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§ 203
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mirita Saxbergin talousarvioaloitteesta yksityisen hoidon tuen kun-
talisän korottamisesta

HEL 2020-003296 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle Mirita 
Saxbergin talousarvioaloitteesta yksityisen hoidon tuen kuntalisän ko-
rottamisesta seuraavan lausunnon:

Yksityinen varhaiskasvatus on Helsingissä kunnallista varhaiskasvatus-
ta täydentävää. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on ollut vuonna 
2019 keskimäärin 3 755 lasta. 

Yksityisen hoidon tuki koostuu lakisääteisistä osista eli hoitorahasta ja  
tulosidonnaisesta hoitolisästä, sekä kuntalisästä (Helsinki-lisä). Kansa-
neläkelaitos maksaa yksityisen hoidon tuen lakisääteiset osat ja kunta-
lisän kunnan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Tuki makse-
taan palveluntuottajalle. Kela laskuttaa kuntaa tekemiensä yksityisen 
hoidon tuen päätösten kulujen mukaisesti. 

Yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisän määrät ovat muuttuneet viimeksi 
1.8.2018 yli 3-vuotiaan päiväkotihoidon ja alle 3-vuotiaan perhepäivä-
hoidon osalta. Kuntalisää maksetaan päiväkotihoidossa olevasta alle 3-
vuotiaasta lapsesta 600 euroa ja yli 3-vuotiaasta lapsesta 340 euroa, 
perhepäivähoidossa olevasta alle 3-vuotiaasta lapsesta 320 euroa ja yli 
3-vuotiaasta lapsesta 160 euroa sekä työsopimussuhteiselle hoitajalle 
alle 3-vuotiaasta lapsesta 500 euroa ja yli 3-vuotiaasta lapsesta 160 
euroa. Tämän lisäksi on 60 euron suuruinen tulosidonnainen Helsinki-
lisä. Esiopetuksessa olevasta lapsesta maksetaan ainoastaan tulosi-
donnainen 60 euron suuruinen Helsinki-lisä. Yksityisen hoidon tuen la-
kisääteisiä osia (hoitoraha ja hoitolisä) korotetaan vuosittain kansane-
läkeindeksin mukaan. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajat voivat Helsinki-lisän li-
säksi hakea kaupungilta korvausta 5-vuotiaiden lasten maksuttomasta 
4 tunnin varhaiskasvatuksesta ja esiopetuskorvausta. Tänä vuonna 
korvausta maksetaan palveluntuottajille myös asiakasmaksumenetyk-
sistä kevään korona-aikaisten poissaolosuositusten ajalta. Yksityisen 
varhaiskasvatuksen ohjausta, neuvontaa ja valvontaa hoidetaan lakipe-
rustaisesti kaupungin toimesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, 
ja näin tuetaan yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytyksiä.
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Yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisän määriä muutettiin viimeksi 
1.8.2018. Palvelujen tuottajaindeksi on noussut ajanjaksolla 9/2018-
6/2020 2,1 %. Jos kuntalisää korotetaan 2,1 %, tarkoittaisi tämä nykyi-
sellä asiakasmäärällä noin 385 000 euron suuruista kustannuslisäystä.

Talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty määrärahaa yksityisen hoidon 
tuen kuntalisän korottamiseen.

Lautakunta toteaa, että yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisän määrää 
seurataan ja arvioidaan vuosittain.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi
Anne Mäkiprosi, controller, puhelin: 310 20022

anne.makiprosi(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus varhais-
kasvatuksessa, Saxberg Mirita

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 
22.9.2020 mennessä lausuntoa valtuutettu Mirita Saxbergin ja neljän 
muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta, joka koskee yksityisen 
hoidon tuen kuntalisän korottamista. Valtuutetut esittävät aloitteessaan, 
että yksityisen hoidon tuen kuntalisä ei ole noussut kustannuskehityk-
sen kasvua vastaavasti. Yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaedelly-
tysten turvaamiseksi ja lasten hoitomuodon valinnanmahdollisuuksien 
säilyttämiseksi kuntalisä tulee tarkistaa kasvaneet kustannukset huo-
mioiden ja saattaa se vastaamaan kaupungin oman tuotannon kustan-
nustason nousua 2019-2020. Aloitteessa ehdotetaan, että tulevalle ta-
louskaudelle varataan määrärahaa yksityisen hoidon tuen kuntalisän 
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korottamiseksi, jotta se palaa suhteessa samalle tasolle kuin aiempina 
vuosina.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi
Anne Mäkiprosi, controller, puhelin: 310 20022

anne.makiprosi(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus varhais-
kasvatuksessa, Saxberg Mirita

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


