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§ 138
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponnesta koskien asia-
kaslaskutusta, josta koituu kaupungille enemmän hallintokuluja 
kuin tuottoa

HEL 2018-006463 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan laskutet-
tavat maksut muodostuvat pääosin lakisääteisistä varhaiskasvatuksen 
(noin 36 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja perusopetuslain mukaisen il-
tapäivätoiminnan (noin miljoonaa euroa vuonna 2019) asiakasmaksuis-
ta. Laskutettava vähimmäismaksu on varhaiskasvatuksen asiakasmak-
suissa 27 euroa ja iltapäivätoiminnassa mahdollisen maksuhuojennuk-
sen jälkeen 50 euroa. Lisäksi laskutettavaa syntyy lähinnä ammatilli-
sessa koulutuksessa, aikuislukioiden ja työväenopistojen kurssimak-
suista sekä tilojen ilta- ja vapaa-ajankäytöstä. Tilojen vuokraamista 
koskevat laskut voivat olla pienimmillään joitain kymmeniä euroja. Pie-
nempiä maksuja voi maksaa toimialan ja kaupungin palvelukassoihin.

Laskutusta hoitaa toimialla asiakasmaksut ja laskutus-yksikkö, jonka 
vuosimenot ovat noin 0,6 miljoonaa euroa. Yksikkö käsittelee noin 190 
000 laskua vuodessa eli yksikön menot ovat noin 3 euroa laskua koh-
den. Lisäksi laskutusta hoitaa kaupungin taloushallintopalvelut, joka ve-
loittaa edellä mainituista liittymälaskuista  2,30 euroa laskua kohden. 
Näin ollen suorat menot yksittäistä laskua kohden ovat laskennallisesti 
noin 5,3 euroa. 

Kaupunki ei ole määrittänyt yksittäisen laskun vähimmäismäärälle ala-
rajaa ja yksittäistapauksissa on mahdollista, että laskuttamisesta synty-
vät kustannukset ylittävät laskutettavan määrän. Edellä esitetyin perus-
tein voidaan kuitenkin todeta, ettei kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lalla ole laajamittaisesti laskutusta, jossa laskutuskustannukset ylittäisi-
vät tuotot. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi
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Seija Ryymin, talouspäällikkö, puhelin: 310 86278
seija.ryymin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 18.4.2019 mennessä valtuutettu Honkasalon seuraavasta toi-
vomusponnesta: Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunkia selvittä-
mään, laskuttaako kaupunki sellaisia maksuja, joista koituu enemmän 
hallintokuluja kuin tuottoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi
Seija Ryymin, talouspäällikkö, puhelin: 310 86278

seija.ryymin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


