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§ 272
Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava kor-
vaus viisivuotiaiden neljän tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuk-
sesta

HEL 2018-010824 T 05 01 08

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jatkaa yksityiselle palveluntuot-
tajalle maksettavaa korvausta viisivuotiaiden lasten maksuttomasta 
varhaiskasvatuksesta neljän tunnin osalta. Korvaus on 160 euroa kuu-
kaudessa ja se maksetaan lapsikohtaisesti 2014 syntyneistä lapsista 
ajalla 1.8.2019- 31.5.2020. Korvausta ei makseta 2014 syntyneille pi-
dennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville vieraskielisessä kaksivuo-
tisessa esiopetuksessa oleville lapsille.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Anne Mäkiprosi, controller, puhelin: 310 20022

anne.makiprosi(a)hel.fi
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Helsingin kunnallisessa 
varhaiskasvatuksessa jatkuu toimintavuonna 2019-2020 maksuton nel-
jän tunnin varhaiskasvatus viisivuotiaille lapsille. Tämän takia on perus-
teltua, että korvauksen maksamista jatketaan myös yksityiseen var-
haiskasvatukseen osallistuville 2014 syntyneille viisivuotiaille lapsille 
toimintavuonna 2019-2020. 

Keväällä 2018 päätettiin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa aloittaa 
neljän tunnin maksuton varhaiskasvatus viisivuotiaille lapsille toiminta-
vuonna 2018-2019. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 17.4.2018 
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maksaa 160 euron kuukausikorvauksen yksityiseen varhaiskasvatuk-
seen viisivuotiaista 2013 syntyneistä lapsista esiopetusajalta 1.8.2018-
31.5.2019. Korvaus maksettiin, jotta myös yksityisessä varhaiskasva-
tuksessa voidaan alentaa perheiden maksamaa hoitomaksua viisivuo-
tiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen osalta.   

Yksityiselle palveluntuottajalle maksettavaksi korvaukseksi esitetään 
samaa summaa kuin toimintavuonna 2018-2019, eli 160 euroa lasta 
kohdin kuukaudessa. Korvausta maksetaan kymmenen kuukauden 
ajalta. Kustannusarvio toimintavuodelle 2019-2010 on 1 230 000 euroa. 
Lokakuuhun 2018 mennessä korvausta on maksettu yhteensä 759 lap-
selle 96 päiväkotiin. Lokakuun loppuun mennessä kustannus on ollut 
360 000 euroa.      

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa perheet maksavat hoitomaksuna 
omavastuun, joka on yksityisen hoidon tuen ja palveluntuottajan määrit-
telemän varhaiskasvatuksen hinnan välinen erotus. Korvaussumma 
160 euroa saatiin  keskiarvosta ja mediaanista, joka laskettiin kaikkien 
yksityisten päiväkotien vanhempien maksettavaksi jäävästä omavas-
tuusta (hoitomaksu). Näin saatu hoitomaksun keskiarvo kerrottiin neljän 
tunnin hoitopäivän prosenttiosuudella ja summaksi saatiin 160 euroa.

Palveluntuottaja laskuttaa kuukausittain jälkikäteen kaupunkia ja lasten 
läsnäolo kussakin päiväkodissa todennetaan vanhempien ja tuottajan 
allekirjoittamalla erillisellä lomakkeella. Hakemuksessa tuottaja sitoutuu 
kohdentamaan korvauksen vuonna 2014 syntyneiden viisivuotiaiden 
hoitomaksun alentamiseen. Yksityisen palvelutuottajien verkkosivulla 
tulee olla näkyvissä viisivuotiaiden hoitomaksu erikseen. Korvauksista  
päättää yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaava varhaiskasvatusa-
lue 4:n aluepäällikkö. 

Lapsivaikutusten arviointi

Varhaiskasvatuspaikan pysyvyys on tärkeä asia lapsen hyvinvoinnille 
ja kehitykselle sekä perheen arjen hyvinvoinnin ja toimivuuden kannal-
ta. Ehdotettu korvaus vaikuttaa siihen, että lapsille ei tule tarpeettomia 
siirtoja yksityisestä kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukses-
sa jatkaminen yksityisessä päiväkodissa on mahdollista. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Anne Mäkiprosi, controller, puhelin: 310 20022

anne.makiprosi(a)hel.fi
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Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499
eeva.tiihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, talous-ja suunnittelupalvelut
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, varhaiskasvatus ja esiopetus


