmaksukertymän 
arvioidaan uudistuksen mukaisilla maksuilla 
olevan noin 1 280 mmk eli 17,3 % päivä
hoidon bruttokustannuksista, kun nykyinen 
maksukertymä on niin ikään noin 
1 280 mmk eli 16,7 % bruttokustannuksista. 

Lasten kotihoidon tuen korvaavaa tukea 
saavia perheitä arvioidaan vanhempien itse 
toteuttaman hoidon osalta olevan melko 
tarkkaan nykyinen määrä. Laajennuksena 
nykyiseen järjestelmään olisi lähinnä pal
velun tuottajalle maksettava yksityisen päi
vähoidon tuki. Kokonaisuutena tukijärjestel
mien piirissä olevien lasten määrä näyttäisi 
nykyiseen verrattuna kasvavan noin 10 000 
lapsella. Päivähoidossa tapahtuisi noin 
6 SOO:n vähennys ja taas yksityisen hoidon 
tuen puolella lähes 20 000 lapsen määrän 
lisäys. 

Lasten yksityisen hoidon tuen yhteensovi
tus muihin etuuksiin, joista keskeisimmät 
ovat työttömyysturva ja opintotuki, on kes
keiseltä osin perustunut kotihoidon tuen lisä
osan saamisen edellytykseen, jonka mukaan 
tätä etuutta maksetaan vanhemmalle vain, 
jos hän itse hoitaa lastaan pääasiassa _kotona. 
Lisäosan saamisen on katsottu merkttsevän, 
ettei henkilö voi samanaikaisesti olla työ
markkinoiden käytettävissä tai opiskella pää
toimisesti. Lasten yksityisen hoidon tuen yh
teensovitus muihin etuuksiin on pyritty teke
mään mahdollisimman pitkälle nykykäytän
nön mukaiseksi, jolloin yhteensovituksen 
muutoksista ei myöskään aiheudu merkittä
viä taloudellisia vaikutuksia. 
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3.2. Organisatoriset vaikutukset 

Muutos lisäisi kansaneläkelaitoksen tehtä
viä kunnallisesta päivähoidosta perittävien 
maksujen perusteena käytettävien tulojen 
selvittämisen ja niistä päätöksen tekemisen 
osalta sekä yksityisen suoraan palvelun tuot
tajalle maksettavan tuen maksamisen osalta. 
Näistä tehtävistä aiheutuvat toimintamenot 
luettaisiin kansaneläkelaitoksen toimintame
noiksi. 

3.3. Vaikutukset perl:J.eisiin ja lapsiin 

Perheiden taloudelliseen asemaan vaikutta
vat erityisesti muuttuvat päivähoitomaksut, 
muutokset tuen painotuksessa vanhemmille 
heidän itse hoitaessaan lastaan sekä uusi la
kisääteinen palvelun tuottajalle maksettava 
yksityisen päivähoidon tuki. 

Ehdotetun hoitotukijärjestelmän perheille 
merkitsevät muutokset perustuvat siihen, että 
tukijärjestelmä perustuu nykyistä järjestel
mää enemmän lapsikohtaisuuden periaatteel
le. Hoitoraha on myös porrastettu lapsen iän 
mukaan. Tulosidonnainen hoitolisä olisi uu
dessa järjestelmässä nykyistä kotihoidon 
tuen lisäosaa pienempi yhden lapsen kohdal
la, mutta korkeampi kahden tukeen oi
keuttavan lapsen perheessä. Hoitoiisään liit
tyvää tuloharkintaa on myös esitetty lieven
nettäväksi verrattuna kotihoidon tuen lisä
osan tuloharkintaan. 

Ehdotetut muutokset merkitsevät, että van
hempien itse hoitaessa lapsiaan tukea suun
nataan nykyistä selkeämmin monilapsisille 
perheille. Kolmilapsisen perheen (lapset 1-, 
3- ja 5-vuotiaat) täyteen hoitoiisään oikeutta
va tuki kasvaisi 3 300 markasta 3 800 mark
kaan kuukaudessa. Taas yksilapsisilla per
heillä tuen taso laskisi nykyisestään erityi
sesti lapsen täyttäessä 2 vuotta. Täyteen hoi
toiisään oikeuttavan perheen tuki laskisi täl
laisella perheellä 2 700 markasta 1 800 
markkaan kuukaudessa. Pelkkää hoitorahaa 
saavan perheen tuki laskisi 1 500 markasta 
1 000 markkaan kuukaudessa. 

Uusi yksityisen hoidon tukena hoidon 
tuottajalle maksettava tuki vastaisi markka
määriltään ja tuloharkinnaltaan tukea, jota 
vanhemmat saisivat hoitaessaan itse lastaan, 
mutta tuki olisi perheen kannalta veroton 
etuus eikä se vaikuttaisi perheen saamiin 
muihin sosiaalietuuksiin. Yksityisen hoidon 
tuki kattaisi kuitenkin lapset vanhempain
päivärahakauden päättymisestä peruskoulun 

aloittamiseen saakka riippumatta onko per
heessä alle kolmivuotiasta lasta. Tämä mer
kitsee perheiden valinnanmahdollisuuksien 
lisääntymistä. Yksityisessä hoidossa perheen 
vastuu hoidon laadusta korostuu kunnalli
seen hoitoon verrattuna. Yksityisen hoidon 
tuki olisi suurin nuorempien lasten kohdalla 
ja pienin kolme vuotta täyttäneiden lasten 
perheiden kohdalla. Yli kolmivuotiaiden las
ten hoitotuen suuruus vaihtelisi 500-1 300 
markkaan kuukaudessa kahden nuorimman 
lapsen kohdalla riippuen perheen tuloista ja 
kolmannen lapsen tuki olisi 500 markkaa 
kuukaudessa. Alle kaksivuotiaan lapsen tuki 
olisi 1 200-2 000 markkaa kuukaudessa. 

Lasten päivähoidon maksujärjestelmään 
esitettävät muutokset merkitsisivät maksujen 
nousemista niiden pienituloisimpien perhei
den kohdalla, joille kunta ei myöntäisi va
pautusta maksuista. Kunta joutuisi yleensä 
maksuvapautusta myöntäessään ottamaan 
nykyistä paremmin ja johdonmukaisemmin 
huomioon lapsiperheen todellisen maksuky
vyn. Nykyisin maksukyvyn huomioon otta
minen on jossain tapauksissa kaavamainen 
esimerkiksi sisarusalennusten osalta. Yksi
lapsisissa perheissä päivähoitomaksut pää
sääntöiseti alenisivat nykyiseen verrattuna. 
Useampilapsisissa perheissä, joissa vain osa 
lapsista on päivähoitoikäisiä, päivähoitomak
sut yleensä nousisivat. Monissa sellaisissa 
kaksilapsisissa perheissä, jotka ovat nykyisin 
0-maksuluokassa, maksut voisivat nousta 
enimmillään 300-400 markalla kuukaudes
sa. Näissäkään tapauksissa perheiden käytet
tävissä oleviin tuloihin ei välttämättä tulisi 
merkittäviä muutoksia, koska osalla per
heistä esimerkiksi asumistuen muutokset li
säisivät tuloa. Nykyisin ylimpään maksu
luokkaan kuuluneiden kaksilapsisten perhei
den maksut voisivat aleta usealla sadalla 
markalla erityisesti niissä tilanteissa, joissa 
kunta ei ottaisi käyttöön ns. supermaksu
luokkaa. 

Lasten kannalta pienten lasten hoitojärjes
telmään ehdotetut muutokset voisivat merki
tä muun muassa sitä, että lasta, jolla on sisa
ruksia, hoitaisi nykyistä useammin hänen 
vanhempansa, kun taas ensimmäiset ja aino
at lapset hoidettaisiin nykyistä useammin 
kodin ulkopuolella. 

Lisäksi päivähoitomaksujärjestelmän muu
toksilla on tarkoitus ohjata perheiden käyt
täytymistä siten, että mahdollisimman suuri 
osa kuusivuotiaista lapsista osallistuisi esi
opetukseen. 
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4. Asian valmistelu 

Hallituksen esitys pohjautuu kannustin
loukkutyöryhmän työhön ja sen eduskunnal
le vuoden 1997 talousarvioesityksen antami
sen yhteydessä toimittamaan loppuraporttiin. 
Jatkovalmistelu on sosiaali- ja terveysminis
teriössä tehty virkatyönä. Asiaa on useita 
kertoja käsitelty sosiaalipoliittisessa ministe
rityöryhmässä. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

5.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen 
laeiksi tuloverolain ja verotusmenettelystä 
annetun lain muuttamisesta (HE 105/1996 
vp ), jonka mukaisesti lasten yksityisen hoi
don tukemiseen annettava hoitoraha ja hoi
tolisä verotettaisiin hoidon tuottajan tulona, 
silloin kun se tälle suoraan maksetaan. Yksi
tyisen hoidon tuottaja voisi olla myös työ
suhteessa perheeseen oleva hoitaja tai sellai
nen yrittäjänä toimiva yksityinen hoitaja, 
jota ei ole merkitty ennakkoperintärekiste
riin. Mikäli kunta on hyväksynyt yksityisen 

päiväkodin, perhepäivähoitajan tai työsuh
teessa perheeseen olevan hoitajan päivähoi
topalvelun tuottajaksi, tuki maksettaisiin 
suoraan hoidon tuottajalle ja katsottaisiin 
hoidon tuottajan tuloksi. 

5.2. Riippuvuus kansainvälisistä 
sopimuksista ja muista velvoitteista 

Suomessa on voimassa yleissopimus lap
sen oikeuksista (laki 1129/91 ja asetus 
1130/91). Sopimuksen 3 artiklan mukaan 
kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuol
lon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten 
tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka kos
kevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huo
mioon lapsen etu. 

Lasten hoidon tukijärjestelmien uudistus 
on yksi tärkeimmistä tämän sopimuksen voi
maantulon jälkeen tehdyistä, lasta koskevista 
sosiaalihuollon lainsäädännön muutoksista. 
Vaikkakin tukijärjestelmän kannustavuusnä
kökulma painottaa vanhempien työssäkäyntiä 
tai opiskelua lasten tarpeiden sijasta, voidaan 
kannustavuuden nähdä edistävän perheen ja 
sitä kautta myös lasten hyvinvointia. Esityk
sen vaikutuksia on jaksossa 3.2. käsitelty 
myös lasten kannalta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki lasten yksityisen hoidon tuesta 

Yleistä. Nykyisen lasten kotihoidon tuesta 
annetun lain, jäljempänä kotihoidontukilaki, 
tapaan uusi laki lasten yksityisen hoidon 
tuesta muodostaisi yhtenäisen säännöstön, 
joka sisältäisi sekä yksityisen hoidon tukea 
koskevat aineelliset säännökset että tuen toi
meenpanossa noudatettavat menettelysään
nökset Lain menettelysäännökset vastaavat 
pääosin kotihoidontukilain säännöksiä. 

1 §. Lain soveltamisala Pykälä sisältäisi 
lain soveltamisalasäännöksen. Säännöksessä 
korostettaisiin lain tarkoittaman taloudellisen 
tuen luonnetta kunnan järjestämälle päiväko
ti- tai perhepäivähoitopaikalle vaihtoehtoise
na lapsen muulla tavalla tapahtuvan hoidon 
järjestämistä varten suoritettavana taloudel-

lisena tukena. 
2 §. Määritelmät. Pykälän 1 kohdan mu

kaan lasten yksityisen hoidon tukeen voi 
kuulua lapsen hoidon järjestämiseksi suori
tettava hoitoraha ja tulosidonnainen hoitoli
sä. 

Pykälän 2 kohdan mukaan hoidon tuotta
jalla tarkoitetaan yksityistä henkilöä tai yh
teisöä, joka on tehnyt päivähoitolain 28 §:n 
1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen ja joka 
korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoi
totoimintaa. Lisäksi hoidon tuottajalla tarkoi
tetaan tukeen oikeutetun vanhemman tai 
muun huoltajan kanssa lasten päivähoidosta 
työsopimuksen tehnyttä henkilöä. Hoidon 
tuottaja ei kummassakaan tapauksessa voi 
olla saman kotitalouden jäsen. 

Päivähoitolain 28 §:n 1 momentin mukaan 
yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvaus
ta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimin-
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taa, on velvollinen tekemään ilmoituksen 
asianomaiselle sosiaalilautakunnalle viimeis
tään kahden viikon kuluessa toiminnan aloit
tamisesta. Pykälän 2 momentin mukaan sosi
aalilautakunnan tehtävänä on valvoa sanottua 
toimintaa. Tarkemmat valvontaa koskevat 
säännökset sisältyvät lasten päivähoidosta 
annettuun asetukseen (239/73), jäljempänä 
päivähoitoasetus. 

Päivähoitoasetuksen II §:n I momentin 
mukaan sosiaalilautakunnan tulee päivähoi
totoiminnan harjoittamista koskevan ilmoi
tuksen saatuaan välittömästi suorittaa tarkas
tus päivähoitopaikassa ja huolehtia siitä, että 
päivähoitopaikka ja siellä annettava hoito 
vastaavat päivähoidolle asetettuja terveydel
lisiä ja muita vaatimuksia. Pykälän 2 mo
mentin (550/83) mukaan sosiaalilautakunnan 
tulee lisäksi pitää luetteloa 1 momentissa 
tarkoitetuista päivähoidon harjoittajista. 

Päivähoitolain 29 §:n mukaan, jos 28 §:ssä 
tarkoitettu päivähoitopaikka tai siinä annettu 
hoito todetaan sopimaHornaksi tai puutteelli
seksi, sosiaalilautakunnan on yritettävä sopi
villa keinoilla saada aikaan korjaus. Jollei 
korjausta ole asetetussa määräajassa tapahtu
nut, sosiaalilautakunta voi kieltää lapsen pi
tämisen sanotussa hoitopaikassa. 

Päivähoitolain 28 § :ssä säädetyn ilmoitus
velvollisuuden laiminlyönti ja lapsen pitämi
nen hoidossa vastoin lain 29 §:n nojalla an
nettua kieltoa on säädetty rangaistaviksi lain 
30 §:ssä. 

Vuoden I997 alusta tulee voimaan uusi 
yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 
annettu laki (603/96). Sanotun lain säännök
set täydentävät kuvattuja päivähoitolain ja 
-asetuksen päivähoitotoiminnan harj oittami
sen valvontaa koskevia säännöksiä. 

Kun lasta hoitaa ehdotetussa 2 kohdassa 
tarkoitettu hoidon tuottaja, voi hoito tapah
tua joko lapsen omassa kodissa tai lapsen 
oman kodin ulkopuolella. Hoidon tuottaja 
voi olla myös esimerkiksi lapsen eri kotita
loudessa asuva isovanhempi tai muu sukulai
nen edellyttäen, että päivähoidon harjoitta
mista koskeva ilmoitus on tehty ja hoito ta
pahtuu korvausta vastaan taikka, että kysei
sen hoitajan kanssa on tehty työsopimus lap
sen hoitamisesta. 

Ehdotettu 2 kohta liittyy kiinteästi ehdotet
tuihin tuen saajaa koskevaan IS §:ään ja 
tuen maksamista hoidon tuottajalle koske
vaan 16 §:ään. 

Perhe on määritelty pykälän 3 kohdassa. 
Käsite vastaa mahdollisimman pitkälle ny-
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kyisiä lasten päivähoidon ja lasten kotihoi
don tuen perhekäsitteitä. Päivähoitolain 1I a 
§:ssä tarkoitetun valintaoikeuden piirissä 
olevia lapsia ovat sekä kunnan järjestämässä 
päivähoidossa olevat että lasten yksityisen 
hoidon tuen turvin hoidetut lapset. Perhekä
sitteen ulkopuolelle sen sijaan jäävät äitiys-, 
isyys- ja vanhempainrahaan oikeuttavat sekä 
oppivelvollisuusiän saavuttaneet lapset. 

3 §. Hoitomuodon valinta. Kotihoidontuki
lain väliaikaisesti voimassa olevan I §:n 
I momentin mukaan alle kolmivuotiaiden 
lasten vanhemmilla tai muilla huoltajilla, 
jotka eivät lapsen hoidon järjestämiseksi va
litse kunnan järjestämää päiväkoti- tai perhe
päivähoitopaikkaa, on lapsen muulla tavalla 
tapahtuvan hoidon järjestämiseksi oikeus 
lasten kotihoidon tukeen. Säännöksen sana
muoto korostaa kotihoidon tuen luonnetta 
kunnanjärjestämälle päivähoitopaikalle vaih
toehtoisena lapsen muulla tavalla tapahtuvia 
hoitojärjestelyjä tukevana sosiaalipalvelujär
jestelmän osana. 

Ehdotettu pykälän 1 momentti vastaa koti
hoidontukilain I §:n I momenttia. Tuen 
luonne myös säilyisi ennallaan. Kunnan jär
jestämää päivähoitopaikkaa ja lasten yksityi
sen hoidon tukea koskeva valintaoikeus kui
tenkin laajenisi lähtökohtaisesti koskemaan 
kaikkia lasten päivähoidosta annetun lain, 
jäljempänä päivähoitolaki, II a §:ssä tarkoi
tetun valintaoikeuden piirissä olevien lasten 
vanhempia tai muita huoltajia. 

Valintaoikeutta on kuitenkin pykälän 
2 momentissa ehdotettu rajattavaksi rajoitta
malla oikeutta yksityisen hoidon tukeen ti
lanteissa, joissa lasta hoitaa vanhempi tai 
muu huoltaja itse tai muutoin muu henkilö, 
kuin lain 2 §:ssä tarkoitettu hoidon tuottaja. 
Näissä tilanteissa edellytetään, että lapsi tai 
perheen nuorin näin hoidettava lapsi on alle 
kolmivuotias. Tämä rajoitus johtaa tuen saa
jien piirin vanhemman itse hoitaessa lasta 
lähes nykyisen kaltaiseksi. Nykytilanteeseen 
verrattuna vanhemman itse hoitaessa erona 
on, että alle kolmivuotiaan lapsen sisaruksis
ta kuusivuotiaiden ikäluokka suljetaan tuen 
ulkopuolelle siten kuin jäljempänä 2 mo
mentin perusteluissa on tarkemmin selostet
tu. 

Voimassa olevassa päivähoitolain II a §:n 
I momentissa säädetään alle kouluikäisten 
lasten perheiden oikeudesta kunnan järjestä
mään päivähoitopaikkaan. Pykälän väliaikai
sesti voimassa olevaan 2 momenttiin puoles
taan sisältyy edellä mainittua kotihoidontuki-
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lain 1 §:n 1 momenttia vastaava alle kolmi
vuotiaiden lasten perheiden kunnan järjestä
mälle päivähoitopaikalle vaihtoehtoista oi
keutta kotihoidon tukeen koskeva säännös. 

Päivähoitolain 11 a §:n 1 momentin mu
kaan oikeus päivähoitopaikkaan alkaa saira
usvakuutuslaissa tarkoitetun äitiys-, isyys- ja 
vanhempainrahakauden päätyttyä ja jatkuu 
siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy peruskou
lulaissa ( 4 76/83) tarkoitettuna oppivelvollise
na peruskouluun tai sitä vastaavaan kouluun. 
Päivähoitoa on kuitenkin järjestettävä osa
aikaisesti, kun lapsi ennen peruskoululaissa 
tarkoitettua oppivelvollisuusikää osallistuu 
esiopetukseen koulussa. 

Peruskoululain 32 §:n 2 momentin mukaan 
oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa pää
sääntöisesti syyslukukauden alussa sinä 
vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. 
Lain 22 §:n mukaan peruskoulun lukuvuosi 
alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päi
vänä heinäkuuta. Peruskouluasetuksen 
(718/84) 17 §:n 1 momentin mukaan vuo
denvaihde jakaa peruskoulun lukuvuoden 
syys- ja kevätlukukauteen. 

Peruskoululain 4 §:n 3 momentin (171191) 
mukaan peruskoulussa voidaan opetusminis
teriön luvalla ja ministeriön määräämin pe
rustein järjestää enintään yhden lukuvuoden 
kestävää esiopetusta lapsille, jotka eivät vie
lä ole oppivelvollisia. Esiopetuksen tulee 
opetusministeriön peruskoulussa järjestettä
vän esiopetuksen perusteista antaman pää
töksen (OpMp 574/91) 2 §:stä ilmenevästi 
kohdistua kuusivuotiaisiin lapsiin. 

Ehdotetussa pykälän 2 momentissa sääde
tään oikeudesta tukeen tilanteessa, jossa van
hempi tai muu huoltaja itse hoitaa lasta tai 
jossa lasta muutoin hoitaa muu henkilö, kuin 
lain 2 § :ssä tarkoitettu hoidon tuottaja. Sään
nöksessä tarkoitettu muu henkilö voisi olla 
esimerkiksi lasta korvauksetta hoitava van
hemman uusi puoliso tai isovanhempi. 

Kaikissa säännöksen tarkoittamissa tapauk
sissa tuen saamisen edellytyksenä olisi, että 
lapsi tai perheen nuorin näin hoidettava lapsi 
on alle kolmivuotias. Tuki voitaisiin siten 
maksaa kolme vuotta täyttäneestä ja sitä 
vanhemmastakin näin hoidettavasta lapsesta 
edellyttäen, että perheen nuorin näin hoidet
tava lapsi on alle kolmivuotias. Säännöksen 
tarkoittamassa tapauksessa olennaista on se, 
kuka lasta hoitaa, ei se, missä lasta hoide
taan. Hoito voisi tapahtua joko lapsen omas
sa kodissa tai lapsen oman kodin ulkopuolel
la. 

Lasta pykälän 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla hoidettaessa oikeus tukeen päättyisi 
sen vuoden heinäkuun lopussa, jona lapsi 
viimeistään ennen oppivelvollisuusiän saa
vuttamista voisi siirtyä kunnan järjestämänä 
päivähoitona toteutettavaan tai peruskoulussa 
järjestettävään esiopetukseen. Oikeus tukeen 
päättyisi aina viimeistään sanottuna ajankoh
tana riippumatta siitä, osallistuuko lapsi esi
opetukseen vai ei. Säännöksen tavoitteena 
on, ottamatta muutoin kantaa esiopetuksen 
tavoitteisiin, ohjata mahdollisimman moni 
lapsi viimeistään sanottuna ajankohtana esi
opetuksen piiriin. 

Yhdenmukaisesti voimassa olevan päivä
hoitopaikkaa ja kotihoidon tukea koskevan 
valintaoikeuden kanssa on ehdotetussa pykä
län 1 momentissa lähdetty siitä, että perheen 
aina tulee lapsen hoidon järjestämiseksi vali
ta joko kunnan järjestämä koko- tai osapäi
vähoitopaikka tai lasten yksityisen hoidon 
tuki. Eri hoitomuotojen yhdistely ei siten 
saman lapsen kohdalla pääsääntöisesti oikeu
ta yhdistelemään tukimuotoja. Myönnetyn 
päivähoitopaikan käyttämättä jättäminen 
vuosiloman tai muun vastaavan syyn vuoksi 
ei myöskään oikeuta yksityisen hoidon tu
keen sanotulta ajalta. Lapsi voisi kuitenkin 
osallistua kerho- tai muuhun viriketoimin
taan, esimerkiksi kaksi tuntia päivässä, niin, 
ettei se vaikuta tukioikeuteen. 

Pykälän 3 momentin mukaan ei pykälän 
1 momentissa tarkoitettuna päivähoitopaikan 
valintana kuitenkaan pidettäisi sitä, että lapsi 
osallistuu yhden toimintavuoden välittömästi 
ennen oppivelvollisena peruskouluun tai sitä 
vastaavaan kouluun siirtymistään kunnan 
järjestämänä päivähoitona toteutettavaan osa
päiväiseen esiopetukseen. Pykälän 1 momen
tin pääsäännöstä poiketen voisi kahden eri 
hoito- ja tukimuodon yhdistäminen 3 mo
mentin tarkoittamassa tapauksessa siten, tuen 
maksamisen muiden edellytysten täyttyessä, 
tulla kysymykseen. Pykälän 2 momentti 
huomioon ottaen voitaisiin yksityisen hoidon 
tukea sanotulta ajanjaksolta maksaa vain, 
kun lasta hoitaa lain 2 §:ssä tarkoitettu hoi
don tuottaja. Ehdotetuissa 4 §:n 2 momentis
sa ja 5 §:n 3 momentissa säädetään tuen 
määrästä sanotulta ajanjaksolta. Sanotut 
säännökset koskevat, paitsi muuta, sekä päi
vähoitona toteutettavaa että peruskoulussa 
järjestettävää esioP.etusta. 

Pykälä liittyy ktinteästi ehdotettuihin tuen 
maksamisen alkamis- ja päättymisajankohtaa 
koskevaan 17 §:ään ja tuen saajaa koskevaan 
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15 §:ään. 
4 §. Hoitoraha. Hoitoraha on lapsikohtai

nen etuus, jota pykälän 1 momentin mukaan 
maksettaisiinjokaisesta 1 §:n mukaan tukeen 
oikeuttavasta lapsesta. Sanottua 1 § :ää täy
dentävät ehdotetun 17 § :n tuen maksamisen 
alkamis- ja päättymisajankohtaa koskevat 
säännökset. 

Hoitorahan määrä on pykälän 2 momentis
ta ilmenevästi porrastettu lasten iän perus
teella. Hoitoraha on alle kaksivuotiaasta 
1 200, kaksivuotiaasta 1 000 ja kolme vuotta 
täyttäneestä ja sitä vanhemmasta lapsesta 
500 markkaa kalenterikuukaudessa. Perheen 
saaman tuen määrä vähenisi siten lasten iän 
perusteella portaittain siihen saakka, kunnes 
lapsi täyttää kolme vuotta. 

Pykälän 3 momentin mukaan, sen estämät
tä mitä 2 momentissa on säädetty, on hoito
raha kuitenkin 250 markkaa kalenterikuu
kaudessa, jos lapsi osallistuu yhden toimin
tavuoden välittömästi ennen oppivelvollisena 
peruskouluun tai sitä vastaavaan kouluun 
siirtymistään kunnan järjestämänä päivähoi
tona toteutettavaan tai peruskoulussa tai sitä 
vastaavassa koulussa järjestettävään osapäi
väiseen esiopetukseen taikka jos lapsi perus
koululain 36 §:n 1 momentin tarkoittamassa 
tapauksessa aloittaa koulunkäynnin yhtä 
vuotta säädettyä aikaisemmin. 

Peruskoululain 36 §:n 1 momentin 
(707/92) mukaan kunta voi erityisestä syystä 
yksittäistapauksessa myöntää luvan koulun
käynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä 
aikaisemmin tai myöhemmin. Lain 32 §:n 
2 momentin ja 22 §:n mukaan oppivelvolli
suus alkaa 1 päivänä elokuuta sinä vuonna, 
jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. 

Ehdotetut lasten yksityisen hoidon tuesta 
annetun lain 3 §:n 1 momentti ja päivähoito
lain 11 a § huomioon ottaen lapsi säilyy päi
vähoitolain 11 a §:ssä tarkoitetun valintaoi
keuden piirissä olevana lapsena siihen saak
ka, kunnes hän siirtyy oppivelvollisena pe
ruskouluun tai sitä vastaavaan kouluun. Si
ten myös oikeus lasten yksityisen hoidon 
tukeen, tuen maksamisen muiden edellytys
ten täyttyessä, jatkuu sanottuun ajankohtaan 
saakka. 

Ottaen huomioon lain 3 §:n 2 momentin 
mukainen tukioikeuden rajoitus voitaisiin 
yksityisen hoidon tukea pykälän 3 momen
tissa tarkoitetulta ajanjaksolta maksaa vain, 
kun lasta hoitaa 2 §:ssä tarkoitettu hoidon 
tuottaja. Hoitolisän määrästä sanotulta ajan
jaksolta säädetään ehdotetussa 5 §:n 3 mo-

mentissa. Hoitorahan ja hoitolisän maana 
muissa poikkeustapauksissa koskeva säännös 
puolestaan sisältyy ehdotettuun 7 §:ään. 

Pykälän 1 ja 4 momenteista ilmenee epä
suorasti, että hoitorahaa voitaisiin maksaa 
2 §:ssä tarkoitetulle hoidon tuottajalle, tuen 
saamisen muiden edellytysten täyttyessä, 
myös sairausvakuutuslaissa tarkoitetun eri
tyisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha
kauden ajalta perheen muusta kuin sanottuun 
sairausvakuutuslain tarkoittamaan etuuteen 
oikeuttavasta lapsesta. Hoitorahaa maksettai
siin siitä riippumatta, onko perhe saanut hoi
torahaa ennen äitiysrahakauden alkua vai ei. 

Pykälän 4 momentin mukaan kuitenkin, 
lain 3 §:n 2 momentin tarkoittamassa ta
pauksessa, ajalta, jolta perheellä on oikeus 
saada yllä mainittua sairausvakuutuslain mu
kaista etuutta, maksettaisiin perheen näin 
hoidettavista lapsista hoitorahana vain näistä 
lapsista kulloinkin maksettavien hoitorahojen 
yhteismäärän ja sairausvakuutuslain 22 §:n 
1 momentin mukaisen vanhempainpäivära
han erotus. Jos perheellä ei ole oikeutta äi
tiys-, isyys- eikä vanhempainrahaan, makset
taisiin hoitorahana sairausvakuutuslain mu
kaisen edellä tarkoitetun ajan päättymiseen 
saakka perheen näin hoidettavista lapsista 
maksettavien hoitorahojen ja sairausvakuu
tuslain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun vä
himmäismäärän erotus. 

Sanotussa 3 § :n 2 momentin tarkoittamas
sa tapauksessa lasta voi hoitaa joko lapsen 
vanhempi tai muu huoltaja itse taikka kor
vauksetta muu henkilö. Näissä tapauksissa 
tuki maksetaan ehdotetun 15 §:n mukaan 
vanhemmalle tai muulle huoltajalle. 

Erotus voitaisiin maksaa siitä riippumatta, 
onko perhe ennen vanhempainrahakauden al
kua saanut hoitorahaa vai ei. Erotuksen 
maksaminen tulee käytännössä kysymykseen 
lähinnä vain tilanteissa, joissa perhe saa sai
rausvakuutuslain mukaista vähimmäispäivä
rahaa, nykyisin 1 500 markkaa kuukaudessa, 
tai vain vähän korkeampaa päivärahaa. Ero
tuksen maksamisen tavoitteena on, ettei per
heen yhteiskunnalta saaman tuen taso uuden 
lapsen syntymän johdosta laskisi. Erotusta 
laskettaessa hoitoraha otetaan huomioon sen 
suuruisena, kuin se hoitorahan määrän sään
nöksessä tarkoitetulla tavalla hoidettujen las
ten ikään ja lukumäärään perustuvat porras
tukset huomioon ottaen kulloinkin on. 

Pykälän 5 momentin mukaan perheessä 
katsottaisiin erityisäitiys- tai äitiysrahakau
den alkamisesta lukien, päätettäessä muun 
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kuin sairausvakuutuslain mukaiseen etuuteen 
oikeuttavan lapsen hoitorahasta, vanhem
painrahakauden päättymiseen saakka aina 
olevan myös 3 §:n 2 momentissa tarkoitetul
la tavalla alle kolmivuotias lapsi. Vaikkei 
vanhempainrahaan oikeuttava lapsi olisi vie
lä syntynyt, voitaisiin hoitorahaa siten alkaa 
maksaa perheen muista lapsista heti vanhem
painrahakauden alusta lukien. Säännöksen 
tavoitteena on tukea vanhempien toimesta 
tapahtuvaa lasten hoitamista. 

5 §. Hoito/isä. Pykälän 1 momentin mu
kaan hoitolisää maksettaisiin perheen enin
tään kahdesta hoitorahaan oikeuttavasta lap
sesta. Hoitolisää maksettaisiin siitä riippu
matta, maksetaanko hoitorahaan oikeuttavas
ta lapsesta hoitorahaa vai ei. Tilanne, jossa 
lapsi on hoitorahaan oikeutettu, mutta jossa 
hoitorahaa ei makseta, voi syntyä esimerkik
si lain 4 §:n 4 momentin tarkoittamassa ta
pauksessa, jos hoitorahana maksettavaa ero
tusta ei synny. Kunnan järjestämässä päivä
hoidossa olevia perheen lapsia ei myöskään 
laskettaisi mukaan hoitoiisään oikeuttavien 
kahden lapsen määräär.. 

Milloin perheessä on useampi kuin kaksi 
hoitorahaan oikeuttavaa lasta, hoitolisä mak
settaisiin, perheen etua silmällä pitäen, kah
desta nuorimmasta lapsesta. 

Hoitolisän määräytymistä koskevat sään
nökset sisältyvät pykälän 2 momenttiin. Hoi
tolisän täysi määrä olisi lasta kohden 800 
markkaa kalenterikuukaudessa. 

Eri kokoisia perheitä varten määriteltäisiin 
kuukausitulojen raja, johon asti hoitolisä 
maksettaisiin täysimääräisenä. Tulorajan ylit
tävistä tuloista otettaisiin huomioon hoito
lisän täyttä määrää vähentävänä markkamää
ränä prosenttiosuus tulorajan ylittävistä tu
loista. Myös tämä niin sanottu vähennys
prosentti määriteltäisiin säännöksessä per
heen koon mukaan. Oikeus hoitoiisään päät
tyisi, kun perheen tulot ylittävät kahden hen
gen perheellä 13 820 markkaa, kolmen hen
gen perheellä 17 010 markkaa ja neljän hen
gen perheellä 20 200 markkaa kuukaudessa. 

Tulorajaa määrättäessä perheen koossa 
huomioitaisiin vain kaksi perheen 2 § :n 
3 kohdassa määritellyistä päivähoitolain 
11 a §:ssä tarkoitetun valintaoikeuden piiris
sä olevista lapsista. Vanhempainrahaan oi
keuttavilla ja oppivelvollisuusiän saavutta
neilla lapsilla ei siten olisi vaikutusta hoito
lisän määrään. Samaa perheen kokoa koske
vaa määrittelyä on tarkoitus soveltaa kunnan 
j ärj estämästä lasten päivähoidosta perittäviä 

maksuja määriteltäessä. 
Pykälän 3 momentin mukaan hoitolisän 

määrä 4 §:n 3 momentissa tarkoitetulta ajan
jaksolta olisi puolet siitä, mitä hoitolisän 
määrä muuten olisi. Säännöksen tarkoittamia 
tilanteita ja hoitorahan määrää sanotuissa 
tilanteissa on kuvattu edellä 4 §:n 3 momen
tin kohdalla. Hoitorahan ja hoitolisän mää
rästä muissa poikkeustapauksissa ehdotetaan 
säädettäväksi 7 § :ssä. 

6 §. Hoitolisän määräytyminen. Pykälän 
1 momentin mukaan hoitolisää määrättäessä 
perheen tulojen määrittelyssä noudatettaisiin 
samoja perusteita kuin nykyisin lasten koti
hoidon tuen ja kunnan järjestämästä päivä
hoidosta perittävien maksujen kohdalla. 

Kuten hoitorahaa, voitaisiin myös hoito
lisää aina, tuen saamisen muiden edellytys
ten täyttyessä, maksaa hoidon tuottajalle sai
rausvakuutuslaissa tarkoitetun erityisäitiys-, 
äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakauden ajal
ta perheen muusta kuin sanottuun sairausva
kuutuslain tarkoittamaan etuuteen oikeutta
vasta lapsesta. Myös hoitolisää voitaisiin 
maksaa siitä riippumatta, onko perhe saanut 
hoitolisää ennen äitiysrahakauden alkua vai 
ei. Sanottu ilmenee epäsuorasti pykälän 
2 momentista. 

Pykälän 2 momentin mukaan, jos hoito
lisää kuitenkin maksetaan 3 § :n 2 momentin 
tarkoittamassa tapauksessa sairausvakuutus
lain mukaisen erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja 
vanhempainrahakauden aikana, otetaan van
hempainrahasta hoitolisää määrättäessä per
heen tulona huomioon vain se osa, joka ylit
tää perheen näin hoidettavista lapsista kul
loinkin maksettavien niiden hoitorahojen yh
teismäärän, joihin perhe vanhempainraha
kauden aikana on oikeutettu. Näin on tarkoi
tus turvata perheelle vanhempainrahakauden 
aikana vähintään sama tuen taso, kuin per
heellä muutoin olisi ollut ennen vanhem
painrahakauden alkua. 

Pykälän 3 momentin mukaan, päätettäessä 
perheen muun kuin sairausvakuutuslain mu
kaiseen etuuteen oikeuttavan lapsen hoito
Iisästä noudatetaan 4 § :n 5 momentissa sää
dettyä. Perheessä katsotaan siten erityisäi
tiys- tai äitiysrahakauden alkamisesta lukien 
sairausvakuutusrahakauden päättymiseen 
saakka aina olevan myös 3 §:n 2 momentis
sa tarkoitetulla tavalla alle kolmivuotias lap
si. Hoitolisää voidaan siten maksaa, vaikka 
uusi lapsi ei olisi vielä syntynyt. 

Pykälän 4 momentti vastaa asiallisesti ny
kyisen kotihoidontukilain lisäosan määrän 
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tarkistamista koskevaa 11 § :n 5 momenttia. 
7 §. Lasten yksityisen hoidon tuki eräissä 

tapauksissa. Sen estämiseksi, ettei yksityisen 
hoidon tuki ylittäisi hoidon korvaukseksi 
lapsen vanhemman tai muun huoltajan ja 
hoidon tuottajan välillä sovittua markkamää
rää ehdotetaan pykälässä säädettäväksi, että 
tuki aina olisi enintään hoidon korvaukseksi 
sovitun markkamäärän suuruinen. 

8 §. Toimeenpano. Pykälä vastaa nykyisen 
kotihoidontukilain 3 § :ää. 

9 §. Rahoitus. Pykälä vastaa kotihoidontu
kilain 4 §:ää. 

10 §. Ennakoiden maksaminen. Pykälä 
vastaa kotihoidontukilain 5 §:ää. 

11 §. Toimintamenot. Pykälä vastaa koti
hoidontukilain 6 §:ää. 

12 §. Suhde muihin lakeihin. Pykälä vas
taa asiallisesti kotihoidontukilain 7 §:ää. 

13 §. Osittainen hoitoraha Pykälä vastaa 
sekä asiallisesti että tuen määrän osalta ny
kyisen kotihoidontukilain 1 §:n 2 momentin 
ja 11 a §:n osittaista kotihoidon tukea koske
via säännöksiä. 

Osittaista hoitorahaa voitaisiin nykyisen 
osittaisen kotihoidon tuen tapaan maksaa 
myös samanaikaisesti lasten yksityisen hoi
don tuen kanssa. Tukea maksetaan korvauk
seksi palkan menetyksestä tilanteissa, joissa 
lasta hoitaa muu kuin vanhempi tai muu 
huoltaja itse ja joissa vanhempi tai muu 
huoltaja on lapsen hoidon vuoksi lyhentänyt 
työaikaansa säännöksessä tarkoitetulla taval
la. 

14 §. Hakeminen. Myöntäminen. Pykälä 
vastaa nykyisen kotihoidontukilain 12 §:ää. 

15 §. Tuen saaja. Pykälän 1 momentin 
mukaan hoitorahan ja hoitolisän maksaminen 
siinä tapauksessa, että vanhempi tai muu 
huoltaja itse hoitaa lasta tai lasta hoitaa kor
vauksetta muu henkilö järjestettäisiin kuten 
nykyisin kotihoidon tuen maksaminen. Van
hemman hoitaessa itse lasta tuki maksettai
siin sille vanhemmalle, joka lasta pääasialli
sesti hoitaa. Jos molemmat vanhemmat hoi
tavat lasta tasaveroisesti, voisivat van
hemmat käytännössä valita kummalle tuki 
maksetaan tai jaksottaa tuen maksamisen 
vuorotellen kummallekin vanhemmalle. Ku
nakin kuukautena voisi kuitenkin olla vain 
yksi tuen saaja. 

Jos lasta hoitaa muu henkilö kuin lapsen 
vanhempi tai muu huoltaja korvauksetta, 
vanhempien tulisi tukihakemuksessa ilmoit
taa saajaksi jompikumpi vanhemmista tai 
muu huoltaja. Tuki on sen vanhemman tu-

loa, jolle se maksetaan. Tuen verotuskohte
lua selkiyttää eduskunnalle jo annettuun hal
lituksen esitykseen (HE 105/1996 vp) tulo
verolain ja verotusmenettelystä annetun lain 
muuttamisesta sisällytetty uusi tuloverolain 
63 a §. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi kotihoidon 
tukeen verrattuna uuden maksamistavan. 
Säännöksen mukaan, jos lasta hoitaa laissa 
tarkoitettu hoidon tuottaja, siis yksityinen 
päiväkoti, perhepäivähoitaja tai perheeseen 
työsuhteessa oleva hoitaja, tuki maksettaisiin 
suoraan hoidon tuottajalle. Tuki voitaisiin 
tällöin maksaa vanhemmalle tai muulle huol
tajalle vain lapsen hoitojärjestelyn odotta
mattamaan muutokseen liittyvästä syystä, jos 
tuen maksaminen hoidon tuottajalle tila
päisesti estyy. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi 
tilannetta, jossa tukeen oikeutettu perhe hoi
tosopimuksen purkamisen vuoksi jää vaille 
hoitajaa, mutta ei hae tai välittömästi saa 
kunnan järjestämää hoitopaikkaa, vaan jou
tuu järjestämään lapsen hoidon tilapäisen 
avun turvin. 

Tuen maksaminen yksityisen hoidon tuot
tajalle osoittaa, milloin tukea uudessa järjes
telmässä ei pidetä perheen, vaan hoidon 
tuottajan tulona. Myös tätä verotuskohtelua 
selkiyttää edellä mainittu hallituksen esitys. 

Pykälän 3 momentti vastaa kotihoidontuki
lain 13 §:n 2 momenttia. 

16 §. Tuen maksaminen hoidon tuottajalle. 
Pykälässä täsmennetään edellytyksiä, joita 
tuen maksaminen hoidon tuottajalle edellyt
tää. 

Pykälän 1 momentin nojalla tuki voitaisiin 
maksaa lasten päivähoitotoimintaa harjoitta
valle yksityiselle henkilölle, yhteisölle tai 
yhtymälle. Tällä tarkoitetaan yrittäjänä toi
mivaa perhepäivähoitajaa tai päiväkotia. Osa 
yrittäjistä on merkitty ennakkoperintälaissa 
( 418/59) tarkoitettuun ennakkoperintärekiste
riin (1 kohta). Yrittäjiä, joita ei tähän rekis
teriin ole merkitty, ei kuitenkaan suljettaisi 
järjestelmän ulkopuolelle, vaan myös tällai
sille yrittäjille voitaisiin tuki maksaa (2 koh
ta). Lisäksi tuki voitaisiin maksaa yksityisen 
hoidon tuottajalle edellyttäen, että tukeen 
oikeutetun vanhemman tai muun huoltajan 
ja hoidon tuottajan välillä on tehty kirjalli
nen työsopimus vähintään yhden kuukauden 
ajaksi. 

Pykälän 2 momentissa säädetään tuen ha
kijan tai hakijan osoittaman tuen saajan eli 
yksityisen hoidon tuottajan velvollisuudesta 
esittää kansaneläkelaitokselle tuen maksami-
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sen edellyttämiä selvityksiä. Selvitys tulisi 
ensinnäkin esittää sovitun korvauksen tai 
palkan määrästä. Lisäksi tulisi hoitajan olles
sa yrittäjä esittää selvitys siitä, että hoitaja 
on tehnyt kunnalle lasten päivähoidosta an
netussa laissa säädetyn ilmoituksen lasten 
päivähoitotoiminnan harjoittamisesta. Tämä 
ilmoitus velvoittaa kunnan valvomaan hoi
toa. Päällekkäisten menettelyjen välttämisek
si muuta hoidon hyväksyruismenettelyä ei 
yrittäjämuotoiselta toiminnalta edellytettäisi. 

Koska yksityisen päivähoidon valvonnan 
ulottuminen kotona järjestettävään hoitoon 
silloin, kun hoitaja on perheeseen työsuh
teessa, on työnantajan oman johto- ja val
vontavallan vuoksi ongelmallista, ehdotetaan 
tällaiselle hoidon tuottajalle maksettavan 
tuen edellytykseksi erityistä hyväksymis
menettelyä. Tuen maksamiselle antaisi hy
väksynnän kunnan sosiaalihuoltolain 
(710/82) 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toi
mielin. 

Perheen oikeudeksi säädettyä tukea voi
daan luonteensa puolesta pitää perheen hoi
don tuottajalle maksamana työsopimuslain 
(320/70) tarkoittamana palkkana, jonka tek
nisluonteinen maksatus tapahtuu kansanelä
kelaitoksen kautta. Työsuhteeseen sovellet
taisiin muutoinkin normaaleja työsuhdetta 
koskevia säännöksiä. 

Pykälän 3 momentti rajaisi kansaneläkelai
toksen vastuun koskemaan ainoastaan sano
tussa momentissa tarkoitettua vastuuta. 
Säännöksen mukaan kansaneläkelaitoksen 
tulee, kun tuen saaja on yrittäjä, jota ei ole 
merkitty ennakkoperintärekisteriin (1 mo
mentin 2 kohta), tai kun tuen saaja on työ
suhteessa tukeen oikeutettuun vanhempaan 
tai muuhun huoltajaan (1 momentin 3 koh
ta), suorittaa ennakonpidätys maksamastaan 
tuesta. Kansaneläkelaitoksen ennakonpidä
tysvelvollisuus koskisi vain sitä yrittäjän 
korvauksen tai työntekijän palkan osuutta, 
jonka kansaneläkelaitos tukena suorittaisi. 
Sosiaaliturvaan liittyvistä maksuista 2 koh
dassa tarkoitetut yrittäjät vastaisivat itse. 
3 kohdan tarkoittamassa tapauksessa työnan
tajana oleva vanhempi puolestaan huolehtisi 
muista työsuhteesta johtuvista työnantajalle 
kuuluvista velvoitteista. 

Ennakkoperintärekisteriin merkityn yrittä
jän kohdalla kansaneläkelaitoksella ei tuen 
maksamisen lisäksi olisi muuta vastuuta. 
Nämä yrittäjät ovat ennakonkannon piirissä 
ja huolehtivat itse myös sosiaaliturvaan liit
tyvistä maksuista. 

17 §. Maksaminen. Pykälän 1 ja 4 mo
mentit vastaavat nykyisen kotihoidontukilain 
14 §:n 1 ja 3 momentteja. 

Pykälän 2 ja 3 momentit vastaavat asialli
sesti kotihoidontukilain 14 § :n 2 momenttia. 
Pykälän 2 momentin mukaan tuen maksami
nen lakkaa, kun lain 3 §:ssä määritelty oi
keus tukeen tai tuen saamisen muut edelly
tykset lakkaavat. Lain 3 §:ssä määriteltyä oi
keutta tukeen on selostettu edellä kyseisen 
säännöksen kohdalla. 

Pykälän 3 momentin mukaan tuen maksa
minen lakkaisi kuitenkin aina viimeistään 
sen vuoden heinäkuun lopussa, jona lapsi 
siirtyy oppivelvollisena peruskouluun. Sään
nöksessä mainitun peruskoululain 22 §:n 
mukaan peruskoulun lukuvuosi alkaa 1 päi
vänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinä
kuuta. Vuodenvaihde jakaa lukuvuoden 
syys- ja kevätlukukauteen (peruskouluasetus 
17 §). 

Ehdotetuissa 4 §:n 3 ja 5 §:n 3 momen
teissa säädetään tuen määrästä tilanteissa, 
joissa lapsi on peruskoululain 36 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetun luvan saatuaan aloitta
nut koulunkäynnin yhtä vuotta säädettyä 
aikaisemmin. 

Peruskoululain 36 §:n 1 momentin mukaan 
kunta voi erityisestä syystä yksittäistapauk
sessa myöntää luvan koulunkäynnin aloitta
miseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin 
tai myöhemmin. 

Ehdotetun 17 § :n 3 momentin perusteella, 
verrattuna päivähoitolain 11 a §:ään, tuen 
maksaminen vastaavasti jatkuisi, tuen saami
sen muiden edellytysten täyttyessä, siihen 
saakka, kun lapsi vastaavan luvan saatuaan 
aloittaa koulunkäynnin yhtä vuotta säädettyä 
myöhemmin. Ehdotettu 3 § :n 2 momentti 
huomioon ottaen voisi tuen maksaminen 
näissä tapauksissa tulla kysymykseen vain 
lain 2 §:ssä tarkoitetulle hoidon tuottajalle. 

18 §. Maksutapa Tukierän menettäminen. 
Pykälä vastaa asiallisesti nykyisen kotihoi
dontukilain 15 §:ää. 

19 §. Maksaminen laitos- ja perhehoidon 
aikana Pykälä vastaa kotihoidontukilain 
16 §:ää. 

20 §. Kunnan lapsen hoidosta maksama 
lisä. Pykälä korvaa nykyisen kotihoidontu
kilain 17 §:n. Kyseisessä 17 §:ssä säädetään 
perusteista lasten kotihoidon tuen maksami
selle korotettuna. Ehdotetussa säännöksessä 
tarkoitetut kunnalliset lisät on nykyiseen 
tapaan edelleen tarkoitus säilyttää kuntien 
harkintaan perustuvina ja valtionosuuden 
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ulkopuolella. 
Pykälän 1 momentin mukaan hoitoraha ja 

hoitolisä voitaisiin, sen estämättä, mitä niistä 
ehdotetussa laissa muutoin säädetään, mak
saa kunnan päätöksen mukaisella markka
määrällä korotettuna. 

Pykälän 2 momentin mukaan kansanelä
kelaitos voisi hoitaa kunnan päättämin pe
rustein määräytyvän kunnallisen lisän toi
meenpanoon kuuluvat tehtävät myös muissa 
kuin 1 momentin tarkoittamissa tapauksissa. 

Pykälän 3 momentti vastaa kotihoidontuki
lain 17 §:n 3 momenttia. 

Pykälän 4 momentissa todettaisiin epäsel
vyyksien välttämiseksi, että siltä osin, kuin 
kunnallista lisää ei pykälän 1 ja 2 moment
tien perusteella voitaisi ottaa kansaneläkelai
toksen toimeenpaneroan lasten yksityisen 
hoidon tukijärjestelmän piiriin, kunta hoitaisi 
kunnallisen lisän toimeenpanoon kuuluvat 
tehtävät. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
kunta hoitaisi maksatuksen ja vastaisi toi
meenpanon hallintokustannuksista. Lain 
8 § :n mukaan lain toimeenpanoon kuuluvat 
tehtävät hoitaisi muutoin kansaneläkelaitos. 

21 §. Takaisinperintä Pykälä vastaa asial
lisesti nykyisen kotihoidontukilain 18 § :ää. 
Takaisinperintää ei voitaisi kohdistaa hoidon 
tuottajaan. Kuittaus kohdistuisi tukeen oi
keutettuun, vaikka tuen saaja olisi hoidon 
tuottaja. 

22 §. Muutoksenhaku. Pykälä vastaa koti
hoidontukilain 19 § :ää. 

Lain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu hoidon 
tuottaja, joka on tyytymätön kunnan toi
mielimen 16 §:n 2 momentin tarkoittamassa 
tapauksessa tekemään päätökseen olla hy
väksymättä sitä, että lasten yksityisen hoidon 
tuki voitaisiin maksaa hänelle, voisi hakea 
muutosta päätökseen sosiaalihuoltolain pe
rusteella noudattaen lain oikaisumenettelyä 
koskevaa 45 §:ääja muutoksenhakua läänin
oikeuteen koskevaa 46 § :ää. 

23 §. Tietojenantovelvollisuus. Pykälä si
sältäisi eri tahoihin kohdistuvaa tietojenanto
velvollisuutta koskevat säännökset. Pykälän 
1-3 momentit vastaavat asiallisesti nykyi
sen kotihoidontukilain 20 § :ää. 

Pykälän 4 momentti on nykyiseen tieto
jenantovelvollisuutta koskevaan säännökseen 
verrattuna uusi. Säännös sisältää lain 2 § :n 
2 kohdassa tarkoitettua hoidon tuottajaa lain 
16 §:n 2 momentin tarkoittamissa tilanteissa 
koskevan tietojenantovelvollisuuden. 

24 §.Tietojen lähettäminen ja käyttäminen 
eräissä tapauksissa. Pykälä vastaa kotihoi-

dontukilain 21 § :ää. 
25 §. Ulosmittaus- ja siirtokielto. Pykälä 

vastaa asiallisesti kotihoidontukilain 22 §:ää. 
26 ja 27 §. Salassapitovelvollisuus. Salas

sapitovelvollisuuden rikkominen. Pykälät 
vastaavat asiallisesti kotihoidontukilain 23 ja 
24 §:ää. 

28 §. Hallintoriitojen oikeuspaikka Pykälä 
vastaa kotihoidontukilain 25 §:ää. 

29 §. Tarkemmat säännökset. Lakiin ehdo
tetaan sisällytettäväksi asetuksenantovaltuu
tusta koskeva säännös. Lain täytäntöönpanon 
jatkossa mahdollisesti vaatimat tarkemmat 
säännökset voitaisiin siten tarvittaessa antaa 
asetuksella. Tässä vaiheessa kaikki tarpeelli
set säännökset on, kotihoidontukilain tapaan, 
tarkoitus sisällyttää lakiin. 

30 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentti 
sisältää voimaantulosäännöksen. 

Lain voimaantulon yhteydessä on samanai
kaisesti kumottava uuden lainsäädännön joh
dosta tarpeettomiksi käyneet säännökset. 
Tämän johdosta pykälän 2 momentissa eh
dotetaan kumottaviksi lasten kotihoidon 
tuesta annettu laki (797 /92) siihen myöhem
min tehtyine muutoksineen. 

Pykälän 3 momentti sisältää 2 momentissa 
kumottavaksi ehdotetun kotihoidontukilain 
soveltamista siirtymävaiheessa koskevan 
säännöksen. 

31 §. Eräiden säännösten soveltaminen. 
Ehdotuksen voimaantulon siirtymävaihetta 
varten pykälään on katsottu tarpeelliseksi 
ottaa säännös, jonka mukaan, jos ennen lain 
voimaantuloa annetussa muussa laissa tai 
alemmanasteisessa säädöksessä on viitattu 
nyt kumottavaksi ehdotettuun lasten kotihoi
don tuesta annettuun lakiin, viittauksen kat
sottaisiin soveltuvin osin kohdistuvan uuden 
lain vastaavaan säännökseen. 

32 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 ja 
2 momentteihin sisältyy siirtymävaiheen kä
sittelyaikoja koskevat säännökset. 

Pykälän 3 momentin siirtymäsäännöksen 
nojalla järjestelmän toimeenpanossa nouda
tettaisiin vuoden 1997 loppuun asti poik
keusjärjestelyä siltä osin kuin on kysymys 
muusta kuin lain 3 §:n 2 momentissa tarkoi
tetusta tilanteesta, jossa vanhemmat hoitavat 
itse lasta tai lasta hoitaa korvauksetta muu 
henkilö. Yksityisen hoidon tuottajalle asetet
taisiin laissa säädetyt vaatimukset, mutta 
tukea ei maksettaisi suoraan hoidon tuotta
jalle, vaan hakemuksessa ilmoitetulle van
hemmalle tai muulle huoltajalle. Poik
keuksellisesta maksatusjärjestelystä seuraa, 
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että tuki siirtymäkauden aikana katsottaisiin 
tukea saavan vanhemman tai muun huoltajan 
verotettavaksi tuloksi. Tuki otettaisiin myös 
huomioon muissa sosiaalietuuksissa perheen 
tulona, mikäli yksityisen hoidon tuen osalta 
näin on erikseen säädetty. 

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

11 a § 2 mom. Lasten päivähoidosta anne
tun lain 11 a §:n 2 momentti takaa olemassa 
olevassa, vuoden 1993 alusta voimaan tule
vaksi säädetyssä (muut. 630/90 ja 798/92) 
muodossaan lapsen vanhemmille tai muille 
huoltajille oikeuden valintansa mukaan saa
da, siihen saakka, kunnes lapsi täyttää neljä 
vuotta, joko kunnan järjestämän päivähoito
paikan tai lasten kotihoidon tuesta annetun 
lain mukaista tukea. Valintaoikeuden laajen
tumista on kuitenkin lasten kotihoidon tuesta 
annetun lain ja lasten päivähoidosta annetun 
lain väliaikaisesti voimassa olemaan sääde
tyillä muutoksilla useampaan otteeseen siir
retty, viimeksi vuoden 1998 alkuun. 

Kunnan järjestämää päivähoitopaikkaa ja 
lasten yksityisen hoidon tukea koskevan va
lintaoikeuden laajentuminen yksityisen hoi
don tuesta annetun lain 1 §:ssä säädetyllä 
tavalla edellyttää vastaavan muutoksen teke
mistä myös lasten päivähoidosta annetun 
lain 11 a §:n 2 momenttiin. 

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

Väliaikaisesti vuoden 1997 loppuun saakka 
voimassa olemaan säädetyssä lasten päivä
hoidosta annetun lain 11 a § :n 2 momentissa 
( 1527 /95) on kunnan järjestämää päivähoito
paikkaa Ja lasten kotihoidon tukea koskeva 
valintaoikeus rajattu koskemaan kolmivuoti
aiden lasten perheitä. Säännöksen voimassa
oloa ehdotetaan rajoitettavaksi siten, että se 
päättyy samanaikaisesti uuden järjestelmän 
voimaantulon kanssa. 

1.4. Laki työttömyystulValain muuttami
sesta 

Voimassa olevan työttömyysturvalain 
5 §:n mukaan työttömyyspäivärahaan ei ole 
oikeutta henkilöllä, joka saa lasten kotihoi
don tuesta annetun lain mukaista lisäosaa. 

Lisäosan saamisen ehtona on, että henkilö 
itse hoitaa lastaan pääasiassa kotona, jolloin 
hänen ei katsota olevan työmarkkinoiden 
käytettävissä. Koska lasten yksityisen hoidon 
tuesta annettuun lakiin ei sisälly kotihoidon 
tuen lisäosaa vastaavaa määrittelyä, työttö
myysturvalain asianomainen säännös eh
dotetaan kumottavaksi. 

Voimassa olevaan työttömyysturvalain 
27 a §:ään sisältyvät säännökset, joilla lasten 
kotihoidon tuki on perhekohtaisesti yhteen
sovitettu työttömyysturvaetuuksien kanssa 
lukuun ottamatta perheitä, joissa lisäosaan 
oikeutettu henkilö hoitaa lasta. Säännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhteen
sovitus mahdollisimman pitkälle vastaa ny
kyistä käytäntöä. 

1.5. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 
24 §:n muuttamisesta 

Voimassa olevan työmarkkinatukilain 
24 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan työ
markkinatuen tarveharkinnassa ei oteta huo
mioon lasten kotihoidon tuen perusasaa ja 
sisaruskorotusta. Näin on siksi, että lasten 
kotihoidon tuesta annetun lain mukaista lisä
osaa määrättäessä työmarkkinatuki otetaan 
lisäosaan vaikuttavana tulona huomioon. 
Lasten hoidon tuen muuttuessa ei edelleen
kään ole perusteltua ottaa huomioon työ
markkinatuen tarveharkinnassa lasten yksi
tyisen hoidon tuesta annetun lain mukaista 
hoitorahaa ja hoitolisää, koska työmark
kinatuki otetaan myös lasten yksityisen hoi
don tuen mukaista hoitolisää määrättäessä 
tulona huomioon. Muutos on tekninen. Ta
voitteena on nykytilan säilyttäminen. 

1.6. Laki opintotuesta annetun lain 6 §:n 
8 kohdan ja 17 §:n 2 momentin 
kumoamisesta 

Opintotukilain 6 §:n 8 kohdan mukaan 
opintotukea ei myönnetä sille, joka saa las
ten kotihoidon tuesta annetun lain (797 /92) 
mukaista lisäosaa. Lisäosan saamisen ehtona 
on, että henkilö hoitaa itse lastaan kotona, 
jolloin häntä ei voida pitää päätoimisena 
opiskelijana. Opintotukea voidaan myöntää 
vain päätoimisesti opiskelevalle. Koska las
ten yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin 
ei sisälly kotihoidon tuen lisäosaa vastaavaa 
määrittelyä, työttömyysturvalain asianomai
nen säännös ehdotetaan kumottavaksi. 

Opintotukilain 17 §:n 2 momentin mukaan 
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opintotukea myönnettäessä huomioon otet
tavana tulona ei päätoimisesti opiskelevan 
opintotuen hakijan sitä pyytäessä pidetä las
ten kotihoidon tuesta annetun lain mukaista 
kotihoidon tukea siltä osin kuin se kattaa 
päivähoidosta maksettavat korvaukset. Kos
ka ehdotuksen mukaan lasten yksityisen hoi
don tuesta annetun lain hoitotuki maksettai
siin palvelun tuottajalle, säännös ehdotetaan 
kumottavaksi. 

Yksityisen hoidon tuesta annetun lain 
32 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi, että lain 
15 §:n 2 momentin säännöstä tuen maksami
sesta hoidon tuottajalle ryhdytään sovelta
maan 1 päivästä tammikuuta 1998 alkaen. 
Tämän vuoksi opintotukilakiin otettaisiin 
vastaavasti siirtymäsäännös lain 17 § :n 
2 momentin soveltamisesta 31 päivään jou
lukuuta 1997 asti. 

1.7. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetun lain 
muuttamisesta 

2 §. Maksun vähimmäismäärä ja enim
mäismäärä. Asetuksella on tarkoitus säätää 
lasten päivähoidosta määrättävän maksun vä
himmäismääräksi 200 markkaa. Perheen 
maksukyky huomioitaisiin päivähoitomak
suissa siten, että vähimmäismaksu määrättäi
siin perheen koon mukaan määräytyvään vä
himmäistulorajaan saakka. Tämän tulorajan 
ylittävä tulo kasvattaisi perheelle määriteltä
vää päivähoitomaksua asetuksen säännökses
sä määritellyllä niin ikään perheen koon mu
kaan määritellyn prosenttiosuuden mukaisel
la markkamäärällä, joka lisättäisiin vähim
mäismaksuun. Maksu lasta kohti olisi kui
tenkin enintään 1 000 markkaa kuukaudessa. 
Perheen maksukyvyn huomioiminen maksu
ja määrättäessä tapahtuisi siten vastaavin pe
rustein kuin yksityisen hoidon tukemiseen 
maksettavaa hoitolisää määrättäessä. Perheen 
toisesta lapsesta määrättävä maksu olisi en
simmäisestä lapsesta perittävän maksun suu
ruinen. Kolmannesta ja sitä seuraavasta lap
sesta määrättäisiin vähimmäismaksun suurui
nen maksu. 

Kuntien harkintavaltaa maksujen määrää
misessä lisättäisiin niin, että maksu voitaisiin 
periä enintään niin monelta kuukaudelta kuin 
päivähoitopaikka lapselle on varattu nykyisin 
säädetyn 11 kuukauden sijaan. Tarkoitukse
na kuitenkin on, että esimerkiksi vanhempi
en lomien osalta, jolloin lapsi vanhempien 
ennakolta ilmoittamana ajankohtana on pit-
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kiä yhtäjaksoisia aikoja poissa päivähoidos
ta, kunta voisi jättää perimättä maksun ky
seiseltä ajalta. Ehdotettu säännös mahdollis
taa myös nykyisen kaltaisen käytännön eli 
kaavamaisen maksusta vapauttamisen yhdel
tä kuukaudelta kalenterivuoden aikana, mi
käli kunta näin päättää menetellä. 

Kuntien harkintavaltaa maksujen määrää
misessä lisäisi niin ikään se, että asetuksella 
on tarkoitus säätää vain kokopäivähoidosta 
perittävästä maksusta, joka vastaisi tulojen 
perusteella määrättävää enimmäismaksua. 
Tarkoitus olisi, että kunta huomioisi asiak
kaalta perittävää maksua määrätessään hoi
toajan ja suhteuttaisi perittävän maksun sii
hen. 

Tilapäisesti annettavan hoidon osalta nou
datettaisiin edelleen nykyistä käytäntöä eli 
kunta voisi periä tällaisesta hoidosta päättä
mänsä maksun. 

Päivähoitona toteutetun osapäiväisen esi
opetuksen osalta tarkoituksena olisi säätää 
perittäväksi vähimmäismaksun suuruinen 
maksu eli 200 markkaa kuukaudessa. Tämän 
olisi tarkoitus edistää esiopetuksen osallistu
mista erityisesti vuoden aikana ennen kou
luun menoa. 

Kannustinlaukkutyöryhmän ehdotuksen 
mukaisesti asetuksella on tarkoitus säätää, 
että kunta voisi ottaa käyttöön ns. supermak
suluokan eli 1 200 markan suuruisen kuu
kausimaksun, joka voitaisiin määrätä per
heille, joiden kuukausitulot ylittävät 40 000 
markkaa. Tarkoitus on, että myös niiden 
perheiden osalta, joilta kunta on päättänyt 
periä 1 200 markan kuukausimaksun, sovel
lettaisiin asetuksessa määriteltyjä päivähoito
maksujen määräytymisen perusteita lukuun 
ottamatta pykälässä nimenomaisesti sovelta
misen ulkopuolelle säädettyjä perusteita. 

10 a §. Päivähoitomaksun määräämisen 
pernsteena olevat tulot. Pienten lasten hoito
tukijärjestelmässä noudatettavan tuloharkin
nan yhtenäistämiseksi on asetuksella tarkoi
tus säätää, että kansaneläkelaitos selvittäisi 
myös lasten kunnallisesta päivähoidosta pe
rittävissä maksuissa sovellettava! perheen 
tulot ja määrittelisi päätöksellään (tulopää
tös), mikä on se perheen tulojen markka
määrä, jota kunnan olisi sovellettava määri
tellessään perheeltä perittävää päivähoito
maksua. Kansaneläkelaitoksen määrittelemi
en tulojen perusteella olisi laskettavissa sen 
päivähoitomaksun enimmäismäärä, jonka 
kunta perheeltä voisi periä. Kunta harkitsisi 
päätöstä tehdessään, onko maksu perusteltua 
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määritellä pienemmäksi esimerkiksi kokopäi
väistä hoitoa lyhyemmän hoitoajan perus
teella. Kunta voisi myös jättää perimättä tai 
alentaa maksua lain 11 §:n nojalla esimer
kiksi sillä perusteella, että perheen tosiasial
linen maksukyky on alhaisempi kuin vain 
perheen tuloihin perustuva laskelma osoittaa. 

Tulojen vahvistamiseen ja sitä koskevaan 
muutoksenhakuun sovellettaisiin soveltuvin 
osin säännöksessä mainittuja lasten yksityi
sen hoidon tuesta annetun lain säännöksiä. 
Tarkoituksena on, että kansaneläkelaitos te
kisi tulopäätökset mahdollisimman pian. Tu
lopäätökset kasaantuisivat kuitenkin päivä
hoitopaikan hakemisajankohtiin, josta syystä 
pykälässä on asetettu päätöksen tekemiselle 
kolmen kuukauden määräaika. Kansaneläke
laitoksella olisi sanotun lain 24 §:n 2 mo
mentin perusteella oikeus käyttää tulopäätös
tä tehdessään myös muiden hoitamiensa 
etuuksien ratkaisemista varten saamiaan tie
toja. Tulopäätöksen tekemisestä aiheutuvat 
toimintamenot luettaisiin kansaneläkelaitok
sen toimintamenoiksi. 

11 §. Maksun perimättä jättäminen tai 
alentaminen. Pykälän 2 momentti sisältää 
uuden, lasten päivähoidosta määrättyihin 
maksuihin sovellettavan säännöksen. Lasten 
päivähoidosta määrätyn kokopäivähoidon 
maksun alentamista vähimmäismaksun tasos
ta tai perimättä jättämistä ehdotetaan jossain 
määrin rajoitettavaksi muihin maksuihin ver
rattuna. Pykälän 1 momentin pääsäännön 
mukaan maksu voidaan alentaa tai jättää 
perimättä, jos siihen henkilön elatusvelvolli
suus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset 
näkökohdat huomioon ottaen on syytä. Eh
dotetun 2 momentin nojalla näin voitaisiin 
kokopäivähoitomaksun osalta menetellä, 
vain jos lapsen vanhemmat tai muut huolta
jat ovat työssä, työharjoittelussa tai opiske
levat taikka ovat työkyvyttömiä. Muissa ta
pauksissa vapautus voitaisiin aina myöntää 
lapsen etu huomioon ottaen silloin, kun päi
vähoito on tarpeellista lapsen hoidon tai kas
vatuksen kannalta. Osapäivähoidon maksuun 
sovellettaisiin kuitenkin 1 momenttia, jolloin 
esimerkiksi työttömän henkilön lapselle voi
taisiin kunnan niin harkitessa antaa maksu
ton osapäivähoito. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Esityksen liitteenä on luonnos sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 

asetuksen muuttamiseksi. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä elokuuta 1997. Lasten yksityisen hoidon 
tuesta annetun lain voimaantuloon liittyvät 
yksityiskohtaisemmat säännökset sisältyvät 
esityksen 30-32 §:ään. Ajankohta on kun
nan järjestämän päivähoidon seuraavan toi
mintavuoden alku. 

4. Säätäruisjärjestys 

Elokuun alusta tuli voimaan perusoi
keusuudistus, jonka yhteydessä lailla Suo
men Hallitusmuodon muuttamisesta (969/95) 
Hallitusmuodon 15 a § :ään sisällytettiin kes
keiset sosiaaliset oikeudet. 

Pykälän 2 momentin mukaan lailla taataan 
perustoimeentulon turva työttömyyden, sai
rauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden 
aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan 
menetyksen johdosta. Sosiaali- ja terveysva
liokunnan asiasta antamasta lausunnostakin 
(StVL 5/1994 vp) ilmenevästi turva taataan 
koko säännöksen alkuosassa lueteltujen elä
mäntilanteiden ajaksi. Lapsen syntymän ja 
huoltajan menetyksen perusteella annettavan 
turvan pituus sen sijaan on harkinnanva
raisempi. 

Perustuslakien perusoikeussäännösten 
muuttamista koskevan hallituksen esityksen 
(HE 309/93 vp) perustelujen mukaan perus
toimeentuloturvan käsite on voimassa ole
vasta sosiaalilainsäädännöstä riippumaton. 
Säännöksen tarkoituksena ei ole turvata ny
kyisiä etuusjärjestelmiä, etuuksien tasoa tai 
saamisedellytyksiä sellaisenaan. Järjestelmiin 
voidaan myös sisällyttää tarveharkintaa kos
kevia säännöksiä. Säännös merkitsee kuiten
kin pidemmälle menevää turvan tasoa kuin 
pykälän 1 momentin mukainen oikeus vält
tämättömään toimeentuloon. Tätä on koros
tettu myös perustuslakivaliokunnan asian 
johdosta antamassa mietinnössä (PeVM 
25/1994 vp ). 

Pykälän 3 momentin ensimmäinen virke 
asettaa julkiselle vallalle velvoitteen lailla 
tarkemmin säädettävällä tavalla turvata jo
kaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. 
Säännöksen toinen virke taas velvoittaa jul
kista valtaa tukemaan perheen ja muiden 
lapsen huolenpidosta vastaavien mahdolli
suuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöl
linen kasvu. 
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Lakiehdotuksen perustelujen mukaan sään
nöksen ensimmäinen virke velvoittaa lain
säädännöllä huolehtimaan riittävien palvelu
jen turvaamisesta. Säännöksessä ei sen sijaan 
määritellä sosiaali- ja terveyspalvelujen jär
jestämistapaa. Säännös ei myöskään sido 
palvelujen järjestämistä nykyiseen lainsää
däntöön. Perustelujen mukaan palvelujen 
riittävyyttä arvioitaessa lähtökohtana voidaan 
pitää sellaista palvelujen tasoa, joka luo jo
kaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteis
kunnan täysivaltaisena jäsenenä. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunnon 
mukaan säännöksen toisessa virkkeessä jul
kiselle vallalle asetettua velvoitetta on tul
kittava tehtävänä edistää lapsiperheiden ai
neellista hyvinvointia. Säännös asettaa vel
voitteita lapsiperheisiin kohdistuvien palve
lujärjestelmien ylläpitämiseen sekä perhepo
liittisiin tulonsiirtoihin. Säännös täydentää 
perheelle pykälän 2 momentin mukaan an
nettavaa tukea, mutta ulottuu ajallisesti koko 
siihen aikaan, jonka henkilö on alaikäinen ja 
edellytysten luomiseen sen jälkeiseenkin hy
vinvointiin. 

Perusteluissa nykyisistä säännöksen toisen 
virkkeen tarkoitusta toteuttavista tukijärjes
telmistä mainitaan esimerkkeinä muun muas
sa lasten päivähoitojärjestelmä sekä lapsiper
heiden aineellinen tukeminen esimerkiksi 
lapsilisien ja verotuksen kautta. 

Lasten kotihoidon tuesta annetun lain 
1 §:n sanamuoto korostaa kotihoidon tuen 
luonnetta kunnan järjestämälle päivähoidolle 
vaihtoehtoisena lapsen muulla tavalla tapah
tuvia hoitojärjestelyjä tukevana sosiaalipal
velujärjestelmän osana. 

Kotihoidon tuen, samoin kuin ehdotetun 
uuden lasten yksityisen hoidon tuen, voidaan 
siten Hallitusmuodon 15 a §:n sanamuoto, 
pykälän perustelut ja erityisesti sosiaali- ja 
terveysvaliokunnan lausunnosta ilmenevät 
kannanotot huomioon ottaen katsoa kuulu
van lähinnä pykälän 3 momentissa julkisel
levallalle säädettyjen turvaaruistoimenpitei
den piiriin. Esityksen valtiosääntöoikeudelli
nen merkitys perustuu siten sanottuun sään
nökseen. 

Uudistuksessa on tarkoitus kumota lasten 
kotihoidon tuesta annettu laki ja korvata las
ten kotihoidon tukijärjestelmä lasten yksityi
sen hoidon tukijärjestelmällä. Uudistuksen 
voimaan tullessa kumoutuisivat, siltä osin 
kuin lasta hoitaa korvauksetta muu henkilö 
kuin yksityisen hoidon tuottaja, myös sään
nökset, joilla valintaoikeutta kunnan järjestä
män päivähoidon ja kotihoidon tuen osalta 
olisi laajennettu koskemaan alle nelivuoti
aiden lasten perheitä. Laajennuksen voi
maantuloa on siirretty useita kertoja, viimek
si vuoden 1998 alkuun. Siltä osin kuin lasta 
hoitaa yksityisen hoidon tuottaja, valintaoi
keus laajenisi nykyiseen verrattuna. 

Hallitusmuodon muutosta koskevien perus
telujen mukaan sellaiset lainsäädännölliset 
muutokset, jotka merkitsisivät olennaista 
puuttumista 15 a § :ssä tarkoitetuin tavoin 
suojattujen perusoikeuksien ydinsisältöön 
eivät ole toteutettavissa tavallisella lailla. 

Nyt ehdotettu pienten lasten hoidon tuke
mista koskeva lainsäädäntöuudistus kohden
taa uudelleen erilaisille lapsiperheille suun
tautuvaa tukea. Hallitusmuodon 15 a § ei 
merkitse erityistä suojaa lasten kotihoidon 
tukijärjestelmälle instituutiona. Säännös tur
vaa ainoastaan päivähoitopalvelujen riittä
vyyttä. Valintaoikeuden laajennuksesta luo
puminen ehdotetuna tavalla ei osaltaan vai
kuta päivähoito-oikeuteen eikä siten ole on
gelmallinen palvelujen riittävyyden kannalta. 

Hallituksen käsityksen mukaan muutosten 
ei myöskään voida katsoa merkitsevän niin 
olennaista heikennystä lapsen huolenpidosta 
vastaavien saaman tuen määrään, ettei tuen 
tasoa edelleen voisi pitää Hallitusmuodon 
15 a §:n 3 momentin tarkoittaman turvaa
ruistehtävän kannalta riittävänä. Kyseessä ei 
muutoinkaan voida katsoa olevan puuttumi
nen Hallitusmuodon 15 a §:ssä tarkoitettujen 
oikeuksien ydinsisältöön. 

Hallituksen käsityksen mukaan ehdotetut 
lait voidaan siten käsitellä tavallisessa lain
säätämis j ärj esty ksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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1. Laki 
lasten yksityisen hoidon tuesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään oikeudesta lasten 
päivähoidosta annetun lain (36173) 1 §:n 2 
tai 3 momentissa tarkoitetulle päivähoitopai
kalle vaihtoehtoiseen lapsen hoidon järjestä
miseksi suoritettavaan taloudelliseen tukeen. 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) lasten yksityisen hoidon tuella lapsen 

hoidon järjestämiseksi suoritettavaa taloudel
lista tukea, johon voi kuulua hoitoraha ja 
hoitolisä 

2) hoidon tuottajalla lasten päivähoidosta 
annetun lain 28 §:n 1 momentissa tarkoi
tetun ilmoituksen tehnyttä yksityistä henki
löä tai yhteisöä, joka korvausta vastaan har
joittaa lasten päivähoitotoimintaa, taikka tu
keen oikeutetun vanhemman tai muun huol
tajan kanssa lasten päivähoidosta työsopi
muksen tehnyttä henkilöä, ei kuitenkaan sa
man kotitalouden jäsentä 

3) perheellä lasten päivähoidosta annetun 
lain 11 a §:ssä tarkoitetun valintaoikeuden 
piirissä olevia lapsia, heidän kanssaan yh
teistaloudessa eläviä vanhempiaan tai muita 
huoltajiaan sekä vanhemman tai muun huol
tajan kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai 
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää hen
kilöä. 

3 § 

Hoitomuodon valinta 

Lasten päivähoidosta annetun lain 11 a 
§ :ssä tarkoitetun Suomessa tosiasiallisesti 

asuvan lapsen vanhemmilla tai muilla huol
tajilla, jotka eivät lapsen hoidon järjestämi
seksi valitse 1 §:ssä tarkoitettua kunnan jär
jestämää päivähoitopaikkaa, on lapsen muul
la tavalla tapahtuvan hoidon järjestämiseksi 
oikeus tämän lain mukaiseen tukeen. 

Jos vanhempi tai muu huoltaja itse hoitaa 
lasta tai jos lasta muutoin hoitaa henkilö, 
joka ei ole tässä laissa tarkoitettu hoidon 
tuottaja, on tukeen kuitenkin oikeus vain, jos 
lapsi tai perheen nuorin näin hoidettava lapsi 
on alle kolmivuotias. Tällöin oikeus tukeen 
perheen muun kuin sanotun alle kolmivuoti
aan lapsen osalta päättyy sen vuoden heinä
kuun 31 päivänä, jona lapsen 3 momentissa 
tai peruskoululaissa ( 476/83) tarkoitettu esi
opetus viimeistään alkaisi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna kun
nan järjestämän päivähoitopaikan valintana 
ei pidetä sitä, että lapsi osallistuu yhden toi
mintavuoden ajan välittömästi ennen oppi
velvollisena peruskouluun tai sitä vastaavaan 
kouluun siirtymistään kunnan järjestämänä 
päivähoitona toteutettavaan osapäiväiseen 
esiopetukseen. 

4 § 

Hoitoraha 

Hoitorahaa maksetaan perheen kustakin 
1 §:n mukaan tukeen oikeuttavasta lapsesta. 

Hoitoraha on alle kaksivuotiaasta 1 200, 
kaksivuotiaasta 1 000 ja kolme vuotta täyttä
neestä lapsesta 500 markkaa kalenterikuu
kaudessa. 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa on sää
detty, hoitoraha on kuitenkin 250 markkaa 
kalenterikuukaudessa, jos lapsi osallistuu 
3 § :n 3 momentissa tarkoitettuna aikana 
kunnan järjestämänä päivähoitona toteutetta
vaan tai peruskoulussa järjestettävään osa
päiväiseen esiopetukseen taikka jos lapsi 
peruskoululain 36 §:n 1 momentin tarkoitta-
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massa tapauksessa aloittaa koulunkäynnin 
yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin. 

Edellä 3 §:n 2 momentin tarkoittamassa 
tapauksessa, ajalta, jolta perheellä on oikeus 
saada sairausvakuutuslain mukaista erityisäi
tiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, 
maksetaan perheen näin hoidettavista lapsis
ta hoitorahana kuitenkin vain näistä lapsista 
kulloinkin maksettavien hoitorahojen yhteis
määrän ja sairausvakuutuslain 22 §:n 1 mo
mentin mukaisen vanhempainpäivärahan ero
tus. Jos perheellä ei ole oikeutta äitiys-, 
isyys- eikä vanhempainrahaan, maksetaan 
hoitorahana sairausvakuutuslain mukaisen 
edellä tarkoitetun ajan päättymiseen saakka 
perheen näin hoidettavista lapsista maksetta
vien hoitorahojen ja sairausvakuutuslain 
22 §:n 1 momentissa tarkoitetun vähimmäis
määrän erotus. 

Sairausvakuutuslaissa tarkoitetun eri-
tyisäitiys- tai äitiysrahakauden alkamisesta 
lukien, päätettäessä perheen muun kuin sai
rausvakuutuslain mukaiseen etuuteen oikeut
tavan lapsen hoitorahasta, perheessä katso
taan vanhempainrahakauden päättymiseen 
saakka olevan 3 §:n 2 momentissa tarkoite
tulla tavalla alle kolmivuotias lapsi. 

5 § 

Hoitolisä 

Hoitolisää maksetaan perheen enintään 
kahdesta hoitorahaan oikeuttavasta lapsesta. 
Milloin perheessä on useampi kuin kaksi 
hoitorahaan oikeuttavaa lasta, hoitolisä mak
setaan kahdesta nuorimmasta lapsesta. 

Hoitolisän täysi määrä lasta kohden on 
800 markkaa kalenterikuukaudessa. Hoitolisä 
maksetaan täysimääräisenä, jos perheen kuu
kausitulot eivät ylitä perheen koon mukaan 
määräytyvää tulorajaa. Tulorajan ylittävä 
tulo vähentää hoitolisän täyttä määrää per
heen koon mukaan määräytyvällä prosent
tiosuudella tulorajan ylittävästä tulosta. Tu
lorajaa määrättäessä perheen koossa otetaan 
huomioon perheen 2 §:ssä määritellyistä lap
sista enintään kaksi. 

Perheen koko Tulorajat Vähennys-
henkilöitä mklkk prosentti 

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

Edellä 4 §:n 3 momentissa tarkoitetulta 
ajalta hoitolisä kuitenkin on puolet siitä, mi
kä hoitolisän määrä muuten olisi. 

6 § 

Hoitolisän määräytyminen 

Hoitolisää määrättäessä perheen tuloina 
otetaan huomioon, mitä sosiaali- ja tervey
denhuollon asiakasmaksuista annetun ase
tuksen (912/92) 27 ja 28 a §:ssä, 29 §:n 
1 momentissa sekä 30 §:ssä säädetään. Hoi
tolisä määrätään sen maksaruisajankohdan 
tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevi
en tai arvioitujen tulojen perusteella. Hoito
lisää määrättäessä ei tulona kuitenkaan oteta 
huomioon lasten yksityisen hoidon tukea. 

Jos hoitolisää 3 §:n 2 momentin tar
koittamassa tapauksessa maksetaan sairaus
vakuutuslain mukaisen erityisäitiys-, äitiys-, 
isyys- tai vanhempainrahakauden aikana, 
otetaan vanhempainpäivärahasta tulona vas
taavasti huomioon vain se osa, joka ylittää 
perheen näin hoidettavista lapsista kulloinkin 
maksettavien niiden hoitorahojen yhteis
määrän, joihin perhe vanhempainpäiväraha
kauden aikana kulloinkin on oikeutettu. 

Päätettäessä perheen muun kuin sairausva
kuutuslain mukaiseen etuuteen oikeuttavan 
lapsen hoitolisästä, noudatetaan 4 §:n 5 mo
mentissa säädettyä. 

Hoitolisän määrää on tarkistettava, jos hoi
toiisään vaikuttavat tulot ovat olennaisesti 
muuttuneet tai jos tarkistamiseen muutoin on 
aihetta. Kansaneläkelaitos määrää, mitä olen
naisella muutoksella tarkoitetaan. 

7 § 

Lasten yksityisen hoidon tuki 
eräissä tapauksissa 

Sen estämättä, mitä hoitorahan ja hoito
lisän määrästä on 4 §:n 2 ja 3 momentissa ja 
5 §:n 2 ja 3 momentissa säädetty, on lasten 
yksityisen hoidon tuki maksettaessa tuki 
suoraan hoidon tuottajalle aina kuitenkin 
enintään hoidon korvaukseksi lapsen van
hemman tai muun huoltajan ja hoidon tuot
tajan välillä sovitun markkamäärän suurui
nen. 
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8 § 

Toimeenpano 

Tämän lain mukaiset tehtävät hoitaa kan
saneläkelaitos. Jollei tässä laissa toisin sää
detä tätä lakia toimeenpantaessa noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä sairausvakuutuslaissa 
(364/63) on äitiys-, isyys- ja vanhempainra
han toimeenpanosta säädetty. 

9 § 

Rahoitus 

Kunta korvaa tämän lain nojalla maksetus
ta lasten yksityisen hoidon tuesta kansanelä
kelaitokselle aiheutuvat kustannukset. 

Kunnan maksettavaksi tuleva kustannusten 
korvaus määrätään kunakin kuukautena käyt
täen perusteena niiden tukeen oikeutettujen 
vanhempien tai muiden huoltajien oikeuden 
perusteella maksettavia tukia, joiden koti
kuntalaissa (201/94) tarkoitettu kotikunta 
tämä kunta on kuukauden 1 päivänä. Jos tu
keen oikeutettu opiskelun, työn tai vastaavi
en syiden vuoksi oleskelee muussa kuin ko
tikunnassaan eikä hänen kotikuntansa koti
kuntalain 3 §:n mukaan sen vuoksi muutu, 
on hänelle maksettava tuki kuitenkin sen 
kunnan maksettavaksi tulevan kustannusten 
korvauksen perusteena, jossa hän oleskelee 
kuukauden 1 päivänä. 

Kustannusten korvauksesta vähennetään 
asianomaisen kunnan aikaisemmin korvaa
mien kustannusten ja maksetun tuen erotus 
sekä takaisinperitty tuki. 

10 § 

Ennakoiden maksaminen 

Kansaneläkelaitoksen on viimeistään kun
kin kuukauden 15 päivänä ilmoitettava kun
nalle sinä kuukautena lasten yksityisen hoi
don tukea saavien henkilöiden tukien yhteis
määrä. 

Kunnan on 1 momentissa tarkoitetun il
moituksen perusteella viimeistään saman 
kuukauden 20 päivänä maksettava kansan
eläkelaitokselle sen määräämällä tavalla en
nakkoon 1 momentissa tarkoitettu markka
määrä. 

11 § 

Toimintamenot 

Tämän lain toimeenpanosta aiheutuvat toi
mintamenot luetaan kansaneläkelaitoksen 
toimintamenoiksi. 

12 § 

Suhde muihin lakeihin 

Kunnalle tästä laista aiheutuviin menoihin 
sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua 
lakia (733/92), jollei lailla toisin säädetä. 

Edellä 1 momentissa mainittua lakia ei 
kuitenkaan sovelleta 20 §:ssä tarkoitetusta 
kunnallisesta !isästä aiheutuviin menoihin. 

13§ 

Osittainen hoitoraha 

Virka- tai työsuhteessa olevalla Suomessa 
tosiasiallisesti asuvalla alle kolmivuotiaan 
lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajana, 
jonka keskimääräinen viikoittainen työaika 
on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia, 
on oikeus saada osittaista hoitorahaa. 

Osittaista hoitorahaa ei makseta, kun lap
sen vanhempi tai muu huoltaja itse hoitaa 
lasta 3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla taval
la. 

Osittaista hoitorahaa ei makseta ajalta, jol
ta perheellä on oikeus saada äitiys-, isyys- ja 
vanhempainrahaa. Jos perheellä ei ole oi
keutta äitiys-, isyys- eikä vanhempainrahaan, 
ei tukea kuitenkaan makseta ennen kuin sai
rausvakuutuslain mukainen edellä tarkoitettu 
aika on päättynyt. Tukea ei myöskään mak
seta erityisäitiysrahan maksam1sajalta. 

Osittainen hoitoraha on kalenterikuukau
dessa 375 markkaa. Tukeen on oikeutettu 
ainoastaan toinen lapsen vanhemmista tai 
yksi lapsen muu huoltaja. 

14 § 

Hakeminen. Myöntäminen 

Lasten yksityisen hoidon tukea haetaan 
kansaneläkelaitoksen paikallistoimistosta. 

Tukea ei myönnetä ilman erityistä syytä 
takautuvasti pitemmältä kuin kuuden kuu-
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kauden ajalta ennen sen hakemista. 
Tukea ei myönnetä kuukautta lyhyemmältä 

ajalta. 

15 § 

Tuen saaja 

Jos vanhempi tai muu huoltaja itse hoitaa 
lasta, lasten yksityisen hoidon tuki makse
taan sille vanhemmalle tai muulle huoltajal
le, joka lasta pääasiallisesti hoitaa. Jos lasta 
muutoin hoitaa henkilö, joka ei ole tässä 
laissa tarkoitettu hoidon tuottaja, tuki makse
taan hakemuksessa tuen saajaksi ilmoitetulle 
vanhemmalle tai muulle huoltajalle. 

Jos lasta hoitaa tässä laissa tarkoitettu hoi
don tuottaja, tuki maksetaan hoidon tuotta
jalle. Tuki voidaan kuitenkin lapsen hoito
järjestelyn odottamattomasta muutoksesta 
johtuvasta syystä, jos tuen maksaminen hoi
don tuottajalle tilapäisesti estyy, maksaa 
vanhemmalle tai muulle huoltajalle. 

Jos lapsen hoidosta ja kasvatuksesta huo
lehtii muu kuin vanhempi tai muu huoltaja 
itse, voidaan tuki, milloin siihen on erityistä 
syytä, maksaa tälle henkilölle. 

16 § 

Tuen maksaminen hoidon tuottajalle 

Lasten yksityisen hoidon tuen maksaminen 
tässä laissa tarkoitetulle hoidon tuottajalle 
edellyttää, että 

1) hoidon tuottaja on ennakkoperintälaissa 
( 418/59) tarkoitettuun ennakkoperintärekiste
riin merkitty lasten päivähoitotoimintaa har
joittava henkilö, yhteisö tai yhtymä, 

2) hoidon tuottaja on lasten päivähoitotoi
mintaa harjoittava henkilö, yhteisö tai yh
tymä, jota ei ole merkitty ennakkoperintä
laissa tarkoitettuun ennakkoperintärekisteriin, 
tai 

3) tukeen oikeutetun vanhemman tai muun 
huoltajan ja hoidon tuottajan välillä on tehty 
työsopimus kirjallisena vähintään yhden 
kuukauden ajaksi. 

Tuen hakijan tai hakijan osoittaman tuen 
saajan tulee myös esittää kansaneläkelaitok
selle selvitys hoidosta sovitun korvauksen tai 
palkan määrästä. Lisäksi tulee esittää selvi
tys siitä, että 1 momentin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettu hoidon tuottaja on tehnyt 2 §:n 
2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen taikka 
että sosiaalihuoltolain (710/82) 6 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettu kunnan toimielin on hy
väksynyt, että tuki voidaan maksaa 1 mo
mentin 3 kohdassa tarkoitetulle hoidon tuot
tajalle. 

Sen estämättä, mitä muualla on säädetty, 
kansaneläkelaitoksen tulee 1 momentin 2 ja 
3 kohdan tarkoittamissa tapauksissa suorittaa 
ennakonpidätys maksamastaan tuesta. 

17 § 

Maksaminen 

Lasten yksityisen hoidon tukea maksetaan 
4 §:n 4 momentissa tarkoitetun ajan päätty
mistä seuraavasta arkipäivästä lukien tai 
muiden tuen saamisen edellytysten alkaessa. 

Tuen maksaminen lakkaa, kun lain 3 §:ssä 
määritelty oikeus tukeen tai tuen saamisen 
muut edellytykset lakkaavat. 

Tuen maksaminen lakkaa kuitenkin vii
meistään peruskoululain 22 §:ssä tarkoitetun 
peruskoulun lukuvuoden alkamista edeltävän 
heinäkuun 31 päivänä sinä vuonna, jona lap
si siirtyy oppivelvollisena peruskouluun. 

Jos tukea ei makseta 4 §:n 4 momentissa 
säädetyn ajan päättymisestä tai alkamisesta 
johtuen koko kalenterikuukaudelta, makse
taan tukena 1125 sen määrästä jokaiselta sel
laiselta arkipäivältä, jolta perhe on oikeutettu 
tukeen. 

18 § 

Maksutapa 
Tukierän menettäminen 

Lasten yksityisen hoidon tuki maksetaan 
hakijan, tai tuen saajan ollessa muu kuin ha
kija, saajan ilmoittamalle tilille Suomessa 
sijaitsevaan rahalaitokseen jälkikäteen kuu
kausittain. Maksupäivä on kunkin kalenteri
kuukauden viimeinen arkipäivä. Tuki voi
daan kuitenkin maksaa muullakin tavalla, jos 
tilille maksaminen ei ole mahdollista tai jos 
tuen hakija tai saaja esittää kansaneläkelai
toksen hyväksymän erityisen syyn. 

Maksettavan tuen osien määrät pyöriste
tään kukin erikseen täysiksi markoiksi siten, 
että jos täyden markkaluvun ylittävä osa on 
50 penniä tai pienempi, määrä alennetaan 
lähimpään täyteen markkalukuun, ja jos se 
on suurempi kuin 50 penniä, määrä korote
taan lähimpään täyteen markkalukuun. Jos 
maksettava erä olisi pienempi kuin 100 
markkaa, ei tukea makseta. 
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Tukierä menetetään, jos sitä ei ole nostettu 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on 
ollut nostettavissa, jollei erityisestä syystä 
katsota kohtuulliseksi toisin päättää. 

19 § 

Maksaminen laitos- ja perhehoidon aikana 

Lasten yksityisen hoidon tukea ei makseta 
jatkuvassa laitoshoidossa tai siihen verratta
vassa hoidossa olevasta lapsesta siltä ajalta, 
jonka hoito kestää yli kolme kuukautta. Lai
toshoidolla tai siihen verrattavalla hoidolla 
tarkoitetaan elatuksen sisältävää kunnan tai 
kuntayhtymän järjestämää sairaala-, laitos
tai perhehoitoa. Lastensuojelulain (683/83) 
perusteella huostaanotetun lapsen osalta tuen 
maksaminen lakkaa, kun lapsen hoito ja kas
vatus on järjestetty kodin ulkopuolella. 

20 § 

Kunnan lapsen hoidosta maksama lisä 

Sen estämättä, mitä hoitorahasta ja hoito
Iisästä tässä laissa säädetään, voidaan hoito
rahaa tai hoitolisää maksaa kunnan päätök
sen mukaisella markkamäärällä korotettuna 
(kunnallinen lisä). 

Kansaneläkelaitos voi hoitaa kunnan päät
tämin perustein määräytyvän kunnallisen 
lisän tmmeenpanoon kuuluvat tehtävät myös 
muissa kuin 1 momentin tarkoittamissa ta
pauksissa. 

Kunnan päätös voidaan tehdä määräajaksi 
tai toistaiseksi. Kunnan on ilmoitettava pää
töksestään sekä päätöksen voimassaolon jat
kamisesta tai lakkaamisesta taikka päätöksen 
muuttamisesta kansaneläkelaitokselle vii
meistään kaksi kuukautta ennen päätöksen 
voimaantuloa. 

Sen estämättä, mitä 8 §:ssä on säädetty, 
kunta hoitaa muun kuin 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetun kunnallisen lisän toimeenpanoon 
kuuluvat tehtävät. 

21 § 

Takaisinperintä 

Jos lasten yksityisen hoidon tukea on mak
settu aiheetta tai määrältään liian suurena, 
aiheettomasti maksettu tuki on perittävä ta
kaisin tukeen oikeutetulta vanhemmalta tai 
muulta huoltajalta. Takaisin ei kuitenkaan 

voida periä tukea, joka on maksettu aikai
semmin kuin viisi vuotta ennen sitä, kun 
tuen aiheettoman maksamisen aiheuttanut 
syy on tullut ilmi. 

Takaisinperinnästä voidaan luopua joko 
kokonaan tai osittain, jos tuen aiheeton mak
saminen ei ole johtunut tukeen oikeutetun tai 
hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä 
tai jos aiheettomasti maksettu määrä on vä
häinen. 

Takaisin perittävä määrä voidaan kuitata 
tukeen oikeutetulta myöhemmin maksettavis
ta tuen maksueristä. 

Takaisinperintää koskeva lainvoimainen 
päätös saadaan panna täytäntöön kuten lain
voimainen tuomio. 

22 § 

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyytymä
tön saa hakea siihen muutosta sosiaaliva
kuutuslautakunnalta ja sosiaalivakuutuslauta
kunnan päätökseen tyytymätön tarkastus
lautakunnalta. Sosiaalivakuutuslautakunnasta 
ja tarkastuslautakunnasta säädetään sairaus
vakuutuslaissa. 

Valituskirjelmä on toimitettava kansanelä
kelaitoksen paikallistoimistoon tai muutok
senhakuviranomaiselle 30 päivän kuluessa 
siitä, kun valittaja on saanut päätöksestä tie
don. 

Kansaneläkelaitoksen päätöstä on muutok
senhausta huolimatta noudatettava, kunnes 
asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. 

Tuen myöntämistä koskevaan kansaneläke
laitoksen päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla siltä osin kuin päätös koskee 
20 §:ssä tarkoitetun kunnallisen lisän mää
räytymisperusteita. 

23 § 

Tietojenantovelvollisuus 

Lasten yksityisen hoidon tuen hakijan ja 
hakijan osoittaman tuen saajan tulee ilmoit
taa kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolle 
kansaneläkelaitoksen määräämällä tavalla 
tuen myöntämiseksi tarvittavat tiedot. Tuen 
hakijan ja saajan tulee myös ilmoittaa kai
kista tukeen vaikuttavista muutoksista. 

Kunnan on ilmoitettava kansaneläkelaitok
selle, jos lasten yksityisen hoidon tukeen oi
keutettu lapsi saa lasten päivähoidosta anne-
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tun lain 1 § :n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun 
päivähoitopaikan, jos tällainen hoito lakkaa 
tai jos kunnan tiedossa on, että lapsi on tä
män lain 19 § :ssä tarkoitetussa laitos- tai 
perhehoidossa tai on muuttanut toiseen kun
taan, sekä muista mahdollisista tiedossaan 
olevista tuen maksamiseen tai määrään vai
kuttavista seikoista. 

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudelli
sen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja elä
kelaitos, eläkesäätiö, työnantaja sekä sairaala 
tai muu hoitolaitos ovat velvollisia antamaan 
kansaneläkelaitokselle ja tämän lain mukai
selle muutoksenhakuviranomaiselle maksutta 
hallussaan olevat lasten yksityisen hoidon 
tukea koskevan asian ratkaisemista varten 
tarpeelliset tiedot. 

Lain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun työsuh
teisen hoidon tuottajan on annettava 16 §:n 
2 momentin tarkoittamalle kunnan toimieli
mene siinä tarkoitetettua hyväksyntää varten 
tarvittavat tiedot. 

24 § 

Tietojen lähettäminen ja käyttäminen 
eräissä tapauksissa 

Tuen maksamisen yhteydessä kansanelä
kelaitos lähettää kunnalle tiedot sinä kuukau
tena lasten yksityisen hoidon tukeen oikeute
tuista ja tukea saavista henkilöistä, yh
teisöistä tai yhtymistä ja näille maksettavien 
tukien määristä. 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus käyttää 
tämän lain mukaisia asioita ratkaistessaan 
myös muiden hoitamiensa etuuksien ratkai
semista varten saamiaan tietoja. 

25 § 

Ulosmittaus-ja siirtokielto 

Lasten yksityisen hoidon tukea ei 3 §:n 
2 momentin tarkoittamassa tapauksessa saa 
ulosmitata tukeen oikeutetulta henkilöltä. 

Sopimus, joka tarkoittaa tähän lakiin pe
rustuvan oikeuden siirtämistä toiselle, on 
mitätön. 

26 § 

Salassapitovelvollisuus 

Tämän lain mukaisia tehtäviä hoitavat hen
kilöt eivät saa ilman asianomaisen henkilön 
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suostumusta ilmaista sivulliselle yksityistä, 
perheen tai hoidon tuottajan salaisuutta, josta 
he asemansa tai tehtävänsä perusteella ovat 
saaneet tietää. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei estä asi
an ilmaisemista sille, jolla lain nojalla on oi
keus saada asiasta tieto. 

27 § 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 26 §:ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain 38 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan, 
jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 
5 §:n mukaan tai siitä muualla kuin rikoslain 
38 luvun 1 §:ssä säädetä ankarampaa ran
gaistusta. 

28 § 

Hallintoriitojen oikeuspaikka 

Jos 9 §:ssä tarkoitetussa asiassa muutoin 
kuin valitustietä haetaan ratkaisua kuntien 
välistä korvausvelvollisuutta koskevaan rii
taan, ratkaisee tällaisen riita-asian se lää
ninoikeus, jonka alueella hakijakunta sijait
see. 

29 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän
töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

30 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo
kuuta 1997. 

Tällä lailla kumotaan lasten kotihoidon 
tuesta 21 päivänä elokuuta 1992 annettu laki 
(797/92) siihen myöhemmin tehtyine muu
toksineen. 

Lasten kotihoidon tukea koskevassa asias
sa sovelletaan kuitenkin 2 momentissa ku
mottua aikaisempaa lainsäädäntöä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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31 § 

Eräiden säännösten soveltaminen 

Jos ennen tämän lain voimaantuloa anne
tussa muussa laissa taikka asetuksessa tai 
päätöksessä on viitattu 30 §:n 2 momentissa 
kumottuun lasten kotihoidon tuesta annet
tuun lakiin, viittauksen katsotaan soveltuvin 
osin kohdistuvan tämän lain vastaavaan 
säännökseen. 

32 § 

Siirtymäsäännökset 

Lain 16 § :n 2 momentissa tarkoitetun kun
nan toimielimen tulee käsitellä sille lain voi
maantuloon mennessä saapuneet hakemukset 

tuen maksamisesta 2 §:n 2 kohdassa tarkoi
tetulle työsuhteessa olevalle hoidon tuotta
jalle viimeistään kahden kuukauden kuluessa 
lain voimaantulosta. 

Kansaneläkelaitoksen tulee käsitellä sille 
lain voimaantuloon mennessä saapuneet yk
sityisen hoidon tukea koskevat hakemukset 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lain 
voimaantulosta. 

Tämän lain 15 § :n 2 momentin säännöstä 
tuen maksamisesta hoidon tuottajalle ryhdy
tään soveltamaan vasta 1 päivästä tammi
kuuta 1998 lukien ja vain siihen tukeen, jo
hon oikeus syntyy sanotusta ajankohdasta 
lukien. Tähän saakka säännöksen mukaan 
yksityiselle hoidon tuottajalle maksettava 
tuki maksetaan hakemuksessa tuen saajaksi 
ilmoitetulle lapsen vanhemmalle tai muulle 
huoltajalle. 
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2. Laki 
lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 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), seu
raavasti: 

11 a § 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lapsen 
vanhemmilla tai muilla huoltajilla, jotka 
eivät lapsen hoidon järjestämiseksi valitse 
kunnan järjestämää 1 momentin mukaista 
päivähoitopaikkaa, on lapsen muulla tavalla 
tapahtuvan hoidonjärjestämiseksi oikeus las
ten yksityisen hoidon tuesta annetun lain 

( 1 ) mukaiseen tukeen sanotussa laissa 
tarkemmin säädettävällä tavalla. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo
kuuta 1997. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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3. Laki 
lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta 

muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lasten päivähoidosta annetun lain 11 a § :n väliaikaisesta muuttamisesta 18 päi

vänä joulukuuta 1995 annetun lain (1527/95) voimaantulosäännös seuraavasti: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1996 ja on voimassa 31 päivään hei
näkuuta 1997. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo
kuuta 1997. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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4. Laki 
työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 5 §:n 1 momen-

tin 7 a kohta, 
sellaisena kuin se on 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87), sekä 
muutetaan 27 a §:n otsikko ja 2 momentti, 
sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (357/95), seuraavasti: 

27 a § 

Lisäeläkkeen ja lasten yksityisen hoidon 
tuen vaikutus työttömyyspäivärahaan 

Jos työttömyyspäivärahaan oikeutettu hen
kilö tai hänen puolisonsa saa lasten yksityi
sen hoidon tuesta annetun lain ( 1 ) mu
kaista lasten yksityisen hoidon tukea, hänen 
täysimääräisen peruspäivärahansa määrää tai 
hänelle maksettavaa ansioon suhteutettua 
päivärahaa vähennetään etuuden määrällä. 
Puolison saamaa yksityisen hoidon tukea ei 
vähennetä, jos puoliso lasten yksityisen hoi
don tuesta annetun lain 3 § :n 2 momentin 
tarkoittamassa tapauksessa itse hoitaa lasta 

eikä hänellä tämän johdosta ole oikeutta 
työttömyyspäivärahaan tai työmarkkinatuesta 
annetun lain mukaiseen työmarkkinatukeen. 
Mikäli molemmat puolisot ovat työttömänä 
saaden työttömyyspäivärahaa tai työmarkki
natukea, vähennys tehdään sen puolison 
etuuden määrästä, jolle yksityisen hoidon 
tuki on myönnetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo
kuuta 1997. 

Lakia sovelletaan päivärahoihin, jotka koh
distuvat aikaan lain voimaantulosta lukien. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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5. Laki 
työmarlddnatuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1542/93) 24 §:n 

1 momentin 2 kohta seuraavasti: 

24 § 

Työmarkkinatuen tarveharkinta 

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa 
otetaan huomioon henkilön omat tulot ko
konaan ja hänen puolisonsa tulot 300 mark
kaa ylittävältä osalta kuukaudessa. Puolisoon 
rinnastetaan myös sellainen henkilö, jonka 
kanssa hakija avioliittoa solmimatta jatku
vasti elää yhteisessä taloudessa aviolii
tonomaisissa olosuhteissa. Aviopuolisoita, 
jotka välien rikkoutumisen vuoksi asuvat 

pysyvästi erillään, ei pidetä puolisoina. Tu
loina ei kuitenkaan oteta huomioon: 

2) lasten yksityisen hoidon tuesta ( 1 ) 
annetun lain mukaista hoitorahaa ja hoito
lisää; 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo
kuuta 1997. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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6. Laki 
opintotuesta annetun lain 6 §:n 8 kohdan ja 

17 §:n 2 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan 21 päivänä tammikuuta 

1994 annetun opintotukilain (65/94) 6 §:n 
8 kohta ja 17 §:n 2 momentti. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo

kuuta 1997. 
Kumotun 17 §:n 2 momentin säännöstä 

sovelletaan kuitenkin 31 päivään joulukuuta 

1997 asti siten, että se, mitä on säädetty las
ten kotihoidon tuesta annetun lain mukaises
ta kotihoidon tuesta tarkoittaa tämän lain 
voimaantulosta lukien lasten yksityisen hoi
don tuesta annetun lain ( 1 ) mukaista opis
kelijalle maksettavaa lasten yksityisen hoi
don tukea. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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7. Laki 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 päivänä elokuuta 1992 annetun 

lain (734/92) 2 §:n otsikko ja 2 momentti, sekä 
lisätään lakiin uusi 10 a §ja 11 §:ään, sellaisena kuin se on 17 päivänä joulukuuta 1993 

annetussa laissa (1288/93), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momen
tiksi, seuraavasti: 

2 § 

Maksun enimmäismäärä ja 
vähimmäismäärä 

Asetuksella voidaan säätää maksun 
enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi 
maksukyvyn mukaan. Asetuksella voidaan 
myös säätää lasten päivähoidosta määrättä
vän maksun vähimmäismäärä. 

10 a § 

Päivähoitomaksun määräämisen perusteena 
olevat tulot 

Päätettäessä lasten päivähoidosta määrättä
västä maksusta otetaan perheen tuloina huo
mioon lasten yksityisen hoidon tuesta anne
tun lain ( 1 ) 6 § :ssä tarkoitetut tulot. Kan
saneläkelaitos vahvistaa tulojen määrän (tu
lopäätös}. Kunta voi kuitenkin ilman tulo
päätöstä määrätä enimmäismaksun, jos haki
ja ei ilmoita perheen tuloja. Tulojen vahvis
tamisessa noudatettavasta menettelystä sää
detään asetuksella. Tulojen vahvistamiseen 
ja sitä koskevaan muutoksenhakuun sovelle
taan lisäksi soveltuvin osin edellä mainitun 

lain 22 §:n 1-3, 23 §:n 1-3 ja 24 §:n 
2 momentin sekä 26 ja 27 §:n säännöksiä. 

Kansaneläkelaitoksen on tehtävä 1 mo
mentissa tarkoitettu tulopäätös mahdol
lisimman pian. Päätös on kuitenkin tehtävä 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sii
tä, kun päivähoitopaikan hakija on toimitta
nut tulopäätöksen tekemiseksi tarvittavat 
selvitykset kansaneläkelaitokselle. 

Tulopäätöksen tekemisestä aiheutuvat toi
mintamenot luetaan kansaneläkelaitoksen 
toimintamenoiksi. 

11§ 

Maksun perim ättä jättäminen tai 
alentaminen 

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa sääde
tään, lasten päivähoidosta määrättyä koko
päivähoidon maksua saa 1 momentissa sää
detyin perustein alentaa alle asetuksen mu
kaisen vähimmäismaksun tai jättää se peri
mätiä vain, jos lapsen kanssa yhteistaloudes
sa asuvat vanhemmat tai muut huoltajat ovat 
omassa tai toisen työssä, työharjoittelussa tai 
opiskelevat taikka ovat työkyvyttömiä. Jos 
päivähoito on tarpeellista lapsen hoidon tai 
kasvatuksen takia, voidaan maksua kuitenkin 
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aina alentaa tai jättää se perimätiä 1 momen
tissa säädetyillä perusteilla. 

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996 

Tämä laki tulee voimaan päivänä elo-
kuuta 1997. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MARm AHTISAARI 

Ministeri Terttu Huttu-Juntunen 
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42 HE 208/1996 vp 

Liite 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 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), seu
raavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

11 a § 

Alle nelivuotiaan 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. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lapsen 
vanhemmilla tai muilla huoltajilla, jotka 
eivät lapsen hoidon järjestämiseksi valitse 
kunnan järjestämää 1 momentin mukaista 
päivähoitopaikkaa, on lapsen muulla tavalla 
tapahtuvan hoidon järjestämiseksi oikeus las
ten yksityisen hoidon tuesta annetun lain 
( 1 ) mukaiseen tukeen sanotussa laissa 
tarkemmin säätiettäväliä tavalla. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo
kuuta 1997. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 



HE 208/1996 vp 43 

3. Laki 

lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta 
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta 18 päi

vänä joulukuuta 1995 annetun lain (1527/95) voimaantulosäännös seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1996 ja on voimassa 31 päivään hei
näkuuta 1997. 

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta syys
kuun 1 päivän 1997 jälkeen niihin hake
muksiin, jotka koskevat päivähoitopaikan 
saamista 1 päivästä tammikuuta 1998. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1996 ja on voimassa 31 päivään 
heinäkuuta 1997. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo
kuuta 1997. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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4. Laki 
työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 5 §:n 1 momen

tin 7 a kohta, 
sellaisena kuin se on 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87), sekä 
muutetaan 27 a §:n otsikko ja 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (357 /95), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

5 § 

Työttömyyspäivärahaoikeuden rajoitukset 

Työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta 
henkilöllä: 

7 a) joka saa lasten kotihoidon tuesta an
netun lain (24/85) mukaista lisäosaa. 

27 a § 

Lisäeläkkeen ja lasten kotihoidon tuen vai
kutus työttömyyspäivärahaan 

Jos työttömyyspäivärahaan oikeutettu hen
kilö tai hänen puolisonsa saa lasten koti
hoidon tuesta annetun lain mukaista perus
asaa tai sisaruskorotusta, hänen täysimääräi
sen peruspäivärahansa määrää tai hänelle 
maksettavaa ansioon suhteutettua päivärahaa 
vähennetään etuuden määrällä. Puolison saa
maa kotihoidon tukea ei vähennetä, jos puo
liso saa myös kotihoidon tuen lisäosaa. Mi
käli molemmat puolisot ovat työttömänä 
saaden työttömyyspäivärahaa tai työmarkki
natuesta annetun lain (1542/93) mukaista 
työmarkkinatukea, vähennys tehdään sen 
puolison etuuden määrästä, jolle kotihoidon 
tuen perusosa tai sisaruskorotus on myön
netty. 

(7 a kohta kumotaan) 

27 a § 

Lisäeläkkeen ja lasten yksityisen hoidon 
tuen vaikutus työttömyyspäivärahaan 

Jos työttömyyspäivärahaan oikeutettu hen
kilö tai hänen puolisonsa saa lasten yksityi
sen hoidon tuesta annetun lain ( 1 ) mu
kaista lasten yksityisen hoidon tukea, hänen 
täysimääräisen peruspäivärahansa määrää tai 
hänelle maksettavaa ansioon suhteutettua 
päivärahaa vähennetään etuuden määrällä. 
Puolison saamaa yksityisen hoidon tukea ei 
vähennetä, jos puoliso lasten yksityisen hoi
don tuesta annetun lain 3 §:n 2 momentin 
tarkoittamassa tapauksessa itse hoitaa lasta
eikä hänellä tämän johdosta ole oikeutta 
työttömyyspäivärahaan tai työmarkkinatuesta 
annetun lain mukaiseen työmarkkinatukeen 
Mikäli molemmat puolisot ovat työttömänä 
saaden työttömyyspäivärahaa tai työmarkki
natukea, vähennys tehdään sen puolison 
etuuden määrästä, jolle yksityisen hoidon 
tuki on myönnetty. 

---
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo

kuuta 1997. 
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Ehdotus 

Lakia sovelletaan päivärahoihin, jotka koh
distuvat aikaan lain voimaantulosta lukien. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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5. Laki 
työmarlddnatuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1542/93) 24 §:n 

1 momentin 2 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

24 § 

Työmarkkinatuen tarveharkinta 

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa 
otetaan huomioon henkilön omat tulot ko
konaan ja hänen puolisonsa tulot 300 mark
kaa ylittävältä osalta kuukaudessa. Puolisoon 
rinnastetaan myös sellainen henkilö, jonka 
kanssa hakija avioliittoa solmimatta jatku
vasti elää yhteisessä taloudessa aviolii
tonomaisissa olosuhteissa. Aviopuolisoita, 
jotka välien rikkoutumisen vuoksi asuvat 
pysyvästi erillään, ei pidetä puolisoina. Tu
loina ei kuitenkaan oteta huomioon: 

2) lasten kotihoidon tuen perusosaa ja si
saruskorotusta; 

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa 
otetaan huomioon henkilön omat tulot ko
konaan ja hänen puolisonsa tulot 300 mark
kaa ylittävältä osalta kuukaudessa. Puolisoon 
rinnastetaan myös sellainen henkilö, jonka 
kanssa hakija avioliittoa solmimatta jatku
vasti elää yhteisessä taloudessa aviolii
tonomaisissa olosuhteissa. Aviopuolisoita, 
jotka välien rikkoutumisen vuoksi asuvat 
pysyvästi erillään, ei pidetä puolisoina. Tu
loina ei kuitenkaan oteta huomioon: 

2) lasten yksityisen hoidon tuesta ( 1 ) 
annetun lain mukaista hoitorahaa ja hoito/i
sää; 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo
kuuta 1997. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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7. Laki 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 päivänä elokuuta 1992 annetun 

lain (734/92) 2 § :n otsikko ja 2 momentti, sekä 
lisätään lakiin uusi 10 a §ja 11 §:ään, sellaisena kuin se on 17 päivänä joulukuuta 1993 

annetussa laissa (1288/93), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momen
tiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 

Maksun enimmäismäärä 

Asetuksella voidaan säätää palvelusta pe
rittävän maksun enimmäismäärä ja maksu 
määräytyväksi maksukyvyn mukaan. 

Ehdotus 

2 § 

Maksun enimmäismääräja 
vähim m äism äärä 

Asetuksella voidaan säätää maksun 
enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi 
maksukyvyn mukaan. Asetuksella voidaan 
myös säätää lasten päivähoidosta määrättä
vän maksun vähimmäismäärä. 

10 a § 

Päivähoitomaksun määräämisen perusteena 
olevat tulot 

Päätettäessä lasten päivähoidosta määrät
tävästä maksusta otetaan perheen tuloina 
huomioon lasten yksityisen hoidon tuesta an-

netun lain ( 1 ) 6 §:ssä tarkoitetut tulot. 
Kansaneläkelaitos vahvistaa tulojen määrän 
(tulopäätös). Kunta voi kuitenkin ilman tu
lopäätöstä määrätä enimmäismaksun, jos ha
kija ei ilmoita perheen tuloja. Tulojen vah
vistamisessa noudatettavasta menettelystä 
säädetään asetuksella. Tulojen vahvistami
seen ja sitä koskevaan muutoksenhakuun 
sovelletaan lisäksi soveltuvin osin edellä 
mainitun lain 22 §:n 1-3, 23 §:n 1-3 ja 
24 §:n 2 momentin sekä 26 ja 27 §:n sään
nöksiä. 
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Kansaneläkelaitoksen on tehtävä 1 mo
mentissa tarkoitettu tulopäätös mahdol
lisimman pian. Päätös on kuitenkin tehtävä 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sii
tä, kun päivähoitopaikan hakija on toimitta
nut tulopäätöksen tekemiseksi tarvittavat 
selvitykset kansaneläkelaitokselle. 

Tulopäätöksen tekemisestä aiheutuvat toi
mintamenot luetaan kansaneläkelaitoksen 
toim intam enoiksi. 

11§ 

Maksun perimättäjättäminen tai 
alentaminen 

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa sääde
tään, lasten päivähoidosta määrättyä koko
päivähoidon maksua saa 1 momentissa sää
detyin perustein alentaa alle asetuksen mu
kaisen vähimmäismaksun tai jättää se peri
mättä vain, jos lapsen kanssa yhteistaloudes
sa asuvat vanhemmat tai muut huoltajat ovat 
omassa tai toisen työssä, työhmjoittelussa tai 
opiskelevat taikka ovat työkyvyttömiä. Jos 
päivähoito on tarpeellista lapsen hoidon tai 
kasvatuksen takia, voidaan maksua kuitenkin 
aina alentaa taijättää se perimättä 1 momen
tissa säädetyillä perusteilla. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo
kuuta 1997. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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Liite 

Asetus 

sosiaali- ja teJVeydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta 

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministe
rin esittelystä 

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9 päivänä lokakuuta I992 anne
tun asetuksen (9I2/92) 4 §, sekä 

lisätään asetukseen uusi 4 b § seuraavasti: 

4 § 

Lasten päivähoito 

Lasten päivähoidosta annetussa laissa 
(36/73) tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäi
vähoidosta voidaan määrätä perheen koon ja 
palvelun käyttäjän maksukyvyn mukaan 
määrittyvä kuukausimaksu. Maksu peritään 
enintään niin monelta kalenterikuukaudelta 
kuin lapselle on varattu päivähoitopaikka. 
Perheen kokona otetaan huomioon lapsista 
enintään kaksi lasten päivähoidosta annetun 
lain II a §:ssä tarkoitetun valintaoikeuden 
piirissä olevista lapsista. 

Kokopäivähoidon kuukausimaksu on vä
hintään 200 markkaa. Vähimmäismaksu 
määrätään, jos perheen kuukausitulot eivät 
ylitä perheen koon mukaan määräytyvää tu
lorajaa. Perheen kuukausitulojen ylittäessä 
tulorajan kokopäivähoidon kuukausimaksu 
muodostuu vähimmäismaksusta lisättynä 
markkamäärällä, joka muodostuu perheen 
koon mukaan määräytyvänä pro
senttiosuutena tulorajan ylittävästä tulosta. 
Maksu voi olla enintään I 000 markkaa. 

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat: 

Perheen koko Vähimmäis- Maksuprosentti 
tulorajat 

I - 2 
3 
4 

360465F 

6 890 
8 480 

IO 070 

II,S 
9,4 
7,9 

Milloin samasta perheestä on useampi kuin 
yksi lapsi kunnan järjestämässä kokopäivä
hoidossa, voidaan toisesta kokopäivähoidos
sa olevasta lapsesta määrätä saman suurui
nen maksu kuin ensimmäisestä. Kustakin 
seuraavasta lapsesta peritään vähimmäismak
sun suuruinen maksu. 

Jos lapsi on osapäivähoidossa tai lapsen 
hoitoaika muutoin jatkuvasti päivittäin, vii
koittain tai kuukausittain on säännönmukais
ta kokopäivähoidon hoitoaikaa merkittävästi 
lyhyempi, kunnan tulee päättäminsä perus
tein periä hoitoaikaan suhteutettu edellä 
1-3 momentissa säädetyn kokopäivähoidon 
maksua alempi maksu. 

Päivähoitona toteutetun osapäiväisen esi
opetuksen ajalta kuukausimaksu kuitenkin 
on vähimmäismaksun suuruinen. 

Jos lasten päivähoito alkaa tai loppuu kes
ken kalenterikuukauden, maksu peritään hoi
topäivien lukumäärän mukaan kuukausimak
sua alhaisempana. 

Tilapäisesti annettavasta päivähoidosta voi
daan periä kunnan päättämä maksu. 

4 b § 
Sen estämättä, mitä 4 §:n I momentissa 

perheen koosta sekä saman pykälän 2 ja 
3 momenteissa muutoin säädetään, kunta voi 
ottaa käyttöönsä 1 200 markan erikoismak
suluokan niille perheille, joiden kuukausitu
lot ylittävät 40 000 markkaa. 




