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LASTEN KOTIHOIDONTUEN HARKINNANVARAINEN KUNTALISÄ  

 V. 2018 ALKAEN 

 

 

Inarin kunnanvaltuuston 14.12.2018 hyväksymässä talousarvio- ja kuntasuunnitelmassa 

v. 2018-2020 on päätetty maksaa lasten kotihoidontuen harkinnanvaraista kuntalisää  

edelleen vuoden 2018 ajan entisten perusteiden mukaan. 

 

Harkinnanvarainen kotihoidontuen kuntalisä on perhekohtainen ja sitä maksetaan 

perheille, joissa toinen vanhemmista jää pois vakinaisesta työstään tai keskeyttää  

päätoimisen opiskelun hoitaakseen itse lastaan. 

 

Perheen kaikki alle kouluikäiset lapset tulee hoitaa kotona, poikkeuksena ovat 

päivähoidossa esiopetuksessa olevat 6-vuotiaat lapset ja kuntoutuksellisista syistä  

päivähoitoa tarvitsevat lapset. 

 

Kotihoidontuen kuntalisän saamisen ehto on, että lapsella on oikeus lakisääteiseen lasten 

kotihoidontukeen. Tukea maksetaan siihen saakka, kunnes perheen nuorin lapsi täyttää  

3 vuotta. Tuki on 250 €/kk/perhe, sisaruskorotus alle kouluikäisestä sisaruksesta on 80 

€/kk/sisarus. 

 

Tukea ei myönnetä takautuvasti eikä alle kuukauden jaksolta. Kotihoidontuen kuntalisä 

on saajalle verotettavaa tuloa. Hakemuksessa on oltava mukana kaikki tarvittavat liitteet. 

Kuntalisän maksupäivä on seuraavan kuukauden 16. päivä. Kuntalisän  

myöntämisperusteissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava viipymättä tuen  

myöntäjälle. Hakemukset liitteineen palautetaan päivähoitotoimistoon (postios.  

Inarin kunta, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo). 

 

Hakemuslomakkeita ja tuen tarkempia ohjeita (liite 1) saa varhaiskasvatustoimistosta, 

kunnanvirastolta sekä Inarin kunnan kotisivuilta kohdasta sivistyspalvelut, varhaiskasva-

tus (www.inari.fi). Hakemukset liitteineen palautetaan varhaiskasvatustoimistoon, os. 

Inarin kunta, piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

 

Lisätietoja: 

 

Varhaiskasvatusjohtaja Pirkko Saarela (puh. 040 7441259) 

Perhepäivähoidonohjaaja Krista Känsälä (puh. 040 7441210) 

Toimistosihteeri Merja Kukkala (puh. 040 7024414) 

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@inari.fi 

 

http://www.inari.fi/


Liite 1 

 

 

 

LASTEN KOTIHOIDONTUEN HARKINNANVARAISEN KUNTALISÄN EHDOT  

 

 

 

Sivistyslautakunta (2.10.2013 § 69) 

 

 

1. Harkinnanvaraista kotihoidontuen kuntalisää maksetaan seuraavin ehdoin: 

 

 

 Kotihoidontuen kuntalisä on perhekohtainen ja maksetaan perheille, joissa toinen vanhemmista 

jää pois vakinaisesta työstään tai keskeyttää päätoimisen opiskelun (ilmoittautuu poissaolevaksi 

oppilaitokseen) hoitaakseen itse lastaan. Kuntalisää maksetaan alle 3 -vuotiaasta lapsesta. 

 

 Kotihoidontuen kuntalisä maksetaan Inarissa asuville perheille. Kuntalisä maksetaan perheen 

nuorimman lapsen iän mukaan. Lisän suuruus on 250 €/kk nuorimmaisesta lapsesta ja sisarus-

korotus on 80 €/kk alle kouluikäisestä sisaruksesta 

 

 Perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. Poikkeuksena ovat päivähoidossa esi- 

            opetuksessa olevat 6-vuotiaat lapset ja kuntoutuksellisista syistä päivähoitoa tarvitsevat lapset     

            (jolloin sisaruskorotusta ei suoriteta). Kuntalisän aikana perheen lapset eivät käytä oikeuttaan    

            kunnalliseen hoitopaikkaan eivätkä jonota päivähoitopaikkaa kyseiselle ajalle. 

 

 Kuntalisää ei myönnetä henkilölle, joka on kotona jonkun muun syyn kuin lapsen hoidon vuok-

si (esimerkiksi työttömänä työnhakijana, äitiys- tai vanhempainrahalla, sairauspäivärahalla, 

vuorotteluvapaalla, lomautettuna, eläkkeellä, kotona toimivana yrittäjänä tai perhepäivähoitaja-

na), vaikka hän hoitaisi samalla lapsensa. 

 

 Kuntalisä on saajalleen veronalaista tuloa. Kuntalisää ei makseta vuosiloma-ajalta. 

 

   

 

2. Kotihoidontuen kuntalisää maksetaan aikaisintaan hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta 

alkaen ja sitä ei makseta takautuvasti. Kuntalisää myönnetään täysille kalenterikuukausille ja mi-

nimiaika on vähintään 1 kalenterikuukausi.  


