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§ 168
Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus ja maksut neljä tuntia 
ylittävältä osalta

HEL 2019-005783 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että viisivuotiaiden maksuton 
varhaiskasvatus (neljä tuntia päivässä) kaudella 2019 - 2020 koskien 
ikäluokkaa 2014 alkaa 1.8. jatkuen esiopetuksen alkamiseen saakka. 
Samalla se päätti jatkaa ikäluokan 2013 maksutonta varhaiskasvatusta 
(neljä tuntia päivässä) jatkumaan esiopetuksen alkamiseen saakka 
8.8.2019 ja ruotsinkielinen esiopetus 14.8.2019.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen neljä tuntia ylittävältä osalta määräy-
tyvät varhaiskasvatusmaksut seuraavasti:

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

Varhaiskasvatusmaksut ovat samat kuin kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta on päättänyt maksuiksi viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasva-
tuksen kokeilun kaudella 2018 - 2019 (§ 121/19.6.2018).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt viisivuotiaiden maksutto-
masta varhaiskasvatuksesta 17.4.2018 (§ 66). Kasvatus- ja koulutus-
lautakunta täydensi päätöstään 19.6.2018 (§ 121) esiopetuksen toimin-
ta-ajan sijaan koskemaan koko kalenterivuotta. 

Helsinki on myös kaudella 2019 - 2020 mukana Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön (OKM) kokeilussa koskien viisivuotiaiden maksutonta varhais-
kasvatusta. Kokeilun tarkoituksena on varhaiskasvatuksen osallistumi-
sasteen nostaminen ja uusien mallien kokeilu liittyen esiopetuksen 
mahdolliseen laajentamiseen koskemaan viisivuotiaita lapsia. Opetus- 
ja kulttuuriministeriön myöntämällä rahoituksella kompensoidaan 40 
prosenttia maksutulon vähenemästä. Maksuttomuuden vaikutus yhdel-
tä kuukaudelta oli tammikuussa 2019 yhteensä 264 238 euroa. Kaudel-
le 2019 - 2020 Helsingille on myönnetty miljoona euroa korvaamaan 
maksutulojen vähenemää.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen jatkaminen siihen asti, kun esiopetus 
alkaa säästää maksumuutospäätösten tekemiseltä ja helpottaa lapsen 
siirtymistä esiopetukseen ilman, että perheille syntyy lisäkustannuksia 
muutamilta päiviltä.
Samalla säästytään vain näiden päivien vuoksi uusien maksupäätösten 
tekemiseltä perheille.

Viisivuotiaita on suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 5 065 lasta ja 
ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 427 lasta (tilasto 3/2019). Tulo-
jen menetys elokuun alusta ennen esiopetusta on suomenkielisessä 
varhaiskasvatuksessa 54 500 euroja ja ruotsinkielisessä varhaiskasva-
tuksessa 10 700 euroa, yhteensä 65 200 euroa, ei aiheuta suurta tulo-
jen menetystä, vaikka ruotsinkielinen esiopetus alkaa noin viikkoa 
myöhemmin elokuussa.

Lapsivaikutukset

Lapsi saa varhaiskasvatuksessa kaverisuhteita ja osallisuuden koke-
muksia toimijana yhdessä muiden kanssa. Lapsen oppimaan oppimi-
sen taidot kehittyvät tavoitteellisessa ja suunnitelmallisessa varhais-
kasvatuksessa. Lapsi saa myös tukea kasvuun ja oppimiseen sitä tarvi-
tessaan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


