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Invånarmöte om servicenätet i västra Helsingfors 
 
Plats: Hoplaxskolans verksamhetsställe i Sockenbacka, Kånalavägen 13b, Helsingfors 
Tid: Onsdagen den 27.4.2022 kl. 17.00-18.45 
 
Närvarande: Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen 
 Barbro Björk-Sinisalo, specialplanerare 
 Viivi Snellman, ledande arkitekt 
 Pia Silvander, rektor 

Helga Thrainsdottir, biträdande rektor 
 Ca 40 vårdnadshavare och invånare i området 
 
 Dan Liljeström, förvaltningsassistent förde protokoll 
 
 
Niclas Rönnholm öppnade invånarmötet kl. 17.00 och önskade alla välkomna.  
Niclas Rönnholm, Barbro Björk-Sinisalo och Viivi Snellman presenterade sig. 
 
Rönnholm inledde mötet med att konstatera, att det är tjänstemännens plikt och skyldighet att se 
över servicenätet enligt de uppdrag som politikerna och beslutsfattarna ger dem. Tjänstemännen 
bereder som en del av detta beslut för de förtroendevalda. 
 
Rönnholm presenterade en PowerPoint där han redogjorde för servicenätsprocessen och dess 
skeden samt för de ekonomiska, lokal- och personalrelaterade samt pedagogiska motiveringar 
som talar för att avstå från verksamhetsstället i Sockenbacka.  
 
Björk-Sinisalo redogjorde för elevantalet i Hoplaxskolans olika enheter. Hon visade 
befolkningsprognoser för geografiska områden med fokus på barn i åldern 7-11 år. 
Befolkningsprognosen för västra Helsingfors och Hoplaxskolan visar för de kommande 15 åren en 
sjunkande trend. Även detta talar för att avstå från verksamhetsstället i Sockenbacka, då eleverna i 
västra området enligt prognosen kommer att få utrymme i Hoplaxskolans övriga enheter. 
 
Förslaget om att avstå från Hoplaxskolans verksamhetsställe i Sockenbacka bereds för den 
svenska sektionens möte den 7.6.2022. Förslaget är, att man avstår från verksamhetsstället i 
Sockenbacka från och med 1.8.2023. 
 
Efter presentationen gavs åhörarna möjlighet att ställa frågor och kommentera. 
 
Fråga: Vilka faror ser man att det finns för småbarnsfamiljer, då det i presentationen talas om idel 
fördelar med att stänga enheten? 
 
Svar: Vårdnadshavare har under tidigare skeden framfört sin oro och de fördelar de upplever att 
enheten har. Dessa synpunkter samlas systematiskt in under beredningsprocessen och beaktas i 
beredningen. 
 
Fråga: Varför har daghemmets föräldrar inte fått ta del av detta kommande beslut? Det är relevant 
att inte dra gränsen för snävt. 
 
Svar: Riktad inbjudan till invånarkvällen har sänts vårdnadshavare till elever i förskola och 
Hoplaxskolans Sockenbackaenhet. En allmän inbjudan och information fanns på stadens nätsidor.  
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Fråga: Många barn köar för att få plats på daghem, kan prognosen stämma? Kan man inte vänta 
ett par år och se om prognosen håller? Det är känt, att den finska sidans statistik har varit felaktig 
och att man har tagit för hastiga beslut. 
 
Svar: Köer till daghemmet beror på att vi har för få dagvårdsplatser. Prognosen visar trender och 
är riktgivande. Tillförlitligare uppgifter finns inte att få i hela landet. Vi följer befolkningsprognoser 
som görs upp av Strategiavdelningen vid Helsingfors stad och finns publicerade för allmänheten i 
databasen www.aluesarjat.fi.  
 
Fråga: Sockenbacka område utvecklas starkt för tillfället, bland annat på Strömberg området, 
Reimars och Kånala. Har detta alls beaktats? 
 
Svar: Med hänvisning till tidigare svar så görs befolkningsprognoserna upp av Strategiavdelningen.  
Stadsförnyelsen i olika delområden har beaktats i prognostiseringen genom att bland annat räkna 
en lika stor andel svenskspråkiga som redan bor i området till nybyggda bostadsbestånd. 
 
Fråga: En del av barnen i svenska skolväsendet är finskregistrerade. Är detta beaktat i prognosen? 
 
Svar: Siffrorna visar de svenskregistrerade barnen men vi följer med andelen elever med annat 
modersmål än svenska vid våra verksamhetsställen. I prognosen ingår en inberäknad koefficient 
för mödrar med annat modersmål än svenska vars barn registreras med svenska som modersmål. 
 
Fråga: Sockenstugan får i dag inte in alla barn som vill komma. Har man utrett att i stället för att 
stänga / lägga ner verksamheten i området bygga nytt då nybygge sker i området just nu? Ökad 
livskraftighet i området kunde även öka antalet elever. 
 
Svar: Nybygget på Väverigränden förverkligas för att försäkra ett tillräckligt antal platser i området.  
 
Kommentar: Vi vill att barnen skall vara i Sockenbacka. Vill staden att svenskan skall försvinna från 
Sockenbacka? Men ett dylikt beslut lider svenskan som minoritet den är. 
 
Kommentar: Staden och myndigheterna bör ta ett socialt ansvar. Skolorna samt bostadsområden 
bör planeras så, att det som händer och har hänt i Sverige inte upprepas hos oss. Om man 
stänger den svenska skolan riskerar man att detta kunde hända. Svenskan behövs i området. 
 
Kommentar: Budgetering är viktigt, men inbesparingar ökar aldrig skolornas pengar. 
 
Kommentar: Ur pedagogisk synpunkt är det synnerligen viktigt att förskolan och barnens första 
skolår är smidig och säker och hålls på en och samma plats. 
 
Fråga: Tar staden alls i beaktande familjernas behov? Nu kan det bli en segregation för den 
svenska befolkningen i området. Har nämnden kompetens att besluta i så stora frågor? 
Sockenstugan och skolan är svenska kärnan i Sockenbacka. Tillsammans är de en styrka. 
 
Svar: Ja, familjers behov tas i beaktande, och vi anser att denna lösning även har fördelar.  

 
Kommentar: Fastigheten ett problem som kräver en lösning. Skolhuset är en skyddad fastighet och 
den skall användas som skolhus på svenska enligt donationsbrevet. En synkronisering för att 
bevara huset måste tillses.  

http://www.aluesarjat.fi/
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Fråga: Att stänga ena delen gör att den andra delen dör bort. Vad sker med huset om skolan 
tvingas bort? 
 
Svar: Husets framtid blir då en fråga för andra aktörer än sektorn för fostran och utbildning. 
 
Kommentar: Man får inte glömma hållbarhetsaspekten, varken den ekologiska eller den 
ekonomiska. Man kan inte bara tänka ekonomiskt utan man måste även beakta den kulturella 
aspekten. 
 
Kommentar: Viktigt att vara noggrann med hur dyr hyran blir. Man får inte vara oklar med siffrorna 
för att på så vis försvara en stängning av skolan! 
 
Kommentar: Gymnastiksalen har i tidigare år använts som bland annat bibliotek. Salen kunde 
säkert lätt ändras till daghemsutrymmen.  
 
Kommentar: Presentationen av de pedagogiska motiveringarna är tveksamma och stämmer inte. 
 
Fråga: Är hyran en kalkylerad hyra? En intern debitering lurar lätt. 
 
Svar: Det är fråga om en estimering baserad på liknande renoveringar inom staden. Interna hyror 
är ändå reella pengar. Säkert är, att hyran höjs. Frågan som bör ställas är om vi vill betala mer i 
hyra, eller satsa på undervisningen. 
 
Kommentar: Den sociala hållbarheten måste försvaras – dessa är även rationella tankar! 
 
Kommentar: Byggnaden är ovanligt strängt bunden som svenskt kulturrum. Frågan kräver mera 
juridik. Kostnaderna är samma om skolan fortsätter eller om huset står tomt. Alternativa kostnader 
hör till ansvarsfullt beredande. Skolan är ett etablerad svenskt rum i Sockenbacka. Utan skolan 
rensas svenskan bort så småningom.  
 
Fråga: Presentationen är gjord fördelaktig för staden och barnen glöms helt bort. Hur skall barnen 
tas hand om då skolvägen blir längre? Tas våra åsikter på allvar? Dåliga erfarenheter från tidigare 
år. 
 
Svar: Det har kommit in många synpunkter och kommentarer redan tidigare, vilka givetvis tas i 
beaktande i beredningen. Presentationen under detta tillfälle är medvetet gjord så, att åhörarna får 
möjlighet att framföra sina kommentarer, sina motargument. Därefter bereds ärendet för beslut, 
och sektionen är den som i sista hand fattar beslutet. 
 
Fråga: Prognosen 2025 visade att det i området endast skulle finnas 5 barn som skulle gå i skola 
på svenska i området. Vi vet redan nu att det rör sig om åtminstone 9 barn. Många söker plats på 
svenskt daghem, men får inte plats, utan köar. Problemet uppstår med tvåspråkiga familjer och 
statistiken är felaktig. 
 
Svar: Antalet barn i upptagningsområdet för Hoplaxskolan som helhet minskar, vilket betyder att 
det finns plats vid andra verksamhetsställen. 

 
Kommentar: Den pedagogiska presentationen känns påklistrad. Hem och skola-föreningen är aktiv 
och arrangerar hobbyverksamhet redan nu. Motiveringarna till stängning av skolan är inte starka. 
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Hur stort nätverk behövs det egentligen? Skolvägens längd för 6-7 åringar är för svår och lång om 
skolan stänger. Alternativet blir att flytta barnen till finsk skola i närheten. 
 
Kommentar: På 2010-talet startades Sesam kvartersskolan. Det kunde vara bra att jämföra 
motiveringarna då och nu innan man beslutar om Sockenbackaskolan. 
 
Kommentar: Med längre skolresor stiger föräldrarnas kostnader ytterligare.  
 
Kommentar: Om renoveringen av huset skulle ske först i slutet av 2020-talet, varför är det så 
bråttom att stänga skolan nu? 
 
Svar: Frågan om att möjligen avstå från verksamhetsstället måste oberoende ställas förr eller 
senare. Hyreskostnaderna existerar redan, och man måste ställa frågan om vi vill bära denna 
kostnad nu och i framtiden. Stadens strategi måste beaktas, att man skall sträva till ansvarsfulla 
ekonomiska lösningar. 
 
Kommentar: Om barn som går i förskola tvingas till Munksnäs blir resan för lång. Det är logistiskt 
svårt för föräldrarna att hantera. Barnens trygghetsfaktor är viktig att komma ihåg.  
Eftermiddagsverksamheten räcker väl till för småbarnen, det behövs inte flera klubbar och dylikt.  
 
Fråga: Har staden alls funderat på hur det nu byggs i området norr om kustbanan? Strömberg - 
Mejeriområdet - Vihtisvägen - Malmgård - Kånala påverkar framtiden i Sockenbacka på ett positivt 
sätt. 
 
Svar: Med hänvisning till tidigare svar så beaktas stadsförnyelse i olika delområden. Uppgifterna 
bekräftas med Strategiavdelningen. 
 
Runa Ismark från svenska sektionen hälsade, att alla inom sektionen är måna om att vi får ett gott 
resultat oberoende av vilket beslut det sen blir. Hon påpekade att svenska rummet i Sockenbacka 
kommer att väga tungt i beslutet. 
 
Kommentar: Skolhuset är i två våningar, vad för slags möjligheter kan renoveringen ge? 
 
Svar: Med tanke på det sjunkande elevantalet är det inte ändamålsenligt att utvidga verksamheten 
i Sockenbacka. 

 
Niclas Rönnholm tackade alla närvarande för alla de frågor och värdefulla kommentarer som 
antecknats till protokollet.  
 
Mötet avslutades kl. 18.45 


