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§ 230
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mika Ebelingin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän 
palauttamisesta 2–3-vuotiaille vuoden 2021 alusta alkaen

HEL 2020-003292 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle Mika Ebe-
lingin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttami-
sesta 2–3-vuotiaille vuoden 2021 alusta alkaen seuraavan lausunnon:

On tärkeää, että perheillä on mahdollisuus valita omaan elämäntilan-
teeseen sopiva ja lapselleen hyvä varhaiskasvatusvaihtoehto. 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 18.11.2018 vuoden 2019 talousar-
viosta, joka sisälsi kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistamisen yli 2-
vuotiailta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti Helsinki-lisän poistos-
ta 18.12.2018 ja 1.5.2019 alkaen kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistet-
tiin yli 2-vuotiailta. 

Päätöksellä haluttiin vahvistaa Helsingin kaupungin strategian mukaista 
toimintaa. Varhaiskasvatuksella on eriarvoistumista vähentävä merkitys 
ja varhaiskasvatus lisää tasavertaisia mahdollisuuksia kasvun ja oppi-
misen alkuvaiheessa. Helsinki tavoittelee varhaiskasvatuksen osallis-
tumisasteen nostamista.

Helsinki maksaa edelleen lakisääteisen kotihoidon tuen lisäksi kuntali-
sää 264 euroa alle puolitoistavuotiaalle perheen nuorimmalle lapselle, 
josta maksetaan kotihoidon tukea ja 218,64 euroa 1,5–2-vuotiaalle 
perheen nuorimmalle lapselle, josta maksetaan kotihoidon tukea.      

Aloitteessa esitetty 160 euron korvaus 2–3-vuotiaille on 25,45 euroa 
enemmän kuin aiempi Helsinki-lisä, joka oli 134,55 euroa. Yhteensä 
aloitteen toteuttamiseen vuoden 2021 talousarvioon tulisi varata 3,1 
miljoonaa euroa.

Kansaneläkelaitos maksaa kotihoidon tuen lakisääteiset osat ja kuntali-
sän kunnan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Kela laskuttaa 
kuntaa tekemiensä kotihoidon tukipäätösten kulujen mukaisesti.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että perheet voivat valita lap-
selleen joko kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuspaikan tai käyt-
tää kotihoidon tukea lapsen hoitojärjestelyyn joko hoitamalla lasta itse 
tai palkkaamalla ulkopuolisen hoitajan.
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Helsingissä kotihoidon tukea sai 6206 1-3-vuotiasta lasta joulukuussa 
2019, tämä on 32,9 % kaikista alle 3-vuotiaista lapsista. Kotihoidon tu-
kea saaneiden 2-vuotiaiden suhteellinen osuus  kaikista kotihoidon tu-
kea saaneista lapsista on 22,5 % (tilanne 1/2020), osuus on laskenut 
0,1 % Helsinki-lisän poistamisen jälkeen. Lisäksi jokainen kunnalliseen 
varhaiskasvatukseen hakeneista lapsista on saanut varhaiskasvatus-
paikan ja omalla alueella kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien 
lasten osuus on 93 % (joulukuu 2019), osuus on noussut prosenttiyksi-
kön vuoden 2018 tilanteeseen verrattuna. 

Huolimatta kotihoidontuen poistosta yli 2-vuotiailta, Helsingin kaupun-
gin lasten vanhemmille tai muille huoltajille mahdollistama palvelutar-
joama on monipuolinen ja perheet voivat oman elämäntilanteensa mu-
kaan valita lapsilleen sopivan ratkaisun.

Talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty määrärahaa kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän maksuun yli 2-vuotiaille.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Lautakunta päättää palauttaa esityksen uudelleen valmiste-
luun siten, että 2-3- vuotiaiden Helsinki-lisä palautetaan vuoden 2021 
alusta lähtien. Turvallinen lapsuus on tärkeä lapsen tulevaisuuden kan-
nalta. Yleensä koti on lapselle turvallisin paikka ja vanhemmat parhaita 
arvioimaan lapsensa tarpeita. Perheiden tulee itse saada päättää lap-
sensa hoitomuodosta. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa ja tukea per-
heiden valinnan mahdollisuutta, lisäksi kaupungin omissa päiväkodeis-
sa varhaiskasvatus on yksikkökustannuksiltaan selvästi kalliimpaa kuin 
kotihoidossa.   

Pia Kopran palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavin perusteluin:

Lautakunta päättää palauttaa esityksen uudelleen valmisteluun siten, 
että 2-3- vuotiaiden Helsinki-lisä palautetaan vuoden 2021 alusta läh-
tien. Turvallinen lapsuus on tärkeä lapsen tulevaisuuden kannalta. 
Yleensä koti on lapselle turvallisin paikka ja vanhemmat parhaita ar-
vioimaan lapsensa tarpeita. Perheiden tulee itse saada päättää lapsen-
sa hoitomuodosta. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa ja tukea perheiden 
valinnan mahdollisuutta, lisäksi kaupungin omissa päiväkodeissa var-
haiskasvatus on yksikkökustannuksiltaan selvästi kalliimpaa kuin koti-
hoidossa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 
22.9.2020 mennessä lausuntoa valtuutettu Mika Ebelingin ja yhden 
muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta, joka koskee kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 2–3-vuotiaille vuoden 2021 alusta 
alkaen. Valtuutetut esittävät aloitteessaan, että perheiden tulee itse 
saada päättää lapsen hoitomuodosta. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa 
perheiden todelliset valinnanmahdollisuudet. Aloitteessa ehdotetaan, 
että Helsingin kaupunki palauttaa 2–3- vuotiaiden Helsinki-lisän vuoden 
2021 alusta alkaen. Aloitteessa ehdotetaan 2–3 vuotiaiden Helsinki-
lisäksi 160 euroa/kk.

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

Oheismateriaali

1 Talousarvioaloite, Helsinki-lisä 2-3 -vuotiaille, Ebeling Mika

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.09.2020 § 202
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Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.09.2020 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Pia Kopra: Jätetään pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti Pia Kopran ehdo-
tuksesta panna asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

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


