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Hanke

Vertikal Oy toteuttaa syksyllä 2020 
hankkeen, jonka tavoitteena on 
mahdollistaa kuntien yhteistoiminta 
palvelusetelien sääntökirjojen 
kehittämisessä ja päivittämisessä



Hankkeen lähtökohtia
• Palvelusetelin käyttöä ohjataan paikallisesti 

palvelusetelin sääntökirjalla
• Yleensä pohjana Sitran mallisääntökirja 

vuodelta 2011

• Palvelusetelin käyttö on laajentunut jatkuvasti 
varhaiskasvatuksessa

• Korona-kriisi sekä eräiden yksityisten 
palveluntuottajien talousvaikeudet ovat 
osoittaneet merkittävän tarpeen päivittää 
sääntökirjaa

• Sääntökirjat eri kunnissa ovat samankaltaisia, 
vaikka pääosin kunnat ovat laatineet ne 
itsenäisesti

à SÄÄNTÖKIRJOJEN PÄIVITTÄMINEN KANNATTAA 
TEHDÄ KUNTIEN YHTEISTOIMINTANA



Hankkeen tavoitteet
• Luoda yhteinen näkemys palvelusetelin sääntökirjan 

päivittämisestä siten, että uudet vaatimukset on 
otettu huomioon:
• Epidemiat
• Häiriötilanteet
• Taloudelliset ongelmat ja konkurssit
• Erityisvarhaiskasvatus ja erityiset tarpeet
• Asiakkaisen lisämaksut
• Esiopetus

• Varmentaa sääntökirjojen juridinen kestävyys eri 
tilanteissa

• Kehittää yksityisten tuottajien talouden raportointia 
ja valvontaa

• Arvioida palvelusetelin kestävää tasoa 
kustannusperusteisesti

• Kehittää palvelusetelituotteistusta ja setelikertoimia



Toteutus
• Hanke koostuu kahdesta työseminaarista sekä 

erillisestä loppuseminaarista, kunkin kesto noin 
3 tuntia

• Seminaarit toteutuvat vuorovaikutteisina 
videoseminaareina 

• Ajankohdat ovat 20.10., 27.11. ja kolmas kerta 
ilmoitetaan myöhemmin. Seminaarit
järjestetään aina 9.00 -11.30

• Jokainen seminaari nauhoitetaan ja sen voi 
myös katsoa erikseen haluamanaan 
ajankohtana

• Koulutuksen aikana tuotetut materiaalit jäävät 
osanottajien käyttöön



Asiantuntijat
• Hankkeen vetäjänä toimii Vertikal Oy:n Simo Pokki

• Kunta-asiantuntijoina ja pilottikuntina ovat Vesa Kulmala / Turku ja Tarja Ahlqvist / Jyväskylä

• Kuntaliiton asiantuntijana hankkeeseen osallistuu Jarkko Lahtinen
• Hankkeessa on mukana myös palvelusetelin juridinen asiantuntemus

• Jokainen osanottaja tuo mukaan oman ja oman kuntansa kokemuksen ja osaamisen



Hinnat ja ilmoittautuminen
• Hinta määrittyy osallistuvan varhaiskasvatus-

organisaation talouden toteuman mukaan 2019 
tasossa (brutto, kaikki menot):
• alle 2 miljoonaa euroa, hinta 600 euroa
• 2 – 5 miljoonaa euroa, 950 euroa
• 5 – 10 miljoonaa euroa, 1 300 euroa
• 10 – 20 miljoonaa euroa, 1 650 euroa
• yli 20 miljoonaa euroa, 2 000 euroa
• Hintoihin lisätään alv 24 %
• Hinta on kuntakohtainen, osanottajia 

kunnasta voi olla useampia

• Pyydämme ilmoittautumista hankkeeseen 
viimeistään 18.9.2020 os. sarianne@vertikal.fi

• Tiedustelut asiaa koskien simo.pokki@vertikal.fi 
tai 0440 885599



VERTIKAL OY

• Maan ainoa varhaiskasvatuksen talouteen erikoistunut 
yritys

• Toteuttanut laskentaa ja selvityksiä yli 100 kunnalle 
viimeisen 10 vuoden aikana

• Tehnyt useita palveluseteliselvityksiä
• Rakentanut Kuntaliitolle selainpohjaisen 

käyttöastelaskurin
• Tuottanut varhaiskasvatuksen kansallisen visualisoidun 

tietokannan nimeltään VATTI
• www.vertikal.fi

http://www.vertikal.fi/

