
 

 
 

 1 

Kumppanuussopimus MLL:n tilapäisestä lastenhoitoavusta  

Sopimuksen osapuolet 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, jota tässä sopimuksessa kutsutaan 

MLL:n piiriksi ja Pornaisten kunta, jota kutsutaan kunnaksi. 

Yhteyshenkilö kunnassa: Seija Marttila, seija.marttila@pornainen.fi p. 040 558 2562 

Yhteyshenkilö MLL:n piirissä: Mia Montonen, mia.montonen@mll.fi p. 044 7426 000 

Sopimuksen tarkoitus 

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia yhteistyöstä MLL:n piirin ja kunnan välillä. MLL:n 

piiri välittää, kouluttaa ja ohjaa hoitajia kunnan alueen lapsiperheiden tilapäisiin ja lyhytai-

kaisiin lastenhoidontarpeisiin. Kunta avustaa toimintaa.  

Toiminnan sisältö 

Perheet tilaavat hoitajan MLL:n piirin välityspisteen kautta joko puhelimitse tai Internetin 

kautta.  Lastenhoitoapu on arjen apua lapsiperheille. Se on ennaltaehkäisevää ja vanhem-

muutta tukevaa toimintaa. Perheillä on mahdollisuus saada lastenhoitoapua omien tar-

peidensa mukaan vuorokauden kaikkina aikoina.  

MLL:n piirin lastenhoitotoiminnassa työsuhde on hoitajan ja perheen välillä. Hoitotapahtuma 

on kertaluonteinen ja siitä tehdään suullinen työsopimus hoitajan ja vanhempien kesken. 

Perhe työnantajana vastaa työlainsäädännössä määrätyistä työnantajanvelvoitteista. Näiden 

lisäksi perhe huolehtii hoitajan riittävästä opastuksesta lastenhoitotehtäviin. Hoitajan tehtä-

vänä on toimia perheen antamien ohjeiden mukaan ja vastata työntekijän velvoitteista. 

MLL:n piirin välityspisteen tehtävänä on opastaa perheitä työnantajanvelvollisuuksien hoi-

tamiseen.   

Hoitajat 

MLL:n piirin hoitajat ovat vähintään 16-vuotiaita ja heidät on henkilökohtaisen haastattelun 

perusteella valittu hoitajiksi. Hoitajaksi voi tulla joko MLL:n lastenhoitokurssin tai perehdy-

tyskoulutuksen kautta. Perehdytyskoulutus on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka jo 

omaavat sosiaali-, terveys- tai kasvatusalankoulutuksen tai ovat näissä opinnoissa edenneet 

puoleen väliin.  

MLL:n piirin hoitajista noin puolet on alle 20-vuotiaita. Hoitajat eivät ole työsuhteessa Man-

nerheimin Lastensuojeluliiton piiriin. He ovat käytettävissä omien aikataulujensa mukaisesti, 
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joten MLL:n piiri ei voi taata, että hoitaja löytyy aina kun perhe tarvitsee. Siksi hoitaja on hy-

vä tilata ajoissa. 

MLL:n piirin hoitajana toimiminen edellyttää sitoutumista MLL:n arvoihin ja lastenhoitotoi-

minnan valtakunnallisiin toimintaperiaatteisiin. Hoitajilla on voimassa oleva vastuuvakuutus. 

Lisäksi toimintaperiaatteisiin kuuluu vapaiden työaikojen antaminen, pienryhmä- ja koulutus-

tapahtumiin osallistuminen ja työntekijävelvoitteiden hoitaminen. Hoitajan työskentelyn 

painopisteenä on lapsen hyvinvointi ja turvallisuus. 

Toiminnan ohjaus 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton piirin lastenhoitotoimintaa ohjaa ja koordinoi piiri. Oh-

jauksen välineenä on lastenhoitotoiminnan käsikirja ja laatuohjeistus. 

MLL:n piirin välityspisteen työntekijät ohjaavat ja tukevat lasten hoitajia toiminnassa. Väli-

tyspisteiden ohjaajilla on kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan koulutus sekä kyky tunnistaa 

perheen avuntarve, jos tilapäinen lastenhoitoapu ei riitä perheelle tai sen lisäksi tarvitaan 

myös ammatillista apua. Lastenhoitotoiminta luo siten edellytykset varhaiselle auttamiselle 

perheiden ongelmatilanteissa ja on tärkeä ennaltaehkäisevä tuki. 

Salassapito 

MLL:n piirin työntekijät sekä perheissä toimivat hoitajat sitoutuvat noudattamaan laissa sosi-

aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta. 

Toiminnan arviointi 

MLL:n piiri kerää perheiltä säännöllistä palaute- ja seurantatietoa toiminnastaan. Palautetta 

käytetään hyödyksi toiminnan kehittämisessä. 

Toiminnan dokumentointi ja raportointi 

Kunta saa vuosittain raportin sopimuksen mukaisesta toiminnasta. Raportista ilmenevät hoi-

totuntien määrä, palvelun käyttäjiksi rekisteröityneiden perheiden määrä, palvelunkäyttäjien 

määrä, koulutettujen hoitajien määrä sekä arviointikyselyjen tulokset. 

 

Toiminnan rahoitus 

Kunta avustaa MLL:n piirin Pornaisissa tapahtuvaa tilapäistä lastenhoitoapua yhteensä 

 4 000 euron summalla vuonna 2018. Piiri laskuttaa summan kunnalta huhtikuussa. 
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Sopimuksen voimassaolo 

Tämä sopimus on voimassa 1.3.2018 alkaen toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa ennen 

jokaisen vuoden syyskuun viimeistä päivää päättymään saman vuoden loppuun- Jos näin ei 

tehdä sopimus jatkuu seuraavan vuoden ajan. Sopimuksen irtisanomisilmoitus on lähetettä-

vä todistettavasti. 

Sopimuskappaleet 

 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. 

 

Allekirjoitukset 

Pornainen 

 Päivämäärä 

  

 Hannu Haukkasalo  Seija Marttila 

 Kunnanjohtaja   Hallintojohtaja 

 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry 

 Päivämäärä  

 

 Pia Metsähuone 
Toiminnanjohtaja 




