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Kunnallisen lastenhoitoavustuksen käsittelyn ohjesääntö 

Kouluhallinnon on sovellettava näitä ohjeita lastenhoitoavustuslain (2008:307) mukaisen 
kunnallisen lastenhoitoavustuksen käsittelyssä .   

Tarkoitus 
Kunnallisen lastenhoitoavustuksen tarkoituksena on antaa huoltajille mahdollisuus viettää 
enemmän aikaa lastensa kanssa ja parantaa mahdollisuuksiaan yhdistää työelämä perhe-elämään.  

Oikeus kunnalliseen lastenhoitoavustukseen 
Lastenhoitoavustus on suunnattu Håbon kunnassa huoltajille, joiden lapsia ei ole rekisteröity 
julkisin varoin rahoitettuun esikouluun (kunnallinen tai yksityinen esikoulu). Lapsen tulee olla 
vähintään vuoden, mutta ei kolme vuotta vanha, ja hänen tulee olla kirjoilla kunnassa. 

Hakijan tulee olla kirjoilla samassa osoitteessa kuin lapsen. Lastenhoitoavustusta voidaan myös 
molempien huoltajien tekemän ilmoituksen jälkeen maksaa puoliksi molemmille. (Tämä on 
voimassa, jos ainakin toinen huoltajista on kirjoilla lapsen kanssa samassa osoitteessa.) 

Håbon kunta ei myönnä lastenhoitoavustusta lapsen ollessa esikoulussa osa-aikaisena. 

Lastenhoitoavustusta voi käyttää Håbon kunnassa eri tavoilla: 

 Huoltaja luopuu työnteosta ja on kotona lapsen kanssa kokopäiväisesti. (Huoltajalla on 
lain mukaan oikeus kokopäiväiseen vapaaseen ansiotöistä.) 

 Molemmat huoltajat ovat osapäivätöissä ja hoitavat lasta osapäiväisesti. 
 Molemmat huoltajat ovat kokopäivätöissä ja saavat lastenhoitoavustusta, jos lasten 

päivähoito järjestetään jollakin toisella tavalla. 
 

Lastenhoitoavustusta ei saa myöntää huoltajalle, joka saman kalenterikuukauden tai sen 
osan aikana saa: 

- Työttömyyskorvausta 
- Aktivointitukea/kehitystukea 
- Vanhempainrahaa lapsesta tai tämän sisaresta 
- Perehdyttämiskorvausta 
- Sairauskorvausta/aktivointikorvausta 
- Sairauspäivärahaa/kuntoutuspäivärahaa enemmän kuin 365 päivän ajalta 
- Sairauspäivärahaa työttömyyskorvauksen myöntämisjakson aikana  tai sen jälkeen 
- Vanhuuseläkettä 
- Vanhusten toimeentulotukea 
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Lastenhoitoavustusta ei saa myöskään myöntää huoltajalle, jonka aviomies/-vaimo saa saman 
kalenterikuukauden tai sen osan aikana jotakin edellä mainituista korvauksista. Tämä koskee 
avio- tai avopuolisonsa kanssa yhdessä asuvaa huoltajaa. 

Vähintään 250 vanhempainrahaan oikeuttavaa päivää on pitänyt ottaa kyseisen lapsen hoitoon. 
Lastenhoitoavustusta ei myönnetä huoltajalle, jonka lapsi on erityistuen tarpeessa kehittyäkseen 
ja jolle on myönnetty erityinen paikka esikoulussa koululain mukaisesti 

Jaettu lastenhoitoavustus 
Jos kaksi huoltajaa hakee jaettua lastenhoitoavustusta, mutta vain toinen täyttää avustuksen 
myöntämiseen vaaditut ehdot, avustukseen oikeutettu huoltaja saa koko lastenhoitoavustuksen. 
Huoltaja, joka ei ole oikeutettu avustukseen, saa hylkäävän päätöksen. 

Lastenhoitoavustuksen suuruus 
Lastenhoitoavustusta myönnetään 3 000 kruunua lasta ja kalenterikuukautta kohti. Avustus 
myönnetään vain täysimääräisenä lastenhoitoavustuksena.  

Lastenhoitoavustus: 

- on verotonta tuloa 
- ei ole eläkkeen perusteena olevaa tuloa 
- ei kuulu sairauspäivärahan perusteena olevaan tuloon. (SGI) 

 

Lastenhoitoavustus lasketaan tuloksi arvioitaessa oikeutta toimeentulotukeen ja 
asuntoavustukseen. 

Siirtymävaihe 
Siirryttäessä  lastenhoitoavustuskaudesta paikkaan esikoulussa huoltaja voi hakea paikkaa 
esikoulussa käytössä olevien menettelyjen mukaisesti. 

Avustusjakso 
Avustusta voidaan myöntää aikaisintaan siitä kalenterikuukaudesta lähtien, joka seuraa 
kuukautta, jona lapsi täyttää 1 vuoden, ja korkeintaan siihen kuukauteen asti, joka edeltää 
kuukautta, jona lapsi täyttää kolme vuotta (23 kuukautta). Lyhin aika, jolle voi hakea 
lastenhoitoavustusta, on kolme kuukautta. 

Avustus myönnetään huoltajan hakemalle jaksolle sillä edellytyksellä, että ehdot on täytetty 
muilta osin. Avustus myönnetään  aikaisintaan sille kalenterikuukaudelle, joka seuraa kuukautta, 
jona hakemus on saapunut kunnalle. 
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Hakemusmenettely 
 
 Hakemuksen tulee olla saapunut kunnalle viimeistään kuukauden 15. päivänä , jotta 

maksu voitaisiin suorittaa seuraavan kuukauden aikana.  
 Lastenhoitoavustushakemus pitää tehdä kunnalta saatavalla lomakkeella. 
 Huoltajan tulee oheistaa hakemukseen todistus vakuutuskassasta, että lapsesta on 

maksettu sairauspäivärahaperusteisesta tulosta (SGI) laskettua vanhempainrahaa 250 
päivän ajalta.  

 Epätäydellistä hakemusta ei käsitellä. 
 Huoltaja saa kirjallisen tiedon päätöksestä. 
 Hylkäävästä päätöksestä ja takaisinperintäpäätöksestä voi valittaa. 

 

Lastenhoitoavustus on perhe-etuus asetuksen 1408/71 mukaan ja sosiaalietuus asetuksen 1612/68 
mukaisesti. Tämä merkitsee, että EU:n ja ETA:n jäsenvaltioiden sekä Sveitsin kansalaisilla on 
oikeus lastenhoitoavustukseen silloin kun he työskentelevät kunnassa, jossa lastenhoitoavustusta 
maksetaan. Kun tällainen hakemus tulee kunnalle, se jätetään vakuutuskassan selvitettäväksi.  

Lastenhoitoavustushakemuksen hylkääminen 

Kunnalla on oikeus hylätä lastenhoitoavustushakemus seuraavista syistä: 
 

 Huoltaja ei ole oikeutettu avustukseen lastenhoitoavustuslain (2008:307) sekä näiden 
soveltamisohjeiden mukaisesti. 

 Huoltajalla on lapsi julkisin varoin ylläpidetyssä esikoulussa hakemuksessa ilmoitetulla 
ajanjaksolla. (Huoltaja saa asettua lasten päivähoitojonoon esikoulupaikan saamiseksi, ja 
hän voi mahdollisesti saada etusijan esikoulupaikkaan.)  

 Huoltajalla on maksamatonta velkaa kunnalle esikoulutoiminnan tai koululasten 
hoitomaksuista. 

 Muut erityiset seikat tai olosuhteet. 
 

Lastenhoitoavustuksen maksaminen 
  

 Lastenhoitoavustus maksetaan kuukausittain jälkikäteen. (Normaalisti 
myöntämiskuukautta seuraavan kuukauden 25. päivänä) 

 Lastenhoitoavustusta ei makseta takautuvasti. 
 Lastenhoitoavustus maksetaan aikaisintaan siitä kalenterikuukaudesta lähtien, joka seuraa 

kuukautta, jona lapsi täyttää 1 vuoden, ja korkeintaan siihen kuukauteen asti, joka edeltää 
kuukautta, jona lapsi täyttää kolme vuotta. Toisin sanoen sitä maksetaan 23 kuukauden 
ajalta. Avustus maksetaan koko kalenterikuukausilta. Kuukauden osaa ei makseta. 
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Lastenhoitoavustuksen irtisanominen 
Huoltaja, jolle on myönnetty lastenhoitoavustus tietyksi ajaksi, voi sanoa irti avustuksen, mikäli 
hän ei jostakin syystä halua saada avustusta koko myönnetyn ajanjakson ajaksi. Irtisanominen 
pitää suorittaa kunnalta saatavalla lomakkeella. Huoltajan velvollisuutena on irtisanoa avustus, 
jos edellytyksiä avustuksen saamiselle ei enää ole. Lue lisätietoja kappaleesta 
”Ilmoitusvelvollisuus ja takaisinperintä ”. 

Huoltajan pitää ilmoittaa irtisanomisilmoituksessaan syy irtisanomiseen. Ellei huoltaja ilmoita 
mitään syytä irtisanomiselle, irtisanomista pidetään vapaaehtoisena. Lastenhoitoavustuksen 
maksaminen huoltajille loppuu automaattisesti lapsen täyttäessä kolme vuotta. 

 
Karenssiaika lastenhoitoavustus irtisanottaessa 
Jos huoltaja irtisanoo vapaaehtoisesti lastenhoitoavustuksensa, avustusta ei voida maksaa 
uudelleen samasta lapsesta neljän kuukauden sisällä irtisanomisesta. Lastenhoitoavustus voidaan 
siten myöntää lapsesta uudelleen vasta 5. kalenterikuukautena avustuksen viimeksi maksetusta 
kuukaudesta laskien .1 

Ilmoitusvelvollisuus ja takaisinperintä 
Lastenhoitoavustuksen saaja on velvollinen ilman kohtuullista viivästystä ilmoittamaan kunnalle, 
mikäli lastenhoitoavustuksen ilmoitetut edellytykset eivät ole enää voimassa tai jos muissa 
lastenhoitoavustukseen vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut muutoksia 

Jos lastenhoitoavustusta on maksettu  jaksolta , joka ei oikeuta avustukseen, avustuksen 
vastaanottaneen huoltajan tulee maksaa välittömästi vastaava summa takaisin kunnalle.  

Jos avustuksen saaja jättää virheellisiä tietoja tai laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa tai 
myötävaikuttaa muulla tavoin avustuksen maksamiseen virheellisesti, kunta perii takaisin 
avustuksen. 

Jos huoltaja maksaa vapaaehtoisesti takaisin summan, johon hän ei ole oikeutettu, tätä kutsutaan 
takaisinmaksuksi. Ellei summaa makseta takaisin vapaaehtoisesti, summa peritään takaisin 
velkojen perintää koskevien ohjeiden mukaisesti. 

Kunnalla on oikeus myöntää takaisinmaksuvelvolliselle maksuohjelma, jos siihen on syytä 
kunnan mielestä. 

Kunta voi erityisistä syistä luopua takaisinperinnästä joko kokonaan tai osittain. 

Valittaminen 
Lastenhoitoavustusta koskevassa asiassa tehdystä päätöksestä voi valittaa yleiseen 
hallintotuomioistuimeen. Muutoksenhakulupa vaaditaan kamarioikeuteen valitettaessa. 

 

 

                                                 
1 Ei kuitenkaan ole voimassa silloin kun lastenhoitoavustusta ei voida myöntää sen takia, että huoltaja tai tämän 
avio-/avopuoliso saa avustusta. 


