PERHEPÄIVÄHOITAJAN
KUNTALISÄHAKEMUS
Vastaanotto / pvm
Ajanjakso

Nurmijärven kunta
Sivistystoimi / Kuntalisät
Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi

Päätös §
Prima
viranomaismerkinnät

Lapsen nimi

Henkilötunnus

Perheen osoite

Kotikunta

LAPSEN TIEDOT
Jokaisesta lapsesta on
täytettävä oma lomake

Ajanjakso, jolle kuntalisää haetaan

Hoitajan nimi

PERHEPÄIVÄHOIDON
KUNTALISÄHAKIJA

Henkilötunnus

Kunnallinen perhepäivähoitaja
Puhelin koti / työ

Yksityinen perhepäivähoitaja
Sähköpostiosoite

Tiliyhteys

Etuus- tai sivutuloverokortti liitteenä. Jos verokorttia ei toimiteta, pidätetään veroa 40 %.

Lapsen nimi ja syntymäaika

HOIDOSSA
OLEVAT LAPSET

Kesk. määräinen
hoitoaika / pv
alle 5 h
yli 5 h

Lapsen nimi ja syntymäaika

Kesk. määräinen
hoitoaika / pv
alle 5 h
yli 5 h

Lapsen nimi ja syntymäaika

Kesk. määräinen
hoitoaika / pv
alle 5 h
yli 5 h

Päivämäärä

Hakijan
ALLEKIRJOITUS

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun tietojen tarkistamiseen
asianomaisilta tahoilta.

_________________________________________________
Hakijan allekirjoitus
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PERHEPÄIVÄHOITAJAN OMISTA LAPSISTA MAKSETTAVA KUNTALISÄ
Perhepäivähoitajan kuntalisän suuruus on 200 € kuukaudessa ja se on haettava jokaisesta lapsesta
erikseen.
Perhepäivähoitajan kuntalisää maksetaan perheen jokaisesta kotona hoidettavasta, alle
esiopetusikäisestä lapsesta, jonka oikeus kotihoidon tuen kuntalisään on päättynyt. Tukea
maksetaan sen vuoden kesäkuun loppuun, jolloin lapsen oikeus esiopetukseen alkaa.
Perhepäivähoitajan kuntalisän saamisen edellytys on, että perhepäivähoitajan oma lapsi/lapset eivät
käytä subjektiivista oikeutta kunnalliseen päivähoitoon tai yksityisen hoidon tukeen.
Tuen saamisen edellytyksenä on myös, että hoitajalla on hoidossa vähintään yksi
kokopäiväinen päivähoitoikäinen lapsi. Yksityisen perhepäivähoitajan hoitolapsista tulee olla
voimassa oleva yksityisen hoidon tuki ja heidän tulee olla Nurmijärven kuntalaisia.
Kuntalisän saaminen ei estä avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin osallistumista.
Kuntalisää myönnetään kokonaisilta kalenterikuukausilta siltä ajalta, kun kunnallisella hoitajalla on
voimassa oleva työsuhde tai yksityisellä hoitajalla on voimassa oleva hoitosopimus. Kuntalisää ei
makseta takautuvasti hakukuukautta edeltävältä ajalta.
Kyseisen kuntalisän maksupäivä on kunkin kuukauden viimeinen arkipäivä.
Hakija on velvollinen ilmoittamaan kuntalisän myöntämisen edellytyksissä tapahtuvista muutoksista.
Aiheettomasti maksettu kuntalisä peritään takaisin. Jos hoitolapsen hoitosuhde päättyy tai oma lapsi
aloittaa esiopetuksen tulee siitä ilmoittaa välittömästi kuntaan.
Kuntalisä on saajalle veronalaista tuloa, joten ennakonpidätys suoritetaan maksajan toimesta ja
palkkaverokortti tai verokortti etuutta varten tulee toimittaa hakemuksen liitteenä. Kuntalisän
ollessa voimassa tammi-helmikuussa on uusi verokortti toimitettava kalenterivuosittain helmikuun
15. päivään mennessä sivistystoimeen, muussa tapauksessa perimme 40 % veroa.
Lomakkeen palautus/mahdolliset yhteydenotot
Nurmijärven kunta/Perhepäivähoidon kuntalisät
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 2270 ja 040 317 4064
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