MALLISOPIMUS KUNTALISÄN MAKSAMISESTA
Mallisopimus toimii pohjana, jota kunta voi hyödyntää oman kuntalisäsopimuksen laadinnassa.
Mallisopimukseen on kirjattu kaikki ne ehdot, jotka on mahdollista valita kuntalisän maksamisen ehdoiksi.
Kunta voi valita ehdoista haluamansa. Muita ehtoja ei ole mahdollista toimeenpanna.
Mallisopimuksessa olevat punaiset tekstit viittaavat vaihtoehtoihin joita kunnalla on valittavissa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunnan ja Kelan sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta
Tämä sopimus koskee lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996 (1128/96) annetun lain 20
§:n mukaista lastenhoidon tuen kunnallista lisää (jatkossa kuntalisä).
Kela ja ___________________n kunta sopivat lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta seuraavaa.
Tässä sopimuksessa sovitaan
– kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta (kohta 2). tai
– yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamisesta (kohta 3). tai
– kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamisesta (kohdat 2 ja 3).

1 Sopimuksen voimassaolo
Kotihoidon tuki ja / tai yksityisen hoidon tuki maksetaan kuntalisällä korotettuna __.__.____ alkaen
toistaiseksi tai __.__.____ – __.__.____. Kuntalisä maksetaan hoitorahan ja / tai hoitolisän korotuksena.
Kunnan pitää ilmoittaa sopimuksen voimassaolon jatkamisesta, sopimuksen muuttamisesta tai
irtisanomisesta Kelaan kirjallisesti viimeistään 2 kuukautta ennen haluttua muutosta.

2 Kuntalisän ehdot kotihoidon tuessa
2.1 Kuntalisän määrä
a. Kuntalisän suuruus määräytyy lapsen iän perusteella
Korotus lakisääteiseen tuen osaan

Hoitorahaan e/kk

Hoitolisään e/kk

Alle __ vuotta __kk olevasta
lapsesta
__ vuotta __kk – __ vuotta __ kk
__ vuotta __kk – __ vuotta __ kk
__ vuotta __kk – __ vuotta __ kk
__ vuotta __kk vanhemmasta
lapsesta
Esiopetusikäinen

–

tai
b. Kuntalisän suuruus määräytyy perheen lasten lukumäärän perusteella
Korotus lakisääteiseen tuen osaan

Hoitorahaan e/kk

Hoitolisään e/kk

Nuorimmasta lapsesta
2. nuorimmasta lapsesta
3. nuorimmasta ja sitä seuraavista
lapsista
Esiopetusikäinen

–

Mahdollinen lisäedellytys maksettaessa lasten lukumäärän mukaan
– Maksettaessa kuntalisää lasten lukumäärän perusteella, kuntalisä maksetaan vain perheen
alle 3-vuotiaista lapsista.
c. Hoitolisän määrää koskeva ehto
– Kuntalisää maksetaan vain silloin, kun perhe saa myös hoitolisää. Hoitolisän määrä kuukaudessa
on vähintään xx euroa.

2.2 Muut kuntalisän maksamista koskevat ehdot
a. Lapsen hoitajaa koskeva ehto
– Vanhempi hoitaa sitä lasta, josta maksetaan kotihoidon tukea.
tai
– Vanhempi hoitaa perheen kaikkia alle kouluikäisiä lapsia. Esiopetusikäinen lapsi voi osallistua
perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen.
b. Hoitomuotoa koskeva ehto
– Perheen kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavista lapsista maksetaan kotihoidon tukea.
Lastenhoidon tukeen oikeuttavilla lapsilla tarkoitetaan niitä alle kouluikäisiä lapsia, jotka täyttävät
kotihoidon tuen saamisen edellytykset. Kuntalisää ei makseta, jos joku lapsista on kunnallisessa
hoidossa tai saa yksityisen hoidon tukea. Tukimuodon pitää olla kaikilla lapsilla sama.
c. Lapsen ikää koskeva ehto
– Kuntalisä maksetaan vain nuorimmasta tukeen oikeutetusta lapsesta.
d. Vanhempainpäivärahakautta koskeva ehto
– Kotihoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, jos perheelle maksetaan
vanhempainpäivärahaa.

3 Kuntalisän ehdot yksityisen hoidon tuessa
3.1 Kuntalisän määrä
Kuntalisän määrä
– kaikista edellytykset täyttävistä lapsista (täytä vain taulukko 1)
tai
– edellytykset täyttävistä lapsista, joilla on oikeus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen (täytä taulukko
1 niiden lasten osalta joiden varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa ja taulukko 2 niiden
lasten osalta joiden varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa).
1.
Korotus lakisääteiseen
tuen osaan
Hoitomuoto

Hoitorahaan e/kk
Päiväkoti

Ryhmäperhepäivähoito

Hoitolisään e/kk
Perhepäivä- Palkattu
hoito
hoitaja

Alle __ vuotta __kk
olevasta lapsesta
__ vuotta __kk - __ vuotta
__ kk
__ vuotta __kk - __ vuotta
__ kk
__ vuotta __kk - __ vuotta
__ kk
__ vuotta __kk
vanhemmasta lapsesta
Esiopetusikäinen

--

Kuntalisän määrä edellytykset täyttävistä lapsista, joilla on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen.
Lapsen todellisella hoitoajalla ei ole merkitystä. (täytä taulukon 1 lisäksi taulukko 2)
2.
Korotus lakisääteiseen
tuen osaan
Hoitomuoto

Hoitorahaan e/kk
Päiväkoti

Ryhmäperhepäivähoito

Hoitolisään e/kk
Perhepäivä- Palkattu
hoito
hoitaja

Alle __ vuotta __kk
olevasta lapsesta
__ vuotta __kk
vanhemmasta lapsesta

tai vaihtoehtoisesti ehto

Kuntalisää ei makseta lapsista, jolla on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa.

Hoitolisän määrää koskeva ehto
– Kuntalisää maksetaan vain silloin, kun perhe saa myös hoitolisää. Hoitolisän määrä kuukaudessa
on vähintään xx euroa. (Täyttöohjeisiin: Hoitolisän määrän pitää olla vähintään 0,01 euroa).

3.2 Muut kuntalisän maksamista koskevat ehdot
a. Lapsen hoitoaikaa koskeva ehto
– Lapsen sovitun hoitoajan pitää olla yli 20 tuntia viikossa.
b. Hoitomuotoa koskeva ehto
– Perheen kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavista lapsista maksetaan yksityisen hoidon tukea.
Lastenhoidon tukeen oikeuttavilla lapsilla tarkoitetaan niitä alle kouluikäisiä lapsia, jotka täyttävät
yksityisen hoidon tuen saamisen edellytykset. Kuntalisää ei makseta, jos joku lapsista on
kunnallisessa hoidossa tai saa kotihoidon tukea. Tukimuodon pitää olla kaikilla lapsilla sama.
c. Vanhempainpäivärahakautta koskeva ehto
– Yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, jos perheelle maksetaan
vanhempainpäivärahaa.
d. Kesäaikaa koskeva ehto
– Kuntalisää ei makseta heinäkuulta.
e. Esiopetusikäisiä lapsia koskeva ehto
– Kuntalisää ei makseta perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuvasta lapsesta
esiopetuskautena. Esiopetuskausi alkaa 1.8. ja päättyy seuraavana vuonna 31.5.

4 Muut sopimusehdot

4.1 Kuntalisän kustannusten korvaamiseen, ennakoihin, maksamiseen ja takaisinperintään sovelletaan,
mitä laissa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta näitä koskien säädetään.
4.2 Kaikki tämän sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joista
sopimusosapuolet eivät pääse yksimielisyyteen, jätetään käsiteltäväksi hallintoriita-asiana hallintooikeudessa hallintolain 66 §:n ja hallintolainkäyttölain mukaisesti.
Tämä sopimus korvaa Kelan ja _________________________ kunnan / kaupungin välisen
___.___.________ voimaan tulleen sopimuksen.
Tätä sopimusta on laadittu kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopimusosapuolelle.

Helsingissä __ päivänä ___________kuuta 20__
Kela

Anne Neimala
Etuusjohtaja

Johanna Aholainen
Etuuspäällikkö

___________________ __ päivänä ____________kuuta 20__
______________:n kaupunki / kunta

_______________

_______________

***********************************************************************
Allekirjoitettu alkuperäinen sopimus lähetetään kunnalle osoitteeseen:

