EV 60/2000 vp -

HE 53/2000 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lasten
kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 53/2000 vp laiksi lasten kotihoidon ja
yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta. Eduskunta, jolle sosiaali- ja ter-

veysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 9/2000 vp, on hyväksynyt seuraavan
lain:

Laki
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1128/1996) 4 §:n 2-4 momentti, 5 §:n 1-3 momentti sekä 7 §:n ja 10 §:n 2 momentin suomenkielinen sanamuoto, 13 §:n 4 momentti, 18 §:n 2 momentti sekä 20 §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 4 momentti laissa
1291/1999, seuraavasti:
4 §

5§

Hoitoraha

Hoitolisä

Kotihoidon tuen hoitoraha on perheen yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta 252,28
euroa ja kustakin seuraavasta alle kolmivuotiaasta 84,09 euroa sekä kustakin muusta
lapsesta 50,46 euroa kalenterikuukaudessa.
Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on perheen kustakin lapsesta 117,73 euroa kalenterikuukaudessa. Sen saaminen edellyttää, että
vanhemmat tai muut huoltajat eivät perheen
kenenkään lapsen osalta käytä oikeutta kotihoidon tukeen.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, yksityisen hoidon tuen hoitoraha on
kuitenkin 58,87 euroa kalenterikuukaudessa,
jos lapsi osallistuu 3 §:n 3 momentissa tarkoitettuun päivähoitoon tai perusopetuslain
mukaiseen esiopetukseen taikka jos lapsi
perusopetuslain 27 §:n mukaisesti aloittaa
perusapetoksen vuotta säädettyä aikaisemmin.

Kotihoidon tuen hoitolisää maksetaan perheen yhdestä kotihoidon tuen hoitorahaan
oikeuttavasta lapsesta. Hoitolisän täysi määrä
on 168,19 euroa kalenterikuukaudessa.
Yksityisen hoidon tuen hoitolisää maksetaan perheen jokaisesta lapsesta. Hoitolisän
saaminen edellyttää, että vanhemmat tai
muut huoltajat eivät käytä oikeutta kotihoidon tukeen. Hoitolisän täysi määrä on lasta
kohti 134,55 euroa kalenterikuukaudessa.
Hoitolisä maksetaan täysimääräisenä, jos
perheen kuukausitulot eivät ylitä perheen
koon mukaan määräytyvää tulorajaa. Tulorajan ylittävä tulo vähentää hoitolisän täyttä
määrää perheen koon mukaan määräytyvällä
prosenttiosuudella tulorajan ylittävästä tulosta. Tulorajaa määrättäessä perheen koossa
otetaan huomioon perheen lapsista enintään
kaksi, joiden tulee lisäksi olla lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n mukaisen valintaoikeuden piirissä.
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EV 60/2000 vp -

2
Perheen koko
henkilöä
2
3
4

Tulorajat
euroalkk

Vähennysprosentti

1 160
1 430
1 700

11,5

HE 53/2000 vp
13§

Osittainen hoitoraha
9,4

7,9

Osittainen hoitoraha on kalenterikuukaudessa 63,07 euroa. Tukeen on oikeutettu ainoastaan toinen lapsen vanhemmista tai yksi
lapsen muu huoltaja.
18 §

7 §

lAsten yksityisen hoidon tuki
eräissä tapauksissa
Sen estämättä, mitä yksityisen hoidon tuen
määrästä edellä säädetään, tuki on aina kuitenkin enintään hoidon korvaukseksi lapsen
vanhemman tai muun huoltajan ja hoidon
tuottajan välillä sovitun määrän suuruinen.

Maksutapa. Tukierän menettäminen
Jos maksettava erä olisi pienempi kuin
16,81 euroa, ei tukea makseta.

20 §

Kunnallinen lisä

Ennakoiden maksaminen

Sen estämättä, mitä hoitorahasta ja hoitaiisästä tässä laissa säädetään, hoitorahaa tai
hoitolisää voidaan maksaa kunnan päätöksen
mukaisella määrällä korotettuna (kunnallinen
lisä).

Kunnan on 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen perusteella viimeistään saman
kuukauden 20 päivänä maksettava kansaneläkelaitokselle sen määräämällä tavalla ennakkoon 1 momentissa tarkoitettu määrä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.
Päätös ja ilmoitus tämän lain mukaisesta
tuen määrästä voidaan antaa euromääräisenä
jo ennen tämän lain voimaantuloa.

10 §
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