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Korona
• Ohjeita ja suosituksia:
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetusja kulttuuriministeriön suositus
• Opetushallituksen ohjeita
• https://www.espoo.fi/fiFI/Espoon_kaupunki/Ajankohtaista/Koronaviru
s
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Lainsäädäntömuutoksia 1/3
2-vuotisen esiopetuksen kokeilulainsäädäntö:
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja
varhaiskasvatuslain muuttamisesta

• Kokeilu toteutettaisiin vuosina 2021—2024.
Kokeiluun osallistuvat kunnat ja esiopetuksen
toimipaikat valittaisiin ositettuna
satunnaisotantana ja kohdejoukkoon
kuuluisivat kokeilukuntien vuonna 2016 ja 2017
syntyneet lapset, noin 10 000 lasta.
Voimaan 1.8.2021 alkaen
12.11.2020
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Lainsäädäntömuutoksia 2/3
Varhaiskasvatuksen henkilöstölle ehdotetaan
ilmoitusvelvollisuutta havaitsemistaan
epäkohdista tai epäkohdan uhista:
file:///C:/Users/mattivi/Downloads/Hallituksen%20esitys%20eduskunnalle%
20laiksi%20varhaiskasvatuslain%20muuttamisesta,%20luonnos.pdf

Muutoksia myös 36 §:ään, Päiväkodin henkilöstön
mitoituksesta poikkeaminen
Päiväkodissa voidaan poiketa 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista, jos lasten
keskimääräiset varhaiskasvatuspäivät ovat jatkuvasti huomattavasti
vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei
lapsia ole muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti päiväkodissa enempää kuin
suhdeluku edellyttää. Lisäksi 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista
voidaan poiketa tilapäisesti ja lyhytaikaisesti laajennettaessa lapsen
varhaiskasvatusaikaa 17 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Poikkeaminen 35 §:ssä tarkoitetusta suhdeluvusta ei ole sallittua
henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä.
Voimaan 1.8.2021
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Lainsäädäntömuutoksia 3/3
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja lasketaan:
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5
ja 8 §:n muuttamisesta
•

Uudistuksen myötä noin 20 000 perhettä siirtyy
maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin.
• Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan
korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31
prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja
esitetään alennettavaksi siten, että toisesta lapsesta
perittävä maksu olisi 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan)
nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen maksusta.
Voimaan 1.8.2021
12.11.2020
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Laadunhallintajärjestelmä/ Karvi
• https://karvi.fi/varhaiskasvatus/
• https://karvi.fi/publication/varhaiskasvatuksenlaadun-arvioinnin-perusteet-ja-suositukset/
• Laatuindikaattorien pohjalta laaditaan
laatukriteerit ja laadunarvioinnin työkaluja
• Pilotti, Espoosta mukana 5 kunnallista ja 4
yksityistä päiväkotia
• Digitaalinen laadunarviointijärjestelmä tulossa
aikaisintaan vuonna 2023
12.11.2020
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Espoon taloustilanne heikentynyt
Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus ja sopeutusohjelma
neuvottelutulos:
•

Käyttötalouden kasvun hidastaminen ohjelman linjauksia ja toimenpiteitä toteuttaen 147 M€
vuoden 2025 loppuun mennessä
– Kiinteistövero-% nosto 2021 7,5 M€
– Kiinteistöveroselvityksellä tavoitellaan 7 M€ verotulon nousua 2025 mennessä
– Toimintakatteen alijäämän eli nettomenojen systemaattinen tasapainotus 133 M€

•

Kaupungin 10 vuoden investointiohjelman kokonaistaso, investointikatto, lasketaan
keskimäärin 250 M€:oon /vuosi hankkeiden toteutustapaa, laajuutta, kustannuksia tarkastamalla.

•

Palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta kehitetään suunnitelmallisesti ja
viranhaltijat ja luottamushenkilöt sitoutuvat tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamiseen.

•

Ohjelman vaikutusta tarkastellaan vuosittain kehysvalmistelun yhteydessä, myös tulopuolta.
Mikäli talouden sopeutusohjelma ei ole kääntänyt Espoo konsernin tulojen ja menojen
epätasapainoa syksyyn 2022 mennessä kestävälle uralle, tarkastellaan silloin sopeutuksen
lisäämistä ja verojen korotusta. Ohjelmakauden aikana tarkastellaan myös rahastojen käyttöä.
– Ohjelman tavoitetasot ja toimenpiteet sisällytetään kehykseen ja taloussuunnitelmiin 2021-2025
sekä valtuustokauden tavoiteisiin.
12.11.2020
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Talousarvion 2021 aikataulu
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Kj:n talousarvioesitys /
suomenkielinen varhaiskasvatus
• Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2021
• Kotihoidontuen kuntalisä 160€ / alle 2,5 v lapsi
• Palvelusetelin käyttöönotto yksityiseen
varhaiskasvatukseen

12.11.2020
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Palvelusetelin käyttöönoton
valmistelu / kh 9.11.2020
Kaupunginhallitus päättää, että päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen
palvelusetelin enimmäisarvo on 870 euroa kuukaudessa lasta kohden.
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
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että varhaiskasvatuksen palvelusetelissä otetaan
käyttöön hintakatto, joka on 50 euroa kuukaudessa.
Tämän päätöksen voimaantulo edellyttää, että valtuusto päättää sisällyttää vuoden
2021 talousarvioon määrärahan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin
käyttöönottoon.
12.11.2020
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Kh 9.11.2020, jatko
Lisäksi kaupunginhallitus päättää seuraavaa:
Yksityinen ja julkinen varhaiskasvatus muodostavat toimivan kokonaisuuden, jolla
tarvittavat varhaiskasvatuspaikat turvataan. Yksityisen varhaiskasvatuksen muutosten
tavoitteena on nostaa Taloudellisesti Kestävä Espoo ohjelman mukaisesti yksityisen
palvelutuotannon osuutta 24 prosentista 35 prosenttiin.
Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan hyvin toimiva käytännöt, joita selkeytetään
kaupunginhallitukselle tehdyn esittelyn mukaan. Jotta yksityisen varhaiskasvatuksen
kokonaisuudesta saadaan toimiva, kaupunginhallitus täydentää/muuttaa esittelijän
ehdotusta seuraavasti:
1. Yksityisen hoidon kuntalisään tehdään 1.8.2021 alkaen korotukset +50 euroa/kk alle
3-vuotiailla ja +30 euroa/kk yli 3-vuotiailla.
2. Ne yksityiset varhaiskasvatusyksiköt, jotka tällä hetkellä toimivat hankintalain
mukaisen toistaiseksi voimassa olevan ostosopimuksen puitteissa, saavat niin
halutessaan jatkaa nykyisten sopimusten mukaisesti. Näitä sopimuksia ei kaupungin
toimesta irtisanota ilman painavia syitä ja silloinkin aina erikseen asianomaisen
lautakunnan päätöksellä.
3. 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.
12.11.2020
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Kysymykset palveluntuottajilta
Infotilaisuus 12.11.2020 ajankohtaisista
varhaiskasvatusasioista
Ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen
palveluntuottajat

Poistuuko Kelan kautta maksettava yksityisen hoidon tuen Espoo
lisä kokonaan? Onko yh-tuen Espoolisään tulossa tämän myötä
muutoksia?
Palveluseteliä valmistellaan kiireellä ja se on todennäköisesti
melko haastava pienelle päiväkodille. Mitä yksityisen hoidon tuelle
käy, ollaanko sitä kehittämässä palvelusetelin rinnalla?
Onko yksityisen hoidontuki jatkossa mahdollinen ja kehitetäänkö
sitä kustannusten peittämäseksi?

•

Yksityisen hoidon tuki kuntalisineen säilyy
varhaiskasvatuksen järjestämismuotona ja kuntalisiä
kehitetään jatkossakin poliittisten päätösten
mukaisesti.
• Kuntalisien mahdollisista korotuksista aiheutuvat
kustannukset eivät sisälly vuoden 2021
talousarviokehykseen.

12.11.2020
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Miten turvataan pienten yksityisten
päiväkotien toiminta?
Tällä esitetyllä menettelyllä, jää saamatta
kuukaudessa n.1600€, mistä puuttuva raha
saadaan?
• Palveluntuottajalla on mahdollisuus valita,
että aloittaa toimintansa yksityisen hoidon
tuen palveluntuottajana.
• Yksityisen hoidon tuen palveluntuottaja voi
määritellä itse asiakasmaksut.

12.11.2020
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Mihin perustuu arvioitu palvelusetelin loppusumma ja
miten se tulisi reagoimaan kustannustason kasvuun
vuosittain?
•

Palvelusetelin arvo on määritelty palvelusetelilain mukaisesti
perustuen kunnallisen päiväkotien kustannuksiin ja
palvelutuotelaskentaan

•

Sisältää myös kaikki vyörytetyt kaupungin hallinnon
kustannukset
euroa/
vuosi

Yksikkökustannus / palvelutuote

euroa/
kuukausi

Varhaiskasvatus päiväkodissa oma alle 3v.lapsi

16 290

1 357

Varhaiskasvatus ja esiopetus päiväkodissa oma, 3v. täyttänyt lapsi

11 871

989

-1466

-122

10 405

867

Vähennetty hallinnon, kehittämisyksikön, kehittämishankkeiden ja lautakunnan kuluja
3v. Täyttäneen palvelutuotteen hinta vähennysten jälkeen
Varhaiskasvatus päiväkodissa oma, alle 3 v. lapsi, osuus 3 v. täyttäneen kuluista

12.11.2020
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Palvelusetelin arvon laskentaperiaatteet
ja arvon määrittely
•
•

•

Arvon määrittelyn pohjana kunnallisen päiväkotitoiminnan 3-vuotta
täyttäneiden lasten kustannukset ja palvelutuotelaskenta
Osa hallinnon, kehittämisyksikön ja lautakunnan kustannuksista,
joita ei ole yksityisellä palveluntuottajalla vastaavasti kuin
kunnallisella toimijalla, on vehennetty, jolloin kustannukseksi
muodostui 867 euroa/kk.  palvelusetelin arvoksi päätetty 870
euroa/kk.
Kunnalle tulee palvelussetelin arvon lisäksi kustannuksia mm.
palvelusetelitoiminnan
–
–
–
–

hallinnoinnista ja tietojärjestelmistä,
palveluohjauksesta,
kehityksen ja oppimisen tuen järjestelyistä,
palvelusetelitoimijoiden lakisääteisestä ohjauksesta ja valvonnasta,

jolloin kunnallisen tuotannon ja palvelusetelituotannon
nettokustannukset kaupungille vastaavat toisiaan edellyttäen, että
pienempi- ja suurempituloiset asiakkaat jakautuvat tasaisesti
12.11.2020
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kummallekin tuotantotavalle.

Selvästikään loppusumma ei perustu pienten päiväkotien
nykyisiin lapsikohtaisiin kustannuksiin, joten vastauksessa
tulee käydä ilmi, miten on arvioitu, että pienempi toimija
ilman alkupääomaa voisi kyseisellä summalla
päiväkotitoimintaa teoriassa pyörittää
Valmistelun aikana selvitettiin mahdollisuutta määritellä erilainen
palvelusetelin arvo eri kokoisille päiväkodeille. Sivistystoimen
lakimiesten tulkinnan sekä Kuntaliitosta saadun selvityksen mukaan
tälle ei kuitenkaan löydy lainsäädännöllistä perustetta.
Palvelusetelilain 7 §:n mukaan kunnan tulee määrätä palvelusetelin
arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta
arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat
kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana
tuotantona sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu
omavastuuosuus. Edellä mainitussa lainkohdassa vastaavan
palvelun tuottamisella viitataan eri palvelumuotojen kustannuksiin
eikä se tarkoittaisi saman palvelun hintaa erikokoisissa
toimipisteissä. Näin ollen päiväkodin koko ei voisi olla peruste eri
suuruiselle palvelusetelin arvolle. Myös yhdenvertaisen kohtelun
näkökulmasta erikokoisten päiväkotien erilainen kohtelu on
kyseenalaista (perustuslaki 6 §, hallintolaki 6 §).
12.11.2020
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Miten se tulisi reagoimaan
kustannustason kasvuun vuosittain?
Palvelusetelin arvon tarkistaminen:
• Sääntökirja: Palvelusetelin enimmäisarvo
tarkistetaan Espoon varhaiskasvatuksen
palvelusetelisääntökirjan mukaisesti vähintään
kahden vuoden välein elokuussa samaan
aikaan kun kunnallisen varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuun tulee valtakunnallisia
muutoksia.
• Arvoa on mahdollista tarkastella tarpeen
mukaan useamminkin.
12.11.2020
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Alla olevassa taulukossa on laskelma siitä,
mitä tarkoittaisi, jos Espoossa otettaisiin
käyttöön jokin noista muiden kuntien
kertoimista
Palvelusetelin Alle 3-v
enimmäisarvo lapsen
kerroin

Euroa / alle Euroa / alle
3-v lapsi ko. 3 v lapsi
kunnassa
Espoossa,
jos ko.
kunnan
kerroin olisi
käytössä
Espoossa

Vantaa

846

1,46

1 235

1 270

Kirkkonummi

862

1,5

1 293

1 305

Turku

860

1,51

1 299

1 314

Oulu

825

1,53

1 262

1 331

Jyväskylä

779

1,6

1 246

1 392

Espoo, esitys

870

1,45

1 262

870

1,55

KH 9.11

1 348,50
12.11.2020
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Jos päiväkoti hakeutuu palvelusetelituottajaksi, voiko
hän silti valita toimivansa yksityisen hoidon tuella?
(Eli meneekö automaattisesti palvelustelituottajaksi,
vai voiko vielä toimia yh-tuella?).

• Palvelusetelituottajaksi ryhtyminen on täysin
vapaaehtoista ja siihen hakeudutaan
• Palveluntuottajat voivat jatkaa / hakeutua
yksityisen hoidon tuella toimiviksi yksiköiksi.
• Palvelusetelissä samalla palveluntuottajalla /
samassa päiväkodissa voi lisäksi olla
asiakkaita sekä palvelusetelillä että yksityisen
hoidon tuella.

12.11.2020
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Voiko palvelusetelin ja mahdollisen hintakaton lisäksi
tehdä omaa varainkeruuta tai tarjota asiakkaille
lisämaksullisia palveluja kuten kieli- tai
jumppakerhoja, yöpäiväkotia viikonloppuisin tms.?
•
•

Palvelusetelituottaja ei voi periä muita maksuja.
Esim. vanhempainyhdistykset voivat pitää myyjäisiä
tms. (vrt. toimintatavat kunnalla)
• Lisäpalveluilla tarkoitetaan asiakkaan
palvelusopimukseen ja varhaiskasvatussuunnitelmaan
kuulumattomia palveluita. Asiakas hankkii lisäpalvelun
palveluntuottajalta ja myös maksaa kyseisen
lisäpalvelun hinnan itse. Lisäpalvelun on oltava
vapaaehtoista, eikä se saa syrjiä asiakkaita eikä asettaa
heitä eriarvoiseen asemaan.
• Yöpäiväkotitoimintaa ei voi järjestää. Yöpyminen
edellyttää tiloilta mm. paloturvallisuuden osalta erilaisia
vaatimuksia.
12.11.2020

21

Miten nykyisen palvelusetelin sääntökirjaehdotuksen
mukaan on tarkoitus mahdollistaa esiopetuksen kaltainen
toiminta ja esikouluikäisten varhaiskasvatus ei-virallista
esiopetusta tarjoavissa päiväkodeissa? Vai onko
palvelusetelimallin myötä tarkoitus lopettaa 6-vuotiaille
tarjottavat palvelut kokonaan ei-virallista esiopetusta
tarjoavissa paikoissa?
•
•

•
•
•

Huoltajat ovat vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai
muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan
Lautakunnan hyväksymään viralliseen esiopetuspaikkaan ja siellä
olevan esiopetusikäisen lapsen liittyvään varhaiskasvatukseen
voidaan myöntää palveluseteli.
Palveluseteliä ei voi myöntää lainsäädännöllisistä syistä päivittäiselle
4h maksuttomalle esiopetusajalle
Palvelusetelimalli ei tunne esiopetusikäisen lapsen kokopäiväistä
varhaiskasvatusta eikä sille ajalle myönnetä palveluseteliä
Esiopetusikäisten lasten kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tukeminen
tulee ratkaista erikseen, asia ei liity palvelusetelimalliin

12.11.2020
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Onko Espoolla halua jatkaa yhteistyötä
ostopalvelupäiväkotien kanssa – kuuluuko
niiden kaltainen pieni päiväkotitoiminta
Espoon tulevaisuuteen ollenkaan?
•

Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on 26
niin sanottua nettobudjetoitua ostopalvelupäiväkotia.
• Sopimukset eivät vastaa nykyisen lainsäädännön
vaatimuksia.
• Nettobudjetoitujen ostopalvelupäiväkotien toimintaa
voidaan toistaiseksi jatkaa riittävän ja monipuolisen
varhaiskasvatuspaikkatarjonnan turvaamiseksi.
Palveluntuottajia kannustetaan organisoimaan
toimintansa siten, että ne voisivat tulevaisuudessa
siirtyä joko yksityisen hoidon tuen tai palvelusetelin
piiriin (kh 9.11)
12.11.2020
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Onko Espoon kaupungilla tarkoitus
lakkauttaa kaikki pienet, myös
yksityiset päiväkodit?
• Espoon kaupunki ei voi lakkauttaa yksityisiä
päiväkoteja.
• Varhaiskasvatuksen järjestämistapojen
kehittämisessä tavoitteena on
nettobudjetoiduista ostopalvelupäiväkodeista
luopuminen ja varhaiskasvatuksen
palvelusetelin käyttöönottaminen.
• Yksityisen hoidon tuki kuntalisineen säilyy
varhaiskasvatuksen järjestämismuotona.
12.11.2020
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Kertooko Espoon kaupunki palveluohjauksessa lainkaan
vanhemmille, jotka hakevat hoitopaikkaa tietyltä alueelta, meistä
pienistä päiväkodeista? Ohjaako lapsia pieniin päiväkoteihin?
Nyt tuntuu siltä, että ainakin Tapiolan alueella lapset hupenevat ja
pienten päiväkotien alasajo on alkanut. Meillä ei vain ole
taloudellista mahdollisuutta pitää vajaata lapsiryhmää kovinkaan
kauaa. Jos pienet päiväkodit hiljalleen katoavat, ei vanhemmille
oikeasti jää valinnan mahdollisuutta erilaisten päiväkotien välillä ja
silloin en ymmärrä, miksi koko palveluseteli tuodaan käyttöön. Vai
onko tarkoituksena valita kunnallinen pk tai iso, yksityinen ketju?
•
•

•
•
•

Palveluohjaus kertoo alueen yksityisistä ja kunnallisista
varhaiskasvatuspaikoista huoltajille.
Kaikille asiakkaille riippumatta alueesta tarjotaan
palveluohjauksesta kunnallisen rinnalla ostopalvelu- ja yksityisiä
yksiköitä. Hakijoille kerrotaan nettobudjetoiduista yksiköistä.
Huoltajat ratkaisevat ja valitsevat itse varhaiskasvatuspaikan
lapselleen.
Palveluohjaukseen kannattaa tarvittaessa olla yhteydessä
markkinoinnin tehostamiseksi
Yksiköt voivat myös mainostaa vapaita varhaiskasvatuspaikkojaan
omilla nettisivuillaan yms. , joiden näkyvyyttä voidaan pyynnöstä
nostaa enemmän näkyville Espoon sivuilla (yhteys Kaisa
12.11.2020
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Haluaako Espoo, että jatkossakin
perheiden kysyntään on tarjota päiväkoteja,
joiden toiminta on erilaista verrattuna
kunnan päiväkoteihin (esim. koko,
kielipedagogiikka)?
•
•

Kyllä haluaa
Palveluntuottajat vastaavat itsenäisesti oman palvelunsa
painotuksista ja varhaiskasvatusyksikkönsä koosta.
• Espoon kaupunki ei rajaa em. asioita, muuten kuin
varhaiskasvatuslain, asetuksen ja muiden lainsäädännön
velvoitteiden pohjalta.
• Kaikkien varhaiskasvatustoimijoiden palvelun tulee perustua
Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin
ja omaan tai Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan.
• Yksityisen hoidon tuki kuntalisineen jatkuu

12.11.2020
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Tuleeko Espoossa jatkossa olemaan
peruskouluja, joissa on kaksikielistä
opetusta englanniksi (verrattavissa
kielikylpymenetelmään)?
• Suomenkielinen varhaiskasvatus ei ole oikea
taho vastaamaan tähän kysymykseen
• Asia on suomenkielisen opetuksen vastuulla.

12.11.2020
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Mitä tarkoittaa hintakatto, joka
olisi 40 euroa?
•

Hintakatolla tarkoitetaan kunnan asettamaa ylärajaa
sille, minkä hinnan palveluntuottaja voi periä asiakkaalta
palvelusta.
• Hintakatoksi esitettiin 40 euroa, kh 9.11 50 €.
• Perheen maksettavaksi tulisi tuolloin 0-50 euroa perheen
tuloihin perustuvan kunnallisen varhaiskasvatuksen
maksua noudattavan maksun lisäksi.
• Esitys perustuu arvioon siitä, että mikäli hintakatto olisi
tätä korkeampi tai sitä ei asettaisi ollenkaan,
pienituloisten perheiden mahdollisuus valita
palvelusetelillä toimiva yksityinen palveluntuottaja
vaarantuisi.
12.11.2020
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Mikä on lisäpalvelu? Tuleeko
siihenkin hintakatto?
• Palvelusetelillä hankitaan varhaiskasvatuspalvelu
• Lisäpalveluilla tarkoitetaan asiakkaan
palvelusopimukseen ja varhaiskasvatussuunnitelmaan
kuulumattomia muita palveluita.
• Asiakas hankkii lisäpalvelun palveluntuottajalta ja
myös maksaa kyseisen lisäpalvelun hinnan itse.
Palveluntuottaja määrittelee hinnan.
• Lisäpalvelun on oltava vapaaehtoista, eikä se saa
syrjiä asiakkaita eikä asettaa heitä eriarvoiseen
asemaan.
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Saako palvelusetelipalveluntuottajana
toimiva yksikkö itse määritellä loma-aikansa
ja sulkea yksikön esimerkiksi heinäkuuksi ja
joulun välipäiviksi?
• Yksityisen hoidon tuen yksiköissä
palveluntuottajat voivat määritellä em. lomaajat.
• Tämä ei ole samalla tavalla mahdollista
palvelusetelissä:
– Varhaiskasvatuspalvelua tulee järjestää
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
– Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että
varhaiskasvatusta on saatavana tarvetta
vastaavasti ympärivuotisesti.
– Varhaiskasvatusta voidaan järjestää esimerkiksi
yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa.
12.11.2020
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Mikä ostopalvelupäiväkodeissa on tällä
hetkellä Espoon kannalta hankalinta? Entä
mitä hyvää Espoo näkee
ostopalvelupäiväkotien tarjoamassa
varhaiskasvatuksessa?
•

Nettobudjetoitujen päiväkotien toistaiseksi voimassaolevat
ostopalvelusopimukset eivät vastaa nykyisen
lainsäädännön vaatimuksia.
• Kaupunki ei enää voi lainsäädännön mukaan hankkia
varhaiskasvatuspalveluja suorahankintana, joten
sopimuksista tulee vähitellen luopua.
•
•

Usein asiakkaat ovat tyytyväisiä pieniin päiväkoteihin
Toiminta on monimuotoista
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Mitä tarkoittaa, pitää pystyä hakeutumaan
palvelusetelintuottajaksi viimeistään
joulukuussa 2020? Miten siis hakeudutaan
tähän?
•
•

•
•
•

Tarkoittaa, että kaupungin päätöksenteko on toteutettu ja
muut edellytykset kaupungin puolelta olemassa
Palveluntuottajat voivat halutessaan hakeutua
palvelusetelituottajiksi joulukuussa 2020 (ja milloin vain
sen jälkeen).
Palveluntuottajien hakeutuminen palvelusetelituottajaksi
tapahtuu sähköisesti PSOP-järjestelmässä.
Espoon kaupunki tekee päätökset palvelusetelituottajien
hyväksymisestä ennen helmikuuta 2021.
Asiakkailla tulee olla mahdollisuus hakea palveluseteliä
neljä kuukautta ennen käytön alkamista eli viimeistään
maaliskuun 2021 aikana.
12.11.2020
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Saammeko yhtäläiset kirjalliset
ohjeet palvelusetelin lomakkeiden
täyttämisestä, sitten kun palveluseteli
otetaan käyttöön. esim yhteiseen
extranettiin?
•

Palveluseteliin liittyvät ohjeistukset asiakkaille tulevat
Espoon internetsivuille
• Palveluseteliin liittyvät yleiset ohjeet palveluntuottajille
laitetaan myös Espoon internetsivuille ja yksityisen
ekstranettiin viedään tarvittavaa materiaalia
• PSOP-koulutus tulossa
– Koulutuksessa mahdollisuus valmistella hakeutumista
palvelusetelituottajaksi
– Palveluntuottajille lähetetään erillinen tiedote, jossa tietoa
koulutustilaisuuksista ja hakeutumisessa tarvittavista
liitteistä

•

Ohjataan ja autetaan!
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Voiko palvelusetelillä toimiva
palveluntuottaja ottaa asiakkaita
kuntarajojen yli?
• Palveluseteliä hakevan asiakkaan tulee olla
kirjoilla Espoossa tai lapsella tulee olla
väestötieto-järjestelmään rekisteröitynä
vähintään tilapäinen osoite Espoossa, jotta
hänelle voidaan myöntää Espoon palveluseteli.

12.11.2020

34

Huhtikuussa jaettiin draft versio
palvelusetelisääntökirjasta. Onko
sisältöön tullut jo muutoksia?
• Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja
löytyy Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
26.8.2020 kokouksen § 120 kohdasta
• Linkki Espoon varhaiskasvatuksen
palvelusetelisääntökirjaan
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Sanotte, että ratkaisut palveluseteliin
siirtymisestä neuvotellaan
päiväkotikohaisesti, mutta mihin vuoteen
asti siirtymäaika voisi kestää enimmillään?
Vastaukseksi kelpaa vuosiluku
• Palvelusetelin käyttöönoton yhteydessä
kaikkien nettobudjetoitujen
ostopalvelusopimuspäiväkotien kanssa
neuvotellaan eri vaihtoehdoista, miten toiminta
saataisiin järjestettyä.
• KH 9.11: Nettobudjetoidut
ostopalvelupäiväkodit voivat jatkaa
toistaiseksi, mutta päiväkoteja kannustetaan
organisoimaan toimintansa siten, että ne
voisivat tulevaisuudessa siirtyä joko yksityisen
hoidon tuen tai palvelusetelin piiriin.
12.11.2020
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Kysymys, selvitettävä asia
Kuinka Espoon kaupunki aikoo huolehtia siitä, että alueella
riittää hoitopaikkakapasiteetti, jos useat netot lopettavat?

Espoon kaupunki vastaa varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnittelusta. Siirtymäajan suunnittelu.

Mikä on lähitulevaisuus? Tehdäänkö vuosisopimus koko
vuodelle?

Kyllä. Jos nettoyksikkö ei irtisano sopimustaan, niin vuosisopimukset tehdään koko vuodelle samalla tavalla kuin
aikaisemmin.

Mikä 10 vuodessa on muuttunut, kun v 2009 oli tultu siihen
tulokseen että palse ei voisi koskaan menestyä Espoossa
(Sitran tutkimus)

En tunne tutkimusta. Palvelusetelin käyttö on yleistynyt valtakunnallisesti ja siitä on saatu hyviä kokemuksia.
Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksut ovat alentuneet oleellisesti, joka on vaikuttanut yksityisen
varhaiskasvatuksen kysyntään.

Onko kartoitettu kaikkia vaihtoehtoja esim. onko mahdollista Yksiköiden kunnallistaminen on erittäin marginaalinen vaihtoehto ja asiaa tulee tarkastella yksikkökohtaisesti
kunnallistaa yksikköä (vuokralaisena)?
sen jälkeen, kun palveluntuottajien suunnitelmat / ehdotukset ovat selvillä.
Mikä on siirtymäaika?
Kuinka pitkä siirtymäaika voisi olla? Onko kyseessä esim. 3
vuoden pituinen aika? Milloin saadaan tieto siirtymäajan
pituudesta (olisi tärkeä palveluntuottajan ja
huoltajien/asiakkaiden näkökulmasta)?

Siirtymäaika määrittyy palvelusetelineuvottelujen ja poliittisen päätöksenteon pohjalta. Siirtymäaika
suunnitellaan, kun kuullaan eri palveluntuottajien suunnitelmista.
KH 9.11.2020: Nettobudjetoidut ostopalvelupäiväkodit voivat jatkaa toistaiseksi, mutta päiväkoteja
kannustetaan organisoimaan toimintansa siten, että ne voisivat tulevaisuudessa siirtyä joko yksityisen hoidon
tuen tai palvelusetelin piiriin.

Mitä konkreettista apua/tukea/neuvoa kaupungilta olisi
saatavissa?

Palveluntuottajien kanssa käydään neuvottelut. Keskusteluja jatketaan tarpeen mukaan sen jälkeen kun
saadaan palveluntuottajilta alustavat jatkosuunnitelmat. Vastataan kysymyksiin ja ohjataan eteenpäin
asiantuntemuksemme puitteissa.
Ovala 20.10.2020: Lautakunta edellyttää, että lautakunnalle tuodaan toimenpide-esitys, jolla varmistetaan
pienten yksityisten ja yhdistysten ylläpitämien päiväkotien toiminnan jatkuvuus. Lisäksi lautakunta toivoo, että
ennen palvelusetelin käyttöönottoa lautakunnalle tuodaan selvitys siitä, miten nykyisiä ostopalveluyksikköjä
tuetaan palvelusetelimalliin siirtymisessä. Lautakunta toivoo erityisesti huomioitavan pienet yksiköt ja saavan
selvityksen hallinnollisesta ynnä muusta vastaavasta tuesta siirtymävaiheessa.

Mitä tarkoittaa "muin tavoin?"Miten voisi tulla kunnalliseksi
yksiköksi?

Mahdollisin muin järjestelyin voi tarkoittaa esimerkiksi yksityisen hoidon tuen ja palvelusetelin yhdistelmää
(osa asiakkaista kummassakin), erilaisia päiväkotien fuusioitumisia / laajenemisia tai vaikka yrityskauppoja tai
yritysten perustamisia, joilla saadaan aikaan parempi toiminnallinen ja taloudellinen mahdollisuus toimia. Hyvin
marginaalisena vaihtoehtona joissakin erityistilanteissa voi olla toiminnan kunnallistaminen.

Miten kunnallistaminen vaikuttaisi toimintaan?

Yksiköiden kunnallistaminen on erittäin marginaalinen vaihtoehto. Jos yksikkö kunnallistetaan, se liitetään
kokonaisuudessaan kunnan hallintaan ja päätöksentekoon. Kyseessä olisi ilmeisesti liikkeenluovutus, jossa
henkilökunnan palvelussuhteet siirtyisivät kunnalle.

Palvelusetelimalli, miten heinäkuun korvaus määräytyy?

Palvelusetelin sääntökirjassa on, että "palvelusetelin arvo maksetaan jokaiselta kuukaudelta, jonka lapsi on
asiakassuhteessa palveluntuottajaan". Palvelusetelin arvo maksetaan siis 12 kuukaudelta (ellei lapsen
asiakassuhdetta ei ole irtisanottu). Varhaiskasvatuspalvelua tulee järjestää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
myös kesäajalla.

Jos yhdistys on palveluntuottaja = yrittäjä, pitääkö
yrittäjävastuun silti henkilöityä jollekin?

Riippuu yrityksestä, millainen yritys perustetaan. Esimerkiksi yhdistyksen johtokunnan pj tai yrityksessä ns.
toimitusjohtaja.
Tarkoitetaanko kysymyksellä sitä, onko yhdistyksissä yrityksiin rinnastettavaa vastuuhenkilöä? Käsittääkseni
yhdistyksissä vastuutaho on yhdistyksen hallitus kollektiivisesti, mutta pj:n aktiivisempi rooli saattaa vaikuttaa
myös vastuun määrään.

Yllättävät tilanteet: jos kiinteistössä tapahtuu äkillisesti jotain Ennakoimattomissa tilanteissa asiasta ja irtisanomisajasta voidaan neuvotella kaupungin kanssa.
ennakoimatonta, kuten esim. vesivahinko tai vuokrasopimus
irtisanotaan, eikä korvaavaa tilaa äkillisesti löydy, miten
palvelusetelisopimuksesta pääsee irti? (Tilanne, jossa 6kk
irtisanoutuminen ei mahdollinen)
Voiko hoidon rajata kannatusyhdistyksen jäsenperheille, joita Asiakkaita ei voida pakottaa yhdistyksen jäseniksi, mutta voivat liittyä vapaaehtoisuusperiaatteella. Asiakkaita
ei voida rajata vain yhdistyksen jäseniin.
vaaditaan maksamaan yhdistyksen liittymis- ja
vuosijäsenmaksu?"
Palveluntuottaja ei voi asettaa tällaisia maksuja eikä rajata tai velvoittaa, että perheen tulisi olla
kannatusyhdistyksen jäsen (yhdenvertainen kohtelu).
Onko mallissa tukea yllättäville tilanteille, kuten
Palvelusetelin lisäksi kunta ei voi maksaa lisäkorvauksia (esim. lisämäärärahoja). Erillisiä tukia esim.
henkilökunnan sairastumiselle?
henkilöstökuluihin ei ole palvelusetelimallissa.
Meillä on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa
Suva ei voi ottaa kantaa esim. tilojen vuokrakustannuksiin tai ateriahintoihin. Palveluntuottaja tekee yrittäjänä
kustannuksiin, koska kaupunki määrittelee tilojen vuokran ja itsenäisesti em. sopimukset.
ateriapalvelun hinnan. Käytännössä ainut tapa olisi irtisanoa ja
yrittää palkata tilalle henkilökuntaa halvemmalla.
Henkilökunnan, vuokran, ruuan ja siivouksen (joka on
kilpailutettu alimman tarjouksen mukaan) jälkeen loppujen
kustannusten ajaminen nollaan ei riittäisi. Kustannukset ovat
olleet ostopalvelumallissa hyväksyttyjä, mutta ylittävät
palvelusetelimallin hintakaton. Jos tuloista ei voi neuvotella,
voiko menoista?

Olin aiemmin tehnyt tuloarviot oletuksella, että
kuukausittaiset maksut maksetaan vain 11 kuukaudelta.
Olemme kuitenkin myös tarjonneet kesähoitopaikkaa
yhteistyössä muiden päiväkotien kanssa, joten olisiko sittenkin
mahdollista periä maksu 12 kuukaudelta?

Asiakkaiden omavastuuosuuden osalta sääntökirjassa on, että "Espoon kaupunki suosittaa palveluntuottajaa
perimään asiakkaiden omavastuuosuuden enintään 11 kuukaudelta vuodessa. Tuottajan periessä
omavastuuosuuden 12 kuukaudelta, tulee tuottajan huolehtia siitä, että varhaiskasvatusta on saatavana
tarvetta vastaavasti ympärivuotisesti."
”Varhaiskasvatusta voidaan järjestää esimerkiksi yhteistyössä muiden tuottajien kanssa. Palveluseteliasiakkaalla
ei ole oikeutta kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Mikäli lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta yksityisen
varhaiskasvatusyksikön ollessa suljettuna, palveluntuottaja sitoutuu järjestämään varhaiskasvatuksen
esimerkiksi yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa.”
Mikäli palveluntuottaja perisi 11 kuukaudelta omavastuuosuutta, niin varhaiskasvatuspalvelua tulee kuitenkin
järjestää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti myös kesäajalla.

Varhaiskasvatusyksikön tulee olla avoinna asiakasperheiden tarpeiden mukaan vähintään 10 tuntia päivässä.
Meitä lähellä on vain kunnallisia päiväkoteja; alueen lähin
toinen nykyinen ostopalvelupäiväkoti on 1,5km päässä, joten Varhaiskasvatuspalvelua tulee tarjota huoltajien lasten tarpeiden mukaisesti.
yhteistyö ei ole mahdollista edes ulkoillessa. Pienessä
ryhmässä joudumme hoitamaan aamun ja iltapäivän pieniä
lapsimääriä tehottomasti (ts. yhdelle hoitajalle ei riitä 7 lasta,
koska useimmat perheet eivät halua tuoda lapsia aikaisin tai
hakea myöhään). Voiko hoitoajoista neuvotella?
Palvelusetelin sääntökirja määrittelee, että hoitoa pitää
Palvelusetelimallissa kaikille lapsille järjestetään varhaiskasvatusta ja varhaiskasvatuspaikka tasa-arvo- ja
tarjota "varhaiskasvatusta tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti. Siten em kuvattu lasten valitseminen em. kriteereillä ei ole
yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti kaikille
mahdollista.
varhaiskasvatusyksikköön hakeneille asiakkaille". Tarkoittaako
tämä, että emme voi valita lapsia sen mukaan, että ryhmän
ikä- ja sukupuolijakauma pysyy tasaisena, vaan lapset pitää
valita iästä ja/tai sukupuolesta riippumatta?

Miten toteutuu tasainen eon oppilasmäärä ja siirtymä
esiopetusryhmästä Montessorikouluun (Ruusutorpan koulussa
on Montessoriluokka) (jotta olisi tasainen määrä montessori
eoikäisiä lapsia ja ne myös mahtuisivat montessoriluokalle)?

Tämä käsitellään erikseen ko. yksikön kanssa. (katso myös seuraava vastaus)

Voiko ovalaan määritellä eoryhmäkoon kuinka monta lasta
Palvelusetelimalli ei muuta tällä hetkellä tulevan esiopetuksen oppilaaksioton prosessia. Toimitaan tämän
max sijoitetaan eoryhmään montessoriyksikköön, jotta ei tule hetkisen esiopetuksen oppilaaksioton / yleisen esiopetuksen prosessin mukaan.
liian paljon eoikäisiä lapsia ryhmään (ja siten myös tulevalle
montessoriluokalle mahtuisi kaikki lapset)?
Voiko netto kerryttää kassaa/tuloja nettoja siirtymäaikana,
jotta voisivat aloittaa ps-tuottajana (toiminnan aloitukseen
liittyvä rahoituksen tarve)?

Tämä ei ole mahdollista. Nettobudjetoitujen yksiköiden osalta ostopalvelusopimukset toteutetaan nykyiseen
tapaan siihen asti, kunnes sopimus irtisanotaan jomman kumman osapuolen toimesta ja sopimus päättyy.
Rahoitusta toiminnan aloitukseen ei voi kerätä kaupungilta tulevilla tuloilla.

Voiko suva ottaa roolia tilojen sopimisessa/vuokraamiseen
liittyen (koska koulun puolelta painetta ottaa tiloja koulun
käyttöön)?

Voimme tarvittaessa keskustella suomenkielisen opetuksen kanssa tiloista.
Palveluntuottaja tekee kuitenkin yrittäjänä itsenäisesti em. sopimukset

Voiko palvelusetelimallissa hakea lisämäärärahaa avustajalle? Ei voi. Tukea tarvitsevan lapsen sijoittamisesta neuvotellaan huoltajien kanssa palvelusetelipäätöstä tehtäessä.
Entä miten palveluseteli vaikuttaa nyt ostopalveluihin, että
voiko heille jatkossa myöntää lisämääräraha-hakemuksella
avustajia?
Irtaimisto/kalusteet: miten tehdään kalusteiden yms kanssa,
jotka Espoon kaupunki ostanut netolle?
Palvelusetelin arvon laskutus kaupungilta: aloittaessa pstuottajana ps-palveluntuottaja saa rahat vasta 2 kk jälkeen
aloituksesta (ps-arvon laskutus kaupungilta laskutusohjeen
mukaisesti). Miten ps-tuottaja selviää ps-toiminnan
aloituksesta, kun ei ole nettotoimijana rahaa?

Nykyiset käytännöt eivät ostopalvelujen osalta muutu.

Lomapalkkavelka, miten toteutetaan palveluntuottajan ja
kaupungin osalta henkilöstön lomapalkkavelka?

Esimerkiksi toiminnan päättyessä nettobudjetoitujen sopimus irtisanotaan ja viimeiset palkat yms kulut
maksetaan. Tällöin myös lomapalkkavelka selvitetään yksikön osalta. Talousyksikkö antaa ohjeet em.
tilanteessa, kun toiminnan alasajo alkaa.

Asiaa selvitetään, ja tämä on vielä kesken.
Kyse on yrittäjän riskistä, toiminnan aloitukseen liittyen. Mahdollisen lainan otosta tai muun pääoman
käyttämisestä (esim. pankilta tai muulta rahoittajalta) alkurahoituksesta toiminnan aloittamiseen liittyen ennen
kuin saa laskutuksella kaupungilta palvelusetelin arvopäätösten mukaiset euromäärät ja asiakkaiden
omavastuuosuudet. Toimija on itsenäinen yrittäjä, joka käynnistää toimintaansa ja siihen alkuun hakee
taloudellisen ratkaisun/ lainan/vieraan pääoman, jonka turvin aloittaa yritystoimintaansa. Tässä voinee olla
yrittäjillä erilaisia ratkaisuja tilanteeseen.

Kuinka monta paikkaa pitää varata palselle ja kuinka monta
voi laittaa yksityisen hoidon tuella? Koska tarkastellaan
vuosittaista jakaumaa palsen ja yht:n välillä?

Palvelusetelissä samalla palveluntuottajalla / samassa päiväkodissa voi olla asiakkaita sekä palvelusetelillä että
yksityisen hoidon tuella. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa Espoon kaupungille tiedot yksikköjensä vapaista
palvelusetelipaikoista. Palveluntuottajan tulee sitoutua ilmoittamiinsa palvelusetelipaikkoihin sen
paikkamäärän mukaisesti minkä on ilmoittanut palveluohjaukseen (vähintään kuukausittain voidaan edellyttää
ilmoittamaan em. paikkamäärä). Paikkoja ilmoittaessa tulee huomioida lainmukainen varhaiskasvatuksen lasten
ja henkilöstön välinen suhdeluku.
Palveluntuottaja voi päättää joustavasti paikkojen määrän eri tuotantotapojen välillä kysynnän mukaan.
eVakan kannalta tähän paikkamäärien ilmoittamiseen ei ole vielä tarkkaa vastausta. eVakan kehittämistyö
jatkuu ja asia tarkentuu kehittämistyön myötä.

5-vuotiaiden maksuton vaka: onko myös palsessa ja onko
hintakatto myös siinä 40,-?

5v maksuton varhaiskasvatus on edelleen kokeilu, josta tehdään vuosittain päätös talousarvion yhteydessä. Em
syistä johtuen palvelusetelisääntökirjaan ei ole kirjattu asiaa. Mikäli kokeilua jatkettaisiin, asiasta tehtäisiin
erillinen päätös ja 5v maksuttoman vakan osuus korvattaisiin palveluntuottajille. Jos talousarvioesitys v. 2021
hyväksytään, 5-v maksuton vaka jatkuu. Mahdollisesti Espoo tulee mukaan 2-vuotisen esiopetuksen kokeiluun
(valtion päätös).
KH 9.11.2020 hintakatto 50 €.

Myöntämisprosessin minimi/maksimiaika? Kuinka toimitaan
esim. ulkomailta tulevien perheiden kanssa, joilla ei ole
kotipaikkaa Espoossa?

Palveluseteliä haetaan 4kk ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä
työllistymisestä, opiskelusta tai työn/opiskelujen vuoksi kaupunkiin muutosta, vähimmäisjärjestelyaika on 2
viikkoa. Palveluseteliä hakevan tulee olla kirjoilla Espoossa tai lapsella tulee olla väestötietojärjestetelmään
rekisteröitynä vähintään tilapäinen osoite Espoossa.
Ulkoilumahdollisuudet tarkistetaan yksilöllisesti yksikkökohtaisesti.

Pitääkö ps-tuottajalla olla oma piha? Voiko hyväksyntä jäädä
siitä kiinni?
Mikä taho/kuka Espoon kaupungilla voi käydä neuvotteluja
vuokrasta? Tulisiko kaupungin koordinoida tilaneuvotteluja
kaikkien ostareiden vuokraneuvotteluja Tilpan kanssa?

Suva ei voi käydä neuvotteluja tilojen vuokrasta yksityisen palveluntuottajan/yrityksen puolesta.

Onko kaupungilla ajatusta yhteiskilpailutuksesta esim.
Suva ei voi järjestää yhteiskilpailutusta ruokahuollosta yksityisen yrittäjän puolesta.
ruokahuollossa?
Saako kaupungilta apua kahden kannatusyhdistyksen
Palveluntuottaja voi olla yhteydessä yritysneuvontaan ja selvittää yritystoimintaan liittyviä asioita em.osalta.
yhdistämiseen? Kumpi on järkevämpää: kahden yhdistyksen
yhteensulauttaminen vai molempien lakkauttaminen ja uuden
yhdistyksen perustaminen?
Voisiko saada valmiin lomakkeen marraskuussa annettavaan Suunnitelma voi olla vapaamuotoinen.
alustavaan vastaukseen/suunnitelmaan?

Voiko kertoimet muuttua vielä? Vrt. Sverumin päätös alle 3vuotiaiden kertoimesta.

Palveluseteliin liittyvät päätökset tehdään poliittisen päätöksenteossa. Valtuusto päättää palvelusetelin
käyttöönotosta talousarvion yhteydessä joulukuussa 2020. KH 9.11.2020 alle 3-vuotiaan lapsen kerroin 1,55.

Jos harkitsee palveluseteliä, niin miten asiakkaiden ohjaus
(palveluseteliasiakkuuden tekniset käytännöt ym) jakaantuu
palveluntuottajan ja kaupungin välillä? Etenkin alkuvaiheessa
paljon käytännön kysymyksiä varmasti.
Millainen merkitys on suunnitelmaan kirjattavilla ajatuksilla
siirtymäajan pituudesta?

Asiakkaille tehdään ohjeet palvelusetelin hakemiseen ja em. prosesseihin liittyen. Palveluohjaus neuvoo
asiakkaita. Palveluseteliin liittyviä ohjeistukset asiakkaille tulevat Espoon internetsivuille.

Miten palvelusetelitoimijana toimittaisiin kriisitilanteessa,
esim pandemia?
Miten lapset valitaan- millä kriteereillä yksikkö voi ohjata
lapsen kunnalliseen? Millä perusteella lapsen voi irtisanoa?
Valitaanko lapset esiopetukseen kuten nytkin?

Palveluntuottajat voivat ilmaista näkemyksensä siirtymäajan mahdollisesta pituudesta. Siirtymäaika määrittyy
palvelusetelineuvottelujen ja poliittisen päätöksenteon pohjalta, kun saadaan palveluntuottajien alustavat
suunnitelmat.
KH 9.11: Nettobudjetoidut ostopalvelupäiväkodit voivat jatkaa toistaiseksi, mutta päiväkoteja kannustetaan
organisoimaan toimintansa siten, että ne voisivat tulevaisuudessa siirtyä joko yksityisen hoidon tuen tai
palvelusetelin piiriin.
Nämä tilanteet ratkaistaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Esim keväällä 2020 poikkeusolojen aikana tehtiin
päätökset yksityisen hoidon tuen kuntalisään liittyen ja ostopalveluyksiköiden asiakasmaksujen korvaamiseen.
Palveluseteli myönnetään lapselle, joka olisi muutoinkin oikeutettu varhaiskasvatukseen Espoon kaupungin
kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Espoon kaupungilla on oikeus rajata harkintansa mukaan asiakkaat, joille
palveluseteliä ei myönnetä. Palvelusetelin käytön ulkopuolelle voi jäädä asiakas, jolle palvelun tarjoaminen
palvelusetelillä olisi kohtuuttoman vaikea toteuttaa.
Mikäli lapsen varhaiskasvatus vaatisi tavanomaista mittavampia toimintaympäristöön tehtäviä muutoksia tai
erityisiä henkilöstöresursseja, palvelun järjestämisestä neuvotellaan asiakkaan kanssa ja lapsi ohjataan
tarvittaessa kunnalliseen varhaiskasvatukseen.
Jos palveluntuottaja irtisanoo asiakkaan sopimuksen, on tuottajan ilmoitettava kirjallisesti lisäksi irtisanomisen
perusteet palvelusetelistä päättäneelle viranomaiselle.
Palveluntuottaja ja asiakas sopivat sopimuksessa myös irtisanomisehdoista ja niitä noudatetaan
asiakassuhteessa. Varhaiskasvatuspaikan irtisanomisen pitää kuitenkin olla hyvin poikkeuksellinen toimenpide
ja aina pitää pyrkiä löytämään asiaan ratkaisu asiakasperheen kanssa.
Palvelusetelimalli ei muuta tällä hetkellä tulevan esiopetuksen oppilaaksioton prosessia.

"Tuen muotojen räätälöimisen lisäksi oleellista on
Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja sen kehittämisestä yhteistyössä henkilöstön kanssa
kasvattajatiimien osaamisen vahvistaminen tarpeisiin
erilaisten lasten tarpeisiin vastaamiseksi. Espoon kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia osallistua erilaisiin
vastaamikseksi". Mitä tämä tarkoittaa käytännössä yksikölle? osaamista lisääviin koulutuksiin.

Sopimuksessa luetellaan monia velvoitteita. Voiko
sopimukseen liitteeksi lisätä tarkennuksen tarvittavista
raporteista ja siitä kenelle ja missä muodossa ne tulee
ilmoittaa.

Kyse lienee sääntökirjasta.
Palveluntuottajille ilmoitetaan niistä asiakirjoista, jotka tulee toimittaa hakuvaiheessa. Toiminnan aikaisista
raporteista ilmoitetaan tarpeen mukaan myöhemmin.

Mitä tarkoittaa sisaralennus? Miten se kompensoidaan?

Lapsikohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä asiakkaan ja
palveluntuottajan palvelusopimuksessa sovitun varhaiskasvatusajan perusteella. Kunnallisessa
varhaiskasvatuksessa käytettävä sisarusalennus huomioidaan palveluseteliä määriteltäessä. Tämä huomioidaan
palvelusetelin arvon määrittelyssä. Sisaralennuksesta ei tule tulomenetystä palveluntuottajalle.

Miten tulosidonnainen palvelusetelin arvo vaikuttaa mm.
Espoon kaupunki maksaa palvelusetelin arvon osuuden (tulosidonnaisen palvelusetelin arvon) loman tai
lomakuukaudelta tai isyysvapaan ajalta maksettavaan arvoon isyysvapaan aikana.
tai irtisanomisajalta perittävään omavastuuosuuden määrään? Asiakassuhde säilyy isyysvapaan ajan, vaikka lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen kyseisenä aikana.
Espoon kaupunki maksaa kyseiseltä ajalta palveluntuottajalle vastaavan korvauksen kuin lapsikohtaisen
palvelusetelin arvo on. Tuottaja ei kuitenkaan voi periä kyseiseltä ajalta palvelusetelin omavastuuta.
Isyysvapaa koskee sitä lasta, josta isyysvapaa on myönnetty (ei mahdollisia sisaruksia).
Palvelusetelin voimassaolo päättyy lapsen viimeiseen varhaiskasvatuspäivään, tai kun asiakkaan ja
palveluntuottajan välinen palvelusopimus sanotaan irti kirjallisesti, tai lapsi muuttaa toiseen kuntaan, tai
viimeistään 31.7. sinä vuonna, kun lapsen oikeus esiopetukseen alkaa. Palveluntuottajalle maksetaan
palvelusetelin arvo tämän mukaisesti. Palveluntuottajalla on oikeus periä asiakkaan palvelusetelin
omavastuuosuus omien irtisanomissääntöjensä mukaan.
Jos kaupunki muuttaa palvelusetelisääntökirjaa ja yhdistys ei
hyväksy muutoksia, miten irtisanomisaika siinä tapauksessa
määritellään?

Espoon kaupunki ilmoittaa palveluntuottajille muutoksista kirjallisesti. Mikäli palvelutuottaja ei halua sitoutua
muuttuneisiin sääntöihin, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti kaupungille kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
muutosilmoituksen vastaanottamisesta. Sähköposti voi toimia kirjallisena ilmoituksena. Mikäli Espoon
kaupungille ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu palveluntuottaja noudattamaan muuttuneita
ehtoja.
Pääsääntöisesti 6 kk:n irtisanomisaika, mutta jos kyseessä oleellinen muutos sääntökirjassa, niin voi olla
tarpeen neuvotella lyhyemmästäkin irtisanomisajasta.

Miten palvelusetelin arvo seuraa indeksiä? (jos vuokrat ym.
kulut nousevat, eikä palveluntuottaja voi siirtää korotuksista
aiheutuneita kustannuksia maksuihin)

Palvelusetelin enimmäisarvo tarkistetaan vähintään kahden vuoden välein elokuussa samaan aikaan kun
kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun tulee valtakunnallisia muutoksia.

Jos on kiinnostunut palvelusetelituottajaksi ryhtymisestä,
mutta anoo siirtymäaikaa, missä vaiheessa hakeutuminen
tulee tehdä? Jo tässä vaiheessa vai myöhemmin
siirtymäajalla?

Palveluntuottajilla, jotka eivät palvelusetelin käyttöönoton yhteydessä hae palvelusetelituottajiksi, on
halutessaan mahdollisuus tehdä hakemus myöhemmin haluamanaan ajankohtana.
Palvelusetelituottajaksi hakeutumisessa on palveluntuottajan hyvä huomioida tarvittava aika koko
hakeutumisprosessiin (hakemus,tarvittavat liitteet, kaupungin päätöksenteko hyväksynnästä) ja että asiakkailla
on mahdollisuus hakea 4 kk ennen palveluseteliä.

Minkälaiseen yritys/organisaatiomuotoon palse on
tarkoitettu? Miten kaupunki aikoo ottaa vastuuta ja mita
kaupunki aikoo tehdä pienille yhdistyksille?
Onko kaupungin mahdollista maksaa työntekijät ns. ulos
tilanteessa, jossa ostopalvelutoiminta lakkautuu?

Palveluntuottaja ratkaisee asian, että millä yritysmuodolla toteuttaa palveluseteli- tai muuta tuotantoa. Myös
yhdistykset ovat itsenäisiä toimijoita eikä kaupungilla ole toimivaltaa suhteessa niihin.

Nettoyksikön työntekijät ovat palveluntuottajan kannatusyhdistyksen työntekijöitä. Yhdistys järjestää
tarvittavat YT-neuvottelut työntekijöiden kanssa. Välttämättömät kustannukset voidaan harkinnanvaraisesti
korvata.
Minkälainen ajatus ja estimaatti kaupungilla on Olarin alueelle Espoon kaupunki vastaa varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnittelusta. Asiaa tarkastellaan sen jälkeen, kun
palveluntuottajien suunnitelmat / ehdotukset ovat selvillä.
jäävistä yksityisten palveluntarjoajien tarjoamista
lapsilukumääristä/ -hoitopaikoista?
Minkälaisia ns. konsepteja tai tukipaketteja kaupunki on
Espoon kaupungilla on yritysneuvontaa, johon palveluntuottajat voivat olla yhteydessä. https://www.espoo.fi/fiajatellut tarjota palveluntuottajille siirtymäajalla? Esim.
FI/Tyo_ja_yrittaminen/Business_Espoo_yrityspalvelut/Tavoitteena_kasvu
taloudellinen neuvonanto, juridiset palvelut tai muita
Palveluntuottajille hakeutumisohjeistus palvelusetelituottajaksi hakeutumiseen ja asiakkaille ohjeet pskonsultaatiopalveluita, joita muutosprosessissa tarvinnee
hakemiseen yms.
hyödyntää
Varhaiskasvatus vastaa kysymyksiin asiantuntemuksemme mukaisesti.
Miten kaupunki suhtautuu ja suhteuttaa palveluseteliKumpaan vaan voi siirtyä yhtälaisesti.
toiminnan ja kelan yksityisen tuen avulla toimivat
palveluntuottajat ko. palse-prosessissa/ siirtymäajalla: miten
kaupunki tukee, tai tukeeko, kumpaakin uuteen
toimintamuotoon siirtymistä?
Miten kaupunki neuvoisi ostopalvelupäiväkoteja käyttämään Siirtymäaikana kannattaa kartoittaa kaikki mahdollisuudet toiminnan jatkamiseksi ja olemme mukana näissä
ja hyödyntämään siirtymäajan, mikäli päiväkodin tilanne ja
keskusteluissa tarpeen mukaan.
tulevaisuus on ns. "avoin", eli palveluseteli-toimijaksi
KH 9.11: Nettobudjetoidut ostopalvelupäiväkodit voivat jatkaa toistaiseksi, mutta päiväkoteja kannustetaan
edellytyksiä ei ole, eikä yrittäjää/ ostajaa ole, mutta päiväkoti organisoimaan toimintansa siten, että ne voisivat tulevaisuudessa siirtyä joko yksityisen hoidon tuen tai
on nykyisellään elinvoimainen, hyvämaineinen ja suosittu
palvelusetelin piiriin.
toimija, jonka oma tahtotila on vahvasti olla osa kaupungin
päiväkotikenttää myös tulevaisuudessa?

Voiko vuosisopimuksen irtisanoa kesken vuotta, kun em
sopimus onkin tehty koko vuodelle? (esim. jos
palveluntuottaja siirtyisi yksityisen hoidon tuen
palveluntuottajaksi jo 1.8.2021)

Tarvittaessa voidaan joustaa sopimuksen irtisanomisajoissa tässä tilanteessa. Kuitenkin niin, ettei kaupungille
aiheudu turhia kustannuksia, jotka olisi vältettävissä. Asiasta kannattaa keskustella aluepäällikön kanssa
riittävän ajoissa. Jos neton toiminta päättyy äkillisesti kesken vuoden, keskeytämme korvausten maksun.

Voiko puitesopimuksen/vuosisopimuksen irtisanoa
nopeammin, ilman 6kk irtisanomisaikaa? (tässä
muutostilanteessa)

Tarvittaessa voidaan joustaa sopimuksen irtisanomisajoissa tässä tilanteessa. Kuitenkin niin, ettei kaupungille
aiheudu turhia kustannuksia, jotka olisi vältettävissä. Asiasta kannattaa keskustella aluepäällikön kanssa
riittävän ajoissa. Jos neton toiminta päättyy äkillisesti kesken vuoden, keskeytämme korvausten maksun.
Nettojen irtisanomisajasta on säädetty vanhoissa ostopalvelusopimuksissa. Niissä on sovittu kuuden kuukauden
irtisanomisajasta eivätkä ne ole sidottu toimintavuoteen. Irtisanomisajassa voidaan em. tilanteissa joustaa
kunhan noudatetaan palveluntuottajien yhdenvertaista kohtelua.

Tase/ edellisten vuosien aikana kertynyt tappioita, jotka ovat Kun neton toiminta päättyy, lopullinen / viimeinen tilinpäätös, jonka netto kaupungille toimittaa, siinä tulee
kumuloituneet. Jos toiminta päättyisi/lakkautetaan yhdistys ja velkojen ja varallisuuden olla 0 euroa. Talousyksikkö antaa ohjeet, kun toiminnan alasajo alkaa.
perustetaan uutta, niin miten em velat/tappiot hoidettaisiin?
Miten ja missä vaiheessa tiedotetaan nettoyksikön
huoltajille/asiakkaille ps-päätöksenteosta?
Mikä on Espoon omien varhaiskasvatuspaikkojen kustannus
per lapsi (vrt. palvelusetelin kustannus)

Asiat ovat opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja kaupunginhallituksen esityslistalla ja pöytäkirjoissa
nähtävillä. Tarvittaessa tehdään tiedotteita. Myös palveluntuottaja vastaa asiakkaidensa informoinnista
tilanteissa, joissa tekee toimintaansa muutoksia.
Espoon omien varhaiskasvatuspaikkojen kustannukset ovat 1357 €/kk (alle 3v) ja 989€/kk (yli 3v ja eo). Nämä
hinnat sisältävät kaikki vyörytetyt kaupungin hallinnon kustannukset, jolloin osan em. kustannusten
vähennysten jälkeen vertailukelpoinen oman palvelutuotannon hinta 867 €/kk (3v täyttänyt).

Onko kustannuksia kuvaavassa luvussa mukana myös ne muut Kunnan vertailukelpoiseen keskimääräiseen kustannukseen sisältyvät kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat
kustannukset. Palvelusetelimallissa palvelusetelin lisäksi kunta ei maksa ylimääräisiä lisämäärärahoja. Erillisiä
riskit, joista palvelusetelin tuottajat tulevat jatkossa
tukia esim. henkilöstökuluihin ei ole palvelusetelimallissa.
vastaamaan (esim. kysymyksissä esitetyt riskit
poikkeuksellisista henkilöstö- tai muista menoista)? Jollei,
paljonko Espoo on varannut tähän vuodessa budjetistaan
viime vuosina per varhaiskasvatuspaikka?

Kunnan vertailukelpoiseen keskimääräiseen kustannukseen sisältyvät kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat
kustannukset.
Onko vertailuluvussa mukana myös varhaiskasvatuksessa
käytettyjen kiinteistöjen kokonaiskustannukset ja riskit? Jollei,
paljonko viime kymmenen vuoden aikana (tai jokin muu
ykisttäisiä tapahtumia tasaava ajanjakso) on keskimäärin
toteutuneita kustannuksia niiden kiinteistöjen osalta, joita on
käytetty varhaiskasvatuspalvelujen tuottamiseen yhteensä ja
per lapsi? Jos Espoolla on parempia tai tarkempia lukuja,
näistä toivotaan myös tietoa.
Voiko hintakaton vielä poistaa?
Palveluseteliin liittyvät päätökset esim hintakatto tehdään poliittisen päätöksenteossa. Valtuusto päättää
palvelusetelin käyttöönotosta talousarvion yhteydessä joulukuussa 2020.
Onko mahdollista, ettei palveluseteliä oteta käyttöön/että
Palveluseteliin liittyvät päätökset tehdään poliittisen päätöksenteossa. Valtuusto päättää palvelusetelin
homma vielä kaatuu?
käyttöönotosta talousarvion yhteydessä joulukuussa 2020.
Onko palvelusetelin arvo lopullinen?
Palveluseteliin liittyvät päätökset tehdään poliittisen päätöksenteossa. Valtuusto päättää palvelusetelin
käyttöönotosta talousarvion yhteydessä joulukuussa 2020.
Miksi Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun?
Palveluseteliin liittyvät päätökset tehdään poliittisessa päätöksenteossa. Kaupunginhallitus pyysi lisäselvityksiä
moniin asioihin. Kaupunginhallitus jatkoi asian käsittelyä ja teki oman päätöksensä.
Miten mahdollistetaan pienten päiväkotien jatkaminen?
KH 9.11: Nettobudjetoidut ostopalvelupäiväkodit voivat jatkaa toistaiseksi, mutta päiväkoteja kannustetaan
organisoimaan toimintansa siten, että ne voisivat tulevaisuudessa siirtyä joko yksityisen hoidon tuen tai
palvelusetelin piiriin.
Kaupunginhallituksen päätökseen sisältyy myös yksityisen hoidon tukien korotuksia.

Palveluntuottajien kysymykset 12.11.2020 tilaisuudessa

Kysymys: Kunta saanee varmasti maskeja paljon halvemmalla kuin me kaupasta. Voiko
kaupunki toimittaa maskeja, sen sijaan että ostaisimme niitä kuluttajakaupasta ja lisäisimme
budjettiin?
Vastaus: Valitettavasti toimijoiden täytyy hankkia maskit itse. Varhaiskasvatuksella ei ole
mahdollista järjestää maskijakelua.
Kysymys: Miten 2-vuotinen esiopetus toteutetaan, jos kokeiluun valittu lapsi on
varhaiskasvatuksessa yksikössä, jossa ei järjestetä esiopetusta?
Täytyykö siis eskariryhmäkoon täyttyä myös viskareille? Tämähän ei pienessä päiväkodissa
ole itsestäänselvyys.
Vastaus: Espoossa ei ole vielä voitu valmisteltu 5v esiopetusta. Odotamme valtion päätöstä,
tuleeko Espoosta kokeilukunta, jonka jälkeen saamme OKM:stä ohjeet kokeilun
toteuttamisesta. Ohjeista informoidaan heti, kun ne ovat käytettävissä.
Alla linkki lausuttavana olevaan luonnokseen kaksivuotisen esiopetuksen
opetussuunnitelmaksi.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c4b127eb-32cf-4646a7eb-f1774b7faa75
Kysymys: Voiko yksityisen hoidon tuen piirissä oleva tarjota myös palveluseteliasiakkaille
paikkoja?
Vastaus: Palvelusetelissä palvelusetelituottajaksi/palveluseteliyksiköksi hyväksytyllä voi olla
samalla palveluntuottajalla / samassa päiväkodissa asiakkaita sekä palvelusetelillä että
yksityisen hoidon tuella.
Kysymys: Mikä on Espoon varhaiskasvatuksen hinta 8/2021 maksimissaan perheille? Onko
se sama summa, minkä palveluseteliperheet maksavat yksityiselle ja loput 870e asti maksaa
Espoo?
Vastaus: Palvelusetelillä varhaiskasvatusmaksu on asiakasperheille sama kuin
kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (+ mahdollinen hintakaton mahdollistama lisämaksu).
Ja erotuksen maksaa kaupunki palvelusetelin maksimiarvoon asti. Kunnallisen
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan 1.8.2021, mikäli hallituksen esitys
hyväksytään. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen korkein asiakasmaksu on 288 euroa.
Kysymys: Onko palvelusetelin vaikuttavuusarviossa laskettu kuinka suuri osa
nettobudjetoiduista päiväkodeista toimii nyt alle
Vastaus: Teimme ennen päätöksentekoa koelaskelman, jossa vertasimme nykyisten
vuosisopimusten tuottoja palvelusetelin tuottoihin (sis. päätösesityksen mukaisen hintakaton
ri yksiköiden kesken on
suurta, myös mahdollinen palvelusetelin käyttöönotto tuottaa eri yksiköille olennaisesti
erilaisen tuloksen. Kahdeksan yksikön kohdalla tulot lisääntyisivät laskelman mukaan noin 515 % ja viidelle yksikölle tulot olisivat noin nykyisellä tasolla. Seitsemällä yksiköllä tulot
vähenisivät noin 1-5 %. Neljällä yksiköllä tulot vähenisivät noin 6-9 % ja lopuilla kahdella
yksiköllä tätä enemmän. Tulot alenisivat pääsääntöisesti eniten kaikkein pienimmissä alle
20-paikkaisissa yksiköissä. Tuotantokustannukset varhaiskasvatuspaikkaa kohden ovatkin
yleensä monista syistä pienissä päiväkodeissa korkeammat kuin suuremmissa.
laskelmaa emme ole tehneet.

Kysymys: Miksi ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa palvelusetelin arvo on määritelty
suuremmaksi kuin suomenkielisessä?
Ruotsinkielinen - suomenkielinen varhaiskasvatus - mistä tämä hintaerotieto on?
Vastaus: Kaupunginhallituksen päätös koskee sekä suomenkielistä että ruotsinkielistä
varhaiskasvatusta. Eli summat ovat samat molemmille kieliryhmille.
(Lautakuntien esitykset kaupunginhallitukselle poikkesivat toisistaan, Svenska rum
lautakunta esitti KH:lle että palvelusetelin maksimiarvo Espoossa olisi 950 euroa
kuukaudessa).
Kysymys: Onko kaupungin omiin kustannuksiin laskettu kiinteistökustannukset?
Vastaus: Kunnan vertailukelpoiseen keskimääräiseen kustannukseen sisältyvät kaikki
palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset, myös kiinteistökustannukset.
Kysymys: " Lautakunta toivoo erityisesti huomioitavan pienet yksiköt ja saavan selvityksen
hallinnollisesta ja muusta vastaavasta tuesta siirtymävaiheessa."
Jos tätä ei näy palvelusetelin arvossa, niin missä tämä erityinen huomio on nähtävissä?
Vastaus: Tämä on lautakunnan toive, johon pyritään vastaamaan. Tuemme teitä ainakin
keskustelujen ja neuvottelujen avulla ja ohjaamme tarvittaessa eteenpäin hakemaan apua
esimerkiksi erilaisista yrityspalveluista: https://www.espoo.fi/fiFI/Tyo_ja_yrittaminen/Business_Espoo_yrityspalvelut .Vastaamme myös kysymyksiinne niin
hyvin kuin osaamme. Selvitämme myös, pystymmekö järjestämään jotain muuta tukea.
Kysymys: Eli mitä tuen muotoja kunta tarjoaa palvelusetelin saajille?
Vastaus: Palvelusetelillä tuotetussa varhaiskasvatuksessa noudatetaan soveltuvin osin
Espoon kaupungin kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen periaatteita. Laaja-alainen
varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori antaa
tarvittaessa tukea palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa olevien lasten
tukemiseen liittyvissä asioissa. Lapsen tuen tarve arvioidaan samoin perustein kuin
kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja se käsitellään palvelualueiden tuen järjestämisen
rakenteissa. Tuen järjestämisestä sovitaan lapsikohtaisesti.
Esitämme laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakanssien määrän lisäystä
kohdentuen palveluseteliyksiköille. Lisäksi palveluseteliyksiköiden henkilöstö voi osaamisen
lisäämiseksi osallistua osaan Espoon kaupungin järjestämistä koulutuksista.
Kysymys: Toi eskariasia on tosi keskeinen, kun pitäisi päättää, miten pieni pk toimii
tulevaisuudessa.
Vastaus: Lautakunnan hyväksymään viralliseen esiopetuspaikkaan ja siellä olevan
esiopetusikäisen lapsen liittyvään varhaiskasvatukseen voidaan myöntää palveluseteli.
Palveluseteliä ei voi myöntää lainsäädännöllisistä syistä päivittäiselle 4h maksuttomalle
esiopetusajalle. Palvelusetelimalli ei tunne esiopetusikäisen lapsen kokopäiväistä
varhaiskasvatusta eikä sille ajalle myönnetä palveluseteliä. Esiopetusikäisten lasten
kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tukeminen tulee ratkaista erikseen, asia ei liity
palvelusetelimalliin.
Kysymys: Mitä tarkoittaa, että ostarit voivat jatkaa "toistaiseksi"? Jokin määritelty
siirtymäaika olisi erittäin hyvä saada.
Vastaus: KH 9.11.2020 päätös: 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. Valitettavasti siirtymäaikaa ei ole tällä hetkellä määriteltynä. Jatkamme neuvotteluja
kanssanne.
Kysymys: "Muutoksissa huomioidaan lapsen etu ja mahdollisimman yhtenäinen koulupolku
ja kuullaan perheiden ja henkilökunnan toiveita ja selvitetään mahdollisuutta jatkaa
lapsiryhmien toimintaa kaupungin omana toimintana tai yksityisenä palveluna. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää erityispedagogiikkaan painottuneisiin ostopalvelupäiväkoteihin."
Jonojärjestelmä ei mahdollista montessoripedagogiikkaa, vaan ainoa mahdollinen
valintakriteeri perustuu kielitaitoon. Tasa-arvo-ongelmaa ei lain kannalta ole, sillä eri
ikäryhmät tasapainottava valinta olisi täysin avoin ja tasa-arvoinen eri ikäisille lapsille, siinä
missä tasa-arvoa ei riko nykyinenkään rajaus kokonaan tiettyihin ikäryhmiin (esim. yli 3vuotiaisiin). Missä on nähtävissä erityinen huomio erityispedagogiaan (kielikylpy ei ole
varsinaisesti oma pedagogiansa, vaan samaa opetusta eri kielellä).
Myöskin, onko tätä selvitystä jatkaa toimintaa kaupungin omana tehty ollenkaan? Mitkä sen
tulokset ovat?
Kyse ei ole siitä että kaupunki rajaisi, tai kieltäisi. Kyse on siitä onko toiminta mahdollista, ja
onko tätä kaupungin omissa päätöksissä edellytettyä huomiointia tehty
Vastaus: Montessoripedagogiikan osalta pitää neuvotella yksiköiden kanssa erikseen ko.
pedagogiikan näkökulmat huomioiden. Erityisesti kannattaa selvittää yksityisen hoidon tuen
vaihtoehto. Selvitystä montessoripedagogisen toiminnan järjestämisestä kaupungin omana
toimintana ei ole tehty, mutta se voidaan tehdä.
Montessoripedagogisen toiminnan järjestämistä tarkastellaan myöhemmin
yksikkökohtaisesti sen jälkeen, kun palveluntuottajien suunnitelmat / ehdotukset ja
erityistarkastelua koskevat asiat ovat selvillä. Kiirettä ratkaisulle ei ole.
Kysymys: yksityisen hoidon tuen pk:ssakin voi olla perhe joka maksaa itse 0e!
Vastaus: Tämä on mahdollista. Tämä riippuu yksityisen hoidon tuen palveluntuottajan
omista ratkaisuista koskien varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja.
Kysymys: Myöskin taloudellinen pakko siirtyä yksityisen hoidon tuelle rajaa pois.
Toistan kysymyksen siitä kuinka moni nykyinen nettobudjetoitu päiväkoti voisi toimia
annetulla hintakatolla?
Vastaus: Jokainen yksikkö tekee omat laskelmansa, arvionsa, päätelmänsä ja ratkaisunsa
tietenkin itse eikä kaupunki voi tehdä niitä yksiköiden puolesta.
Teimme ennen päätöksentekoa koelaskelman, jossa vertasimme nykyisten vuosisopimusten
päiväkodin kohdalla. Koska kustannusten vaihtelu eri yksiköiden kesken on suurta, myös
mahdollinen palvelusetelin käyttöönotto tuottaa eri yksiköille olennaisesti erilaisen tuloksen.
Kahdeksan yksikön kohdalla tulot lisääntyisivät laskelman mukaan noin 5-15 % ja viidelle
yksikölle tulot olisivat noin nykyisellä tasolla. Seitsemällä yksiköllä tulot vähenisivät noin 1-5
%. Neljällä yksiköllä tulot vähenisivät noin 6-9 % ja lopuilla kahdella yksiköllä tätä enemmän.
Tulot alenisivat pääsääntöisesti eniten kaikkein pienimmissä alle 20-paikkaisissa yksiköissä.
Tuotantokustannukset varhaiskasvatuspaikkaa kohden ovatkin yleensä monista syistä
pienissä päiväkodeissa korkeammat kuin suuremmissa.
laskelmaa emme ole tehneet.

Kysymys: Valitseeko kaupunki palvelusetelillä tulevat lapset yksityiselle palveluntuottajalle,
vai tuottaja itse? Jos esim. haluamme tarjota kaksi paikkaa palveluseteli asiakkaalle, ja
paikat jää auki, voiko ne sitten täyttää yksityisen hoidon tuella olevalla lapsilla? Tehdäänkö
palvelusetelillä tulevan perheen kanssa sama hoitosopimus jonka teemme yksityisen hoidon
tuella? Onko tiettyjä ehtoja, sääntöjä joita meidän tulisi noudattaa, esim. aukioloaikoin?
Vastaus: Jos asiakkaalle myönnetään palveluseteli ja päiväkodissa on tilaa, lähtökohtaisesti
päiväkodin tulee ottaa asiakkaat vastaan yhdenvertaisesti siinä järjestyksessä, kun
asiakkaat hakevat päiväkotiin (pois lukien erityisiä järjestelyjä tarvitsevat, joista neuvotellaan
erikseen). Kaupunki tekee päätöksen palvelusetelistä ja sen arvosta. Päiväkoti tekee
päätöksen tai sopimuksen lapsen ottamisesta päiväkotiin.
Tällä hetkellä sähköistä eVaka-järjestelmää kehitetään palvelusetelin käyttöönoton ja
asiakkuusprosessin osalta. Prosessit palvelusetelin myöntämiseen liittyen täsmentyvät
valmistelun aikana ja niitä on mahdollisuus tarkentaa myöhemmin, mikäli huomataan
korjattavaa.
Palvelusetelimallissa asiakas ja palveluntuottaja tekevät keskenään sopimuksen
varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatuksen sääntökirja määrittelee
palvelusetelituottajalle erilaisia ehtoja, joita palveluntuottajan tulee noudattaa esim.
aukioloaikoihin liittyen.
Kysymys: meidän neuvotteluissamme kaupungin edustajat kertoivat, että kaupunki tekee
lapsivalinnat.
Meille sanottiin, että voimme itse tehdä valinnat.
Meille sanottiin myös että Espoo valitsee perheet. Voidaanko tähän saada vahvistus tällä
foorumilla? Tämä olisi erittäin merkittävä asia meille, mutta ilmeisesti eri alueilla eri
virkamiehet tulkitsevat sääntökirjaa eri lailla, ja määrittävät konkreettiset toimintamallit?
Vastaus: Jos asiakkaalle myönnetään palveluseteli ja päiväkodissa on tilaa, lähtökohtaisesti
päiväkodin tulee ottaa asiakkaat vastaan yhdenvertaisesti siinä järjestyksessä, kun
asiakkaat hakevat päiväkotiin (pois lukien erityisiä järjestelyjä tarvitsevat, joista neuvotellaan
erikseen). Kaupunki tekee päätöksen palvelusetelistä ja sen arvosta. Päiväkoti tekee
päätöksen tai sopimuksen lapsen ottamisesta päiväkotiin.
Tällä hetkellä sähköistä eVaka-järjestelmää kehitetään palvelusetelin käyttöönoton ja
asiakkuusprosessin osalta. Prosessit palvelusetelin myöntämiseen liittyen täsmentyvät
valmistelun aikana ja niitä on mahdollisuus tarkentaa myöhemmin, mikäli huomataan
korjattavaa.
Kysymys: sääntökirjan mukaan aukioloaika tulisi olla 7-17 sekä 12 kk / vuosi tai 1 kk
ilmainen + sijaisten budjetointi yms.
Vastaus:
avoinna asiakasperheiden tarpeiden mukaan vähintään 10 tuntia päivässä pääsääntöisesti
klo 6.30 18.00 välisenä aikana. Lapsen varhaiskasvatusajasta tehdään sopimus huoltajien
Palvelusetelin sääntökirjassa on, että "palvelusetelin arvo maksetaan jokaiselta kuukaudelta,
jonka lapsi on asiakassuhteessa palveluntuottajaan". Palvelusetelin arvo maksetaan siis 12
kuukaudelta (ellei lapsen asiakassuhdetta ei ole irtisanottu). Varhaiskasvatuspalvelua tulee
järjestää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti myös kesäajalla.
Asiakkaiden omavastuuosuuden (asiakasmaksun) osalta sääntökirjassa on, että "Espoon
kaupunki suosittaa palveluntuottajaa perimään asiakkaiden omavastuuosuuden enintään 11
kuukaudelta vuodessa. Tuottajan periessä omavastuuosuuden 12 kuukaudelta, tulee

tuottajan huolehtia siitä, että varhaiskasvatusta on saatavana tarvetta vastaavasti
ympärivuotisesti."
tuottajien kanssa. Palveluseteliasiakkaalla ei ole oikeutta kunnalliseen varhaiskasvatukseen.
Mikäli lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta yksityisen varhaiskasvatusyksikön ollessa suljettuna,
palveluntuottaja sitoutuu järjestämään varhaiskasvatuksen esimerkiksi yhteistyössä muiden

Kysymys: Niinkö? Perheiden tarpeiden mukaan pitäisi olla avoinna. Paineita
henkilökuntarakenteeseen.
Vastaus: Varhaiskasvatuspalvelua tulee järjestää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
vähintään 10 h päivässä. Palvelusetelin sääntökirjassa todetaan, että
10 tuntia päivässä pääsääntöisesti klo 6.30

18.00 välisenä aikana. Lapsen

Kunnalliset päiväkodit ovat perheiden tarpeiden mukaan avoinna klo 6.30 -18.00.
Palvelusetelituotannon tulee palvella perheitä kunnallista palvelua vastaavalla tavalla.
Aukioloaika voi olla lyhyempikin, jos kukaan asiakkaista ei käytä pidempää aikaa. Tarvittava
aukioloaika tulee kuitenkin olla tarjolla, jos perheiden tilanne muuttuu tai tulee uusia
asiakkaita, joilla on pidempi aukiolon tarve.
Kysymys: Mikäli ette ole vielä päässeet mukaan päiväkotien keskinäiseen viestintään
(olemme yrittäneet parhaamme mukaan etsiä yhteystietoja ostopalvelupäiväkoteihin) mutta
haluaisitte, voitte laittaa viestiä minulle tomi.hukkalainen@montessori-lastentalo.net
Vastaus: Tämä lienee palveluntuottajien keskinäistä viestintää.
Kysymys: Olisiko mahdollista päästä keskustelemaan porukassa, missä olisi näitä pienä
yksit päiväkoteja?
Laita mailia minulle tai Inkalle. Olemme keskustelemassa huomenna.
Voitte laittaa viestiä minulle tomi.hukkalainen@montessori-lastentalo.net
Vastaus: Tämä lienee palveluntuottajien keskinäistä viestintää.
Kysymys: Palveluseteliä ei voi hakea jälkikäteen, perheiden siis haettava 4kk etukäteen!
Vastaus: Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti. Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta
ennen varhaiskasvatuksen tarvetta Espoon kaupungilta varhaiskasvatus/palvelusetelihakemuksella. Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä,
opiskelusta tai työn/opiskelun vuoksi kaupunkiin muutosta, vähimmäisjärjestelyaika on kaksi
viikkoa. Ajat perustuvat varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön. Paikkoja voidaan järjestää /
seteleitä myöntää nopeamminkin, jos palvelusetelipaikkoja on vapaana.
Kysymys: Koska saamme vastaukset jättämiimme yksityiskohtaisiin kysymyksiin
taloudellisista yksityiskohdista? Nämä vaikuttavat merkittävästi laskelmiin.
Vastaus: Jos teillä on vielä kysymyksiä, toivomme, että esitätte ne, jotta voidaan etsiä niihin
vastaukset.

Kysymys: Ostopalvelumalli on siis laiton, mutta kuitenkaan mitään ehdotonta takarajaa
mallin lopettamiselle ei ole? Ja onko mahdollinen jatko yksittäisen ostopalvelupäiväkodin
kanssa aina maks vuodeksi kerrallaan?
Henkilöstön ja perheiden kannalta olisi reilua jonkinlainen selkeä siirtymäaika varsinkin jos
tiedetään, ettei toiminta tule jatkumaan ostopalvelusopimuksen jälkeen.
Vastaus:
KH 9.11.2020: 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.
Tällä hetkellä ei siis valitettavasti ole tiedossa ehdotonta takarajaa. Nettobudjetoitujen
palveluntuottajien kanssa jatketaan keskusteluja ja neuvotteluja tapaus- ja
yksikkökohtaisesti. Siirtymiä palvelusetelille tai yksityisen hoidon tuelle voidaan tehdä
joustavasti milloin vain. Ostopalvelusopimukset ovat voimassa toistaiseksi sisältäen 6kk
irtisanomisajan molemmille osapuolille.
Kysymys: Millainen prosessi on ostopalvelusopimuksen purkaminen? Tuleeko
vanhempainyhdistykselle seuraamuksia ja perintäänkö esim. kalustehankintoja takaisin?
Vastaus: Palveluntuottajan tulee irtisanoa ostopalvelusopimus. Nettojen irtisanomisajasta
on säädetty vanhoissa ostopalvelusopimuksissa. Niissä on sovittu kuuden kuukauden
irtisanomisajasta eivätkä ne ole sidottu toimintavuoteen. Irtisanomisajassa voidaan em.
tilanteissa joustaa, kunhan noudatetaan palveluntuottajien yhdenvertaista kohtelua.
Nettoyksikön työntekijät ovat palveluntuottajan kannatusyhdistyksen työntekijöitä. Yhdistys
järjestää tarvittavat YT-neuvottelut työntekijöiden kanssa. Talousyksikkö antaa tarvittavia
ohjeita, kun toiminnan muutos tai alasajo alkaa. Kalusteisiin liittyviä asioita selvitetään, ja
tämä asia on vielä kesken. Mahdollisissa toiminnan muutoksissa tai lopettamisissa
kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä kaupunkiin, jotta asia saadaan hoidettua
mahdollisimman hallitusti ja hyvin palveluntuottajan, asiakkaiden ja kaupungin
näkökulmasta.
Kysymys: Voiko pk olla auki lyhyemmän aikaa päivässä, jos perheillä ei tarvetta koko 7-17?
Vastaus: Varhaiskasvatuspalvelua tulee järjestää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
vähintään 10 h päivässä. Palvelusetelin sääntökirjassa todetaan, että
yksikön tulee olla avoinna asiakasperheiden tarpeiden mukaan vähintään
10 tuntia päivässä pääsääntöisesti klo 6.30 18.00 välisenä aikana. Lapsen
Aukioloaika
voi olla lyhyempikin, jos kukaan asiakkaista ei käytä pidempää aikaa. Tarvittava aukioloaika
tulee kuitenkin olla tarjolla, jos perheiden tilanne muuttuu tai tulee uusia asiakkaita, joilla on
pidempi aukiolon tarve.
Kysymys: Nykyinen vanhempainyhdistysmalli on meidän päiväkodilla ollut voittoa
tavoittelematon. Meidän päiväkodin tase 60.000 euroa pakkasella. Tällä mallilla ei ole
mahdollista jatkaa samana yhdistyksenä eli miten toiminnan siirtyminen toiselle yhdistykselle
tapahtuisi? Kun pyydätte antamaan vastauksen suunnitelmista, nämä ovat kriittisiä
kysymyksiä toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Vastaus: Yhdistysten yhdistymisestä tai toiminnan siirtämisestä toiselle toimijalle kannattaa
pyytää juridista apua lakimiehiltä tai yritysneuvonnasta. Kaupunki kannattaa ottaa mukaan
neuvotteluihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kysymys: Kesäloma: jos perheillä ei tarvetta heinäkuun hoidolle, niin voiko pk olla kiinni?
Vastaus: Varhaiskasvatuspalvelua tulee järjestää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti myös
kesäajalla. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää esimerkiksi yhteistyössä muiden tuottajien
kanssa. Palveluseteliasiakkaalla ei ole oikeutta kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Mikäli
lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta yksityisen varhaiskasvatusyksikön ollessa suljettuna,
palveluntuottaja sitoutuu järjestämään varhaiskasvatuksen esimerkiksi yhteistyössä muiden
palveluntuottajien kanssa.
Jos kukaan perheistä ei käytä paikkaa heinäkuussa, päiväkoti voi olla kiinni ottaen
huomioon, että perheiden tarpeet voivat muuttua ja heinäkuussakin voi aloittaa uusia
asiakkaita.
Kysymys: Pienen pk:n riskit on kovat: jos yksikin perhe muuttaa pois, eikä saada heti paria
lasta tilanne, niin miinukselle humpsahtaa.
Toisaalta: jos ollaan plussalla. niin ei taas voida ottaa ylimääräisiäkään lapsia.
Eli voidaan hävitä, muttei voittaa..
Eikö pk voi valita lapsia jono-periaatteella?
Vastaus: Palveluohjaus kertoo perheille myös palvelusetelistä ja palveluseteliyksiköistä.
Asiakasmäärän turvaamiseksi kannattaa tehdä tiivistä yhteistyötä palveluohjauksemme
kanssa sekä huolehtia hyvästä markkinoinnista.
Kysymys: Kyllä. Palvelusetelin maksu perustuu keskimääräisiin kustannuksiin, mikä ei
mahdollista marginaalia saatikka yrittäjävastuun tasapainottavaa voittoa muilla
kuin halvimmilla toiminta-alueilla Espoossa (josko marginaalit ovat sielläkään riittävät).
Mallissa on lähinnä riskejä.
Vastaus: Palvelusetelin arvo on määritelty palvelusetelilain mukaisesti perustuen
kunnallisten päiväkotien kaikkiin kustannuksiin ja palvelutuotelaskentaan.
Kysymys: Isossa pk:ssa on paljon helpompi tehdä sitä lapsirulettia, kun lapsia voidaan
siirrellä ryhmästä toiseen.
Vastaus: Varhaiskasvatuslain mukaista lasten ja henkilökunnan määrän suhdelukua ja
ryhmäkokosäädöstä noudatetaan kaikissa kunnallisissa ja yksityisissä
varhaiskasvatusyksiköissä yksikön koosta riippumatta.
Kysymys: Meiltä odotetaan alustavaa suunnitelmaa jatkosta tämän kuun loppuun
mennessä, mutta nämä merkittävät avoinna olevat kysymykset estävät realististen
suunnitelmien tekemisen. Saammeko vastauksia näihin kysymyksiin vielä tämän kuun
aikana vai miten tämä on ajateltu?
Vastaus: Kysymyksiinne vastataan mahdollisimman pian. Jos on vielä joitakin kysymyksiä,
pyydämme esittämään ne pikimmiten. Olemme pyytäneet teiltä alustavia suunnitelmianne,
mutta toki emme voi pakottaa teitä niitä antamaan, vaikka mielellämme ne otammekin
vastaan.
Kysymys: Onneksi malliin ei ole kiire siirtyä, joten suunnitelmaksi voi tiedon puutteessa vain
sanoa, että suunnitelmaa ei ole
Vastaus: Olemme pyytäneet teiltä alustavia suunnitelmianne, mutta toki emme voi pakottaa
teitä niitä antamaan, vaikka mielellämme ne otammekin vastaan. Jatkamme keskustelua
kanssanne.

Kysymys: Onhan ne koulutukset ilta-aikaan?
Vastaus: Espoon kaupungin palveluseteliyksiköiden henkilöstölle tarjoamia koulutuksia
toteutetaan pääsääntöisesti työaikana (samalla tavalla kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen
henkilöstölle). Yksiköt voivat suunnitella esim. työvuorojärjestelyjä koulutuspäivien osalta.
Kysymys: Jos yhdistys lopettaa toimintansa ja sopimus irtisanotaan, mutta tilojen ja muun
suhteen on vielä paljon työtä, voiko olla vielä henkilökuntaa palkkatyössä?
Vastaus: Yhdistys vastaa työsuhteista ja palkanmaksusta niiden mukaisesti.
Lähtökohtaisesti ostopalvelusopimus koskee vain aikaa, jolloin järjestetään palvelua
asiakkaille. Jos olette aikeissa irtisanoa sopimuksen, olettehan pikaisesti yhteydessä
kaupunkiin yksityiskohtien selvittämiseksi, jolloin muutos voisi toteutua hallitusti yhdistyksen,
asiakkaiden ja kaupungin näkökulmasta.
Kysymys: Voisitko rullata kysymyksen 61 kohdalle vielä niin saisin kopioitua vastauksen,
kiitos!
Vastaus: Oli kysytty vastausta riviltä 61: Kunnan vertailukelpoiseen keskimääräiseen
kustannukseen sisältyvät kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.
Palvelusetelimallissa palvelusetelin lisäksi kunta ei maksa ylimääräisiä lisämäärärahoja.
Erillisiä tukia esim. henkilöstökuluihin ei ole palvelusetelimallissa.
Kysymys: Päivähoito on toki halvempaa isoissa päiväkodeissa, mutta onko se itsetarkoitus?
Vastaus: Palvelusetelin arvo on määritelty palvelusetelilain mukaisesti perustuen
kunnallisen päiväkotien kustannuksiin ja palvelutuotelaskentaan. Erilainen palvelusetelin
arvo eri kokoisille päiväkodeille ei ole mahdollinen.
Kysymys: Kustannusvertailut perustuvat keskimääräisiin kustannuksiin. Tuntuisi
mielekkäämmältä vertailla saman kokoluokan yksiköitä.
Tai olisi mielekkäämpää tehdä vertailu alueittain. Koko kaupungin keskiarvon asettaminen
maksimiksi on lähtökohtaisesti mahdollista vain puolelle, ja alue-erot ovat merkittävät
tilakustannuksissa.
Vastaus: Palvelusetelin arvo on määritelty palvelusetelilain mukaisesti perustuen
kunnallisen päiväkotien kustannuksiin ja palvelutuotelaskentaan. Erilainen palvelusetelin
arvo eri kokoisille päiväkodeille ei ole mahdollinen. Erilaisia palvelusetelin arvoja kaupungin
sisällä olisi hyvin hankala ylläpitää käytännössä niin, että käytäntö kohtelisi kaikkia yrittäjiä ja
erilaisia tilanteita tasapuolisesti. Esim. vuokrataso erilaisissa ja eri ikäisissä tiloissa samalla
alueella voi vaihdella merkittävästi. Myös alueiden rajojen määrittely olisi hankalaa.
Kysymys: Palvelusetelimalli otettiin käyttöön Sipoossa 2018, onko tietoa moni päiväkoti
haki palvelusetelitoimijaksi ja kuinka moni jatkoi vuoden jälkeen?
Vastaus: Sipoon kaupungin nettisivujen mukaan siellä toimii kuusi palvelusetelipäiväkotia.
Kolme päiväkotia toimii yksityisen hoidon tuella.
Kysymys: Ainoa ja ehdoton edellytys palvelusetelin käyttöönotolle on sen sitominen
elinkustannusindeksiin. Muista kaupungeista on varoittavia esimerkkejä, että arvo rapautuu
nopeasti, jos se on kiinni poliittisesta päätöksenteosta.
Vastaus: Palvelusetelin enimmäisarvo tarkistetaan Espoon varhaiskasvatuksen
palvelusetelisääntökirjan mukaisesti vähintään kahden vuoden välein elokuussa samaan
aikaan kun kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun tulee valtakunnallisia
muutoksia. Arvoa on mahdollista tarkastella tarpeen mukaan useamminkin.

