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HSL-lippujen hintoja ei saa nostaa
Helsingin liikenteen sujuminen ja 
päästöjen vähentäminen edellyt-
tävät joukkoliikenteen suosimis-
ta. Tämä on kirjattu myös kau-
pungin viralliseksi tavoitteeksi. 
Käytännössä uhkaa kuitenkin 
käydä päinvastoin, kun joukko-
liikenteen 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 perustee-
na ovat länsimetron, kehäradan 

ja automaattimetron suuret in-
vestointikustannukset. Pelkäs-
tään automaattimetrohanke, jo-
ka epäonnistui totaalisesti, on 
tullut maksamaan noin 170 – 
180 miljoonaa euroa. 

SKP:n Maunula-Pakilan osas-
ton mielestä raideliikenteen iso-
ja investointeja ei pidä rahoittaa 
matkalipputuloilla vaan verova-
roista ja pitkäaikaisin lainoin. 
Valtion rahoitusosuutta pitää li-
sätä. Osittain rahoitusta voidaan 
vahvistaa myös ottamalla käyt-
töön ruuhkamaksut Helsingissä.

Joukkoliikenteellä on paljon 

P Ä Ä K I R J O I T U S

Hallitus ei puhalla sinun 
hiileesi

Syyskuun puolivälissä oli pääministerimme kovin huo-
lissaan. Hallituksen ajamat jättileikkaukset olivat syn-
nyttäneet suomalaisittain poikkeuksellista vastarintaa, 
ja nyt työehtojen rajut heikennykset ja sopimusoikeu-
den murentaminen olivat vastatuulessa. Palkansaajien 
suurmielenosoituksen alla Juha Sipilä piti viisitoistami-
nuuttisen televisiopuheen, jossa maalasi synkkiä pilviä 
Suomen ylle.

“Emme pääse pakoon tosiasioita”, Sipilä viisaasti tote-
si. Omaan puheeseensa oli kuitenkin pujahtanut paljon 
sellaista, mikä ei ole ihan totta. Suomen talouskasvu ei 
ole Euroopan hitainta eikä valtio velkaannu Sipilän väit-
tämää vauhtia. Itse asiassa rahat eivät lainkaan ole lop-
pu: kun kansainvälisen talousvertailun tapaan otetaan 
huomioon eläkerahastot ja niiden sijoitustuotot, kään-
tyykin velkakello ihan toiseen asentoon.

Tosiasioista piittaamatta hallitus on velkaantumiseen 
ja niin sanottuun kustannuskilpailukyvyn laskuun ve-
doten 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 päi-
vän hyvinvoinnista tuleville sukupolville – vaikka juuri 
näin hallitus on leikkauksillaan tekemässä. Koulutus-
järjestelmällään ja osaamisellaan kerskaillut Suomi on 
nyt tekemässä koulutukseen miljardileikkauksia, joilla 
alennetaan kansalaisten koulutustasoa sekä muun mu-
assa suurennetaan koulujen opetusryhmiä oppimisen ja 
lasten hyvinvoinnin kustannuksella.

Hallituksen tuottavuusloikka on pienipalkkaiselle 
duunarille hyppy jyrkänteeltä, ja väistämättömiksi väitet-
tyjä säästöjä revitään heikoimpien selkänahasta. Ainoi-
den vaihtoehtojen ja välttämättömyyksien sijasta nämä 
ovat ideologisia valintoja; toisin voidaan tehdä. Jos esi-
merkiksi pääomien verotus nostettaisiin edes EU:n kes-
kitasolle, saisivat valtio ja kunnat lisätuloja 5,5 miljardia 
vuodessa. Veronkiertoon puuttuminen toisi todennäköi-
sesti sekin miljardeja.

Miljonääri-Sipilä vaatii meitä puhaltamaan yhteiseen 
hiileen, mutta itse lämmittää vain rikkaiden tupia jät-
täen köyhien kyökit kylmiksi. 
Pääministerin penäämää yh-
dessä tekemisen ja välittämisen 
henkeä todella tarvitaan, mutta 
sitä ei pidä oikeiston ja suuryh-
tiöiden etujen ajamiseksi nostat-
taa. Yhdessä tekemisen henkeä 
tarvitaan kurjistamispolitiik-
kaa ja työntekijöiden oikeuksi-
en murentamista vastustavaan 
joukkoliikkeeseen.

IRENE AUER
SKP:n Helsingin kaupungin 
piirijärjestön puheenjohtaja

H T A P A H T U M I A  H H Ä N D E L S E R  H E V E N T S  H 

Lähiposteja 
ei saa lopettaa
Posti on ilmoittanut lakkautta-
vansa 77 toimipistettään ympäri 
Suomea. Koko maahan jäisi vain 
21 Postin omaa toimipistettä. 
Helsingissä Postin omana toimin-
tana ylläpidettäisiin enää kuusi 
postikonttoria (Keskusta, An-
nankatu, Kasarmitori, Hakanie-
mi, Vallila ja Herttoniemi). Muu-
tokset aiotaan toteuttaa vuosina 
2015-2018. Samalla noin 380 
Postin työntekijää on irtisanomi-
suhan 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. Alueelli-
nen eriarvoistuminen myös Pos-
tin palveluiden osalta Helsingissä 
lisääntyisi.

Toimintaa perustellaan asiak-
kaiden toiveilla pidemmistä auki-
oloajoista, verkkopalveluiden laa-
jentamisella ja palvelujen paran-
tamisella. Palvelupisteiden mää-
rän kerrotaan lisääntyvän, mikä 
tarkoittaa esimerkiksi paketti-
automaattiverkoston laajenta-
mista. Etenkin ilmoitus palvelun 
parantamisesta konttoreita lak-
kauttamalla on ollut suorastaan 
halveksivaa asiakkaita ja posti-
konttoreissa työskentelevää am-
mattitaitoista henkilöstöä koh-
taan. Valtion Postin omistajana 
tulisi näyttää esimerkkiä myös 
työllistämisessä, nyt toimitaan 
päinvastoin. 

Ulkoistaminen 
heikentää palveluja

Todellisuudessa kyseessä on Pos-
tin omien toimintojen ulkoista-
minen yksityisten yritysten hoi-

dettavaksi, jolla haetaan sääs-
töjä. Tutkimuksissa on todettu 
asiakkaiden arvostavan palve-
lun laatua ja henkilöstön asi-
antuntemusta, joka heikkenee, 
kun palveluita eivät hoida enää 
Postin omat työntekijät. Myös-
kään automaatio ja automaatit 
eivät voi korvata henkilökohtais-
ta palvelua. 

Mitään estettä ei olisi pidentää 
aukioloaikoja siten, että toiminta 
olisi Postin omaa - tai ylläpitää 
Postin konttoreita yhteistyössä 
esimerkiksi valtionhallinnon eri 
toimintojen kanssa. Kumppa-
niyritykset hoitavat ensisijaisesti 
omaa toimintaansa, ja posti toi-
mii ikään kuin siinä sivussa, jo-

ten palvelun laadun heikkenemi-
sen vaara on tätäkin kautta ole-
massa. Posti tuo näiden yritys-
ten työntekijöille lisätyötä, mutta 
mahtaako se tuoda palkanlisää 
tästä työstä? 

SKP:n ja Helsinki-listojen val-
tuustoryhmä teki elokuussa 2015 
tervetulleen aloitteen siitä, että 
Helsingin kaupungin tulee sel-
vittää Postin kanssa postipalve-
luiden järjestämistä yhteistyössä 
esimerkiksi Kelan, veroviraston 
ja muiden valtionhallinnon palve-
luiden kanssa vaihtoehtona Pos-
tin toimintojen ulkoistamiselle.

JUSSI-PETTERI LAPPI
Postinjakaja ja talonmies 

Pitäjänmäeltä

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.
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myönteisiä vaikutuksia koko 
seudun talouteen, hyvinvointiin, 
ilman laatuun ja ympäristöön. 
Siksi lippujen hintoja ei pidä ar-
vioida vain HSL:n kulujen pohjal-
ta vaan ottaa huomioon myös ko-
konaistaloudelliset, 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.

Jyväskylässä 17.10.2015 H www.tiedonantaja-festivaali.net

Käpylän posti on jo lopetettu ja lisää posteja katoamassa.
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Aloite kansallisesta 
kaupunkipuistosta Helsinkiin
Syyskuun lopulla alkoi nimien  
keräys kunnallisaloitteeseen 
kansallisen kaupunkipuiston pe-
rustamiseksi Helsinkiin. Kansal-
linen kaupunkipuisto on maan-
käyttö- ja rakennuslakiin sisäl-
tyvä mahdollisuus kunnille eh-
dottaa suojeltavaksi arvokkaiden 
viher- ja vesialueiden sekä kult-
tuuriympäristöjen muodostama 
kokonaisuus. 

Helsingissä kaupunkipuistoon 
voisivat kuulua muun muassa 
Keskuspuisto, Vantaanjoen var-
resta Vanhankaupunginlahden 
kautta Kruunuvuorenselälle ja 
ulkosaaristoon ulottuva Helsinki-
puisto, Itä-Helsingin saaristo se-
kä monet hienot arkkitehtuuri- ja 
kulttuuriympäristöt. Kunnallis-
aloitteessa ei aluetta ole kuiten-
kaan määritelty valmiiksi. Siinä 
esitetään, että kaupunki ryhtyy 
asiassa toimiin ja alue määritel-
täisiin tässä valmistelussa.

Kaupunkipuisto yleiskaavaan

Helsingissä valmistellaan par-
haillaan uutta yleiskaavaa. Kun 
se tulee päätettäväksi ensi vuon-
na, olisi luontevaa tehdä päätös 
kansallisen kaupunkipuiston 
perustamisesta Helsinkiin. Suo-
jelua tarvitaan, jotta rakentami-
nen ei tuhoa tärkeitä viheralueita 
ja ekologisia yhteyksiä. Esimer-
kiksi Helsinkipuisto on vaarassa 
katketa ja typistyä, jos yleiskaa-
valuonnoksen mukainen raken-
taminen toteutuu.

Kunnallisaloitteen allekirjoitti 
heti keräyksen alkaessa suurin 

osa helsinkiläisistä kaupungin-
osayhdistyksistä, 58 yhdistystä. 
Tavoitteena on kerätä allekirjoi-
tukset vähintään kahdelta pro-
sentilta äänioikeutettuja helsin-
kiläisiä eli runsaat 10 000 nimeä. 
Lain mukaan aloite pitää silloin 
käsitellä kaupunginvaltuustos-
sa. Edellinen yli 10 000 allekir-
joittajan kuntalaisaloite vastusti 
yksityisautoilua lisäävää Keskus-
tatunnelia ja johti tunnelihank-
keen hylkäämiseen valtuustossa 
vuonna 2008. 

Yksi nyt käynnistyneen aloit-
teen valmisteluun osallistuneis-

ta on Vallilan Siirtolapuutarhayh-
distyksessä toimiva Olli Salin. 

– Tein aloitteen kolmisen vuot-
ta sitten Vallilan Siirtolapuutar-
han ja Kumpulanpuron alueen  
suojelemiseksi raskaalta lii-
kenteeltä. Aloitteella pyrimme 
varmistamaan keskuspuiston, 
siirtolapuutarhojen, kesäma-
ja-alueiden, Käpylän, Kumpu-
lan ja Vallilan puukaupungin-
osien suojelemisen sekä meren-
rantojen säilyttämisen kaikkien 
virkistysalueina. 

Suomen siirtolapuutarhaliitto 
on nyt Vallilan ja Kumpulan Siir-

tolapuutarhayhdistysten ja kau-
punginosayhdistyksen kanssa 
keräämässä aloitteeseen nimiä, 
jotta kaupunki ryhtyy selvittä-
mään kansallista kaupunkipuis-
toa, joka voisi turvata nämäkin 
tavoitteet yleiskaavan yhteydes-
sä, kertoo Salin.

Suomessa on jo kahdeksan 
ympäristöministeriön vahvista-
maa kaupunkipuistoa: Forssas-
sa, Hangossa, Heinolassa, Hä-
meenlinnassa, Kotkassa, Porissa, 
Porvoossa ja Turussa. 

www.kaupunkipuisto.fi 

Rahaa kirjastoille ja 
kulttuurille

Helsingin kirjasto- ja kulttuu-
rimäärärahat ovat pitkään py-
syneet lähes samoina.  Kes-
kustakirjaston valmistumi-
nen ja Tanssin talon perusta-
minen edellyttävät määrära-
hojen tasokorotusta, esittää 
kirjasto- ja kulttuurilauta-
kunnan jäsen JP Väisänen, 
SKP:n puheenjohtaja.

– Tanssin talo tarvitaan, ja 
se edellyttää kulttuurin mää-
rärahojen kasvattamista ihan 
samoin kuin keskustakirjas-
to edellyttää toimintansa ja 
lähikirjastoverkon toiminnan 
turvaamiseksi kirjaston mää-
rärahojen kasvattamista.

Väisäsen mielestä kaupun-
ki voisi vahvistaa kulttuu-
rin rahoitusta ensivaiheessa 
alentamalla kiinteistöviraston 
kirjastoilta ja kulttuuritaloilta 
perimiä markkinaehtoisia si-
säisiä vuokria. 

Stadin ikäohjelma jää torsoksi 
ilman lisäresursseja

Kotihoito ja palveluasuminen

Muun muassa Vanhusneuvoston 
ja Eläkeläisten Helsingin Aluejär-
jestön lausunnoissa arvosteltiin 
Stadin ikäohjelmaa kotona asu-
mista tukevien palvelujen ja pal-
veluasuntojen vähyydestä. Haka-
nen esitti kotihoidon sisällön laa-

jentamista. Sairaanhoidon lisäksi 
tarvitaan kotipalveluja, jotka hel-
pottavat asioimista, siivousta, ul-
koilua ja muuta arjen sujumista. 

– Eriarvoisuutta lisäävät pal-
velusetelit eivät ole oikea vastaus 
tähän.

Vanhusten asumisen kaupun-
ki on jättänyt yhä enemmän yk-

sityisten markkinoiden varaan 
samalla kun laitospaikkoja on 
vähennetty. Hakanen korosti, et-
tä tarvitaan edullisia, kodinomai-
sia palveluasuntoja, mutta myös 
laitoshoitoa.

Valtuusto hyväksyi Hakasen 
esittämän ponnen, joka edel-
lyttää tiedottamista vanhusten 
mahdollisuuksista saada avus-
tusta asunnon muutostöihin ja 
näiden muutostöiden tekemisen 
edistämistä.

Vanhusneuvosto ja eläkeläis-
järjestöt korostivat myös lähiter-
veysasemien merkitystä. Haka-
sen mielestä onkin syytä luopua 
aikeista keskittää terveysasemat 
vain muutamiin jättiyksiköihin. 

Kun vanhuspalvelulakia sää-
dettiin, kiisteltiin henkilöstömi-
toituksista. Lopulta päädyttiin 
alun perin esitettyä matalampiin 
mitoituksiin ja vain suosituk-
sina. Nyt Juha Sipilän hallitus 
on heikentämässä vielä niitäkin. 
Hakanen esitti, että Helsinki yllä-
pitäisi vanhuspalveluissa korke-
ampaa henkilöstömitoitusta kuin 
hallitus esittää, mutta valtuuston 
enemmistö torjui ehdotuksen.

Helsingin kaupunginvaltuusto 
sai lopulta syyskuussa päätet-
täväksi vanhuspalveluohjelman, 
jota kaupungilla ei ole enää vuo-
siin ollut. SKP:n ja Helsinki-listo-
jen valtuustoryhmä on ohjelmaa 
toistuvasti vaatinut ja muistutta-
nut, että vanhuspalvelulain mu-
kaan kunnalla pitää olla tällainen 
valtuuston hyväksymä ohjelma. 

Stadin ikäohjelman valmis-
telussa on kuultu asukkaita ja 
kirjattu monia hyviä tavoitteita, 
totesi SKP:n ja Helsinki-listo-
jen Yrjö Hakanen valtuustossa. 
Lain mukaan ohjelmassa pitäisi 
kuitenkin osoittaa myös tarvitta-
vat voimavarat palvelujen kehit-
tämiseksi, mutta tämä puuttuu 
ikäohjelmasta.

– Kun ei puhuta rahasta eikä 
henkilöstöresursseista, jää ohjel-
ma torsoksi.

Hakanen ehdotti Vasemmisto-
liiton Dan Koivulaakson kannat-
tamana, että ohjelman toteutta-
miseksi tarvittavista voimava-
roista tehdään arvio ja esitykset 
osana talousarvion valmistelua. 
Muut ryhmät kuitenkin torjuivat 
tämän äänin 67 – 13. 

Helsingin yleiskaava uhkaa katkaista ja typistää Keskuspuiston. 

Kallio-Vallilan eläkeläiset vaatimassa palveluja ja arvostusta vanhuksille.

Pakilan nuorisotalon 
puolesta

Pakilan, Paloheinän ja Torp-
parinmäen alueella on tuskin 
koskaan otettu kantaa kau-
pungin toimiin niin laajal-
la joukolla kuin nyt Pakilan 
nuorisotalon puolesta. Nuo-
risotalo aiotaan lopettaa ensi 
keväänä. Vetoomuksen talon 
puolesta allekirjoitti 32 alueen 
järjestöä ja yhteisöä. 

Nuorisotoimen johto pe-
rusteli aluksi nuorisotalon lo-
pettamista sillä, että koululta 
saadaan korvaavat tilat. Kun 
selvisi, että koululla ei ole va-
paita tiloja vaan edessä perus-
korjaus, alettiin puhua ”uu-
desta toimintamallista”, jossa 
ei taloa tarvitakaan. Nykyisis-
tä kolmesta työntekijästä alu-
eelle jäisi vain yksi, ja vailla 
tiloja.

Nuoria ei lopettamisesityk-
sen valmistelussa kuultu lain-
kaan. Samoin sivuutettiinse, 
että nuorisotalolla toimivat 
aamu- ja iltapäivisin lasten 
kerhot, joissa on käyntejä jo-
pa 1 400 kuukaudessa. 

Alueen järjestöt ovatkin ve-
donneet, että kaupungin en-
si vuoden budjetissa turva-
taan jatkoaika nuorisotalolle 
ja lasten kerhoille ainakin sii-
hen asti, että saadaan korvaa-
vat tilat ylä-asteen koulun re-
montin myötä. Myös kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi syys-
kuussa Matti Enrothin (kok) 
esittämän ponnen, joka edel-
lyttää koulun remontin viiväs-
tymisen vaikutusten selvittä-
misen nuorisotalon ja kerho-
jen kannalta. 
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Pallo on nyt ay- ja 
kansalaisliikkeillä

K O L U M N I

Joukkovoima leikkauspolitiikkaa 
vastaan -mielenosoitus elokuun 
lopulla oli erinomaisesti onnistu-
nut tapahtuma. Siinä oli ärhäk-
kää vasemmistopopulismia, hy-
väntuulisuutta, luovuutta ja mo-
ninaisuutta. Se oli myös suurin 
leikkauspolitiikan vastainen mie-
lenosoitus Suomessa yli kahteen-
kymmeneen vuoteen. Kaduille 
kerääntyi järjestäjien arvion mu-
kaan 12 000 ihmistä. Neljä viik-
koa myöhemmin ammattiyhdis-
tysliikkeen #STOP-mielenosoitus 
kokosi Rautatientorille 30 000 
osoittamaan mieltään palkkojen 
leikkaamista ja sopimusoikeuden 
rajoittamista vastaan.

Heti kun Juha Sipilän halli-
tuksen ohjelma julkaistiin, syn-
tyi laaja ja yleinen mieliala: hal-
litus leikkaa paljon, ja epäoikeu-
denmukaisesti. Osasyynä oli var-
masti vasemmistopuolueiden jää-
minen oppositioon: Monet SDP:n 
ja Vasemmistoliiton kannattajat 
tarttuivat leikkauksiin nopeasti. 
Mutta myös media kertoi leikka-
uksista aiempaa avoimemmin. Ei 
ole itsestäänselvyys, että leikka-
uksista puhutaan leikkauksina.

Jo kesällä mielenosoituksia 
tuntui olevan jatkuvalla syötöllä. 
Ensin lähtivät liikkeelle yliopisto-
opiskelijat noin viidensadan hen-
gen voimin, sen jälkeen tuli tu-
hansia kerännyt Vain kaksi kättä 
-mielenosoitus ja tämän jälkeen 
muutaman lukiolaisen koostama 
niin ikään useita tuhansia koon-
nut koulutusleikkausten vastai-

nen mielenosoitus. Heinäkuun 
lopulla 15 000 ihmistä kerääntyi 
vastustamaan rasismia Perus-
suomalaisten Olli Immosen kir-
joittelun seurauksena. 

Joukkovoima

Elokuun Joukkovoima-mielen-
osoitusta yhdistävät teemat olivat 
löyhiä, mutta oikeansuuntaisia: 
vastustetaan leikkauksia yleen-
sä, ja vaaditaan kaikille ihmisar-
voista kohtelua sekä hyvinvoin-
tia. Mielenosoituksen ennakko-
järjestelyt tehtiin loppujen lopuk-
si suhteellisen pienellä porukalla, 
mutta pelastava tekijä varmasti 
oli, että joukossa oli riittäväs-
ti kokemusta sekä yhteyksiä eri 
suuntiin. Etenkin kontaktit am-
mattiliittoihin olivat tärkeitä se-
kä mielenosoituksen että jatkon 
kannalta. Edellisenä päivänä ay-
liikkeen kenttäväen vastustus oli 
kaatanut yhteiskuntasopimuk-
sen, mikä valoi uskoa moniin ja 
sai myös duunareita liikkeelle.

Joukkovoima-mielenosoitus 
on kiinnostava myös siksi, että 
se yhdisti notkeasti perinteisen 
mielenosoitusjärjestämisen ja so-
siaalisen median. Valtakunnalli-
sesti viesti kulki paljon Faceboo-
kin välityksellä, mutta paikallis-
tasolla taas tuli käyttöä perintei-
semmille organisoinnin muodoil-
le: lennäkkien ja julisteiden, bus-
sikuljetuksen ja paikallisryhmien 
järjestämiselle. 

#STOP-mielenosoitus

SAK:n, STTK:n ja Akavan #STOP-
mielenosoituspäivä oli 90-luvun 
alun jälkeen suurin ammattiyh-
distysliikkeen joukkoesiintymi-
nen. Helsingin lisäksi mielen-
osoituksia pidettiin useilla muilla 
paikkakunnilla ja monet ammat-
tiliitot julistivat lakon hallituksen 
pakkolakeja vastaan. Mielenosoi-
tukseen osallistui etenkin nais-
valtaisten alojen työntekijöitä. 

Kentän suuttumus palkkojen 
sekä työntekijöiden oikeuksien 
polkemisesta sai SAK:n johdon 
ottamaan kantaa hallituksen 
esittämää palkkojen 5 % leik-
kausta vastaan. Suomea ei nos-
tetakaan lamasta leikkaamalla 
palkkoja, vaan luomalla uusia 
työpaikkoja, parempia tuotteita 
ja investoimalla ekologisesti kes-
tävään kehitykseen.

Vaihtoehtoja leikkaamisella

Jatkon kannalta on tärkeää, että 
leikkaukset kyetään kyseenalais-
tamaan mahdollisimman selväs-
ti ja laaja-alaisesti. Talouspoliit-
tisen keskustelun hegemonia voi 
olla murtumassa, ja useimmilla 
taloutta enemmän seuraavilla 
ihmisillä on käsitys siitä, miksi 
leikkaukset eivät ole pakollisia. 
Hallituspolitiikkaan tämä ei kui-
tenkaan ole vielä vaikuttanut.

Toiminta leikkauksia vas-
taan toivottavasti jatkuu. Sii-

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 opiskelijoi-
ta vastustamaan koulutusleikkauksia. Alkukesästä pi-
detyn PAM:n liittokokouksen jälkeen osa kokousväestä 
kajautti valtioneuvoston edessä ilmoille huudon ”Stubb 
Soini Sipilä, emme alistu ikinä”. 

Mielenosoitus toisensa jälkeen nähtiin, tähänastise-
na huippuna elokuun lopun Joukkovoiman mielenosoi-
tus leikkauspolitiikkaa vastaan ja 18.syyskuuta lähes 
yleislakkoa muistuttanut ammattiyhdysliikkeen poliit-
tinen #STOP-toimintapäivä.

H H H 

Monet edeltävätkin hallitukset ovat kurittaneet kan-
saa. Ne ovat olleet takuumiehinä lähes nollatasoisil-
le palkkaratkaisuille ja näivettäneet perusturvaverk-
koa, jonka varassa niin moni suomalainen elää. Tä-
mä 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 keven-
nystä lakisääteisiin maksuihin – niihin maksuihin, joi-
den tuotoilla sosiaaliturvaverkkoa rahoitetaan. Toimet 
hallitus päätti toteuttaa pakkolaeilla, jos ammattiyh-
distysliike ei sovi vastaavansuuruisista leikkauksista. 

Työnantajat ja hallitus vaativat aina vaan vapaam-
pia markkinoita. Ainoa asia jota säädeltäisiin entistä 
enemmän, on työn hinta ja ay-liikkeen mahdollisuudet 
vaikuttaa siihen.

”Sunnuntaikorvauksen pienentäminen vähentää merkit-
tävästi julkisen puolen kuluja ja mahdollistaa osaltaan 
työnantajan sosiaaliturvamaksun alentamisen.”
– Pääministeri Juha Sipilä

Ei siis ihme, että ammattiyhdistysliike on noussut bar-
rikadeille. SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly lupaili pit-
kää marssia. Se tarkoittanee lisää mielenilmaisuja ja 
työnseisauksia, ellei päästä sopimukseen ja hallitus pe-
ru suunniteltuja pakkolakeja. Ja niin pitääkin. Vaikka 
arkielämässä tuntuu välillä, että laarin pohjia kaavi-
taan kun perheen menot pyritään pitämään tasapainos-
sa, on meillä palkansaajilla vielä paljon menetettävää. 
Sipilän, Soinin ja Stubbin esitysten ydin on: laskekaa 
palkkojanne 5 %, vaikka lomarahoista, kunhan lasket-
te. Näitä viisiprosenttisia on vielä paljon lisää.

H H H 

Pitääkö Lylyn lupaus pitkästä väännöstä sopimusyh-
teiskunnan ja tasapuolisemman tulonjaon puolesta 
on ay-liikkeen uskottavuuskysymys. Syyskuun lopun 
vaihtoehdossa SAK asetti sopimisoikeuden etusijalle, 
hyvä sekin. Järjestön johto on kuitenkin valmis lahjoit-
tamaan miljardeja euroja työnantajille luopumalla pal-
kankorotuksista ja hyväksymällä lakisääteisten työn-
antajamaksujen alentamisen. 

Ajoittaisesta lepsuilusta huolimatta ay-liike on pal-
kansaajien ainut tuki ja turva työmarkkinoilla. On tär-
keää, 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.



3 / 2 0 1 5  E E S P Ä I N !  5

nä tärkeää  on, että vastarin-
ta kohdistuu nimenomaan 
leikkauksiin ja leikkauspoli-
tiikkaan, ei vain sitä harjoit-
taviin poliitikkoihin. Tärkeää 
myös on, että leikkaustenvas-
tainen mieliala leviää laajalle, 
eikä jää vain jonkin pienen ra-
dikaalin joukon puheisiin. Li-
säksi täytyy pitää kiinni peri-
aatteesta, jossa vastustetaan 
kaikkia työntekijöihin ja vähä-
varaisiin kohdistuvia leikkauk-
sia ja ilmaistaan solidaarisuus 
muille leikkauksia vastaan 
kamppaileville.

Myös vaihtoehdoille on nyt 
tarvetta: mitä tehdään, jos ei 
leikata? Suomen kommunis-
tisella puolueella on omat lis-
tansa. Esimerkiksi pääoma-
verotuksen kiristäminen, ve-
ronkierron suitsiminen sekä 
palkkojen ja sosiaaliturvan 
korotukset ovat meidän vaih-
toehtomme. Meidän rakenteel-
liset uudistuksemme ovat esi-
merkiksi työajan lyhentäminen 
ansiotasoa alentamatta tai jul-
kisin investoinnein luotava uu-
si tuotanto ja työ. Nämä ovat 
avauksia kokonaan toisenlai-
seen tulevaisuuteen, ja siksi ne 
myös tuntuvat nykyisen julki-
sen keskustelun näkökulmas-
ta niin nurinkurisilta. Juuri 
siksi tarvitaan aktiivista poliit-
tista liikehdintää, mikäli suun-
ta halutaan muuttaa.

HEIKKI KETOHARJU
SKP:n pääsihteeri

Aloitteita 
Helsingin 
budjettiin
Suomen kommunistisen 
puolueen ja Helsinki-listojen 
valtuustoryhmä teki kevääl-
lä Helsingin ensi vuoden 
talousarvioon seuraavat 
aloitteet:

 HVanhuspalvelujen, lapsi-
perheiden kotipalvelujen, 
vammaispalvelujen, lasten-
suojelun ja toimeentulotuen 
alibudjetoinnin lopettami-
seksi 10 miljoonaa euroa 
lisää budjetin raamiin. Ns. 
aktiivipassi vähävaraisille 
maksuttomiin joukkoliiken-
ne-, liikunta- ja kulttuuripal-
veluihin.

 HTerveyspalvelujen hoitota-
kuun määräaikojen toteut-
tamiseen, mielenterveys- ja 
päihdehuoltoon ja terveys-
erojen kaventamiseen lisää 
10 miljoonaa. Luovutaan ter-
veysasemien ja alueellisen 
sosiaalityön toimipaikkojen 
vähentämisestä.

 HTyöntekijöiden palkkojen 
korottamiseksi ja henki-
löstön riittävyyden turvaa-
miseksi lisää 20 miljoonaa 
euroa. Luovutaan menojen 
karsimiseen johtaneesta 
”tuottavuustavoitteesta” 
ja korvataan se palvelujen 
vaikuttavuuden arviolla.

 HLähikirjastoverkon ja kir-
jastojen resurssien turvaa-
miseksi lisää 1 miljoonalla 
euroa kunakin vuonna 2016 
– 2018, jotta keskustakirjas-
ton valmistuminen ei uhkaa 
lähikirjastoja.

 HNuorisotaloverkoston ja 
nuorisotyön kehittämiseksi 
lisää 1 miljoona euroa. Sa-
malla kehitetään osallistuvaa 
budjetointia nuorten Ruudin 
kanssa ja luovutaan aikeista 
lopettaa mm. Pakilan nuori-
sotalo.

 HLähikoulujen turvaa-
miseen, isojen ryhmien 
pienentämiseen, koulupsy-
kologien ja oppilashuollon 
lisäämiseen, maahanmuut-
tajataustaisten oppilaiden 
valmentavaan ja kieliopetuk-
seen, oppimateriaaleihin ja 
ammatilliseen koulutukseen 
lisää 5 miljoonaa euroa. 
300 000 euroa iltapäivälii-
kuntaan.

 HVarhaiskasvatukseen lisää 
5 miljoonaa euroa, jotta 
ryhmät ovat pieniä, tilojen 
käyttöastevaatimuksia 
lievennetään, lastentarhan-
opettajia lisätään ja per-
hepäivähoitoa kehitetään. 
Lisää päiväkoteja.

 HTyöttömien työllistämi-
seen, nuorisotakuuseen ja 
palkkatukityöllistämiseen 
lisää 8 miljoonaa euroa. 
Luodaan uusia työpaikkoja 
kaupungin palveluihin ja 
liiketoimintaan, kuten raken-
nusliike, uusiutuva energia ja 
tietotekniikka.
Rahaa näihin löytyy kaupun-
gille viime vuosina kerty-
neistä satojen miljoonien 
eurojen ylijäämistä.

Johtaako kokoomus 
vähemmistöstä Helsinkiä?
Eduskunnan nykyinen oppositio 
on enemmistönä Helsingin kau-
punginvaltuustossa ja kaupun-
ginhallituksessa. Alkaako se nä-
kyä Helsingin kaupungin johta-
misessa vai toteutetaanko myös 
Helsingissä maan hallituksen 
ajamaa leikkauspolitiikkaa? 

Juha Sipilän, Timo Soinin 
ja Alexander Stubbin johtama 
hallitus esittää kuntien palvelu-
jen karsimista ja leikkaa kuntien  
valtionosuuksia noin 700 miljoo-
naa euroa, mikä vie Helsingiltä 
noin 70 miljoonaa. Hallitus on 
päättänyt rajoittaa lasten päivä-
hoito-oikeutta ja suurentaa ryh-
mäkokoja, heikentää vanhusten 
palvelujen hoitajamitoituksia ja 
leikata muun muassa koulutuk-
sesta, työllisyydestä, joukkolii-
kenteestä, ympäristönsuojelusta 
ja kehitysyhteistyöstä.

Helsinki on rikas kaupunki, 
jolla on varaa tehdä omia rat-
kaisuja – toisin kuin useimmil-
la muilla kunnilla. Helsinki teki 
viime vuodelta voittoa 188,5 mil-
joonaa euroa ja kirjanpidollisesti 
voitto oli yhtiöjärjestelyjen takia 
vielä paljon isompi. Kaupungin 
pankkitileillä makaa lähes miljar-
di euroa rahaa, jota ei ole sidottu 
mihinkään käyttötarkoituksiin. 
Helsinki on ottanut velkaa inves-
tointeihin, mutta sillä on laina-
saatavia useampi sata miljoonaa 
enemmän kuin velkoja. Ennuste 
vuosikatteeksi tälle vuodelle on 
194 miljoonaa euroa, mikä on 43 
miljoonaa enemmän kuin budje-
tissa arvioitiin.

Helsingissä ei siis ole mitään 
pakkoa leikata. Sen sijaan tääl-
lä on suuria tarpeita ohjata li-
sää rahaa työllisyyteen, palve-
luihin, asuntorakentamiseen, 
joukkoliikenteeseen ja uusiin 
energiaratkaisuihin. 

Työttömyys räjähtänyt

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

aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien 
määrä oli kasvanut peräti 45 % 
ja heitä oli jo lähes 16 000. No-
peimmin pitkäaikaistyöttömyys 
kasvaa alle 30-vuotiaiden ja kor-
keakoulututkinnon suorittanei-
den 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 työnan-
tajana Helsingillä on monia mah-
dollisuuksia työllistää. Kaupun-
gin johto on kuitenkin toistuvas-
ti kieltäytynyt lisäämästä työl-
lisyysrahoja ja avaamasta lisää 
työpaikkoja. Vain SKP ja Helsin-
ki-listat on esittänyt valtuustossa 
lisää rahaa työllisyyteen. 

Olemme esittäneet myös uu-
sia keinoja, kuten siirtyminen 
joissain palveluissa 6+6 tunnin 
työaikamalliin, jossa tuottavuus 
ja palvelujen saatavuus parane-
vat kun työtä tehdään kahdessa 
6 tunnin vuorossa. Kokemukset 
esimerkiksi Ruotsista ja Saksas-
ta osoittavat, että näin voidaan 
luoda lisää työpaikkoja ja et-
tä työajan lyhennys voidaan to-
teuttaa tuottavuuden noustessa 
palkkoja alentamatta. 

Sen sijaan, että kaupungin 
johto makuuttaa lähes miljardia 
euroa pankkitileillä, kannattai-
si osa niistä investoida hankkei-
siin, joissa luodaan uutta arvoa 
ja jaet tavaa. Helsinki voisi esi-
merkiksi perustaa oman raken-
nusliikkeen, kehittää uusiutu-
van energian tuotantoa ja tuottaa 
myös itse tietotekniikan sovelluk-
sia. Etenkin kun yksityiset suur-
yritykset jakavat mieluummin 
ennätysosinkoja kuin investoivat 
ja työllistävät. 

Palvelujen tarpeet kasvavat

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

husten ja maahanmuuttajien 
määrä kasvaa ja vaatii palvelui-
hin lisää resursseja. Kaupungin 
johtajat ja kaupunginhallituk-
sessa istuvat eduskuntapuolu-
eiden edustajat ovat kuitenkin 
hyväksyneet tälle vuodelle ta-
lousarvion, jossa sosiaali-, terve-
ys-, opetus-, kirjasto- ja muiden 
peruspalvelujen määrärahat on 
taas kerran alibudjetoitu. Palve-
luista puuttuu kymmeniä miljoo-
nia euroja ja niiden myötä myös 
työntekijöitä. 

Valtuuston strategiaohjel-
maan kirjatusta ”tuottavuusta-
voitteesta” ja menoraameista on 
muodostunut menoleikkuri, joka 
syrjäyttää palvelujen tarpeiden 
ja vaikuttavuuden arviot. Juuri 
tästä varoitimme, kun Dan Koi-
vulaakson (vas) kanssa ainoina 
vastustimme valtuustossa noita 
kirjauksia. 

Asukkaiden vai 
keinottelijoiden hyväksi?

Kaupungin tuottamien palvelu-
jen jo ennestään liian vähien re-
surssien leikkaamisessa ja kil-
pailuttamisessa ei ole kyse tehos-
tamisesta, saati uudistamisesta, 
kuten kokoomus yrittää selittää. 
Kyse on palvelujen siirtämisestä 
yhä laajemmin yksityisille suur-
firmoille, joiden voitot menevät 
suurelta osin veroparatiiseihin.

Helsingin päätöksenteossa pu-
navihreä enemmistö on näkynyt 
eräissä yksittäisissä ratkaisuis-
sa. Isot strategiset ja budjettilin-
jaukset on kuitenkin tehty ko-
koomuksen johdolla. Muuttuuko 
tämä nyt, kun budjettia tehdään 
tilanteessa, jossa vihreät, SDP 
ja Vasemmistoliitto vastustavat 
eduskunnassa leikkauspolitiik-
kaa, jota Jussi Pajunen ja ko-
koomus haluavat toteuttaa myös 
Helsingissä? 

YRJÖ HAKANEN
SKP:n ja Helsinki-listojen 

kaupunginvaltuutettu

Kaupunginhallituksen enemmistö vastusti lausunnossaan lasten päivähoito-oikeuden rajoittamista ja ryhmäkokojen suurentamis-
ta. Näkyykö tämä myös marraskuussa, kun budjetista päätetään. 
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Meille Eurooppaan, Suomeen, 
Helsinkiin ja pienillekin paikka-
kunnille on nyt tultu joukolla pa-
koon sotia, köyhyyttä ja nälkää. 
Viidakon lait; ahneus, heikom-
man alistaminen ja valloitus-im-
perialismi ovat vieneet ihmisiltä 
kodit ja konnut. Moni turvapai-
kanhakija on joutunut katso-
maan kuolemaa suoraan silmiin. 

Pakolaiselle Suomi tarkoittaa 
tuntematonta kylmää pohjois-
ta, mutta myös rauhaa ja suo-
jaa. Suomalaisille tämä tilanne 
tarkoittaa tuntematonta etelää, 
mutta myös mahdollisuutta olla 
ihminen toiselle ihmiselle.  Ter-
vetuloa ei ole meille vaikea sana, 
vaan tarkoittaa ihmisten välistä 
vähintä. Karjalan evakot, sotalap-
set, Göteborgin autotehtaan mie-
het ja Amerikan suomalaiset elä-
vät tänään keskusteluissamme.

Aika haastaa ajattelemaan. 
Emme voi ulkoistaa ”turvapaik-
kakriisiä” konsulteille, poliiti-
koille tai vain ammattiauttajil-
le. Pakolaiskeskustelussa ei sel-
viä hiljaisuudella. On puhuttava 
työpaikoilla, mediassa, kouluissa 
ja toreilla. Rasismin rakenteet on 
havaittava. Sen ajatuskuviot on 
analysoitava. Olen ollut mukana 
useissa uusissa yhteiskunnalli-
sissa keskusteluissa tilanteissa, 
joissa aiemmin on puhuttu vain 
viihteestä ja pintaliidosta. Pako-
laiset ja leikkauspolitiikka toivat 
politiikan takaisin. Jäljet johta-
vat kapitalismin ja sotapolitiikan 
sylttytehtaalle. 

Leikkauspolitiikka iskee 
turvapaikkaan  

EU-komissio on esittänyt, että 
Kreikasta ja Italiasta sijoitetaan 
turvapaikanhakijoita muihin EU-
maihin. Sipilän hallitus päät-
ti syyskuun alkupuolella, että 
Suomi ottaa vastaan 2 400 ha-
kijan kiintiön.  Samalla hallitus 
on päättänyt selvittää voidaanko 
turvapaikan saaneille kuuluvia 
sosiaalitukia leikata ja eriyttää 
tukijärjestelmät. Näin turvapai-
kan saaneet eivät kuuluisi enää 
asumisperusteisen sosiaalitur-
van piiriin, kertoi perussuoma-
laisten Timo Soini. 

Vastustan tätä Sipilän, Soi-
nin ja Stubbin hallituksen po-
litiikkaa. Se on patriarkaalista 
ylhäältäpäin tapahtuvaa pakko-
politiikkaa, joka lisää eriarvoi-

suutta, köyhyyttä ja rasismia. 
Samaan aikaan kun puhutaan 
vaikuttamisesta pakolaisuuden 
syihin, hallitus leikkaa kehitys-
yhteistyön määrärahoja ja tukee 
imperialistista politiikkaa, jonka 
tuhot näkyvät muun muassa Ira-
kissa, Afganistanissa, Libyassa ja 
Palestiinassa. 

Hallituksen aikomus leika-
ta pakolaisten sosiaaliturvaa on 
väärää politiikkaa, joka asettaa 
ihmiset eriarvoiseen asemaan. 
On selvää, että entistä suurem-
massa köyhyydessä Suomeen 
asettuvilla pakolaisilla olisi en-
tistä huonommat edellytykset 
oppia kieltä ja kulttuuria, työllis-
tyä tai ymmärtää suomalaista yh-
teiskuntaa. Vailla kunnollista pe-
rusturvaa pakolaiset voivat jou-
tua harmaan talouden uhreiksi. 

Vaikka pakolaisten kotout-
taminen maksaa aluksi yhteis-
kunnalle, pidemmällä aikavälil-
lä heidän työllistämisensä tuo 
verotuloja ja helpottaa jopa ns. 
kestävyysvajetta. Eniten maksaa 
ja tuo ongelmia, jos ei panos-
teta turvapaikkaa tarvitsevien 
kotouttamiseen. 

Sen sijaan, että asetetaan köy-
hiä toisiaan vastaan, tarvitaan 
riittävä perusturva kaikille sitä 
tarvitseville – niin kantasuoma-
laisille kuin pakolaille, uusien 
työpaikkojen luomista, maahan-
muuttajille lisää mahdollisuuk-
sia suomen kielen opiskeluun ja 
myös vähemmistökulttuureille 
resursseja omaan kulttuuritoi-
mintaan. Rahaa tähän löytyvät 
ennätysvoittoja jakavien suur-
yhtiöiden voittoja verottamalla ja 
karsimalla asehankintoja.

Työväenliikkeen taistelu on ol-
lut aina kansainvälistä toimintaa 
rahavaltaa vastaan ja kansanval-
lan puolesta. Sipilän hallituksen 
tulonsiirrot köyhiltä rikkaille ja 
maahanmuuttopolitiikan tiuken-
taminen ovat mahdotonta taka-
pakkia. Työväenliikkeen tuleekin 
joukkovoimallaan vaatia halli-
tusta hautaamaan suunnitelmat 
”kahden kerroksen ” sosiaalitur-
vasta, lopettamaan tulonsiirrot 
köyhiltä rikkaille ja asettamaan 
ihminen ensisijalle ennen mark-
kinoita.  Kehitysavun leikkaami-
sen ja sotapolitiikan tukemisen 
sijasta on toimittava rauhan ja 
oikeudenmukaisemman maail-
man hyväksi. 

JUHA-PEKKA VÄISÄNEN
SKP:n puheenjohtaja

Veolia 
vetäytyy 
palestiinalais-
alueilta
Helsingissäkin bussiliiken-
teessä toimiva Veolia on lopet-
tanut toiminnan miehitetyillä 
palestiinalaisalueilla. Myös 
ylikansallinen Soda Stream-
yhtiö  vetäytyi miehitetyltä 
Länsirannalta. Molempia yh-
tiöitä painostettiin kansain-
välisillä boikottikampanjoilla, 
joiden takia ne menettivät mo-
nia kauppoja.

– Tämä osoittaa, että toi-
miessaan yhdessä yli kansal-
listen rajojen kansalaisjär-
jestöt pystyvät vaikuttamaan 
suuryritysten toimintaan ja 
puolustamaan ihmisoikeuk-
sia, kommentoi Ihmisoike-
usjärjestö ICAHD Finlandin 
puheenjohtaja Bruno Jäntti 
vetäytymistä.

ICAHD osallistui kampan-
jaan muun muassa Anna 
Rawlingsin ja Syksy Räsä-
sen raportilla ”Suora tie mie-
hitykseen”, jossa osoitettiin 
Veolian osuus Israelin ja lait-
tomien siirtokuntien välisessä 
raitioliikenteessä ja jätteiden 
viemisessä miehitetylle alueel-
le. YK tuomitsi nämä Veolian 
hankkeet.

Boikottialoite 
Helsingissä

SKP:n ja Helsinki-listojen val-
tuutettu Yrjö Hakanen teki 
tammikuussa 2014 aloitteen, 
että Helsingin seudun bus-
siliikenteen kilpailutuksis-
ta suljetaan Veolia pois niin 
kauan kun yhtiö rikkoo YK:n 
päätöksiä ja kansainvälistä 
oikeutta toimimalla miehite-
tyillä alueilla. 

Kaupunginjohtaja Jussi 
Pajunen todisteli, ettei Veoli-
aa voi sulkea kilpailutuksista, 
koska sen Suomessa toimiva 
tytäryhtiö ei ole vastuussa toi-
minnasta palestiinalaisalueil-
la. Valtuusto palautti asian 
tiukan keskustelun jälkeen 
uuteen valmisteluun äänin 
44-37. 

Kaupungin johdon tul-
kinta oli erikoinen laajem-
minkin yhteiskuntavastuuta 
ajatellen.

– Jos Veolia saa käyttää ty-
täryhtiöitä laittomaan toimin-
taan palestiinalaisalueilla, 
voivatko myös harmaan ta-
louden yritykset päästä vas-
tuusta sillä, että tekevät rö-
töksiä tytäryhtiön kautta, ky-
syi Hakanen.

Kun asia tuli vielä kerran 
valtuustoon, se hyväksyi Ha-
kasen ponnen, että hankin-
noissa tulee ottaa huomioon 
YK:n päätökset toiminnasta 
Israelin miehittämillä palestii-
nalaisalueilla ja arvioida tätä 
myös konsernitasolla. 

Aloite Helsingille pakolaisten 
auttamiseksi

lasten, mutta myös oleskelu-
luvan ja pakolaisaseman saa-
neiden asumisen järjestämi-
nen edellyttää toimia.

Ennakkoluulojen 
ehkäisy

Kaupungilla on tärkeä rooli 
ennakkoluulojen ehkäisemi-
sessä ja solidaarisuuden vah-
vistamisessa mm. henkilös-
tön, oppilaitosten, kulttuuri-
työn ja tiedotuksen kautta. 
Aloitteessa esitetään tiedot-
tamista pakolaiskysymyksis-
tä myös kaupungin työnteki-
jöille ja kansainvälisen kult-
tuurikeskus Caisan toimin-
nan vahvistamista.

Samalla on tärkeä vah-
vistaa kaupungin palvelujen 
yleistä rahoitusta niin, että 
Helsinki huolehtii velvolli-
suuksistaan kaikki kunnan 
asukkaita kohtaan, aloittees-
sa todetaan.

Esityksiä valtiolle

SKP ja Helsinki-listat esittää, 
että kaupunki pyrkii vaikut-
tamaan Juha Sipilän halli-
tukseen niin, että muun mu-
assa perusopetuksen ja val-
mentavan koulutuksen kus-
tannukset kunnille korvataan 
todellisen, kasvavan opiskeli-
jamäärän ja nykyisen kustan-
nustason mukaan. 

Ely-keskusten kykyä sol-
mia kotouttamissopimuksia 
tulee vahvistaa ja kotoutta-
miskoulutuksen rahoitusta 
lisätä niin, että oleskelulu-
van saaneet eivät joudu odot-
tamaan koulutusta pitkään. 
Yksipuolisesti halvinta hin-
taa korostavan kilpailutta-
misen sijasta tulee varmis-
taa, että kouluttajilla on ko-
kemusta ja monipuolista pe-
dagogista osaamista kotout-
tamiskoulutuksesta, esittää 
valtuustoryhmä. 

Sodat, väkivalta ja vainot ovat 
ajaneet miljoonat ihmiset ha-
kemaan Euroopasta turva-
paikkaa. Aiempaa useammat 
hakevat sitä myös Suomesta 
ja täältä Helsingistä. Pako-
laisten auttaminen on kan-
sainvälinen ja inhimillinen 
velvollisuutemme.

Turvapaikanhakijoiden ja 
pakolaisten kasvava määrä 
asettaa lisää vaatimuksia Hel-
singillekin. SKP:n ja Helsinki-
listojen ryhmä teki syyskuun 
lopulla aloitteen kaupungin 
aktiivisuudesta pakolaisten 
auttamiseksi. Siinä esitetään, 
että kaupunki tarjoaa lisää ti-
loja vastaanottokeskuksille. 

Kotouttaminen

Kaupungin budjettiin on va-
rattava lisärahoitus kotout-
tamiskoulutukseen, erityi-
sesti suomen/ruotsin kielen 
opetukseen, valmentavaan 
opetukseen, suomalaiseen 
yhteiskuntaan tutustumi-
seen, tietotekniikan opetuk-
seen ja työvoimakoulutuk-
seen. Lasten koulunkäyn-
nin lisäksi tulee tarjota li-
sää mahdollisuuksia amma-
tillisessa koulutuksessa ja 
työväenopistossa.

Yhdessä valtion kanssa on 
selvitettävä, miten turvataan 
voimavarat terveydenhuol-
toon erityisesti kiireellisissä 
ja välttämättömissä tapauk-
sissa. Lisäresursseja tarvi-
taan muihinkin peruspal-
veluihin kun oleskeluluvan 
saaneiden asukkaiden mää-
rä kasvaa. 

Aloitteessa ehdotetaan toi-
mia, joilla voidaan edistää 
työpaikkojen, oppisopimus- 
ja palkkatukityöpaikkojen 
saamista turvapaikanhaki-
joille ja pakolaisille. Samoin 
on varauduttava tulkkaus- ja 
käännöspalvelujen tarpeisiin.

Erityisesti yksin saapuvi-
en turvapaikkaa tarvitsevien 

Pakolaiset tervetuloa 

– Refugees Welcome
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H SKP:n Etelä-Helsingin os.
Olavi Nurminen, 040 518 
7654, olavi.nurminen@pp1.
inet.fi

H SKP:n Etu-Sörkan os.
Jyrki Näsänen, 041 708 2497, 
juriknasanen@gmail.com

H SKP:n Helsingin posti– ja 
logistiikka-alan os.
Toivo Saksala, 040 769 71 87, 
topisaksala@gmail.com

H SKP:n Koillis-Helsingin os.
Jorma Heinonen,  044 976 12 
60, helsinginpiiri@skp.fi

H SKP:n Käpylän ja 
Kumpulan os.
Toivo Koivisto, 050 341 2590, 
toivo.koivisto@gmail.com

H SKP:n Maunulan-Pakilan 
os.
Maija Hakanen, 050 570 43 68, 
maija.hakanen@kolumbus.fi

H SKP:n Helsingin itäisen 
alueen os.
Juhani Lilja, 0400 722 706, 
jussi.lilja@iki.fi
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EESPÄIN 3/2015
Julkaisija SKP:n Helsingin 
kaupungin piirijärjestö ry
Päätoimittaja Irene Auer
Valokuvat Toivo Koivisto,  
Veikko Koivusalo ja Maija 
Hakanen
Taitto Pia Laulainen 
Painatus TA-Tieto Oy, Helsinki

Helsingin punavankileirien 
historia tutkittiin
Vuoden 1918 punavankileirit 
ja joukkohaudat olivat pitkään 
vaiet tua historiaa. Vasta toisen 
maailmansodan jälkeen hauta-
paikoille sai laittaa muistomerk-
kejä. Näihin päiviin asti on kui-
tenkin ollut epäselvää, miten 
moni ja keitä joukkohaudoissa 
lepää. 

Nyt on Helsingin punavankilei-
rien historiasta valmistunut tut-
kimus, jossa on selvitetty noin 
1 600 Helsingin vankileireillä 
menehtyneen tai teloitetun pu-
naisen nimet ja hautapaikat. Jar-
mo Niemisen vetämä tutkimus-
hanke käynnistyi Yrjö Hakasen 
kaupunginvaltuustossa tekemien 
aloitteiden tuloksena ja kaupun-
gin tukemana. 

Suurin osa 
kuoli leireillä

Työväenvallankumouksen ja si-
sällissodan päätyttyä punais-
ten tappioon, perustivat voittajat 
Helsinkiin ”vankileirien saaris-
ton”. Santahaminan, Suomenlin-
nan, Isosaaren ja Katajannokan 
vankileireille joutui kaikkiaan 
18 000 punaista.

Taisteluissa ja sotasurmissa 
kuoli Helsingissä 650 – 685 hen-
keä, heistä 63 oli saksalaisia so-
tilaita ja 23 valkokaartilaisia. So-
dan jälkeen vankileireillä menetti 
henkensä paljon suurempi jouk-
ko, noin 1 600 punaista. 

Vankileireillä menehtyneistä 
tai teloitetuista 1 318 haudattiin 
Santahaminaan joukkohautaan. 
Malmille haudattiin 106 ja Iso-
saareen ainakin 9.  Lisäksi omai-
sille luovutettiin 125 vainajaa. 
Todellinen uhrien luku on vielä 
suurempi; osa vangeista oli niin 
heikossa kunnossa, että meneh-
tyi heti vapauduttuaan. 

Ratkaiseva merkitys tutki-
mukselle oli vankilapastori Jo-
hannes Kunilan 1918 – 1919 lei-
reillä menehtyneistä kokoamalla 
luettelolla. Kunilan listan löysi 
Työväenarkistosta vuonna 2004 

Kalle Kuittinen tehdessään jut-
tua Tiedonantaja-lehteen.

Taistelu Helsingistä

Työväenliikkeen arkistot, sivis-
tysjärjestöt ja Santahamina-
seura järjestivät yhteistyössä 
puolustustoimien kanssa syys-
kuussa Santahaminassa tutki-
muksen tuloksista kootun kirjan 
julkistamistapahtuman.

– Tämä kirja on tehty, jot-
ta Santahaminan joukkohau-
dan historia ei unohdu. Emme 
voi muuttaa historiaa, mutta 
voimme toimia niin, että tämä 
ei toistu, totesi kaupungin ter-
vehdyksen tilaisuuteen tuonut 
apulaiskaupunginjohtaja Ritva 
Viljanen. Hän kertoi kaupungin 
pyrkivän siihen, että tutkimuk-
sessa kertyneet tietokannat saa-
daan vapaasti kaikkien käyttöön 
internetissä.

Keväällä 1918 Helsingistä tais-
teltiin tosissaan, kertoi toimitta-
ja Kari Kuusela. Valkokaarti ei 
olisi pystynyt Helsinkiä valtaa-
maan. Sen tekivät Saksan ar-
meijan joukot, joihin kuului 368 

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

Lakimiesten 
lakaistut jäljet

Kenttäoikeuksista, joissa punai-
sia tuomittiin keväällä 1918, ei 
ole löytynyt yhtään paperia, ker-
toi professori Juhani Piilonen. Ei 
löydy myöskään lakipykälää, jo-
hon tuomiot olisivat perustuneet. 

– Kaikki langat vievät Man-
nerheimin nimittämään Helsin-
gin käskynhaltijaan, kenraali-
majuri Gösta Theslöfiin. Hänel-
lä oli apunaan 115 juristia kah-
den hengen jaostoissa, poliisin 
etsiväosasto ja suojeluskuntien 
tiedusteluosasto. 

Piilonen ei hyväksynyt profes-
sori Martti Häikiön tulkintaa, 
että tuomiot ovat perusteltavis-
sa Venäjän sotatilalailla. Edus-
kunta ei ollut lakia hyväksynyt 
eikä Suomi kuulunut enää Ve-
näjään. Venäjän hallinnon mu-
kaan taas sotatilaa ei enää ol-
lut. Vaasan hovioikeuden juristit 

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

Punainen Helsinki

Kirja jakautuu viiteen osaan. 
Aluksi käsitellään Helsinkiä en-
simmäisessä maailmasodassa, 
Venäjän vallankumouksessa ja 
myös kunnallispolitiikassa.

– Punaisen Helsingin kaupun-
ginjohtaja Jussi Tuominen an-
saitsisi kuvansa kaupunginta-
lolle muiden kaupunginjohtajien 
joukkoon. Hän oli erittäin pätevä, 
arvioi professori Laura Kolbe.

Toinen osa käsittelee sotaa 
Helsingissä. Siihen sisältyy myös 
Aapo Roseliuksen artikkeli hel-
sinkiläisistä punakaartilaisista 
Karjalan rintamalla ja Sari Nä-
reen arvio sodasta nuorten ja 
naisten silmin.  

Kolmannessa osassa selvite-
tään punavankileirejä neljän tut-
kijan voimin. Neljännessä osassa 
Jenni Kirves arvioi sisällissodan 
jättämiä henkisiä jälkiä ja Jar-
mo Nieminen selvittää Santaha-
minan punavankihautausmaan 
vaiheet. 

Kirjan lopussa ovat Niemisen, 
Halénin, Piilosen ja Tauno Tuk-
kisen kokoamat matrikkelit so-
tasurmissa ja vankileireillä kuol-
leista. Seppo Rustanius on toi-
mittanut kirjaan yli 300 valoku-
van vaikuttavan kuvituksen.

Julkistamistapahtuma päät-
tyi kunniakäynteihin punaisten 
hautamuistomerkeillä. Siinäkin 
avattiin uusi sivu historiassa, 
kun kaupungin ja puolustusvoi-
mien edustajat laskivat ensi ker-
taa seppeleen punaisten muisto-
merkille 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 yhteiskun-
nan kehitystä kokonaisvaltaises-
ti, pohtimaan käsitteiden merki-
tyksiä ja selvittämään ilmiöiden 
syy-seuraussuhteita. Yhteiskun-
tateoreetikkona ja ajattelijana 
Marx on ohittamaton. Näin kir-
joittaa professori Sixten Kork-
man uudessa kirjassa Marxin 
Pääoman ajankohtaisuus.

– Taloutta viime vuosina hei-
lutelleet kriisit ja vallalla olevien 
talousoppien kyvyttömyys rat-
koa niitä on herättänyt uudelleen 
laajaa kiinnostusta Marxin Pää-
omaan. Marxin esittämät arviot ja 
kapitalismin kritiikki ovat osoit-
tautuneet hämmästyttävän kau-
konäköisiksi ja ajankohtaisiksi, 

son ja kehitysmaatutkija Pertti 
Multanen. 

Myös artikkeleista löytyy yllät-
täviä näkökulmia. Esimerkiksi 
kirjan päättävä Taanilan artikkeli 
lähtee ensimmäisen suomalaisen 
virsikirjan vuonna 1605 tehneen 
Maskun Hemmingin ja Marxin 
unelmien vertailusta ja päätyy 
”rahan kalifaatin” ja ”vallanku-
mousvajeen” arvioiden kautta 
johtopäätökseen: ”Marx on hom-
mansa tehnyt. Nyt on meidän 
vuoromme.”

Kirjasta keskustelemassa Stadin 
työväenkirjallisuuden päivillä 
7.marraskuuta Hannu Taanila, Lena 
Näre, Miika Kabata ja Yrjö Hakanen.
www.tyovaenperinne.fi

Marxin Pääoman ajankohtaisuus
Toimittanut Yrjö Hakanen
Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy
www.tiedonantaja.fi/kirjakauppa
Ohjehinta 25 €

arvioi kirjan toimittaja Yrjö Ha-
kanen teoksen esipuheessa.

21 kirjoittajaa 

Kirjan 21 kirjoittajan joukossa 
ovat Korkmanin ja Hakasen li-
säksi muun muassa Karl Marx –
seuran puheenjohtaja Vesa Oit-
tinen, toimittaja Hannu Taanila, 
sosiologien apulaisprofessorit Le-
na Näre ja Suvi Salmenniemi, 
johtava tutkija Pertti Honka-
nen, sosiologian professori Har-
ri Melin, väitöskirjatutkija Paula 
Rauhala, yliopistonlehtori Mikko 
Lahtinen, väitöskirjatutkija Ant-
ti Ronkainen, sosiaalipolitiikan 
tutkija Jari Heinonen, emeri-
tusprofessori Jan Otto Anders-

www.tiedonantaja.fi, 3 kk 30/25 € ja 12 kk 90/65 e

Prikaatinkenraali Pekka Toveri, apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja tutkimus-
hankkeen vetäjä Jarmo Nieminen laskivat seppeleen punaisten hautamuistomerkille 
Santahaminassa.
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Voitto asukastalojen puolustajille
Kaksi vuotta jatkunut kamp-
pailu Helsingin kaupungin asu-
kastaloista kääntyi syyskuun lo-
pussa asukastalojen puolustaji-
en voitoksi. Kaupunginhallitus 
päätti, että kaikkien kymmenen 
asukastalon toiminta jatkuu ny-
kyiseen tapaan sote-viraston yh-
teydessä. Kokoomus jäi yksin 
kannattamaan kaupunginjohta-
ja Jussi Pajusen (kok) ajamaa 
esitystä, jonka mukaan kaupun-
ki olisi luopunut asukastalojen 
ylläpitämisestä. 

Kaupungin asukastalojen säi-
lyminen on tulos Helsingin kau-
pungin asukastalojen puolesta 
–verkoston sinnikkäästä ja pe-
räänantamattomasta toiminnas-
ta. Verkosto syntyi Maunulan 
asukastalo Saunabaarilla tam-
mikuussa 2014 pidetyssä asu-
kastalotapaamisessa. Verkosto 
teki lukuisilla mielenosoituksil-

la, vetoomuksilla ja tapaamisilla 
näkyväksi asukastalojen merki-
tyksen alueellisen ja yhteisöllisen 
sosiaalityön, työllistämisen, har-
rastamisen ja asukastoiminnan 
avoimina, maksuttomina tiloina. 

Asukastalojen verkostoa 
laajentamaan

Alkuvaiheessa asukastalojen 
merkitys oli epäselvä jopa sote-
lautakunnan jäsenille. Lopul-
ta kysymyksenasettelu kääntyi 
toisin päin: kaupunginhallitus 
päätti nykyisten talojen toimin-
nan jatkamisen lisäksi selvittää, 
miten asukastalojen verkostosta 
voidaan tehdä laajempi. 

Asukastaloista käydyssä 
kamppailussa tuli taas kerran 
esille myös kokoomuksen roo-
li julkisia palveluja alas ajavana 

ja heikommassa asemassa olevia 
polkevana puolueena, joka vähät 
välitti asukastalojen käyttäjien ja 
työntekijöiden mielipiteistä. Osal-
lisuus tässä kokoomuskomen-
nossa näytti olevan jopa asukas-
osallisuudesta kaupungintalolla 
vastaavalle vuorovaikutuspäälli-
kölle tärkeämpää kuin asukkai-
den osallistuminen. 

SKP:n ja Helsinki-listojen val-
tuustoryhmä on ollut alusta alka-
en mukana puolustamassa kau-
pungin asukastaloja. Ryhmä on 
tehnyt myös kaupungin talous-
arvioon esitykset asukastalojen 
toiminnan turvaamiseksi ja laa-
jentamiseksi. Matalan kynnyk-
sen palvelujen ja työllistämisen 
ohella asukastaloilla on tärkeä 
merkitys myös lähidemokratian 
ja yhteisöllisyyden kehittämises-
sä, todetaan ryhmän esityksissä.

Miten Helsinki hiilivapaaksi?
Helsingin valtuustossa tehdään 
tänä syksynä isoja energiarat-
kaisuja. Selvää on, että kivihiilen 
poltto vähenee, mutta millaisin 
askelin voidaan edetä kohti hii-
livapaata Helsinkiä? Tätä poh-
tivat Aalto-yliopiston professo-
rit Peter Lund ja Raimo Lovio, 
kaupungin omistaman Helen-yh-
tiön hallituksen jäsenet Annuk-
ka Mickelsson (kok), Mari Holo-
painen (vihr) ja Jouko Sillanpää 
(sdp) sekä kaupunginvaltuutettu 
Yrjö Hakanen SKP:n ja Helsinki-
listojen järjestämässä keskuste-
lussa. Mukana oli myös Hiiliva-
paa Helsinki –kampanjan aktiive-
ja, Helenin työntekijöitä ja muita 
kiinnostuneita. 

Energiatuotannossa on me-
nossa suuri muutos. Päästöjen 
vähentämiseksi siirrytään kivi-
hiilen polttamisesta uusiutuviin 
energialähteisiin. Samalla lisä-
tään energiatehokkuutta, kuvasi 
muutosta Lund.

– Jos satsaatte Helsingissä 
vanhaan teknologiaan, menetät-
te työpaikkoja. Jos uuteen, työ-
paikkoja syntyy.

Hän muistutti, että Helsingin 
seudulla on monia vahvuuksia: 
Pohjois-Euroopan suurin osaa-
miskeskittymä, uutta yrittäjyyt-
tä, merkittävät markkinat, isoja 
energia- ja teknologiayrityksiä se-
kä maailmanluokan sähkö-, läm-
pö-, kaasu- ja kylmäverkot.

Mitä voidaan tehdä? 

Lundin mukaan aurinkosähkön 
potentiaali on 20 % sähkön tar-
peesta, tuulisähkön lähes 60 % 
ja tehostamisen 20 %. Lämmön 
tuotannossa mahdollisuudet liit-
tyvät tehostamiseen (50 %), bio-
massaan (20 %) ja maalämpöön.

Lovio totesi Helsingin energian 
hyvän kannattavuuden perustu-
neen pääosin siihen, että inves-
tointeja on lykätty 20 vuotta. Jos 
näin jatketaan, menettää Helen 
kuitenkin markkinoita ja Helsin-
ki cleantech-työpaikkoja. 

Sijoittajat ovat jo alkaneet hy-
lätä kivihiilen. Päästöoikeuksien 
hinta tulee nousemaan rajusti ja 
veromuutos tekee hiilen jo ensi 

vuonna kalliimmaksi.
– Jos jatketaan hiilen poltta-

mista, voi Helsingille jäädä kä-
teen Musta Pekka, jonka arvo on 
nolla.

Kun sähköstä on ylituotantoa 
ja sähkön hinta putoaa, ei enää 
kannata investoida suuriin säh-
kön ja lämmön yhteistuotantolai-
toksiin, arvioi Lovio. 

Helen 
varovainen

Mickelsson, Holopainen ja Sil-
lanpää tukivat Helenin esittä-
mää uutta hajautettua mallia, 
mutta eivät sitoutuneet pidem-
mälle. Uusi malli vähentää hiili-
dioksidipäästöjä ja lisää uusiutu-
van energian osuutta. Se tarkoit-
taa biopolttoaineiden lisäämistä 
lämmöntuotannossa ja Hana-
saaren hiilivoimalasta luopumis-

ta.  Hinta investoinneille on 360 
miljoonaa euroa, alle kolmasosa 
aiemmin esitetystä Vuosaaren 
suurvoimalahankkeesta. Sillan-
pää painotti, että tarvitaan myös 
suurvoimaloita ja että energia-
alan pitää tuottaa kaupungille 
voittoa.

Yrjö Hakanen totesi, että ky-
se ei ole vain Helenin ”sopeutu-
misesta” markkinoiden muutok-
seen. Pohjoismaiden suurimpiin 
kuuluvana energiayhtiönä Helen 
voi myös vaikuttaa markkinoihin. 
Pienilläkin panostuksilla se on 
jo Suomen suurin aurinkosäh-
kön tuottaja. Hän yhtyi varoituk-
siin, että viivyttelyllä jäädään jäl-
keen, menetetään markkinoita ja 
työpaikkoja.

– Kyse on myös, millä ehdoilla 
uusia ratkaisuja tehdään. Tässä 
on ero yksityisen ja julkisen pal-
velun intressien välillä. 

Hän piti kunnan omaa ener-

giatuotantoa tärkeänä erityises-
ti neljästä syystä: Vaikuttaminen 
ilmastopäästöjen vähentämiseen, 
kaukolämpö- ja sähköverkkojen 
kunnossapito, kaupungin pal-
velujen rahoitus sekä paikal-
lisen talouden ja työllisyyden 
edistäminen.

Pidemmälle 
ja nopeammin

Hakanen arvioi Helenin avausta 
positiivisena, mutta halusi edetä 
pidemmälle. 

– Ensinnäkin korvataan Sal-
misaaressa öljylämpölaitoksen 
lisäksi hiilivoimala monipolttoai-
nelaitoksella, siirrytään molem-
missa biopolttoaineisiin. Vuo-
saaren jättivoimalan sijaan ra-
kennetaan pienemmät biopolt-
toainevoimalat Salmisaareen ja 
Vuosaareen. Näin voidaan luo-

pua Hanasaaren voimalasta.
– Toiseksi tarvitaan ohjelma, 

jolla siirrytään vähitellen koko-
naan uusiutuvaan energiaan. Tä-
mä tarkoittaa Helenin investoin-
teja etenkin tuuli- ja aurinkovoi-
maan. Pellettien sijasta voidaan 
jatkossa tuoda biokaasua maa-
kaasuverkossa tänne.

– Kolmanneksi rakentamises-
sa ja liikenteessä toteutetaan uu-
siutuvaan energiaan ja älykkäi-
siin verkkoihin perustuvia rat-
kaisuja. Näin vähennetään sekä 
päästöjä että energian kulutus-
ta. Östersundomista voi tulla jo-
pa energiaomavarainen kun yh-
distetään hajautettu tuotanto ja 
älykkäät verkot.

Hakanen esitti myös rahoitus-
mallin muuttamista. Nyt Helen 
myy sähkön ensin pohjoismai-
seen pörssiin, ostaa sieltä ta-
kaisin ja myy kalliimmalla ku-
luttajille. Toisaalta se rahoittaa 
investointeja suoraan kassa-
virrasta. Tämä saa investoinnit 
näyttämään kannattamattomilta 
ja voitot vähäisiltä. Investoinnit 
voi kuitenkin rahoittaa pitkäai-
kaisin lainoin ja kuluttajamak-
sut porrastaa niin, että välttä-
mätön 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 uu-
siutuvalle energialle, kuten poh-
joismaiden muut pääkaupungit. 
Maija Hakanen pohti, eikö voi 
luopua ydinsähköstä mieluum-
min kuin lämmön ja sähkön yh-
teistuotannosta uusissa pienem-
missä voimaloissa.

Helenin pääluottamusmies 
Leo Happonen puolestaan kat-
soi Helenin toimivan tehokkaasti, 
mutta kun hiilelle on pakko ha-
kea vaihtoehtoja, on tärkeä että 
ne ovat kaupunkilaisille edullisia 
ja että Helenin 1 200 työpaikkaa 
säilyvät tai tilalle tulee ainakin 
saman verran uusia.

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.

Asukastalojen puolustajat olivat taas kerran liikkeellä, kun kaupunginhallitus kokoon-
tui päättämään kaupungin asukastalojen kohtalosta.


