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17 § MAKSUTTOMAN ESIOPETUKSEN LAAJENTAMISEN VAIKUTUKSET -SELVITYS (HANKINTAPÄÄTÖS)

Tampereen kaupunkiseudun strategiaan perustuvasta Hyvinvoiva yhteisö tavoitteeseen ja seudun varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekarttaan perustuvista tavoitteista on johdettu vuodelle 2019 tavoite käynnistää selvitys maksuttoman esiopetuksen laajentamisen vaikutuksista.
Selvitystyö on osa valtakunnallista varhaiskasvatuksen kehittämisen
työtä. Selvitys tehdään ulkopuolisena ostopalveluna.
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyysi 26.2.2019 tarjouksia
varhaiskasvatuksen selvityksen toteuttamiseksi. Tarjoukset tuli jättää
13.3.2019 klo 10.00 mennessä. Tarjouspyyntö julkaistiin osoitteessa
www.tampereenseutu.fi/tarjoukset sekä pyyntö kohdennettiin kolmelle
eri yhteisölle, jotka olivat KPMG, MDI ja NHG Consulting Oy. Näistä
määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti MDI ja se hyväksyttiin tarjouskilpailuun.
Tarjouspyynnön kohteena oli laatia selvitys maksuttoman esiopetuksen
vaikutuksista, jonka tavoitteita eriteltiin seuraavasti:




kuntien esiopetuksen nykytilan kuvaaminen
kaupunkiseudun kuntien esiopetuksen vertailtavuuden kehittäminen
kahteen ensimmäiseen tavoitteeseen tukeutuen laatia arvio 5vuotiaiden maksuttoman esiopetuksen järjestämisen edellytyksistä Tampereen kaupunkiseudun kunnissa sekä nostaa esille
seudulliset yhteistyöteemat.

Tarjoajan tuli selvitystyössään toteuttaa seuraavat asiat:
1. Kuvaus esiopetuksen nykytilasta kunnittain
Nykytilakartoituksen tulee sisältää kuvaus kunnittain siitä, miten
esiopetus on organisoitu ja mitkä ovat eri järjestämismallien keskeiset erot Tampereen kaupunkiseudulla. Kuvauksessa tulee tuottaa
tietoa esiopetuksen järjestämisen toiminnallisista eroista sekä erojen vaikutuksista esiopetuksen järjestämisen kustannuksiin. Lisäksi
tulee huomioida esiopetus ostopalveluna ja esiopetusta täydentävä
varhaiskasvatus ja kerhotoiminta kustannustietoineen.
2. Esiopetuksen vertailtavuuden parantaminen
Tampereen kaupunkiseudulla tuotetaan vuosittain seutuvertailua,
johon esiopetus halutaan jatkossa paremmin mukaan. Tämä tavoite
edellyttää vertailtavuuden parantamista erityisesti kustannusten
osalta. Tarjoajan tulee käyttää lähdeaineistona Tilastokeskuksen taloustilastoa ja tarkastella kuntien tapaa kerätä taloustilasto (oikeellisuus), koota kuntakohtaiset esiopetuksen tiedot yhteen ja tehdä
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kuntakohtaiset muutosesitykset siten, että tiedoista saadaan vertailukelpoiset Tampereen kaupunkiseudulla. Tarjoajan tulee tehdä esitys seudulliseksi vertailumittaristoksi.
3. 5-vuotiaiden maksuttoman esiopetuksen järjestämisen edellytysten
täsmentäminen
Lopuksi tarjoajan tulee laatia helppolukuinen ja tiivis arvio 5-vuotiaiden maksuttoman (velvoittava) esiopetuksen järjestämisen edellytyksistä Tampereen kaupunkiseudun kunnissa. Arviossa tulee huomioida kahden edellisen selvityskohdan (1. ja 2.) kautta esille tulleet
seikat muun muassa esiopetuksen järjestämisen tavoista ja niiden
vaikutuksista (sis. kustannusvaikuttavuus). Esiopetuksen järjestämisen edellytyksiin vaikuttavat niin henkilöstön koulutus ja saatavuus
kuin tilakysymykset. Myös ostopalveluna tuotettu esiopetus ja esiopetusta täydentävä toiminta tulee huomioida näkökulmina. Arvion
tulee sisältää myös seutuyhteistyön tiivistämisen näkökulma.
Työn tuloksena syntyy selvitystyö, joka julkaistaan sähköisenä asiakirjana (Word -asiakirja) sekä esittelydiasarja (Power Point -esitys). Molemmat tulee laatia Kuntayhtymän mallipohjalle. Selvitys, esittelydiat
ja muu työnaikainen materiaali toimitetaan tilaajalle työn päättyessä.
Hankinnan tuotokset ja materiaalin omistaa Kuntayhtymä.
Tarjouksen ovat arvioineet seutuyksikön valitsemat asiantuntijat. Työn
kokonaishinta oli annettu tarjouspyynnössä (20 000 €, alv) ja valintaperusteena käytettiin laatua siten, että työhön osallistuvien henkilöiden
osalta osuus oli 50 %, työsuunnitelman osuus 50 Tarjouskilpailun voitti
MDI, jota seutuyksikön asiantuntijat päätyivät esittämään.
Työstä laaditaan tilaajan ja toteuttajan välille toimeksiantosopimus.
Vs. seutujohtaja päätti

että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän selvitys esiopetuksen
laajentamisen vaikutuksista tilataan MDI -aluekehittämisen konsulttitoimistolta hintaan 20 000 € (ALV 0 %)
että kustannukset katetaan kustannuspaikalta 606100/seutuyksikkö ja
että hankintapäätös on kuntayhtymää sitova, kun hankintasopimus on
allekirjoitettu.

Juhani Pohjonen
Vs. Seutujohtaja
Ilmoitus.

Tarjouksen jättäneet
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Satu Kankkonen, hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö, 040 588
1902, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seutujohtajan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuhallitukselta, osoite:
Kelloportinkatu 1 C, 33100 Tampere.
(Käyntiosoite Kelloportinkatu 1 B)
tai sähköpostilla: kirjaamo@tampereenseutu.fi
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä tai 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirja on ollut nähtävillä 18.3.2019
Päätös on lähetetty sähköpostilla 18.3.2019
Päätös on annettu postin kuljetettavaksi
Päätös on luovutettu asianosaiselle
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 tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan klo 15.30 päättymistä.

