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YKSITYISEN HOIDON TUKEEN MAKSETTAVA KUNTALISÄ 

 

 
Siilinjärven kunta maksaa yksityisen hoidon tukeen kuntalisää. Kuntalisä maksetaan 
suoraan yksityiselle hoitajalle. Kuntalisä mahdollistaa sen, ettei perheiden maksama 
päivähoitomaksu muodostu kunnallista päivähoitomaksua suuremmaksi. 
 
Kuntalisä lasketaan sopimus- tai kattohinnasta. Sopimushinnasta mikäli se on pienempi kuin 
kattohinta. 
 
Kattohinnat ovat seuraavat 1.1.2015 alkaen: 
 

 kokopäivähoidossa 598,00 € / kk 

 osapäivähoidossa 359,00 € / kk 

                  
 

Kuntalisän määrittäminen 
 

Kuntalisä lasketaan vähentämällä katto-/sopimushinnasta Kelan maksama yksityisen hoidon 
tuki sekä perheelle määritelty kunnallisen päivähoidon hinta (ensimmäisestä lapsesta 
enintään 290 €/kk, toisesta lapsesta enintään 261 €/kk). Erotus on kuntalisä. 
 
Esim. 598,00 € - 172,25 € - 290,00 € = 135,75 €/kk 
 
Jos sovittu hoitomaksu on suurempi kuin kattohinta, jää perheen maksettavaksi tulojen 
mukaisen hoitomaksun lisäksi myös sovitun hoitomaksun ja kattohinnan välinen erotus. 

Esim. sovittu hoitomaksu 650,00 € - kattohinta 598,00 € = 52,00 € 

Kuntalisää laskettaessa otetaan huomioon hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa,  
ts. sopimuslapset, joilla on 10 tai 15 hoitopäivää kuukaudessa. Mikäli perhe käyttää hoitoa 
esim. 15 pv/kk, lasketaan kattohinta jakamalla kuukausimaksu 20:llä ja kertomalla 
sovittujen hoitopäivien lukumäärällä. 
 
Esim. 598,00 € : 20 x 15 = 448,50 €/kk 
 
Kuntalisä määritellään, kun Kela on tehnyt päätöksen yksityisen hoidon tuesta. 

 

Tiedustelut  Kuntalisää koskevat tiedustelut ja hakemuksen palautus:  

Siilinjärven kunta, Varhaiskasvatuspalvelut, PL 5 , 71801 Siilinjärvi  
toimistosihteeri Sari Linna   puh. 044 740 1973 
toimistosihteeri Anne Pelkonen   puh. 044 740 1615 
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Liitteet Kopio Kelan päätöksestä, hoitosopimuksesta, hoitajan verokortti (jos ei ole ennakkoperintärekisterissä)  
sekä perheen tulotositteet 

Annettuihin tietoihin tulevista muutoksista pyydetään ilmoittamaan Siilinjärven kunnan varhaiskasvatuspalveluihin kunnantalolle 

 

Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

 
 

 

 Osoite  Puh. (työ/koti) 

 
 

 

Sähköposti 

 

 

 Kuntalisää haetaan ajalle _____/_____ 20____  -  _____/_____ 20____ 
 

 Hoitoon tulevat/hoidossa olevat lapset  
 Nimi Henkilötunnus 

  

  

  

  

 Lapsen hoitaja/hoitopaikka Hoitajan henkilötunnus/Y-tunnus 

 
 

 

 Osoite Puhelin 

 
 

 

Sähköposti 
 

 
 Hoitajan pankki ja IBAN-numero: 

 
 

Sovittu hoitomaksu   €/kk 

Kokopäivähoito (yli 5 h/pv)  

Osapäivähoito (alle 5 h/pv)                                                             

Subjektiivinen hoito 20 h/vko  

Hoitopäiviä kuukaudessa 

☐ 10 pv/kk  

☐ 15 pv/kk  

☐ kaikki toimintapäivät  

 Tulotositteet liitteenä 

 Perhe ei toimita tulotietoja (korkein maksu) 
 
Sitoudun ilmoittamaan välittömästi, jos lapsen hoitojärjestelyt tai perheen tulot muuttuvat.  
Olen tietoinen, että väärin perustein maksettu kuntalisä peritään takaisin 
Asiakassuhde syntyy kun kotihoidon tuen kuntalisähakemus on jätetty kuntaan. Asiakkuudesta syntyy 
Henkilötietolain (523/1999) mukainen henkilörekisteri. 

 Paikka, aika ja allekirjoitus 

 
 _________________________     _____/_____ 20____     ________________________________ 
                                                                                                                                                                              allekirjoitus 
 


