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§ 260
Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettavaa si-
saruskorvausta koskevan päätöksen 1.2.2022 § 22 täsmentäminen

HEL 2021-013532 T 05 01 08

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti täsmentää 1.2.2022 § 22 tehtyä 
päätöstä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksetta-
vasta sisaruskorvauksesta siten, että jos perheen nuorimman lapsen 
sisarus tai sisarukset ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, kor-
vaus maksetaan tässä tilanteessa perheen nuorimmasta yksityisessä 
varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta.

Korvauksen määrä on tässä tilanteessa 150 euroa, mutta ei kuitenkaan 
enempää kuin on nuorimman yksityisessä varhaiskasvatuksessa ole-
van lapsen asiakasmaksun omavastuuosuuden määrä. Korvaus mak-
setaan kuukausittain hakemuksesta sille palveluntuottajalle, jonka var-
haiskasvatusyksikössä perheen nuorin yksityisessä varhaiskasvatuk-
sessa oleva sisarus on. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, et-
tä palveluntuottaja sitoutuu hakemuksessa alentamaan perheen nuo-
rimman yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen asiakasmak-
sun omavastuuosuutta korvausta vastaavalla määrällä sekä ilmoitta-
maan lapsen varhaiskasvatuksen päättymisestä kunnalle.

Muilta osin lautakunnan päätös 1.2.2022 § 22 jää voimaan sellaise-
naan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

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

johanna.auer(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 1.2.2022 § 22 päättänyt yksityisen 
varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle 1.8.2022 alkaen maksettavasta 
sisaruskorvauksesta. Sisaruskorvaus maksetaan lapsikohtaisesti, kun 
perheestä useampi kuin yksi lapsi on joko yksityisessä tai kunnallises-
sa varhaiskasvatuksessa. Korvausta ei makseta perheen nuorimmasta 
lapsesta.

Päätöstä  on kuitenkin tarve täsmentää, jotta yksityinen palveluntuotta-
ja voi hakea korvausta myös silloin, kun perheen vanhimmat sisarukset 
ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Esityksen mukaan korvaus 
maksetaan tällaisessa tilanteessa nuorimmasta yksityisessä varhais-
kasvatuksessa olevasta lapsesta. Korvauksen määrässä ei tällaisessa 
tilanteessa huomioida, montako sisarusta nuorimmalla lapsella on kun-
nallisessa varhaiskasvatuksessa, poikkeuksena korvauksen lapsikoh-
taisuudesta. Poikkeus johtuu siitä, että useampilapsisen perheen kun-
nallisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset saavat myös asiakas-
maksulain (1503/2016) mukaisen sisarusalennuksen, ja ilman rajausta 
muodostuisi kaksinkertainen alennus perheen samoista lapsista.

Muilta osin aiemmin tehty päätös jää voimaan sellaisenaan ja nyt tehty 
täsmennys ei muuta palveluntuottajien mahdollisuutta hakea sisarus-
korvausta muissa aiemman päätöksen mukaisissa tilanteissa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

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

johanna.auer(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Talous- ja suunnittelupalvelut

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 01.02.2022 § 22

HEL 2021-013532 T 05 01 08

Päätös
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että yksityiselle palveluntuotta-
jalle maksetaan lapsikohtainen sisaruskorvaus 1.8.2022 alkaen. Kor-
vaus maksetaan lapsikohtaisesti helsinkiläisperheen toisesta lapsesta 
lukien, kun perheestä useampi kuin yksi lapsi on joko yksityisessä tai 
kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Korvauksen määrä on 150 euroa, mutta ei kuitenkaan enempää kuin 
on lasta koskevan asiakasmaksun omavastuuosuuden määrä. Korvaus 
maksetaan kuukausittain hakemuksesta sille tai niille palveluntuottajille, 
joiden varhaiskasvatusyksiköissä perheen nuorimman lapsen sisaruk-
set ovat.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että palveluntuottaja sitou-
tuu hakemuksessa alentamaan perheen nuorimman lapsen sisaruksen 
asiakasmaksun omavastuuosuutta korvausta vastaavalla määrällä se-
kä ilmoittamaan lapsen varhaiskasvatuksen päättymisestä kunnalle. 
Korvausta voidaan maksaa takautuvasti ehdoin, että korvaushakemus 
tulee toimittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle viimeistään kol-
men (3) kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jota kor-
vaushakemus koskee. Virheellisesti annettujen tietojen perusteella 
maksettu tuki voidaan periä takaisin.

Käsittely

01.02.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana oli kuultavana varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Riikka 
Reunanen.

18.01.2022 Poistettiin

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


