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Kumpaa Sinä haluat?

pääkirjoitus

Ajetaanko
postipalvelut alas?
Postitoiminta on Suomessa laadukasta ja kannattavaa.
Yleispalveluvelvoitteen ansiosta postipalvelut on tasa
hinnoiteltu ja kaikkien saatavilla. Suurempien taaja
mien tuotoilla rahoitetaan maaseudun palvelut ja Itella
tuottaa valtiolle vielä voittoakin. Kaikki hyvin siis? Niin
sitä luulisi.
Mutta porvarien mielestä on väärin ja epäreilua, et
tä postinjakelun kaltainen peruspalvelu on julkisessa
hallinnassa. Sehän tuottaa ainoastaan hyvinvointia eikä
maksimaalisia voittoja yritysjohtajille. Kilpailuttamaan
siis!
Hallituksen esitys uudeksi postilaiksi avaakin pos
tinjakelun kilpailulle. Yleispalveluvelvoite säilyy Itellal
la edelleen, muttei koske uusia toimijoita. Näin ollen
uudet yritykset tulevat toimimaan ainoastaan suuris
sa taajamissa romuttaen täten Itellan rahoituspohjan.
Valtionyhtiön hoidettavaksi jäävät kuitenkin taloudelli
sesti kannattamattoman haja-asutusalueet. Tästä pova
taan veronmaksajille ehkä jopa yli 100 miljoonan euron
lisälaskua.
Esitys uudeksi postilaiksi voi johtaa myös työnteki
jöiden vähentämiseen Itellassa ja yötyön laajentami
seen alalla. Postialan uusille tulokkaille, kermankuo
rijoille, ei aseteta minkäänlaisia laatu-, saatavuus- tai
hinnoitteluvaateita.
Tämä kaikki perustuu Euroopan unionin säätämään
postidirektiiviin. Sitä tosin sovelletaan Suomessa poik
keuksellisen tiukasti. Todellisuudessa postilakiin voisi
kirjata laatuvaatimuksia myös uusille toimijoille. Porvari
hallitus ei kuitenkaan näin halua tehdä, vaan käynnissä
on valtio-omisteisen Itellan alasajo.
Postialan työtaistelussa ja sopimusneuvotteluissa PAU
saavutti kuitenkin huomattavia voittoja. Hallitus joutui
antamaan lupauksen ykkösluokan kirjeen säilymisestä
ja siitä, että postin varhais- ja päiväjakelua ei yhdistetä.
Tämä antaa toivoa muillekin työläisille. Järjestäytykääm
me siis ammattiliittoihin ja nouskaamme taistelemaan
oikeuksiemme puolesta. On aika näyttää, että kansa ei
hyväksy peruspalvelujen alasajoa.
Lauri Alhojärvi
SKP:n Helsingin
kaupungin
piirijärjestön
puheenjohtaja

Lisätietoa työtaistelusta ja postilaista: www.pau.fi

SKP kerää viestejä eduskunnalle siitä, miten asevarustelun sijasta
pitää ohjata rahaa työllisyyteen, kuntien palveluihin ja muuhun arjen
turvaan. Kuvassa SKP:n Etelä-Helsingin osaston jäseniä keräämässä
viestejä Hakaniemen torilla.

…sota-aseita?
Hallitus esittää armeijan asehan
kintoihin ensi vuodelle yhteen
sä 854 miljoonaa euroa. Valtion
budjettiesitykseen sisältyy ar
meijalle uusia tilausvaltuuksia
yhteensä 1 865 miljoonalla eu
rolla. Lisäksi armeija valmistelee
Hornet-hävittäjien aseistamista
hyökkäysaseistuksella, johon ai
otaan käyttää yli miljardi euroa.
Nämä hankkeet liittyvät armeijan
varustamiseen Naton joukoissa
eri puolilla maailmaa käytäviä
sotia varten.

…vai arjen
turvaa?
Asevarusteluun esitetyille sadoil
le, jopa tuhansille miljoonille löy
tyisi toisenlaisia tarpeita:

Esimerkiksi 40 miljoonalla
eurolla vuodessa voi palkata las
ten päivähoitoon 1 000 varhais
kasvatuksen ammattilaista. 70
miljoonalla eurolla voi palkata
kouluihin noin 1 000 opettajaa
ja 500 oppilashuollon työnteki
jää. Noin 100 miljoonalla eurol
la voi työllistää tuhat työnteki
jää raideliikenteen investointei
hin. Noin 320 miljoonalla eurolla
saadaan kuntiin 7 500 vanhain
koti- ja palveluasuntopaikkaa
ja niihin 6 000 työntekijää. 500
miljoonalla eurolla voi työllistää
vuodeksi noin 8 500 rakentajaa
vuokra-asuntojen rakentamiseen
ja peruskorjaukseen.

Mitä tekisit
sadoilla miljoonilla?
Jos Sinä saisit päättää, mihin

Terveisiä Roomasta
Ratas
(Toimitus on saanut Italiasta
Helsingin ja Suomen johdolle
osoitetun avoimen kirjeen, jonka julkaisemme tässä suomeksi käännettynä. Kirjeen allekirjoittaja vastaa itse sisällöstä,
eikä toimitus ota kantaa sen
älyttömyyteen.)

Buongiorno, rakkaat
veljet ja kollegat!
Kuulin että teillä valmistaudu
taan vaaleihin. Niin meilläkin.
Ja minä olen itseoikeutetusti
tulossa valituksi presidentiksi.

Koska meidän valittujen johtajien
on pidettävä yhtä, lähetän tässä
käyttöönne joitakin nokkelia pik
ku jippoja, jotka takaavat menes
tyksen myös teille.
Kun kansa alkoi nurista aiem
masta toiminnastani, ostin ja val
tasin kaikki valtamediat hallin
taani ja muutin ilmapiirin taas
minua rakastavaksi. Sen olette
jo toivottavasti tehneet. Apuna
jouduin käyttämään erilaisia bul
vaaneja ja jopa lievästi rikollista
ainesta, mutta tarkoitushan täs
säkin pyhittää keinot.
HHH
Meillähän on täällä Roomassa
ollut perinteenä tarjota kansalle
leipää sirkushuveja, jotta kan
sa pysyisi hiljaisena. Ja sitä me
teemme nytkin. Leipä tosin on

niin kallista, että ei sitä kansalle
kannata tarjota, mediahuvit riit
tävät hyvin. Tietenkin tarjoam
me niitä omilta kanaviltamme ja
maksusta. Yhtä kaikki, huveja
riittää.
Edellisellä 1000-vuotiskaudel
la oli toki joitakin ongelmia, jois
ta nykyisin muistuttavat kau
punkimme rauniot. Tällä kertaa
rakennamme vielä kestävämmin,
jotta meidätkin muistetaan kuin
entiset sankarit ikään ja vielä pi
tempään, jos nyt joskus sattui
simme kuolemaan. Ikävä vain,
että orjuus mentiin lopettamaan,
niistä olisi saanut hyviä raken
nusmiehiä. Onneksi on kuiten
kin niitä siirtolaisia.
HHH
Kun kannattajaluvut kaikesta

huolimatta kääntyivät lie
vään laskuun, päätin antaa
riittävästi vaalilupauksia.
Eihän niitä tarvitse pitää,
ei meidän eikä teidänkään.
Riittää, kun lupaa. Viimek
si lupasin kansalle, että kun
minut valitaan presidentiksi,
poistan kolmessa vuodessa
syövän maastamme ja teen
kaikista onnellisia. Kanna
tusluvut loikkasivat pilviin.
Niin että heittäkää vaan
tekin katteettomia lupauk
sia kehiin ja käykää tiukasti
kiinni vallan kahvaan. Onnea
ja menestystä toivottaen,
Arrividerci,
veljenne Silvio B.

ohjaisit lisää rahaa? Kerro mie
lipiteesi, välitämme esitykse
si eduskunnalle. Tule mukaan
rauhantyöhön.
Suomen kommunistinen
puolue
Lisää SKP:n kampanjasta
www.skp.fi/ajankohtaista

H tapahtumia H
H Naton vastainen SKP:n tempaus
eduskuntatalo pe 19.11. klo 12. H
Kontulan Aatteiden viikon tilaisuus ke 24.11. Symppis klo 18-20.
H Kruununhaan foorumi ikääntyneiden tilanteesta to 25.11. klo
17.30 Valtiotieteellisen tiedekunnan
luentosali Unionikatu 37. H Naisen
asema ja tasa-arvo –seminaari
Tampere la 27.11. klo 11, Työväenmuseo Werstas, järj. SKP & DSL. H
Maunulan aluefoorumi ma 29.11.
klo 11 Saunabaarilla. H Palestiinasolidaarisuustilaisuus Richardinkadun kirjasto ma 29.11. klo 18, järj.
Akys, Pand, Psv. H MellunmäkiAreena ostarilla la 4.12. klo 10 – 14.
H Maanantaiklubi itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 16 Milenka, Haapaniemenkatu 3-5. H Joulumyyjäisissä
Vuosaaren Columbuksessa SKP:n
pöytä su 12.12. klo 11-15. H Joulumyyjäiset SKP:n ja Tiedonantajan
toimistolla ma 13.12. klo 11 – 18,
Haapaniemenkatu 7 – 9 B, Merihaka,
korkein torni. H Tiedonantajan uudenvuodentervehdysten palautus
17.12. mennessä H Kriittisen ayverkoston seminaari EU-Suomen
työvoimapolitiikan haasteista la
18.12. klo 10.30 Kirjalla, kirjatyöntekijänkatu 10. H Maanantaiklubilla
3.1. klo 19 vaietusta historiasta ja
vahvoista naisista keskustelemassa
kirjailija Sirpa Kähkönen ja tutkija
Jenni Kirves, Milenka, Haapaniemenkatu 3-5. H Ay-väen rauhanpäivät Turussa 8.-9.1.2011.

3/2010 EESPÄIN!

Kohonneet asumiskustannukset
tuntuvat Jakomäessäkin
Tonttivuokrien korotuksista
päättivät kaupunginvaltuustos
sa keväällä 2009 kokoomuksen,
vihreiden ja SDP:n valtuutetut.
– Asukkaan perustarve asua
keskivertoasunnossa kaupungin
maaperällä ei saisi olla kaupun
gille rahastuskohde. Kaupungin
tulisi taata edellytykset kaupun
kilaisten hyvinvoinnille. Ei voi ol
la kaupungin etu, että sen asuk
kaat joutuvat ahdinkoon koh
tuuttomien asumiskulujen vuok
si, Auer kommentoi.
Tonttivuokrien lisäksi kau
punkilaisten kukkaroissa tuntu
vat energian hinnankorotukset.
Kaupungin energiayhtiö tuottaa
jättivoitot asukkaidensa kustan

nuksella. Sähkön hinta on nous
sut vuodessa keskimäärin 7,5
%. Kaukolämmön hintaa aiotaan
nostaa 15 %.
– Näiden lisäksi joudun myös
maksamaan pyykkituvasta erik
seen, vaikka asuntoon ei mahdu
pesukonetta, Auer jatkaa.

Vuokra-asuntofuusio
nostaa vuokria
Kaupunginvaltuusto päätti loka
kuussa vuokra-asuntojen jätti
fuusiosta. Asunnot vietiin saman
yhtiön alle, jolloin vanhat vuokraasukkaat joutuvat osallistumaan
kalliin uudistuotannon rahoituk

seen entistä enemmän.
– Kuulostaa siltä, että esi
merkiksi Jakomäen pienitulois
ten vuokrat nousevat parempien
alueiden kustannuksella. Varsi
naiseen ongelmaan eli korkeisiin
rakentamiskustannuksiin, rahoi
tuskuluihin ja tonttivuokriin ei
kuitenkaan haluta puuttua mi
tenkään, Auer tiivistää.
Päätös syntyi valtuustossa
äänin 67-18. Vuokria nostavaa
ja asukasdemokratiaa kaventa
vaa fuusiota vastaan äänestivät
VAS:n, PerusS:n ja SKP&Helsinkilistojen ryhmät sekä 3 demaria.

Koskelan ja
Paloheinän
terveysasemia
ei saa lopettaa

KALLE HERNBERG
kalle.hernberg@gmail.com
aleksi auer

Helsingin vuokrat ovat nousseet
räjähdysmäisesti viime vuosina,
erityisesti vapailla markkinoil
la. Vuonna 2009 asuntojen kuu
kausikeskivuokra Helsingissä oli
11,89 euroa/m2, vapaiden mark
kinoiden neliövuokrat vielä tästä
pari euroa korkeammat. Tämän
vuoden mittaan vuokrat ovat
nousseet edelleen.
Pätkätöitä tehnyt, hiljattain
opiskelut aloittanut Irene Auer
asuu kaupungin vuokrayksiössä
Jakomäessä.
– Olen tykännyt asua Jako
mäessä. Naapurit tervehtivät ja
ovat ystävällisiä. Yksi tarjosi sau
navuoroaan, kun ei sitä sillä ker
taa käyttänyt, Auer kertoo.
Sanomattakin on selvää, et
tä omistusasuminen ei ole Hel
singissä pienituloisille realisti
nen vaihtoehto. Pääkaupunki
seudulla vanhojen kerrostalo
asuntojen hinnat ovat nousseet
vuodessa edelleen yli kymme
nen prosenttia. Uusien asun
tojen hinnat ovat puolestaan
nousseet selvästi enemmän kuin
rakennuskustannukset.
– Minun tuloillani ei ole viime
aikoina ollut varaa asua juuri
muualla kuin Jakiksessa. Tääl
lä asuu paljon pienituloisia. To
sin nykyinen vuokrani, 330 eu
roa, on Kelan mielestä liian suuri,
jotta saisin koko summaan asu
mislisää, Auer toteaa.
Vuokra Auerilla nousee edel
leen vuoden vaihtuessa.

Helsingin ensi vuoden bud
jettiin sisältyy hanke Palohei
nän ja Koskelan terveysasemi
en lopettamiseksi. Budjetissa
on varattu rahat Maunulan ja
Oulunkylän terveysasemien
muutoksiin, joiden tarkoituk
sena on Paloheinän terveys
aseman yhdistäminen Maunu
laan ja Koskelan yhdistäminen
Oulunkylään.
SKP:n Maunulan-Pakilan
osasto vastustaa terveysase
mien vähentämistä. Esimer
kiksi Paloheinän terveysase
ma on palkittu hyvästä toi
minnasta. Lähiterveysasemi
en lopettamisesta kärsisivät
erityisesti lapsiperheet, van
hukset ja vähävaraiset, joi
den on vaikea hakea palveluja
kauempaa. Toisaalta Maunu
lassa ja Oulunkylässä ruuhkat
lisääntyisivät.
Terveysasemien lopettami
nen ei tuo säästöä, päinvas
toin. Muutostyöt maksaisi
vat lähes 10 miljoonaa. SKP:n
osasto vaatii terveysasemien
lopettamisen sijasta lisää ra
haa palveluihin.

Kaupunki rahastaa
vuokratonteillaan
Enemmistö helsinkiläisistä asuu
Auerin tapaan vuokratonteilla.
Kaupunki on hinannut tontti
vuokria jatkuvasti ylöspäin. Pa
himmillaan ne lähentelevät jo
kolmea euroa neliömetriltä kuu
kaudessa. Esimerkiksi 50 neliön
asunnossa pelkkä tonttivuokra
saattaa tehdä lähes 150 euroa
kuukaudessa.

Opiskelija Irene Auer tykkää asua Jakomäessä, mutta on huolissaan vuokrien noususta.
Kinaporin palvelukeskus.

Helsingille
tehtävä vanhus
palveluohjelma

Maailman nuorison ja opiske
lijoiden festivaali järjestetään
13.–21. joulukuuta Etelä-Afri
kan Johannesburgissa.
Festivaaliliikkeellä on pit
kät perinteet. Ensimmäistä
kertaa nuorisojoukot kokoon
tuivat vuonna 1947 Prahaan
tuomaan rauhan ja solidaari
suuden sanomaa sodan run
telemaan maailmaan. Tämän
vuoden festivaali on järjes
tyksessään jo seitsemästoista
ja sinne odotetaan yli 30 000
osanottajaa. Rauhanaate kul
kee edelleen festivaaliliikkeen
matkassa, mutta se nähdään
yhä selkeämmin osana impe
rialisminvastaista taistelua.
Anti-imperialismi onkin
Etelä-Afrikan festivaalin kes
keisin teema. Apartheid-jär
jestelmä kaatui, mutta uuden
sortokoneiston ovat muodos
taneet suuryhtiöt. Festivaalin
järjestäminen Afrikan man
tereella nostaa tarkasteluun

länsimaiden tukemien suuryhti
öiden toimet kehitysmaissa. Näi
hin kuuluu luonnonvarojen riis
toa, lapsityövoiman käyttöä ja
jopa juomaveden yksityistämis
tä. Erityisen huolestuttavaa on
Yhdysvaltojen sotilaallisen toi
minnan lisääntyminen Afrikas
sa Naton ja Africom-joukkojen
muodossa.
Festivaaliliike vaatii kaikenlai
sen sorron lopettamista. Oikeus
terveydenhuoltoon, koulutuk
seen, puhtaaseen ympäristöön ja
omaan kulttuuriin kuuluu kaikil
le. Todellinen rauha vaatii impe
rialismin kaatamista.
Festivaalin pääjärjestäjänä
toimii Demokraattisen nuorison
maailmanliitto (DNML), EteläAfrikassa edistyksellisten nuo
risojärjestöjen allianssi ja Suo
men osalta valmisteluista vastaa
DNML:n jäsenjärjestö, Kommu
nistinen nuorisoliitto. Tarkoituk
sena on koota maailmanlaajuis
ta edistyksellisten voimien liittoa

mark walle

Tanssiva vallankumous

Etelä-Afrikassa kokouksetkin keskeytyvät välillä tanssiin.
taistelemaan alistettujen ja sor
rettujen oikeuksien puolesta im
perialismia vastaan.

Lauri Alhojärvi
Lisätietoa englanniksi:
www.wfdy.org

Myllypuron Eläkeläiset ry on
huolestunut vanhusten pal
velujen leikkaamisesta ja hoi
topalvelujen vaikeuksista. Yh
distys vetoaa valtuustoryhmiin
vanhustenpalvelujen määrära
hojen korottamiseksi sellaisel
le tasolle, että palvelut voidaan
hoitaa. Helsingin kaupungille
tulee valmistaa vanhuspalve
luohjelma, Myllypuron Eläke
läiset vaatii.
Helsinkiläiset eläkeläisjär
jestöt ovat myös yhdessä ve
donneet vanhuspalveluohjel
man tekemiseksi. Helsingil
lä on ollut tällainen ohjelma,
mutta kun se päättyi vuonna
2009, valtuusto päätti kau
punginjohtaja Jussi Pajusen
(kok) aloitteesta olla tekemättä
uutta. Vain SKP:n ja Helsinkilistojen edustaja vastusti tätä
strategiaohjelman yhteydessä
tehtyä päätöstä.
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Helsingin budjetissa syötiin
vaalilupaukset jo ennalta
Eduskuntapuolueiden vaalilu
paukset hyvinvointivaltiosta ja
työllisyydestä paljastuivat kat
teettomiksi, kun Helsingin kau
punginvaltuusto päätti ensi vuo
den talousarviosta. Palvelujen
määrärahoja supistetaan reaali
sesti usealla kymmenellä miljoo
nalla eurolla ja satoja kaupun
gin työpaikkoja lopetetaan. Sa
maan aikaan nostetaan pienitu
loisiin raskaimmin kohdistuvaa
kunnallisveroa.
Kokoomuksen johdolla valmis
tellun budjetin hyväksyivät vih
reiden, keskustan ja RKP:n rin
nalla myös SDP:n, Vasemmisto
liiton, Perussuomalaisten ja kris
tillisten ryhmät. Muutoksia esit
tivät vain SKP:n ja Helsinki-listo
jen valtuutettu Yrjö Hakanen ja
demareista Lilli Autti. Esitykset
torjuttiin äänin 83 – 2.

40 000 työpaikan lopettamista
kuntasektorilla.

Vanhuksilta ja lapsilta
leikataan
Vanhustenpalveluissa on Haka
sen mielestä Helsingissä kyse
suorastaan heitteille jättämises
tä. Vanhusten laitoshoidon vuo
rokausista leikataan budjetissa
pois 20 % ja pitkäaikaissairaan
hoidosta 15 %. Lisäksi palvelu
asuntojensa määrää ja omaishoi
don tukea vähennetään vuodesta

2012 alkaen.
Vaikka päiväkodeissa on lähes
900 lasta enemmän kuin tämän
vuoden budjetissa arvioitiin ja
lasten määrä kasvaa, ei päiväko
tipaikkoja lisätä. Sen sijaan ta
voitteeksi on kirjattu ”yksityisen
päivähoidon lisääminen”.
Kouluilta leikataan reaalises
ti useampi miljoona samaan ai
kaan, kun erityisopetuksen tar
peet ja maahanmuuttajataustais
ten oppilaiden määrä kasvaa.
Alibudjetointi näkyy myös las
tensuojelussa, toimeentulotues
sa, kirjastojen aineistohankin

noissa, päihdehuollossa ja vam
maisten henkilökohtaisen avun
resursseissa.

Leikkauspolitiikan
”likaisen työn tekijät”
Vihreistä on sanottu vähemmän
mairittelevasti, että heistä on tul
lut ”kokoomuksen puisto-osasto”.
Helsingin budjettiratkaisun pe
rusteella voi kysyä, ovatko SDP,
Vasemmistoliitto ja Perussuoma
laiset hallituksen kunnilla teettä
män leikkauspolitiikan ”likaisen

työn talkooväkeä”?
Toki budjetin sopineet ryhmät
kehuivat saaneensa lisäyksiä
kaupunginjohtajan pohjaesityk
seen. Käytännössä ne kuitenkin
vain pienensivät kaupunginjohta
jan esittämiä menoleikkauksia.
Lopputulos on se, että 4 100
miljoonan budjetin määräraho
ja supistetaan reaalisesti usealla
kymmenellä miljoonalla eurolla ja
palveluja heikennetään. Samalla
budjetissa sitouduttiin jäädyt
tämään palvelujen määrärahat
vuoden 2013 loppuun asti.

Uusi ”Pajusen lista”
tekeillä
Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen
(kok) nosti budjetin tärkeimmik
si asioiksi tuottavuusohjelman
ja uuden palvelujen tuottamisen
strategian. Ne tarkoittavat hänen
mukaansa sitä, että jatkossa on
vähemmän työntekijöitä ja vä
hemmän tiloja. Uuden strategian
päätarkoitus on selvittää, mitkä
kaupungin palveluista voidaan
kilpailuttaa tai yksityistää.
Helsinkiläisten vastustus kaa
toi viime keväänä kaupunginjoh
tajan esityksen noin 80 lähipal
velun toimipaikan lopettamises
ta. Budjetti on jatkoa tuolle ns.
Pajusen listalle, nyt vaalien alla
vain sammutetuin lyhdyin, arvioi
Yrjö Hakanen.
– Tuottavuusohjelmasta ja pal
velujen tuottamisen strategiasta
on tekeillä uusi Pajusen lista – täl
lä kertaa palvelujen ja työpaikko
jen vähentämis-, kilpailuttamisja yksityistämislista. Ja asukkai
den kuuleminen on taas sivuu
tettu kokonaan päätöksessä.
Palveluverkoista alkuvuodesta
käydyissä keskusteluissa useim
mat valtuutetut lupasivat, että
lähipalveluja ei heikennetä. Nyt
hyväksytty budjetti edellyttää
kuitenkin koulujen ja terveysase
mien vähentämistä.
Samaan aikaan kun kaupun
gin omia palveluja karsitaan, li
sätään ostopalveluja lähes 10
prosenttia, palveluseteleiden
käyttöä ja koulujen ruoka- ja sii
vouspalvelujen kilpailuttamista.
HUS:ssa puuhataan hyvätuloi
sille yksityistä ohituskaistaa.

Satoja työpaikkoja
vähennetään
Työllisyyden parantamisen sijas
ta Helsinki vähentää satoja työ
paikkoja. Henkilöstömäärärahat
on mitoitettu niin, että eläkkeel
le tai muualle lähtevien tilalle ei
enää juuri palkata uusia. Vaik
ka etenkin pitkäaikaistyöttö
myys vaatisi toimia, vähennettiin
työllisyysrahoja.
Kokoomuksen Jyrki Kataisen
johtama valtiovarainministeriö
edellyttää kunnilta tuottavuus
ohjelmia. Ministeriön kunnille
esittämät tuottavuustavoitteet
merkitsevät toteutuessaan jopa

Ryhmäkuri piti, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 83 – 2 ensi vuodelle budjetin, joka heikentää palveluja, vähentää työpaikkoja ja laajentaa kilpailuttamista.

Näin budjetista äänestettiin
Kaupunginvaltuusto kes
kusteli Helsingin ensi vuo
den budjetista yli kuusi tun
tia. Muutosesityksiä tekivät
kuitenkin vain Yrjö Hakanen (SKP ja Helsinki-listat)
ja Lilli Autti (sdp). Muut 83
valtuutettua äänestivät kil
tisti palveluja heikentävän,
työpaikkoja
vähentävän,
vuokria nostavan ja kilpai
lutusta laajentavan budjetin
puolesta.
Valtuusto hylkäsi seuraa
vat Yrjö Hakasen esitykset:
– Palkkamenoihin ja hen
kilöstön riittävyyden turvaa
miseen 20 miljoonaa euroa.
– Joukkoliikenteen lippu
jen hintojen korotusten vält
tämiseen, vuorojen lisäämi
seen ja mm. eläkeläisten ja
työttömien lippujen hintojen
alentamiseen 5 miljoonaa.
– Päivähoitoon lisää 5 mil
joonaa mm. ryhmäkokojen
pienentämiseen.
– Lapsiperheiden palvelui

hin lisää 5 miljoonaa.
– Aikuisten sosiaalipalveluihin
lisää 8 miljoonaa mm. toimeen
tulotukeen, päihdehuoltoon ja
vammaispalveluihin.
– Vanhustenpalveluihin lisää 5
miljoonaa euroa.
– Terveyspalveluihin lisää 6
miljoonaa mm. lähiterveysase
mille ja kotihoitoon, luovutaan
aikeista lopettaa Koskelan ja Pa
loheinän terveysasemat.
– Opetustoimeen lisää 5 mil
joonaa mm.lähikoulujen turvaa
miseen, oppilasryhmien pienen
tämiseen ja maahanmuuttajien
kieliopetukseen.
– Nuorisotoimeen ja nuori
sojärjestöille lisää 2 miljoonaa.
– Kaupunginkirjastolle lisää 1
miljoona mm. aineistohankintoi
hin ja lähikirjastoille.
– Työllisyyden hoitamiseen li
sää 5 miljoonaa.
– Luovutaan koulujen ruo
kahuolto- ja siivouspalvelujen
kilpailuttamisesta.
– Luovutaan kunnallisveron

1,0-prosenttiyksikön korotuk
sesta. Lisätään tuloihin Helsin
gin Energian voittovaroista teh
tävä 100 miljoonan siirto, pure
taan Lähiörahastoa ja luovutaan
lisäsijoituksista ydinvoimaan.
– Tehdään asukkaita laajas
ti kuullen strategia, jolla tur
vataan palvelujen saatavuus
ja laatu, vähennetään eriarvoi
suutta ja lisätään asukkaiden
vaikutusmahdollisuuksia.
Valtuusto hylkäsi myös seu
raavat Lilli Autin esitykset:
– Sosiaaliviraston aikuispal
velujen hoitoketjujen parantami
seen ja mielenterveyskuntoutu
jien palveluasumiseen 2 miljoo
naa lisää.
– Palveluoppaan lähettäminen
yli 65-vuotiaille.
– Ehkäisevä toimeentulotu
keen joulukuussa köyhille lapsi
perheille 0,5 miljoonaa.
– Ennaltaehkäisevän toi
meentulotuen osuuden nostami
nen suositusten mukaiseen 3,3
prosenttiin.

– Turvataan lastensuoje
lun jälkihuollon resurssit sen
ulkopuolelle nyt jääneille 1821-vuotiaille.
– Turvataan päihdehuollon
laitoskuntoutuksen ja kun
touttava hoidon saanti.
Lisäksi hylättiin vaihtele
vin äänestysluvuin Hakasen
ponnet mm. korkeiden tont
tivuokrien ja sisäisten vuok
rien alentamisesta, vanhus
palveluohjelman tekemises
tä, leikkipuistojen toiminnan
turvaamisesta, työvalmen
nuksen jatkamisesta sosi
aaliasemilla, Raide-Jokerin
toteutuksen kiirehtimisestä
ja asukkaiden kuulemises
ta. Samoin torjuttiin Autin
ponnet lapsiköyhyyden vä
hentämisestä, neuvolan li
sähenkilöstöstä, Helsingin
Ensikodin käytöstä ja sai
raankuljetuksen nopeuden
turvaamisesta.
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Kohti epäoikeudenmukaista
tasaveroa
Helsingin kaupunginvaltuusto
päätti nostaa kunnan tulovero
prosentin nykyisestä 17.5 pro
sentista 18.5 prosenttiin. SKP:n
ja Helsinki-listojen kaupungin
valtuutettu Yrjö Hakanen vas
tusti korotusta, koska se koh
distuu raskaimmin pienituloi
siin ja koska Helsingillä on ra
haa huolehtia palveluista ilman
veronkorotusta.
–Kunnallisveron korotus on
askel tasaveron suuntaan. Prog
ressiivisen – tulojen kasvaessa
kiristyvän – verotuksen osuus on
enää alle 10 prosenttia valtion
ja kuntien verotuloista. Kunnal
lisverolla kerätään kolme ker
taa enemmän veroja kuin valtion
ansiotuloverolla.
Suurituloisimmat maksavat
suhteellisesti muita vähemmän
kunnallisveroa, kun ansiotulojen
lisäksi otetaan huomioon myös
pääomatulot.
– Suurituloisimman kymme
neksen veroprosentti ansio- ja
pääomatuloista on alle 10 pro
senttia. Sen sijaan pientäkin
palkkaa saavien toteutunut ve
roprosentti on vähennysten jäl
keen keskimäärin 14 prosent
tia, totesi Hakanen valtuuston
keskustelussa.

Jos otetaan huomioon myös
välilliset verot, on suuntaus koh
ti tasaveroa vielä selvempi.

Toteutunut veroprosentti 2008 tuloluokittain (euroa),
kunnallisvero ja valtion tulovero, ansio- ja pääomatulot

Helsingin kassassa 820
miljoonaa

Kunnallisvero ei ole progressiivinen vaan lähellä tasaveroa. Suurituloisimmille
se on jopa aleneva, kun otetaan huomioon sekä ansiotulot että pääomatulot.
(Kuvio Olli Savela.)

Taantuma on ajanut monet kun
nat vaikeuksiin. Helsinki on kui
tenkin edelleen rikas. Uusimman
Helsingin talouden seurantaraportin 3/2010 mukaan kaupun
gin pankkitalletukset ja kassava
rat ovat 817,9 miljoonaa euroa.
Murto-osa tästä riittää katta
maan kunnallisveron korotuksel
la tavoitellun vähän yli 100 mil
joonaa. Kaiken lisäksi kaupungin
budjetti tähtää siihen, että tulos
on myös ensi vuonna 78 miljoo
naa ylijäämäinen.
Helsingin budjeteissa on jat
kuvasti arvioitu alakanttiin tu
levat verotuotot. Esimerkiksi tä
män vuoden verokertymä on ra
portin mukaan yli 50 miljoonaa
suuremmaksi kuin budjetissa
arvioitiin. Näin on ilmeisesti käy
mässä myös ensi vuonna.
– Budjettiesityksen arvio vero
tulojen kasvusta on lähes puolta
pienempi kuin Elinkeinoelämän
tutkimuslaitoksen ja Palkansaa-

jien tutkimuslaitoksen arvioissa.
Tämä ero on noin 60 miljoonaa.
Silti verotulot kasvavat budjetti
esityksen mukaan ilman veron

Kuntaliitos ”Troijan hevosena”
lähipalvelujen karsimisessa
Helsingin ja Vantaan yhdis
tämistä selvitelleet virka
miesryhmät esittelivät ra
porttinsa marraskuun alus
sa kaupunkien valtuustoille
Heurekassa. Jos joku odotti
palvelujen parantuvan, pet
tyi raskaasti. Vielä selvem
mäksi kävi, että kuntalii
tos heikentäisi asukkaiden
vaikutusmahdollisuuksia.

Seitsemästä ryhmästä vain kil
pailukykyä käsitellyt päätyi sel
västi kaupunkien yhdistämisen
kannalle.

Palvelut
keskittyisivät
Raportit osoittavat, että kuntien
yhdistäminen ei tuo juuri mitään,

mitä ei voida saada kuntien yh
teistyöllä. Esimerkiksi palvelujen
yhteiskäyttöä voidaan kehittää jo
nyt.
Helsingin ja Vantaan yhdistä
misellä ajetaankin lähipalvelujen,
menojen ja tilojen vähentämistä.
Helsingin rahoitusjohtaja Tapio
Korhonen arvio kuntien yhdistä
misen edellyttävän Helsingin pal
velutason merkittävää alentamis

Valtion tulovero

korotustakin 160 miljoonalla,
Hakanen totesi.
SKP on esittänyt kunnallisve
ron muuttamista progressiivisek

si, köyhyysrajan alapuolelle jäävi
en tulojen vapauttamista verois
ta ja pääomatulojen saattamista
kunnallisveron piiriin.

ta, tuottavuuden parantamista ja
palveluverkon tarkistamista. Toi
saalta yhdistäminen toisi myös
kuluja. Pelkästään tietojärjestel
mien yhtenäistämisen alkuinves
toinneiksi arvioitiin 30 – 50 mil
joonaa euroa.
Laskelmat kaupunkien pal
velujen kustannuseroista pal
jastuivat ontuviksi. Esimerkiksi
Helsingin palveluiltaan perimät
sisäiset vuokrat perustuvat Van
taata korkeampaan tonttien hin
taan, jota ei ole otettu huomioon.
Myös väestörakenteessa on isoja
eroja. Kustannukset eivät siten
ole suoraan verrattavissa.

tellen Helsingin ja Vantaan yh
distäminen voimistaisi alueel
lista eriytymistä ja vaikeuttaisi
seutuyhteistyötä. Esimerkiksi
liikennettä, maankäyttöä ja
asumista koskevia suunnitel
mia on kuitenkin tehtävä laa
jemmin kuin vain Helsingin ja
Vantaan puitteissa.

Grynderit ja
suurfirmat asialla

Joukkoliikenne on esimerkki palveluista, joita
järjestetään ja päätetään jo nyt laajemmin kuin
vain Helsingin ja Vantaan puitteissa.

Kunnallisvero

Voimakkaimmin Suur-Helsinkiä
ajavat grynderit ja Kauppakama
ri. Helsingin kaupunginjohtaja
Jussi Pajusen (kok) ja asunto
ministeri Jan Vapaavuoren (kok)
puhuvat niiden äänellä.
Grynderit laskevat saavansa
helpommin isoja aluekokonai
suuksia rakennettavaksi, kun
päätöksenteko keskittyy ja etään
tyy asukkaista. Heurekassa nou
si jo esille pyrkimys rakentaa ”te
hokkaammin” Tikkurilan ja Hel
singin välisiä alueita. Se tarkoit
taa rakentamista Helsinki-puis
ton ja Vantaanjoen varren viherja virkistysalueille.
Hankintojen osalta Helsinki ja
Vantaa ovat jo nyt niin suuria, et
tä pienillä yrityksillä ei juuri ole
asiaa niiden markkinoille.
Koko pääkaupunkiseutua aja

Lähidemokratia ja
seutuvaltuusto
SKP:n ja Helsinki-listojen
ryhmä vastustaa Helsingin
ja Vantaan yhdistämistä, sa
moin laajempaa pääkaupun
kiseudun kuntien yhdistä
mistä. Se korostaa, että kun
taliitoksella ei ratkaista isoin
ta ongelmaa, joka on kuntien
palveluihin tulevan valtion
rahoituksen riittämättömyys.
Lisäksi Suur-Helsinki heiken
täisi entisestään asukkaiden
vaikutusmahdollisuuksia.
SKP ja Helsinki-listat esit
ti jo kunta- ja palveluraken
nehankkeen alkaessa vaaleil
la valittavaa seutuvaltuustoa,
joka vastaisi seudullisista asi
oista, ja toisaalta lähidemo
kratian kehittämistä. Asuk
kaiden vaikutusmahdolli
suuksia on syytä lisätä mm.
kaupunginosavaltuustoilla ja
osallistuvalla budjetoinnil
la, jossa asukkaat ovat mu
kana päättämässä mm. alu
eensa peruspalveluista. Vii
me aikoina samansuuntaisia
kantoja ovat ottaneet monet
muutkin valtuutetut etenkin
Vantaalla.

6

EESPÄIN! 3/2010

Helsingin hitaat ja kalliit
energiaratkaisut
Uusi suunta
Rakennus
liitolle!
Rakennusliiton historiassa
ensimmäistä kertaa liiton
johto on valmistautumassa
liittokokoukseen sammute
tuin lyhdyin. Vasemmistolii
ton ja SDP:n edustajat liiton
johdossa lähtevät vaaleihin
yhteisellä ehdokaslistalla,
jolla ei ole poliittisia tavoit
teita. Sen sijaan paikkojen
jakamisesta liiton johdossa
on VAS:n ja SDP:n edustaji
en kesken sovittu jo ennen
kuin vaaleja on pidetty.
Tälle ylätason puuhal
le on vaihtoehto. Vaaleihin
osallistuu Uusi suunta Rakennusliitolle –ryhmä, jo
ka asettaa ehdokkaita myös
pääkaupunkiseudulla ja
Uudellamaalla. Ehdokas
asettelu tapahtuu ammatti
osastojen kokouksissa vuo
den loppuun mennessä.
Ryhmän keskeisiä tavoit
teita ovat työnantajien mie
livallan torjuminen, har
maan talouden torjuminen,
työllisyyden parantaminen
julkista rakennustoimintaa
lisäämällä, sama palkka sa
masta työstä ja kunnolliset
palkankorotukset. Nyt isot
grynderit käyttävät ketju
tusta ja hämäräfirmoja omi
en jättivoittojensa turvaami
seksi. Jopa kunnat tilaavat
orjatyövoimaa välikäsinä
tunnetut, jopa Rakennus
liiton julkaisuissa mainos
tavat firmat, kertoo Raken
nusliiton osasto kolmosen
jäsen Toivo Koivisto.
– Rakennusliiton jäsen
ten etuja ei ajeta hyssytte
lemällä muka epäpoliitti
sen sumuverhon suojassa,
kun työnantajat ajavat raa
kaa kokoomuspolitiikkaa ja
EU:n halpatyömarkkinoita.

Rohkeasti ehdokkaaksi
– Uusi suunta rakennuslii
tolle –vaaliliitto tarjoaa re
hellisen vasemmistolaisen
vaihtoehdon, jonka kautta
saat äänesi kuuluville. Ase
tu rohkeasti ehdokkaaksi
tai etsi työpaikkasi toveri
piiristä ehdokas, kehottaa
Koivisto liiton jäseniä.
Ehdokkaaksi voi asettua jokainen jäsen, joka
on liittynyt Rakennusliit
toon ennen viime heinä
kuun 10.päivää ja jonka jä
senmaksut on maksettu vä
hintään 6 kuukaudelta. Äänioikeus jokaisella, joka on
liittynyt ennen 1.12.2010.
Vaali suoritetaan kirjeää
nestyksellä 1.-8.3.2011.
www.uusisuunta.com

Helsingin Energialle (HelEn) pit
kään valmisteltu kehittämisoh
jelma on jo syntyessään vanhen
tunut. Siinä puhutaan etenemi
sestä kohti hiilineutraalia tule
vaisuutta, mutta askeleet ovat
vaatimattomia ja hitaita.
Kehitysohjelman lähtökohtana
on hiilidioksidipäästöjen vähen
täminen 20 prosentilla vuoteen
2020 mennessä. Samaan aikaan
Tukholma aikoo olla lähes nolla
päästöinen vuonna 2018. Ohjel
man tavoite ei vastaa Helsingin
allekirjoittaman kansainvälisen
Kaupunginjohtajien yleiskokouk
sen sitoumusta vähentää pääs
töjä EU:n asettamia tavoitteita
enemmän. Ympäristöliikkeet ovat
esittäneet, että YK:n ilmastoko
kous velvoittaisi teollisuusmaat
40-50 % vähennyksiin.

naa euroa. Jättikallista hanketta
on perusteltu Sörnäistenrannan
kiinteistöbisneksellä, josta kau
punki ei kuitenkaan saisi vastaa
via tuloja. SKP:n ja Helsinki-listo
jen ryhmä vastustaa Hanasaaren
alasajoa.
HelEn valmistelee biohiilen
käyttöä, mutta biokaasu puut
tuu yhä hankkeista. SKP:n ja
Helsinki-listojen ryhmä on esittä
nyt myös HelEnin omia tuulivoi
maloita ja maakaasun osuuden
lisäämistä. Päästöjä voidaan vä
hentää merkittävästi myös ener
gian säästötoimilla, mutta ne on
päätöksessä sivuutettu.

Vihreät ja VAS ydinvoimaa
tukemassa
Samaan aikaan kun kaupungin

valtuusto valmistautui HelEnin
kehitysohjelman käsittelyyn, se
päätti ensi vuoden budjetissa in
vestoida lisää ydinvoimaan. Vain
Lilli Autti (sd) ja Yrjö Hakanen
vastustivat tätä.
Sama linja jatkuu HelEnin ke
hitysohjelmassa, jossa sitoudu
taan osallistumaan ydinvoiman
uus- ja tehonkorotusinvestointei
hin. Tämän ovat hyväksyneet (tä
hän mennessä ainakin kaupun
ginhallituksessa) myös vihreät
ja Vasemmistoliitto, jotka edus
kunnassa esiintyivät ydinvoimaa
vastaan.

Mitä maksaa,
kuka maksaa?
Porvarihallituksen harhaanjoh
tavasti ”vihreäksi” mainostama

energiaverojen korotus tietää He
lEnin mukaan 15 prosentin koro
tusta helsinkiläisten kaukoläm
pölaskuihin. HelEnin kehitysoh
jelman hintalappu on vielä kal
liimpi, ellei valtuusto sitä korjaa.
HelEnin satojen miljoonien in
vestoinnit aiotaan maksaa pää
osin suoraan kassavirrasta. Se
tarkoittaa ylikorkeita kuluttaja
hintoja ja HelEnin voittovaroista
kaupungille tehtyjen tuloutusten
rajua leikkaamista.
Hakanen on esittänyt vaihto
ehtona investointien rahoittamis
ta siten kuin tuotannolliset teolli
set investoinnit yleensäkin rahoi
tetaan eli pääosin pitkäaikaisilla
lainoilla. Esimerkiksi 30 vuoden
maksuajalle jaettuna HelEnin
investoinnit olisivat vuositasolla
vain samaa luokkaa kuin sen vii
me vuosien investoinnit.

Hanasaaren ja Salmisaaren
uudistaminen
Vielä vuoden 2008 alussa kau
punginvaltuuston enemmistö
torjui energiapoliittisia linjauk
sia käsiteltäessä SKP:n ja Hel
sinki-listojen Yrjö Hakasen esi
tyksen Hanasaaren ja Salmisaa
ren voimaloiden muuttamisesta
monipolttoainevoimaloiksi, jois
sa kivihiilen käyttöä korvataan
pelleteillä tai muulla biomas
salla. Nyt HelEnin kehitysohjel
man ensimmäinen konkreetti
nen kohta on pellettien tai muun
biomassan ottaminen vaiheittain
2012-2014 käyttöön kivihiilen
rinnakkaispolttoaineena.
Salmisaaren voimalaitoksella
toteutetaan 2016 mennessä mui
takin investointeja päästöjen vä
hentämiseksi. Sen sijaan Hana
saaren tulevaisuus jätetään pää
tettäväksi vasta ensi vuonna.
Kehitysohjelman valmistelussa
on lähdetty siitä, että Hanasaa
ren voimala puretaan ja korva
taan Vuosaareen rakennettaval
la uudella monipolttoainelaitok
sella. Tämä maksaisi kaupungil
le arviolta lähemmäs 900 miljoo

Vuosaaren A ja B-voimalaitoksissa tuotetaan maakaasulla kaukolämpöä ja sähköä yli 90 %
hyötysuhteella.

Maakaasun verotus pidettävä ennallaan
Maakaasun verotuksen monin
kertaistaminen olisi ilmansuoje
lun kannalta erittäin kielteinen
ratkaisu. Vihreät ovat menettä
neet uskottavuuttaan ympäris
töpolitiikassa hyväksymällä hal
lituksessa tämän veroesityksen.
Maakaasun käyttöä on suosit
tu ilmansuojelullisilla perusteilla
muiden fossiilisten polttoainei
den (kivihiili, öljy, turve) sijasta jo
vuosikymmeniä. Aktiivinen kan
sanliike, jossa kommunisteilla oli
keskeinen asema, ajoi Suomessa
1980-luvulla maakaasun käytön
lisäämistä sekä ympäristö- että
kauppapoliittisin perustein. Maa
kaasuverkostoa laajennettiin voi
makkaasti ja Vuosaareen raken
nettiin suuri maakaasuvoimala.

Maakaasu ilmansuojelun
kannalta hyvä polttoaine
Maakaasun puhtaus on jo kauan

ollut tunnettu. Se on koostumuk
seltaan melkein pelkästään me
taaneja ja muita hiilivetyjä eikä
siinä ole esimerkiksi rikkiä ja ras
kasmetalleja eikä palamisessa
vapautuvia kiinteitä epäpuhtauk
sia. Tuhkaa ei synny ollenkaan.
Nyt meneillään olevassa vero
poliittisessa keskustelussa kes
keisellä sijalla ovat hiilidioksidi
päästöt, jotka myös ovat maa
kaasulla paljon pienemmät kuin
muilla polttoaineilla. Saman läm
pömäärän tuottamisessa syn
tyy hiilidioksidipäästöjä maa
kaasulla 45 % vähemmän kuin
kivihiilellä.
Suomessa toimi 1990-luvun
alussa kaksi valtioneuvoston
asettamaa hiilidioksiditoimikun
taa, jotka arvioivat päästöjen vä
hentämisen mahdollisuuksista.
Kauppa- ja teollisuusministeriö
laski, että on reaaliset mahdol
lisuudet vähentää CO2-päästöjä
vuositasolla 16 miljoonaa ton

nia vuoteen 2010 mennessä siir
tymällä kivihiilen, öljyn ja tur
peen käytöstä maakaasun käyt
töön. Suomen kaikki hiilidioksi
dipäästöt ovat viime vuosina ol
leet 60-70 t/v. Nyt ollaan maa
kaasun käytön mahdollisuuksia
tuhoamassa.

Veropolitiikalla vaikutetaan
ilmansuojeluun
Suomessa on siis ollut vahvat ym
päristöpoliittiset perusteet suosia
maakaasun käyttöä veropolitii
kan avulla. Markkinataloudessa
juuri verotus on hyvä työkalu täs
sä tarkoituksessa. Nyt hallitus on
päättänyt nostaa maakaasun ve
rotuksen viisinkertaiseksi. Ilman
Pöyryn selvityksiäkin olisi pitä
nyt olla selvää, että se heikentää
tuntuvasti maakaasun hintakil
pailukykyä, mistä seurauksena
on siirtyminen pahemmin saas

tuttaviin polttoaineisiin.
Olisi paha virhe, jos tyydyt
täisiin vain muutaman vuoden
siirtymäaikaan, jonka lopputu
los maakaasun käytön kannal
ta on kuitenkin sama. Missä nyt
luuraa hallituksen vihreä ilmas
topoliittinen asiantuntija Oras
Tynkkynen? Entä mitä sanoo
puheenjohtaja Anni Sinnemäki? Selittelee radiossa hyväksy
määnsä päätöstä. Luulisi vihrei
den kansanedustajillakin olevan
jotain sanottavaa, samoin Helsin
gin kaupunginvaltuutetuilla.
Poliittisen tasapuolisuuden
nimissä esitän käsityksenäni,
että tämähän on kokoomuk
sen veropolitiikkaa, johon muut
puolueet ovat menneet mukaan
kukin vuorollaan hallituksessa
istuessaan.
Heikki Tervahattu
Ekologisen ympäristönsuojelun
dosentti (Helsingin yliopisto)
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Miksi toimiva työllistämisprojekti
ei kelpaa Helsingille?
Helsingin kaupunki puhuu toi
sesta suupielestä maahanmuut
tajien työllistymisen tärkeydes
tä ja sylkäisee toisesta suupie
lestä tylyn torjunnan maahan
muuttajien työllistämisprojektin
jatkamiselle.
Itäisellä sosiaaliasemalla on
toiminut syksystä 2008 alkaen
Työtä, tietoa ja työvoimaa – projekti (TTT). Sen kohderyhminä
ovat sekä ItäHelsingissä asuvat
maahanmuuttajataustaiset työt
tömät että työvoimaa tarvitsevat
työnantajat. Pääosin Euroopan
sosiaalirahaston (ESR) tuella ra
hoitettu hanke loppuu tämän
vuoden lopussa, koska kaupun
ki ei ole osoittanut jatkoon tar
vittavaa 15 prosentin omara
hoitusosuutta (80 000 euroa).
Projektissa on luotu toimivia suh
teita erityisesti itäisen Helsingin
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin,
jotka ovat valmiita työllistämään
maahanmuuttajia.
– Olemme onnistuneet saa
maan yritysten luottamuksen.
Meillä on yhteistyösuhteet yli 50
yritykseen. He soittavat meille,
kun haluavat työllistää maahan
muuttajia, projektipäällikkö Ulla
Korhonen kertoo.
Työvalmennuksen ydin on asi
akkaan henkilökohtaisessa koh
taamisessa: elämäntilanteen kar
toittamisessa, koulutus ja am
mattitaustan, toiveiden ja mah
dollisuuksien, unelmien ja pet
tymyksien esiin saamisessa. Elä
mäntilanteen pohjalta asiakkaita

– Olisimme halunneet jatkaa
vuoden 2013 loppuun saakka.

Kaupunginjohto
ajaa alas

Helsingin kaupungin johto lopetti Itäkeskuksesta ensin maahanmuuttajien
neuvontapisteen ja nyt lopetetaan hyvin toiminut työllistämisprojekti.

on ohjattu työnhakuun, koulu
tuksiin ja muihin julkishallinnon
ja yhteisöjen palveluihin.
– Monille on riittänyt pieni apu
työpaikan löytämisessä, toisten
kanssa on kuljettu rinnalla pi
dempiäkin työllistymispolkuja.
Samalla projekti on tehnyt yh
teistyötä yritysten kanssa avus
tamalla niitä rekrytoinnissa ja
opastamalla työhallinnon tukien
käytössä, Korhonen selvittää pro
jektin toimintaa.
Kesäkuun lopun tilastot ker
tovat, että työvalmennukses
sa aloittaneita on ollut yli 500,
noin 40:stä eri kansallisuudes

ta. Avoimille työmarkkinoille (il
man tukia) heistä työllistyi 97
ja yritystoiminnan on aloittanut
13 maahanmuuttajaa. Yli puolet
asiakkaista on ohjattu koulutuk
seen, työelämävalmennukseen
tai palkkatukijaksolle. Neuvonta
työn asiakkaita on ollut yhteensä
noin 850.
Nämä luvut tietysti nousevat
vielä vuoden loppuun mennessä,
ja työ jäi pahasti kesken. Kaksi
vuotta on lyhyt aika uudentyyppi
sen toiminnan käynnistämiseen.
– Uskon, että olisimme saaneet
projektille ESR:ltä jatkorahoituk
sen, Korhonen huomauttaa.

Helsingin talousarvioesitykseen
2011 sisältyy muun muassa
esitys kahden miljoonan euron
määrärahasta maahanmuuttaji
en työmarkkinaaseman paran
tamiseen. Eikö tuosta olisi voi
nut osoittaa 80 000 euroa hyvin
alkaneen TTTprojektin omara
hoitusosuuteen? Lopettamal
la projektin kaupunki samalla
heitti kankkulan kaivoon satoja
tuhansia euroja ESR:ltä tulevaa
työllistämisrahaa.
Kaupunginvaltuutettu Yrjö
Hakanen jätti lokakuussa val
tuustokyselyn TTTprojektin jat
kon turvaamiseksi. Hakasen mie
lestä on älytöntä ajaa alas Itä
Helsingissä hyvin toimiva työllis
tämishanke ja sitten muutaman
kuukauden kuluttua ryhtyä kau
pungin keskushallinnossa käyn
nistämään uutta. Kaupungin
johtaja Jussi Pajusen (kok) vas
taus oli tyly: ”Projektit alkavat ja
loppuvat”.
Tämä on lyhytnäköistä toimin
taa: säästetään yhtäällä pikku
summa ja joudutaan maksamaan
toisaalla moninkertaisesti enem
män. Hölmöläisten hommaa.
MARJALIISA SIIRA
eläkkeellä oleva toimittaja
marjaliisa.siira@gmail.com

Rehellinen vaihtoehto
vaaleihin
Oletko saanut tarpeekse
si puolueista, jotka lupaa
vat vaaleissa yhtä ja teke
vät vaalien jälkeen toista?
Jos haluat muutoksen tähän
menoon, ei kannata äänestää
nykyisiä eduskuntapuoluei
ta. Niistä jokainen on pettä
nyt lupauksensa.
Vaaleissa on tarjolla myös
rehellinen vasemmistolainen
vaihtoehto, joka tekee mitä
lupaa. Suomen kommunisti
sen puolueen edustajat niin
Helsingin kuin muissa kun
nanvaltuustoissa ovat kaikis
sa tilanteissa puolustaneet
johdonmukaisesti pienituloi
sia, työttömiä, lapsiperheitä,
nuoria ja vanhuksia. Kom
munistit haluavat avata po
litiikan suunnanmuutoksen
vaatimuksille suoran väylän
myös eduskuntaan.
SKP kokoaa yhdessä Hel
sinkilistojen sitoutumat
tomien toimijoiden kanssa
vaihtoehtoohjelmaa ja ehdo
kaslistaa huhtikuun 17.päivä
pidettäviin eduskuntavaa
leihin. Tähän mennessä eh
dokkaaksi on asetettu muun
muassa opiskelija, SKP:n

Helsingin piirin puheenjohta
ja Lauri Alhojärvi Alppilassa,
opiskelija, Kommunistisen nuo
risoliiton pääsihteeri Irene Auer
Jakomäestä, kaupunginvaltuu
tettu, SKP:n puheenjohtaja Yrjö
Hakanen Maunulasta, Oikeutta
siivoojille –liikkeen aktiivi Kirsti Kangas Niemenmäestä, rock
muusikko, varavaltuutettu Kari
Peitsamo Punavuoresta (sitou
tumaton), työvoimaohjaaja Paula
Pere Käpylästä (sitoutumaton),
näyttelijä Anneli Sauli Merihaas
ta, Kommunistisen nuorisoliiton
puheenjohtaja, opiskelija AnnaMili Tölkkö ja SKP:n pääsihteeri,
käsitetaiteilija Juha-Pekka Väisänen Punavuoresta. Täysi lista
vahvistetaan heti alkuvuodesta.
Jos olet kiinnostunut viemään
tavallisten ihmisten muutoksen
äänen eduskuntaan, tule mu
kaan tekemään rehellistä vasem
mistolaista vaihtoehtoa. Yhdessä
voimme vaatia kenkää rahamie
hille ja korruptioeliitille. Jatku
van leikkaamisen ja kilpailutta
misen sijasta tarvitaan turvattua
työtä ja toimeentuloa, sotaasei
den ja rasismin sijasta arjen tur
vaa, pienen piirin vallankäytön
sijasta osallistuvaa demokratiaa.

Lauri Alhojärvi

Kirsti Kangas

Anneli Sauli

TÄ
OTA YHTETOYT
IMINTAAN!
TULE MUKAAN

Suomen
kommunistinen
puolue
H Helsingin kaupungin
piirijärjestö ry
Haapaniemenkatu 7–9 B,
9. krs, 00530 Helsinki
p. (09) 774 38 140
helsinginpiiri@skp.fi
www.skp.fi/helsinki
Puheenjohtaja
Lauri Alhojärvi 050 363 78 32
lauri.alhojarvi@gmail.com
Piirisihteeri
Toivo Koivisto 050 341 25 90
toivo.koivisto@gmail.com
H SKP:n Etelä-Helsingin os.
JuhaPekka Väisänen
050 573 85 98
juhapekka.vaisanen
@manifesti.fi
H SKP:n Etu-Sörkan osasto
Kristiina Haavisto
050 373 66 19
kia.haavisto@luukku.com
H SKP:n Helsingin posti– ja
logistiikka-alan osasto
Sippo Kähmi 040 706 12 23
teenik@kolumbus.fi
H SKP:n Kaakkois–Helsingin
osasto
Ari Hannikainen 044 588 69 83
H SKP:n Koillis-Helsingin os.
Jorma Heinonen (09) 351 55 68
helsinginpiiri@skp.fi
H SKP:n Käpylän ja Kumpulan
osasto
Jarmo Åsnabrygg
040 556 01 50
japijarmo@gmail.com
H SKP:n Maunulan-Pakilan os.
Maija Hakanen 050 570 43 68
maija.hakanen@kolumbus.fi
H SKP:n Helsingin itäisen
alueen osasto
Juhani Lilja 0400 722 706
jussi.lilja@iki.fi
H SKP:n Pitäjänmäen osasto
Heikki Vuorinen (09) 566 44 08
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,
www.yrjohakanen.fi
Varavaltuutetut:
Seppo Lampela
steen1@monsp.com
Kari Peitsamo
repe.rocks@jippii.fi
Valtuustoryhmän sihteeri:
Olli Salin olli.salin@hel.fi
H Pääkaupunkiseudun
demokraattinen naisverkosto
Tytti Kotilainen 050 557 35 37
tyttikotilainen@yahoo.co.uk

Irene Auer

Yrjö Hakanen

Kari Peitsamo

Paula Pere

Anna-Mili Tölkkö

Juha-Pekka Väisänen

H Punainen tähti – Helsingin
kommunistiset nuoret
Irene Auer 050 528 67 89
ireneauer@gmail.com
H EESPÄIN-lehti 3/2010
Marrasjoulukuu 2010
Julkaisija SKP:n Helsingin
kaupungin piirijärjestö ry
Päätoimittaja Kalle Hernberg
Taitto Pia Laulainen
Kuvat Toivo Koivisto
ja Veikko Koivusalo
Painatus TATieto Oy, Helsinki
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Talonmies töissä Meritullinkatu 25:ssä vuonna 1970. (Kuva Simo Rista)

Arjen rehelliset kuvaajat:

Eeva ja Simo Rista
Helsingin työttömien kulttuuri
kohteeksi olin tällä kertaa valin
nut Eeva ja Simo Ristan mus
tavalkoisten valokuvien näytte
lyn Asfalttia ja auringonkukkia.
He kuvasivat Helsinkiä ahkerasti
6070luvuilla. Näyttelyn kuvat
on valittu valtaisasta 60 000 ku
van joukosta. Isot, loistavasti tu
lostetut kuvat kertovat elävästi
menneistä vuosista. Lähes jokai
sen kuvan kohdalla syntyi aivan
itsestään keskustelu, jossa poh
dimme omia kokemuksiamme
joko kuvan esittämästä alueesta
tai ihmisten vaatetuksesta. Ku
vat loihtivat tuon ajan muistot
elävästi mieleemme.
Pukevan kauppakeskus ku

van kohdalta yksi katsoja muis
teli, että se oli hänelle ainoa
kauppa mistä talvitakin sai
osamaksulla.
Hakasalmen huvila on oivalli
nen paikka suurille näyttelyille,
keskeinen sijainti ja mikä parasta
ilmainen sisäänpääsy.

Optimistin aikaa
Eeva Rista kuvaili kuulemas
sani alueradion ohjelmassa 70
lukua optimismin ajaksi. Se oli
toiminnan aikaa. Ihmiset olivat
liikkeellä, ja kaiken ikäiset ihmi
set! Veimme kameramme takapi
hoille, emme juhlinnan keskelle

vaan yleisön joukkoon. Solidaa
risuusliike oli valtaisaa, musiik
ki ja laululiike. Ihmiset ottivat
poliittisesti kantaa. Oli chilen
solidaarisuusliike ja pakolaiset,
kaiken kaikkiaan se oli intensii
vistä aikaa.
Näyttelyn kuvista näkyy hy
vin, miten lapset leikkivät pihoilla
omia jännittäviä pihaleikkejään.
Lapset leikkivät toistensa kanssa
Ei ollut joku aikuinen paimenta
massa vieressä. Leikit vaativat ja
kehittivät mielikuvitusta ja sitä
hän sen ajan lapsilta löytyi!

Revitty kaupunki

Sanotaan että sodan jälkeinen ai
ka hävitti enemmän taloja kuin
toinen maailmansota. Tätä poh
dimme, kun katsoimme taloa,
johon viriteltiin banderollia, se
talo on pystyssä vieläkin! Länsi
Pasila purettiin, mutta PuuKä
pylä säästyi tuholta. Uusiutu
va Merihaka ja Ruoholahti ku
vat katsottiin hyvin tarkkaan ja
vertailtiin nykypäivään. Poissa
ovat metallitehtaat, lautatarhat
ja kivimurskaamot.
Punaisten 1918 valtakunnal
linen muistomerkki paljastettiin
30.8.1070. Tilaisuudesta otettu
kuvasarja herätti vilkkaan kes
kustelun. Kuvissa Ristat tarkas
telivat kameransa linssin läpi
sankan yleisöjoukon keskuudes
ta yksittäisiä nuoria sekä van
hempia ihmisiä, ei juhlapuhujia.
Kyläsaaresta Arabianrannan
suuntaa otettu kuva kertoo kat
sojalle selvästi, mihin tuo uusi
näyttävä asuntoalue rakennet
tiin, kaatopaikan päälle. Kaato
paikan muuttaminen nykykun
toon on varmuudella maksanut
hunajaa. Kuvan taustalla savua
vat Arabian tehtaanpiiput vies
tinevät jotakin, ulkopuolelle jää
kansalaisliikkeen myöhemmin
kaatama Kyläsaaren jätteenpolt
tolaitoksen piippu.
Näyttelyyn kuuluu Ristojen
kuvaama filmi, joka kannattaa
ehdottomasti katsoa, sekä ala
kerran 70lukuun liittyvä huone
kaikkine sen ajan tavaroineen,
joka tuo tuon ajan käsikoske
teltavan elävästi mieleen. Tästä
näyttelystä poistuimme hyvillä
mielin ja moni totesi, että tänne
tulen uudestaan ja tuon ystäväni
mukana.
TOIVO KOIVISTO
Asfalttia ja auringonkukkia. simo
ja eeva ristan Helsinki-valokuvia
1969-1979. Hakasalmen huvila
Mannerheimintie 13.D. ke-su 11-17,
to 11-19. Näyttely esillä 27.2.2011 asti.
Näyttelystä on tehty samanniminen
valokuvakirja.
Näyttelyn kotisivuilla tuhansia kuvia:
www asfalttiajaauringonkukkia.fi.

Punaisia lahjavinkkejä
RAUHAN JA
TOIVON LAPSET

kirjo
, Yrjö
hard Detje
Foster, ric
kanen,
Pertti Hon
Hakanen,
én, Pekka
lena Huld
änen,
esko sepp
sauramo,
vua. 15
ym. 235 si
Päivi uljas
euroa.

Tiedonantaja ilmestyy kerran viikossa.
Verkkolehti joka päivä. Tilaa maksuton
näytenumero tai tutustumistarjous 3kk
20 euroa. 12 kk 75 euroa (työttömät ja
opiskelijat 55 e).
Tilaukset p. (09) 774 38 10,
www.tiedonantaja.fi

Ayväki kokoontuu taas tam
mikuun alussa pohtimaan
työläisten ja toimihenkilöi
den asemaa Suomessa, Eu
roopassa ja maailmassa.
Työpaikkojen rauhantoimi
kunnan järjestämä ayväen
rauhanpäivät pidetään Tu
russa 89. tammikuuta Mauno Koivisto keskuksessa
Kupittaalla.
Kaksipäiväisessä semi
naarissa pureudutaan kol
men paneelin ja viiden työ
ryhmän voimin työntekijöi
den oikeuksiin ja rauhanky
symyksiin. Samalla haetaan
keinoja torjua niin suoma
laisiin kuin siirtotyöläisiin
kohdistuva työnantajien häi
käilemätön kohtelu. Asian
tuntijoina kuullaan koke
neita luottamusmiehiä, am
mattiliittojohtajia ja muita
asiantuntijoita.
Esillä on myös se, mik
si Suomessa käytetään yhä
enemmän rahaa sotaasei
den hankkimiseen, mutta ra
haa ei riitä työllistämiseen ja
perusturvaa. Ohjelmassa on
perinteinen solidaarisuusil
lanvietto ja sunnuntaiaamun
kiertoajelu. Tapahtumassa
julkistetaan vuoden 2010
Rauhantyöpaikka.
Bussi Helsingistä lähtee
Rautatientorilta lauantaina
klo 7.30.
lisätietoja:
www.rauhanpuolustajat.fi

Euroopan
vasemmiston
kongressi

www.tiedonantaja.fi

KRIISI JA
NYKYINEN
MARX
n Bellamy
ittajina Joh

Ayväen
rauhanpäivät

Valokuvia
sodanvastaisesta
toiminnasta.
Veikko koivusalo
ja tekstit Marko
korvela. 120 sivua.
10 euroa.

KOLME KIR

JAIN

TA
skP:n histori
asta
kommunisti
en itse
kertomana.
50 puheenv
uoroa.
220 valokuv
aa. Toim. Yrj
ö
Hakanen ja
emmi Tuom
i.
256
sivua. 20 eu
roa.

R o h k e a s ti
v a s e m m a ll a

TI ED ON AN TA JA

MOLUSCOS
TERRESTRES DE
CUBA

kuuban
eläintieteellisen
seuran ja
spartacus-säätiön
julkaiseman kirjan
tuotto käytetään
ympäristöjärjestöjen
toimintaan kuubassa.
192 sivua. Hieno
kuvitus. 40 euroa.

Pariisissa kokoontuu 3.5.12.
Euroopan vasemmiston kong
ressi. Euroopan vasemmisto
on kommunististen, sosialis
tisten ja punavihreiden puo
lueiden järjestö ja yhteistyö
verkosto. Sen jäsenenä on 27
puoluetta ja tarkkailijajäse
niä on 11.
Suomesta Euroopan va
semmiston toimintaan on
alusta alkaen osallistunut
Suomen
kommunistinen
puolue. Nyt jäsenenä ovat se
kä SKP että Vasemmistoliitto.
Pariisin kongressiin osallis
tuvat SKP:n edustajina mm.
helsinkiläiset Yrjö Hakanen,
Marko Korvela, Tiina Sandberg, Marjaliisa Siira ja Esa
Tulkki.
Kongressin pääasiakirja
on vuosille 20112013 val
misteltu poliittinen toimin
taohjelma. SKP on julkaissut
siitä epävirallisen käännök
sen nettisivuilla www.skp.
ﬁ/ajankohtaista.php.
lisätietoja:
www.european-left.org

