LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄHAKEMUS
Nurmeksen kaupunki
Varhaiskasvatus

Hakemuksen
saapumispvm

Lapsen nimi

Henkilötunnus

Perheen osoite

Kotikunta

LAPSEN
TIEDOT

Ajanjakso, jolle kuntalisää haetaan (aloitus – päättymisajankohta)

Lapsen nimi

PERHEEN
MUUT ALLE
3-VUOTIAAT
LAPSET

Henkilötunnus

Ei ole hoidossa

On hoidossa, missä

Lapsen nimi

Henkilötunnus

Ei ole hoidossa

On hoidossa, missä

Lapsen nimi

Henkilötunnus

Ei ole hoidossa

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

LIITTEET:
⃣
⃣

Kelan päätös kotihoidon tuesta
Verokortti (etuutta varten)

Päivämäärä

ALLEKIRJOITUS

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun tietojen tarkistamiseen asianomaisilta
tahoilta.
_________________________________________________
Hakijan allekirjoitus

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ

Lasten kotihoidon tuen kuntalisää myönnetään 1.1.2021 alkaen ja sen suuruus on 100 €/kk/hoitorahaa saava 0-3-vuotias lapsi. Kuntalisä haetaan Nurmeksen kaupungilta ajalle 1.1.-31.3.2021.
Kuntalisä maksetaan täysiltä kalenterikuukausilta hakemusta seuraavan kalenterikuukauden
alusta (poikkeuksena perheet, joilla kotihoidontuki voimassa ennen 2.2.2021), jolloin tuen saamisen ehdot täyttyvät ja hakemus liitteineen on toimitettu varhaiskasvatukseen. Saaja on velvollinen ilmoittamaan kuntalisän myöntämisen edellytyksissä tapahtuvista muutoksista.
Uuden äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakauden alkamisesta tulee kuntalisän saajan ilmoittaa
kuntaan.
Lasten kotihoidon tuen kuntalisän saamisen edellytykset ovat:
● että lapsella on oikeus lakisääteisen kotihoidon tuen hoitorahaan ja että edellä mainittu Kelan
myöntämä kotihoidon tuen hoitoraha on voimassa
Edellytykset on määritelty lasten kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain
(1128/96) 3 §:ssä.
● että kaikki perheen 0-3-vuotiaat lapset hoidetaan kotona
● että huoltaja ei saa äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa
Kuntalisää myönnetään kotihoidon tuen hoitorahan voimassa ollessa, kuitenkin enintään siihen
saakka, kunnes lapsi täyttää 3-vuotta (pois lukien isyysvapaa). Nurmeksen kaupunki maksaa kuntalisän takautuvasti ajalta 1.1.-31.3.2021 helmi-maaliskuun aikana.
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.

Hakemuksen palautus ensisijaisesti postitse os.
Nurmeksen kaupunki
Varhaiskasvatus/kuntalisä
Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes
Toissijaisesti hakemuksen voi palauttaa varhaiskasvatusyksiköiden postilaatikoihin
(kuoreen merkintä kuntalisä).
Mahdolliset yhteydenotot:
Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Tarja Lipponen,
puh. 04010 45318
Toimistosihteeri Tuula Lohtander,
puh. 04010 45320

