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Viime aikoina Helsingissä on herätelty keskus-
telua päivähoidon siirtämisestä sosiaalitoimesta
opetusviraston alaisuuteen. Mahdollista siirtoa
perustellaan sillä, että päivähoito ei oikeastaan ole
sosiaalipalvelu, vaan osa koulutusta ja varhais-
kasvatusta. Siirtoa kannattavat erityisesti lasten-
tarhanopettajat, jotka luonnollisesti profiloituisi-
vat mieluummin opettajina, kuin sosiaalikasvat-
tajina. 

Päivähoidon siirto sosiaalitoimesta opetustoi-
meen on nyt hyvin trendikästä. Helsinkiä lukuun
ottamatta kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa
on päivähoito joko siirretty opetustoimeen tai siir-
toa suunnitellaan. Helsingissä asiasta on keskus-
teltu lähinnä poliittisella tasolla, mutta mitään sel-
viä suunnitelmia asian tiimoilta ei ole tehty. 

Onko päivähoito sosiaalipalvelu vai osa koulu-
tusta? Vastaus riippuu varmaankin siitä, kenen
kannalta asiaa katsoo. Suurin osa perheistä ei
odota päivähoidolta muuta, kuin turvallista päivä-
hoitopaikkaa ja lapsen kehitystä tukevaa varhais-
kasvatusta. Joukkoon mahtuu kuitenkin myös nii-
tä perheitä, joissa on lapsen kasvua ja kehitystä
uhkaava kasvuympäristö. Mikäli lapsi ja perhe
tarvitsevat eritystä tukea tai lastensuojelun palve-
luita, on toki hyvä, että päivähoito on tiiviisti lin-
kittynyt sosiaalitoimeen. 

Lastentarhanopettajat ovat varhaiskasvattajia ja
opettajia. Ymmärrän heidän halunsa opetustoi-
meen. Suurelle osalle lapsista päivähoito ja kou-
lu muodostavat yhtenäisen ja eheän vuosia kestä-
vän koulutusputken. Saumakohtia lasten elämäs-
sä on syytä helpottaa. Suomeen perustettiin yhte-
näinen peruskoulu erityisesti saumakohtien hel-
pottamiseksi. Ala- ja yläasteen välinen raja halut-
tiin poistaa. Esikoulusta eli päivähoidosta kou-
luun siirtyvä lapsi kohtaa suuren kuilun muuttues-
saan päiväkotilapsesta koululaiseksi. Mikäli tätä
rajaa voidaan hallinnollisella ratkaisulla helpot-
taa, on mielestäni päivähoidon siirto opetustoi-
meen tarkoituksenmukaista. 

Koulun ja päivähoidon yhteistyö ja sen tiivis-
täminen on mielestäni suurin perustelu mahdol-
liselle hallinnolliselle uudistukselle. Esikoulun ja
alaluokkien saumaton yhteistyö tukee lasten ke-
hitystä ja oppimista. Mikäli päivähoito siirretään
pois sosiaalitoimesta on erityislasten tarpeet otet-
tava huomioon. Lastensuojelua tarvitsevat per-
heet on havaittava nopeasti ja heidät on ohjattava
saumattomasti sosiaalitoimen palveluiden piiriin.

Loppujen lopuksi päivähoidon hallinnollisella
sijainnilla ei ole, eikä pidäkään olla suurtakaan
merkitystä helsinkiläisten lasten näkökulmasta.
Lapsilla tulee hallintoratkaistuista riippumatta ol-
la oma turvallinen päiväkotinsa, jossa tutut am-
mattilaiset heitä hoitavat ja kasvattavat. Suurelle
osalle lapsista ja perheistä saumaton siirtyminen
päiväkodista kouluun on tärkeää, mutta erityistä
tukea tarvitsevia lapsiakaan ei pidä unohtaa. Yh-
teistyön kaupungin hallintokuntien välillä on toi-
mittava kaikissa organisaatiomalleissa. 

Laura Räty
lääketieteen lisensiaatti

kaupunginvaltuutettu
sosiaalilautakunnan vpj.

Onko päivähoito
sosiaalipalvelu?

Jorma Lindfors, syn-
typeräinen haagalainen ja
pitkäaikainen Haagan
VPK:n aktiivijäsen, kuoli
maaliskuussa Uudessa-
kaupungissa 71-vuotiaana
sairauden murtamana. 

Jorkka, kuten me palo-
kuntalaiset hänet Haagas-
sa tunsimme, oli pitkään
aktiivinen palokuntalai-
nen, joka touhusi vuodes-
ta 1951 alkaen palokun-
nassamme monessa eri
tehtävässä. Hän oli palo-
kunnantalon vahtimestari
ja kalustonhoitaja 1960-
luvulta vuoteen 1980, pi-
tempään kuin kukaan muu
tähän mennessä. Lisäksi
hän oli 1960–70 -luvulla
pitkään palokunnan vara-
päällikkö ja yhdistyksen
hallituksen jäsen. 

Paljolti juuri Lindfors
piti 1960-luvun lopulla pa-
lokunnan kasassa aktivoi-
malla niin aikuisia kuin
nuorisojäseniäkin ja erityi-

sesti juuri aikuistuvia, mil-
tei aatteesta lipsuneita
nuorukaisia. Hän järjesti
harjoitukset ja talkoot, vei
kesäisin onkikilpailuihin,
talvisin hiihtämään ja piti
yhteyttä. Helsingin Palo-
päällystö ry:ssä Jorkka oli
voimakastahtoinen ja pit-
käaikainen vaikuttaja, jon-
ka mielipiteet toisinaan ai-
heuttivat vilkastakin kes-
kustelua. 

Luovutettuaan nämä
tehtävät nuoremmille ja
muutettuaan perheineen
omaan asuntoon Vantaan
puolelle hän oli 1980-lu-
vulla edelleen mukana pa-
lokunnan hallinnossa.

Kaikki tehtävänsä hän
hoiti perusteellisella ja jä-
mäkällä tyylillään. Vaikka
vapaaehtoisessa palokun-
nassa ollaan harrastusmie-
lessä, oli Jorkan ote am-
mattia ja elämäntehtävää
vastaava. Leipätyönään
hän kuljetti Helsingin sil-

loisen Puhelinyhdistyksen
pakettiautoa.

Perustettuaan perheen
1969, alkoi Jorkan elä-
mään ilmetä palokuntahar-
rastuksen ohella myös var-
sinaista harrastustoimintaa
ja kristillistä toimintaa.
Uuteenkaupunkiin meren

äärelle alkoi omin voimin
kohota kesämökki, joka
aikojen kuluessa kehittyi
isommaksi. Jäätyään eläk-
keelle autonkuljettajan
tehtävästä hän muutti per-
heineen 1990-luvun lopul-
la kokonaan asumaan Uu-
teenkaupunkiin, mutta
vietti silloinkin kesäajat
mökillään. Eläkkeelläkin
hän tunsi mielenkiintoa
palokuntaan ja seurasi sen
tapahtumia. 

Jorkka oli myös kiin-
nostunut historiasta kerä-
ten tietoa eri aikojen ta-
pahtumista. Siihen liittyen
hän kirjoitti mm. Haagan
VPK:n 70-vuotishistorii-
kin 1974. 

Palokunta muistaa
Jorkkaa lämmöllä ja kun-
nioituksella.

Erkki Pulkki
Haagan VPK:n 

päällikkö
vuosilta 1982–2000

Jorkka on poissa

Isonnevan alueen asuk-
kaista, järjestöistä ja muista
toimijoista koostuva kaava-
hanketta kommentoiva työ-
ryhmä kokoontui toista ker-
taa 23.4. Haagan VPK:n ta-
lolla. Tapaamisessa asialis-
talla olivat suunnittelusta
saatu kirjallinen palaute, tut-
kijoiden tekemät haastatte-
lut, laadittava liikennetur-
vallisuussuunnitelma sekä
kaavatyön eteneminen.

Haagan alueen liikenne-
suunnittelija Pirjo Koivu-
nen esitteli keskustelun
pohjaksi viime aikoina teh-
tyjä liikenteen muutoshank-
keita sekä liikennemäärä- ja
nopeusmittauksien tuloksia.
Tänä keväänä tullaan las-
kentoja ja mittauksia teke-
mään Haagan Urheilutiellä,
Vespertiellä ja Tunnelitiellä
sekä Palokaivon aukiolla.
Liikenneturvallisuutta pa-
rantavina hankkeina on
alustavasti suunniteltu Ison-
nevantien kaventamista
pyörätiellä sekä mahdolli-
sesti kiertoliittymää Palo-
kaivonaukiolle. Saadun pa-
lautteen perusteella alueen
asukkaiden liikennettä kos-
kevat tavoitteet ovat hanka-
lasti ratkaistavissa, toisaalta
haluttaisiin vähentää läpi-
ajoliikennettä ja sen haittoja
mutta toisaalta liikenteen tu-
lisi olla mahdollisimman su-
juvaa. 

Käydyssä keskustelussa
oltiin huolissaan liikenteen
määrän lisääntymisen lisäk-
si myös erityisesti pysäköin-
tipaikkojen riittävyydestä.
Suunnittelijat totesivat, että
uusien talojen pysäköinti-

paikat tullaan osoittamaan
tonteilta, autotalleista tai py-
säköintilaitoksista, ei katu-
jen varsilta. Keskustelua he-
rätti myös Eliel Saarisen tie.
Liikenteen sujuvuuden pa-
rantamiseksi esitettiin myös
katujen leventämistä, jotta
varsinkin talven lumiau-
raukset eivät tukkisi katuja
niin pahasti.

Suunnittelu jatkuu
Seuraava vaihe kaava-

työssä on alustavien luon-
nosten laadinta sekä lukuis-
ten selvitysten tekeminen.
Selvitettäviä asioita ovat
esimerkiksi suunnittelualu-
een nykyinen melutilanne,
Haagan puiston maaperän
jatkotutkimukset, mahdolli-
suudet Vihdintien varren
sähkölinjojen siirtoon ja
Vihdintien varren soveltu-
minen toimitilarakentami-
seen. Alustavien luonnosten
perusteella voidaan tarkem-
min arvioida mahdollisen
rakentamisen vaikutuksia
esimerkiksi melutilantee-
seen, liikennemääriin ja
maiseman muutoksiin. Tar-
vittaessa voidaan suorittaa
tarkkoja puustomittauksia-
kin, joiden perusteella voi-
daan arvioida esimerkiksi
Isonnevankujan ja Isonne-
vantien väliselle alueelle ra-
kentamisen vaikutuksia ny-
kyisten asuntojen näköaloi-
hin. 

Uusi päiväkoti 
löytämässä 
paikkansa

Päiväkoti Lapinmäkeä
korvaavaksi suunniteltava

uusi päiväkoti tulee toden-
näköisimmin sijoittumaan
Kylänevanpuiston etelä-
päässä olevalle puretun päi-
väkodin tontille. Paikkaa
ovat pitäneet hyvänä niin
sosiaaliviraston edustajat
kuin kommentoivan työryh-
män jäsenetkin. Kokouk-
sessa esitettiin alustava
luonnos päiväkotirakennuk-
sen sijainnista ja tontin Ky-
lätien reunalle tutkittavista
kaupunkirivitaloista. Kes-
kustelussa rivitaloajatusta
ei pidetty mahdottomana,
mutta päiväkodille kaivat-
tiin suurempaa pihaa ja to-
dettiin, että asia vaatii tar-
kempaa jatkosuunnittelua.

Leikkipuiston osalta tut-
kitaan edelleen kahta vaih-
toehtoa. Joko puisto säilyte-

tään nykyisellä paikallaan
Isonnevantiellä tai se siirre-
tään Kylännevanpuistoon.
Jälkimmäisen ratkaisun
osana voisi olla Kylätien
katkaisu Kylännevanpuis-
ton ja Strömstadin puiston
väliseltä osuudelta ja
Strömstadin puiston paran-
taminen.

Kommentoiva työryhmä
kokoontuu seuraavan ker-
ran alkusyksystä jolloin tar-
koitus on päästä arvioimaan
ensimmäisiä koko aluetta
käsitteleviä alustavia luon-
noksia.

Juha-Pekka Turunen
vuorovaikutus-

suunnittelija
kaupunkisuunnittelu-

virasto

Isonnevan suunnittelussa 
selvitysten ja alustavien 
luonnosten aika

Läntinen sosiaaliasema
järjestää yhdessä asiakkai-
densa kanssa kevättaide-
näyttelyn teemalla "Moni-
naisuus". Näyttelyllä halu-
taan luoda tasa-arvoista
vuorovaikutusta asiakkai-
den, työntekijöiden ja ym-
päröivän yhteiskunnan vä-
lille sekä tuoda esille asiak-
kaiden taitoja ja omia voi-
mavaroja. Samalla kiinnite-
tään huomiota taiteilijoi-
den taloudelliseen asemaan
suomalaisessa yhteiskun-

nassa, jossa taidetta teh-
dään usein määräaikaisella
rahoituksella ja apurahoil-
la.

Näyttelyssä on mukana
töitä useilta taiteilijoilta.
Näyttelyn järjestävät ja
pystyttivät työntekijät ja
taiteilijat yhteisvoimin.

Läntinen sosiaaliasema,
ala-aula, Hopeatie 6, 00440
Helsinki.

Näyttely on avoinna
25.5.–20.6.  arkipäivisin
kello 8.15 – 15.00.

”Moninaisuus” tuo
esiin taiteilijan 
arkea
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