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Hallitus ei puhalla sinun
hiileesi
Syyskuun puolivälissä oli pääministerimme kovin huolissaan. Hallituksen ajamat jättileikkaukset olivat synnyttäneet suomalaisittain poikkeuksellista vastarintaa,
ja nyt työehtojen rajut heikennykset ja sopimusoikeuden murentaminen olivat vastatuulessa. Palkansaajien
suurmielenosoituksen alla Juha Sipilä piti viisitoistaminuuttisen televisiopuheen, jossa maalasi synkkiä pilviä
Suomen ylle.
“Emme pääse pakoon tosiasioita”, Sipilä viisaasti totesi. Omaan puheeseensa oli kuitenkin pujahtanut paljon
sellaista, mikä ei ole ihan totta. Suomen talouskasvu ei
ole Euroopan hitainta eikä valtio velkaannu Sipilän väittämää vauhtia. Itse asiassa rahat eivät lainkaan ole loppu: kun kansainvälisen talousvertailun tapaan otetaan
huomioon eläkerahastot ja niiden sijoitustuotot, kääntyykin velkakello ihan toiseen asentoon.
Tosiasioista piittaamatta hallitus on velkaantumiseen
ja niin sanottuun kustannuskilpailukyvyn laskuun vedoten tekemässä ”sarjan kipeitä päätöksiä”. Duunareille,
työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille aiheutuvat kivut
tuskin lieventyvät sillä, että vakavailmeinen pääministeri
kertoo ”valvoneensa” näiden päätösten äärellä.
Sipilä sanoo, ettemme voi siirtää laskua tämän päivän hyvinvoinnista tuleville sukupolville – vaikka juuri
näin hallitus on leikkauksillaan tekemässä. Koulutusjärjestelmällään ja osaamisellaan kerskaillut Suomi on
nyt tekemässä koulutukseen miljardileikkauksia, joilla
alennetaan kansalaisten koulutustasoa sekä muun muassa suurennetaan koulujen opetusryhmiä oppimisen ja
lasten hyvinvoinnin kustannuksella.
Hallituksen tuottavuusloikka on pienipalkkaiselle
duunarille hyppy jyrkänteeltä, ja väistämättömiksi väitettyjä säästöjä revitään heikoimpien selkänahasta. Ainoiden vaihtoehtojen ja välttämättömyyksien sijasta nämä
ovat ideologisia valintoja; toisin voidaan tehdä. Jos esimerkiksi pääomien verotus nostettaisiin edes EU:n keskitasolle, saisivat valtio ja kunnat lisätuloja 5,5 miljardia
vuodessa. Veronkiertoon puuttuminen toisi todennäköisesti sekin miljardeja.
Miljonääri-Sipilä vaatii meitä puhaltamaan yhteiseen
hiileen, mutta itse lämmittää vain rikkaiden tupia jättäen köyhien kyökit kylmiksi.
Pääministerin penäämää yhdessä tekemisen ja välittämisen
henkeä todella tarvitaan, mutta
sitä ei pidä oikeiston ja suuryhtiöiden etujen ajamiseksi nostattaa. Yhdessä tekemisen henkeä
tarvitaan kurjistamispolitiikkaa ja työntekijöiden oikeuksien murentamista vastustavaan
joukkoliikkeeseen.
IRENE AUER
SKP:n Helsingin kaupungin
piirijärjestön puheenjohtaja

H TAPAHTUMIA H HÄNDELSER H EVENTS H

Posti on ilmoittanut lakkauttavansa 77 toimipistettään ympäri
Suomea. Koko maahan jäisi vain
21 Postin omaa toimipistettä.
Helsingissä Postin omana toimintana ylläpidettäisiin enää kuusi
postikonttoria (Keskusta, Annankatu, Kasarmitori, Hakaniemi, Vallila ja Herttoniemi). Muutokset aiotaan toteuttaa vuosina
2015-2018. Samalla noin 380
Postin työntekijää on irtisanomisuhan alla.

Suurin osa Helsinkiä
jää ilman postia
Helsingissä muutos tarkoittaisi
laajojen alueiden jäämistä Postin
omien palveluiden ulkopuolelle.
Esimerkiksi läntinen, pohjoinen,
koillinen ja suurin osa itäisestä
Helsingistä jäisi kokonaan ilman
Postin omaa konttoria. Alueellinen eriarvoistuminen myös Postin palveluiden osalta Helsingissä
lisääntyisi.
Toimintaa perustellaan asiakkaiden toiveilla pidemmistä aukioloajoista, verkkopalveluiden laajentamisella ja palvelujen parantamisella. Palvelupisteiden määrän kerrotaan lisääntyvän, mikä
tarkoittaa esimerkiksi pakettiautomaattiverkoston laajentamista. Etenkin ilmoitus palvelun
parantamisesta konttoreita lakkauttamalla on ollut suorastaan
halveksivaa asiakkaita ja postikonttoreissa työskentelevää ammattitaitoista henkilöstöä kohtaan. Valtion Postin omistajana
tulisi näyttää esimerkkiä myös
työllistämisessä, nyt toimitaan
päinvastoin.

Ulkoistaminen
heikentää palveluja
Todellisuudessa kyseessä on Postin omien toimintojen ulkoistaminen yksityisten yritysten hoi-

Käpylän posti on jo lopetettu ja lisää posteja katoamassa.
dettavaksi, jolla haetaan säästöjä. Tutkimuksissa on todettu
asiakkaiden arvostavan palvelun laatua ja henkilöstön asiantuntemusta, joka heikkenee,
kun palveluita eivät hoida enää
Postin omat työntekijät. Myöskään automaatio ja automaatit
eivät voi korvata henkilökohtaista palvelua.
Mitään estettä ei olisi pidentää
aukioloaikoja siten, että toiminta
olisi Postin omaa - tai ylläpitää
Postin konttoreita yhteistyössä
esimerkiksi valtionhallinnon eri
toimintojen kanssa. Kumppaniyritykset hoitavat ensisijaisesti
omaa toimintaansa, ja posti toimii ikään kuin siinä sivussa, jo-

ten palvelun laadun heikkenemisen vaara on tätäkin kautta olemassa. Posti tuo näiden yritysten työntekijöille lisätyötä, mutta
mahtaako se tuoda palkanlisää
tästä työstä?
SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä teki elokuussa 2015
tervetulleen aloitteen siitä, että
Helsingin kaupungin tulee selvittää Postin kanssa postipalveluiden järjestämistä yhteistyössä
esimerkiksi Kelan, veroviraston
ja muiden valtionhallinnon palveluiden kanssa vaihtoehtona Postin toimintojen ulkoistamiselle.
JUSSI-PETTERI LAPPI
Postinjakaja ja talonmies
Pitäjänmäeltä

HSL-lippujen hintoja ei saa nostaa
Helsingin liikenteen sujuminen ja
päästöjen vähentäminen edellyttävät joukkoliikenteen suosimista. Tämä on kirjattu myös kaupungin viralliseksi tavoitteeksi.
Käytännössä uhkaa kuitenkin
käydä päinvastoin, kun joukkoliikenteen lippujen hintoja ollaan
taas korottamassa.
Helsingin seudun liikenne
HSL-kuntayhtymä esitti lippujen
hintojen nostamista ensi vuonna
keskimäärin 7 % ja seuraavana
vuonna 11,4 %.
Hintojen nostamisen perusteena ovat länsimetron, kehäradan

ja automaattimetron suuret investointikustannukset. Pelkästään automaattimetrohanke, joka epäonnistui totaalisesti, on
tullut maksamaan noin 170 –
180 miljoonaa euroa.
SKP:n Maunula-Pakilan osaston mielestä raideliikenteen isoja investointeja ei pidä rahoittaa
matkalipputuloilla vaan verovaroista ja pitkäaikaisin lainoin.
Valtion rahoitusosuutta pitää lisätä. Osittain rahoitusta voidaan
vahvistaa myös ottamalla käyttöön ruuhkamaksut Helsingissä.
Joukkoliikenteellä on paljon

myönteisiä vaikutuksia koko
seudun talouteen, hyvinvointiin,
ilman laatuun ja ympäristöön.
Siksi lippujen hintoja ei pidä arvioida vain HSL:n kulujen pohjalta vaan ottaa huomioon myös kokonaistaloudelliset, terveydelliset
ja ympäristövaikutukset.
SKP:n osasto vaatii Helsingin
kaupunginhallitusta ja HSL:n
hallitusta hylkäämään lippujen
hintojen korotukset. Suunnaksi
pitää ottaa hintojen alentaminen
ja eteneminen kohti maksutonta
joukkoliikennettä Helsingissä.
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H La 3.10. klo 13.15 Joukkovoiman mielenosoitus: hyvinvointivaltion
ja kehitysavun hautajaissaattue Elielinaukiolta Senaatintorille.
H 3.10. klo 14.30 Loppu rasismille –mielenosoitus Narinkkatorilla.
H Su 4.10. klo 9 – 14 SKP:n teltta Hakaniemen markkinoilla.
H Ma 5.10. klo 19 Maanantaiklubilla poliittisia lauluja ja keskustelua
laululiikkeestä; Timo Kalevi Forss, Pekka Aarnio, Mikko Perkoila
ja Irene Auer, Kahvila Bergga, Viides linja 15. H To 8.10. klo 12.30
Eläkeläiset ry:n ja Eläkkeensaajien keskusliiton mielenosoitus
Kansalaistorilla. H La 10.10. klo 13 TTIP-toimintapäivän tapahtuma.
www.vapaakauppa.fi H To 15.10. klo 18 Marx on täällä tänään
–lukupiiri SKP:n toimistolla Hitsaajankatu 9 A. H La 17.10.
Tiedonantaja-festivaali Jyväskylässä, varaukset bussikuljetukseen
SKP:n Helsingin piiri p.(09) 77438140. H La 17.10. Asunnottomien yö
Dallape-puistossa ja Vaasanaukiolla. H To 22.10. klo 17 asukkaiden
budjettiriihi Kinaporin palvelukeskuksessa. H La 24.10. YK:n päivänä
Refugees welcome – rauhankulkue klo 13, lähtö Dianapuistosta.
H Su 1.11. Hakaniemen markkinat. H 2.11. klo 19 Maanantaiklubi,
kahvila Bergga. H Pe-la 6.-7.11. Stadin työväenkirjallisuuspäivät
Työväenliikkeen kirjastolla, www.tyovaenperinne.fi. H To 12.11. klo
18 Marx on täällä tänään –lukupiiri SKP:n toimistolla.

Lähiposteja
ei saa lopettaa

Vastu

PÄÄKIRJOITUS

Kyseen
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Aloite kansallisesta
kaupunkipuistosta Helsinkiin
Syyskuun lopulla alkoi nimien
keräys kunnallisaloitteeseen
kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin. Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvä mahdollisuus kunnille ehdottaa suojeltavaksi arvokkaiden
viher- ja vesialueiden sekä kulttuuriympäristöjen muodostama
kokonaisuus.
Helsingissä kaupunkipuistoon
voisivat kuulua muun muassa
Keskuspuisto, Vantaanjoen varresta Vanhankaupunginlahden
kautta Kruunuvuorenselälle ja
ulkosaaristoon ulottuva Helsinkipuisto, Itä-Helsingin saaristo sekä monet hienot arkkitehtuuri- ja
kulttuuriympäristöt. Kunnallisaloitteessa ei aluetta ole kuitenkaan määritelty valmiiksi. Siinä
esitetään, että kaupunki ryhtyy
asiassa toimiin ja alue määriteltäisiin tässä valmistelussa.
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Rahaa kirjastoille ja
kulttuurille
Helsingin kirjasto- ja kulttuurimäärärahat ovat pitkään pysyneet lähes samoina. Keskustakirjaston valmistuminen ja Tanssin talon perustaminen edellyttävät määrärahojen tasokorotusta, esittää
kirjasto- ja kulttuurilautakunnan jäsen JP Väisänen,
SKP:n puheenjohtaja.
– Tanssin talo tarvitaan, ja
se edellyttää kulttuurin määrärahojen kasvattamista ihan
samoin kuin keskustakirjasto edellyttää toimintansa ja
lähikirjastoverkon toiminnan
turvaamiseksi kirjaston määrärahojen kasvattamista.
Väisäsen mielestä kaupunki voisi vahvistaa kulttuurin rahoitusta ensivaiheessa
alentamalla kiinteistöviraston
kirjastoilta ja kulttuuritaloilta
perimiä markkinaehtoisia sisäisiä vuokria.

Helsingin yleiskaava uhkaa katkaista ja typistää Keskuspuiston.

Kaupunkipuisto yleiskaavaan
Helsingissä valmistellaan parhaillaan uutta yleiskaavaa. Kun
se tulee päätettäväksi ensi vuonna, olisi luontevaa tehdä päätös
kansallisen kaupunkipuiston
perustamisesta Helsinkiin. Suojelua tarvitaan, jotta rakentaminen ei tuhoa tärkeitä viheralueita
ja ekologisia yhteyksiä. Esimerkiksi Helsinkipuisto on vaarassa
katketa ja typistyä, jos yleiskaavaluonnoksen mukainen rakentaminen toteutuu.
Kunnallisaloitteen allekirjoitti
heti keräyksen alkaessa suurin

osa helsinkiläisistä kaupunginosayhdistyksistä, 58 yhdistystä.
Tavoitteena on kerätä allekirjoitukset vähintään kahdelta prosentilta äänioikeutettuja helsinkiläisiä eli runsaat 10 000 nimeä.
Lain mukaan aloite pitää silloin
käsitellä kaupunginvaltuustossa. Edellinen yli 10 000 allekirjoittajan kuntalaisaloite vastusti
yksityisautoilua lisäävää Keskustatunnelia ja johti tunnelihankkeen hylkäämiseen valtuustossa
vuonna 2008.
Yksi nyt käynnistyneen aloitteen valmisteluun osallistuneis-

ta on Vallilan Siirtolapuutarhayhdistyksessä toimiva Olli Salin.
– Tein aloitteen kolmisen vuotta sitten Vallilan Siirtolapuutarhan ja Kumpulanpuron alueen
suojelemiseksi raskaalta liikenteeltä. Aloitteella pyrimme
varmistamaan keskuspuiston,
siirtolapuutarhojen, kesämaja-alueiden, Käpylän, Kumpulan ja Vallilan puukaupunginosien suojelemisen sekä merenrantojen säilyttämisen kaikkien
virkistysalueina.
Suomen siirtolapuutarhaliitto
on nyt Vallilan ja Kumpulan Siir-

tolapuutarhayhdistysten ja kaupunginosayhdistyksen kanssa
keräämässä aloitteeseen nimiä,
jotta kaupunki ryhtyy selvittämään kansallista kaupunkipuistoa, joka voisi turvata nämäkin
tavoitteet yleiskaavan yhteydessä, kertoo Salin.
Suomessa on jo kahdeksan
ympäristöministeriön vahvistamaa kaupunkipuistoa: Forssassa, Hangossa, Heinolassa, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Porissa,
Porvoossa ja Turussa.
www.kaupunkipuisto.fi

Stadin ikäohjelma jää torsoksi
ilman lisäresursseja
Helsingin kaupunginvaltuusto
sai lopulta syyskuussa päätettäväksi vanhuspalveluohjelman,
jota kaupungilla ei ole enää vuosiin ollut. SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä on ohjelmaa
toistuvasti vaatinut ja muistuttanut, että vanhuspalvelulain mukaan kunnalla pitää olla tällainen
valtuuston hyväksymä ohjelma.
Stadin ikäohjelman valmistelussa on kuultu asukkaita ja
kirjattu monia hyviä tavoitteita,
totesi SKP:n ja Helsinki-listojen Yrjö Hakanen valtuustossa.
Lain mukaan ohjelmassa pitäisi
kuitenkin osoittaa myös tarvittavat voimavarat palvelujen kehittämiseksi, mutta tämä puuttuu
ikäohjelmasta.
– Kun ei puhuta rahasta eikä
henkilöstöresursseista, jää ohjelma torsoksi.
Hakanen ehdotti Vasemmistoliiton Dan Koivulaakson kannattamana, että ohjelman toteuttamiseksi tarvittavista voimavaroista tehdään arvio ja esitykset
osana talousarvion valmistelua.
Muut ryhmät kuitenkin torjuivat
tämän äänin 67 – 13.

Kallio-Vallilan eläkeläiset vaatimassa palveluja ja arvostusta vanhuksille.

Kotihoito ja palveluasuminen
Muun muassa Vanhusneuvoston
ja Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestön lausunnoissa arvosteltiin
Stadin ikäohjelmaa kotona asumista tukevien palvelujen ja palveluasuntojen vähyydestä. Hakanen esitti kotihoidon sisällön laa-

jentamista. Sairaanhoidon lisäksi
tarvitaan kotipalveluja, jotka helpottavat asioimista, siivousta, ulkoilua ja muuta arjen sujumista.
– Eriarvoisuutta lisäävät palvelusetelit eivät ole oikea vastaus
tähän.
Vanhusten asumisen kaupunki on jättänyt yhä enemmän yk-

sityisten markkinoiden varaan
samalla kun laitospaikkoja on
vähennetty. Hakanen korosti, että tarvitaan edullisia, kodinomaisia palveluasuntoja, mutta myös
laitoshoitoa.
Valtuusto hyväksyi Hakasen
esittämän ponnen, joka edellyttää tiedottamista vanhusten
mahdollisuuksista saada avustusta asunnon muutostöihin ja
näiden muutostöiden tekemisen
edistämistä.
Vanhusneuvosto ja eläkeläisjärjestöt korostivat myös lähiterveysasemien merkitystä. Hakasen mielestä onkin syytä luopua
aikeista keskittää terveysasemat
vain muutamiin jättiyksiköihin.
Kun vanhuspalvelulakia säädettiin, kiisteltiin henkilöstömitoituksista. Lopulta päädyttiin
alun perin esitettyä matalampiin
mitoituksiin ja vain suosituksina. Nyt Juha Sipilän hallitus
on heikentämässä vielä niitäkin.
Hakanen esitti, että Helsinki ylläpitäisi vanhuspalveluissa korkeampaa henkilöstömitoitusta kuin
hallitus esittää, mutta valtuuston
enemmistö torjui ehdotuksen.

Pakilan nuorisotalon
puolesta
Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen alueella on tuskin
koskaan otettu kantaa kaupungin toimiin niin laajalla joukolla kuin nyt Pakilan
nuorisotalon puolesta. Nuorisotalo aiotaan lopettaa ensi
keväänä. Vetoomuksen talon
puolesta allekirjoitti 32 alueen
järjestöä ja yhteisöä.
Nuorisotoimen johto perusteli aluksi nuorisotalon lopettamista sillä, että koululta
saadaan korvaavat tilat. Kun
selvisi, että koululla ei ole vapaita tiloja vaan edessä peruskorjaus, alettiin puhua ”uudesta toimintamallista”, jossa
ei taloa tarvitakaan. Nykyisistä kolmesta työntekijästä alueelle jäisi vain yksi, ja vailla
tiloja.
Nuoria ei lopettamisesityksen valmistelussa kuultu lainkaan. Samoin sivuutettiinse,
että nuorisotalolla toimivat
aamu- ja iltapäivisin lasten
kerhot, joissa on käyntejä jopa 1 400 kuukaudessa.
Alueen järjestöt ovatkin vedonneet, että kaupungin ensi vuoden budjetissa turvataan jatkoaika nuorisotalolle
ja lasten kerhoille ainakin siihen asti, että saadaan korvaavat tilat ylä-asteen koulun remontin myötä. Myös kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuussa Matti Enrothin (kok)
esittämän ponnen, joka edellyttää koulun remontin viivästymisen vaikutusten selvittämisen nuorisotalon ja kerhojen kannalta.
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KOLUMNI

Pitkä (ulos)marssi
Jos istuvan kolmen ässän hallituksen toimista jotain
hyvää haluaa löytää, niin ainakin se on saanut alusta
asti kansan liikkeelle. Jo hallitusneuvottelujen aikana
Smolnan eteen kokoontui ”Vakiduuni”-mielenosoittajia
vaatimaan nollasopimusten kieltämistä ja opiskelijoita vastustamaan koulutusleikkauksia. Alkukesästä pidetyn PAM:n liittokokouksen jälkeen osa kokousväestä
kajautti valtioneuvoston edessä ilmoille huudon ”Stubb
Soini Sipilä, emme alistu ikinä”.
Mielenosoitus toisensa jälkeen nähtiin, tähänastisena huippuna elokuun lopun Joukkovoiman mielenosoitus leikkauspolitiikkaa vastaan ja 18.syyskuuta lähes
yleislakkoa muistuttanut ammattiyhdysliikkeen poliittinen #STOP-toimintapäivä.
HHH
Monet edeltävätkin hallitukset ovat kurittaneet kansaa. Ne ovat olleet takuumiehinä lähes nollatasoisille palkkaratkaisuille ja näivettäneet perusturvaverkkoa, jonka varassa niin moni suomalainen elää. Tämä hallitus päätti lopettaa näpertelyn ja ottaa kunnon
”tuottavuusloikan”.
Jo vuodentakaisesta eläkeuudistuksesta lähtien
duunarit ovat saaneet kylmää kyytiä. Muiden toimien
ohella hallitus on ajanut yhteensä useamman miljardin
euron palkanalennuksia ja 847 000 000 euron kevennystä lakisääteisiin maksuihin – niihin maksuihin, joiden tuotoilla sosiaaliturvaverkkoa rahoitetaan. Toimet
hallitus päätti toteuttaa pakkolaeilla, jos ammattiyhdistysliike ei sovi vastaavansuuruisista leikkauksista.
Työnantajat ja hallitus vaativat aina vaan vapaampia markkinoita. Ainoa asia jota säädeltäisiin entistä
enemmän, on työn hinta ja ay-liikkeen mahdollisuudet
vaikuttaa siihen.
”Sunnuntaikorvauksen pienentäminen vähentää merkittävästi julkisen puolen kuluja ja mahdollistaa osaltaan
työnantajan sosiaaliturvamaksun alentamisen.”
– Pääministeri Juha Sipilä

Ei siis ihme, että ammattiyhdistysliike on noussut barrikadeille. SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly lupaili pitkää marssia. Se tarkoittanee lisää mielenilmaisuja ja
työnseisauksia, ellei päästä sopimukseen ja hallitus peru suunniteltuja pakkolakeja. Ja niin pitääkin. Vaikka
arkielämässä tuntuu välillä, että laarin pohjia kaavitaan kun perheen menot pyritään pitämään tasapainossa, on meillä palkansaajilla vielä paljon menetettävää.
Sipilän, Soinin ja Stubbin esitysten ydin on: laskekaa
palkkojanne 5 %, vaikka lomarahoista, kunhan laskette. Näitä viisiprosenttisia on vielä paljon lisää.
HHH
Pitääkö Lylyn lupaus pitkästä väännöstä sopimusyhteiskunnan ja tasapuolisemman tulonjaon puolesta
on ay-liikkeen uskottavuuskysymys. Syyskuun lopun
vaihtoehdossa SAK asetti sopimisoikeuden etusijalle,
hyvä sekin. Järjestön johto on kuitenkin valmis lahjoittamaan miljardeja euroja työnantajille luopumalla palkankorotuksista ja hyväksymällä lakisääteisten työnantajamaksujen alentamisen.
Ajoittaisesta lepsuilusta huolimatta ay-liike on palkansaajien ainut tuki ja turva työmarkkinoilla. On tärkeää, että me perustason puurtajat olemme aktiivisia
ja aloitteellisia omassa liikkeessämme.
TOIVO SAKSALA
PAU:n Pasilan osasto varapuheenjohtaja

Joukkovoiman mielenosoituksessa vastustettiin elokuun lopulla tiukasti, mutta hyväntuulisesti hallituksen leikkauspolitiikkaa.

Pallo on nyt ay- ja
kansalaisliikkeillä
Joukkovoima leikkauspolitiikkaa
vastaan -mielenosoitus elokuun
lopulla oli erinomaisesti onnistunut tapahtuma. Siinä oli ärhäkkää vasemmistopopulismia, hyväntuulisuutta, luovuutta ja moninaisuutta. Se oli myös suurin
leikkauspolitiikan vastainen mielenosoitus Suomessa yli kahteenkymmeneen vuoteen. Kaduille
kerääntyi järjestäjien arvion mukaan 12 000 ihmistä. Neljä viikkoa myöhemmin ammattiyhdistysliikkeen #STOP-mielenosoitus
kokosi Rautatientorille 30 000
osoittamaan mieltään palkkojen
leikkaamista ja sopimusoikeuden
rajoittamista vastaan.
Heti kun Juha Sipilän hallituksen ohjelma julkaistiin, syntyi laaja ja yleinen mieliala: hallitus leikkaa paljon, ja epäoikeudenmukaisesti. Osasyynä oli varmasti vasemmistopuolueiden jääminen oppositioon: Monet SDP:n
ja Vasemmistoliiton kannattajat
tarttuivat leikkauksiin nopeasti.
Mutta myös media kertoi leikkauksista aiempaa avoimemmin. Ei
ole itsestäänselvyys, että leikkauksista puhutaan leikkauksina.
Jo kesällä mielenosoituksia
tuntui olevan jatkuvalla syötöllä.
Ensin lähtivät liikkeelle yliopistoopiskelijat noin viidensadan hengen voimin, sen jälkeen tuli tuhansia kerännyt Vain kaksi kättä
-mielenosoitus ja tämän jälkeen
muutaman lukiolaisen koostama
niin ikään useita tuhansia koonnut koulutusleikkausten vastai-

nen mielenosoitus. Heinäkuun
lopulla 15 000 ihmistä kerääntyi
vastustamaan rasismia Perussuomalaisten Olli Immosen kirjoittelun seurauksena.

Joukkovoima
Elokuun Joukkovoima-mielenosoitusta yhdistävät teemat olivat
löyhiä, mutta oikeansuuntaisia:
vastustetaan leikkauksia yleensä, ja vaaditaan kaikille ihmisarvoista kohtelua sekä hyvinvointia. Mielenosoituksen ennakkojärjestelyt tehtiin loppujen lopuksi suhteellisen pienellä porukalla,
mutta pelastava tekijä varmasti
oli, että joukossa oli riittävästi kokemusta sekä yhteyksiä eri
suuntiin. Etenkin kontaktit ammattiliittoihin olivat tärkeitä sekä mielenosoituksen että jatkon
kannalta. Edellisenä päivänä ayliikkeen kenttäväen vastustus oli
kaatanut yhteiskuntasopimuksen, mikä valoi uskoa moniin ja
sai myös duunareita liikkeelle.
Joukkovoima-mielenosoitus
on kiinnostava myös siksi, että
se yhdisti notkeasti perinteisen
mielenosoitusjärjestämisen ja sosiaalisen median. Valtakunnallisesti viesti kulki paljon Facebookin välityksellä, mutta paikallistasolla taas tuli käyttöä perinteisemmille organisoinnin muodoille: lennäkkien ja julisteiden, bussikuljetuksen ja paikallisryhmien
järjestämiselle.

#STOP-mielenosoitus
SAK:n, STTK:n ja Akavan #STOPmielenosoituspäivä oli 90-luvun
alun jälkeen suurin ammattiyhdistysliikkeen joukkoesiintyminen. Helsingin lisäksi mielenosoituksia pidettiin useilla muilla
paikkakunnilla ja monet ammattiliitot julistivat lakon hallituksen
pakkolakeja vastaan. Mielenosoitukseen osallistui etenkin naisvaltaisten alojen työntekijöitä.
Kentän suuttumus palkkojen
sekä työntekijöiden oikeuksien
polkemisesta sai SAK:n johdon
ottamaan kantaa hallituksen
esittämää palkkojen 5 % leik
kausta vastaan. Suomea ei nostetakaan lamasta leikkaamalla
palkkoja, vaan luomalla uusia
työpaikkoja, parempia tuotteita
ja investoimalla ekologisesti kestävään kehitykseen.

Vaihtoehtoja leikkaamisella
Jatkon kannalta on tärkeää, että
leikkaukset kyetään kyseenalaistamaan mahdollisimman selvästi ja laaja-alaisesti. Talouspoliittisen keskustelun hegemonia voi
olla murtumassa, ja useimmilla
taloutta enemmän seuraavilla
ihmisillä on käsitys siitä, miksi
leikkaukset eivät ole pakollisia.
Hallituspolitiikkaan tämä ei kuitenkaan ole vielä vaikuttanut.
Toiminta leikkauksia vastaan toivottavasti jatkuu. Sii-
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Johtaako kokoomus
vähemmistöstä Helsinkiä?

nä tärkeääon, että vastarinta kohdistuu nimenomaan
leikkauksiin ja leikkauspolitiikkaan, ei vain sitä harjoittaviin poliitikkoihin. Tärkeää
myös on, että leikkaustenvastainen mieliala leviää laajalle,
eikä jää vain jonkin pienen radikaalin joukon puheisiin. Lisäksi täytyy pitää kiinni periaatteesta, jossa vastustetaan
kaikkia työntekijöihin ja vähävaraisiin kohdistuvia leikkauksia ja ilmaistaan solidaarisuus
muille leikkauksia vastaan
kamppaileville.
Myös vaihtoehdoille on nyt
tarvetta: mitä tehdään, jos ei
leikata? Suomen kommunistisella puolueella on omat listansa. Esimerkiksi pääomaverotuksen kiristäminen, veronkierron suitsiminen sekä
palkkojen ja sosiaaliturvan
korotukset ovat meidän vaihtoehtomme. Meidän rakenteelliset uudistuksemme ovat esimerkiksi työajan lyhentäminen
ansiotasoa alentamatta tai julkisin investoinnein luotava uusi tuotanto ja työ. Nämä ovat
avauksia kokonaan toisenlaiseen tulevaisuuteen, ja siksi ne
myös tuntuvat nykyisen julkisen keskustelun näkökulmasta niin nurinkurisilta. Juuri
siksi tarvitaan aktiivista poliittista liikehdintää, mikäli suunta halutaan muuttaa.
HEIKKI KETOHARJU
SKP:n pääsihteeri

Eduskunnan nykyinen oppositio
on enemmistönä Helsingin kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa. Alkaako se näkyä Helsingin kaupungin johtamisessa vai toteutetaanko myös
Helsingissä maan hallituksen
ajamaa leikkauspolitiikkaa?
Juha Sipilän, Timo Soinin
ja Alexander Stubbin johtama
hallitus esittää kuntien palvelujen karsimista ja leikkaa kuntien
valtionosuuksia noin 700 miljoonaa euroa, mikä vie Helsingiltä
noin 70 miljoonaa. Hallitus on
päättänyt rajoittaa lasten päivähoito-oikeutta ja suurentaa ryhmäkokoja, heikentää vanhusten
palvelujen hoitajamitoituksia ja
leikata muun muassa koulutuksesta, työllisyydestä, joukkoliikenteestä, ympäristönsuojelusta
ja kehitysyhteistyöstä.
Helsinki on rikas kaupunki,
jolla on varaa tehdä omia ratkaisuja – toisin kuin useimmilla muilla kunnilla. Helsinki teki
viime vuodelta voittoa 188,5 miljoonaa euroa ja kirjanpidollisesti
voitto oli yhtiöjärjestelyjen takia
vielä paljon isompi. Kaupungin
pankkitileillä makaa lähes miljardi euroa rahaa, jota ei ole sidottu
mihinkään käyttötarkoituksiin.
Helsinki on ottanut velkaa investointeihin, mutta sillä on lainasaatavia useampi sata miljoonaa
enemmän kuin velkoja. Ennuste
vuosikatteeksi tälle vuodelle on
194 miljoonaa euroa, mikä on 43
miljoonaa enemmän kuin budjetissa arvioitiin.
Helsingissä ei siis ole mitään
pakkoa leikata. Sen sijaan täällä on suuria tarpeita ohjata lisää rahaa työllisyyteen, palveluihin, asuntorakentamiseen,
joukkoliikenteeseen ja uusiin
energiaratkaisuihin.

aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien
määrä oli kasvanut peräti 45 %
ja heitä oli jo lähes 16 000. Nopeimmin pitkäaikaistyöttömyys
kasvaa alle 30-vuotiaiden ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa. Työttömyys
koskee kaikkia kaupunginosia,
mutta alueelliset erot ovat isot.
Alimmillaan työttömyysaste on
vajaa 6 %, mutta Jakomäessä
18.5 %, Mellunkylässä 17 % ja
Maunulassa lähes 16 %.
Suomen suurimpana työnantajana Helsingillä on monia mahdollisuuksia työllistää. Kaupungin johto on kuitenkin toistuvasti kieltäytynyt lisäämästä työllisyysrahoja ja avaamasta lisää
työpaikkoja. Vain SKP ja Helsinki-listat on esittänyt valtuustossa
lisää rahaa työllisyyteen.
Olemme esittäneet myös uusia keinoja, kuten siirtyminen
joissain palveluissa 6+6 tunnin
työaikamalliin, jossa tuottavuus
ja palvelujen saatavuus paranevat kun työtä tehdään kahdessa
6 tunnin vuorossa. Kokemukset
esimerkiksi Ruotsista ja Saksasta osoittavat, että näin voidaan
luoda lisää työpaikkoja ja että työajan lyhennys voidaan toteuttaa tuottavuuden noustessa
palkkoja alentamatta.
Sen sijaan, että kaupungin
johto makuuttaa lähes miljardia
euroa pankkitileillä, kannattaisi osa niistä investoida hankkeisiin, joissa luodaan uutta arvoa
ja jaet
tavaa. Helsinki voisi esimerkiksi perustaa oman rakennusliikkeen, kehittää uusiutuvan energian tuotantoa ja tuottaa
myös itse tietotekniikan sovelluksia. Etenkin kun yksityiset suuryritykset jakavat mieluummin
ennätysosinkoja kuin investoivat
ja työllistävät.

Työttömyys räjähtänyt

Palvelujen tarpeet kasvavat

Helsingissä oli kesän lopulla jo
yli 45 000 työtöntä. Se on lähes
viidennes enemmän kuin vuotta

Helsingin asukasluku on viime
aikoina kasvanut 8 000 – 9000
vuodessa. Erityisesti lasten, van-

husten ja maahanmuuttajien
määrä kasvaa ja vaatii palveluihin lisää resursseja. Kaupungin
johtajat ja kaupunginhallituksessa istuvat eduskuntapuolueiden edustajat ovat kuitenkin
hyväksyneet tälle vuodelle talousarvion, jossa sosiaali-, terveys-, opetus-, kirjasto- ja muiden
peruspalvelujen määrärahat on
taas kerran alibudjetoitu. Palveluista puuttuu kymmeniä miljoonia euroja ja niiden myötä myös
työntekijöitä.
Valtuuston
strategiaohjelmaan kirjatusta ”tuottavuustavoitteesta” ja menoraameista on
muodostunut menoleikkuri, joka
syrjäyttää palvelujen tarpeiden
ja vaikuttavuuden arviot. Juuri
tästä varoitimme, kun Dan Koivulaakson (vas) kanssa ainoina
vastustimme valtuustossa noita
kirjauksia.

Asukkaiden vai
keinottelijoiden hyväksi?
Kaupungin tuottamien palvelujen jo ennestään liian vähien resurssien leikkaamisessa ja kilpailuttamisessa ei ole kyse tehostamisesta, saati uudistamisesta,
kuten kokoomus yrittää selittää.
Kyse on palvelujen siirtämisestä
yhä laajemmin yksityisille suurfirmoille, joiden voitot menevät
suurelta osin veroparatiiseihin.
Helsingin päätöksenteossa punavihreä enemmistö on näkynyt
eräissä yksittäisissä ratkaisuissa. Isot strategiset ja budjettilinjaukset on kuitenkin tehty kokoomuksen johdolla. Muuttuuko
tämä nyt, kun budjettia tehdään
tilanteessa, jossa vihreät, SDP
ja Vasemmistoliitto vastustavat
eduskunnassa leikkauspolitiikkaa, jota Jussi Pajunen ja kokoomus haluavat toteuttaa myös
Helsingissä?
YRJÖ HAKANEN
SKP:n ja Helsinki-listojen
kaupunginvaltuutettu

Kaupunginhallituksen enemmistö vastusti lausunnossaan lasten päivähoito-oikeuden rajoittamista ja ryhmäkokojen suurentamista. Näkyykö tämä myös marraskuussa, kun budjetista päätetään.

Aloitteita
Helsingin
budjettiin
Suomen kommunistisen
puolueen ja Helsinki-listojen
valtuustoryhmä teki keväällä Helsingin ensi vuoden
talousarvioon seuraavat
aloitteet:
★Vanhuspalvelujen,
★
lapsiperheiden kotipalvelujen,
vammaispalvelujen, lastensuojelun ja toimeentulotuen
alibudjetoinnin lopettamiseksi 10 miljoonaa euroa
lisää budjetin raamiin. Ns.
aktiivipassi vähävaraisille
maksuttomiin joukkoliikenne-, liikunta- ja kulttuuripalveluihin.
★Terveyspalvelujen
★
hoitotakuun määräaikojen toteuttamiseen, mielenterveys- ja
päihdehuoltoon ja terveyserojen kaventamiseen lisää
10 miljoonaa. Luovutaan terveysasemien ja alueellisen
sosiaalityön toimipaikkojen
vähentämisestä.
★Työntekijöiden
★
palkkojen
korottamiseksi ja henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi lisää 20 miljoonaa
euroa. Luovutaan menojen
karsimiseen johtaneesta
”tuottavuustavoitteesta”
ja korvataan se palvelujen
vaikuttavuuden arviolla.
★Lähikirjastoverkon
★
ja kirjastojen resurssien turvaamiseksi lisää 1 miljoonalla
euroa kunakin vuonna 2016
– 2018, jotta keskustakirjaston valmistuminen ei uhkaa
lähikirjastoja.
★Nuorisotaloverkoston
★
ja
nuorisotyön kehittämiseksi
lisää 1 miljoona euroa. Samalla kehitetään osallistuvaa
budjetointia nuorten Ruudin
kanssa ja luovutaan aikeista
lopettaa mm. Pakilan nuorisotalo.
★Lähikoulujen
★
turvaamiseen, isojen ryhmien
pienentämiseen, koulupsykologien ja oppilashuollon
lisäämiseen, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden
valmentavaan ja kieliopetukseen, oppimateriaaleihin ja
ammatilliseen koulutukseen
lisää 5 miljoonaa euroa.
300 000 euroa iltapäiväliikuntaan.
★Varhaiskasvatukseen
★
lisää
5 miljoonaa euroa, jotta
ryhmät ovat pieniä, tilojen
käyttöastevaatimuksia
lievennetään, lastentarhanopettajia lisätään ja perhepäivähoitoa kehitetään.
Lisää päiväkoteja.
★Työttömien
★
työllistämiseen, nuorisotakuuseen ja
palkkatukityöllistämiseen
lisää 8 miljoonaa euroa.
Luodaan uusia työpaikkoja
kaupungin palveluihin ja
liiketoimintaan, kuten rakennusliike, uusiutuva energia ja
tietotekniikka.
Rahaa näihin löytyy kaupungille viime vuosina kertyneistä satojen miljoonien
eurojen ylijäämistä.
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Veolia
vetäytyy
palestiinalais
alueilta
Helsingissäkin bussiliikenteessä toimiva Veolia on lopettanut toiminnan miehitetyillä
palestiinalaisalueilla. Myös
ylikansallinen SodaStreamyhtiö vetäytyi miehitetyltä
Länsirannalta. Molempia yhtiöitä painostettiin kansainvälisillä boikottikampanjoilla,
joiden takia ne menettivät monia kauppoja.
– Tämä osoittaa, että toimiessaan yhdessä yli kansallisten rajojen kansalaisjärjestöt pystyvät vaikuttamaan
suuryritysten toimintaan ja
puolustamaan ihmisoikeuksia, kommentoi Ihmisoikeusjärjestö ICAHD Finlandin
puheenjohtaja Bruno Jäntti
vetäytymistä.
ICAHD osallistui kampanjaan muun muassa Anna
Rawlingsin ja Syksy Räsäsen raportilla ”Suora tie miehitykseen”, jossa osoitettiin
Veolian osuus Israelin ja laittomien siirtokuntien välisessä
raitioliikenteessä ja jätteiden
viemisessä miehitetylle alueelle. YK tuomitsi nämä Veolian
hankkeet.

Boikottialoite
Helsingissä
SKP:n ja Helsinki-listojen valtuutettu Yrjö Hakanen teki
tammikuussa 2014 aloitteen,
että Helsingin seudun bussiliikenteen kilpailutuksista suljetaan Veolia pois niin
kauan kun yhtiö rikkoo YK:n
päätöksiä ja kansainvälistä
oikeutta toimimalla miehitetyillä alueilla.
Kaupunginjohtaja Jussi
Pajunen todisteli, ettei Veoliaa voi sulkea kilpailutuksista,
koska sen Suomessa toimiva
tytäryhtiö ei ole vastuussa toiminnasta palestiinalaisalueilla. Valtuusto palautti asian
tiukan keskustelun jälkeen
uuteen valmisteluun äänin
44-37.
Kaupungin johdon tulkinta oli erikoinen laajemminkin yhteiskuntavastuuta
ajatellen.
– Jos Veolia saa käyttää tytäryhtiöitä laittomaan toimintaan palestiinalaisalueilla,
voivatko myös harmaan talouden yritykset päästä vastuusta sillä, että tekevät rötöksiä tytäryhtiön kautta, kysyi Hakanen.
Kun asia tuli vielä kerran
valtuustoon, se hyväksyi Hakasen ponnen, että hankinnoissa tulee ottaa huomioon
YK:n päätökset toiminnasta
Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla ja arvioida tätä
myös konsernitasolla.
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– Refugees
Meille Eurooppaan, Suomeen,
Helsinkiin ja pienillekin paikkakunnille on nyt tultu joukolla pakoon sotia, köyhyyttä ja nälkää.
Viidakon lait; ahneus, heikomman alistaminen ja valloitus-imperialismi ovat vieneet ihmisiltä
kodit ja konnut. Moni turvapaikanhakija on joutunut katsomaan kuolemaa suoraan silmiin.
Pakolaiselle Suomi tarkoittaa
tuntematonta kylmää pohjoista, mutta myös rauhaa ja suojaa. Suomalaisille tämä tilanne
tarkoittaa tuntematonta etelää,
mutta myös mahdollisuutta olla
ihminen toiselle ihmiselle. Tervetuloa ei ole meille vaikea sana,
vaan tarkoittaa ihmisten välistä
vähintä. Karjalan evakot, sotalapset, Göteborgin autotehtaan miehet ja Amerikan suomalaiset elävät tänään keskusteluissamme.
Aika haastaa ajattelemaan.
Emme voi ulkoistaa ”turvapaikkakriisiä” konsulteille, poliitikoille tai vain ammattiauttajille. Pakolaiskeskustelussa ei selviä hiljaisuudella. On puhuttava
työpaikoilla, mediassa, kouluissa
ja toreilla. Rasismin rakenteet on
havaittava. Sen ajatuskuviot on
analysoitava. Olen ollut mukana
useissa uusissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa tilanteissa,
joissa aiemmin on puhuttu vain
viihteestä ja pintaliidosta. Pakolaiset ja leikkauspolitiikka toivat
politiikan takaisin. Jäljet johtavat kapitalismin ja sotapolitiikan
sylttytehtaalle.

Leikkauspolitiikka iskee
turvapaikkaan
EU-komissio on esittänyt, että
Kreikasta ja Italiasta sijoitetaan
turvapaikanhakijoita muihin EUmaihin. Sipilän hallitus päätti syyskuun alkupuolella, että
Suomi ottaa vastaan 2 400 hakijan kiintiön. Samalla hallitus
on päättänyt selvittää voidaanko
turvapaikan saaneille kuuluvia
sosiaalitukia leikata ja eriyttää
tukijärjestelmät. Näin turvapaikan saaneet eivät kuuluisi enää
asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin, kertoi perussuomalaisten Timo Soini.
Vastustan tätä Sipilän, Soinin ja Stubbin hallituksen politiikkaa. Se on patriarkaalista
ylhäältäpäin tapahtuvaa pakkopolitiikkaa, joka lisää eriarvoi-

Aloite Helsingille pakolaisten
auttamiseksi
Sodat, väkivalta ja vainot ovat
ajaneet miljoonat ihmiset hakemaan Euroopasta turvapaikkaa. Aiempaa useammat
hakevat sitä myös Suomesta
ja täältä Helsingistä. Pakolaisten auttaminen on kansainvälinen ja inhimillinen
velvollisuutemme.
Turvapaikanhakijoiden ja
pakolaisten kasvava määrä
asettaa lisää vaatimuksia Helsingillekin. SKP:n ja Helsinkilistojen ryhmä teki syyskuun
lopulla aloitteen kaupungin
aktiivisuudesta pakolaisten
auttamiseksi. Siinä esitetään,
että kaupunki tarjoaa lisää tiloja vastaanottokeskuksille.

Kotouttaminen
Kaupungin budjettiin on varattava lisärahoitus kotouttamiskoulutukseen, erityisesti suomen/ruotsin kielen
opetukseen, valmentavaan
opetukseen, suomalaiseen
yhteiskuntaan tutustumiseen, tietotekniikan opetukseen ja työvoimakoulutukseen. Lasten koulunkäynnin lisäksi tulee tarjota lisää mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa ja
työväenopistossa.
Yhdessä valtion kanssa on
selvitettävä, miten turvataan
voimavarat terveydenhuoltoon erityisesti kiireellisissä
ja välttämättömissä tapauksissa. Lisäresursseja tarvitaan muihinkin peruspalveluihin kun oleskeluluvan
saaneiden asukkaiden määrä kasvaa.
Aloitteessa ehdotetaan toimia, joilla voidaan edistää
työpaikkojen, oppisopimusja palkkatukityöpaikkojen
saamista turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Samoin
on varauduttava tulkkaus- ja
käännöspalvelujen tarpeisiin.
Erityisesti yksin saapuvien turvapaikkaa tarvitsevien

lasten, mutta myös oleskeluluvan ja pakolaisaseman saaneiden asumisen järjestäminen edellyttää toimia.

Ennakkoluulojen
ehkäisy
Kaupungilla on tärkeä rooli
ennakkoluulojen ehkäisemisessä ja solidaarisuuden vahvistamisessa mm. henkilöstön, oppilaitosten, kulttuurityön ja tiedotuksen kautta.
Aloitteessa esitetään tiedottamista pakolaiskysymyksistä myös kaupungin työntekijöille ja kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan toiminnan vahvistamista.
Samalla on tärkeä vahvistaa kaupungin palvelujen
yleistä rahoitusta niin, että
Helsinki huolehtii velvollisuuksistaan kaikki kunnan
asukkaita kohtaan, aloitteessa todetaan.

Esityksiä valtiolle
SKP ja Helsinki-listat esittää,
että kaupunki pyrkii vaikuttamaan Juha Sipilän hallitukseen niin, että muun muassa perusopetuksen ja valmentavan koulutuksen kustannukset kunnille korvataan
todellisen, kasvavan opiskelijamäärän ja nykyisen kustannustason mukaan.
Ely-keskusten kykyä solmia kotouttamissopimuksia
tulee vahvistaa ja kotouttamiskoulutuksen rahoitusta
lisätä niin, että oleskeluluvan saaneet eivät joudu odottamaan koulutusta pitkään.
Yksipuolisesti halvinta hintaa korostavan kilpailuttamisen sijasta tulee varmistaa, että kouluttajilla on kokemusta ja monipuolista pedagogista osaamista kotouttamiskoulutuksesta, esittää
valtuustoryhmä.

suutta, köyhyyttä ja rasismia.
Samaan aikaan kun puhutaan
vaikuttamisesta pakolaisuuden
syihin, hallitus leikkaa kehitysyhteistyön määrärahoja ja tukee
imperialistista politiikkaa, jonka
tuhot näkyvät muun muassa Irakissa, Afganistanissa, Libyassa ja
Palestiinassa.
Hallituksen aikomus leikata pakolaisten sosiaaliturvaa on
väärää politiikkaa, joka asettaa
ihmiset eriarvoiseen asemaan.
On selvää, että entistä suuremmassa köyhyydessä Suomeen
asettuvilla pakolaisilla olisi entistä huonommat edellytykset
oppia kieltä ja kulttuuria, työllistyä tai ymmärtää suomalaista yhteiskuntaa. Vailla kunnollista perusturvaa pakolaiset voivat joutua harmaan talouden uhreiksi.
Vaikka pakolaisten kotouttaminen maksaa aluksi yhteiskunnalle, pidemmällä aikavälillä heidän työllistämisensä tuo
verotuloja ja helpottaa jopa ns.
kestävyysvajetta. Eniten maksaa
ja tuo ongelmia, jos ei panosteta turvapaikkaa tarvitsevien
kotouttamiseen.
Sen sijaan, että asetetaan köyhiä toisiaan vastaan, tarvitaan
riittävä perusturva kaikille sitä
tarvitseville – niin kantasuomalaisille kuin pakolaille, uusien
työpaikkojen luomista, maahanmuuttajille lisää mahdollisuuksia suomen kielen opiskeluun ja
myös vähemmistökulttuureille
resursseja omaan kulttuuritoimintaan. Rahaa tähän löytyvät
ennätysvoittoja jakavien suuryhtiöiden voittoja verottamalla ja
karsimalla asehankintoja.
Työväenliikkeen taistelu on ollut aina kansainvälistä toimintaa
rahavaltaa vastaan ja kansanvallan puolesta. Sipilän hallituksen
tulonsiirrot köyhiltä rikkaille ja
maahanmuuttopolitiikan tiukentaminen ovat mahdotonta takapakkia. Työväenliikkeen tuleekin
joukkovoimallaan vaatia hallitusta hautaamaan suunnitelmat
”kahden kerroksen ” sosiaaliturvasta, lopettamaan tulonsiirrot
köyhiltä rikkaille ja asettamaan
ihminen ensisijalle ennen markkinoita. Kehitysavun leikkaamisen ja sotapolitiikan tukemisen
sijasta on toimittava rauhan ja
oikeudenmukaisemman maailman hyväksi.
JUHA-PEKKA VÄISÄNEN
SKP:n puheenjohtaja
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Helsingin punavankileirien
historia tutkittiin
Vuoden 1918 punavankileirit
ja joukkohaudat olivat pitkään
vaiet
tua historiaa. Vasta toisen
maailmansodan jälkeen hautapaikoille sai laittaa muistomerkkejä. Näihin päiviin asti on kuitenkin ollut epäselvää, miten
moni ja keitä joukkohaudoissa
lepää.
Nyt on Helsingin punavankileirien historiasta valmistunut tutkimus, jossa on selvitetty noin
1 600 Helsingin vankileireillä
menehtyneen tai teloitetun punaisen nimet ja hautapaikat. Jarmo Niemisen vetämä tutkimushanke käynnistyi Yrjö Hakasen
kaupunginvaltuustossa tekemien
aloitteiden tuloksena ja kaupungin tukemana.

Suurin osa
kuoli leireillä
Työväenvallankumouksen ja sisällissodan päätyttyä punaisten tappioon, perustivat voittajat
Helsinkiin ”vankileirien saariston”. Santahaminan, Suomenlinnan, Isosaaren ja Katajannokan
vankileireille joutui kaikkiaan
18 000 punaista.
Taisteluissa ja sotasurmissa
kuoli Helsingissä 650 – 685 henkeä, heistä 63 oli saksalaisia sotilaita ja 23 valkokaartilaisia. Sodan jälkeen vankileireillä menetti
henkensä paljon suurempi joukko, noin 1 600 punaista.
Vankileireillä menehtyneistä
tai teloitetuista 1 318 haudattiin
Santahaminaan joukkohautaan.
Malmille haudattiin 106 ja Isosaareen ainakin 9. Lisäksi omaisille luovutettiin 125 vainajaa.
Todellinen uhrien luku on vielä
suurempi; osa vangeista oli niin
heikossa kunnossa, että menehtyi heti vapauduttuaan.
Ratkaiseva merkitys tutkimukselle oli vankilapastori Johannes Kunilan 1918 – 1919 leireillä menehtyneistä kokoamalla
luettelolla. Kunilan listan löysi
Työväenarkistosta vuonna 2004

olivat torjuneet Mannerheimin
ehdotuksen sotatilasta, koska
sen voi julistaa vain eduskunta.
Valtiorikosoikeudet perustettiin
vasta kesällä.

Punainen Helsinki

Prikaatinkenraali Pekka Toveri, apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja tutkimushankkeen vetäjä Jarmo Nieminen laskivat seppeleen punaisten hautamuistomerkille
Santahaminassa.
Kalle Kuittinen tehdessään juttua Tiedonantaja-lehteen.

Taistelu Helsingistä
Työväenliikkeen arkistot, sivistysjärjestöt ja Santahaminaseura järjestivät yhteistyössä
puolustustoimien kanssa syyskuussa Santahaminassa tutkimuksen tuloksista kootun kirjan
julkistamistapahtuman.
– Tämä kirja on tehty, jotta Santahaminan joukkohaudan historia ei unohdu. Emme
voi muuttaa historiaa, mutta
voimme toimia niin, että tämä
ei toistu, totesi kaupungin tervehdyksen tilaisuuteen tuonut
apulaiskaupunginjohtaja Ritva
Viljanen. Hän kertoi kaupungin
pyrkivän siihen, että tutkimuksessa kertyneet tietokannat saadaan vapaasti kaikkien käyttöön
internetissä.
Keväällä 1918 Helsingistä taisteltiin tosissaan, kertoi toimittaja Kari Kuusela. Valkokaarti ei
olisi pystynyt Helsinkiä valtaamaan. Sen tekivät Saksan armeijan joukot, joihin kuului 368

upseeria, 9 077 aliupseeria ja sotilasta sekä 3432 hevosta, yli 20
taistelu-alusta ja parikymmentä
kuljetusalusta.

Lakimiesten
lakaistut jäljet
Kenttäoikeuksista, joissa punaisia tuomittiin keväällä 1918, ei
ole löytynyt yhtään paperia, kertoi professori Juhani Piilonen. Ei
löydy myöskään lakipykälää, johon tuomiot olisivat perustuneet.
– Kaikki langat vievät Mannerheimin nimittämään Helsingin käskynhaltijaan, kenraalimajuri Gösta Theslöfiin. Hänellä oli apunaan 115 juristia kahden hengen jaostoissa, poliisin
etsiväosasto ja suojeluskuntien
tiedusteluosasto.
Piilonen ei hyväksynyt professori Martti Häikiön tulkintaa,
että tuomiot ovat perusteltavissa Venäjän sotatilalailla. Eduskunta ei ollut lakia hyväksynyt
eikä Suomi kuulunut enää Venäjään. Venäjän hallinnon mukaan taas sotatilaa ei enää ollut. Vaasan hovioikeuden juristit

Kirja jakautuu viiteen osaan.
Aluksi käsitellään Helsinkiä ensimmäisessä maailmasodassa,
Venäjän vallankumouksessa ja
myös kunnallispolitiikassa.
– Punaisen Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Tuominen ansaitsisi kuvansa kaupungintalolle muiden kaupunginjohtajien
joukkoon. Hän oli erittäin pätevä,
arvioi professori Laura Kolbe.
Toinen osa käsittelee sotaa
Helsingissä. Siihen sisältyy myös
Aapo Roseliuksen artikkeli helsinkiläisistä punakaartilaisista
Karjalan rintamalla ja Sari Näreen arvio sodasta nuorten ja
naisten silmin.
Kolmannessa osassa selvitetään punavankileirejä neljän tutkijan voimin. Neljännessä osassa
Jenni Kirves arvioi sisällissodan
jättämiä henkisiä jälkiä ja Jarmo Nieminen selvittää Santahaminan punavankihautausmaan
vaiheet.
Kirjan lopussa ovat Niemisen,
Halénin, Piilosen ja Tauno Tukkisen kokoamat matrikkelit sotasurmissa ja vankileireillä kuolleista. Seppo Rustanius on toimittanut kirjaan yli 300 valokuvan vaikuttavan kuvituksen.
Julkistamistapahtuma päättyi kunniakäynteihin punaisten
hautamuistomerkeillä. Siinäkin
avattiin uusi sivu historiassa,
kun kaupungin ja puolustusvoimien edustajat laskivat ensi kertaa seppeleen punaisten muistomerkille Santahaminassa.
Jarmo Nieminen (toim): Helsinki
ensimmäisessä maailmansodassa.
Sotasurmat 1917–1918. Helsingin
kaupungin tietokeskus ja Gummerus
Kustannus Oy.

”Yhteiskuntateoreetikkona Marx
on ohittamaton” (Sixten Korkman)
Karl Marx on kaikkien aikojen
radikaali, jonka esittämä teoria
auttaa ymmärtämään yhteiskunnan kehitystä kokonaisvaltaisesti, pohtimaan käsitteiden merkityksiä ja selvittämään ilmiöiden
syy-seuraussuhteita. Yhteiskuntateoreetikkona ja ajattelijana
Marx on ohittamaton. Näin kirjoittaa professori Sixten Korkman uudessa kirjassa Marxin
Pääoman ajankohtaisuus.
– Taloutta viime vuosina heilutelleet kriisit ja vallalla olevien
talousoppien kyvyttömyys ratkoa niitä on herättänyt uudelleen
laajaa kiinnostusta Marxin Pääomaan. Marxin esittämät arviot ja
kapitalismin kritiikki ovat osoittautuneet hämmästyttävän kaukonäköisiksi ja ajankohtaisiksi,

arvioi kirjan toimittaja Yrjö Hakanen teoksen esipuheessa.

21 kirjoittajaa
Kirjan 21 kirjoittajan joukossa
ovat Korkmanin ja Hakasen lisäksi muun muassa Karl Marx –
seuran puheenjohtaja Vesa Oittinen, toimittaja Hannu Taanila,
sosiologien apulaisprofessorit Lena Näre ja Suvi Salmenniemi,
johtava tutkija Pertti Honkanen, sosiologian professori Harri Melin, väitöskirjatutkija Paula
Rauhala, yliopistonlehtori Mikko
Lahtinen, väitöskirjatutkija Antti Ronkainen, sosiaalipolitiikan
tutkija Jari Heinonen, emeritusprofessori Jan Otto Anders-
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son ja kehitysmaatutkija Pertti
Multanen.
Myös artikkeleista löytyy yllättäviä näkökulmia. Esimerkiksi
kirjan päättävä Taanilan artikkeli
lähtee ensimmäisen suomalaisen
virsikirjan vuonna 1605 tehneen
Maskun Hemmingin ja Marxin
unelmien vertailusta ja päätyy
”rahan kalifaatin” ja ”vallankumousvajeen” arvioiden kautta
johtopäätökseen: ”Marx on hommansa tehnyt. Nyt on meidän
vuoromme.”
Kirjasta keskustelemassa Stadin
työväenkirjallisuuden päivillä
7.marraskuuta Hannu Taanila, Lena
Näre, Miika Kabata ja Yrjö Hakanen.
www.tyovaenperinne.fi
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Marxin Pääoman ajankohtaisuus
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Miten Helsinki hiilivapaaksi?
Helsingin valtuustossa tehdään
tänä syksynä isoja energiaratkaisuja. Selvää on, että kivihiilen
poltto vähenee, mutta millaisin
askelin voidaan edetä kohti hiilivapaata Helsinkiä? Tätä pohtivat Aalto-yliopiston professorit Peter Lund ja Raimo Lovio,
kaupungin omistaman Helen-yhtiön hallituksen jäsenet Annukka Mickelsson (kok), Mari Holopainen (vihr) ja Jouko Sillanpää
(sdp) sekä kaupunginvaltuutettu
Yrjö Hakanen SKP:n ja Helsinkilistojen järjestämässä keskustelussa. Mukana oli myös Hiilivapaa Helsinki –kampanjan aktiiveja, Helenin työntekijöitä ja muita
kiinnostuneita.
Energiatuotannossa on menossa suuri muutos. Päästöjen
vähentämiseksi siirrytään kivihiilen polttamisesta uusiutuviin
energialähteisiin. Samalla lisätään energiatehokkuutta, kuvasi
muutosta Lund.
– Jos satsaatte Helsingissä
vanhaan teknologiaan, menetätte työpaikkoja. Jos uuteen, työpaikkoja syntyy.
Hän muistutti, että Helsingin
seudulla on monia vahvuuksia:
Pohjois-Euroopan suurin osaamiskeskittymä, uutta yrittäjyyttä, merkittävät markkinat, isoja
energia- ja teknologiayrityksiä sekä maailmanluokan sähkö-, lämpö-, kaasu- ja kylmäverkot.

Mitä voidaan tehdä?
Lundin mukaan aurinkosähkön
potentiaali on 20 % sähkön tarpeesta, tuulisähkön lähes 60 %
ja tehostamisen 20 %. Lämmön
tuotannossa mahdollisuudet liittyvät tehostamiseen (50 %), biomassaan (20 %) ja maalämpöön.
Lovio totesi Helsingin energian
hyvän kannattavuuden perustuneen pääosin siihen, että investointeja on lykätty 20 vuotta. Jos
näin jatketaan, menettää Helen
kuitenkin markkinoita ja Helsinki cleantech-työpaikkoja.
Sijoittajat ovat jo alkaneet hylätä kivihiilen. Päästöoikeuksien
hinta tulee nousemaan rajusti ja
veromuutos tekee hiilen jo ensi

Professorit Peter Lund (oikealla) ja Raimo Lovio, valtuutettu Yrjö Hakanen ja Helen hallituksen jäsenet Annukka Mickelsson, Mari
Holopainen ja Jouko Sillanpää Heikki Ketoharjun vetämässä SKP:n ja Helsinki-listojen energiakeskustelussa.
vuonna kalliimmaksi.
– Jos jatketaan hiilen polttamista, voi Helsingille jäädä käteen Musta Pekka, jonka arvo on
nolla.
Kun sähköstä on ylituotantoa
ja sähkön hinta putoaa, ei enää
kannata investoida suuriin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksiin, arvioi Lovio.

Helen
varovainen
Mickelsson, Holopainen ja Sillanpää tukivat Helenin esittämää uutta hajautettua mallia,
mutta eivät sitoutuneet pidemmälle. Uusi malli vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisää uusiutuvan energian osuutta. Se tarkoittaa biopolttoaineiden lisäämistä
lämmöntuotannossa ja Hanasaaren hiilivoimalasta luopumis-

ta. Hinta investoinneille on 360
miljoonaa euroa, alle kolmasosa
aiemmin esitetystä Vuosaaren
suurvoimalahankkeesta. Sillanpää painotti, että tarvitaan myös
suurvoimaloita ja että energiaalan pitää tuottaa kaupungille
voittoa.
Yrjö Hakanen totesi, että kyse ei ole vain Helenin ”sopeutumisesta” markkinoiden muutokseen. Pohjoismaiden suurimpiin
kuuluvana energiayhtiönä Helen
voi myös vaikuttaa markkinoihin.
Pienilläkin panostuksilla se on
jo Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja. Hän yhtyi varoituksiin, että viivyttelyllä jäädään jälkeen, menetetään markkinoita ja
työpaikkoja.
– Kyse on myös, millä ehdoilla
uusia ratkaisuja tehdään. Tässä
on ero yksityisen ja julkisen palvelun intressien välillä.
Hän piti kunnan omaa ener-

giatuotantoa tärkeänä erityisesti neljästä syystä: Vaikuttaminen
ilmastopäästöjen vähentämiseen,
kaukolämpö- ja sähköverkkojen
kunnossapito, kaupungin palvelujen rahoitus sekä paikallisen talouden ja työllisyyden
edistäminen.

Pidemmälle
ja nopeammin
Hakanen arvioi Helenin avausta
positiivisena, mutta halusi edetä
pidemmälle.
– Ensinnäkin korvataan Salmisaaressa öljylämpölaitoksen
lisäksi hiilivoimala monipolttoainelaitoksella, siirrytään molemmissa biopolttoaineisiin. Vuosaaren jättivoimalan sijaan rakennetaan pienemmät biopolttoainevoimalat Salmisaareen ja
Vuosaareen. Näin voidaan luo-

pua Hanasaaren voimalasta.
– Toiseksi tarvitaan ohjelma,
jolla siirrytään vähitellen kokonaan uusiutuvaan energiaan. Tämä tarkoittaa Helenin investointeja etenkin tuuli- ja aurinkovoimaan. Pellettien sijasta voidaan
jatkossa tuoda biokaasua maakaasuverkossa tänne.
– Kolmanneksi rakentamisessa ja liikenteessä toteutetaan uusiutuvaan energiaan ja älykkäisiin verkkoihin perustuvia ratkaisuja. Näin vähennetään sekä
päästöjä että energian kulutusta. Östersundomista voi tulla jopa energiaomavarainen kun yhdistetään hajautettu tuotanto ja
älykkäät verkot.
Hakanen esitti myös rahoitusmallin muuttamista. Nyt Helen
myy sähkön ensin pohjoismaiseen pörssiin, ostaa sieltä takaisin ja myy kalliimmalla kuluttajille. Toisaalta se rahoittaa
investointeja suoraan kassavirrasta. Tämä saa investoinnit
näyttämään kannattamattomilta
ja voitot vähäisiltä. Investoinnit
voi kuitenkin rahoittaa pitkäaikaisin lainoin ja kuluttajamaksut porrastaa niin, että välttämätön kulutus on edullisempaa
ja sen yli menevää laskutetaan
kovemmin. Tämä ohjaisi myös
energiansäästöön.
Keskustelussa Laura Meller
Hiilivapaa Helsinki -kampanjasta
kysyi Helenin arvioita muutosten
lykkäämisen riskeistä ja Hanna
Hakko Salmisaaren voimalasta.
Kaisa Kosonen Greanpeacesta
ihmetteli, miksi Helsinki ei ole
asettanut 100 % tavoitetta uusiutuvalle energialle, kuten pohjoismaiden muut pääkaupungit.
Maija Hakanen pohti, eikö voi
luopua ydinsähköstä mieluummin kuin lämmön ja sähkön yhteistuotannosta uusissa pienemmissä voimaloissa.
Helenin pääluottamusmies
Leo Happonen puolestaan katsoi Helenin toimivan tehokkaasti,
mutta kun hiilelle on pakko hakea vaihtoehtoja, on tärkeä että
ne ovat kaupunkilaisille edullisia
ja että Helenin 1 200 työpaikkaa
säilyvät tai tilalle tulee ainakin
saman verran uusia.

Voitto asukastalojen puolustajille
Kaksi vuotta jatkunut kamppailu Helsingin kaupungin asukastaloista kääntyi syyskuun lopussa asukastalojen puolustajien voitoksi. Kaupunginhallitus
päätti, että kaikkien kymmenen
asukastalon toiminta jatkuu nykyiseen tapaan sote-viraston yhteydessä. Kokoomus jäi yksin
kannattamaan kaupunginjohtaja Jussi Pajusen (kok) ajamaa
esitystä, jonka mukaan kaupunki olisi luopunut asukastalojen
ylläpitämisestä.
Kaupungin asukastalojen säilyminen on tulos Helsingin kaupungin asukastalojen puolesta
–verkoston sinnikkäästä ja peräänantamattomasta toiminnasta. Verkosto syntyi Maunulan
asukastalo Saunabaarilla tammikuussa 2014 pidetyssä asukastalotapaamisessa. Verkosto
teki lukuisilla mielenosoituksil-

la, vetoomuksilla ja tapaamisilla
näkyväksi asukastalojen merkityksen alueellisen ja yhteisöllisen
sosiaalityön, työllistämisen, harrastamisen ja asukastoiminnan
avoimina, maksuttomina tiloina.

Asukastalojen verkostoa
laajentamaan

Asukastalojen puolustajat olivat taas kerran liikkeellä, kun kaupunginhallitus kokoontui päättämään kaupungin asukastalojen kohtalosta.

Alkuvaiheessa asukastalojen
merkitys oli epäselvä jopa sotelautakunnan jäsenille. Lopulta kysymyksenasettelu kääntyi
toisin päin: kaupunginhallitus
päätti nykyisten talojen toiminnan jatkamisen lisäksi selvittää,
miten asukastalojen verkostosta
voidaan tehdä laajempi.
Asukastaloista
käydyssä
kamppailussa tuli taas kerran
esille myös kokoomuksen rooli julkisia palveluja alas ajavana

ja heikommassa asemassa olevia
polkevana puolueena, joka vähät
välitti asukastalojen käyttäjien ja
työntekijöiden mielipiteistä. Osallisuus tässä kokoomuskomennossa näytti olevan jopa asukasosallisuudesta kaupungintalolla
vastaavalle vuorovaikutuspäällikölle tärkeämpää kuin asukkaiden osallistuminen.
SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä on ollut alusta alkaen mukana puolustamassa kaupungin asukastaloja. Ryhmä on
tehnyt myös kaupungin talousarvioon esitykset asukastalojen
toiminnan turvaamiseksi ja laajentamiseksi. Matalan kynnyksen palvelujen ja työllistämisen
ohella asukastaloilla on tärkeä
merkitys myös lähidemokratian
ja yhteisöllisyyden kehittämisessä, todetaan ryhmän esityksissä.

