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Tiedote nettobudjetoiduille ostopalveluyksiköille
Palvelusetelin käyttöönoton valmistelu etenee
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ja Svenska rum-lautakunta ovat käsitelleet varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjaa ja hyväksyneet sen ehdollisena elokuun kokouksissaan.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ja Svenska rum -lautakunta käsittelevät palvelusetelin enimmäisarvoa, kertoimia ja hintakattoa lokakuussa ja tekevät niistä ehdotuksen kaupunginhallitukselle.
Tämänhetkisen tiedon mukaan esitys lautakunnille 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.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja Svenska rum -lautakunnan esitys kaupunginhallitukselle
palvelusetelin enimmäisarvoksi ja kertoimiksi sekä mahdollisen hintakaton euromääräksi käsitellään kaupunginhallituksessa lokakuussa.
Syksyn aikana lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa käsiteltävät palvelusetelin käyttöönottoon
liittyvät asiat päätetään ehdollisina, koska palvelusetelin käyttöönotosta päättää valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä joulukuussa 2020. Päätöksen voimaantulo edellyttää, että valtuusto
päättää sisällyttää vuoden 2021 talousarvioon määrärahan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönottoon. Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen palveluseteli on käytössä elokuussa 2021.
Valmisteluaikataulussa on otettu huomioon, että palveluntuottajien pitää pystyä hakeutumaan palvelusetelituottajiksi viimeistään joulukuussa 2020, jotta päätökset saadaan tehtyä ennen helmikuuta 2021. Asiakkailla tulee olla mahdollisuus hakea palveluseteliä neljä kuukautta ennen käytön alkamista eli viimeistään maaliskuun 2021 lopussa.
Nettobudjetoitujen ostopalvelusopimuspäiväkotien kanssa neuvotellaan eri vaihtoehdoista, miten toiminta saataisiin järjestettyä nykyisten säädösten mukaisesti joko palvelusetelillä, yksityisen hoidon tuella tai mahdollisin muin järjestelyin. Tuottamistavan
muutoksista ja aikatauluista neuvotellaan jokaisen palveluntuottajan kanssa erikseen
ja pyritään saamaan aikaan yhteinen näkemys.
Ensimmäiset neuvottelut palveluntuottajien kanssa toteutetaan palvelualueittain
erikseen jokaisen yksikön osalta. Kannatusyhdistysten puheenjohtajiin ja yksikön
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vastuuhenkilöihin ollaan yhteydessä ja lähetetään neuvotteluihin liittyvä ohjeistus
sekä neuvotteluajankohdan tieto. Neuvotteluihin osallistuvat ne henkilöt kannatusyhdistyksestä, joilla on yhdistyksessä nimenkirjoitusoikeus. Neuvottelut
ajoittuvat viikoille 43 – 45 ja ne toteutetaan etänä Teams-palavereina.

Infotilaisuus varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista
Ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen palveluntuottajille järjestetään yhteinen infotilaisuus
ajankohtaisista varhaiskasvatusasioista torstaina 12.11.2020 klo 17.30 – 19. Tilaisuuteen
voitte osallistua etänä Teamsin välityksellä. Alla linkki em. tilaisuuteen:

Liity Microsoft Teams -kokoukseen
Tämä tilaisuus suunnitellaan osittain kysymystenne pohjalta. Pyydämme teitä lähettämään mahdolliset kysymyksenne alla olevan webropol-linkin kautta maanantaihin 2.11.2020 mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/S/7E346FF561D8484B

Yhteistyöterveisin
Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus
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Tiedote yksityisille palveluntuottajille
Palvelusetelin käyttöönoton valmistelu etenee
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ja Svenska rum-lautakunta ovat käsitelleet varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjaa ja hyväksyneet sen ehdollisena elokuun kokouksissaan.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ja Svenska rum -lautakunta käsittelevät palvelusetelin enimmäisarvoa, kertoimia ja hintakattoa lokakuussa ja tekevät niistä ehdotuksen kaupunginhallitukselle.
Tämänhetkisen tiedon mukaan esitys lautakunnille 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.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja Svenska rum -lautakunnan esitys kaupunginhallitukselle
palvelusetelin enimmäisarvoksi ja kertoimiksi sekä mahdollisen hintakaton euromääräksi käsitellään kaupunginhallituksessa lokakuussa.
Syksyn aikana lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa käsiteltävät palvelusetelin käyttöönottoon
liittyvät asiat päätetään ehdollisina, koska palvelusetelin käyttöönotosta päättää valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä joulukuussa 2020. Päätöksen voimaantulo edellyttää, että valtuusto
päättää sisällyttää vuoden 2021 talousarvioon määrärahan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönottoon. Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen palveluseteli on käytössä elokuussa 2021.
Valmisteluaikataulussa on otettu huomioon, että palveluntuottajien pitää pystyä hakeutumaan palvelusetelituottajiksi viimeistään joulukuussa 2020, jotta päätökset saadaan tehtyä ennen helmikuuta 2021. Asiakkailla tulee olla mahdollisuus hakea palveluseteliä neljä kuukautta ennen käytön alkamista eli viimeistään maaliskuun 2021 lopussa.

Infotilaisuus varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista
Ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen palveluntuottajille järjestetään yhteinen
infotilaisuus ajankohtaisista varhaiskasvatusasioista torstaina 12.11.2020 klo
17.30 19. Tilaisuuteen voitte osallistua etänä Teamsin välityksellä. Alla linkki em.
tilaisuuteen:

Liity Microsoft Teams -kokoukseen
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Tämä tilaisuus suunnitellaan osittain kysymystenne pohjalta. Pyydämme teitä lähettämään mahdolliset kysymyksenne alla olevan webropol-linkin kautta maanantaihin 2.11.2020 mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/S/7E346FF561D8484B

Yhteistyöterveisin
Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus

Hyvät ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen palveluntuottajat
Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteistä varhaiskasvatuspalvelua.
Valtuusto päätti talousarvion hyväksymisen yhteydessä ottaa palvelusetelin käyttöön
1.8.2021 alkaen. Palveluseteli otetaan käyttöön päiväkodeissa järjestettävissä
varhaiskasvatuspalveluissa.
Päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo on 870 euroa
kuukaudessa lasta kohden. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin hintakatto on 50 euroa
kuukaudessa.
Palveluseteliin liittyvät kertoimet ovat seuraavat:
lapsen iän mukainen kerroin
3 vuotta täyttäneen lapsen kerroin on 1,00
alle 3-vuotiaan lapsen kerroin on 1,55
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
Palveluntuottajat voivat hakeutua palvelusetelituottajiksi PSOP-järjestelmän kautta
(Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä, lisätietoja). Palveluntuottaja täyttää PSOPjärjestelmässä kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet 31.1.2021 mennessä, mikäli haluaa aloittaa
palvelusetelituottajana 1.8.2021 alkaen. Palveluntuottajien hyväksyntä
palvelusetelituottajiksi tapahtuu helmikuun 2021 aikana. Tieto hyväksytyistä
palvelusetelituottajista löytyy tämän jälkeen Espoon kaupungin www-sivuilta.
Asiakkaat voivat hakea palveluseteliä yksityiseen palvelusetelipäiväkotiin
maaliskuussa 2021. Palvelusetelin hakemisesta tiedotetaan lisää valmistelun
edetessä.
Ystävällisin terveisin,
Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus
Svenska bildningstjänster

Nettobudjetoiduille palveluntuottajille, sähköpostiviesti tuottajille 14.12.2020
**************************************
Hei nettobudjetoitujen yksiköiden palveluntuottajat ja vastuuhenkilöt,
Lähetimme teille aiemmin tiedotteen valtuuston päätöksestä palveluseteliin liittyen. Pahoittelemme,
jos viestimme on ollut epäselvä. Jokainen palveluntuottaja voi edelleen itsenäisesti valita haluaako
hakeutua palvelusetelituottajaksi.
Kaupunginhallituksen 9.11.2020 mukaisesti nettobudjetoitujen ostopalvelupäiväkotien toimintaa
voidaan toistaiseksi jatkaa riittävän ja monipuolisen varhaiskasvatuspaikkatarjonnan turvaamiseksi.
Nettobudjetoituja ostopalvelupäiväkoteja kuitenkin kannustetaan organisoimaan toimintansa siten,
että ne voisivat tulevaisuudessa siirtyä joko yksityisen hoidon tuen tai palvelusetelin piiriin.
Ystävällisin terveisin,

Palveluntuottajien puhelinajat, tiedotus sähköpostiviestillä tuottajille 16.12.2020

Hyvät ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen palveluntuottajat,
Valtuusto päätti talousarvion hyväksymisen yhteydessä ottaa palvelusetelin käyttöön 1.8.2021
alkaen. Jokainen palveluntuottaja voi itsenäisesti valita haluaako hakeutua palvelusetelituottajaksi.
Palveluntuottajat voivat hakeutua palvelusetelituottajiksi PSOP-järjestelmän kautta (Palveluseteli- ja
ostopalvelujärjestelmä, katso lisätietoja).
Mikäli palveluntuottajana teillä on kysymyksiä palveluseteliin liittyen tai suunnittelette
palvelusetelituottajana aloittamista, voitte olla yhteydessä alueenne asiantuntijaan alla olevina
puhelinaikoina. Palvelualueiden puhelinajat ovat seuraavat:
- Viikolla 2: tiistai 12.1.2021 klo 9-11
- Viikolla 3: tiistai 19.1.2021 klo 9-11
- Viikolla 4: maanantai 25.1.2021 klo 14-16
Yhteystiedot:
Espoonlahden palvelualue, Mirkku Häggman puh. 050-501 0382, mirkku.haggman@espoo.fi
Espoon keskuksen palvelualue, Minna Kokora puh. 040-554 5583, minna.kokora@espoo.fi
Leppävaaran palvelualue, Miia Mynttinen puh. 040-505 8255, miia.mynttinen@espoo.fi
Matinkylä-Olarin palvelualue, Kati Smeds puh. 050-520 2311, kati.smeds@espoo.fi
Tapiolan palvelualue, Suvi Leppälä puh. 050-550 0296, suvi.leppala@espoo.fi
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INFOA ESPOON VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIVALMISTELUSTA
Espoon kaupunginvaltuusto päätti talousarvion hyväksymisen yhteydessä 3.12.2020 ottaa
varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöön 1.8.2021 alkaen päiväkodeissa toteutettavaan
varhaiskasvatukseen.
Palveluntuottajat hakevat halutessaan palvelusetelituottajiksi sähköisesti Palveluseteli- ja
ostopalvelujärjestelmä (PSOP) -järjestelmän kautta. Lisätietoa järjestelmästä parastapalvelua.fisivujen kautta.
Jos palveluntuottaja haluaa aloittaa palvelusetelin käytön 1.8.2021 alkaen, tulee PSOPjärjestelmässä täyttää kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet 31.1.2021 mennessä. Tammikuun loppuun
mennessä jätetyt hakemukset käsitellään helmikuun 2021 aikana. PSOP-järjestelmästä näkyy
hakemuksen käsittelyn tila. Palveluntuottajat saavat otteen viranhaltijan päätöspöytäkirjasta.
Palveluntuottajaksi voi hakeutua myös myöhemmin.
Perheet voivat hakea palveluseteliä ensimmäisen kerran yksityiseen päiväkotiin maaliskuussa
2021. Perhe voi käyttää palveluseteliä 1.8.2021 alkavassa varhaiskasvatuksessa. Perheet hakevat
palveluseteliä samoin kuin kunnallista varhaiskasvatusta täyttämällä hakemuksen Espoon
sähköisessä palvelussa (eVaka).
Palveluntuottaja näkee eVakassa koosteen omaan päiväkotiinsa tehdyistä
varhaiskasvatushakemuksista. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus tekee sijoitusehdotuksen
päiväkotiin. Kun palveluntuottaja hyväksyy sijoitusehdotuksen, saa perhe hyväksytyn
palvelusetelipäätöksen. Tämän jälkeen perhe hyväksyy/hylkää palvelusetelin sähköisessä
palvelussa tai toimittamalla paperisen vastaanottoilmoituksen päiväkotiin.
Palvelusetelituottajille järjestetään erikseen koulutusta eVaka-järjestelmän käyttämisestä helmimaaliskuussa. Koulutuksista tiedotetaan erikseen.
Palvelusetelin sääntökirja on hyväksytty elokuussa 2020. Palvelusetelisääntökirjaan tehdään
järjestelmien kehittämisestä tulevia päivityksiä. Sääntökirjan muutokset liittyvät sähköiseen
asiointiin, palvelusetelituottajaksi hakeutumisprosessiin ja asiakkuusprosessiin. Muutokset eivät
vaikuta palveluntuottajaksi hyväksymisen ehtoihin. Muutoksista tiedotetaan palvelutuottajia
helmikuussa.
Espoo.fi-sivuilta löytyy palvelusetelistä lisätietoja palveluntuottajille ja perheille.
Palveluseteliin liittyviä kysymyksiä voi lähettää varhaiskasvatuksen palvelusetelin
valmistelijoille tai pääkäyttäjille osoitteeseen vakapsop@espoo.fi
Yhteistyöterveisin,
Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus
Svenska bildningstjänster

