SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA
Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,
Vesilahti ja Ylöjärvi sopivat päivähoidon järjestämisestä seuraavaa:
PÄIVÄHOITOPAIKAN JÄRJESTÄMINEN TOISESTA KUNNASTA
Kunnat voivat ostaa toisen kunnan päivähoitopaikkoja
maksusitoumuksella toimintavuodeksi kerrallaan (1.8.–31.7.). Lapsen
kotikunta antaa sovitun päivähoidon ajaksi maksusitoumuksen. Kunta ei
kuitenkaan ole velvollinen ostamaan asukkailleen toisen kunnan
palveluja.

LAPSEN HOITOSUHTEEN JATKAMINEN PERHEEN MUUTTAESSA TOISEEN KUNTAAN
Lapsen muuttaessa toiseen Tampereen kaupunkiseudun kuntaan hän
voi perheen niin halutessa jatkaa päivähoidossa entisessä
kotikunnassaan toimintavuoden (1.8.–31.7.) loppuun saakka.
Vastaavasti lapsi voi hakeutua tulevan kotikunnan tuottamaan
päivähoitoon jo toimintavuoden alusta, vaikka perheen muutto uuteen
kuntaan ajoittuisikin keskelle toimintavuotta. Muuttoa edeltävässä
tilanteessa perheet ovat asuinkunnasta riippumatta yhdenvertaisessa
asemassa päivähoitoa järjestettäessä.

KUNNALLISTEN OSTOPALVELUPAIKKOJEN SOPIMISMENETTELY
Päivähoitopaikan järjestäminen toisesta kunnasta
Ostavan ja myyvän kunnan sopimusosapuolet sopivat yksittäiselle tai
useammalle lapselle ostettavista päivähoitopaikoista (päiväkoti /
perhepäivähoito, hoidon tarve, ajanjaksot).
Ostava kunta neuvottelee perheen kanssa päivähoitopaikan
osoittamisesta toisen kunnan alueelta.
Ostava kunta tekee perheelle päätöksen määräaikaisesta
päivähoitopaikasta.
Ostava kunta toimittaa maksusitoumuksen myyvän kunnan
viranomaiselle.

Lapsen hoitosuhde perheen muuttaessa toiseen kuntaan
Perheen muuttaessa toiseen kuntaan, perhe sopii maksusitoumuksesta
asuinkunnan päivähoitoviranomaisen kanssa.
Vastaavasti lapsen siirtyessä uuden kunnan tuottamaan päivähoitoon jo
ennen muuttoa, perhe sopii maksusitoumuksesta asuinkunnan
päivähoitoviranomaisen kanssa.

KORVAUKSEN PERIMINEN PERHEEN MUUTTAESSA TOISEEN KUNTAAN
Päivähoitopalvelun tuottava kunta perii korvauksen ostavalta kunnalta
perheen muuttopäivästä hoitosuhteen päättymiseen saakka.
Vastaavasti korvaus peritään hoitosuhteen alkamisajankohdasta
muuttopäivään saakka, mikäli lapsi on siirtynyt uuden kunnan
tuottamaan päivähoitoon jo ennen perheen muuttoa.
Lapsikohtaisen hoitopaikan irtisanomisaika on yksi kuukausi, joka alkaa
perheen tai ostavan kunnan irtisanottua hoitopaikan kirjallisesti
hoitopaikkaan.

KORVAUKSEN PERUSTEET
Korvaus on pääsääntöisesti kuukausimaksu, josta on vähennetty
palvelua tuottavan kunnan perimä asiakasmaksu. Kunnat tarkistavat
ulkopaikkakuntalaisilta perittävät asiakasmaksut vuosittain.
Korvaus määritellään erikseen:
a.
b.
c.
d.
e.

kokopäivähoidosta
osapäivähoidosta
erityispäivähoidosta
ympärivuorokautisesta hoidosta
avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta

Päivähoitopalveluita ostava kunta maksaa palveluita tuottavalle
kunnalle hoitopäivistä riippuvan korvauksen kunkin kunnan
maksumääräysten mukaisesti.

PÄIVÄHOIDON ASIAKASLASKUTUS

.

Lapsen huoltaja maksaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain mukaisen maksun palvelua tuottavan kunnan mukaisin
maksuperustein sille kunnalle, jossa lapsi on päivähoidossa.

TIEDOTTAMINEN
Kunnat tiedottavat omille työntekijöilleen Tampereen kaupunkiseudun
päivähoidon seudullista yhteistoimintaa koskevasta sopimuksesta ja
kunnan omista menettelytavoista.
Kunnat tiedottavat päivähoidon asiakkailleen palveluistaan wwwsivuillaan.
SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
Kullakin sopijapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus tekemällä sitä
tarkoittava kirjallinen ilmoitus muille sopijapuolille viimeistään
maaliskuun loppuun mennessä ennen seuraavan toimintakauden alkua.
Irtisanoutuminen astuu voimaan aina päivähoidon toimintavuoden
vaihtuessa.
ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään
ensisijaisesti ratkaisemaan kuntien keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli
neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, käsitellään asia Pirkanmaan
käräjäoikeudessa.
VOIMASSAOLO

Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2011, ja se on voimassa toistaiseksi.
Tämä sopimus on hyväksytty sopijapuolten yhtäpitävillä päätöksillä.

ALLEKIRJOITUKSET
Pirkkalassa / 2010
Pirkkalan kunta

Kangasalla / 2010
Kangasala kunta
Jukka Mäkelä
kunnanjohtaja

Leena Pajukoski
sivistystoimenjohtaja

Raimo Nieminen
Sosiaali- ja terveysjohtaja

Leena Viitasaari
päivähoidon johtaja

Nokialla / 2010
Nokian kaupunki

Vesilahdella / 2010
Vesilahden kunta

Tuomas Erkkilä
koulutoimenjohtaja

Erkki Paloniemi
kunnanjohtaja

Orivedellä / 2010
Oriveden kaupunki

Ylöjärvellä / 2010
Ylöjärven kaupunki

Juha Kuusisto
kaupunginjohtaja

Markku Valkamo
sivistystoimenjohtaja

Tampereella / 2010
Tampereen kaupunki

Lempäälässä / 2010
Lempäälä kunta
Olli Viitasaari
kunnanjohtaja

Helena Rissanen
pormestari

Timo Toivonen
hallintojohtaja

Pentti Sivunen
kaupunginjohtaja

Taru Kuosmanen
tilaajapäällikkö

Kari Virta
perusturvajohtaja

