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Valtuustoaloite selvitys Oriveden perhepäivähoidon nykytilanteesta
Kaupunginvaltuusto 29.10.2018 § 77
Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua
käsitellyksi puheenjohtaja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut
ovat jättäneet valtuustoaloitteen selvityksen tekemisestä
Oriveden perhepäivähoidon nykytilanteesta.
Aloite kuuluu seuraavasti:
"Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan perhepäivähoito on osa
varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusta on viime aikoina kehitetty
vastaamaan uutta lakia ja vuoden 2016 Opetushallituksen
julkaisemia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Orivedellä
tämä kehittäminen on selkeästi suunnattu päiväkoteihin ja
perhepäivähoidon kehittäminen on jäänyt kokonaan toteuttamatta. Kehittämisen sijaan perhepäivähoidon tilanne on mahdollisesti jopa huonontunut muutaman viime vuoden aikana.

Oriveden kaupunkistrategiassa painopisteinä ovat hyvinvoinnin
edistäminen, vetovoiman vahvistaminen ja toimintatapojen ja
-kulttuurin uudistamiseen. Tällä hetkellä Orivedellä on vielä
mahdollisuus tarjota monimuotoista laadukasta
varhaiskasvatusta. Orivedellä toimivat perhepäivähoitajat ovat
yleisesti ottaen hyvin koulutettuja ja työhönsä motivoituneita.
Kunnallinen perhepäivähoito yhtenä varhaiskasvatuksen muotona
on vähentynyt koko ajan ja isommissa kunnissa kysyntää on
enemmän kuin tarjontaa. Perhepäivähoito voisikin olla yksi
vetovoimaa vahvistava osanen, jos sitä markkinoitaisiin
vanhemmille yhtenä vaihtoehtona.
Laadittaessa Oriveden varhaiskasvatussuunnitelmaa (vasu)
todettiin että koko henkilöstölle koulutetaan ja jalkautetaan uusi
vasu koko varhaiskasvatukseen. Esimiesten vähentäminen on
näkynyt selvästi perhepäivähoidon osalta siten, ettei
perhepäivähoidon ohjaukselle ole enää aikaa samassa määrin
kuin aikaisemmin. Lisäksi aseman seudulla hoitajien esimies on
vaihtunut kahdesti viimeisen puolen vuoden aikana.
Esimiesten tehtävänä olisi huolehtia mm. hoitajien
pitkäjänteisestä, tavoitteellisesta pedagogisesta ohjauksesta,
johon nykyisillä resursseilla ei ole mahdollisuuksia. Myös uuden
vasun jalkauttaminen käytäntöön ja sen määräämät toimenpiteet
jäävät hoitajien tehtäviksi omalla vapaa-ajalla, koska työtä
tehdään yksin ja hoitajille ei ole osoitettu suunnitteluaikaa. Hoita-
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jat tekevät myös monia muita asioita omalla vapaa-ajallaan,
kuten käyvät kirjastossa lainaamassa kirjoja sekä ostamassa
kaikki päivittäin tarvittavat ruoat, askartelu- ja hygieniatuotteet
sekä lelut. Osa työhön tarvittavista välineistä täytyy hankkia jopa
oman kaupungin ulkopuolelta, paikallisen tarjonnan kaventuessa
jatkuvasti.
Oriveden perhepäivähoitajat käyttävät työssään korvauksetta
omia laitteitaan kuten puhelimia ja tietokoneita. Uusi lapsen
henkilökohtainen vasulomake on suunniteltu käytettäväksi
sähköisenä, ja kaupungin hankkimat laitteet olisivat tähän ainoa
oikea ratkaisu. Nykyisen tietoturva-asetuksen ja todennäköisesti
myös tulevan tietoturvalain näkökulmasta omien koneiden käyttö
saattaa olla turvallisuusriski, jota kaupungin osalta voi olla vaikea
hallita tai korjata. Lain mukaan kuitenkin rekisterinpitäjä
(kaupunki) on vastuussa tietojen ja laitteiden turvallisesta
käytöstä ja mm. tiedostojen arkistoinnista sekä hävityksestä.
Kaupungin perhepäivähoitajat työskentelevät tiimeissä, jotka
järjestävät lapsille monimuotoista toimintaa isommissa
ryhmissä. Osa hoitajista kuitenkin asuu paikoissa, joista
kulkuyhteydet eri paikkoihin ovat huonot. Tähän on vastattu nyt
kuljetuksilla, joiden määrästä tai jatkuvuudesta ei ole tietoa.
Erityisesti aseman seudulla kokoontumistilat ovat olleet vaikeasti
järjestettävissä ajatellen sekä sisäliikuntaa että ryhmätoimintaa
sisätiloissa. Tilat pitäisi olla käytössä siten, että niissä voi
säilyttää tarvikkeita ja työnantaja myös hankkii tarvikkeita tiimien
käyttöön. Keskustan alueelta tiloja löytyy (liikuntahalli, kerhotilat),
joita voi hyödyntää.
Perhepäivähoitajille maksetaan kulukorvausta 1,81€/lapsi/yli 5h
hoitopäivä, jolla hoitajat ostavat kaiken toimintaan tarvittavan,
kuten askartelu-, hygieniatuotteet, lelut ja pelit, myös kodin
kuluminen lasketaan tähän summaan kuuluvaksi. Monissa
kunnissa maksetaan erillistä lelurahaa hoitajille vuosittain tai
puolivuosittain, ja suurimmassa osassa kunnista hoitajilla on työpuhelimet
ja osassa myös työnantajan tabletit tai tietokoneet.
Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty Orivarsan päiväkodissa
Villivarsojen ryhmässä. Ryhmässä on tilaa noin viidelle
perhepäivähoidon lapselle samanaikaisesti. Villivarsat on
päiväkodin ns. pienten osasto, jossa lasten ikä vaihtelee
1-3-vuotiaaseen. Pienimmät lapset tarvitsevat eniten pysyvyyttä,
jota kyseinen ryhmä ei voi lapsille tarjota, koska perhepäivähoidosta tulevat lapset vaihtuvat viikoittain tai jopa päivittäin. Pysyvä
ja toimiva varahoito on perhepäivähoidon toimivuuden kannalta
ensiarvoisen tärkeää. Varahoidon pitäisi pystyä toimimaan myös
äkillisessä tarpeessa. Varahoitoa voidaan järjestää monella eri
tavalla,
joko päiväkotien yhteydessä tai varaamalla
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varahoitopaikkoja perhepäivähoitajilta.
Pyydämme kohteliaasti, että Oriveden kaupunki selvittää perhepäivähoidon ja perhepäivähoidon varahoidon nykytilanteen, sekä
sen kattavatko kulukorvaukset hankinnat siten, etteivät lapset
asetu eriarvoiseen asemaan varhaiskasvatuksessa. Pyydämme
myös, että kaupunki tarjoaa perhepäivähoitajilleen nykyaikaiset
laitteet vasujen tekemiseen, sekä selvittää yhdessä hoitajien
kanssa omien laitteiden työkäytöstä aiheutuvat kustannukset,
sekä tietoturva-asiat.
Pyydämme, että Oriveden kaupunki tarjoaa työntekijöilleen
riittävät mahdollisuudet toteuttaa laadukasta ja arvokasta työtään
osana varhaiskasvatusta.
Miia Saarinen
Anne Kahelin
Ilkka Hjerppe
Eliisa Suhonen
Reijo Kahelin
Sami Kymäläinen
Kirsi Mäkinen"
Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite
lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
----------------Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 280
Lasten ja nuorten lautakunta on käsitellyt 14.6.2018
varhaiskasvatuksen tilatarve- ja toiminnallisuusselvitystä.
Varhaiskasvatuksen valtuustoseminaari (valtuusto,
kaupunginhallitus sekä lasten ja nuorten lautakunta) pidettiin
8.10.2018, ja sen aiheena olivat varhaiskasvatuksen nykytila ja
seutuvertailu, esiopetuksen järjestäminen sekä julkinen ja
yksityinen varhaiskasvatus.
Viranhaltijavalmistelussa on todettu, että on tarve jatkaa varhaiskasvatuksen palvelujen järjestämisen kehittämistä edellä
mainittujen valmisteluaineistojen pohjalta ja että tätä valmistelua
tehdään kasvatus- ja opetuspalveluissa ja lasten ja nuorten
lautakunnassa. Valmistelussa tulee yhtenä näkökulmana olla
palvelujen toiminnan tehostaminen ja kustannusten hallinta, sillä
seutuvertailun perusteella Orivedellä varhaiskasvatuksen kustannukset ovat vertailukunnista korkeimmat.
Perhepäivähoitoa koskeva valtuustoaloite on perusteltua
valmistella edellä mainitun varhaiskasvatuksen lasten ja nuorten
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lautakunnassa varhaiskasvatuksen kehittämistyön yhteydessä.
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä
tiedoksi edellä esitetyn ja toimittaa valtuustoaloitteen kasvatus- ja
opetuspalvelukeskukselle sekä lasten ja nuorten lautakunnalle
valmisteltavaksi siten, että valmistelu tehdään 30.4.2019
mennessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
-------------Lasten ja nuorten lautakunta 27.11.2018 § 67

Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotus: Lasten ja nuorten
lautakunta toteaa, että perhepäivähoitoa koskeva valtuustoaloite
valmistellaan varhaiskasvatuksen kehittämistyön yhteydessä
30.4.2019 mennessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lasten ja nuorten lautakunta kuuli kasvatus- ja opetusjohtajan
lyhyen selvityksen varhaiskasvatuslaista ja siitä, kuinka aloitetta
on ryhdytty valmistelemaan.
--------Lasten ja nuorten lautakunta 29.01.2019 § 5
Uusi pedagogiikkaa painottava varhaiskasvatuslaki astui voimaan
1. syyskuuta 2018. Laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua
nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä
tehtävänimikkeitä. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella
tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta,
jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Tulevaisuudessa
päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä
varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja
ja lastenhoitajia. Tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus
vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, ehkäisee syrjäytymistä ja
tukee lapsen oppimisvalmiuksien kehittymistä.
Valtakunnallisesti, myös Orivedellä, on huomattavissa
perhepäivähoidon kysynnän lasku. Huoltajat seuraavat julkista
keskustelua varhaiskasvatuksen pedagogiikasta ja laadun

ORIVEDEN KAUPUNKI

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Lasten ja nuorten lautakunta
Lasten ja nuorten lautakunta
Lasten ja nuorten lautakunta
Henkilöstöjaosto

§ 77
§ 280
§ 67
§5
§ 18
§ 10

5
29.10.2018
19.11.2018
27.11.2018
29.01.2019
19.02.2019
09.04.2019

kehittämisestä sekä henkilöstön koulutusvaatimuksista.
Orivedellä huoltajien ensisijainen toive on useimmiten
päiväkotihoito perhepäivähoidon asemesta. Kaikille
perhepäivähoitoa toivoneille perheille on saatu järjestettyä
perhepäivähoito. Osa perhepäivähoidossa olevien lasten
huoltajista on toivonut ensisijaisesti päiväkotihoitoa, mutta lapset
on ohjattu päiväkotipaikkojen puutteen vuoksi perhepäivähoitoon.

Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat velvoittavat koko
varhaiskasvatuksen henkilöstöä sitoutumaan varhaiskasvatuslain
sekä varhaiskasvatussuunnitelman perustessa kuvatun
arvoperustan, tavoitteiden ja sisältöjen mukaiseen toimintaan.
Oriveden varhaiskasvatuksen kehittämistyössä ja pedagogisessa
johtamisessa on huomioitu koko varhaiskasvatuksen kenttä
perhepäivähoidosta päiväkoteihin. Perhepäivähoitajille on
järjestetty samat varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvät
vasukahvilakokoontumiset ja lauantaikoulutukset kuin muullakin
varhaiskasvatuksen henkilöstöllä. Lisäksi lastenhoitajien
vertaismentorointiryhmässä on ollut kaksi edustajaa
perhepäivähoidosta, yksi jäsen kummastakin alueellisesta
tiimistä. Perhepäivähoitajille on myös annettu mahdollisuus pitää
omia pedagogisen suunnittelun tiimipalavereja kahdeksan kertaa
vuodessa.
Varhaiskasvatuksen aluejohtajat ovat käyneet vuosittaisella koko
päivän kestävällä ohjauskäynnillä perhepäivähoitajan kotona.
Tämä on ainutlaatuista koko Tampereen kaupunkiseudulla.
Tämän lisäksi perhepäivähoitajat ovat voineet käydä
ohjauskeskusteluja puhelimitse oman esimiehensä kanssa. Myös
kehityskeskustelut on pidetty perhepäivähoitajien ammatillisen
kehittymisen ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Tulevaksi
kevääksi 2019 on suunniteltu, että varhaiskasvatuksen
hanketyöntekijä pitää perhepäivähoitajille uuteen
varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvän koulutuksen ja työpajan.
Oriveden kaupunki on nähnyt perhepäivähoitajien osaamisen
kehittymisen tärkeäksi, ja heille on annettu mahdollisuus
kouluttautua työajalla.
Oriveden perhepäivähoitajilla on varattu yksi työtunti lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman valmisteluun ja toinen tunti
varsinaiseen varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluun. Tämä
resursointi on seudullisesti verrrattuna iso. Varhaiskasvatuksen
erityisopettajat ovat päiväkotien lisäksi myös perhepäivähoitajien
käytössä lasten tuen tarpeen kartoittamisessa ja lasten tuen
suunnittelussa. Palkassa on huomioitu työn vaativuuteen liittyviä
osa-alueita tva-korvauksina. Varhaiskasvatussuunnitelmat
tehdään päiväkodeissa sähköisesti, mutta perhepäivähoidossa
paperisena. Tällä hetkellä selvitetään soveltuvaa tietoteknistä ja
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tietoturvallisuuden kriteerit täyttävää ratkaisua myös
perhepäivähoidon käyttöön. Kun sähköisen
varhaiskasvatussuunnitelman täyttäminen on mahdollista,
perhepäivähoitajille järjestetään tieto- ja viestintätekniikan
käyttämiseen liittyvää koulutusta ja työpajoja.
Perhepäivähoitajat käyttävät työssään nykyisin omia puhelimiaan,
lisäksi heillä on käytössä yhteisiä kannettavia tietokoneita.
Varhaiskasvatuksessa on tavoitteena ottaa käyttöön
mobiilijärjestelmä, ja siinä yhteydessä perhepäivähoitajille
hankitaan soveltuvat puhelimet. Kulukorvaukset ovat Kuntaliiton
suosituksen mukaiset ja lasten ja nuorten lautakunnan
hyväksymät. Mikäli varusteissa, leluissa tai kalusteissa on
puutteita, ne voidaan kustantaa perhepäivähoidon
kustannuspaikalta.
Perhepäivähoidon käytössä on ollut yhteinen lelulainaamo, mutta
se lakkautettiin, koska sitä ei käytetty. Lainaamon tavarat jaettiin
perhepäivähoitoon.
Oriveden varhaiskasvatuksessa on mahdollistettu kaikkien
lasten, myös perhepäivähoidossa olevien, pääsy esimerkiksi
kerhotoimintaan ja erilaisiin tapahtumiin. Keskusta-alueella
kannustetaan lasten liikunnallisuuden tukemiseen, tarpeen
mukaan järjestetään myös kuljetuksia. Eri ryhmien
yhteiskuljetuksiin kannustetaan taloudellisuuden ja ekologisuuden
vuoksi. Sekä keskustan että aseman seudun perhepäivähoitajilla
on nykyisin omat kerhotilat.
Varahoitoa järjestetään Orivarsan varahoitoryhmässä,
päiväkotien ryhmien yhteydessä, muiden perhepäivähoitajien
ryhmissä ja ostopalveluna yksityisiltä perhepäivähoitajilta.
Varahoidon organisoinnin vaikeutena on varahoidon tarpeen
yllätyksellinen ja ennakoimaton vaihtelu. Varahoito järjesteään
kussakin tilanteessa mahdollisimman hyvin, ja vuosittain käydään
arviointi- ja palautekeskustelu varahoitoryhmän kanssa.
Huoltajilta pyydetään palautetta asiakastyytyväisyyskyselyssä ja
toimintaa kehitetään tulosten pohjalta. Varahoitojärjestelyjä
kehitetään vuosittain vastaamaan kunkin toimintakauden
arvioituja varahoitotarpeita. Varsinkin kesäaikana varahoito
toisella perhepäivähoitajalla on nähty hyväksi.
Oriveden perhepäivähoidon pedagoginen ohjaus ja resurssit sekä
taloudelliset korvaukset ovat seutukunnallisessa vertailussa
erittäin korkealla tasolla omien puhelimien ja tietokoneiden
käyttökorvausta lukuun ottamatta. Vertailuluvut esitetään
kokouksessa. Tampereen kehyskunnilla on käytössä
mobiilijärjestelmä, jonka myötä perhepäivähoitajille on hankittu
työpuhelimet muissa kunnissa. Orivedellä kyseistä
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mobiilijärjestelmää ei ole voitu juridisista ja ohjelmistosyistä syistä
ottaa käyttöön.
Lasten ja nuorten lautakunnan jäsenet oli kutsuttu
perhepäivähoitajien kuukausikokoukseen 15. tammikuuta 2019
keskustelemaan Oriveden perhepäivähoidon tilasta.
Tilaisuudessa käytiin avointa keskustelua mm. perhepäivähoidon
arvostamisesta, kysynnästä, valtakunnallisista
varhaiskasvatuksen linjauksista, Oriveden
työskentelyolosuhteista, pedagogiikan johtamisesta,
työhyvinvoinnista, perhepäivähoitajien yhteistyöstä,
työaikalainsäädännöstä, palkkauksesta ja erilaisista korvauksista.
Tilaisuudessa oltiin yhtä mieltä siitä, että oman puhelimen ja
tietokoneen käytöstä tulisi saada korvaus. Päätettiin kutsua koolle
paikallissopimusneuvottelu, jossa sovitaan perhepäivähoitajien
omien puhelimien ja tietokoneiden työkäytöstä aiheutuvien
kulujen korvaamisesta.
Oriveden perhepäivähoitajilla on tehdyn selvityksen mukaan
hyvät mahdollisuudet toteuttaa arvokasta ja laadukasta
varhaiskasvatusta.

Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotus:
Lasten ja nuorten lautakunta
1.
toteaa, että selvitys Oriveden perhepäivähoidon
nykytilanteesta on tehty,
2.
esittää, että paikallissopimusneuvottelussa sovitaan
perhepäivähoitajien omien puhelimien ja tietokoneiden
työkäytöstä aiheutuvien kulujen korvaamisesta,
3.
toimittaa valtuustoaloitteen käsittelyn edelleen
kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Asian käsittely:
Pöytäkirjaan merkittiin, että keskustelun aikana lautakunnan
jäsen Eliisa Suhonen teki vastaehdotuksen päätösehdotukseksi
kohtaan kaksi: "esittää, että paikallissopimusneuvottelussa
sovitaan perhepäivähoitajien omien puhelimien ja tietokoneiden
työkäytöstä aiheutuvien kulujen korvaamisesta ja suunnitteluajan
käytöstä, josta laadittu sopimus esitellään seuraavaan lasten ja
nuorten lautakunnan kokoukseen. Lisäksi pyydetään selvitys
erilaisten työvuorosuunnittelujen mahdollisuuksista
Juha Vettenranta ja Annamari Aitolahti kannattivat Eliisa Suhosen
tekemää vastaehdotusta. Koska oli tehty kannatettu
vastaehdotus, suoritettiin äänestys.
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Äänestys toteutettiin nimenhuutoäänestyksenä.
Kasvatus- ja opetusjohtajan pohjaehdotusta kannattivat Jyrki
Kallio, Kimmo Vihusaari ja Ulla Eronen.
Eliisa Suhosen vastaehdotusta kannattivat: Annamari Aitolahti,
Markus Hannila, Laura Heikura, Eliisa Suhonen ja Juha
Vettenranta.
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen.
Eliisa Suhosen tekemä vastaehdotus kirjattiin 5-3 äänin
päätöksen 2. kohdaksi

Päätös: Lasten ja nuorten lautakunta
1.
2.

3.

toteaa, että selvitys Oriveden perhepäivähoidon
nykytilanteesta on tehty,
esittää, että paikallissopimusneuvottelussa sovitaan
perhepäivähoitajien omien puhelimien ja tietokoneiden
työkäytöstä aiheutuvien kulujen korvaamisesta ja
suunnitteluajan käytöstä, josta laadittu sopimus esitellään
seuraavaan lasten ja nuorten lautakunnan kokoukseen.
Lisäksi pyydetään selvitys erilaisten työvuorosuunnittelujen
mahdollisuuksista
toimittaa valtuustoaloitteen käsittelyn edelleen
kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Riitta Jakara poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ja
päätöksenteon jälkeen klo 18.45.
------------Lasten ja nuorten lautakunta
Asiavirheen korjaaminen
Lasten ja nuorten lautakunta on ylittänyt edellä olevan
vastaehdotuksen
kohdalla toimintavaltuutensa, ja
asiavirhe on korjattava (perusteet Hallintolain 8. luvussa).
Asiavirheellä tarkoitetaan päätöksenteon perusteena olevien
selvitysten tai oikeudellisten perusteiden selvää virheellisyyttä tai
ilmeistä puutteellisuutta. Kohta kaksi on osittain vastoin Oriveden
kaupungin johtosääntöä sekä kunnallista yleistä virka- ja
työehtosopimusta (KVTES).
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Oriveden kaupungin hallintosäännön § 24 mukaan paikallisista
työ- ja virkaehtosopimusten tekemisestä vastaa henkilöstöjaosto,
joten se ei kuulu lasten ja nuorten lautakunnan toimivaltaan.
Hyvinvointijohtaja on kutsunut kyseiset henkilöt
paikallisneuvotteluun 12.3.2019. Henkilöstöjaosto päättää
mahdollisesta paikallisesta sopimuksesta, jossa tehdään
linjaukset perhepäivähoitajien omien puhelimien ja tietokoneiden
työkäytöstä aiheutuvien kulujen korvaamisesta.
Sen sijaan perhepäivähoitajien suunnitteluajan käyttämisestä
päättäminen ei ole KVTES:n mukaisesti sopimusasia vaan
työnjohdollinen asia. Lastentarhanopettajien,
erityislastentarhanopettajien ja päiväkodinjohtajien
viikkotyöajasta 13 prosenttia on varattava suunnitteluun,
arviointiin ja kehittämiseen (SAK-aika). Tämä
työehtosopimusmääräys tuli voimaan toukokuun alussa
2018.Tämä SAK-aika ei koske perhepäivähoitajia.
Perhepäivähoitajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaika on
ohjeistettu Orivedellä seuraavalla tavalla:
- tiimipalaverit 8 kertaa vuodessa,
- yksi tunti jokaisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman
kirjaamiseen (tämän lisäksi varataan yksi tunti
varhaiskasvatuskeskusteluun lapsen ja perheen kanssa),
- varhaiskasvatuksen koulutuspäivät 2 kertaa vuodessa,
- kehityskeskustelu,
- esimiehen koko päivän kestävä ohjauskäynti
perhepäivähoitajan luona kerran vuodessa sekä
- koko kaupungin perhepäivähoidon yhteiset työpaikkakokoukset
8 kertaa vuodessa.
Varhaiskasvatuksen johtavat viranhaltijat selvittävät erilaisten
työvuosuunnittelujen mahdollisuuksia ja tuovat tulokset tiedoksi
lasten ja nuorten lautakuntaan.
Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotus:
Lasten ja nuorten lautakunta
1.
2.

3.

toteaa, että lasten ja nuorten lautakunta on ylittänyt
toimivaltuutensa
ja asiavirhe on korjattava
esittää, että paikallissopimusneuvottelussa sovitaan
perhepäivähoitajien omien puhelimien
ja tietokoneiden työkäytöstä
aiheutuvien kulujen
korvaamisesta, ja tässä asiassa toimivalta kuuluu
henkilöstöjaostolle
toteaa, että perhepäivähoitajien suunnitteluajan käyttäminen
on työnjohdollinen toimenpide, ja siitä ei tehdä
paikallissopimusta
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toteaa, että varhaiskasvatuksen johtavat viranhaltijat
selvittävät
erilaisten työvuorosuunnittelujen
mahdollisuuksia
toimittaa valtuustoaloitteen käsittelyn edelleen
kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
---------Henkja § 10
Perhepäivähoitajien omien puhelimien ja tietokoneiden
työkäytöstä aiheutuvien kulujen korvaamisesta on käyty
neuvottelu 12.3.2019. Neuvottelussa olivat läsnä
hyvinvointijohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja, aluejohtajat sekä
JHL pääluottamusmies ja luottamusmies. Asian selvittelyn
jälkeen työnantajan edustajat päättivät, että perhepäivähoitajille
tullaan hankkimaan työpuhelimet, joiden kautta he voivat myös
lukea sähköpostit, tehdä henkilöstöhallinnon hakemukset ym.,
joten neuvottelut henkilökohtaisten puhelimien ja tietokoneiden
käyttökorvauksista päättyvät.
Liitteenä muistio.
Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi ja todetaan,
että aloite on tältä osin loppuunkäsitelty.
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että aloite on tältä osin
loppuunkäsitelty. Asia saatetaan tiedoksi lasten- ja nuorten
lautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
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