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Syksyn tultua monessa
perheessä on jälleen ryh-
dytty miettimään päivähoi-
toratkaisuja. Töihin paluu
olisi edessä, mutta mistä
päivähoitopaikka ja mil-
lainen. Itse olen vasta 5 vii-
kon ikäisen vauvan äiti, jo-
ten meillä ei tänä syksynä
vielä päivähoitopaikkaa
tarvita, mutta asiaa on kyl-
lä jo mietitty kovasti. 

Olen lupautunut palaa-
maan töihin sitten kun lap-
seni on noin vuoden ikäi-
nen. Vuoden ikäinen lapsi
on vielä pieni. On mahdol-
lista, että puhuminen ja
liikkuminen eivät vielä su-
ju kovin itsenäisesti. Ha-
luaisin tarjota hänelle mah-
dollisuuden olla ainakin
aluksi hoidossa kotona.
Kotihoito on kuitenkin ko-
vin monimutkaista järjes-
tää päiväkotihoitoon ver-
rattuna. 

Mikäli päädymme valit-
semaan kotihoidon lap-
semme päivähoitomuo-
doksi, on meillä pari vaih-
toehtoa: joko toinen van-
hemmista jää kotiin tai sit-
ten palkkaamme lapsel-
lemme hoitajan. 

Hoitajan palkkaaminen
olisi melko houkutteleva
ratkaisu. Saahan siihen
jonkin verran tukea yhteis-
kunnaltakin. Helsingissä
yksityisen hoidon tukea
maksetaan noin 420 euroa
kuukaudessa alle kolmi-
vuotiaasta lapsesta. Se on
aika vähän, kun ottaa huo-
mioon sen, että päiväkoti-
paikka maksaa kaupungil-
le hieman alle 1000 euroa
lasta kohden kuukaudessa.
Kaupunki säästää siis yli

puolet päiväkotipaikan
hinnasta. 

Perheelle yksityisen
hoitajan palkkaaminen ei
ole helppoa. Ensinnäkin
hoitaja on löydettävä jos-
tain. Olisi upeaa jos hyviä,
luotettavia ja vakituista
työtä etsiviä hoitajia olisi
helposti saatavilla, mutta
ymmärrettävästi heillä on
kysyntää muuallakin, kuin
meidän kotona. Hoitajan
löytämisen lisäksi sijaisen
saaminen muodostuu on-
gelmaksi. Mitä tehdään sil-
loin, kun hoitaja sairastuu
äkillisesti? Silloin toisen
vanhemmista on jäätävä
kotiin lasta hoitamaan,
mutta luonnollisesti ilman
palkkaa. 

Kaupungin tulisi tarjota
yksityisen hoitajan sairas-
tuessa lapselle väliaikai-
nen hoitopaikka jostain
päiväkodista. Tämä hel-
pottaisi kovasti yksityisen
hoitajan palkannutta per-
hettä ja varmasti kannus-
taisi perheitä hoitajia palk-
kaamaan. Kaupungin mak-
sama tuki saisi myös olla
suurempi, onhan yksityi-
nen tuki kaupungille silk-
kaa säästöä. 

Muitakin keinoja lapsen
päivähoidon järjestämisek-
si toki on, kuin yksityinen
hoitaja. Kotihoito sen pe-
rinteisessä merkityksessä
eli vanhemman jääminen
kotihoidontuelle on myös
varteenotettava vaihtoehto
erityisesti pikkulapsiper-
heessä. Helsingissä tunne-
tusti asumiskustannukset
ovat korkeat, eikä aina-
kaan minun lähipiiriini
kuulu perheitä, joissa vain

toisen vanhemman palkal-
la maksettaisiin mukavasti
asuntolaina ja muu elämi-
nen. Kotihoidontuelle jää-
minen ei siis ole pelkästään
hoitomuotoon liittyvä
ideologinen valinta, vaan
myöskin taloudellinen ky-
symys. Helsingissä koti-
hoidontuki on noin 500
euroa kuukaudessa alle
kolmivuotiaasta lapsesta.
Tämä summa ei kovasti
kannusta kotihoitoon, eikä
useinkaan mahdollista per-
heen toimeentuloa ja elä-
mistä Helsingissä. Jälleen
kerran voimme laskea kau-
pungin säästävän kotihoi-
dossa olevan lapsen an-
siosta noin puolet päiväko-
tipaikan hinnasta. Koro-
tusvaraa siis olisi runsaas-
ti. 

Vaihtoehtoja toki pii-
saa kotihoidon ja yksityi-
sen hoitajan ohellakin.
Suosituin on päiväkotihoi-
to. Päiväkodit ovat nyt en-
nätysmäisen täysiä. Kau-
pungin on perustettava li-
sää päiväkotipaikkoja tar-
peen mukaan. Päiväkodin
on oltava lähipalvelu ja
sen on sijaittava vanhem-
mille hyvien kulkuyhteyk-
sien päässä.

Laura Räty
Lääkäri

äiti
Kaupunginvaltuutettu

Sosiaalilautakunnan
varapuheenjohtaja

Todellista 
valinnanvapautta 
päivähoitoon

Kauppalantien ja Vihdintien risteyksen
liikennejärjestelyt muuttuvat

Hakamäentien paran-
nustöiden viimeinen vuosi
käynnistyi syyskuun alus-
sa. Paljon on jo saatu työ-
maalla valmiiksi: muun
muassa uusi Vihdintien
ylittävä kävelysilta on ollut
käytössä jo vuoden verran,
ja suurin osa sekä räjäytyk-
sistä että liikennejärjeste-
lyistä on jo toteutettu. 

Heti lokakuun alussa,
viikolla 41, tehdään haaga-
laisten kannalta merkittävä
liikennejärjestely, jonka
myötä Vihdintieltä pääsee
kääntymään Kauppalan-
tielle vain idästä päin saa-
vuttaessa. Järjestely on
voimassa myös parannus-
töiden valmistuttua.

Hakamäentien uudistuk-
sen myötä koko Vihdintien
itäpää muuttuu merkittä-
västi. Remontin jälkeen se-

kä autot että kevyt liikenne
alittavat Mannerheimintien
omia tunneleitaan pitkin.
Mannerheimintielle sekä
Hämeenlinnanväylälle
kääntyvä autoliikenne nou-
see ramppeja pitkin uuden
tunnelin päälle. 

"Kauppalantie sijaitsee
aivan uusien ramppien juu-
rella. Siksi Vihdintietä län-
nestä saapuva liikenne ei
enää voi kääntyä vasem-
malle Kauppalantielle.
Idästä päin saavuttaessa
Vihdintien ja Kauppalan-
tien risteys toimii entiseen
tapaansa", Tiehallinnon
projektipäällikkö Jukka
Hietaniemi kertoo.

Hakamäentie 
valmistuu syksyllä
2009

Kuten aikaisemmat kak-

si remonttivuotta, myös Ha-
kamäentien parannustöiden
viimeinen vuosi on kiivas-
rytminen. Pää- ja rantarato-
jen yli rakennetut uudet sil-
lat otetaan käyttöön loka-
kuussa. Tuolloin päästään
korjaamaan myös uusien
siltojen rinnalla kulkevia
vanhoja siltoja. 

Marraskuun lopussa on
vuorossa suuri liikennejär-
jestely Hakamäentien ja
Mannerheimintien risteyk-
sessä: työt ovat tuolloin
päässeet niin pitkälle, että
Mannerheimintien ja Hä-
meenlinnanväylän liikenne
voidaan vetää lopulliselle
paikalleen tunnelin katolle. 

Ensi syksynä Hakamä-
entiellä päästään kävele-
mään, pyöräilemään ja au-
toilemaan entistä sujuvam-
min ja turvallisemmin.

Faktat
• Hakamäentietä ja Hä-
meenlinnanväylän etelä-
osaa uudistetaan vuosina
2006-2009 liikenteen su-
juvuuden ja turvallisuu-
den parantamiseksi. 
• Uudistushankkeen tu-
loksena on ympäristöön-
sä sulautuva kaupunki-
väylä, jolla kaikkien
tienkäyttäjien on helppo
liikkua.
• Lisätietoja hankkeesta
saat osoitteesta www.tie
hallinto.fi/hakamaentie

LAURA PEUHKURI  

Ekologisesti kestävä hyvinvointi
Lapsiperheille onnellinen arki
Palveluja ihmisen ehdoilla

www.peuhkuri.fi
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