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§ 67
Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten perusopetuksen ilta-
päivätoiminnan asiakasmaksut varhaiskasvatustoimessa 1.1.2017 
alkaen

HEL 2016-003529 T 02 05 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
perusopetuslain 48 f §:n mukaisen kehitysvammaisten ja autististen 
koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksu on varhaiskasvatustoi-
messa 1.1.2017 alkaen 100 euroa kuukaudessa 760 tuntia lukuvuodes-
sa tarjottavasta päivittäin klo 16.00 päättyvästä toiminnasta. Toimintaa 
voidaan valtionosuuteen oikeuttavan toiminta-ajan jälkeen tarjota kello 
17.00 saakka, ja periä palvelusta lisämaksua 20 euroa kuukaudessa, 
jolloin maksu on 120 euroa kuukaudessa. 

Samalla varhaiskasvatuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti kokouksessa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Varhaiskasvatuslautakunta esittää, että kehitysvammais-
ten ja autististen koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksu on var-
haiskasvatustoimessa 1.1.2017 alkaen 80 euroa kuukaudessa 760 tun-
tia lukuvuodessa tarjottavasta päivittäin klo 16.00 päättyvästä toimin-
nasta. Maksut pidetään ennallaan, koska korotukset asiakasmaksuihin 
eivät ole kohtuullisia perheiden kokonaistilanne huomioiden. 

Kannattaja: Terhi Mäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Varhaiskasvatuslautakunta esittää, että kehitysvammaisten 
ja autististen koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksu on varhais-
kasvatustoimessa 1.1.2017 alkaen 80 euroa kuukaudessa 760 tuntia 
lukuvuodessa tarjottavasta päivittäin klo 16.00 päättyvästä toiminnasta. 
Maksut pidetään ennallaan, koska korotukset asiakasmaksuihin eivät 
ole kohtuullisia perheiden kokonaistilanne huomioiden. 

Jaa-äänet: 5
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Emma Kari, Pauliina Lehtinen, Juha Levo
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Ei-äänet: 3
Petra Malin, Terhi Mäki, Aleksi Niskanen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Laura Simik

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Petra Malinin vas-
taehdotuksen äänin 5–3. Poissa 1.

Petra Malin: Jätän eriävän mielipiteen päätökseen. Maksut olisi tullut 
pitää ennallaan, koska  korotukset asiakasmaksuihin eivät ole kohtuulli-
sia perheiden kokonaistilanne huomioiden.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346

armi.vaden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 10.4.2007 § 540, että kehitysvammaisten ja 
autististen koululaisten, perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan 
asiakasmaksu on 1.8.2007 lukien 80 euroa kuukaudessa 760 tuntia/lu-
kuvuosi tarjottavasta, päivittäin klo 16.00 päättyvästä toiminnasta. Toi-
mintaa on voitu valtionosuuteen oikeuttavan toiminta-ajan jälkeen tarjo-
ta kello 17.00 saakka ja periä palvelusta 20 euroa kuukaudessa lisä-
maksuna, jolloin maksu on ollut 100 euroa kuukaudessa. Lisäksi kau-
punginhallitus on päättänyt, että elokuulta asiakasmaksuna peritään 
puolet normaalista maksusta ja kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä 
ei peritä asiakasmaksua.

Vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisille koululaisille iltapäivätoiminta on 
maksutonta kaupunginhallituksen 4.6.1990 § 1361 päätöksen mukai-
sesti. Helsingin erityishuollon johtoryhmän mukaan niiltä kehitysvam-
maisilta ja autistisilta 3–10-luokkalaisilta oppilailta, joiden iltapäivätoi-
minta on liitetty erityishuolto-ohjelmaan, ei peritä iltapäivätoimintamak-
sua (erityishuollon johtoryhmä 21.6.2007).
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Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (6.2.2006 § 186) opetus-
toimella on koordinaatiovastuu kaikesta kaupungin järjestämästä, peru-
sopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Kehitysvam-
maisten ja autististen koululaisten suomenkielisen iltapäivätoiminnan 
järjestämisestä vastaa perusopetuksen iltapäivätoiminnan toiminta-
suunnitelman mukaisesti varhaiskasvatusvirasto ja ruotsinkielisestä toi-
minnasta opetusvirasto.

Kaupunginhallitus on päättänyt 17.3.2008 § 360 perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen alentamisen ja huojentami-
sen periaatteista. Varhaiskasvatuksessa oli vuonna 2015 koululaisten 
iltapäivätoiminnan piirissä yhteensä 334 koululaista, joista 76,6 % eli 
256 koululaista oli maksuhuojennusten piirissä. Maksuhuojennusta ei 
myönnetä, jos kohtuullistaminen huomioon ottaen perheen tulot jäävät 
suuremmiksi kuin menot. 

Kaikki 3–10-luokkalaiset koululaiset, jotka ovat erityishuolto-ohjelmas-
sa, saavat automaattisesti maksuttomuuden. Myös 1–2-luokkalaiset 
vaikeasti tai syvästi kehitysvammaiset koululaiset saavat osallistua ilta-
päivätoimintaan maksuttomasti. Maksuhuojennusten piirissä olevien 
määrä on viimevuosina pysynyt samalla tasolla.

Laki perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta (127/2016) on vahvistettu 
19.2.2016 ja se tulee voimaan 1.8.2016. Laki koskee aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan asiakasmaksujen määräytymistä ja sen mukaan asiakas-
maksujen enimmäishintaa on mahdollista nostaa 3 tunnin päivittäisen 
toiminnan osalta nykyisestä 60 eurosta 120 euroon ja 4 tunnin osalta 
nykyisestä 80 eurosta 160 euroon kuukaudessa. Tätä laajemmin järjes-
tettävän toiminnan (5 tunnin päivittäinen toiminta) asiakasmaksun kun-
ta saa edelleen itse päättää. Helsingissä iltapäivätoimintaa järjestetään 
päivittäin 4 tai 5 tuntia. 

Helsingissä ei järjestetä perusopetuslain mukaista aamutoimintaa, 
vaan toiminnan kehittäminen kohdistetaan riittävän alueellisen iltapäi-
vätoiminnan järjestämiseen. Varhaiskasvatusvirasto järjestää tarvit-
taessa kehitysvammaisille ja autistisille koululaisille päivähoitoa kesäl-
lä. Tällöin toiminnasta peritään tulosidonnainen päivähoitomaksu. 

Koululaisten iltapäivätoiminnan maksujen korotusta on valmisteltu yh-
teistyössä opetusviraston kanssa. Kaupungin järjestämän iltapäivätoi-
minnan asiakasmaksuja perusopetuksen iltapäivätoiminnassa ja leikki-
puistojen koululaisten toiminnassa on hyvä tarkastella kokonaisuutena 
siirryttäessä 2017 toimialamallin mukaisiin palvelukokonaisuuksiin. 
Opetus- ja varhaiskasvatustoimi tulevat muodostamaan yhtenäisen toi-
mialan, jonka tehtävänä on mm. suunnitella asiakaslähtöisesti riittävät 
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alueelliset iltapäivätoiminnan palvelut alakouluikäisille. Maksujen muu-
tokset ovat myös opetuslautakunnan käsittelyssä huhtikuussa. 

Uudenmaan kuntien esitykset asiakasmaksukorotuksiksi ovat keski-
määrin 20 euroa kuukaudessa nykyisiin asiakasmaksuihin verrattuna. 
Korotushaitari on keskimäärin 10–30 euroa kuukaudessa. Uudet asia-
kasmaksut otetaan pääsääntöisesti käyttöön 1.8.2016. Varhaiskasva-
tusvirastossa ko. asiakasmaksujen korotukset on esitetty otettavaksi 
käyttöön 1.1.2017 alkaen samanaikaisesti opetusviraston kanssa. 

Virastoissa tullaan yhdessä iltapäivätoiminnan palveluntuottajien kans-
sa laatimaan ohjeet huoltajille, jotka kehotuksista huolimatta eivät hoida 
velvollisuuksiaan maksaa saamastaan palvelusta tai eivät käytä oikeut-
taan hakea asiakasmaksuhuojennuksia.

Terveys-ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Esitetyllä asiakasmaksujen korotuksilla pystytään kattamaan kasvavas-
ta oppilasmäärästä aiheutuvia kuluja ilman taloudellista lisäresursointia. 
Maltillisella 20 euron asiakasmaksun korotuksella ei arvioida olevan toi-
mintaan hakeutumista vähentävää vaikutusta, mutta sen avulla voidaan 
korvata pienituloisten perheiden asiakasmaksualennuksista ja -huojen-
nuksista aiheutuvia maksumenetyksiä. Kehitysvammaisten ja autistis-
ten koululaisten iltapäivätoiminnalla on suoria vaikutuksia koululaisten 
hyvinvointiin. Toiminta on tärkeää sekä oppilaille, jotka pääsevät osal-
listumaan ammattitaidolla ohjattuun toimintaan koulukavereiden seu-
rassa että koko perheelle, koska toiminta helpottaa perheiden arjen jär-
jestämistä. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346

armi.vaden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 26.04.2016 § 55
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HEL 2016-003529 T 02 05 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346

armi.vaden(a)hel.fi


