
VALTUUSTOALOITE KESÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1-2 LUOKKALAISILLE PÖYTYÄN
KUNNASSA

Pöytyän kunnassa työssä käyville lapsiperheille ei ole järjestetty mahdollisuutta

pienten koululaisten kesähoitoon koulujen loma-aikana. Koulujen loma-aika on

n. 10 viikkoa kun taas työssäkäyvien vanhempien loma on keskimäärin 4

viikkoa. Vaikka vanhemmat pitäisivätkin lomansa peräkkäin, ei silti aika riitä

koko loma-ajan yli. On myös yksinhuoltaja perheitä, ja perheitä, joilla ei

välttämättä ote kesälomaa syystä tai toisesta kertynyt. Myös perheiden

hyvinvoinnin kannalta yhteinen kesäloma on tärkeää. Kaikilla perheillä ei

myöskään ole tukiverkkoa, joka voisi hoitaa pieniä koululaisia työpäivien
aikana.

Sosiaalihuoltolain 9§ edellyttää kunnallisia viranomaisia yhteistyössä

seuraamaan Ja edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia sekä poistamaan
kasvuolojen epäkohtia ja ehkäisemään niiden syntymistä (Sosiaalihuoltolaki

2014/1301). Tässä on kyse juuri siitä: epäkohtien poistamisesta ja kasvuolojen
edistämisestä. Tähän velvoittaa myös lastensuojelulain 3a § (Ehkäisevä

lastensuojelu, Lastensuojelulaki 2007/417). Käytännössä tämä tarkoittaa myös
sitä, että pienille koululaisille olisi kesällä tarjolla turvallinen paikka

vanhempien työpäivien ajaksi. Mannerheimin lastensuojeluliitto määrittelee,

että alakouluikäinen on liian pieni viettämään kokonaisia päiviä toistuvasti

yksin kotona, lisäksi on selvää, että Jos lapsi pelkää yksin oloa, on hän liian pieni
viettämään aikaansa yksin (MLL 2021).

Kesähoitoa tulisi Järjestää Kyrön, Riihikosken ja Yläneen alueella arkipäivisin
klo. 7-17 välillä.

Palvelusta voitaisiin periä päiväkohtainen hoitomaksu esimerkiksi 8  /päivä.

Tässä olisi myös mahdollisuus työllistää esimerkiksi koulunkäynninohjaajia,
joille ei ole tarjota työtä kesälomien ajaksi.

Tällainen palvelu myös lisäisi Pöytyän vetovoimaa muuttoa ajattelevien
lapsiperheiden keskuudessa.

Pöytyällä 2. 5. 2022 Pöytyän Perussuomalaiset

<-

l ' <.. - -V

\ ^r^n^ 5äi^r" '/!:^'J/'^



3 a § fl2. 2. 2010/881
Ehkäisevä lastensuojelu

Lastensuojelun lisäksi kunta järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi
ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun
asiakkaana. f30. 12. 2014/1302'!

Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja
hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen
tuki, jota annetaan esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys-ja
lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali-ja terveydenhuollossa.

https://finlex. fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

li
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen

Kunnallisten viranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten
hyvinvointia sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä.

Sosiaalihuollosta vastaavan viranomaisen on välitettävä tietoa lasten ja nuorten
kasvuoloista ja sosiaalisista ongelmista sekä annettava asiantuntija-apua muille
viranomaisille samoin kuin kunnan asukkaille ja kunnassa toimiville yhteisöille.

https://finlex. fi/fi/laki/aiantasa/2014/20141301

Voiko lapsi olla yksin kotona?

17. 2. 2021

Suomen laissa ei määritellä, milloin lapsen voi jättää yksin kotiin. Lastensuojelulain mukaan
viranomaisten on puututtava asiaan, kun lapsen hoidon laiminlyönti vaarantaa lapsen
kehitystä.

Alakouluikäinen on liian pieni viettämään kokonaisia päiviä toistuvasti yksin kotona. Lapsen
ikä ei kuitenkaan ole ainoa kriteeri, jonka mukaan arvioidaan, voiko lapsi jäädä yksin kotiin,
ja voiko hän huolehtia nuoremmasta sisaruksestaan -siihen vaikuttaa moni muukin seikka.

Esimerkiksi jos lapsi pelkää yksin oloa, hän on liian pieni viettämään aikaansa yksin.

https://www.mll. fi/vanhemmille/vinkkeja-lapsiperheen-arkeen/voiko-lapsi-olla-yksin-
kotona/


