
PÄIVÄHOITOON TARVITAAN JOUSTOA  

NYKYAJAN yhteiskunnassa niin sanotut epätyypilliset pätkä- ja silpputyösuhteet ovat jo tyypillisiä. 

Päivähoidon tulee kehittyä ja muuttua, jotta se pystyy vastaamaan perheiden tarpeisiin. Päivähoito 

on se, jonka pitäisi tukea ihmisten työssäkäyntimahdollisuuksia ja erilaisia työaikoja.  

Kaupunki on määritellyt hoitoaikoihin vain nämä vaihtoehdot: kokopäivähoito, osa-aikahoito tai 10 

päivän hoito. Kokopäivähoidossa lapsen hoitoaika voi olla enintään 10 tuntia päivässä ja 

osapäivähoidossa enintään 5 tuntia päivässä. Päivähoitomaksu voidaan periä lapsen läsnäolopäivien 

mukaan, mikäli lapsi on päivähoidossa enintään 10 päivää kuukaudessa.  

JOS LAPSI tarvitsee hoitopaikkaa esimerkiksi kolmena päivänä viikossa seitsemän tuntia päivässä, 

sääntöjen mukaan pitää ottaa kokopäiväinen hoitopaikka. Taloudellisesti tämä tarkoittaa noin 150 

euroa korkeampaa maksua.  

Omiin lapsiin panostaminen ei Mikkelissä ainakaan taloudellisesti ole kannattavaa. Pienten lasten 

vanhempia ei kannusteta lyhyisiin työviikkoihin ja lasten kanssa ajanviettoon. 

Tässä kaupungissa lasten päivähoidon tavoitteet ovat selvästi ristiriidassa. Onko tavoitteena se, että 

vanhemmat viettäisivät mahdollisimman paljon aikaa lastensa kanssa vai se, että 

päivähoitopaikkojen käyttöaste on mahdollisimman tehokas ja korkea? Tähän tarvitaan poliittisten 

ryhmien välistä arvokeskustelua. Tällaisia tavoitteita eivät virkamiehet voi asettaa. 

MIELESTÄNI päivähoidossa lasten etu tulee olla aina etusijalla. Lasten etu on useimmiten se, että he 

saavat viettää aikaa vanhempiensa kanssa mahdollisimman paljon.  

Nykyinen järjestelmä ei kannusta vanhempia lasten kanssa olemiseen. Vanhemmat joutuvat 

maksamaan lapsistaan kokopäivämaksun, vaikka lapsi olisi hoidossa esim. 12 päivää kuukaudessa. 

Tällöin monet vanhemmat pitävät lasta tarpeettomasti hoidossa joka päivä, koska siitä joudutaan 

kuitenkin maksamaan. Tämä ei ole lapsen edun mukaista.  

Päivähoitomaksut pitää muuttaa tuntiperusteisiksi, jolloin ne kannustavat vanhempia hoitamaan 

lapsiaan mahdollisimman paljon itse. Tällöin lapset hoidettaisiin kotona silloin kun ei olla töissä ja 

haettaisiin aikaisemmin hoidosta. Ryhmät olisivat pienempiä, mikä olisi lapsille hyväksi. Tämä 

auttaisi myös henkilökunnan jaksamista. 

ON PERUSTETTAVA välittömästi työryhmä pohtimaan Mikkelin päivähoidon kehittämisen tarpeita. 

Työryhmässä tulee olla uudistusmielisten ja ajan hermolla olevien virkamiesten lisäksi 

luottamushenkilöitä eri puolueista, mielellään nuoria, pienten lasten vanhempia.  

Joustava päivähoitojärjestelmä tulee olemaan tulevaisuudessa kuntien kilpailuvaltti. Ei Mikkelille 

ainakaan koituisi siitä mitään haittaa, jos meidät miellettäisiin lapsi- ja perhemyönteisenä 

kaupunkina. 
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