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§ 81
Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus ja maksut neljä tuntia 
ylittävältä osalta

HEL 2020-003561 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että viisivuotiaiden maksuton 
varhaiskasvatus (neljä tuntia päivässä) kaudella 2019 - 2020 koskien 
ikäluokkaa 2014 ja kaudella 2020 - 2021 koskien ikäluokkaa 2015 al-
kaa 1.8. jatkuen esiopetuksen alkamiseen saakka.

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.
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 17.4.2018 (§ 66) viisivuo-
tiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen (4 tuntia päivässä) järjestä-
misestä ja määritellyt toiminta-ajaksi esiopetuksen toimintavuoden. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tukee kuntia viisivuotiaiden mak-
suttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa ja edellyttää maksuttomuu-
den koskevan koko kalenterivuotta. Tällä päätöksellä täydennetään 
Helsingissä aiemmin tehtyä päätöstä siten, että viisivuotiaiden maksu-
ton varhaiskasvatus alkaa 1.8. ja jatkuu esiopetuksen alkamiseen 
saakka. On tarkoituksenmukaista, että maksuton varhaiskasvatus jat-
kuu myös elokuun ensimmäiset viikot ennen esiopetuksen alkamista. 

Helsinki on myös kaudella 2020 - 2021 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 79,23 
prosenttia maksutulon vähenemästä. Maksuttomuuden vaikutus kuu-
kaudessa on noin 273 000 euroa. Kaudelle 2020 - 2021 Helsingille on 
myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisrahoitusta 2 139 210 
euroa korvaamaan maksutulojen vähenemää.

Viisivuotiaita on suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 5 015 lasta ja 
ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 410 lasta (tilasto 2/2020). Tulo-
jen menetys elokuun alusta ennen esiopetusta on suomenkielisessä 
varhaiskasvatuksessa 97 400 euroja ja ruotsinkielisessä varhaiskasva-
tuksessa 15 000 euroa, yhteensä 112 400 euroa.

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.
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