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975/2013
Laki
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 13 ja 26 §,
sellaisina kuin ne ovat, 13 § laissa 858/2009 ja 26 § laissa 1145/2010, sekä
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti:
13 §
Osittainen hoitoraha
Suomessa tosiasiallisesti asuvalla lapsen
vanhemmalla tai muulla huoltajalla, jonka
keskimääräinen viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia, on
oikeus saada osittaista hoitorahaa:
1) lapsen perusopetuksen ensimmäisen ja
toisen lukuvuoden ajalta;
2) lapsen oppivelvollisuuskoulun aloittamista edeltävältä lukuvuodelta, jos lapsi osallistuu silloin oppivelvollisena esiopetukseen;
3) lapsen perusopetuksen kolmannen lukuvuoden ajalta, jos lapsi kuuluu perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin.
Oikeus osittaiseen hoitorahaan on 1 momentissa säädetyin edellytyksin lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla, joka työskentelee:
1) virka- tai työsuhteessa;
2) yrittäjänä ja jolla on yrittäjän eläkelaissa
(1272/2006) tarkoitettu vakuutus;
3) maatalousyrittäjänä ja jolla on maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 §:ssä
tarkoitettu vakuutus.
HE 129/2013
StVM 14/2013
EV 119/2013

Molemmilla vanhemmilla tai huoltajilla on
oikeus saada osittaista hoitorahaa saman kalenterikuukauden ajalta, jos he eivät ole yhtäaikaisesti poissa työstä lapsen hoidon vuoksi.
Osittainen hoitoraha on 96,41 euroa kalenterikuukaudessa.
Osittaista hoitorahaa ei makseta lapsen
vanhemmalle tai huoltajalle siltä ajalta kun:
1) hän itse hoitaa lasta saaden kotihoidon
tukea;
2) hänellä on oikeus saada äitiys-, isyystai vanhempainrahaa taikka osittaista vanhempainrahaa tai kun näiden etuuksien maksamiselle sairausvakuutuslaissa säädetty aika
jatkuu;
3) hänelle maksetaan erityisäitiysrahaa;
4) hänelle maksetaan 13 a §:ssä tarkoitettua joustavaa hoitorahaa.
13 a §
Joustava hoitoraha
Suomessa tosiasiallisesti asuvalla alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmalla tai muulla
huoltajalla, joka osallistuu lapsen hoitoon, on
oikeus saada joustavaa hoitorahaa:
1) 240 euroa kalenterikuukaudessa, jos hä-
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nen keskimääräinen viikoittainen työaikansa
on enintään 22,5 tuntia tai enintään 60 prosenttia alan tavanomaisesta kokopäivätyön
työajasta; tai
2) 160 euroa kalenterikuukaudessa, jos hänen keskimääräinen viikoittainen työaikansa
on enemmän kuin 22,5 tuntia mutta enintään
30 tuntia tai enintään 80 prosenttia alan tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta.
Oikeus joustavaan hoitorahaan on 1 momentissa säädetyin edellytyksin lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla, joka työskentelee:
1) työ- tai virkasuhteessa;
2) yrittäjänä ja jolla on yrittäjän eläkelaissa
tarkoitettu vakuutus;
3) maatalousyrittäjänä ja jolla on maatalousyrittäjän eläkelain 10 §:ssä tarkoitettu vakuutus;
4) apurahansaajana ja jolla on maatalousyrittäjän eläkelain 10 a §:ssä tarkoitettu vakuutus.
Molemmilla vanhemmilla tai huoltajilla on
oikeus saada joustavaa hoitorahaa saman kalenterikuukauden ajalta, jos he eivät ole yhtäaikaisesti poissa työstä lapsen hoidon vuoksi.
Joustavaa hoitorahaa ei makseta lapsen
vanhemmalle tai huoltajalle siltä ajalta kun:

1) hän itse hoitaa lasta saaden kotihoidon
tukea;
2) hänellä on oikeus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaan taikka osittaiseen vanhempainrahaan tai kun näiden etuuksien maksamiselle sairausvakuutuslaissa säädetty aika jatkuu;
3) hänelle maksetaan erityisäitiysrahaa.
26 §
Indeksisidonnaisuus
Lain 4, 5, 13 ja 13 a §:ssä säädettyjä
rahamääriä, lukuun ottamatta 5 §:n 3 momentin mukaisia tulorajoja, tarkistetaan siten kuin
kansaneläkeindeksistä
annetussa
laissa
(456/2001) säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
Lain 4 ja 5 §:ssä säädetyt rahamäärät, lukuun ottamatta 5 §:n 3 momentin mukaisia
tulorajoja, vastaavat vuodelle 2010 ja lain 13
sekä 13 a §:ssä säädetyt rahamäärät vuodelle
2013 vahvistettua kansaneläkeindeksistä annetussa laissa tarkoitettua pistelukua.
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