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H su 20.11. Huominen ilman pelkoa, rasisminvastainen konsertti 
klo 17 kansallisteatterissa. H ti 22.11. klo 18 marx on täällä tänään 
-lukupiiri: pääoma. skp:n toimisto, viljatie 4 B. H ke 23.11. klo 17 
itämeren turvallisuus ja media, ydin&vvt-keskustelu, paasitorni. 
H ke 23.11. klo 18 skp:n Helsingin vaalisorvi, Rikhardinkadun kirjaston 
kokoushuone. H to 24.11. klo 17.30-20 some-treffit skp, viljatie 4 B. 
H 29.11. klo 18 suuri kaivospeli -keskustelu Caisa-talon kirja&kahvi 
H ke 30.11. klo 18 mitä on 2000-luvun sosialismi? keskustelu, 
kulmavuorenkatu 5, katutaso. H 1.12. klo 11 toivo koiviston 
valokuvanäyttelyn pohjolankatu avajaiset kinaporin palvelukeskus 
H su 4.12. Hakaniemen markkinat. H 5.12. klo 19 maanantaiklubi, kahvila 
Bergga, viides linja 14. H to 8.12. klo 14-17 skp:n piirin jouluglögit ja 
myyjäiset, viljatie 4 B. H to 8.12. klo 18 keskuspuistoryhmän jouluglögit 
maunulan mediapaja. H pe 9.12. klo 12.30-15 some-treffit skp, viljatie 4 B. 
H ma 12.12. klo 18 kuntapolitiikan opintokerho: kaavoitus ja 
asuminen. skp, viljatie 4 B. H ti 13.12. klo 18 marx on täällä tänään 
–lukupiiri. skp, viljatie 4 B. H 16.-18.12. euroopan vasemmiston 
kongressi, Berliini. * ma 2.1. maanantaiklubi, kahvila Bergga. 
H ma 9.1.2017 klo 18 kuntapolitiikan opintokerho. skp, viljatie 4 B. 
la-su 14.-15.1. ay-väen rauhanpäivät lahdessa.  H la-su 28.-29.1. 
marx-opisto vähäjärvellä. ilmoittautumiset helsinginpiiri@skp.fi. 

Onko Helsingissä 
rohkeutta valita toisin?

Juha Sipilän johtama SOS-hallitus on toteuttanut leik-
kauslinjaansa nyt reilut puolitoista vuotta. Myös halli-
tuksen sote-hanke tunnetaan: julkiset terveyspalvelut 
ollaan antamassa markkinoiden vietäväksi kun “valin-
nanvapauden” nimissä ajetaan jättimäistä toimimatonta 
tilaaja-tuottaja -mallia.

Monen suomalaisen kunnan pitää alistua hallituksen 
tahtoon. Helsinki voi kuitenkin valita toisin, useammas-
takin syystä. Ensinnäkin Helsinki on tehnyt vuosia yli-
jäämää. Toisin kuin useimmat muut kunnat, Helsinki ei 
ole rutiköyhä. Toiseksi Helsinki on myös Suomen mitas-
sa suuri kaupunki, jonka sana painaa. Eikä hallituksen 
linjaa tarvitse noudattaa: täällä kun on eduskuntaoppo-
sitiolla valtuutettujen enemmistö.

Mutta mitä tapahtuu? Palvelujen alibudjetointi jat-
kuu, vaikka asukasmäärä kasvaa. Sote-hanketta Hel-
sinki on äskettäin herännyt arvostelemaan ja hyvä niin, 
mutta miksei esitetä reilusti vaihtoehtoa, jossa perusta-
son palvelut säilyvät kunnalla itsellään, ja vain erityista-
son sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään perustettavaan 
maakuntaan?

On hyvä, että Helsinki ei luopunut subjektiivisesta 
päivähoito-oikeudesta. Mutta entä koulujen ryhmäko-
kojen pienentäminen? Entä ammattikouluihin kohdis-
tuvien leikkausten torjuminen? Entä hallituksen järjettö-
mät yliopistoleikkaukset? Osan näistä leikkauksista Hel-
sinki voi suoraan torjua, ja loppuihinkin olisi mahdollista 
vaikuttaa esimerkiksi kehittämällä korvaavia työllistäviä 
toimintoja.

Ja vielä yksi heitto: Tavallaan sen ymmärtää, et-
tä keskustavetoinen porvarihallitus yhtiöittää metsä-
hallituksen. Mutta miksi Helsingin Vihreät rakentaa 
kaupunkimetsiin?

Helsingin budjetti ensi vuodelle näyttää ylijäämää. Ra-
haa siis olisi myös tehdä toisin. Mutta onko tahtoa?

SKP on toistuvasti esittänyt ylijäämien ohjaamista pal-
veluihin. Me olemme jo useita vuosia sitten nostaneet 
esiin ne riskit, jotka sote-uudistuksesta Helsingille tu-
levat. Ja me olemme aktiivisesti vastustaneet kaupun-
kimetsiin rakentamista - ensimmäisenä valtuustopuo-
lueena, ja johdonmukaisesti. Ja mikä tärkeintä, meillä 
on esittää myös vaihtoehtoja. Niitä olemme muotoilleet ja 
ideoineet yhdessä kaupunkilaisten kanssa: teiltä tulleen 
palautteen ja ideoiden avulla.

Me olemme valmiit suunnan muutokseen, ja olemme 
valmiit yhteistyöhön muiden samoja 
tavoitteita jakavien kanssa. Raken-
netaanko yhdessä rintama, joka syr-
jäyttää kehnon hallituspolitiikan?

HEIKKI KETOHARJU
SKP:n Helsingin kaupungin 
piirijärjestön puheenjohtaja

Demokratiaa 
poljetaan hekassa
Helsingin kaupungin vuokrata-
loyhtiön Heka Oy:n johdossa ta-
pahtuu kummia. Väärinkäytök-
siä painetaan villaisella ja yh-
tiön hallituksen puheenjohtaja, 
apulaiskaupunginjohtaja Anni 
Sinnemäki (vihr) ja toimitus-
johtaja Jaana Närö ovat otta-
neet itselleen vallan valita myös 
Hekan alueyhtiöiden johtajat ja 
hallitukset. 

Jo aiemmin paljastuneet He-
kan Siilitie 7:n urakkasotkut ja 
Laajasalon kiusaamisjuttu saivat 
jatkoa, kun Heka Kontulan talou-
den ja hallinnon tarkastuksessa 
ilmeni vuosi sitten epäselvyyksiä. 
Huoneistoremonttien tarjousten 
avauksista ei löytynyt pöytäkirjaa 
ja urakan saaneella toiminimellä 
oli sukulaissuhde isännöitsijään.

Heka Kontulan hallitus päätti 
selvittää kyseiset remontit. Kon-
tulan kiinteistöpäällikkö Jarno 
Ruusala tilasi Raksystems Insi-
nööritoimistolta selvityksen. Sen 
mukaan oli tapahtunut ylilasku-
tusta ja veloitettu tekemättömis-
tä töistä. Kyse voi olla sadoista 
tuhansista euroista. 

Heka Kontulan hallitus kehot-
ti toimitusjohtajaa purkamaan 
isännöitsijän työsuhteen. Lisäksi 
se päätti purkaa toimitusjohtajan 
työsuhteen ja tehdä urakoitsijas-
ta rikosilmoituksen. Toimitus-
johtaja päätti kuitenkin maksaa 
isännöitsijälle 6 kuukauden pal-
kan ilman työvelvoitetta, kun tä-
mä irtisanoutuu itse. Heka-kon-
sernin johto siunasi tämän.

Kontulan hallitukseen kuu-
luva Eero Rasijärvi esitti rikos-
ilmoituksen lisäksi urakoitsijan 
omaisuuden hakemista takava-
rikkoon. Heka Oy:n johto viivyt-
ti sitä ja jätti hakemuksen vasta 
tänä syksynä.

hallitukset ja asukkaat 
syrjäytettiin

Heka Kontulan toimitusjohtaja 
on myös Heka Myllypuron ja Ve-
salan toimitusjohtaja. Uuden toi-
mitusjohtajan valinnasta alueyh-

tiöille tuli merkillinen näytelmä. 
Kun yhtiöiden hallitukset pää-

tyivät puheenjohtajan esittämän 
henkilön sijasta kiinteistöpäällik-
kö Ruusalaan, Hekaa edustava 
puheenjohtaja keskeytti kokouk-
set. Hekan konsernijohto halusi 
toimitusjohtajaksi henkilön, joka 
oli jo kolmen muun alueyh tiön 
toimitusjohtaja ja olisi lisäksi 
johtanut Kontulaa, Myllypuroa ja 
Vesalaa. Kun hallitukset päätti-
vät toisin, puheenjohtaja erosi ja 
omistajan päätöksellä hallitusten 
puheenjohtajaksi tuli Heka Oy:n 
toimitusjohtaja Närö.

Närö toi valinnan uuteen kä-
sittelyyn. Hän antoi ymmärtää, 
että omistaja vaihtaa hallituk-
sen tai osan sen jäsenistä, jos 
konsernin johdon ehdokasta ei 
valita toimitusjohtajaksi. Kaik-
ki kolmen alueyhtiön hallitusten 
jäsenet päätyivät kuitenkin valit-
semaan toimitusjohtajaksi Jarno 
Ruusalan. 

Sen jälkeen tapahtui jotain en-
nenkuulumatonta. Sinnemäki ja 
Närö päättivät erottaa hallitukset 
ja valita uudet jäsenet niin, että 
Heka-konsernin johtoryhmään 
kuuluvilla on hallituksissa enem-
mistö. Tällä päätöksellä erotettiin 
myös kaupunginvaltuuston po-
liittisten ryhmien alueyhtiöiden 
hallituksiin valitsemat kaksi jä-
sentä, toinen SDP:stä ja toinen 
SKP ja Helsinki-listojen sitoutu-

maton edustaja Eero Rasijärvi. 
Tämän jälkeen uudet hallitukset 
valitsivat Sinnemäen ja Närön 
suosikin toimitusjohtajaksi.

Hallitusten erottamisista ja 
valinnoista ei keskusteltu ennal-
ta asukkaiden eikä valtuusto-
ryhmien kanssa. Jälkeenpäin on 
selitetty, että kaupunginvaltuus-
tolla ja –hallituksella ei muka ole 
omistajan oikeutta ohjata Hekan 
alueyhtiötä. Tämä on jyrkässä 
ristiriidassa valtuuston Hekaa ja 
vuokralaisdemokratiaa koskevien 
päätösten kanssa. 

– Sinnemäen ja Närön yhteis-
työ näyttää sujuvan. Mutta mi-
ten saataisiin sujumaan yhteis-
työ asukkaiden kanssa ja johtajat 
noudattamaan yhteisiä pelisään-
töjä, kysyy Eero Rasijärvi.  

Hän ihmettelee myös sitä, että 
asukkaat joutuvat maksamaan 
Hekan johtajien sotkuja, mutta 
väärinkäytöksistä vastuussa ole-
vat pääsevät kuin koira veräjästä, 
jotkut jopa palkitaan kultaisella 
kädenpuristuksella.

Myös Hekan vuokralaisneuvot-
telukunta on huolissaan vuokra-
laisdemokratiasta, kun omistaja 
käyttää valtaa ohi yhtiökokouk-
sen päätösten ja yhteisten sopi-
musten koskien Hekan alueyh-
tiöiden hallitusten paikkojen ja-
kautumista. Vuokralaisneuvotte-
lukunta vaatii väärien päätösten 
purkamista. 

asumisen hinta alas!
Asuntojen vuokrat jatkavat ko-
hoamista. Ne haukkaavat mo-
nelta leijonanosan tuloista eikä 
asuntovelka yhdistettynä nyky-
ajan epävarmaan työllisyystilan-
teeseen ole yhtään sen helpompi 
asia. 

Yksityisiä vuokra-asunto-
markkinoita hallitsevat pitkälti 
yksityiset tai ns. yleishyödylli-
set yhtiöt, joiden omistajina on 
vakuutusyhtiöiden ohella useita 
ammattiliittoja. Helsingin kau-
punki tarjoaa keskimäärin hie-
man kohtuuhintaisempaa asu-
mista, mutta asuntoja on tarjol-
la aivan liian vähän. Kaupungin 
asuntojonossa on tälläkin hetkel-
lä noin 25 000 kotitaloutta. 

Uusi yleiskaava on esitetty 
asuntojen hintaongelman ratkai-
sijaksi. Se ei ole kuitenkaan rat-
kaisu, sillä yksityinen raha halu-
aa rakentaa kovan rahan asun-
toja - tai sellaisia vuokra-asun-
toja, joista saa muhkean tuoton. 

Jos pelkkä kaavoitus ratkaisisi 
asumisen hinnan, ei Helsingis-
sä pitäisi olla ongelmia, koska 
täällä kaavoitetaan eniten uutta 
rakentamista.

Edullisia vuokra-asuntoja 
tarvitaan

Kaupungin tulee rakentaa sel-
västi nykyistä enemmän kohtuu-
hintaisia vuokra-asuntoja. Hel-
singin asunto-ohjelmassa taval-
listen vuokra-asuntojen osuus on 
vain neljäsosa. SKP ja Helsinki-
listat on esittänyt vuokra-asunto-
jen rakentamisen osuuden nosta-
mista puoleen.

Asumisen hintaa nostavat 
myös valtuuston enemmistön 
päättämät tonttivuokrien ko-
rotukset. Vuonna 2015 päättyi 
suuri määrä kaupungin tonttien 
vuokrasopimuksia, joita jatkettiin 
nostamalla vuokrat 10-15-kertai-

siksi. Sopimuksia tulee uusitta-
vaksi lisää, vuonna 2020 on vuo-
rossa peräti 800 taloyhtiön sopi-
mukset. SKP ja Helsinki-listat on 
vastustanut johdonmukaisesti 
tonttivuokrien kohtuuttoman 
korkeita korotuksia ja tämä linja 
pitää edelleen. 

Yhtenä syynä vuokrien kohoa-
miseen on ollut vuokrasääntelyn 
purkaminen 1990-luvulla. Vuok-
rasääntelyyn palaaminen olisikin 
tarpeen ainakin suurissa kasvu-
keskuksissa.  Asumiskuluja kas-
vattavat myös rakentamiskulut. 
Yksityinen rakennusyhtiö vetää 
aina kotiinpäin voittoja saalista-
essaan, eikä kilpailu ole tae edul-
lisuudesta - eikä edullisuus tae 
laadusta. SKP ja Helsinki-listat 
oli ensimmäinen valtuustoryh-
mä, joka esitti kaupungin oman 
rakennusliikkeen perustamista. 

JUSSI-PETTERI LAPPI
Postinjakaja, talonmies

Pitäjänmäki

!

Hekan johto ei sietänyt, että Eero Rasijärvi puolusti asukkaiden etuja Hekan Kontu-
lan, Myllypuron ja Vesalan alueyhtiöissä.
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Kuka maksaa 
länsimetron 
sotkut?

Toinen toistaan seuraa-
vat budjetin ja aikatau-
lujen ylitykset, salailu ja 
vastuun pakoilu ovat lei-
manneet Länsimetron 
rakentamista.

Hanke lähti heti alus-
sa vikaraiteille, kun siihen 
liitettiin metron automati-
sointi. Helsingin valtuus-
tossa vain Yrjö Hakanen 
(SKP & Helsinki-listat) 
vastusti automatisointia ja 
varoitti ongelmista, joihin 
hanke sitten kaatuikin.

Länsimetron hinnan 
nousua noin 700 miljoo-
nasta 1,2 miljardiin ovat 
sanoneet ihmettelevänsä 
monet niistäkin, joiden oli-
si pitänyt hanketta valvoa, 
kuten apulaiskaupungin-
johtaja Pekka Sauri (vihr). 

Hakanen teki jo maa-
liskuussa 2013 valtuusto-
kyselyn Länsimetron kus-
tannusten karkaamises-
ta ja esitti asian tuomis-
ta valtuuston käsittelyyn. 
Valtuuston puheenjohta-
jisto ei nähnyt käsittelyyn 
tarvetta. 

Maaliskuussa 2014 Ha-
kanen esitti Pekka Saar-
nion (vas) kannattamana 
toimia sen varmistamisek-
si, että kustannusylityksiä 
ei tule enempää. Valtuus-
ton enemmistö hylkäsi 
esityksen.

Huhtikuussa 2016 Ha-
kanen esitti, että tarkas-
tuslautakunta tekee sel-
vityksen kustannusten 
toistuvasta ylittämisestä 
ja valvonnan pettämisestä 
myös kaupungin johdos-
sa. Hän kritisoi yhtiömuo-
toa ja kehotti vaihtamaan 
johtajia.

Syyskuussa 2016 Ha-
kanen esitti selvitettäväk-
si kaupungin edustajien 
toimintaa Länsimetro Oy:n 
hallituksessa ja myös pro-
jektia vetävän konsulttiyh-
tiö Swecon roolia. 

Marraskuussa Länsi-
metron toimitusjohtaja 
erotettiin. Mutta laskut ja 
sotkut jäivät.

Kontupisteen ja 
Mellarin jatko?

Itä-Helsingin Kontupis-
teen ja Mellarin digineu-
vonta ja tietokonepisteet 
aiotaan ajaa alas. Esi-
merkiksi Kontupisteessä 
on ollut vuodessa 53 000 
kävijää. Kyse on maksut-
tomista palveluista, jossa 
vertaistuella ja yhteisölli-
sellä sosiaalityöllä on tär-
keä merkitys. 

Helsingin valtuuston 
enemmistö, 47 valtuutet-
tua kaikista ryhmistä alle-
kirjoitti Yrjö Hakasen (SKP 
ja Helsinki-listat) aloitteen 
Kontupisteen ja Mellarin 
toiminnan jatkamiseksi. 
Kontupisteen kohdalla on 
kyse lähinnä tietokoneiden 
ylläpidosta. Mellarille tar-
vitaan myös uusi tila, kun 
talo puretaan ensi kesänä.

helsingin roope ankka 
&  tupu, hupu ja lupu

Vastaesitykset kaupungin budjettiin

ylijäämä 446 
miljoonaa, mutta 
palveluja leikataan.

Helsingin kaupunki tekee tänä 
vuonna noin 446 miljoonaa eu-
roa ylijäämää. Sen päälle tulevat 
vielä Helenin ja kaupungin mui-
den yhtiöiden liikevoitot. Lisäksi 
Helsingin pankkitileillä makaa 
satoja miljoonia aiemmilta vuo-
silta käyttämättä jääneitä ylijää-
miä. Lainasaataviakin on satoja 
miljoonia enemmän kuin velkaa.

Kun kassa pursuaa rahaa, 
voisi kuvitella, että ensi vuoden 
budjetissa lisätään rahaa palve-
luihin, työllistämiseen ja muihin 
kaupungin perustehtäviin. Toi-
mintamenoihin käytetään kui-
tenkin päinvastoin entistä vä-
hemmän rahaa. Lähes kaikissa 
palveluissa on rahaa vähemmän 
kuin tänä vuonna käytetään. 

Kaiken lisäksi myös ensi vuon-
na aiotaan kasvattaa ylijäämiä. 
Tavoitteena on 120 miljoonan eu-
ron ylijäämä. Investointipuolella 
löytyy 375 miljoonaa Kruunusil-
toihin, mutta ei homekoulujen 
korjaamiseen.

Menot jäihin ja leikataan

Helsingillä menee siis hyvin, 
mutta meneekö helsinkiläisillä? 

Kaupungin toimintamenot 
vähenevät, vaikka asukkaiden 
määrä kasvaa vuodessa 6 500 
– 8 000. 

Ikäihmisiä on enemmän, mut-
ta heidän palveluihinsa on vä-
hemmän rahaa. Vanhusten mää-
rän kasvaessa kasvaa myös nii-
den ikääntyvien määrä, jotka 

eivät enää selviydy kotona. Mut-
ta ympärivuorokautisen hoidon 
paikkoja vähennetään.

Helsinki ei kavenna lasten 
subjektiivista oikeutta päivähoi-
toon ja koululaisten iltapäivätoi-
mintaa lisätään. Mutta varhais-
kasvatukseen on budjetissa kui-
tenkin noin miljoona euroa vä-
hemmän kuin tänä vuonna käy-
tetään, vaikka päiväkoti-ikäisten 
lasten luku kasvaa vuodessa yli 
600. 

Koulujen määrärahojen yh-
den prosentin lisäys ei kata edes 
oppilaiden määrän lisäystä. Op-
pilasta kohti on entistä vähem-
män rahaa, opettajia, avustajia, 
koulupsykologeja ja tiloja. Kou-
lujen ”digiloikkaan” on varattu 
laitteita, mutta ei lisää työaikaa 
opettajille. Resurssien vajaus on 
erityisen suuri ammatillisissa 
oppilaitoksissa, joissa joka toi-
nen oppilas keskeyttää tai vaih-
taa muualle. 

Kirjastojen, nuorisotoimen, 

liikunnan, työväenopiston, kau-
pungin taidemuseon rahoitusta 
leikataan. 

Kylmä talvi työttömille

Eduskunnassa SDP, Vihreät ja 
Vasemmistoliitto arvostelevat 
hallitusta aktiivisen työllistämi-
sen laiminlyömisestä. Helsingissä 
työttömiä on jo 45 000 ja etenkin 
pitkäaikaistyöttömyys kasvaa. Ja 
mitä tekevät Helsingin demarit, 
vihreät ja Vasemmistoliitto? 

Ne sopivat kokoomuksen kans-
sa, että ei lisätä rahaa työllisyy-
teen vaan sakkomaksuihin, joita 
kaupunki maksaa pitkäaikais-
työttömyydestä Kelalle työmark-
kinatuen korotettuna kunta-
osuutena. Sakkomaksuihin me-
nee jo 65 miljoonaa euroa, paljon 
enemmän kuin työllistämiseen. 

Lisäksi budjetista on jätetty 
pois 10 miljoonaa, joka oli vuo-
den 2016 budjetissa maahan-

muuttajien ja pakolaisten ko-
touttamiseen ja työllistämiseen.

Sanat ja teot, SDP ja VaS?

Kaupungin johto muistuttaa sai-
taa Roope Ankkaa, joka istuu 
valtavan rahakasan päällä. Jul-
kisten palvelujen heikentäminen 
sopii kokoomuksen ja muiden 
porvaripuolueiden tavoitteisiin 
yksityisten markkinoiden laajen-
tamisesta. Mutta miksi vihreät, 
sosialidemokraatit, Vasemmis-
toliitto ja Perussuomalaiset teki-
vät kokoomuksen kanssa sopi-
muksen, joka jatkaa palvelujen 
alibudjetoimista samaan aikaan 
kun kaupunki tekee satojen mil-
joonien ylijäämää? 

Kaupunginhallituksen pöydäl-
lä oli 446 miljoonaa uutta ylijää-
mää ja mahdollisuus ohjata lisää 
rahaa palveluihin, työllisyyteen 
ja ihmisten hyvinvointiin. Mutta 
kaupunginhallituksessa istuvat 
eduskuntapuolueiden edustajat 
valitsivat toisin. He vain pienen-
sivät vähäsen kaupunginjohta-
ja Jussi Pajusen (kok) esittämiä 
menoleikkauksia ja asettivat ta-
voitteeksi kasvattaa ylijäämiä vie-
lä 120 miljoonalla eurolla. Tätä 
markkinoitiin rahojen ”lisäämi-
senä”, vaikka menoja leikattiin.

Budjettineuvottelujen tulos oli 
kokoomuksen murskavoitto 10 – 
1, ja tappio helsinkiläisille. Voit-
tajia ovat myös kokoomuslaisten 
Lasse Männistön, Laura Rädyn 
ja kumppaneiden yksityiset fir-
mat, joiden bisneksiin ohjataan 
budjetista rahaa laajentamal-
la palveluseteleiden käyttöä ja 
kilpailuttamista. 

YRJÖ HAKANEN
Kaupunginvaltuutettu
SKP ja Helsinki-listat

SKP:n ja Helsinki-listojen valtuu-
tettu Yrjö Hakanen esitti sitou-
tumattoman René Hurstin kan-
nattamana Helsingin 2017 bud-
jetin korjaamista niin, että kau-
pungin ylijäämistä olisi ohjattu 
lisää rahaa palveluihin ja työlli-
syyteen. Esitykset olisi voitu to-
teuttaa pienentämällä budjetin 
120 miljoonan ylijäämää 56,4 
miljoonalla.

Hakanen esitti Hurstin 
kannattamana:

– Nuorten ja pitkäaikaistyöttö-
mien työllistämiseen lisää 10 mil-
joonaa euroa.

– Sosiaali- ja terveyspalve-
luihin, mm. ikäohjelmaan, hoi-
va- ja hoitotakuuseen lisää 15 
miljoonaa.  

– Harkinnanvaraiseen toi-
meentulotukeen ja ehkäisevään 
sosiaalityöhön lisää 5 miljoonaa. 

– Varhaiskasvatukseen 5 mil-
joonan lisäys mm. päiväkotipaik-
kojen lisäämiseksi.

– Perusopetukseen ja amma-
tilliseen koulutukseen lisää 8 
miljoonaa.

– Kaupunginkirjastolle mm. lä-
hikirjastojen resurssien turvaa-

miseksi lisää 1 miljoona. 
– Kulttuuritoimeen, mm. asu-

kaslähtöiseen ja alueellisen kult-
tuurityöhön lisää 1 miljoona. 

– Nuorisotyöhön lisää 1 
miljoonaa. 

– Työväenopiston opetustun-
teihin ja tilavuokriin lisää 0,4 

miljoonaa. 
– Kaupungin työntekijöiden 

vakanssien lisäämiseen ja palk-
kauksen parantamiseen lisää 10 
miljoonaa euroa. 

Hakanen ja Hursti esittivät li-
säksi ponnet mm. vammaisneu-
voston kautta jaettavasta har-

rastusrahasta, vammaisten las-
ten koulukuljetusten joustavasta 
turvaamisesta ja ns. aktiivipas-
sin, kulttuuripassin ja eläkeläis-
ten sporttikortin käyttöönotosta.  

René Hursti teki lisäksi ne-
likohtaisen esityksen useiden 
sote-viraston palvelujen määrä-
rahojen lisäämiseksi yhteensä 
21 miljoonalla eurolla. Kristil-
listen Mika Ebeling esitti inves-
tointibudjettiin 30 miljoonan lisä-
ystä muun muassa koulutilojen 
korjaushankkeisiin.

Helsingin kaupungin talous

tulot yht. 4 876 milj.€
menot 2017 yht. 4 662 milj.€
toimintamenot 2017   - 3,2 %
ylijäämä 2016 (ennuste)    446 milj.€
ylijäämä 2017 (budjetti)   120 milj.€
lainasaatavia enemmän kuin velkoja

(osa menojen vähenemisestä johtuu 
toimeentulotuen siirtymisestä kelalle. 
ylijäämistä puuttuvat Helenin, 
sataman ym liikevoitot.)
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Yleiskaavassa jyrättiin 
asukkaat ja viheralueet
Yleiskaava olisi voinut tarjo-
ta mahdollisuuden suunnitella 
kaupunkia yhdessä asukkaiden 
kanssa ja pitäen huolta nykyis-
ten asukkaiden hyvinvoinnista 
samalla kun rakennetaan uutta. 
Olisi voitu vaalia Helsingin vah-
vuuksia, kuten inhimillinen mit-
takaava, julkiset palvelut, lähi-
luonto ja merellisyys. Mutta näin 
ei tehty.

Yleiskaavassa sivuutetaan lä-
hes totaalisesti asukkaiden mie-
lipiteet, ylimitoitetaan rakenta-
mistavoitteet ja jyrätään luon-
toa, virkistysalueita ja kulttuu-
riympäristöjä gryndereille raken-
nusmaaksi. Julkisten palvelujen 
verkostoista ei sanota oikeastaan 
mitään.

asukkaita ei kuunneltu

Kaavaehdotukseen tehtiin ennä-
tykselliset 1 444 muistutusta. 
Niistä yli 96 prosenttia vastus-
ti viher- ja virkistysalueille ra-
kentamista. Kymmenet tuhan-
net ihmiset vetosivat Keskus-
puiston, Vartiosaaren ja muiden 
viheraluei den puolesta. Kansa-
laisliikkeet esittivät konkreettisia 
vaihtoehtoja esimerkiksi Malmin 
lentokentän ja Tuomarinkarta-
non alueilla. Ja mitä tapahtui?

Kaupunkisuunnittelulauta-
kuntaan kuuluvien puolueiden 
edustajat sopivat kaavaluonnok-
sesta ennen kuin lain edellyttä-
mä asukkaiden kuuleminen oli 
edes päättynyt. Valmistelussa 
sivuutettiin myös muiden lau-
takuntien, Uudenmaan liiton, 
Ely-keskuksen, Liikenneviraston 
ja naapurikuntien kriittiset lau-
sunnot. Kaavasta tuleekin usei-
ta valituksia, joissa arvostellaan 
maankäyttö- ja rakennuslain, 
luonnonsuojelulain ja maakun-
takaavan vastaisia ratkaisuja.

Ylimitoitettu kaavavaranto

Yleiskaavan mitoitus perustuu 
ennusteita paljon nopeampaan 
kasvuun. Helsingin asukaslu-
ku nousisi noin 250 000:lla vuo-
teen 2050 mennessä. Tavoitetta 
ei asetettu asukkaiden kanssa 
eikä valtuustossa. Sen pohjana 
ei ole konkreettisia arvioita sii-
tä, mitä näin nopea kasvu tar-
koittaa kaupungin rahoitukselle, 
helsinkiläisten hyvinvoinnille ja 
aluekehitykselle.

Kaava sisältää kaksi kertaa 
enemmän rakentamisalaa kuin 
tarvitaan (kaavaselostus s.66-
67). Samalla oletetaan, että asu-
misväljyys kasvaa 34 neliömet-
ristä 43 neliöön asukasta koh-
ti. Mutta onko realistista olettaa 
asukasmäärän ja asumisväljyy-
den kasvavan yhtä aikaa voimak-
kaasti, kun nykyisetkin asunnot 
ovat monelle kohtuuttoman kal-
liita? Ja onko väestön raju kes-
kittäminen pääkaupunkiseudulle 
sen enempää täällä asuvien kuin 
koko Suomen kannalta hyväksi?

Toinen kyseenalainen oletus 
koskee toimitilojen kasvua samaa 
tahtia asuntorakentamisen kans-
sa. Kiinteistösijoittajien ja valtion 
arvioiden mukaan uusissa ja pe-
ruskorjattavissa toimitiloissa tu-
lee kuitenkin olemaan työnteki-
jää kohti keskimäärin puolet vä-
hemmän neliöitä kuin nykyisin. 
Pelkästään ero toimitila-arviois-
sa on lähes samaa luokkaa kuin 
yleiskaavassa viher alueille esitet-
ty uusi rakentaminen!

Kaavan parhaita ideoita on 
verkostomaisen raidekaupungin 
kehittäminen. Mutta sekin huk-
kuu päällekkäisiin ja kilpaileviin 
väylähankkeisiin. Toisenlaisella 
liikenneverkon suunnittelulla oli-

näin 
yleiskaavasta 
äänestettiin
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
lokakuun lopun kuusitunti-
sessa kokouksessa monien 
äänestysten jälkeen Helsin-
gille uuden yleiskaavan. Se 
ohjaa maankäyttöä, rakenta-
mista, liikenneverkkoja ja yh-
dyskuntarakennetta pitkällä 
aikavälillä. 

Valtuusto äänesti ensin 

yleiskaavan palauttamisesta uu-
teen valmisteluun, jota SKP:n ja 
Helsinki-listojen Yrjö Hakanen 
esitti ylimitoitettujen rakenta-
mistavoitteiden supistamisek-
si, viher- ja virkistysalueille ra-
kentamisen vähentämiseksi se-
kä asukkaiden mielipiteiden ot-
tamiseksi paremmin huomioon. 
Palautusta kannattivat sitoutu-
maton René Hursti, vihreiden 
Leo Stranius ja Jarmo Niemi-
nen, perussuomalaiset, keskus-
ta ja kristilliset. Palautus torjut-
tiin äänin 63 – 16, tyhjää 5 (RKP).

Keskustan Laura Kolbe esit-
ti Malmin lentokentän ystävien 

vaihtoehdon mukaista palautus-
ta. Se hylättiin äänin 61 – 21. Ha-
kanen kannatti Kolben esitystä. 
Jaana Pelkosen (kok) esitys, jos-
sa ei hyväksytty alueelle mitään 
rakentamista, kaatui äänin 56 – 
22, Hakanen äänesti tyhjää. Pa-
lautusesityksiä tekivät myös Mi-
ka Ebeling (kd), Mika Raatikai-
nen (ps) ja Nina Huru (ps).

Muutosesityksiä oli seitsemän. 
Paavo Arhinmäki (vas) ehdotti 
Keskuspuistoon esitettyjen uu-
sien rakentamisalueiden poista-
mista. Se torjuttiin äänin 55 – 
30. Keskuspuiston puolesta ää-
nestivät Vasemmistoliitto (paitsi 

lähes kolmanneksen. 
Apulaiskaupunginjohtaja An-

ni Sinnemäki (vihr) kehui, että 
”yleiskaavassa ei esitetä rakenta-
mista arvokkaille luontoalueille” 
(Ylen uutiset 13.10.). Voi kysyä, 
miten törkeästi esittelevä virka-
mies saa vääristellä tosiasioita? 
Kaavassahan esitetään rakenta-
mista mm. Keskuspuistoon, Var-
tiosaareen, Ramsinniemeen, Van-
hankaupunginlahden reunoil-

le, Meri-Rastilaan, Mustavuoren 
eteläosaan, Kivikon metsään, Ve-
räjämäen metsään, Haltialan pel-
loille, Kumpulanpuron puistoon, 
Melkiin sekä Tuomarinkylän ja 
Stansvikin kartanoiden alueelle. 
Keskuspuiston ohella eniten ra-
kentamista on tulossa Malmin 
kentän alueelle. Lisäksi täyden-
nysrakentamisen kovat tavoitteet 
uhkaavat monia aikoinaan hyvin 
suunniteltuja alueita.

Miksi muutokset torjuttiin?

Kansalaistoiminnan tuloksena 
useimmissa valtuustoryhmissä 
nousi halua muuttaa kaavaeh-
dotusta. Kolme suurinta ryhmää 
– kokoomus, vihreät ja SDP – tor-
jui kuitenkin valtuustossa kaikki 
muutokset. 

Vihreiden ja SDP:n tiukka, jo-
pa paniikinomainen sitoutumi-
nen kokoomuksen kanssa teh-
tyyn sopimukseen herättää kysy-
myksen, onko yleiskaavan yhtey-
dessä sovittu myös jostain muus-
ta? Onko kyse pormestaripelistä, 
lupauksista rakennusliikkeille 
vai molemmista? Vai mikä sai 
vihreät hylkäämään Koijärven 
perinnön ja demarit kääntämään 
selkänsä Matti Ahteen ja Kai 
Bärlundin ympäristöministeri-
ajan tavoitteille?

SKP ja Helsinki-listat on ollut 
yleiskaavan valmistelun alusta 
lähtien maltillisempien rakenta-
mistavoitteiden kannalla ja vas-
tustanut rakentamista Keskus-
puistoon, Vartiosaareen ja muille 
tärkeille viher- ja virkistysalueille. 

Esitimme valtuustossa yleis-
kaavan palauttamista uuteen 
valmisteluun. Näin olisi voitu 
korjata ehdotuksen valuviat ja 
antaa helsinkiläisille mahdol-
lisuus ottaa vaaleissakin kan-
taa tähän kaupungin kehitystä 
pitkälle tulevaisuuteen ohjaa-
vaan ratkaisuun. Helsingissä on 
jo kaavoitettuna ja valmisteil-
la tonttimaata niin paljon, että 
yleiskaavan siirtyminen vuodel-
la ei olisi haitannut rakentamis-
ta. Palauttamalla kaava uuteen 
valmisteluun olisi osoitettu, et-
tä asukkaiden mielipiteet, hyvä 
kaupunki ja ympäristöarvot ovat 
tärkeämpiä kuin pienen piirin 
kabinettisopimukset.

YRJÖ HAKANEN
Kaupunginvaltuutettu
SKP ja Helsinki-listat
www.yrjohakanen.fi

Eija Loukoila), SDP:n Thomas 
Wallgren, vihreiden Nieminen ja 
Stranius, osa perussuomalaisis-
ta, RKP, keskusta, kristilliset ja 
Hursti.  

Hakanen ehdotti Ramsinnie-
meen ja Vartiosaareen esitetty-
jen uusien rakentamisalueiden ja 
pikaraitiotien poistamista. Hylät-
tiin äänin 71 – 8, tyhjää 6. Haka-
sen toinen muutosehdotus koski 
Helsinkipuistoon esitettyjen ra-
kentamisalueiden poistamista. 
Hylättiin 68 – 13, tyhjää 3.

Kolbe ehdotti Tuomarinkylän 
pikaratikan linjauksen muutta-
mista. Hylättiin 64 – 21. Lisäksi 

hän ehdotti Tuomarinkylän 
kartanon alueelle esitetyn 
rakentamisen rajoittamista. 
Hylättiin 62 – 23.

Timo Raittinen (kok) esit-
ti Rastilan kartano- ja leirin-
täalueen säilyttämistä. Hy-
lättiin 61 – 10, tyhjää 14. 

Raatikainen esitti Malmin 
kentän alueen irrottamista 
yleiskaavasta. Hylättiin 58 – 
23, tyhjää 3.

Hakanen kannatti kaikkia 
muutosesityksiä. 

si voitu säästää maata muuhun 
käyttöön.

luonto- ja 
virkistysalueiden tarve

Helsingin asukasluvun kasvaes-
sa, kasvaa myös viher- ja vir-
kistysalueiden tarve. Yleiskaava 
kuitenkin supistaa viheralueita 
yli viidenneksen ja metsäalueita 

Yrjö Hakanen puhumassa viheralueita puolustaneiden kansalaisliikkeiden yhteisessä mielenosoituksessa Senaatintorilla.

Esitys yleiskaavan palauttamisesta uuteen valmisteluun torjuttiin äänin 63 – 16.
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Keskuspuisto nousi Helsingin 
yleiskaavassa symboliksi sille, 
miten suhtaudutaan luonto-, vir-
kistys- ja kulttuuriarvoihin. Kes-
kuspuiston puolesta vetosi yli 
17 000 adressin allekirjoittajaa, 
yli 70 asiantuntijaa, kaupungin-
osayhdistyksiä, urheiluseuroja ja 
monia muita.

Rakentamista Keskuspuistoon 
perusteltiin sillä, että näin saa-
daan ”lisää kaupunkia Helsin-
kiin. Keskuspuiston pitäminen 
rakennusmaana edustaa kuiten-
kin vanhanaikaista grynderiajat-
telua, jossa kaupunki kasvaa val-
taamalla lisää maata. Se vähek-
syy lähiluonnon ja metsien mer-
kitystä ihmisten hyvinvoinnille, 
terveydelle, ilmastolle ja myös 
Helsingin vetovoimaisuudelle.

Vihreät Keskuspuistoa 
rakentamassa

Vihreät selittivät ”puolustaneen-
sa” Keskuspuistoa ja että kaava 
on ”kompromissi”. Tosiasiassa 
vihreät itse asettivat kaupun-
kibulevardit ja niiden ympärille 
tulevan laajan rakentamisen ta-
voitteeksi, joka sivuutti Keskus-
puiston suojelemisen. Kaupun-
kisuunnittelulautakunnassa tä-
tä linjaa ajoivat innokkaimmin 
vihreiden Osmo Soininvaara ja 
Mikko Särelä, jotka ovat ”Lisää 
kaupunkia Helsinkiin” –ryhmän 
keskeisiä hahmoja. Moni muu 
suhtautui lautakunnassa varo-
vaisemmin esimerkiksi Hämeen-
linnanväylän bulevardisoimi-
seen, johon Keskuspuistoon ra-
kentaminen liittyy. 

Keskuspuiston puolesta nous-
sut kansalaistoiminta sai lauta-
kunnan vähentämään 10 hehtaa-
ria Keskuspuiston rakentamis-
alueista, mutta jäljelle jäi yhä 50 
hehtaaria. Ihmisketjut ja muut 
vetoomukset Keskuspuiston puo-
lesta johtivat siihen, että Keskus-
puistoon rakentamista alusta al-
kaen vastustaneen SKP:n ja Hel-
sinki-listojen lisäksi Vasemmisto-
liitto, Keskusta, RKP, kristilliset, 
Perussuomalaiset ja sitoutuma-
ton René Hursti asettuivat Kes-
kuspuiston suojelun kannalle.

Vihreiden Osmo Soininvaara 
vähätteli asiaa puhumalla Kes-
kuspuiston laitojen ”joutomaista” 
ja selittämällä, että vasta asema-
kaava ratkaisee. Kun vaatimuk-
set Keskuspuiston suojelemises-

lyy mahdollisimman laajana. Ko-
koomuksen, vihreiden ja SDP:n 
sopima muotoilu ei vähennä yh-
tään Keskuspuistoon osoitettua 
rakentamista, vain sijoittelee si-
tä eri tavalla, ja siunaa muualle 
Keskuspuistoon rakentamisen.

Valtuusto olisi voinut säilyt-
tää Keskuspuiston nykyisessä 
laajuudessa, jos joku kolmesta 
isoimmasta ryhmästä olisi sitä 
halunnut. Yhtään asuntoa ei oli-
si sen takia jäänyt rakentamatta, 
sillä Keskuspuistoon esitetty ra-
kentaminen on vain 3 prosenttia 
yleiskaavan tavoitteisiin nähden 
kaksinkertaisesta, 200 prosentin 
kaavavarannosta.

Keskuspuiston kohtalo ei ole 
kuitenkaan vielä ratkaistu.  Kan-
salaistoiminta on nostanut kor-
kealle kynnyksen rakentaa Kes-
kuspuistoon. Yleiskaavasta vali-
tetaan. Valtion liikennevirasto ja 
Vantaan kaupunki vastustavat 
Hämeenlinnanväylän bulevardi-
soimista. – Ja kevään kuntavaa-
leissa äänestäjät voivat ottaa kan-
taa ja vaatia ehdokkaita puolus-
tamaan Keskuspuistoa esimer-
kiksi uudella osayleiskaavalla.

ta vain voimistuivat, alkoivat vih-
reät vedota siihen, että kaupun-
kisuunnitteluviraston mukaan 
Hämeenlinnanväylän muuttami-
nen kaupunkibulevardiksi ei ole 
taloudellisesti mahdollista, jos 
sen viereen Keskuspuistoon ei 
rakenneta. Professori Olavi Syr-
jänen ihmettelikin, miten sitten 
kannattaa rakentaa 375 miljoo-
naa euroa maksava Kruunusil-
lat, jonka molemmin puolin on 
vain vettä? Tosiasiassa kaupun-
kibulevardeista ei ole kaupun-
kisuunnitteluvirastossa mitään 
hinta-arviota ja bulevardien mer-
kitys on niiden viereen rakennet-
tavia tontteja paljon laajempi.

Lopulta Vihreät ja SDP veto-
sivat siihen, että yleiskaava voi 
kaatua valituksiin, jos Keskus-
puistoon esitetty rakentaminen 
poistetaan. Thomas Wallgre-
nin (sd) aloitteesta järjestetys-
sä kuulemistilaisuudessa esite-
tyt ympäristöoikeuden professori 
Kai Kokon ja kaavoituslainsää-
dännön asiantuntijan, professo-
ri Syrjäsen lausunnot osoittivat 
päinvastaista. Oikeusoppineiden 
mukaan juuri rakentaminen Kes-
kuspuistoon on vahva peruste 
valittaa kaavasta hallinto-oikeu-
teen, koska se on vastoin maa-
kuntakaavaa eikä ota huomioon 
yleiskaavan vaikutusarviossa 
esitettyä huolta Keskuspuiston 
ekologisten yhteyksien heikentä-
misestä. Lisäksi se rikkoo EU:n 
luontodirektiiviä. 

Keskuspuiston lohkomista 
osin rakennusmaaksi yritettiin 
viherpestä lisäämällä päätök-
seen toive, että osa puistosta säi-

tuleeko Keskuspuistosta 
helsingin Koijärvi?

”Merellinen 
Seurasaari” 
tuhotaan
Varmaan jokainen Vartiosaa-
ressa käynyt on vaikuttunut 
saaren harvinaisen monipuo-
lisesta luonnosta, viikinkiai-
kaan vievistä kallioiden me-
rimaisemista ja luontoon liit-
tyvän vanhan huvilayhteisön 
idyllistä. On käsittämätöntä, 
että vielä 2000-luvulla pää-
tetään tuhota tällainen ai-

nutlaatuinen ”merellinen Seura-
saari”, kritisoi SKP:n ja Helsinki-
listojen Yrjö Hakanen, kun val-
tuuston hyväksyi äänin 44 – 40 
osayleiskaavan, jolla Vartiosaa-
reen rakennetaan 5 000 – 7 000 
asukkaan kaupunginosa. 

– Tuntuu kuin kaupunki-
suunnittelussa olisi palattu 
1960-70-lukujen gryndereiden 
aluerakentamisen vandalismiin. 
Tässä käveltiin niin asukkaiden 
kuin Ely-keskuksen, Uuden-
maan liiton kuin Museoviraston 
yli. 

– Vartiosaaren luonto-, virkis-
tys- ja kulttuuriarvot uhrattiin 

375 miljoonaa euroa maksavien 
Kruunusiltojen rahoittamisek-
si tarjoamalla rakennusliikkeille 
arvotontteja saaristomaisemaan. 

Hakanen arvostelee valtuus-
tossa osayleiskaavaa vastusta-
neita vihreitä kaksilla korteilla 
pelaamisesta. Kaupunkisuun-
nittelulautakunnassa vihreiden 
Osmo Soininvaara ajoi kokoo-
muksen Risto Rautavan kans-
sa Vartiosaareen rakentamista. 
Se on osa suunnitelmaa, jolla 
merellisen Helsingin hienoimpia 
alueita muutetaan rakennus-
maaksi.  Siihen liittyy saaristo-
ratikka Kruunusiltojen kautta 

Laajasaloon, sieltä Vartiosaareen 
ja edelleen Ramsinniemeä pitkin 
Vuosaaren. 

Suunnitelma sisältyy yleiskaa-

vaan ja on myös Kruunusil-
tojen hankesuunnitelmaan, 
jotka vihreät yksimielisesti 
hyväksyivät. Myös osayleis-
kaavaa vastustanut Vasem-
mistoliitto hyväksyi sen Kruu-
nusilloista ja yleiskaavasta 
päätettäessä.

SKP ja Helsinki-listat vas-
tusti Vartiosaaren osayleis-
kaavan lisäksi yleiskaavaan 
sisältynyttä Vartiosaaren, 
Ramsinniemen ja Rastilan 
kartanoalueen rakentamista. 

Yleiskaavassa rakennetaan 
mm. näille luontoalueille:

apulaiskaupunginjohtaja anni Sinnemäki:

”yleiskaavassa ei esitetä 
rakentamista arvokkaille 
luontoalueille”
(ylen uutiset 13.10.2016)

Vihreiden ryhmän puheenjohtaja 
Otso Kivekäs:

”tämä on vihrein yleiskaava 
mitä Helsingissä on 
koskaan tehty”
(vihreiden ryhmäpuheenvuoro yleiskaavasta 26.10.2016)

keskuspuisto
vartiosaari
Ramsinniemi
mustavuoren eteläosa
meri-Rastilan ulkoilualue
uutela
kivikon metsä
pornaistenniemi
viikin pellot

veräjänmäen metsä
tuomarinkylä
Haltialan pellot
kumpulanpuron puisto
stansvikin kartano
malmin kentän ympäristö
meilahden viheralue
lauttasaaren rannat
melkki

yleiskaavassa muutetaan 
rakennusmaaksi 22 prosenttia 
viheralueista ja kolmannes 
metsistä. 

sAnAt

teot

sAnAt

teot

Valtuusto siunasi Keskuspuistoon rakentamisen äänin 55 – 30. 

Vartiosaaren idylliä. 
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hallituksen sote-
malli hylättävä

Hallituksen esitys sote- ja 
maakuntauudistukseksi ei 
tuo ratkaisuja tärkeimpiin 
ongelmiin, kuten perusta-
son resurssien puute, eri-
arvoisuus palvelujen saa-
misessa, ennaltaehkäise-
vän toiminnan vähyys ja 
asukkaiden vaikutusmah-
dollisuuksien puute, arvioi 
Suomen kommunistinen 
puolue lausunnossaan. 

Esitys ei johda terveys- 
ja hyvinvointierojen ka-
ventumiseen, päinvastoin 
se lisää niitä. Hallituksen 
esittämä menojen leikkaa-
minen kolmella miljardil-
la eurolla, palvelujen yh-
tiöittämispakko ja ns. va-
linnanvapaus heikentävät 
lähipalveluja ja pirstovat 
palvelukokonaisuuksia. 

Maakuntavaltuusto va-
littaisiin vaaleilla, mutta 
sille ei anneta todellista 
valtaa. Maakuntahallin-
to tarkoittaa enemmän-
kin kuntien itsehallinnon 
piiriin nyt kuuluvien asi-
oiden siirtämistä suurel-
ta osin ministeriöiden ja 
yhtiöiden valtaan, mikä 
kaventaa itsehallintoa ja 
demokratiaa.

Tällainen uudistus on 
syytä hylätä, SKP vaatii. 
Puolue esittää uutta val-
mistelua niin, että perus-
tason palvelujen järjes-
täminen säilyy kunnissa 
ja palveluja parannetaan, 
erikoistason palvelut ja 
valtion aluehallinnon teh-
tävät kootaan maakunta-
valtuuston alaisuuteen, 
maksujen korotuksilla ei 
vaikeuteta pienituloisten 
palvelujen saantia, julkis-
ten palvelujen rahoitusta 
vahvistetaan progressii-
visen verotuksen pohjalla 
ja kehitetään osallistuvaa 
lähidemokratiaa. 

Saamen kielen 
opetusta 
helsinkiin
 
Suomen saamelaisista 
suuri osa asuu pääkau-
punkiseudulla. Valtuutet-
tu Yrjö Hakanen on tehnyt 
aloitteen saamen kielen 
ja saamenkielisen perus-
opetuksen järjestämiseksi 
Helsingissä.  Sen allekir-
joitti 50 edustajaa kaikis-
ta valtuustoryhmistä. 

Aloitteessa esitetään 
saamen kielen ja saa-
menkielisen opetuksen 
järjestämistä yhteistyös-
sä muiden pääkaupunki-
seudun kuntien ja City-
Sámit –yhdistyksen kans-
sa. Lisäksi toivotaan saa-
menkielistä esikoulua ja 
iltapäiväkerhotoimintaa.

SKP ja helsinki-
listat asetti 
ensimmäiset 
ehdokkaat 
Helsinki on poikkeuksellinen 
kaupunki: keskellä lamaakin se 
tekee voitollisia tilinpäätöksiä. 
Rahaa palvelujen parantamiseen 
olisi, mutta kaupunginhallituk-
sessa olevien puolueiden päätök-
sillä budjetit laaditaan vuodesta 

työllistämiseen pitää panostaa
Olli Salin on ollut Helsingin työl-
listämistoimikunnassa kuluvan 
valtuustokauden, vuoden 2013 
alusta lähtien. Salin ja hänen va-
rajäsenensä Emmi Tuomi ovat 
vuosittain tehneet 5-10 miljoo-
nan lisäysesitykset työllistämi-
sen määrärahoihin kaupungin 
budjettiin. Vaatimukset eivät ole 
menneet läpi. Apulaiskaupungin-
johtaja Ritva Viljanen on vaati-
nut työllistämistoimikuntaa py-
symään kaupunginhallituksen 
hyväksymässä alimitoitetussa 
budjettiraamissa, vaikka laki-
kin velvoittaa kuntaa lisäämään 
määrärahoja kunnan tehtäviin, 
missä ne näyttävät loppuvan.

– Alibudjetointi on tosiasiassa 
laitonta, Salin toteaa. Helsingissä 
tätä velvoitetta kierretään myön-
tämällä tilinpäätöstä käsiteltäes-
sä vuoden lopulla ylitysoikeuksia 
tiettyihin määrärahoihin.

Valtion taloudellisen tutkimus-
keskuksen selvityksen mukaan 
nuorisotakuu on toteutunut hei-
kosti. Takuun alkuperäinen idea 
oli turvata jokaiselle nuorelle työ-
, harjoittelu- tai opiskelupaikka.

Helsingissä tilannetta on yri-
tetty korjata perustamalla nuo-
rille suunnattuja palveluja. Kau-
pungin perustama Ohjaamo-
malli tarjoaa matalan kynnyk-
sen palveluita yhdeltä luukulta. 
Työllistämistoimi, Kela, työvoi-
mahallinto ja sosiaalityöntekijä 
ovat kaikki tavattavissa samassa 
paikassa.

– Malli on toiminut hyvin myös 
nuorisotakuun näkökulmasta, ja 
sitä pitää laajentaa myös Itä-Hel-
sinkiin, Olli Salin vaatii.

Pitkäaikaistyöttömyyden 
sakkomaksut kasvavat

Pitkäaikaistyöttömien työllistä-
misessä on isoja ongelmia. Työ-
markkinatuen kuntaosuutta, eli 
niin sanottua sakkomaksua ke-
lalle, on maksettu nyt 4-5 vuot-
ta sen jälkeen, kun asiasta tuli 
lakimuutos, ja summa kasvaa. 
Salin arvelee, että tänä vuonna 
summa nousee jo yli 60 miljoo-
naan, ja ensi vuodelle on budje-
tissa varattu 65 miljoonaa euroa 

sakkomaksuihin.
– Työmarkkinatuen kunta-

osuutta voidaan alentaa työllis-
tämällä. Lisää rahaa tarvittaisiin 
myös eläkeratkaisuihin.

Työllistämistoimikunta on 
vaatinut, että kaupunki käyttäi-
si omat varauksensa palkkatu-
en maksamiseen, vaikka valtio ei 
myöntäisikään palkkatukirahoja. 
Kaupungin johto on ollut haluton 
tarttumaan toimeen.

– Pitkäaikaistyöttömyys on 
kasvanut koko 2000-luvun. Myös 
nousukauden aikaan nuoriso- ja 
pitkäaikaistyöttömyys kasvoi. 
Ehkä vasta nyt ollaan näkemäs-
sä sen hienoinen taittuminen.

ikääntyvät työttömät 
huomioitava paremmin

Oma ryhmänsä ovat ikääntyneet 
työttömät. Ikäihmisiä irtisano-

taan ja lomautetaan, eikä pit-
kään samassa työpaikassa työs-
kenneelle välttämättä löydy uu-
sia töitä. Monilla aloilla amma-
tit ovat muuttuneet ja vaaditaan 
uuden teknologian hallitsemista. 
Ikääntynyt työtön ei välttämättä 
pärjää kilpailussa nuoremmille. 
Vaihtoehdoksi jää maan halli-
tuksenkin tarjoama yrittäjyys ja 
itsensä työllistäminen – ja usein 
työttömyys.

– Eläkeikien vedättäminen 
ylöspäin on virheellinen ratkaisu. 
Hallituksen tavoite-eläkeikä 70 
vuotta on mahdoton: ikäihmisiä 
kannustetaan jäämään pidem-
pään töihin, mutta samalla he to-
siasiassa ovat nuorille tulppana. 
Nuoret puolestaan joutuvat myy-
mään itsensä pätkätöissä keikka- 
ja urakkapalkoilla, Salin pohtii.

– Työllistämistoimikunnassa 
olemme keskustelleet mentoroin-
timallista. Siinä vanhat kokeneet 

työntekijät siirtävät heille kerty-
nyttä hiljaista tietoa, jota ei ole 
ohjekirjoihin tai oppaisiin painet-
tu. Esimerkiksi osa-aikaeläkejär-
jestelyillä voi vanha työntekijä ol-
la osan viikosta töissä perehdyt-
tämässä nuorta työntekijää uu-
teen työhön.

Työllistämistoimikunta lak-
kaa kesäkuun alusta, osana 
kaupungin organisaatiouudis-
tusta. Työllistämisasiat siirtyvät 
kaupunginkanslian alaisuuteen. 
Työllisyyspolitiikkaa tehtäneen 
kaupungissa siis vähemmän, ja 
ohuemmalla osaamisella.

– On pelkona, että jatkossa 
työllistämisasiat ovat alisteisia 
elinkeinopolitiikalle. Silloin ensi-
sijainen tavoite ei ole saada työt-
tömille töitä, vaan turvata yrityk-
sille sopiva työvoiman saanti.

HEIKKI KETOHARJU

toiseen alimittaisiksi. Keskeise-
nä syynä on alistuminen Kokoo-
muksen johtamaan linjaan, jossa 
ajetaan ennen muuta yksityisten 
liikeyritysten etuja.

Paitsi että Helsingin kaltainen 
varakas kaupunki voi järjestää 
palvelut paremmin, myös Suo-
men hallituksella olisi keinoja 
puuttua palvelujen rahoitusva-
jeeseen: Pörssiyhtiöt maksoivat 
tänä vuonna omistajilleen ennä-
tyssuuret osingot, 12 miljardia 
euroa, mutta niistä ei maksettu 
senttiäkään kunnallisveroa. Yri-
tyksille on annettu anteliaita ve-

rolahjoja: yhteisöveroa on alen-
nettu kahteen otteeseen, vaiku-
tus on yhteensä yli miljardin. Sa-
moin kilpailukykysopimuksessa 
annettiin lähes miljardin, myö-
hemmässä vaiheessa yli miljar-
din tulonsiirto yrityksille.

Helsingissä voitaisiin investoi-
da työtä ja hyvinvointia luoviin 
hankkeisiin, ja se toisi myös tu-
loja kaupungille.

Leikkaamisen sanotaan tuo-
van säästöjä, mutta monesti asia 
on päinvastoin. Monien muiden 
kaupunkien tavoin myös Helsin-
ki maksaa pitkäaikaistyöttömis-
tä sakkomaksua valtiolle. Tämän 
maksun suuruus on kymme-
niä miljoonia vuodessa. Halvem-
maksi tulisi työllistää palkkatuel-
la nämä työttömät kaupungille ja 
erilaisiin yhdistyksiin. Ja pitkit-
tyneestä työttömyydestä johtuvaa 
inhimillistä menetystä ei voi ra-
halla mitata lainkaan.

tule mukaan vaalityöhön

SKP:n ja Helsinki -listojen val-
mistautuminen huhtikuun alun 

kuntavaaleihin on jo käynnisty-
nyt. Kokoomuksen ylivalta Hel-
singin politiikassa näkyy monilla 
haitallisilla tavoilla, ja SKP ja Hel-
sinki-listat haluaa rakentaa vaih-
toehdon nykyiselle pienen piirin 
vallalle. Asukastoiminnalla on 
kaupungissa saavutettu selkeitä 
voittoja, ja muutenkin vaikutettu 
valtuuston toimintaan.

SKP ja Helsinki-listat asetti 
marraskuun alussa ensimmäiset 
31 ehdokasta kevään kuntavaa-
leihin. Mukana on kommuniste-
ja ja sitoutumattomia, jotka ovat 
kyllästyneet jatkuvaan alibud-
jetointiin ja poliittisiin lehmän-
kauppoihin. Tulossa on vielä laa-
jempi lista. 

ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut 
asettumaan ehdolle tai tulemaan 
muuten mukaan skp:n ja Helsinki-
listojen vaalityöhön: 
skp:n Helsingin piiri p. (09) 77438140, 
helsinginpiiri@skp.fi ja 
Helsinki-listojen valtuustoryhmän 
sihteeri heikki Ketoharju 
heikki.ketoharju@iki.fi.

sivu 2 Rasijärven kuvan alle:

sivu 4 kuva jossa Hakanen puhuu torilla:

sivu 4 äänestyskartta

sivu 5 keskuspuistobanderollikuvan alle:

sivu 5 pikkukuva alhaalla Vartiosaaresta:

sivu 6 Olli Salinin kuva:

sivu 7: 

sivu 8:

Työllisyysrahoja on lisättävä, vaatii Olli Salin, SKP ja Helsinki-listojen sitoutumaton edustaja.
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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 
nuoret
helsinki@komnl.fi
punainentahti.blogspot.com

EESPäin 4/2016
julkaisija skp:n Helsingin 
kaupungin piirijärjestö ry
päätoimittaja irene auer
valokuvat toivo koivisto, veikko 
koivusalo ja maija Hakanen
taitto pia laulainen 
painatus ta-tieto oy, Helsinki

Kun nyrkkeilijä hymyilee
olli mäen tarina 
niittää menestystä 
elokuvana
Juho Kuosmasen ohjaama draa-
maelokuva Hymyilevä mies ker-
too tositapahtumiin perustuvan 
tarinan nyrkkeilijä Olli Mäestä, 
joka otteli ensimmäisenä suo-
malaisena nyrkkeilyn maailman-
mestaruudesta Helsingin olym-
piastadionilla vuonna 1962. 

Hymyilevä mies valittiin syys-
kuussa 2016 Suomen ehdok-
kaaksi parhaan vieraskielisen 
elokuvan Oscarin saajaksi. Elo-
kuva on ehtinyt saada jo mui-
ta merkittäviä palkintoja, ku-
ten Zürichin elokuvajuhlien 
pääpalkinnon. 

Pääosaa eli nyrkkeilijä Olli Mä-
keä näyttelee Kokkolan Ykspihla-
jan Työväen Näyttämön kasvatti 
Jarkko Lahti. 

Helsingin Maanantaiklubin 
vieraaksi lokakuussa saatiin Oo-
na Airola, toinen Ykspihlajasta 
ponnistava näyttelijä ja muusik-
ko, joka esiintyy elokuvan nais-
pääosassa. Keskusteluun osal-
listui lisäksi elokuvan yhdessä 
Kuosmasen kanssa käsikirjoitta-
nut Mikko Myllylahti.

Illan musiikkitarjonnasta vas-
tasi Oona Airola yhdessä siskon-
sa Lauran kanssa. Airolan per-
heessä on pitkät musiikki- ja 
näyttämötaiteen perinteet.

Kiinnostava tarina

Mikko Myllylahti kertoi saaneen-
sa idean Hymyilevän miehen kä-
sikirjoitukseen ohjaajalta. 

Kuosmanen oli saanut opis-
kelijatyönsä kautta Cannesin 
elokuvafestivaalilla palkinnok-
si option, jonka mukaan hänen 
ensimmäinen pitkä esikoiselo-
kuvansa esitettäisiin festivaalil-
la. Tämä aiheutti Kuosmaselle 
menestyspaineita.

– Hän löysikin sitten kiinnos-
tavan tarinan Olli Mäestä. Mäki 
oli kotoisin Kokkolasta, kuten 
Kuosmanenkin. Ohjaaja varmas-
ti samaistui Mäen tarinaan, me-
nestyspaineisiin ja siihen, miten 
niistä selvitään, kertoi Myllylahti. 

Jo alkumetreillä Kuosmanen 
huomasi, että tarvitsee apua kä-
sikirjoittamiseen, ja Myllylahti 
astui kuvaan. Myllylahti työsti 

käsikirjoitusta aluksi yksin, mut-
ta vaiheittain yhteistyössä ohjaa-
jan kanssa. 

Saumatonta 
yhteistyötä

On kolme vaihetta, jossa eloku-
va luodaan: käsikirjoitus, kuva-
ukset ja leikkaus, missä elokuva 
saa lopullisen muotonsa. Ne ovat 
kaikki toki yhtä tärkeitä, totesi 
Myllylahti.

Oona Airola näyttelee eloku-
vassa Olli Mäen morsianta Raija 
Jänkää. 

– Ei itsestään selvä, että saa 
tehdä näin hyviä projekteja. Mu-
kana on ripaus onnea, kertoi 
Airola. 

Hymyilevässä miehessä on 
mukana useita henkilöitä, joiden 
taustalta löytyy Ykspihlajan Työ-
väen Teatteri. Tämä näkyy eloku-
vassa yhteistyön saumattomuu-
tena ja tunnelmana.

– Porukka tulee pienestä kau-
pungista, missä on yhteisöllisyy-
den kulttuuria: leikitään kaikki-

en kanssa, tehdään yhdessä asi-
oita, opitaan hyvällä tavalla rii-
telemään eikä pelätä konflikteja. 
Arvostetaan toisten tekemää työ-
tä. Focus on työssä ja prosessis-
sa. Sillä on varmasti merkitystä. 

Ei mustavalkoisia ratkaisuja

Airolan esittämä Raija on mie-
lenkiintoinen hahmo. Hymyile-
vä mies sijoittuu 1960-luvun al-
kuun, jolloin naisen asema oli 
varsin erilainen kuin nykyään. 
Elokuvan Raija ei suostu muki-
sematta sopeutumaan nyrkkeili-
jän puolisolle varattuun rooliin.

Airola muistutti, että kyseessä 
ei ole dokumenttielokuva. Hymyi-
levään mieheen on rakennettu 
draamaa, jolla korostetaan hiu-
kan ajasta poikkeavaa naisku-
vaa. Airola puuttui itsekin siihen, 
miten käsikirjoituksessa esiinty-
nyt Raijan hahmo vaikutti aluksi 
liian passiiviselta. 

Myllylahti huomautti, että Rai-
ja on elokuvassa yhtä tärkeä hen-
kilö kuin itse Olli Mäkikin. Elo-

kuva on hänen mukaansa aika 
intiimi, eivätkä siinä tehdyt rat-
kaisut ole oletetun mustavalkoi-
sia, mikä tekee siitä dramaturgi-
sesti mielenkiintoisen. 

Raijan ja Ollin lisäksi kolmas 
keskeinen hahmo on Eero Milo-
noffin näyttelemä Elis Ask, ai-
kaisemmin menestynyt nyrkkeili-
jä, joka toimii Ollin valmentajana. 

hymy tyrmäyksestä 
huolimatta

Hymyilevä mies kertoo Olli Mäen 
tarinasta kahden viikon jännit-
tävän jakson. Tuskin kenenkään 
katselukokemusta pilaa tieto, et-
tä Mäki lopulta häviää suuren 
ottelunsa amerikkalaista Davey 
Moorea vastaan. 

Mäen mukaan se oli kuitenkin 
hänen elämänsä onnellisin päivä. 
Tyrmäyksestä huolimatta hänen 
huulillaan väreili hymy.

MARKO KORVELA
Tiedonantaja-lehden 

päätoimittaja

Kapitalistisen 
talouskasvun 
myytti
Hiipuvien luonnonvarojen, ilmas-
tonmuutoksen uhan, eliölajien 
suuren vähenemisen ja monien 
sosiaalisten ongelmien puitteis-
sa kärvistelemä kapitalistinen 
talousjärjestelmä yrittää jatkaa 
kasvua.

Talouskasvun hokeminen on 
saanut uskonnollisen mantran 
piirteitä sekä poliitikkojen että 
uusliberaalien klassisen talous-
tieteen piirissä. Viime keväänä il-
mestynyt, nuorten suomalaisten 
tutkijoiden kirja ”Talous kasvun 
jälkeen” ampuu alas suuren jou-
kon myyttejä, joilla ihmisen elin-

ympäristön tuhoa kohti vievää ta-
louskasvua perustellaan.

Viime kädessä kapitalistises-
sa talouskasvussa on kyse pää-
oman lisäyksestä, ei talouden 
asettamisesta palvelemaan ih-
misten perustarpeita. Jatkuva 
määrällinen kasvu on kuitenkin 
rajallisella maapallolla mahdotto-
muus. Sen sijaan, että valtavilla 
mainospanostuksilla (maailmas-
sa noin 10 kertaa Suomen valtion 
budjetin verran vuodessa) ihmi-
set saadaan haluamaan erilaisia 
turhakkeita, talous pitäisi aset-
taa palvelemaan ihmisten todel-
lisia tarpeita. 

Suomalaisten valtaosa kuu-
luu maailman rikkaimpaan vii-
desosaan, jonka kulutuskäyttäy-
tyminen on kestämätöntä. Mate-
riaalivirtojen tutkijat ovat pääty-
neet siihen, että keskivertosuo-

malaisen luonnonvarojen kulu-
tus pitäisi pienentää neljäsosaan 
nykyisestä. 

Myös Suomen sisällä pätee se, 
että rikkaimmat elävät epäekolo-
gisimmin. Sen sijaan, että meil-
läkin juostaan isomman auton, 
asunnon ja eksoottisempien ul-
komaanmatkojen perässä, elä-
mäntapoja pitäisi leppoistaa, esi-
merkiksi siirtyä 6 tunnin työai-
kaan, kuten SKP on esittänyt. 

Kirjassa kehotetaan tekemään 
täydellinen remontti myös vero-
tukseen, jotta ylituotanto ja -ku-
lutus saadaan suitsittua. 

”Talous kasvun jälkeen” kir-
jassa tullaan hyvin lähelle SKP:n 
edustajakokouksen vaatimus-
ta: ”Tavoitteenamme on luonnon 
asettamien rajojen mukainen ja 
oikeudenmukainen kohtuutalo-
us, joka irtautuu kapitalistisesta 

talouskasvun pakosta.”
Jokaisen yhteiskuntamme tu-

levaisuudesta kiinnostuneen on 
syytä lukea tämä kirja!

REIJO RINNE
dipl.ins., fillarikommunisti

talous kasvun jälkeen. maria 
joutsenvirta, tuuli Hirvilammi, marko 
ulvila, kristoffer Wilén. gaudeamus 
2016. 311s.

Vartiosaaren idylliä. 

Laura ja Oona Airola esiintymässä Maanantaiklubilla. Heidän takanaan elokuvaa käsikirjoittanut Mikko Myllylahti. 
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Kolmas kerta toden sanoo: 
Ei GuGGEnhEiMillE
Jo kahteen kertaan hylätty Gug-
genheim-museohanke nousi 
marraskuun alussa uudelleen 
esille. Apulaiskaupunginjohtaja 
Ritva Viljasen ja Guggenheim 
Helsingin Tukisäätiön uutta esi-
tystä markkinoitiin sillä, että sii-
hen on saatu yksityistä rahaa. 
Todellisuudessa museo on yhä 
tarkoitus rakentaa pääosin ve-
ronmaksajien rahoilla. Osa ”yksi-
tyisestä” rahastakin on kaupun-
gin takaamaa lainaa.

Uutta on lähinnä se, että valtio 
ei ole enää mukana rakentami-
sen rahoituksessa ja että varsi-
naisesta museotoiminnasta vas-
taisi Guggenheim Helsingin tuki-
säätiö. Helsingin rahoitusvastuu 
ei ole vähentynyt.

Kaupungin osuus 
yli 200 miljoonaa

Kaupungin suora rahoitus muse-
on rakentamiseen on esityksessä 
80 miljoonaa euroa. Helsinki an-
taisi museolle ainakin 20 vuodek-
si ilmaiseksi arvotontin ja vastai-
si kiinteistön ylläpitokuluista. 
Tämän välillisen tuen laskennal-
linen arvo on noin 6,5 miljoonaa 
euroa vuodessa eli 130 miljoonaa 
euroa sopimuskauden aikana. Li-
säksi kaupunki takaisi rakenta-
miseen 35,5 miljoonan lainan. 

Kun julkisuudessa on kehut-
tu yksityisen rahoituksen lisään-
tyneen, on siihen laskettu mu-
kaan kaupungin takaama laina. 
Lainan takaisinmaksu perustuu 
arvioon museon kävijämäärästä 
ja museotoiminnan valtionavus-
ta. Esityksen mukaan lainaa ei 
edes makseta kokonaan takaisin 
sopimuskaudella. Jos sopimusta 
ei jatketa, jää lainan loppu kau-
pungin maksettavaksi. Epävar-
maa on sekin, paljonko raken-
taminen lopulta maksaisi, koska 
museosta suunnittelusta on ollut 
vasta ideakilpailu.

Guggenheim Helsingin Tuki-
säätiö lupaa antaa rakentami-
seen 15 miljoonaa ja maksaa 
amerikkalaissäätiölle Guggen-

heimin nimen käytöstä lisenssi-
maksut, jotka ovat 20 vuodessa 
yhteensä 18,4 miljoonaa. Museon  
käyttömenot säätiö arvioi katta-
vansa 550 000 vuotuisen kävi-
jän maksuilla, sponsorirahalla ja 
valtionavustuksilla. 

talouseliitin hanke

Tukisäätiölle ovat luvanneet lah-
joituksia Sanomayhtiön omis-
tajiin kuuluvat Erkon säätiö ja 
Rafaela Seppälä, Kone-yhtiön 
Antti Herlin, Nokian ex-johtaja 
Jorma Ollila, pankkiiri Göran 
Ehrnroothin säätiö, ase- ja ka-
sinobisneksessä rikastunut Poju 
Zabludowicz sekä eräät matkai-
lualan yritykset. 

Voi kysyä, miksi talouseliitti 
ei hoida itse säätiön lainoja vaan 
riski siirretään kaupungille? 

Guggenheim-museo painot-
taisi arkkitehtuuria ja designia. 
Vaikka sinne tulee myös muita 
näyttelyjä, on yli 550 000 kävi-

jän tavoite erittäin kova. Esimer-
kiksi Helsingin Design- ja Ark-
kitehtuurimuseoissa kävi viime 
vuonna yhteensä 100 000 hen-
keä. Ateneumissa oli 260 000 ja 
Kiasmassa 235 000 kävijää. 

”Ei meidän rahoilla”

Kun ensimmäinen Guggenheim-
ehdotus tuli vuonna 2011, oli 
SKP ja Helsinki-listat ensimmäi-
nen valtuustoryhmä, joka ilmoitti 
vastustavansa verovarojen käyt-
tämistä siihen. Tällä kannalla 
ryhmä on edelleen.

– Kaupunki voi osoittaa so-
pivan tontin, jos Guggenheim-
säätiö hankkii itse rahoituksen 
museolle. Näin Amos Andersso-
nin museo rakentaa nyt Amos-
Rexiä. Mutta en kannata sitä, 
että verovaroilla tehdään yksityi-
selle suuren rahan säätiölle mu-
seo ja sälytetään vielä riskit kau-
pungille, katsoo valtuutettu Yrjö 
Hakanen. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakun-
taan kuuluva SKP:n puheenjoh-
taja JP Väisänen kertoo yrittä-
neensä joka vuosi saada lisää ra-
hoitusta kaupungin kulttuuritoi-
meen ja kirjastoille, mutta se on 
aina torjuttu rahan puutteeseen 
vedoten.

– Mihin rahapula nyt katoaa, 
jos kaupunki ryhtyisi yksityisen 
kulttuuri- ja taidebisneksen ra-
hoittajaksi, Väisänen kysyy.

SKP ja Helsinki-listat ei hyväk-
sy Guggenheimin tukemista ve-
rovaroista, kun samaan aikaan 
karsitaan kirjastojen määrära-
hoja, vähennetään kaupungin 
taidemuseon tiloja ja alibudje-
toidaan helsinkiläisten perus-
palveluja. Ryhmä esitti kaupun-
gin budjettiin kulttuurimiljoonaa 
muun muassa asukaslähtöisen 
alueellisen kulttuurityön ja hel-
sinkiläisten taiteilijoiden tukemi-
seksi. Toisen lisämiljoonan ryh-
mä ehdotti kirjastoille niin, että 
keskustakirjasto ei vie lähikirjas-
toilta resursseja. 

Hintoihin lisätään postimaksu.
Tilaukset p. (09) 774 3810 ja toimisto@tiedonantaja.fi

SYKSYINEN TARJOUS
Vastavirtaan –pamfletti
Haastaa käsitykset politiikan ja  

     kapitalismin vaihtoehdottomuudesta. 
Hinta 5 €

Pääoma 1-3
Karl Marxin pääteos uutena painoksena. 
Hinta 50 €

Reunahuomautus
Harri Kiiskinen 
Hinta 12 €

Marxin Pääoman 
   ajankohtaisuus 
  Hinta 25 €

Tiedonantaja 
   laukut

 Hinta 30 €

Tiedonantaja kaulahuivi
Hinta 20 €

Suuri kaivospeli
Miksi Talvivaaran kaivos sai 
luvan toimintaan ja on voinut 
jatkaa sitä vuosia, vaikka kai-
vos ei ole missään vaiheessa 
täyttänyt ympäristönorme-
ja? Mitä tarkoittaa Green Mi-
ning? Onko vihreälle kaivos-
teollisuusmaineelle katetta?

Rita Dahl tarkastelee näi-
tä kysymyksiä pamfletissa 
”Suuri kaivospeli”. Kirjassa 
eritellään Talvivaaran lisäk-
si muita Suomen kaivoksia 
koskevia ratkaisuja. Se pal-
jastaa vastuullisen kaivos-
toiminnan iskulauseiden ta-
kaa Hyvä veli –verkostot ja 
vastuunpakoilua. 

Pamfletti arvioi Suo-
men kaivospolitiikkaa myös 
kansainvälisesti vertaillen 
ja osana globaalia talout-
ta. Samalla siinä kerrotaan 
kansalaistoiminnasta, elin-
keinonsa Talvivaaran ta-
kia menettäneistä kalasta-
jista ja pohditaan ihmisten 
vaikutusmahdollisuuksia.

Rita Dahl on kirjailija ja 
vapaa toimittaja, joka on 
seurannut Suomen kaivok-
sista käytyä keskustelua ja 
kansalaistoimintaa jo usean 
vuoden ajan. 

TA-Tieto Oy julkaisemassa 
kirjassa on 152 sivua ja ku-
via kaivoskamppailuista eri 
puolilta maata. Kirjaa saa 15 
eurolla Tiedonantajan toimis-
tolta ja verkkokaupasta www.
tiedonantaja.fi. 

Viikkolehti. 12 kk 95/70 €TILAA TIEDONANTAJA

Mielenosoittajien viesti oli selvä, kun Guggenheim-esitys numero 2 julkistettiin hotelli Palacessa. 
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