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§ 85
Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksuttomuus

HEL 2018-004949 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että kaupungin omana toiminta-
na järjestettävä varhaiskasvatuksen kerhotoiminta päiväkotien ja leikki-
puistojen kerhoryhmissä on toistaiseksi asiakasperheille maksutonta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Risto Keskinen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 050 597 8748

risto.keskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kerho on vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle, yksityisen hoidon tuella 
järjestetylle hoidolle ja yksityisille palvelusetelikerhoille.

Kerhot ovat toimineet maksuttomana useita vuosia. Niiden maksutto-
muudesta on päätetty 1-2 toimintakautta kerrallaan. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan päätöksessä 29.8.2017 § 19 Kasvatus -ja koulutuslau-
takunnan talousarvioehdotus 2018 ja taloussuunnitelmaehdotus 2018-
2020 todetaan: ”Kerhotoiminnan maksuttomuus on päätetty varhais-
kasvatuslautakunnassa vuoden 2017 loppuun asti. Kerhotoiminnan 
maksuttomuuteen esitetään jatkoa vuodelle 2018. Asia edellyttää erilli-
sen päätöksen.” 

Vuoden 2018 budjettiin kerhotoimintaan on varattu 2 022 900 euroa ja 
kerhotoimintaan arvioidaan osallistuvan keskimäärin 1 050 lasta kuu-
kaudessa. Kerhotoiminnan kustannuksen arvioidaan olevan vuoden 
2018 aikana keskimäärin 1 927 euroa lasta kohden. 

Kerhoryhmissä on lapsia enintään 13. Alle 3-vuotiaat huomioidaan ker-
hon lapsimäärässä kerhokohtaisesti harkiten. Kerhon rakenteen tulee 
olla toimiva ja turvallinen. Kerhoa ohjaa yksi tai erityisistä syistä (met-
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säkerhot) kaksi vakanssilla olevaa leikkipuiston tai päiväkodin työnteki-
jää. Syksyllä alkaviin kerhoihin haetaan pääsääntöisesti huhtikuun lop-
puun mennessä. Vapaita paikkoja voi kysyä ympäri vuoden suoraan 
leikkipuistoista ja päiväkodeista. Jos lapsesta maksetaan yksityisen 
hoidon tukea, hän ei voi samanaikaisesti osallistua kerhotoimintaan. 
Kotihoidontuen saaminen ei ole este kerhotoimintaan osallistumiseen.

Asiakastyytyväisyyskyselyistä saadut tulokset vastaavat muun varhais-
kasvatuksen toiminnasta saatua tyytyväisyystasoa. Vastauksissa nousi 
positiivisesti esiin se, että kerhotoiminta tukee vanhemmuutta ja lapsen 
sosiaalista kehitystä sekä koettiin, että henkilökunnalla on taito kuun-
nella ja keskustella. Vastauksissa oli jonkin verran hajontaa siinä, onko 
ulkotoimintaa tai sisätoimintaa riittävästi. 

Lapsivaikutusten arviointi

Kerhotoiminnan maksuttomuus madaltaa kynnystä kunnallisen tai yksi-
tyisen päivähoidon ulkopuolella olevien, alle kolmevuotiaiden lasten 
saada kokemuksia osallisuudesta ja ryhmässä toimimisesta varhais-
kasvatussuunnitelman mukaisesti. Kun maksuttomuus aloitettiin, kerho-
toiminnan osallistujamäärä kaksinkertaistui v. 2011 ja on vakiintunut 
samalle tasolle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Risto Keskinen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 050 597 8748

risto.keskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


