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Vireillepanija

Ylöjärven kaupunki, varhaiskasvatuksen johtaja Marjo Vesa

Asia

Teknisen evaluaation hankinta liittyen
varhaiskasvatuksen viestintä- ja vuorovaikutuskanavien
kehittämiseen asiakaslähtöisesti

Selostus asiasta

Lempäälä, Nokia ja Ylöjärvi saivat valtiovarainministeriöltä
avustusta kuntien digitalisaation, tuottavuuden ja kustannussäästöjen edistämiseen (VM1711/02.02.06.09/2017,
VM069:00/2016). Hankeavustus osoitettiin Lempäälän kunnalle, Nokian kaupungille ja Ylöjärven kaupungille varhaiskasvatuksen viestintä- ja vuorovaikutuskanavien kehittämiseen asiakaslähtöisesti. Avustuspäätös saatiin 29.9.2017 ja
raportointi hankkeen tuloksista ja kustannuksista on toimitettava valtiovarainministeriöön 15.12.2017 mennessä. Kokeilun tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen (kodin,
päiväkodin ja hallinnon välisiä) viestintä- ja vuorovaikutuskanavia yhdessä asiakkaiden, varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.
Hankkeeseen liittyen toteutettiin Lempäälän kunnan,
Nokian kaupungin ja Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta
palvelumuotoilua- ja fasilitointipalvelua liittyen
varhaiskasvatuksen viestintä- ja vuorovaikutuskanavien
kehittämiseen. Palvelumuotoilun ja fasilitoinnin yhteydessä
nousi esille, että tarvitaan myös tekninen evaluaatio liittyen
Tampereella ja Tampereen kehyskunnissa tällä hetkellä
käytössä oleviin varhaiskasvatuksen viestintä- ja vuorovaikutus kanaviin.
Tarjouspyyntö lähetettiin aikataulullisiin haasteisiin liittyen
palvelumuotoilun ja fasilitoinnin toteuttavalle tuottajalle Palmu Oy:lle. Palmu Oy toimitti tarjouksen Lempäälän kunnalle
ja Ylöjärven kaupungille. Tarjouksen arvioi kehyskuntien tietohallintopäällikkö Arto Kahila Ylöjärveltä, palvelumuotoilija
Laura Humppi Lempäälästä ja varhaiskasvatuksen johtaja
Marjo Vesa Ylöjärveltä. Tarjous täytti tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset.
Tarjouspyynnön mukaisesti hankinnasta tehdään sopimus
Palmu Oy:n kanssa.

Perustelut

Hallintosääntö

Päätös

Ylöjärven varhaiskasvatuksen johtaja päätti, että palvelumuotoilu- ja fasilitointipalvelujen lisäksi hankitaan tekninen
evaluaatio liittyen varhaiskasvatuksen viestintä- ja vuorovai-
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kutuskanavien kehittämiseen Palmu Oy:ltä. Hankinnan arvonlisätön hinta on yhteensä 7 500 euroa, ja että hankintapäätös on Lempäälän kuntaa, Nokian kaupunkia ja Ylöjärven kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.
Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 13.12.2017

Marjo Vesa
Varhaiskasvatuksen johtaja
Jakelu

Palmu Oy/Liisa Antila
Lempälän kunta/Tarja Holttinen ja Laura Humppi
Nokian kaupunki/Minna Sillanpää
Ylöjärven kaupunki/Arto Kahila

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ylöjärven sivistyslautakunnalle postitse
(PL 22, 33471 Ylöjärvi) tai sähköisesti (kirjaamo@ylojarvi.fi).
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä ja 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja
se on tekijän allekirjoitettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen on
oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä
riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Julkisesti nähtävänä

Julkisesti nähtävänä 13.12.2017 Ylöjärven kaupungin yleisessä
tietoverkossa (www.ylojarvi.fi).

Lähetetty sähköisesti 13.12.2017
Lähetetty postitse 13.12.2017
______________________________
Aulikki Kulmala
Palvelusihteeri
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