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[pääkirjoitus]

Tiedustelulakeja  
ei pidä säätää

Eduskunta kavensi perustuslaissa määriteltyä yksityisyyden 
suojaa puuttumalla kirjesalaisuuteen.

Perustuslain muuttaminen hyväksyttiin nopeutetulla 
aikataululla, viiden kuudesosan enemmistöllä. Ainoastaan 
Vasemmistoliiton ryhmä ja yksi RKP:n edustaja, entinen 
ministeri Eva Biaudet kannattivat, että kirjesalaisuuden hei-
kentämisestä olisi päätetty normaalissa järjestyksessä, vasta 
vaalien jälkeen.

Kukaan eduskunnassa ei rohjennut esittää, että kirjesa-
laisuutta ei heikennetä. Kiireellisestä käsittelystä käydyn ää-
nestyksen taakse kätkettiin se tosiseikka, että kaikkien edus-
kuntapuolueiden kaikki kansanedustajat olivat itse asiasta 
yksimielisiä.

Perustuslain muutos tarvittiin, jotta hallitus saisi tieduste-
lulait voimaan. Lakeja on valmisteltu jo monta vuotta, mutta 
edelleen ainakin minulle on epäselvää, mihin niitä oikeas-
taan tarvitaan. Lakien tarkoitus on, että tiedusteluviranomai-
set voisivat seurata kenen hyvänsä suomalaisen viestintää 
ilman rikosepäilyä.

H H H

Minkä niin laajan turvallisuusuhan kansalaiset muodosta-
vat valtiota kohtaan, että sen vuoksi olisi perusteltua murtaa 
viestisalaisuus?

Julkisessa keskustelussa ei ole kerrottu, minkä tyyppisiä 
turvallisuusuhkia tiedusteluvaltuuksien laajentamisella voi-
daan torjua. On mahdotonta käydä järkevää keskustelua, jos 
ei tiedä millaisista uhkista puhutaan ja kuinka todennäköi-
siä uhat ovat.

Turun puukotusta käytettiin perusteluna lakien kiireh-
timiselle, vaikka tekijästä oli etukäteen annettu vinkki po-
liisille. Maailmalla vastaavilla laeilla ei ole saatu torjuttua 
terrori-iskuja. Syynä on se, että kun kaikkia kansalaisia val-
votaan, dataa kertyy niin paljon, että sen seasta on hankala 
löytää mitään.

Itse asiassa Turun puukotus ei ole poikkeus vaan pikem-
minkin tyypillinen tapaus: tekijä oli jo ennalta poliisin tie-
dossa. Tyypillinen oli myös tekijän profiili: yksinäinen, epä-
toivoinen ja radikalisoitunut nuori mies. On siis helppo vetää 
muutama johtopäätös.

Ensinnäkin, kohdentamattomalla valvonnalla ei voida 
estää traagisia väkivallantekoja. Toiseksi, tekijöinä ovat tyy-
pillisesti epätoivoiset ja yksinäiset, syrjäytetyt nuoret mie-
het. Kolmanneksi, jos puukottaja olisi ollut syntyperäinen 
suomalainen eikä rodullistettu, häntä ei kutsuttaisi ter-
roristiksi, vaan kenties kouluampujaksi tai yksittäiseksi 
mielenterveysongelmaiseksi.

H H H

Tiedustelulakeja ajavien tulisikin perustella hanke avoimes-
ti. Ja kaikkien vastustajien kannattaa muistaa kevään vaaleis-
sa, ketkä kannattivat perusoikeuksien kaventamista: kaikki 
eduskuntapuolueet.

Suomessa on paljon poliittisia tabuja, joissa erimielisyyt-
tä ei suvaita. Hämmentävän usein ne   
liittyvät poliisiin ja armeijaan, ase-
hankintojen tai toimintavaltuuk-
sien lisäämiseen. SKP ei hyväksy 
suljettujen ovien takana tehtä-
viä hämäriä kabinettipäätök-
siä. Sellaisia puolueita ei mon-
taa ole, ja juuri siksi toisenlais-
ta politiikkaa tarvitaan. 

HEIKKI KETOHARJU
Kirjoittaja on SKP:n Helsingin 

kaupungin piirijärjestön puheenjohtaja

AMMATTILIITOT IRTISANOMISLAKIA VASTAAN

KILPAILUA 
KUOLEVALLE ALALLE?

Suomen Posti Oyj ei ole viime vuosi-
na kehuja liiemmin kerännyt. Päin-
vastoin, taajaan saa lukea ja kuulla, 
kuinka posti on taas töpännyt. Kir-
jeitä tai lehtiä jaetaan myöhässä, pa-
ketit seilaavat paikasta toiseen eikä 
asiakaspalvelua tahdo ongelmati-
lanteissa saada. 

Aikaisemmin kohtuullisen hy-
vin toimineen postin ongelmat al-
koivat keväällä 2013, kun yritys 
päätti sopeuttaa toimintansa ”ki-
ristyvään kilpailutilanteeseen” se-
kä ”väheneviin lähetysmääriin”. 
Jakelusta irtisanottiin väkeä ja ja-
kelureitit uudistettiin. Jopa Pos-
ti itse myönsi, että toimet olivat 
etupainotteisia.

Pian selvisi, että Postin ennus-
teetkin oli virheellisiä, postimäärät 
eivät romahtaneet eikä kilpailijoita 
alalle tunkenut ovista ja ikkunois-
ta. Posti joutui perumaan osan ir-
tisanomisista, mikä helpotti tilan-
netta hiukan. Tämän jälkeen Posti 
kehitteli uusia ratkaisuja, jotka jopa 
pahensivat tilannetta. Tiistain ja-
kelu lopetettiin lähes kokonaan ja 
nyt kaavaillaan perjantain jakelun 
supistamista.

Bisnestä 
ja heikennyksiä

Nyt tilanne Helsingissä ja muualla 
pääkaupunkiseudulla muuttuu. Sa-
nomalehtien varhaisjakeluun eri-
koistunut Jakeluyhtiö Suomi aloit-
taa myös päiväpostin – aikakausleh-

tien, kirjeiden ja pienien pakettien 
– jakelun. Syyt ovat ilmeiset, Posti 
Oyj:n palvelujen epäluotettavuus 
ja nykyinen postilaki, joka sallii toi-
minnan aloittamisen lähes kenelle 
vaan.

Uusi kilpailija tuskin ratkaisee 
postitoimen takkuamista kuin pie-
neltä osin. Miksei? Vastaus löytyy 
kyseisen yhtiön omistuspohjasta.

Jakeluyhtiö Suomen omistaa 11 
maamme suurimpiin kuuluvaa me-
diataloa. On selvä, että yhtiö keskit-
tyy ensisijaisesti omien tuotteiden-
sa jakeluun ja vaan niillä alueilla, 
joissa väestöpohja on riittävän ti-
heä. Muille yrityksille palvelua tar-
jotaan vain, jos postitusmäärät ovat 
riittävän suuret ja lähetykset ovat 
tiettyjen standardien mukaisia. Yk-
sityisten kansalaisten tai pienyri-
tysten on turha kuvitella pääsevän-
sä lähettämään mitään Jakeluyhtiö 

Suomen kautta.
Tällä kaikella on luonnollises-

ti seurauksia. Suurten postittajien 
mukana häipyy Posti Oyj:ltä paljon 
tuloja. Siitä seuraa varmasti uusia 
sopeuttamistoimia (= heikennyk-
siä) Postin palveluihin ja myös hin-
nankorotuksia. Viimekädessä koko 
valtakunnan kattavaa postitoimin-
taa pitää tukea verorahoin, joita hal-
litukset eivät ehkä halua siihen ko-
vin paljon ohjata.

Kiitos tästä kuuluu osittain Pos-
ti-yhtiön toimivalle johdolle, mutta 
ennen kaikkia Juha Sipilän halli-
tukselle ja liikenneministeri Anne 
Bernerille, joille kilpailuttaminen 
ja yksityisten yritysten bisnesten 
edistäminen on tärkeämpää kuin 
yhteiskunnan perustoimintojen ja 
perusoikeuksien turvaaminen.

TOIVO SAKSALA
Postin ay-aktiivi

Syksyn kuuminta vääntöä työmark-
kinakysymyksissä on käyty Juha 
Sipilän hallituksen esittämästä 
työntekijöiden irtisanomissuojan 
heikentämisestä. Hallitus ehdotti 
aluksi irtisanomisen helpottamis-
ta enintään 20 henkeä työllistävis-
sä. Ammattiyhdistysliikkeen kovan 
vastustuksen edessä hallitus alensi 
rajaa enintään 10 hengen yrityksiin.

Lakiesitystä on perusteltu työl-
listämisen helpottamisella. Asian-
tuntijat ja työmarkkinajärjestöt 
– Suomen Yrittäjien oikeistolaista 
johtoa lukuun ottamatta – ovat to-
denneet, ettei esityksellä ole sanot-
tavaa vaikutusta työllisyyteen. 

Irtisanomisen perusteeksi riit-
täisi hallituksen perustelujen mu-
kaan käytös, joka työnantajan mie-
lestä ”horjuttaa luottamusta tai 
vaikeuttaa työyhteisön toimintaa”. 
Ammattiliittojen mukaan tämä joh-
taa pärstäkertoimen perusteella ta-
pahtuviin irtisanomisiin. Samalla 
pienten yritysten työntekijät ase-
tettaisiin muita epävarmempaan 
asemaan.

Vaatimuksille lakiesityksen pois 
vetämisestä on antanut pontta se, 
että pääministeri Sipilä lupasi Kiky-
sopimuksen yhteydessä, että halli-
tus ei valmistele enää lisää työnte-
kijöiden asemaa heikentäviä lakeja.

Ammattiliitot ovat vastustaneet 

irtisanomisten heikentämistä po-
liittisilla lakoilla ja muilla työtaiste-
lutoimilla. Liikkeellä on ollut niin 
SAK:n, STTK:n kuin Akavan jäsen 
liittoja, mm. AKT, JHL, OAJ, PAM, 
PAU, Pro, SEL, Sähköliitto, Talentia 
ja Teollisuusliitto.

Posti kulkee niin polkupyörällä kuin sähkökärryillä. Mutta murentaako 
uusi laki ja isojen mediatalojen jakeluyhtiö postin julkiset palvelut?

Viisi sataa SAK:n jäsenliittojen päättäjää kokoontui lokakuussa Helsingin 
Paasitornin saliin linjaamaan kamppailua irtisanomislakia vastaan. 
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IKÄIHMISET TARVITSEVAT LÄHIPALVELUJA

VAIHTOEHTOJA 
SOTE-MARKKINAMALLILLE

Maailmalta ei löydy yhtään maata, 
jossa kaikki sosiaali- ja terveyspal-
velut olisi siirretty kunnista maa-
kuntien järjestettäväksi, kuten 
Suomessa aiotaan tehdä. Kansain-
välisistä vertailuista ei löydy myös-
kään tukea arvioille, että yksityiset 
palvelut toisivat valinnanvapauden 
kaikille ja säästöjä sote-menoihin.

Näihin kyseenalaisiin lähtö-
kohtiin perustuu kuitenkin sote-
esitys, jonka keskusta, kokoomus 
ja perussuomalaiset sopivat Ju-
ha Sipilän hallituksen alkukau-
della. Tästä markkinamaakunta-
mallista kiinni pitäminen on ju-
miuttanut uudistuksen ja kaa-
tanut esitykset moneen kertaan 
perustuslakivaliokunnassa.

Markkina- ja 
keskittämishanke

Hallituksen esitys ei toisi ratkaisua 
sote-palvelujen ongelmiin, päin-
vastoin. Siihen sisältyvä menoleik-
kuri heikentäisi etenkin perusta-
son palveluja, vaikka niitä luvattiin 
vahvistaa. Markkinamalli pirstoi-
si palvelukokonaisuudet, joita piti 
integroida. Eriarvoisuus lisääntyi-
si, kun palveluja keskitetään, mak-
suja nostetaan ja ero työtervey-
denhuoltoon vain kasvaa. Ennal-
taehkäisevä toiminta vaikeutuisi, 
kun perustason sote-palvelut irro-
tetaan päiväkodeista, kouluista ja 
muusta kuntien toiminnasta. Pää-
töksenteon keskittäminen, tilaaja-
tuottajamalli ja yhtiöiden kasvava 
osuus vähentäisivät asukkaiden 
vaikutusmahdollisuuksia.

Kun lupaukset hallituksen esi-
tyksen tuomista hyödyistä osoit-
tautuivat yksi toisensa jälkeen vä-
hintäänkin kyseenalaisiksi, alkoivat 
ministerit vedota ”pakkoon” saada 

pitkään valmisteltu hanke edes jo-
honkin päätökseen. 

Hallituksen kasvojen pelasta-
miseksi ei tietenkään saa hajot-
taa kunnallisia sote-palveluja. Ei-
kä hallituksen esityksen hylkää-
minen tarkoita, että pitää tyytyä 
vain nykyisiin, monessa suhteessa 
riittämättömiin julkisiin palvelui-
hin, tai antaa kunnille vapaat kädet 
siirtää niitä yksityisten firmojen 
hoidettavaksi.

Eduskunnassa vasemmisto ja 
vihreät ovat arvostelleet hallituk-

ta alkaen korostanut lähipalvelujen 
ja lähidemokratian merkitystä. Tä-
hän kiteytyvät monet avainkysy-
mykset: Kehitetäänkö palveluja 
tehdasmaisesti vai ihmisten tar-
peista lähtien? Ovatko palvelujen 
käyttäjät vain asiakkaita vai itsekin 
toimijoita ja osallisia?

Sote-palvelujen siirtämistä 
maakuntien vastuulle ja keskittä-
mistä suurempiinkin alueisiin on 
perusteltu sillä, että tarvitaan ”le-
veämpiä hartioita” ja palvelujen 
integraatiota.

Erikoistason palveluissa tarvitaan 
suurempia yksiköitä ja ne onkin jo 
nyt järjestetty osapuilleen maakun-
tien kokoisten alueiden puitteissa. 
Sen sijaan lähellä järjestettävissä 
palveluissa on myös päätöksenteon 
hyvä olla lähellä. Silloin tunnetaan 
paremmin ihmisten tarpeet ja voi-
daan kehittää integraatiota kuntien 
muuhun toimintaan.

Itse asiassa hallituksen esitys ka-
ventaisi julkisten palvelujen ”har-
tioita”. Menoleikkuri ja valtiova-
rainministeriö supistaisivat maa-
kuntien rahoitusta, josta osa siirtyi-
si vielä yksityisille firmoille.

Sote 
uusiksi

Yksityisiä sote-markkinoita hal-
litsee neljä yhtiötä: Mehiläinen, 
Terveystalo, Pihlajalinna ja nykyi-
sin hoivapalveluihin keskittyvä 
Attendo. Hallituksen markkina-
malli avaisi niille miljardien uusia 
markkinoita. 

Jyväskylän ”valinnanvapausko-
keilussa” saatiin esimakua siitä, 
mihin palvelujen alistaminen yh-
tiöiden voitontavoittelulle voi joh-
taa. Pihlajalinna vetäytyi kokeilus-
ta kesken kauden, kun joutui hoita-
maan myös ”kalliiksi” tulevia poti-
laita eikä saanut tavoittelemaansa 
voittoa.

On vihellettävä poikki tällainen 
sote-peli verorahoilla ja ihmisten 
terveyden ja hyvinvoinnin kustan-
nuksella. Sote-uudistus on laitet-
tava uuteen valmisteluun uudelta 
pohjalta.

YRJÖ HAKANEN
Kirjoittaja on toimittanut 

sote-pamfletin ”Asukkaiden vai 

yhtiöiden valta?” (TA-Tieto Oy)

75 vuotta täyttäneiden määrä kas-
vaa Helsingissä kolmen lähivuoden 
aikana noin 5 600 henkilöllä tästä 
vuodesta eli 12,5 prosenttia. Meidän 
ikääntyneiden palvelutarve kasvaa 
hyvin nopeasti.

Vanhuspalvelulaki velvoittaa 
kuntia tekemään valtuustokausit-
tain ohjelman vanhuspalvelujen 
järjestämiseksi ja tuomaan sen val-
tuuston päätettäväksi. Helsingin 
edellinen ohjelma, ”Stadin ikäoh-
jelma” hyväksyttiin valtuustossa 
vasta monien vaatimusten jälkeen 
vuosille 2015-2016.

Venkoiltuaan taas aikansa kau-
pungin uusi johto käynnisti lopul-
ta uuden ohjelman valmistelun 
loppukesästä ja sen pitäisi tulla 
valtuuston käsittelyyn ensi vuo-
den alussa. Ohjelma on tarkoitet-
tu vuosille 2019-2021 ja sitä valmis-
tellaan aiemman ohjelman pohjia 
käyttäen. Nimi säilynee ”Stadin 
ikäohjelmana”.

vinvointi- ja terveyssuunnitelman 
kanssa, mutta ikäihmisten kasva-
vat tarpeet ja laki edellyttävät sen 
tuomista myös omana asiana val-
tuustoon. Ikäohjelman toimeenpa-
noon tarvitaan selkeästi lisää rahaa 
ja henkilöstöä, jotta kukaan ei jää 
heitteille.

Ohjelman runkona ovat edelli-
sen kauden pääteemat. Niiden si-
sälle tarvitaan ikäihmisten omat 
tavoitteet ja toimenpiteet, kuten 
eläkeläisköyhyyden ja yksinäisyy-
den vähentäminen, palvelujen saa-
tavuuden ja esteettömyyden paran-
taminen, lähipalvelut ja maksuton 
joukkoliikenne. Erityisesti on tur-
vattava sosiaali- ja terveyspalve-
lujen saatavuus, saavutettavuus ja 
maksuttomuus, kuten myös kirjas-
to-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen.

Tulee panostaa etsivään vanhus-
työhön, Seniori-infon laajentami-
seen ympärivuorokautiseksi, päi-
vystävään kotihoitoon ja monipuo-

lisiin kotiin annettaviin palveluihin 
sekä kaupungin palveluasuntojen 
ja ympärivuorokautisen hoidon li-
säämiseen. Ikä-ihmisten aitojen ja 
yhdenvertaisten vaikutusmahdol-
lisuuksien lisäämisestä tulee huo-
lehtia myös ohjelman toteuttami-
sessa ja seurannassa.

Tehdään yhdessä Helsingistä 
maailman toimivin kaupunki myös 
eläkeläisille!

OLLI SALIN
Eläkeläiset ry:n edustaja Helsingin 

vanhusneuvostossa

PALMIAN 
YHTIÖITTÄMISEN 

LASKUT
Helsingin kaupungin ruoka-, 
siivous- ja kiinteistöpalveluja 
tuottanut liikelaitos Palmia oli 
”pakko yhtiöittää”. Ja nyt Pal-
mian on ”pakko” laajentaa toi-
mintaansa riskilläkin eri puolil-
le maata, kertoivat toimitusjoh-
taja Nina Rokkila ja HS (20.9.).

Tosiasiassa Palmian pirsto-
minen ja yhtiöittäminen oli po-
liittinen valinta, jonka kokoo-
mus, vihreät ja RKP ajoivat lä-
pi valtuustossa syksyllä 2014. 
Vaihtoehtona oli, että Palmia jat-
kaa kaupungin omaan toimin-
taan palveluja tuottavana lii-
kelaitoksena, näitä palveluja ei 
kilpailuteta ja Palmia ei laajen-
na toimintaansa markkinoilla.

Yhtiöittäminen on johtanut 
juuri siihen, mistä sen vastus-
tajat varoittivat. Palmia on hä-
vinnyt kilpailutuksia kaupun-
gin palveluissa, ottanut riske-
jä laajentamisessa muualle ja 
tehnyt tappiota. Se on siirtänyt 
työntekijät halvemman työeh-
tosopimuksen piiriin ja pyr-
kii kiristämään työtahtia esi-
merkiksi siivoojien työalueita 
laajentamalla.

Samalla isot firmat, kuten 
Fazer Amica, Lassila&Tikanoja, 
Sodexo ja SOL ovat saa-
neet hoitaakseen osan kau-
pungin ruoka-, siivous- ja 
kiinteistöpalveluista.

LISÄÄ 
TONTTIVUOKRIEN 
KOROTUKSIA
Helsingin valtuusto hyväksyi 
äänin 70-12 kaupungin tonttien 
rajun korotuslinjan jatkamisen 
750 tontilla, joiden sopimukset 
ovat päättymässä. Päätös nostaa 
vuokrat tontin rakennusoikeu-
den ns. markkinahinnasta riip-
puen jopa kymmenkertaiseksi. 
Asuntojen vuokrissa ja yhtiö-
vastikkeissa pelkän tonttivuok-
ran osuus nousee keskimäärin 
yli kahteen euroon asuntone-
liöltä, eräillä tonteilla jopa rei-
lusti yli kolmeen euroon. 

Innokkaimmin korottamis-
ta ajoivat valtuustossa vihreät. 
Vasemmistoliitto esitti maltil-
lisempaa korotusta, jossa tuot-
totavoite olisi neljän prosentin 
sijasta kaksi.

!?

Nyt vaikuttamaan 
palveluihin 

Vanhusneuvosto osallistuu uuden 
ohjelman valmisteluun. Neuvoston 
kaksi eläkeläisjärjestöjen edustajaa 
pyrkivät turvaamaan ikäihmisten 
ihmisoikeudet, riittävät palvelut ja 
aidon vaikuttamisen mahdollisuu-
det ohjelman sisältöön, tavoitteisiin 
ja voimavaroihin.

Nyt on oikea aika lähettää konk-
reettisia ehdotuksia näistä asioista 
valmisteluryhmälle joko kirjallise-
na, sähköisesti Ota kantaa -palve-
lussa tai tilaisuuksissa, esimerkik-
si Kinaporin palvelukeskuksessa 
23.lokakuuta klo 13.

Tarvitaan lisää rahaa ja 
henkilöstöä

Stadin ikäohjelma kulkee yhtä jal-
kaa kaupungin strategian ja hy-

sen esittämää ns. valinnanvapaus-
mallia. Se onkin syytä hylätä. Mut-
ta samalla on syytä irtaantua edus-
kuntapuolueiden jostain kumman 
syystä hyväksymästä ajatuksesta, 
että maakuntatasolle on siirrettä-
vä myös kaikki perustason palvelut.

Lähipalvelut ja 
lähidemokratia

Suomen kommunistinen puolue on 
sote-uudistuksen valmistelun alus-

Perus- ja erikoistason palvelujen 
välisten yhtenäisten palveluketju-
jen kehittäminen on tärkeää. Mutta 
hallituksen esitys vain pirstoo niitä. 
Esimerkiksi sosiaalipalveluista ei 
sote-keskuksissa tarvitsisi olla kuin 
neuvontaa. Hallinnon keskittämi-
sen sijasta sote-integraatio ratkais-
taan siinä, miten varsinaisessa pal-
velutyössä kehitetään moniamma-
tillista ja monialaista yhteistyötä.

Mitä tulee kuntien ”hartioihin”, 
ongelma ei ole perustason palve-
luissa kunhan rahoitus turvataan. 

Lisää asiasta: 
www.yrjohakanen.fi/
tonttivuokrien-kiskurit/

Kyllä kansa tietää, mutta onko se katsomossa spekuloimassa, miten 
sote-esitykselle käy,  kysyi emeritusprofessori Juhani Lehto Vastavirta-
festivaalin keskustelussa.
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”MAAILMAN TOIMIVIN MENOLEIKKURI”
Palveluja 
heikennetään, 
vaikka Helsinki 
tekee jättivoittoa
Helsingin visiona on olla maailman 
toimivin kaupunki, joka järjestää 
asukkailleen laadukkaita palve-
luja, julistetaan kaupungin strate-
giassa. Mutta näkyykö se pormes-
tari Jan Vapaavuoren (kok) esittä-
mässä 2019 talousarviossa? Kauniit 
puheet ovat vaihtuneet palvelujen 
leikkaamiseen samaan aikaan kun 
Helsinki tekee satoja miljoonia yli-
jäämää. Kaupungin kasvua kiihdy-
tetään helsinkiläisten hyvinvoinnin 
kustannuksella.

Budjetin valmistelussa kaikki 
lautakunnat totesivat, että Vapaa-
vuoren keväällä esittämä ja kau-
punginhallituksen yksimielisesti 
hyväksymä 4,5 miljardin meno-
raami ei riitä. Vapaavuori jyräsi 
kuitenkin lautakuntien yli ja esitti 
vielä ankarampaa menojen karsi-
mista sosiaali- ja terveys- sekä kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimialoille. 
Hän haluaa keskustatunnelia, jon-
ka hinta on miljardiluokkaa, mutta 
ei esitä mitään Stadin ikäohjelman 
rahoituksesta.

Tyly vanhuksille 
ja köyhille

Sosiaali- ja terveystoimialan mää-
rärahat kasvavat esityksessä vain 
1,5 prosenttia siitä, mitä tänä vuon-
na käytetään. Se ei vastaa edes asu-
kasluvun ja kustannusten nousua 
– puhumattakaan kasvavista palve-
lutarpeista ja pitkään jatkuneen ali-
budjetoinnin korjaamisesta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että terveysasemia ja neuvoloi-
ta keskitetään isoihin keskuksiin. 
Lääkärin ja hoitajan vastaanotolle 

kin maksuttomat palvelut: Lähi-
kirjastojen ja liikuntapaikkojen 
aukioloaikoja supistetaan, Pakilan 
ja Roihuvuoren nuorisotalot sulje-
taan tai niiden toimintaa supiste-
taan, uimavalvontaa ja luonnonjää-
kenttien ylläpitoa vähennetään…

Budjetissa ei esitetä mitään rat-
kaisuja Helsingin pahimpiin on-
gelmiin. Päinvastoin mm. vanhus-
ten palvelujen ja palveluasuntojen 
puute, sote-resurssien riittämät-
tömyys, henkilöstövajaus, pitkäai-
kaistyöttömyys ja kalliin asumisen 
ongelmat jopa pahenevat. Vapaa-
vuori varaa budjettiin mieluummin 
62 miljoonaa euroa sakkomaksui-

hin Kelalle (työmarkkinatuen kun-
taosuus), kuin esittää lisää rahaa 
työllistämiseen.

Leikataan ylijäämiä, 
ei palveluja

Samaan aikaan kaupunki tekee sa-
toja miljoonia ylijäämää (voittoa). 
Viime vuonna ylijäämää kertyi 481 
miljoonaa ja liikelaitosten kanssa 
641 miljoonaa euroa. Tänä vuon-
na ylijäämää tulee ennusteen mu-
kaan 320 miljoonaa – eivätkä luvus-
sa ole vielä liikelaitosten ja yhtiöi-
den tuotot. Vaikka pankkitileillä 

VAI ETTEI OLE RAHAA?

OSALLISTUVAA BUDJETOINTIA VAI LEIKKIDEMOKRATIAA?

Helsingissä alkaa osallistuva bud-
jetointi. Asukkaat voivat siinä tehdä 
ehdotuksia ja äänestää hankkeista, 
joihin on varattu ensi vuodelle yh-
teensä 4,4 miljoonaa euroa. Pääosa 
summasta jaetaan alueellisesti ja 
asukasmäärän mukaan seitsemän 
suurpiirin alueille.

Tarve avata asukkaille lisää vai-
kutusmahdollisuuksia on suuri. 
Sitä painotetaan myös kaupungin 
strategioissa. Käytännössä osallis-
tuva budjetointi on kuitenkin rajat-
tu erilleen kaupungin muusta toi-
minnasta ja alistettu pormestarin 

ja virkamiesten kontrolliin. 
Sadoissa kaupungeissa eri puo-

lilla maailmaa on osallistuvalla bud-
jetoinnilla jaettu valtaa asukkail-
le etenkin lähipalveluja ja asuin-
alueiden kehittämistä koskevissa 
asioissa. Niissä on yleensä myös 
asukkaiden valitsemia kaupungin-
osavaltuustoja, joille on siirretty osa 
valtuuston päätösvallasta. 

Helsingissä ensimmäiset ehdo-
tukset osallistuvasta budjetoinnista 
teki vuonna 2011 SKP:n ja Helsinki-
listojen Yrjö Hakanen. Valtuus-
ton demokratiaryhmän aloittees-

ta käynnistettiin 2013 kymmenen 
lähidemokratian pilottia, mutta ne 
jatkuivat vain nuorisotoimessa ja 
Maunulassa. 

Asukkaat vai virkamiehet 
johtavat?

Nyt käyttöön otettava osallistu-
va budjetointi ei kaupunginhalli-
tuksen päätöksen mukaan koske 
kaupungin varsinaista toimintaa. 
Siihen osoitetut rahatkin ovat al-
le promille kaupungin budjetista. 

Alueellisia lähidemokratian elimiä 
ei luoda. Lisäksi se, että ehdotukset 
tehdään ja niistä äänestetään vain 
netissä, rajoittaa yhdenvertaisia 
osallistumismahdollisuuksia. 

Osallistuvaa budjetointia ja eh-
dotusten ”yhteiskehittämistä” oh-
jaavat kaupungin toimihenkilöt. 
Päätösvalta siitä, mitkä esitykset 
asetetaan asukkaiden äänestettä-
väksi, on pormestarilla. 

 – Tämä kohta jo yksinään vesit-
tää budjetoinnin ”osallistavuuden” 
ja suoran demokratian: vaaleilla va-
littu pormestari ei ole neutraali tuo-

mari eikä hänellä siten voi olla täl-
laista keskeistä roolia prosessissa, 
kritisoivat lähidemokratiaa ja osal-
listumista tutkineet Eeva Luhta-
kallio ja Emilia Palonen (HS 8.10.)

Aloitteille 
mahdollisuuksia

Maunula-talon osallistuva demo-
kratia on esimerkki siitä, että asuk-
kaiden aktiivisuuden tuloksena 
voidaan lähidemokratiassa mennä 
kaupunginhallituksen päätöstä pi-
demmälle. Asukkaat olivat mukana 
suunnittelemassa taloa ja ovat nyt 
ohjaamassa sen toimintaa osallis-
tuvan budjetoinnin, avointen foo-
rumien ja valitsemiensa edustajien 
kautta. Toisaalta Maunulassakin on 
noussut esille tarve vaikuttaa myös 
niihin päätöksiin, joista riippuvat 

1
Maailman 

toimivin kaupunki
Helsingin kaupunki strategia 

2017–2021

Maailman 
toimivin kaupunki
Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021

pääsee nykyistä harvempi. Psykiat-
rian vuodeosastoja vähennetään (ja 
enemmän kuin avohoitoa lisätään). 
Vanhusten ympärivuorokautis-
ta laitoshoitoa supistetaan, vaikka 
sen tarve kasvaa. Lastensuojelun 
paikat vähenevät. Myös täydentä-
vän ja ehkäisevän toimeentulotuen 
jo nyt riittämättömiä määrärahoja 
leikataan.

Lähipalvelut vähenevät

Kasvatuksen ja koulutuksen toimi-
alalle Vapaavuori ehdottaa 3,6 pro-

sentin lisäystä. Sekään ei poista ali-
budjetointia, etenkin kun lasten ja 
nuorten määrä kasvaa nopeasti.

Esityksen mukaan pienempiä 
päiväkoteja ja lähikouluja lopete-
taan ja toimintaa keskitetään isoi-
hin yksiköihin. Kouluissa suuren-
netaan ryhmäkokoja ja vähenne-
tään kerhotunteja. Ammatillisessa 
koulutuksessa on jatkossa nykyis-
täkin vähemmän opettajia. Työvä-
enopisto joutuu luopumaan jois-
tain tiloista.

Budjettiesitys iskee rajusti kult-
tuurin ja vapaa-ajan palveluihin ja 
tukiin. Leikkauslistalla ovat eten-

HELSINGIN KAUPUNKI ON TEHNYT YLI 15 VUOTTA JATKUVASTI 
YLIJÄÄMÄÄ ELI VOITTOA. 

 › Vuonna 2003 ylijäämä oli 155 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 
se oli 481 miljoonaa ja liikelaitosten kanssa 641 miljoonaa 
euroa.

 › Ennuste tämän vuoden ylijäämäksi ilman liikelaitoksia on 
320 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 budjettiesityksen ylijäämä 
288 miljoonaa. 

 › Vapaat rahavarat ovat kasvaneet 647 miljoonasta (vuonna 
2003) yli 1 500 miljoonaan euroon (2017 tilinpäätös).

 › Taseen loppusumma on noussut noin 9 miljardista 14,5 
miljardiin euroon.

 › Kaupungin yhtiöt (Helen, Satama ym) mukaan lukien 
ylijäämien kasvu on vielä suurempi.

 › Lainasaatavia on lähes kaksi kertaa enemmän kuin velkaa.
 › Talousarvioesityksen 2019 toimintamenot 4 462 miljoonaa 

euroa.

!?

Helsingin kaupungin 
talousarvio 2019 
ja taloussuunnitelma 
2019–2021

Helsingfors stads 
budget 2019 
och ekonomiplan  
2019–2021

Pormestarin ehdotus 
Kaupunginhallitus 11.10.2018

Borgmästarens förslag  
Stadsstyrelsen 11.10.2018

Lisätiedot:
www.hel.fi/helsinki/fi/
kaupunki-ja-hallinto/
hallinto/julkaisut/
talouden_julkaisut 
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”MAAILMAN TOIMIVIN MENOLEIKKURI”
makaa toista miljardia euroa, esit-
tää Vapaavuori myös ensi vuoden 
tavoitteeksi 288 miljoonan euron 
ylijäämää. 

Kaupungilla on lainasaatavia lä-
hes kaksi kertaa enemmän kuin 
velkaa, ja asukasta kohti on vel-
kaa vain puolet siitä, mitä kunnilla 
keskimäärin.

Luopumalla uusien ylijäämien 
tavoittelusta voi kaupunginvaltuus-
to haudata kaikki leikkauslistat. 
Palvelujen alibudjetoinnin ja hen-
kilöstövakauksen poistamiseksi 
tarvitaan noin 100 miljoonan euron 
tasokorotus budjettiesityksen mää-
rärahoihin. Näin voitaisiin poistaa 
pahimmat vajaukset vanhusten ja 
lapsiperheiden palveluissa, päivä-
kodeissa ja kouluissa, lähikirjastois-
sa ja muissa peruspalveluissa.

Vapaavuoren ensi vuodelle esit-
tämästä ylijäämästä jäisi vielä lähes 
200 miljoonaa. Siitä voisi ohjata ra-
haa mm. työllistämiseen, asuntojen 
ja tonttien vuokrien korotusten hil-
litsemiseen, joukkoliikenteeseen 
ja peruskorjaukseen. Kassaan jäisi 
vielä kaiken tämän jälkeen reilusti 
toista miljardia ylimääräistä.

Vapaavuori on esiintynyt halli-
tuksen sote- ja maakuntauudistuk-
sen vastustajana. Käytännössä hän 
ajaa kuitenkin monia samoja tavoit-
teita Helsingissä: menoja leikataan, 
lähipalveluja karsitaan, yksityisten 
palvelujen osuutta lisätään ja pää-
tösvaltaa keskitetään. Julkisten pal-
velujen riittämättömyys luo tietys-
ti lisää markkinoita yksityiselle bis-
nekselle. Vapaavuoren kokoomus-
kaverit, Laura Räty Terveystalossa, 
Lasse Männistö Mehiläisessä, Ju-
ho Romakkaniemi Keskuskaup-
pakamarissa ja johtajat rakennus-
liikkeissä kiittävät.

YRJÖ HAKANEN

KOSKELAAN 
VESILIIKUNTAPAIKKA?

PAKILAN NUORISOTALO 
TAAS UHATTUNA

KISKONTAA JA RAHASTUSTA 
HEKASSA

talon resurssit ja kaupunginosan 
muu kehitys.

Joka tapauksessa helsinkiläisillä 
on nyt mahdollisuus tehdä osallis-
tuvan budjetoinnin aloitteita, jot-
ka voivat koskea tapahtumia, pro-
jekteja, määräaikaisia palk kauksia, 
hankintoja tai kaupunkiympäris-
tön kehittämistä. Ehdotusten tu-
lee olla vähintään 35 000 euron ar-
voisia. Hankkeita voidaan toteut-
taa myös yhteistyössä järjestöjen 
ja toimintaryhmien kanssa. Näin 
voidaan avata lisää vaikuttamisen 
mahdollisuuksia.

Lisätietoja:
osallistu.hel.fi
www.hel.fi/osallisuusmalli

Helsingin kaupungin nuorisotoi-
men johtajana ollessaan Tommi 
Laitio esitti Pakilan nuorisotalon 
lopettamista. Esitys kaatui alueen 
nuorten ja järjestöjen vastustuk-
seen. Nyt Laitio on kulttuuri- ja va-
paa-ajan toimialajohtaja, mutta Pa-
kilan nuorisotalon lopettaminen on 
taas hänen listallaan.

Samaan aikaan nuorisotalon tar-
ve Pakilan, Paloheinän ja Torppa-
rinmäen alueella on vain kasvanut. 
Alue on lapsiperheiden suosiossa, 
mutta nuorten ja lasten kokoontu-
mis- ja kerhotilat vähenevät.

Budjetin käsittely alkaa 
kaupunginvaltuustossa 14.11. 
ja siitä päätetään 28.11.

Koskelan sairaalan alueelle 
muuttaa lähivuosina yli 3 000 
uutta asukasta. Sairaala poistuu 
ja tilalle tulee asuntoja.

Entisen pesulan tontille on 
jo vuosia suunniteltu muistisai-
raille nykyaikaista hoitokylää. 
Mallia on haettu Hollannista 
asti.

Nykyinen monipuolinen pal-
velukeskus aiotaan purkaa ja 
korvata uudella. Jostain syystä 
uuteen ei ole piirretty edes ve-
siliikuntapaikkaa. Eläkeläisten 
Koskela-kerho, Käpylä-seura, 
Helsingin invalidit ja lakkautus-
uhan alla olevan Käpylinnan ve-
siliikuntaryhmä vaativat tämän 
erheen korjaamista.

Kolme vuosikymmentä sitten 
kaupunki pystyi rakentamaan 
esimerkiksi Kinaporin palvelu-
keskukseen suositut vesiliikun-
tapaikat. Nyt kaupunki on rik-
kaampi kuin koskaan. Tulevaan 
budjettiin onkin saatava mää-
rärahat Koskelan uuden palve-
lukeskuksen rakentamiseksi. 
Taloon on saatava vesiliikunta-
tilojen lisäksi esteettömät tilat, 
joissa ihmiset voivat kokoontua 
päivin illoin ja viikonloppuisin.

TOIVO KOIVISTO
Kirjoittaja on käpyläläinen 

aktivisti, Kallion-Vallilan 

eläkeläisten Koskelakerhon vetäjä 

ja Kinaporin digivalokuvaus-

kerhon tukihenkilö.

Pakilan yläasteen ja ala-asteen 
koulut ja kaksi päiväkotia ovat me-
nossa remonttiin. Lisäksi seurakun-
nan kerhotilat ovat vähentyneet.

Nuorisotalon lopettaminen veisi 
tilat myös pienten lasten kerhoilta, 
muskareilta ja perhekahvilalta, joi-
ta MLL:n Pakilan yhdistys järjestää 
talolla.  Alueen järjestöjen, koulujen 
vanhempainyhdistysten, MLL:n ja 
seurakunnan edustajat ovat vedon-
neet kaupunginvaltuustoon nuori-
sotalon ja sen suojissa tapahtuvan 
toiminnan jatkumisen turvaami-
seksi budjettiratkaisuissa.

Helsingin kaupungin asunnot, eli 
tuttavallisemmin Heka, on muut-
tamassa vuokranmääritysmal-
lia vuoden 2019 alusta lähtien. Se 
nostaa vuokria monissa taloissa 
ja kytkee Hekan vuokrat alueiden 
markkinavuokriin.

Asukkaiden pinna on kiristy-
nyt monestakin syystä. Ensinnä-
kin uuden mallin valmistelussa on 
jatkuvasti ollut liian kiire, jolloin 
asukkaiden on ollut vaikea esittää 
lausuntojaan Hekalle. Lisäksi osa 
vuokranmäärityksen perusteista 
on pimitetty vuokralaisilta.

Toisekseen alueyhtiöiltä on lä-
hetetty asukkaille kyselyitä asiois-
ta, jotka Hekalla ja sen alueyhtiöil-
lä tulisi olla tiedossa. Esimerkiksi 
asuntojen varustetaso ja vesilas-
kun mahdollinen sisältyminen 
vuokraan ovat tietoja, jotka ovat 
mystisesti kadonneet. Siitäkin huo-
limatta, että Heka on hoitanut esi-
merkiksi vedenkäytön laskutukset 
asukkailta.

Tasaus 
ja markkinavuokrat

Tärkein syy vastustaa vuokranmää-
rityksen uudistusta on sen ydinaja-
tus, että vuokria pitäisi alueellises-

ti verrata alueiden markkinavuok-
riin. Tässä ollaan luomassa mallia, 
joka osaltaan nopeuttaa vuokrien 
nousua ja tekee asukkaille mah-
dottomaksi valvoa vuokrien mää-
räytymistä. Samalla se voimistaisi 

Helsingin jakautumista tulotasol-
taan erilaisiin alueisiin.

Hekan vuokrien tulisi valtion 
asuntorahaston ARA:n säädösten 
mukaan määrittyä omakustan-
nusperusteella. Alun perin vuok-

rat määräytyivätkin talokohtaisesti 
niin, että asukkaat maksoivat omia 
kulujaan. Vähitellen määritystä on 
laajennettu niin, että pääomakulut 
tasataan kaikkien Hekan asuntojen 
kesken perusteilla, joita ei ole kai-
kin osin avattu asukkaille.

Tasoituksen etuna on, ettei esi-
merkiksi peruskorjaus nosta vuok-
ria pilviin. Kohtuuttomaksi tilanne 
on kuitenkin muodostunut siksi, et-
tei kaupunki halua käyttää runsaita 
varojaan uustuotannon rahoittami-
seen. Nykyiset asukkaat osallistu-
vat tasauksen kautta uudisraken-
tamisen rahoittamiseen. Lisäksi 
kaupunki perii jatkuvasti kohoavia 
tonttivuokria. Pelkän tontin osuus 
asunnon vuokrasta on jopa yli kaksi 
euroa neliöltä.

Voi kysyä, käyttääkö Helsinki ja 
vihreän apulaispormestari Anni 
Sinnemäen johtama Heka härs-
kisti hyväkseen sitä, ettei vuokra-
laisilla ole asumisen kovan hintata-
son vuoksi mahdollisuuksia muut-
taa muuallekaan? Suomen laissa 
on kielletty koronkiskonta, mutta 
vuokra-asukkaiden kohdalla tämä 
laki ei Helsingissä toteudu.

TIINA SANDBERG
Heka Suutarilan 

vuokralaistoimikunnan jäsen 
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Kaupungin asuntoyhtiö HEKA vuokrakiskurina: Vuokra tässä Hekan 
talossa Kalasatamassa nousee jo yli 15 euroon neliöltä. 

Toivo Koiviston vetämä lähetystö vaati kaupunginvaltuustolta 
tekoja, joilla Koskelan monipuoliseen palvelukeskukseen 
saadaan tilat myös vesiliikunnalle.

MLL:n Pakilan yhdistyksen puheenjohtaja Anni Kettusen johtama 
lähetystö vei valtuustoryhmille vetoomuksen nuorisotalon jatkon 
turvaamiseksi. 
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Lisätietoja: 
https://kaupunkipuisto.fi/

TULEEKO HELSINKIIN 
KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO?

Helsingissä valmistellaan sel-
vitystä kansallisen kaupunki-
puiston perustamisesta. Aloite 
siihen tuli kansalaisliikkeel-
tä, joka ehdotti laajan idästä 
länteen ja etelästä pohjoiseen 
ulottuvan urbaanin uuden ajan 
kaupunkipuiston perustamista. 

Edellinen valtuusto hyväk-
syi aloitteen perustamisselvi-
tyksen tekemisestä. Kansalais-
liikkeen aktiivisuuden tulokse-
na selvitystyöstä päätettiin teh-
dä asukkaiden osallistumisen 
pilottihanke.

Kansallinen kaupunkipuis-
to Helsinkiin! -kansalaisliik-
keen edustajat ovat osallistu-
neet virkamiesten kanssa pe-
rustamisselvityksen valmiste-
luihin. Heidän esityksensä ovat 
perustuneet kansalaisliikkeen 
avoimissa kokouksissa ja työpa-
joissa työstämiin ehdotuksiin. 
Kaupunkipuiston tavoitteita 
ja aluetta on hahmoteltu myös 
avoimella verkkokyselyllä.

Laaja vai typistetty?

Valmistelut etenivät hyväs-
sä vuorovaikutuksessa virka-
miesten kanssa aina kesään 
asti. Mutta sitten kaupunkiym-
päristön toimialan johtavat vir-
kamiehet päättivät tämän yh-
teisen valmistelun ulkopuolel-
ta rajata kaupunkipuiston sup-
peammaksi, osapuilleen nykyi-

seen Helsinkipuistoon, kertoo kan-
salaisliikkeessä alusta asti mukana 
ollut Olli Salin.

Käytännössä tämä tarkoittai-
si, että Keskuspuisto, Vartiosaari, 
Vuosaaren niemet ja useat muut 
Helsingin arvokkaimmista luonto- 
ja virkistysalueista jätettäisiin pois 
kansallisesta kaupunkipuistosta. 

Ulkopuolelle jätettäisiin myös mer-
kittäviä rakennettuja kulttuuriym-
päristöjä, kuten Käpylän, Kumpulan 
ja Vallilanlaakson alue.

– On käsittämätöntä, että virka-
miesjohdossa ei suostuta tunnusta-
maan Keskuspuiston ja Vartiosaa-
ren kaltaisten alueiden merkitys-
tä helsinkiläisille ja laajemminkin. 

Rakennusliikkeiden intressit pai-
navat näköjään virkamiesjohdossa 
enemmän kuin asukkaiden mie-
lipiteet ja kansallisen kaupunki-
puiston kriteerit, kommentoi Kes-
kuspuistoryhmässä toimiva Maija 
Hakanen. 

Olli Salin muistuttaa kaupunki-
puiston laajuuden olevan tärkeää 
myös kasvavan pääkaupungin sosi-
aalisen eriytymisen ehkäisemises-
sä sekä luonto- ja kulttuuriarvojen 
tasapuolisessa vaalimisessa joka 
puolella kaupunkia.

Jos Helsinkiin perustetaan kan-
sallinen kaupunkipuisto, se on 
tietysti maailman paras kaupun-
kipuisto, vastasi Jan Vapaavuori, 
kun häneltä kysyttiin pormestarin 
asukasillassa lokakuun alussa kan-
taa kaupunkipuistoon. Miten laaja 
ja mitkä kriteerit täyttävä kaupun-
kipuistosta tulee, riippuu nyt pal-
jon siitä, miten kaupunkiympäris-
tölautakunta ja valtuustoryhmät 
ohjaavat perustamisselvityksen 
valmistelua. 

Kansallisia kaupunkipuistoja on 
Suomessa jo yhdeksän: Hämeen-
linna, Heinola, Pori, Hanko, Porvoo, 
Turku, Kotka, Forssa ja Kuopio.

TIEDONANTAJA 
 NYT MYÖS KÄNNYKKÄÄN

Uuden Tiedonantajan voi nyt ti-
lata myös suoraan kännykkään 
ja lukea sieltä. Lehden tilaajat 
saavat digilehden luettavak-
seen ilmaiseksi.

Tiedonantaja ilmestyy ker-
ran kuukaudessa, ja aiempaa 
laajempana 52-sivuisena leh-
tenä. Nyt rinnalle on avautunut 
uusi muoto: digitaalinen lehti.

Digilehdestä löytyvät kaik-
ki printtilehden jutut. Siinä on 
lisäksi mahdollisuus julkais-
ta ylimääräistä sisältöä, koska 
verkossa eivät tule tilarajoituk-
set hetkessä vastaan.

Netissä ovat luettavissa kaik-
ki uudistuneen lehden nume-
rot. Juttuja voi myös jakaa sosi-
aaliseen mediaan, mutta koko 
jutun pääsee lukemaan vain 
maksava tilaaja. Digitaalinen 
lehti toimii paitsi kännyköillä 
myös muilla mobiililaitteilla ja 
tietokoneilla.

Mikäli Tiedonantajan tilaa 
lehden verkkosivujen kautta ja 
maksaa tilauksen saman tien 

verkkopankissa, saa myös luku-
oikeuden digilehteen välittömäs-
ti – vaikka keskellä yötä. Jatkossa 
Tiedonantaja on mahdollista tila-
ta myös vain verkossa luettavana 
julkaisuna. 

Tämän uudistuksen taustalla 
on ihmisten mediankäytön muu-
tos: digitaalisen median kulutus 
on lisääntynyt, ja paperisia lehtiä 
luetaan eri lailla kuin ennen. Siksi 
myös Tiedonantaja ajateltiin uusik-
si. Nykyään suuri osa ihmisistä seu-
raa mediaa älypuhelimilla. Tiedon-
antaja haluttiin kaikkien näiden ih-
misten ulottuville.

Tiedonantaja on kommunisti-
nen lehti, mutta sitä ei tehdä pel-
kille kommunisteille, vaan kaikille, 
jotka haluavat muuttaa maailmaa, 
ja tarvitsevat siihen muitakin.

Tutustu uudistuneeseen 
Tiedonantajaan: 
www.tiedonantaja.fi

TILAA
TIEDONANTAJA

12 kk: 95 € / 70 € 
6 kk: 60 € / 45 €

IRTONUMEROMYYNTI: 

Tiedonantajan toimisto Viljatie 4 B Malmilla, 

Rosebudin Kaisatalon myymälä, 

Rautatieaseman R-kioski ja 

Akateeminen kirjakauppa.

työttömät 

& opiskelijat 

LISÄÄ 
ILMASTOTEKOJA, 
HELSINKI
Ilmaston lämpenemisen pysäyttä-
minen edellyttää nopeita ja radi-
kaaleja toimia. Lukuisten yksittäis-
ten tekojen lisäksi tarvitaan tuo-
tannon ja kulutuksen ekologinen 
rakennemuutos, luonnonvarojen 
kestämättömään käyttöön johta-
van pääoman voitontavoittelun ra-
joittamista sekä ilmastotuhoa ai-
heuttavan asevarustelun ja sotien 
ehkäisemistä.

Ilmastomuutos on haaste myös 
kaupungeille, todetaan YK:n alaisen 
kansainvälisen ilmastopaneelin 
IPCC:n raportissa. Helsinki aikoo 
vähentää kasvihuonepäästöjä 60 % 
vuoteen 2030 mennessä ja olla hiili-
neutraali vuonna 2035. Hanasaaren 
kivihiilivoimala on päätetty sulkea 
vuoden 2024 loppuun mennessä.

Mitä muita ilmastotekoja Helsin-
gissä tarvitaan ja voidaan toteuttaa?

 – Salmisaaren kivihiilivoimalan 
muuttaminen biokaasuvoimalaksi 
ja Helenin oman biokaasutuotan-
non kehittäminen.

– Helenin aurinko-, tuuli- ja läm-
pöpumppuenergian tuotanto yh-
distettynä kaukolämpöverkkoon 
(varasto ja kysyntäjousto). Kivihii-
len sijaan voidaan siirtymäkau-
della ottaa nopeasti maakaasu. Ei 
ydinvoimalle.

– Yksityisautoilua lisäävän ja 
noin miljardin maksavan keskus-
tatunnelin hylkääminen. 

– Siirtyminen kohti maksuton-
ta joukkoliikennettä ja panostami-
nen sähköbusseihin, raideliiken-
teeseen, kutsujoukkoliikenteeseen 
sekä kävely- ja pyöräväyliin. 

– Energiatehokkuus keskeisek-
si kriteeriksi kaupungin vuokra-
tessa tontteja, rakentaessa ja pe-
ruskorjatessa. Kaupungille oma 
rakennusliike toteuttamaan mm. 
energiatehokkaita rakennus- ja 
korjaushankkeita.

– Jakamis- ja kiertotalouden ke-
hittäminen mm: HKL:n toiminnan 
laajentaminen uusiin liikkumispal-
veluihin, Helen ja kierrätyslämmön 
hyödyntäminen, kaupungin ruoka-
palvelut, lähiruoka, paikallistalous 
ja Stadin aikapankki.

– Säilytetään metsät ja muut vi-
heralueet rakentamatta, hiilinielui-
na ja virkistysalueina. Perustetaan 
laaja kansallinen kaupunkipuisto, 
runkona Keskuspuisto, Helsinki-
puisto, Vartiosaari ja Ramsinniemi.

– Yhdessä yliopistojen ja ammat-
tikorkeakoulujen kanssa voidaan 
kehittää pääkaupunkiseudulle uu-
den energiatalouden verkosto, joka 
tuo myös työtä ja tuloja.
SKP:N MAUNULA-PAKILAN OSASTO
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LUE TIEDONANTAJAN 
SYKSYN NUMEROISTA 
mm.:

 H PAMin puheenjohtaja 
Ann Selinin haastattelu 
matalapalkka-alojen 
tilanteesta.

 H SKP:n varapuheenjohtaja 
Miguel Lopez vasemmiston 
kansainvälisestä Sao Paulon 
foorumista.

 H HUS:n toimitusjohtaja Aki 
Lindén kyseenalaistaa 
hallituksen sote-mallin.

 H Sipilän hallituksen kolmen 
vuoden leikkauslistat.

 H ”Pelko on duunarin pahin 
vihollinen.”

 H Karl Marx ja lisäarvo.
 H Fasismi nosti päätään 
Turussa, mutta niin teki 
antifasismikin.

 H Aloite: lisää demokratiaa 
ammattiyhdistysliikkeeseen.

 H Vammaisten turvatalojen 
huutava resurssipula.

Helsingin kaavoitusta johtavat virkamiehet haluavat jättää Keskuspuiston, 
Vartiosaaren ja useita muita arvokkaita luonto-, virkistys- ja kulttuuri-
alueita pois Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksestä. 

Tiedonantaja ilmestyy 
kuukausittain 52-sivuisena 
tabloid-lehtenä. Nyt se on 
tilattavissa myös digilehtenä.
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[kolumni]

Jäähyväiset 
asevarustelukierteelle
Vastustan uusien hävittäjien ostamista ja lisärahan 
syytämistä armeijalle. Rahaa tarvitaan ruokaan, kou-
lutukseen, työllistäviin toimiin, ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja rauhan rakentamiseen.

Ei ole viisasta kiihdyttää asevarustelukierrettä lä-
hialueella. On toimittava toisin. On fiksua nähdä naa-
puri naapurina eikä vihollisena. Historiasta voi ym-
märtää, että kun hankitaan lisää aseita, tullaan aseita 
käyttämään enemmän kuin ennen. Maailman kriisit 
tarvitsevat maita, jotka aseiden sijaan rakentavat rau-
haa ihmisten taidoilla.

Porvari tekee turvallisuuspolitiikkaa porvarin vä-
lineillä; asekaupalla ja imperialismin voimin. Sipilän 
ja Orpon hallituksen puolustuspoliittisessa selonteos-
sa ja käytännön toimissa on rauhanliikkeen mentävä 
aukko. On sietämätöntä, että hallitus yhdestä nyrkistä 
leikkaa rauhanjärjestöjen avustuksia ja toisesta vään-
tää rahahanoja auki – asehankinnoille.

H H H

Keväällä valittava uusi eduskunta päättää ensi vuo-
sikymmenelle valmistellusta ilmavoimien hävittäjä-
kaupasta. Hävittäjien hankintahinnaksi on kerrottu 7 
– 10 miljardia euroa ja niiden elinkaarikustannukset 
nousevat jopa yli 30 miljardiin euroon. Miljardihan-
kinnoilla Suomi siirtyisi Euroopan asemarkkinoilla 
kärkikastiin ja NATO-sopivaksi.

Rauhanjärjestöt ovat käynnistäneet vetoomuksen 
“Hävittäjähankinta uuteen harkintaan – miljardit 
hyötykäyttöön”. Se kannattaa allekirjoittaa.

Suomen natottajat ajavat hävittäjäpäätöstä kiireel-
lisenä ja itsestään selvänä, vaikka se ei ole kumpaa-
kaan. Suomella on uskottava puolustus ja rauhanpo-
litiikka on parasta turvallisuuspolitiikkaa. Kalliilla ai-
koinaan hankitut Hornetit lentävät vielä pitkään, ja 
Ruotsilta voi tarvittaessa vuokrata hävittäjiä. Eikä uu-
sia hävittäjiä tarvita puolustukseen vaan Nato-maiden 
kansainvälisiin operaatioihin.

Armeijan toiminta ja ylläpito kiihdyttävät ilmas-
tonmuutosta. Suomen sotilasilmailu aiheuttaa vuo-
dessa 144 000 tonnia kasvihuonepäästöjä. Nykyiset 
Hornet-hävittäjät vastaavat 12 500 suomalaisen ih-
misen vuoden kasvihuonepäästöjä (HS 30.8.). On aika 
nähdä, mitä ilmastokriisin kello on lyönyt, ja ohjata ra-
haa aseiden sijasta ilmastomuutoksen hillitsemiseen.

H H H

Ehkä eduskuntavaalien jälkeisiä hallituskuvioita aja-
tellen on myös eduskunnan vasemmiston piirissä 
alettu spekuloida hävittäjähankintojen tarpeella, ai-
nakin jos koneiden määrä olisi vähän pienempi.

Nyt on kuunneltava rauhanliikettä ja rakennettava 
rauhanvaikuttamisen siltaa, jotta parlamentaarinen 
vasemmisto ja vihreät fiksut visionäärit irtaantuvat 
hyökkäyshävittäjien hankkimisesta. Uusia hävittäjiä 
ostamalla Suomi olisi vahvasti mukana kiihdyttämäs-
sä asevarustelukierrettä lähialueellamme sen sijaan, 
että esittäisimme keinoja sen välttämiseksi.

JP VÄISÄNEN
SKP:n puheenjohtaja

EI UNOHDETA 
SABRAA JA SHATILAA

ALLEKIRJOITA VETOOMUS 
hävittäjähankintaa vastaan
Hallitus valmistelee ilmavoimien Hornet-
hävittäjien korvaamista uusilla hävittäjillä. 
Kauppahinta on 7-10 miljardia euroa ja 
elinkaarikustannukset yli 30 miljardia. 
Rauhanjärjestöt keräävät nimiä vetoomukseen 
Hävittäjähankinta uuteen harkintaan – 
miljardit hyötykäyttöön. 

Allekirjoita vetoomus: 
www.adressit.com/havittajakaupat_uuteen_
harkintaan_-_miljardit_hyotykayttoon

Sabran ja Shatilan verilöyly tapah-
tui Libanonin sisällissodan aikana 
16.-18.9.1982, jolloin Israel hyökkä-
si Libanoniin ja valloitti muun mu-
assa Beirutin. Palestiinan vapau-
tusjärjestön PLO:n taistelijat, jotka 
olivat myös osapuolena sisällisso-
dassa, olivat silloin jo vetäytyneet 
ja kansainvälisin sopimuksin oli 
”taattu” palestiinalaisten siviilien 
turvallisuus. 

Israelin miehitysjoukot päästi-
vät libanonilaiset kristityt oikeisto-
falangistijoukot Sabran kaupungin-
osassa sijaitsevaan Shatilan pako-
laisleiriin ”etsimään terroristeja”. 
Leiristä ei löytynyt yhtään aseistet-
tua palestiinalaista. Sen sijaan lei-
ristä ja ympäröivästä Sabrasta löytyi 
3500 siviiliä, joukossa paljon naisia 
ja lapsia, jotka murhattiin. 

YK määritteli päätöksellään 
37/123 tapahtuman kansanmurhak-

na Arabikansojen ystävyysseuran 
(AKYS) 12 hengen ryhmässä. Vierai-
limme kuudessa palestiinalaisten 
pakolaisleirissä, joita Libanonissa 
on yhteensä 12. Tapasimme muun 
muassa AKYSin kautta järjestettyjä 
kummilapsia ja -vanhuksia. 

Suomalaisilla kummeilla on 28 
päiväkotilasta, 19 vanhusta ja 52 
lasta, joiden elämää ja palveluja tu-
emme lahjoituksin. Lisäksi AKYS 
ja Psykologien Sosiaalinen Vastuu 
ry tukevat ja organisoivat mielen-
terveysprojekteja ja perheneuvola-
työtä yhdessä palestiinalaisen Beit 
Aftal-Asumoud (Sinnikkäiden las-
ten koti) -järjestön kanssa.

Israel ja USA vaikeuttavat 
toimintaa

YK perusti vuonna 1949 UNRWA-
järjestön (United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refu-
gees in the Near East) hoitamaan 
Lähi-idän maihin paenneiden pa-
lestiinalaisten työllistymistä ja olo-
suhteiden parantamista. USA ja Is-
rael ovat koko UNRWA:n olemassa-
olon ajan pyrkineet vaikeuttamaan 
sen toimintaa erityisesti siksi, että 
sen perustamisasiakirjoissa tode-
taan palestiinalaisten oikeus palata 
Palestiinaan. 

Libanonissa UNRWA on huo-
lehtinut mm palestiinalaisten ter-
veydenhoidosta, kouluista ja eri-
laisista jälleenrakennusprojekteis-
ta esimerkiksi valtavassa Nahr El-
Bared´in leirissä. Tänä vuonna USA 
ilmoitti lopettavansa vuosittaisen 
360 miljoonan dollarin avustuksen 
järjestölle. UNRWA:n rahoituskrii-
si voi lopettaa noin 500 000 lapsen 
koulunkäynnin 700 koulussa ja jät-
tää 22 000 opettajaa työttömiksi.

REIJO RINNE

Lisätietoja: 
http://akys.kapsi.fi/
wordpress/

si. Ketään ei tuomittu, vaikka esi-
merkiksi Israelin silloista puolus-
tusministeriä Arien Sharonia syy-
tettiin julkisesti. Tapahtuma herätti 
myös Israelissa valtavat murhatöitä 
vastustavat mielenosoitukset, joi-
hin osallistui 400 000 henkeä.

 
Kansainvälistä 
käytännön 
solidaarisuutta

Tämänvuotiselle Sabra&Shatila 
-muistoviikolle osallistui edustajia 
11 maasta, yhteensä lähes 80 kan-
sainvälistä vierasta. Olin muka-
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Palestiinalaisia päiväkotilapsia ja heidän opettajansa suomalaisten 
kummien kanssa Saidan perheneuvontakeskuksessa, jonne lapset tulivat 
läheisestä Ein el-Helweh-leiristä. Kirjoittaja oikealla.

Muistoviikon mielenosoituskulkue Beirutissa Sabran kaupunginosassa, 
Shatilan pakolaisleirillä. 
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VASTAVIRTA-FESTIVAALI 
JA SKP:N 100-VUOTISJUHLA

OTA YHTEYTTÄ,
TULE MUKAAN! 

Moni kokee puolueet 
kansalaisista etääntyneiksi 
vaalikoneistoiksi ja omien 
etujensa vastaisen vallankäytön 
välineiksi. Eikä syyttä. Me 
haluamme rakentaa toisenlaista 
puoluetta.

Suomessa tarvitaan 
puolue, josta työläiset ja muut 
alistetussa asemassa olevat 
tietävät, että se on heidän 
kanssaan, puolustaa heitä 
kaikissa tilanteissa ja että se 
ei pelaa mitään peliä heidän 
kustannuksellaan.

OTA YHTEYTTÄ, 
LIITY MUKAAN!

SKP:llä on Helsingissä 
kahdeksan osastoa: SKP:n Etelä-
Helsingin, Etu-Sörkan, Koillis-
Helsingin, Kumpulan, Maunula-
Pakilan, Helsingin itäisen 
alueen, Pitäjänmäen ja Posti- ja 
logistiikka-alan osastot.

H Suomen kommunistisen 
puolueen Helsingin 
kaupungin piirijärjestö
Viljatie 4 B 3.krs, 00700 Helsinki 
(lähellä Malmin asemaa).
(09) 7743 8140
helsinginpiiri@skp.fi 
www.skp.fi

H Punainen tähti – Helsingin 
kommunistiset nuoret
helsinki@komnl.fi

H Helsinki-listat 
Avoin toimintaryhmä 
kuntapolitiikasta 
kiinnostuneille.
www.helsinki-listat.fi

EESPÄIN 2/2018
Julkaisija SKP:n Helsingin 
kaupungin piirijärjestö ry. 
Päätoimittaja Heikki Ketoharju. 
Toimittaja Yrjö Hakanen. Kuvat 
Veikko Koivusalo ja Toivo 
Koivisto. Taitto Laupias Design. 
Painatus TA-Tieto Oy.

Ihmisen 
kokoinen 
unelma
Toveri, sinua tarvitaan sanomaan 
ääneen se, mistä markkinadikta-
tuurissa ei saa puhua. Uskaltava, 
rohkea ja rakas toveri, tehtävä-
si on kokoisesi. Se ei ole ihmistä 
suurempi. Työläisen unelma on 
ihmisen kokoinen.

Entistä vähemmän tapaa niitä, 
jotka uskovat kapitalismin tuo-
van helpotusta suuriin ongelmiin 
— kuten työttömyyteen, köyhyy-
teen, ilmaston muutokseen, sotiin 

Suomen kommunistinen puolue 
juhli 100-vuotispäiviään elokuun 
lopulla Vastavirta-festivaalilla, yh-
dessä useiden kansalaisjärjestöjen, 
ammattiyhdistysliikkeen, Demo-
kraattisen sivistysliiton ja Euroo-
pan vasemmiston edustajien kans-
sa. Helsingin Arbiksella järjestet-
tiin kahden päivän aikana kaksi-
kymmentä keskustelutilaisuutta, 
liikuntaperformanssi, elokuvaesi-
tyksiä, valokuvanäyttely ja SKP:n 
juhlakonsertti.

Esillä olivat niin ammattiyhdis-
tysliikkeen haasteet, vaihtoehdot 
sote-sekoilulle, perustulo-takuu-
tulo-perustuva, vammaisten oi-
keudet, fasismin vastustaminen, 
Marxin ajankohtaisuus, Espanjan 
naisten yleislakon kokemukset, 
Itämeren militarisointi,Palestiinan 
ja Länsi-Saharan tilanteet kuin kur-
dien demokraattisen yhteiskunnan 
toiveet. 

Mukana olivat mm. Marga Fer-
re Euroopan vasemmistosta, Pa-
nayiotis Neufelt Cultural Left 
-verkostosta, ammattiliitto PAU:n 
puheenjohtaja Heidi Nieminen, 
VAS:n kansanedustaja Anna Kon-
tula, professori Heikki Patomäki, 
emeritusprofessori Juhani Lehto, 
Stop deportations -aktivisti Outi 
Popp, teatteriohjaaja-kirjailija Rai-
ja-Sinikka Rantala, kuvataiteilija 
Minna Henriksson, turkkilainen 

elokuvakriitikko Nagehan Uskan, 
Suomen ICAHDsta Syksy Räsänen, 
ay-toimija Maija Wilskman, Vaih-
toehto EU:lle puheenjohtaja Arjo 

ja nälänhätään. Miljardin ihmisen jo-
kapäiväinen nälänhätä ja ääri-ilmas-
tot – kuumuudet, tulvat ja tsunamit 
– kertovat, että tarvitaan radikaaleja 
muutoksia ja että niillä on kiire.

Olemme globaalin haasteen ää-
rellä. Kapitalismin korvaaminen 
perusteiltaan toisenlaisella yhteis-
kunnalla ja kehityksellä on entistä 
välttämättömämpää.

Riistosta ja alistamisesta vapaan 
yhteiskunnan rakentaminen on hie-
noin mahdollinen tehtävä. Onnistu-
minen suuren punaisen äärellä edel-
lyttää vapaiden ja tietoisten, toisiaan 
ja maailmaa rakastavien ihmisten en-
nakkoluulotonta yhteistoimintaa – se 
on sitä pluralismia – tärkeimpien tuo-

tantovoimien yhteiskunnalliseen 
omistukseen nojaavaa suunnitel-
mallista kehittämistä ja korkeaa 
työn tuottavuuden tasoa. 

Sosialismi ja kommunismi, 
parempi maailma edellyttää laa-
jaa osallistuvaa demokratiaa, työ-
miehen ja työnaisen, työläisten 
itsehallintoa ja vähemmistöjen 
oikeutta omaan kulttuuriin, su-
kupuolien tasa-arvoa – se on sitä 
feminismiä. Onnistuminen edel-
lyttää aktiivista kansalaisyhteis-
kuntaa ja meidän kaikkien kai-
kinpuolista henkistä ja moraalis-
ta kehitystä.

Puheenjohtaja JP Väisänen 

SKP:n 100-vuotisjuhlassa

Suonperä ja SKP:n puheenjohtaja 
JP Väisänen.

SKP:n 100-vuotiskonsertissa 
esiintyivät mm. Kaj Chydenius & 

Minja Koski, Mikko Perkoila, 
Ritva Sorvali & Helena Ryti, Me-
rikukka Kiviharju & Petri Kautto 
ja Maria Aleksandra.

Kaj Chydenius ja Minja Koski.

SKP:n 100-vuotisjuhlaan osallistui kansainvälisiä 
vieraita muista Euroopan maista, Afrikasta ja 
Latinalaisesta Amerikasta.

Marxista, kulttuurista ja taiteesta keskustelemassa 
kuvataiteilija Minna Henriksson (oik.), teatteriohjaaja-
kirjailija Raija-Sinikka Rantala, puheenjohtaja 
JP Väisänen, Panayiotis Neufelt ja tulkkina Taneli 
Viitahuhta.

SKP:n juhlakonsertti päättyi perinteisesti yhdessä laulettuun Kansainväliseen.

Paneelikeskusteluun työväenliikkeen haasteista osallistuivat ay-aktiivi Topi 
Saksala (vasemmalla), Vastavoiman Jonas Mithiku, PAU:n puheenjohtaja 
Heidi Nieminen, kansanedustaja Anna Kontula ja VEU:n puheenjohtaja 
Arjo Suonperä.


