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PERLTK § 106
Varhaiskasvatuksen johtaja Irma Autio

Perusturvalautakunta päättää päivähoidon maksusäännöistä
asiakasmaksulain- ja asetuksen perusteella. Vuonna 2014
maksuihin on tulossa indeksitarkastus tai mahdollisesti suurempia
maksuperustemuutoksia, jolloin maksuohjeistus tulee
perusturvalautakunnan päätettäväksi.
Ylöjärvellä päivähoidossa on noin sata asiakasperhettä, joiden
toinen vanhempi on kotona perhevapaalla ja lisäksi noin sadassa
perheessä vanhempi on työttömyyden tai muun syyn vuoksi kotona.
Näiden perheiden lapsia on pyritty ohjaamaa kokopäivähoitoa
kevyempien palveluiden käyttäjiksi. Houkuttimena on mm.
takuupaikka, mahdollisuus siirtyä uudelleen kokopäiväpaikalle
avoimesta varhaiskasvatuksesta ilman jonotuksen määräaikoja.
Näillä toimilla n. 20 kokopäiväpaikkaa on vapautunut. Subjektiivinen
päivähoito-oikeus ei anna mahdollisuutta siirtää lasta kevyempiin
palveluihin ilman perheen suostumusta. Perheille tehtiin keväällä
2013 kysely osapäivätoiminnan kehittämistoiveista, jonka perusteella
on valmisteltua osapäiväisen ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan
kehittämistä.
Osapäivähoidon maksu on 60% kokopäivämaksusta. Määrittelyn
mukaan hoitoaika on enintään 5 h/pv. Kevyempien palveluiden
kehittäminen joustavaksi, paremmin perheiden muuttuvia tarpeita
vastaavaksi voisi lähteä käyntiin pilottikokeilulla. Yhtenä
houkuttimena kokopäivähoidosta siirtymiseen voisi kokeilla
päivittäiseen tuntimäärän sijaan viikkotunteihin sidottua
maksuporrastusta. Osapäivähoidon kehittämiskokeilussa
korostetaan joustavuuden rinnalla lapsen näkökulmaa. Päiviin tulee
löytää myös pysyvyyden ja sitä kautta turvallisuuden elementtejä.
Tässä kokeilussa halutaan rajata kokopäivähoidon käyttö kokonaan
pois. Satunnaisesti sitä voi ostaa erikseen hinnoiteltuna tilapäispaikkana.Pilotti näillä maksujärjestelyillä toteutetaan erikseen sovituissa
päiväkodeissa. Muissa päiväkodeissa noudatetaan nykyistä
maksuohjeistusta.
Osapäivähoidon maksut kehittämispilotissa 1.1–31.12.2014
Enintään 15 h/vk 35 % kokopäivämaksusta
16 - 20 h/ vk 45 % kokopäivämaksusta
21 - 25 h/ vk 55 % kokopäivämaksusta

26 - 30 h/ vk 65 % kokopäivämaksusta
Muutoin maksukäytännöissä noudatetaan voimassaolevaa Ylöjärven
maksuohjeistusta. Maksukäytännön toimivuus ja muutostarpeet
arvioidaan vuoden lopussa.
Toinen kevyempi palvelumuoto on avoin varhaiskasvatus. Sen
laskutuksessa on käytössä kiinteä, ei tulosidonnainen maksu. Olisi
tarkoituksenmukaista, että lapsesta, jolle ei koko- tai
osapäivähoidosta tulisi perheen tulojen perusteella asiakasmaksua,
ei perittäisi maksua avoimen varhaiskasvatukseen osallistumisesta.
Ehkäisevä avoimen varhaiskasvatuksen toiminta,esim.
perhetyöntekijän vetämät perhekerhot, jossa vanhemmat ovat
lastensa mukana, olisi samoin maksutonta. Vastaava käytäntö
perheille suunnattujen avoimen varhaiskasvatuspalvelujen
maksuttomuudesta on käytössä useissa lähikunnissa.
Lisätiedot

varhaiskasvatuksen johtaja Irma Autio, puh 050 596 9081, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa:
Perusturvalautakunta päättää, että
1)
varhaiskasvatuksen osapäivähoidon kehittämispilotissa
otetaan käyttöön viikkotunteihin sidotut asiakasmaksut
selosteen mukaisesti.

Päätös

2)

Pilotissa käytettyjen maksujen muutostarpeet arvioidaan
seuraavan päivähoitomaksujen ohjeistuksen tarkistuksen
yhteydessä.

3)

Avoimessa varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön
0-maksuluokka. Ehkäisevänä toimintana perheille
suunnatusta toiminnasta ei peritä maksua.

Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
-----

KOULTK § 94
Varhaiskasvatuksen johtaja Irma Autio:

Osapäivähoidon pilottikokeilu varhaiskasvatuksessa käynnistyi
1.2.2014 viidessä toimintayksikössä. Toimintamalli nimettiin
Oskariksi vanhemmilta tuleen nimikilpailun perusteella. Yhtenä
tavoitteena oli, että erityisesti 12 pv/kk kokopäivähoitoa varaavien
perheiden lapsia ohjautuisi Oskaritoiminnan käyttäjiksi. Päiväkotien
henkilökunta on ideoinut ja kehittänyt toimintamallia. Syksyllä
Oskaritoiminnan piirissä on 26 lasta. Noin puolet käyttäjistä on
valinnut pienimmän, 15 h/vk, vaihtoehdon. Suurin käyttäjämäärä on
Asuntila-Kalliorinteen päiväkodissa, jossa Oskari toimii lomitetusti

avoimen varhaiskasvatustoiminnan kanssa. Siellä avoimessa toiminnassa on kirjoilla n.30 lasta, Oskaritoiminnassa 18 lasta. Henkilöstöä
em. lapsimäärälle on 2,5 henkilöä. Lapsen hoitoajat vaihtelevat klo
8.30-16.00 välillä.
Toimintamallista on saatu erittäin positiivista palautetta vanhemmilta.
Joustava osa-aikaisuus mahdollistaa eripituiset hoitopäivät, toisin
kuin vakiintunut osapäivähoitomalli. Oskaritoiminnassa olevien
lasten vanhemmista noin puolet ovat työssäkäyviä. Toiminta on
vähentänyt 12 pv/kk kokopäivähoitoa varaavien määrää ja myös
jonkin verran avoimen varhaiskasvatuksen kysyntää. Oskaritoimintamallilla henkilöstöresurssi on onnistuttu kohdentamaan
järkevämmin. Kokopäivähoitopaikkoja on vapautunut viisi ja sitä
voidaan pitää siten kustannustehokkaana vaihtoehtona. Lasten päivittäinen toiminta toteutuu pienryhmissä.
Kehittämispilotin määräaika päättyy 31.12.2014. Kokemusten
perusteella toimintamalli vastaa hyvin nykyajan työelämän ja
perheiden muuttuviin tarpeisiin. Joustavan hoitoaikamallin pilotointi
on osoittautunut uudeksi, kiinnostavaksi avaukseksi myös
valtakunnan tasolla. Vanhempien tarpeiden lisäksi se tarjoaa lapsille
mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatukseen pysyvissä
pienryhmissä. Kokopäivähoidosta Oskarin käyttäjiksi siirtyminen
vapauttaa jonkin verran kokopäivähoitopaikkoja.
Laskutus ja hoitoajan seuranta on tapahtunut käsityönä. Vuonna
2015 käyttöönotettava mobiililaite mahdollistaa sähköisen
hoitoaikaseurannan. Jos toimintaa laajennetaan, on perusteltua
hankkia päivähoito-ohjelmaan aikaperusteinen laskutusmahdollisuus
Oskarin käyttäjille.
Lisätiedot

Irma Autio, p. 050 596 9081, irma.autio@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää
1. merkitä tiedoksi osapäivätoiminnan maksupilotin toteutumisen
selosteen mukaisesti,
2. jatkaa Oskaritoimintaa pilottipäiväkodeissa kevätkauden ajan ja
laajentaa toimintamallin käyttömahdollisuuden kaikkiin
päiväkoteihin 1.8.2015 alkavalla toimintakaudella ja
3. että mahdolliset maksutaulukkomuutokset tuodaan lautakunnan
päätettäväksi erikseen.
Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
-----

