
HELSINGIN KAUPUNKI
VARHAISKASVATUSVIRASTO
Henkilöstötoimikunta 10.6.2014

Henkilöstötoimikunnan kokous

Pöytäkirjan ote 9/2014

Aika 10.6.2014 klo 8.30-9.50

Paikka Kallion toimistotalo, Siltasaarenkatu 13, neuvotteluhuone 223

Osanottajat Satu Järvenkallas, pj. varhaiskasvatusjohtaja
Marianne Winter, sihteeri johdon assistentti
Tuija Laine TEHY
Eila Pelttari JHL
Janne Kylmämaa JYTY
Päivi Salmén SUPER
Merja Winter JUKO
Kirsi Kallio henkilöstöpäällikkö
Jari Mäenmaa työsuojelupäällikkö
Anita Vihervaara työsuojeluvaltuutettu
Mervi Kopomaa-Weymarn tiedottaja

Asiantuntijoina Paula Merikallio suunnittelija
Erja Suokas ruokapalveluvastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.

4. Hallinnon toimistot: Hallinto- ja henkilöstö, Kehittäminen ja viestintä, Talous:

4.1 Lausunto Palmian toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä, esittelijänä Erja Suokas
ja Paula Merikallio

Varhaiskasvatuslautakunnalta on pyydetty lausunto 27.6. mennessä kaupunginhal-
lituksen konsernijaostolle ruokahuoltopalvelukonseptin kokonaisselvityksen lähtö-
kohdista, ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen laajuudesta sekä varhaiskasvatusvi-
raston omana toimintana tuottamien tukipalvelujen keskittämisestä. Konsernijaos-
ton ehdotus sekä selvitystyöryhmän raportti on luettavissa kaupungin internet-
sivuilla kohdassa Kaupunki ja hallinto / Päätöksenteko / Jaostot / Konsernijaosto /
Päätösasiakirjat / Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat / 26.5.2014.

Virastossa valmisteltu lausunto käsitellään varhaiskasvatuslautakunnan kokouk-
sessa 17.6. Tässä vaiheessa kaupunki ei ole vielä tehnyt asiasta päätöksiä. Asia
etenee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon, joka päättää asiasta
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syksyn 2014 aikana. Työnantaja huolehtii yhteistoiminnallisesta käsittelystä, kun
asia on edennyt siihen vaiheeseen, että se voidaan yhteistoiminnallisesti käsitellä.
Tässä vaiheessa asiasta tiedotetaan viraston intranet-sivuilla.

Henkilöstötoimikunta käsitteli viraston varhaiskasvatuslautakunnalle valmisteleman
esityksen ja kävi keskustelua asiasta. Todettiin, että asia on esillä viraston johto-
ryhmässä 11.6. ja sitä kautta tieto menee myös varhaiskasvatusalueille.

Lisäksi henkilöstötoimikunnan henkilöstöä edustavat jäsenevät esittävät kantanaan,
että
- päätökset Palmian liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä tulee

tehdä ennen varhaiskasvatusviraston tukipalveluja koskevia ratkaisuja
- varhaiskasvatusviraston tukipalvelut tulee tuottaa kaupungin omana palveluna ja
- ennen päätöksen tekoa tulee varata riittävä aika yhteistoiminnalliseen käsitte-

lyyn työyhteisötasolla.

Päätettiin, että tämän kokouksen pöytäkirja toimitetaan kokouksen jälkeen hyväk-
syttäväksi järjestöjen edustajille sekä kokouksen puheenjohtajalle.

----

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.50.

Satu Järvenkallas Merja Winter
puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Jakelu: Henkilöstötoimikunnan jäsenet ja varajäsenet, tiedottaja


