
 
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus 1.8.2022 alkaen 
 
KASOPLTK 12.04.2022 § 174    
103/12.00.00/2022    
 

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa säädetään 
oikeudesta taloudelliseen tukeen lapsen hoidon järjestämiseksi muussa 
kuin kunnallisessa päivähoidossa. Yksityisen hoidon tukea saa alle 
kouluikäisen lapsen hoitoon, jos lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa. 
Tuki maksetaan hoidon tuottajalle, mutta sitä hakee perhe, jonka lapsia 
hoidetaan. Yksityisen hoidon tuki koostuu hoitorahasta (n 178 euroa) sekä 
hoitolisästä (enintään n. 149 euroa) , joka on sidoksissa hoidettavan 
lapsen perheen tuloihin sekä perheen kokoon.  

 
Kansaneläkeindeksiin sidottujen lakisääteisten tukien euromäärät 
tarkistetaan vuosittain. Niiden lisäksi kunta voi harkintansa mukaan 
maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Lasten yksityisen hoidon tuen 
maksatuksen hoitaa Kela. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää on korotettu 
viimeksi varhaiskasvatuslautakunnan päätöksellä 24.11.2016  § 48. 

 
 Kela huolehtii lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien maksatuksesta 

ja huolehtii Asikkala kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Asikka-
lan kuntalisien maksamiseen liittyvistä tehtävistä. Kela laskuttaa maksa-
mistaan tuista kuntaa kuukausittain. Lisäksi kunta saa Kelalta säännölli-
sesti tilastot kustannuksista ja lasten yksityisen hoidon tukea saavien las-
ten määristä. 

 
 Asikkalassa toimii tällä hetkellä yksi yksityinen päiväkoti The English 

Playschool of Asikkala. The English Playschool monipuolistaa kunnan 
palvelutarjontaa ja vetovoimaisuutta. Koska päiväkoti on voittoa 
tavoittelematon yritys, pyritään kuntalisän nostolla turvaamaan 
Playschoolin toiminnan jatkuminen pitkällä aikavälillä.  

 
 Vaihtoehto 1: Nykyinen tilanne jatkuu 
 

Hoitomuoto Päiväkoti- 
hoito 

Ryhmäperhe-
päivähoito 

Perhepäivä-
hoito 

Työsuhtei- 
nen hoitaja 

Alle 3 vuotta  
500 € 

 
400 € 

 
400 € 

 
400 € 

Yli 3 vuotta  
350 € 

 
250 € 

 
250 € 

 
250 € 

 
 
 Yksityisellä päiväkodilla ei ole taloudellisesti mahdollista jatkaa 

toimintaansa ilman vuokran alennusta tai hoitomaksuja selvästi 
nostamalla. Yksityisellä päiväkodilla on omaa varainhankintaa. 

 
 Vaihtoehto 2: Päiväkodin lapsimäärä pysyy samana  

 
  

Hoitomuoto Päiväkoti- 
hoito 

Ryhmäperhe-
päivähoito 

Perhepäivä-
hoito 

Työsuhtei- 
nen hoitaja 

Alle 3 vuotta,  500 + 150 € = 
650 € 

400 + 150 € = 
550 € 

400 + 150 € = 
550 € 

400 + 150 € = 
550 € 

Yli 3 vuotta,  350 + 100 € = 
450 € 

250 +100 € = 
350 € 

250 + 100 € = 
350 € 

250 + 100 € = 
350 € 

 



Henkilöstömäärä ja tilavuokra pysyvät samana. Yksityisellä päiväkodilla 
tulee olla myös omaa varainhankintaa. Korotuksesta aiheutuvat 
lisäkustannukset ovat arviolta n. 37 000 euroa vuodessa. Vaihtoehto 2 
turvaa toiminnan jatkumisen 21 lapsella. 

 
 Vaihtoehto 3: Päiväkodin lapsimäärä on kasvava 

 

Hoitomuoto Päiväkoti- 
hoito 

Ryhmäperhe-
päivähoito 

Perhepäivä-
hoito 

Työsuhtei- 
nen hoitaja 

Alle 3 vuotta 500 + 200 € = 
700 € 

400 + 200 € = 
600 € 

400+ 200 € = 
600 € 

400+ 200 € = 
600 € 

Yli 3 vuotta 350 + 150 € = 
500 € 

250+ 150 € = 
400 € 

250+ 150 € = 
400 € 

250+ 150 € = 
400 € 

 
The English Playschool of Asikkalan näkemys on kasvattaa olemassa 
olevaa lapsimäärää. Lapsimäärän kasvaessa myös henkilöstömäärä ja 
tilavuokra kasvavat. Yksityisellä päiväkodilla tulee olla myös omaa 
varainhankintaa. Korostuksesta aiheutuvat lisäkustannukset ovat 
riippuvaisia lapsimäärästä. 
 
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän nosto kohdentuu päiväkotihoidon lisäksi 
myös ryhmäperhepäivä- ja perhepäivähoitoon sekä työsuhteisen hoitajan 
tuen määrään.  
 
Kuntalisän korostusta arvioidaan vuosittain talousarviovalmistelun 
yhteydessä. 
 
Asian tarkempi esittely tapahtuu kokouksessa. 

 
 
Valmistelija Varhaiskasvatuspäällikkö Anttila Hillevi 
 
Esittelijä Sivistysjohtaja Haapanen Petri 

 
Päätösehdotus Lautakunta päättää, että Asikkalan kunta nostaa yksityisen hoidon tuen 

kuntalisää alle 3 vuotiaiden osalta 150 euroa, yhteensä 650 euroa ja yli 3 
vuotiaiden kohdalla 100 euroa, yhteensä 450 euroa. Yksityisen hoidon 
tuen kuntalisän korotus astuu voimaan 1.8.2022 alkaen. 
 

Uusi ehdotus Lautakunta päättää, että Asikkalan kunta nostaa yksityisen hoidon tuen 
kuntalisää alle 3 vuotiaiden osalta 150 euroa, yhteensä 650 euroa ja yli 3 
vuotiaiden kohdalla 100 euroa, yhteensä 450 euroa. Yksityisen päiväkodin 
toiminta turvataan olemassa olevalla lapsimäärällä, enintään 21 lasta. 
Perheiden maksuosuus tulee pysyä vähintään nykytasolla. Tämän lisäksi 
yksityisellä päiväkodilla tulee olla omaa varainhankintaa. Yksityisen hoidon 
tuen kuntalisän korotus on  voimassa 1.8.2022- 31.7.2023.   

 
Päätös Uusi ehdotus hyväksyttiin. 
 


