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Yövartija
sammuttaa valot
Kestävyysvaje uhkaa ja eläkepommi räjähtää käsiin,
mikäli haluamme uskoa EK:n ja kokoomusjohtoisen
hallituksen vakuutteluja. Pääomien verotusta tulee
keventää, koska muuten työpaikat katoavat, oikeistokellokkaat viestivät.
Kokoomusta kannattaa kuunnella – ja erityisesti kokoomusnuoria, jotka eivät pelkää tuoda esiin
taustalla olevaa ideologiaa: halua muuttaa koko
yhteiskunta uusliberalistiseksi yövartijavaltioksi.
Siinä valtion tehtäviin kuuluvat vain oikeuslaitos,
poliisi ja armeija ja kaikesta muusta huolehtivat
markkinavoimat.
Kuntien rahoituskriisi ei ole seurausta äkillisestä
kuntaverojen notkahtamisesta. Jos kunnille nyt annettaisiin samassa suhteessa valtionapuja kuin parikymmentä vuotta sitten, kunnissa ei olisi hädän
päivää. Kuntaliitosten ei ole todettu helpottavan kuntapalvelujen toteuttamista kuntalaisen näkökulmasta – kuntapalvelujen karsimista kylläkin.
SKP on ehdottanut pääomatulojen laittamista
kunnallisverolle. Vuoden 2011 verotuksen mukaan
kuntien lisätulo voisi olla merkittävä 2 miljardin euron summa.
Hyvinvointivaltiota on rakennettu aikanaan ihmisten tarpeet edellä. Nyt sitä puretaan, jotta raha tulisi
rahan luokse yhä notkeammin – ihmisten tarpeista
välittämättä. Terveyserojen kasvaessa korotettu eläkeikä tarkoittaa köyhälle usein: ei eläkettä lainkaan.
Kestävyysvajeella propagoidaan julkisten palvelujen
leikkausta, mikä koettelee pieni- ja keskituloisten
kestävyyttä markkinoiden puristuksessa.
Kataisen–Pajusen -akseli tähtää julkisten palvelujen leikkauksiin Helsingissä, joka muuten useista
kunnista poiketen ei ole köyhä. Tavoitteissaan pojat
eivät onnistuisi ilman muiden puolueiden tukea.
Miten olisi yhteisöveroalennusten peruminen, pääomatulojen verottaminen palkkatulojen tavoin ja yritysten Kela-maksujen palauttaminen näin ensi alkuun. Ei taida Käteinen ja
Jujunen riittää.
KALLE HERNBERG
SKP:n Helsingin
kaupungin piirijärjestön
puheenjohtaja

Miten asukkaat voivat vaikuttaa
laajemmin palveluja ja asuinalueiden kehittämistä koskeviin
päätöksiin? Tätä kokeillaan Helsingissä kymmenessä alueellisessa ja temaattisessa pilottihankkeessa, joista on tarkoitus tehdä johtopäätöksiä ensi vuoden
puolella.
Pilottihankkeissa kokeillaan
asukkaiden osallistumista kaupungin lähipalvelujen suunnitteluun, osallistuvaa budjetointia,
kansalaisraateja, aluetoimikuntaa, asukas- ja demokratiatiloja, Kerro kartalla -palveluja, pyöräilevien kaupunginosien ideoita
sekä alueellisten kehittämisohjelmien tekemistä.
Kontulassa ja Kivikossa kokeillaan terveysasemien asiakasraateja. Nuorten RuutiBudjetissa kokeillaan osallistuvaa budjetointia Kaakkoisen ja Haaga-Kaarelan nuorisotyön yksiköissä.

Osallistuvan
suunnittelun avaus
Maunulan demokratiahankkeessa on avattu uusia latuja asukkaiden yhteisöllisellä osallistumisella uuden kirjasto-, työväenopisto- ja nuorisotalon valmisteluun jo arkkitehtuurisuunnittelun ideointivaiheesta alkaen.
Rakennusten tilaajat ovat ennenkin osallistuneet suunnitteluun,
mutta nyt on ensi kertaa avattu
suunnittelu kaikille siitä kiinnostuneille asukkaille. Parhaimmillaan tapaamisiin on osallistunut
80 henkeä ja hanke on ollut esillä
muissakin alueen tapahtumissa.
Pohjaa osallistumiselle on luonut se, että Maunulassa on jo yli
20 vuotta toimittu kirjasto- ja
monitoimitalon saamiseksi alueelle. SKP:n ja Helsinki-listojen

Työttömyys +25 %,
työllisyysrahat 0 %

H tapahtumia H händelser H events H
H Pääoma-seminaari 16.11. klo 11–15.30 Helsingin yliopiston
päärakennuksella H EU:n yhteinen puolustus – mihin Suomi sitoutuu?
20.11. klo 17 keskustelemassa Jyrki Yrttiaho, Jussi Niinistö ja Risto Volanen,
eduskunnan lisärakennuksen kansalaisinfo. Järjestävät VEU ja vasenryhmä
H Kino Punikki esittää: Salpa – Latch 25.11. klo 18, Kino Tapiola, Espoo.
Vapaa pääsy, lisätiedot ja ilmoittautumiset skp.uusimaa@kolumbus.fi H
SKP:n ja Helsinki-listojen infoteltta Hakaniemen maalaismarkkinoilla 1.12.
H Rakennusliiton osasto 3 veteraanikerho 2.12. klo 11. Toivo Koivisto
kertoo ja näyttää kuvia Kiinasta. Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimisto,
Siltasaarenkatu 4, katutaso H Maanantaiklubilla 2.12. klo 19 keskustelua
Euroopan vasemmistosta H SKP:n ja Helsinki-listojen infoteltta Malmin
joulumarkkinoilla 7.12. H Tiedonantajan uudenvuodentervehdysten
palautus 9.12. mennessä H Kino Punikki esittää: Rip! A remix manifesto
10.12. klo 18, Kurvin Kirja, Hämeentie 48. Vapaa pääsy, järjestää Helsingin
KomNL H Päivänpolitiikan keskustelukerho 11.12. klo 13 SKP:n
piiritoimistolla, Hitsaajankatu 9 A, 6. kerros H Marx on täällä tänään
-opintokerho 12.12. klo 17.30 Kallion kirjaston dekkarihuoneessa H
HeTyn retki Rasvaletti-valokuvanäyttelyyn 13.12. klo 13. Hakasalmen
huvila. Vetäjänä Toivo Koivisto H Euroopan vasemmiston kongressi
Madridissa 13.–15.12. H Ay-väen rauhanpäivät 11.–12.1.2014 Hyvinkäällä.
Yhteiskuljetus Helsingistä, lisätietoja tprtmk@gmail.com sekä www.
rauhanpuolustajat.org

Työttömien määrä on kasvanut Helsingissä vuodessa noin
25 prosenttia. Työttömyyden
arvioidaan nousevan myös
ensi vuonna. Kaupungin ensi
vuoden budjetissa ei ole kuitenkaan yhtään euroa lisää
työllisyyden hoitamiseen.
– Eikö kaupungilla ole velvollisuus ottaa huomioon
työttömyyden kasvu ja pyrkiä

maija hakanen

pääkirjoitus

Lähidemokratialle
avataan tietä

Helsingissä on käynnissä kymmenkunta kokeilua lähidemokratiasta.
Yhteenvetoa niiden kokemuksista ja päätöksiä jatkosta on tarkoitus
tehdä vuoden 2014 alussa.
kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen on tehnyt asiasta valtuustoaloitteita ja nyt hanke sisältyy
kaupungin investointiohjelmaan.
Rakentaminen alkaa vuoden
kuluttua.
Osallistuva suunnittelu kiinnosti niin asukkaita kuin taloa
suunnittelevan arkkitehtitoimisto
K2S:n ammattilaisia ja virkamiehiä, kun demokratiahanke järjesti suunnittelusta työpajan:
– Mikä on rakennuksen suhde ympäristöönsä? Miten erilaiset toiminnot liittyvät toisiinsa?
Miten syntyy yhteinen olohuone?
Entä osallistuvan budjetoinnin
avaamat mahdollisuudet vaikuttaa talon valmistuttua myös sen
toimintaan?

on asukastalo Saunabaarin laajentaminen alueellisena demokratiatilana. Siihenkin saattaa
löytyä mahdollisuuksia kun pääosa Saunabaarin katutason liiketiloista on vapautumassa ensi
keväänä. Nyt kootaan ehdotusta,
jossa katutasoon tulisi kaikille
avoin demokratia- ja kokoustila, Mediapaja, Heka Maunulan
asiakaspalvelupiste ja muutamien paikallisten yrittäjien vuokraamia tiloja.
SKP:n mielestä asukkaiden
vaikutusmahdollisuuksia voitaisiin laajentaa Helsingissä siirtämällä osa palveluja ja asumista
koskevista asioista päätettäväksi
asuinalueilla. Asukkaat ohjaisivat osallistuvalla budjetoinnilla
ja vaaleilla valittavien kaupunginosavaltuustojen kautta asuinalueiden kehitystä.

Demokratiatila
ja osallistuva budjetointi

http://demokratia.hel.fi

Toisena kohteena Maunulassa

torjumaan sitä, kysyi Helsingin
Työttömien yhdistyksen lähetystö
kaupunginvaltuuston ryhmiltä.
Kaikki valtuustoryhmät lupasivat lisää rahaa, mutta ryhmistä
vain SKP ja Helsinki-listat toimi
lupaustensa mukaan kun budjetista päätettiin.
Työttömiä on Helsingissä yli
30 000. Heistä pitkäaikaistyöttömiä on yli 7 300 ja maahanmuuttajia lähes 7 000.
Työttömät pitävät käsittämättömänä, että Helsingin kaupunki oli valmis maksamaan viime

vuonna yli 20 miljoonaa euroa
ns. sakkomaksuja Kelalle pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukiosuuksia sen sijaan että olisi
työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä.
Työttömät muistuttivat, että nuorten yhteiskuntatakuu ei
voi toteutua ellei nuorille tarjota
opiskelupaikkojen lisäksi oppisopimuspaikkoja, työtä ja muita
aktivointipalveluja. Budjettiesityksen rahat eivät riitä myöskään
maahanmuuttajien työllistymisedellytysten, kuten suomen kielen
hallinnan, turvaamiseen.
toivo koivisto
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Helsingin Työttömien yhdistyksen lähetystö kävi toiminnanjohtaja
Anna-Maria Kantolan (kuvassa vasemmalla) johdolla vetoamassa
valtuustoryhmiin työllisyysrahojen lisäämiseksi.

Nimet esiin punaisten
joukkohaudalle
Vuoden 1918 vankileireillä Helsingissä kuoli noin 1 500 punaista ja heidän tukijaansa nälkään,
sairauksiin ja teloituksiin. Suurin osa heistä on Santahaminan
joukkohaudassa.
SKP:n ja Helsinki-listojen Yrjö
Hakasen keväällä 2005 tekemän
aloitteen tuloksena vankileirien
historiaa, hautapaikkoja ja vainajien nimiä alettiin selvittää.
Tutkimus on valmistumassa ja
julkaistaan ensi vuonna.
Hakanen teki Santahaminan
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Helsinki tekee voittoa,
mutta palveluja heikennetään
maalaus kari lindström

Helsingin kaupungin taloudessa
on mennyt hyvin jo kymmenen
vuotta. Myös tänä vuonna kaupungin tulos on voitollinen. Mutta peruspalveluja heikennetään.
Energialaitoksen ylijäämäksi
arvioidaan 212 miljoonaa ja sataman 22 miljoonaa. Nämä tulot
puuttuvat kuitenkin kaupungin
talousarvion tulopuolelta. Näin
luodaan kuvaa pakosta karsia
palveluja. Sitä perustellaan myös
velkaantumisella, vaikka velkaa
ei ole otettu palveluihin vaan
kannattavaksi esitettyihin investointeihin ja vaikka kaupungilla
on laitasaatavia enemmän kuin
velkaa.

Surkein sopimus 10 vuoteen

Kataisen hallitus leikkaa
Suurin uhka Helsingin taloudelle on Jyrki Kataisen hallituksen politiikka. Hallituksen syksyn alkuun mennessä tekemien
päätösten seurauksena jää kunnilta saamatta neljän vuoden aikana 5 miljardia euroa. Helsingin menetykset ovat noin 100
miljoonaa euroa vuositasolla. Eivätkä luvussa ole vielä mukana
rakenneohjelmaan kirjatut uudet
miljardileikkaukset.
Valtionkaan tasolla ei ole pakkoa leikata. Jos pääomaverotus
olisi EU-maiden keskitasolla,
kertyisi vuodessa noin 4 miljardia enemmän verotuloja. Kuntien
valtionosuuksien leikkaukset voitaisiin perua, jos yhteisöveroa ei
alenneta ja jos pääomatuloja verotettaisiin muiden tulojen tavoin
kunnallisverotuksessa.

Työttömyys pahenee
Toinen iso uhka on työttömyys.
Se on kasvanut Helsingissä vuo-

historiaa tutkineen Jarmo Niemisen kanssa marraskuun alussa uuden aloitteen, jossa esitetään vainajien nimien ja leirien
historian saamista esille Santahaminan joukkohaudan luo tai
muualle tapahtumapaikoille.
Aloitteen allekirjoitti valtuuston enemmistö, yli 50 valtuutettua kaikista valtuustoryhmistä.

Vammaisjärjestöjen
vetoomus HSLmatkakortin
säilyttämiseksi
Kuljetuspalveluun oikeutetuilta vammaisilta ja vanhuksilta
aiotaan poistaa maksuton HSLmatkakortti. Näin päätti kaupunginhallitus yksimielisesti
budjettiesityksessä.
HSL-kortin poistaminen nostaisi vammaisten matkakulut
kaksinkertaiseksi muihin verrattuna. Heiltä peritään taksista
omavastuuosuus ja lisäksi tulisivat HSL-maksut. Tämä tulee kalliiksi myös kaupungille. Joukkoliikenteessä hinta on kymmenesosa kaupungille tulevista keskimääräisistä taksikuluista.

lanormeista leikataan yli kymmenes eikä uusia päiväkoteja avata
tarvetta vastaavasti.
Koulujen supistuvilla resursseilla ei kyetä vastaamaan
aiempaa useimpien peruskoulu-ikäisten, vaille ammatillista
koulutusta jääneiden yli 20 000
nuoren ja maahanmuuttajien
koulutustarpeisiin.

Kuntien palvelujen leikkaamista perustellaan ”kestävyysvajeella”, vaikka niin Helsingin kuin Suomen julkinen talous on ylijäämäinen.
dessa 25 prosenttia, nuorisotyöttömyys vielä enemmän.
Kaupungin ensi vuoden budjetissa ei ole kuitenkaan yhtään
senttiä lisää työllisyyteen. Näin
siitä huolimatta, että kaupunki
joutuu maksamaan Kelalle ns.
sakkomaksua työmarkkinatuen kuntaosuutena tänä vuonna 27 miljoonaa, kun ei työllistä
pitkäaikaistyöttömiä.

Alibudjetoiminen jatkuu
Lähes jokaisessa kaupunginvaltuuston kokouksessa on puhuttu palvelujen alibudjetoimisen
lopettamisesta ja hyvinvointie-

14 vammaisjärjestöä vetosi valtuuston maksuttoman
matkakortin säilyttämiseksi.
SKP:n ja Helsinki-listojen Yrjö
Hakanen teki tästä esityksen
budjettiin, mutta se hylättiin
äänestyksessä. Asia tulee uudelleen sote-lautakuntaan.

Ahtaus
päiväkodeissa
pahenee
Helsingin Lastentarhanopettajat vetosivat kaupunginvaltuustoon, että budjettiin esitetty päiväkotien tilaneliöiden
supistaminen 9 neliöstä 8 neliöön ei toteuteta. Se tarkoittaa päiväkotien ryhmäkokojen
kasvamista entisestään.
Lastentarhanopettajat muis
tuttivat, että tämä on lasten
edun vastaista. Se vaikuttaa
kielteisesti lapsen kehitykseen,
oppimiseen ja terveyteen.
Vetoomus kaikui kuuroille korville. Vain SKP:n ja Helsinki-listojen edustaja esitti, että budjetista poistetaan
päiväkotien
tilaneliöiden
supistaminen.

rojen vähentämisestä. Helsingin
budjetissa 2014 lisätään sosiaalitoimen, terveyspalvelujen ja varhaiskasvatuksen rahoja vain 1,6
prosenttia verrattuna tämän vuoden menoihin. Sivistystoimen lisäys tämänvuotiseen on vain 0,8
prosenttia.
Tämä merkitsee palvelujen
määrärahojen leikkaamista reaa
lisesti usealla kymmenellä miljoonalla eurolla samaan aikaan kun
Helsingin asukasluku kasvaa
10 000:lla. Lisäksi tilakulujen vähentämisvaatimus ja henkilöstön
määrän jäädyttäminen johtavat
lähipalvelujen karsimiseen kun
rakennetaan uusia alueita ja korjataan vanhoja tiloja.

Lapsilta ja vanhuksilta
leikataan
Ehkä järkyttävimmin kova oikeistolainen linja näkyy lasten
ja nuorten hyvinvointiohjelman
kuuden miljoonan euron erillisrahoituksen lopettamisena. Myös
kirjaston ja liikunnan rahoja
leikataan.
Vanhusten laitoshoidon ja sairaalapaikkoja vähennetään, vaikka nykyisetkään eivät riitä. Mielenterveys-, päihde-, kehitysvamma- ja lastensuojelun laitospaikkoja vähennetään ilman vastaavaa lisäystä muihin palveluihin.
Lasten päiväkotien ryhmäkoot
ja tilanahtaus kasvavat, kun ti-

Budjettisopu
murtui

nuorisotoimeen 0,6 miljoonaa ja
Petra Malin liikuntatoimeen runsaat 0,5 miljoonaa.

Helsingin budjetti on viety
yleensä läpi kaupunginhallituksen ryhmien sopimuksella, jonka ulkopuolella on ollut
vain Suomen kommunistisen
puolueen ja Helsinki-listojen
ryhmä. Vuoden 2014 budjettikäsittelyssä hallitusryhmien
sopu kuitenkin murtui. 4,7
miljardin euron budjetista äänestettiin moneen kertaan.
SKP:n ja Helsinki-listojen
Yrjö Hakasen lisäksi muutoksia esittivät Vasemmistoliiton valtuutetut Veronika
Honkasalo, Dan Koivulaakso, Sami Muttilainen ja Anna Vuorjoki, varavaltuutetut
Vesa Korkkula ja Petra Malin sekä Perussuomalaisten
Belle Selene Xia.
Budjettikeskustelussa Koivulaakso varoitti, että talousarvion säästökohteet tulevat
myöhemmin kalliiksi. Hän
esitti yhteensä 13,5 miljoonan euron lisäystä psykiatriaja päihdepalveluihin, vanhuspalveluihin ja sosiaalitoimen
lähi- ja aluetyöhön.
Veronika Honkasalo esitti varhaiskasvatukseen lisää
5 miljoonaa, Vesa Korkkula

Hakasen esitykset
Yrjö Hakanen esitti Xian kannattamana erityisesti nuorten ja
pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen 10 miljoonan euron lisäystä. Lisäksi Xia esitti Hakasen
tukemana 5 miljoonaa nuorten ja
vaikeasti työllistettävien työpaikkojen luomiseen.
Hakanen ehdotti Korkkulan
kannattamana kuljetuspalveluun oikeutettujen vammaisten
ja vanhusten HSL-matkakortin
säilyttämistä, Helsingin Energian säilyttämistä mahdollisimman
laajasti kunnan liikelaitoksena ja
luopumista varauksista ydinvoiman lisäinvestointeihin. Hakasen ehdotusta Sataman ns. landlord-toiminnan säilyttämisestä
kunnan liikelaitoksena kannatti
Koivulaakso.
Lähikirjastoille Hakanen esitti
lisää miljoonan ja samoin miljoonan nuorisotoimeen, mm. nuorisotalojen vuokriin ja aluetyöhön. Näitä ehdotuksia kannatti
Muttilainen.
Hakasen ponsiesityksiä tonttivuokrien korotusten kohtuullistamisesta kannatti Koivulaakso,
joukkoliikenteen lippujen hinto-

Kaupunginhallituksen neuvotteluissa tehtiin kokoomuslaisen
kaupunginjohtajan Jussi Pajusen esitykseen vain muutaman
promillen muutokset. Niistä suurin osa rahoitettiin leikkaamalla
toimeentulotukimenoja!
Vasemmiston kannalta neuvottelutulos on surkein kymmeneen
vuoteen. SDP:n ja Vasemmistoliiton edustajat kaupunginhallituksessa hyväksyivät kokoomuksen
linjan myös nyt kunnan liikelaitoksina toimivien Helsingin Energian ja Sataman yhtiöittämisestä,
vaikka edes EU-direktiivit eivät
vaadi niiden kaiken toiminnan
yhtiöittämistä.
Budjettikäsittelyn tärkein positiivinen tulos olikin budjettisovun murtuminen. Toivottavasti jatkossa vielä useammat toteavat kuten Veronika Honkasalo
budjettikeskustelussa:
– Meidän on uskallettava tehdä politiikkaa, joka tarjoaa vaihtoehtoja ja joka ravistelee perinteisiä rakenteita ja nuutuneita
tapoja. Politiikkaa, joka kutsuu
mukaan, herättelee ja saa ihmiset kokemaan, että heidän huolensa otetaan tosissaan.
YRJÖ HAKANEN
SKP:n ja Helsinki-listojen
kaupunginvaltuutettu
www.yrjohakanen.fi

jen nousun ehkäisemisestä
Vuorjoki ja Helsingin demokratiahankkeen jatkamisesta laajentamalla osallistuvan
budjetoinnin kokeiluja SDP:n
Thomas Wallgren.
Lisäksi Hakanen esitti lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman 6 miljoonan erillisrahoituksen säilyttämistä ja lisäyksinä 7 miljoonaa vanhuspalvelulain toteuttamiseen, 5
miljoonaa terveyspalveluihin,
5 miljoonaa toimeentulotukeen, 3 miljoonaa päiväkotien
ryhmäkokojen pienentämiseen, 3 miljoonaa opetusvirastolle ja koulujen ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailutuksen
laajentamisesta luopumista,
1 miljoonan liikuntatoimeen
sekä 20 miljoonaa lisää kaupungin henkilöstön palkkamenoihin. Näitä esityksiä ei
kannatettu.

Enemmistö jyräsi
Valtuusto hylkäsi kaikki muutosesitykset. Niiden puolesta
äänestivät Hakanen, viisi vasemmistoliittolaista ja kaksi – kolme perussuomalaista, HSL-kortin puolesta myös
kaksi kristillistä. Muut äänestivät kiltisti palveluja heikentävän budjettikurin puolesta.
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Rakenneuudistukset murentavat
perhepolitiikan peruskiviä
Jyrki Kataisen hallitus sopi elokuussa mittavasta rakenneuudistuspaketista. Lapsiperheitä
koskettavat erityisesti muutokset subjektiivisessa päivähoito-oikeudessa sekä kotihoidon
tuessa.
Jatkossa subjektiivista päivähoito-oikeutta rajataan, mikäli jompikumpi vanhemmista on
kotona. Lisäksi nykyinen kotihoidon tuki puolestaan kohdennetaan molemmille vanhemmille.
Maanantaiklubin keskusteluun lokakuussa osallistunut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
tutkimuspäällikkö Minna Salmi
katsoi muutosten kohdistuvan
perhepolitiikan kulmakiviin.
– Hallitus ottaa nyt suuria periaatteellisia askelia, kommentoi
Salmi. Ja askelten tahti on pahasti takapakkia.

Periaatteellisia
kysymyksiä
Kotihoidon tuen uudistusta on
markkinoitu tasa-arvoa edistävänä ratkaisuna, mutta Salmen
mukaan se soveltuu tähän tarkoitukseen huonosti. Tuen osan
kiintiöiminen myös isälle kuulostaa hyvältä, mutta ei käytännössä toimi. Uudistus myös kaventaa perheiden valinnanvapautta.
Kotihoidon tuen taso on niin
alhainen, että Salmen mukaan
monessa perheessä isä joutuu
jättämään option käyttämättä.

kolmivuotispäivään asti.

Minne unohtui
lapsen etu?
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista Salmi pitää suurena periaatteellisena kysymyksenä. Vasemmisto kamppaili pit-

Minna Salmi Maanantaiklubilla

Tämän vuoksi kotihoidon tukikausi lyhenisi noin vuodella.
– Tasa-arvoisen vanhemmuuden näkökulmasta 6+6+6-malli
olisi parempi, totesi Salmi.
Kotihoidon tuen uudistus ei
vähennä valtion menoja, mutta toisi työmarkkinoille arviolta 6 000 äitiä. Valtaosa päätyisi
tässä taloudellisessa tilanteessa
työttömäksi työnhakijaksi.
6+6+6-mallissa vanhempain
vapaata pidennetään 18 kuukauden pituiseksi. Vanhempain
vapaa jaetaan kolmeen kuuden
kuukauden jaksoon, joista yhden
käyttäisi äiti, yhden vanhemmat
jakaisivat keskenään ja yhden
käyttäisi isä. Jaksoja ei ole pakko
pitää yhteen pötköön, vaan niitä
voi käyttää vapaasti aina lapsen

Minne katosi
huoli suurista
päivähoitoryhmistä?
Jos ei Kataisen hallituksen
suunnitelmat päivähoito-oikeuden ja kotihoidon tuen rajaamisista kurita lapsiperheitä
vielä tarpeeksi, niin Helsingin
kaupunginvaltuuston hyväksymä vuoden 2014 budjetti
sen viimeistään tekee.
Vielä reilu vuosi sitten,
kuntavaalikamppailun ollessa

kään sen saavuttamiseksi, ja nyt
siitä ollaan heppoisin perustein
luopumassa.
– Mihin unohtui lapsen oikeus
varhaiskasvatukseen? ihmetteli
Salmi. Päiväkodeissa on leikkauspaineiden alla aivan tarpeeksi
huolia ilman rajaamisesta koituvia lisähankaluuksia.
Päivähoito-oikeuden rajaami-

nen tapahtuu sosiaalisten perusteiden nojalla, mikä merkitsee
viranomaisbyrokratian ja valvonnan lisääntymistä.
Kaiken lisäksi rajaamisehdotus tuli hallitusohjelman ulkopuolelta suoraan valtiovarainministeriöltä ilman normaalia
valmistelutyötä.
MARKO KORVELA

kiivaimmillaan, tuntui Helsingissä
vallitsevan laaja yhteisymmärrys päiväkotien tila-ahtaudesta.
Ehdokkaat puoluekentän laidasta
laitaan vaativat pienempiä päivähoitoryhmiä lasten hyvinvointiin
vedoten.
Kummasti asioiden tärkeysjärjestys voi vuodessa muuttua.
Helsingin talousarviossa vuodelle 2014 lukee: ” Tarkastetaan
varhaiskasvatuksen tilavaatimusta
9 neliöstä 8 neliöön uusissa tiloissa
ja olemassa olevissa tiloissa, joissa
se on toiminnallisesti mahdollista.”
Varsin huomaamattomasti on
budjettiin saatu sisällytettyä se,
että käytännössä päivähoitoryhmät suurenevat entisestään. Kun
aiemmin tavoitteena oli yhdeksän
neliömetriä tilaa lasta kohden, vaaditaan jatkossa enää kahdeksan.
Samojen seinien sisään mahdutetaan entistä enemmän lapsia.
Lakiin ei ole kirjattu mitään
kattoa päivähoidon ryhmäkoolle,
vaan se määritellään suhdeluvun

kautta: neljää alle kolmevuotiasta tai seitsemää sitä
vanhempaa lasta kohden on
oltava yksi kasvattaja.
Helsingin Lastentarhanopettajat ry muistutti
kannanotossaan valtuutettuja suurten ryhmäkokojen
haitallisista vaikutuksista
lapsen kehitykseen. Suuri
ryhmä lisää lasten infektioriskiä, heikentää puheen oppimista ja keskittymiskykyä,
nostaa stressihormonitasoa
ja vähentää lasten yksilöllistä
huomioimista. Melu voi nousta myös aikuisille työterveyshaitaksi.
Pienemmissä ryhmissä
lasten on todettu olevan
yhteistyökykyisempiä ja sosiaalisilta taidoiltaan kehittyneempiä kuin suuremmissa
ryhmissä. Huonomuistiset
päättäjämme säästävät nyt
aivan väärästä paikasta.
IRENE AUER

Kokoomuksen esitys Helsingin lähiterveysasemien lopettamisesta ja toiminnan
keskittämisestä noin neljään
jättikeskukseen torjuttiin
keväällä, mutta se elää yhä
kaupungin virkamiesjohdossa. Sosiaali- ja terveyslautakuntaan tuotiin lokakuun
lopulla yllättäen pikavauhtia esitys Herttoniemen, Kal
lion ja Vallilan terveysasemien ja Myllypuron hammashoitolan lopettamisesta
ja Kalasatamaan tehtävästä
jättikokoisesta sosiaali- ja
terveysasemasta.
– Kalasatamasta on tulossa sosiaali- ja terveysase
mien koelaboratorio, kertoi
virastopäällikkö Matti Toivola Helsingin Sanomille
(HS 27.10.). Seuraavaksi valmistellaan jo eteläisten kaupunginosien terveysasemien
yhdistämistä.

Keskittämien
heikentää palveluja
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lasse
Männistön ja kokoomuslaisen apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rädyn ajama keskittäminen heikentäisi palveluja. Sote-viraston omankin
selvityksen mukaan pienet
terveysasemat ovat kaikilla
mittareilla Helsingissä pa-
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Kamppailu lähiterveysasemista jatkuu
hentämisen sijasta tarjota lisää
terveysasemia, josta saa asiakkaiden arvostamaa hyvää hoitoa,
kehottaa SKP:n Helsingin piiri.
Palvelujen irrottaminen asuinalueilta vaikeuttaa niin ennaltaehkäisyä kuin hyvää hoitoa. Se
myös lisää asuinalueiden eriarvoistumista. Tämä näkyy esimerkiksi Herttoniemessä, jossa uhan
alla ovat terveysaseman lisäksi
nuorisotalo, kirjasto ja sairaala.

SRV-Yhtiöt
rahastaa
Kallion terveysasema on eräs niistä, joita sote-viraston johto esittää
lopetettavaksi.

rempia kuin isot.
Kalasataman sote-asemalle tulisi saman verran tiloja kuin lopetettavaksi esitetyillä asemilla
on. Sen pitäisi kuitenkin palvella
nykyisten asemien asukkaiden lisäksi Kalasataman alueelle tulevia 20 000 asukasta. Lisäksi tiloihin tulisi sosiaalipalveluja.
On selvää, että palvelujen saaminen vaikeutuisi. Erityisesti tämä koskee lapsiperheitä, vanhuksia ja vähävaraisia, arvostellaan SKP:n Etu-Sörkan osaston
keräämässä adressissa.
Valtaosa Kallion ja Vallilan
asukkaista asuu alueilla, joista
julkisella liikenteellä ei Kalasatamaan pääse ilman kulkuneu-

von vaihtoa, toteaa Kallio-Vallilan Eläkeläiset. Terveysasemien
lopettamisia vastaan ottivat kantaa myös Myllypuron eläkeläiset, Helsingin Sairaus- ja tapaturmainvalidit ja Rakennusliiton
ammattiosasto kolme.
Herttoniemessä lopetettaisiin
90-luvulla rakennettu ja juuri
kunnostettu terveysasema, joka palvelee noin 30 000 asukasta, muistuttavat puolestaan Anu
Vallinkoski ja joukko muita
asukkaita vetoomuksessaan.
Suurterveysasemaratkaisu on
valitettava esimerkki luutuneista, menneistä ajattelutavoista ja
järjestelmistä. On aika astua nykyaikaan ja terveysasemien vä-

Terveysasemien vähentämisen
ensisijaiset syyt löytyvät kaupunginhallituksen yksimielisesti
hyväksymästä budjettiraamista.
Sen mukaan virastojen pitää vähentää käytössä olevien tilojen
neliömäärää, vaikka kaupunkiin
rakennetaan uusia asuinalueita.
Kalasataman kohdalla on kyse
myös sinne kaksi kertaa Kampin
kokoista liikekeskusta rakentavan SRV-Yhtiöiden pyrkimyksestä rahastaa. Kalasataman keskuksen koko paisui sen jälkeen
kun urakkakilpailuun tuli oudosti vain yksi tarjous. Ainoan tarjouksen tehnyt SRV-Yhtiöt vaati
rakennusoikeuden lisäämistä yli
kaksinkertaiseksi. Lisäksi SRV
junaili apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilän (sd) avulla sopimuksen, jossa kaupunki sitoutui vuokraamaan osan tiloista 20
vuodeksi.

Sote-lautakunnalle tehdyn
esityksen mukaan kaupunki
maksaisi Kalasataman tiloista 17 euron neliövuokraa,
yhteensä noin 300 000 euroa kuukaudessa. SRV saisi
siis vuodessa 3,6 miljoonan
vuokratulot. Nyt sote-virasto
maksaa selvästi pienempää
vuokraa ja kaupungin omalle Tilakeskukselle.

Tulossa uusia esityksiä
lopettamisista
Sote-lautakunta ei ole terveysasemien lopettamisesta
päätöksiä vielä tehnyt. Lautakunnan enemmistö sitoutui marraskuun alussa kuitenkin vuokraamaan Kalasatamasta isot tilat, mikä johtaa hyväksytyn strategian
mukaan joidenkin asemien
lopettamiseen.
Sote-palveluverkosta on
valmisteilla ensi vuoden alkuun kokonaisesitys. Sen
lähtökohdaksi on esitetty ainakin kahdeksan terveysaseman lopettaminen.
SKP:n ja Helsinki-listojen
valtuustoryhmä vastustaa
terveysasemien vähentämistä. Se esitti kaupungin budjettiin lisää rahaa lähiterveysasemien henkilöstön lisäämiseksi, palvelujen parantamiseksi ja ennaltaehkäisevän
toiminnan kehittämiseksi.
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Asukkaiden
vaikutusvalta hupenee
Asukkaille markkinoitiin Helsingin kaupungin asunnot
Oy:n fuusiota muun muassa sillä, että kun kaikkien 21
yhtiön lainat (2 000 miljoonaa euroa) pannaan yhteen
koriin, saadaan edullista lainaa. Toinen painotus oli, että
kun saamme kaksi asukkaiden edustajaa Heka:n viisijäseniseen hallitukseen, niin vaikutusvaltamme kasvaa.

Kaksi vuotta fuusiosta

Rakennusalan keskittyminen muutamien suurten yritysten hallintaan, rakentamislainojen korkeat korot ja
kohoavat tonttivuokrat nostavat asumisen hintaa.

Arava-kakusta siivut
niin valtiolle kuin
Helsingillekin

Lainojen osalta saimme lukea (HS 27.12.2012) Heka:n
aloittaneen lainojen järjestelyt. Heka on myös kilpailuttanut henkilöstön lakisääteiset tapaturmavakuutukset.
”Kokonaissäästö 59 lainan (yht. 130 miljoonaa euroa) kilpailuttamisesta on liki 60 miljoonaa euroa. Vuositasolla vakuutusmaksuista koituu liki 700 000 euron
säästö.”
Luulisi näin suuren säästön näkyvän vuokrissamme.
Lainojen kilpailuttamisessakaan ei turhan kiirettä pidetä. Esimerkiksi yhden prosentin alennus 2 000 miljoonasta vaikuttaisi vuokriamme alentavasti 0,70 €/m2. Me
asukkaat odotammekin, että loputkin lainat järjestellään
samalla suhteella kuin yllä mainittu.
Fuusio toi tullessaan myös lisää kustannuksia. Joudumme maksamaan enemmän arvonlisäveroa. Heka:n
kustannukset ovat ensi vuonna 4,7 miljoonaa euroa, 0,15
€/m2. Heka ja alueyhtiöt liittyvät vuoden 2014 alussa
Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäseneksi. Sen
kustannukset tulevat vuokriimme. Fuusiosta huolimatta maksamme entistä enemmän tonttivuokraa, vuonna
2014 jo 26 miljoonaa euroa. Herääkin kysymys, onko
tullut aika asukkaiden järjestäytymiselle?

Vuokra-asukkaiden vaikutusvalta?
Olipa kerran kaunis ajatus siitä, että kaikkien pitäisi saada
asua inhimillisissä olosuhteissa
ja niin, ettei koko tilipussi hupene asumiskuluihin. Tavoitteena
oli lisätä asuntotuotantoa ja tukea vähemmän varakkaiden kansalaisten taloutta pienentämällä
asumiskuluja. Nykyään tällä systeemillä kuitenkin rahoitetaan
niin valtion kuin kuntienkin sekalaisia menoja.

Valtion budjettiin
satoja miljoonia
Arava-järjestelmän tehtävät siirrettiin 2008 ympäristöministeriön alaisuudessa toimivalle Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskukselle. Tämä järjestely
helpotti arava-lainojen tuottojen
tuloutusta valtion budjettiin, mikä on toki ollut jo pitkään käytäntönä. Kaikkiaan lähinnä arava-vuokralaisista koostuva asukaskunta on tukenut valtiota viimeisten seitsemän vuoden aikana 1,2 miljardilla eurolla. Vuonna
2015 valtion potti saattaa olla jopa 500 miljoonaa.
Vuokralaisaktiivi Eero Rasijärvi Herttoniemen Siilitieltä päätti
nostaa kissan pöydälle ja vaatia
asuntoministeri Krista Kiurulta selvitystä, mihin tämä vuokralaisten kuppaaminen perustuu
ja miksei varoja osoiteta vaikkapa uusien vuokratalojen rakentamiseen sen sijaan, että ne käytetään valtiontalouden sekalaisten
kulujen maksuun. Rasijärvestä
on myös kohtuutonta, että vanhoista lainaehdoista pidetään
sitkeästi kiinni, vaikka vanhojen
arava-lainojen korot ovat tuplasti
korkeammat markkinakorkoihin
nähden.
Asuntoministeri Pia Viitasen
avustaja Jouni Parkkonen vastasi kauniisti hallituksen huo-

manneen epäkohdan ja laittaneen selvitystyön käyntiin. Lausuntokierrokselle lähteneessä
luonnoksessa hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon
edellytysten parantamista koskevasta lainsäädännöstä ei kuitenkaan asiaan puututa.
Pääpaino on tukiehtojen keventämisessä niin, että ne mahdollistavat entistä helpommin
irtautumisen vuokra-asuntokäytöstä. Tähtäimessä on muuttaa ARA-tuotannon painopistettä
niin, että yhä isompi osuus asunnoista olisi sidottu sääntelyyn
vain 20 vuodeksi. Valmistelussa
ei myöskään ole kuultu esimerkiksi Hekan vuokralaisneuvottelukuntaa, joka kuitenkin edustaa
kaikkia asukkaita Hekan yli 43
000 asunnossa.

Helsinki vuokralaisten
kukkarolla
Eero Rasijärven mielestä myös
kaupungin itselleen myöntämissä lainoissa on korjaamisen varaa. Hän tiedusteli asiaa apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilältä Hekan järjestämässä Hyyryläispäivässä Finlandiatalolla. Rasijärven mielestä on sekä moraalisesti väärin että myös kukkarolle käyvää, että kaupunki perii
sisäisistä lainoistaan korkeampaa korkoa kuin mitä vastaavista
markkinakorkoisista lainoista peritään. Penttilän mukaan tämä ei
kuitenkaan ollut ongelma, vaikka
sen vuoksi vuokralaiset maksavat miljoonia euroja ylimääräisiä
pääomakuluja joka vuosi.
Etukäteislupauksista huolimatta 2012 toteutettu fuusio
ei tuonut Hekan vuokralaisille
edullisempia vuokria. Esimerkiksi Heka Suutarilan vuokralaistoimikunnassa toimiva Tiina

Asukkailla on kaksi jäsentä Heka:n viisijäsenisessä hallituksessa, samoin alueyhtiöissä. Mistäköhän mahtaisi
löytyä yritys, jossa vähemmistö onnistuisi tekemään itselle mieluisia päätöksiä?
Todellinen päätösvalta ja ainoa, on maksaessamme
kulloinkin meille määrätyn vuokran.
Fuusion myötä uudistettiin vuokralaisdemokratiasääntöä. Asukkaiden edunvalvojat saivat antaa lausuntoja, mutta miten kävikään? Asian edetessä valtuuston
päätettäväksi vuokralaisten lausunnoilla pyyhittiin pölyt
pöydältä! Valtuuston enemmistö päätti myös, että ”yhteistyökumppani” Heka antaa sääntöön soveltamisohjeet.
Tämäkö on sitä yhteistyötä tai demokratiaa? Valtuuston
päätöksestä on valitettu, joten elämme vanhoilla säännöillä ja soveltamisohjeilla.

Muita kummajaisia
Tiina Sandberg on kamppaillut
aktiivisesti tontinvuokrien alentamisen puolesta.

Sandberg kertoo Hekan määräämien pääomakulujen olleen ainoa syy heidän alueensa vuokrien nousuun.
– Suutarilassa on tehostettu
ja karsittu juuri ohjeiden mukaan. Hoitokulujen nousu jäi
yhteen senttiin, eikä sen takia
olisi tarvittu vuokrankorotuksia.
Nyt kuitenkin Hekan päätöksellä
pääomavuokriimme laitettiin 20
sentin korotus neliölle. Tämä ei
pääsääntöisesti ollut Suutarilan
alueyhtiön omia kuluja vaan kyse
on uustuotannon rahoittamisesta tasaamalla pääomakulut kaikille vuokralaisille.
Suutarilassa vedottiinkin Hekan johtoon, jotta se ryhtyisi selvittämään mahdollisuuksia kompensoida uustuotannon aiheuttamaa nostopainetta pääomavuokrissa pyytämällä kaupunginvaltuustoa alentamaan vastaavasti
tontinvuokria.

Erityistä hämmästystä aiheuttaa Heka:n toimitusjohtajan rooli alueyhtiön hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtajana hän on päättämässä palveluiden myymisestä, Heka:n puolella ostajana. Helppo on tehdä päätöksiä, kun saa antaa itselleen ohjeistuksia ja valmiiksi pureskeltuja päätöksiä. Alueyhtiöiden hallituksille
on jäänyt lähinnä esittelijän tai kyselijän rooli Heka:n
suuntaan.
Muun muassa Heka Siilitien vuokrataloja saneeraava Rakennus Reno on hakeutunut yrityssaneeraukseen.
Asukkaat ovat huolissaan. Mitä lisäkustannuksia tästä koituu, sillä meneillään olevan kohteen valmistuminen on
viivästynyt?
EERO RASIJÄRVI
Kirjoittaja on Siilitie
5:n talotoimikunnan
puheenjohtaja.
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Ammattiyhdistysliike
– asento!
Niin paljon kuin ay-liikkeen toiminnalla on ajan saatossa saavutettu, tunnutaan kuitenkin nyt, oikeiston par’aikaa jyrätessä meittiä, olevan jossain ihmeen
hämmennyksen valtaamassa ja näköalattomassa offline-tilassa. Ikään kuin ainoa vaihtoehto olisi vain alistua ja sopeutua yhä raaemmaksi käyneen työelämän
ehtoihin.
– Ja se jos mikä haiskahtaa taas niin demarilta,
niin demarilta...
Mielestäni tärkeää olisi nyt keskittyä keskinäisen
päsmäröinnin ja ”pikkuasioiden” parissa nyhräämisen sijaan eri alojen ammattiliittojen välisen solidaarisuuden ja yhteistyön, siis työväen yhtenäisyyden,
luomiseen. Olisi keskityttävä luokkatietoisuuden kehittämiseen ja levittämiseen, sekä todellisen vastavoiman muodostamiseen. Ehdottomasti tulisi ottaa kantaa myös poliittiseen päätöksentekoon, sekä vaatia itseään vasemmistolaisiksi kutsuvilta puolueilta myös
vasemmistolaista politiikkaa!
En minä ainakaan halua nähdä omaa liittoani jonain pelkkänä työttömyyskassana, vaan kasvavana,
luokkatietoisena, radikaalina ja taistelevana joukkoliikkeenä, joka sanelee ehdot porvareille ja kutsuu jäseniään mukaan aktiiviseen toimintaan.
Juuri nyt eletään niitä aikoja, kun kaikkea sitä hyvinvointia, jonka eteen ay-liike, kommunistit ja muu
vasemmisto ovat aikoinaan taistelleet, pala palalta romutetaan meidän silmiemme edessä ja pistetään meidät kurjat duunarit maksamaan kapitalistien laskut,
milloin mihinkin valheisiin vedoten. Juuri nyt on se
aika, jolloin vahvaa, yhtenäistä ay-liikettä ja vasemmistoa tarvitaan. Nyt on
kerta kaikkiaan oltava hereillä ja toimittava!
Minä työpaikallani jatkan linja-autonkuljettajien kapinaan yllyttämistä
– tee sinä samoin omalla
työpaikallasi, omille kohtalotovereillesi. Nyt on sen
aika!
TUOMAS ROITO
Kirjoittaja on
helsinkiläinen linjaautonkuljettaja.

Ay-aktiivit
kohtaavat
rauhanpäivillä
Kaikille avoimet Ay-väen rauhanpäivät järjestetään seuraavan kerran 11.–12.1.2014
Hyvinkään Sveitsissä Rantasipi-hotellissa. Tapahtumassa
käsitellään ainakin EU:n tulevaisuutta, peruspalvelujen
kaupallistamista, ulkomaisen halpatuonnin eettisyyttä,
kadonnutta vanhemmuutta ja teollisuustyöpaikkojen
katoamista Suomessa. Aina
ajankohtaisena ja keskuste-

luja yhdistävänä teemana on
luonnollisesti rauha.
Rauhanpäivillä kuullaan
huippuasiantuntijoiden alustuksia monipuolisesti ajankohtaisista aiheista, ammattiyhdistystoiminnan perusasioista aina ympäristön
suojelun ja ihmisoikeuksien
laajuisiin teemoihin. Olennainen osa tapahtumaa ovat
keskustelut
työryhmissä.
Rauhanpäivillä myös luovutetaan Rauhantyöpaikka-palkinto jollekin työpaikalle tai
taholle, joka vuoden aikana
on ansiokkaasti innostanut
toimintaan rauhantyön eteen
työpaikalla.
Ay-väen rauhanpäivät kokoaa vuosittain 150–300
osanottajaa. Tällä kertaa tapahtuma on aiempaa juhlavampi, sillä Työpaikkojen
rauhantoimikunta täyttää 40
vuotta.
Lisätietoja rauhanpäivistä ja
yhteiskuljetuksista:
tprtmk@gmail.com
www.rauhanpuolustajat.org

Uudenlaista Eurooppaa
tekemään
– Euroopan vasemmiston 4. kongressi
Euroopan vasemmisto ( European Left, EL) on sosialististen,
kommunististen, punavihreiden
ja muiden demokraattisten vasemmistopuolueiden yhteenliittymä.
Euroopan vasemmisto valmistautuu paraikaa neljänteen kongressiinsa, joka järjestetään
Madridissa joulukuun
puolivälissä. EU-politiikan ja europarlamenttivaalien lisäksi kongressissa sovitaan yhteisiä
kampanjoita ja otetaan
kantaa moniin kansainvälisiin asioihin.
Suomen kommunistinen
puolue kokoaa kongressiin
delegaation, jossa on EL:n
sääntöjen mukaisesti yhtä
monta naista ja miestä.

EU kriisissä
Eurooppa on sellaisessa kriisissä, josta ulospääsy on mahdollista ainoastaan kokoamalla vaihtoehtoiset voimat uudenlaisen
Euroopan puolesta, arvioidaan
kongressin poliittisen asiakirjan
luonnoksessa. Maiden hallitukset ja EU-parlamentaarikot ovat
vastuussa kriisistä. Nykyistä tietä EU ajautuu entistä keskusjohtoisempaan järjestelmään ja
sosiaaliseen taantumaan, mikä
uhkaa kaikkia demokratian, solidaarisuuden ja oikeudenmukaisuuden ihanteita. Vaihtoehtona on uudenlainen Eurooppa,
joka perustuu kansojen oikeuksien ja tarpeiden huomioinnille ja itsemääräämisoikeuden
kunnioittamiselle.
Euroopan vasemmisto pyrkii
kohti 2010-luvun sosialistista
vaihtoehtoa; yhteiskuntaa, joka
on vapaa riistosta, alistamisesta
ja kapitalistisesta väkivallasta.
Vaihtoehtona on hyvinvoinnin ja
työn oikeudenmukainen jakautuminen, edistyksellinen sosiaalisen ja talouden kehityksen malli
sekä tasa-arvo ja demokraattiset
oikeudet jokaiselle kansalaiselle.

Ihmiset liikkeellä
Viime vuosina kriittiset voimat
ovatkin vahvistuneet. Kurjistuva
tilanne, köyhyys, alistaminen sekä oikeistopopulististen ja fasististen liikkeiden nousu ovat saaneet ihmiset ympäri Euroopan
heräämään kamppailuun oikeudenmukaisuuden ja hyvinvoinnin puolesta. Euroopan vasemmiston rooli tässä kamppailussa
on olennainen.
Euroopan vasemmisto on olemassa yhdistääkseen näitä liikkeitä ja kootakseen antikapitalistisia, feministisiä, sosialistisia, ekologisia ja demokraattisia
voimia yhteiseen taisteluun paremman Euroopan ja maailman
puolesta.

Vaihtoehto EU-vaaleihin
Euroopan vasemmisto valmistautuu kongressissa myös ensi
kevään EU-vaaleihin, joihin EL
käy yhteistyössä europarlamentin Yhtyneen vasemmiston GUE/
NGL-ryhmän kanssa.
Vaaliohjelman luonnoksessa

esitetään vaihtoehto nykyiselle
kurjistamispolitiikalle, rahoitusmarkkinoiden vallalle ja EU:n kurisopimuksille. Siinä vaaditaan
tiukin sanankääntein todellista
kansanvaltaa ja ihmisoikeuksia, jotka voidaan taata vain julkisten palveluiden ja yhteiskunnan sosiaalisen vastuun kautta. Konkreettiset tavoitteet ulottuvat minimipalkasta julkiseen
pankkisektoriin.
Eurooppalaiset voimat ja vastavoimat vaikuttavat myös maailmanlaajuisesti eikä EU-vaaleissa
ole kyse vain Euroopasta. EL kehittää yhteistyötä muun muassa
Lähi-idän ja Latinalaisen Amerikan vasemmiston kanssa.
SKP:n osallistuminen kevään
EU-vaaleihin on osa tätä radikaalin eurooppalaisen vasemmiston
toimintaa. Euroopan vasemmiston ohjelma on vaihtoehto myös
Suomen hallituksen harjoittamalle leikkauspolitiikalle ja Kataisen
hallituksen yksimielisesti hyväksymille EU:n kurisopimuksille.
EMMI TUOMI
SKP:n varapuheenjohtaja,
Euroopan vasemmiston
hallituksen jäsen
emmi.tuomi@skp.fi

Kun tilaat ennen joulua, saat tilauksesi vanhaan edulliseen hintaan!

Tilaukset: www.tiedonantaja.fi / (09) 774 3810 /toimisto@tiedonantaja.fi
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Ajankohtainen Marx
Talous- ja finanssikriisit ovat
nostaneet esiin kapitalismin ristiriidat ja kysymyksen työn ja pääoman suhteesta. Samoin on herännyt uudelleen kiinnostus Karl
Marxin Pääoma-teokseen, joka
mullisti aikoinaan taloustieteen
käsitykset työstä, tavarasta, arvoista, pääomasta ja lisäarvosta.
Ani harva teos on vaikuttanut maailmaan niin mullistavasti kuin Pääoma. Suomessa tätä
Marxin pääteosta on kuitenkin
ollut vaikea saada, koska 1970luvulla julkaistu painos on loppunut kauan sitten. Syksyllä on
ilmestynyt uusi suomenkielinen
laitos Pääoman ensimmäisestä
osasta. Sen on julkaissut Kustannusyhtiö TA-Tieto. Se aikoo
julkaista ensi vuonna myös Pääoman toisen ja kolmannen osan.
Pääoma koostuu kolmesta
osasta. Ensimmäinen osa julkaistiin ensi kerran Saksassa
vuonna 1867. Siinä Marx käsittelee pääoman tuotantoprosessia. Teoksen toisen ja kolmannen osan toimitti Marxin kuoleman jälkeen hänen työtoverinsa
Friedrich Engels. Toinen osa ilmestyi vuonna 1885 ja kolmas
osa 1894. Toinen osa tarkastelee
pääoman kiertokulkuprosessia ja
kolmas kapitalistisen tuotannon
kokonaisprosessia.
Karl Marx kirjoitti Pääoman
porvarillisen, klassisen poliittisen taloustieteen kritiikkinä.
Hän analysoi kapitalismin kehitystä esiteollisen ajan manufaktuureista aina pankki- ja finanssipääoman keinotteluun
ja kuvitteellisen pääoman muodostumiseen asti. Hän ennakoi
hämmästyttävällä kaukonäköisyydellä monia nykyisen finanssikapitalismin piirteitä. Talouden
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ristiriitojen erittelyn kautta Marx
teki johtopäätökset kapitalistisen
tuotantotavan historiallisen rajoittuneisuudesta ja välttämättömyydestä ylittää sen puitteet,
siirtyä sosialismiin.
Pääoman ensimmäinen osa
käännettiin ja julkaistiin suomeksi nuoren taloustieteilijän ja
sosialistikansanedustajan Edward Gyllingin aloitteesta vuosina 1913–1918. Käännöksen teki
O.V. Louhivuori, joka toimi myöhemmin muun muassa Kauppakorkeakoulun rehtorina. Toisen osan suomensi Mauri Ryömä, SKP:n johdon jäsen ja kansanedustaja. Se ilmestyi 1950.
Kolmas osa julkaistiin suomek-

naarin, jossa alan asiantuntijat
keskustelevat Marxin Pääomasta
ja sen ajankohtaisuudesta.

si vasta 1976 Antero Tiusasen
käännöksenä.
Nyt julkaistava Pääoman ensimmäisen osan uusi laitos perustuu Louhivuoren suomennokseen ja siitä myöhemmin
julkaistuihin, Ryömän ja Tuure
Lehénin joiltain osin korjaamiin
laitoksiin.
Karl Marx –seura ja Demokraattinen sivistysliitto järjestävät lauantaina 16. marraskuuta semi-

KARL MARX: PÄÄOMA.
Poliittisen taloustieteen arvostelua.
I osa. 800 s. Suomennos O.V.
Louhivuori, Mauri Ryömä, Tuure
Lehén. Julkaisija Kustannusyhtiö
TA-Tieto Oy, Helsinki. Ladonta Arnold
Bruns ja oikoluku Seppo Ruotsalainen.
Kansi Hannu Lindholm.
Tarjous Eespäin-lehden lukijoille
30 euroa + postikulut.
Tilaukset p. (09) 7743810 ja
toimisto@tiedonantaja.fi

Kulttuuri kuului kaikille Malmitalossa
Kolme kansankulttuurin
moniottelijaa nosti
virallisten kulttuuriinstituutioiden rinnalle
omalähtöisen kulttuurin
Kulttuuri kuuluu kaikille
-tilaisuudessa.
Malmitalon kirjaston lasikuutiossa järjestetyssä tapahtumassa kulttuuria tarkasteltiin
kansalaisen näkökulmasta.
Puhetta riitti niin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, budjeteista, tapahtumien esteettömyydestä kuin
bänditilojen riittävyydestäkin.
Keskustelua alustivat ja johdattelivat JP Väisänen, Joonika Kaukoranta ja Sami
”Frank” Muttilainen.
Kulttuuri lähipalveluna on
liipaisimella kaupungin säästöpaineissa. Toisaalta Guggenheim-direktiivin voimassa
ollessa kaupunkilaiset maksavat jostain, jota eivät itse
käytä tai toteuta aktiivisesti.
– Kulttuuria ei voi ostaa –
se on tehtävä itse. Kulttuuri
on osa peruspalveluja, kansalaisyhteiskuntaa ja kestävää

kehitystä, naulasi JP Väisänen,
käsitetaiteilija ja kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsen.
Väisäsen mukaan itse tehtävä kulttuuri ei saa tarkoittaa
kulttuurin tekemistä pelkästään omarahoitteisesti. Kaupungin kulttuuristrategiassa vuosille 2012–2017 alleviivataan
yksityistämistä.
– Kulttuurikeskuksia rakennettiin aiemmin uusille asuinalueille. Enää kaupungin kulttuuristrategiassa ei vastaavaa
suunnitella. Uusilla alueilla on
luonnollinen tarve uusille kulttuuripalveluille. Yksityistäminen ja kaupallisen kulttuurin
ylivalta on kumottava, täsmensi
Väisänen.
Taidekuraattori Joonika Kaukoranta on liikkunut pitkään virallisen kulttuuristrategian harmaalla alueella. Hän on ollut järjestämässä yli 70 näyttelyä paikallisten harrastajien kanssa.
Kaukorannan mielestä kaupunki voisi kehittää kaupunginosaprojekteja, joissa asuinalueiden omatekoisille projekteille
osoitetaan rahaa ilman ehtoja.
– Kun ihmiset pääsevät tekemään itse – yhteisöllisesti, he
aktivoituvat.
Lähiötapahtumia järjestänyt
kaupunginvaltuutettu ja kirjasto-

ja kulttuurilautakunnan jäsen
Sami Muttilainen vaati kulttuurin viemistä asukkaiden lähelle.
– Kaupunginosatapahtumille
pitää saada lisää tukea kaupungin budjetista. Lisäksi tyhjät tilat
tulee ottaa haltuun.
Esimerkiksi Myllypuron lähiöteatterin kaupungilta saatava
avustus menee kaupungille maksettaviin vuokriin.

Budjettiesitys kaventaa
kulttuurin saatavuutta
Helsinki ei ole rahapulassa. Kulttuuriin käytettävä raha maksaa lisäksi itsensä moninkertaisesti takaisin lisääntyvänä
hyvinvointina.
Kaupunginjohtaja Pajusen
budjettiesitys kaventaa kulttuurin saatavuutta. Kulttuurilautakunnan esityksiä Pajunen
ei katsonut tarpeelliseksi ottaa
huomioon.
– Budjettiesitys supistaa kirjastojen aukioloja, heikentää lapsiperheiden, vanhusten, sairaiden ja vammaisten palveluja ja
karsii lähipalvelujen tiloja. Lisäksi taiteen perusopetus, kulttuurilaitokset ja -palvelut ovat leikkurin alla valtion budjettileikkausten vuoksi, kertoi Väisänen.
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Yleisön puheenvuoroissa
korostui huoli pienituloisten
mahdollisuuksista kulttuuripalvelujen käyttöön. Palvelujen kaupallistamisen ja keskittämisen kautta uhkana
on, että kulttuurissakin vallitsee alkoholipolitiikan laki:
saatavuus ja hinta rajoittavat
käyttöä.
Pieni askel oikeaan suuntaan on sosiaali- ja terveysviraston käynnistämä kulttuurikaveri-toiminta, jonka
tarkoituksena on madaltaa
kulttuurin käytön esteitä ja
mahdollistaa pääsy kulttuuritilaisuuksiin niillekin, jotka
eivät siihen syystä tai toisesta
yksin pysty.
KALLE HERNBERG
Kulttuuri kuuluu kaikille
-tilaisuus järjestettiin 22.10.
ja se oli osa SKP:n KoillisHelsingin osaston järjestämää
kansalaiskeskustelujen
sarjaa. Tilaisuuden puhetta
johti kulttuuripalvelujen
vakikäyttäjä Jorma Heinonen.
Seuraava keskustelutilaisuus
ajankohtaisesta aiheesta pidetään
kevättalvella.

H SKP:n Helsingin posti– ja
logistiikka-alan os.
Toivo Saksala
040 769 7187
topisaksala@gmail.com
H SKP:n Koillis-Helsingin os.
Jorma Heinonen
(09) 351 5568
helsinginpiiri@skp.fi
H SKP:n Käpylän ja
Kumpulan os.
Jorma Juntto
041 531 9121
jorma.juntto@suomi24.fi
H SKP:n Maunulan-Pakilan os.
Maija Hakanen
050 570 4368
maija.hakanen@kolumbus.fi
H SKP:n Helsingin itäisen
alueen os.
Juhani Lilja
0400 722 706
jussi.lilja@iki.fi
H SKP:n Pitäjänmäen os.
Heikki Vuorinen
(09) 566 4408
heikki.vuorinen@helsinki.fi
H SKP:n ja Helsinki-listojen
valtuustoryhmä
www.helsinki-listat.fi
Kaupunginvaltuutettu:
Yrjö Hakanen 050 341 2320
yrjo.hakanen@skp.fi
Varavaltuutetut:
Seppo Lampela

steen1@monsp.com
Heikki Takkinen
0500 504 451
heikki.takkinen@luukku.com
Valtuustoryhmän sihteeri:
Heikki Ketoharju
050 918 9139
valtuustoryhma@ketoharju.
info
H Punainen tähti –
Helsingin kommunistiset
nuoret
helsinki@komnl.fi
punainentahti.blogspot.com
Eespäin 4/2013
Julkaisija SKP:n Helsingin
kaupungin piirijärjestö ry
Päätoimittaja Kalle Hernberg
Taitto Pia Laulainen.
Painatus TA-Tieto Oy,
Helsinki
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Guggenheim-arkkitehdit
helsinkiläisten
kukkarolla
Arkkitehtuurikilpailu on Guggenheim-Helsinki museon
uuden tulemisen kaunis ja katala viehe. Väite siitä, että
helsinkiläiset saisivat nyt jotain maksutta, on harhaanjohtava ja väärä.
Arkkitehtuurikilpailu ilman samanaikaisesti järjestettävää poliittista päätöskeskustelua Guggenheimhankkeen koko taloudesta tulee helsinkiläisille veronmaksajille loppupelissä kalliiksi.
Guggenheim-säätiö maksaa mielellään viestintätoimisto Milttonille siitä, että sen itsensä arkkitehtuurikilpailusta teettämät myönteiset gallupit julkaistaan.
Näin saadaan näyttämään, että yhtäkkiä kaikki haluavatkin Guggenheimin Helsinkiin. Gallupissa kysyttiin
vain arkkitehtuurikilpailusta ilman faktaa, että museo pitäisi loppupelissä rahoittaa helsinkiläisten omilla
verorahoilla.

Kansalaiskeskustelua
tarvitaan
Olemme nyt nähneet Guggenheimin uuden tulemisen.
Tiedämme, että Guggenheim haluaa museon Helsingin
keskustaan, Eteläsataman tontille kansallismaiseman
rantaan. Guggenheim-säätiö tai sen palkkaama viestintätoimisto Miltton ei kuitenkaan ole katsonut tarpeelliseksi kutsua rantarakentamiseen erikoistunutta
Stadin rantaryhmää, asukkaita eteläisestä Helsingistä
edustavaa Eteläisten kaupunginosien asukasyhdistystä
tai helsinkiläisiä taiteilijoita edustavaa Helsingin taitelijaseuraa mukaan kansalaiskeskusteluun.
Guggenheim pyrkii, kuin varkain, tonttivarauksen ja
arkkitehtuurikilpailun koukulla saamaan koko hankkeen ”pakkosiimaan” ja laskun helsinkiläisten veronmaksajien maksettavaksi. Taustalla on halpa ketkujen
logiikka, jossa jo kansainvälistä huomiota saaneen museohankkeen rakentamatta jättäminen olisi kallista ja
haitallista Helsingin imagolle.

Guggenheim-kiire
Kokoomus, vihreät ja demarit ovat juuri sopineet suurista kaupunkilaisia kurittavista peruspalvelujen leikkauslistoista. Guggenheimin uusi tuleminen on leikkaus
politiikasta ja budjettisovusta huolimatta kutsunut Helsingin poliittisen eliitin ylellisille heräteostoksille.
Guggenheim-ostoksilla ollaan ilman tänään tarvittavaa käteistä ja valmiita käyttämään ”luottokorttia”. Poliitikot ovat halunneet unohtaa, että Helsingin kaupunginhallitus äänesti 2012 kumoon koko Guggenheimin.
Arkkitehtuurikilpailusta innostuneet poliitikot haluavat
Guggenheim-kiireessä ohittaa faktan, että heillä ei ole
hankkeeseen kaupunkilaisten antamaa luottoa eikä mitään poliittista päätöstä hankkeen rahoittamisesta.
Guggenheim-porvaripeli on vihellettävä poikki. Itse
Guggenheim-säätiö ei maksa museon rakentamisesta
ja ylläpidosta yhtään mitään. Yksityisistä rahoittajista ei vielä kukaan ole tullut julkisuuteen vastuullisena hankkeen rahoittajana. Koko Guggenheim-lasku ollaan nyt lähettämässä ihan väärään osoitteeseen jokaisen meidän kotiosoitteeseen, vaikka sen oikea osoite
on 1071 Fifth Avenue New
Yorkissa.
JP (Juha-Pekka)
Väisänen
SKP:n puheenjohtaja,
Helsingin kaupungin
kulttuuri- ja
kirjastolautakunnan
jäsen
Kansalaiskeskustelua
Guggenheim-hankkeesta
kirjasto 10
7.12. klo 14-16
Lisätietoa: Touko Niinimäki
touko.niinimaki@gmail.com

Maanantaiklubi on kriittisen keskustelun ja kulttuurin avoin kohtaamispaikka aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina ravintola Milenkassa Sörnäisissä.

Kommunismi ja liberalismi
kättä vääntämässä
Yhteiskunnallista keskustelua on
moitittu aneemiseksi. On sanottu, että aatteet ovat kuolleet.
Toisenlaisen käsityksen sai
Maanantaiklubilla marraskuun
alussa. Keskustelemassa olivat
aatekirjon ja politiikan ääripäät,
SKP:n ja Helsinki-listojen kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen sekä kokoomuksen valtuutettu Wille Rydman. Molemmilta
on ilmestynyt Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjassa
kirjat, joissa he analysoivat Suomen nykytilaa ja näkymiä.
Tiedonantaja-lehti esitteli illan
aikana esiin nousseita teemoja,
joista tähän on otettu poimintoja.
Lyhentämätön artikkeli on luettavissa Tiedonantajan numerosta
42/2013.

Talouskriisistä
Hakanen: ”Nykyisessä kriisissä
ei ole kyse rahapulasta vaan pääomat ovat ylikasautuneet. Yhä
suurempi osa yritysten tuloksista
sijoitetaan kasinotalouteen. Kuvitteellisessa johdannaiskeinottelussa liikkuu 20 kertaa enemmän
rahaa kuin on kaikkien maailmassa tuotettujen tavaroiden ja
palvelujen yhteenlaskettu hinta.
Rahaa on ohjattava reaalitalouteen, jossa työllä luodaan uutta
arvoa.”
Rydman: ”Markkinatalouteen
kuuluu spekulaatio ja riskinotto, mutta riskinotto on ollut kohtuuttoman suurta eikä se ole
kohdistunut sijoittajaan itseensä. Sekä voittojen että tappioiden
pitäisi olla yksityisiä. Kysymys on
siitä, ovatko meillä sijoittamisen
kannustimet kohdallaan.”

Markkinoista
Rydman: ”Hakanen näkee talouden ja markkinat ihmisistä irrallisina, vaikka ne ovat ihmisten
toimintaa. Liikevoittojen tavoittelu syntyy ihmisten inhimillisistä
tarpeista. Markkinat muodostuvat ihmisistä, me kaikki teemme
taloudellisia valintoja.”
Hakanen: ”Kapitalismia ei voi
selittää vain yksilöiden hyvällä tai
pahalla tahdolla eikä vain markkinoilla. Kyse on työn ja pääoman

Kommunisti Yrjö Hakanen ja nuorkokoomuslainen Wille Rydman (oikealla) arvioivat Maanantaiklubilla toistensa uusia kirjoja.
välisestä yhteiskunnallisesta suhteesta, jota hallitsee pääoman jatkuva pyrkimys arvonlisäykseen.
Yksilö on alistetussa asemassa
ja vieraantunut välineistä, joilla hän tuottaa vaurautta. Hän ei
hallitse sitä, miten hänen työnsä
tuloksia käytetään.”

Omistamisesta
ja ihmisestä
Rydman: ”Yksityinen omistusoikeus on korkein ihmisoikeus.
Voimme johtaa loogisesti kaikki
muut ihmisoikeudet siitä. Ihminen omistaa ensinnäkin itsensä
fyysisenä subjektina, eikä kellään
ole oikeutta loukata hänen koskemattomuuttaan. Hän omistaa
myös ajatuksensa ja oikeutensa
ilmaista ajatuksiaan.
Hakasen mielestä demokratia pitäisi ulottaa talouden alalle. Tämä tarkoittaa yksilön valinnanvaran kaventumista. Silloin
taloudesta päättävät kollektiivi
ja poliitikot.”
Hakanen: ”Rydmanin mielestä
hyvinvointivaltio perustuu kyyniseen ihmiskuvaan, jossa ihminen on kyvytön tekemään hyvää
ilman julkista kaitsemista. Hän
rajaa hyvän tekemisen vain yksilön ominaisuudeksi.
Kuitenkin jokainen meistä syntyy ja kuuluu yhteisöihin. Monet
asiat muovaavat arvojamme ja tekomme muovaavat yhteiskunnallisia rakenteita, jotka ylläpitävät

arvoja ja luokka-asemia. Miksi
moraalista vastuuta olisivat vain
yksilötason teot, eivätkä yhteiskunnan rakenteita koskevat yhteisölliset ratkaisut?”

Ympäristöstä
Rydman: ”Kapitalismi tuottaa innovaatioita, jotka lisäävät tuottavuutta ja taloudellista hyötyä.
Joskus innovaatiot voivat rasittaa luontoa. Toisaalta vapaassa
järjestelmässä luonnolle aiheutetut ongelmat huomataan nopeammin kuin suljetuissa. Markkinatalous on itseään korjaava
järjestelmä.”
Hakanen: ”Pääoman arvonlisäyksen logiikka on tuhoisa niin
ihmiselle kuin luonnolle. Tarvitaan pelisääntöjen ja rakenteiden
muuttamista. Toisenlaisen talouden lähtökohtana on energian ja
luonnonvarojen säästö sekä lisääntyvä ihmisten vapaa-aika:
jaetaan toisella tavalla työn tuottavuuden tuomaa hyötyä.”
Yrjö Hakanen: Markkinoiden vai
ihmisen hyväksi? Kommunistin
puheenvuoro.
Wille Rydman: Unelmasta
painajaiseksi? Kuinka hyvinvointivaltio
syö itse itsensä.
Kirjat voi lukea netissä www.kaks.fi/
polemia-sarja
http://maanantaiklubi.blogspot.fi

