
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

Etunimi ja sukunimi
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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

Täytä hakemus huolellisesti ja varmista, että kaikki 
tarvittavat liitteet ovat mukana. Näin nopeutat asiasi 
käsittelyä. 
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä. 
Voit toimittaa hakemuksen ja sen liitteet mihin 
tahansa Kelan toimistoon tai palvelupisteeseen.

Voit kysyä lisää  
lapsiperheiden palvelunumerosta 020 692 206, 
ma–pe klo 8–18,  
paikallisverkkomaksu/matkapuhelinmaksu. 

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

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?

Kela
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Avioliitto/avoliitto/rekisteröity parisuhde _____._____._________ alkaen.

Muutto ulkomaille _____._____._________.

Muu syy. Mikä ja mistä alkaen?____________________________________________  _____._____._________.

Parisuhde on päättynyt _____._____._________.

Lasten hoitotiedot ovat muuttuneet _____._____._________ alkaen.

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.

Ilmoitan hoitorahaan / hoitolisään vaikuttavista muutoksista:

5. 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

Kunnan järjestämässä

_____._____._________–_____._____._________

Yksityisellä hoidontuottajalla

muu hoitaja

_____._____._________–_____._____._________vanhempiKotona

Hoitajan nimi

Miten lapsen hoito on järjestetty esiopetuksen lisäksi?

Lasta hoidetaan

Henkilötunnus

päivähoitopaikassa

päivähoitopaikassa tai palkatulla hoitajalla

_____._____._________–_____._____._________

esikoulussa _____._____._________–_____._____._________

Alkaen tai ajalla

kotihoidon tukea

Aikaisemmin ilmoittamani lasten hoitotiedot eivät ole muuttuneet. Voit siirtyä kohtaan 6. Perheen tulot.

yksityisen hoidon tukea

Haen lapsesta

4. Hakemus

Hoitoraha

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

Haen hoitolisää välittömästi vanhempainpäivärahakauden jälkeen _____._____._________ saakka.

En hae hoitolisää.

Hoitolisä

Hoitorahaa voit saada tuloista riippumatta, mutta hoitolisän määrään vaikuttavat sinun ja puolisosi tulot. 
Voit arvioida etuuden määrän www.kela.fi/laskurit. 
Tuki myönnetään enimmäisajalle, jos et ilmoita mihin saakka haluat tukea saada.

Haen hoitorahaa välittömästi vanhempainpäivärahakauden jälkeen _____._____._________ saakka.

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

1.

Verkkolomake (PDF)
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Henkilötunnus

Henkilötunnus

kotihoidon tukea yksityisen hoidon tukea

Haen lapsesta

kotihoidon tukea yksityisen hoidon tukea

Haen lapsesta

Lapsen nimi

3. Lapsen nimi

2.

Kunnan järjestämässä

_____._____._________–_____._____._________

Yksityisellä hoidontuottajalla

muu hoitaja

_____._____._________–_____._____._________vanhempiKotona

Hoitajan nimi

Miten lapsen hoito on järjestetty esiopetuksen lisäksi?

Lasta hoidetaan

päivähoitopaikassa

päivähoitopaikassa tai palkatulla hoitajalla

_____._____._________–_____._____._________

esikoulussa _____._____._________–_____._____._________

Alkaen tai ajalla

Kunnan järjestämässä

_____._____._________–_____._____._________

Yksityisellä hoidontuottajalla

muu hoitaja

_____._____._________–_____._____._________vanhempiKotona

Hoitajan nimi

Miten lapsen hoito on järjestetty esiopetuksen lisäksi?

Lasta hoidetaan

päivähoitopaikassa

päivähoitopaikassa tai palkatulla hoitajalla

_____._____._________–_____._____._________

esikoulussa _____._____._________–_____._____._________

Alkaen tai ajalla

Verkkolomake (PDF)



6. Perheen tulot
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Täytä tämä kohta vain, jos haet hoitolisää. Kelan maksamia etuuksia ja lasten tuloja ei tarvitse ilmoittaa. 
Tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä löydät kohdasta 9. Liitteet.

Jos sinun tai puolisosi pääomatulot ovat vähemmän kuin 10 euroa kuukaudessa, niitä ei tarvitse ilmoittaa.

Jos olet itse tai puolisosi on ostanut tai myynyt metsää viimeisten 2 vuoden aikana, kirjoita tiedot metsän 
pinta-alasta ja kunnasta kohtaan 10. Lisätietoja.

Saatko sinä tai saako puolisosi

yrittäjätuloa?

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

f.

Ei
Kyllä. Liitä selvitys.

Hakija Puoliso

Ei
Kyllä. Liitä selvitys.

Kyllä. Liitä maatalouden verotustiedot.
Ei

PuolisoHakija

Kyllä. Liitä maatalouden verotustiedot.
Ei

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

pääomatuloja, esimerkiksi vuokratuloja, osinkotuloja tai korkotuloja?e.

Ei
Kyllä. Liitä selvitys.

Hakija Puoliso

Ei
Kyllä. Liitä selvitys.

Kyllä. Liitä maksuilmoitus tai päätös.
Ei

PuolisoHakija

Kyllä. Liitä maksuilmoitus tai päätös.
Ei

a. 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.

c.

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

Hakija Puoliso

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

Kyllä. Liitä palkkalaskelma.
Ei

PuolisoHakija

Kyllä. Liitä palkkalaskelma.
Ei

b. palkkatuloa?

Täytä tämä kohta vain, jos haet hoitolisää. Vuosiloma-ajan palkka ja lomaraha otetaan huomioon sen kuukauden tulona, 
jona se on maksettu. 
Tarkemmat tiedot tarvittavasta liitteestä löydät kohdasta 9. Liitteet.

7. Vuosiloma-ajan palkka

Ei
Kyllä. Ajalta _____._____._________–_____._____._________. Liitä palkkalaskelma.

Saatko hoitovapaan ajalta vuosiloma-ajan palkkaa tai lomarahaa?

Verkkolomake (PDF)



8. Perheen tuloihin vaikuttavat vähennykset
Täytä tämä kohta vain, jos haet hoitolisää. Tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä löydät kohdasta 9. Liitteet.

Maksatko sinä tai maksaako puolisosi elatusapua?

Maksatko sinä tai maksaako puolisosi rahasyytinkiä?

e.

f.

Ei
Kyllä. Liitä kuitti.

Hakija Puoliso

Ei
Kyllä. Liitä kuitti.

Kyllä. Liitä kuitti ja kopio sopimuksesta tai päätöksestä.
Ei

PuolisoHakija

Kyllä. Liitä kuitti ja kopio sopimuksesta tai päätöksestä.
Ei

9. Liitteet

Muu liite

Mikä?

Kohta 5. Lasten hoitotiedot

Viimeinen työttömyyspäivärahan maksuilmoitus tai kopio vuorotteluvapaan korvauspäätöksestä.

Kelan lomake Y 8 (Liite – Yrittäjän tuloselvitys).

Maatalouden veroilmoitus viimeiseltä verovuodelta, esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös tai lopullinen 
verotuspäätös.

Selvitys muista tuloista.

Selvitys vuokratulosta: Kopio vuokrasopimuksesta ja maksetusta yhtiövastikkeen määrästä.
Selvitys pääomatuloista.

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

Kohta 6. Perheen tulot

Kohta 7. Vuosiloma-ajan palkka

Kohta 8. Perheen tuloihin vaikuttavat vähennykset

Kelan lomake WH 2 (Selvitys – Päivähoidon tuottaja).

Kopio työsopimuksesta.

Palkkalaskelma, josta näkyy hoitovapaan ajalta maksettava vuosiloma-ajan palkka tai lomaraha ja maksupäivä. 
Toimita palkkalaskelma Kelaan, kun saat sen työnantajaltasi.

Palkkalaskelma, josta näkyy viimeisin palkka sekä edellisen ja kuluvan kalenterivuoden tulot ja mahdollinen 
lomaraha.

Yksityisen hoidon tuki

Kopio elatussopimuksesta tai kopio tuomioistuimen päätöksestä.

Kuitti viimeksi maksetusta rahasyytingistä.

Kuitti viimeksi maksetusta elatusmaksusta.

a.

c.

e.

f.

d.

b.

Voit lähettää hakemuksen liitteet myös verkossa. Alla tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä. 
Toimita tiedot tuloista ennen ennakonpidätystä (bruttomäärät).
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Olen jo aiemmin toimittanut seuraavat liitteet Kelaan (liitteen nimi):

Rahasyytinki on kiinteistön luovutuksen yhteydessä sovittu rahana suoritettava etuus.

Verkkolomake (PDF)
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Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

10. Lisätietoja

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 tiedot muuttuvat.

Päiväys Allekirjoitus

11. Allekirjoitus

Sivu 6 (6)

Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

Verkkolomake (PDF)
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