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Nettobudjetoitujen ostopalveluyksiköiden valmistautuminen neuvotteluihin
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ja Svenska rum-lautakunta ovat käsitelleet varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjaa ja hyväksyneet sen ehdollisena elokuun 2020 kokouksissaan. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ja Svenska rum -lautakunta käsittelevät palvelusetelin enimmäisarvoa, kertoimia ja hintakattoa lokakuussa ja tekevät niistä ehdotuksen kaupunginhallitukselle.
Palveluseteli on tarkoitus ottaa käyttöön 1.8.2021.
Nettobudjetoitujen ostopalvelusopimuspäiväkotien kanssa keskustellaan eri vaihtoehdoista, miten
toiminta saataisiin järjestettyä nykyisten säädösten mukaisesti joko palvelusetelillä, yksityisen hoidon tuella tai mahdollisin muin järjestelyin. Palvelun tuottamistavan muutoksista ja aikatauluista
neuvotellaan jokaisen palveluntuottajan kanssa erikseen ja pyritään saamaan aikaan yhteinen näkemys siitä, miten edetään.
Ensimmäiset neuvottelut palveluntuottajien kanssa toteutetaan palvelualueittain erikseen jokaisen yksikön kanssa. Neuvotteluihin osallistuvat ne henkilöt kannatusyhdistyksestä, joilla on yhdistyksessä nimenkirjoitusoikeus. Neuvottelut ajoittuvat viikoille 43 – 45 ja ne toteutetaan etänä
Teams-palaverina.

Yksikkönne NIMI neuvottelujen ajankohta on PÄIVÄ X.X.2020 klo X – X. Linkki
TEAMS-kutsusta tähän.
Liitteenä varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja ja laskentataulukko, joka on tehty palveluntuottajille apuvälineeksi. Jokainen palveluntuottaja vastaa kuitenkin itse laskelmien oikeellisuudesta.
Tämänhetkisen tiedon mukaan esitys päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen palvelusetelin
enimmäisarvoksi on 870 euroa kuukaudessa lasta kohden.
Palveluseteliin liittyviksi kertoimiksi esitetään seuraavaa:
− lapsen iän mukainen kerroin
• 3 vuotta täyttäneen lapsen kerroin on 1,00
• alle 3-vuotiaan lapsen kerroin on 1,45
− lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen mukainen kerroin
• kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kerroin on 1,00
• osa-aikaisen varhaiskasvatuksen (enintään 25 h/viikko) kerroin on 0,60
• esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen kerroin on 0,50
Lisäksi esitetään, että varhaiskasvatuksen palvelusetelissä otetaan käyttöön hintakatto,
joka olisi 40 euroa/kk.
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Tässä alla on teille avuksi kysymyksiä pohdintanne tueksi, kun mietitte oman yksikkönne toiminnan
järjestämistä tulevaisuudessa joko palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuen palveluntuottajana.
Olisi toivottavaa, että ehtisitte ennen neuvotteluja keskustelemaan alla olevista asioista:
−

Miten toimisitte itsenäisinä palveluntuottajina ja vastaisitte yksikkönne taloudellisesta kokonaistilanteesta? Esimerkiksi:
o Miten vastaisitte riskien hallinnan toteutumisesta esimerkiksi tilanteessa, että lapsimäärä vähenee?
o Miten vastaisitte tilanteesta, jossa syntyy äkillinen kiinteistön/varhaiskasvatustilan
korjaustarve tai rikkoutuneen laitteen (kuivauskaappi, jääkaappi, pesukone, tms.)
uusiminen?
o Miten varautuisitte lisääntyviin henkilöstömenoihin esimerkiksi pitkiin sairauslomiin
ja sijaistarpeisiin?
o Miten järjestäisitte loma-aikojen varhaiskasvatuksen henkilökunnan vuosilomat?

−

Miten toimisitte itsenäisenä palveluntuottajana, joka edellyttää yrittäjähenkisyyttä?
o Kuka/ketkä vastaisivat yksikössänne yrittäjänä toimimisesta?

−

Miten huolehtisitte tilojen rakennuslupiin tai tilojen kestävyyteen liittyvistä riskeistä? Esimerkiksi:
o Miten huolehtisitte varhaiskasvatusyksikön fyysisten tilojen turvallisuudesta?
o Miten huolehtisitte määräaikaiseen rakennuslupaan tai asemakaavapoikkeamiseen
liittyvistä tilanteista?
o Miten huolehtisitte yksikön huonokuntoisten tilojen/tulevien remonttitarpeiden hoidosta?

−

Miten huolehtisitte ulkoilualueeseen/pihaan liittyvistä asioista? Esimerkiksi:
o Miten huolehtisitte varhaiskasvatusyksikön ulkoilualueen turvallisuudesta?
o Jos yksiköllänne ei ole omaa pihaa, miten varmistaisitte turvallisen ulkoilun lapsille?

Tämän ensimmäisen keskustelun jälkeen toivomme teiltä sähköpostilla marraskuun 2020 loppuun
mennessä varhaiskasvatuksen aluepäällikölle tiedon vähintään alustavasta suunnitelmastanne ratkaisuksi toimintanne järjestämisestä jatkossa sekä aikatauluehdotuksenne. Tämän jälkeen
teemme Espoo-tasoisen kokonaissuunnitelman kaikkien yksiköiden osalta ja jatkamme tarvittaessa
neuvotteluja kanssanne.
Tervetuloa neuvotteluihin!

Ystävällisin terveisin,
Tähän aluepäällikön ja asiantuntijan nimet
Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus
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Espoon kaupunki olettaa, että maksu on pienempi
perheillä, jotka saavat tulosidonnaista hoitolisää

ESPOON VARHAISKASVATUS
YKSITYISEN HOIDON TUKI JA PALVELUSETELI TULOVERTAILUA

Laskentataulukko on tehty palveluntuottajille apuvälineeksi. Esillä olevista euromääristä ei ole päätöksiä, joten ne ovat esimerkkejä.
Jokainen palveluntuottaja vastaa kuitenkin itse laskelmien ja lopullisten arvioiden osalta tietojen oikeellisuudesta.
Yksityisen hoidon tuki
alle 3v / kk
3v täyttänyt / kk
esiopetus + yksityiden hoidon tuki

kaikille maksettava
hoitoraha
Espoo-lisä
173,95
630,00
173,95
440,00
64,00
110,00

Palveluseteli
kerroin
alle 3v / kk
1,55
3v täyttänyt / kk
1
esiopetukseen liittyvä vaka
0,5
Sivistystoimen esitys arvoista (ei päätöstä vielä)
Tulot kuukaudessa
Toimipaikkaan sijoittuvat lapset/

Lasten
lukumäärä

alle 3v
3 v täyttäneet
Esiopetus
Yhteensä

0,00

e/kk
1348,50
870,00
435,00

tulosid. Hoitolisä
minimi

maksimi

0,00
0,00
0,00

146,29
146,29
73,15

hoitolisän Esiopetus
Espoo-lisä korvaus
100,00
100,00
100,00
510,00

Palveluntuottajan hinnan
ero palvelusetelin arvoon
verrattuna
0e
maksimi

0,00
0,00
0,00

Palveluseteli
e/kk
hintaero 0

e/kk
hintaero max

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Euroa / lapsi / kk
Minimi

Maksimi

803,95
613,95
684,00

1050,24
860,24
857,15

Esiopetus
Euroa / lapsi / kk
korvaus hintakatto 0 max hintakatto
1348,50
1388,50
870,00
910,00
435,00
455,00

40,00
40,00
20,00

Palveluntuottajan Tuet ja maksu
maksu asiakkaalta
803,95
613,95
684,00

Asiakkaan maksama osuus on
palvelusetelin arvosta vähennetty
omavastuu (Espoo laskee arvopäätökseen) + palveluntuottajan mahd.
palvelusetelin päälle perimä lisähinta

Yksityisen hoidon tuki

0,00
0,00
0,00
0,00

Kuukausitulot saa lisäämällä lasten lukumäärän, palveluntuottajan maksun asiakkailta yksityisen hoidon tukeen ja palvelusetelille mahdollisen
palveluntuottajan perimän maksun ja kaupungin maksaman arvon välisen erotuksen

