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§ 104
Adoptiolapsen Helsinki-lisän muuttaminen

HEL 2020-004040 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että adoptiolapsen Helsinki-
lisää (kuntalisä) koskevaa sosiaalilautakunnan päätöstä 20.11.2012 § 
377 muutetaan siten, että Helsinki-lisää maksetaan 134,55 euroa kuu-
kaudessa 2 vuotta täyttäneestä helsinkiläisestä adoptiolapsesta siihen 
saakka, kun lapsesta maksetaan Kansaneläkelaitoksen toimesta koti-
hoidon tukea. Helsinki-lisän maksu lopetetaan, kun adoptiolapsi aloittaa 
perusopetuksessa tai oikeus kotihoidon tukeen muutoin lakkaa. Helsin-
ki-lisä myönnetään takautuvasti siitä lukien, kun adoptiolapsi on täyttä-
nyt 2 vuotta, mikäli oikeus kotihoidon tukeen on ollut olemassa siitä al-
kaen. 

Helsinki-lisä maksetaan hakemuksesta huoltajalle, joka lasta pääasial-
lisesti hoitaa. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan kotihoidon tuen muu-
toksista tai lakkaamisesta kunnalle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki maksaa sosiaalilautakunnan päätöksen 20.11.2012 § 377 no-
jalla yli 3-vuotiaasta adoptiolapsesta  kotihoidon tuen Helsinki-lisää 
(kuntalisä) 134,55 euroa kuukaudessa. Tätä Helsinki-lisää haetaan 
Helsingin kaupungilta hakemuksella, kaupunki tekee sitä koskevan 
päätöksen ja maksaa lisän. 
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Adoptiolapsesta maksetaan lakisääteistä kotihoidon tukea siihen asti, 
kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta, mut-
ta enintään siihen saakka, kun lapsi aloittaa perusopetuksessa (laki 
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 3 §). Se, minkä ikäisenä 
adoptiolapsella on oikeus kotihoidon tukeen, on siten kiinni siitä, minkä 
ikäisenä lapsi on tullut adoptiovanhemmalle. Muiden lasten kuin adop-
tiolasten osalta oikeus kotihoidon tukeen määräytyy lain mukaan eri ta-
voin kuin adoptiolasten osalta. Muille kuin adoptiolapsille kotihoidon tu-
kea maksetaan lain mukaan, jos perheeseen kuuluu vähintään yksi ko-
tihoidon tukeen oikeuttava alle kolmevuotias lapsi. 

Jos adoptiolapsi on 2-3-vuotias, kun lapsesta maksetaan kotihoidon tu-
kea, ei adoptiolapsi saa tällä hetkellä lainkaan Helsinki-lisää, mutta jos 
lapsi on yli 3-vuotias, hänestä maksetaan Helsinki-lisää. Alle 2-
vuotiaasta adoptiolapsesta maksetaan kotihoidon tuen ns. yleistä Hel-
sinki-lisää. Adoptiolapset ovat siten tällä hetkellä keskenään eriarvoi-
sessa asemassa. Erillisestä adoptiolapsen Helsinki-lisästä on aikanaan 
päätetty, koska on ollut tarkoitus turvata, että adoptiolapset iästä riip-
pumatta saavat Helsinki-lisän koko sen ajan, jolloin heille maksetaan 
kotihoidon tukea lain mukaan.

Tarve muuttaa adoptiolapsen kuntalisää koskevaa sosiaalilautakunnan 
päätöstä on syntynyt sen jälkeen, kun kotihoidon tuen ns. yleinen Hel-
sinki-lisä poistui muilta 2-3-vuotiailta lapsilta kuin adoptiolapsilta. Tuon 
muutoksen yhteydessä edellä mainittua sosiaalilautakunnan päätöstä 
ei muutettu eikä sitä kumottu. Kuntalisän ehtoihin esitetään myös joitain 
täsmennyksiä liittyen kuntalisän kestoon ja hakemiseen.

Helsinki-lisä myönnetään hakemuksesta takautuvasti siitä lukien, kun 
adoptiolapsi on täyttänyt 2 vuotta, mikäli oikeus kotihoidon tukeen on 
ollut olemassa siitä alkaen. Kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä 
on, että lapsi ei osallistu kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen ja 
että lapsi tosiasiallisesti asuu Suomessa (laki lasten kotihoidon ja yksi-
tyisen hoidon tuesta 3 § 1 momentti).

Adoptiolapsen huoltaja on velvollinen ilmoittamaan kotihoidon tuen 
muutoksista tai lakkaamisesta kunnalle. Jos ilmoitusvelvollisuus laimin-
lyödään, kuntalisä voidaan periä takaisin siten kuin laissa kotihoidon ja 
yksityisen hoidon tuen 21 §:ssä säädetään. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499
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eeva.tiihonen(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 sosiaalilautakunnan päätös 20.11.2012 § 377

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ruotsinkieliset palvelut


