TORNION KAUPUNKI
SIVISTYSPALVELUT

YKSITYISEN HOIDON TUEN
KUNTALISÄN HAKEMUS

Varhaiskasvatuspalvelut
Suensaarenkatu 4, 95400 TORNIO

Hakemus saapunut, pvm________________
HAKIJA

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Postiosoite

Ammatti

Puh.

Työpaikka / opiskelupaikka

HAETTAVA
AIKA

Puolison/avopuolison nimi

Henkilötunnus

Työpaikka / opiskelupaikka

Puh.

Mille ajalle yksityisen hoidon tuen kuntalisä haetaan?

PÄIVÄHOIDON Päivähoitolain mukainen päivähoidon tuottaja
TUOTTAJA

Perhepäivähoitaja

Työsopimussuhteinen päivähoidon tuottaja

Päiväkoti

Sukunimi ja etunimet / Päiväkoti

Henkilötunnus / Y-tunnus

Postiosoite

Puh.

MAKSUOSOITE

Pankin nimi (BIC-pankkitunniste) ja täydellinen tilinumero (IBAN-tilinumero)

HOITOSOPIMUS

Merkitään samassa hoitopaikassa olevat saman perheen lapset. Jos lapsilla on eri hoitaja, käytetään eri lomaketta.
Lapsen sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Päivähoito alkaen/ajalla

Hoitomaksu

HOITOMAKSU
Yksityisen hoidon tuki maksetaan päivähoidon tuottajalle enintään hoitomaksun suuruisena.
JA ENNAKKOMaksetaanko hoitajan loma-ajalta hoitomaksua/palkkaa
Työsuhteisen palkan määrä €/kk (2)
PERINTÄREKISTERIIN MERKyllä
Ei. Loma-aika
KITSEMINEN

Kopio työsopimuksesta (3)

Merkitty ennakkoperintärekisteriin (esitettävä ennakkoperintärekisteriote) (4)
ALLEKIRJOITUKSET

Hakija
Päiväys ja allekirjoitus

Päivähoidon tuottaja
Päiväys ja allekirjoitus

VAADITTAVAT

nro1

KELAn yksityisen hoidon tuen päätös

LIITTEET:

nro 2

sivutuloverokortti

nro 3

kopio työsopimuksesta

nro 4

ennakkoperintärekisteriote

YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄ
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän myöntämisperusteet (koulutuslautakunta 23.4.2009)
ovat:
-

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan Torniossa asuville perheille. Lisän
suuruus on 200 euroa/kk/lapsi 1.8.2009 alkaen. Lisää maksetaan alle
oppivelvollisuusikäisistä lapsista. Lisä puolitetaan, jos lapsi on kunnan
järjestämässä esiopetuksessa vuotta ennen kouluun menoa. Lisän maksaminen
päättyy viimeistään 31.7. sinä vuonna, jolloin lapsi aloittaa perusopetuksen
koulussa. Mikäli hoitopäiviä on 10 tai sen alle kuukaudessa, lisä puolitetaan.
Perheellä on velvollisuus tarkistaa lapsensa hoitopäivien määrä
kalenterikuukausittain.

-

Kuntalisä maksetaan perheille, joissa molemmat vanhemmat ovat / yksihuoltaja on
ansiotyössä tai opiskelemassa. Hakija ei saa äitiys- tai vanhempainrahaa tai ei ole
kotihoidontuella ja perheellä on päätös KELAn maksamasta yksityisen hoidon
hoitorahasta ja lisästä.

-

Kuntalisää ei makseta takautuvasti, vaan aikaisintaan hakemuksen jättökuukauden
alusta alkaen.

-

Kuntalisä maksetaan enintään päivähoidon korvaukseksi sovitun hoitomaksun
suuruisena.

-

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan päivähoidon tuottajalle.

-

Päivähoidon tuottaja on:
•
päivähoitolain 28 §:n mukaan kunnalle ilmoituksen tehnyt henkilö tai
yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa
kuten yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja
•
lapsen vanhemman kanssa lasten päivähoidosta työsopimuksen tehnyt
yksityinen päivähoitaja

-

Ennakkoperintärekisteriin merkityltä päivähoidon tuottajalta ei pidätetä ennakkoa
tukea maksettaessa. Tämän edellytyksenä on, että päivähoidon tuottaja on esittänyt
ennakkoperintärekisteriotteen. Muissa tapauksissa suoritetaan tuesta
ennakonpidätys.

-

Perheellä ja päivähoidon tuottajalla on velvollisuus ilmoittaa kuntalisän
myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta.

Hakemuksissa tulee olla kaikki tarvittavat liitteet. Maksupäivä on seuraavan kuukauden
10. päivä. Hakemukset tulee palauttaa päivähoitotoimistoon.

