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HANKKEEN LÄHTÖKOHTIA

 Päiväkotien tunnuslukulaskenta kaipaa kansallista yhtenäisyyttä ja selkeyttä: 
yhtenäisiä kaavoja ja laskennan tapoja

 Vertikal Oy on erikoistunut varhaiskasvatuksen ja päiväkotien 
tunnuslukulaskentaan: toteutettuna laskentaa yli 100 kunnassa ja yli 1000 
päiväkodissa

 Vertikal Oy käynnistää hankkeen, jonka aikana luodaan yhtenäinen tapa 
päiväkotien tunnuslukujen laskentaan

 Asiantuntijoina ovat mukana Kuntaliitto sekä Oulun ja Jyväskylän kaupungit
 Hankkeen pohjalta on myös hyvin helppoa ja mahdollista luoda uudenlaisia 

vertaiskehittämisen tapoja
 Hanke toteutetaan kevyenä kolmen työseminaarin prosessina
 Lopputuotoksena kuntien käyttöön kaikki laskennassa tarvittava: prosessit, kaavat, 

mallit ja osaaminen



PÄIVÄKOTIEN TUNNUSLUKULASKENTA
 Päiväkotien yleisimmin seurattavat tunnusluvut ovat käyttöaste ja täyttöaste 
 Varhaiskasvatuksen osalta laki ja asetus määrittelevät käyttöasteen laskentaa 
 Käyttö- ja täyttöasteen laskentaan ei ole yhteistä suositusta, mallia, ohjetta tai 

kaavaa
 Jokainen kunta ja organisaatio laskee tunnusluvut eri tavalla, luvut eivät vertailtavissa.

 Aluehallintovirasto (AVI) tekee laskentaa omalla tavallaan ja omilla kertoimillaan

 Laskenta ja laskennan puutteet vaikuttavat päiväkoteihin henkilöstömitoituksen, 
kuormituksen ja talouden osalta
 Henkilöstön työkuormitus on epätasaista

 Resurssitarpeen määritys on epätarkkaa

 Päiväkotien mitoitukset määritelty asetuksessa varhaiskasvatuksesta 
 Asetuksessa tarkoitetaan yhden toimintapäivän käyttöastetta, ei täyttöastetta

 Asetus: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180753#Pidp446006672



KÄSITTEET

 Käyttöaste = päivän aikana läsnä olleiden laskennallisten lasten ja 
resurssihenkilöstön määrällinen suhde

 Täyttöaste = kirjoilla olevien laskennallisten lasten ja resurssihenkilöstön 
määrällinen suhde

 Laskennallinen lapsi = lapsella on palvelun määrällisestä tarpeesta ja iästä 
johtuva palvelutarvekerroin, lasten määrä saadaan vertailukelpoiseksi

 Resurssihenkilöstö = suhdelukuun mukaan laskettava henkilöstö

 Suhdeluku = laskennallisten lasten kokonaismäärä yhtä resurssihenkilöä kohti 
(hallitus muuttanee suhdeluvuksi 7,00)

 Kerroin = luku joka määrittää yhden lapsen tarvitseman resurssihenkilöstön 
resurssitarpeen suhteessa suhdelukuun 7,00 (yli 3-vuotias kokoaikainen lapsi = 
1,00 ja alle 3-vuotias 1,75)



HANKKEESSA VAKIOIDAAN YHTENÄINEN 
LASKENTAKAAVA TÄYTTÖ- JA KÄYTTÖASTEILLE
 Määritellään päiväkodin palvelutuotteittaiset kertoimet suhdeluvulla 7,00 

(hallitusohjelman mukaan)
 tavallinen palvelu

 vuorohoito

 erityinen tuki

 ikä

 erityistarpeet

 hoidon kesto (kokoaikainen, osa-aikainen, tuntiperusteinen)

 Määritellään, millä edellytyksillä henkilöstö ja lapset otetaan mukaan 
laskentaan
 läsnäolo

 kirjoilla olo

 henkilöstön laskeminen suhdelukuun mukaan 

 avustajat ja muu henkilöstö

 osa-aikainen henkilöstö



TOTEUTUS JA TUOTOKSET

 3 työseminaaria, joihin voi osallistua myös etänä
 Seminaarien kesto on noin 3-4 tuntia

 Alustava aikataulu: joulukuu 2019, tammikuu 2020 ja helmikuu 2020

 Osanottajaorganisaatiot saavat työskentelyn myötä itselleen:
 Yhtenäiset laskentakaavat käyttö- ja täyttöasteen laskentaan

 Laskentaan liittyvät materiaalit

 Laskentaa tukevat laskentaesimerkit

 Laskentaan tarvittavan osaamisen

 Tuotteistuksen pohjan

 Excel-pohjaisen laskurin



ASIANTUNTIJAT

 Vertikal Oy: Simo Pokki

 Kuntaliitto: Jarkko Lahtinen

 Oulun kaupunki: Ulla Rissanen

 Jyväskylän kaupunki: Tarja Ahlqvist

 Hankkeen lopputulos on osanottajakuntien ja hankkeen asiantuntijoiden 
yhteinen näkemys



HINNAT
 Hinta määrittyy osallistuvan organisaation talouden toteuman mukaan 2018 

tasossa (brutto, kaikki menot):
 alle 2 miljoonaa euroa, hinta 800 euroa

 2 – 5 miljoonaa euroa, 1 250 euroa

 5 – 10 miljoonaa euroa, 1 500 euroa

 10 – 20 miljoonaa euroa, 1 950 euroa

 yli 20 miljoonaa euroa, 2 450 euroa

 Hinta sis. 2 henkilön osallistumisen työseminaareihin paikan päällä tai etänä
 Lisäpaikat 120 euroa per seminaari ja 60 euroa etänä

 Hinta sis. työseminaarit, materiaalit, tuotokset, lounaat ja kahvit

 Hintaan sisältyy varhaiskasvatuksen VATTI-tietokannan lisenssi hankkeen ajaksi
 Ilmoittautumiset ja tiedustelut simo.pokki@vertikal.fi 15.10.2019 mennessä, 

tämän jälkeen hintaan lis. 25 %
 Osanottajaorganisaatio voi toteuttaa hankkeen rinnalla tunnuslukulaskennan 

omassa organisaatiossaan, pyydä erillinen tarjous



YKSITYISET ORGANISAATIOT JA 
JÄRJESTÖT

 Varsinainen hanke on suunnattu kunnille

 Muut organisaatiot kuten yksityiset ja järjestöt voivat osallistua työskentelyyn 
erikseen sovittavalla tavalla, esim. oman prosessin kautta



VERTIKAL OY

 Maan ainoa varhaiskasvatuksen tunnuslukulaskentaan erikoistunut yritys

 Toteuttanut laskentaa ja selvityksiä yli 100 kunnalle viimeisen 10 vuoden 
aikana

 Rakentanut Kuntaliitolle selainpohjaisen käyttöastelaskurin

 Tuottanut varhaiskasvatuksen kansallisen visualisoidun tietokannan nimeltään 
VATTI

 www.vertikal.fi


