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§ 191
Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus ja maksut neljä tuntia 
ylittävältä osalta

HEL 2021-002940 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että viisivuotiaiden maksuton 
varhaiskasvatus (neljä tuntia päivässä) koskien 5-vuotiaiden ikäluok-
kaa, alkaa vuosittain 1.8. ja jatkuu esiopetuksen alkamiseen saakka.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa mukana olevien 5-vuotiaiden 
lasten maksuton varhaiskasvatus (neljä tuntia päivässä) toteutuu esio-
petuspäivän aikana. 

Maksuttoman varhaiskasvatuksen neljä tuntia ylittävältä osalta määräy-
tyvät maksut 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,
- kun varhaiskasvatus on yli 7 tuntia päivässä, on maksu 65 % kokoai-
kaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 17.4.2018 (§ 65) viisivuo-
tiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen (4 tuntia päivässä) järjestä-
misestä ja määritellyt toiminta-ajaksi esiopetuksen toimintavuoden. 
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Tämän päätöksen mukaisesti viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus 
(4-tuntia päivässä) alkaa vuosittain 1.8. jatkuen lapsen esiopetuksen 
alkamiseen saakka. 

Viisivuotiaiden lasten maksuttomasta varhaiskasvatuksesta päätettiin 
strategiaohjelman mukaisesti tavoitteena nostaa varhaiskasvatuksen 
osallistumisastetta. Viisivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallis-
tumisaste on kolmen vuoden aikana noussut 92 prosentista 95 prosent-
tiin.

Helsinki on osallistunut opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiaiden 
maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun 1.8.2018 lähtien kolmen 
vuoden ajan. Kokeilukausi on vuosittain ollut 1.8.-31.7. Ministeriön oh-
jeistuksen mukaan maksuton varhaiskasvatus on viisivuotiaiden ikä-
ryhmälle ympärivuotinen eikä noudata esiopetuksen toiminta-aikaa. 

Ympärivuotinen viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus on kokeilu-
kausien aikana osoittautunut toimivaksi käytännöksi. Lapsikohtaiset 
maksumuutokset on voitu toteuttaa automaattisesti asiakastietojärjes-
telmässä. Jos maksuttomuus noudattaisi esiopetuksen toiminta-aikoja, 
edellyttäisi se manuaalisesti tehtäviä lapsikohtaisia kokopäivämaksun 
muutoksia loma-aikoina. 

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen vuosittaiset tulonme-
netykset arvioidaan olevan noin 2,3 miljoonaa euroa. Arviossa on otettu 
huomioon 1.8.2021 voimaantulevat asiakasmaksumuutokset. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen viisivuotiaiden maksut-
toman varhaiskasvatuksen kokeilu päättyy 31.7.2021. Elokuussa käyn-
nistyy kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, joka jatkuu toukokuun lop-
puun 2024. 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on 
- vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
- kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
- selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jat-
kumoita
- selvittää perheiden palveluvalintoja
- saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- 
ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muo-
dostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministe-
riön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

Helsinki on yksi kokeiluun valittu kunta. Kaksivuotisen esiopetuksen 
kokeilun aloittaa elokuussa 2021 vuonna 2016 syntyneitä lapsia ja elo-
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kuussa 2022 vuonna 2017 syntyneitä lapsia. Kokeiluun osallistuvat 
esiopetusta järjestävät päiväkodit ja lapset valitaan otantana opetus- ja 
kulttuuriministeriön toimesta. 

Joulukuussa 2020 on hyväksytty laki kaksivuotisen esiopetuksen kokei-
lusta (1046/2020). Kokeiluopetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin 
helmikuussa 2021. Helsingissä laaditaan perusteiden pohjalta kunta-
kohtainen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelma.  

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 2 momentin 1 koh-
dan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toi-
mialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja 
rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, 1 hinnoista, maksuista, 
vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan 
maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


