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lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 3 §, 4 §:n
2 momentin suomenkielinen sanamuoto sekä 9 §:n 1 ja 3 momentti,
sellaisena kuin ne ovat, 3 § laeissa 1291/1999, 985/2004 ja 1256/2006, 4 §:n 2 momentin
suomenkielinen sanamuoto laissa 763/2008 ja 9 §:n 1 ja 3 momentti laissa 985/2004,
seuraavasti:
3§
Hoitomuodon valinta
Tässä laissa tarkoitetun tuen saamisen
edellytyksenä on, että lapsen vanhemmat tai
muut huoltajat eivät valitse lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n 1 momentin mukaista päivähoitopaikkaa ja että lapsi tosiasiallisesti asuu Suomessa.
Tässä laissa tarkoitettuun kotihoidon tuen
hoitorahaan ja hoitolisään on oikeus myös
lapsesta, jonka vanhemmalla tai huoltajalla
on ulkomaalaislain (301/2004) 78 §:n 1 tai 2
momentin taikka 3 momentin 1, 2, 5 tai 7
kohdan mukainen työnteko-oikeus. Lisäksi
vanhemmalla tai huoltajalla on oltava Suomessa voimassa oleva työ-, virka- tai muu
palvelussuhde ja lupa työskennellä Suomessa
vähintään kuuden kuukauden ajan. Hoitorahaan ja hoitolisään on oikeus myös lapsesta,
jonka vanhempi tai huoltaja on rekisteröity
työttömäksi työnhakijaksi vähintään kuusi
kuukautta kestäneen työsuhteen päätyttyä.
Lapsen tosiasialliseen Suomessa asumiHE 139/2013
HaVM 21/2013
EV 208/2013

seen rinnastetaan tilanteet, joissa lapsi ei
oleskele Suomessa, mutta lapsesta on oikeus
tässä laissa tarkoitettuun kotihoidon tuen hoitorahaan ja hoitolisään sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
883/2004 perusteella. Oikeus kotihoidon tukeen on kuitenkin vain, jos lapsi on alle
kolmivuotias tai jos lapsi kuuluu samaan perheeseen alle kolmivuotiaan hoitorahaan oikeuttavan ja samalla tavalla hoidettavan lapsen kanssa.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, adoptiovanhemmilla on oikeus lasten
kotihoidon tukeen, kunnes sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 12 §:ssä säädetyn
vanhempainrahakauden alkamisesta on ensimmäinen maksupäivä mukaan lukien kulunut kaksi vuotta. Edellä mainittua adoptiovanhemman oikeutta kotihoidon tukeen ei
kuitenkaan ole adoptiolain (22/2012) 8 §:n 2
momentissa tarkoitetulla adoptionhakijalla.
Adoptiolain 39 §:n 1 momentissa tarkoitetussa adoptiossa tuen saamisen edellytyksenä
on, että adoptionhakijalle on myönnetty mai-
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nitussa lainkohdassa tarkoitettu lupa. Adoptiolain 44 §:n mukaan adoptioluvan myöntää
adoptionhakijan hakemuksesta adoptiolautakunta.
Jos lapsi ei osallistu perusopetuslain
(628/1998) mukaiseen esiopetukseen, 1 momentissa tarkoitettuna kunnan järjestämän
päivähoitopaikan valintana ei pidetä sitä, että
lapsi osallistuu yhden toimintavuoden ajan
välittömästi ennen oppivelvollisena perusopetukseen siirtymistään kunnan järjestämään osapäivähoitoon.
4§
Hoitoraha
— — — — — — — — — — — — —
Kotihoidon tuen hoitoraha on perheen yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta 314,28 euroa ja kustakin seuraavasta alle kolmivuotiaasta lapsesta 94,09 euroa ja kustakin muusta
lapsesta 60,46 euroa kalenterikuukaudessa.
Yli kolmivuotiaasta tukeen oikeuttavasta

adoptiolapsesta hoitoraha maksetaan kuitenkin kuin alle kolmivuotiaasta.
— — — — — — — — — — — — —
9§
Rahoitus
Kunta korvaa tämän lain nojalla maksetusta tuesta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvat
kustannukset lukuun ottamatta 3 §:n 2 ja 3
momentin nojalla maksetusta tuesta aiheutuvia kustannuksia, jotka valtio korvaa Kansaneläkelaitokselle.
— — — — — — — — — — — — —
Valtion 1 momentin nojalla maksettavaksi
tulevien kustannusten korvaus määrätään kunakin kuukautena käyttäen perusteena 3 §:n 2
ja 3 momentin nojalla tukeen oikeutettujen
perusteella maksettavia tukia.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
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