Liite 23, khall 18.6.2018 § 143

MÄNTSÄLÄN JA PORNAISTEN KUNTIEN
YHTEISTOIMINTASOPIMUS
VARHAISKASVATUKSEN
JÄRJESTÄMISESTÄ
Sopimuksen irtisanominen

MISTÄ ON KYSYMYS?
Varhaiskasvatuslain 4§: n mukaan kunnan on huolehdittava lasten päivähoidon järjestämisestä asukkailleen
sisällöltään sellaisena ja siinä laajuudessa kuin laissa säädetään. Pornaisten kunta on päättänyt järjestää
palvelun toistaiseksi voimassa olevalla yhteistoimintasopimuksella Mäntsälän kanssa.
Sote- uudistusten seurauksena valtakunnallisesti ja keskisellä Uudellamaalla sivistyspalvelut muodostavat
uudistuvan kunnan ytimen palveluiden osalta. Sopimusjärjestelyn seurauksena Pornaisten osalta
varhaiskasvatus on sopimuksen kautta erillään muusta kunnan itse järjestämästä kasvatuksen ja
koulutuksen kokonaisuudesta. Tästä syystä tulee pohtia, onko uutta kuntaa rakennettaessa kuntaan jäljelle
jäävien keskeisten toimintojen, kuten varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, sijaittava jatkossa
samassa organisaatiossa. Tämä tarkoittaa yhteistoimintasopimuksen irtisanomista ja varhaiskasvatuksen
siirtämistä Pornaisten kunnan omaksi toiminnaksi. Sopimuksen tarpeellisuutta on arvioitava myös
taloudellisesta näkökulmasta. Kunnan itse järjestämänä palvelun ohjaus on suoraviivaisempaa kuntalaisen
näkökulmasta ja palvelun tulokselliseen toteuttamiseen on selkeämpi tarve.
Yhteistoimintasopimuksessa on 6kk irtisanomisaika. Mikäli tahtotilana on siirtää varhaiskasvatus kunnan
omaksi toiminnaksi 1.1.2019 alkaen, on sopimus irtisanottava 30.6.2018 mennessä.

Seuraavilla dioilla on kuvattu sopimuksen irtisanomisen käsittelyn aikataulu sekä mahdollisen
varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevan sopimuksen keskeiset vaikutukset tiivistettynä.

AIKATAULU/ETENEMINEN
ENNEN SOPIMUKSEN
IRTISANOMISEN KÄSITTELYÄ
Asia

Kohderyhmä

Ajankohta

Valmistelusta tiedottaminen

Pornaisten kunnanhallitus/-valtuusto
Pornaisten sivistyslautakunta

23.4.2018
25.4.2018

Pornaisten luottamusmiehet
(tiedotettu sähköpostitse)

16.5.2018

Yhteistoimintalain mukainen
neuvottelu

Linnunlaulun päiväkodin henkilöstö
Aurinkolinnan päiväkodin henkilöstö
Pornaisissa työskentelevät kunnalliset
perhepäivähoitaja

Käsittely/päätös sopimuksen
jatkamisesta/ irtisanomisesta

Pornaisten sivistyslautakunta
Pornaisten kunnanhallitus
Pornaisten kunnanvaltuusto

16.5.2018

13.6.2018
18.6.2018
25.6.2018

AIKATAULU/ETENEMINEN,
MIKÄLI SOPIMUS PÄÄTTYY
Asia

Kohderyhmä

Ajankohta

Yhteistoimintalain mukainen
neuvottelu

Varhaiskasvatuksen henkilöstö
Henkilökohtaisesti, jos muutos on vaikutuksiltaan suuri
(aiheuttaa muutoksia tehtävänkuvaan)

Syksy 2018

Uuden organisaation ja eri
toimintojen suunnittelu

Pornaisten varhaiskasvatuksen henkilöstö
Pornaisten sivistysjohtaja

Syksy 2018

Uuden organisaation vahvistaminen

Pornaisten sivistyslautakunta

Syksy 2018

Mahdollisten uusien tehtävien
perustaminen

Pornaisten sivistyslautakunta
Kunnanhallitus ja -valtuusto

Syksy 2018

Uusi varhaiskasvatuksen tulosalue
voimaan

Pornaisten sivistystoimi

1.1.2019

VAIKUTUKSET/
OIKEUS VARHAISKASVATUKSEEN,
LAPSET JA HUOLTAJAT
OIKEUS VARHAISKASVATUKSEEN/ SUBJEKTIIVINEN OIKEUS
Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen määritellään varhaiskasvatuslaissa, joten kunnan ei tarvitse tehdä
erillistä päätöstä esimerkiksi tarjottavan varhaiskasvatuksen laajuudesta. Lain perusteella kunta on
esimerkiksi velvollinen huolehtimaan, että alle kouluikäinen lapsi saa varhaiskasvatusta vähintään 20 tuntia
viikossa. Varhaiskasvatuslain 11§:n mukaan päivähoitoa on järjestettävä siinä laajuudessa ja sellaisin
toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

LAPSET JA HUOLTAJAT
Päiväkodeissa, perhepäivähoidossa tai kerhossa olevien lasten näkökulmasta varhaiskasvatuksen siirtämisellä
Pornaisten kunnan omaksi toiminnaksi ei ole suoraan merkittäviä vaikutuksia. Arki esimerkiksi päiväkodin,
perhepäivähoidon tai kerhojen lapsiryhmissä jatkuu kuten ennenkin. Varhaiskasvatuksen henkilöstö siirtyy ns.
liikkeen luovutuksella Pornaisten kunnan palvelukseen, joten varhaiskasvatuksen järjestäjän vaihtuminen ei
aiheuta henkilöstömuutoksia lapsiryhmien osalta.
Huoltajien näkökulmasta järjestäjätahon muutos näkyy ns. tukipalveluiden järjestelyissä tapahtuvien muutosten
kautta kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen esimiesjärjestelyiden muuttumisena tai asiakastietojärjestelmän
vaihtumisena.

VAIKUTUKSET/
HENKILÖSTÖ
HENKILÖSTÖ

 Varhaiskasvatuksen yhteistoimintasopimuksen mahdollinen irtisanominen ei
lähtökohtaisesti muuta työntekijöiden palvelusuhteen ehtoja, palkkausta tai
työn tekemisen paikkaa.
 Varhaiskasvatuksen työntekijät siirtyvät liikkeen luovutuksena Pornaisten
kunnan palvelukseen.
 Varhaiskasvatuksen järjestäjätahon vaihtuminen edellyttää
yhteistoimintamenettelyn noudattamista
 Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007)
4a§:n mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään
ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi
vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa,
kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä

VAIKUTUKSET/
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAT,
VARHAISKASVATUKSEN MAKSUPERUSTEET,
TUKIEN MAKSUPERUSTEET
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA LAPSEN VARHAISKASVASUUNNITELMA

 Suunnitelmat on laadittu Mäntsälän ja Pornaisten henkilöstön yhteistyönä
 Varhaiskasvatuksen siirtyessä mahdollisesti omaksi toiminnaksi 1.1.2019 tarkoituksena on jatkaa
yhdessä rakennettujen suunnitelmien käyttöä
 Sivistyslautakunta tekee päätöksen suunnitelmien hyväksymisestä syksyllä 2018

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUPERUSTEET
 Pornaisten kunnan on laadittava omat maksuperusteet syksyn 2018 aikana
 Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää maksuperusteista (22§ 7. kohta)

 Maksuperusteiden suunnittelun pohjaksi otetaan tällä hetkellä voimassa olevat Mäntsälän ja Pornaisten
kunnan yhteiset maksuperusteet jatkuvuuden varmistamiseksi

YKSITYISEN JA KOTIHOIDON TUKIEN MAKSUPERUSTEET
 Yksityisen ja kotihoidon tuen lakisääteiset osuudet maksatuksen hoitaa Kela ilman erillistä sopimusta (kunta
maksaa tukien kokonaissumman takaisin Kelalle)
 Kelan kanssa sopimus yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamisesta
 Suunnittelun pohjaksi otetaan Mäntsälän ja Pornaisten kunnan tukien nykyinen taso
 Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta tekee päätöksen tukien tasosta (22§ 7. kohta)

VAIKUTUKSET/
ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ
VUOROHOITO
TILAT, RUOKAHUOLTO JA SIIVOUSPALVELUT
ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ
 Asiakastietojärjestelmä saattaa vaihtua 1.1.2019 alkaen
 Alustavasti on tutustuttu vaihtoehtoihin asiakastietojärjestelmän osalta

 Sähköisen asioinnin kehittäminen tavoitteena jatkossakin
POIKKEAVA AIKAINEN-/VUOROHOITO
 Tällä hetkellä poikkeava aikaista- ja vuorohoitoa on saatavilla Pornaisten kunnan alueella yksityisessä
päivähoidossa
 Sivistyslautakunta päättää järjestelyistä 1.1.2019 alkaen

TILAT, RUOKAHUOLTO JA SIIVOUSPALVELUT
 Vuokrasopimukset, kiinteistönhoito, ruokahuolto ja siivouspalvelut siirtyvät Pornaisten kunnan
sopimusten piiriin

