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Täytä lomake huolellisesti.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme yhteyttä.

L Jos kunta haluaa maksaa kuntalisän Kelan kautta, kunta ja Kela tekevät kuntalisäsopimuksen. Kunta valitsee itselleen

parhaiten sopivat ehdot tästä sopimuspohjasta.
Tähän sopimuspohjaan on kirjattu kaikki ne ehdot, jotka kunta voi valita Kelan kautta maksettavan kuntalisän ehdoiksi.
Kunta ei voi kirjata sopimukseen muita ehtoja.

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 alla mainittu kunta sopivat lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta seuraavaa.
Kunnan nimi

1. Mihin tukeen Kela maksaa kuntalisän
Kela maksaa kuntalisän perheille, jotka saavat Kelasta (voit valita yhden tai molemmat)
kotihoidon tukea
yksityisen hoidon tukea

2. Kuntalisä maksetaan hoitorahan ja/tai hoitolisän korotuksena
Kela maksaa kuntalisän (voit valita yhden tai molemmat)
hoitorahan korotuksena
hoitolisän korotuksena

3. Sopimuksen voimassaolo
Kunnan pitää ilmoittaa sopimuksen voimassaolon jatkamisesta, sopimuksen muuttamisesta tai irtisanomisesta Kelaan
kirjallisesti viimeistään 2 kuukautta ennen haluttua muutosta.
Sopimus solmitaan
toistaiseksi voimassa olevaksi (täytä sopimuksen alkamispäivä alle)
____________________
määräajaksi (täytä sopimuksen alkamis- ja loppumispäivä alle)
____________________–____________________
3.1. Muutos voimassa olevaan kuntalisäsopimukseen
L Kunta täyttää tämän kohdan, jos se haluaa muuttaa aiemmin Kelan kanssa solmitun kuntalisäsopimuksen ehtoja.
Muussa tapauksessa kunta jättää tämän kohdan täyttämättä.
Tämä sopimus korvaa Kelan ja
kunnan välisen sopimuksen, joka tuli voimaan (täytä alkamispäivä) ____________________.
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4. Kuntalisän ehdot kotihoidon tuessa

L Kunta täyttää tämän kohdan tiedot, jos se on valinnut lomakkeen 1. kohdassa, että se haluaa maksaa kuntalisää perheille,
jotka saavat kotihoidon tukea.

4.1. Hoitolisää koskeva ehto
L Jos kunta valitsee tämän ehdon, Kela maksaa kuntalisää vain, jos perhe saa hoitorahan lisäksi myös hoitolisää. Kunta
päättää, mikä on hoitolisän vähimmäismäärä, jonka perusteella kuntalisä maksetaan. Hoitolisän määrän pitää olla
vähintään 0,01 euroa, muuten kuntalisää ei makseta.
Kunta valitsee hoitolisää koskevan ehdon.
Hoitolisän määrän pitää olla vähintään

euroa kuukaudessa, jotta Kela maksaa kuntalisää.

4.2. Kuntalisän määrä kotihoidon tuessa
Kunnan pitää valita jompikumpi seuraavista ehdoista:
– Kela maksaa kuntalisän kotihoidon tukea saaville perheille lapsen iän perusteella. (Täytä kohta 4.2.1.)
– Kela maksaa kuntalisän kotihoidon tukea saaville perheille lasten lukumäärän perusteella. (Täytä kohta 4.2.2.)

4.2.1. Kuntalisän suuruus määräytyy lapsen iän perusteella
L Jos kunta ei halua maksaa kuntalisää esiopetusikäisestä lapsesta, laita taulukon viimeiselle riville 0. Kohtaa ei voi
jättää tyhjäksi.
Lapsen ikä

Maksetaan hoitorahan
korotuksena €/kk

Maksetaan hoitolisän
korotuksena €/kk

Alle _____ vuotta _____ kk olevasta lapsesta
_____ vuotta _____ kk – _____ vuotta _____ kk olevasta lapsesta
_____ vuotta _____ kk – _____ vuotta _____ kk olevasta lapsesta
_____ vuotta _____ kk – _____ vuotta _____ kk olevasta lapsesta
_____ vuotta _____ kk täyttäneestä lapsesta
Esiopetusikäisestä lapsesta

4.2.2. Kuntalisän suuruus määräytyy perheen lasten lukumäärän perusteella
L Jos kunta ei halua maksaa kuntalisää esiopetusikäisestä lapsesta, laita taulukon viimeiselle riville 0. Kohtaa ei voi
jättää tyhjäksi.
Maksetaan hoitorahan
korotuksena €/kk

Maksetaan hoitolisän
korotuksena €/kk

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

Kuntalisää maksetaan vain perheen alle 3-vuotiaista lapsista.
L Tämä on lisäedellytys, jonka kunta voi valita, jos kuntalisää maksetaan lasten lukumäärän perusteella.
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4.3. Muut kuntalisän maksamista koskevat ehdot
Alla on lueteltu muut kuntalisän maksamista koskevat ehdot, jotka kunta voi valita. Kunta voi valita ehdoista yhden tai
useamman. Jos kunta haluaa maksaa kuntalisää kaikille kotihoidon tukea saaville perheille, sen ei tarvitse valita mitään
seuraavista ehdoista.

L Valitse vain toinen vaihtoehdoista a tai b.
a. Kela maksaa kuntalisän, jos vanhempi hoitaa sitä lasta, josta maksetaan kotihoidon tukea.
Sillä ei ole väliä, kuka hoitaa perheen muita lapsia, joista maksetaan kotihoidon tukea.
tai
b. Kela maksaa kuntalisän vain, jos vanhempi hoitaa perheen kaikkia alle kouluikäisiä lapsia.
Jos kunta valitsee tämän ehdon, Kela maksaa kuntalisää vain, jos vanhemman hoidossa on kaikki perheen
lapset, joista maksetaan kotihoidon tukea. Jos perheessä on esiopetusikäinen lapsi, hän voi kuitenkin osallistua
esiopetukseen. Jos esiopetukseen osallistuvalla lapsella on lisäksi kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, Kela ei
maksa kuntalisää yhdestäkään perheen lapsesta.
c. Kela maksaa kuntalisän vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea.
d. Kela maksaa kuntalisän, jos perheen kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavista lapsista maksetaan
kotihoidon tukea.
Jos kunta valitsee tämän ehdon, Kela ei maksa kuntalisää, jos joku lapsista on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa
tai saa yksityisen hoidon tukea. Tukimuodon pitää olla kaikilla lapsilla sama.
e. Kela ei maksa kuntalisää, jos perhe saa vanhempainpäivärahaa.
Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat
–
–
–
–
–

äitiysraha
erityisäitiysraha
isyysraha
vanhempainraha
osittainen vanhempainraha.

5. Kuntalisän ehdot yksityisen hoidon tuessa

L Kunta täyttää tämän kohdan tiedot, jos se on valinnut lomakkeen 1. kohdassa, että se haluaa maksaa kuntalisää perheille,
jotka saavat yksityisen hoidon tukea.

5.1. Hoitolisää koskeva ehto
L Jos kunta valitsee tämän ehdon, Kela maksaa kuntalisää vain, jos perhe saa hoitorahan lisäksi myös hoitolisää. Kunta
päättää, mikä on hoitolisän vähimmäismäärä, jonka perusteella kuntalisä maksetaan. Hoitolisän määrän pitää olla
vähintään 0,01 euroa, muuten kuntalisää ei makseta.
Kunta valitsee hoitolisää koskevan ehdon.
Hoitolisän määrän pitää olla vähintään

euroa kuukaudessa, jotta Kela maksaa kuntalisää.

5.2. Kuntalisän määrä yksityisen hoidon tuessa
L Jos kunta ei halua maksaa kuntalisää esiopetusikäisestä lapsesta, laita taulukon viimeiselle riville 0. Kohtaa ei voi jättää
tyhjäksi.
Lapsen ikä

Maksetaan hoitorahan korotuksena €/kk
Päiväkoti

Ryhmäperhepäivähoito

Perhepäivähoito

Palkattu
hoitaja

Maksetaan hoitolisän
korotuksena €/kk

Alle _____ vuotta _____ kk olevasta lapsesta
_____ vuotta _____ kk – _____ vuotta _____ kk olevasta lapsesta
_____ vuotta _____ kk – _____ vuotta _____ kk olevasta lapsesta
_____ vuotta _____ kk – _____ vuotta _____ kk olevasta lapsesta
_____ vuotta _____ kk täyttäneestä lapsesta
Esiopetusikäisestä lapsesta
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5.3. Muut kuntalisän maksamista koskevat ehdot
Alla on lueteltu muut kuntalisän maksamista koskevat ehdot, jotka kunta voi valita. Kunta voi valita ehdoista yhden tai
useamman. Jos kunta haluaa maksaa kuntalisää kaikille yksityisen hoidon tukea saaville perheille, sen ei tarvitse valita
mitään seuraavista ehdoista.
a. Kela maksaa kuntalisää, jos perheen kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavista lapsista maksetaan
yksityisen hoidon tukea.
Jos kunta valitsee tämän ehdon, Kela maksaa kuntalisää vain, jos kaikki perheen lapset kuuluvat yksityisen hoidon
tuen piiriin.
Kela ei siis maksa kuntalisää, jos
– jostakusta lapsesta maksetaan kotihoidon tukea
– jollakin lapsista on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.
b. Kela maksaa kuntalisää vain, jos lapsen hoitoaika on yli 25 tuntia viikossa.
c. Kela ei maksa kuntalisää heinäkuulta.
d. Kela ei maksa yksityisen hoidon tukeen kuntalisää, jos perhe saa vanhempainpäivärahaa.
Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat
–
–
–
–
–

äitiysraha
erityisäitiysraha
isyysraha
vanhempainraha
osittainen vanhempainraha.

e. Kela ei maksa kuntalisää esiopetusikäisestä lapsesta.
Esiopetuskausi alkaa 1. elokuuta ja päättyy seuraavana vuonna 31. toukokuuta. Ehto koskee vain hoitorahan
korotuksena maksettavaa kuntalisää.
Jos kunta valitsee tämän ehdon, merkitse taulukkoon 5.2, että esiopetusikäisestä lapsesta maksetaan 0 euroa
kuntalisää. Taulukkoon on aina laitettava joko esiopetusikäisestä maksettava summa tai 0.

6. Muut sopimusehdot
Allekirjoittamalla kunta hyväksyy edellä mainittujen ehtojen lisäksi seuraavat sopimusehdot:
– Kuntalisän kustannusten korvaamiseen, ennakoihin, maksamiseen ja takaisinperintään sovelletaan, mitä laissa lasten
kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta näitä koskien säädetään.
– Kaikki tämän sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joista sopimusosapuolet eivät pääse
yksimielisyyteen, jätetään käsiteltäväksi hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa hallintolain 66 §:n ja oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain mukaisesti.

WH 16 09.20

Verkkolomake (PDF)

www.kela.fi

Sivu 4 (5) 

Seuraava sivu

7. Kunnan osoite
Sähköpostiosoite, johon kunta haluaa Kelan lähettävän allekirjoitetun sopimuksen. Sopimus lähetetään pdf-tiedostona.

8. Allekirjoitukset
8.1. Kunnan edustajien allekirjoitukset
Paikka

Aika

8.2. Kelan edustajien allekirjoitukset
Paikka Helsingissä

Aika

Antti Jussila
Ma. etuusjohtaja

Mia Helle
Lakiyksikön päällikkö
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Lomakkeen alkuun

