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Kuusituntinen työpäivä, 
30 tunnin työviikko

Uusi suunta sote-uudistukselle, 
lähipalvelut ja demokratia 
turvattava

1200 euron perusturva, 
pois tukiviidakko

Ei Natolle, 
kyllä rauhanpolitiikalle

Tulonjakoa on muutettava

Demokratiaa laajennettava

Työväen ja kansalaisliikkeiden 
yhteistyöllä tulevaisuuteen

Tulevaisuuteen katsova 
maksuton koulutus

Hajautettu omavaraisuus ja 
ekologisesti kestävä kehitys

Korkean teknologian 
hyödyntäminen

MINKÄ VARAAN 
SEN RAKENNAMME?

MITEN SE 
SAAVUTETAAN?

MILLAISEN SUOMEN 
HALUAMME?

6-TUNTINEN TYÖPÄIVÄ
EI NATOLLE, KYLLÄ RAUHALLE
1200 EURON PERUSTURVA
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Varsinainen vaalipäivä 19.4. klo 9 – 20.

Ennakkoäänestys 8.-14.4.

Katso äänestyspaikat www.vaalit.fi
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Vanhukset heitteille?
Hallitus on heikentänyt eläkeläis-
ten ja erityisesti iäkkäiden hen-
kilöiden asemaa ja toimeentuloa. 

Vuoden vanhaa vanhuspalve-
lulakia on muutettu odottamatta 
uuden lain vaikutuksia ja tulok-
sia. Muutoksen tarkoituksena on 
vähentää iäkkäiden henkilöiden 
laitoshoitoon pääsyä. 

Tulokset näkyvät iltapäiväleh-
tien sivuilla. Kokoomusjohtoi-
sessa ihmiskokeessa testataan 
muun muassa vaippojen läpäi-
sykykyä käytännössä: kuinka 
pitkään iäkäs henkilö voi olla 
eritteissään. Kun laista poistet-
tiin arvokkaan elämän vaatimus, 
käytäntöä ohjataan täysin arvot-
tomaan suuntaan. 

Sama ongelma on palveluta-
loissa ja muissa hoitolaitoksissa. 
Henkilökuntaa on minimimäärä 
ja hoidettavia paljon. Voidaanko 
puhua palvelun laadusta? 

Kenen taskuun voitot valuvat? 

Osa hoiva- ja hoitolaitoksista on 
kansainvälisiä ja voitot karkaavat 
ilmeisesti veroparatiiseihin. 

Vanhuspalveluin 
henkilöstömitoitus

Epäinhimillisen kohtelun si-
jaan tarvitaan hoidon laatua. 
Hoiva- ja palvelusuunnitelmi-
en toteuttaminen edellyttää, et-
tä on hyvää laatua tarjoavia hoi-
va- ja hoitopaikkoja. Niissä tu-
lee olla riittävästi henkilökunta, 
muuten hyvää laatua on vaikea 
saavuttaa. 

Hoiva- ja hoitotyössä tarvitaan 
käsiä, henkilökuntaa. Hyvää laa-
tua ei voi saavuttaa ilman riittä-
vää henkilömäärä. Vanhuspal-
velulakiin onkin saatava selkeä 
henkilöstömitoitus. 

Ehdotan kokeiltavaksi ympäri-
vuorokautisessa palvelupaikassa 

henkilöstömäärää, joka perustuu 
0,8 työntekijään/hoidettava. Tä-
mä on suuntaa antava, sillä pal-
velupaikassa olevat ikäihmiset 
ovat yksilöitä omine piirteineen 
ja sairauksineen. Jostain on aloi-
tettava. Helsinki voisi avata tie-
tä kirjaamalla riittävän henkilös-
tömitoituksen tulevaan Stadin 
ikäohjelmaan. 

Hallitus tukisti erityisesti pie-
niä eläkkeitä saavia eläkeläisiä 
leikkaamalla eläkkeen indeksi-
korotusta. Pienissä eläkkeissä 
jokainen euro on tärkeä. 

SKP:n vastaus leikkaajille on 
esitys 1200 euron perusturvas-
ta, joka maksetaan eläkeläisille, 
sairaille, opiskelijoille ja muille, 
jotka muuten eivät kykene toi-
meentuloaan hankkimaan. 

JUHA HÄMÄLÄINEN
Myllypuron Eläkeläiset ry:n 

puheenjohtaja
Eläkeläinen, sosionomi

P Ä Ä K I R J O I T U S

Kaivopuisto äänestää 
kuitenkin

Nykyiset eduskuntapuolueet ovat leikanneet peruspalve-
luista, kasvattaneet työttömyyttä ja sitoneet Suomea yhä 
enemmän sotilasliitto Natoon. Julkisen sektorin paisu-
mista kauhistellaan unohtaen samalla, kuinka juuri jul-
kinen sektori mahdollistaa tasa-arvoiset ja saavutettavat 
hyvinvointipalvelut jokaiselle tulotasoon katsomatta. Val-
tionvelan kasvulla pelotellaan, vaikka Suomella on varoja 
huomattavasti velkaa enemmän ja velkaakin kansainvä-
lisesti verrattuna vähän.

Suomen kommunistinen puolue esittää useita konk-
reettisia oikeudenmukaisuutta, hyvinvointia ja työlli-
syyttä lisääviä uudistuksia. Yksi näistä on siirtyminen 
6 + 6 tunnin työaikamalliin, mikä lisäisi työpaikko-
ja ja työssä jaksamista sekä mahdollistaisi monin pai-
koin palveluiden aukioloaikojen laajentamisen työehtoja 
heikentämättä.

Helsingillä olisi maan suurimpana työnantajana pal-
jon mahdollisuuksia työllistää. Kaupunki voisi myös toi-
mia työllisyyspolitiikan suunnannäyttäjänä ja käynnis-
tää ensimmäisenä Suomessa kokeilun kuuden tunnin 
työpäivästä.

Helsingissä on muita kuntia enemmän rahaa parantaa 
palveluja, sillä kaupunki on liikelaitoksineen tehnyt jat-
kuvasti ylijäämää. Silti Helsingissäkin kaikki eduskun-
tapuolueet ovat kokoomuksen johdolla toteuttaneet po-
litiikkaa, joka karsii julkisia palveluja yksityisten mark-
kinoiden hyväksi.

”Kontula äänestä! Kaivopuisto äänestää kuitenkin”, 
luki joskus sähkökaappiin teipatussa julisteessa. Pie-
nikin asuinalueiden erojen tuntemus riittää tajuamaan 
julisteen teippaajan motiivin. Viime eduskuntavaaleissa 
useampi kuin joka neljäs äänioikeutettu jätti äänensä 
käyttämättä, ja vaaleissa nukkumaan jäävät useimmiten 
juuri Kontulan kaltaisten lähiöiden pienituloiset duuna-
rit ja työttömät – siis he, joihin nykyisten päättäjien har-
joittama leikkauspolitiikka ja työttömyyden syventämi-
nen voimakkaimmin vaikuttaa.

SKP:n ehdokkaina olevat kommunistit ja sitoutumat-
tomat tuovat vaaleihin todellisen vaihtoehdon käynnis-
sä olevalle hyvinvointivaltion alasajolle. He ovat taval-
lisia duunareita, työttömiä, opiskelijoita ja eläkeläisiä, 
maahanmuuttajia ja yksinhuol-
tajia, asukas- ja kansalaisaktii-
veja politiikan lehmänkauppojen 
ulkopuolelta.

Vaikka vaaleissa äänestämi-
nen onkin vain yksi tapa vai-
kuttaa erilaisten kansalaistoi-
minnan muotojen rinnalla, ei 
sitä pidä väheksyä. Jos äänes-
tämisestä ei ole haittaa, mutta 
siitä voi olla hyötyä, miksi jättää 
äänestämättä?

IRENE AUER
SKP:n Helsingin piirisihteeri

Ilman koulutusta 
ei Suomessa pärjää
Koulutus on ykkösasia. Ilman 
koulutusta ei tässä maassa pär-
jää, sanoo Ayman Al Amir, Pa-
lestiinalaisten siirtokuntayhdis-
tyksen puheenjohtaja. 

– Koulutus on moneen maa-
han verrattuna tosi hyvää Suo-
messa. Maahanmuuttajille en-
simmäinen juttu on suomen kie-
len opiskelu. Kieli on avain, jos 
haluaa pärjätä elämässä.

Al Amir kehottaa kaikkia maa-
hanmuuttajia ottamaan selvää 
suomalaisista puolueista ja liit-
tymään mukaan politiikkaan. 
Palestiinalaisena hän näki par-
haaksi vaihtoehdoksi Suomen 
kommunistisen puolueen.

– SKP on ollut aina meidän 
kanssamme, tukenut ja mukana 
mielenosoituksissa Palestiinan 
oikeuksien puolesta.  

Suomessa on paljon hyvää ja 
puolustamisen arvoista, koulu-
tuksen lisäksi esimerkiksi jul-
kinen terveydenhoito. Maahan-
muuttajat tuovat tähän lisää 
monenlaista osaamista ja tietoa 
muista kulttuureista. 

Suomi 
ja Palestiina

Ayman Al Amir toivoo, että ihmi-
set tutustuvat paljon kärsineen 
Palestiinan tilanteeseen ja kuun-
televat, mitä sanottavaa palestii-
nalaisilla on. Israel on vienyt 70 
prosenttia palestiinalaisten alu-
eista ja Gazassa on kaikki pantu 
matalaksi. 

– Me pyydämme Suomea tun-
nustamaan Palestiinan valtion. 
Niin on tehnyt jo lähes 130 maata, 
muun muassa Ruotsi. Palestiina-
laisilla on oikeus itsenäisyyteen.

– Toinen tärkeä vaatimus on, 
että Suomi lopettaa asekaupat Is-
raelin kanssa. 

Al Amir on kiinnittänyt huo-
miota myös siihen, miten erilai-
sin kriteerein eri maita arvioi-
daan. Israel tappoi Gazassa lähes 
2 500 ihmistä, mutta EU ei aset-
tanut mitään pakotteita Israelia 
vastaan. 

Islam ja ISIS

Emme hyväksy islamin nimis-
sä tapahtuvaa terrorismia, kom-
mentoi Al Amir uutisia Pariisis-
sa Charlie Hebdon toimitukseen 
tehtyä hyökkäystä.  

– Terrorismi ei kuulu myös-
kään islamin uskonnollisiin 
periaatteisiin. 

ISIS tappaa myös muslime-
ja, shunneja ja shiioja, Al Amir 
muistuttaa. ISIS ei ole syntynyt 
tyhjästä. Taustalla on Irakin sota. 

Ei Natolle

Mitä ajattelee Suomen turvalli-
suuspolitiikasta palestiinalais-
mies, joka on joutunut läheltä 
katsomaan Lähi-idän sotia?

– Toivon, että Suomi on aktiivi-
nen rauhanpolitiikassa. Minä en 
halua, että Suomi liittyy Natoon. 

– Natolla on eri ajatukset kuin 
Suomen kansan enemmistöllä. 

Se ajaa imperialismin etuja so-
dan keinoilla. Naton jäsenenä 
Suomi vedettäisiin mukaan so-
tiin, jotka eivät ole Suomen asia. 

Ayman Al Amir tuli Suomeen 
ensi kertaa turistina Rovaniemel-
le, ystävystyi ja sai töitä. Ilmasto 
vaihtui Jordanian helteistä po-
rojen ja lumen keskelle. Hän on 
työskennellyt ravintola-alan yrit-
täjänä sen jälkeen myös Kemissä 
ja Helsingissä. Perheessä on pa-
lestiinalainen vaimo ja viisi lasta.

Nykyisin Al Amirin tärkein työ-
maa on Palestiinalaisten siirto-
kuntayhdistys. Se on eräänlainen 
tukikohta, joka auttaa Suomes-
sa asuvia noin tuhatta palestiina-
laista arkisissa asioissa ja oman 
kulttuurin vaalimisessa. Samas-
sa rakennuksessa Vallilassa toi-
mivat myös Helsingin työttömien 
sekä iranilaisten, somalien ja kii-
nalaisten yhdistykset. 

– Meillä on kalenterissa kaik-
kien juhlat, äitienpäivät, ramada-
nit, joulut, uudet vuodet.

SIPPO KÄHMI 

Palestiinan siirtokuntayhdistyksen puheenjohtaja Ayman Al Amir toivoo Suomen 
tunnustavan Palestiinan  valtion.

PUNAISET VAALIBILEET 
Keskiviikko 1.4. klo 19 
Bar Idän Tähti, Itäkeskus, Asiakkaankatu 3

Esiintyvät improvisaatio-or-
kesteri Katriinamies, rap-duo 
Kale(Steen1) & Janina, 
Heikki Ketoharju. Puhe JP 
Väisänen. SKP:n vaaliehdok-
kaat esittäytyvät. Vapaa pääsy. 

H SKP:n vaaliautokiertue jatkuu vaaleihin asti maanantaista lauantaihin. Ehdokkaat 
tavattavissa mm. Elielinaukiolla, Hakaniemessä, Kurvissa, Herttoniemen metroasemalla, 
Siilitiellä, Ogelissa, Maunulassa, Kontulan ostarilla, Myllypuron ostarilla, Mellunmäessä, 
Pihlajamäessä, Pihlajistossa, Mosaiikkitorilla Vuosaaressa, Meri-Rastilan torilla, Roihuvuo-
ren ostarilla, Laajasalon ostarilla, Ala-Malmin ja Ylä-Malmin toreilla, Tapulikaupungissa, 
Jakomäessä, Ruoholahdessa, Kannelmäessä, Malminkartanossa, Tallinnanaukiolla. 
H SKP:n vaaliteltta on eri viikonloppuina mm. Narinkkatorilla,  Hakaniemessä, Kontu-
lassa, Ylä-Malmintorilla ja Tallinnanaukiolla.

Tarkemmat tiedot www.skp.fi/helsinki
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Sote-sotkuun vaihtoehto 
asukkaita kuulemalla
Kunta- ja sote-uudistus oli Jyr-
ki Kataisen kuuden puolueen 
hallituksen kärkihanke. Luvat-
tiin historiallinen uudistus, mut-
ta tuloksena oli historiallinen 
pannukakku. 

Varsinkin sote uudistuksen 
kaatuminen on megaluokan ar-
vovaltatappio eduskuntapuoluei-
den johtajille, jotka yksimielises-
ti sopivat perustuslainvastaiseksi 
osoittautuneen sote-mallin. 

Syitä uudistuksen kaatumi-
seen on monia. Esitykset valmis-
teltiin suljettujen ovien takana, 
ilman julkista keskustelua erilai-
sista vaihtoehdoista. Asukkaita 
ja kuntia ei kuunneltu.

Eriarvoista ja 
epädemokraattista

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
suurimmat ongelmat koskevat 
perustason palveluja, eriarvoi-
suutta palvelujen saannissa, 
ennaltaehkäisevän toiminnan 
vähäisyyttä ja palvelujen rahoi-
tusta. Ne jäivät valmisteluissa 
kuitenkin toissijaisiksi, osin esi-
tykset olisivat vain pahentaneet 
ongelmia.

Valta haluttiin esityksissä kes-
kittää pieneen piiriin, irti asuk-
kaista ja kunnista, jotta voidaan 
keskittää palveluja ja karsia lä-
hipalveluja. Erikoissairaanhoi-
to jyräsi alleen perusterveyden-
huollon ja sosiaalityön, vaikka 
juuri niissä olivat suurimmat ke-
hittämisen tarpeet. Mitään kun-
nollisia laskelmia taloudellisista 
vaikutuksista ei ollut. Suomessa 
käytetään sote-palveluihin vä-
hemmän rahaa asukasta kohti 
kuin useimmissa OECD-maissa, 
mutta sote-malliin esitettiin bud-
jettikehys, jolla hallitus voi kar-
sia menoja entistä kovemmin, 
riippumatta palvelujen tarpeista. 

Perustuslaista ei piitattu

Perustuslakivaliokunta kaatoi 
ensin Petteri Orpon vetämän 

eduskuntaryhmien johtajien esi-
tyksen, sitten eduskuntapuolu-
eiden puheenjohtajien sopiman 
mallin ja lopulta sote-valiokun-
nan esityksen. Se totesi perus-
tuslain vastaiseksi esitykset, joil-
la puolet kuntien tehtävistä olisi 
siirretty sellaiselle sote-hallinnol-
le, jota ei valita vaaleilla ja jossa 
useimmilla kunnilla ei ole todel-
lisia vaikutusmahdollisuuksia. 
Esitykset rikkoivat myös perus-
tuslain rahoitusperiaatetta, kun 
kuntien veroprosenttien erot oli-
sivat kasvaneet valtaviksi, alin 
16,6 % ja korkein 27,9 %. 

Kaatuneita esityksiä on perus-
teltu sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen integroimisella. Tosiasiassa 
ne olisivat toteuttaneet integraa-
tiota vain ylhäältä päin. Sen si-
jaan perustasolla lähipalvelut, 
yhteys kunnan muihin palvelui-
hin ja ennaltaehkäisevään toi-
mintaan olisivat heikentyneet. 

Toinen yhtä ontuva selitys on 
ollut sosiaalisten oikeuksien ja 
kunnallisen demokratian aset-
taminen vastakkain. Palvelujen 
järjestäminen tarpeita vastaavas-
ti edellyttää demokratiaa, asuk-
kaiden osallistumista ja todellisia 
vaikutusmahdollisuuksia. Ei ole 
hyviä ja tasavertaisia palveluja il-
man demokratiaa.

SKP esittänyt 
vaihtoehdon

Kokoomus kaupittelee kaatunei-
den esitysten tilalle ”raha seuraa 
asiakasta”-malleja, joissa yhä 
suurempi osa julkisista palve-
luista ja verovaroista siirrettäi-
siin yksityisille markkinoille. Tä-
mä vain lisäisi eriarvoisuutta. 

Sote-palveluissa on kyse pe-
rusoikeuksista. Niitä ei saa alis-
taa kauppatavaraksi. Uudistuk-
selle on haettava uudet eväät 
kuuntelemalla asukkaita, henki-
löstöä ja kuntia. 

Suomen kommunistinen puo-
lue on kunta- ja sote-uudistusten 
valmistelun alusta alkaen esittä-
nyt vaihtoehdon, joka ratkaisee 

myös perustuslailliset ongelmat: 

H Muodostetaan vaaleilla va-
littava maakuntavaltuusto, jonka 
alaisuuteen kootaan erikoissai-
raanhoito ja muut kuntien laa-
jaa yhteistyötä edellyttävät pal-
velut. Siihen yhdistetään myös 
maakuntaliitot ja valtion alue-
hallinto (Ely-keskukset ym). Täl-
lainen maakuntataso on useim-
missa muissa Euroopan maissa. 
Lisäksi on syytä vahvistaa sää-
döksiä asukkaiden oikeuksista 
palveluihin.

H Peruspalvelut säilytetään 
pääosin kuntien tehtävänä. Sa-
malla kehitetään perustasolla so-
siaali- ja terveyspalvelujen integ-
raatiota, jossa keskeistä on lisätä 
palvelujen käyttäjien ja henkilös-
tön vaikutusmahdollisuuksia. 

H Kehitetään kunnissa lähi-
demokratiaa osallistuvan bud-
jetoinnin pohjalta. Esimerkiksi 
Rovaniemellä on annettu asukas-
kokousten valitsemista henkilöis-
tä nimetyille aluelautakunnille 
päätösvalta ja budjetti monissa 
lähipalveluissa. 

H Kuntien ja maakuntatason 
palvelujen rahoitusta vahviste-
taan progressiivisella verotuk-
sella, joka ulotetaan koskemaan 
myös pääomatuloja, palauttamal-
la kunnille niiltä tällä vaalikau-
della leikatut 1,5 miljardin euron 
valtionosuudet (joilla tasoitetaan 
alueellisia eroja), perumalla hal-
lituksen yrityksille antamat noin 
miljardin yhteisöveroalennukset 
sekä lopettamalla asteittain kela-
korvaukset yksityisille yrityksille.

Tämä vaihtoehto yhdistää 
kuntien laajoihin palveluihin ja 
itsehallintoon perustuvan poh-
joismaisen hyvinvointimallin, 
eurooppalaisen 2–3–portaisen 
paikallishallinnon, Latinalaises-
sa Amerikassa syntyneen osal-
listuvan demokratian ja rahoi-
tuksen oikeudenmukaisuuden 
tavoitteet.

YRJÖ HAKANEN
Helsingin kaupunginvaltuutettu

SKP & Helsinki-listat

MIKSEI NÄISTÄ 
LEIKATA?

VAIHTOEHTO 
STUBBIN JA SIPILÄN 
LEIKKAUSLISTOILLE

SKP on esittänyt vaihtoehdon työttömyysturvan, 
eläkkeiden, opintotuen, kuntien palvelujen, 
työpaikkojen, työntekijöiden palkkojen, 
ympäristönsuojelun ja kehitysyhteistyön 
leikkaamiselle:

 › Asemäärärahoja vähennetään. Esimerkiksi 
luopumalla suunnitelluista ilmavoimien uusista 
hävittäjien ja merivoimien laivojen hankinnoista 
säästyy yhteensä 7 – 8 miljardia euroa.

 › Yrityksille työllistämisen nimissä annettu 
yhteisöveron alennus perutaan. Tämä miljardin 
euron alennus ei ole tuonut työpaikkoja. Etenkin 
isot yritykset ovat jakaneet sen sijaan lisää 
osinkoja. Suuryhtiöiden voittoja voidaan leikata 
myös palauttamalla niille kela-maksu. 

 › Pääomatuloja on verotettava samalla tavalla 
kuin muitakin tuloja. Omistajat rohmuavat 
pörssiyhtiöiden tuloksesta itselleen osinkoina 
yhteensä 80 %, se on suurempi osuus kuin koskaan. 
Jos erilaisten pääomaverojen osuus kaikista 
verotuloista olisi Suomessa sama kuin EU-maissa 
keskimäärin, olisi pääomaveroja peritty 5,5 
miljardia euroa enemmän vuonna 2012. 

 › Työeläkerahastoissa on 172 miljardia euroa, kaksi 
kertaa enemmän kuin 10 vuotta sitten. Nykyisin 
niistä vain neljännes sijoitetaan Suomeen, 
vaikka investoiminen tänne on työllistävää ja 
turvallisempaa.

 › Suurituloisille annettuja veronkevennyksiä 
leikataan ja palautetaan varallisuusvero suurille 
omaisuuksille. Suuria, jopa kymmeniin tuhansiin 
euroihin kuukaudessa nousevia eläkkeitä on syytä 
leikata eläkekatolla. 

 › Keinottelua rahoitusmarkkinoilla on leikattava 
rahoitusmarkkinaverolla ja pankkiverolla. 

 › Harmaan talouden aiheuttama verovaje on arvioitu 
4-5 miljardiksi euroksi. Sitä voidaan pienentää.

 › Säästöjä voidaan saada myös parantamalla 
työllisyyttä, kehittämällä ennaltaehkäiseviä sote-
palveluja ja siirtymällä avoimen lähdekoodin 
käyttöön julkisen sektorin tietojärjestelmissä.

Vaalikeskustelujen päätee-
maksi on nostettu leikkaus-
listat. Tämä sopii varsin-
kin kokoomukselle, joka on 
aina vastustanut julkisten 
palvelujen ja sosiaalitur-
van kehittämistä. Mukaan 
leikkauslistojen tekoon ovat 
lähteneet myös muut edus-
kuntapuolueet. Ne ovat Va-
semmistoliittoa myöten si-
toutuneet jo tällä vaalikau-
della miljardien menoleikka-
uksiin ja Euroopan unionin 
talouskurisopimuksiin. 

Suomen kommunistinen 
puolue eroaa eduskunta-
puolueista siinä, että se vas-
tustaa leikkauspolitiikkaa ja 
esittää päinvastoin julkisten 
palvelujen, sosiaaliturvan ja 
valtion yritystoiminnan laa-

jentamista. Samalla SKP muis-
tuttaa, että Suomen julkistalo-
us (valtio, kunnat ja eläkerahas-
tot) on kokonaisuutena ottaen 
ylijäämäinen. 

Hallituksen ja eduskuntapuolueiden sote-esityksiä vastustettiin muun muassa viime vuoden vappumarssilla Helsingissä.
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SKP:N EVÄÄT 
SUUNNAN MUUTTAMISEKSI 
JA TULEVAISUUDEN RAKENTAMISEKSI
Suomella maana ei mene tällä hetkellä kovin hyvin, vaikka mahdollisuuksia 

olisi paljon. Olemme koulutettua väkeä, meillä on hyvä kokemus 

pohjoismaisen hyvinvointivaltion toimivuudesta ja paljon luovuutta ja 

ideoita. Istuvan hallituksen kauden sekava päätös kuvaa kuitenkin hyvin sitä 

umpikujaa, missä olemme: eteenpäin yritetään päästä tekemällä leikkauksia 

peruspalveluihin, koulutukseen ja kulttuuriin, vaikka juuri ne ovat keskeiset 

voimavaramme, ja vaikka kansan enemmistö on toista mieltä.

Suomen kommunistisen puolueen, SKP:n ratkaisuehdotus on antaa 

lisää valtaa ihmisille heitä koskevissa päätöksissä, ja kuunnella heidän 

tarpeitaan ja mielipiteitään. Me haluamme toteuttaa laajan, tavallisten 

työtätekevien ihmisten, opiskelijoiden, eläkeläisten ja vähävaraisten etuja 

ajavan uudistusohjelman, jossa työtä jaetaan, elintasoa sekä palveluja 

kohennetaan ja katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen. Rahaa otetaan sieltä, 

missä sitä on: pörssikeinottelulla ja osingoilla rikastuneelta, veroja kiertävältä 

harvalukuiselta eliitiltä.

1200 EURON 
PERUSTURVA SITÄ 
TARVITSEVILLE
Suomesta voidaan poistaa köyhyys 
ja asunnottomuus, jos vain tahtoa 
on. Köyhien syyllistäminen omas-
ta asemastaan on lopetettava ja 
ryhdyttävä toimiin. Emme tarvitse 
lisää vastikkeellisuutta tai ”osal-
listavaa” sosiaaliturvaa vaan sel-
laisen tuen, joka nostaa ihmisen 
köyhyysrajan yläpuolelle.

Nykyinen riittämätön toimeen-
tuloturva ja sekava tukien viidak-
ko on korjattava säätämällä indek-
siin sidottu 1200 euron perustur-
va, joka taataan yhdeltä luukulta 
kaikille niille Suomen kansalaisil-
le tai pysyvästi täällä oleskeleville: 
opiskelijoille, eläkeläisille, sairail-
le, työttömille ja muille, jotka eivät 
muuten kykene toimeentuloaan 
hankkimaan.

Perusturva on verotonta tuloa, 
ja sen rinnalla säilytetään erilai-
set tilannekohtaiset tuet, kuten 
asumistuki, toimeentulotuki tai 
lapsilisä.

1200 euron perusturvan lisäk-
si säädetään laki 1800 euron mi-
nimipalkasta, jolloin työnteko on 
kannattavaa. Perusturvauudistus 
rahoitetaan verottamalla progres-
siivisesti ylimpiä palkkatuloja ja 
kiristämällä tuntuvasti pääomaan 
kohdistuvia veroja.

INVESTOIDAAN 
TYÖHÖN, 
KOROTETAAN 
PALKKOJA JA 
LYHENNETÄÄN 
TYÖAIKAA

Suomeen tarvitaan uutta 
työtä ja uusia työpaikko-
ja. Valtion on käynnistettä-
vä investointiohjelma, jolla 
synnytetään työtä esimer-
kiksi korjausrakentamisen, 
uusiutuvien energiamuoto-
jen kehittämisen, palvelujen 
ja tietotekniikan aloille. Ra-
haa on siirrettävä verotuk-
sen avulla pörssikeinottelus-
ta tuottaviin investointeihin.

Työtä pitää myös jakaa 
lyhentämällä työaikaa 30 
tuntiin viikossa ja 6 tuntiin 
päivässä ansiotasoa alenta-
matta. Tämä on mahdollis-
ta, koska työn tuottavuus on 
kasvanut. Työttömyyttä ei 
ratkaista työllistämisen ni-
missä tapahtuvalla palkat-
tomalla työharjoittelulla tai 
tempputöillä.

Eläkkeelle pitää päästä 
63-vuotiaana ja kuluttavaa 
työtä tekevien joustavasti jo 
58-vuotiaana. Lisäksi pätkä-
töitä on karsittava kieltämäl-
lä nollatuntisopimusten sol-
miminen lailla.

TULEVAISUUTTA EI 
TARVITSE PELÄTÄ

Jotta Suomi pärjää tulevai-
suudessakin, on laajennetta-
va demokratiaa: suoria kan-
sanäänestyksiä, työpaikkade-
mokratiaa, osallistuvaa bud-
jetointia ja lähidemokratiaa 
on lisättävä.

Lisäksi on turvattava koulu-
tuksen maksuttomuus kaikil-
la asteilla, ja painotettava ko-
konaisuuksien hallintaa sekä 
luovaa ajattelua.

Tulevaisuuden Suomi ot-
taa tavoitteekseen hajautetun 
omavaraisuuden ja ekologises-
ti kestävän kehityksen hylkää-
mällä fossiiliset polttoaineet ja 
siirtymällä uusiutuvan energi-
an käyttöön.

Valta takaisin niille, joille se 
kuuluu

SKP on työväenpuolue myös 
vaalien jälkeen. Me uskomme 
ihmisen kykyyn tehdä muu-
toksia ja toimia oma-aloittei-
sesti asemansa parantamisek-
si. Haluamme päästää ääneen 
työtätekevät, opiskelijat, elä-
keläiset, ay- ja kansalaistoimi-
jat ja muut, jotka tällä hetkellä 
jäävät suuren rahan jalkoihin. 
Toteutamme tämän ohjelman 
periaatteita kansalaisjärjes-
töissä ja muussa joukkotoi-
minnassa, ja olemme aina val-
miit keskustelemaan yhteis-
työn mahdollisuuksista. Suur-
pääoman vallan murtamiseksi 
tarvitaan työväenliikkeen ja 
kansalaisliikkeiden yhteistä 
voimaa, luokkataistelua.

PUOLUEETON SUOMI, 
RAUHAN PUOLELLA 
SOTIA VASTAAN

Venäjällä pelotellaan jatkuvas-
ti, vaikka suurin turvallisuusuhka 
Suomelle on Nato-jäsenyys.

Suomen ei tule liittyä Natoon tai 
muihin sotilasliittoihin. Niin EU:n 
kuin Ruotsinkin kanssa tehtävä 
sotilaallinen yhteistyö ovat askelia 
kohti Natoa. Suomen on irrottau-
duttava Naton kanssa solmitusta 
isäntämaasopimuksesta ja Nato-
kumppanuudesta. Suomi ei tar-
vitse sotilasliittoja, mutta maailma 
tarvitsee puolueetonta Suomea.

Muutenkin Suomi tarvitsee it-
senäisen ulkopolitiikan EU:n ko-
mentoon alistumisen ja EU:n liit-
tovaltiokehityksen sijaan. Tarvit-
semme itsenäiset suhteet etenkin 
naapureihimme: Ukrainan kriisin 
oloissa tarve itsenäiselle ulkopoli-
tiikalle Venäjän suuntaan on ko-
rostunut. Pakotteet eivät tuo rau-
haa eivätkä ratkaise kriisejä.

Parasta turvallisuuspolitiikkaa 
on rauhanpolitiikka, kulttuurien 
välinen yhteistyö ja huolehtiminen 
ihmisten perustarpeista.

TYÖTÄ 
RAUHAA
PERUSTURVAA

skp.fi/vaalit/eduskunta-2015

Sivun teksti: HEIKKI KETOHARJU, SKP:n pääsihteeri
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TYÖTÄ 
RAUHAA
PERUSTURVAA
Suomen kommunistinen puolue 
& sitoutumattomat Helsingissä

www.skp.fi/helsinki

KOULU
TUS 
YKKÖSASIA

AYMAN AL AMIR 
Suomen palestiinalaisten 
siirtokuntayhdistyksen puheenjohtaja 
YO Business Administration 
Sitoutumaton, Meri-Rastila

Olen osallistunut moniin kansalaisliikkeisiin ja toiminut ulkomaalaisten 
yhdistyksen puheenjohtajana. Nykyään toimin Suomen palestiinalaisten 
siirtokuntayhdistyksen puheenjohtajana. Harrastan kuntosalilla käymistä 
ja uintia. 
Maahanmuuttaja-asiat ovat minulle tärkeitä. 
Suomen kieli on avain elämään Suomessa. 
Terveys ja koulutus ovat kaikille kuuluva perusoikeus. 
Palestiinan kansan oikeudet ja Lähi-idän rauha ovat lähellä sydäntäni.
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SIVISTYS 
LAPSET
YMPÄRISTÖ
IHMISARVOINEN ELÄMÄ

LAURI ALHOJÄRVI
Alue- ja kulttuurintutkija, FM
Hermanni
www.laurialhojarvi.fi

Päätöksenteossa täytyy pikavoittojen ja pikkumaisuuden sijaan huomioida 
kokonaiskuva ja pitää mielessä pitkän tähtäimen tarpeet. Ihmiskunnan 
tulevaisuus riippuu siitä, pystymmekö estämään ympäristökatastrofin, 
onnistummeko turvaamaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin, saammeko 
sivistyksen jälleen nousuun ja kykenemmekö takaamaan jokaiselle 
ihmisarvoisen elämän. Nämä teemat pitää asettaa kaiken päätöksenteon 
lähtökohdaksi. 

Äänestä periaatteellinen pehmeiden arvojen puolustaja eduskuntaan!

112

TYÖTÄ 
RAUHAA
PERUSTURVAA

IRENE AUER
Luokanopettajaopiskelija, 
painotuotantoassistentti
Kontula
www.ireneauer.fi, facebook.com/IreneAuer, 
twitter.com/IreneAuer

On edistettävä lasten hyvinvointia ja mahdollisuuksia elämässä perheen 
taustoista ja tulotasosta riippumatta. Tämä edellyttää laadukkaita ja 
saavutettavia julkisia palveluita, erityisesti ennaltaehkäisevää sosiaalityö-
tä, subjektiivista päivähoito-oikeutta ja oikeutta hyvään varhaiskasvatuk-
seen, perusopetukseen ja oppilashuoltoon satsaamista sekä laadukasta 
opettajankoulutusta.

Tuloerojen tasaamiseksi on kiristettävä suurten palkkatulojen sekä 
pääomatulojen verotusta. Tarvitaan 1200 euron perusturva opiskelijoille, 
työttömille, eläkeläisille ja muille, jotka eivät toimeentuloaan muuten 
pysty hankkimaan.

On otettava suunta kohti maksutonta julkista liikennettä. Ydinvoima on 
vastuuton jäänne menneisyydestä. On panostettava energiaa säästävään 
teknologiaan ja uusiutuviin energiamuotoihin.

Rauhaa ei luoda sotilasliitoilla. Suomen on irrottauduttava Nato-
yhteistyöstä.
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ASUKKAIDEN 

ÄÄNI 
VALTUUSTOSTA KUULUMAAN 
MYÖS EDUSKUNTAAN

YRJÖ HAKANEN
Kaupunginvaltuutettu, VTM
Maunula-Pirkkola
www.yrjohakanen.fi, twitter.com/YrjoHakanen
www.facebook.com/yrjo.hakanen, yrjo.hakanen@skp.fi

Vapaus valita toisin ry:n ja Asumisen hinta alas ry:n hallitusten jäsen. 
Mukana rauhanliikkeessä, Pro kuntapalvelut –verkostossa, Attacissa, 
Maunulan demokratiahankkeessa, Palvelualojen ammattiliitossa ja 
Euroopan vasemmiston itäisen Euroopan työryhmässä.

Haluan tuoda eduskuntaan reilun vasemmistolaisen vaihtoehdon 
jatkuvalle leikkaamiselle ja eliitin vallalle.
Rahaa on ohjattava keinottelusta reaaliseen talouteen, jossa työllä 
luodaan hyvinvointia. Näin voimme parantaa työllisyyttä, perusturvaa 
ja peruspalveluja. Ihmisen ja luonnon hyvinvointi on asetettava liike-
voittojen ja pörssikurssien edelle. 

Toisenlainen Eurooppa ja maailma on mahdollinen. Aseiden ja Naton 
sijasta tarvitaan lisää rauhan rakentajia, ilmastotekoja ja kansainvälistä 
solidaarisuutta. 
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TURVA 
VASEMMALTA

ARI HANNIKAINEN
Vartija
Herttoniemenranta
49 vuotta

 H Perusturva käyttöön.
 H Työelämän ehdot kuntoon.
 H Tulonjako tasaisemmaksi.
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PIA HONKANEN
Olen 38-vuotias, nyt jo 
18-vuotiaan tytön yksinhuoltajaäiti.
Parturi-kampaaja, pienyrittäjä
Sitoutumaton, Maunula

Olen maunulalainen tahtonainen. Harrastan kuorolaulantaa komedialli-
sessa kuorossa.

Eriarvoisuus ja syrjäytyminen ovat asioita, joita pitää ehkäistä 
ennalta. Tärkeiksi asioiksi koen myös työelämän epävarmuuden vähen-
tämisen, niin itsensä työllistäville kuin palkansaajillekin. Olen ihmisten 
välisen suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon kannalla.

Sydämellä ja rohkeudella kohti muutoksia, päätöksiä ja tulosta.

SYDÄ
MELLÄ
&ROHKEUDELLA
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TOIMEENTULO 
&PALVELUT
IHMISTEN
HYVÄKSI

118JUHA HÄMÄLÄINEN
Sosionomi
Puotinharju

Työelämässä olin työsuojeluasiantuntija, nykyisin eläkeläisaktiivi ja 
sijaisomaishoitaja. Olen nyt  aktiivisesti mukana Myllypuron Eläkeläisten , 
Palvelukeskuksen sekä asukastalo Myllärin ja muussa itä-helsinkiläisessä 
toiminnassa. 

Kestävyysvaje ei ole nyt vajeista suurin, vaan verotuksen epäoikeu-
denmukaisuus. Verotuksen painopistettä on muutettava: pääomatuloja 
on verotettava progressiivisesti ja pääomatulot on oltava myös kuntave-
rotuksen piirissä. Lisäksi varallisuusvero on otettava uudelleen käyttöön. 
Veronkierto on estettävä kansainvälisesti.

Verotuksen kehittämisen myötä on mahdollisuus siirtyä 1200 euron 
perusturvaan, joka korvaa riittämättömän toimeentuloturvan ja tukien 
ryteikön. Perusturva ei poista lapsilisiä, asumistukea tai harkinnanvaraisia 
tukimuotoja.

Julkiset lähipalvelut ovat hyvinvoinnin perusta. Suuryksiköiden sijaan 
on oltava helposti tavoitettavia palveluja. Vanhusten kotihoitoa on kehitet-
tävä lisäämällä resursseja. Lisäksi tarvitaan monipuolista palveluasumista. 
Säädöksillä on täydennettävä mm. vanhusten hoidon ja henkilöstömäärän 
vähimmäisvaatimuksia.

ELINA JÄRVENPÄÄ
Diplomi-insinööri
Kansalaisaktivisti
Itäkeskus
elina.jarvenpaa.vaalit@gmail.com

Oikeudenmukainen maailma on mahdollinen! Kaikilla ihmisillä pitää olla 
mahdollisuus saada tasamääräinen osuutensa luonnonvarojen käytöstä 
ja niiden avulla luodusta hyvinvoinnista. Tämä olisi täysin mahdollista 
toteuttaa, ainakin tulevaisuudessa, jos sitä haluttaisiin.

Suomen suurimpia ongelmia on vääränlainen asuntopolitiikka. Jos 
erityisesti suurimmissa kaupungeissa suunta muutettaisiin vuokra-asun-
toihin, olisi työttömyydenkin vähentäminen helpompaa. Ihmiset voisivat 
helpommin muuttaa työn perässä, eikä koko elämä kuluisi asuntovelko-
jen maksamiseen.

Koska teknologian kehittymisen myötä tarvittavan ihmistyön määrä 
vähenee, pitää työtä jakaa tasaisemmin kaikille mm. ottamalla käyttöön 
30 tunnin työviikko. 

IHMISEN 
&LUONNON
PUOLESTA
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6-TUNTINEN TYÖPÄIVÄ
EI NATOLLE, KYLLÄ RAUHALLE
1200 EURON PERUSTURVA
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-sosiaalitu
et

-työttömyyskorvaus
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-koulutus
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-terveydenhoito

ym. julkiset

palvelut

OPTIO



6 E E S P Ä I N !   2 / 2 0 1 5

POLITIIKKAAN 
TARVITAAN
TÄYSKÄÄNNÖS!

HEIKKI KETOHARJU
SKP:n pääsihteeri
26 vuotta, 
Kulosaari
heikki.ketoharju@iki.fi
heikki.ketoharju.info, www.facebook.com/heikki.ketoharju
Twitter: @heikkiket, Instagram: @heikkiket

SKP:n pääsihteeri, nuori kommunisti ja ylipäätään ihan ok tyyppi. Aktiivi-
nen Linux-käyttäjä, nettisivujen säätäjä ja yleismies. Taustalla musiikki-
teknologian koulutus ja musiikkiopintoja, kiinnostuksen kohteina vapaan 
lähdekoodin ohjelmat, avoin data ja avoimet standardit. Toimin erilaisissa 
verkostoissa, mm. commonseja puolustaen ja vapaakauppasopimuksia 
vastustaen.

Lisäksi mukana kunnallispolitiikassa SKP:n ja Helsinki-listojen valtuus-
toryhmän sihteerinä.

Tulevaisuuden Suomi pohjaa yhteisresursseihin, kuten vapaaseen läh-
dekoodiin ja avoimeen dataan. Julkinen sektori satsaa omaan tuotantoon: 
laitetaan palveluihin lisää henkilökuntaa ja Nokialta potkitut insinöörit 
kehittämään vihreää teknologiaa sekä pistämään julkiset tietojärjestelmät 
kuntoon. Säädetään Suomeen yhtäläinen 1200 euron perusturva, joka 
karsii tukiviidakon ja parantaa ihmisten elintasoa. Keskeytetään vahingol-
liset TTIP- ja TISA-vapaakauppasopimusneuvottelut.
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MIKKO KORHONEN
Teoreettisen filosofian 
opiskelija, taksikuski
Pakila

Ajatteluni lähtökohtia ovat rauha, solidaarisuus ja tasa-arvo. Kannatan 
myös yksilönvapautta.

Kommunismi tarkoittaa demokratian laajentamista. Ei demokraat-
tista liikettä voi tukahduttaa, sillä sellaiseen suuntaan yhteiskunta 
lopulta menee: ihmiset haluavat tasa-arvoa. Kapitalismi sen sijaan 
tarkoittaa etuoikeuksia omistavalle luokalle, eikä siinä ole mielestäni 
mitään demokraattista.

RAUHA
SOLIDAARISUUS
TASA-ARVO
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RAHAN
VALLASTA
KANSAN
VALTAAN

MARKO KORVELA
Tiedonantajan päätoimittaja
41-vuotias kulttuurimarxilainen hum. kand

Nyt riittävät leikkauslistat ja kokoomuksen politiikan peesaaminen. 
Politiikan suuntaa pitää muuttaa niin, että kansan enemmistön 
kurittaminen ja julkisten palvelujen leikkaaminen loppuvat.
Kaiken vaihtoehdottomuuden keskellä kannattaa miettiä uudelleen: 
palveleeko talous meitä vai me taloutta? 
SKP:tä äänestämällä olet mukana tekemässä muutosta kohti 
parempaa tulevaisuutta, ulos kapitalismin kriiseistä. Tavoitteemme 
on uudenlainen yhteiskunta, joka rakennetaan yhdessä muutosta 
haluavien ihmisten kanssa. 
Irti EU:n pörssiherroista!
Rahan vallasta kansan valtaan
Otetaan sieltä missä on: voitoista ja pääomista
Ei Natolle – Suomesta rauhanrakentaja
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JUKKA LAITINEN
Ravintolakokki, eläkeläinen
Tapaninvainio

Ajan vammaisten ja vaikeavammaisten, eläkeläisten sekä muiden 
pienituloisten asiaa.

Haluan parantaa yksinhuoltajaperheiden asemaa ja lasten 
päivähoitopalveluja.

Helsingissä on siirryttävä maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Etenkin 
vammaisille maksuton joukkoliikenne on tärkeä.

VAMMAISTEN
& PIENITULOISTEN

ASIALLA
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124JUSSI-PETTERI 
LAPPI
postinjakaja, talonmies
Pitäjänmäki

Olen kotiseutuaktiivi Pitäjänmäestä, harrastuksina mm. kotiseutuhistoria 
ja toiminta paikallisessa kaupunginosayhdistyksessä, sään seuraaminen ja 
sääpäiväkirjan pito, valokuvaus, ja pihan ja puutarhan rakentelu.

Lähipalveluiden puolesta - ei yksityistämiselle ja kilpailuttamiselle!
Lisää raideliikennettä, energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa - ei 

ydinvoimalle!
Kyllä itsenäisyydelle ja liittoutumattomuudelle - ehdoton ei Natolle ja 

irti Euroopan unionista!

LÄHI
PALVE LUIDEN 
PUOLESTA

KARI LINDSTRÖM
Taidegraafikko, taidemaalari
Kumpula

NATO-virus on suomalaisille vaarallisempi kuin Ebola!
Maalaan ja piirrän edelleen. Katselen miten tätä Palloa pyöritellään ja 
tykkään Arto Paasilinnan kirjoista, mutta karsastan ostettujen viestimien 
”Virallista Totuutta”. 

Naapurien kanssa olisi aina syytä tulla toimeen. Varsinkin rajanaapu-
rien. Etenkin jos sattuu olemaan 1300 kilometriä yhteistä rajaa. Miksi me 
lahjoittaisimme tuon pätkän USA:n maailmanvalloitusjärjestölle, jota 
nimitetään NATOKSI? 

RAUHA,
EI NATO!
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ELÄKÖÖN
PERUS
KOULU

OUTI MONONEN
Erityisopettaja
SKP:n Helsingin piirin pj.
Veräjälaakso

Aloitin erityistä tukea tarvitsevien lasten opettajana Helsingissä vuonna 
1977. Samana vuonna saavutti menestyksekäs, hyvin valmisteltu 
suomalainen uudistus, PERUSKOULU eteläisen Suomen. Olen kulkenut pe-
ruskoulun mukana näihin päiviin saakka. Auttelen vieläkin, 66-vuotiaana, 
muutaman tunnin viikossa erityisluokkien oppilaita heidän opintiellään. 
ELÄKÖÖN SIIS PERUSKOULU! Mutta on peruskoulua kehitettäväkin. Haluan 
alleviivata opetuksen sisältöjen ja opetusmenetelmien päivittämistä, mut-
ta myös sitä että koulu kannustaa vastuullisuuteen ja yhteiskunnalliseen 
aktiivisuuteen, rauhan vaalimiseen. 

Sana harrastus ei kuulu sanavarastooni, teen kaikkea aina niin tosissani. 
Pidän lukemisesta, musiikista, elämää suuremmista elokuvista, sukkien 
neulomisesta ja horisonttiin tuijottelusta. Niin, ja koska olen itäsuomalai-
sesta pienviljelijäperheestä, kannatan omavaraisuutta ruuan tuotannossa 
ja lähi- ja luomutuotannon tukemista. Siispä - sanoista tekoihin - olen 
myös palstaviljelijä Ogelin plantaaseilla Veräjälaaksossa.
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6-TUNTINEN TYÖPÄIVÄ
EI NATOLLE, KYLLÄ RAUHALLE
1200 EURON PERUSTURVA

€

€

€

€

€
€

Leikkauslis
ta

-eläkkeet

-palkat

-sosiaalitu
et

-työttömyyskorvaus

-lapsilisät

-koulutus

-kulttuuri

-lomat

-terveydenhoito

ym. julkiset

palvelut

OPTIO

EZZEDDIN R. FARAG
Kokki, runoilija
Sitoutumaton, Vuosaari

Maahanmuuttajien kotouttamista on tehostettava. Tämä koskee sekä 
työn perässä, avioliiton takia tai humanitaarisista syistä maahan muutta-
neita. Tärkeintä on päästä heti opiskelemaan suomen kieltä. Seuraavaksi 
maahanmuuttajan on päästävä sisään yhteiskuntaan ja mahdollisimman 
nopeasti työelämään. Vain kieltä käyttämällä kielitaito kehittyy. 

Kaikki ovat tasa-arvoisia, työelämässä, arkena ja pyhänä sekä uskon-
nosta, poliittisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta huolimatta.

Solidaarisuus työelämässä ja muutenkin yhteiskunnassa edistää 
yhteiskunnan toimintaa ja ihmisten henkistä kehittymistä.

TYÖTÄ 
TASA
ARVOA
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TYÖTÄ 
RAUHAA
RAKKAUTTA

WÄINÄMÖ 
RUOTTINEN
Ohjaaja Rinnekoti-Säätiön asumispalveluyksikössä, 
mielenterveyshoitaja
Pitäjänmäki

Pitäjänmäen peruskoulun johtokunnan varapuheenjohtaja, kuulun 
Suomen Rauhanpuolustajat ry:n, harrastan runoja, teatteria, musiikkia. 
Perheeseeni kuuluu vaimo ja kuusi lasta.
Työtä, perusturvaa, rauhaa ja rakkautta.
Lähipalvelut on turvattava.
Kyllä itsenäisyydelle ja liittoutumattomuudelle – ehdoton ei Natolle ja irti 
EU:sta!
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TERVEYS 
JOKAISEN
PERUSOIKEUS

SENJA RÄSÄNEN
Eläkeläinen
Kontula

Kaikista pidetään huolta? Näin väittää jokainen eduskuntapuolueen johta-
ja päästessään tiedotusvälineisiin. Mutta miten on todellisuudessa?

Vanhus heitetään kotiin esimerkiksi sairaalasta. Kun väitetään jokaisen 
vanhuksen haluavan asua kotona, ei kysytä häneltä itseltään. Onnistuuko 
se huonokuntoiselta ihmiseltä, jos ei ole omaisiakaan lähettyvillä?

Kotihoito käy – miten käy. Heillekin toiset ihmiset suunnittelevat aika-
taulut. Käynti on minuuttiaikataululla ja sen jälkeen vanhus on taas yksin.

Hoitopaikkoja ei saa vähentää. Kaikkien, jotka tarvitsevat hoitopaikkaa, 
pitää se saada eikä raha saa olla esteenä. 

Kun keskustelen vanhusten kanssa, valtaosa heistä pelkää sitä, kuka ja 
miten hoitaa jos itse ei enää siihen kykene. Raharikkaita tämä ei huoleta, 
mutta nehän näitä päätöksiä on tehneet.
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RAUHA 
HYVINVOINTI
LÄHIPALVELUT

HANNELE SALAVA
Erityislastentarhanopettaja, 
erityisluokanopettaja
Itä-Pasila

Pitkän linjan kansalaisaktiivi, osallistun rauhantyöstä hyvinvointivaltion 
vaalimiseen, lähipalvelujen puolustamiseen.

Harrastan kaikkea kulttuuriin liittyvää, teatteria, kirjallisuutta, musiik-
kia, elokuvia jne.

Haluan ehdottomasti säilyttää hyvinvointivaltion ja lähipalvelut. 
Haluan hyvän varhaiskasvatuslain mahdollisimman pian.

Haluan Suomen pysyvän puolueettomana, poissa Natosta. Haluan 
valtion joka noudattaa ehdotonta rauhanpolitiikkaa.
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RAHA
EI SAA
RATKAISTA
IHMISARVOA

EMMI TUOMI
SKP:n varapuheenjohtaja, 
Euroopan vasemmiston hallituksen jäsen. 7- ja 12-vuotiaiden 
hämmästyttävien poikien äiti. Psykologi kehitysvamma-alalla, 
luottamusmies, kehitys- ja kasvatuspsykologian jatko-opiskelija
37 vuotta, Puistola

Eri elämänalueitani yhdistää ”pienempien puolustaminen” sekä tasa vertaisuuden 
ja oikeudenmukaisuuden vaatimukset, yksilölliset tarpeet huomioiden: Jokai-
selta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeensa mukaan. 

Vahvat julkiset peruspalvelut ja työajan lyhentäminen 30 viikkotuntiin ovat 
välttämättömiä ja tehokkaita tapoja varmistaa lasten ja perheiden hyvinvointia, 
jolle perustuu koko hyvinvoiva yhteiskunta. 

Haluatko olla voittajien puolella ja äänestää niitä, joiden ehdoilla yhteis-
kuntamme on viime ajat purettu? Vai äänestätkö sydämelläsi, heikompien ja 
yhteisen hyvän puolesta?  Ole mukanani luomassa välittävää yhteiskuntaa.  Raha 
ei saa ratkaista ihmisarvoa.
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TYÖPÄIVÄ 6H
PERUSTURVA 1200E

EI NATOLLE

JUHA-PEKKA 
VÄISÄNEN
SKP:n puheenjohtaja
Käsitetaiteilija
Punavuori
skp.fi/blogit/jp-vaisanen, juha-pekka.vaisanen@skp.fi,
www.facebook.com/vaisanenjp, twitter.com/JPVAISANEN

JP on käsitetaiteilija. SKP:n puheenjohtaja. Käyttää silmälaseja. Rauhanaktivisti. 
Pääsi ylioppilaaksi Ressusta. Ateisti. Nukkuu kyljellään. Sinisilmäinen. Asuu 
Punavuoressa. On opiskellut Yhdysvalloissa ja Mexicossa. Elää parisuhteessa parturi-
kampaaja-miehensä kanssa. On laulanut kirkkokuorossa.  Halusi isona eläintenke-
syttäjäksi. Pikaluistelija. Tekee poliittisia performansseja. Tykkää makaronilaatikosta 
ja ketsupista. On adoptoitu. Valmistunut Kuvataideakatemiasta. Fanittaa Frida 
Kahloa. Pelkää liukkaita katuja ja polvilumpioiden sijoiltaan menoja. Ajokortti. 
Näkee valoa tunnelin päässä. On ollut töissä 30 eri ammatissa mm navettasiivooja-
na, toimittajana ja matkaoppaana. Kerää keittokirjoja. Omistaa punaisen Jopon. On 
huono kolmen lapsen kummi. Inhoaa kauhuleffoja. Harrastaa hidasta kävelyä. On 
kakkostyypin diabeetikko. Rakastaa runoja. Oikeakätinen. Ui Yrjönkadulla.  Haluaa 
muuttaa nykymenoa muiden muutosta haluavien kanssa. 
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ILMASTON 
MUUTOS
EDUSKUNTAAN!

ANNI WALLENIUS
Erityiskoulunkäyntiavustaja, 
äiti
Sitoutumaton, Käpylä
anniwallenius.blogspot.fi
www.facebook.com/anniwallenius

Olen 27-vuotias erityiskoulunkäyntiavustaja ja 7-vuotiaan pojan äiti Helsingin 
Käpylästä.    Helsingin suomenkielisen työväenopiston johtokunnan varajäsen. Kä-
pylän yhdyskuntaklubi ry:n ja Käpylän Urheilijoiden hallitusten varapuheenjohtaja. 

Olen ehdolla SKP:n listalla sitoutumattomana. SKP:n vaaliohjelma on kuitenkin 
kaikista puolueista minulle läheisin. Olen lapsesta saakka ollut vasemmistolainen, 
vaikken ehkä ole nimennyt ”suuntaustani” varsinaisesti mitenkään. Jo pienenä 
pidin vappuisin kuulemistani vanhoista työväen lauluista. Vihreitä arvoja ei 
myöskään pidä unohtaa, mutta pelkkä vihreys ei mielestäni riitä politiikassa. Niin 
vaalityössä kuin sen ulkopuolellakin minua tukee tuottaja, kyläneuvos Heikki 
Takkinen.

Vapaa-ajallani harrastan mm. hyvän musiikin kuuntelua ja geokätköilyä.
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Pia – kuorolaulua 
ja kampaamista
Tehdäänkö Suomessa liian vähän työtä? Miten 
pienyrittäjää verotetaan? Mitä tapahtuu jos yrit-
täjä sairastuu? Entäpä jos jää työttömäksi? Miten 
pienyrittäjä pitää mielen korkealla? 

”Suomalainen on laiska ja kiittämätön.” Tä-
tä väitettä pyydettiin kommentoimaan eräässä 
vaalikoneessa.

– Ei pidä paikkaansa.  Esimerkiksi itsensä työl-
listävät ovat usein pienituloisia, äärettömän ahke-
ria, hiljaisia puurtajia, mutta putoavat usein tur-
vaverkkojen ulkopuolelle, kertoo Pia Honkanen, 
parturikampaaja Maunulasta.

– Moni luulee, että parturikampaajat ovat va-
rakasta väkeä. Mutta jos miesten hiustenleikkaus 
maksaa 30 euroa, siitä heti lähtee pois 24 pro-
senttia arvonlisäveroa ja päälle vielä muut kulut 
ja ennakkovero, niin eipä siitä ihmeitä käteen jää.

Kerro vähän enemmän tuosta alvista? 
– Jos pienyrittäjän vuositulot ylittävät 8 500 eu-

roa, hän on nykyisin arvonlisäverollinen. Ollaan-
han tuota rajaa nostamassa 10 000 euroon, mutta 
halloo… Parturi-kampaamojen alv nostettiin aiem-
min kokeillusta 9 prosentista noin vaan 23:een ja 
sitten 24 prosenttiin. 

Sitten on tuo YEL? 
– On. Kaikki yrittäjät maksavat eläkevakuutus-

maksua, YEL. Sitä maksetaan tulojen mukaan. 
Jos on pienet tulot, pottiin kertyy vähemmän. Ja 
kun siellä potissa on vähän rahaa, ei kerry yrittä-
jäin työssäoloehtoa ja silloin ei ole oikeutettu an-
siopäivärahaan työttömyyden aikana. Eikä pienis-
tä tuloista voi odottaa myöskään kovin kummoista 
eläkettä.  Pulassa on jos sairastuu, menetettyä an-
siota ei mistään saa.

Entäpä lomat? Koko vuoden kun säästät, voit 
pitää lomaa, kertoo Pia Honkanen. 

– Mutta ei tule lomarahoja. Vuokrat kampaajan 
tuolista ovat kovat pääkaupunkiseudulla ja ne on 
maksettava lomankin aikana.

– Yrittäjä tekee töitä silloin kun niitä on.  Nyt ih-
miset ovat harventaneet käyntejään, kun rahasta 
on tiukkaa. Moni tekee kotona sen, minkä aikai-
semmin teetti kampaajalla. 

Harrastat komediallista kuorolaulua?
– Kuorolaulu on terapiaa. Kaverin kautta kuulin 

kuorosta, joka laulaa tuttuja säveliä uusin sanoin. 
Ajattelin että se on juuri sitä, mitä haluan tehdä 
työni vastapainoksi.

Pätkätyöläisen kapinalaulussa laulat että Nyt 
tää p….a riittää. Onko tullut mieleen, että tämä 
pienyrittäjän homma on nyt tässä?

– On tullut. Ja miksi, niin… Ei ole ollut vapaa-
aikaa/ lapselle aikaa. Aina on tiukilla. Ja aina on 
yleinen turvattomuuden tunne tulevaisuuden suh-
teen, puntaroi Pia Honkanen, joka on rohkeasti 
asettunut vaaleissa sitoutumattomana ehdokkaa-
na SKP:n listalle.

OUTI MONONEN

TUE SKP:N VAALITYÖTÄ
Eduskuntapuolueet rahoittavat vaalikampanjoitaan verovaroilla, 
jakamalla itselleen puoluetukea, ja firmojen antamalla tuella. Suomen 
kommunistinen puolue ei saa mitään puoluetukea eikä firmojen 
sponsorirahoja. 

Tue reilua vasemmistolaista vaalityötä: SKP:n Helsingin piirin 
tukitili on FI72 8000 1001 9180 94.

Ota yhteyttä, tule mukaan: p. (09) 7743 810, www.skp.fi/helsinki

Motståndets och alternativens verksamhetsprogram
skp.fi/svenska

Work, Peace, Basic Security!
CPF platform for the elections

skp.fi/english

КПФ вместе с теми, кто хочет изменений 
skp.fi/russkii

Pia Honkanen, pienyrittäjä Maunulasta.



8 E E S P Ä I N !   2 / 2 0 1 5

Muustakin kuin sokerista, 
kanelista ja kukkasista
Kommunistit avasivat eduskun-
tavaalikampanjan kansainväli-
sen naisten päivän ympärille ra-
kentuneella kiertueella. SKP jär-
jesty otsikolla ”Muustakin kuin 
sokerista, kanelista ja kukkasis-
ta” eri puolilla maata yhdessä 
Euroopan vasemmiston ja demo-
kraattisten naisten keskusteluja 
ja juhlia.

SKP:n ehdokkaiden mukana 
kiertueella olivat radikaaleja va-
semmistopuolueita kokoavan Eu-
roopan vasemmiston hallituksen 
jäsenet Anne Sabourin Rans-
kan kommunistisesta puoluees-
ta ja Christina Simó Espanjan 
kommunistisesta puolueesta se-
kä Ruotsin Vasemmistopuolu-
een hallituksen jäsen Jeannette 
Escanilla.

Helsingissä naistenpäivän juh-
lassa kulttuuriareena Gloriassa 
esiintyivät laulaja-lauluntekijä 
Yona säestäjänään Pieni liik-
kuva pilvi, Hellä Sointu ja so-
pimattomat seuralaiset –kuoro, 
burleskitaiteilijat Rose Repairs 
& Frank Doggenstein sekä Ri-
ta Dahl.

IHMISARVOISEN TYÖN 
PUOLESTA
”Euroopan vasemmisto käynnis-
tää kansainvälisestä naistenpäi-
västä kampanjan, jonka tavoit-
teena on taata ihmisarvoista työ-
tä naisille. Haluamme, että nais-
puolisten työntekijöiden oikeuk-
sia kunnioitetaan varmistamalla 
heille palkka, joka mahdollistaa 
ihmisarvoisen elämän, ja että sa-
manarvoisesta työstä maksetaan 
sama palkka. Haluamme taata 
naisille universaalit sosiaalietuu-
det, kuten riittävän eläkkeen.

Haluamme tehdä työtä yhteis-
kunnassa, jossa työllä on käyt-
töarvo eikä vaihtoarvo ja jossa 
tuottava työ palvelee ihmisten hy-
vinvointia. Se ei voi toteutua tu-
hoamisen maailmassa, jota hal-
litsevat aseteollisuus ja armeijat, 
jossa tuotantovälineet tuhoavat 
ympäristöä ja tuhlaavat energiaa, 
joka perustuu köyhien maiden 
luonnonvarojen riistämiseen ja 
joka uhkaa ihmisten terveyttä.”

CHRISTINA SIMÓ, Espanjan 
kommunistinen puolue, European Left

SYRIZAN ESIMERKKI
”Ranskan terveysministeri on il-
moittanut 22 000 julkisen ter-
veydenhuollon työpaikan lopet-
tamisesta vuosittain seuraavan 
kolmen vuoden ajan. Tämä tar-

nän poistaminen vaatii työajan, 
tulojen ja päätösvallan uudel-
leenjakamista naisten hyväksi. 
Myös maksamaton työ pitää ja-
kaa naisten ja miesten kesken 
oikeudenmukaisesti.

Yhtenäisen vasemmiston teh-
tävä on nostaa taistelu tasa-ar-
von puolesta ja naisliike vielä voi-
makkaammin esille. Työväenliike 
on vapautettava niin, että sekä 
miehet että naiset ovat vapaita ja 
tasa-arvoisia.”

JEANNETTE ESCANILLA, Ruotsin 
Vasemmistopuolue

TASA-ARVO 
JA EUROVIISUT
”Työväenliike ja vahva vasemmis-
to ovat saaneet aikaan paljon hy-
vää tasa-arvon saralla. Vahva oi-
keisto, kapitalismi ja rahan valta 
ovat hidastamassa kehitystä ja 
takapakkiakin mennään.

Ratkaisuja on. Kokonaisuu-
den on muututtava. Järjestelmän 
on muututtava. Siihen tarvitaan 
tasa-arvoliikettä, feminismiä ja 

koittaa kokonaisten sairaaloiden 
sulkemista.

Samalla logiikalla tuhotaan 
kaikkia julkisia palveluja: Päi-
väkodeissa on vähemmän tilaa 
ja hoitokoteja on harvemmas-
sa, joten lapsista ja vanhuksista 
huolehtiminen on jälleen naisten 
harteilla. Siksi monet naiset pa-
laavat kotiin ja jäävät vähitellen 
työelämän ulkopuolelle. Julkiset 
palvelut ovat hyvin naisvaltai-
sia. Eli kun leikkauksia tehdään, 
juuri naisten työpaikkoja häviää. 
Leikkaaminen vähentää myös so-
siaalietuuksia ja saattaa tuhan-
net naiset köyhyyteen.

Etelä-Euroopan maiden ”sääs-
tökuurit” koskettavat raskaasti 
naisia. Tämä on yksi syy, miksi 
radikaali vasemmistopuolue Syri-
za äänestettiin Kreikassa halli-
tukseen: lopettamaan politiikka, 
joka voi johtaa vain tragediaan.”

ANNE SABOURIN, Ranskan 
kommunistinen puolue, European Left

FEMINISTINEN TAISTELU
”Yleinen hyvinvointi ja yhteinen 
julkinen sektori on ehkä tärkein 
yksittäinen tekijä naisten alis-
tamisen murtamiseksi Naisiin 
työelämässä kohdistuvan syrjin-

www.tiedonantaja.fi

Lehti ilmestyy perjantaisin. Tilaukset p. (09) 774 38 10 tai www.tiedonantaja.fi

naisasianaisia. Siihen tarvitaan 
myös miehiä. Siihen tarvitaan ra-
dikaalia vasemmistoa, liikettä ja 
aatetta, joka vaatii kaikkien ih-
misten tasavertaisuutta, suku-
puoleen katsomatta. 

Rahan valta on tänä päivänä 
ehkä vahvempi kuin koskaan. So-
dan uhka leijuu päällämme. Mut-
ta niin kummittelee Euroopassa 
myös kommunismin aave… 

Kansaa on kaduilla monessa 
maassa. Kreikka on laittanut ko-
van kovaa vastaan. Ja Eurovii-
suissa nousee lavalle parrakkaan 
naisen jälkeen kehitysvammais-
ten punk-bändi. Tasa-arvon edis-
tymistä on sekin, sanon minä.”

EMMI TUOMI, 
SKP:n varapuheenjohtaja 

TYÖTÄ, RAUHAA, 
PERUSTURVAA
”Kuuden tunnin työpäivä tai 30 
tunnin työviikko on vaatimus, jo-
ka on syytä nostaa tulevan edus-
kunnan asialistalla kärkeen sa-
moin kuin työelämän pelisääntö-
jen korjaaminen. SKP:n politiik-
kaa linjaa työnaisen ja työmiehen 
unelman maailmasta jossa työ 
luo hyvinvointia eikä ihmistä tai 
luontoa riistetä, 

SKP:n aloite perusturvasta pe-
rustuu työnaisen ja työmiehen 
universaalin unelmaan ja aja-
tukseen, että kaikille jotka eivät 
itse voi turvata toimeentuloaan 
taataan 1200 euron perusturva 
kuukaudessa, verottomana.

Rauhanliike niin Suomessa 
kuin laajemmin maailmalla ja 
Euroopassa vaati voimapolitii-
kan ja Naton sijaan yhteistyötä, 
ydinaseettomia alueita, aseiden-
riisuntaa ja rauhankulttuuria.”

JP VÄISÄNEN, 
SKP:n puheenjohtaja 

VASTARINNAN 
& VAIHTOEHTOJEN ÄÄNI. 
VAALITARJOUS: 3 KK VAIN 10 € UUSILLE TILAAJILLE.  

Yona esitti omia laulujaan Helsingin naistenpäivän juhlassa, säestäjänä Pieni liikkuva pilvi.  

Jeannette Escanilla (vasemmalla) Ruotsin vasemmistopuolueesta ja ranskalainen 
Anne Sabourin Euroopan vasemmistosta keskustelemassa SKP:n varapuheenjohtaja 
Emmi Tuomen kanssa Gloriassa. 


