
Kasvatus ja koulutus 
Varhaiskasvatus ja esiopetus 

 

Asiakastiedote  
 

Muutos kotihoidon tuen kuntalisään 1.6.2021 alkaen 
 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on kokouksessaan 15.12.2020 päättänyt kotihoidon tuen Helsinki-lisän 
rajaamisesta alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen.  

Kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistetaan 1.6.2021 alkaen 1 vuotta täyttäneiltä lapsilta.  

Kotihoidon tuen Helsinki-lisänä maksetaan 1.6.2021 alkaen alle 1-vuotiaista lapsista 264 euroa 
kuukaudessa. 

Kotihoidon tuen myöntäminen  
Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotiasta lasta hoitaa kotona lapsen vanhempi, vanhemman 
tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso tai lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja. 
Kotihoidon tuen maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3-vuotta. 

Tietoja kotihoidon tuesta löytyy www.kela.fi/kotihoidontuki sekä www.hel.fi/kotihoidontuki 
 
Kotihoidon tuki muodostuu lakisääteisistä osista (hoitoraha ja hoitolisä) ja kuntalisästä (Helsinki-
lisä) 
• Hoitoraha  alle 3- vuotiaasta kotihoidossa olevasta lapsesta on 342,95 euroa/kk, lisäksi kotihoidossa 

olevista alle 3-vuotiaista sisaruksista maksetaan hoitorahaa 102,67 euroa ja yli 3-vuotiaista alle 
kouluikäisistä sisaruksista 65,97 euroa. 

• Tulosidonnainen hoitolisä on 0-183,53 euroa/kk. Hoitolisä on perhekohtainen ja sitä maksetaan vain 
yhdestä lapsesta. 

• Kunta voi maksaa lisäksi kuntalisää. Helsinki-lisä maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta 
maksetaan kotihoidon tukea. 

• Helsinki- lisän muutos: Helsinki-lisänä maksetaan 1.6.2021 alkaen 264 e/kk alle 1-vuotiaista lapsista. 
Helsinki-lisää ei makseta 1 vuotta täyttäneistä lapsista 1.6.2021 alkaen. 
 

Tuen hakeminen  
Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta sähköisesti tai hakemuslomakkeella WH1. Ohjeet tuen 
hakemiseen www.kela.fi/kotihoidontuki 
 
Varhaiskasvatuspaikan hakeminen  
Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan viimeistään neljä kuukautta ennen paikan tarvetta tai heti kun tarve on 
tiedossa. Varhaiskasvatuksen vaihtoehtoihin ja hakeutumiseen voi tutustua ja kunnallista 
varhaiskasvatuspaikkaa hakea sähköisesti https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-
koulutus/paivahoito/paivahoidon-vaihtoehdot/ ja asiointi.hel.fi  
 
 
 
 
 
Kotihoidon tuen lakisääteiset osat ja Helsinki-lisä 1.6.2021 alkaen 
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Kotihoidon tuki Hoitoraha* Hoitolisä** Helsinki-lisä*** Tuet yhteensä 

Kun perheessä on alle 1-vuotias lapsi 342,95 0-183,53 264 606,95-790,48 

Kun lapsi on täyttänyt 1 vuotta, mutta on 
alle 3-vuotias 

342,95 0-183,53 0 342,95-526,48 

 

* Muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista hoitorahaa maksetaan 102,67 euroa/lapsi. Yli 3-vuotiaista, alle 
kouluikäisistä perheen lapsista hoitorahaa maksetaan 65,97 euroa/lapsi. 
** Hoitolisä määräytyy perheen bruttotulojen ja perheen koon mukaan, ja sitä maksetaan vain yhdestä 
lapsesta. 
*** Helsinki-lisä maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea. 

 
 
Satu Järvenkallas  
Varhaiskasvatusjohtaja 


