
 
KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄHAKEMUS
 Hakemus vastaanotettu_____/_____20____

HAKIJAN
TIEDOT

Nimi:

Henkilötunnus: Kotikunta:

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka: Puhelinnumero:

Äidinkieli:  ____suomi   ____ muu, mikä 

Sähköpostiosoite: 

IBAN-tilinumero FI 

  PERHEEN
  TIEDOT

Avio- tai avopuolison nimi: Henkilötunnus: Ammatti tai tehtävä:

Työ-/opiskelupaikka:                     

  LAPSEN
  PERHETIEDOT   

Lapsi asuu    ____äidin ja isän   ____äidin ja avo-/aviopuolison   ____isän ja avo-/aviopuolison
____toisen vanhempansa kanssa

KOTONA 
HOIDETTAVAT 
LAPSET, JOILLE 
HAETAAN 
KOTIHOIDON 
TUEN 
KUNTALISÄÄ

Nuorin lapsi:    Nimi Henkilötunnus

2. lapsi Nimi Henkilötunnus

3. lapsi Nimi Henkilötunnus

4. lapsi Nimi Henkilötunnus

Perheen kaikki lapset hoidetaan kotona (esiopetus, varhaiskasvatus tukitoimena/asiantuntijalausunto ja
avoin varhaiskasvatus eivät ole kuntalisän saamisen este)

HAKUAIKA Haen kotihoidontuen kuntalisää ajalle ____/____ .20____- ____/____.20___
Kuntalisää voidaan myöntää enintään siihen saakka, kun nuorin lapsi täyttää 3-v.

LASTA HOITAVA
VANHEMPI
(rastita sopivat 
vaihtoehdot)

____ Saan kotihoidon tuen hoitorahaa ja -hoitolisää.
____ Olen jäänyt äitiyslomalle tai hoitovapaalle vakinaisesta työstä ja olen oikeutettu palaamaan työhön          
hoitovapaan päätyttyä (*) 
____ Olen jäänyt äitiyslomalle / hoitovapaalle määräaikaisesta työ- tai virkasuhteesta ja minulla on 
työttömyyspäivärahaan oikeuttava työhistoria (**) 
____ Olen jäänyt päätoimisesta opiskelusta hoitovapaalle (***) 

Sitoudun välittömästi ilmoittamaan olosuhteissa tapahtuvista muutoksista, joilla on vaikutusta kotihoidon tuen kuntalisän 
myöntämiseen. Suostun annettujen tietojen tarkistamiseen. Olen tietoinen, että väärin perustein maksettu kuntalisä peritään takaisin.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi
_____/_____ 20 ______  __________________________________________________________
                                            hakijan allekirjoitus
 Kuntalisää eli etuutta varten myönnetty muutosverokortti on toimitettava viimeistään myönteisen päätöksen jälkeen. 

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteeseen Valtuustontie 1, 62100 Lapua. Kuoreen maininta ”Varhaiskasvatus / Kotihoidon tuen 
kuntalisä.”

Hakemuksen mukana toimittamani liitteet: _______ kpl (rastita)
- Kelan päätös, jolla on myönnetty lasten kotihoidon tuen hoitoraha ja hoitolisä _____
- Työnantajan todistus tai päätös palkattomasta hoitovapaasta, josta ilmenee hoitovapaan kesto (*)_____
- Työnantajan todistus tai päätös äitiysvapaasta tai hoitovapaasta sekä kopio esim. työsopimuksista joista käy ilmi 
työttömyyspäivärahaan oikeuttava työhistoria (**) ____
- Kopio opiskeluoikeudesta (***) _____
- Todistus toisen samassa taloudessa asuvan vanhemman työsuhteesta (yrittäjältä esim. kaupparekisteriote) tai päätoimisesta 
opiskelusta ______

Huom! Hakemusta ei käsitellä mikäli vaaditut liitteet puuttuvat. 


