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Työhuonepäiväkoti
Hautomo
menetti
tukensa
n Vanhemmat eivät
kelpaa lasten hoitajiksi, sanoo kaupunki.
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Helsingin kaupungin virkamiespäätös tappoi toimivan
päiväkodin.
Työhuone-päiväkoti Hautomo ehti toimia Helsingin
Vallilassa seitsemän vuotta
ongelmitta, kunnes kaupunki päätti lakkauttaa Hautomon nauttiman yksityisen
päiväkodin tuen.
Kaupunkia kiusaa se, että päiväkotilaki ei tunnista
Hautomolaista mallia, päiväkodin ja työhuoneen yhdistelmää. Hautomon lastentarhanopettajalla
on
vastuullaan kahdeksan lasta. Lasten vanhemmat työskentelevät päiväkodin seinän takana.
Päiväkotilaki edellyttää
Hautomon kokoisen päiväkodin hoitajaksi kahta palkattua lastentarhanopettajaa.
Hautomossa asia on ratkaistu
niin, että vanhemmat vuorottelevat lastentarhanopettajan avustajana. Vanhempien työ säästää Hautomolta
toisen opettajan palkan.
Viime syksynä kaupungin päivähoitoviranomaiset
ilmoittivat Hautomoon, että
ellei toista lastentarhanopettajaa palkata ei kaupunki tule pitämään Hautomoa enää
päiväkotina.
Koska hautomolaiset halusivat pitää kiinni työhuone-päiväkotinsa edullisuudesta, tulee kaupungin päiväkotituki Hautomolle loppumaan tähän kesään.

Arkkitehtiäitien
perustama
Laura Koskelainen ja
kaksivuotias Maisa-tytär
liittyivät Hautomoon vuoden alussa.
– Minulle tämä on ollut
todella hyvä paikka, koska täällä voi nähdä lasta
päivän aikana. En olisi ollut vuodenvaihteessa vielä valmis pistämään Maisaa
isoon, kunnalliseen päiväkotiin, Laura kertoo.
Jos Laura haluaa Maisan
jatkavan päiväkodissa, on
hänen kohta pakkoa taipua
perinteiseen malliin. Hauto-

mossa saattaa lapsia yhä syksyllä leikkiä, mutta toimintaa tullaan silloin kutsumaan
ryhmäperhepäivähoidoksi.
Tässä ratkaisussa koulutetun lastentarhanopettajan
ja vanhemman sijaan lapsia hoitaa Kansanterveyslaitoksen rahoittamana kaksi perhepäivähoitajaa. Tämä
ratkaisu tulisi kalliimmaksi
veronmaksajien kukkaroille. Nykymuotoinen Hautomo nauttii vain kaupungin
5000 euron yksityisen päiväkodin tukea.
Hautomon valtit ovat sen
edullisuus ja joustavuus. Päivähoitopaikan, työhuoneen
ja internetyhteyden on saanut laittamalla vain parikolmekymppiä omaa rahaa kotihoidontuen päälle.
Laura on opiskelija ja
freelance-toimittaja. Hautomon muut vanhemmat ovat
teatterin ja musiikin alalta
sekä opiskelijoita.
– Täällä on valmistunut
aika monta gradua, Laura
sanoo.
Viisi arkkitehtia ja äitiä
perustivat Hautomon seitsemän vuotta sitten. Idea
toteutettiin vähällä rahalla.
Tilat suunniteltiin itse ja kalusteet ostettiin kirpputorilta. Tulijoita on Hautomoon
riittänyt.
– Tämä on mielenkiintoinen yhteisö. On kiva syödä
lounasta ja jutella hoitajan ja
muiden vanhempien kanssa,
Laura kertoo.

Kesälomalaista Maisaa ensin harmitti päiväkodissa käyminen, mutta sitten löytyi tuttu nelipyörämopo.

Päivähoidon johtaja: Edellytämme selkeyttä
– Kyllä luovia ratkaisuja
saa olla, mutta edellytämme niiltä selkeyttä, sanoo
Helsingin kaupungin päivähoidon johtaja Satu Järvenkallas.
Hän pitää Hautomon
kiertävän hoitajan järjestelmää ylitsepääsemättömänä
ongelmana.
– Minulla on vastuullani

20000 lasta ja minun täytyy
tietää ketkä niistä vastaavat.
Hautomo ehti nauttia
kaupungin tukea seitsemän
vuotta. Sitten päiväkodista
itsestään tiedusteltiin kaupungilta, vastaako sen järjestelmä päiväkotilakia. Järvenkallas kritisoi päivähoitoviranomaisia.
– Hautomo olisi pitänyt

huomata aikaisemmin.
Kaupunki konsultoi Hautomosta sosiaali- ja terveysministeriötä, josta lähetettiin
yksiselitteinen viesti: Hautomo tarvitsee toisen palkatun
päiväkotiammattilaisen.
– Meidän tehtävämme
on katsoa, että lakia noudatetaan, Järvenkallas sanoo. (PR)

”Tulevatko pykälät jäljessä?”
– Minua surettaa tämä, sanoo Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rakel Hiltunen (sd.).
Hautamolta otetaan kaupungin tuki pois, koska sen
toiminta ei vastaa perinteistä

käsitystä päiväkodista.
– Nykyajan ihmisten elämä vaatii erilaisia, luovia
ratkaisuja. Tämä hallinnollinen byrokratia saattaa olla
murskaava.
Hiltunen pohtii, että tu-

levatko lait ja asetukset jäljessä.
– Tämä pakottaa päättäjät
pysähtymään sen kysymyksen eteen, että pystymmekö me vastaamaan ihmisten
muuttuviin tarpeisiin. (PR)

KOMMENTTI

Hautomo on hyvä ratkaisu
Hautomo on esimerkki sellaisesta kansalaisten vastuun kantamisesta, jota valtion tulisi tukea. Luova ratkaisu säästää sekä kaupungin että
vanhempien rahoja.
Tärkein anti on se, että se antaa lapsille ja vanhemmille mahdollisuuden viettää aikaa toistensa kanssa. Yksi hautomolainen lapsi on yhteishuoltajuudessa. Yöt lapsi
viettää isän kotona ja päivät äidin työpaikan vieressä. Hautomon malli
on kuin vanhan kyläyhteisön. Lapset ovat yhden
ihmisen vastuulla, jota

oma äiti ja naapurin tädit auttavat.
Sen ongelmat kumpuavat suurkaupunkien byrokratiasta. Suurkaupungin tuhansien lasten etu
pyritään turvaamaan päiväkotilailla, yleisellä standardilla. Virkamiehet nojaavat päätöksessään lakiin ja hyvä niin. Laki ei
silti saa olla itseisarvo. Jos
laki on yleisen oikeustajun vastainen, se tulee
muuttaa. Sen sijaan, että matto vedetään Hautomon alta, sen keksijät
tulisi palkita ja malli kopioida.
Perttu Rytsölä

