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§ 21
Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava esio-
petuskorvaus 1.8.2022 alkaen

HEL 2022-000102 T 05 01 08

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti korottaa yksityisen varhaiskas-
vatuksen palveluntuottajalle maksettavaa esiopetuskorvausta 50 eurol-
la 1.8.2022 alkaen.

Palveluntuottajalle suoritettava esiopetuskorvaus on korotuksen jälkeen 
520,00 euroa täysiltä esiopetuksen kalenterikuukausilta lasta kohden 
kuitenkin niin, että elokuulta korvaus maksetaan koko kuukaudelta ja 
kesäkuun toimintapäiviltä ei makseta korvausta.

Esiopetuskorvausta voidaan maksaa takautuvasti ehdoin, että hake-
mus tulee toimittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle viimeistään 
kolmen (3) kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jota 
korvaushakemus koskee. Virheellisesti annettujen tietojen perusteella 
maksettu tuki voidaan periä takaisin. 

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Riikka 
Reunanen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

piia.nevala(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ja korvausten kustannukset 
1.6.2022 ja 1.8.2022 alkaen

2 Liite 2. Yksityisen hoidon tuet ja lisät sekä korotus 1.6.2022 ja 1.8.2022 
alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 14.12.2021 § 389 päättänyt vuoden 
2022 tulosbudjettiin 1 000 000 euron määrärahan, joka kohdistuu yksi-
tyisen hoidon tuen kuntalisän kehittämiseen. Kuntalisän kehittämisen 
määräraha kohdistetaan tässä päätettävän esiopetuskorvauksen lisäksi 
sisaruskorvaukseen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisämuutoksiin, 
joista tehdään erilliset päätökset.

Helsingin yksityisissä päiväkodeissa järjestettävä esiopetus täydentää 
ja monipuolistaa kunnallisen esiopetuksen palveluverkkoa, joka lisää 
asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia sekä tukee lähipäiväkotiperiaat-
teen toteutumista. 

Esiopetuksen toimipaikat päätetään kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomen- ja ruotsinkielisessä jaostossa toimintavuosittain. Toiminta-
vuonna 21-22 esiopetusta järjestetään 53 yksikössä, joista kokonaan 
englanninkielistä esiopetusta annetaan 18 päiväkodissa ja kolmessa 
(3) päiväkodissa esiopetusta järjestetään laajamittaisena kaksikielisenä 
suomi-englanti -opetuksena. Lisäksi yksityisistä esiopetuksen järjestä-
jistä viidessä (5) yksikössä annetaan muuta vieraskielistä esiopetusta.

Lapsivaikutukset

Esiopetuskorvauksen korotuksella vahvistetaan lasten opinpolun jatku-
vuutta, erityisesti vieraskielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
osalta. Esiopetuskorvauksen korotus edistää lasten mahdollisuuksia 
jatkaa samassa päiväkodissa esiopetuksessa koulun alkuun saakka, 
joka vähentää lasten opinpolun aikaisia siirtymiä (varhaiskasvatuksesta 
esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen).

Vaikutukset palveluntuottajalle

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksetaan lapsikoh-
taisena esiopetuskorvauksena tällä hetkellä 470 euroa kuukaudessa 10 
kuukaudelta vuodessa. Korotuksen jälkeen esiopetuskorvaus on 520 
euroa/kk. Kansaneläkelaitoksella (Kela) ei ole mahdollisuutta maksaa 
tämän tyyppisiä tarkemmin yksilöityjä kuntalisiä. Tästä syystä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala maksaa kuntalisän maksusitoumuksella 
esiopetuskorvauksen palveluntuottajalle. Valmistelussa on otettu huo-
mioon käytyjä keskusteluja ja palautteita yksityisen palvelun tuottajilta.

Taloudelliset vaikutukset

Yksityiselle palveluntuottajalle maksettavan esiopetuskorvauksen koro-
tuksen kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan 125 000 euroa vuoden 
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2022 tulosbudjetin asiakasmäärien mukaan laskettuna ajalla 1.8.-
31.12.2022 ja kokovuotisena kustannuksena 250 000 euroa. Tulosbud-
jetissa on varauduttu näihin muutoksiin.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan, 
ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta päättää kaupungin yksityisen hoidon tuen sekä kotihoi-
dontuen kuntalisästä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

pia.nevala(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ja korvausten kustannukset 
1.6.2022 ja 1.8.2022 alkaen

2 Liite 2. Yksityisen hoidon tuet ja lisät sekä korotus 1.6.2022 ja 1.8.2022 
alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.01.2022 § 5

HEL 2022-000102 T 05 01 08

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

18.01.2022 Poistettiin

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen keskustelun alka-
mista ja siirsi esityksen seuraavaan kokoukseen.
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Kasvatus- ja koulutuksenlautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttami-
sen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Auvinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi


