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1. Yhteistyökohde:

Palveluseteli yli kuntarajojen kokopäivähoitoon sekä avoimeen ja kerhotoimintaan

2. Toiminnallinen muutos: Janakkala ja Hattula:

Palveluseteli korvaisi kokopäivähoidossa Kelan yksityisen hoidon tuen kuntalisän. Avoimessa ja kerhotoiminnassa palveluseteli korvaisi kunnan
varhaiskasvatuksen toiminnan (Janakkalassa sisältäen kerhojen ostopalvelun MLL:n Janakkalan paikallisyhdistyksen kanssa ja Hattulassa kunnan oman
palvelutuotannon avoimen ja kerhotoiminnan).
Hämeenlinna: Kunnan oma palvelutuotanto ei tuota avointa ja kerhotoimintaa. Palvelu hankitaan palvelusetelillä, palveluntuottajina järjestöt ja HAMK.
Päiväkotihoidossa palvelusetelillä pyritään alkuvaiheessa vastaamaan kysynnän kasvuun, jo toiminnassa olevat yksityiset päiväkodit jatkavat toistaiseksi
yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä. Kuntalisään kohdistuu korotuspaineita, ollut nykytasolla vuodesta 2009 asti.

3. Taloudelliset vaikutukset:

Janakkala ja Hattula: Kokopäivähoidon palveluseteli olisi kunnalle kalliimpi vaihtoehto kuin Kelan yksityisen hoidon tuen kuntalisä, koska yksityisen hoidon
käyttö tulisi kaikille perheille taloudellisesti tasavertaiseksi vaihtoehdoksi. Avoimessa ja kerhotoiminnassa vaikutus kuntatalouteen muodostuisi sen mukaan,
millaiseksi palveluseteli hinnoiteltaisiin, haaste voi olla millaista yksityistä palvelua olisi saatavilla omassa kunnassa. Palvelusetelin käsittelyresurssi kunnan
toimintana tuo myös kustannuksia.
Hämeenlinna: Avoimessa ja kerhotoiminnassa on palveluseteli ollut käytössä vuodesta 2012, kustannukset vuositasolla 1/3 lasta kohti verrattuna
kunnallisen kerhotoiminnan hintaan. Päiväkotihoidon palvelusetelikokeilu alkamassa 1.8.2015. Tavoitteena on kustannusten kasvun hillitseminen
(palvelusetelin arvo määritelty 15 % kunnallisen hoitopaikan hintaa alhaisemmaksi) ja investointipaineiden vähentäminen.

4. Yhteistyön käynnistämisen toimenpiteet / jatkoselvitykset / päätökset:

Janakkala ja Hattula: Palveluseteli kokopäivähoitoon edellyttää huolellista valmistelua sekä yhteistyötä yksityisen päivähoitotarjonnan kanssa. Oma
palvelutuotanto pystyy vastaamaan kysyntään, joka myös vaikuttaa yksityisen palvelun tarjoajan kiinnostukseen. Tarvitaan ehdottomasti joko Kelan
yksityisen hoidon tuen kuntalisä tai palveluseteli yksityiseen päivähoitoon. Valmistelussa tulee arvioida yksityisen päivähoidon käyttämisen mahdollisuudet
perheiden näkökulmasta ja arvioida järjestelmän sopivuus kuntatalouteen. Palveluseteli avoimeen ja kerhotoimintaan on valmistelussa arvioitava
tuotantotavan linjaus: kunnan toiminta vai palveluseteli ja mahdollisuudet yksityisen palvelun tarjontaan omassa kunnassa.
Hämeenlinna: Päätös palvelusetelikokeilusta tehty. Seudullisessa palvelusetelissä sovittava yhteinen kattohinta ja laadittava yhteinen sääntökirja.

5. Yhteistyön toteuttamisen valmistelun ja käynnistymisen aikataulu:

Janakkala ja Hattula: Valmistelu palvelusetelistä voitaisiin tehdä talousarvion 2016 valmistelun yhteydessä ja mahdollinen aloitus 1.8.2016.
Hämeenlinnan kokemukset ovat Hattulan ja Janakkalan käytettävissä.

:

6. Yhteistyön toteuttamisen vastuutahot:
Kuntien varhaiskasvatukset viranhaltijat, päätöksenteossa kuntien valtuustot ja yksityiset palvelun tuottajat

7. Liitteet:

1. Yhteistyökohde: Perusopetuksen tarkastelu kokonaisuutena oppilaan näkökulmasta
2. Toiminnallinen muutos: Yhteistyö opetussuunnitelman 2016 laadinnassa tuntijakoon, henkilöstön
koulutukseen ja verkostoitumiseen liittyen.
3. Taloudelliset vaikutukset: Vaikutus lähinnä laadullista. Kuntien koulutusmäärärahojen riittäminen
laajamittaiseen koulutukseen.

4. Yhteistyön käynnistämisen toimenpiteet / jatkoselvitykset / päätökset:
Työryhmä perustettu. Alueellista tuntijakoa suunnitellaan.

5. Yhteistyön toteuttamisen valmistelun ja käynnistymisen aikataulu:
Yhteinen opetussuunnitelmatyö pääsääntöisesti tapahtuu vuoden 2015 aikana.
Työ käynnistyy, kun perusopetuksen lopullinen tuntumäärä varmistuu. Päättyy kevään 2015 aikana..

6. Yhteistyön toteuttamisen vastuutahot:
Työryhmään kuuluvat: Mika Saarinen ja Minna Kallio Hattulasta, Jaana Koski Janakkalasta ja Mika Mäkelä Hämeenlinnasta.

7. Liitteet:

1. Yhteistyökohde: Kirjastoauton reitit suunnitellaan ja ajetaan yhteistyössä, mahdollisesti myös yhteinen auton
hankinta
2. Toiminnallinen muutos: Kunnallisten kirjastoautoreittien ja –kaluston hankinnan tarkastelu seudullisena
3. Taloudelliset vaikutukset: Reittien muutoksissa muutos lähinnä laadullinen. Kalustohankinnoissa myös
taloudellisia vaikutuksia. Kirjastoauton hankintahinta on n. 350 000€

4. Yhteistyön käynnistämisen toimenpiteet / jatkoselvitykset / päätökset:
2015 aikana kirjastoautojen yhteisreittien selvitys. Päätökset kunnittain ja reitit käyttöön syksystä 2015 lähtien.

5. Yhteistyön toteuttamisen valmistelun ja käynnistymisen aikataulu:
Reitit 2015 aikana. Kalustohankinnat kunnissa ajoittuvat vuosiin 2018-21.

6. Yhteistyön toteuttamisen vastuutahot:
Reittiselvityksistä vastaavat kuntien kirjastonjohtajat. Kalustohankinnat ovat valtuustojen investointihankkeita.
7. Liitteet:

