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Ohje / Huoltajat 

 

Yksityisen hoidon tuen sisaruslisän hakeminen  

 

Yksityisen hoidon tuen sisaruslisää maksetaan Iiläisille perheille, joiden lapsia osallistuu yksityisen hoidon tuella 

järjestettyyn varhaiskasvatukseen yksityisessä päiväkodissa. Sisaruslisää maksetaan enintään 145 €/perhe. Mikäli 

perheen lapsia on sekä yksityisessä päiväkodissa, että kunnallisessa varhaiskasvatuksessa maksetaan sisaruslisä siihen 

varhaiskasvatuspaikkaan, jossa perheen ikäjärjestyksessä nuorin lapsi on varhaiskasvatuksessa. 

 

Sisaruslisä määräytyy alla olevan taulukon mukaan seuraavasti: 

Palvelutuote Tunnit/kk Päivät/kk Sisaruslisä

n määrä 

Kokoaikainen varhaiskasvatus 100% 151 h- kokoaikainen 

(joka päivä) 

145 €/kk 

Osa-aikainen varhaiskasvatus 90% 121-150 h 18 pv 131 €/kk 

Osa-aikainen varhaiskasvatus 75% 106-120 h 15 pv 109 €/kk 

Osa-aikainen varhaiskasvatus 60% 81-105 h 12 pv 87 €/kk 

Varhaiskasvatusoikeus enintään 20h/vk   50% 0-80 h 10 pv 73 €/kk 

 

 

Sisaruslisää hakee lapsen huoltaja, mutta se maksetaan yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle, joka 

vähentää huoltajalle myönnetyn päätöksen mukaisen euromäärän asiakkaan kuukausimaksusta. Tuen 

maksamisen edellytyksenä on, että palveluntuottaja on sitoutunut pienentämään perheeltä perittävää osuutta lapsen 

varhaiskasvatusmaksusta vastaavalla summalla. Sisaruslisä myönnetään takautuvasti enintään 6 kuukaudelta (vrt. Kela). 

Päätös tehdään toimintakausittain. 

 

Tulostettava sisaruslisän hakemus löytyy Iin kunnan nettisivuilta: opetus ja varhaiskasvatus varhaiskasvatus  

yksityisen hoidon kuntalisä   yksityisen hoidon tuen sisaruslisä hakemus 

 

Hakemus toimitetaan varhaiskasvatuspalveluihin osoitteella: Iin kunta / Varhaiskasvatuspalvelut / Jokisuuntie 2, 91100 

Ii. Puutteellisesti täytetty lomake palautetaan lapsen huoltajalle. Kopio päätöksestä lähetetään hakijalle. Lisäksi lapsen 

varhaiskasvatuspaikkaan lähetetään tiedoksianto päätöksestä. 

 

Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan palveluntarpeessa tapahtuvista muutoksista Iin kunnan 

varhaiskasvatuspalveluihin toimittamalla uusi palvelusopimus, joka on tehty yksityisen päiväkodin kanssa.  
Esimerkiksi päätös tehty kokoaikaisen varhaiskasvatuksen mukaan 145€/kk, ja palveluntarpeessa tapahtuu muutos osa-aikaiseen 

75% varhaiskasvatukseen, tulee huoltajan toimittaa Iin kunnan varhaiskasvatuspalveluihin uusi palvelusopimus, josta käy ilmi uudet 

sovitut asiakasmaksumäärät perheen kaikkien lasten osalta uutta sisaruslisäpäätöstä varten.  
 

Huoltaja on em. lisäksi velvollinen ilmoittamaan Iin kunnan varhaiskasvatuspalveluihin sen päivämäärän, jolloin lapsen 

varhaiskasvatus päättyy ko. toimipaikassa. 

 

 

Lisätietoja: 

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta ja ohjaus: Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutela p.040 6684114 

Sisaruslisää koskevien hakemusten käsittely ja päätösten valmistelu: Toimistosihteeri Sirpa Rajanti p.050 3106830 
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