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LASTEN YKSITYISEN HOIDON TUEN HARKINNANVARAISEN KUNTALISÄN EHDOT 

 

 

Sivistyslautakunta (13.12.2017 § 107) 

 

 

Harkinnanvaraista lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan ajalla 1.2.-31.12.2018 

seuraavin ehdoin: 

 

 

 Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan Inarin kunnassa asuvalle perheelle. 

 Perheen alle kouluikäinen lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa kunnan järjestämän  

varhaiskasvatuksen sijasta. 

 Perheellä on myönteinen päätös KELA:n maksamasta yksityisen hoidon tuesta. 

 Perheen molemmat huoltajat/yksinhuoltaja on ansiotyössä tai opiskelee päätoimisesti. 

 Hakija ei saa äitiys- tai vanhempainrahaa eikä ole kotihoidontuella. 

 Yksityisen hoidon tuen kuntalisää ei makseta takautuvasti vaan aikaisintaan hakemuksen  

jättökuukauden alusta. Minimiaika kuntalisän maksamiselle on vähintään yksi kalenterikuukausi. 

 Yksityisen hoidon tuen kuntalisää ei makseta heinäkuulta. 

 Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen päättyy viimeistään 30.6 sinä vuonna, kun lapsi 

aloittaa perusopetuksen.  

 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan suoraan päivähoidon tuottajalle, jonka tulee olla 

vähintään 18-vuotias. Kuntalisää maksetaan enintään päivähoidon tuottajan eläkeiän ylärajaan 

saakka (tällä hetkellä 68 vuotta).  

Päivähoidon tuottajajana voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta     

vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa tai yksityinen henkilö, joka on tehnyt lapsen huoltajan 

kanssa työsopimuksen. Yksityisen palveluntuottajan tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus kirjallisena 

kunnan sivistyslautakunnalle ennen toiminnan aloittamista. Kunta valvoo palvelun tuottajan 

toimintaa. Sekä työsopimussuhteen että yksityisen palveluntuottajan tulee olla kunnan  

hyväksymiä. 

 Ennakkoperintärekisteriin merkityltä päivähoidon tuottajalta ei pidätetä ennakkoa kuntalisää  

maksettaessa, joka edellyttää sitä, että hän on esittänyt ennakkoperintärekisteriotteen. Muissa 

tapauksissa kuntalisästä suoritetaan ennakonpidätys. Huoltajat työnantajina huolehtivat mm. 

työnantajamaksuista. 

 Perheen ja päivähoidon tuottajan tulee ilmoittaa yksityisen hoidon tuen kuntalisän myöntämiseen 

vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta. Kuntalisä voidaan periä takautuvasti pois, mikäli tuen 

maksamisen perusteet ovat perheessä muuttuneet. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Yksityisen hoidon kuntalisää maksetaan: 

 

Työsopimussuhteinen hoitaja kotona: 

 

Alle kouluikäinen lapsi, kokopäivähoito   250 €/kk 

Alle kouluikäinen lapsi, osapäivähoito (vähintään 10 pv/kk tai 20 h/vk)  125 €/kk 

 

 

Perhepäivähoito / päiväkoti: 

 

Alle kouluikäinen lapsi, kokopäivähoito   300 €/kk 

Alle kouluikäinen lapsi, osapäivähoito (vähintään 10 pv/kk tai 20 h/vk)  150 €/kk 

 

 

      Hakemuslomakkeita saa varhaiskasvatustoimistosta kunnanvirastolta sekä Inarin kunnan  

      www- sivuilta kohdasta sivistyspalvelut, varhaiskasvatus (www.inari.fi). Hakemuksissa tulee olla      

      kaikki tarvittavat liitteet ja ne palautetaan varhaiskasvatustoimistoon, os. Inarin kunta, Piiskuntie 2,    

      99800  Ivalo. Maksupäivä on seuraavan kuukauden 16. päivä. 

 

     

 

      

 

       Lisätietoja: 

 

Varhaiskasvatusjohtaja Pirkko Saarela puh. 040 7441259 

Perhepäivähoidonohjaaja Krista Känsälä puh. 040 7441210 

Toimistosihteeri Merja Kukkala puh. 040 7024414 

 Sähköpostiosite: etunimi.sukunimi@inari.fi 

 

http://www.inari.fi/

