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HARKINNANVARAISEN KUNTALISÄN MAKSAMINEN YKSITYISEN TAI 
KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN OMASTA LAPSESTA  
 
PERUSTEET: 
 
Yksityinen perhepäivähoito 
 
Yksityisessä perhepäivähoidossa olevista perheen omista lapsista maksetaan 
yksityisen päivähoidon tukea 260 euroa lapsesta kuukaudessa, edellyttäen, että: 

 

• kunta on hyväksynyt perhepäivähoitajan 

• alle esiopetusikäinen lapsi on oikeutettu päivähoitopaikkaan lasten 
päivähoidosta annetun lain (Laki 36/1973) 11 a §:n mukaan. 
Harkinnanvaraisen kuntalisän maksaminen päättyy 31.7. sinä vuonna, kun 
lapsi täyttää kuusi vuotta ja esiopetus alkaa. 

• lapsesta ei makseta kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea. Perheen 
kaikille lapsille on valittava sama tukijärjestelmä (Kelan maksamat tuet tai 
kuntalisä) 

• hoidossa on vähintään kaksi perheen ulkopuolista kokopäiväistä lasta, joiden 
kokopäiväinen (yli 5 h/pv) hoidon tarve on vähintään 11 päivää kuukaudessa. 
Muutoin perheen ulkopuolisten lasten kohdalla noudatetaan voimassa olevia 
yksityisen hoidon tuen ehtoja. 

• harkinnanvaraisen kuntalisän maksaminen myös omista lapsista päättyy 
ulkopuolisten lasten viimeiseen hoitopäivään 

• jos maksatuskausi katkeaa kesken kuukauden, maksu määräytyy kalenteri-
päivien mukaan 

• harkinnanvaraisen kuntalisän maksaminen omista lapsista katkeaa, mikäli 
perheen ulkopuoliset lapset ovat pois hoidosta yhtäjaksoisesti yli yhden 
kuukauden, poikkeuksena vanhempien vuosiloma 

• harkinnanvaraista kuntalisää omista lapsista ei makseta samanaikaisesti 
äitiys- tai vanhempainrahan kanssa 

 
Vanhempi on ilmoitusvelvollinen kaikista perheessä tapahtuvista muutok-
sista, jotka vaikuttavat harkinnanvaraisen kuntalisän maksamiseen. 
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Hakeminen ja maksaminen 
 
Maksaminen tapahtuu kerran kuukaudessa perheen toimittaman laskun perus-
teella. Harkinnanvarainen kuntalisä on ”muuta veronalaista ansiotuloa”, joten 
kunta perii maksettavasta kuntalisästä ennakonpidätyksen. Työnantajamaksuja 
siitä ei tarvitse maksaa. 

 
Kunnallinen perhepäivähoito 
 
Kunnallisen perhepäivähoitajan omasta lapsesta maksetaan harkinnanvaraista 
kuntalisää 260 euroa kuukaudessa edellyttäen, että: 
 

• perhepäivähoitajalla on vähintään kaksi perheen ulkopuolista kokopäiväistä 
lasta hoidossa, joiden kokopäiväinen (yli 5 h/pv) hoidon tarve on vähintään 
11 päivää kuukaudessa. 

• alle esiopetusikäinen lapsi on oikeutettu päivähoitopaikkaan lasten 
päivähoidosta annetun lain (Laki 36/1973) 11 a §:n mukaan 

• harkinnanvaraisen kuntalisän maksaminen perheen omista lapsista katkeaa, 
jos hoitaja siirtyy työskentelemään kodin ulkopuolelle, esimerkiksi 
päiväkotiin yhtäjaksoisesti yli kahdeksi viikoksi, jolloin hoitajalle tehdään 
uusi työsopimus. Harkinnanvaraisen kuntalisän maksaminen omista lapsista 
katkeaa kuitenkin välittömästi, mikäli he ovat kunnallisessa päivähoidossa 
perhepäivähoitajan työskennellessä tilapäisesti päiväkodissa. 

• jos maksatuskausi katkeaa kesken kuukauden, maksu määräytyy kalenteri-
päivien mukaan 

• harkinnanvaraisen kuntalisän maksaminen omista lapsista katkeaa, mikäli 
kaikki hoitolapset ovat pois hoidosta yhtäjaksoisesti yli yhden kuukauden, 
poikkeuksena hoitajan ja hoitolasten vanhempien vuosiloma 

• harkinnanvaraista kuntalisää omista lapsista ei makseta samanaikaisesti 
äitiys- tai vanhempainrahan kanssa 

 
Omasta lapsesta ei peritä hoitomaksua eikä makseta kulukorvausta. 

 
Harkinnanvaraisen kuntalisän maksaminen 
 
Päivähoitoalueen johtaja tekee päätöksen harkinnanvaraisen kuntalisän 
maksamisesta. Harkinnanvarainen kuntalisä ei ole palkkaa, vaan muuta 
veronalaista tuloa, josta peritään ennakonpidätys. Maksatus hoidetaan palkan-
maksun yhteydessä. 
 
Mahdolliset virheelliset menettelyt tai väärinkäytökset selvitetään ja seuraamuk-
set määritellään tapauskohtaisesti. 




