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Yksityisen hoidon tuen kuntalisä lapsen kotona
tapahtuvaan hoitoon
Yksityisen päivähoidon kuntalisä on tarkoitettu niille
yksityisenhoidontukea saaville lasten huoltajille, jotka
palkkaavat hoitajan omaan kotiin. Kaksi perhettä voi
myös yhdessä palkata hoitajan kotiin. Samassa taloudessa asuvaa ei voi palkata lasten hoitajaksi ja lisäksi
hoitajan tulee asua pysyvästi Suomessa ja olla täysiikäinen.
Kuntalisää ei voi saada samaan aikaan äitiys-/
vanhempainrahan kanssa. Kuntalisä maksamiseen
sovelletaan Kelan kriteereitä ja kaupungin muita omia
ehtoja.
Kelan kriteerien lisäksi sovelletaan yksityisen hoidon
kuntalisään seuraavia ehtoja:

lapsen päivähoidon tarve on yli 25 tuntia viikossa

molemmat vanhemmat ovat päätoimisesti työssä tai opiskelemassa

kukaan perheen alle esiopetusikäisistä lapsista
ei ole päivähoitolain tarkoittamassa päivähoidossa

perheen kaikista alle esiopetusikäisistä yksityisenhoidontukeen oikeuttavista lapsista maksetaan kuntalisää

perhe ei voi kenestäkään lapsesta saada kotihoidontukea

kuntalisää hakevalla perheellä ei saa olla muita
sosiaalipoliittisia etuuksia esim. vanhempainraha

perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen
osallistuvasta lapsesta ei makseta kuntalisää

hoitolisän määrällä ei ole vaikutusta kuntalisään
Kuntalisää maksetaan yhdeltätoista kuukaudelta vuodessa 1.8. - 30.6. Tukea ei makseta taannehtivasti.
Kuntalisän suuruus on alle kolmevuotiaasta 280 euroa/kk ja yli kolmevuotiaasta 180 euroa/kk. Lisä maksetaan hoitajalle.
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Hakeminen
Yksityisen hoidon tuen hakija on perhe. Hakulomakkeen saa yhteispalvelupisteeltä (Kultasepänkatu 7) tai
Keravan kaupungin internetsivuilta osoitteesta
www.kerava.fi. Hakemus palautetaan yhteispalvelupisteelle. Yksityisen hoidontuen- ja selvitys palveluntuottajasta lomakkeita saa Kelan toimistoista. Hakemuksen liitteenä tulee olla:

selvitys päivähoidon tuottajasta lomake kunnan
allekirjoittamana

työsopimus hoitajan kanssa

Kelan päätös yksityisen hoidon tuesta

päivähoidon hoitajan alkuperäinen verokortti

ulkomaalaisilta hakijoilta oleskelulupa

molempien vanhempien (samassa taloudessa
asuvat) työ- tai opiskelutodistus

yrittäjiltä kaupparekisteriote, toiminimellä toimivalta YTJ-rekisteriote
Lisän maksaminen
Päätös kuntalisästä edellyttää kaikkien liitteiden toimittamista. Kuntalisää maksetaan sen kuukauden alusta,
milloin hakemus on jätetty ja päivähoidontarve alkaa.
Kuntalisä maksetaan jälkikäteen hoitajan pankkitilille
kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Lisä on saajalle
veronalaista tuloa. Lisää ei makseta
2 kuukautta lyhyemmältä ajalta. Mikäli lasten hoitoon ja maksuun liittyvät asiat muuttuvat, on perhe velvollinen ilmoittamaan niistä viipymättä
varhaiskasvatusosastolle. Lisä voidaan myös periä takaisin taannehtivasti, mikäli todetaan kuntalisä maksatuksen perustuneen vääriin tietoihin. Lautakunnalla on myös oikeus
muuttaa kesken maksatuksen ehto-
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