Aloite kotihoidontuen Kangasala-lisästä
Subjektiivinen päivähoito-oikeus oikeuttaa hoidattamaan kaikki päivähoitoikäiset lapset
kunnallisessa päivähoidossa. Kangasalan päivähoitopaikkatilanne on tällä hetkellä kohtalaisen hyvä
uuden Liuksialan päiväkodin ja muutaman parakkipäiväkodin myötä. Yleisesti ottaen kuntamme
varhaiskasvatuksen laatu on kohtalaisen hyvä. Päivähoitopaikka maksaa kunnalle keskimäärin noin
10 000 euroa vuodessa lasta kohti. Lisäksi päivähoidon investoinnit maksavat jokaista
päivähoidossa hoidettavaa lasta kohti noin 1500 euroa vuodessa.
Viime vuosina olemme lisänneet yksityisen päivähoidon Kangasala-lisää, koska yksityinen
päivähoito tulee kunnalle edullisemmaksi korkeiden lisienkin kanssa. Tällä hetkellä yksityinen
palveluntuottaja saa 260 eurosta 500 euroon jokaisesta lapsesta Kelan yksityisen hoidon tuen
lisäksi, joka on 166 euroa.
Kotona lapsiaan hoitava vanhempi saa Kelan lasten kotihoidotukea bruttona 327 euroa
ensimmäisestä lapsesta. Jos vanhempi hoitaa kahta lasta kotona, hänen kotihoidontukensa on
bruttona 390 euroa kuukaudessa. Jos kotona hoidetaan kahta lasta, yhden lapsen kustannus kunnalle
on vain viidennes kunnallisen päivähoidon kustannuksista. Tämän valtuuston 1.6.2009 tekemällä
päätöksellä lakkautettiin lasten kotihoidon kuntalisä, joka tosiasiassa piti lasten kotihoitoa yhtenä
päivähoitovaihtoehtona. Tällä toimella arvioitiin säästettävän noin miljoona euroa vuodessa lasten
päivähoitomenoissa. Jälkeenpäin näemme sen faktan, että kulut ovat kasvaneet ja
päivähoitoikäisistä lapsista yhä suurempi osuus hoidetaan kunnallisessa päivähoidossa. Lisäksi
ilmiö, jossa nuorin lapsi hoidetaan kotona ja muut kunnallisessa päivähoidossa, on lisääntynyt.
Lapsiperheisiin on kohdistunut valtion taholta jo nyt kohtuuttomia säästötoimia. Lapsilisien
indeksikorotukset jäädytetään neljäksi vuodeksi ja lapsia kotona hoitaviin vanhempiin kohdistetaan
yhä suurempia paineita työelämään siirtymiseksi. Lapsilisien leikkaaminen syö perheiden
ostovoimaa. Perheissä joudutaan kiristämään vyötä ja varsinkin monissa yhden tulonsaajan
perheissä joudutaan laskemaan tarkasti jokainen ostettava maitolitra ja kaurahiutalepaketti. Silti
moni perhe haluaa hoitaa lapset omassa kodissaan, rauhallisessa kasvuympäristössä.
Kotihoidon kuntalisää maksetaan noin kolmanneksessa kunnista. Erityisesti kunnissa, joissa on
painetta uusien päivähoitopaikkojen luomiseen, kuntalisä on otettu käyttöön.
Vanhempainvapaa päättyy lapsen ollessa noin 9 kuukauden ikäinen. Sen jälkeen vanhempien pitää
miettiä, kuka lapsen hoitaa. Näin pieni lapsi ei osaa kävellä, ei syödä itse, ei käydä potalla, ei osaa
kertoa, koska on nälkä ja mikä harmittaa. Pienten lasten vanhempien on saatava valita lapselleen
paras mahdollinen hoitomuoto. Toisten mielestä se on koti, joidenkin mielestä kunnallinen tai
yksityinen päivähoito. Haluamme kunnioittaa jokaisen perheen omaa valintaa pitämällä kaikki
hoitomuodot tasa-arvoisessa asemassa. Haluamme, että kotihoidon Kangasala-lisä palautetaan.
Lisän tulee olla riittävän suuri, jotta se olisi kannustin hoitaa kaikki alle esikouluikäiset lapset
kotona.
Aloite
Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Kangasalla otetaan käyttöön lasten kotihoidon kuntalisä, jota
maksetaan Kelan kotihoidon tukea saaville perheille. Lisää maksetaan jokaisesta alle
esikouluikäisestä kotona hoidettavasta lapsesta, jos perheen kaikki alle esikouluikäiset lapset
hoidetaan kotona.

