
 

 
 
YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON TOIMINTAOHJEITA 1.1.2020 
 
Yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä, kun perhe palkkaa hoitajan kotiin: 
 

1. Yksityisen perhepäivähoitajan tulee olla kunnan hyväksymä 
- Hakemuksen yksityiseksi perhepäivähoitajaksi saa varhaiskasvatustoimistoilta tai osoittees-

ta www.sievi.fi/verkkopalvelut.  
- Hakemus yksityiseksi perhepäivähoitajaksi toimitetaan Sievin varhaiskasvatustoimistoon 
- Varhaiskasvatustoimistosta lähetetään Kelalle tieto hoitajan hyväksymisestä yksityisen hoi-

don tuen maksamista varten. 
 

2. Perhe tekee kirjallisen, vähintään kuukauden kestävän työsopimuksen hoitajan kanssa 
- Työsopimuslomakkeita on saatavissa esim. varhaiskasvatustoimistosta. 
- On huomioitava, että perheen tulee maksaa hoitajalle vähintään myönnettävien tukien suu-

ruista palkkaa. 
- Toimiessaan työnantajana, perhe vastaa työnantajamaksuista (mm. sosiaaliturva- ja eläke-

maksu), joista tietoja löytyy osoitteesta www.palkka.fi sekä osoitteesta www.hoitopaikka.net. 
Perhe vastaa myös lakisääteisten ilmoitusten tekemisestä Verohallintoon, työeläkeyhtiöille ja 
kansalliseen tulorekisteriin. 
 

3. Perhe hakee seuraavat tuet 
- Yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrä määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden 

laajuuden mukaisesti. Kela maksaa (2020) hoitorahaa joko 64.00 €/kk tai 173.95 €/kk sen 
mukaan, kuinka laajaan varhaiskasvatukseen lapsella on oikeus. Kela selvittää varhaiskas-
vatusoikeuden laajuuden niiden lasten osalta, joista maksetaan yksityisen hoidon tukea. 
Myös mahdollisen tulosidonnaisen hoitolisän määrä puolittuu, jos lapsesta maksetaan pie-
nempää hoitorahaa. Tuet haetaan Kelalta, jota varten Kelalla oma lomake. Perhe hakee tu-
et, jotka Kela maksaa yksityiselle hoitajalle. Kela suorittaa työntekijän ilmoittaman veropro-
sentin suuruisen veronpidätyksen tuesta ja perhe vastaa työnantajamaksuista (ks. kohta 2.). 

- Yksityisen hoidon tuen kuntalisä, joka haetaan varhaiskasvatustoimiston kautta. Yksityi-
sen hoidon tuen kuntalisähakemusen saa varhaiskasvatustoimistosta tai osoitteesta 
www.sievi.fi/verkkopalvelut ja hakemus toimitetaan varhaiskasvatustoimistoon. Yksityisen 
hoidon tuen kuntalisä voidaan myöntää perheeseen työsuhteessa olevalle hoitajalle, mikäli 
hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta.  

- Perhe hakee yksityisen hoidon tuen kuntalisän, joka maksetaan yksityiselle hoitajalle. Var-
haiskasvatustoimistossa suoritetaan työntekijän ilmoittaman veroprosentin mukainen veropi-
dätys myönnetystä yksityisen hoidon tuen kuntalisästä tuesta ja perhe vastaa työnantaja-
maksuista (ks. kohta 2.). 
 

4. Perheen tehtävät työnantajana 
- Suorittaa työnantajamaksut koko palkkasummasta (yksityisen hoidon tuki + kuntalisä + 

mahdollinen perheen maksama palkka). Työnantajamaksut voi suorittaa www.palkka.fi si-
vustolla kirjautumalla omilla pankkitunnuksilla palveluun. Työnantajana toimivan perheen ei 
välttämättä tarvitse käyttää esim. tilitoimiston palveluja.  

- Palkka.fi-palvelun avulla työnantajana toimiva perhe maksaa esim. oman palkkaosuutensa 
nettopalkan työntekijälle. Ohjelma tilittää suoraan työnantajan lakisääteiset maksut Verohal-
linnolle ja työeläkeyhtiöille.  Palvelun kautta voi hoitaa myös lakisääteiset ilmoitukset Vero-
hallintoon ja työeläkeyhtiöille. 

- Perhe hankkii tapaturmavakuutuksen työntekijälle. 
 

5. Varhaiskasvatustoimistoon toimitettavat asiakirjat:  
- hakemus yksityiseksi perhepäivähoitajaksi (liitteenä todistukset, verokortti) 
- rikosrekisteriote, mikäli työsuhde kestää yli 3kk 
- perheen ja hoitajan välinen työsopimus 
- päätös Kelan myöntämästä yksityisen hoidon tuesta ja mahdollisesta hoitolisästä  
- yksityisen hoidon tuen kuntalisähakemus, mikäli hoitaja on palkattu työn tai opiskelun vuoksi 

 
Lisätietoja:  
Sievin varhaiskasvatustoimisto 
Varhaiskasvatuspalvelut 
puh. 044 4883 351   
Haikolantie 16 
85410 SIEVI 

 

http://www.sievi.fi/verkkopalvelut
http://www.palkka.fi/
http://www.hoitopaikka.net/
http://www.sievi.fi/verkkopalvelut
http://www.palkka.fi/

