LASTEN KOTIHOIDON TUEN
KUNTALISÄHAKEMUS
Vastaanotto / pvm
Ajanjakso
Nurmijärven kunta
Sivistystoimi / Kuntalisät
Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi

Päätös §
Prima
viranomaismerkinnät

Lapsen nimi

Henkilötunnus

Perheen osoite

Kotikunta

LAPSEN TIEDOT

Ajanjakso, jolle kuntalisää haetaan (aloitus – päättymisajankohta)

Lapsen nimi

PERHEEN KAIKKI
ALLE
KOULUIKÄISET
LAPSET

Ei ole hoidossa

Henkilötunnus

On hoidossa, missä

Lapsen nimi

Ei ole hoidossa

Henkilötunnus

On hoidossa, missä

Lapsen nimi

Ei ole hoidossa

Henkilötunnus

On hoidossa, missä

Hakijan nimi

KOTIHOIDON TUEN
KUNTALISÄN
HAKIJA

Henkilötunnus

Puhelin koti / työ

Sähköpostiosoite

Tiliyhteys

Puolison nimi

Henkilötunnus

Ajanjakso, jolla lapsen toiselle huoltajalle haetaan vanhempainrahaa (aloitus –
päättymisajankohta), kotihoidon tukea tai kuntalisää ei makseta ko. ajanjaksona

Etuusverokortti kuntalisää varten tai
palkkatuloverokortti liitteenä.
Verokorttia ei toimiteta, pidätetään veroa
40 %.
Päivämäärä

ALLEKIRJOITUKSET

Kelan kotihoidon tuen päätös liitteenä.
Liitteet voi toimittaa jälkikäteen, kuitenkin
mahdollisimman pian.

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun tietojen tarkistamiseen asianomaisilta
tahoilta.

_________________________________________________
Hakijan allekirjoitus
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LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ
Lasten kotihoidon tuen kuntalisää myönnetään 1.8.2006 alkaen ja sen suuruus on 200 €
kuukaudessa. Kuntalisä haetaan kunnalta.
Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan vain yhdestä perheen nuorimmasta lapsesta heti
äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen kotihoidon tuen alkaessa siihen
saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta tai kun kotihoidon tuki on voimassa päättyen ennen
lapsen täytettyä kaksi vuotta. Uuden äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakauden alkamisesta tulee
kuntalisän saajan ilmoittaa kuntaan.
Lasten kotihoidon tuen kuntalisän saamisen edellytykset ovat:
o että lapsella on oikeus lakisääteisen kotihoidon tuen hoitorahaan ja että edellä mainittu Kelan
myöntämä kotihoidon tuki on voimassa.
Edellytykset on määritelty lasten kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain
(1128/96) 3 §:ssä.
o

että kaikki perheen alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona eikä perhe käytä samaan aikaan
subjektiivista oikeutta kunnalliseen päivähoitoon tai yksityisen hoidon tukeen. Ehto ei koske
perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta. Poikkeuksena tähän ovat kuntoutuksellisista
syistä päivähoitoa tarvitsevat lapset, joihin liittyen oikeus kuntalisään harkitaan ja päätetään
tapauskohtaisesti.

Kuntalisää myönnetään kotihoidon tuen voimassa ollessa, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes
lapsi täyttää 2-vuotta (pois lukien isyysvapaa). Kuntalisää ei makseta takautuvasti hakemuksen
saapumiskuukautta edeltävältä ajalta.
Kuntalisä maksetaan kunkin kuukauden viimeinen arkipäivä.
Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen lakkaa siitä päivästä alkaen, kun lasten kotihoidon ja
yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/96) 3 §:ssä määritelty oikeus tukeen tai kuntalisän
saamisen muut edellytykset lakkaavat.
Aiheettomasti maksetut kuntalisät peritään takaisin.
Kuntalisä on saajalle veronalaista tuloa. Uusi verokortti (muutosverokortti etuutta varten tai
palkkaverokortti) on toimitettava, maksun voimassa ollessa, kalenterivuosittain helmikuun 15.
päivään mennessä osoitteella Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi. Muussa tapauksessa perimme
40 % veroa.
Lomakkeen palautus/mahdolliset yhteydenotot
Nurmijärven kunta
Sivistystoimi / kuntalisät
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 2270
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