Lastenhoidon tuen määrän laskenta
Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut
Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi, koska Kela ei
myönnä lastenhoidon tukea Ahvenanmaalla.

Milloin sinulla on oikeus lastenhoidon tukeen?
Kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea voi saada, kun lapsellesi ei ole myönnetty
kunnallista päivähoitopaikkaa ja tukea maksetaan aikaisintaan vanhempainrahakauden
päättymistä tai vanhempainrahakauden jälkeen maksettavan isyysrahakauden päättymistä
seuraavasta arkipäivästä lukien tai muiden tuen edellytysten alkaessa. Jos sinulle ei synny
oikeutta vanhempainpäivärahaan, alkaa oikeus lastenhoidon tukeen kuitenkin vasta
laskennallisen vanhempainrahakauden päätyttyä. Laskennallinen
vanhempainpäivärahakauden laskeminen aloitetaan lapsen syntymästä ja kausi kestää 263
arkipäivää.
Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen maksaminen päättyy viimeistään 31. päivänä
heinäkuuta sinä vuonna, jona lapsi aloittaa oppivelvollisena perusopetuksen tai muiden
edellytysten päättyessä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen osalta
maksaminen päättyy viimeistään 31. päivänä heinäkuuta oppivelvollisuuden
aloittamisvuotta seuraavana vuonna. Kotihoidon tuen maksaminen lakkaa kuitenkin
viimeistään perheen nuorimman lapsen täyttäessä kolme vuotta tai ottolapsen kohdalla
kunnes vanhempainrahakauden alkamisesta on ensimmäinen maksupäivä mukaan lukien
kulunut kaksi vuotta.

Kenellä on oikeus lastenhoidon tukeen?
Kotihoidon tuki on EY-asetusten 883/2004 ja 1408/71 tarkoittama perhe-etuus, joten
hoitorahan ja hoitolisän maksamisen edellytyksenä ei ole lapsen tosiasiallinen Suomessa
asuminen. Hoitorahaa ja hoitolisää voidaan maksaa myös toisessa EU/ETA-valtiossa tai
Sveitsissä oleskelevan, mutta Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvan henkilön (esim.
lähetetty työntekijä, virkamies, työnhakija, eläkkeensaaja siinäkin tapauksessa, että ei ole
enää Suomessa vakuutettu) mukana seuraavasta lapsesta. Kotihoidon tukea ei makseta
muissa kuin EU/ETA-valtioissa tai Sveitsissä oleskelevista lapsista muutoin kuin
tavanomaisen lomamatkan ajalta.
Yksityisen hoidon tuen ja osittaisen hoitorahan maksamisen edellytyksenä on, että lapsi
tosiasiallisesti asuu Suomessa.

Mitä lastenhoidon tukena maksetaan?
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Kotihoidon tukena ja yksityisen hoidon tukena maksetaan hoitorahaa, hoitolisää ja
kuntalisää. Hoitolisä on tulosidonnainen ja sen määrä riippuu perheen tuloista.
Kuntalisän maksaminen ja määrä perustuu kunnan päätökseen ja on näin ollen
kuntakohtaista. Kela maksaa niiden kuntien kuntalisän, jotka ovat sopineet kuntalisän
maksamisesta sopimuksen Kelan kautta. Tarkista mahdolliset kuntalisän
maksamisperusteet ja määrä esim. oman kuntasi internetsivuilta.
Lakisääteiset lastenhoidon tuen indeksikorotukset ja tasokorotukset huomioidaan
laskemassa viimeistään sen jälkeen, kun korotus on astunut voimaan.

Tuen maksamiseen vaikuttavia asioita
Hakuaika
Lastenhoidon tukea on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun etuutta halutaan
saada.
Perhekoko
Lastenhoidon tuen hoitolisän määrän arvioinnissa maksimi perhekoko on neljä henkilöä.
Perheen lapsista vain kaksi nuorinta lastenhoidon tuen piirissä olevaa lasta huomioidaan
perhekoossa.
Lapsen esiopetus
Yksityisen hoidon tuessa lapsen osallistuessa perusopetuslaissa tarkoitettuun
esiopetukseen hoitorahan määrä pienenee ja lapsikohtaisen hoitolisän määrä puolitetaan
siitä lukien, kun esiopetus alkaa siihen saakka, kun esiopetus päättyy.
Kotihoidon tuessa esiopetus ei vaikuta tuen määrään, jos lapsi ei esiopetuksen lisäksi
muutoin osallistu kunnalliseen päivähoitoon.
Asuin/oleskelukunta, lapsen asuinkunta
Lastenhoidon tuki on kuntien rahoittama etuus ja kunnan maksamisvelvollisuus ja oikeutesi
mahdolliseen kuntalisään määräytyy asuinkuntasi mukaisesti. Jos kuitenkin oleskelet esim.
opiskelun taa muun syyn vuoksi toisella paikkakunnalla, määräytyy maksava kunta ja
oikeutesi mahdolliseen kuntalisään oleskelukuntasi mukaisesti.
Jos sinä ja lapsesi, jonka perusteella lastenhoidon tukea haluat hakea, asutte eri
paikkakunnilla, määräytyy maksava kunta ja oikeutesi mahdolliseen kuntalisään lapsesi
asuinkunnan mukaisesti.

Osittainen ja joustava hoitoraha
Laskennalla voidaan laskea vain kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määriä.
Lisätietoja osittaisesta ja joustavasta hoitorahasta saat Kelan internetsivuilta: joustava
hoitoraha ja osittainen hoitoraha.
Lisätietoja lastenhoidon tuesta löydät täältä.
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Alkaen päivämäärä
Anna päivämäärä, josta alkaen haluat laskea lastenhoidon tuen määrän. Päivämäärän voit
antaa kirjoittamalla sen sille varattuun kenttään tai valitsemalla sen kalenterista.
Asuinkunta
Valitse Alkaen päivämäärää vastaava asuinkuntatieto. Jos oleskelet esim. opiskelun tai
muun syyn vuoksi eri kunnassa, kuin asuinkuntasi on, valitse kuntatiedoksi oleskelukuntasi.
Jos asut ulkomailla, valitse asuinkuntatiedoksi ”ulkomailla”.
Kuntaliitokset ja niiden vaikutukset mahdolliseen kuntalisän määrään voidaan laskennassa
huomioida vasta sen jälkeen, kun kuntaliitos on tapahtunut.
Perhesuhteet
Valitse sinulle sopiva perhesuhdetieto
Oletko/Onko puolisosi
Valitse sopiva vaihtoehto. Yksityisen hoidon tuen määrä riippuu lapsen
varhaiskasvatusoikeuden laajuudesta. Varhaiskasvatusoikeus puolestaan määräytyy
lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tilanteen mukaan.
Lapsi
Anna lapsen syntymäaika kirjoittamalla se sille varattuun kenttään tai valitsemalla se
kalenterista. Lapsen syntymäaika ei voi olla tulevaa aikaa tai myöhäisempi kuin Alkaen
päivämäärä.
Lapsen tietoja voit antaa korkeintaan viiden lapsen osalta. Täytä ensin kaikki lasta koskevat
tiedot, jonka jälkeen uuden lapsen tiedot saat esille valitsemalla ’Lisää lapsi’. Voit myös
poistaa lisäämäsi lapsen tiedot valitsemalla ’Poista lapsi’.
Laskennassa ei ole erikseen huomioitu adoptiolapsen oikeutta lastenhoidon tukeen. Jos
haluat laskea lastenhoidon tuen määrän adoptoidulle lapsellesi, laske tuen määrä kuten
lapsi olisi alle kolmivuotias. Huomioi kuitenkin, että mahdollinen kuntalisän määrä
määräytyy lapsen todellisen iän perusteella. Mahdollisen kuntalisän määrän ja maksamisen
ehdot voit tarkistaa esim. kotikuntasi internetsivuilta.
Hoitomuoto
Valitse lapsesi hoitoa vastaava hoitomuoto. Jos valitset hoitotiedoksi Vanhempi, Muu
henkilö tai Kunnallinen päivähoito, ei hoitoaikaa, hoitomaksua tai omaa ja puolison
tilannetta koskevia tietoja tarvitse täyttää.
Jos haluat laskea lapsellesi kotihoidon tuen määrän, vaikka hän osallistuu yksityiseen
päivähoitoon tai häntä hoitaa työsuhteinen hoitaja, valitse hoitajatiedoksi Muu henkilö.
Jos asut ulkomailla ja haluat laskea kotihoidon tuen määrän, valitse aina hoitajatiedoksi
Vanhempi.
Esiopetus
Jos lapsesi on esiopetusikäinen, hänen katsotaan osallistuvan perusopetuslaissa
tarkoitettuun esiopetukseen. Valitse tällöin tieto esiopetuksesta. Esiopetus vaikuttaa
laskennan yksityisen hoidon tuen määrään.
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Hoitoaika
Valitse lapsesi hoitoaikaa vastaava tieto. Tieto on pakollinen jos olet valinnut hoitajatiedoksi
Työsuhteinen hoitaja, Yksityinen perhepäivähoitaja, Päiväkoti tai Ryhmäperhepäivähoito.
Hoitomaksu
Ilmoita lapsestasi maksettava hoitosopimuksen mukainen koko hoitomaksun määrä. Pelkän
omavastuuosuuden ilmoittaminen saattaa vaikuttaa alentavasti laskennan tulokseen. Jos
hoitajatietona on työsuhteinen hoitaja ja lapsia on useampi kuin yksi, ilmoita
palkan/hoitomaksun määrä lapsikohtaisesti. Tieto on pakollinen jos olet valinnut
hoitajatiedoksi Työsuhteinen hoitaja, Yksityinen perhepäivähoitaja, Päiväkoti tai
Ryhmäperhepäivähoito.
Oletko/Onko puolisosi
Valitse sopiva vaihtoehto. Yksityisen hoidon tuen määrä riippuu lapsen
varhaiskasvatusoikeuden laajuudesta. Varhaiskasvatusoikeus puolestaan määräytyy
lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tilanteen mukaan.
Perheen tulot
Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. 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.
Perheen tuloina huomioidaan samassa taloudessa asuvien vanhempien tai muiden
huoltajien tulot sekä vanhemman tai muun huoltajan kanssa yhteistaloudessa avioliitossa
tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien henkilöiden tulot. 1.3.2017 alkaen tulona
otetaan huomioon myös perheen niiden lasten tulot, joista maksetaan kotihoidon tukea tai
yksityisen hoidon tukea.
Vanhempainpäivärahat (erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha) vaikuttavat
lastenhoidon tukeen. Saat kotihoidon tuen hoitorahaa, jos lapsista maksettavien
hoitorahojen määrä ylittää vanhempainpäivärahan määrän. Kotihoidon tuen hoitorahana
maksetaan siis hoitorahan ja vanhempainpäivärahan erotus. Kela ei maksa kotihoidon
tukea, jos sen määrä on etuuksien yhteensovituksen vuoksi alle 16,81 e/kk. Hoitolisää voit
saada normaalisti, jos perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät estä sitä. Hoitolisässä myös
vanhempainpäiväraha otetaan tulona huomioon. Myös mahdolliset ulkomailta maksettavat
perhe-etuudet saattavat vaikuttaa tuen määrään.
Yksityisen hoidon tuessa vanhempainpäivärahat huomioidaan hoitolisän määrään
vaikuttavana tulona.
Tietyt sosiaalietuudet ja eläkkeet huomioidaan hoitolisän määrään vaikuttavana tulona. Jos
sinulle tai puolisollesi maksetaan esim. sairauspäivärahaa, ilmoita sen määrä kohdassa
Omat tulot/Puolison tulot.
Lisätietoja lastenhoidon tuesta ja hoitolisästä.
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Omat tulot
Ilmoita kaikki sinulle kuukaudessa maksettavat palkka- ja muut ansiotulot, pääomatulot,
liike- ja ammattitulot ja maa- ja metsätaloustulot.
Ilmoita tuloissasi myös sinulle maksettavan sairauspäivärahan ja/tai eläkkeiden määrä
kuukaudessa ja ulkomailta maksettavat sosiaalietuudet.
Ilmoita kaikki tulot bruttomääräisenä ennen veroja.
Arvion kuukausitulosi määrästä voit laskea valitsemalla ’Palkan laskenta’.
Puolison tulot
Ilmoita kaikki puolisollesi kuukaudessa maksettavat palkka- ja muut ansiotulot,
pääomatulot, liike- ja ammattitulot ja maa- ja metsätaloustulot.
Ilmoita puolisosi tuloissa myös hänelle maksettavan sairauspäivärahan ja/tai eläkkeiden
määrä kuukaudessa ja ulkomailta maksettavat sosiaalietuudet.
Ilmoita kaikki tulot bruttomääräisenä ennen veroja.
Arvion puolisosi kuukausitulon määrästä voit laskea valitsemalla ’Palkan laskenta’.
Lasten tulot
Ilmoita kaikkien niiden lasten tulot, jotka ovat kotihoidossa tai yksityisessä hoidossa.
Lapsen tuloa voi olla esimerkiksi elatustuki, elatusapu, perhe-eläke tai pääomatulot.
Laske lasten tulot yhteen ja ilmoita tässä kokonaismäärä. Ilmoita tulot bruttomääräisenä
ennen veroja.
Vähennykset yhteensä
Ilmoita sinun tai puolisosi maksaman elatusavun ja/tai rahasyytinkin määrä kuukaudessa.
Vanhempainpäiväraha
Ilmoita sinulle tai puolisollesi maksettavan päiväkohtaisen vanhempainpäivärahan määrä
ilman vähennyksiä. Laskenta kertoo vanhempainpäivärahan päiväkohtaisen määrän 25,
jolloin saadaan vanhempainpäivärahan määrä kuukaudessa.
Jos sinulle tai puolisollesi ei makseta vanhempainpäivärahaa, voit jättää kentän tyhjäksi.
Oma työttömyyspäiväraha
Ilmoita sinulle maksettavan päiväkohtaisen työttömyysetuuden määrä lapsikorotuksineen
ilman vähennyksiä. Laskenta kertoo työttömyyspäivärahan päiväkohtaisen määrän 21,5,
jolloin saadaan työttömyyspäivärahan määrä kuukaudessa. Hoitolisään vaikuttavat
työttömyyspäiväraha, koulutuspäiväraha, työmarkkinatuki, vuorottelukorvaus ja
koulutustuki.
Jos sinulle ei makseta mitään edellä mainittuja etuuksia, voit jättää kentän tyhjäksi.
Puolison työttömyyspäiväraha
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Ilmoita puolisollesi maksettavan päiväkohtaisen työttömyysetuuden määrä
lapsikorotuksineen ilman vähennyksiä. Laskenta kertoo työttömyyspäivärahan
päiväkohtaisen määrän 21,5, jolloin saadaan työttömyyspäivärahan määrä kuukaudessa.
Hoitolisään vaikuttavat työttömyyspäiväraha, koulutuspäiväraha, työmarkkinatuki,
vuorottelukorvaus ja koulutustuki. Jos puolisollesi ei makseta mitään edellä mainittuja
etuuksia, voit jättää kentän tyhjäksi.

