
Varhaiskasvatuksen 
kokonaisarviointi – 360 astetta

VERTIKAL OY



Selvityksen 
tavoitteita 

(määrittyvät 
tarkemmin tilaajan 

tarpeen mukaan)

• Tuottavuuspotentiaalin laskenta
• Resurssitaso suhteessa tavoitetasoon

• Oman palvelutuotannon ja yksityisen 
kustannustason vertailu

• Yleiset kehittämistarpeet

• Tuotteistaminen 

• Suoritehintojen laskenta

• Palvelurakenteen arviointi



Valitse 
selvitykseen 
haluamasi 
elementit

• Päiväkotitason kustannus- ja 
resurssilaskenta
• Suoritehinta ja 

täyttöaste
• Henkilökunnan määrä 

suhteessa lasten 
määrään

• Tuottavuuspotentiaali

• Kuntatason 
kustannuslaskenta
• Kuntanne resurssitaso 

suhteessa maakuntaan 
ja verrokkikuntiin

• Tuottavuuspotentiaali
• Sisältää VATTI-

tietokannan (kaikkien 
kuntien tiedot)

• Vuorohoidon analysointi
• Laajennetun aukiolon 

tarpeellisuus ja 
kustannukset

• Palveluverkon rakenne

• Erityisvarhaiskasvatuksen 
analysointi

• Erityisen tuen toteuttamisen 
arviointi ja kustannukset

• Johtamisjärjestelmän analysointi

• Johtamisjärjestelmän rakenne 
ja kustannukset

• Varhaiskasvatuksen palvelutarve 
skenaariona

• Palvelutarve 5 ja 10 vuoden 
päästä (toteutetaan Vertikal 
Oy:n skenaariotyökalulla)

• Pegagogisten prosessien arviointi

• Raportin laadinta

• Laskelmat, kehittämis- ja 
toimenpide-ehdotukset

• Tapaamiset tilaajan kanssa 

• Raportin esittely



Selvityksessä 
tarvittavia 

tietoja

• Taloustiedot kustannuspaikoittain

• Henkilöstötiedot henkilötyövuosina 

laskentapäivältä / kevät ja syksy

• Lapset iän ja palvelutarpeen mukaan 

laskentapäivältä / kevät ja syksy

• Erikseen erityinen ja tehostettu tuki

• Päiväkotien aukioloajat

• Päiväkotien palvelut



Päiväkotihoidon
laskennallinen

hinta, 
mallilaskelma

Suhdeluku 7 Kuntakohtainen

Resurssihlöstö HTV-hinta €37 000 Palkka ja sivukulut/vuosi

* per paikka €5 286 Henkilötyövuoden kulut/7

Lapsia per esimies 150 Lapsia hallinnollisella esimiehellä

Esimiehet palkka €50 000 Palkka ja sivukulut/vuosi

* per paikka €333 Henkilötyövuoden kulut/150

Avustajan palkka €30 000 Palkka ja sivukulut/vuosi

Lapsia per avustaja 60 1 avustaja/3 lapsiryhmää

* per paikka €500 Henkilötyövuoden kulut/60

Hlöstömenot per paikka €6 119 Henkilöstökulut yht.

Ruoka €1 140 190 päivää, 6 €/päivä

Vuokra €1 440 12 m2/lapsi, 12 €/m2

Muut menot €500 arvio

YHTEENSÄ €9 199 menot yhteensä

PER KUUKAUSI €767 menot yht./12



Tuloksena mm. 
täyttöaste, joka 

tunnuslukuna kertoo 
suoraan taloudellisuuden



Hinta ja työmäärät

• Selvityskokonaisuuden hinta määrittyy 
elementtien määrän mukaan

• Hintaan vaikuttaa kuntakoko ja päiväkotien 
määrä

• Pyydä tarjous!



Tiedustelut, 
tarjouspyynnöt ja tilaukset

• Vertikal Oy

• simo.pokki@vertikal.fi

• puh. 0440 885599
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