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pääkirjoitus

Onko Helsingissä
rohkeutta valita toisin?
Juha Sipilän johtama SOS-hallitus on toteuttanut leikkauslinjaansa nyt reilut puolitoista vuotta. Myös hallituksen sote-hanke tunnetaan: julkiset terveyspalvelut
ollaan antamassa markkinoiden vietäväksi kun “valinnanvapauden” nimissä ajetaan jättimäistä toimimatonta
tilaaja-tuottaja -mallia.
Monen suomalaisen kunnan pitää alistua hallituksen
tahtoon. Helsinki voi kuitenkin valita toisin, useammastakin syystä. Ensinnäkin Helsinki on tehnyt vuosia ylijäämää. Toisin kuin useimmat muut kunnat, Helsinki ei
ole rutiköyhä. Toiseksi Helsinki on myös Suomen mitassa suuri kaupunki, jonka sana painaa. Eikä hallituksen
linjaa tarvitse noudattaa: täällä kun on eduskuntaoppositiolla valtuutettujen enemmistö.
Mutta mitä tapahtuu? Palvelujen alibudjetointi jatkuu, vaikka asukasmäärä kasvaa. Sote-hanketta Helsinki on äskettäin herännyt arvostelemaan ja hyvä niin,
mutta miksei esitetä reilusti vaihtoehtoa, jossa perustason palvelut säilyvät kunnalla itsellään, ja vain erityistason sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään perustettavaan
maakuntaan?
On hyvä, että Helsinki ei luopunut subjektiivisesta
päivähoito-oikeudesta. Mutta entä koulujen ryhmäkokojen pienentäminen? Entä ammattikouluihin kohdistuvien leikkausten torjuminen? Entä hallituksen järjettömät yliopistoleikkaukset? Osan näistä leikkauksista Helsinki voi suoraan torjua, ja loppuihinkin olisi mahdollista
vaikuttaa esimerkiksi kehittämällä korvaavia työllistäviä
toimintoja.
Ja vielä yksi heitto: Tavallaan sen ymmärtää, että keskustavetoinen porvarihallitus yhtiöittää metsähallituksen. Mutta miksi Helsingin Vihreät rakentaa
kaupunkimetsiin?
Helsingin budjetti ensi vuodelle näyttää ylijäämää. Rahaa siis olisi myös tehdä toisin. Mutta onko tahtoa?
SKP on toistuvasti esittänyt ylijäämien ohjaamista palveluihin. Me olemme jo useita vuosia sitten nostaneet
esiin ne riskit, jotka sote-uudistuksesta Helsingille tulevat. Ja me olemme aktiivisesti vastustaneet kaupunkimetsiin 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. Rakennetaanko yhdessä rintama, joka syrjäyttää kehnon hallituspolitiikan?
HEIKKI KETOHARJU
SKP:n Helsingin kaupungin
piirijärjestön puheenjohtaja

H tapahtumia H händelser H events H

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.

Demokratiaa
poljetaan Hekassa
Helsingin kaupungin vuokrataloyhtiön Heka Oy:n johdossa tapahtuu kummia. Väärinkäytöksiä painetaan villaisella ja yh
tiön hallituksen puheenjohtaja,
apulaiskaupunginjohtaja Anni
Sinnemäki (vihr) ja toimitusjohtaja Jaana Närö ovat ottaneet itselleen vallan valita myös
Hekan alueyhtiöiden johtajat ja
hallitukset.
Jo aiemmin paljastuneet Hekan Siilitie 7:n urakkasotkut ja
Laajasalon kiusaamisjuttu saivat
jatkoa, kun Heka Kontulan talouden 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. Kontulan kiinteistöpäällikkö Jarno
Ruusala tilasi Raksystems Insinööritoimistolta selvityksen. Sen
mukaan oli tapahtunut ylilaskutusta ja veloitettu tekemättömistä töistä. Kyse voi olla sadoista
tuhansista euroista.
Heka Kontulan hallitus kehotti toimitusjohtajaa purkamaan
isännöitsijän työsuhteen. Lisäksi
se päätti purkaa toimitusjohtajan
työsuhteen ja tehdä urakoitsijasta rikosilmoituksen. Toimitusjohtaja päätti kuitenkin maksaa
isännöitsijälle 6 kuukauden palkan ilman työvelvoitetta, kun tämä irtisanoutuu itse. Heka-konsernin johto siunasi tämän.
Kontulan hallitukseen kuuluva Eero Rasijärvi esitti rikosilmoituksen lisäksi urakoitsijan
omaisuuden hakemista takavarikkoon. Heka Oy:n johto viivytti sitä ja jätti hakemuksen vasta
tänä syksynä.

Hallitukset ja asukkaat
syrjäytettiin
Heka Kontulan toimitusjohtaja
on myös Heka Myllypuron ja Vesalan toimitusjohtaja. Uuden toimitusjohtajan valinnasta alueyh-

!

Hekan johto ei sietänyt, että Eero Rasijärvi puolusti asukkaiden etuja Hekan Kontulan, Myllypuron ja Vesalan alueyhtiöissä.
tiöille tuli merkillinen näytelmä.
Kun yhtiöiden hallitukset päätyivät puheenjohtajan esittämän
henkilön sijasta kiinteistöpäällikkö Ruusalaan, Hekaa edustava
puheenjohtaja keskeytti kokouk
set. Hekan konsernijohto halusi
toimitusjohtajaksi henkilön, joka
oli jo kolmen muun alueyhtiön
toimitusjohtaja ja olisi lisäksi
johtanut Kontulaa, Myllypuroa ja
Vesalaa. Kun hallitukset päättivät toisin, puheenjohtaja erosi ja
omistajan päätöksellä hallitusten
puheenjohtajaksi tuli Heka Oy:n
toimitusjohtaja Närö.
Närö toi valinnan uuteen käsittelyyn. Hän antoi ymmärtää,
että omistaja vaihtaa hallituksen tai osan sen jäsenistä, jos
konsernin johdon ehdokasta ei
valita toimitusjohtajaksi. Kaikki kolmen alueyhtiön hallitusten
jäsenet päätyivät kuitenkin valitsemaan toimitusjohtajaksi Jarno
Ruusalan.
Sen jälkeen tapahtui jotain ennenkuulumatonta. Sinnemäki ja
Närö päättivät erottaa hallitukset
ja valita uudet jäsenet niin, että
Heka-konsernin johtoryhmään
kuuluvilla on hallituksissa enemmistö. Tällä päätöksellä erotettiin
myös kaupunginvaltuuston poliittisten ryhmien alueyhtiöiden
hallituksiin valitsemat kaksi jäsentä, 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 ennalta asukkaiden eikä valtuustoryhmien kanssa. Jälkeenpäin on
selitetty, että kaupunginvaltuustolla ja –hallituksella ei muka ole
omistajan oikeutta ohjata Hekan
alueyhtiötä. Tämä on jyrkässä
ristiriidassa valtuuston Hekaa ja
vuokralaisdemokratiaa koskevien
päätösten kanssa.
– Sinnemäen ja Närön yhteistyö näyttää sujuvan. Mutta miten saataisiin sujumaan yhteistyö asukkaiden kanssa ja johtajat
noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä, kysyy Eero Rasijärvi.
Hän ihmettelee myös sitä, että
asukkaat joutuvat maksamaan
Hekan johtajien sotkuja, mutta
väärinkäytöksistä vastuussa olevat pääsevät kuin koira veräjästä,
jotkut jopa palkitaan kultaisella
kädenpuristuksella.
Myös Hekan vuokralaisneuvottelukunta on huolissaan vuokralaisdemokratiasta, kun omistaja
käyttää valtaa ohi yhtiökokouksen päätösten ja yhteisten sopimusten koskien Hekan alueyhtiöiden hallitusten paikkojen jakautumista. Vuokralaisneuvottelukunta vaatii väärien päätösten
purkamista.

Asumisen hinta alas!
Asuntojen vuokrat jatkavat kohoamista. Ne haukkaavat monelta leijonanosan tuloista eikä
asuntovelka yhdistettynä nykyajan epävarmaan työllisyystilanteeseen ole yhtään sen helpompi
asia.
Yksityisiä
vuokra-asuntomarkkinoita hallitsevat pitkälti
yksityiset tai ns. yleishyödylliset yhtiöt, joiden omistajina on
vakuutusyhtiöiden ohella useita
ammattiliittoja. Helsingin kaupunki tarjoaa keskimäärin hieman kohtuuhintaisempaa asumista, mutta asuntoja on tarjolla aivan liian vähän. Kaupungin
asuntojonossa on tälläkin hetkellä noin 25 000 kotitaloutta.
Uusi yleiskaava on esitetty
asuntojen hintaongelman ratkaisijaksi. Se ei ole kuitenkaan ratkaisu, sillä yksityinen raha haluaa rakentaa kovan rahan asuntoja - tai sellaisia vuokra-asuntoja, joista saa muhkean tuoton.

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

Edullisia vuokra-asuntoja
tarvitaan
Kaupungin tulee rakentaa selvästi nykyistä enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Helsingin asunto-ohjelmassa tavallisten vuokra-asuntojen osuus on
vain neljäsosa. SKP ja Helsinkilistat on esittänyt vuokra-asuntojen rakentamisen osuuden nostamista puoleen.
Asumisen hintaa nostavat
myös valtuuston enemmistön
päättämät tonttivuokrien korotukset. Vuonna 2015 päättyi
suuri määrä kaupungin tonttien
vuokrasopimuksia, joita jatkettiin
nostamalla vuokrat 10-15-kertai-

siksi. Sopimuksia tulee uusittavaksi lisää, vuonna 2020 on vuorossa peräti 800 taloyhtiön sopimukset. 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. Vuokrasääntelyyn palaaminen olisikin
tarpeen ainakin suurissa kasvukeskuksissa. Asumiskuluja kasvattavat myös rakentamiskulut.
Yksityinen rakennusyhtiö vetää
aina kotiinpäin voittoja saalistaessaan, eikä kilpailu ole tae edullisuudesta - eikä edullisuus tae
laadusta. SKP ja Helsinki-listat
oli ensimmäinen valtuustoryhmä, joka esitti kaupungin oman
rakennusliikkeen perustamista.
Jussi-Petteri Lappi
Postinjakaja, talonmies
Pitäjänmäki
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Helsingin Roope Ankka
& Tupu, Hupu ja Lupu
Ylijäämä 446
miljoonaa, mutta
palveluja leikataan.
Helsingin kaupunki tekee tänä
vuonna noin 446 miljoonaa euroa ylijäämää. Sen päälle tulevat
vielä Helenin ja kaupungin muiden yhtiöiden liikevoitot. Lisäksi
Helsingin pankkitileillä makaa
satoja miljoonia aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneitä ylijäämiä. Lainasaataviakin on satoja
miljoonia enemmän kuin velkaa.
Kun kassa pursuaa rahaa,
voisi kuvitella, että ensi vuoden
budjetissa lisätään rahaa palveluihin, työllistämiseen ja muihin
kaupungin perustehtäviin. Toimintamenoihin käytetään kuitenkin päinvastoin entistä vähemmän rahaa. Lähes kaikissa
palveluissa on rahaa vähemmän
kuin tänä vuonna käytetään.
Kaiken lisäksi myös ensi vuonna aiotaan kasvattaa ylijäämiä.
Tavoitteena on 120 miljoonan euron ylijäämä. Investointipuolella
löytyy 375 miljoonaa Kruunusiltoihin, 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, mutta heidän palveluihinsa on vähemmän rahaa. Vanhusten määrän kasvaessa kasvaa myös niiden ikääntyvien määrä, jotka

Kuka maksaa
Länsimetron
sotkut?

muuttajien ja pakolaisten kotouttamiseen ja työllistämiseen.

Sanat ja teot, SDP ja VAS?

eivät enää selviydy kotona. Mutta ympärivuorokautisen hoidon
paikkoja vähennetään.
Helsinki ei kavenna lasten
subjektiivista oikeutta päivähoitoon ja koululaisten iltapäivätoimintaa lisätään. Mutta varhaiskasvatukseen on budjetissa kuitenkin noin miljoona euroa vähemmän kuin tänä vuonna käytetään, vaikka päiväkoti-ikäisten
lasten luku kasvaa vuodessa yli
600.
Koulujen määrärahojen yhden prosentin lisäys ei kata edes
oppilaiden määrän lisäystä. Oppilasta kohti on entistä vähemmän rahaa, opettajia, avustajia,
koulupsykologeja ja tiloja. Koulujen ”digiloikkaan” on varattu
laitteita, mutta ei lisää työaikaa
opettajille. Resurssien vajaus on
erityisen suuri ammatillisissa
oppilaitoksissa, joissa joka toinen oppilas keskeyttää tai vaihtaa muualle.
Kirjastojen, nuorisotoimen,

liikunnan, työväenopiston, kaupungin taidemuseon rahoitusta
leikataan.

Kylmä talvi työttömille
Eduskunnassa SDP, Vihreät ja
Vasemmistoliitto arvostelevat
hallitusta aktiivisen työllistämisen laiminlyömisestä. Helsingissä
työttömiä on jo 45 000 ja etenkin
pitkäaikaistyöttömyys kasvaa. Ja
mitä tekevät Helsingin demarit,
vihreät ja Vasemmistoliitto?
Ne sopivat kokoomuksen kanssa, että ei lisätä rahaa työllisyyteen vaan sakkomaksuihin, joita
kaupunki maksaa pitkäaikaistyöttömyydestä Kelalle työmarkkinatuen korotettuna kuntaosuutena. Sakkomaksuihin menee jo 65 miljoonaa euroa, paljon
enemmän kuin työllistämiseen.
Lisäksi budjetista on jätetty
pois 10 miljoonaa, joka oli vuoden 2016 budjetissa maahan-

Kaupungin johto muistuttaa saitaa Roope Ankkaa, joka istuu
valtavan rahakasan päällä. Julkisten palvelujen heikentäminen
sopii kokoomuksen ja muiden
porvaripuolueiden tavoitteisiin
yksityisten markkinoiden laajentamisesta. Mutta miksi vihreät,
sosialidemokraatit, Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset tekivät kokoomuksen kanssa sopimuksen, joka jatkaa palvelujen
alibudjetoimista samaan aikaan
kun kaupunki tekee satojen miljoonien ylijäämää?
Kaupunginhallituksen pöydällä oli 446 miljoonaa uutta ylijäämää ja mahdollisuus ohjata lisää
rahaa palveluihin, työllisyyteen
ja ihmisten hyvinvointiin. Mutta
kaupunginhallituksessa istuvat
eduskuntapuolueiden edustajat
valitsivat toisin. He vain pienensivät vähäsen kaupunginjohtaja Jussi Pajusen (kok) esittämiä
menoleikkauksia ja asettivat tavoitteeksi kasvattaa ylijäämiä vielä 120 miljoonalla eurolla. Tätä
markkinoitiin rahojen ”lisäämisenä”, vaikka menoja leikattiin.
Budjettineuvottelujen tulos oli
kokoomuksen murskavoitto 10 –
1, ja tappio helsinkiläisille. Voittajia ovat myös kokoomuslaisten
Lasse Männistön, Laura Rädyn
ja kumppaneiden yksityiset firmat, joiden bisneksiin ohjataan
budjetista rahaa laajentamalla palveluseteleiden käyttöä ja
kilpailuttamista.
YRJÖ HAKANEN
Kaupunginvaltuutettu
SKP ja Helsinki-listat

Vastaesitykset kaupungin budjettiin
SKP:n ja Helsinki-listojen valtuutettu Yrjö Hakanen esitti sitoutumattoman René Hurstin kannattamana Helsingin 2017 budjetin korjaamista niin, että kaupungin ylijäämistä olisi ohjattu
lisää rahaa palveluihin ja työllisyyteen. Esitykset olisi voitu toteuttaa pienentämällä budjetin
120 miljoonan ylijäämää 56,4
miljoonalla.
Hakanen
esitti
Hurstin
kannattamana:
– Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen lisää 10 miljoonaa euroa.
– Sosiaali- ja terveyspalveluihin, mm. ikäohjelmaan, hoiva- ja hoitotakuuseen lisää 15
miljoonaa.
– Harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen ja ehkäisevään
sosiaalityöhön lisää 5 miljoonaa.
– Varhaiskasvatukseen 5 miljoonan lisäys mm. päiväkotipaikkojen lisäämiseksi.
– Perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen lisää 8
miljoonaa.
– Kaupunginkirjastolle mm. lähikirjastojen resurssien turvaa-

rastusrahasta, vammaisten lasten koulukuljetusten joustavasta
turvaamisesta ja ns. aktiivipassin, kulttuuripassin ja eläkeläisten sporttikortin käyttöönotosta.
René Hursti teki lisäksi nelikohtaisen esityksen useiden
sote-viraston palvelujen määrärahojen lisäämiseksi yhteensä
21 miljoonalla eurolla. Kristillisten Mika Ebeling esitti investointibudjettiin 30 miljoonan lisäystä muun muassa koulutilojen
korjaushankkeisiin.

Helsingin kaupungin talous

miseksi lisää 1 miljoona.
– Kulttuuritoimeen, mm. asukaslähtöiseen ja alueellisen kulttuurityöhön lisää 1 miljoona.
– Nuorisotyöhön lisää 1
miljoonaa.
– Työväenopiston opetustunteihin ja tilavuokriin lisää 0,4

miljoonaa.
– Kaupungin työntekijöiden
vakanssien lisäämiseen ja palkkauksen parantamiseen lisää 10
miljoonaa euroa.
Hakanen ja Hursti esittivät lisäksi ponnet mm. vammaisneuvoston kautta jaettavasta har-

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.)

Toinen toistaan seuraavat budjetin ja aikataulujen ylitykset, salailu ja
vastuun pakoilu ovat leimanneet
Länsimetron
rakentamista.
Hanke lähti heti alussa vikaraiteille, kun siihen
liitettiin metron automatisointi. Helsingin valtuustossa vain Yrjö Hakanen
(SKP & Helsinki-listat)
vastusti automatisointia ja
varoitti ongelmista, joihin
hanke sitten kaatuikin.
Länsimetron hinnan
nousua noin 700 miljoonasta 1,2 miljardiin ovat
sanoneet ihmettelevänsä
monet niistäkin, joiden olisi pitänyt hanketta valvoa,
kuten apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri (vihr).
Hakanen teki jo maaliskuussa 2013 valtuustokyselyn Länsimetron kustannusten karkaamisesta ja esitti asian tuomista valtuuston käsittelyyn.
Valtuuston puheenjohtajisto ei nähnyt käsittelyyn
tarvetta.
Maaliskuussa 2014 Hakanen esitti Pekka Saarnion (vas) kannattamana
toimia sen varmistamiseksi, että kustannusylityksiä
ei tule enempää. Valtuuston enemmistö hylkäsi
esityksen.
Huhtikuussa 2016 Hakanen esitti, että tarkastuslautakunta tekee selvityksen kustannusten
toistuvasta ylittämisestä
ja valvonnan pettämisestä
myös kaupungin johdossa. Hän kritisoi yhtiömuotoa ja kehotti vaihtamaan
johtajia.
Syyskuussa 2016 Hakanen esitti selvitettäväksi kaupungin edustajien
toimintaa Länsimetro Oy:n
hallituksessa ja myös projektia vetävän konsulttiyhtiö Swecon roolia.
Marraskuussa Länsimetron toimitusjohtaja
erotettiin. Mutta laskut ja
sotkut jäivät.

Kontupisteen ja
Mellarin jatko?
Itä-Helsingin Kontupisteen ja Mellarin digineuvonta ja tietokonepisteet
aiotaan ajaa alas. Esimerkiksi Kontupisteessä
on ollut vuodessa 53 000
kävijää. Kyse on maksuttomista palveluista, jossa
vertaistuella ja yhteisöllisellä sosiaalityöllä on tärkeä merkitys.
Helsingin valtuuston
enemmistö, 47 valtuutettua kaikista ryhmistä allekirjoitti Yrjö Hakasen (SKP
ja Helsinki-listat) aloitteen
Kontupisteen ja Mellarin
toiminnan jatkamiseksi.
Kontupisteen kohdalla on
kyse lähinnä tietokoneiden
ylläpidosta. Mellarille tarvitaan myös uusi tila, kun
talo puretaan ensi kesänä.
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Yleiskaavassa jyrättiin
asukkaat ja viheralueet
Yleiskaava olisi voinut tarjota mahdollisuuden suunnitella
kaupunkia yhdessä asukkaiden
kanssa ja pitäen huolta nykyisten asukkaiden hyvinvoinnista
samalla kun rakennetaan uutta.
Olisi voitu vaalia Helsingin vahvuuksia, kuten inhimillinen mittakaava, julkiset palvelut, lähiluonto ja merellisyys. Mutta näin
ei tehty.
Yleiskaavassa sivuutetaan lähes totaalisesti asukkaiden mielipiteet, ylimitoitetaan rakentamistavoitteet ja jyrätään luontoa, virkistysalueita ja kulttuuriympäristöjä gryndereille rakennusmaaksi. Julkisten palvelujen
verkostoista ei sanota oikeastaan
mitään.

le, Meri-Rastilaan, Mustavuoren
eteläosaan, Kivikon metsään, Veräjämäen metsään, Haltialan pelloille, Kumpulanpuron puistoon,
Melkiin sekä Tuomarinkylän ja
Stansvikin kartanoiden alueelle.
Keskuspuiston ohella eniten rakentamista on tulossa Malmin
kentän alueelle. Lisäksi täydennysrakentamisen kovat tavoitteet
uhkaavat monia aikoinaan hyvin
suunniteltuja alueita.

Miksi muutokset torjuttiin?

Asukkaita ei kuunneltu
Kaavaehdotukseen tehtiin ennätykselliset 1 444 muistutusta.
Niistä yli 96 prosenttia vastusti viher- ja virkistysalueille rakentamista. Kymmenet tuhannet ihmiset vetosivat Keskuspuiston, Vartiosaaren ja muiden
viheraluei
den puolesta. Kansalaisliikkeet esittivät konkreettisia
vaihtoehtoja esimerkiksi Malmin
lentokentän ja Tuomarinkartanon alueilla. Ja mitä tapahtui?
Kaupunkisuunnittelulautakuntaan kuuluvien puolueiden
edustajat sopivat kaavaluonnoksesta ennen kuin lain edellyttämä asukkaiden kuuleminen oli
edes päättynyt. Valmistelussa
sivuutettiin myös muiden lautakuntien, Uudenmaan liiton,
Ely-keskuksen, Liikenneviraston
ja naapurikuntien kriittiset lausunnot. Kaavasta tuleekin useita valituksia, joissa arvostellaan
maankäyttö- ja rakennuslain,
luonnonsuojelulain ja maakuntakaavan vastaisia ratkaisuja.

Ylimitoitettu kaavavaranto
Yleiskaavan mitoitus perustuu
ennusteita paljon nopeampaan
kasvuun. Helsingin asukasluku nousisi noin 250 000:lla vuoteen 2050 mennessä. Tavoitetta
ei asetettu asukkaiden kanssa
eikä valtuustossa. Sen pohjana
ei ole konkreettisia arvioita siitä, mitä näin nopea kasvu tarkoittaa kaupungin rahoitukselle,
helsinkiläisten hyvinvoinnille ja
aluekehitykselle.

Näin
yleiskaavasta
äänestettiin
Kaupunginvaltuusto hyväksyi
lokakuun lopun kuusituntisessa kokouksessa monien
äänestysten jälkeen Helsingille uuden yleiskaavan. Se
ohjaa maankäyttöä, rakentamista, liikenneverkkoja ja yhdyskuntarakennetta pitkällä
aikavälillä.
Valtuusto äänesti ensin

Yrjö Hakanen puhumassa viheralueita puolustaneiden kansalaisliikkeiden yhteisessä mielenosoituksessa Senaatintorilla.

Kaava sisältää kaksi kertaa
enemmän rakentamisalaa kuin
tarvitaan (kaavaselostus s.6667). Samalla oletetaan, että asumisväljyys kasvaa 34 neliömetristä 43 neliöön asukasta kohti. Mutta onko realistista olettaa
asukasmäärän ja asumisväljyyden kasvavan yhtä aikaa voimakkaasti, kun nykyisetkin asunnot
ovat monelle kohtuuttoman kalliita? Ja onko väestön raju keskittäminen pääkaupunkiseudulle
sen enempää täällä asuvien kuin
koko Suomen kannalta hyväksi?
Toinen kyseenalainen oletus
koskee toimitilojen kasvua samaa
tahtia asuntorakentamisen kanssa. Kiinteistösijoittajien ja valtion
arvioiden mukaan uusissa ja peruskorjattavissa toimitiloissa tulee kuitenkin olemaan työntekijää kohti keskimäärin puolet vähemmän neliöitä kuin nykyisin.
Pelkästään ero toimitila-arvioissa on lähes samaa luokkaa kuin
yleiskaavassa viheralueille esitetty uusi rakentaminen!
Kaavan parhaita ideoita on
verkostomaisen raidekaupungin
kehittäminen. Mutta sekin hukkuu päällekkäisiin ja kilpaileviin
väylähankkeisiin. Toisenlaisella
liikenneverkon suunnittelulla oli-

si voitu säästää maata muuhun
käyttöön.

yleiskaavan palauttamisesta uuteen valmisteluun, jota SKP:n ja
Helsinki-listojen Yrjö Hakanen
esitti ylimitoitettujen rakentamistavoitteiden supistamiseksi, viher- ja virkistysalueille rakentamisen vähentämiseksi sekä asukkaiden mielipiteiden ottamiseksi paremmin huomioon.
Palautusta kannattivat sitoutumaton René Hursti, vihreiden
Leo Stranius ja Jarmo Nieminen, perussuomalaiset, keskusta ja kristilliset. Palautus torjuttiin äänin 63 – 16, tyhjää 5 (RKP).
Keskustan Laura Kolbe esitti Malmin lentokentän ystävien

vaihtoehdon mukaista palautusta. Se hylättiin äänin 61 – 21. Hakanen kannatti Kolben esitystä.
Jaana Pelkosen (kok) esitys, jossa ei hyväksytty alueelle mitään
rakentamista, kaatui äänin 56 –
22, Hakanen äänesti tyhjää. Palautusesityksiä tekivät myös Mika Ebeling (kd), Mika Raatikainen (ps) ja Nina Huru (ps).
Muutosesityksiä oli seitsemän.
Paavo Arhinmäki (vas) ehdotti
Keskuspuistoon esitettyjen uusien rakentamisalueiden poistamista. Se torjuttiin äänin 55 –
30. Keskuspuiston puolesta äänestivät Vasemmistoliitto (paitsi

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

lähes kolmanneksen.
Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki (vihr) kehui, että
”yleiskaavassa ei esitetä rakentamista arvokkaille luontoalueille”
(Ylen uutiset 13.10.). Voi kysyä,
miten törkeästi esittelevä virkamies saa vääristellä tosiasioita?
Kaavassahan esitetään rakentamista mm. Keskuspuistoon, Vartiosaareen, Ramsinniemeen, Vanhankaupunginlahden reunoil-

Esitys yleiskaavan palauttamisesta uuteen valmisteluun torjuttiin äänin 63 – 16.

Eija Loukoila), SDP:n Thomas
Wallgren, vihreiden Nieminen ja
Stranius, osa perussuomalaisista, RKP, keskusta, kristilliset ja
Hursti.
Hakanen ehdotti Ramsinniemeen ja Vartiosaareen esitettyjen uusien rakentamisalueiden ja
pikaraitiotien poistamista. Hylättiin äänin 71 – 8, tyhjää 6. Hakasen toinen muutosehdotus koski
Helsinkipuistoon esitettyjen rakentamisalueiden poistamista.
Hylättiin 68 – 13, tyhjää 3.
Kolbe ehdotti Tuomarinkylän
pikaratikan linjauksen muuttamista. Hylättiin 64 – 21. Lisäksi

Kansalaistoiminnan tuloksena
useimmissa valtuustoryhmissä
nousi halua muuttaa kaavaehdotusta. Kolme suurinta ryhmää
– kokoomus, vihreät ja SDP – torjui kuitenkin valtuustossa kaikki
muutokset.
Vihreiden ja SDP:n tiukka, jopa paniikinomainen sitoutuminen kokoomuksen kanssa tehtyyn sopimukseen herättää kysymyksen, onko yleiskaavan yhteydessä sovittu myös jostain muusta? Onko kyse pormestaripelistä,
lupauksista rakennusliikkeille
vai molemmista? Vai mikä sai
vihreät hylkäämään Koijärven
perinnön ja demarit kääntämään
selkänsä Matti Ahteen ja Kai
Bärlundin ympäristöministeriajan tavoitteille?
SKP ja Helsinki-listat on ollut
yleiskaavan valmistelun alusta
lähtien maltillisempien rakentamistavoitteiden kannalla ja vastustanut rakentamista Keskuspuistoon, Vartiosaareen ja muille
tärkeille viher- ja virkistysalueille.
Esitimme valtuustossa yleiskaavan palauttamista uuteen
valmisteluun. Näin olisi voitu
korjata ehdotuksen valuviat ja
antaa helsinkiläisille mahdollisuus ottaa vaaleissakin kantaa tähän kaupungin kehitystä
pitkälle tulevaisuuteen ohjaavaan ratkaisuun. Helsingissä on
jo kaavoitettuna ja valmisteilla tonttimaata niin paljon, että
yleiskaavan siirtyminen vuodella ei olisi haitannut rakentamista. Palauttamalla kaava uuteen
valmisteluun olisi osoitettu, että asukkaiden mielipiteet, hyvä
kaupunki ja ympäristöarvot ovat
tärkeämpiä kuin pienen piirin
kabinettisopimukset.
YRJÖ HAKANEN
Kaupunginvaltuutettu
SKP ja Helsinki-listat
www.yrjohakanen.fi

hän ehdotti Tuomarinkylän
kartanon alueelle esitetyn
rakentamisen rajoittamista.
Hylättiin 62 – 23.
Timo Raittinen (kok) esitti Rastilan kartano- ja leirintäalueen säilyttämistä. Hylättiin 61 – 10, tyhjää 14.
Raatikainen esitti Malmin
kentän alueen irrottamista
yleiskaavasta. Hylättiin 58 –
23, tyhjää 3.
Hakanen kannatti kaikkia
muutosesityksiä.
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Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki:

sanat

”Yleiskaavassa ei esitetä
rakentamista arvokkaille
luontoalueille”
(Ylen uutiset 13.10.2016)

Tuleeko Keskuspuistosta
Helsingin Koijärvi?
Keskuspuisto nousi Helsingin
yleiskaavassa symboliksi sille,
miten suhtaudutaan luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvoihin. Keskuspuiston puolesta vetosi yli
17 000 adressin allekirjoittajaa,
yli 70 asiantuntijaa, kaupunginosayhdistyksiä, urheiluseuroja ja
monia muita.
Rakentamista Keskuspuistoon
perusteltiin sillä, että näin saadaan ”lisää kaupunkia Helsinkiin. Keskuspuiston pitäminen
rakennusmaana edustaa kuitenkin vanhanaikaista grynderiajattelua, jossa kaupunki kasvaa valtaamalla lisää maata. Se väheksyy lähiluonnon ja metsien merkitystä ihmisten hyvinvoinnille,
terveydelle, ilmastolle ja myös
Helsingin vetovoimaisuudelle.

Vihreät Keskuspuistoa
rakentamassa

teot

Yleiskaavassa rakennetaan
mm. näille luontoalueille:

Keskuspuisto
Vartiosaari
Ramsinniemi
Mustavuoren eteläosa
Meri-Rastilan ulkoilualue
Uutela
Kivikon metsä
Pornaistenniemi
Viikin pellot

sanat

Veräjänmäen metsä
Tuomarinkylä
Haltialan pellot
Kumpulanpuron puisto
Stansvikin kartano
Malmin kentän ympäristö
Meilahden viheralue
Lauttasaaren rannat
Melkki

Vihreiden ryhmän puheenjohtaja
Otso Kivekäs:

”Tämä on vihrein yleiskaava
mitä Helsingissä on
koskaan tehty”
(Vihreiden ryhmäpuheenvuoro yleiskaavasta 26.10.2016)

teot

Yleiskaavassa muutetaan
rakennusmaaksi 22 prosenttia
viheralueista ja kolmannes
metsistä.

”Merellinen
Seurasaari”
tuhotaan
Varmaan jokainen Vartiosaaressa käynyt on vaikuttunut
saaren harvinaisen monipuolisesta luonnosta, viikinkiaikaan vievistä kallioiden merimaisemista ja luontoon liittyvän vanhan huvilayhteisön
idyllistä. On käsittämätöntä,
että vielä 2000-luvulla päätetään tuhota tällainen ai-

nutlaatuinen ”merellinen Seurasaari”, kritisoi SKP:n ja Helsinkilistojen Yrjö Hakanen, kun valtuuston hyväksyi äänin 44 – 40
osayleiskaavan, jolla Vartiosaareen rakennetaan 5 000 – 7 000
asukkaan kaupunginosa.
– Tuntuu kuin kaupunkisuunnittelussa olisi palattu
1960-70-lukujen gryndereiden
aluerakentamisen vandalismiin.
Tässä käveltiin niin asukkaiden
kuin Ely-keskuksen, Uudenmaan liiton kuin Museoviraston
yli.
– Vartiosaaren luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvot uhrattiin
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Vihreät selittivät ”puolustaneensa” Keskuspuistoa ja että kaava
on ”kompromissi”. Tosiasiassa
vihreät itse asettivat kaupunkibulevardit ja niiden ympärille
tulevan laajan rakentamisen tavoitteeksi, joka sivuutti Keskuspuiston suojelemisen. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa tätä linjaa ajoivat innokkaimmin
vihreiden Osmo Soininvaara ja
Mikko Särelä, jotka ovat ”Lisää
kaupunkia Helsinkiin” –ryhmän
keskeisiä hahmoja. Moni muu
suhtautui lautakunnassa varovaisemmin esimerkiksi Hämeenlinnanväylän bulevardisoimiseen, johon Keskuspuistoon rakentaminen liittyy.
Keskuspuiston puolesta noussut kansalaistoiminta sai lautakunnan vähentämään 10 hehtaaria Keskuspuiston rakentamisalueista, mutta jäljelle jäi yhä 50
hehtaaria. Ihmisketjut ja muut
vetoomukset Keskuspuiston puolesta johtivat siihen, että Keskuspuistoon rakentamista alusta alkaen vastustaneen SKP:n ja Helsinki-listojen lisäksi Vasemmistoliitto, Keskusta, RKP, kristilliset,
Perussuomalaiset ja sitoutumaton René Hursti asettuivat Keskuspuiston suojelun kannalle.
Vihreiden Osmo Soininvaara
vähätteli asiaa puhumalla Keskuspuiston laitojen ”joutomaista”
ja selittämällä, että vasta asemakaava ratkaisee. Kun vaatimukset Keskuspuiston suojelemises-

375 miljoonaa euroa maksavien
Kruunusiltojen rahoittamiseksi tarjoamalla rakennusliikkeille
arvotontteja saaristomaisemaan.
Hakanen arvostelee valtuustossa osayleiskaavaa vastustaneita vihreitä kaksilla korteilla
pelaamisesta. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa vihreiden
Osmo Soininvaara ajoi kokoomuksen Risto Rautavan kanssa Vartiosaareen rakentamista.
Se on osa suunnitelmaa, jolla
merellisen Helsingin hienoimpia
alueita muutetaan rakennusmaaksi. Siihen liittyy saaristoratikka Kruunusiltojen kautta

Valtuusto siunasi Keskuspuistoon rakentamisen äänin 55 – 30.

ta vain voimistuivat, alkoivat vihreät vedota siihen, että kaupunkisuunnitteluviraston mukaan
Hämeenlinnanväylän muuttaminen kaupunkibulevardiksi ei ole
taloudellisesti mahdollista, jos
sen viereen Keskuspuistoon ei
rakenneta. Professori Olavi Syrjänen ihmettelikin, miten sitten
kannattaa rakentaa 375 miljoonaa euroa maksava Kruunusillat, jonka molemmin puolin on
vain vettä? Tosiasiassa kaupunkibulevardeista ei ole kaupunkisuunnitteluvirastossa mitään
hinta-arviota ja bulevardien merkitys on niiden viereen rakennettavia tontteja paljon laajempi.
Lopulta Vihreät ja SDP vetosivat siihen, että yleiskaava voi
kaatua valituksiin, jos Keskuspuistoon esitetty rakentaminen
poistetaan. Thomas Wallgrenin (sd) aloitteesta järjestetyssä kuulemistilaisuudessa esitetyt ympäristöoikeuden professori
Kai Kokon ja kaavoituslainsäädännön asiantuntijan, professori Syrjäsen lausunnot osoittivat
päinvastaista. Oikeusoppineiden
mukaan juuri rakentaminen Keskuspuistoon on vahva peruste
valittaa kaavasta hallinto-oikeuteen, koska se on vastoin maakuntakaavaa eikä ota huomioon
yleiskaavan vaikutusarviossa
esitettyä huolta Keskuspuiston
ekologisten yhteyksien heikentämisestä. Lisäksi se rikkoo EU:n
luontodirektiiviä.
Keskuspuiston lohkomista
osin rakennusmaaksi yritettiin
viherpestä lisäämällä päätökseen toive, että osa puistosta säi-

Vartiosaaren idylliä.
Laajasaloon, sieltä Vartiosaareen
ja edelleen Ramsinniemeä pitkin
Vuosaaren.
Suunnitelma sisältyy yleiskaa-

lyy mahdollisimman laajana. Kokoomuksen, vihreiden ja SDP:n
sopima muotoilu ei vähennä yhtään Keskuspuistoon osoitettua
rakentamista, vain sijoittelee sitä eri tavalla, ja siunaa muualle
Keskuspuistoon rakentamisen.
Valtuusto olisi voinut säilyttää Keskuspuiston nykyisessä
laajuudessa, jos joku kolmesta
isoimmasta ryhmästä olisi sitä
halunnut. Yhtään asuntoa ei olisi sen takia jäänyt rakentamatta,
sillä Keskuspuistoon esitetty rakentaminen on vain 3 prosenttia
yleiskaavan tavoitteisiin nähden
kaksinkertaisesta, 200 prosentin
kaavavarannosta.
Keskuspuiston kohtalo ei ole
kuitenkaan vielä ratkaistu. Kansalaistoiminta on nostanut korkealle kynnyksen rakentaa Keskuspuistoon. Yleiskaavasta valitetaan. Valtion liikennevirasto ja
Vantaan kaupunki vastustavat
Hämeenlinnanväylän bulevardisoimista. – Ja kevään kuntavaaleissa äänestäjät voivat ottaa kantaa ja vaatia ehdokkaita puolustamaan Keskuspuistoa esimerkiksi uudella osayleiskaavalla.

vaan ja on myös Kruunusiltojen hankesuunnitelmaan,
jotka vihreät yksimielisesti
hyväksyivät. Myös osayleiskaavaa vastustanut Vasemmistoliitto hyväksyi sen Kruunusilloista ja yleiskaavasta
päätettäessä.
SKP ja Helsinki-listat vastusti Vartiosaaren osayleiskaavan lisäksi yleiskaavaan
sisältynyttä Vartiosaaren,
Ramsinniemen ja Rastilan
kartanoalueen rakentamista.
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Hallituksen sotemalli hylättävä
Hallituksen esitys sote- ja
maakuntauudistukseksi ei
tuo ratkaisuja tärkeimpiin
ongelmiin, kuten perustason resurssien puute, eriarvoisuus palvelujen saamisessa, ennaltaehkäisevän toiminnan vähyys ja
asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien puute, arvioi
Suomen kommunistinen
puolue lausunnossaan.
Esitys ei johda terveysja hyvinvointierojen kaventumiseen, päinvastoin
se lisää niitä. Hallituksen
esittämä menojen leikkaaminen kolmella miljardilla eurolla, palvelujen yhtiöittämispakko ja ns. valinnanvapaus heikentävät
lähipalveluja ja pirstovat
palvelukokonaisuuksia.
Maakuntavaltuusto valittaisiin vaaleilla, mutta
sille ei anneta todellista
valtaa. Maakuntahallinto tarkoittaa enemmänkin kuntien itsehallinnon
piiriin nyt kuuluvien asioiden siirtämistä suurelta osin ministeriöiden ja
yhtiöiden valtaan, mikä
kaventaa itsehallintoa ja
demokratiaa.
Tällainen uudistus on
syytä hylätä, SKP vaatii.
Puolue esittää uutta valmistelua niin, että perustason palvelujen järjestäminen säilyy kunnissa
ja palveluja parannetaan,
erikoistason palvelut ja
valtion aluehallinnon tehtävät kootaan maakuntavaltuuston alaisuuteen,
maksujen korotuksilla ei
vaikeuteta pienituloisten
palvelujen saantia, julkisten palvelujen rahoitusta
vahvistetaan progressiivisen verotuksen pohjalla
ja kehitetään osallistuvaa
lähidemokratiaa.

Työllistämiseen pitää panostaa
Olli Salin on ollut Helsingin työllistämistoimikunnassa kuluvan
valtuustokauden, vuoden 2013
alusta lähtien. Salin ja hänen varajäsenensä Emmi Tuomi ovat
vuosittain tehneet 5-10 miljoonan lisäysesitykset työllistämisen määrärahoihin kaupungin
budjettiin. Vaatimukset eivät ole
menneet läpi. Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen on vaatinut työllistämistoimikuntaa pysymään kaupunginhallituksen
hyväksymässä alimitoitetussa
budjettiraamissa, vaikka lakikin velvoittaa kuntaa lisäämään
määrärahoja kunnan tehtäviin,
missä ne näyttävät loppuvan.
– Alibudjetointi on tosiasiassa
laitonta, Salin toteaa. Helsingissä
tätä velvoitetta kierretään myöntämällä tilinpäätöstä käsiteltäessä vuoden lopulla ylitysoikeuksia
tiettyihin määrärahoihin.
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan
nuorisotakuu on toteutunut heikosti. Takuun alkuperäinen idea
oli turvata jokaiselle nuorelle työ, harjoittelu- tai opiskelupaikka.
Helsingissä tilannetta on yritetty korjata perustamalla nuorille suunnattuja palveluja. Kaupungin perustama Ohjaamomalli tarjoaa matalan kynnyksen palveluita yhdeltä luukulta.
Työllistämistoimi, Kela, työvoimahallinto ja sosiaalityöntekijä
ovat kaikki tavattavissa samassa
paikassa.
– Malli on toiminut hyvin myös
nuorisotakuun näkökulmasta, ja
sitä pitää laajentaa myös Itä-Helsinkiin, Olli Salin vaatii.

Pitkäaikaistyöttömyyden
sakkomaksut kasvavat
Pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä on isoja ongelmia. Työmarkkinatuen kuntaosuutta, eli
niin sanottua sakkomaksua kelalle, on maksettu nyt 4-5 vuotta sen jälkeen, kun asiasta tuli
lakimuutos, ja summa kasvaa.
Salin arvelee, että tänä vuonna
summa nousee jo yli 60 miljoonaan, ja ensi vuodelle on budjetissa varattu 65 miljoonaa euroa

Työllisyysrahoja on lisättävä, vaatii Olli Salin, SKP ja Helsinki-listojen sitoutumaton edustaja.
sakkomaksuihin.
– Työmarkkinatuen kuntaosuutta voidaan alentaa työllistämällä. Lisää rahaa tarvittaisiin
myös eläkeratkaisuihin.
Työllistämistoimikunta on
vaatinut, että kaupunki käyttäisi omat varauksensa palkkatuen 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 näkemässä sen hienoinen taittuminen.

Ikääntyvät työttömät
huomioitava paremmin
Oma ryhmänsä ovat ikääntyneet
työttömät. Ikäihmisiä irtisano-

Saamen kielen
opetusta
Helsinkiin
Suomen
saamelaisista
suuri osa asuu pääkaupunkiseudulla. Valtuutettu Yrjö Hakanen on tehnyt
aloitteen saamen kielen
ja saamenkielisen perusopetuksen järjestämiseksi
Helsingissä. Sen allekirjoitti 50 edustajaa kaikista valtuustoryhmistä.
Aloitteessa esitetään
saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen
järjestämistä yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun kuntien ja CitySámit –yhdistyksen kanssa. Lisäksi toivotaan saamenkielistä esikoulua ja
iltapäiväkerhotoimintaa.

SKP ja Helsinkilistat asetti
ensimmäiset
ehdokkaat
Helsinki on poikkeuksellinen
kaupunki: keskellä lamaakin se
tekee voitollisia tilinpäätöksiä.
Rahaa palvelujen parantamiseen
olisi, mutta kaupunginhallituksessa olevien puolueiden päätöksillä budjetit laaditaan vuodesta

toiseen alimittaisiksi. Keskeisenä syynä on alistuminen Kokoomuksen johtamaan linjaan, jossa
ajetaan ennen muuta yksityisten
liikeyritysten etuja.
Paitsi että Helsingin kaltainen
varakas kaupunki voi järjestää
palvelut paremmin, myös Suomen hallituksella olisi keinoja
puuttua palvelujen rahoitusvajeeseen: Pörssiyhtiöt maksoivat
tänä vuonna omistajilleen ennätyssuuret osingot, 12 miljardia
euroa, mutta niistä ei maksettu
senttiäkään kunnallisveroa. Yrityksille on annettu anteliaita ve-

taan ja lomautetaan, eikä pitkään samassa työpaikassa työskenneelle välttämättä löydy uusia töitä. Monilla aloilla ammatit ovat muuttuneet ja vaaditaan
uuden teknologian hallitsemista.
Ikääntynyt työtön ei välttämättä
pärjää kilpailussa nuoremmille.
Vaihtoehdoksi jää maan hallituksenkin tarjoama yrittäjyys ja
itsensä työllistäminen – ja usein
työttömyys.
– Eläkeikien vedättäminen
ylöspäin on virheellinen ratkaisu.
Hallituksen tavoite-eläkeikä 70
vuotta on mahdoton: ikäihmisiä
kannustetaan jäämään pidempään töihin, mutta samalla he tosiasiassa ovat nuorille tulppana.
Nuoret puolestaan joutuvat myymään itsensä pätkätöissä keikkaja urakkapalkoilla, Salin pohtii.
– Työllistämistoimikunnassa
olemme keskustelleet mentorointimallista. Siinä vanhat kokeneet

työntekijät siirtävät heille kertynyttä hiljaista tietoa, jota ei ole
ohjekirjoihin tai oppaisiin painettu. Esimerkiksi osa-aikaeläkejärjestelyillä voi vanha työntekijä olla osan viikosta töissä perehdyttämässä nuorta työntekijää uuteen työhön.
Työllistämistoimikunta lakkaa kesäkuun alusta, osana
kaupungin organisaatiouudistusta. Työllistämisasiat siirtyvät
kaupunginkanslian alaisuuteen.
Työllisyyspolitiikkaa tehtäneen
kaupungissa siis vähemmän, ja
ohuemmalla osaamisella.
– On pelkona, että jatkossa
työllistämisasiat ovat alisteisia
elinkeinopolitiikalle. Silloin ensisijainen tavoite ei ole saada työttömille töitä, vaan turvata yrityksille sopiva työvoiman saanti.
HEIKKI KETOHARJU

rolahjoja: yhteisöveroa on alennettu kahteen otteeseen, vaikutus on yhteensä yli miljardin. Samoin kilpailukykysopimuksessa
annettiin lähes miljardin, myöhemmässä vaiheessa yli miljardin tulonsiirto yrityksille.
Helsingissä voitaisiin investoida työtä ja hyvinvointia luoviin
hankkeisiin, ja se toisi myös tuloja kaupungille.
Leikkaamisen sanotaan tuovan säästöjä, mutta monesti asia
on päinvastoin. Monien muiden
kaupunkien tavoin myös Helsinki maksaa pitkäaikaistyöttömistä sakkomaksua valtiolle. Tämän
maksun suuruus on kymmeniä miljoonia vuodessa. Halvemmaksi tulisi työllistää palkkatuella nämä työttömät kaupungille ja
erilaisiin yhdistyksiin. Ja pitkittyneestä työttömyydestä johtuvaa
inhimillistä menetystä ei voi rahalla mitata lainkaan.

kuntavaaleihin on jo käynnistynyt. Kokoomuksen ylivalta Helsingin politiikassa näkyy monilla
haitallisilla tavoilla, ja SKP ja Helsinki-listat haluaa rakentaa vaihtoehdon 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 kuntavaaleihin. Mukana on kommunisteja ja sitoutumattomia, jotka ovat
kyllästyneet jatkuvaan alibudjetointiin ja poliittisiin lehmänkauppoihin. Tulossa on vielä laajempi lista.

Tule mukaan vaalityöhön
SKP:n ja Helsinki -listojen valmistautuminen huhtikuun alun

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut
asettumaan ehdolle tai tulemaan
muuten mukaan SKP:n ja Helsinkilistojen vaalityöhön:
SKP:n Helsingin piiri p. (09) 77438140,
helsinginpiiri@skp.fi ja
Helsinki-listojen valtuustoryhmän
sihteeri Heikki Ketoharju
heikki.ketoharju@iki.fi.
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Kun nyrkkeilijä hymyilee
Olli Mäen tarina
niittää menestystä
elokuvana
Juho Kuosmasen ohjaama draamaelokuva Hymyilevä mies kertoo tositapahtumiin perustuvan
tarinan nyrkkeilijä Olli Mäestä,
joka otteli ensimmäisenä suomalaisena nyrkkeilyn maailmanmestaruudesta Helsingin olympiastadionilla vuonna 1962.
Hymyilevä mies valittiin syyskuussa 2016 Suomen ehdokkaaksi parhaan vieraskielisen
elokuvan Oscarin saajaksi. Elokuva on ehtinyt saada jo muita merkittäviä palkintoja, kuten Zürichin elokuvajuhlien
pääpalkinnon.
Pääosaa eli nyrkkeilijä Olli Mäkeä näyttelee Kokkolan Ykspihlajan Työväen Näyttämön kasvatti
Jarkko Lahti.
Helsingin Maanantaiklubin
vieraaksi lokakuussa saatiin Oona Airola, toinen Ykspihlajasta
ponnistava näyttelijä ja muusikko, joka esiintyy elokuvan naispääosassa. Keskusteluun osallistui lisäksi elokuvan yhdessä
Kuosmasen kanssa käsikirjoittanut Mikko Myllylahti.
Illan musiikkitarjonnasta vastasi Oona Airola yhdessä siskonsa Lauran kanssa. Airolan perheessä on pitkät musiikki- ja
näyttämötaiteen perinteet.

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

Laura ja Oona Airola esiintymässä Maanantaiklubilla. Heidän takanaan elokuvaa käsikirjoittanut Mikko Myllylahti.
käsikirjoitusta aluksi yksin, mutta vaiheittain yhteistyössä ohjaajan kanssa.

en kanssa, tehdään yhdessä asioita, opitaan hyvällä tavalla riitelemään eikä pelätä konflikteja.
Arvostetaan toisten tekemää työtä. Focus on työssä ja prosessissa. Sillä on varmasti merkitystä.

Kiinnostava tarina

Saumatonta
yhteistyötä

Mikko Myllylahti kertoi saaneensa idean Hymyilevän miehen käsikirjoitukseen ohjaajalta.
Kuosmanen oli saanut opiskelijatyönsä kautta Cannesin
elokuvafestivaalilla palkinnoksi option, jonka mukaan hänen
ensimmäinen pitkä esikoiselokuvansa esitettäisiin festivaalilla. Tämä aiheutti Kuosmaselle
menestyspaineita.
– Hän löysikin sitten kiinnostavan tarinan Olli Mäestä. Mäki
oli kotoisin Kokkolasta, kuten
Kuosmanenkin. Ohjaaja varmasti samaistui Mäen tarinaan, menestyspaineisiin ja siihen, miten
niistä selvitään, kertoi Myllylahti.
Jo alkumetreillä Kuosmanen
huomasi, että tarvitsee apua käsikirjoittamiseen, ja Myllylahti
astui kuvaan. Myllylahti työsti

On kolme vaihetta, jossa elokuva luodaan: käsikirjoitus, kuvaukset ja leikkaus, missä elokuva
saa lopullisen muotonsa. Ne ovat
kaikki toki yhtä tärkeitä, totesi
Myllylahti.
Oona Airola näyttelee elokuvassa Olli Mäen morsianta Raija
Jänkää.
– Ei itsestään selvä, että saa
tehdä näin hyviä projekteja. Mukana on ripaus onnea, kertoi
Airola.
Hymyilevässä miehessä on
mukana useita henkilöitä, joiden
taustalta löytyy Ykspihlajan Työväen Teatteri. Tämä näkyy elokuvassa yhteistyön saumattomuutena ja tunnelmana.
– Porukka tulee pienestä kaupungista, missä on yhteisöllisyyden kulttuuria: leikitään kaikki-

Ei mustavalkoisia ratkaisuja

Kapitalistisen
talouskasvun
myytti

ympäristön tuhoa kohti vievää talouskasvua perustellaan.
Viime kädessä kapitalistisessa talouskasvussa on kyse pääoman lisäyksestä, ei talouden
asettamisesta palvelemaan ihmisten perustarpeita. Jatkuva
määrällinen kasvu on kuitenkin
rajallisella maapallolla mahdottomuus. Sen sijaan, että valtavilla
mainospanostuksilla (maailmassa noin 10 kertaa Suomen valtion
budjetin verran vuodessa) ihmiset saadaan haluamaan erilaisia
turhakkeita, talous pitäisi asettaa palvelemaan ihmisten todellisia tarpeita.
Suomalaisten valtaosa kuuluu maailman rikkaimpaan viidesosaan, jonka kulutuskäyttäytyminen on kestämätöntä. Materiaalivirtojen tutkijat ovat päätyneet siihen, että keskivertosuo-

malaisen luonnonvarojen kulutus pitäisi pienentää neljäsosaan
nykyisestä.
Myös Suomen sisällä pätee se,
että rikkaimmat elävät epäekologisimmin. Sen sijaan, että meilläkin juostaan isomman auton,
asunnon ja eksoottisempien ulkomaanmatkojen perässä, elämäntapoja pitäisi leppoistaa, esimerkiksi siirtyä 6 tunnin työaikaan, kuten SKP on esittänyt.
Kirjassa kehotetaan tekemään
täydellinen remontti myös verotukseen, jotta ylituotanto ja -kulutus saadaan suitsittua.
”Talous kasvun jälkeen” kirjassa tullaan hyvin lähelle SKP:n
edustajakokouksen vaatimusta: ”Tavoitteenamme on luonnon
asettamien rajojen mukainen ja
oikeudenmukainen kohtuutalous, joka irtautuu kapitalistisesta

Hiipuvien luonnonvarojen, ilmastonmuutoksen uhan, eliölajien
suuren vähenemisen ja monien
sosiaalisten ongelmien puitteissa kärvistelemä kapitalistinen
talousjärjestelmä yrittää jatkaa
kasvua.
Talouskasvun hokeminen on
saanut uskonnollisen mantran
piirteitä sekä poliitikkojen että
uusliberaalien klassisen taloustieteen piirissä. Viime keväänä ilmestynyt, nuorten suomalaisten
tutkijoiden kirja ”Talous kasvun
jälkeen” ampuu alas suuren joukon myyttejä, joilla ihmisen elin-

Airolan esittämä Raija on mielenkiintoinen hahmo. Hymyilevä mies sijoittuu 1960-luvun alkuun, jolloin naisen asema oli
varsin erilainen kuin nykyään.
Elokuvan Raija ei suostu mukisematta sopeutumaan nyrkkeilijän puolisolle varattuun rooliin.
Airola muistutti, että kyseessä
ei ole dokumenttielokuva. Hymyilevään mieheen on rakennettu
draamaa, jolla korostetaan hiukan ajasta poikkeavaa naiskuvaa. Airola puuttui itsekin siihen,
miten käsikirjoituksessa esiintynyt Raijan hahmo vaikutti aluksi
liian passiiviselta.
Myllylahti huomautti, että Raija on elokuvassa yhtä tärkeä henkilö kuin itse Olli Mäkikin. Elo-

kuva on hänen mukaansa aika
intiimi, eivätkä siinä tehdyt ratkaisut ole oletetun mustavalkoisia, mikä tekee siitä dramaturgisesti mielenkiintoisen.
Raijan ja Ollin lisäksi kolmas
keskeinen hahmo on Eero Milonoffin näyttelemä Elis Ask, aikaisemmin menestynyt nyrkkeilijä, joka toimii Ollin valmentajana.

Hymy tyrmäyksestä
huolimatta
Hymyilevä mies kertoo Olli Mäen
tarinasta kahden viikon jännittävän jakson. Tuskin kenenkään
katselukokemusta pilaa tieto, että 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

talouskasvun pakosta.”
Jokaisen yhteiskuntamme tulevaisuudesta kiinnostuneen on
syytä lukea tämä kirja!

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

Reijo Rinne
dipl.ins., fillarikommunisti
Talous kasvun jälkeen. Maria
Joutsenvirta, Tuuli Hirvilammi, Marko
Ulvila, Kristoffer Wilén. Gaudeamus
2016. 311s.

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
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Kolmas kerta toden sanoo:
Ei Guggenheimille
Jo kahteen kertaan hylätty Guggenheim-museohanke
nousi
marraskuun alussa uudelleen
esille. Apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljasen ja Guggenheim
Helsingin Tukisäätiön uutta esitystä markkinoitiin sillä, että siihen on saatu yksityistä rahaa.
Todellisuudessa museo on yhä
tarkoitus rakentaa pääosin veronmaksajien rahoilla. Osa ”yksityisestä” rahastakin on kaupungin takaamaa lainaa.
Uutta on lähinnä se, että valtio
ei ole enää mukana rakentamisen rahoituksessa ja että varsinaisesta museotoiminnasta vastaisi Guggenheim Helsingin tukisäätiö. Helsingin rahoitusvastuu
ei ole vähentynyt.

Suuri kaivospeli

Kaupungin osuus
yli 200 miljoonaa
Kaupungin suora rahoitus museon rakentamiseen on esityksessä
80 miljoonaa euroa. Helsinki antaisi museolle ainakin 20 vuodeksi ilmaiseksi arvotontin ja vastaisi kiinteistön ylläpitokuluista.
Tämän välillisen tuen laskennallinen arvo on noin 6,5 miljoonaa
euroa vuodessa eli 130 miljoonaa
euroa sopimuskauden aikana. Lisäksi kaupunki takaisi rakentamiseen 35,5 miljoonan lainan.
Kun julkisuudessa on kehuttu yksityisen rahoituksen lisääntyneen, on siihen laskettu mukaan kaupungin takaama laina.
Lainan takaisinmaksu perustuu
arvioon museon kävijämäärästä
ja museotoiminnan valtionavusta. Esityksen mukaan lainaa ei
edes makseta kokonaan takaisin
sopimuskaudella. Jos sopimusta
ei jatketa, jää lainan loppu kaupungin maksettavaksi. Epävarmaa on sekin, paljonko rakentaminen lopulta maksaisi, koska
museosta suunnittelusta on ollut
vasta ideakilpailu.
Guggenheim Helsingin Tukisäätiö lupaa antaa rakentamiseen 15 miljoonaa ja maksaa
amerikkalaissäätiölle Guggen-

Mielenosoittajien viesti oli selvä, kun Guggenheim-esitys numero 2 julkistettiin hotelli Palacessa.
heimin nimen käytöstä lisenssimaksut, jotka ovat 20 vuodessa
yhteensä 18,4 miljoonaa. Museon
käyttömenot säätiö arvioi kattavansa 550 000 vuotuisen kävijän maksuilla, sponsorirahalla ja
valtionavustuksilla.

jän tavoite erittäin kova. Esimerkiksi Helsingin Design- ja Arkkitehtuurimuseoissa kävi viime
vuonna yhteensä 100 000 henkeä. Ateneumissa oli 260 000 ja
Kiasmassa 235 000 kävijää.

”Ei meidän rahoilla”

Talouseliitin hanke
Tukisäätiölle ovat luvanneet lahjoituksia Sanomayhtiön omistajiin kuuluvat Erkon säätiö ja
Rafaela Seppälä, Kone-yhtiön
Antti Herlin, Nokian ex-johtaja
Jorma Ollila, pankkiiri Göran
Ehrnroothin säätiö, ase- ja kasinobisneksessä rikastunut Poju
Zabludowicz sekä eräät matkailualan yritykset.
Voi kysyä, miksi talouseliitti
ei hoida itse säätiön lainoja vaan
riski siirretään kaupungille?
Guggenheim-museo painottaisi arkkitehtuuria ja designia.
Vaikka sinne tulee myös muita
näyttelyjä, on yli 550 000 kävi-

Kun ensimmäinen Guggenheimehdotus tuli vuonna 2011, oli
SKP ja Helsinki-listat ensimmäinen valtuustoryhmä, joka ilmoitti
vastustavansa verovarojen käyttämistä siihen. Tällä kannalla
ryhmä on edelleen.
– Kaupunki voi osoittaa sopivan tontin, jos Guggenheimsäätiö hankkii itse rahoituksen
museolle. Näin Amos Anderssonin museo rakentaa nyt AmosRexiä. Mutta en kannata sitä,
että verovaroilla tehdään yksityiselle suuren rahan säätiölle museo ja sälytetään vielä riskit kaupungille, katsoo valtuutettu Yrjö
Hakanen.

Kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan kuuluva SKP:n puheenjohtaja JP Väisänen kertoo yrittäneensä joka vuosi saada lisää rahoitusta kaupungin kulttuuritoimeen ja kirjastoille, mutta se on
aina torjuttu rahan puutteeseen
vedoten.
– Mihin rahapula nyt katoaa,
jos kaupunki ryhtyisi yksityisen
kulttuuri- ja taidebisneksen rahoittajaksi, Väisänen kysyy.
SKP ja Helsinki-listat ei hyväksy Guggenheimin tukemista verovaroista, kun samaan aikaan
karsitaan kirjastojen määrärahoja, vähennetään kaupungin
taidemuseon tiloja ja alibudjetoidaan helsinkiläisten peruspalveluja. Ryhmä esitti kaupungin budjettiin kulttuurimiljoonaa
muun muassa asukaslähtöisen
alueellisen kulttuurityön ja helsinkiläisten taiteilijoiden tukemiseksi. Toisen lisämiljoonan ryhmä ehdotti kirjastoille niin, että
keskustakirjasto ei vie lähikirjastoilta resursseja.

TILAA
TIEDONANTAJA
SYKSYINEN
TARJOUS
Marxin Pääoman
ajankohtaisuus
20 €
Hinta 25

Miksi Talvivaaran kaivos sai
luvan toimintaan ja on voinut
jatkaa sitä vuosia, vaikka kaivos ei ole missään vaiheessa
täyttänyt ympäristönormeja? Mitä tarkoittaa Green Mining? Onko vihreälle kaivosteollisuusmaineelle katetta?
Rita Dahl tarkastelee näitä kysymyksiä pamfletissa
”Suuri kaivospeli”. Kirjassa
eritellään Talvivaaran lisäksi muita Suomen kaivoksia
koskevia ratkaisuja. Se paljastaa vastuullisen kaivostoiminnan iskulauseiden takaa Hyvä veli –verkostot ja
vastuunpakoilua.
Pamfletti arvioi Suomen kaivospolitiikkaa myös
kansainvälisesti vertaillen
ja osana globaalia taloutta. Samalla siinä kerrotaan
kansalaistoiminnasta, elinkeinonsa Talvivaaran takia menettäneistä kalastajista ja pohditaan ihmisten
vaikutusmahdollisuuksia.
Rita Dahl on kirjailija ja
vapaa toimittaja, joka on
seurannut Suomen kaivoksista käytyä keskustelua ja
kansalaistoimintaa jo usean
vuoden ajan.
TA-Tieto Oy julkaisemassa
kirjassa on 152 sivua ja kuvia kaivoskamppailuista eri
puolilta maata. Kirjaa saa 15
eurolla Tiedonantajan toimistolta ja verkkokaupasta www.
tiedonantaja.fi.

Viikkolehti. 12 kk 95/70 €
Vastavirtaan –pamfletti
Haastaa käsitykset politiikan ja
kapitalismin vaihtoehdottomuudesta.
Hinta 5 €

Tiedonantaja kaulahuivi
Hinta 20 €

Reunahuomautus
Harri Kiiskinen
Hinta 12 €

Tiedonantaja
laukut
Hinta 30 €

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

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

