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YKSITYISEN HOIDON TUKEEN MAKSETTAVA KUNTALISÄ 

 
 

Siilinjärven kunta maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Kuntalisä maksetaan suoraan 
yksityiselle perhepäivähoitajalle. Kuntalisä mahdollistaa sen, ettei perheiden maksama 
asiakasmaksu muodostu kunnallista asiakasmaksua suuremmaksi. 
 
Kuntalisä lasketaan sopimus- tai kattohinnasta. Sopimushinnasta mikäli se on pienempi kuin 
kattohinta. 
 
Kattohinnat ovat seuraavat 1.8.2020 alkaen: 
 

• kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa 700,00 € / kk 
• osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa 420,00 € / kk 

                  
 

Kuntalisän määrittäminen 
 

Kuntalisä lasketaan vähentämällä katto-/sopimushinnasta Kelan maksama yksityisen hoidon 
tuki sekä perheelle määritelty tulojen mukainen asiakasmaksu (ensimmäisestä lapsesta 
enintään 288 €/kk, toisesta lapsesta enintään 144 €/kk). Erotus on kuntalisä. 
 
Esim. 700,00 € - 173,95 € - 288,00 € = 238,05 €/kk 
 
Varhaiskasvatus siirtyy hoitoaikaperusteiseen asiakasmaksuihin 1.8.2020 alkaen. Perheen 
kanssa sovitaan kuukauden hoitotunnit, sopimus on voimassa vähintään kolme kuukautta. 
Varattua tuntimäärää käytetään kuntalisän laskemisessa. 
 
Esim. perhe sopii hoidon laajuudeksi 85-126 h/kk, asiakasmaksu on 70 % perheelle tulojen 
mukaisesta määritellystä maksusta 
 
Esim. 700,00 – 173,95 € - 201,60 € = 324,45 € 
 
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 Anne Pelkonen   puh. 044 740 1615 
toimistosihteeri Niina Raatikainen   puh. 044 740 1973 
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Liitteet Kopio Kelan päätöksestä, hoitosopimuksesta, perhepäivähoitajan verokortti (jos ei ole ennakkoperintärekisterissä)  
sekä perheen tulotositteet 

Annettuihin tietoihin tulevista muutoksista pyydetään ilmoittamaan Siilinjärven kunnan varhaiskasvatuspalveluiden toimistolle 
 

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: 
 
 
Palvelun tarve Sovittu asiakasmaksu, €/kk 
☐  0-50 h/kk  
☐  51-84 h/kk                                                             
☐  85-126 h/kk  
☐  127-147 h/kk  
☐  148 h/kk tai enemmän  

� 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 yksityisen hoidon tuen kuntalisähakemus on jätetty kuntaan. Asiakkuudesta syntyy  
Tietosuojalain (1050/2018) mukainen henkilörekisteri. 
 Paikka, aika ja allekirjoitus 
 
 _________________________     _____/_____ 20____     ________________________________ 
                                                                                                                                                                              allekirjoitus 
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