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Laki
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 3 §:n

2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 917/2017, seuraavasti:

3 §

Hoitomuodon valinta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tässä laissa tarkoitettuun kotihoidon tuen hoitorahaan ja hoitolisään on oikeus myös

lapsesta, jonka vanhemmalla tai huoltajalla on ulkomaalaislain (301/2004) 78 §:n 1 tai
2 momentin taikka 3 momentin 1, 2, 5 tai 7 kohdan mukainen työnteko-oikeus. Lisäksi
vanhemmalla tai huoltajalla on oltava Suomessa voimassa oleva työ-, virka- tai muu pal-
velussuhde ja lupa työskennellä Suomessa vähintään kuuden kuukauden ajan. Hoitora-
haan ja hoitolisään on oikeus myös lapsesta, jonka vanhempi tai huoltaja on rekisteröity
työttömäksi työnhakijaksi vähintään kuusi kuukautta kestäneen työsuhteen päätyttyä. Li-
säksi hoitorahaan ja hoitolisään on oikeus lapsesta, jonka vanhemmalla tai huoltajalla on
lupa työskennellä Suomessa yli yhdeksän kuukauden ajan kolmansien maiden kansalais-
ten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun
lain (908/2017) nojalla ellei sisäisen siirron saaneeseen työntekijään sovelleta kahdenvä-
listen sopimusten mukaan alkuperämaan oikeutta. Hoitorahaan ja hoitolisään ei ole
oikeutta lapsesta, jonka vanhemman tai huoltajan työnteko-oikeus perustuu kolmansien
maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työsken-
telyä varten annettuun lakiin (907/2017). Hoitorahaan ja hoitolisään on oikeus myös lap-
sesta, jonka vanhemmalle tai huoltajalle on myönnetty kolmansien maiden kansalaisten
maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaa-
ehtoistoiminnan perusteella annetun lain (719/2018) mukainen tutkijan oleskelulupa tie-
teellisen tutkimuksen tekemistä varten vähintään kuuden kuukauden ajaksi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2018.
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HaVM 7/2018
EV 72/2018
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OIKAISU
Merkitty kohta on lisätty oikaisuna.
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