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VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄJÄN MUUTOKSESTA JOHTUVIA
KÄYTÄNNÖN VAIKUTUKSIA/ AJANKOHTAISTA ASIAA
Pornaisten kunnanvaltuusto on päättänyt 25.6.2018 § 41 Pornaisten
varhaiskasvatuksen siirtymisestä Pornaisten kunnan omaksi toiminnaksi 1.1.2019
alkaen. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen järjestäjänä toimii Mäntsälän kunta.
Järjestäjän vaihtuminen antaa entistä paremmat mahdollisuudet kehittää
varhaiskasvatusta osana kasvatuksen ja koulutuksen kokonaisuutta. Muutos antaa
hyvät lähtökohdat palveluiden kehittämiseen yhteistyössä myös vuodenvaihteessa
perustettavan Keski- Uudenmaan SoTe:n kanssa, joka vastaa mm.
varhaiskasvatuksen kannalta olennaisten neuvola- ja lasten terapiapalveluiden
järjestämisestä Pornaisten osalta (ml. puheterapia). Lasten arkipäivän näkökulmasta
varhaiskasvatuksen järjestäjän vaihtuminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia.
Wilma varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmäksi
Pornaisten varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmäksi on valittu useille huoltajille
koulusta tuttu Wilma, jonka käyttöä laajennetaan varhaiskasvatukseen. Näin ollen
lapsilla säilyy sama asiakastietojärjestelmä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja
läpi perusopetuksen. Varhaiskasvatukseen hakeminen, laskutus, lasten hoitoaikojen
ilmoittaminen sekä muut varhaiskasvatukseen liittyvät sähköiset palvelut ja viestintä
tapahtuvat vuodenvaihteesta alkaen Wilma varhaiskasvatuksen kautta. Kunnallisessa
varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille lähetetään tammikuun alkupuolella
tarvittavat käyttöohjeet uudesta asiakastietojärjestelmästä. Vuoden 2018 loppuun
saakka käytössä on Mäntsälän asiakastietojärjestelmä ProConsona. Vuotta 2019
koskevat vuoden 2018 puolella hoidettavat loma-/ hoitoaikakirjaukset toteutetaan
paperisilla kyseilyillä.
Varhaiskasvatuksen laskutus ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksatus
Joulukuun päivähoito- ja kerhotoiminnan lasku tulee tammikuussa Mäntsälästä.
Tammikuun laskut tulevat helmikuun loppuun mennessä Pornaisten kunnalta.
Varhaiskasvatuksen järjestäjän vaihtuminen ei vaikuta huoltajilta perittävien
päivähoito- tai kerhomaksujen euromääräisiin summiin. Myöskään yksityisen hoidon
tuen kuntalisän maksettavissa summissa ei tapahdu muutoksia vuodenvaihteessa.
Pornaisten kunnan sivistyslautakunta on kokouksessaan 21.11.2018 hyväksynyt
yhtenevät varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisää
koskevat maksuperiaatteet Mäntsälän kunnan kanssa. Laskutuksen osalta Pornaisten
kunnan yhteyshenkilönä toimii vuodenvaihteesta alkaen laskentasihteeri Ritva- Liisa
Takkinen.
Varhaiskasvatuksen henkilöstömuutoksia
Aurinkolinnan ja Linnunlaulun päiväkodinjohtajana toimiva Satu Komscha siirtyy
1.1.2019 varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtäviin. Sadun vastuualueelle kuuluvat
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vuodenvaihteesta alkaen mm. palveluohjaus, yksityinen varhaiskasvatus,
perhepäivähoito ja varhaiskasvatuksen avoin toiminta (mm. kerhotoiminta).
Päiväkodinjohtajan tehtävää hoitaa 1.1.2019 alkaen tilapäisesti Mäntsälästä tuttu
Merja Harmokivi. Merjalla on pitkä kokemus vastaavista tehtävistä, joten päiväkodit
ovat jatkossakin erittäin hyvissä käsissä. Uusi päiväkodinjohtaja aloittaa
hakuprosessin jälkeen todennäköisesti maalis- huhtikuun aikana.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajana aloittaa 1.1.2019 Tiina Hallanaro. Tiina siirtyy
erityisopettajaksi Yhtenäiskoulun esiopetuksen opettajan tehtävistä. Tiinan työuralle
mahtuu myös pitkä kokemus varhaiskasvatuksen tukea tarvitsevien lasten parista.
Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen suunnittelu on käynnistynyt
13.11.19 pidettiin Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen ensimmäinen
suunnittelukokous. Linnunlaulun päiväkotia on suunniteltu laajennettavaksi noin 3
ryhmän verran erillisellä/nykyiseen vuonna 2008 valmistuneeseen rakennukseen
liittyvällä lisälaajennuksella. Laajennuksen valmistuttua Aurinkolinnan päiväkodin
toiminta siirretään Linnunlaulun päiväkotiin. Suunnittelutyö tehdään ensivuoden 2019
aikana ja rakentamisen on arvioitu alkavan vuonna 2020 ja valmistuvan vuonna
2021.
Huoltajat ja lapset saavat osallistua suunnitteluprosessiin, jotta päiväkodista saadaan
tehtyä ”unelmien päiväkoti”. Lapset saavat esittää toiveitaan ja huoltajat pääsevät
kommentoimaan luonnospiirustuksia kevään 2019 aikana
Aurinkolinnan ja Linnunlaulun päiväkodin huoltotoimet talvikaudella 201819
Päiväkodeissa tehdään ilmanvaihdon nuohouksia talven 2018-19 aikana. Puhdistustyö
ajoitetaan ilta- ja viikonloppuaikoihin, jolloin tiloissa ei ole lapsia. Samalla
puhdistuksen yhteydessä säädetään tulo- ja poistoilmalaitteistoja. Puhdistukset
kuuluvat kiinteistöjen normaaleihin määräajoin tehtäviin huoltotöihin.
Kunnan sisäilmatyöryhmä seuraa kiinteistöjen sisäilman laatua ja seuraa
huoltotoimenpiteiden onnistumista sekä niiden vaikutusta sisäilman laatuun.
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