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TOIVO KOIVISTO

Avauksia toisenlaiseen Helsinkiin. Vaihtoehtoja vasemmalta.

”Ja flogelit ne sjungas ja puutkin gu n ga s
ja aurinko brennas mua varpaisiin .
Oi F lamma – F lamma, oi F lamma ,
sä muistatkos kuinka me griinailt i i n . ”
Kaarlo Stenvall: Flamma. Levyltä Stadin kadonneet

Helsinkimme ei ole myytävänä!
OLETKO SAANUT TARPEEKSESI POLIITIKOISTA, jotka lupaavat yhtä
mutta tekevät toista? Puhuvat hyvinvointivaltion puolustamisesta, mutta
leikkaavat ja yksityistävät julkisia palveluja? Sanovat olevansa huolissaan
työttömyydestä ja eriarvoisuudesta, mutta laiminlyövät työllistämistä ja
suosivat ökyrikkaita? Kehuvat vaalien alla demokratiaa, mutta keskittävät
valtaa pieneen piiriin ja siirtävät yhä useampia asioita yhtiöiden valtaan?
Niin olemme mekin.
KUTSUMME SINUT MUKAAN tekemään kevään kuntavaaleista
vastalauseen eliitin hyväveli-kerhoille. Nyt riittävät tyhjät lupaukset.
Politiikan suunnan täytyy muuttua. Haluamme avata asukkaille lisää
väyliä osallistua ja vaikuttaa.
HHH
HELSINKI ON KASVAVA JA RIKAS kaupunki, joka tekee voittoa satoja
miljoonia euroja joka vuosi. Miksi samaan aikaan leikataan päiväkotien,
koulujen, terveysasemien, vanhuspalvelujen, kirjastojen ja muiden
palvelujen rahoja? Miksi asukkailta viedään vähästäkin nostamalla
maksuja ja vuokria?
KAUPUNGIN JOHTO HALUAA tehdä Helsingistä metropolin. Näille
haaveille uhrataan Keskuspuisto, Vartiosaari ja monet muut arvokkaat
metsät, rannat, puistot ja kulttuurimaisemat.

YLEINEN JA YHTÄLÄINEN ÄÄNIOIKEUS saavutettiin sata vuotta sitten
työväenliikkeen ja naisliikkeen kamppailun tuloksena. Nyt äänioikeuden
sisältöä ollaan kaventamassa karsimalla kuntien palveluja ja siirtämällä
niitä yhtiöiden valtaan. Laura Räty, Lasse Männistö ja kumppanit
karkaavat yksityisiin firmoihin, joille ovat ensin luoneet markkinoita
leikkaamalla ja ulkoistamalla julkisia palveluja.
OLEMME LOPEN KYLLÄSTYNEITÄ Helsinkiä johtaneisiin
eduskuntapuolueisiin. Haluamme rakentaa hyvinvointikuntaa, jonka
toiminta perustuu asukkaiden osallistumiseen, demokratiaan ja
itsehallintoon. Helsinki voi olla paljon nykyistä parempi kaupunki, joka
huomioi myös duunarit, työttömät ja köyhät. Kaupunki, jossa palvelut
pelaavat niin opiskelijalle kuin eläkeläisellekin. Kaupunki jossa on koti
niin stadilaisille kuin muualta tänne tuleville.
HHH
MEIDÄN KUNTAPALVELUMME EIVÄT OLE KAUPAN. Eivät myöskään
meidän ehdokkaamme. Yhdessä Sinä ja me muut suunnanmuutosta
haluavat voimme tuoda kuntavaaleihin vaihtoehdon. SKP ja Helsinkilistat yhdistävät eri puolueissa ja niiden ulkopuolella toimivia, joille
tärkeintä eivät ole raha vaan ihmiset.
ILMAN SINUA JA LAAJAA YHTEISTÄ toimintaa ei muutos toteudu. Tule
mukaan viemään asukkaiden ääni valtuustoon!
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PÄÄKIRJOITUS

Sanoja ja tekoja
Helsinki on asukkaiden yhteisöllinen asuinpaikka ja pääkaupunki, jossa palvelut toimivat ja päätöksenteko on
avointa, ja jossa tiede, taide ja luovuus kukoistavat.
Näin hienosti alkaa Helsingin strategiaohjelma, nyt
päättyvän valtuustokauden alussa vuonna 2013 hyväksytty paperi. Sitten on se toinen paperi, jonka joku jossain pöytään nuiji, ja jonka nojalla Vuosaaren, Vallilan
ja Töölön terveysasemilta poistettiin takaisinsoittopalvelu
joulukuun alussa. Syntyi melkoinen myrsky, ja Helsingin
Sanomien yleisönosastossa saivat idean isät kuulla kunniansa. Joku voisi kysyä, että kuinka hyvin tämä sopii
strategiaohjelman visioon, että Helsingissä palvelut toimivat asukaslähtöisesti?
Sanat ovat sanoja, mutta se mikä politiikassa merkitsee, ovat teot. Kukahan se aikoinaan sanoikaan, että älkää katsoko heidän suutaan vaan heidän käsiään? Saattoi olla Lenin. Ehkä aikoja sitten annettu neuvo, mutta
silti edelleen aika pätevä. Tekisi mieli korjata sanonta
uuteen muotoon: älä katso strategiaohjelmaa, vaan sen
toteutusta…

Mitä tekemistä tällä kaikella on kuntavaalien kanssa?
Ääntä antaessaan kannattaa miettiä, millaisia tekoja
puolueella on näyttää. Kukapa ei vaalien alla lupaisi parantavansa palveluja niin lapsille kuin mummoillekin?
Mutta kuka aikoi lopettaa asukastalot? Tai suunnitteli
lakkauttavansa Pakilan nuorisotalon ja Oulunkylän työväenopiston toiminnot? Kuka meinasi leikata koululaisten iltapäiväkerhoista eikä halunnut tuoda valtuustoon
vanhuspalveluohjelmaa?
Ja kenen ansiota puolestaan on, että nämäkin kehnot päätökset jäivät vain sanoiksi? Aika monessa kohtaa
katseet kääntyvät SKP:n ja Helsinki-listojen kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakaseen, joka nosti epäkohdat esille ja sai aikaan päätöksen perumisen tai lieventämisen
järkevämmäksi.
Sitten ovat tietysti ne isot asiat, joihin ei tarmokkaankaan valtuutetun voima riitä. Silloin tarvitaan aktiivista kansalaistoimintaa. Ilman sitä ei olisi tänä päivänä
kaupungin ylläpitämiä asukastaloja, lähiterveysasemien
lakkautussuunnitelma olisi edennyt pitkälle ja Keskuspuistoon rakentaminen olisi mennyt läpi ilman suurempaa haloota.
Vielä yksi heitto: syksyllä Helsingin kaupungin asuntojen kolmen alueyhtiön hallituksista yllättäen erotettiin
SKP:n ja SDP:n edustajat kun he olivat puuttuneet sotkuihin Hekassa. Teko se on sekin. Otetaanpa vielä toinen
lainaus samaisesta strategiaohjelmasta:
Kaupunki painottaa kaikessa toiminnassaan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua
sekä avoimuutta.
Nämä ovat sanoja, jotka pitäisi
muuttaa käytäntöön. Äänestämällä SKP:n ja Helsinki-listojen ehdokkaita tiedät mitä tekoja on luvassa.
HEIKKI KETOHARJU
SKP:n Helsingin kaupungin
piirijärjestön puheenjohtaja

TILAA
TIEDONANTAJA
Viikkolehti Sinulle,
joka haluat
vaihtoehtoja
valtavirran medioille.

TARJOUS 3 kk 15 e
(voimassa 9.4. asti).

12 kk 95 e tai
12 kk 70 e (opiskelijat &
työttömät)

P. (09) 7743 810
www.tiedonantaja.fi/
tilaa

Yhteistyöhön solidaarisen
Euroopan puolesta
Euroopan vasemmistossa (European Left) punavihreät, vasemmistolaiset ja kommunistit kokoavat kapitalismin vastaista
joukkorintamaa. Joulukuussa
Berliinissä pidetyssä kokouksessa tähän eurooppalaiseen yhteistyöverkostoon hyväksyttiin uusia
jäseniä niin, että mukana on nyt
40 puoluetta. Suomesta Euroopan vasemmiston jäseniä ovat
Suomen kommunistinen puolue
SKP ja Vasemmistoliitto. SKP:n
puheenjohtaja JP (Juha-Pekka)
Väisänen osallistui Berliinin kokoukseen ja valittiin Euroopan
vasemmiston hallitukseen, puheenjohtajien neuvostoon sekä
henkilöstökomiteaan. Hallitukseen valittiin myös SKP:n varapuheenjohtaja Susanna Rissanen.
Euroopan vasemmiston edustajakokous piti tärkeänä koota
laajaa vasemmistorintamaa fasismia, äärioikeistoa ja rasistista populismia, TTIP- ja CETAkauppasopimuksia sekä veronkiertoa vastaan. Euroopan vasemmisto toimii voimistaakseen
kansojen itsemääräämisoikeutta
ja mahdollisuutta taloudelliseen
riippumattomuuteen. Se toimii
työväenliikkeen ikiaikaisten tavoitteiden hengessä tasa-arvoisen yhteiskunnan ja yhdenvertaisuuden puolesta ja on solidaarinen maahanmuuttajille ja
pakolaisille.
SKP:lle Euroopan vasemmisto
tarkoittaa kansainvälisen luokkataistelun konkretisoimista.
EU:n kapitalistisia rakenteita,
demokratian alasajoa ja työläisten oikeuksien polkemista vastaan on tärkeää verkottua eu-

SKP:n puheenjohtaja JP Väisänen puhumassa Euroopan vasemmiston kongressissa
Berliinissä.
rooppalaisella tasolla.
– Suomalainen EU:n vastainen
toiminta, kuten Vaihtoehto EU:lle
liike, voisi hyvinkin saada uutta
potkua esimerkiksi tanskalaisten
ja portugalilaisten EU-vastaisten
järjestöjen aloitteista. Euroopan
vasemmiston kautta meillä on
yhteyksiä juuri näihin radikaaleihin toimijoihin. Nyt yhteydet
pitää saada suunnitelmista käytännön toimiksi, sanoo Väisänen.

Uusi eurooppalainen foorumi
Berliinissä hyväksytyssä poliittisessa asiakirjassa nostetaan esille idea vuosittain järjestettävästä
eurooppalaisesta puhujalavasta
ja poliittisesta yhteistyöfoorumista nykymenoon tyytymättömille,
edistyksellisille ja demokraattisille voimille. Uusi eurooppalainen foorumi vahvistaisi muu-

toksen joukkovoimaisuutta ja
vasemmistolaisia voimasuhteita. Ensimmäinen foorumi järjestetään loppusyksystä Ranskan
Marseillessa.
– Muun muassa Ruotsin vasemmistopuolueen puheenjohtaja Jonas Sjösted ja Euroopan
vihreät kertoivat Berliinin kokouksessa, että haluavat olla mukana tässä aloitteessa, kertoo
Väisänen
Marseillen foorumista tulee
avoin, pluralistinen ja sen työtavat perustuvat osallistumiseen.
Foorumin suunnitellaan kokoavan myös ay-toimijoita, taiteilijoita, marxilaisia tutkijoita ja
feministejä.
– Nyt on tärkeää saada viesti meidän paikallisille kansalaisjärjestöille ja nykymenoon tyytymättömille joukkoliikkeille täällä Suomessa, että syksyllä Marseilleen lähdetään joukolla.

Ay-väen rauhanpäivät
Vuosittain järjestettävät Ay-väen rauhanpäivät pidettiin tammikuussa Lahden kansanopistolla. Viikonlopun tapahtumassa oli osanottajia yli 130. Päivien
painavinta antia oli Rauhanpuolustajien puheenjohtajan Markku Kangaspuron esitelmä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta
Itämerellä.
Selkeän ja kiinnostavan esitelmän runkona olivat kartat ja tilastot, joiden avulla Kangaspuro
osoitti, että suurin uhka demokratialle ei ole hybridisota vaan
sisäsyntyiset talouden ja yhteiskunnan kriisit. Venäjä ei uhkaa
hyökätä Suomeen.
Kansainvälinen painopiste on
muuttunut ja maailmanpolitiikan suuret jännitteet eivät löydy
Euroopasta vaan Tyyneltämereltä, Kangaspuro totesi. Suomen
etu on pysyä sitoutumattomana,
Natoon ei pidä liittyä. Pysäyttävää oli kuulla, että noin 10 prosenttia kaikista asevarustelumenoista riittäisi poistamaan absoluuttisen köyhyyden maailmasta.
Pohjois-Afrikan konflikteista
ja rauhan edellytyksistä alusti
professori emeritus Tuomo Melasuo. Sitä ennen katsoimme elokuvan Länsi-Saharan tilanteesta.
Yksi teemaryhmistä käsitteli Syyrian tilannetta.

Ammattiyhdistysväki kokoontui Lahdessa rauhanpäiville.

Medialukutaito
Keskusteluissa tuli useammankin kerran korostettua, että medianlukutaito on tärkeää. Kullakin osapuolella on oma näkökulmansa siihen, ketkä ovat hyviä ja
ketkä pahoja. Todelliset tapahtumat ovat paljon monimutkaisempia. Väkivallattoman vastarinnan
teema oli voimakkaasti esillä varsinkin näkemässämme elokuvassa. Sekin on asia, josta julkisuudessa puhutaan vähemmän kuin
aseista ja pommituksista.
Rauhanteemojen lisäksi puhuttiin yhteiskunnallisesta ilma-

piiristä ay-liikkeen haasteena.
Alustajina olivat viiden ammattiliiton – JHL:n, SEL:n, Superin,
Rakennusliiton ja Tehyn – johtohenkilöt. Päivien viimeisenä keskustelun aiheena oli Suomi 100
vuotta ja keskustelun ytimessä
olivat monikulttuurisuus ja sen
ongelmat.
Työpaikkojen rauhantoimikuntaan valittiin seuraavalle
kaksivuotiskaudelle 32 henkilöä,
joista kolmasosa on uusia.
TALVIKKI KOIVU
Työpaikkojen
rauhantoimikunnan jäsen
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Kovaa peliä miljardiomaisuudella
Helsingin kaupungin vuokrataloyhtiö Heka Oy:n johdon omavaltaiset toimet saavat jatkua. Kaupungin johto on valinnut omituisen löperön linjan. Vaikka Hekan
ja sen alueyhtiöiden hallussa on
yli 2,5 miljardin edestä kaupungin omaisuutta, ei alueyhtiöitä
haluta pitää kaupungin omistajaohjauksen piirissä eikä Hekan
toiminnan avoimuuteen ja asukkaiden osallistumiseen ole juurikaan panostettu.
Kontulan, Myllypuron ja Vesalan hallituksissa poliittisena
edustajanamme toimineen Eero Rasijärven ja SDP:n edustajan Esa Pennasen erottaminen
näiden alueyhtiöiden hallituksista rikkoi selkeästi kaupunginvaltuuston linjauksia. Ilmeisesti
asettuminen yhdessä asukkaiden
edustajien kanssa vastustamaan
toimitusjohtaja Jaana Närön näkemystä toimitusjohtajavalinnassa oli Hekalle liikaa.
Vastoin julkisuudessa esitettyjä väitteitä (HS 3.1.) erotuspäätöksessä ei noudatettu kaupungin tai Hekan normaaleja menettelyjä. Asiaa ei myöskään pyritty
etukäteen ratkaisemaan hallitusten asukas- tai poliittisten edustajien kanssa.
Kun apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki (vihr) asettui
tukemaan asiassa omavaltaisesti
toiminutta toimitusjohtaja Näröä,
päätti SKP:n ja Helsinki-listojen
ryhmä viedä asian kaupungin sisäisen tarkastuksen ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn.

Eikö korruptiotapauksista
oteta opiksi?
Sinnemäen valitsema toimintatapa tuntuu erityisen oudoksuttavalta viime aikoina esiin tulleiden
väärinkäytösten valossa. Varsinkin kun juuri Rasijärvi on puuttunut toistuvasti erilaisiin väärinkäytöksiin. Avoimuuden puolesta liputtavien vihreiden luulisi

Miljoonarötös
opetusvirastossa

toimivan juuri päinvastoin.
”Tasa-arvo etenee kun saamme hyvien veljien lisäksi nyt
nauttia myös hyvistä siskoista”,
murjaisee Rasijärvi. ”Vakavasti
puhuen, suurin ongelma on siinä, että nyt kaikista vedätyksistä
vastaavat täysmääräisesti asukkaat, vaikka taloudellinen vastuu
kuuluisi väärinkäytöstapauksissa ehdottomasti niihin syyllisten
tai kaupungin kannettavaksi.”
Myös SDP:n edustajana hallituksessa toiminut Esa Pennanen
pitää tilannetta ongelmallisena.
”Eniten tässä närästää se, miten
asukkaiden, alueyhtiöiden ja Heka Oy:n kannalta parasta ratkaisua ei tehty, vaan valittiin Hekan
hallinnolle mieleisin ehdokas.”

Asukasdemokratiasta
kumileimasin
Kaiken kaikkiaan kaupungin
vuokra-asuntojen tilanne kehittyy huolestuttavaan suuntaan.
Sen sijaan, että asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia vahvistet-

Satojen tuhansien eurojen väärinkäytökset nostettiin esiin asukkaiden ja Heka-Kontulan hallituksen jäsenten yhteistyöllä. Hallituksen jäsenet Esa Pennanen (kuvassa
oikella) ja Eero Rasijärvi (vasemmalla) ”palkittiin” työstään potkuilla. Kuvassa keskellä Tiina Sandberg Heka-Suutarilan vuokralaistoimikunnasta.
taisiin, pyritään täysin päinvastaiseen suuntaan.
Valmisteilla oleva Hekan alueyhtiöiden fuusio ja sen mukana
tuotavat uudet hallintomallit vievät asukkailta osan vähistäkin
valvontamahdollisuuksista, joka
heillä on tähän asti ollut. Tämäkään ei kuitenkaan Sinnemäelle
ja Närölle riitä. He pyrkivät siirtämään loputkin päätösvallasta

omiin käsiinsä väittämällä, että Hekan alueyhtiöt eivät kuulu
kaupungin omistajaohjauksen
piiriin. Näin kaupunginvaltuusto
tai edes kaupunginhallitus eivät
pääsisi ohjaamaan ja valvomaan
Hekan miljardien käyttöä. Tämä
koplaus pitää saada pysäytettyä
välittömästi.
TIINA SANDBERG
Heka-Suutarilan VTK:n jäsen

Tonttivuokran jättikorotus
uhkaa 750 taloyhtiötä
Asumisen kalleus on Helsingin
suurimpia ongelmia. Siihen vaikuttaa osaltaan kaupungin tonttimaastaan perimä vuokra, joka
on esimerkiksi Tukholmaa tai
Wieniä merkittävästi korkeampi.
Tonttivuokrien korotuksista on
päätetty kaupunginvaltuustossa
edellisen kerran vuosina 2010 ja
2015, ja uusi kierros on luvassa
kuntavaalien jälkeen.
Korotuksia on valmisteilla 750
vanhan sopimuksen tullessa uusittavaksi. Tonteista osa on omakotitontteja, osalla on vuokra- ja
muita kerrostaloja. Eniten uusittavia sopimuksia on Käpylässä,
Kumpulassa, Koskelassa ja Toukolassa. Lisäksi sopimuksia uusitaan Hermannissa, Vallilassa,
Oulunkylässä, Haagassa, Munkkiniemessä, Kaarelassa, Herttoniemessä ja Vartiokylässä.
Sopimusten uusiminen alkaa

syksyllä ja päätös on tulossa valtuustoon 2018 alkuvuodesta.
Voimaan sopimukset tulisivat asteittain 2020 alkaen.

Tonttivuokra 2 – 3 €
asuntoneliöltä
Valtuuston edellisillä kierroksilla
korottamat tonttivuokrat ovat näkyneet tavallisen asukkaan kukkarossa kymmenien, jopa muutaman sadan euron korotuksina
yhtiövastikkeeseen tai vuokraan
kuukaudessa. Pelkästään tonttivuokriin menee jo 2 – 3 euroa
asuntoneliöltä. Helsingin tonttimaasta yli 60 % on kaupungin
vuokraamaa, joten korotukset
koskevat suurta osaa asukkaista.
Valtuuston päättäessä vuokrien määräytymisperusteista edellisen kerran, rajuja korotuksia

ajoivat erityisen aktiivisesti vih
reät ja kokoomus. Heidän perustelunsa korotuksille olivat suurelta osin virheellisiä ja ilmensivät sosiaalisesti erittäin kovia
omistaja-asenteita. Jättikorotusten puolesta äänestivät kokoomuksen ja vihreiden lisäksi SDP,
keskusta, RKP, kristilliset ja puolet perussuomalaisten ryhmästä.
Kaupunki rahastaa tonteilla
perimällä vuosittain vuokraa 4
prosenttia tontin laskennallisesta arvosta. Arvo on määritelty vedoten rakennusoikeiden markkinahintaan, jotka ovat usein
mielivaltaisia, koska tonteilla ei
ole käyty kauppaa. Maksamaan
joutuu myös käyttämättömästä
rakennusoikeudesta.
Vuokrat tuottavat kaupungin
kassaan nykyisin vuodessa noin
170 miljoonaa euroa. Summaa
voi verrata Kiinteistötoimen bud-

jettiin, jonka tulos on noin 300
miljoonaa ylijäämäinen.
SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä on ajanut tonttivuokrien kohtuullistamista yhdessä asukasliikkeiden kanssa.
Valtuustoryhmän vastaesityksessä tontinvuokran laskennassa käytetään 2 prosentin tuottotavoitetta. Sekin tulouttaa lisää
riihikuivaa kaupungin kassaan,
koska uusittavia sopimuksia ja
uusien rakennettavien alueiden
sopimuksia tulee koko ajan lisää.
SKP:n mielestä kunnan tehtävänä ei ole voiton tavoitteleminen tonttimaan ansiottomalla
arvonnousulla, vaan kaupungin
tulee pyrkiä turvaamaan asukkaiden oikeus kohtuuhintaiseen
asumiseen.
KALLE HERNBERG
Opettaja, Malmi

Opetusvirastossa paljastunut miljoonaluokan kavallus ja korruptio herättävät vakavia kysymyksiä
Helsingin kaupungin hankintojen valvonnasta. Miten viraston tietotekniikkapäällikkö on voinut vetää välistä tietotekniikan
hankinnoissa jopa miljoonia euroja? Eikö hankintoja ja päällikköä valvonut
kukaan? Eikö rakennusvirastossa muutama vuosi
sitten paljastunut korruptiojuttu opettanut mitään?
Julkisuudessa kerrotun
mukaan rötökset tapahtuivat koulujen tietotekniikan
hankinnoissa useamman
vuoden aikana ja liittyivät
alle 30 000 euron hankintoihin, joita ei tarvinnut
kilpailuttaa. Vaikka päälliköllä oli valtuus päättää
näistä hankinnoista, piti
niistä sääntöjen mukaan
tehdä kirjalliset päätökset
jotka ovat menneet tiedoksi viraston johdolle ja opetuslautakunnalle, joilla oli
otto-oikeus päätöksiin.
Eikö kukaan kiinnittänyt huomiota siihen, että
tietotekniikassa on valtavasti hankintoja, joiden
summa on ”sopivasti” juuri kilpailuttamisrajan alapuolella? Tai eikö pidetty
kirjaa siitä, vastasivatko
kouluihin tulleet laitteet
sitä, mistä maksettiin?

Mitä opitaan?
Tapauksen vakavuutta lisää se, että opetusviraston tietotekniikan osaaminen – tai pikemminkin sen
puute – on jo pitkään herättänyt arvostelua. Rötöksillä ei voi selittää kaikkea
jälkeenjääneisyyttä.
Opetusvirasto alkoikin
viime vuonna uudistaa tietotekniikan hallintoaan.
Kannattaisi kuunnella
enemmän opettajia ja oppilaita. Kuullun ymmärtäminen ei tosin ole viraston vahvoja puolia, kuten
kouluverkkotarkastelutkin
osoittavat.
SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä teki jo vuonna
2015 aloitteen koulujen
tietotekniikan laitteiden,
ohjelmistojen, verkkoyhteyksien, digitaalisten oppimisympäristöjen ja tietotekniikan tuen parantamista ja sen yhdistämisestä pedagogiikan ja didaktiikan kehittämiseen. Valtuustoryhmä varoitti myös
korruption ja harmaan talouden riskeistä, kun Helsingin johtaminen ja virastot päätettiin keskittää jättikokoisiin yksiköihin.
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VAALILUPAUKSET

JA MITEN NE PETET TIIN
SANAT

”Palveluja ei saa
alibudjetoida”
”Demarit ovat joka vuosi kamppailleet korjatakseen erityisesti sosiaali-, terveys- ja opetustoimen käyttövarojen alimitoitusta.” (Stadin demareiden ohjelma kuntavaaleissa
2012).
Helsingin kaupungin palvelujen
määrärahojen alimitoittamista ilmoittivat vaalien alla vastustavansa
demarit, vihreät, Vasemmistoliitto ja
monet muut.
Kaupunginvaltuusto on kuitenkin hyväksynyt tällä vaalikaudella
talousarviot, joissa palvelut on jatkuvasti alibudjetoitu. Vain SKP ja
Helsinki-listat on esittänyt valtuustossa joka vuosi budjetteihin lisää
rahaa muun muassa sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuuritoimeen.
Samaan aikaan kaupunki on tehnyt voittoa. Tulos vuonna 2012 oli
138 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja
viime vuonna peräti 496 miljoonaa.
Näiden miljoonien päälle tulevat vielä kaupungin omistamien yhtiöiden
voitot.
Kaikkien eduskuntapuolueiden
edustajat hyväksyivät esimerkiksi
tälle vuodelle budjetin, jossa toimintamenot vähenevät yli 3 prosenttia,
mutta ylijäämää kasataan 120 miljoonaa. Lisää rahaa palveluihin esittivät vain Yrjö Hakanen (SKP & Helsinki-listat) ja René Hursti.

”Työttömiä ei saa unohtaa”
”Työttömiä ei saa unohtaa. Kunnan on tarjottava
työtä tai muita työllistymistä tukevia palveluita
myös pitkäaikaistyöttömille.” (Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma 2012)
Valtuustokauden alkaessa oli Helsingissä
työttömiä 26 500 ja heistä pitkäaikaistyöttömiä
6 000. Nyt työttömiä on 41 300 ja pitkäaikaistyöttömiä yli 17 800.
Vaikka työttömyys on pahentunut, ei työllisyyden hoitoon ole lisätty rahaa. Tämän seurauksena kaupunki joutuu maksamaan Kelalle
sakkomaksua 56 miljoonaa euroa, joka on paljon enemmän kuin kaupunki käyttää työllisyyden hoitoon.
SKP ja Helsinki-listat on esittänyt joka vuosi
lisää rahaa työllisyyteen, erityisesti nuorten ja
pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen, sekä vakanssien lisäämistä kaupungin palveluissa. Esitys työllisyysrahojen lisäämisestä tämän vuoden
budjetissa torjuttiin äänin 79 – 4.

”Demokratia ja osallisuus
vahvistuvat”
”Suoraa demokratiaa ja kaupunginosiin omat valtuustot!” (Helsingin Vasemmistoliiton vaaliohjelma
2012)
Päättymässä olevan valtuustokauden suurimpiin
ratkaisuihin kuului kaupungin koko johtamis- ja virastojärjestelmän laittaminen uusiksi. Asukkaiden
ja valtuuston vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen
sijasta uudistus tehtiin keskittämällä valta entistä
pienempään piiriin ja lopettamalla suurin osa lautakunnista. Ratkaisu syntyi kokoomuksen ja vihreiden lehmänkauppana, jossa kokoomus sai johtavien virkamiesten valtaa korostavan toimialamallin
ja vihreät pormestarimallin. Demarit, Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset ja keskiryhmät hyväksyivät
tämän, kun myös niille luvattiin lisää tukea.
Valtaa keskittävää hallintosääntöä vastustivat
vain SKP:n ja Helsinki-listojen Hakanen, sitoutumaton Hursti, kaksi VAS:n valtuutettua ja yksi Perussuomalaisten valtuutettu.

TEOT
Valtuustoäänestys uudesta
hallintosäännöstä 16.11.2016.
(Vihreällä kyllä-äänet 77, punaisella ei 5,
valkoisella poissa 3)

Kaupungin ylijäämät paisuvat
SEURAUS

VUOSI

YLIJÄÄMÄ

2012

138 mi lj oon aa €

2013

194 mi lj oon aa €

2014

379 mi lj oon aa €

2015

282 mi lj oon aa €

2016

496 mi lj oon aa €

!

Luvut ovat kaupunkikonsernin tulos vahvistetussa
tilinpäätöksessä (viime vuosi on kaupunginkanslian
ennuste). Ylijäämistä osa on käytetty investointien
rahoittamiseen ja osa makaa pankkitileillä, joilla on
talletuksia noin 720 miljoonaa euroa.
Infografiikka: Eespäin-lehti

Lähde: Helsingin tietokeskus
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Lisätietoja:
>>www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/
paatoksenteko/kaupunginvaltuusto
>> www.helsinki-listat.fi

”Vihrein yleiskaava”
”Vihrein yleiskaava, mitä Helsingissä on koskaan tehty.” (Vihreiden ryhmäpuheenvuoro
yleiskaavaehdotuksesta)
Valtuustokauden suurimpia ratkaisuja oli
uuden yleiskaavan hyväksyminen. Koskaan
ennen ei kaavaesitykseen ole tullut niin paljon
palautetta asukkailta – ja koskaan ennen sitä
ei ole sivuutettu niin totaalisesti kuin yksimielinen kaupunkisuunnittelulautakunta nyt teki.
Yleiskaavassa varattiin rakentamiselle yli
kaksi kertaa enemmän alueita kuin kovim
pienkaan kasvuennusteiden mukaan tarvitaan. Rakentaminen ulotettiin Keskuspuistoon, Vartiosaareen, Ramsinniemeen ja Helsingin 30:sta laajasta metsäalueesta peräti
27:ään.
Yrjö Hakanen esitti yleiskaavan palauttamista ylimitoitettujen rakentamistavoitteiden
supistamiseksi, viher- ja virkistysalueille rakentamisen vähentämiseksi ja asukkaiden
mielipiteiden ottamiseksi paremmin huomioon. Se torjuttiin kokoomuksen, vihreiden,
SDP:n ja Vasemmistoliiton äänin 63 – 16. Kokoomus, vihreät ja demarit hylkäsivät myös
esityksen Keskuspuiston suojelemisesta.

”Länsimetro valmistuu
2014”

”Kohtuuhintaista
asumista”
”Asumisen kohtuuhintaisuus suhteessa
käytettävissä oleviin tuloihin, on oltava kaikkien helsinkiläisten oikeus.”(Kokoomuksen
ryhmäpuheenvuoro asunto-ohjelmasta
2012)
Asuntojen vuokrat ja hinnat kohoavat
Helsingissä jatkuvasti, ja muuta maata nopeammin. Välillä jo hieman vähentynyt asunnottomuus on kääntynyt taas
kasvuun.
Valtuuston enemmistön hyväksymän
asunto-ohjelma merkitsee kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen osuuden jatkuvaa
supistumista. Suurin osa asuntotuotannosta on sääntelemätöntä kovan rahan
tuotantoa. Kokoomuksen, vihreiden ja
SDP:n johdolla valtuusto on lisäksi kiihdyttänyt asumismenojen nousua korottamalla
tonttivuokria jopa 10–15 –kertaisiksi.
SKP ja Helsinki-listat on esittänyt vuokra-asuntotuotannon osuuden nostamista
nykyisestä 25 prosentista puoleen. Lisäksi
tarvitaan vuokrasäännöstelyä, tonttivuokrien korotusten kohtuullistamista ja kaupungille oma rakennusliike.

MAHDOL
LISUUS

”Helsinki liikkuu vihreästi.” (Vihreiden kuntavaaliohjelma 2012)
Länsimetron piti valmistua vuonna 2014,
mutta se ei ole vieläkään valmis. Alun perin
hinnaksi ilmoitettiin noin 700 miljoonaa. Sitä on nostettu kuusi kertaa, nyt jo 1,2 miljardiin. Eivätkä tässä luvussa ole vielä automaattimetron epäonnistumisesta seuraavat
laskut.
Yrjö Hakanen teki vuodesta 2013 alkaen
useita esityksiä kustannusten saamiseksi
kuriin, mutta valtuuston enemmistö torjui
ne. Esityksiä vastustivat etenkin vihreät,
joilla onkin ollut avainasemat metrohankkeen valvonnassa: asiasta vastaava apulaiskaupunginjohtaja, konsernijaoston puheenjohtaja ja liikennelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja.
Viime joulukuussa valtuusto lopulta hyväksyi Hakasen esityksen, joka edellyttää
Länsimetro Oy:n päätösten julkisuutta ja
toimia, joilla kustannusten nousu estetään.
Hakanen vastusti aikoinaan ainoana valtuustossa automaattimetroa ja varoitti juuri niistä ongelmista, joihin hanke kaatui.

SKP:N JA HELSINKI-LISTOJEN
TULOKSIA VALTUUSTOSSA

Yksikin edustaja voi saada aktiivisuudella, yhteistyöllä ja
asukkaiden tuella tuloksia kaupunginvaltuustossa. Tässä
esimerkkejä SKP:n ja Helsinki-listojen tuloksista valtuustossa:
• Vanhuspalveluohjelma saatiin
valtuustoon päätettäväksi. Riittäviä
resursseja ei kuitenkaan saatu.
• Olimme mukana käynnistämässä
toimintaa asukastalojen puolesta ja
talot säilyivät.
• SKP&Helsinki-listat oli ensimmäinen
valtuustoryhmä, joka asettui
vastustamaan Guggenheim-esitystä.

Valtuustoäänestys yleiskaavan
palauttamisesta 26.10.2016
(Vihreällä kyllä-äänet 63, punaiselle ei
16, sinisellä tyhjää 5, valkoisella pois 1)

?

• Yleiskaava saatiin lähetekeskusteluun
valtuustoon. Olimme mukana
puolustamassa viheralueita, mutta
valtuuston enemmistö sivuutti
asukkaiden mielipiteet.

• YK:n päätökset Israelin miehittämillä
palestiinalaisalueilla toimivien
yritysten boikotoimisesta otetaan
huomioon.
• Varmistetaan, että Apottitietojärjestelmän toteutus
yhdysvaltalaisen yrityksen kanssa ei
vaaranna tietosuojaa.
• Selvitetään kaupunginjohtajien ja
johtavien virkamiesten karenssi siirtyä
kilpailevaan yksityiseen.

• Työväenopiston Oulunkylän
toimipisteelle saatiin jatko.
• Helenille velvoite tarjota kiinteistöille
aurinko- ja muun uusiutuvan
energian hyödyntämistä.
• Pakilan nuorisotalon lopettaminen
estettiin yhdessä alueen järjestöjen ja
valtuutettujen kanssa.
• Tietotekniikan avointen rajapintojen
määrittelystä eteni.
• Työehtosopimusten sitovuuden
vahvistaminen sote-viraston
ostopalveluissa.
• Oikeusasiamiehen moitteet
sote-virastolle virheistä
asunnonmuutostöissä.
• Aloite tokaluokkalaisten
iltapäiväkerhopaikkojen lisäämisestä.

• Päätös edellyttää Länsimetron
päätösten julkisuutta ja
budjettiylitysten loppua.

• Aloite Mellarin ja Kontupisteen
tietotekniikkapalvelujen
turvaamisesta.

• Esittämämme aloite osallistuvaan
budjetointiin on edennyt.

• Saamen kielen ja saamenkielistä
opetusta koskeva aloite etenee.

• Asukkailta lähtenyt aloite Maunulatalosta ja sen osallistuvasta
demokratiasta toivat tulosta.

• Vuoden 1918 punavankileirien
historiaa koskeva aloite johti laajan
tutkimuksen julkaisemiseen.

• Aloite Kauppatorin
käsityöläispaikkojen turvaamisesta toi
tulosta.
• Päihdekuntoutuksen ylivelkaisten
lapsiperheiden tuen parantaminen.

5
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Hallituksen soteesitys hylättävä
Hallituksen esitys sote- ja
maakuntauudistukseksi
ei tuo ratkaisuja tärkeimpiin ongelmiin, joita ovat
sosiaali- ja terveydenhuollon perustason resurssipula, eriarvoisuus
palvelujen saamisessa,
ennaltaehkäisevän toiminnan vähyys ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien puute, arvioi
Suomen kommunistinen
puolue lausunnossaan.
Juha Sipilän hallituksen esitys lisää eriarvoisuutta, vaikka tavoitteena piti olla terveys- ja hyvinvointierojen
kaventaminen.
Hallituksen esittämä menojen leikkaaminen kolmella miljardilla eurolla,
palvelujen yhtiöittämispakko ja ns. valinnanvapaus heikentävät lähipalveluja ja pirstovat
palvelukokonaisuuksia.
Palvelujen ja niiden
saatavuuden parantamisen sijasta kyse on valtavasta julkisten palvelujen
kilpailuttamisen ja yksityistämisen ohjelmasta,
syyttää SKP.
Maakuntavaltuusto
valittaisiin vaaleilla, mutta sille ei anneta todellista
valtaa. Maakuntahallinto
tarkoittaa enemmänkin
kuntien itsehallintoon
nyt kuuluvien asioiden
siirtämistä sote-palvelujen osalta ministeriöiden
ja yhtiöiden valtaan. Se
kaventaa itsehallintoa ja
demokratiaa.

Pormestareille ökypalkat,
asukasdemokratiasta ei tietoakaan
Pormestarivaalien alle jää se tosiasia, että Helsingissä on päätetty
lakkauttaa kaikki nykyiset lautakunnat ja siirtyä neljän superlautakunnan malliin. Mihin hukkuu
asukkaiden ääni?
Helsingin kaupunginvaltuusto
hyväksyi kesällä 2016, valtuustokauden loppumetreillä, uuden
johtamisjärjestelmän. Järjestelmän uudistamista perusteltiin
demokratian edistämisellä, mutta käytännössä esitys ei tuo lisää
demokratiaa, vaan kaventaa sitä.
Julkisuudessa keskustelu
pyörii pormestarien ympärillä:
mikä puolue asettaa minkäkin
ehdokkaan. SKP ja Helsinki-listat ei ole innostunut pormestariehdokkaan asettamisesta: emme
kannata uudistusta, jossa valtaa
keskitetään yhä pienempään piiriin. Emme usko, että pormestarimalli lisää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Eikä kuntavaalissa valita yhtä johtajaa vaan
85 hengen valtuusto.
14 000 euron kuukausipalkkaa (+ kokouspalkkiot) nauttiva
pormestari ja 10 000 euron kuukausipalkalla toimivat apulaispormestarit ovatkaupunginhallituksen jäseniä ja johtavat kukin
yhtä superlautakuntaa. 15-henkisestä hallituksesta osa siis on
kokopäivätoimisia ammattipoliitikkoja, ja toinen puoli luottamushenkilöitä. On ilmeinen vaara, että kaupungin johtoon syntyy entistä tiiviimpi pieni piiri,
joka päättää keskeisistä asioista.

Valta Helsingin kaupungintalolla keskittyy entistä harvemmille. Uudelle pormestarille maksetaan palkkaa 14 000 euroa + kokouspalkkioita noin 2 500 euroa
kuukaudessa.

Suurin osa lautakunnista
lopetetaan
Helsingissä on tällä hetkellä 28
lautakuntaa ja johtokuntaa. Kun
uusi johtamisjärjestelmä astuu
voimaan kesäkuussa, lautakuntien määrä putoaa neljään. Tämä
on uudistuksen vakavin muutos:
lautakunnat muuttuvat tiettyyn
alaan ja palvelujen sisältöihin
konkreettisesti keskittyvistä elimistä paikoiksi, joissa hallinnoidaan suuria kokonaisuuksia.

Jatkossa asukkaiden on yhä
vaikeampi löytää paikkaa, jossa
omaa elämää koskevat konkreettiset päätökset tehdään. Suuret
jättilautakunnat tekevät myös
päätöksiä ylätasolla, ja käytännön toteutus jää virkamiesten
vastuulle.

Missä asukasdemokratia?

ja kaupungin demokratiapilotissa muutamia vuosia sitten. Myös
omaehtoista asukastoimintaa on
puskenut joka puolelta: on asukastaloja, puistokirpputoreja,
ravintolapäivää, Block Partyja ja
kansalaisjärjestöjen yhteistyötä.
Onkin erikoista, että johtamisjärjestelmän uudistuksessa ei näitä
kokemuksia huomioitu lainkaan.
Mitään konkreettisia esityksiä
asukkaiden vallan ja toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi
ei päätökseen kirjattu.
SKP ja Helsinki-listat oli kaupunginvaltuuston ryhmistä ainoa, joka koko valmistelun ajan
esitti huolen demokratian kapenemisesta ja lopulta vastusti esitystä siinä muodossa, kuin
se valtuustoon tuotiin, yhdessä René Hurstin kanssa. Myös
pormestarien ja johtavien virkamiesten ökypalkkoja vastustimme jo silloin kun muut ne vielä
hyväksyivät.
Lopulta kun tammikuussa
pormestarien palkoista päätettiin, esitti Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo SKP:n ja Helsinki-listojen Yrjö Hakasen kannattamana pormestareille edes
vähän alempia palkkoja. Luulisi, että Helsinkiä kykenee johtamaan samansuuruisella palkalla
kuin pääministeri Suomea.
HEIKKI KETOHARJU
SKP:n Helsingin kaupungin
piirijärjestön puheenjohtaja

Helsingissä on testattu uusia
osallistuvan demokratian muoto-

Vaihtoehtoinen malli
Keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen hallituksen esittämä
sote-malli on syytä hylätä, SKP vaatii. Puolue
esittää uutta valmistelua, jonka lähtökohtana
on perustason palvelujen järjestäminen kunnissa ja pääsääntöisesti
kuntien omana tuotantona. Samalla on syytä kehittää lähidemokratiaa ja
myös työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia.
Erikoistason palvelujen järjestämisvastuu olisi maakunnilla ilman yhtiöittämispakkoa. Maakuntavaltuustojen alaisuuteen koottaisiin pääosin myös valtion aluehallinnon tehtävät.
Terveyskeskusmaksuilla ja palvelumaksujen korotuksilla ei saa
vaikuttaa pienituloisten
mahdollisuuksia käyttää
palveluja. Palvelujen rahoituksen tulee perustua
progressiiviseen verotukseen, joka koskee myös
pääomatuloja.

Osallistuvan demokratian
Maunula-talo
Maunula-talon avajaisviikon
täyttivät helmikuun alussa lähes 50 tapahtumaa ja pari sataa
esiintyjää. Lähes kaikki esiintyjät ovat nykyisiä tai entisiä maunulalaisia: pianisti Iiro Rantala,
Kärtsy Hatakka plays Flatus,
Kansallisteatterin maunulalaisten kanssa tuottama Muotokuvia, asukkaiden valokuvaesityksiä Keskuspuistosta ja Maunulan luonnosta, kansanmusiikkiyhtye Juurakko, Musta Barbaari & Prinssi Jusuf, m-cultin
mediataidetta, kirjailija Jukka
Viikkilä, nuoret sirkustaiteilijat
Ohto&Amos, trubaduuri Pirjo
Sipi ja monet muut.
Uudesta kulttuuritalosta löytyvät kirjasto, nuorisotalo, työväenopisto, monitoimisali ja kahvila, joka työllistää ravintola-alan
nuoria työttömiä. Talo on monessakin mielessä asukkaiden
toiminnan tulosta. Onkin paikallaan, että avajaisjuhlan puhujiksi
oli valittu apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen ja pääarkkitehti Mikko Summasen lisäksi
asukasedustajat Emilia Palonen
ja Tapani Kontiola.

Väkeä ja iloisia kasvoja riitti, kun Maunula-talon ovet avattiin: Onhan talo asukkaiden laajan ja pitkäjänteisen toiminnan tulos.

Ensimmäisen aloitteen kirjasto- ja kulttuuritalon rakentamisesta Maunulaan teki työväen sivistystyön veteraani Kalle Kuittinen vuonna 1983 paikallisessa
SKP:n lehdessä. Sitten asiaa ajettiin Maunula-seuran ja asukkaiden aktiivisuudella läpi parinkin
laman. Alueella asuva kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen teki
siitä moneen kertaan aloitteita ja
lopulta valtuusto hyväksyi talon
investointiohjelmaan.
Asukkaiden aloitteesta Maunulassa käynnistyneen demokratiahankkeen puitteissa asukkaat
pääsivät alusta alkaen mukaan
suunnittelemaan taloa yhdessä
K2S-arkkitehtitoimiston ja virkamiesten kanssa. Talon toimintakin on suunniteltu osallistuvan
budjetoinnin prosessissa.
Näin syntyi osallistuvan demokratian toimintamalli, jonka avoimissa foorumeissa asukkaat ovat
mukana hyväksymässä talon
budjetin ja toimintasuunnitelmat sekä valitsevat edustajansa
talon hallintoon. Osallistuminen
on laajentunut taloa ympäröivän
puiston suunnitteluun. – Ehkä
jatkossa muuallekin?

1 / 2 0 1 7 E E S PÄ I N !

SKP ja Helsinki-listat
tuo vaihtoehdon kuntavaaleihin
Huhtikuun alussa pidettävissä
kuntavaaleissa voit ottaa kantaa siihen, mihin suuntaan Helsinki kehittyy? Jatkuuko kokoomuksen, vihreiden ja demareiden
johtama politiikka, joka heikentää palveluja, pahentaa työttömyyttä, nostaa asumismenoja ja
keskittää valtaa harvoille? Voit
ottaa kantaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen. Kuntavaaleissa mitataan myös Sipilän
hallituksen kannatusta.
Suomen kommunistinen puolue ja Helsinki-listat kokoaa laajaa ehdokaslistaa, joka voi tuoda
asukkaiden äänen vahvemmin
kaupunginvaltuustoon.
Helsinki-listoilla on ehdolla
kommunisteja, muita vasemmistolaisia, punavihreitä ja sitoutumattomia. Lista täydentyy vielä,
mutta jo nyt on mukana iso joukko ehdokkaita SKP:stä, Suomen
työväenpuolueesta, puolueisiin
sitoutumattomia, ay- ja kansalaisliikkeiden toimijoita, taiteilijoita ja muiden alojen tuntijoita.
SKP:n ehdokkaana listalla
ovat opiskelija Irene Auer Kontulasta, kaupunginvaltuutettu
Yrjö Hakanen Maunula-Pirkkolasta, rakennustyöläinen Jorma
Heinonen Tapaninkylästä, opettaja Kalle Hernberg Malmilta,
siivooja Kirsti Kangas Niemenmäestä, opiskelija Heikki Ketoharju Kalliosta, työpaikkasihteeri Toivo Koivisto Käpylästä,
etuuskäsittelijä Jenni Korhonen Kalliosta, talonmies, opiskelija Mikko Korhonen Pakilasta,
eläkkeellä oleva opettaja Kimmo
Kovanen Pihlajamäestä, eläkkeellä oleva kokki Jukka Laitinen Tapanilasta, postinjakaja,
talonmies Jussi-Petteri Lappi
Pitäjänmäeltä, eläkeläinen Arto
Lindqvist Malmilta, erityisopettaja Outi Mononen Veräjänmäestä, lähihoitaja Arja Putkonen
Puotilasta, diplomi-insinööri Rei-

Maria Malmström

Antti Seppänen

Iro B.Isberg

Tiina Peitsamo

jo Rinne Malmilta, meteorologi Laura Rontu Tammisalosta,
mielenterveyshoitaja Wäinämö
Ruottinen Pitäjänmäeltä, työtön Robert Ryömä Vuosaaresta,
erityislastentarhanopettaja Hannele Salava Koskelasta, piirisihteeri Tiina Sandberg Puistolasta,
erityisopettaja Anna-Mili Tölkkö
Pitäjänmäestä, asennuskoordinaattori Mikko Virtanen Roihu-

vuoresta ja puheenjohtaja JuhaPekka Väisänen Kluuvista.
Sitoutumattomia ovat alue- ja
kulttuurintutkija Lauri Alhojärvi
Alppilasta, muusikko Veli-Pekka
Hakkarainen Vuosaaresta, parturi-kampaaja Pia Honkanen
Maunulasta, suntio Iro B. Isberg
Maunulasta, yliaktuaari Markku
Jutila Tammisalosta, VTM Marja-Leena Kalkkinen Länsi-Pasi-

lasta, kassamyyjä Merja Kauppinen-Saarikko Vartiokylästä,
opiskelija Pauli Kola Hermannista, byråsekreterare/ toimistosihteeri Anneli Korhonen Kannelmäestä, freelancerina Meksikossa parhaillaan toimiva Sami
Laaksonen, teatteri-ilmaisun ohjaaja Maria Malmström Lauttasaaresta, opiskelija Janina Paasonen Vuosaaresta, fil.yo Tiina
Peitsamo Punavuoresta, eläkeläinen Timo Piippo Pajamäestä,
diplomi-insinööri Pertti Poikolainen Vallilasta, eläkeläinen Eero Rasijärvi Herttoniemestä, VTK
Olli Salin Vallilasta, loogikko Mari Saloheimo Kalliosta, tanssitaiteilija Antti Seppänen Tapanilasta ja koulunkäyntiavustaja
Anni Wallenius Käpylästä.
Suomen Työväenpuolueesta
ovat teknikko ja runoilija Matti
Laitinen Vallilasta, laborantti ja
toimittaja Heikki Männikkö Hermannista sekä elintarviketyöläinen, pääluottamusmies Ville Rahikainen Herttoniemenrannasta.

Tue vaalityötä
Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut tuomaan vaaleihin rehellisen vaihtoehdon. Voit myös
lähteä mukaan tekemään vaalikiertuetta, ehdokkaiden tukiryhmiin
ja
järjestämään
keskustelutilaisuuksia.
SKP ja Helsinki-listat ei saa
mitään puoluetukia, joilla eduskuntapuolueet käyvät vaalikampanjoita. Siksi myös taloudellinen tuki on tarpeen ja tärkeää.
SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestön vaalitukitili on FI72
8000 1001 9180 94.
www.helsinki-listat.fi
Kuntavaalin ennakkoäänestys on
22.3.-4.4. ja vaalipäivä su 9.4.2017.

Eläkeläisten tilannetta vääristellään
Eläketurvakeskus julkisti tammikuussa suuren kohun saaneen,
mutta todellisen 0-tutkimuksen
eläkeläisten taloudellisesta tilanteesta. ”Tutkimuksen” mukaan
kotitaloutta kohti käytettävissä olevat tulot ovat eläkeläisillä
2300 euroa kuukaudessa. Summaan oli päästy ottamalla huomioon myös rikkaiden eläkeläisten omistuksista, huoneistoista,
maatiloista ym kertyvät muut
kuin eläketulot.
”Tutkimus” ei myöskään kertonut mitään eläketulojen jakautumisesta eri tuloluokissa. Viime
vuosina eläkkeelle siirtyneiden
vuorineuvosten, toimitusjohtajien ym Portugalin veropakolaisten
jopa 70 000 euron kuukausieläkkeet tietysti nostavat keskiarvoa.
Vertailu aikaisempiin vuosikymmeniin sivuutti eläkeindeksin
leikkaamisen vaikutukset, jotka
peittyivät keskiarvoissa sen alle,
että aiempaa isompi osa eläkeläisistä on tehnyt koko työuransa
työeläkejärjestelmän aikana.
SKP:n helsinkiläiset aktiivit

Hannele Salava ja Outi Mononen ovat seuranneet tuon tutkimuksen aiheuttamaa keskustelua. Salava kummeksuu ja paheksuu valtamediassa toistettua
käsitystä, että eläkeläiset ovat
ahneita ja syövät tulevien sukupolvien leivän. Hän nauraa, että
ökyrikkaat vuorineuvoseläkeläiset näin tekevätkin ja lisäksi syövät myös nykyisten sukupolvien
leivän.
Media lietsoo keinotekoista
asettelua sukupolvien välille samanaikaisesti, kun tulevia eläkkeitä heikennetään ja eläkeikää
nostetaan. Kelan lääkekorvausten kiristäminen ja pienentäminen koskee erityisesti pienituloisia eläkeläisiä.

HSL ja eläkeläiset
Outi Mononen osallistui Kampin palvelukeskuksessa Helsingin Vanhusneuvoston ja HSL:n
tiedotustilaisuuteen eläkeläisalennuksesta. Häni pitää käsit-

tämättömänä HSL:n lipputar
jousta eläkeläisille maksuttomista matkoista vain kello 9-14 välillä. Kuinka eläkeläinen pääsee
välttämättömiin labrakokeisiin
aikaisin aamulla tai vaikkapa johonkin iltarientoon?
– Jos Tallinnalla on varaa ilmaiseen joukkoliikenteeseen, on
omituista, että Helsingillä ei ole,
ihmettelee Outi.
SKP:n Helsingin piirijärjestö

tukee aloitetta eläkkeiden sitomisesta palkkaindeksiin ja matalan
takuueläkkeen nostamisesta. On
tehtävä todellisia parannuksia,
jotta myös heikoimmassa asemassa olevilla eläkeläisillä on varaa lääkkeisiin ja kohtuulliseen
elintasoon ilman jonottamista
rollaattorin kanssa leipäjonoissa.
REIJO RINNE
Dipl.ins, Malmi

SUOMEN
KOMMUNISTINEN
PUOLUE
H Helsingin kaupungin
piirijärjestö ry
Viljatie 4 B 3.krs,
00700 Helsinki
(09) 774 38 140,
helsinginpiiri@skp.fi
www.skp.fi/helsinki
Puheenjohtaja Heikki
Ketoharju, 050 918 9139,
heikki.ketoharju@iki.fi
Piirisihteeri Jussi-Petteri
Lappi, 040 757 6841,
jussi-petteri.lappi@pp.inet.fi
H SKP:n Etelä-Helsingin
osasto Olavi Nurminen,
040 518 7654,
olavi.nurminen@pp1.inet.fi
H SKP:n Etu-Sörkan os.
Jyrki Näsänen, 041 718 7744,
jyrki.nasanen.2016@gmail.
com
H SKP:n Helsingin posti– ja
logistiikka-alan os.
Toivo Saksala, 040 769 71 87,
topisaksala@gmail.com
H SKP:n Koillis-Helsingin os.
Jorma Heinonen,
044 976 12 60,
helsinginpiiri@skp.fi
H SKP:n Käpylän ja
Kumpulan os. Toivo Koivisto,
050 341 2590,
toivo.koivisto@gmail.com
H SKP:n Maunulan-Pakilan
os. Maija Hakanen,
050 570 43 68,
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 23 20,
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 91 39
valtuustoryhma@
ketoharju.info
H Punainen tähti –
Helsingin kommunistiset
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helsinki@komnl.fi
punainentahti.blogspot.com
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Julkaisija SKP:n Helsingin
kaupungin piirijärjestö ry
Päätoimittaja Heikki Ketoharju
Valokuvat Toivo Koivisto ja
Veikko Koivusalo
Taitto Pia Laulainen
Painatus TA-Tieto Oy, Helsinki
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Alueet eriytyvät, koulutus eriarvoistuu
Koulukeskustelussa
huomio
kiinnittyy usein koulujen sisäisiin asioihin tai suuriin uudistuksiin. Viime syksynä Suomen
alakouluissa otettiin käyttöön
uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Yläkouluissa uuteen opetussuunnitelmaan siirrytään porrastetusti
vuodesta 2017 alkaen. Samaan
aikaan on polkaistu käyntiin
Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016 - 2019.
Koulujen kehitykseen vaikuttaa
myös ympäröivän yhteiskunnan
kehitys, jolle koulut itse eivät paljoa mahda.

Lähikoulujen ja opetuksen resurssien
puolesta on jouduttu jatkuvasti
kamppailemaan.

Vaikuttaa koulujen arkeen

Koulutuksen tasa-arvo?
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Yhteiskunnan heikko-osaisimpien keskittyminen samoille
alueille saa aikaan kierteen, joka
ei rajoitu vain kyseisille asuinalueille. Helsingin opetuslautakunnan mahdollistama vapaampi
kouluvalinta on lisännyt koulujen erikoistumista ja alueiden
eriytymistä. Koulujen ja asuinalueiden vuorovaikutuksessa
ne, jotka voivat valita, pyrkivät
valitsemaan asuinalueen ja sitä
kautta koulun parhaaksi katsomallaan tavalla.
Kaupunki tukee positiivisen

diskriminaation määrärahalla
kouluja, jotka sijaitsevat sosiaalis-taloudellisesti heikoimmilla
alueilla. Näin pyritään parantamaan koulutuksellista tasa-arvoa ja takaamaan koulutuksen
laatu vaihtelevissa toimintaympäristöissä. Alueellisen eriytymisen pysäyttäminen ja sitä myöten
koulujen toimintamahdollisuuksien parantaminen vaatii kunnalta myös järkevää asuntopolitiikkaa ja lähipalveluiden saatavuuden parantamista.
Vaikka ennen viime vaaleja luvattiin, että koulutuksesta ei leikata, on Helsingin tämän vuoden
budjetissa oppilasta kohti aiempaa vähemmän rahaa, opettajia,
avustajia, koulupsykologeja ja
muita voimavaroja. Kaupunginvaltuustossa vain SKP ja Helsinki-listat esitti tähän korjausta.

ANNA-MILI TÖLKKÖ
Erityisopettaja, Pitäjänmäki
annamilitolkko@gmail.com

PIENET JÄÄVÄT JALKOIHIN
Kuntavaalien alla tullaan
kuulemaan lukuisia puheenvuoroja varhaiskasvatuksen tärkeydestä ja lasten hyvinvointiin panostamisesta.
Käytännön toimissaan maan
hallitus ja kuntien päättäjät
edustavat kuitenkin toisenlaisia arvoja.
Uusi varhaiskasvatuslaki
tuli voimaan 2015. Vuosi sitten eläkkeelle jääneen erityislastentarhanopettaja Hannele Salavan mielestä kauan
kaivattu laki on kuitenkin
torso. Vaatimus ryhmäkokojen pienentämisestä kaikui
kuuroille korville.
Päivähoidon lapsiryhmissä saa yhtä aikuista kohden
olla kahdeksan kolme vuotta täyttänyttä lasta entisen
seitsemän sijaan, 24 lasta
kolmen aikuisen ryhmässä.
Päivähoito-oikeuden rajaamisen myötä monissa kunnissa puolipäiväisessä hoidossa
olevien lasten määrä kasvoi,
mikä käytännössä kasvattaa
ryhmiä entisestään.
– Kokopäiväryhmälle olisi pitänyt asettaa 18-20 lap-

Oona Airola & Kaj Chydenius:

Virran partaalla paju
Oona Airolan ja Kaj Chydeniuksen uusi
lauluohjelma työväenrunon mestareiden
teksteihin, joita kuullaan nyt myös
Chydeniuksen uusina sävellyksinä.
Oona Airola oli naispääosassa elokuvassa
”Hymyilevä mies” ja esiintyy Helsingin
kaupunginteatterin komediassa ”Tenorit
liemessä”.

sen katto, eikä tästä pitäisi saada
poiketa millään verukkeella, Salava sanoo.

Kasvattajat
jaksamisen rajoilla
Uudessa laissa varhaiskasvatus
määritellään osaksi koulutusjärjestelmää. Syksyllä voimaan tulevasta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista tulee ensimmäistä kertaa kansallinen normi.
Sen pohjalta kunnissa ja päiväkodeissa laaditaan vielä paikalliset
ja lapsikohtaiset suunnitelmat.
Salava pitää uudistusta tärkeänä, sillä sen tulisi taata erilaisissa päiväkodeissa ainakin
jollakin tavalla tasalaatuinen varhaiskasvatus. Hän on kuitenkin
huolissaan työntekijöiden ehtimisestä ja jaksamisesta. Opettajien
tulisi hoitaa paperityöt pedagogisen toiminnan suunnittelun ja
ohjaamisen lisäksi, ja olla vielä
aidosti läsnä lapsille.
– Valtavan paineen takia opettajat eivät ehdi kaikkea, ja tehtäviä valuu lastenhoitajien harteille, Salava kertoo.
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Helsingissä alueelliset erot ovat
kasvaneet 1990-luvulta lähtien.
Kaupunginosat eroavat toisistaan väestön koulutustason,
työllisyyden, tulotason ja vieraskielisten osuuden osalta. Vaikka erot eivät ole kansainvälisesti
vertailtuna revenneet mahdottomiksi, vaikuttaa alueellinen eriytyminen jo koulujen arkeen.
Helsingissä koulujen oppimistuloksia pystytään ennustamaan
kohtuullisen luotettavasti oppilaaksiottoalueen asuntokannan
ja asukkaiden sosiaalis-taloudellisten taustojen perusteella. Tasa-arvoisen peruskoulun ihanteesta huolimatta kotitaustat vaikuttavat yhä enemmän oppilaan
koulumenestykseen. Koulujen
kehittämisessä on kyse muustakin kuin toiminnasta koulun
sisällä.
Eritasoisten oppilaiden jakautuminen eri luokkiin ja kouluihin
kasvattaa oppimistulosten eroja.
Ryhmä, jossa opiskelee oppilaita erilaisista kodeista ja joiden
koulumenestys on vaihtelevaa,
tukee heikoimpien oppimista.
Vertaisryhmä saa aikaan parempia oppimistuloksia heikoim
pien osalta eikä toisaalta vaikuta heikentävästi parhaimpien
koulumenestykseen.

Helsinki leikkaa
päivähoidosta

!

Helsingin kyseenalainen erikoisuus on se, että vaikka
kaupunki on tehnyt jälleen
satoja miljoonia ylijäämää, ei
rahaa tahdota käyttää asukkaiden palveluihin ja hyvinvointiin. Varhaiskasvatuksesta leikattiin miljoona euroa,
vaikka tarve olisi ollut lisäykselle: päiväkoti-ikäisten määrä kaupungissa kasvaa yli
kuudella sadalla vuodessa.
SKP ja Helsinki-listat esitti varhaiskasvatukseen lisää
viisi miljoonaa euroa käytettäväksi kaupungin päivähoitopaikkojen lisäämiseen,
lastentarhanopettajien palkkaamiseen sekä päiväkotien
käyttöasteen ja tilanormien
lieventämiseen.
– Yhtään ei tullut rahaa lisää, vaikka ennenkin oli liian
vähän, Salava toteaa.
IRENE AUER
Luokanopettajaopiskelija,
Kontula

Ei myytävänä!
Tule tapaamaan ehdokkaita, joille Helsinki ei ole
myytävänä. SKP:n ja Helsinki-listojen ehdokkaat
keskustelemassa, tentattavana ja evästettävä
kuntavaaleihin.
Ravintola Kapsäkki on avoinna tapahtuman aikana.

Molemmat tilaisuudet järjestetään Musiikkiteatteri Kapsäkissä, Hämeentie 18
// Metro Sörnäinen, raitiovaunut 6, 7A, 7B, ja 8, sekä kaikki Mäkelänkadun ja Hämeentien bussit //
Konsertin ja tapahtuman järjestävät SKP ja Helsinki-listat

