
Hakemus 
Lasten kotihoidon tuki  
Lasten yksityisen hoidon tuki

WH 1

Puhelinnumero

Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

Myös työ ulkomaan lippua käyttävällä laivalla rinnastetaan työskentelyyn ulkomailla.

Sähköpostiosoite

Henkilötunnus

Hakija on

2. Tilinumero

Sukunimi ja etunimi
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1. Hakijan tiedot
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Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet 
myös verkossa www.kela.fi/asiointi 
Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet 
Voit arvioida, paljonko saat etuutta 
www.kela.fi/laskurit

Täytä hakemus huolellisesti ja varmista, että kaikki 
tarvittavat liitteet ovat mukana. 
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä. 
Voit toimittaa hakemuksen ja sen liitteet postitse 
www.kela.fi/postiosoitteet

Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme 
www.kela.fi/palvelunumerot

Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä. 
Jos asut tällä hetkellä tilapäisesti jossakin muussa osoitteessa, kirjoita osoitteesi kohtaan 10. Lisätietoja.

Hakuaika: Voit hakea tukea takautuvasti enintään 6 kuukaudelta. 
Tukea ei voida myöntää lyhyemmälle ajalle kuin 1 kuukaudeksi.

3. Asuminen tai työskentely ulkomailla 

lapsen vanhempi muu henkilömuu huoltaja

Jos et ole aiemmin hakenut Kelan etuuksia ja olet muuttanut Suomeen, täytä lisäksi lomake Y 77. 
Jos olet lähdössä ulkomaille, täytä lisäksi lomake Y 38 (ks. ohjeet lomakkeelta).

Kyllä. Missä maassa?En

Asuuko tai työskenteleekö puolisosi ulkomailla?
Ei Kyllä. Missä maassa?

Kyllä. Missä maassa?Ei
Asuuko lapsi tai asuvatko lapset, joista tukea haetaan, ulkomailla?

Asutko tai työskenteletkö ulkomailla?
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Avioliitto / avoliitto _____._____._________ alkaen.

Muutto ulkomaille _____._____._________. Täytä lisäksi lomake Y 38.
Muutos kohdan 5 olosuhteissa _____._____._________ alkaen. Merkitse muutos kohtaan 5.
Muu syy. Mikä ja mistä alkaen? ________________________________________________  _____._____._________.

Parisuhde on päättynyt _____._____._________.

Lasten hoitotiedot ovat muuttuneet _____._____._________ alkaen. Ilmoita kohdassa 6. lasten hoitotietojen  
muutokset.
Muutto uuteen kuntaan _____._____._________ alkaen.

Perheen tulot ovat muuttuneet _____._____._________ alkaen.

Merkitse rastilla, mikä tai mitkä tilanteet perheessäsi ovat muuttuneet. Merkitse myös päivämäärä, jolloin muutos on 
tapahtunut. Voit kertoa kohdassa 10. tarkemmin muuttuneista tiedoista.

Ilmoitan hoitorahaan / hoitolisään vaikuttavista muutoksista:

5. Yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrän selvittäminen
Täytä tämä kohta, jos haet lapsesta/lapsista yksityisen hoidon tukea ajalle ennen 1.8.2020.  
Täytä puolison tiedot, jos hän on lapsen vanhempi tai muu huoltaja ja asuu lapsen kanssa.

Tarkemmat tiedot tarvittavasta liitteestä löydät kohdasta 11. Liitteet.

4. Hakemus

Hoitoraha

Haen hoitolisää alkaen tai ajalle _____._____._________–_____._____._________.
En hae hoitolisää.

Hoitolisä

Hoitorahaa voit hakea välittömästi vanhempainrahakauden jälkeen, myös vuosilomasi ajalta. Perheesi tulot vaikuttavat 
hoitolisän määrään.  
Lapsesta, josta maksetaan vanhempainrahakauden jälkeistä isyysrahaa, ei voi saada samaan aikaan lastenhoidon tukea.

Haen hoitorahaa alkaen tai ajalle _____._____._________–_____._____._________.

kokopäivätyössä
osa-aikatyössä __________ tuntia/viikko +

työmatka __________ tuntia/viikko

työmatka __________ tuntia/viikko

osa-aikatyössä __________ tuntia/viikko +
työmatka __________ tuntia/viikko

työmatka __________ tuntia/viikko

__________ tuntia/viikko __________ tuntia/viikko

Kuinka monta tuntia/viikko? __________ Kuinka monta tuntia/viikko? __________

päätoiminen yrittäjä
sivutoiminen yrittäjä __________ tuntia/viikko +

päätoiminen opiskelija

työtön työtön

työllistymistä edistävässä palvelussa

kuntoutuksessa __________ tuntia/viikko

eläkkeellä
hoitamassa lasta kotona

Tekeekö puolisosi jotakin muuta? Mitä?

Lapsi tai lapset tarvitsevat kokopäiväistä varhaiskasvatusta erityisestä syystä. Liitä päätös.

Teetkö jotakin muuta? Mitä?

hoitamassa lasta kotona
eläkkeellä

kuntoutuksessa __________ tuntia/viikko

työllistymistä edistävässä palvelussa
päätoiminen opiskelija

sivutoiminen yrittäjä __________ tuntia/viikko +
päätoiminen yrittäjä

Onko puolisosiOletko
kokopäivätyössä
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HenkilötunnusLapsen nimi2.

6. Lasten hoitotiedot
Täytä perheen kaikkien alle kouluikäisten lasten hoitoa koskevat tiedot. Jos kaikkien lasten tiedot eivät mahdu tähän, 
kirjoita vastaavat tiedot kohtaan 10. Lisätietoja.

Lapsen nimi Henkilötunnus1.

Haen lapsesta kotihoidon tukea.

Haen lapsesta yksityisen hoidon tukea.

_____._____._________–_____._____._________muu hoitaja
_____._____._________–_____._____._________hakija

Hoitajan nimi

Missä lasta hoidetaan esiopetuksen lisäksi?

Hoitomaksun määrä _________________ euroa/kuukaudessa.

Pääasiallisesti lasta hoitaa

Lapsi osallistuu perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen.

Lapsi on hoidossa yksityisellä päivähoidon tuottajalla tai 
palkatulla hoitajalla

Lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai 
lapsen varhaiskasvatukseen on myönnetty kunnan 
palveluseteli tai palveluraha.

Lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai 
lapsen varhaiskasvatukseen on myönnetty kunnan 
palveluseteli tai palveluraha.

Alkaen tai ajalla

Hoitoaika __________ tuntia/viikossa.

Haen lapsesta kotihoidon tukea.

Haen lapsesta yksityisen hoidon tukea.

_____._____._________–_____._____._________muu hoitaja
_____._____._________–_____._____._________hakija

Hoitajan nimi

Missä lasta hoidetaan esiopetuksen lisäksi?

Hoitomaksun määrä _________________ euroa/kuukaudessa.

Pääasiallisesti lasta hoitaa

Lapsi osallistuu perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen.

Lapsi on hoidossa yksityisellä päivähoidon tuottajalla tai 
palkatulla hoitajalla

Alkaen tai ajalla

Hoitoaika __________ tuntia/viikossa.

_____._____._________–_____._____._________

_____._____._________–_____._____._________

_____._____._________–_____._____._________

_____._____._________–_____._____._________
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7. Perheen tulot
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Täytä tämä kohta vain, jos haet hoitolisää. Kelan maksamia etuuksia ei tarvitse ilmoittaa. Kela saa tiedot palkkatuloista 
tulorekisteristä. Vuosiloma-ajan palkka ja lomaraha eivät vaikuta hoitolisän määrään, jos hakija pitää vuosilomansa 
hoitovapaan aikana. Kelan käytössä on lisäksi verottajalta saatuja tulotietoja, joita käytämme tulojen arvioinnissa. 
Tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä löydät kohdasta 11. Liitteet.

ovat vahvistetun verotuksen suuruiset.
ovat muuttuneet. 
Liitä selvitys, katso kohta 11. Liitteet.

ovat muuttuneet. 
Liitä selvitys, katso kohta 11. Liitteet.

ovat vahvistetun verotuksen suuruiset.
Kyllä

Ei

PuolisoHakija
Kyllä

Ei

f. osinkotuloja tai korkotuloja?
Jos pääomatulot ovat vähemmän kuin 10 euroa/henkilö kuukaudessa, niitä ei tarvitse ilmoittaa. 
Jos osinko- ja korkotulot huomioidaan viimeksi vahvistetun verotuksen mukaisina, liitteitä ei tarvitse toimittaa.

Kirjoita tiedot metsän pinta-alasta ja kunnasta kohtaan 10. Lisätietoja, jos sinun tai puolisosi omistamassa metsän 
pinta-alassa on tapahtunut muutoksia viimeisen 12 kuukauden aikana.

Saatko sinä tai saako puolisosi

yrittäjätuloa tai oletko yrittäjä?b.

Ei
Kyllä. Liitä lomake Y 8 (Liite – Yrittäjän tuloselvitys).

Hakija Puoliso

Ei
Kyllä. Liitä lomake Y 8 (Liite – Yrittäjän tuloselvitys).

Kyllä
Ei

PuolisoHakija
Kyllä
Ei

a. palkkatuloa?

muita jatkuvia tuloja? 
Esimerkiksi omaishoidontukea, starttirahaa, kokouspalkkioita, ulkomaan etuuksia, kuolinpesän tuottoja.

g.

Ei
Kyllä. Liitä selvitys, katso kohta 11. Liitteet.

Hakija Puoliso

Ei
Kyllä. Liitä selvitys, katso kohta 11. Liitteet.

Kyllä. Liitä maatalouden verotustiedot.
Ei

PuolisoHakija
Kyllä. Liitä maatalouden verotustiedot.
Ei

d. maatalouden tuloa tai omistatko sinä tai omistaako puolisosi metsää?

Ei

PuolisoHakija
Kyllä. Määrä __________ euroa/päivä, Kyllä. Määrä __________ euroa/päivä,
_____._____._________ alkaen. _____._____._________ alkaen.
Ei

c. työttömyyskassan maksamaa työttömyyspäivärahaa tai vuorottelukorvausta?
Vastaa Kyllä myös silloin, jos olet itse hakenut tai puolisosi on hakenut työttömyyspäivärahaa. Kirjoita tieto siitä, mistä 
päivärahaa on haettu kohtaan 10. Lisätietoja.

vuokratuloja?e.

Ei
Kyllä. Liitä selvitys, katso kohta 11. Liitteet.

Hakija Puoliso

Ei
Kyllä. Liitä selvitys, katso kohta 11. Liitteet.
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9. Perheen tuloihin vaikuttavat vähennykset

8. Lasten tulot

Täytä tämä kohta vain, jos haet hoitolisää. 
Tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä löydät kohdasta 11. Liitteet.

Maksatko sinä tai maksaako puolisosi elatusapua?

Kyllä. Liitä kuitti tai kopio sopimuksesta tai päätöksestä.
Ei

PuolisoHakija
Kyllä. Liitä kuitti tai kopio sopimuksesta tai päätöksestä.
Ei
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10. Lisätietoja
Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat. 
Voit antaa hakemukseesi liittyvää lisätietoa tässä tai kertoa tiedossasi olevista muutoksista, jotka vaikuttavat lastenhoidon 
tukeen.

Onko lapsellasi tuloja?
Selvitä niiden lasten tulot, joista haet lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Lapsen tuloja ovat 
esim. elatusapu sekä vuokra-, osinko- ja korkotulot.

Ei ole tuloja.
Kyllä. Tuloja on yhteensä _________________ euroa kuukaudessa.

Mitä tuloja lapsella on? Ilmoita myös lapsen nimi.

Ilmoita muut perheesi tuloissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset seuraavan 12 kuukauden aikana.

Ilmoita, ovatko perheesi tuloihin vaikuttavat olosuhteet muuttuneet viimeisen vuoden aikana.
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WH 1  04.20 www.kela.fi

Voimme käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä 
huomioon. Samoin voimme käyttää muuta etuutta varten saatuja tietoja ratkaistessamme tätä etuutta. 
Saat Kelasta tietoa siitä, mistä voimme hankkia sinua koskevia tietoja ja mihin voimme niitä luovuttaa.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.
Päiväys Allekirjoitus

12. Allekirjoitus

Sivu 6 (6)

e. Selvitys vuokratulosta (kopiot kuiteista): perittävästä vuokran määrästä ja maksettavasta yhtiövastikkeen määrästä.

g.

Kopio elatussopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä, selvitys pääomatulosta tai muusta tulosta.

Kunnan päätös lapsen varhaiskasvatusoikeudesta.

11. Liitteet

Muu liite
Mikä?

Kohta 6. Lasten hoitotiedot

Kohta 5. Yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrän selvittäminen

Kelan lomake Y 8 (Liite – Yrittäjän tuloselvitys) sekä lomakkeessa mainitut liitteet.
Maatalouden veroilmoitus viimeiseltä verovuodelta, esitäytetty veroilmoitus tai lopullinen verotuspäätös.

Selvitys muista tuloista, esimerkiksi päätös apurahan sekä omaishoidon ja perhehoidon palkkion määrästä.
Selvitys osinko- ja korkotuloista, jos ne ovat olennaisesti (10 %) muuttuneet viimeksi vahvistetun verotuksen tiedoista.

Kopio starttirahapäätöksestä, jos kyseessä on aloittava yrittäjä, jolla ei ole YEL-vakuutusta.

Kohta 7. Perheen tulot

Kohta 8. Lasten tulot

Kohta 9. Perheen tuloihin vaikuttavat vähennykset

Kelan lomake WH 2 (Selvitys – Lasten yksityisen hoidon tuki – Päivähoidon tuottaja).
Kopio työsopimuksesta.

Yksityisen hoidon tuki

Kopio elatussopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä.
Kuitti viimeksi maksetusta elatusmaksusta.

b.

f.
g.

d.

Olen jo aiemmin toimittanut seuraavat liitteet Kelaan (liitteen nimi):

Verkkolomake (PDF)


	cb01: Off
	cb07: Off
	cb09: Off
	cb11: Off
	cb207: Off
	Seuraava_sivu: 
	tx02copy1: 
	cb400: Off
	cb401: Off
	cb402: Off
	cb403: Off
	cb404: Off
	cb409: Off
	cb414: Off
	cb415: Off
	cb416: Off
	cb417: Off
	cb419: Off
	cb418: Off
	cb421: Off
	cb420: Off
	cb422: Off
	cb423: Off
	cb502: Off
	cb505: Off
	cb506: Off
	Tyhjenna_lomake: 
	tx02: 
	tx03: 
	tx04: 
	tx05: 
	tx06: 
	tx08: 
	tx10: 
	tx12: 
	cb200: Off
	tx208: 
	tx209: 
	tx210: 
	tx211: 
	tx212: 
	tx213: 
	cb214: Off
	tx215: 
	tx216: 
	tx217: 
	cb218: Off
	tx219: 
	tx220: 
	tx221: 
	cb222: Off
	tx223: 
	tx224: 
	tx225: 
	cb226: Off
	tx227: 
	tx228: 
	tx229: 
	cb230: Off
	tx231: 
	tx232: 
	tx233: 
	cb234: Off
	tx235: 
	tx236: 
	tx237: 
	cb238: Off
	tx239: 
	tx240: 
	tx241: 
	cb242: Off
	tx243: 
	tx244: 
	tx245: 
	tx246: 
	cb247: Off
	cb248: Off
	tx249: 
	tx250: 
	cb251: Off
	cb252: Off
	tx253: 
	tx254: 
	cb255: Off
	cb256: Off
	tx257: 
	cb258: Off
	tx259: 
	cb260: Off
	cb261: Off
	cb262: Off
	cb263: Off
	tx264: 
	tx265: 
	cb266: Off
	cb267: Off
	tx268: 
	tx269: 
	cb270: Off
	cb271: Off
	tx272: 
	tx273: 
	cb274: Off
	cb275: Off
	tx276: 
	cb277: Off
	tx278: 
	cb279: Off
	cb280: Off
	cb281: Off
	cb282: Off
	tx283: 
	tx284: 
	cb285: Off
	tx300: 
	tx301: 
	cb302: Off
	cb303: Off
	tx304: 
	tx305: 
	tx306: 
	tx307: 
	tx308: 
	tx309: 
	cb310: Off
	tx311: 
	tx312: 
	tx313: 
	tx314: 
	tx315: 
	tx316: 
	tx317: 
	cb318: Off
	cb319: Off
	tx320: 
	tx321: 
	tx322: 
	tx323: 
	tx324: 
	tx325: 
	tx326: 
	tx327: 
	cb328: Off
	tx329: 
	cb330: Off
	tx331: 
	tx332: 
	tx333: 
	tx334: 
	tx335: 
	tx336: 
	tx337: 
	tx338: 
	cb339: Off
	cb340: Off
	tx341: 
	tx342: 
	tx343: 
	tx344: 
	tx345: 
	tx346: 
	cb347: Off
	tx348: 
	tx349: 
	tx350: 
	tx351: 
	tx352: 
	tx353: 
	tx354: 
	cb355: Off
	cb356: Off
	tx357: 
	tx358: 
	tx359: 
	tx360: 
	tx361: 
	tx362: 
	tx363: 
	tx364: 
	cb365: Off
	tx366: 
	cb367: Off
	tx368: 
	tx369: 
	tx370: 
	tx371: 
	tx372: 
	tx373: 
	tx405: 
	tx406: 
	tx407: 
	tx408: 
	tx410: 
	tx411: 
	tx412: 
	tx413: 
	tx500: 
	tx501: 
	tx503: 
	tx504: 
	tx507: 
	cb600: Off
	cb601: Off
	cb602: Off
	cb603: Off
	cb604: Off
	cb605: Off
	cb606: Off
	cb607: Off
	cb608: Off
	cb609: Off
	cb610: Off
	cb611: Off
	cb612: Off
	tx613: 
	cb614: Off
	tx615: 
	tx616: 
	tx617: 
	Tulosta: 
	Lomakkeen_alkuun: 
	tx201: 
	tx202: 
	tx203: 
	tx204: 
	tx205: 
	tx206: 


