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Vaihtoehtoinen politiikka ja kulttuuri
valtasivat Vanhan ylioppilastalon

vastavirtaan!
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Hallitus
vie kohti pahoinvointi
yhteiskuntaa
Pääministeripuolue kokoomus viljelee viestinnässään kauniita sanoja. On välittämistä, vastuullisuutta, mahdollisuuksien tasa-arvoa. Paremminvointiyhteiskuntaa. Ja toivoa!
Tavallisten työtätekevien, eläkeläisten, työttömien ja lapsiperheiden – siis ihmisten enemmistön – näkökulmasta nämä sanat ovat tyhjää
täynnä. Hallitus on nimittäin päättänyt ensi vuoden budjetilla antaa entistäkin kylmempää kyytiä
pienituloisille.
Budjetti leikkaa rajusti kuntien valtionosuuksia. Tämä ajaa kuntia entisestään säästämään peruspalveluista sekä korottamaan kunnallisveroa –
jota pienituloiset maksavat suhteellisesti eniten, ja
kaikkein suurituloisimmat eivät pääomatuloistaan
lainkaan.
Lapsilisiä leikataan. Kun ihmiset heräsivät vastustamaan leikkauksia, päätettiin niitä kompensoida lapsivähennyksellä tuloverotuksessa. Se
ei kuitenkaan auta kaikkein pienituloisimpia,
toimeentulotuen saajia ja opiskelijoita, jotka eivät
vähien tulojen takia maksa tuloveroa.
Sosiaalietuuksien indeksikorotuksia leikataan,
lääkekorvausten omavastuuosuuksia nostetaan
ja työmatkakulujen verovähennysoikeutta vähennetään. Asumismenot nousevat, sähkö ja lämmitys
kallistuvat. Esityksiä työllisyyden, vuokra-asuntotuotannon ja kunnallisten palvelujen kohentamiseksi budjetista ei juuri löydy, mutta yrityksiä ja
suurituloisia sen sijaan tuetaan.
Kokoomus on omien sanojensa mukaan arvopuolue, ja ne arvot Alexander Stubbin hallituksen politiikassa tulevat harvinaisen selviksi. Hyvinvointia ei ajeta kaikille, vaan vain jo ennestään
hyväosaisille. Surullista, ja koko työväenaatetta
halventavaa on, että myös sosialidemokraatit ja valtionvarainministeri Antti Rinne näyttävät jakavan
monet näistä arvoista budjetin hyväksyessään.
Kaunopuheiden pintaa raaputtamalla paljastuu
suunta kohti pahoinvointiyhteiskuntaa, jossa rikkaat
rikastuvat ja köyhät entisestään köyhtyvät. Tätä suuntaa muuttamaan tarvitaan laajaa vasemmiston,
ammattiyhdistysliikkeen
ja kansalaisjärjestöjen
yhteistyötä, jossa ei valheellisen sanahelinän anneta hämätä.
IRENE AUER
SKP:n Helsingin
piirisihteeri

H tapahtumia H händelser H events H
H 22.10. Kuntajakoselvityksen esittely Helsingin
kaupunginvaltuustolle H 23.-26.10. Helsingin kirjamessut
Tiedonantaja mukana Kultti ry:n osastolla. H 24.10. YK:n päivä
ja kulkue rauhan ja ympäristön puolesta klo 17 eduskuntatalolta.
H 25.10. Aulikki Oksasen 70-vuotisjuhlakonsertti Savoyssa.
H 27.10. SKP:n ja Helsinki-listojen evästystilaisuus Helsingin
budjetista klo 18 Kontulan Lähiöasemalla. H 30.10. Nuorten
Ruuti-Expo vaikuttamistapahtuma kaupungintalolla.
H 3.11. Venäjästä keskustelemassa Maanantaiklubilla klo
19 suurlähettiläs Heikki Talvitie ja Ulkopoliittisen instituutin
tutkija Katri Pynnöniemi. Kahvila Bergga, Viides linja 14,
Karhupuisto. H 5.11. Helsingin kaupunginvaltuusto aloittaa
vuoden 2015 budjetin käsittelyn klo 16. Kokousta voi seurata
suorana ja tallenteena www.helsinkikanava.fi H 8.11. Stadin
työväenkirjallisuuden päivä Työväenliikkeen kirjastolla.
H 12.11. Kaupunginvaltuusto päättää budjetista.

Maunulassa asukkaat, virkamiehet ja arkkitehdit ovat suunnitelleet yhdessä uutta monitoimitaloa.

Lähidemokratia tuo
tulosta Maunulassa
Helsingissä oli viime vuonna
kymmenkunta lähidemokratiakokeilua, yksi niistä Maunulan
demokratiahanke. Asukkaat ovat
olleet mukana suunnittelemassa
Maunulaan uutta kirjasto-, työväenopisto- ja nuorisotaloa sekä
asukastalo Saunabaaria toiminnan laajentamista.
Maunulan kokeilun onnistumisesta kertoo, että se jatkuu
edelleen, vaikka kaupunki päätti kokeilusta vain viime vuodelle.
Sen kokemukset ovat kiinnostavia nyt kun Helsingissä pitäisi
tehdä johtopäätöksiä kokeiluista ja kun kuntalakiin on tulossa
mahdollisuus asukkaiden valitsemille lähidemokratian elimille ,
joilla voidaan antaa päätösvaltaa
osallistuvalla budjetoinnilla.

Osallistuvaa suunnittelua
Maunulassa on pitkään toimittu kulttuuri- ja monitoimitalon
saamiseksi alueelle. Itsekin tein
siitä valtuustossa monena vuonna aloitteet. Nyt hanke on lopulta etenemässä ja talon rakentaminen alkaa ensi vuonna.
Demokratiahankkeessa asukkaat osallistuvat talon suunnitteluun. Aluksi järjestettiin työpajoja ja ideoitiin arkkitehtitoimisto
K2S:n kanssa talon arkkitehtuu-

ria, tilaratkaisuja ja tekniikkaa.
Sitten hanke laajeni myös puistoalueen suunnitteluun. Tänä syksynä siirryttiin ideoimaan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon tulevaa toimintaa.
Tämä on Helsingissä ensimmäinen kerta, kun asukkaat ovat
mukana tilasuunnittelussa alusta alkaen ja kaikissa vaiheissa
aina tekniikkaa myöten. Asukkaiden toiveita kartoitettiin aluksi joka kotiin jaetulla kyselyllä ja
netissä. Kaikille avoimissa tapaamisissa valittiin lisäksi edustajat,
jotka ovat osallistuneet suunnittelijoiden ja virastojen virallisiin
kokouksiin.
Kokemus on ollut positiivinen
niin asukkaille, arkkitehdeille
kuin virkamiehille. Asukkaiden
osallistuminen on tuonut suunnitteluun lisää avoimuutta ja näkökulmia. http://maunula.blogspot.fi

Asukastalo laajenee
Helsingissä on jo toista vuotta
väännetty kättä siitä, jatkaako
kaupunki asukastalojen ylläpitämistä vai luopuuko sote-virasto
näistä alueellisen sosiaalityön ja
asukastoiminnan tiloista. Demokratiahanke on tuonut Maunulassa tässäkin tulosta. Sen aloit-

teesta asukastalo Saunabaarille saatiin lisää tilaa, kun talon
katutasolla ollut Hekan toimisto
muutti pois.
Kiinteistöviraston tilakeskus
vaati tiloista aluksi markkinahintaa, mutta neuvottelujen jälkeen
päästiin lopulta selvästi edullisempaan ratkaisuun. Katutasolle tulivat asukastila Mediapaja
ja Maunula-seura, Saunabaarin
vapaaehtoisten ryhmä, luovan
työn tekijöiden työhuone Månsas
ja vanhalla, purkutuomion saaneella ostarilla toiminut Helsingin Eläinsuojeluyhdistys. Lisäksi
toiseen kerrokseen saatiin maksuton kokoushuone.
Nyt on tärkeää, että sote-virasto ei vetäydy Saunabaarilta. Alueellisen sosiaalityön, kuntouttavan työtoiminnan, erityisryhmien
tukemisen ja muita matalan kynnyksen sote-palveluja ei siirtää
vapaaehtoistyön harteille.
Helsinki voisi ottaa mallia lähidemokratiassa Rovaniemeltä.
Siellä on asukkaiden kyläkokouksissa valitsemista edustajista koottu aluelautakunnat, jotka päättävät kaupungin budjetin puitteissa suuresta osasta
lähipalveluja.
YRJÖ HAKANEN
Kaupunginvaltuutettu, asuu
Maunula-Pirkkolan alueella.

Marx on täällä tänään -opintopiiri
… suuressa taistelussa on
kolme muotoa, poliittinen,
taloudellinen, mutta myös
teoreettinen…
( Engels)

SKP:n Helsingin piirijärjestön
opintopiiri jatkaa kokoontumisiaan Kallion kirjaston Dekkarissa. Kokoontumispäivä on keväästä muuttunut ja opiskeluaikamme lyhentynyt puolella tunnilla.
Kokoontumispäivien määrä on
sitä vastoin lisääntynyt; syksyn
seuraavat opintopiiripäivät ovat
28.10., 19.11. ja 10.12. Lokakuun 28.päivä kokoontuminen on
muualla kuin Kallion kirjastolla.
Tiedonantajan ilmoituspalstalla
ja piirin nettisivuilla kerromme,

missä silloin kokoonnumme.
Imperialismi, tämä kapitalismin korkein vaihe, on tutkimuskohteena tänä syksynä. Eikä
suotta! Syyskuussa keskustelimme Seppo Ruotsalaisen alustamana Ukrainan kriisin taustoista. Imperialistisen politiikan ja
ristiriitojen osuus kriisin syntyyn, pitkittymiseen, sotaan ja
ihmisten kärsimykseen kirkastui
ja sai tuomionsa.
Lokakuun alussa tutkimme
Leninin kirjasta Imperialismi,
kapitalismin korkein vaihe. ”Siitä
lähtien kun sosialismista on tullut tiede, sitä on myös tieteenä
käsiteltävä ts. sitä pitää tutkia”.
Leninin kirjasen voi saada opintopiirissä, meillä on sitä jokunen
kappale. Kannattaa myös hankkia luettavaksi kirjanen Imperia-

lismi ja sosialismi tänään (toim.
Yrjö Hakanen, TA-Tieto Oy)
Helsingin piirijärjestön opintopiiri toivottaa Sinut lämpimästi
tervetulleeksi teoreettisen taistelun eväitä kartuttamaan Kallion
kirjaston Dekkariin!
OUTI MONONEN
SKP:n Helsingin piirin
puheenjohtaja
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Sote-uudistus romuttaa
lähipalveluja ja demokratiaa
En ole koskaan ennen nähnyt
lakiesitystä, jonka valmistelijat
epäilevät niin vahvasti esityksen
perustuslainmukaisuutta kuin
tässä esityksessä, kommentoi
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislakiesitystä kuntalainsäädännön pitkän linjan asiantuntija Kari Prättälä.
Kuntaliiton johtavan lakimiehen tehtävästä äskettäin eläköitynyt Prättälä näkee monia
perustuslaillisia ongelmia soteesityksessä, jolla päätösvalta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä aiotaan
siirtää kunnista viidelle sotekuntayhtymälle.
– Kunnan taloudellinen päätösvalta sosiaali- ja terveyspalveluissa katoaa. Kunnan maksuvelvollisuus säädetään lailla, mutta
tulot riippuvat sote-alueen päätöksistä. Sote-alueen päättäjiä ei
valita vaaleilla. Kunnan tehtävät
määritellään sote-alueen järjestämispäätöksellä eikä lailla.
Maakuntahallinto ratkaisisi
kaikki sote-uudistuksen perustuslailliset ongelmat, Prättälä
katsoo. Hän kysyy, miksei kaksitasoinen paikallishallinto voisi olla myös Suomen malli, kuten monissa Euroopan maissa, ja miksei
kuntien erilaisuutta tunnusteta.
Prättälän mielestä on selvää,
että palveluja tullaan keskittämään, koska tavoiteltuja säästöjä ei muuten saada aikaan. Hän
alusti aiheesta Suomen kommu-

Järkevintä olisi, että uusi hallitus lähtisi vaalien jälkeen miettimään koko kuntauudistuksen uusiksi, katsoo kuntalainsäädännön asiantuntija
Kari Prättälä.
nistisen puolueen ja Demokraattisen sivistysliiton seminaarissa
syyskuun lopulla Kirjan talolla.

Puolet pois kunnallisesta
äänioikeudesta?
Sosiaali- ja terveysministeriö on
pyytänyt kuntien valtuustoilta
lausunnot sote-esitykseen. SKP:n
ja Helsinki-listojen Yrjö Hakanen
esitti asiaa Helsingin valtuuston
käsittelyyn. Kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen (kok) tilasi kuitenkin lakimiehiltä vastauksen, jossa
todisteltiin, että lausunto ei kuulu valtuustolle. Näin se olisi pää-

tetty ilman julkista keskustelua
kaupunginhallituksessa. Parin
viikon väännön jälkeen lausunto
tuli kuitenkin valtuustoon.
Vaikka lakiesitys johtaa lähipalvelujen karsimiseen, lisää
eriarvoisuutta palvelujen saamisessa, karsii kuntien rahoitusta
ja siirtää päätösvallan palvelujen
järjestämisessä pois kunnilta ja
asukkaiden vaaleilla valitsemilta edustajilta, valtuustossa vain
Hakanen ehdotti sen hylkäämistä
ja perusteiltaan toisenlaista uudistusta. Kaikki muut alistuivat
eduskuntapuolueiden johtajien
keväällä sopimiin linjauksiin, jotka tehtiin ilman mitään avointa

keskustelua.
Hakasen mielestä suuri osa
kunnallisesta
äänioikeudesta tehdään tyhjäksi, kun valta
sote-palvelujen järjestämisessä
viedään yli miljoonan asukkaan
kuntayhtymälle, jonka johtoa ei
valita vaaleilla. Tätä on perusteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen
integraatiolla, mutta käytännössä palveluja keskitetään erikoissairaanhoidon tarpeista lähtien.
Suurimmat ongelmat ovat kuitenkin peruspalveluissa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa, jotka edellyttävät paikallista
tuntemusta.
– ”Hallintohimmeleiden” poistamisen sijasta nyt tehdään jättimäistä tilaaja-tuottajabyrokra
tiaa. Sen kautta kierrätetään
puolet kuntien rahoista, vuodessa noin 25 miljardia – ja se
kiinnostaa tietysti yksityisiä
palveluyrityksiä.
Kun demokratia kaventuu ja
valtio leikkaa kuntien sote-budjettiraameja, ovat yhä useammat
lähipalvelut uhattuna. Eikä tämä koske vain pieniä kuntia vaan
myös Helsingin lähiöitä, varoitti
Hakanen. Hän esitti peruspalvelujen säilyttämistä kuntien päätösvallassa ja erikoistason palvelujen järjestämistä maakuntatasolla, jonka hallinto valittaisiin
vaaleilla. Samalla pitää lisätä
kuntien rahoitusta luopumalla
suuryritysten ja hyvätuloisten
verohelpotuksista.

Automaattimetro
jumittaa yhä
Helsingin metron automatisointi on myöhässä alkuperäisestä aikataulusta
HKL:n johtokunnalle esitettyjen arvioiden mukaan
jo viisi vuotta. Automatisoinnista vastaavan Siemens-yhtiön mukaan töistä on valmiina Helsingin
metron osalta 60 % (laituriovien osalta 18 %), länsimetron automatisoinnista
19 % ja metrovarikon osalta 46 %.
Samaan aikaan metron
automatisoimisen kustannukset ovat nousseet jo
puolella, yli 100 miljoonaa
euroa alkuperäisestä. Projekti on edennyt vuodessa vain viitisen prosenttia.
Viivästykset maksavat joka
viikko miljoona euroa.
Kaiken lisäksi automaattimetroa ei voida liikennöidä yhtä monen
vaunun mittaisena kuin
nykyisin ruuhka-aikoina
tehdään.

Räty-gate

Tonttivuokrat
jopa 15kertaisiksi

Vähissä näyttävät olevan kykypuolue kokoomuksen osaajat
sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Ainakin Helsingissä kokoomuksen pieni kaveripiiri jakaa johtajapaikkoja sulle-mulle –periaatteella, eikä pätevyydestä ole niin
väliä.
Kokoomuksen puheenjohtaja
Alexander Stubb nosti Helsingin
apulaiskaupunginjohtaja Laura
Rädyn sosiaali- ja terveysministeriksi. Räty oli kunnostautunut
kun Jan Vapaavuoren vetämässä kokoomuksen työryhmässä
valmisteltiin uusi sote-malli, jolla kunnilta viedään päätösvalta
sote-palvelujen järjestämisessä.
Räty siirtyi ministeriksi kesäkuussa. Kokoomuslainen kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ei
kuitenkaan laittanut Rädyn sijaisuutta avoimeen tai edes kaupungin sisäiseen hakuun. Sen sijaan kokoomuksen kaveripiirissä
sovittiin, että Räty vaihtaa paikkaa kansanedustaja Lasse Männistön kanssa. Männistön siir
tyessä apulaiskaupunginjohtajan
sijaiseksi, olisi Räty noussut varasijalta kansanedustajaksi.
Kolmen suurimman valtuustoryhmän johtajien sopimuksella Männistö ajettiin läpi, vaikka
hänellä ei ollut sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta eikä
muuta kokemusta alalta kuin
lyhyt keikka kunnille yksityisiä
palveluja myyvän Mediverkko
Oy:n markkinointitehtävissä. Kokoomus pelasi vihreiden ja SDP:n
ryhmät hiljaiseksi koplaamalla

Kiinteistövirasto esittää
rajuja tonttivuokrien korotuksia 170 kiinteistöyhtiölle, joilla on vanha
maanvuokrasopimus kaupungin kanssa. Korotukset nostavat tonttivuokrat
10 – 15-kertaisiksi. Korotukset nostavat asuntojen
vuokria ja yhtiövastikkeita noin 1,70 – 3,20 euroa
asuntoneliöltä.
Nyt vuorossa olevien
170 kiinteistöyhtiön joukossa on sekä yksityisiä
asunto-osakeyhtiöitä että
monia kaupungin omistamia Hekan vuokrataloja.
Korotukset perustuvat
kaupunginvaltuuston äänestyksen jälkeen vuonna 2010 hyväksymiin perusteisiin. Lähtökohtana on tonttimaan laskennallinen arvonnousu ja 4
prosentin reaalinen tuottovaatimus. Uudet tonttivuokrat ovat esimerkiksi
Tukholmaan verrattuna
kaksinkertaiset.
SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä teki jo tammikuussa aloitteen tuottotavoitteen alentamisesta kahteen prosenttiin ja
tonttien laskennallisen arvon määrityksen kohtuullistamisesta. Tonttivuokrien korotusesitys on tulossa
valtuustoon lähiaikoina.

Ex-apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty, nykyinen sosiaali- ja terveysministeri.
valinnan loppuvuodesta tulossa
olevaan kaupunkisuunnittelu- ja
kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan valintaan.
Valtuustossa Vasemmistoliitto esitti sijaisuuden laittamista
avoimeen hakuun. Sitä kannatti
17 valtuuston 85 jäsenestä. Varsinaisessa vaalissa Männistölle esittivät vastaehdokkaan vain
kristilliset (osastopäällikkö Juha Jolkkonen) ja SKP&Helsinkilistat (erikoislääkäri Antti Holopainen). Vaalissa Männistö sai
54 ääntä, Jolkkonen 9 ja Holopainen 4.
Kun Rädyn ja Männistön paikkojen vaihto ei onnistunutkaan
eduskunnassa, esitti kokoomus
sijaiseksi Pia Sutisen. Ehdotus
oli valmisteltu taas pienessä piirissä ilman julkista hakua ja liit-

tyi poliittisiin lehmänkauppoihin
muista apulaiskaupunginjohtajapaikoista. Sutinen on entinen
Rädyn vaalipäällikkö, jonka kokoomus ajoi pari vuotta sitten
sosiaaliviraston osastopäälliköksi ilman tehtävässä edellytettyä
alan koulutusta ja kokemusta.
Sutinen itse on kunnostautunut
päällikkönä, jolle menojen karsiminen on tärkeämpää kuin vastuu palvelujen saatavuudesta ja
laadusta.
Kokoomus perusteli eräiden
Sutista pätevämpien sote-viraston johtohenkilöiden sivuuttamista valinnassa sillä, että he
eivät ole kokoomuslaisia. Jos
Helsingissä olisi käytössä ns.
pormestarimalli, jossa kaupunginjohtajat jaetaan poliittisesti
vaalitulokset mukaan, tämä olisi

jotenkin hyväksyttävä perustelu.
Mutta Helsingissä ei ole pormestarimallia vaan tehdään viranhaltijavalinta, jossa laki kieltää
poliittisin perustein tapahtuvan
syrjinnän ja myös suosimisen.
Sutinen sai vaalissa 56 ääntä
ja Antti Holopainen 9 ääntä. Tyhjää äänesti 17 ja 1 äänestyslippu
hylättiin.
Tästä häpeällisesti sulle-mulle –pelistä kantavat kokoomuksen lisäksi vastuuta sen kanssa
sopimuksen tehneet vihreiden ja
SDP:n edustajat. Räty-gate on samalla varoittava esimerkki siitä,
mihin kokoomuksen ja vihreiden
ajama pormestarimalli voi viedä:
isot puolueet läänittävät johtapaikat, eikä pätevyydestä ja valtuuston yhteisistä linjauksista
tarvitse välittää.
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Sote-lautakunta käveli
Rajut terveysasemien
lakkautukset runnottiin
läpi vastustuksesta
huolimatta

Lähikoulujen puolesta on oltu liikkeellä, kun kokoomus ja vihreät ajavat kouluverkon karsimista vaikka lasten määrä Helsingissä kasvaa toista tuhatta vuodessa.

”Koulutuksesta ei saa leikata”
Pääministeri Alexander Stubb julisti kokoomuksen eduskuntaryhmän
kesäkokouksessa, että koulutuksesta ei saa leikata. Siihen pitää päinvastoin panostaa. Käytännössä Stubbin hallitus kuitenkin leikkaa opetuksen rahoitusta ja karsii lukio- ja
ammattikouluverkostoa.
Opetuksesta leikkaaminen ja kouluverkon karsiminen ovat kokoomuksen
linja myös Helsingissä. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (kok) esittää opetustoimeen miljoonien eurojen leikkauksia. Samalla lopetetaan lähikouluja.
Tapanilan alakoulu suljettiin ja alaasteen remontti keskeytettiin. Kaarelan koulu on saanut seuraukseen lopettamislistalle Kumpulan, Porolahden
ja Tenavatien koulut. Monikulttuurisena kouluna, yhteisö- ja työkasvatuksessa hyviä tuloksia saanut Soinisen koulu yhdistettiin Pukinmäen
peruskouluun.

si. Esimerkiksi Siilitien koululta siirrettiin oppilaita Herttoniemen ala-asteelle,
mutta Siilitien tilat ovat edelleen tyhjillään. Samaan aikaan ala-asteella on
jouduttu luopumaan osasta aineopintoluokkia ja ruokailu tapahtuu kolmessa 15 minuutin vuorossa.
Valtuustossa ja opetuslautakunnassa kouluverkon karsimista ovat ajaneet
kokoomuksen rinnalla erityisesti vihreät. Vasemmistoliitto olisi siirtänyt kouluverkon tarkastelun budjetin yhteyteen. Lähikoulujen lopettamis- ja yhdistämispäätösten hylkäämisesitykset
teki valtuustossa SKP:n ja Helsinki-listojen Yrjö Hakanen. Hylkäysesityksiä
tukivat VAS:n Dan Koivulaakso ja Sami Muttilainen sekä eräiden koulujen
osalta perussuomalaiset ja vihreiden
Sirkku Ingervo. Hakanen esittää opetustoimeen myös lisää rahaa.

Kyseenalaisia perusteluja

Opetusvirasto valmistelee lisää koulujen lopettamisia Tapanilan-Tapulikaupungin-Suutarilan alueella. Ala-asteikäisten lasten määrän ennustetaan
kuitenkin kasvavan alueella kymmenessä vuodessa lähes 10 prosentilla,
Tapulikaupungissa jopa yli 20 prosenttia. Satojen lasten lisäys ei mahdu nykyisiinkään kouluihin – saati jos tiloja
vielä vähennetään.
Muun muassa koulujen vanhempainyhdistysten alueyhdistys on kritisoinut opetusvirastoa siitä, että kouluverkosta pidetyt kuulemistilaisuudet ovat ”vain muodollisuuksia, eikä
todellista vaikuttamismahdollisuutta
ole ollut”. Virastoa arvostellaan myös
sen tuottamien tietojen toistuvasta
virheellisyydestä ja tilojen yhteiskäytön mahdollisuuksien puutteellisesta
kartoittamisesta.

Alppilan ja Yhtenäiskoulun lukioiden
yhdistäminen on esimerkki kouluverkon tarkastelun perusteiden ristiriitaisuudesta ja kyseenalaisuudesta. Opetussuunnitelmassa painotetaan yhtenäistä koulupolkua, pedagogiikan kehittämistä ja yhteisöllisyyttä. Alppilan
ja Yhtenäiskoulun perinteille kokeilukouluina ei annettu kuitenkaan arvoa.
Molemmissa hajotettiin yhtenäinen
koulupolku. ”Suuruuden ekonomia”
sivuutti kasvatusalan asiantuntijoiden
varoitukset, että isossa koulussa on
suurempi riski oppilaiden välisten erojen kasvamiseen. Toisaalta Käpylässä
ovat uhattuna Väinölän koulutilat.
Koulujen yhdistämisiä on perusteltu
tilakustannusten säästämisellä. Kyse
on kuitenkin tiloista, joiden kulut jäävät edelleen kaupungin maksettavak-

Vetoomus asukastalojen
puolesta
Helsingin sosiaali- ja terveysviraston
johtoryhmä linjasi syyskuun lopulla,
että asukastalot siirretään pois virastolta järjestöille tai muille yhteisöille.
Johtoryhmän mielestä riittää, että tuetaan järjestöjä työtoiminnassa. Sen
sijaan pois jää sosiaalialan ammatillinen työ, joka painottuu ehkäisevään
ja hyvinvointia vahvistavaan toimintaan sekä laaja-alaiseen räätälöityyn
työllistämiseen.
Hylkääkö sote-virasto köyhimmät ja
irtisanoutuu syrjäytymisen ehkäisemisestä meidän helsinkiläisten arjessa,

Taas uusi kouluverkon tarkastelu

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta
hyväksyi lokakuun alussa suunnitelman
terveysasema- ja neuvolaverkon rajusta
karsimisesta. Sen mukaan palvelut keskitetään kuuteen terveys- ja hyvinvointiasemaan ja viiteeen perhekeskukseen,
kun terveysasemia on nyt 25 ja neuvoloita 24. Jo aiemmassa kokouksessa lautakunta päätti lopettaa Kallion, Vallilan ja
Herttoniemen terveysasemat hyväksyessään uuden Kalasataman keskuksen
suunnitelman.
Lähiterveysasemien ja neuvoloiden lopettamisen ja palvelujen keskittämisen
kannalla olivat lautakunnan sosialidemokraattinen puheenjohtaja Maija Anttila sekä kokoomuksen, vihreiden, Rkp:n
ja keskustan edustajat. Vastaan äänestivät Vasemmistoliitto, perussuomalaiset
ja toinen demariedustaja. Lähipalvelujen
vähentämistä vastustava SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä ei ole edustettuna
lautakunnassa.

Perustelut
kestämättömiä
Palvelujen keskittämiselle esitetyt perustelut ovat yksi toisensa jälkeen osoittautuneet kestämättömiksi.
Aiemmin vedottiin tilakustannusten vähentämiseen, nyttemmin sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseen ja yhdistämiseen. Suurimmat ongelmat ovat kuitenkin terveyserojen kasvu, hoitoon pääsyn
hankaluus ja ehkäisevän toiminnan vähyys. Mikään näistä ongelmista ei ratkea
keskittämällä.
Hyvin toimivat ja tasavertaiset palvelut
edellyttävät lisää resursseja ja matalan
kynnyksen hoitoonpääsymahdollisuutta
omalla asuinalueella. Sosiaali- ja terveyspalveluja voidaan myös yhdistää lähipalveluja karsimatta. Itse asiassa terveysasemien vähentäminen rikkoo monilla alueilla
palvelukokonaisuuden, jossa terveysaseman lisäksi ovat sosiaaliasemat, koulut ja
muut lähipalvelut. Vuokramenotkaan eivät keskittämissuunnitelman mukaan vähene vaan kasvavat.

Kenen ehdoilla
päätetään?
Sote-viraston kyselyissä asukkaiden suuri
enemmistö, 75-83%, piti tärkeänä palvelu-

Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymältä karta

jen säilymistä lähellä. Lähipalvelujen etuna on parempi paikallistuntemus ja mutkaton yhteistyö.
Viraston suunnitelmissa suurten keskuksien rinnalle lupaillaan sähköistä palvelua ja kotikäyntejä. Näistä ei kuitenkaan
ole tarkempia suunnitelmia eikä tietoa rahoituksesta. Sähköiset palvelut näyttävät
tarkoittavan lähinnä internetin avulla tehtävää itsehoitoa ja kotipalvelut rajattuja
erikoistapauksia.
Palvelujen keskittäminen ei vastaa
asukkaiden eikä henkilöstön toiveita. Kaupungin väkiluku kasvaa ennusteiden mukaan 10 000:lla vuodessa ja se vaatii lisää

kysyvät Helsingin asukastalojen puolesta –verkosto, Alppilan Työttömät Työnhakijat, Alppila-seura ja Kumppanuustalo Hannan tuki.
Sote-viraston ylläpitämän 10 asukastalon toiminnat on kehitetty yhdessä asukkaiden ja alueiden toimijoiden
kanssa. Talot sijaitsevat pääosin alueilla, missä yhteiskäyttötiloja ei juuri ole ja
eriarvoistumiskehitys on nousussa. Ne
työllistävät vuosittain 300 helsinkiläistä. Maksuton toiminta luo kaikille mahdollisuuden osallistua. Ammatillinen
palveluohjaus sulautuu arkitoimintaan
matalan kynnyksen lähipalveluna, järjestöjen vetoomuksessa todetaan.
Kinaporin palvelukeskuksen iso salissa on pidetty jo kolme tilaisuutta lähiterveysasemien
puolesta. Kallion terveysaseman lopettamista onnistuttiin siirtämään kolmella vuodella,
mutta kamppailu jatkuu.

kaupunkilaisten ylitse

Kaupunginjohtajan budjettiesityksestä puuttuu osa keskustakirjaston rahoituksesta ja myös kirjastojen aineisto- ja palkkarahoista.

Kirjasto on teonsana
Helsingin uuden keskustakirjaston
rakentamiskustannukset ovat hankesuunnitelman mukaan 98 miljoonaa.
Valtio on sitoutunut rahoittamiseen 30
miljoonan osuudella. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan hyväksymä hankesuunnitelma tulee ensi vuoden alussa
valtuuston päätettäväksi.
Pilottihankkeet kertovat helsinkiläisten innostuneen keskustakirjastosta ja kaupunkitilan ei-kaupallisesta haltuun ottamisesta. Yksityiset rahoittajat ja sponsorit eivät sen sijaan
ole innostuneet keskustakirjastosta
kuten joissain vaiheessa oletettiin.
Kulttuurista kiinnostuneet yksityiset
rahoittajat odottavat ilmeisesti toista
wow-hanketta, Guggenheimia, enemmän kuin koko kansan lippakioskia.
Kaupungin rooli on tässä tilanteessa keskeinen ja sen on vastattava keskustakirjaston rahoituksesta – mutta
vaarantamatta muita kirjastohankkeiden investointeja, peruskorjauksia tai
riittäviä henkilöstöresursseja. Tämä
edellyttää tasokorotusta kaupungin
budjetin kirjastomäärärahoihin.

alta ovat kadonneet lähipalvelut. Jäljelle jäävät vain kartassa näkyvät isot keskukset.

lähiTerveysasemat uhtattuna
Sosiaali- ja terveyslautakunnan suu
nnitelman mukaan
Helsinkiin perustetaan kuusi terveys
- ja hyvinvointikeskusta.
Samalla aiotaan lopettaa 10 – 15 vuo
den kuluessa nykyiset
terveysasemat.

Päätetty lopettaa
2018 mennessä:
Herttoniemen terveysasema
Kallion terveysasema
Vallilan terveysasema
Takoitus lopettaa :
Haagan terveysasema
Jakomäen terveysasema
Kannelmäen terveysasema
Kivikon terveysasema
Kontulan terveysasema
Laajasalon terveysasema
Laakson terveysasema

Lauttasaaren terveysasema
Malmin terveysasema
Malminkartanon terveysasema
Maunulan terveysasema
Munkkiniemen terveysasema
Myllypuron terveysasema
Oulunkylän terveysasema
Paloheinän terveysasema
Pihlajamäen terveysasema
Pitäjänmäen terveysasema
Puistolan terveysasema
Suutarilan terveysasema
Töölön terveysasema
Viiskulman terveysasema
Vuosaaren terveysasema

palveluja, mutta määrärahoja leikataan.
Samalla kun kunnallisia terveysasemia
karsitaan, yksityisiä terveysasemia syntyy lisää.
Kun sote-lautakunnan suunnitelmaa
aletaan toteuttaa, kohtaavat päättäjät
vielä monta vastalausetta asukkaiden ja

työntekijöiden taholta. Kamppailua ei ole
vielä hävitty. Jokaisesta terveysasemasta
ja neuvolasta tullaan kamppailemaan.
HEIKKI KETOHARJU
SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmän
sihteeri
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Uudenlainen kirjasto ja
vuorovaikutustila
Keskustakirjasto ja hyvin toimivat lähikirjastot ovat kaikille avoimia, eikaupallisia julkisia tiloja, jotka raken-

tavat yhteisöllistä kulttuuria. Ne ovat
erityisen tärkeitä kulttuurienväliselle kohtaamiselle, maahanmuuttajille,
nuorille, ikääntyville ja syrjäytymisvaarassa oleville.
Helsingin keskustakirjasto on myös
valtakunnallisen kirjastotoiminnan
tiennäyttäjä. Lähikirjastot vahvistavat keskustakirjaston kanssa tasatahdissa omaa paikkaansa sivistysvaltion
kulttuuri- ja demokratiatiloina.
Helsingin kirjastot ovat pilotoineet
keskustakirjaston käyttäjäideoita ja
uusia toimintoja. Voi sanoa, että keskustakirjastoa on ikään kuin jo alettu
rakentaa, koska sitä on kehitelty toimintasisältöinä ja pikkupilotteina jo
ennen varsinaisen fyysisen talon rakentamista. Kaupunkilaiset ovat osallistuneet toiminnan suunnitteluun
ideatasolla esimerkiksi osallistuvan
budjetoinnin hankkeilla.
Uusi kirjastokonsepti tarkoittaa
myös kirjaston avautumista yhteiskunnalliseksi vuorovaikutustilaksi.
Keskustakirjastosta tulee paikka ja
julkaisukanava kaupunkilaisten yksilöllisille ja kollektiivisille tekemisille, mikä edistää aktiivista kansalaisuutta ja vahvistaa osallistuvaa
demokratiaa.
JP Väisänen
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan
jäsen

Pajusella väärä lääke
alueiden eriytymiseen
Helsingin kokoomuslainen kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on ilmaissut huolensa asuinalueiden elintasoeroista ja kiihtyvästä epätasa-arvoistumisesta (HS 1.10.). Tilanteen pitäisi
”saada hälytyskellot soimaan kaikilla”.
Hälytyskellot kuitenkin soivat minulla
ja monella muulla, kun alueiden eriytymisestä puhuu hurskastellen mies,
joka puolueineen tätä eriarvoistumista aiheuttaa.
Kokoomusjohtoinen Helsinki on
karsimassa rankalla kädellä terveysasemia ja neuvolapalveluita. Myös tärkeää matalan kynnyksen sosiaalityötä
tekevien ja muun muassa monia pitkäaikaistyöttömiä työllistävien asukastalojen tulevaisuus on uhan alla.
Menneinä vuosikymmeninä Helsingin ylpeydenaiheena pidettyä leikkipuistotoimintaa arvostetaan nyt niinkin paljon, että esimerkiksi keskellä
Kontulaa sijaitseva leikkipuisto Lampi on ollut vuosia suljettuna. Leikkipuiston ympäristössä asuu valtavasti
pienituloisia lapsiperheitä ja maahanmuuttajia, joiden palvelujen karsimi-

sen luulisi pöhkömmänkin tajuavan
vain lisäävän alueiden epätasa-arvoa
ja sosiaalisia ongelmia.
Vanhojen ostareiden pieniltä kaupoilta on viety elinmahdollisuuksia
kaavoittamalla jättikokoisia kauppakeskuksia ja kiihdyttämällä vuokrien
nousua.
Riskialueiden eriytymiseen Pajunen
tarjoaa ratkaisuksi ostarien pubien
kieltämistä. Ehdotus taitaa olla paitsi lainvastainen myös typerä: mahdolliset pubien aiheuttamat häiriöt vain
siirtyisivät lähikallioille ja rappukäytäviin, siis lähemmäs koteja ja kauemmas valvonnasta.
Epätasa-arvoistumista estetään
parantamalla työllisyyttä ja julkisia
peruspalveluja lähipalveluina kaikilla asuinalueilla; lisäämällä resursseja sinne, missä niitä erityisesti tarvitaan. Nyt Helsinki tekee täysin
päinvastaista.
IRENE AUER
Luokanopettajaopiskelija ja pienen
lapsen äiti Kontulasta
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Euroopan vasemmistolla
riittää haasteita
Vasemmiston haasteet vaihtelevat eri puolilla Eurooppaa, mutta yhteisiä kamppailuja ja visioita löytyy paljon. Tämä kävi ilmi
syyskuun lopulla, kun Vastavirtafestivaalin keskusteluissa kuultiin näkökulmia niin Suomesta,
Ranskasta, Ruotsista ja Virosta
kuin Euroopan ulkopuolelta.
Suomen kommunistisen puolueen yhteistyössä muun muassa
Euroopan vasemmiston kanssa
Vanhalla ylioppilastalolla järjestämän festivaalin ohjelmassa oli yli
kymmenen keskustelutilaisuutta, Mikko Perkoilan vetämä lasten soitintyöpaja sekä konsertti,
jossa esiintyivät Joose Keskitalo, Sakari Kukko & Helle, Ritva
Sorvali, Hannibal & DjammyG
sekä Kairon Tahririn aukion trubaduuri Ramy Essam.

Luokkakysymykset esille
Ruotsissa vasemmisto sai syksyn
vaaleissa muutaman lisäpaikan,
mutta rasistinen Ruotsidemokraatit nousi kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi 13 % kannatuksella. Ruotsin Vasemmistopuolueen Jeanette Escanilla
näki Ruotsidemokraattien nousun taustalla porvarihallituksen kahden vuotta harjoittaman
politiikan.
– Ruotsalaisten kuva omasta
yhteiskunnasta oli pitkään rakenteellisesti vapaa rasismista.
Ei huomattu sen nousua eikä toimittu johdonmukaisesti sitä vastaan. Muodissa ovat olleet helpot selitykset: työttömyys johtuu
laiskuudesta ja maahanmuutosta, totesi vasemmiston haasteita
koskevaan keskusteluun osallistunut Escanilla.
Tehokkain tapa toimia rasismia vastaan on puuttua taloudellisiin ja sosiaalisiin luokkakysymyksiin, hän painotti. Esimerkiksi Ruotsin budjettivaje ei ole

Ranskan kommunistisen puolueen Alain Hayot, SKP:n JP Väisänen ja Ruotsin Vasemmistopuolueen Jeanetta Escanilla (kuvassa oikealla) keskustelemassa Vastavirtafestivaalilla.
syntynyt pakolaisten vastaanottamisesta ja maahanmuutosta vaan porvarihallituksen veronalennuksista, jotka eivät olisi
toteutuneet ilman Ruotsidemokraattien tukea.

Kahden kerroksen väkeä
Vaikka radikaalia vasemmistoa
kokoava Euroopan vasemmisto
eteni kevään eurovaaleissa, ei tilanne Virossa ole helppo. Eestin
yhdistyneen vasemmiston Viktor Poljakoff kertoi vaikeuksista, kun liki kolmanneksella asukkaista ei ole Viron kansalaisuutta eikä esimerkiksi vaalioikeutta.
Viroa ja venäjää puhuvien välillä
on juopaa. Ay-liike on heikko ja
nuoret lähtevät ulkomaille työn
perään.

Yhteiskunnan kolme kriisiä
Äärioikeistolaisen Kansallisen
rintaman nousu Ranskassa kertoo nyky-yhteiskunnan kolmesta kriisistä: talouskriisistä ja sen
tuomasta epävarmuudesta, politiikan kriisistä rahavallan kaventaessa reformistisen politiikan
liikkumavaraa sekä merkitysten
ja sivilisaation kriisistä, arvioi
professori Alain Hayot Ranskan
kommunistisesta puolueesta.
– Nationalistinen populismi
on täyttänyt aukon, joka on syntynyt kun osa vasemmistosta
on liittoutunut uusliberalistien
kanssa ja radikaali osa ei ole löytänyt vaihtoehtoa, joka kokoaisi
laajasti joukkoja.
Tilanne vaatii uutta vapauttavaa viestiä. Keskeistä on työelämässä tapahtuva taistelu, uusi

visio työstä ja uusia keinoja työn
tulosten hallitsemiseen. Valta ja
demokratia on määriteltävä uudelleen, ja siinä tärkeää on suora
ja osallistuva demokratia.
Lisäksi Hayot visioi vasemmistolaista liikettä.
– Siihen sisältyy kommunismin toivo oikeudenmukaisuudesta, tasavertaisuudesta ja jakamisesta, feministinen unelma
naisten ja miesten – jokaisen ihmisen – yhtäläisistä oikeuksista,
ekologinen vaatimus ja utopia
maailmankulttuurista, jossa jokainen kulttuuri voi kukoistaa ja
elää suhteessa muihin.

Radikaali
vasemmistorintama

puheenjohtaja JP Väisänen korosti, että puheiden lisäksi teoriat
on saatava toreille ja työpaikoille. On puhuttava niin, että työn
mies ja nainen sitä ymmärtää ja
siitä löytää itsensä.
– Aletaan rakentaa rehellistä
radikaalia vasemmisto oppositiota oikeistopopulisteja, kapitalisteja, uusliberaaleja ja rasisteja
vastaan.
Hän nosti esille toiminnan lähipalveluja uhkaavan sote-hankkeen torjumiseksi, perusturvan
ja minimipalkan korottamiseksi,
eläkeiän nostamisen sijasta työajan lyhentämisen sekä toiminnan Natoa, sotaa ja pakotepolitiikkaa vastaan.
Keskustelussa vasemmiston
rintamasta historiantutkija Päivi
Uljas totesi, että vaikka enemmistö äänestää Suomessa porvareita, kannattaa suurin osa heistä
samaan aikaan monia vasemmistolaisia arvoa. Vasemmiston on
siis katsottava omaa toimintaansa eikä hakea vikaa vain muista.
Keskeistä on miten tavoitteet asetetaan erilaisten ihmisten ja ryhmien keskusteluissa ja miten rakennetaan kansalais-, ay- ja muiden järjestöjen yhteistyötä.
Attacissa ja TTIP-verkostossa toimiva Marissa Varmavuori huomautti, että vasemmiston
radikaali rintama ei ainakaan
rakennu yhteistyöstä oikeiston
kanssa eikä haastamatta oikeistolaista hegemoniaa.
Sosiaalityön professori Jari
Heinosen mielestä Suomen puoluejärjestelmässä on SKDL:n kokoinen aukko. Hän kaipasi laajaa
demokraattista rintamaa ja lisää
sellaista yhteistyötä, jota on nähty esimerkiksi Helsingin Palmian
yhtiöittämisen tai Tampereen keskustatunnelin vastustamisessa.
MARKO KORVELA
Tiedonantajan päätoimittaja

Suomen kommunistisen puolueen

TTIP on uhka demokratialle
Faktat tässä ovat sellaisia, että omat hiukseni nousevat
pystyyn, kuvaili kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä neuvoteltavaa kauppa- ja investointisopimusta (TTIP). Vastavirtafestivaalilla puhuneen
Koskenniemen mukaan sopimus puuttuisi julkisen vallan
käyttöön Suomessa ja Euroopan unionissa ennennäkemättömällä tavalla.
– Suomen lakien ja tuomioistuinjärjestelmän yläpuolelle
nousisivat valtion ulkopuoliset kolmimiehiset välimieselimet. Ne tarkistaisivat ovatko lait amerikkalaisille sijoittajille annettujen lupausten
mukaisia.
Erityisen arveluttava on sopimusluonnokseen sisältyvä
sijoittajasuoja, joka antaisi yhtiöille mahdollisuuden haastaa
oikeuteen valtion, jos katsovat
sen heikentävän tai rajoittavan
yhtiöiden markkina-asemaa.

Vastaavaa menettelyä on noudatettu Maailmanpankin piirissä
90-luvulta alkaen, lähinnä suhteissa maihin, joiden oikeusjärjestelmä on ollut kehittymätön.
Koskenniemi otti esiin tapauk
sen, jossa välimiesoikeus tuomitsi Slovakian valtion kymmenien
miljoonien eurojen korvauksiin
hollantilaiselle terveysalan vakuutusyhtiö Achmealle. Slovakiassa oikeistolaisen hallituksen 90-luvulla yksityistämää
terveydenhuoltoa ja sairausvakuutusjärjestelmää palautettiin vasemmistolaisen hallituksen toimesta osittain takaisin
julkiseksi. Välimiesoikeus katsoi tämän loukanneen yhtiön
toimintaedellytyksiä.
Suomessa suurimmat terveydenhuollon yritykset Mehiläinen,
Attendo ja Terveystalo ovat kaikki
ulkomaisessa omistuksessa.
– Niistä tulisi merkittävä, ellei
merkittävin intressitaho, jos sotejärjestelmää uudistettaisiin TTIPsopimuksen oloissa. Suomen valtio voisi löytää itsensä samanlai-

Martti Koskenniemi ja Rita Dahl varoittavat TTIP-neuvottelujen tuomista
uhkista demokratialle.
sesta välimiesoikeudesta kuin
Slovakia, varoitti Koskenniemi.
Seminaarissa puhunut kirjailija-toimittaja Rita Dahl muistutti,
että vuonna 2012 peräti 70 prosenttia välimiesoikeuksien maail-

malla käsittelemistä jutuista ratkaistiin yhtiöiden ja sijoittajien
eduksi. TTIP-sopimusta vastustavassa verkostossa toimiva Marko Juutinen puolestaan kertoi
tutkimuksista, joiden perusteel-

la muun muassa pääministeri
Alexander Stubbin mainostamat hyödyt TTIP-sopimuksesta ovat liioiteltuja. Työpaikkojen lisääntymisen sijasta saattaa Euroopasta päinvastoin
kadota työpaikkoja.
TTIP-sopimuksen lisäksi tekeillä on vastaavanlainen palvelukauppaa koskeva
TISA-sopimus. Molemmista
neuvotellaan suljettujen ovien takana. Hankkeen epädemokraattisuutta kuvaa sekin,
että EU-komissio esti TTIP-sopimusta vastustavan kansalaisaloitteen jättämisen unionin käsittelyyn.
Martti Koskenniemi kannustaa kuitenkin kansalaisaktivismiin. Hän muistuttaa, että samankaltainen,
OECD:ssä valmisteltu MAIsopimus kaatui 90-luvun lopulla kansalaisyhteiskunnan
vastukseen.
SIPPO KÄHMI
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NATO lisää epävakautta
Euroopassa
Toimittaja Unto Hämäläinen
kirjoitti syyskuun HS:n kuukausiliitteessä, että Suomi on nyt
luopunut lopullisesti Paasikiven ja Kekkosen linjasta ja Alexander Stubb on Suomen historian länsimielisin pääministeri. Stubb ajaa Suomea Natoon
ja Suomi on mukana Venäjän
vastaisissa pakotteissa. Armeijalle valmistellaan miljardien
asehankintoja.
Kysyimme Natosta, Ukrainasta ja Venäjästä Helsingin
yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku
Kangaspurolta, joka on myös
Suomen Rauhanpuolustajien
puheenjohtaja.

Isäntämaasopimus
Mitä Suomen tänä syksynä Naton
kanssa allekirjoittama isäntämaasopimus merkitsee?
– Isäntämaasopimus vie Suomea NATO:n rakenteiden sisään.
Sopimus ei sinänsä merkitse jäsenyyttä, mutta sen myötä luodaan edellytykset tiiviimmälle
yhteistyölle ja itse jäsenyydeltä
puuttuu enää poliittinen päätös.
Samalla Suomi on Lissabonin
sopimuksen kautta sitoutunut
EU:n yhteiseen puolustuspolitiikkaan yhdessä monien NATO-maiden kanssa, mikä sitoo
Suomea mukaan myös NATOpolitiikkaan.
– Venäjän sotilaallinen ja poliittinen johto ovat reagoineet
erittäin kielteisesti tähän. Sopimus on Venäjän näkökulmasta
merkittävä päätös, jonka se on ilmoittanut johtavan vastatoimenpiteisiin. On mahdollista, että
isäntämaasopimuksen seuraukset otetaan Venäjällä huomioon
esimerkiksi ohjusten maalituk-
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Rauhanpuolustajien puheenjohtaja Markku Kangaspuro osallistui Vastavirtafestivaalin Nato-keskusteluun
Ruotsin Vasemmistopuolueen kansanedustaja Torbjörn Björlundin ja Vasenryhmän kansanedustaja Jyrki
Yrttiahon kanssa.
sissa ja joukkojen sijoituksissa.
– On käyty liian vähän keskustelua siitä, onko Suomen asemasta tehty nyt itse asiassa haa
voittuvampi kuin aiemmin, kun
toisaalta tehdään mahdolliseksi NATO:n operoiminen Suomen
alueella eikä kuitenkaan olla jäseniä ja saada turvatakuita. Viimeistään Ukrainan tapahtumien
jälkeen on selvää, että NATO:n
laajeneminen lisää epävakautta
Euroopassa. Toiset tekevät tästä sen johtopäätöksen, että kun
ollaan jo näin pitkällä, tulisi jäseneksikin liittyä. Toinen joh
topäätös on, että nyt on menty
liian pitkälle ja pitää säilyttää
sotilaallinen liittoutumattomuus
ja turvata itsenäinen puolustus.
Ruotsin uusi hallitus on päätynyt
jälkimmäiseen linjaukseen, kun
se ilmoitti ettei Ruotsi haet Natojäsenyyttä.

Ukraina
Miksi Ukrainan
syntymään?

kriisi

pääsi

– Lähtökohta oli ukrainalaisten
tyytymättömyys Viktor Janukovitsiin ja hallitukseen. Siihen
liittyivät myös Venäjän ja EU:n
yhteen törmänneet intressit sekä
kysymys Naton laajenemisesta.
Venäjä valtasi Krimin ja ryhtyi
tukemaan sotilaallisesti separatisteja. Voidaan sanoa, että myös
EU:ssa tehtiin virhearvio. Tuskin
lännessä osattiin odottaa Maidanin kaltaista mullistusta ja sen
seurauksia.
– Venäjän intressit alueella
olivat jo aiemmin tiedossa. Sen
reaktio vallanvaihdoksen jälkeen
syntyneeseen näkymään Ukrainan Natoon liittymisestä ei ollut
yllätys. On myös selvä, että ilman Venäjää Ukrainaan ei saada
vakautta eikä sen taloutta kuntoon. Ongelmana oli sekin, että
EU:n itäistä kumppanuusohjelmaa vetivät maat, joilla on konfliktuaalinen suhde Venäjään, eikä Venäjää siksi haluttu ohjelmaan mukaan. Ukrainan assosiaatiosopimuksesta EU:n kanssa ei
keskusteltu ja sovitettu yhteen
voimassaolleiden Venäjän sopi-

musten kanssa, mikä osoittautui virheeksi.

Venäjä
Entä tarvitseeko Venäjää pelätä?
– Venäjä-pelot ovat ymmärrettäviä viimeaikaisten tapahtumien
valossa, mutta ei Suomessa pel
koon ole syytä. Totta kai Venäjän
sisäisestä ja myös koko kansainvälisestä kehityksestä on syytä
olla huolestunut. Kylmän sodan
jälkeen länsi käytti Venäjän heik
koutta hyväksi ja NATO laajentui
itään. Venäjä on kuitenkin piirtänyt vahvasti etupiirinsä entisen
Neuvostoliiton alueelle.Yhteentörmäys Ukrainassa oli seurausta tästä lännen ja Venäjän välisessä etupiiritaistelusta.
– Johtopäätös viime aikojen
tapahtumista on, ettei Euroopan
vakautta voi rakentaa NATO:n varaan. Venäjä on sen kokoluokan
valtio taloudellisesti ja sotilaallisesti, ettei sitä voi olla ottamatta
huomioon.
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Vihreä markkinausko hajotti Palmian
Helsingin valtuusto päätti lokakuun alussa pitkän keskustelun
ja tiukan äänestyksen jälkeen
pilkkoa palveluliikelaitos Palmian, yhtiöittää puolet siitä ja laajentaa ruokapalvelujen kilpailuttamista. Asia ratkesi äänin 43 –
41, kun vihreiden enemmistö ja
RKP asettuivat tukemaan kokoomuksen ajamaa yhtiöittämistä ja
kilpailuttamista.
Kyseessä on merkittävä kaupungin taloudellinen intressi,
helsinkiläisten arkinen intressi ja
3 300 työntekijän työ, totesi Pilvi
Torsti (sd), joka esitti asiaa uuteen valmisteluun. Dan Koivulaakso (vas) ehdotti yhtiöittämisja kilpailuttamisesityksen hylkäämistä, koska se kaventaa demokratiaa ja vaarantaa Palmian
työpaikkoja ja kannattavuutta.
Yhtiöittämistä ja kilpailuttamista ajoivat innokkaimmin kokoomuksen Lasse Männistö ja
vihreiden Hannu Oskala. Männistön mukaan ei ole mitään
syytä, että kaupunki ylipäätään
tuottaa itse tukipalveluja vaan ne
pitää kaikki yhtiöittää.
Palmian yhtiöittäminen nousi ensikerran esille kesällä 2007,
kun kaupunginjohtaja esitti pitkän listan toimintojen liikelai-

tostamisesta, yhtiöittämisestä ja
myymisestä. Tätä ennen Elinkeinoelämän valtuuskunta ja Kauppakamari olivat alkaneet äänekkäästi vaatia, että kunnat vähentävät palvelujen tuottamista itse
ja ostavat niitä yksityisiltä yrityksiltä, muistutti SKP:n ja Helsinkilistojen Yrjö Hakanen.
Palmian liikevaihdosta alle 3
% on puhtaasti ulkoista myyntiä
markkinoille. Toisin kuin kokoomus väitti, näin vähäinen osuus
ei välttämättä vaadi yhtiöittämistä kilpailuneutraliteettisäädösten
takia. Toisaalta Palmia olisi voinut vetäytyä siitä. Palauttamalla
osa kilpailutetuista palveluista
omaksi toiminnaksi sopimusten
päättyessä, olisi voitu turvata ja
lisätäkin työpaikkoja Palmiassa.

Oikeistolaista
luokka-ajattelua
Yhtiöittämistä perusteltiin aluksi myös mahdollisuudella siirtyä
palvelualan työehtosopimukseen,
joka alentaisi palkkamenoja 10 –
16 prosenttia.
– Kun naisvaltaisen alan matalien palkkojen polkeminen sai
yleisen tuomion, ilmoitettiin, et-

Valtuuston äänestys Palmian pilkkomisesta, yhtiöittämisestä ja kilpailuttamisesta kertoi, ketkä haluavat
kehittää julkisia palveluja – ja ketkä suuryhtiöiden markkinoita.

Yrjö Hakanen puhumassa JHL:n, Jyty:n, Superin ja Tehyn tempauksessa Palmian yhtiöittämistä vastaan.

tä kaupungin ”tahtotila” on säilyttää työehdot. Se ei kuitenkaan
takaa työehtoja pidemmän päälle kilpailutuksissa, ainakaan yksityisissä yrityksissä, Hakanen
totesi.
Kokoomus ja osa vihreistä perusteli kilpailuttamista sillä, että osa Palmiasta ei
ole kaupungin ”ydintoimintaa”,
jolloin niissä ratkaisee vain
kustannustehokkuus.
– Mitä muuta tämä on kuin
vanhaa oikeistolaista luokkaajattelua, jossa lääkäri ja rehtori ovat ydintoimintaa, mutta siivoojat, keittiöväki ja kiinteistötyö
vai ”kustannuserä”? Entä karsitaanko kustannuksia teettämällä
enemmän töitä vähällä väellä ja
heikentämällä laatua, esimerkiksi kouluaterioita, kuten Vantaan
yhtiöittämässä toiminnassa?

– Yhtiöittäminen ja kilpailuttaminen hajottavat Palmian lisäksi yhteisöjä kouluissa ja muissa
palveluissa. Kuka laskee, mikä
hinta yhteisöllisyyden, yhteistyön
ja välittämisen heikentymisestä
aiheutuu? Entä mikä hintalappu
on avoimuudella ja tuottojen ohjaamisella veroparatiisien sijasta
kaupungin palvelujen kehittämiseen, kysyi yhtiöittämistä ja kilpailuttamista vastaan äänestänyt
Yrjö Hakanen.
Ainoat, jotka varmasti hyötyvät
kaupungin kannattavan liikelaitoksen pilkkomisesta, yhtiöittämisestä ja kilpailuttamisesta ovat
suuret yksityiset yritykset, jotka
haluavat lisää markkinoita, saada osan Palmian 166 miljoonan
euron liikevaihdosta ja hankkia
itselleen kilpailutusten kautta
Palmiasta osaavia työntekijöitä.

Budjettiesitys leikkaa rajusti helsinkiläisten palveluja
Ensi vuosi tuo helsinkiläisille entistä kovemmat ajat, jos
kaupunginjohtaja Jussi Pajusen esitys kaupungin talousarvioksi vuodelle 2015 toteutuu. Rajuimmat menoleikkaukset kohdistuvat jo ennestään alibudjetoituihin sosiaali- ja terveyspalveluihin,
peruskouluihin, lukioihin ja
kaupungin työntekijöihin.
Helsingin asukasluku kasvaa tänä vuonna yli 9 000 hengellä ja ensi vuodelle ennustetaan vähintään yhtä paljon
lisää. Erityisesti vanhusten ja
lapsiperheiden palvelujen tarpeet kasvavat. Monet lainsäädännön muutokset asettavat
uusia velvoitteita. Myös kustannustaso nousee.
Kokoomuslainen kaupunginjohtaja esittää kuitenkin
kaupungin toimintamenoihin
vain 0,4 % nimellistä lisäystä tämän vuoden budjettiin
verrattuna.

rä kasvaa yli 1 200 ja heistä suuri
osa on maahanmuuttajataustaisia. Oppilasta kohti on kuitenkin
käytössä entistä vähemmän rahaa, oppilasryhmät kasvavat ja
useita lähikouluja ollaan lopettamassa. Keskustakirjaston rahoituksesta puuttuu kulttuurija kirjastolautakunnan esittämä
20 miljoonaa euroa.

Peruspalveluja leikataan

Työttömyys maksaa

Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuksen palvelujen määrärahoihin tarjotaan nollalinjaa, vaikka pelkästään asukasmäärän ja
kustannusten nousu vaatisi noin
50 miljoonan euron lisäystä. Tämä tarkoittaa, että vähennystä
mm. lääkärien ja terveydenhoitajien vastaanottoihin, lapsiperheiden kotipalveluihin, iäkkäiden
ympärivuorokautiseen hoitoon ja
päihdehuollon palveluihin.
Peruskoulujen oppilaiden mää-

Työttömien määrä on kasvanut
Helsingissä vuodessa noin 20 %
ja pitkäaikaistyöttömyys yli 50 %.
Pajunen ei esitä kuitenkaan senttiäkään lisää työllisyyden hoitamiseen. Hän vähät välittää työllistämistoimikunnan lisäysesityksistä,
vaikka kaupunki joutuu maksamaan tänä vuonna jo 32 miljoonaa euroa työmarkkinatuen kuntaosuutta kun ei ole työllistänyt
pitkäaikaistyöttömiä ja lainmuutos
nostaa tätä sakkoa ensi vuonna.

Mihin rahaa jemmataan?
Kaupunginjohtaja perustelee
leikkaamista palveluista sillä,
että tulot erityisesti Helsingin
Energiasta vähenevät. Kataisen
ja Stubbin hallitukset ovatkin
leikanneet Helsingin saamia valtionosuuksia. Sen sijaan Helsingin Energia tekee edelleen hyvää
tulosta. Sen tulos vuoden alkupuoliskolta on 127 miljoonaa euroa. Kyse ei olekaan rahapulasta
vaan siitä, tuloutetaanko voittovarat kaupungille ennen Helsingin Energian yhtiöittämistä vuoden vaihteessa vai jätetäänkö ne
yhtiöön.
Helsingin talouden seurantaraportin 2/2014 mukaan kaupungilla oli pankkitileillä rahaa
kesällä yli 850 miljoonaa euroa.
Maksuvalmiudesta voi huolehtia
vähemmälläkin. Kaupungin ja
sen liikelaitosten ylijäämistä pitääkin ohjata lisää rahaa peruspalveluihin, työllisyyden hoitoon

ja henkilöstön palkkaukseen.
Suomen
kommunistisen
puolueen ja Helsinki-listojen
valtuustoryhmä esitti keväällä yhteensä 65 miljoonan euroa lisäämistä Helsingin noin
4,7 miljardin euron budjettiin. Rahaa palveluihin löytyy
myös luopumalla kyseenalaisista investoinneista, kuten
ainakin 160 miljoonaa euroa
maksavasta Sörnäisten rannan autotunnelista, jonka
vaihtoehtona voidaan kehittää
joukkoliikennettä.
Kaupunginvaltuustoon budjettiesitys tulee 5.marraskuuta.
Valtuustoryhmämme valmistelee siihen vaihtoehtoja muun
muassa avoimissa tapaamisissa ja toivoo yhteistyötä muiden
valtuutettujen kanssa. Ota yhteyttä, kerro evästyksesi.
YRJÖ HAKANEN
SKP:n ja Helsinki-listojen
kaupunginvaltuutettu
www.yrjohakanen.fi

