IITIN KUNTA
Päivähoito
PL 32
47401 KAUSALA
1.
Hakija

IITIN KUNNAN YKSITYISEN HOIDON TUEN HAKEMUS

vastaanotettu: pvm ____/____ 20____

Hakijana
vanhempi
Sukunimi ja etunimet

muu huoltaja

Henkilötunnus

Ammatti

Vakinainen asuinkunta

Tilapäinen oleskelukunta

Lähiosoite

Puhelinnumero (työ/koti)

Postinumero

Postitoimipaikka

Avio-/avopuolison nimi

Henkilötunnus

2.
Haen kunnallista yksityisen hoidon tukea
Hakemus
alkaen/ajalle
____/____ 20____ - ____/____ 20____
Oikeus edellyttää, että tuki myönnetään vähintään 1 kuukaudeksi.
3.
Maksuosoite

Tuki maksetaan palvelun tuottajalle.
Nimi
Osoite
Pankkiyhteys (IBAN- ja BIC-tilinumero)
Y-tunnus/henkilötunnus
Elinkeinonharjoittaja, merkitty ennakkoperintärekisteriin
Palkansaaja (huoltajan palkkaama hoitaja), verokortti toimitettu
Hoitopaikka hyväksytty (päiväh.ohj.päätös)

4.
Lasten
hoidon
järjestäminen

Lapsen nimi
Lapsen hoitaja/hoitopaikka

Henkilötunnus
Alkaen

Lapsen nimi
Lapsen hoitaja/hoitopaikka

Allekirjoitus

Hoitoaika
h/viikko

Alkaen

Hoitopaikan hinta
€/kk

Hoitoaika
h/viikko

Henkilötunnus
Alkaen

Hoitopaikan hinta
€/kk

Hoitoaika
h/viikko

Vakuutan tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan muutokset.
Paikka ja päiväys
____________ ____/____ 20
Huoltaja

Liitteet

Hoitopaikan hinta
€/kk
Henkilötunnus

Lapsen nimi
Lapsen hoitaja/hoitopaikka

pvm ____/____ 20____
pvm ____/____ 20____
pvm ____/____ 20____

Päivähoidon tuottaja

Kela:n päätös yksityisen hoidon tuen myöntämisestä toimitettu pvm________________
Iitin kunnan yksityisen hoidon tuen maksamisen edellytyksenä on Kelan yksityisen hoidon
tuen hakeminen.
Hakemus lähetetään osoitteella: Iitin kunta, Päivähoito, PL 32, 47401 KAUSALA
Käyntiosoite: Iitin kunta, Rautatienkatu 22, 47400 Kausala
Lisätietoja päivähoidonohjaa Salme Saari, puh. 040 5500 257

Iitin kunta/26.9.2017

Iitin Koulutuslautakunta 11.05.2017 § 28
Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan
a) kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta 300 €/ kk
b) osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta 150 € /kk
Kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta.
Osa-aikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta
ja viikoittainen hoitoaika vähintään 16 tuntia
Yksityisen hoidon kuntalisää maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta.
Lasten yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista kuntalisää ei makseta heinäkuulta.*)

Yksityisen hoidon tuen saaminen edellyttää aina, että lapsen hoitaja
-ei ole saman perheen jäsen
-on yksityishenkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt vähintään 1 kuukauden työsopimuksen
ja jonka kunta on hyväksynyt päivähoidon tuottajaksi tai
-on muu päivähoidon tuottaja (henkilö tai yhteisö), jonka kunta on hyväksynyt päivähoidon tuottajaksi
Kunta maksaa tuen hoitajalle tai päivähoidon tuottajalle. Mikäli kyseessä on palkattu hoitaja,
tulee työnantajan (lapsen vanhempien) tulee hoitaa työantajalle kuuluvat velvoitteet kuten ennakonpidätys, työeläkemaksut, lakisääteiset vakuutusmaksut, tapaturmavakuutus jne.
Hakemukseen tulee liittää Kelan myönteinen päätös yksityisen hoidon tuen myöntämisestä.

*) huom. poikkeaa Kelan menettelystä
Iitin koulutuskunta 12.9.2011
Tuki maksetaan vain kokonaisilta kalenterikuukausilta.
Tuki ei voi olla suurempi kuin kuukausittainen hoitomaksu.

Yksityisen hoidon tuki (Kelan ohje)
Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen
palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja.
Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä.
Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.
Milloin yksityisen hoidon tuen voi saada?
Yksityisen hoidon tuen edellytyksenä on, että lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa
eikä hänelle ole varattu sieltä hoitopaikkaa. Osallistuminen kunnan järjestämään esiopetukseen
vuotta ennen kouun alkua ei estä tuen saamista.
Yksityisen hoidon tuen saaminen edellyttää aina, että lapsen hoitaja ei ole saman perheen
* ei ole saman perheen jäsen
* on yksityishenkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt vähintään 1 kuukauden työsopimuksen ja
jonka kunta on hyväksynyt päivähoidon tuottajaksi tai
* on muu päivähoidon tuottaja (henkilö tai yhteisö), jonka kunta on hyväksynyt päivähoidon
tuottajaksi
Lasta voi hoitaa sukulainen (esim. isovanhempi), jos olet tehnyt hänen kanssaan työsopimuksen
ja maksat hänelle palkkaa. Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, voit hakea lapsillesi kotihoidon tukea, jolloin sukulainen voi hoitaa lapsia ilman työsopimusta.
Tukea voidaan maksaa myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, kun heitä hoitaa
kunnan hyväksymä hoitaja. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvista lapsista myönnetään yksityisen hoidon tukea sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta.
Yksityisen hoidon tukea voi hakea ainoastaan vanhempi, joka asuu lasten kanssa samassa
taloudessa. Ns. etävanhemmalla ei ole oikeutta tukeen.
Kela maksaa tuen aina palkkaamallesi hoitajalle tai päivähoidon tuottajalle. Yleensä hoitomaksut
ovat tukea suuremmat, ja maksat hoitomaksusta itse loput. Tuki on aina enintään lapsen hoito.
maksun suuruinen. Vaikka tuki maksetaan hoitajalle, haet tuen kuitenkin itse Kelasta.
Kun palkkaat yksityisen hoitajan
Yksityisen hoidon tuki on veronalainen, ja yleensä Kela tekee tuesta ennakonpidätyksen ennen
kuin se maksaa tuen hoitajalle (poikkeuksena hoitajat, joilla on ennakkoperintärekisteriote). Kun
palkkaat työsuhteisen hoitajan lapselle, toimit hoitajan työnantajana.
Sinun tulee työnantajana pidättää ennakko maksamastasi palkkaosuudesta ja lisäksi maksaa
sosiaaliturvamaksu. Työnantajan on myös huolehdittava tarvittavista lakisääteisistä vakuutusmaksuista, joita ovat työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu, tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuista perhe huolehtii koko palkan osalta,
myös Kelan maksamasta tuen osuudesta.
Ilmoitusvelvollisuus
Muista ilmoittaa Kelaan välittömästi, jos lapsen hoitojärjestelyt tai perheen tulot muuttuvat.
Kela tarkistaa hoitolisän muun muassa, jos perheen tulot muuttuvat.
Iitin kunta/26.9.2017

