
Perusraportti
Kotihoidontuen kuntalisä- kysely
Vastaajien kokonaismäärä: 142

1. Perheen alle esikouluikäisten lasten lukumäärä?

Vastaajien määrä: 141

n Prosentti

Yksi 63 44,7%

Kaksi 65 46,1%

Kolme 11 7,8%

Neljä tai enemmän 2 1,4%

2. Perheen alle kolmevuotiaiden lasten lukumäärä?

Vastaajien määrä: 126

n Prosentti

Yksi 107 84,9%

Kaksi 18 14,3%

Kolme tai enemmän 1 0,8%
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3. Alle kolmevuotiaiden lasten nykyinen hoitomuoto?

Vastaajien määrä: 128

n Prosentti

Koti 67 52,3%

Päiväkoti 59 46,1%

Perhepäivähoito 2 1,6%

Muu, mikä? 0 0,0%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset

Vastausvaihtoehdot Teksti

4. Tornio-lisän eli kuntalisän saamisen edellytys on, että perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. Mikäli yli kolmevuotias olisi oikeutettu
varhaiskasvatuspaikkaan, hoitaisitko alle kolmevuotiaan kotona kuntalisän avulla?

Vastaajien määrä: 141

n Prosentti

Kyllä 93 66,0%

Ei 48 34,0%

5. Mitä kokemuksia kuntalisän maksamisesta on? Miten kehittäisit Tornion kaupungin perhepoliittisia etuuksia ja varhaiskasvatusta?

Vastaajien määrä: 75

Vastaukset

Ehdottomasti hyvä asia, lapsen paras paikka on kotona, vaikkakin Torniossa on mahtavaa varhaiskasvatusta. Liian aikaisin viedään pieniä lapsia hoitoon kun muuten ei rahallisesti pärjää.

Minusta tämä on hieno tapa tukea torniolaisia perheitä ja osoittaa arvostusta kodissa tehtävälle työlle. Suurin osa alle kaksi- ja kolmivuotiaiden lapsien hoitajia on äitejä. Lisä myös mahdollistaa
tietyissä perheissä sen, ettei lasta tarvitse viedä niin aikaisin (10 kk-18 kk ikäisenä) hoitoon, mikä minusta tukee varhaislapsuuden ainutlaatuista kehitystä ja upeaa aikaa kotona (vaikka se joskus
raskasta onkin). Vaikka olen itse jo työelämässä takaisin molempien lasten täytettyä 2 vuotta, toivon kovasti, että Tornio jatkaa lisän maksamista lapsiperheille, jotta lasten ei tarvitse rahallisista syistä
mennä heti vauvaikäisenä ulkopuoliseen hoitoon.

Kuntalisä on erittäin hyvä lisä kotihoidontuen lisäksi. Meillä oli lapsi kaksivuotiaaseen asti kotona, osittain sen mahdollisti taloudellisesti juuri kuntalisä, koska kotihoidontuki on todella pieni.
Varhaiskasvatus on mielestäni toimivaa ja pääsääntöisesti ollaan siihen tyytyväisiä. Laskutus aiheuttaa ongelmia siinä suhteessa, että kuukaudet voivat olla hyvin erilaisia keskenään ja välillä on
hankala arvioida tarvittavia hoito tunteja. Olisi hyvä, jos laskutus perustuisi joka kuukausi toteutuneille hoitotunneille. On mielestäni epäreilua joutua maksamaan esim. hiihtolomaviikosta hoitomaksua,
vaikka lapsi ei hoidossa ole.

Ei vielä kokemuksia, mutta kun vanhempainvapaa loppuu niin kuntalisän mahdollistaa kotona hoitamisen.

Ihan hyvä oli kun sitä sai.

Kuntalisä on hyvä lisä, koska kodinhoitotuki on mitätön summa. Taloustilanne huono kodinhoituella pakottaa töihin. Toivottavasti kuntalisä saa jatkoaikaa pitemmäksi kun aikaa.

Ei ole kokemusta
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Vastaukset

Meidän perhe ei voi saada kuntalisää, sillä haluamme mahdollistaa 4-vuotialle osa-aikaisen päivähoidon ja samalla hoitaa alle 1-vuotiasta kotona. Meillä on päivähoidosta pelkästään positiivisia
kokemuksia ja olisi harmi viedä isommalta lapselta pois tämä tärkeä sosiaalinen osa arjesta. Mielestäni kotihoidon tukea tulisi myöntää alle 2-vuotiaan hoitamiseksi kotona siitä huolimatta, että
vanhemmat lapset ovat osittain/kokonaan päivähoidossa. Näin perheet voivat aidosti tehdä itselle sopivia ratkaisuja. Esim. meidän perheen kohdalla osa-aikainen työskentely on mahdollista vauvan
kanssa kotona olessa mutta isomman kanssa se ei onnistuisi. Eli sekä-että ajattelua kaipaan tämän joko-tai ajattelun rinnalle.

Ei vielä kokemusta mutta kuntalisän maksaminen mahdollistaisi lapsen hoidon kotona

Minulla oli neljä alle kouluikäistä lasta jotka hoidin kotona viime vuonna. Sain silloin lapsista kodinhoidontukea, hoitolisää sekä kuntalisää kahdesta lapsesta. Nyt syksyllä yksi täytti kolme ja yksi lähti
ekaluokalle jonka takia kodinhoitolisä väheni ja kuntalisä poistui yhdeltä lapselta. Joten minun oli pakko ilmottautua työttömäksi ja laittaalapset hoitoon. Haluaisin hoitaa heidät kotona, mutta koska
mieheni tulot eivät ole niin hyvät että niillä pärjäisimme joudun laittamaan lapset hoitoon ja jäämään työttömäksi. Nykyään työttömänä helposti alkaa työkokrilut ym kurssit niin sen takia hoitoon lapset.
Mielestäni korvaus lasten hoidosta kotona pitäisi olla sellainen että myös "huonompi" tuloiset perheet voivat sen valita. Olen varma että maksan enemmän kunnalle nyt kun lapseni ovat hoidossaja
saan työttömyystukea, kun että hoitaisin kolme lastani kotona. Kotiäitien arvostusta pitäisi nostaa, mutta myös heille pitäisi suoda vapaapäiviä. Esim. Perhetyötä lisää.

Loistava homma

Kuntalisää en ole koskaan hakenut. Kotona hoidettavista lapsista saa niin vähän tukea että sillä rahalla ei mitenkään pärjää.

Maksettava summa voisi olla sama kaikista alle kolmivuotiaista. Itse lähdin töihin kun nuorin täytti kaksi ja tuki pieneni. Mielestäni on hyvä, että tuki maksetaan ainoastaan silloin kun kaikki lapset
hoidetaan kotona.

Kuntalisällä on meille merkitystä vain nuorimmaisen lapsen (tulevan 3. lapsen) kotihoidon kestoon. Toki niin kauan kun olen kotona nuorimman kanssa myös isommat sisarukset tarvitsevat
varhaiskasvatusta vain joitakin tunteja 1-2 pvänä viikossa normaalin jokapäiväisen kokopäivähoidon sijaan. Subjektiivisen päivähoidon isommille sisaruksille olen kokenut tärkeäksi sekä lasten
itsensä kannalta että oman jaksamiseni kannalta, joten siitä en luopuisi riippumatta kuntalisän suuruudesta.

Ei ole kokemusta

Mukavaa kun lapsille annetaan kuntalisän kautta mahdollisuus olla jommankumman vanhemman hoidettavana kotona, tämä helpottaa arkea paljon. Ilman lisää, ei kotona hoitaminen olisi mahdollista.

Toiminut meidän kohdalla hyvin. Olemme aikaisemmin käyttäneet sitä reilun kahden vuoden ajan.

Kuntalisä on ehdottomasti hyvä kannustin! Harmi kun siitäkin menee verot. Ehdottomasti jatkaisin kuntalisän maksamista, josko pienet jäisivät helpommin kotiin...

Päiväkotipaikkoja paremmin läheltä kotia. Illasta pidemmä aukioloajat (-18/19). Pienille koululaisille viikonlopuiksi (lauantai) paikka, minne mennä vanhemman työpäivän ajaksi. Ja koululaisen
ip-maksu pienemmäksi.

Kuntalisä on hyvä ja kannustaa jatkamaan lapsen kotihoitoa vielä vanhempainrahakauden jälkeen. Oli hyvä, että päätös kuntalisästä tuli automaattisesti kotihoidontuen päätöksen yhteydessä eikä
lisää tarvinnut hakea erikseen.

Hyviä kokemuksia! Työni opettajana alkoi elokuussa 2021. Sain lapsestani vanhempainhoitorahaa 2/2021 asti. En olisi ilman kuntalisää (perheen talouden puolesta) voinut jäädä loppu
kevääksi/kesäksi kotiin hoitamaan lasta (5kk ajalle). Olisin siis palannut töihin kesken kevätlukukauden ja pahimman loppukevään ruuhkan. On mielestäni hienoa, että vanhemmat saavat taloudellista
tukea eli kuntalisää, mikäli jäävät vanhempainvapaan jälkeen kotiin hoitamaan. Työkuviot ovat hyvin erilaisia. Tietysti myös lapset ovat hyvin erillaisia ja osa heistä ei ole ollenkaan valmiita
päiväkotiin/perhepäivähoitoon 1-2 vuotiaana kun vanhempainrahakausi loppuu. En tarkalleen tiedä, miten varhaiskasvatus on muilta osin Torniossa järjestetty. Toivon, että varhaiskasvatus olisi
jossain määrin pakollinen kaikille lapsille, esimerkiksi 4-5 iässä. Näin saataisiin parhaiten kurottua lasten välistä epätasa-arvoa (kotiolojen ja kasvatuksen suhteen) ja lapset olisivat esikoulun
aloittaessa enemmän ”samalla viivalla”. Varhaiskasvatuksen tulisi ehdottomasti olla maksuton vähävaraisimmille, jotta tämä ei estäisi ketään osallistumasta.

Kuntalisä kaikille lapsille huolimatta siitä, missä hänet hoidetaan.

En ole saanut kuntalisää

Kuntalisä toi kaivatun lisän kotihoidontukeen ja tuki päätöstäni jäädä kotiin hoitamaan poikia. Kuntalisää jos saisi kaikista alle kouluikäisistä ei tarvitsisi vieläkään miettiä lapsien päiväkotiin laittamista.
Nuorin täyttää kaksi->kuntalisä pienenee-> minun on lähdettävä työelämään ja haettava lapsille hoitopaikka

Kuntalisä oli todella hyvä juttu tänne

Erittäin hyvä lisä kodinhoito tuen lisäksi. Lapsi saa rauhassa olla ensimmäiset vuodet kotona ja vaimon viralle saa työllistettyä uuden ihmisen.

Kodinhoitotuki on aika pieni siihen nähden mitä elinkustannukset ovat. Ehdottomasti kuntalisä auttaa perheitä pärjäämään taloudellisesti.

Perheemme on saanut kuntalisää em kriteerien mukaan. Nyt nuorin on 3,5 vuotias eli emme saa enää kotihoidontukea. Epäselväksi on jäänyt olemmeko vielä oikeutettuja hoitorahaan kun lapsia
edelleen hoidan minä (äiti) kotona. Vanhempi lapsi on esikoulussa. Tähän kiinnostaisi saada vastaus. Kysyin asiaa kerran Kelalta mutten saanut selkeää vastausta.

Kuntalisä tuo hyvän tuen kotihoidontuen lisäksi, jotta perhe rahallisesti pärjää paremmin kotona eikä tarvitse kiirehtiä töihin, vaan saa nauttia lapsen hoitamisesta kotona.

Olisi mukava jos kuntalisän saisi vaikka isompi lapsi on päiväkodissa. Isompi lapsi kaipaa päiväkodissa touhuamista (on vuorotellut välillä toisen lapsen kanssa vieden vain "puolikkaan" paikan). En
uskalla luopua päiväkotipaikasta, jos käy niin että kun menen takaisin töihin lapsi ei pääsekään takaisin samaan päiväkotiin sillä "jonotimme" sinne jo paikkaa lapsen ollessa pienempi. Emme ole
kuntalisää koskaan vielä saaneet.

Poistaisin kuntalisän ja tekisin varhaiskasvatuksesta ilmaisen, jotta kaikki perheet pääsisivät nauttimaan eduista tasapuolisesti.

Vaatimus, että kaikki perheen alle kouluikäiset lapset tulee olla kotona on kohtuuton. Perheitä on erinlaisia ja jokaisen perheen tarve on yksilöllinen. Jäisin kotiin pienimmän lapsen kanssa jos saisin
hänestä kuntalisän.

Meillä vaikutti kuntalisän maksaminen positiivisesti päätökseen palkata kotiin lastenhoitaja. Aivan huippu juttu. Ja nyt kun on pieni vauva, varmasti jään kotiin hoitamaan jos kuntalisä maksetaan.

En ole vielä ehtinyt saada kuntalisää. Olen jäämässä kuntalisän turvin hoitovapaalle marraskuussa. Olen sitten kolmen alle 5-vuotiaan, joista kaksi alle 3-vuotiaita kanssa kotona. Minulla ei olisi varaa
jäädä kotiin ilman sitä tai ainakin taloutemme menisi huonoon tilanteeseen. Haluaisin hoitaa lapsiani vielä itse, koska aiemmin minulla ei ole ollut siihen varaa, vaan olen joutunut palaamaan töihin.
Minulla on pitkä työmatka ja 3-vuorotyö, ja näkisin lapsiani tosi vähän siitä johtuen. Mies joutuisi myös tiukille, kun hänen täytyisi oman työnsä lisäksi olla paljon iltoja, öitä ja viikonloppuja yksin
kolmen lapsen kanssa. Meillä ei ole tukiverkostoa tällä paikkakunnalla.

Tietoisuutta kuntalisästä saisi olla enemmän. Tällä hetkellä tuntuu, ettei kuntalisästä puhuta missään, sitä ehkä vain maksetaan, jos kaikki lapset ovat kotona. Kuntalisän mahdollisuus ei ole missään
vaiheessa tullut esille, kun olen esim. neuvolassa miettinyt ääneen, että hankkisinko isommalle lapselle päiväkotipaikan. Näkyvyttä saisi siis olla enemmän, koska summa on kohtuullisen iso (kht
lisänä) eikä siihen ole oikeutettu, jos isompi lapsi on varhaiskasvatuksessa.

Positiivisia kokemuksia kuntalisästä. Helpotti päätöstä kotiin jäämisestä.

Kuntalisä on auttanut erittäin paljon perheen taloudellista tilannetta ja mahdollistanut osaltaan lasten kotona hoitamisen. Mielestäni kuntalisä voisi olla saman suuruinen 3-vuotiaaksi asti. Kunta voisi
myös harkita tukea yli kolme vuotiaista kotona hoidettavista lapsista.

Tornion varhaiskasvatuspalvelut ovat niin täynnä ja tukossa, että tämä on ollut ainoa tapa, jolla lapseni saavat viettää päivänsä ”samassa yksikössä”. Lisäksi kunnallisten varhaiskasvatusyksiköiden
rakennusterveys kuulostaa olevan huolestuttavalla tasolla; yksiköt ovat tupaten täynnä ja niissä on mm. Sisäilmaongelmia. Yksiköt olisi saatava kuntoon ja niiden mitoitus vastaamaan tarvetta niin,
ettei lapsia tarvitse kuljettaa ympäri kaupunkia, mikäli halutaan nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisprosenttia. Toinen loistava vaihtoehto olisi lisätä laadukasta avointa varhaiskasvatusta, jossa
lapset pääsisivät opettelemaan esimerkiksi sosiaalisia taitoja varhaiskasvatuksen ammattilaisten luotsaamana. Tämä kaventaisi eroja kotihoidossa olevien lasten ja päiväkodissa hoidettavien välillä
esim. Kouluvalmiudessa ja varhaisessa tuen tarpeen havaitsemisesta. Kaiken kaikkiaan kotihoidontuen kuntalisä on erittäin tarpeellinen, ja mahdollistaa lasten hoidon kotona monille sitä haluaville,



Vastaukset

sillä se on tuntuva lisä pienessä kotihoidontuessa. Ehdottomasti jatkaisin kotihoidontuen kuntalisän maksamista, vaikka toivonkin, että kotihoidontukea kehitettäisiin valtakunnallisesti; onhan se yksi
pienimmistä olemassa olevista etuuksista ja sillä pitäisi elättää itsensä lisäksi lapsensakin! Jos kuntalisää halutaan kehittää, harkitsisin kaikkien alle kouluikäisten lasten kotihoidon vaatimuksen
poistoa; tämä vastaisi valtakunnallista linjausta siitä, että yli kolmevuotiaiden olisi hyvä osallistua laadukkaaseen varhaiskasvatukseen (mikäli avoimen varhaiskasvatuksen lisääminen ja
asiakaslähtöiset ajat eivät jostain syystä ole mahdollisia).

Mahdollistaa perheille vaihtoehdon, että lapset voi kasvattaa myös kotona. Lapset saa kyllä kerhojen kautta tarvitsemansa virikkeet. Lapsi saa turvallisen alun, kun saa kotona alkuvuosilleen olla
lähellä vanhempaansa ja vailla kiirettä ja ainaisia aikatauluja.

Torniolisa hyvä apu monilapsisessa perheessä

Positiivinen lisä mahdollistaa ja kannustaa hoitamaan lapsia kotona.. kuntalisän saajia voitaisiin myös harkita samoihin etuuksiin kuin työttömille halvemmat uimahalli ym käynnit. Tämä ja muiden
urheilu kulttuuri palvelujen alennukset lisäisivät perheiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta

Loistava apu arkeen ja mahdollisuus siihen että pystyy lapset hoitamaan kotona.

Samat etuudet kuin työttömille uimahalleihin yms. Kokemus kuntalisästä on todella positiivinen ja iso apu arkeen.

On ollut suuri taloudellinen tuki meidän perheelle ja mahdollistanut kotonaolemisen lasten kanssa.

Positiivisia. Ehdottomasti kannatan. En käytä päiväkotia kun on kuntalisä. Seurakunnankin lasten kerhoissakin pulaa lapsista, sinne otettaisiin mielellään kotihoidossa olevia lapsia lisää.

Tämänhetkinen tilanne itsellä on, että 10kk ikäinen on kotona ja 3,5vuotias varhaiskasvatuksessa. Sen ikäinen lapsi tarvitsee jo sosiaalista kanssakäymistä toisten lasten kanssa, joten on epäreilua
että kun 3-vuotias on osa-aikahoidossa, ei kuntalisää makseta kummastakaan lapsesta. Tai sitten päivähoitopaikka täytyy irtisanoa, ja sitä en uskalla tehdä sillä hoitopaikat on niin täynnä ettei samaa
paikkaa välttämättä saa takaisin. Ja tämän vuoksi joudun itse laittamaan myös vauvan alle vuotiaana päiväkotiin, vaikka mielellään hoitaisin häntä kuntalisän turvin kotona.

Kuntalisä on ollut hyvä bonus kotihoidontuelle. Ollut meidän perheessä tärkeä etu. Hoitomaksuja pidän kalliina. Niihin pitäisi ehdottomasti saada muutoksia ihan senkin vuoksi että työstä saatavasta
palkasta jäisi jotain ylimääräistä käteen.

Hyvät kokemuket. Meidän perheessä mahdollistanut lasten kotihoidon joka ei ilman kuntalisää olisi mahdollinen, vaan töihinpaluu olisi ollut pakollista. Summa saisi olla kaikista alle 3vuotiaista sama,
ilman nykyistä pudotusta 2vuotiaasta alkaen. 2 vuotiaan kotona olo on aivan yhtä tärkeää kuin 1 vuotiaankin.

Kuntalisän myötä pystyn hoitamaan lasta kotona siihen asti että täyttää 3v. Torniossa on hoitopaikat todella täynnä ja vaikea saada hoitopaikkaa. Kuntalisän loppuminen vaikeuttaisi tilannetta.

Mahdollistaa pienten lasten hoidon kotona ilman, että perhe kokee siitä liian suurta taloudellista ahdinkoa ja siten muita ongelmia.

Kuntalisä on ollut suuri apu kohdallani ja läheisteni kohdalla.

Erittäin positiivinen asia että kaupunki maksaa tätä kuntalisää ja mielestäni alle 3 vuotiaan paras kasvupaikka on kotona mikäli tilanne sen vain sallii. Alle 3 vuotias tarvii vain lähelle turvallisen ja
luotettavan aikuisen joka on läsnä ja vastaa hänen tarpeistaan. Ja mielestäni koti on tähän paras vaihtoehto. Päiväkodeissa yms ei ole riittävät resurssit tähän kun lapsia on paljon. Tämä on iloinen
asia ja tämän avulla tuetaan että vanhemmat pitää lapsen kotona pitempään.

Ehdottomasti kuntalisä kuuluisi jokaiselle jatkuvana etuutena.

Kuntalisä on huippujuttu .se oli juuri sellainen lisä että pystyi hoitamaan lapset kotona 3-vuotiaaksi asti.

Kun lapsi on vuoroviikoin toisella vanhemmalla ja välimatkaa toisen vanhemman luo 300km ja siellä täytyy järjestää lapselle päivähoito toisen vanhemman työn vuoksi, niin olisi silti mukava kun
huomioitaisi myös yksilötapauksina tällaiset ja maksettaisi vaikka puolet 120€/kk eli 60€/kk. Pienikin ”ekstraraha” helpottaa pärjäämistä taloudellisesti lasten kanssa.

Kuntalisä mahdollistaa hoidon kotona. Joka mielestäni tärkeää lapsen kuin myös vanhemman kannalta. Lapset ovat niin vähän aikaa pieniä ja mitä enemmän heidän kanssaan pystyy olemaan sen
parempi.

On kokemusta ja työelämään paluuta siirsinkin nimenomaan sen ansiosta. Erittäin hyvä tuki ja juuri alle kolmevuotiaille, joiden tutkimuspohjaltakin hyvä olla kotona vrt. päiväkodissa (jos kodin
olosuhteet ok). Tuen seuraukset voivat tehdä säästöä monissa kuluissa pitemmällä aikavälilläkin kaupungille. Varmasti helpottaa päiväkotien tilannetta myös.

Hyvä kannustin kotihoidolle varhaiskasvatuksen sijaan, pienille lapsille.

Kuntalisä on mahdollistanut kotihoidon, mahtavaa että lapset saavat olla kotona. Kokemus todella positiivinen  suosittelen lämpimästi että tätä jatkettaisiin, lapset kerkeävät kyllä vanhemmalla iällä
olemaan muualla hoidossa kuin kotonaan.

Kunta lisää pitäis maksaa aina se antais enemmän aikaa vanhemmillekkin olla lapsitten kans ja ei joutuis taloudelliseen ahdinkoon tuloitten takia. Ja että kuntalisää maksettais vaikkakin lapsi ois
osaaikaisesti hoidossa

Tosi hyvä lisä, kun ei tulot vaikuta vaan kaikille samansuuruinen. Ehdottomasti aiotaan pitää vauva kotona 3 vuotiaaksi asti mikäli kuntalisä jatkuu. Lisää kerhoja ja harrastusmahdollisuuksia alle 3
vuotiaille, esimerkiksi vauvauinteja toivoisin.

Erittäin hyvä juttu. Lisää Tornion vetovoimasuutta lapsiperheiden asuinkuntana. Kuntalisän avulla minulla oli mahdollisuus hoitaa lastani 1.5v ikään asti kotona. Kehitysidea: jos isosisarus (yli 3v) on
ehtinyt olla varhaiskasvatuksen piirissä ennen kun nuoremmasta alettaisiin maksaan kuntalisää, saisi isosisarus jatkaa varhaiskasvatuksessa vaikkapa minimitunneilla. Tuntuu inhottavalle ottaa
päiväkotiin tottunut taapero/leikki-ikäinen kotihoitoon ja menettää tuttu hoitopaikka.

Toivon ehdottomasti jatkoa.

Kuntalisä mahdollistaa säästöjen lisäksi pidemmän ajan olla kotona alle kaksivuotiaan kanssa, eikä niin kiirettä työelämään ole. Koen, että kuntalisä on todella hyvä kannustin vähän pidempään
kotihoitoon alle kaksivuotiaalle, päivähoitoa väheksymättä. Kuntalisästä toivoisin pysyvää ratkaisua ja perhepoliittisiin etuuksin laajempaa kattausta kuntalisän lisäksi esim. ’vauvarahaa’ mitä jotkun
kunnat maksaa.

Positiivinen kokemus, oli mukava lisä kotihoidontukeen, mutta en pelkästään sillä perusteella jäisi kotiin niin kauaksi aikaa, että lapsi on 3 vuotias.

Ollut todella tärkeä lisä mietittäessä hoitovapaalle jäämistä ja rahojen riittämistä hoitovapaan aikana.

Kuntalisä on nykyisellään hyvä kannustin hoitaa pieni lapsi kotona.

Kuntalisästä täysi kymppi Torniolle! Jatkaisin kuntalisän maksamista, vaikka oma perhe ei enää sitä saakaan. Varhaiskasvatukseen toivoisin kokeiluun vähintään alle eskari-ikäisille jotain kerhomaista
toimintaa, joka valmistaa eskariin. Eskarilaisille tovoisin esiteltävän kunnan urheiluseurojen toimintaa/tarjontaa, jotta ei tarvitsisi ostaa harjoituspaikkaa vain kokeilun vuoksi. Toki kesällä on jotakin
tämän tyyppistä jo esim jalkapallokerho tai yleisurheilukoulu.

Perheemme on hoitanut kaikki lapsemme kotona. Me molemmat vanhemmat olemme kuitenkin työelämässä olleet koko ajan. Siksi olisi hyvä, jos etuutta maksettaisiin, vaikkei perheessä enää ole
alle 3v lasta. Koska nytkin perheemme nuorin lapsi (4v) on edelleen kotona siihen saakka, että hän lähtee eskariin. Koen, että perheemme on ollut Tornion kaupungille iso säästö, koska perheemme
seitsemän lasta on hoidettu kotona, emme ole tarvinneet tukipalveluita, lapset ovat tekeviä, näppäriä ja fiksuja ja me vanhemmat olemme olleet kuitenkin työelämässä = verovarat kuntaan tulevat.
Torniolisä kokeilu alkoi juuri sinä syksynä, kun kuopuksemme täytti 3v eli emme ehtineet siihen mukaan. Ja toki pedagogisella ja kasvatusalan työskentelijöinä ymmärrämme pointin, että etuus on
sidottusiihen, että perheessä tulee olla alle 3v lapsi. Kuitenkin moni vuoto työläinen varmasti sumplisi aikataulujaan uusiksi jos etuun koskisi kaikkia alle kouluikäisiä, olipa kotona alle 3v tai ei. Hienoa
työtä teette ja esiopetus on ollut super hyvää. Työniloa kaikille sinne!

Ei mainittavaa.



Vastaukset

Kuntalisää olisi hyvä maksaa vielä 3 vuotiaasta

Olen huolissani seurannut varhaiskasvatuksen henkilöstöpolitiikkaa; Torniossa on liikaa hoitajia ilman vakituista työsuhdetta. He tekevät useita vuosia töitä pätkäsopimuksilla, vaikka hoitajatarve on
vakio. Olen puhunut asiasta myös kuntapäättäjille. Tähän asiaan muutos ja vakituiset työsuhteet sen ansaitseville. Muutoin hoito ansaitsee kehuja, ei kritisoitavaa.

Ei ole kokemusta kuntalisästä. Toiveena olisi, että maksettaisiin kuntalisää, vaikka toinen lapsista käykin n 10 h viikossa päiväkodissa.

Hyvät kokemukset

Kuntalisä on hieno homma,ilman kuntalisää olisin palannut jo aiemmin töihin.Nyt on mietinnässä jatkaisinko vielä vuodenvaihteen jälkeen hetken hoitovapaata.Ilman kuntalisää tuskin jatkan.


