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§ 121
Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu kaudella 
2018 - 2019

HEL 2018-002264 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että viisivuotiaiden maksutonta 
varhaiskasvatusta (4 tuntia päivässä) järjestetään kokeiluna toiminta-
vuonna 2018-2019 kokovuotisesti varhaiskasvatuksen toiminta-aikoja 
noudattaen ja muutti tältä osin 17.4.2018 tehtyä päätöstään § 65. 

Maksujen määräytyminen 4 tuntia ylittävän varhaiskasvatuksen osalta 
säilyy 17.4.2018 tehdyn päätöksen mukaisena.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on myönnetty Opetus- 
ja kulttuuriministeriön myöntämää erillisrahoitusta viisivuotiaiden mak-
suttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun ajalle 1.8.2018 - 31.7.2019. 
Ministeriö on myöntänyt 400 000 euroa kompensoimaan menetettyä 
maksutuloa. Kokeilu koskee vuonna 2013 syntyneitä lapsia.

Avustuksen myöntämisen reunaehtoja:

 Avustusta voidaan myöntää kunnalle, joka järjestää kaikille vuonna 
2013 syntyneille lapsille 20 tuntia maksutonta varhaiskasvatuslain 
mukaista varhaiskasvatusta viikossa.

o Perheiltä ei saa periä tältä osin muita maksuja.
o Ylimenevästä varhaiskasvatuksesta voidaan periä var-

haiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 6 §:n 
mukainen maksu.
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o Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat voivat olla 
mukana sopimalla asiasta kunnan kanssa.

 Avustusta saa käyttää vain kompensoimaan 5-vuotiaille järjestettä-
vän 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen aiheuttamaa asia-
kasmaksutulojen vähenemistä.

 OKM:n myöntämän avustuksen määrä kattaa 20 prosenttia toteutu-
neesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä.

 Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä 
mainittuna päivänä. 

o Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tulokselli-
suusraportointi.

o Selvityksessä kartoitetaan avustuksen käytön tiedot, han-
kintojen kilpailutus, toteutuneet kustannukset sekä hank-
keen toteutunut rahoitus avustuksen käyttöajalta.

Avustuksella tuettavan kokeilun tavoitteena on:

 selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten var-
haiskasvatuksen osallistumisasteeseen,

 selvittää kokeilun vaikutusta perheen nuorempien lasten varhais-
kasvatuksen osallistumisasteeseen,

 selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia, 
 edistää vanhempien työllistymistä,
 selvittää 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen toteutustapaa ja pedago-

giikan kehittämistarpeita erityisesti suhteessa nykyiseen esiopetuk-
seen sekä 

 varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen.

Helsinki on aiemmin päättänyt viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskas-
vatuksen (4 tuntia) järjestämisestä ja määritellyt toiminta-ajaksi esiope-
tuksen toimintavuoden. Nyt kokeiluvuonna, ministeriön edellyttämänä 
järjestämme viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta koko vuo-
den, alkaen 1.8.2018 ja päättyen 31.7.2019. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi
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Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.04.2018 § 65

HEL 2018-002264 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että maksuttoman varhaiskas-
vatuksen (4 tuntia päivässä) lisäksi järjestettävän varhaiskasvatuksen 
maksut määräytyvät viisivuotiailla seuraavasti:

- kun varhaiskasvatusta on päivässä 4-5 tuntia, on maksu 20 % kokoai-
kaisen varhaiskasvatuksen maksusta,
- kun varhaiskasvatusta on 5-7 tuntia päivässä, on maksu 40 % kokoai-
kaisen varhaiskasvatuksen maksusta, ja
- kun varhaiskasvatusta on yli 7 tuntia päivässä, on maksu 65 % ko-
koaikaisesta varhaiskasvatuksen maksusta.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että viisivuotiaiden mak-
suton varhaiskasvatus järjestetään noudattaen Helsingissä päätettyjä 
esiopetuksen toiminta-aikoja. 

27.03.2018 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi


