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Avauksia toisenlaiseen Helsinkiin. Vaihtoehtoja vasemmalta.
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Kreikan Syrizan
”vasemmistolainen jytky”
innostaa ja avaa näköaloja
radikaalin vasemmiston
nousulle Euroopassa.

#työtä #rauhaa #perusturvaa
n
Millaisen Suome
haluamme?
Kuusituntinen työpäivä,
30 tunnin työviikko
Sote-hanke hylättävä,
lähipalvelut turvattava
1200 euron perusturva,
pois tukiviidakko
Ei Natolle, kyllä rauhanpolitiikalle

Minkä varaan
e?
sen rakennamm
Tulevaisuuteen katsova
maksuton koulutus

Miten se
saavutetaan?

Hajautettu omavaraisuus ja
ekologisesti kestävä kehitys

Tulonjakoa on muutettava

Korkean teknologian
hyödyntäminen

Työväen ja kansalaisliikkeiden
yhteistyöllä tulevaisuuteen

Demokratiaa laajennettava
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pääkirjoitus

Kokoomuksen
korjausliike
on pelkkä kupla
Kokoomuksen noustua pääministeripuolueeksi olivat lupaukset suuria: työttömyyden piti laskea viiteen prosenttiin, ja nuorisotakuun väitettiin turvaavan nuorille työ- tai opiskelupaikka. Nyt työttömiä
on liki sata tuhatta enemmän kuin hallituskauden
alussa, ja nuorisotyöttömyyskin on vain kasvanut.
Työttömyyden kasvattamisen lisäksi hallitus ja
nykyiset eduskuntapuolueet ovat päätöksillään
muun muassa kiihdyttäneet julkisten palveluiden
alasajoa sekä edistäneet tulonsiirtoja köyhiltä rikkaille. Aika kyseenalaisia saavutuksia, vai mitä?
Kokoomus kutsuu vaalikampanjassaan ihmisiä
mukaan ”korjausliikkeeseen”, mutta puolueen korjausliikkeet on nyt nähty. Niiden ei ole ollut alun
perinkään tarkoitus lisätä hyvinvointia yleisesti ja
tasapuolisesti, vaan jo ennestään hyväosaisille.
Todellista hyvinvointia lisääviä korjausliikkeitä
on tehtävä muun muassa tulonjakoon. Tuloerojen
kasvu on pysäytettävä ja verotuksessa tehtävä täysremontti. Pääomatuloja on verotettava kuten palkkatulojakin, verotuksen progressiota on kiristettävä
ja pienituloisia suhteellisesti eniten rasittavaa ruuan arvonlisäveroa puolestaan tuntuvasti laskettava.
Kunnallisverotus on muutettava progressiiviseksi ja
vapaamatkustajat, pääomatulojen saajat, on saatava kuntaveron piiriin.
Suomen kommunistinen puolue vaatii eduskuntavaaliohjelmassaan demokratian laajentamista
kaikilla yhteiskunnan aloilla. Se vaatii käyttöönotettaviksi suoria kansanäänestyksiä, osallistuvaa budjetointia sekä muita uusia demokratian muotoja.
Samalla SKP on osa oikeudenmukaisempaa maailmaa rakentavaa kansainvälistä työväenliikettä sekä kansalaisliikkeitä, joiden puheet vastaavat tekoja ja joiden teot eivät rajoitu
vain vaalien alle.
Jossain voi kokoomuksenkin kanssa olla yhtä
mieltä: asioita on tehtävä
uudella tavalla. Selvää kuitenkin on, että huhtikuun
vaaleissa nykyisten päättäjien ja eduskuntapuoluei
den äänestäminen jälleen
vallankahvaan ei muutosta ole tuomassa.
IRENE AUER
SKP:n Helsingin piirisihteeri

”Pajunen, Pajunen,
kuuletko sä Pajunen?”
”Pajunen tuu parvekkeelle, täällä
huutaa asukastalot!” kaikui Helsingin kaupungintalon edessä.
Välillä laulettiin Meissan Njangin tahdittamana ”Pajunen, Pajunen, Kuuletko sä Pajunen?”
Mielenosoitus evästi kokoukseen meneviä kaupunginhallituksen jäseniä sote-viraston ylläpitämän kymmenen asukastalon
säilyttämiseksi. Kaupungin asukastaloista luopumista esittänyt
kokoomuslainen kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, ei tullut tapaamaan asukastalojen väkeä.
Kokoomus siirsi ensin ratkaisua, mutta lopulta kaupunginhallitus edellytti asian valmistelemista uudelleen niin, että muun
muassa sote-lautakunnalta pyydetään lausunto asukastalojen
toiminnan organisoimisesta kaupungin omana toimintana.

Asukastalojen alasajo nousi esille kaksi vuotta sitten, kun
kaupunginjohtaja asetti työryhmän valmistelemaan sitä. Ryhmässä ei ollut lainkaan sosiaalityön ja asukastalojen edustajia.
Sote-lautakunta edellytti asukastalojen käyttäjien ja työntekijöiden kuulemista. Sen jälkeen
tehdyn kyselyn tulos oli vahvasti
sote-viraston asukastalojen säilyttämisen kannalla. Kaupunginjohtaja esikuntineen sivuutti
tämän. Raporttia ei aluksi liitetty

edes kokousaineistoon.
Olisi törkeää, jos kaupunginjohtaja yrittää vielä kolmannen
kerran kävellä asukkaiden mielipiteiden, sosiaalialan asiantuntemuksen ja alueellisen sosiaalityön yli. SKP:n ja Helsinki-listojen
ryhmä vaatii lausuntoja antavien
lautakuntien ja kaupunginhallituksen jäseniltä yksiselitteistä
päätöstä kaikkien sote-viraston
asukastalojen jatkamiseksi kaupungin omana toimintana.

Ehkäisevää työtä
ja työllistämistä
Sote-viraston ylläpitämällä kymmenellä asukastalolla on tärkeä
merkitys alueellisessa ja yhteisöllisessä sosiaalityössä, työllistämisessä ja kuntouttavassa työtoiminnassa, ehkäisevässä työssä ja vapaaehtoistoiminnassa. Ne
tarjoavat tiloja asukastoiminnalle
ja lähidemokratialle.
Vuonna 2013 asukastaloilla oli
viraston palkkaamia työntekijöitä vain 13, mutta talot työllistivät
palkkatukitöihin, kuntouttavaan
työtoimintaan ja muilla tavoin
lähemmäs 300 ihmistä. Verkoston merkitys vain kasvaa nyt kun
kuntien velvoitteet työllistämisessä kasvavat.

Asukastalojen
jatko turvattava
SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä on alusta alkaen ollut soteviraston asukastalojen toiminnan
jatkamisen kannalla ja esittänyt
asukastalojen verkoston laajentamista. Ryhmä on korostanut,
että kansalaisjärjestöjä pitää tukea, mutta ne eivät voi korvata
kaupungin asukastaloja ja alueellista sosiaalityötä.

Helsingin kaupungin asukastalojen puolesta on osoitettu mieltä moneen kertaan. Tässä kuva tammikuun lopulta kaupungintalon edestä.

H tapahtumia H händelser H events H

H Ma 16.2. klo 18 keskustelu työllisyydestä Maunulan
asukastalo Saunabaarin Mediapajalla. Järj. SKP&Helsinkilistojen valtuustoryhmä. H Ke 18.2. klo 18 keskustelu
Helsingin yleiskaavan luonnoksesta Stoan Terrariossa,
esittelee yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen. Järj. SKP &
Helsinki-listojen valtuustoryhmä. H To 19.2. klo 18 Oulunkylän
kumppanuustalo Seurahuoneen vaalikeskustelu.
H 23.2.-8.3. Rakennusliiton vaalit. H La 28.2. klo 10.30 Kolmas
Pääoma-seminaari Turussa Kårenilla. Järj. DSL ja Marx-seura. H
Su 1.3. klo 9 – 14 SKP:n teltta Hakaniemen markkinoilla. H Ma
2.3. klo 19 Maanantaiklubi kahvila Berggassa, Viides linja 15. H
Kansainvälisen naistenpäivän juhla Gloriassa klo 17.Järj. SKP
ja Euroopan vasemmisto. H Ti 18.3. klo 18 Pohjois-Helsingin
Attacin TTIP-keskustelu Malmitalolla. H La 14.3. SKP:n soteseminaari Jyväskylässä. H La 14.3. SKP:n vaaliauto Ylä-Malmin
torilla. H La 14.3. SAK:n eduskuntavaalin kampanjapäivä.
H Ke 18.3. klo 16 eläkeläisjärjestöjen vaalipaneeli Kinaporin
palvelukeskuksessa. H SKP:n vaaliautokiertue 23.3.-18.4.
H Eduskuntavaalit 19.4.klo 9 – 20.

Koko kaupungista ”Caisa Galleria”
Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti tammikuun
lopussa, että kansainväliselle
kulttuurikeskus Caisalle aletaan
etsiä uusia toimitiloja kantakaupungista. Vanha vuokrasopimus
Kaisaniemessä umpeutuu 2017–
2018. Lautakunta hyväksyi nimellä Caisa2.0 suunnitelman,
jossa työ kulttuurisen monimuotoisuuden puolesta alkaa verkostoitua paremmin niin kaupungin
muiden palvelujen kuin Caisan
perinteisten käyttäjien viiteryhmien kanssa.
Caisan käyttäjistä yli 50 % on
taustaltaan ja sukujuurineen
ihan tavallisia suomalaisia. Kulttuurien väliseen kohtaamiseen ei
nykyisillä poliittisilla voimasuhteilla ole tiedossa määrärahako-

rotuksia ja siksi suunnitelmassa
lisärahaa uudenlaiseen toimintaan haetaan tilaratkaisusta. Nykyisellään tilavuokrat nielevät yli
50 % Caisan rahoista. On haasteellista löytää edulliset uudet tilat vaikka kaupunki vuokraisi ne
itse itseltään.
Caisan uudistamisessa korostetaan ammattitaitelijoiden aktiivisempaa osallistumista. Suunnitelmissa on perustaa Caisa Galleria -konsepti, jolla ulkomaalaistaustaiset kuvataiteilijat saisivat
näkyvyyttä Helsingissä.
Selvitin, mitä Helsingin taidemuseo ja Helsingin taiteilijaseura
ovat suunnitelleet Caisan yhteistyöstä. Paljastui, ettei taiteilijaseura yhtään sen enempää kuin
taidemuseokaan ollut tietoinen

koko Caisan kuvataidehankkeesta. Caisan johtaja Tomi Purovaara visioikin yhteistyötä helsinkiläisten gallerioiden kanssa.
Hyväksyin Caisa2.0 -suunnitelman, mutta vastustan sitä, että
helsinkiläisten verorahoilla alettaisiin toimia konsulttitoimiston
tapaan ja uutta rahaa kanavoitaisiin markkinasiistiin taiteeseen ja
kaupallisiin tiloihin. Miksi Caisa
Galleria ei olisi osa taidemuseon
toimintaa ja alkaisi käyttää koko
kaupunkitilaa galleriana?
JUHA-PEKKA VÄISÄNEN
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja
kirjastolautakunnan jäsen, SKP
ja Helsinki-listat
www.caisa.fi
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Gryndereille kaavoitetaan jättipotteja
uuttahelsinkiä.fi

Kenen sana painaa, kun Helsinkiin valmistellaan uutta yleiskaavaa ja asemakaavoja? Periaat
teessa asukkaita kuullaan, mutta suurin äänivalta näyttää olevan niillä, joita ei kuulemistilaisuuksissa näy: grynderit, pankit,
kauppaliikkeet ja muut ison rahan edustajat.

Kuka päätti
tavoitteet?

toivo koivisto

Helsingin maankäyttöä pitkällä
aikavälillä ohjaavasta yleiskaavasta on keskusteltu ensin visioiden ja nyt kaavaluonnoksen pohjalta. Mutta sen perustavoitteet
on ratkaistu pienessä piirissä.
Moni kaupunkisuunnitteluviraston kuulemistilaisuuksien
osallistuja on pettynyt, kun yleistä keskustelua tavoitteista ei ole
sallittu ja asukkaat on laitettu lähinnä kartoittamaan, mihin voisi
rakentaa lisää. Tavoitteita ei ole
käsitelty myöskään kaupunginvaltuustossa, toisin kuin edellistä yleiskaavaa valmisteltaessa, ja
vaikka esitin sitä syksyllä aloitteessa, jonka allekirjoitti valtuutettujen enemmistö.

Ensin sai SRV,
sitten YIT
Pasilasta kaavoitetaan Helsingille
”toista keskustaa”. Alueelle sopii
tavanomaista korkeampi rakentaminen, mutta tavoitteet näyttävät nyt ylimitoitetuilta.
Esimerkiksi Keski-Pasilan keskukseen suunniteltiin alun perin
100 000 – 120 000 kerroneliömetrin rakennusoikeutta. Urakkakilpailussa saatiin vain yksi
tarjous, ja rakennusoikeus kohosi yhdessä Pasilan aseman kanssa 193 000 kerrosneliöön.
Kävi samaan tapaan kuin
aiemmin Kalasataman keskuksen kohdalla – siellä ainoan tarjouksen teki veroja Luxemburgin kautta kiertävä SRV, Pasilassa oli YIT:n vuoro. Molemmissa rakennusoikeus lähes kaksinkertaistui ja grynderit saivat
miljardiurakat.

Joukkoliikenne ja rannat?

Miten tiivis on tiivis?
Yleiskaavaluonnoksen mukaan
30 vuoden kuluttua Helsingissä on 860 000 asukasta (lisäys
260 000) ja 560 000 työpaikkaa
(lisäys 180 000). Helsingistä halutaan tiiviimpi ja tiheämmin
asuttu kuin Berliini tai Pietari.
Tampereeseen verrattuna asukastiheys olisi kymmenkertainen. Eikö vähempikin tiivistäminen riitä?
Rakentaminen sitoo kaupungin varoja, eikä tuo niitä nopeasti takaisin. Kun velkaantumiseen
vedoten palveluja leikataan jo nyt,
miten riittävät palvelut rahoitetaan asukasmäärän kasvaessa

Herttoniemen tapaan monia aikoinaan hyvin suunniteltuja
alueita.

Keski-Pasilan urakkakilpailussa kävi samalla tavalla kuin aiemmin Kalasatamassa. Kilpailuun tuli vain yksi tarjous ja rakennusoikeus lähes kaksinkertaistui. Keski-Pasilassa
urakan sai YIT, Kalasatamassa SRV.
voimakkaasti? Tai miksi työpaikat ja palvelut keskitetään Suomessa metropolialueelle, kun talous kehittyy verkostomaisesti?

Nakerretaanko
Keskuspuisto?
Töölönlahdelta Vantaanjoelle
ulottuva Keskuspuisto täytti viime vuonna 100 vuotta. Yleiskaa-

van luonnoksessa sen länsireunasta leikataan pitkä siivu, kun
Hämeenlinnan väylästä tehdään
kaupunkibulevardia.
Rakentamista esitetään useille
muillekin viher- ja virkistysalueil
le: Vuosaaren Ramsinniemi, Mustavuoren etelä-osa, Vartiosaari,
Tuomarinkylän pellot, Malminkartanon metsä, osa Viikin pelloista ja Malmin puistoalueista…
Täydennysrakentaminen uhkaa

Yleiskaavassa puhutaan joukkoliikenteestä ja kaupunkibulevardeista. Samaan aikaan kaavoitetaan kuitenkin lisää moottoriteiden kaltaisia väyliä.
Keski-Pasilan kaava perustuu
yksityisautoilun lisääntymiseen,
vaikka Pasila on joukkoliikenteen solmukohta. Kaivatun viherväylän sijasta Pasila halkaistaan
monikaistaisella väylällä, jonka
hinnaksi tulee noin 150 miljoonaa euroa. Yhtä kallista tunnelia
puuhataan Kalasataman alle. Lisäksi yleiskaavaan ujutetaan uudelleen Kumpulanlaakson liikenneväylää, joka kaatui aiemmin
asukkaiden vastustukseen.
Rantojen suojelun sijasta rakennetaan Rastilan rantamet-

sään ja piskuiseen Koivusaareen, jonka ympärillä täytetään
24 hehtaaria merta. Laajasalossa
uhrataan osa Stanvikin hienosta
luonto-, virkistys- ja kesämajaalueesta grynderin alttarille.
Pisara-rataan liittyy isoja bisneshankkeita, joista yhtä markkinoidaan HIFK-hallina. Outoja
kuvioita on myös norjalaismiljonäärille Jätkäsaareen saamalla ylikorkealla hotellilla, josta
tulikin rakennusluvassa vähän
kaavoitettua isompi kaksoistorni
ja jonka kongressisiivestä osan
maksaa kaupunki. Guggenheimmuseolle varattiin tontti ohi normaalin kaavavalmistelun.

Vuosaari ja Östersundom
Valtuustoon on syksyllä tulossa
kaupungin energiayhtiön investointiohjelma. Vielä ei ole päätetty uudistetaanko Hanasaaren
ja Salmisaaren voimalat vai tehdäänkö 700 miljoonaa kalliimmalla Vuosaareen uusi. Valtuustossa
ajettiin kuitenkin jo läpi asemakaava Vuosaaren voimalalle.
Uuden voimalan rajausta
muutettiin kesken kaavaprosessin jättämällä pois merkintä
Skillbergetin luonnonsuojelualueesta, joka rajautuu Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien muodostamaan Naturaalueeseen. Samalla sivuutettiin
Ely-keskuksen lausunto, jonka
mukaan tämä rajaus yhdessä
vielä kesken olevan Östersundomin kaavan kanssa voi vaarantaa
Natura-suojeluvelvoitteet.
Voi kysyä, miksi valtuustossa muut puolueet ovat hyväksyneet lähes kaikki nämä ratkaisut? Tästä huolimatta, tai juuri siksi, on helsinkiläisten syytä ottaa kantaa yleiskaavaan ja
asemakaavoitukseen.
YRJÖ HAKANEN
SKP:n ja Helsinki-listojen
kaupunginvaltuutettu

Keskustakirjaston rinnalla tarvitaan lähikirjastot
Helsingin keskustakirjaston rakentaminen alkaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustakirjaston hankesuunnitelman äänin 75 – 8. Samalla valtuuston
enemmistö edellytti, että lähikirjastoverkkoa ei supisteta ja että
lähikirjastoille taataan riittävät
henkilöresurssit.
– Kirjasto on kaikille avoimena, maksuttomana kulttuurin,
tiedon ja oppimisen tilana julkista palvelua parhaimmillaan, totesi SKP:n ja Helsinki-listojen Yrjö
Hakanen.
Mutta millainen on 2000-luvun kansankirjasto. Miten kirjastossa yhdistyvät tiedon hankkiminen ja jakaminen, kulttuurin
tarjoaminen ja tekeminen, kirjat
ja digitaaliset teknologiat, tieto
ja taito, oppiminen ja luominen,
kansallinen ja kansainvälinen.
– Uusilla tiloilla ja informaatioteknologioilla on iso merkitys.
Ennen muuta on kuitenkin kyse
ihmisten välisestä kommunikaatiosta. Siksi tarvitaan, ei vähem-

Keskustakirjaston lisäksi rakennetaan uusi kirjasto Maunulaan, josta tämä kuva. Asukkaat ovat mukana Maunulan monitoimitalon ja sen toiminnan suunnittelussa. (Kuva
K2S arkkitehdit.)
män vaan enemmän kirjasto- ja
informaatioalan työntekijöitä,
Hakanen korosti.
– Kirja ja kirjasto saavat uusia
muotoja, mutta jotta kirja elää,
pitää kirjastossa olla myös kirjoja, laaja ja monipuolinen va-

likoima paikan päällä eikä vain
virtuaalitodellisuudessa.

Tasokorotus kirjastorahoihin
SKP:n ja Helsinki-listojen ryh-

mä kannattaa keskustakirjaston
rakentamista. Samalla se korostaa, että tämä edellyttää tulevissa budjeteissa kaupunginkirjaston määrärahojen tasokorotusta.
Keskustakirjaston toimintaa ei
saa rahoittaa leikkaamalla lähikirjastoilta, jota valtuustossa on
kokoomus jo esittänyt.
– Keskustakirjaston sijainti Kansalaistorin luona ja eduskuntaa vastapäätä korostaa sen
merkitystä myös kansalaisyhteiskunnan ja osallistumisen paikkana, Hakanen totesi.
Keskustakirjaston
samoin
kuin Maunulan uuden kirjasto- ja monitoimitalon valmistelussa on saatu hyviä kokemuksia asukkaiden osallistumisesta
suunnitteluun.
– Osallistuva demokratia onkin syytä ottaa pysyvästi osaksi
kirjaston toimintaa.
Rakennuskustannuksia Hakanen esitti karsittavaksi luopumalla usean miljoonan hintaisesta varauksesta keskustatunne-

lille. Luopua voi myös saunasta,
mutta elokuvateatterista ja monitoimisalista ei pidä säästää.
Kustannusten kurissapitäminen tulee näkyä sisäisissä
vuokrissa.
– On kohtuutonta, että kiinteistövirasto aikoo periä kirjastolta 36 euron neliövuokraa.
Hakanen ei hyväksy kokoomuksen aikeita tehdä keskustakirjaston hallinnosta säätiö.
– Kaupunginkirjastoa ei pidä
hajottaa osiin, jotka toimivat eri
periaatteilla, kilpailevat rahoista
keskenään ja tuovat kirjaston sisälle kaupallisia intressejä.
Keskustakirjaston on tarkoitus valmistua Suomen itsenäisyysjuhliin 2017.
Helsingissä on kirjastotilaa nyt
61 neliötä 1 000 asukasta kohti, kun kuntien keskiarvo on 93
neliötä. Keskustakirjaston kanssakin tilat jäävät 83 neliöön. Valtakunnallinen suositus on 100
neliötä.
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Heikki Ketoharju, SKP:n pääsihteeri:

Sixpackin syntilista

Kataisen-Stubbin hallituksen kehnot päätökset
Peruspalveluista
leikattu
miljarditolkulla

Antelias verolahja
rikkaille

Vaikka palveluista leikattiin, hallitus
teki keväällä 2013 todella anteliaan
yhteisöveropäätöksen. Yhteisöverotus
laskettiin Länsi-Euroopan toisiksi
matalimmalle tasolle. Tätä perusteltiin
”dynaamisilla vaikutuksilla”, mutta
nämä tuloja tuovat vaikutukset
ovat paljastuneet olemattomiksi.
Valtio kuittasi touhussa massiiviset
verotulojen menetykset. Vuonna 2014
tuloja jäi saamatta 870 miljoonaa.

Lisää arvonlisäveroja

Työllisyyden sijaan
orjatyötä

Suomeen syntyi uusi orjatyön käsite,
kun ilman palkkaa, harjoittelun
verukkeella teetettävän työn määrä
kasvoi. Aluksi nostettiin vähän
työttömien perusturvaa, mutta sitten
lyhennettiin sen kestoa. Aktiivisen
työllistämisen rahoja leikattiin.

Nuorisotakuu
epäonnistui täysin
Hallituskaudella otettiin käyttöön
Nuorisotakuu, jonka piti taata kaikille
alle 25-vuotiaille nuorille työ- opiskelutai koulutuspaikka. Valtiontalouden
tarkastusvirasto totesi nuorisotakuun
epäonnistuneen täysin.

Eläkeikä ylös,
vanhuspalvelut alas

Maassa on massatyöttömyys,
mutta sixpack-hallitus sopi
työmarkkinajärjestöjen johtajien
kanssa eläkeiän nostamisesta, joka
lisää työttömyyttä. Eläkkeiden
indeksikorotukset leikattiin ja
sairauskulujen omavastuita lisättiin.
Vanhuspalvelulain luvattiin tuovan
paremmat palvelut, mutta laista
jätettiin pois mitoitukset ja kunnilta
leikattiin rahoitusta.

Talvivaara-katastrofi

Lapsilta leikattiin

Kokoomuksen, SDP:n,
Vasemmistoliiton, Vihreiden, RKP:n
ja Kristillisten hallitusohjelmasta
kirjoitettiin paksu paperi, mutta
sen sisältö oli synkkä: heti noin
800 miljoonan leikkaukset kuntien
peruspalveluihin. Ja mikäli talous
ei käänny kasvuun, leikataan lisää.
Näin sittemmin tehtiinkin. Kunnilta
on vuosina 2012 – 2017 leikattu
valtionosuuksia vuositasolla noin 1,5
miljardia euroa. Yhteissummana se
on noin 7 miljardia.
Syksyllä 2013 hallitus päätti
Rakennepoliittisen ohjelman.
Se leikkasi 300 miljoonaa
vanhuspalveluista ja 280 miljoonaa
toisen asteen koulutukseen, mikä
näkyy mm. lukioiden lakkautuksina.
Lisäksi päätettiin karsia kuntien
tehtäviä (palveluja) miljardilla.
Hallitus leikkasi myös opetus- ja
kulttuuriministeriön määrärahoja. Se
näkyi yliopistojen ja ammatillisten
oppilaitosten, kirjastojen ja
taidekentän resurssien karsimisena.

Hallituksen toimintakaudelle
osuu Suomen tuhoisin
ympäristökatastrofi: Talvivaaran
kaivos. Vihreän ympäristöministerin
toimettomuus hämmästytti, ja
aiemman hallituksen päätös
yhdistää elinkeinotoimistot ja
ympäristöhallinto osoittautui
surkeaksi ideaksi. Kaivoksen
bioliuotusprosessi ei ole toiminut
missään vaiheessa, ja koko hoito
rysähti konkurssiin syksyllä 2014.
Kauniiksi lopuksi hallitus päätti
viimeistellä kautensa ostamalla
maahan ulkomaista ydinvoimaa.

Pienituloisiin suhteellisesti
kovimmin kohdistuvaa
arvonlisäverotusta kiristettiin.

Sote-hanke
päin mäntyä
Surullisen kuuluisa sote-uudistus
on kerta toisensa jälkeen törmännyt
perustuslaillisiin ongelmiin.
Viimeisimmän version hyväksyivät
kaikki eduskuntapuolueet. Sillä
on tarkoitus synnyttää viisi
jättimäistä, noin miljoonan
asukkaan sote-aluetta, jotka tilaavat
sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut paristakymmenestä
tuottajayhtymästä. Samalla
puolet kuntien budjeteista siirtyisi
muiden kuin vaaleilla valittujen
elinten päätettäväksi sote-alueella.
Lähipalvelujen karsiminen kiihtyy.

Hallitus päätti leikata lapsilisiä ja lasten
subjektiivista päivähoito-oikeutta.
Varhaiskasvatuslain muutos ei
kuitenkaan tullut valmiiksi.

Kreikka-tuet pankeille
Tuloerot kasvavat
Hallituksen ja työmarkkinajohtajien
sopimuksilla on tavallisten
työntekijöiden reaalipalkkoja alennettu.
Sen sijaan johtajat ovat saaneet lisää.

Kaikki hallituksen kuusi
puoluetta sitoutuivat EU:n
budjettikurisopimukseen. Ne
vaativat Saksan hallituksen rinnalla
Kreikalta rajua julkisten menojen
leikkaamista, työehtojen polkemista ja
valtionyhtiöiden yksityistämistä. EUmaiden Kreikalle antamista lainoista 90
% meni suoraan pankeille.
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Pro kuntapalvelut
vetoaa

Sanat ja teot
Helsingin valtuustossa

Suomi läheni Natoa

Työllisyysrahojen lisääminen
Opetukseen lisäresursseja,
lähikoulut turvataan
Vanhuspalveluihin lisää rahaa
Terveyspalveluihin lisää rahaa,
lähiterveysasemien säilyttäminen

Keskellä Ukrainan kriisiä
allekirjoitettiin Naton kanssa
isäntämaasopimus. Se on 40-luvun
tyylinen kauttakulkusopimus, joka
antaa Nato-joukoille mahdollisuuden
tulla Suomen maaperälle ja käyttää
sitä kansainvälisissä selkkauksissa.
Nato-valmiutta lisättiin myös
asehankinnoilla.

Päivähoitoryhmät pienemmiksi,
ei tukipalvelujen karsimista
Lastensuojeluun lisäresursseja
Toimeentulotukeen lisää
Lähikirjastojen turvaaminen,
kirjastorahojen lisäys

Paikat romuksi ja
äkkiä karkuun
Keväällä 2014 Jyrki Katainen luopui
pääministerin pestistä ja karkasi
Brysseliin. Mitään hyvää ei siitäkään
päätöksestä seurannut, kun seuraavaksi
pääministeriksi nousi Alexander Stubb.

Kaupungin matalien
palkkojen korottaminen
HSL:n lippujen korotuksista luopuminen
HelEnergian ja Sataman voitoista
osa muihin palveluihin
*) Tähdellä merkistyissä äänestyksissä kaksi vasemmistoliiton ja toinen kristillisten edustajista äänesti Yrjö
Hakasen kanssa lisärahojen puolesta.

SKP & Helsinki-listat

Vasemmistoliitto

SDP

Vihreät

K = Kannattaa, X = Vastustaa
*) katso alaviite

vuoden budjetin. Hyväksytty budjetti leikkaa palvelujen
määrärahoja reaalisesti noin
60 miljoonaa euroa.
Osassa oheisessa taulukossa mainituista asioista
äänestivät palvelujen leikkaamista vastaan SKP:n ja
Helsinki-listojen Yrjö Hakasen lisäksi Vasemmistoliitosta Dan Koivulaakso ja Sami Muttilainen (työllisyys,
kirjastot, vanhuspalvelut,
lastensuojelu, HSL, liikelaitosten voitot) ja kristillisten
kaksi edustajaa.

Keskusta

kaupunginvaltuuston
äänestykset vuoden
2015 budjetista

Perussuomalaiset

sellisen rikas ja tehnyt voittoa jo yli kymmenen vuotta
peräkkäin. Viime vuonna ylijäämää kertyi 142 miljoonaa
euroa ja vuoden lopulla kaupungilla oli pankkeihin talletettuna 800 miljoonaa euroa
vanhoja ylijäämiä.
Kaupunginjohtajat ovat
valmiita tukemaan verovaroista Guggenheim-museota yli 200 miljoonalla eurolla, mutta rahaa ei muka riitä kaupungin omiin
peruspalveluihin.
Kaikkien eduskuntapuolueiden valtuustoryhmät hyväksyivät kaupungin tämän

Kristilliset

Näin vaalien alla puolueiden
ehdokkaat kertovat mielellään haluavansa satsata työllisyyteen, koulutukseen, terveydenhuoltoon,
vanhuspalveluihin ja moniin muihin julkisiin palveluihin. Lupauksia voi arvioida esimerkiksi katsomalla, miten puolueet ovat äänestäneet, kun näistä asioista on päätetty Helsingin
kaupunginvaltuustossa.
Helsingissä valtuustolla on paljon muita kuntia
enemmän mahdollisuuksia
poliittisiin valintoihin, koska kaupunki on poikkeuk-

RKP

Sixpac-hallitus antoi Euroopan
komissiolle mandaatin
aloittaa salaiset investointi- ja
kauppasopimusneuvottelut
Yhdysvaltojen kanssa. Tästä TTIPsopimuksesta ei ollut alun perin
tarkoitus huudella, mutta aktiivinen
kansalaistoiminta nosti sopimuksen
ja sen riskit esiin. TTIP-sopimusta
on kirjoitettu suuryritysten etuja
palvelemaan, ja se antaa yrityksille
mahdollisuuden kävellä kansallisen
lainsäädännön ylitse.
EU:n ja Kanadan välinen,
hyvin samantyyppinen CETAsopimus ratifioitiin marraskuussa
2014 eduskunnan suuressa
valiokunnassa.
Salaisia neuvotteluja käydään
myös kolmannesta, TISAsopimuksesta. Se voimistaisi
julkisten palvelujen yksityistämistä
ja estäisi finanssimarkkinoiden
sääntelyä.

Valtuuston kokousten äänestyskartat löytyvät nettisivuilta www.helsinkikanava.fi.

Kokoomus

Demokratiaa
kaventavat
vapaakauppa
sopimukset

Puolueisiin sitoutumaton
kansalaisliike Pro kuntapalvelut –verkosto esittää,
että Helsingin tulee turvata kunnallisten, itse tuotettujen palvelujen saatavuus ja taso. Erityisesti
huomiota tulee kiinnittää
heikoimmassa asemassa
olevien hyvinvoinnin parantamiseen. Pro kuntapalvelut –verkosto vetosi
Helsingin kaupunginvaltuutettuihin kun nämä
kokoontuivat tammikuun
lopussa ns. puolivälin
strategiaseminaariin.
Verkosto muistuttaa,
että Helsinki on varakas
kaupunki, sen rahoitusasema on hyvä ja sillä on
tuloa tuovia tytäryhtiöitä.
Se esittää, että luopumista
mekaanisesta toimintamenojen katosta ja palvelujen
alibudjetoinnista.
Nykyinen yhden prosentin tuottavuustavoite on
pelkkä menoleikkuri. Menokehitys tulee määritellä
kaupunkilaisten tarpeiden
mukaan. Lisäämällä budjettiin yhtiöitettyjen liikelaitosten Helen Oy:n ja Sataman arvioidut 70 miljoonan osinkotulot, loppuisi
palvelujen alibudjetointi.

Saatavia enemmän kuin
velkaa
Helsingillä oli vuoden 2014
lopussa rahaa pankissa ja
sijoitettuna rahoitusmarkkinoille 800 miljoonaa euroa. Tätä maksuvalmiutta
voidaan pudottaa reilusti
ja irrottaa varoja palveluihin tai velkojen hoitoon.
Pro kuntapalvelut esittää,
että tuottavat investoinnit
rahoitetaan lainarahalla ja
mekaanisesta investointikatosta luovutaan.
Velkaantuminen ei ole
Helsingille ongelma. Kaupungilla on rahavarojen
ja sijoitusten lisäksi saatavia liikelaitoksiltaan ja
tytäryhtiöiltään. Saamisia
ja sijoituksia on yhteensä
enemmän kuin velkoja. Lisäksi yhtiöittäminen lisää
saatavien määrää. Ilman
liikelaitoksia kaupungilla
on velkaa asukasta kohti
2 000 euroa, mutta sijoituksia ja saatavia yli 3 500
euroa.
Verkosto esitti kaupungin johtamisjärjestelmän
kehittämistä niin, että otetaan käyttöön vaihtoehtoisten päätösmahdollisuuksien esittely valtuustolle tärkeimmissä asioissa.
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Kreikkaa
kotikasvatuksen ja
työväen perspektiivistä
Olen saanut sellaisen kotikasvatuksen, että kun on jotain rikkonut, loukannut tai tehnyt väärin, pitää vastata
teoistaan ja pyytää anteeksi. Kreikan vaalien jälkeen ei
muusta ole puhuttukaan, kuin voidaanko Kreikan lainat
antaa anteeksi. Minun mielestä kyllä, mutta asia kaipaa
tarkennusta. Varsinkin se kenelle pitää antaa anteeksi
ja miksi.
Osa meistä ei siedä lukea enää yhtään vaikeaa kreikkalaista nimeä tai lyhennettä. On kuitenkin ymmärretty
ja juhlittukin sitä, että Kreikan vaaleissa voittivat vasemmistoradikaalit vaatimukset lopettaa leikkauspolitiikka
ja hylätä EU:n vaatima kurjistaminen. Nyt Kreikassa politiikan suuntaa muutetaan. Mutta tämä lainojen ja tukipakettien anteeksi antaminen on jäänyt kaivelemaan
monen mieltä.
HHH
Kreikka otti euron käyttöön vuoden 2002 alusta. Sitä
ennen velkaa ei ollut poikkeuksellisen paljon. Mutta euron myötä tulivat Saksan, Ranskan ja muut kansainväliset pankit halvan rahan tarjouksineen. Kun kansainvälinen finanssikriisi puhkaisi kuplan, alkoivat EU-johtajat
pelastaa pankkeja. EU-kapitalistien logiikalla pankkien
yksityisiä velkoja siirrettiin valtion velaksi ja Kreikka pakotettiin ottamaan lisälainaa ehdoilla, jotka romuttava
ihmisten toimeentuloturvan ja julkista sektoria. Kreikan
kokoomukselle ja demareille tämä kansan kurjistamisen
linja sopi mainiosti.
EU:n ja Suomen hallitusten hyväksymät Kreikka-paketit ovat auttaneet vain pankkeja ja bisnesherroja. On
autettu niitä, jotka ovat olleet syyllisiä kriisin. Niin Vanhasen hallituksen kuin Kataisen sixpack-hallituksen hyväksymät Kreikka-paketit ovat konkretisoituneet kreikkalaisten massatyöttömyydeksi ja humanitääriseksi hädäksi. Punainen Risti joutui hälyttämään apua koska
Kreikassa nähtiin nälkää.
Vaalien jälkeen tämä sama suurpääomaa edustava poliittinen eliitti julisti tiukasti kuin rajavartija, että lainoja ei anneta anteeksi ja että Kreikan pitää jatkaa maata
kurjistavaa talouspolitiikkaa.
HHH
Minä en anna anteeksi porvarieliitin ja kapitalismiin sopeutuneen vasemmiston toimia kyykyttää kansaa lainasopimuksilla, jotka veivät ojasta allikkoon ja jossa kreikkalaisista tehtiin rahamarkkinoiden orjia. Kreikan radikaalin vasemmistopuolueen Syrizan viesti velkataakan
helpottamisesta ja talouspolitiikan suunnan muuttamisesta on oikeutettu. Solidaarista sakkia kun ovat, Kreikan uudet vaikeasti luettavat johtajat ja talousmiehet
Alexis Tsiprakset , Yanis Varufakikset ja Yannis Miliokset
eivät puhu vain Kreikasta vaan esittävät laajempaa EUpolitiikan uudelleenarvioimista ja velkojen uudelleenjärjestelyä vähän siihen malliin kuin vuonna 1953, kun
Saksan lainoja mitätöitiin.
Kotikasvatukseni ja työväenluokan perspektiivistä
Kreikassa nyt työpaikkansa, terveyspalvelunsa ja yleisradionsa menettänyt ei ole tehnyt mitään väärin, rikkonut tai riehunut edesvastuuttomasti. Ei kreikkalaisten
tarvitse pyytää tai saada mitään anteeksi. Velat on uudelleenjärjesteltävä, osittain mitätöitävä ja velkojen takaisinmaksun pitää voida perustua talouskasvuun eikä
koko kansan kurjistamiseen.
Tavallinen työmies ja työnainen on jo kärsinyt ihan
tarpeeksi ja siksi Kreikassa on nyt Syriza. Se tarkoittaa
enempää kuin pelkkää puoluetta. Syriza on katujen tyytymättömien liikettä, feministien ja vähemmistöjen osallistumista, kriittistä ay-verkostoa, kommunisteja, vihreitä ja vasemmistolaisia humanisteja.
Aika, tilanne ja marxilainen
analyysi ovat koonneet nämä
muutosta haluavat yhteen ja sillä energialla, visiolla ja voimalla
muutetaan enempää kuin vain
Kreikkaa.
JUHA-PEKKA VÄISÄNEN
SKP:n puheenjohtaja, Euroopan
vasemmiston hallituksen jäsen

Vaaliohjelmaa ja kampanjaa valmisteltiin seminaarissa ja työryhmissä Pakilan työväentalolla. Tavoitteita esittelemässä Heikki
Ketoharju.

Jo riittää leikkaaminen

– suunta reilusti vasemmalle
Eduskuntavaaleissa vaihtoehtoina ovat joko suunnan muutos tai
yhä rajumpi leikkaaminen ja eriarvoisuus. Kyse on siitä, tehdäänkö päätöksiä ihmisten vai suuren
rahan ja euroeliitin ehdoilla. Samalla vaihtoehtoina ovat rauhanpolitiikka, liittoutumattomuus ja
solidaarisuus tai Nato, sotapolitiikka ja vihamielisyys toisia kansoja kohtaan.
Helsingissä on muita kuntia
enemmän rahaa parantaa palveluja, työllisyyttä ja hyvinvointia.
Mutta silti täälläkin leikataan.
Kaupunki ja sen liikelaitoksen
ovat tehneet satoja miljoonia euroja voittoa, mutta rahaa ei muka
riitä työllistämiseen, palveluihin,
asumiseen ja ympäristönsuojeluun. Kokoomuksen johdolla ovat
kaikki eduskuntapuolueet toteuttaneet Helsingissä politiikkaa, joka karsii julkisia palveluja yksityisten markkinoiden hyväksi.
Jo riittää leikkaaminen, suunta reilusti vasemmalle, vaatii
Suomen kommunistisen puolueen Helsingin piiri vaaliohjelmassaan. Neljän liuskan ohjelmassa
esitetään toimia seuraavien tavoitteiden toteuttamiseksi:
Kunnon työ ja palkka, työaika
lyhyemmäksi
Rahaa on ohjattava keinottelun sijasta reaaliseen talouteen,
jossa työ luo hyvinvointia. Työn
ja pääoman välistä tulonjakoa
muuttamalla voidaan taata 1 200
euron perusturva sitä tarvitseville ja nostaa minimipalkka 1 800
euroon kuukaudessa. Helsingissä on käynnistettävä kokeilu 6+6
tunnin työaikamallista, jossa lyhennetään työaikaa ansiotasoa
alentamatta ja luodaan lisää
työpaikkoja.
Lähipalvelujen puolesta, sotekeskittämistä vastaa.
SKP haluaa kehittää lähipalveluja ja vähentää eriarvoisuutta
palveluissa. Se esittää vaihtoehtona eduskuntapuolueiden sotehankkeelle uudistusta, jossa
erikoissairaanhoito järjestetään
valtion rahoittamana maakuntatasolla. Kunnat vastaisivat peruspalveluista, joiden rahoitusta
vahvistetaan.

Koulutus ja kulttuuri kuuluvat
kaikille
SKP puolustaa lähikouluja ja
haluaa lisätä koulujen resursseja. Päiväkotien ja koulujen
ryhmäkokoja on pienennettävä.
Keskustakirjaston valmistuessa
on kirjastomäärärahoja lisättävä
niin, että turvataan myös lähikirjastojen palvelut.
Asumisen hinta alas
SKP vaatii palaamista vuokrasääntelyyn ja uutta arava-järjestelmää, jolla kohtuuhintaiselle
asuntotuotannolle saadaan pitkäaikainen edullinen lainoitus.
Helsinkiin tarvitaan kunnallinen
rakennusliike.
Ekologisesti kestävälle tielle
On siirryttävä kivihiilivapaaseen energiatuotantoon ja säästettävä energiaa. On kehitettävä
tuulivoiman ja biokaasun tuotantoa. Ei lisää ydinvoimaa. Helsingissä on otettava suunta kohti
maksutonta joukkoliikennettä.
Helsingin Etykin hengessä sotaa vastaan
Euroopassa tarvitaan liennytystä ja aloitteita rauhan, yhteistyön ja aseidenriisunnan edistä-

miseksi. SKP vastustaa Nato-jäsenyyttä. On liityttävä boikottiin
Israelin harjoittaa Palestiinan
miehitystä vastaan ja autettava
Syyrian pakolaisia. Ei rasismille.
Osallistuvaa demokratiaa
Epädemokraattisen sote-hallinnon sijasta on muodostettava vaaleilla valitut maakuntavaltuustot vastaamaan erikoissairaanhoidosta ja muista laajoista
alueellisista tehtävistä. Tällöin ei
tarvita erillistä metropolihallintoa
eikä Suur-Helsinkiä. Peruspalveluissa päätösvalta säilyy kunnissa, joissa tulee kehittää osallistuvaan budjetointiin nojaavaa
lähidemokratiaa.
Kehitys on vapautettava leikkauspolitiikan, EU-kurisopimusten ja finanssimarkkinoiden
kahleista.
Emme kuvittele, että muutos
tulee vain äänestämällä SKP:n
listoilla olevia kommunisteja ja
sitoutumattomia. Suunnan voi
muuttaa vain kansalaisten voimakas vaatimusliike ja demokratian laajentaminen kaikilla
tasoilla.
www.skp.fi/helsinki
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#Työtä
#Rauhaa
#Perusturvaa
Suomen kommunistisen puolueen ehdokkaat tuovat eduskuntavaaleihin sen protestin ja vaihtoehdon, jota hallitusten politiikkaan, EU-komentoon ja rahaeliittiin tyytymättömät ovat nostaneet
eri puolilla Eurooppaa. SKP haastaa leikkauspolitiikan ja EU-kurisopimukset, joihin kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet.
Helsingissä SKP:n listalla ovat
ehdolla Palestiinan siirtokuntayhdistyksen puheenjohtaja
Ayman Al Amir (Rastila, sitoutumaton), alue- ja kulttuurintutkija Lauri Alhojärvi (Hermanni,
sitoutumaton) luokanopettajaopiskelija Irene Auer (Kontula),
kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen (Maunula-Pirkkola), diplomi-insinööri Elina Järvenpää
(Itäkeskus), SKP:n pääsihtee-

ri Heikki Ketoharju (Kulosaari), opiskelija-taksikuski Mikko
Korhonen (Pakila), Tiedonantajan päätoimittaja Marko Korvela (Nummela), postinjakaja-talonmies Jussi-Petteri Lappi (Pitäjänmäki), taidegraafikko Kari
Lindström (Kumpula), ohjaajamielenterveyshoitaja Wäinämö
Ruottinen (Pitäjänmäki), erityislastentarhanopettaja Hannele
Salava (Pasila), psykologi Emmi
Tuomi (Heikinlaakso-Puistola),
SKP:n puheenjohtaja ja käsitetaiteilija Juha-Pekka Väisänen
(Punavuori), erityiskoulunkäyntiavustaja, äiti Anni Wallenius
(Käpylä, sitoutumaton).
SKP:n Helsingin ehdokaslistaa
täydennetään vielä. Eduskuntavaalipäivä on 19.huhtikuuta. Ennakkoäänestys on 8.-14.4.

Suomen
kommunistinen
puolue
H Helsingin kaupungin
piirijärjestö ry
Hitsaajankatu 9 A, 6. krs
00810 Helsinki
(09) 774 38 140
helsinginpiiri@skp.fi
www.skp.fi/helsinki
Puheenjohtaja Outi Mononen
044 330 86 60
lekotti@kolumbus.fi
Piirisihteeri Irene Auer
050 528 67 89
ireneauer@gmail.com
H SKP:n Etelä-Helsingin os.
Olavi Nurminen
olavi.nurminen@pp1.inet.fi
H SKP:n Etu-Sörkan os.
Hannele Salava
050 576 55 67
hannelesalava@elisanet.fi
Palestiinalaisten siirtokuntayhdistyksen puheenjohtaja Ayman Al Amir on sitoutumattomana ehdokkaana SKP:n listalla.

Kansainvälisen naistenpäivän juhla
Sunnuntaina 8.3. klo 17
Kulttuuriareena Gloria,
Pieni Robertinkatu 12

Tule mukaan,
tue vaalityötä
Eduskuntapuolueet ovat jakaneet
itselleen valtion kassasta puoluetukea. Ne käyvät vaalikampanjaa
veronmaksajien ja sponsoreiden
rahoilla.
Suomen kommunistinen puolue ei saa vaaleihin mitään tukea valtiolta, ei myöskään pankkiireilta, gryndereiltä ja muilta
firmoilta.
Tule mukaan nostamaan vaaleissa esille reilu vasemmistolainen vaihtoehto leikkauspolitiikalle ja Nato-hankkeille. Tue SKP:n
vaalikampanjaa taloudellisesti,
pienikin tuki on tärkeä.
Tukikeräyksen tilit FI72 8000
1970 504222 ja FI66 1011 3000
225341 (lääninhallituksen lupa).

SKP:n Helsingin ja
Uudenmaan piiri,
Kommunistinuoret ja
Euroopan vasemmisto
kutsuvat viettämään
kansainvälistä
naistenpäivää tasaarvon, solidaarisuuden,
musiikin ja kulttuurin
juhlana. Puhuvat Ruotsin
Vasemmistopuolueen
Jeannette Escanilla ja
SKP:n varapuheenjohtaja
Emmi Tuomi.
Tervetuloa!

Ota yhteyttä www.skp.fi

Marx on täällä tänään
Palaamme kevään aikana marxismin juurille, kertoo Marx on
täällä tänään –opintopiiristä Outi Mononen.
– Tutkimme historiallista materialismia, dialektiikkaa, taloustiedettä, sosialismia ja päädymme siihen, mitä on tehtävä?
Opintokerho on siirtynyt Kal
lion kirjastosta Herttoniemen
metroaseman lähelle, SKP:n toimiston kokoustiloihin, Hitsaajankatu 9.
– Tarjoamme itsellemme teetä, kahvia ja kakkua. Opiskelun
lisäksi teemme 28.helmikuuta
opintoretken Turkuun kolmanteen Pääoma-seminaariin, ker-

too Outi.
Pääoma-seminaarissa on kymmenkunta puhujaa professori Jan-Otto Anderssonista toimittaja Hannu Taanilaan. Lisätietoja siitä löytyy Demokraattisen sivistysliiton ja Marx-seuran
nettisivuilta.
Juuri tämän lehden mennessä painoon syvennyttiin opintopiirissä Marja Heinäsen alustamana dialektiikkaan.
Seuraavalla kerralla keskiviikkona 11.3 kello 18 on taloustieteen vuoro ja Talvikki Koivu
avaa keskustelua. Aineistona ovat
Tiedonantajan Teoria&politiikka
-liitteet kahdesta aikaisemmasta

Pääoma-seminaarista.
Keskiviikkona 8.4. klo 18 on
Hannikaisen Arin puheenvuoro
sosialismista. Aineistona ovat artikkelit TA-tiedon kirjoissa Marxismi ja 2000-luku sekä Imperialismi ja sosialismi.
Keskiviikkona 16.5. klo 18
kysytään mitä on tehtävä? Outi
alustaa Leninin samannimisestä
teoksesta.
– Tervetuloa peruskysymysten
pariin. Nyt jos koskaan perusasioiden opiskelu on paikallaan, toivottaa Outi Mononen.

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
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Lähikoulujen
puolesta,
opetuksesta ei saa
leikata

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja väsyneiden perheiden palvelujen puolesta puhuva Emmi Tuomi (kuvassa keskellä) on ollut mukana myös toiminnassa Nurkan ja muiden lähikoulujen puolesta.

Psykologi vaatii jokaiselle
tarpeensa mukaan
Emmi Tuomi on huolissaan koko yhteiskunnan läpäisevästä
eriytymisestä. Omassa työssään
kehitysvammaisten psykologina
hän kohtaa yhä enemmän syrjäytymisvaarassa olevia erityisnuoria ja väsyneitä perheitä.
– Pelkään, että Suomi jakautuu enenevässä määrin paremmin ja huonommin voiviin. Iso
osa lapsista ja nuorista saa toki
hyvää palvelua, mutta heikoimmassa asemassa olevat yhä puutteellisempaa, Tuomi kertoo.
Eriytymiskehitys tapahtuu
usein integraation nimissä. Lähtökohtana on, että erityisoppilaat
tai vammaiset ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia muiden kanssa. Käytännön tavoitteena on esimerkiksi, että kaikki opiskelevat
yhdessä tai että kehitysvammai-

set saavat terveyspalvelunsa lähiterveysasemalta. Todellisuudessa
muun muassa kuntien valtionapujen leikkausten vuoksi ihmiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa resurssien suhteen asuinkunnasta riippuen.

Hienot sanat,
entä käytäntö?
Emmi Tuomen mielestä integraatio ja inkluusio, yhtenäinen
ja osallistava koulu ovat hienoja ja kannatettavia ideoita, mutta ne eivät voi olla säästötoimi
vaan vaativat paljon lisärahaa
perustasolle.
– Entä lapset, jotka eivät pysty
integroitumaan, koska resursseja
leikataan erityisopetuksesta, las-

tensuojelusta ja psykiatriasta?
Tuomella on vahva epäily siitä,
että inklusiivisia käytäntöjä kehitetään valtakunnan tasolla ilman perustietoa siitä, miten asiat
ovat. Myös kapea-alainen tehokkuuden ja tuottavuuden korostaminen vääristää havaintoja.
– Nyt puhutaan hyvinvoinnin
osa-alueesta, jota ei pidä alistaa
kilpailulle eikä yksityiselle rahalle. Silti julkisella sektorilla lakkautetaan laitoksia ja samaan
aikaan rakennetaan isoja, yksityisiä uuslaitoksia. Näihin, usein
ylikansallisten yhtiöiden omistamiin laitoksiin sijoitetaan mielenterveyskuntoutujia, vanhuksia ja
kehitysvammaisia, vaikka heidän
tarpeensa ovat erilaisia.
Puistolan-Heikinlaakson alueella asuva Emmi Tuomi on edus-

kuntavaaleissa SKP:n ehdokkaana. Hän vaatii tasavertaisuutta
tavalla, joka takaa palvelut jokaiselle tarpeensa mukaan. Hänen Suomessaan peruspalvelut
kuuluvat kaikille, ja niiden päälle yksilölliset tarpeet huomioivat
erityispalvelut.
– Yhdenvertaisuus ja yksilöllisyys eivät saa sulkea toisiaan
pois. Erityisoppilas integroituu
muiden mukaan vain riittävällä yksilöllisellä ja yhteisöllisellä
tuella. Kehitysvammainen oppii
itsenäisemmäksi kansalaiseksi
riittävän tuen, harjoittelun ja itsetunnon kautta. Perheitä on tuettava ajoissa ja paljon, mutta jos
voimat kuitenkin loppuvat, lapselle on löydyttävä myös toinen
hyvä vaihtoehto, Tuomi tiivistää.
KALLE HERNBERG
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Koulutus on jokaiselle kuuluva
oikeus ja myös Helsingin kehityksen tärkeä voimavara. Koulutuksen merkitys muistetaan
juhlapuheissa, mutta käytännössä Helsingin budjetista sopineet eduskuntapuolueiden
valtuustoryhmät leikkaavat
opetuksesta.
Opetuslautakunnan yksimielisesti hyväksymä tulosbudjetti vähentää ensi vuonna
niin määrärahoja kuin koulutiloja oppilasta kohti laskettuna. Opetuksen määrärahat
vähenevät reaalisesti, vaikka
peruskouluun tulee ensi vuonna noin 1 200 oppilasta lisää.
Samalla leikataan ns. tukipalveluja. Tulosbudjetin mukaan
leikkaaminen jatkuu vielä rajumpana vuonna 2016.
Opetusviraston johto esittää
palveluverkon keskittämistä
jatkossa niin, että perusopetuksessa ja lukioissa koulut
kootaan hallinnollisesti vähintään 500 oppilaan yksiköiksi.
Päiväkotien minimikoko olisi
63 lasta. Mitään kasvatuksellisia, sosiaalisia tai asuinalueiden kehitykseen liittyviä perusteluja tälle keskittämiselle
ei ole esitetty. Tarkoituksena
on opetusviraston menojen vähentäminen lopettamalla osa
lähikouluista ja leikkaamalla
menoja, joita hallinnollisen yhdistämisen jälkeen tulisi isoissa yksiköissä oppilasta kohti
vähemmän.
Suomen
kommunistisen
puolueen Helsingin piirijärjestö
vastustaa leikkaamista lasten
ja nuorten varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta. Helsingin
kaupungin satojen miljoonien
eurojen ylijäämät osoittavat,
että opetuksen ja varhaiskasvatuksen rahoitusta voidaan
lisätä.
SKP:n piirijärjestö vaatii
kouluverkkoa koskevien linjausten alistamista keskusteluun
asukastilaisuuksissa, kouluissa ja verkossa. Päätökset asiassa tulee tehdä kaupunginvaltuustossa. Lähikoulujen vähentämisen sijasta on turvattava kattava kouluverkko koko
kaupungin alueella. Lähikouluilla on tärkeä merkitys sekä
koulutuksen tasa-arvon että
asuinalueiden yhteisöllisyyden
kehitykselle.
SKP:n Helsingin kaupungin
piirikomitea, 14.1.2015

Karl Marxin
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