EESPÄIN!
4/2011

kuva stadionin tornista toivo koivisto

Avauksia toisenlaiseen Helsinkiin. Vaihtoehtoja vasemmalta.

ARSKA STADISTA
(Arska istuu Skattan Nokalla ja tekee laulun)

Kun mutsi minun kolasi
niin fatsi minun kaveras:
saat sinä lähteä himtsosta vek.
Oli fimtsika slabaria
risaset plääkät
tällä kundilla klabbissa.

Ja frekat meitä tsymffas
ja jeparit jaagas
kun ei me käyty skoilessa.
Me klitsuja öpnattiin
ja buiduissa böllittiin
ja fyrkat podilkkis deelattiin.

Ja taas olen bosessa
ja funtsaan täällä Nokalla
kuin entisaika oli skoijia.
Kun shiivaa me blisattiin
ja bregiksiä duunattiin
ja kaikki kundit oli ledinä.

Mut emmä ollut skagi
vaikka olinkin snadi,
minut Röbassa ja Herulissa tsennattiin.
Minä delareita trokasin
ja skroduja tsökasin
ja traisasin niitä barkkikseen.

Mut kerran ne hogasi
kun tämä kundi trokasi
snutukrääsiä divariin.
Nokalle mä hamnasin,
vuoden siellä stannasin,
jouduin jeparin kniigoihin.

Jos nyt mä pääsen lediksi
niin rupeen minä rediksi,
styylaan rumpaliks frelssikseen.
Tai sitten lähden skönelle
ja shingraan siellä botusta,
tsöraan pommilla Chicagoon.

Arvo Turtiaisen runokokoelmasta ”Minä paljasjalkainen”, Tammi1962.
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pääkirjoitus

Artisti maksaa
Pääsemme lukemaan valtamediasta päivittäin Kreikan, Italian tai jonkin muun euromaan velkakriisin
dramaattisista käänteistä. Selvää on, että päin puuta
mennään ja kovaa. Arvuuteltavaksi jää ainoastaan,
kuinka moni muu ajaa päin puuta ja milloin johtoauton moottori leikkaa kiinni lopullisesti.
Euroopan unionin velkakriisin lääkkeeksi esitetään palkkojen polkemista ja julkisten palvelujen
karsimista. Kuulostaako tutulta? Tällä reseptillä on
tultu nykytilanteeseen. Hoito tepsi – potilas kuoli.
Velkakriisin synnystä valtamedian toimittaja-armeija ei näytä saavan selkoa. Milloin kreikkalaiset
ovat laiskoja, milloin muuten vaan oman edun tavoittelijoita – kuin pankit ja pörssiyhtiöt konsanaan.
Kriisin taustalla on löysän rahan politiikka. Raha
on ollut löysässä niille, joilla ennestään jo on. Työtätekevillä ja vähäosaisilla se jää löysästi käteen, kun sen
vie kohonneet elinkustannukset alta aikayksikön.
Pääomat ovat päässeet kasautumaan harvojen käsiin. Voittojen kasvu ja tulonjaon muuttuminen pääoman hyväksi on johtanut spekulatiivisen ja kuvitteellisen rahapääoman paisumiseen. Samalla rahoitusmarkkinoiden vapaus on kasvattanut pankkien
valtaa.
Nykyinen hallitusvasemmisto oli viime keväänä kovasti huolissaan kansalta pankeille kupattavista rahoista. Ministeriauton takapenkillä on muut huolet.
Kuntapalveluista voidaan huoletta leikata.
Leikkauslinja koskee myös Helsinkiä. Kaupunki,
jolla on edelleen enemmän saatavia kuin velkaa, leikkaa kaupunkilaisten peruspalveluista.
Kummelin sketsissä 90-luvulla levy-yhtiö velvoitti
artistin maksamaan lähes kaiken. Nyt on artisti hyvää vauhtia kupattu kuiviin. Olisi jo rikkaiden vuoro
maksaa.
KALLE HERNBERG
SKP:n Helsingin
kaupungin
piirijärjestön
puheenjohtaja

Kaupunginvaltuuston eteen kokoontui mielenosoituksia vastustamaan Helsingin osallistumista Olkiluoto 4:n
ydinvoimahankkeeseen.

Helsinki ei tarvitse ydinvoimaa
Helsingin kaupunki lähtee mukaan Olkiluoto 4 –ydinvoimalan
suunnitteluun kyseenalaisin perustein. Helsinki ei ensinnäkään
tarvitse ydinvoimaa ja toiseksi
hanke voi tulla kaupungilla paljon esitettyä kalliimmaksi.
Kaupunginvaltuusto päätti osallistumisesta äänin 44-40.
Vastaan äänestivät vihreiden,
VAS:n ja SKP&Helsinki-listojen
ryhmät sekä muutamat muiden
ryhmien yksittäiset edustajat.

Kaatuuko Mankala-periaate
EU:ssa?
Helsingillä on noin 10 prosentin
omistusosuus Olkiluotoon neljättä ydinvoimaa suunnittelevassa Teollisuuden Voimassa. Erityisesti kokoomus perusteli ydinvoimahankkeeseen osallistumista
sen taloudellisella kannattavuudella. Tämä perustuu ns. Mankala-periaatteeseen, jonka mukaan
osakkaat voivat ostaa voimalasta
sähköä omakustannushintaan,
myydä sitä eteenpäin markkinahintaan ja tehdä näin voittoa.

Ei vähennä päästöjä
Helsingin Energia tuottaa kaukolämmön yhteydessä sähköä paljon enemmän kuin helsinkiläiset tarvitsevat. Olkiluodon ydinvoimalalla ei voida korvata tätä
sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Siksi osallistuminen ydinvoimahankkeeseen ei vähennä lainkaan Helsingin päästöjä.
Tiukentuneiden normien takia
kaupungin on joka tapauksessa

investoitava satoja miljoonia Helsingin Energian oman tuotannon
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Ydinvoiman sijasta Hakanen esittikin panostamista uusiutuvaan energiaan ja energiaa
säästäviin ratkaisuihin.
Kokoomuksen puheita ydinvoimasta kannattavana bisneksenä
Hakanen kommentoi toteamalla,
että lain mukaan kunnan tehtävä
ei saisi olla liikevoiton tavoittelu.
Nyt päätettyyn suunnitteluun
osallistuminen maksaa Helsingille 30 miljoonaa euroa. Rakentamisvaiheessa Helsingin osuus
olisi ainakin 600 miljoonaa.
Ydinvoimahankkeissa vain
SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmällä on ollut johdonmukainen
kanta. Olkiluoto 4:ää vastustaneet vihreät ja Vasemmistoliitto
hyväksyivät vuosi sitten kaupunginhallituksessa ydinvoiman mukaan Helsingin Energian kehityslinjauksiin. Myös kaupungin ensi vuoden budjettiin hyväksyttiin
varautuminen ydinvoimainvestointeihin vain Hakasen vastustaessa sitä.

Budjettiriihitonttujen kokous

H tulossa H tapahtumia H!inom kort H
H Torstai 24.11. klo 18 – 19.30 Miten oikeudet sosiaali- ja
terveyspalveluihin sekä toimeentuloon turvataan Helsingissä?
Keskusteluja ja henkilökohtaista sosiaalineuvontaa Vallilan
kirjastossa Päijänteentie 5. Järj. SKP&Helsinki-listojen
valtuustoryhmä ja SKP Etu-Sörkka. H Perjantai 25.11.
kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä.
H Maanantai 28.11. klo 14 – 16.30 mielenosoitus rahavaltaa
vastaan Nordean edessä Aleksanterinkatu 30. Järj. Torikokous.
H Tiistai 29.11. Kansainvälisen Palestiina-solidaarisuuspäivän
tilaisuus Kirjan talolla klo 17-22, Kirjatyöntekijänkatu 10. Järj.
Palestiinalaisten siirtokuntayhdistys&AKYS&PAND&PSV. Liput
10/5 e. H Maanantai 5.12. klo 19 Maanantaiklubi Milenkassa,
Haapaniemenkatu 3-5. H Keskiviikko 7.12. klo 18 Iranin
kommunistisen puolueen Suomen osaston Nozar Nazari ja
Kriittisen ay-verkoston aktivisti Sippo Kähmi Richardinkadun
kirjastolla, järj. SKP:n Etelä-Helsingin osasto. H Torstai 15.12.
klo 14 – 18 Jouluglögit ja –myyjäiset SKP:n ja Tiedonantajan
toimistolla, Haapaniemenkatu 7-9 B. H Maanantai 2.1.2012
klo 19 Maanantaiklubi rav. Milenkassa. H La-su 14.-15.1. Ayväen rauhanpäivät Tampereen yliopiston päärakennuksessa.
Bussi Helsingistä. Järj. Työpaikkojen rauhantoimikunta.
H Torstaina 26.1. klo 18 Sosiaalineuvontaa Malmitalolla,
Kokoushuone 2, 2.krs, paikalla mm. sosiaalipäivystyksen
päällikkö Olli Salin ja valtuutettu Yrjö Hakanen.

SKP:n ja Helsinki-listojen valtuutettu Yrjö Hakanen nosti valtuustossa esille sen, että Mankala-periaatteen laillisuus on tutkittavana Euroopan unionissa.
Jos EU toteaa sen olevan kilpailulainsäädännön vastaista, pu
toaa pohja ydinvoimahankkeen
taloudellisilta laskelmilta.
Hakanen muistutti myös siitä, että rakenteilla oleva Olkiluoto 3 on tullut maksamaan
jo kaksi kertaa alun perin esitettyä enemmän ja rakennustöissä on tullut jatkuvasti esille
turvallisuusongelmia.

Ratas
Syksy on jo pitkällä, talvikausi alkamassa ja on aika budjettiriihitonttujen jokavuotisen
suunnittelukokouksen.
Hälisevä joukko on kokoontunut Edustusriiheen luomaan
pohjaa tulevalle vuodelle. Kyynärpäät paukkuvat, riihen tomu pöllyää ja itsestä puhumisen puheensorina täyttää
tilan.
HHH
Tilaisuuden virallisen puheen
aloittaa itse Tontunpää, sanoo:
– Viime vuosi ja tämä vuosi
ovat olleet upeita ja voitollisia.
Olemme saaneet hienoilla leikkauksilla säästetyksi huimat
kasat hyvää ja läjäpäin vielä
parempaa ja kaunista.
– Hurraa, hurraa..

– Niinpä jatkamme tällä valitsemallamme tiellä, leikkaamme
entistä enemmän, entistä rohkeammin! Omaksi ja koko kansakunnan hyväksi! Ja jopa muidenkin kansakuntien!
– Hurraa, hurraa… Leikataan,
leikataan…
– Siispä rakkaat aateveljet, ensi vuonna me säästämme ja leikkaamme aivan kaikesta ja vieläpä
kahteen kertaan.
– Säästetään, säästetään…
– Mihin me säästetään?, uskaltautuu yksi tonttupojista
kysymään.
– Ole sinä hiljaa, et sinä mitään ymmärrä.
– Hurraa, hurraa… Leikataan, leikataan… Säästetään,
säästetään…
HHH
Tulee siihen paikalle naapurin
Olli, sanoo: – Ettekö te nyt muista, miten siinä käy, jos peiton toi-

sesta päästä leikkaa ja sitten
ompelee leikatun palasen peiton toiseen päähän? Eihän siitäkään ollut mitään hyötyä.
No, siihen itse Tontunpää,
sanoo: – Eihän me mitään hölmöläisiä olla. Me leikataan joka paikasta, mutta ei me sitä mihinkään lisätä. Pidetään
vaan jemmassa pahan päivän
varalle.
– Milloin se paha päivä oikein on?, kysyy utelias
tonttupoika.
– Se on nyt. Tai eipäs olekaan. Tai… Äsh… Ole hiljaa,
ei tämä sinulle kuulu. Ja nyt
kaikki kuorossa: Hurraa, hurraa... Leikataan, leikataan…
Säästetään, säästetään…
– Hurraa, hurraa… Leikataan, leikataan… Säästetään,
säästetään…
– Ja vielä kerran, ei vaan
kaksi kertaa. Antaa tulla tunteella. Kaikki yhdessä ja todella
sitoutuneina.
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Eurooppalainen perspektiivi
ay-toimintaan
Julkisen sektorin kestävyysvaje ei ole vain Suomessa toisteltu fraasi. Rajuimmat säästötoimet kohdistuvat maihin, joissa
sosiaalinen oikeudenmukaisuus
on jo ennestään huonoissa kantimissa. Euroopassa maa toisensa jälkeen on ryhtynyt yleislakkoon vastalauseena työväen oikeuksia lokaan polkevalle
markkinadiktatuurille.
Roomassa ay-aktiivit ympäri Euroopan kokoontuivat lokakuun lopulla rakentamaan yhteistä vastarintaa. Puheenvuoroja kuultiin EU:n ytimestä aina
Kreikkaan ja Serbiaan saakka.
Hätkähdyttävää oli, miten maasta riippumatta puheista välittyi
hyvin samankaltainen kuva. Jopa kuntien pakkoliitokset, joiden
voisi kuvitella olevan Suomen erityispiirre, toistuvat samalla kaavalla Portugalissa, toisella puolen
mannerta.

4 400 vetosi
Alppipuiston
puolesta

Mallia yleislakoista
Velkakriisin varjolla yritetään
laajamittaista yhteiskunnan uudelleenjärjestelyä, jossa finanssisektorin sotkut maksatetaan
julkisella sektorilla. Lähes kaikissa EU-maissa julkisia menoja on leikattu raskaalla kädellä,
mutta viime vuosikymmenen aikana julkinen velka on itse asias
sa kasvanut koko EU:n alueella
lähes kolmanneksella. Työttö-

Kriittisen ay-verkoston aktiivi Sippo Kähmi puhumassa viikkojen ajan Sanomatalon ja Musiikkitalon luona
jatkuneessa rahavallan vastaisessa Torikokous-mielenosoituksessa.
myysturvaa on leikattu 10.82%,
samalla kun työttömyysaste on
kasvanut 18.24%. Pikemminkin
voidaan siis sanoa, että EU:n sokeat yksityistämiset ja sääntelyn
purkamiset ovat olleet aiheuttamassa kriisiä!

AN JHL?

NTA
MIHIN SUU

kuulle. Kokous päätti myös toimintapäivästä hyvinvointivaltion
puolesta 23.helmikuuta.
Tästä voimme ottaa mallia
myös Suomessa!
SIPPO KÄHMI
Kriittisen ay-verkoston aktiivi

Vaihtoehto kilpailuttamiselle

Julkisten hyvinvointialojen liiton JHL:n edustajiston vaalin
ehdokasasettelu on käynnissä. Tämän Suomen suurimman
ammattiliiton jäsenten keskuudesta on noussut aloite koota
vaaliin vaihtoehto JHL:n johdon linjalle, joka on merkinnyt
alistumista matalatasoisiin palkkaratkaisuihin, julkisten
palvelujen määrärahojen leikkaamiseen sekä lisääntyvään
kilpailuttamiseen ja yksityistämiseen.
Uuden puolueisiin sitoutumattoman vaaliliiton nimi on
”Julkisten palvelujen puolustajat”. Ehdokasasettelu päättyy
tammikuussa ja vaali on maaliskuussa.

Kukaan ei tee muutosta
puolestamme
Pari viikkoa sitten sain taas
töissä turpaani. Mutta se on
aivan tavallista. Kehitysvammaiset lapset ovat varsin arvaamattomia ja koulunkäyntiavustajat kokevat väkivaltaa
huomattavan usein. Siihen
tottuu.
Palkkakin on useimmilla
yli tuhat euroa kuussa. Helsingin vuokratasolla sukanvarteen saattaa siis kuukaudessa jäädä jopa kolmekymmentä euroa. Toivottavasti
pesukone kestää vielä muutaman vuoden.
Joka vuosi koulunkäyntiavustaja saa jännittää, joutuuko oma koulu kaupunginjohtaja Jussi Pajusen
lakkautuslistalle. Sillä säästää täytyy, koska kaupungin
ja liikelaitosten tulosennuste
on vain 246 miljoonaa euroa

Euroopassa ay-liike ei pelkää
taistella vastaan. Rooman konferenssin kutsui koolle uusi julkisalojen liitto USB, joka yhdessä
CGIL-keskusjärjestön on jo ehtinyt järjestää yhden yleislakon.
Seuraavaa suunnitellaan joulu-

ylijäämäinen.
Jos koulu saa jatkaa toimintaansa, alkaa perinteinen tuolileikki. Yleensä lähteä saa se,
joka on uskaltanut edellisenä
vuonna puolustaa oppilaita tai
kollegojaan rehtorin mielivaltaa
vastaan.
Vähitellen kukaan ei enää uskalla. Koulunkäyntiavustajat tyytyvät osaansa heittopusseina ja
syrjittyinä, työmaailman pohjasakkana. Heidän syntinsä?
Uskominen siihen, että vammaisista lapsista huolehtiminen on tärkeää työtä. Luottaminen siihen, että inhimillisyydelle löytyy vielä sija
kilpailuyhteiskunnassa.
Synneistä suurin on kuitenkin
vaikeneminen, sillä kukaan ei tee
muutosta puolestamme.
LAURI ALHOJÄRVI

Vaikka Rautatieläisten Liiton fuusioituminen JHL:ään ei sinänsä paranna meidän edunvalvontaamme, antaa JHL:n suhteellinen vaalitapa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa ammattiyhdistysasioiden hoitoon, arvioi
konduktööri Peter Björklöf.
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL:oon kuuluva Björklöf toivoo, että jäsenet käyttävät
maaliskuussa liiton edustajiston
vaalissa mahdollisuutensa ”tuulettaa ulos” leipiintyneet ja työnantajan suulla puhuvat.
– Nyt tarvitaan Suomen suurimpaan ammattiliittoon johto, joka on valmis tukeutumaan
myös jäsenistön joukkovoimaan.
Ilman sitä valuu paraskin neuvottelutaito hukkaan.
– Rautatiealaan, kunta-alaan
niin kuin JHL:n muihinkin aloihin kohdistuvat kovenevat yksityistämisen ja kilpailutuksen
paineet. Porvarilliset aatteet ovat
niskan päällä ja ammattiyhdis-

Lauri Alhojärvi

Liikenneviraston ja Helsingin
valmistelema Pisara-rata uhkaa tuhota merkittävän osan
Alppipuistoa. Hienon puiston
ja kesäisten tapahtumien pitopaikan puolesta on kerätty noin 4 400 allekirjoittajan
adressi. Se luovutettiin liikennevirastolle marraskuun
alkupuolella Alppipuistossa
järjestetyssä tapahtumassa.
Pisara-rata on liikenneviraston ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke, jonka
suunnittelu on vasta alkanut
ja rahoitus vielä auki.
Kaikki kaupunginhallituksen ryhmät ovat hyväksyneet
Alppipuiston läpi vedettävän
linjauksen. Kokoomus ja perussuomalaiset eivät viitsineet lähettää edes edustajaansa paikalle.
SKP:n ja Helsinki-listojen
Yrjö Hakanen kannatti adressissa esitettyä vaihtoehtoa. Hän piti Pisara-selvitystä puutteellisena, koska siinä
on arvioitu vaihtoehtoja vain
rakentamiskulujen ja liikenteen nopeuden kannalta. Pidemmän linjauksen Alppilaan tuoman aseman välilliset vaikutukset, Pasilan tonttien ja ympäristön arvot on
sivuutettu.

Kuningattareen
laituri?

Peter Björklöf
tysliike on tässä asiassa jäänyt ajopuuksi
– Nyt pitää asettua vastustamaan yhteisen omaisuuden
ja työntekijöiden työehtojen
polkumyynti. Rautateillä jo
pelkkä ”varautuminen kilpailutilanteeseen” on johtanut työehtojen heikkenemiseen ja epäkäytännölliseen
toiminnan organisointiin, mikä on osaltaan huonontanut
liikenteen sujuvuutta.
– Pitkäaikaisena kunnallisena päätöksentekijänä
näen miten nykyinen kuntaliitosuudistus loppupäässä johtaa kilpailutukseen
ja toimintojen yksityistämiseen, kun on ensin aikaansaatu sopivan isoja kokonaisuuksia houkuttelemaan
voitonsaalistajia.
JHL:n pitää olla tässä selvästi vastustavalla kannalla
ja olla valmis toimintaan sen
mukaisesti. Pelkkä yt-neuvottelujen käyminen ei riitä,
korostaa Peter Björklöf.

Vuosaaren Kallahdenniemen kärkeen, Natura-alueelle Kuningattareen, puuhataan asukkaiden ja luonnonsuojelijoiden vastustuksesta
piittaamatta noin 100 metrin
laituria yksityisen ravintolafirman käyttöön.
Laituria ryhdyttiin jo rakentamaan poikkeusluvalla
kesken asemakaavan valmistelun, mutta työt pysähtyivät
kaupunginvaltuutettu Yrjö
Hakasen puututtua asiaan.
Sittemmin poikkeuslupa kaatui hallinto-oikeudessa.
Nyt kaupunkisuunnitteluvirasto on ostanut uudet
arviot. Asialla on sama konsulttifirma Environ, joka vielä vuonna 2003 katsoi, että
alueelle ei pidä rakentaa laitureita. Sitten heiltä ostettiin lausunto, joka salli noin
30 metrin laiturin. Ja nyt on
maksettu lisää ja saatu lopulta ”sopiva” lausunto, jonka mukaan noin 100 metrin
laiturista on haittaa, mutta ei
niin merkittävää.
Voi kysyä, miksi kaupunkisuunnittelulautakunta antoi rahan ratkaista hyväksyessään asemakaavaesityksen? Asia tulee vielä valtuuston päätettäväksi.
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Miksi rikas Helsinki leikkaa?
Helsingin kaupunki tekee tänä
vuonna ylijäämää noin 250 miljoonaa euroa. Näin kerrottiin
kaupunginvaltuustolle budjettikokouksen alussa jaetussa tulosennusteessa. Tulos ilman liikelaitoksiakin on 20 miljoonaa
ylijäämäinen.
Kaupungilla on talletuksina
pankkitileillä ja kassatalletuksissa 940 miljoonaa euroa. Rahoitusjohtajan mukaan ne on
talletettu turvallisesti. Hyvä niin,
mutta vielä parempi olisi, jos osa
ylijäämistä käytettäisiin parantamaan helsinkiläisten palveluja,
työllisyyttä ja hyvinvointia, totesi
Yrjö Hakanen SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmäpuheenvuorossa Helsingin talousarviosta vuodelle 2012.
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (kok) kertoi Helsingin rajanneen jo parina vuonna menojen
kasvun kuntien keskitason alapuolelle. Ensi vuonna määrärahojen kasvu painetaan kustannustason nousua pienemmäksi
ja määrärahat jäädytetään kolmeksi vuodeksi, vaikka niillekin
ennustetaan mittavia ylijäämiä.

Hallitus teettää
leikkauslistoja
Budjettia tehtiin keskellä synkkeneviä uutisia kansainvälisestä finanssikriisistä ja talouden
taantumasta. Kriisiä ei ratkaista leikkaamalla julkisia menoja
vaan panostamalla reaaliseen talouteen, kuten julkisiin palveluihin, työllisyyteen ja toimeentuloturvaan, Hakanen korosti.
Jyrki Kataisen hallituksen
budjettiesitys leikkaa kuntien
valtionosuuksia ja yhteisöveroosuuksia yhteensä noin miljardilla eurolla. Indeksikorotukset

ja verovähennysten kompensaatiot korvaavat siitä vain puolet.
Hallituksen toimien seurauksena myös Helsinki menettää ensi
vuonna 70 miljoonaa euroa, ehkä
enemmänkin.
Hakanen muistutti, että pääomaverojen osuus kaikista veroista on Suomessa alle 14 prosenttia, kun se EU-maissa on
keskimäärin yli 20 prosenttia.
Jos pääomatuloista olisi maksettu viime vuonna kunnallisveroa, olisivat kunnat saaneet noin
1,5 miljardia enemmän rahaa
palveluihin.

Eduskuntapuolueiden
sanat ja teot
Kokoomus pelotteli valtuustossa Helsingin velkaantumisesta.
Kaupungilla on kuitenkin lainasaatavia enemmän kuin velkaa.
Velat on otettu rakentamiseen ja
liikelaitosten investointeihin, jotka maksavat itsensä vuosien mittaan takaisin.
SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmän mielestä Helsingin budjetin
suurin ongelma on palvelujen jatkuva alibudjetoiminen.
– Vihreät, SDP, Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset ovat
sanoneet vastustavansa alibudjetoimista. Mutta useimmissa palveluissa määrärahojen lisäys jää
kustannustason nousua pienemmäksi. Asukasta kohti on rahaa
palveluihin entistä vähemmän,
Hakanen kritisoi.
– Lisäksi määrärahat jäädytetään kolmeksi vuodeksi. Se tarkoittaa yli 4,5 miljardin budjetissa reaalisesti sadan miljoonan
luokkaa olevaa leikkaamista, listasi Hakanen kokoomusvetoisen
politiikan helsinkiläisille aiheuttamia laskuja.

Palveluja
eriarvoistetaan
Alibudjetointi näkyy erityisen selvästi lapsiperheiden ja vanhusten
palveluissa, mutta koskee myös
kouluja ja muita peruspalveluja.
– Päiväkodeissa on tänä vuonna lähes 1 200 lasta enemmän
kuin talousarviossa on varauduttu. Suurin osa tästä vajauksesta jatkuu myös ensi vuoden
budjetissa. Lastensuojelussa vähennetään laitoshoitoa ilman, että tiedossa on vastaavaa määrää
perhehoitoa.
– Vanhusten laitoshoidosta
vähennetään budjetissa 31 000
hoitovuorokautta ja pitkäaikaishoidosta 26 000 vuorokautta.
Palveluasumista lisätään, mutta pääasiassa palveluseteleiden
kautta.
Tämä tarkoittaa eriarvoistumista, kun yksityiselle yritykselle
menevä palveluseteli kattaa vain
osan kuluista ja palvelun saaminen riippuu siten vanhusten,
vammaisten ja sairaiden omasta
rahoituksesta.
– Eli kaupunki ajaa alas omia
palveluja, siirtää verovaroja yksityisen bisneksen tukemiseen ja
jättää vähävaraisia vaille palve-

luja, Hakanen syytti.
Eriarvoistuminen näkyy myös
terveyserojen kasvuna. Siksi pitäisi panostaa mm. ehkäisevään
terveydenhuoltoon ja maksuttomiin lähipalveluihin. Suurten
ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle ja työterveydenhuollon piiristä
kaupungin terveysasemille vaatii sekin lisää resursseja. Budjetissa terveystoimen määrärahat
jäädytettiin kuitenkin kolmeksi
vuodeksi.

Miksei
työllistetä?
Useimmissa kaupungin palveluissa on liian vähän työntekijöitä, mutta budjetti vähentää työpaikkoja entisestään. Talouden
taantumasta huolimatta työllisyyden hoitoon ei varattu lisää
rahaa.
– Helsinki joutui jo viime
vuonna maksamaan 17 miljoonaa ns. sakkomaksuja Kelalle,
kun ei työllistänyt yli 500 päivää työttömänä olleita, Hakanen
muistutti.
Ongelmana on sekin, että kaupungin matalimmilla palkoilla ei
tule toimeen. Silti kaikkien muut

valtuutetut torjuivat JHL-ammattiliiton esityksen vähimmäispalkan nostamisesta 1 800 euroon.
Yhtä vähän löytyi tukea esityksille asumiskustannusten nousun hillitsemisestä ja joukkoliikenteen lippujen hintojen korotusten estämisestä.

HelEnin voitot
”hukassa”
Budjetin tulopuolelta puuttuvat
kokonaan sen voittovaroista kaupungin kassaan tehtävät siirrot.
– Ymmärrän, että energialaitoksen tulosta ei tiedetä vielä tarkasti. Mutta kun juuri julkaistu HelEnin tulosennuste on
238 miljoonaa ylijäämäinen, on
harhaanjohtamista, että siitä ei
ole otettu huomioon senttiäkään
budjettiesityksessä, Hakanen
arvosteli.
Valtuusto keskusteli budjetista
viisi tuntia, mutta kukaan muu
ei esittänyt siihen muutoksia.
Uskollisuus Kataisen hallituksen leikkauslinjalle oli tärkeämpää kuin helsinkiläisten tarpeet.
Hallituspuolueiden linjaa noudattivat kiltisti myös Perussuomalaiset ja keskusta.

SKP:n ja Helsinki-listojen

esitykset budjettiin
SKP:n ja Helsinki-listojen valtuutettu Yrjö Hakanen teki seuraavat
muutosehdotukset Helsingin vuoden 2012 budjettiin:
H 20 miljoonaa euroa lisää palkkamenoihin henkilöstön riittävyyden
turvaamiseen ja matalimpien palkkojen nostamiseen 1 800 euroon
kuukaudessa.
H Pois osallistuminen ydinvoimahankkeeseen. Kirjataan Helsingin Energian
voittovaroista tässä vaiheessa 100 miljoonan siirto kaupungille.
H 5 miljoonaa lisää HSL-osuuksiin joukkoliikenteen lippujen hintojen
korotusten välttämiseksi, vuorojen lisäämiseksi ja eläkeläisten ja
työttömien lippujen alentamiseksi.
H 5 miljoonaa lisää päivähoitoon mm. ryhmäkokojen pienentämiseksi.
(Lisätuloja 1 miljoona.)
H 5 miljoonaa lisää lapsiperheiden palveluihin, mm. varhainen tuki,
lastensuojelu, perheneuvolat, kodinhoitoapu ja leikkipuistot.
H 6 miljoonaa lisää aikuisten sosiaalipalveluihin, mm. päihdehuolto,
vammaisten henkilökohtainen apu, palveluasuminen ja koutuminen.
H 4 miljoonaa lisää vanhustenpalveluihin, mm. laitos- ja
pitkäaikaishoito, palveluasuminen, päivätoiminta, omaishoidon tuki ja
vanhuspalveluohjelma.
H 5 miljoonaa lisää terveyspalveluihin, mm. lähiterveysasemat, kotihoito,
kotisairaanhoito, mielenterveyspalvelut, Järvenpään sosiaalisairaalan
palvelut, ehkäisevä terveydenhuolto.
H 5 miljoonaa lisää opetukseen, mm. lähikoulut, oppilasryhmien
pienentäminen, maahanmuuttajien kieliopetus, erityisopetus,
oppilashuolto. Pois maininta koulutilojen vähentämisestä.
H 2 miljoonaa lisää nuorisotoimeen, mm. nuorisojärjestöjen avustuksiin,
alueellisiin palveluihin, autonomisten nuorisotilojen tukeen, koulutilojen
maksuttomaan käyttöön.
H 1 miljoona lisää kirjastolle aineistohankintoihin, aukiolojen pidentämiseen
ja lähikirjastoille.

vaihtoeht

oja on!

H 5 miljoonaa lisää työllisyyteen, mm. nuorten ja pitkäaikaistyöttömien
työllistäminen, työvalmennus ja työllistymispolut, kuntouttava työtoiminta
ja työttömien yhdistysten tuki.
H Pois kohta koulujen ruokahuollon ja siivouspalvelujen kilpailuttamisen
jatkamisesta ja lisäämisestä.
Yhteensä kaupungin budjetti on 4,5 miljardia ja menolisäykset 63 miljoonaa.
Lisäykset rahoitettaisiin HelEnin voitoista. Esitykset hylättiin ja muut
valtuutetut hyväksyivät kaupunginhallituksen esityksen muutoksitta.
Lisäksi Hakanen esitti Lilli Autin (sd) kannattamana kuusi pontta.
Ne koskivat vanhuspalveluohjelman tekemistä, eläkeläisten lippujen
hintojen alentamista joukkoliikenteessä, asukkaiden kuulemista
organisaatiomuutosten valmistelussa, tonttivuokrien ja sisäisten vuokrien
alentamista, ammatillisten oppilaitosten keskeyttämistä ehkäisemistä ja
rakentamisen yksikön perustamista.
Jo kaupunginhallituksen neuvotteluissa lisättiin budjettiehdotukseen
Hakasen aloitteesta kirjaus siitä, että turvataan rahoitus nuorten
mielenterveyskuntoutujien ELVIS-kulttuurityöpajan toiminnan jatkamiselle.
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Avauksia osallistuvaan
demokratiaan Helsingissä
Kaupunginhallituksen asettama
Demokratiaryhmä esittää helsinkiläisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi 10-kohdan
suunnitelman. Ryhmän raporttiin sisältyy merkittäviä avauksia
muun muassa lähidemokratiasta
ja osallistuvasta budjetoinnista
Esitysten toteutuminen riippuu
kaupunginhallituksesta, mutta
myös siitä, miten aktiivisesti helsinkiläiset niihin tarttuvat.
Demokratiaryhmä perustaminen lähti liikkeelle valtuuston
strategiaohjelmaan lisäämästä
kansanvaltahankkeesta. Siihen
vaikuttivat myös kokemukset ns.
Pajusen listoista ja pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämisestä,
jotka molemmat kaatuivat asukkaiden sivuuttamiseen.
Ryhmään valittiin pienen
väännön jälkeen kaikkien valtuustoryhmien edustajat. Yhdeksän kertaa kokoontunut ryhmä
piti ehdotuksestani myös avoimen kokouksen ja asukkailla oli
mahdollisuus evästää ryhmää
nettisivuilla http://demokratia.
hel.fi/.

Lisää
demokratiaa
Demokratiaryhmä esittää seuraavia toimia:
– Osallistuvan budjetoinnin
kokeilu. Helsingin pilottihankkeiden ja kansainvälisten kokemusten perusteella harkitaan,
miten osallistuva budjetointi voidaan liittää alueellisen demokratian, kuten asukastilaisuuksien
ja mahdollisesti muodostettavien
kaupunginosavaltuustojen toimintaan. Hankkeiden on oltava
riittävän laajoja kokonaisuuksia,
joilla on merkitystä asukkaille
ja joissa voidaan kehittää myös
hallinnon sektorirajat ylittäviä
kokonaisuuksia.

– Valmistellaan yhteistyössä
asukkaiden kanssa 5 – 10 aluetta, joilla tehdään alueellista osallistumista ja aluefoorumeja koskevia pilotteja.
– Tehdään toimintamalli kansanäänestysten käyttöön ottamiseksi Helsingissä. Esitetään lainmuutosta, jotta kansanäänestykset voidaan järjestää myös kunnallisvaalien yhteydessä.
– Kehitetään verkkopalveluja
ja valmistelun avoimuutta, jotta
kaupungin asiakirja- ja muu tietoaineisto on helposti ja esteettömästi kaupunkilaisten avoimesti
käytettävissä. Perustetaan neuvontapiste, josta voi kysyä, miten
saa selville haluamansa asian ja
voi vaikuttaa siihen.
– Tuotetaan kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen oppaan, vuosittain uudistettava paperiversio ja wiki-alueella jatkuvan keskustelun kautta uudistuva versio.
– Selvitetään koulujen sähköisten palvelujen tarjoamat
vaikutusmahdollisuudet.
– Laaditaan selvitys ns. demokratiatiloista ja niiden käytön
kustannuksista. Otetaan huomioon kaupungin nykyisten ja tulevien tilojen suunnittelussa ja
käytössä asukkaiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kokoontumistilatarpeet, kuten asukastalot ja tilojen yhteiskäyttö.
– Selvitetään samanaikaisesti valtakunnallisen kuntauudistuksen kanssa kaupungin
edustuksellisen demokratian
mallia ja edistetään demokratiatavoitteita kuntauudistuksen
valmistelussa.
– Selvitetään kaupungin poliittisen ja virkamiesjohdon työnjakoa tavoitteena vahvistaa kaupunginvaltuuston roolia. (Tampereella toteutettua pormestarimallia ryhmä ei kannata.)
– Raportoidaan toimenpiteiden

Helsingin Demokratiaryhmän esitykset ja aineistot löytyvät nettiosoitteesta http://demokratia.hel.fi

etenemisestä 30.4.2012 mennessä kaupunginhallitukselle ja viedään suunnitelma valtuuston lähetekeskusteluun. Huolehditaan,
että kaupunkilaiset voivat osallistua mahdollisimman laajasti ja
aktiivisesti demokratiaprosessin
jatkotyöhön.

Osallistuva
budjetoiminen
Monista Demokratiaryhmässä tekemistäni ja hyväksytyistä
ehdotuksista pidän tärkeimpänä avausta osallistuvaan budjetointiin. Siinä asukkaat asettavat
ensin erilaisissa aluefoorumeissa
tärkeysjärjestykseen asuinalu-

een hankkeet. Kaupunginosavaltuusto tai vastaava teettää niistä
vaihtoehtoisia budjettiesityksiä,
joihin asukkaat ottavat kantaa.
Sitten kaupunginosavaltuusto
päättää saamansa raamin ja voimassaolevien lakien puitteissa
alueellisen budjetin.
Tällä tavalla päätetään jo 1 200
kaupungissa eri maissa alueellisista peruspalveluista ja kehittämishankkeista. Sitä varten on varattu 5 – 20 % kaupunkien koko
budjetista.
Kokemusten mukaan osallistuva budjetointi edistää asukaslähtöistä palvelujen kehittämistä,
tasa-arvoa ja asukkaiden itsehallintoa. Se on myös hillinnyt kilpailuttamista ja yksityistämistä.

Mitä laajemmin osallistuvaa
budjetointia halutaan toteuttaa,
sitä selvempää on, että asukaskokousten ja verkko-osallistumisen lisäksi tarvitaan vaaleilla valittuja kaupunginosavaltuustoja.
Lisäksi seudullisia asioita varten
tarvitaan seutuvaltuusto.
Minusta tällainen demokratian
kehittäminen on hyvä vaihtoehto
kuntaministeri Henna Virkkusen (kok) ja hallituksen ajamalle
Suur-Helsingille, jossa niin päätösvalta kuin palvelut keskittyisivät etäämmäs asukkaista.
YRJÖ HAKANEN
SKP:n ja Helsinki-listojen
kaupunginvaltuutettu, joka oli
jäsenenä Demokratiaryhmässä.

Kuka tarvitsee jättivirastoa?
Uusi apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty (kok) ajaa Helsingin sosiaaliviraston ja terveystoimen yhdistämistä jättivirastoksi. Uuden viraston budjetti
olisi yli 2 miljardia euroa. Työntekijöitä olisi 15 000. Nykyisistä sosiaali- ja terveystoimen palveluista lasten päivähoito jäisi erilleen omaksi virastoksi.
Jättivirastoa perustellaan palvelujen ja hoitoketjujen sujuvuuden parantamisella. SKP:n ja
Helsinki-listojen valtuustoryhmä
ei usko hallinnollisten ”laatikkoleikkien” tuovan sinällään mitään
ratkaisua palvelujen ongelmiin.
– Palvelujen ja hoitoketjujen
sujumisen vaikeudet johtuvat ennen muuta siitä, että palveluissa on liian vähän työntekijöitä ja
resursseja.
– Esimerkiksi sairaaloiden vuodeosastoilla on monia vanhuksia
pitkään vain siksi, että kaupungilla on liian vähän vanhainkoti-

paikkoja ja palveluasuntoja. Toisaalta kotihoidossa on samasta
syystä monia vanhuksia, jotka
eivät enää selviydy kohtuudella
kotona ja joiden hoitoa vaikeut-

taa myös työntekijöiden vähyys.
Eikä kaikkia palveluja pystytä koskaan yhdistämään yhteen
ainoaan virastoon – esimerkiksi erikoissairaanhoidosta vastaa

HUS, liikuntavirasto kuntosaleista ja liikuntapalveluista jne.

Demokratia hukassa
Jättivirastoa johtaisi Räty apulaiskaupunginjohtajana ja yksi
11-jäseninen lautakunta. Käytännössä tämä tarkoittaa virkamiesten vallan lisääntymistä.
Nykyisin sosiaaliviraston päätöksentekoa johtaa oma lautakunta ja toinen lautakunta terveystointa. Molemmilla nykyisillä lautakunnilla on jo vaikeuksia
tuntea ja ohjata kaikkia niiden
alaisuudessa nyt olevia palveluja. On selvää, että sosiaali- ja terveystoimen keskittäminen vain
yhden lautakunnan alaisuuteen
vähentäisi entisestään valtuuston valitsemien luottamushenkilöiden roolia.
SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä kysyy, kuka ja mihin tarvit-

see jättivirastoa, jossa päätösvalta keskittyy pienempään piiriin ja
johtavien virkamiesten valta kasvaa? Konsulttien valmistelemalla
organisaatiomuutoksella haetaan
”säästöjä” ennen muuta työntekijöiden kustannuksella. Tarkoitus
on lisätä työntekijöiden hiostusta
ja siirtää ns. tukipalveluja matalammalla palkalla liikelaitoksiin.
Jättivirastoa innolla ajavan kokoomuksen tavoitteena
on myös laajentaa kilpailuttamiseen ja palveluseteleihin perustuvaa palvelujen ostamista
yksityisiltä firmoilta. Tälle pyritään avaamaan lisää mahdollisuuksia heikentämällä asukkaiden ja luottamushenkilöiden
vaikutusmahdollisuuksia.
SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä on vaatinut asukkaiden ja
työntekijöiden laajaa kuulemista
ennen kuin sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksesta
päätetään.
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tule mukaan
Tule tekemään
vaihtoehtoa
kuntavaaleihin
Älä jätä itseäsi koskevia asioita pienen piirin pyöriteltäviksi.
Lähde mukaan tekemään vaihtoehtoa lokakuussa 2012 pidettäviin kuntavaaleihin. Tule
mukaan ehdokkaaksi ja vaalityöhön tekemämarkkinavoimilta eikä laitosten rahoitusta
saa jättää niiden varaan.
www.skphelsinki.fi

Sosiaali
neuvontaa
Haluatko tietoa ja henkilökohtaista neuvontaa sosiaali- ja
terveyspalveluista, toimeentulotuesta, eläkkeistä, asumisesta ja muista perusoikeuksista?
SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä ja SKP:n osastot järjestävät eri puolilla kaupunkia sosiaalineuvontaa ja
keskustelutilaisuuksia.
Tilaisuuksien sarja alkoi
Maunulasta lokakuussa, seuraavaksi oli Kontula ja seuraavana ovat vuorossa Vallila
ja Malmi.
Torstaina 24.11. klo 18 Vallilan kirjastolla Päijänteentiellä
ovat paikalla Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Olli Salin, asunto-asioiden
tuntija dipl.ins. Risto Öörni
ja kaupunginvaltuutettu Yrjö
Hakanen.
Malmi-talon tilaisuus on
torstaina 26.1. klo 18 ja paikalla ovat mm. Olli Salin ja Yrjö Hakanen.

ELVIS-aloite toi
tulosta
Suomessa jää joka päivä viisi
nuorta työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien
takia. Kulttuurityöpaja ELVIS
on luonut Helsingissä uutta
toimintamallia, jossa mielenterveyskuntoutujia koulutetaan toimimaan vertaisohjaajina nuorilla aikuisille
mielenterveyskuntoutujille.
ELVIKSEN kansainvälisestikin mainetta niittänyt toiminta
uhkasi loppua, kun kaupunki muutti kulttuurityöpajasta
vastanneen Niemikotisäätiön
asemaa eikä Raha-automaattiyhdistys voinut enää antaa
rahoitusta työpajalle.
Nuoret keräsivät yli 800 allekirjoittajan adressin ELVIKSEN puolesta. Kaupunginvaltuustossa SKP:n ja Helsinki-listojen Yrjö Hakanen kokosi 61 valtuutetun eli suurimman osan valtuutetuista
allekirjoittaman aloitteen ELVIKSEN toiminnan jatkamiseksi tarvittavan rahoituksen
turvaamiseksi.
Hakasen aloite johti tulokseen, kun kaupunginjohtajan
budjettiesitystä täydennettiin
kirjauksella, joka edellyttää,
että ”nuorten mielenterveyskuntoutujien ELVIS-toiminnan jatkuminen turvataan”.
Terveyskeskuksen johdon tulee nyt osoittaa tähän tarvittava rahoitus ELVIKSELLE.

Itella jatkaa lähipostien
lakkautuksia Helsingissä
Puistolan, Käpylän, Laajasalon,
Pikku-Huopalahden ja Ruoholahden posteja ollaan lakkauttamassa. Esimerkiksi Puistolan
posti sijaitsee aseman lähellä
joukkoliikenteen solmukohdassa, palvelukeskittymän yhteydessä. Käpyläläiset ovat tottuneet jo
vuosikymmeniä asioimaan ykkösen raitiovaunun päätepysäkin
viereisissä palveluissa. Laajasalosta puolestaan pitäisi lähteä
Herttoniemeen.
Postien lakkauttamisessa kyse ei ole rahasta vaan siitä, haluaako Itella täyttää velvoitteita
lähipostiverkosta. Puistolasta ja
Käpylästä on jo aiemmin saneerattu yhdet konttorit vuosina, jolloin Itella teki jatkuvasti kymmenien, jopa sadan miljoonan euron
liikevoitot.
– Vähän toisen konttorin lakkauttamisen jälkeen vaadittiin,
että postilaatikoita pitää siirtää
muutama metri. Viime keväänä
Käpylästä loppuivat postilaatikon viikonlopputyhjennykset.
Nyt tapetilla on postin viimeisenkin lähipalvelupisteen lopetussuunnitelmat. Monista huononnuksista huolimatta postimaksut ovat nousseet tasaiseen tahtiin, manaa käpyläläinen Toivo
Koivisto.

Käpylän postia ja neljä muuta helsinkiläispostia uhkaa lopettaminen.

Vastoin
asetusluonnosta
Postikonttorien lakkautukset ovat
ristiriidassa viime kesäkuussa
voimaantulleen postilain kanssa.
Sen toimeenpanosta tekeillä olevan asetusluonnoksen mukaan
”toimipisteet on sijoitettava pääsääntöisesti muiden tavanomaisesti käytettävien päivittäis-, erikoiskaupan ja muiden asiointipalvelujen yhteyteen”. Toimipisteiden pitää olla myös helposti

tavoitettavissa. Kohtuulliseksi
määritellään matka, joka vastaa
tavanomaisen asiointimatkan pituutta mm. päivittäistavarakaupan palveluihin asiointialueella.
Taajamissa tällaisena matkana
on asetuksen valmisteluissa pidetty enintään 3 kilometriä.
– Puistolan posti on luontevasti monien työ- tai asiointimatkan varrella. Postin lopettamisen
vuoksi pitäisi postiasiat hoitaa juna- tai bussimatkan päässä Malmilla, jonne emme lasten kanssa
helposti pääse lähtemään, kertoo

puistolalainen Tiina Sandberg.
– Myös vanhukset ja vähävaraiset on Itellan lahtauslistalla
unohdettu. Puistolan postin lakkauttaminen saattaa johtaa kierteeseen, jossa monet muutkin
alueen palvelut loppuvat, Sandberg pelkää.
Myös Laajasalon postin lopettaminen ja palvelujen siirtäminen
Herttoniemeen venyttäisi matkat
pidemmiksi kuin asetuksen valmistelussa on lähtökohtana pidetty. Postipalvelujen heikentyminen koskee jokaisen helsinkiläispostin kohdalla tuhansia
ihmisiä, esimerkiksi Pikku-Huopalahden postin alueella 14 000
asukasta.
Lähipostien lakkautuspäätökseen ei ole alistuttu. Äskettäin
myös Maunulan ja Pakilan posti oli lakkautuslistalla. Nopealla
toiminnalla alueen kansalaisjärjestöt, paikalliset kaupunginvaltuutetut Yrjö Hakanen, Nils Torvalds ja Matti Enroth sekä yli
1500 henkilön allekirjoittama adressi torjuivat Itellan kaavailut.
Kaikkien lakkauttamisuhan alla olevien postien puolesta kerätään adresseja osoitteessa www.
adressit.com.
KALLE HERNBERG,
Heikinlaakso, Puistola

Kokoomus tylynä - vanhuspalvelut kohteena
Helsinkiläisistä yli 85 000 on yli
65-vuotiaita. Suurten ikäluokkien myötä määrä nousee huomattavasti. Muutaman vuoden kuluttua lähes joka viides helsinkiläinen on yli 65-vuotias. Tämä
tilanne on jo nyt muun muassa
Itä-Helsingin metron varren 60luvun lähiöissä.
Iäkkäimmät tarvitsevat eniten
sosiaali- ja terveyspalveluja. Yli
85-vuotiaita on jo yli 11 000 ja
75-84-vuotiaita yli 28 000.
Miten vanhusten tarpeisiin

Juha Hämäläinen
mielenosoituksessa
hallituksen
budjettiriihen edessä
syyskuussa.

vastataan? Lyhyesti: ei kovin hyvin ja päätökset ovat olleet poukkoilevia. Vanhuspalvelussa on ollut useita akuutteja kriisejä.
Erityisen suuri puute on kaupungin vanhainkotien, vanhustenkeskusten ja palveluasuntojen
määrässä. Vanhuksia siirrellään
paikasta toiseen ja pidetään sairaaloissa ”sakkopaikoilla”. Kotihoidon palvelujen määrää ja laatua ei voi pitää riittävän hyvänä.
Ostopalvelujen laatu vaihtelee ja
siinä on tapahtunut väärinkäy-

töksiä. Helsingille myydään olematonta kovalla hinnalla.

Laitospaikkoja
vähennetään
Miten kokoomusjohtoinen Helsinki vastaa ongelmalliseen nykytilaan ja tuleviin haasteisiin?
Kaupungin talousarvio 2012 vähentää kaupungin omia vanhusten hoivapaikkoja. Laitospaikoista lopetetaan 50 ja palveluasunnoista 70, vaikka sadat vanhukset jonottavat paikkoja. Sosiaaliviraston määrärahojen lisäys jää
kustannustason nousun alapuolelle eli reaalisesti määrärahat
vähenevät.
Kokoomus tarjoaa lääkkeeksi
taikakaluaan: kilpailuttamista,
ostopalvelujen lisäämistä ja yksityistämistä. Kaupunginjohtajan
viesti on tyly: vanhukset kyykkyyn ja markkinoiden armoille.
Kokoomuksen johdolla on siirrytty ostamaan palveluja yksityisiltä yhä enemmän. Kunnallisella
tasaverolla kerätään rahaa, jota
käytetään mm. ostopalveluihin ja
palveluseteleihin. Palveluja ostetaan kolmannen sektorin lisäksi
yhä enemmän yrityksiltä, joiden
tarkoituksena on maksimoida
omistajien voitot.
Helsinki tukee siten ahneuden
yleistymistä. Verotiedot osoittavat, että mm. sosiaali- ja terveysalan yritysten toiminta on ollut
erittäin tuloksellista. Myös kansainväliset yritykset ovat rynnänneet hakemaan rahaa näiltä
markkinoilta.

Palvelusetelit
eriarvoistavat
Vanhuspalveluun ollaan kokoomuksen johdolla tuomassa yhä

laajemmin palveluseteleitä, joilla vanhus voi ostaa palveluja yksityisiltä markkinoilta. Seteleillä
on omarahoitusosuus, mikä lisää
helsinkiläisten eriarvoisuutta.
Rikkaat maksavat taskurahoista,
mutta helsinkiläisten enemmistö joutuu miettimään ostettavan
palvelun tarvetta ja määrää.
Yritykset laskuttavat vanhustaloissaan asiakkaita heidän ostamistaan palveluista. Hinnat
ovat sitä suurempia, mitä useampia tai vaativampia palveluja
ostaa. Vanhusparilla lasku voi
kohota 50 000 euroon vuodessa
eikä palveluissa olla tällöin vielä
hinnaston huipulla. Itä-Helsingin kaksion myynnistä saatu raha on nopeasti käytetty. – Mitä
sen jälkeen?
Yrityssektorin riskinä on lisäksi palvelun laatu ja pitkäjänteisyys. Valvova viranomainen on
todennut mm. sosiaalialan ostopalveluyrityksillä monia puutteita ja ongelmia.

Ihmistä arvostavaan
vanhuspalveluun
Markkinoihin uskovan kokoomuslinjan sijasta on siirryttävä
ihmistä arvostavaan vanhuspolitiikkaan. Se perustuu kaupungin
omalle toiminnalle. Lähtökohtana on riittävä ja osaava henkilöstö, jonka määrää on lisättävä
vanhuspalveluissa. Toiminnan
ja vanhuksien tukemiseksi on
laadittava pikaisesti Helsingin
vanhuspalveluohjelma.
Helsinki tarvitsee eritasoisia
vanhusasuntoja ja myös laitospaikkoja tuntuvasti lisää. Niitä ei
saa vähentää. Kotihoidon sisältöä
ja määrää on kehitettävä.
Juha Hämäläinen
Eläkeläisaktiivi Itä-Helsingistä
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He puhuvat rauhasta
ja käyvät sotaa
Yhdysvallat ja sotilasliitto Nato
aloittivat terrorismin vastaisen
sodan vuonna 2011. Afganistanista tuli kerralla terrorismin
vastaisen sodan surullisen kuuluisa symboli. Suomi osallistuu
edelleen jatkuvaan Afganistanin
sotaan, vaikka yhdysvaltalaiset
ovat tappaneet maailman merkittävimmäksi sanotun terroristin Osama Bin Ladenin.
Kansainvälinen rauhanliike kokoontuu joulukuun alussa Bonniin vastustamaan Afganistanin
sotatoimien jatkosuunnitelmia.
Sodanvastustajat kysyvät, onko
YK jäänyt Afganistanin aikaiseen
lukkotilaan ja hyväksynyt automaattisen yhteistyön sotilasliitto
Naton kanssa? Rauhanliike esittää vastalauseen YK:n roolille ja
vaatii kansainvälisten joukkojen
vetämistä pois Afganistanista.

Afganistan
- resurssikirouksen uhri
Afganistan on Aasian yksi keskeisistä liikenteen ja sosiaalisten tapahtumien solmukohdista. Maa

on tuon tuostakin ollut sotatantereena ja ulkopuolisten tahojen kyseenalaisen mielenkiinnon
kohteena.
Yhdysvaltojen armeijan kertoo
löytäneen viime vuonna Afganistanista yli biljoonan dollarin mineraaliesiintymän. Maasta on
löydetty rautaa, kuparia, kobolttia, kultaa ja litiumia.
Yhdysvaltojen
hallituksen
edustajat kertovat yllättyneensä Afganistanin luonnonvaroista, mutta tosiasiassa mineraalivarannot ovat olleet hallituksen
tiedossa jo 1970-luvulla. Neuvostoliiton, Yhdysvaltojen, Maailman
pankin ja YK:n edustajat keskustelivat tuolloin Afganistanin luonnonvaroja hyödyntämisestä. Pitää ihmetellä yhdysvaltalaisten
sotilaiden tehokkuutta. Miten sotilailla on voinut olla tietoa, taitoa ja aikaa – keskellä terrorismin
vastaista sotaa ja maailman suurinta humanitääristä operaatiota
– etsiä maasta terroristien lisäksi
luonnonvaroja.
Sotilaalliset selkkaukset ovat
estäneet köyhää Afganistania
hyödyntämästä maansa mine-

raalivarantoja. Hampshire Collegen rauhan ja kansainvälisen
turvallisuuden tutkimuslaitoksen professori Michael T. Klare on luonnehtinut Afganistanin
olevan ”resurssikirouksen” uhri.
Hän väittää, että ”eri ryhmittymät
taistelevat hyötyäkseen taloudellisesti Afganistanin mineraalirikkauksista ja että luonnonvarat
ovat jopa heikentäneet tavallisten
ihmisten arkea, koska eri ryhmittymät ovat valmiita puolustamaan taloudellisia intressejään
sotilaallisesti”.

Afganistanin sotien
lyhyt oppimäärä
1800-luvulla sodittiin kaksi afgaanisotaa kun Iso-Britannia
yritti valloittaa Afganistanin estääkseen Venäjää saamasta sitä.
Kolmas afgaanisota käytiin heti ensimmäisen maailmansodan
jälkeen Intiaa vastaan. Vuonna
1928 Afganistanissa oli sisällissota. Vuonna 1978 marxilainen
Afganistanin Kansandemokraattinen puolue nousi valtaan. 1978
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Suomen
kommunistinen
puolue

Afganistanin vasemmistolainen
hallitus solmi Neuvostoliiton
kanssa yhteistyö- ja avunantosopimuksen. Vuonna 1992 Afganistanin demokraattinen tasavalta kukistui ja Taliban-liike alkoi
voimistua.

”Sopiva presidentti
Karzai”
Talibania vastustavat afganistanilaisryhmät tapasivat joulukuussa 2001 Saksan Petersbergissä ja solmivat sopimuksen
maan vakauttamisesta. Väliaikaishallituksen ja Yhdysvaltain
jeesmies Hamid Karzai alkoi
edustaa Afganistanin kansaa ja
näin Afganistanin kansa alkoi
pyytää lännen apua taistelussa
terroristeja vastaan.
Hamid Karzai oli jo nuoresta mukana politiikassa. Karzai
tunnetaan neuvostovastaisista
toimistaan ja hänen yhteyksiensä kautta rahoitettiin aikanaan
myös antikommunistista toimintaa. Lännessä Karzai on saanut
kyseenalaista mainetta estämällä maansa unikkopeltojen tuhoamisia. Michael Mooren ohjaamassa dokumenttielokuvassa
Fahrenheit 9/11 kerrotaan Karzain työskennelleen konsulttina
yhdysvaltalaisessa Unocalin öljyyhtiössä.

Joukot pois Afganistanista!
Yhdysvaltojen ja YK:n suojissa
Karzai nimitettiin ensin väliaikaishallinnon puhemieheksi ja
tästä muutaman päivän kuluttua YK:n turvallisuusneuvosto
hyväksyi ISAF operaation, jonka
kautta Suomikin on mukana Afganistanin sodassa. Lopulta Karzai valittiin presidentiksi vuonna
2004 ja toiselle kaudelle marraskuussa 2009.
Afganistanin sodassa mukana
olevat tahot ja Hamid Karzai palaavat nyt kymmenen vuoden jälkeen takaisin Saksaan Petersbergin pikkukaupunkiin keskustelemaan Afganistanin tulevaisuudesta. Kokoukseen saapuu osallistujia 90 maasta ja erilaisista
kansalaisjärjestöistä avaamaan
keskustelua otsikolla “Rauhan
näkymiä”.
Todellisuus näyttää kuitenkin
erilaiselta. Kansainvälinen rauhanliike, joka valmistautuu mittavan suurilla mielenosoituksilla
ja sodanvastaisella konferenssilla vastustamaan kokousta,
on otsikoinut oman vastatapahtumansa: ”He puhuvat rauhasta ja käyvät sotaa – Joukot pois
Afganistanista”.
JUHA-PEKKA VÄISÄNEN
Taiteilijat rauhan puolesta
PAND:n puheenjohtaja, joka
osallistuu Bonnissa pidettävään
Afganistanin sotaa vastustavaan
tapahtumaan.
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jussi.lilja@iki.fi
H SKP:n Pitäjänmäen osasto
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Östersundomin kaavoittajat
törmäyskurssilla luontoarvojen kanssa
toni amnell

Pieni Helsingin herraklikki suunnitteli aikoinaan aluekaappauksen Sipoolta. Tiesivätkö herrat,
miten paljon alueella on luonnonsuojelu- ja Natura-alueita?
Jos tiesivät, olivat röyhkeän piittaamattomia, koska eivät herrat
luontoa suojellakseen aluetta
kaapanneet.
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) viime keväänä esittelemä osallistumis- ja
arviointivaiheen yleiskaavaluonnos sijoittaa kaapatulle alueelle asuntoja 70 000 asukkaalle.
Melkoinen määrä rakentamisalueista on lisäksi omakotitalo- ja
pientaloalueita. Asutus leviää siis
laajalle, ja aivan Östersundomin
lintuvesien, Mustavuoren lehdon
sekä muiden Natura-alueiden
kylkeen.
KSV on tilannut Östersundomin alueesta luontoselvityksen,
jonka kaupunki on pitänyt salassa. Helsingin Sanomat oli kuitenkin saanut sen haltuunsa ja
raportoi, että selvityksen mukaan
Östersundomin yleiskaava uhkaa
alueen luontoarvoja. Se ei sinänsä ole mikään uutinen. Tärkeä
tämä tieto on siksi, että ulkopuolinen konsultti, Finnish Consulting Group, päätyi samaan arvioon, jonka luonnonsuojeluväki
on todennut koko kaavoitusprosessin ajan.

Varjokaava säästää
luontoalueita
Luontojärjestöt palkkasivat arkkitehtejä suunnittelemaan kaapatulle alueelle vaihtoehtoista, Natura- ja muut luontoarvot
huomioivaa kaavaa. Varjokaava
julkistettiin viime huhtikuussa.
Siinä on pyritty minimoimaan
rakentamisen aiheuttamat suorat ja epäsuorat vaikutukset alueen luontoon.
Varjokaavassa rakentamispinta-ala on 1/3 koko alueen pintaalasta, kun KSV:n kaavaluonnoksessa rakentaminen peittää noin
puolet pinta-alasta. Varjokaavassa säilytetään tärkeät ekologiset
käytävät eikä rakentamista viedä
kiinni Natura-alueisiin. Muun
muassa Mustavuoren lehdon kupeesta on poistettu tiivis kerrostaloalue. Asukasmäärä on 45 000
- 50 000 asukasta. Tähän päästään tiiviillä kaupunkirakentamisella, joka tukee joukkoliikenteen
käyttöä.
Ekologinen varjokaava, joka
perustuu alueen luontoarvojen
tuntemukseen ja suojeluun, pitäisi ottaa kaavoitusprosessiin
mukaan yhtenä vaihtoehtona.
Vastoin maankäytto- ja rakennuslain suosituksia KSV esitteli
viime keväänä vain yhden kaavaluonnoksen ja tapojensa mukaan
se aikoo jyrätä omaa suunnitelmaansa läpi kaavoitusprosessin
eri asteiden, läpi kiven ja kannon.
Ja läpi uhanalaisten lintukosteikkojen ja boreaalisten lehtojen.
MARJALIISA SIIRA
Helsingin ympäristölautakunnan
varajäsen

Oikeusprosesseja
ja valituksia tulossa
Jo Mustavuoren alueen eteläosan kaavoituskamppailun yhteydessä yritettiin kertoa KSV:lle,
että Natura-alue vaatii ympärilleen suojavyöhykkeen. Varsinkin
kun Mustavuoren Natura-aluetta
jo ennestään rasittaa Vuosaaren
suursatama ja sen vaatimat liikenneväylät. Ei mennyt asia perille KSV:ssä, mutta lautakunta
onneksi hylkäsi Etelä-Mustavuoren kaavaluonnoksen. Muutoin
sekin olisi rasittamassa Östersundomin kaavoitusta.
Kaavoitusta tehdään Helsingissä pikku palasina ja jokaisen pa-

ei rakenneta tai puretaan Natura.
Naturan purkamista ei ole Suomessa vielä koskaan tehty. Östersundomin kaavoittajilla taitaa olla edessä pitkät oikeusprosessit.

lan kohdalla todetaan, että tällä
rakentamisella ei ole merkittävää
vaikutusta luontoarvoihin. Mutta luonnonsuojelulain pykälän
65 mukaan on Natura-alueiden

ympärillä jo olemassa olevien ja
tulevien rakentamishankkeiden
vaikutuksista tehtävä yhteisselvitys, jos epäillään, että merkittävän haitan raja ylittyy.

Tällainen on nyt tilanne Östersundomin kaavoituksen kohdalla. Jos rakentamisen yhteisvaikutukset ylittävät merkittävän haitan rajan, on kaksi vaihtoehtoa:
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