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[pääkirjoitus]

Äänestä vaihtoehto 
leikkauksille!

Suomessa on leikattu palveluista jo kauan, ja Juha Sipilän 
kaudella vauhti on vain kiihtynyt. Edellisten vaalien alla joh-
tavat poliitikot lupasivat, etteivät leikkaa koulutuksesta. Vaa-
lien jälkeen lupaukset unohtuivat. Koulutukseen ja opinto-
tukeen tehtiin satojen miljoonien leikkaukset.

Tänä vuonna pörssiyhtiöt ovat jälleen maksamassa ennä-
tyssuuret osingot. Danske Bank ennusti viime syksynä, että 
osinkojen yhteissumma nousee 12,9 miljardiin euroon. Tätä 
voi verrata valtiovarainministeriön julkaisemaan arvioon, et-
tä välitön palveluiden leikkaustarve ensi hallituskaudella on 
kaksi miljardia euroa.

Valtiovarainministeriön raportissa virkamiehet väittävät, 
että veronkorotuksia ei ole voi tehdä. Kuitenkin edellisten 
hallitusten leikkauslinja liittyy juuri tähän: on haluttu ke-
ventää verotusta ja sen vuoksi on leikattu palveluista. 

Suurimmat veronkevennykset ovat vuosi toisensa pe-
rään kohdentuneet rikkaille. Suurten yritysten maksamaa 
yhteisöveroa alennettiin vuonna 2013 ja Sipilän hallitus antoi 
työnantajien sosiaaliturvamaksuihin alennuksen Kiky-sopi-
muksen yhteydessä. Pienituloisille on tarjottu lomarahojen 
leikkauksia ja sosiaaliturvan heikennyksiä.

Miksei palvelujen leikkaamisen sijasta voida verot-
taa osinkoja ja muita pääomatuloja nykyistä rankem-
malla kädellä? Mikä tämän estää? Ei muu kuin poliit-
tinen tahto. Siksi onkin tärkeä puhua vaihtoehdoista 
leikkaamiselle: palveluita ei ole pakko heikentää. Ko-
rottamalla ennen muuta rikkaimpiin kohdistuvia ve-
roja, voidaan kaikille muille luoda parempi elintaso. 



 
Nämä vaalit ovat tärkeät myös ympäristökriisin kannal-
ta. Maapalloa uhkaavat paitsi ilmastonmuutos myös lajien 
sukupuutot, luonnon yksipuolistuminen ja lukuisat muut 
ympäristöongelmat. Jotta ympäristökriisi voidaan ratkais-
ta, on kyseenalaistettava kapitalismiin sisäänrakennettu 
voitontavoittelu.

Ranskan keltaliivit näyttävät, mitä tapahtuu, jos ympäris-
töongelmat yritetään selättää työläisiin ja köyhiin kovimmin 
kohdistuvilla veronkorotuksilla. Kestävä tapa korjata ongel-
mat on hillitä voitonsaalistusta ja muuttaa järjestelmä palve-
lemaan ihmisten tarpeita.

Eduskunta voisi tehdä paljon asian eteen. Esimerkiksi 20 
miljardin investointiohjelma ekologisen energiantuotan-
non rakentamiseksi ja luontoa säästävän infrastruktuurin 
kehittämiseksi saattaa kuulostaa suurelta 
summalta. Kannattaa kuitenkin muis-
taa, että valmisteilla olevat taiste-
luhävittäjähankinnat tulevat vielä 
kalliimmiksi.

HEIKKI KETOHARJU
SKP:n Helsingin kaupungin  

piirijärjestön puheenjohtaja

MULLISTUS, JOHON PITÄÄ TARTTUA

E nsimmäistä kertaa historiassa 
ihmislaji muuttaa koko maa-
pallon ilmastoa. Maapallo saa 

energiansa auringon lyhytaalto-
säteilynä ja kierrättää sen takaisin 
avaruuteen pitkäaaltosäteilynä. 
Lainattu säteilyenergia kuluu päi-
vittäisen sään pyörittämiseen. Mil-
jardit vuorovaikutukset mylläävät 
ja luovat tasapainon päivien, vuo-
sien, vuosikymmenien ja vuosimil-
joonien kuluessa. Ilmakehä, meri ja 
maa ovat mukana myllyssä.  

Ilmasto löytää tasapainon, mut-
ta elinolot planeetalla muuttuvat. 
Ilmakehän koostumus muuttuu, 
kun ihmiskunta puskee hiiltä polt-
tamalla miljoonien vuosien aikana 
varastoitua energiaa. Hiilidioksidi 
nielee maapallon lähettämää pit-
käaaltosäteilyä. Ilman ja merten 
virtausten, sään ja ilmaston vuoro-
vaikutuksiin jää ihmisten korkeuk- 
silla enemmän energiaa käytettä-
väksi. Sään ääri-ilmiöt yleistyvät, 
maanpinnan läheisen ilman keski-
lämpötila nousee, jäätiköt sulavat ja 
merivesi nousee.

Sukupolviemme  
vastuu
Nykyisessä ilmastomuutoksessa 
on kysymys ihmisen aiheuttamas-

ta, ihmissukupolvien mittaisesta 
mullistuksesta, johon meidän su-
kupolviemme pitää tarttua. Vai te-
kisikö mieli jäädä historiaan ihmi-
sinä, jotka eivät osanneet mullistaa 
järjestelmäänsä niin että luonto ja 
ihmissuku voivat elää ja kehittyä 
tällä planeetalla? Tämä ei ole maa-
ilmanloppu, mutta me olemme 
vastuussa. 

Ajatteleva, tieteeseen nojaava 
ihmiskunta voi kääntää kehityksen 
suunnan, ja on jo kääntämässä si-
tä. Paljon on jo tehty viimeisen nel-
jänkymmenen vuoden aikana eikä 

edes USA:n presidentti pysty tätä 
työtä estämään.

Ekologinen  
rakennemuutos
Ilmastomuutosta ei torjuta pelkil-
lä yksilöiden ratkaisuilla. Tarvitaan 
tietoisuutta, joukkovoimaa, vaikut-
tamista politiikkaan ekologisen ra-
kennemuutoksen aikaansaamisek-
si, energian tuhlauksen lopettami-
seksi, uusiutuvan energian tuotta-
miseksi, päästöttömän tuotannon ja 
liikenteen edistämiseksi, hiilinielu-
jen kasvattamiseksi, asevarustelun 
ja sotien lopettamiseksi. 

Yhteiskuntien pitää siirtyä luon-
non ryöstämisestä vuorovaikuk-
seen, aineellisesta kasvusta ja ku-
lutuksesta tehokkuuteen ja kierrä-
tykseen. Tarvitaan ilmasto-ohjelma 
ja hallituksen pitää tuoda se edus-
kunnan käsittelyyn. 

Suomessa on tiedettä, tekniik-
kaa ja koulutusta, jolla on merki-
tystä maan rajojen ulkopuolella-
kin. Meidän vastuullamme on pi-
tää tuo tiede ja koulutus korkealla 
tasolla eikä lyhytnäköisten säästö-
jen kohteena.

LAURA RONTU
Meteorologi, eduskuntavaaliehdokas

Kriittisen keskustelun ja 
kulttuurin kohtaamispaikka. 
Maanantaiklubi 1/4, 6/5 ja 3/6 klo 19 – 21 
ravintola Oiva, Porthaninkatu 5 Kalliossa. Vetäjinä Maria 
Malmström ja Yrjö Hakanen. Vapaa pääsy.  

maanantaiklubi.blogspot.fi

HERROJA,  

GORILLOJA JA HÄVITTÄJIÄ VASTAAN

H urraani huudan noille meidän 
rauhanliikkeen aktivisteil-
le, ne uskaltaa pistää hanttiin 

herroille ja gorilloille!
Ketkä ovat tänään herroja ja ket-

kä gorilloja? Mikä meidän suoma-
laisten rauhaa tänään uhkaa?

Nyt on paljon pelissä. Yhdysval-
lat yrittää tehdä naapuristamme 
Venäjästä väen väkisin vihollista, 
myydä meille kalliita sotakoneita 
ja laittaa Suomen kansan maksa-
maan laskun.

Poliittisen eliitin herrat, rouvat ja 
miljonäärigorilla pääministeri Juha 
Sipilä myötäilevät kenraalien Nato-
hanketta uusien hävittäjien osta-
misesta Suomen armeijalle. Sietä-
mättömäksi tilanteen tekee se, että 
eduskuntapuolueet ovat yksimie-
lisiä hävittäjähankinnan tarpeesta. 
Jotta ne eivät näyttäisi olevan täy-
sin samoilla linjoilla, kinastellaan 
välillä siitä, montako hävittäjää 
hankitaan. 

Itsenäisen puolustuksen näkö-
kulmasta yksikin uusi hävittäjä on 
liikaa, koska samalla sitoudutaan 
ulkopuoliseen strategiaan ja huol-
tosuhteeseen. Eikä kyse ole puo-
lustuksesta vaan hyökkäysaseista, 
joilla voidaan lähteä USA:n ja Naton 
sotiin. Niissä yksi hävittäjä kuluttaa 
jopa yli 50 000 litraa kerosiinia tun-
nissa samalla kun kylvää kuolemaa. 

PÄÄTÖKSET hävittäjähankinnoista 
tekee tänä keväänä valittava edus-
kunta. On siis tärkeää vaikuttaa nyt, 

jotta eduskunnassa saadaan esil-
le vaihtoehto ja mahdollisimman 
moni puolue valitsee asevarustelun 
ja Naton sijaan rauhanpolitiikan ja 
Suomen itsenäisen puolustuksen.

64 hävittäjän hinnaksi on ker-
rottu 7 – 10 miljardia euroa. Sen li-
säksi tulevat käyttö- ja huoltoku-
lut, koneiden elinkaaren aikana 
arviolta 30 miljardia. Näin summia 
on verrata valtion tämän vuoden 
budjetin noin 55 miljardin loppu-
summaan. Tämä jos mikä kasvat-
taisi kestävyysvajetta ja johtaisi 
muiden menojen leikkaamiseen. 
  
RAUHANAKTIVISTIN näkökulmasta 
on selvää, että tarvitaan toisenlais-
ta turvallisuusajattelua, rauhan 
politiikkaa, kansalaisyhteiskun-

nan näkyvämpää roolia, hyvin-
voinnin rakentamista ja itsenäistä 
puolustusajattelua.

Hävittäjähankintoja vastaan on 
nyt syytä pitää ääntä. Kerätään yh-
dessä allekirjoituksia rauhanjärjes-
töjen adressiin eliitin hävittäjähan-
kintoja vastaan. Vedotaan poliitik-
koihin ja kaikkiin puolueisiin, että 
ne irtaantuvat hävittäjähankinnois-
ta ja ohjaavat miljardit hyötykäyt-
töön. Se onlisi myös ilmastoteko.

JP VÄISÄNEN
SKP:n puheenjohtaja, 

kansanedustajaehdokas

Allekirjoita vetoomus: Hävittäjäkaupat 
uuteen harkintaan – miljardit hyö-
tykäyttöön. www.adressit.com/havit-
tajakaupat_uuteen_harkintaan_-_mil-
jardit_hyotykayttoon

JP Väisänen, Riitta Häkälä ja rauhanlennokit Malmilla.

Meteorologi Laura Rontu.
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HEKAAN 
JÄTTIFUUSIO?

Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:n hallitus valmistelee kaik-
kien Hekan alueyhtiöiden fuu-
sioimista. Päätös asiasta aiotaan 
tehdä viimeistään kesäkuussa.

Alueyhtiöitä oli vuonna 2017 
vielä 21. Viime vuoden alusta ne 
yhdistettiin viiteen. Vuokralai-
saktiivi ja eräiden alueyhtiöi-
den hallituksissa SKP:n ja Hel-
sinki-listoja edustanut Eero 
Rasijärvi varoitti jo silloin, et-
tä tarkoitus on lopettaa kaikki 
alueyhtiöt.

Jättifuusio keskittää pää-
tösvaltaa ja heikentää lähes 
100 000 vuokralaisen vaiku-
tusmahdollisuuksia. Alueyh-
tiöiden hallituksissa on myös 
vuokralaisten edustajia ja alu-
eellista asiantuntemusta, joka 
fuusiossa vähenee. 

Hekan hallitusta johtaa apu-
laispormestari Anni Sinnemäki 
(vihreät). Hän ei suostu luopu-
maan kaksoisroolista, jossa yh-
tä aikaa johtaa ja valvoo Hekaa, 
vaikka tarkastuslautakunta 
on edellyttänyt kaksoisroolin 
purkua. Vuokralaisdemokrati-
an alasajo näyttää olevan myös 
kokoomuksen ja demareiden 
linja Hekan hallituksessa.

KENKÄÄ KESKUSTA- 
TUNNELILLE 2.0

Helsingissä valmistellaan taas 
keskustatunnelin rakenta-
mista. Hanke kaatui vuonna 
2008 yksityisautoilua suosi-
vana ja kalliina. Kenkää kes-
kustatunnelille -kansalaisliike 
keräsi sitä vastustavaan kun-
talaisaloitteeseen yli 12 000 
allekirjoitusta. 

Uusi valmistelu tapahtuu 
poikkeuksellisesti suoraan por-
mestari Jan Vapaavuoren (kok) 
alaisuudessa. Mukana ovat ol-
leet rakennusliikkeet, keskus-
tan yritykset ja kiinteistösi-
joittajat, mutta eivät asukkaat. 
Hankkeen yleissuunnitelman 
valmistelu aiotaan käynnistää 
vielä tämän kevään aikana. 

Kymmenen vuotta sitten 
tunnelin hinnaksi arvioitiin 
yli 700 miljoonaa. Nyt on esillä 
laajempi ”maanalainen kokoo-
jakatu”. Sen hinta noussee yli 
miljardiin euroon. 

Kommunistit haluavat 
ohjata rahat autotunnelei-
den sijasta joukkoliikenteen 
kehittämiseen. 

PERUSTURVA 
KUNTOON
K öyhyys ja eriarvoisuus ovat li-

sääntyneet Suomessa viime 
vuosikymmeninä. Köyhyys 

kasvoi huomattavasti 1990-luvun 
laman aikana jääden sen jälkeen 
edelleen korkealle tasolle. Mini-
misosiaaliturvalla elävän rahat 
eivät riitä kohonneisiin elin- ja 
asumiskustannuksiin, eivät aina 
edes välttämättömiin lääkkeisiin. 
EU:n määritelmän mukaan henki-
lö on köyhyysriskissä, jos hänellä 
on käytettävissään alle 60 prosent-
tia väestön mediaanitulosta. Hei-
tä on takuutuloa esittävän työryh-
män mukaan Suomessa 600 000 
– 700 000 ja määrä on kasvanut Si-
pilän hallituksen aikana.

Tarvitaan reilu  
korotus
On käynyt selväksi, että köyhyyson-
gelmaa ei ratkaista markkinoiden 
saatikka oikeistolaisten hallitusten 
toimesta. Aikaa toimenpiteisiin on 
ollut, mutta tahtoa on puuttunut.

SKP:n ratkaisu rikkaan Suomen 
köyhyysongelmaan on veroton  
1 200 euron syyperusteinen perus-
turva, joka maksetaan kaikille niille, 
jotka eivät voi itse hankkia elantoaan. 
Perusturvaa ei makseta rikkaille. Tu-
ki on kohdistettu sitä tarvitseville.

Monenlaisia malleja
Nyt vaalien alla on liikkeellä monta 
erilaista aloitetta siitä, miten sosiaa-
liturvaa tulisi uudistaa.

SKP:n esitys eroaa vihreiden ja 
Vasemmistoliiton esityksistä eten-
kin sen suhteen, mistä tasosta pu-
hutaan. Kuluttajatutkimuksen 
selvityksen mukaan välttämättö-
mään kulutukseen riittävän toi-
meentulon takaa noin 1 200 euroa 
kuukaudessa. Vihreiden ja vasem-
mistoliiton esitykset jäävät tästä 
kauas eikä niiden avulla päästä 
eroon viimesijaiseksi tarkoitetun 

toimeentulotuen pitkittyneistä 
asiakkuuksista.

Demareiden, kokoomuksen ja 
kristillisdemokraattien malleihin 
verrattuna vaatimuksemme on 
niin ikään euromäärältään korke-
ampi. Ratkaisevin ero on kuitenkin 
se, ettei SKP:n mallissa ajatella, et-
tä epäonnistuminen työnhaussa, 
koulutuspaikkojen puute tai ky-
vyttömyys toteuttaa byrokraattisia 
ohjeita voisi olla syy karenssiin tai 
joutumiseen alemman tuen piiriin. 
Työttömyys vähenee vain kunnolli-
sia työpaikkoja lisäämällä.

Mistä rahat?
1 200 euron perusturva lisää valtion 
menoja noin 4–5 miljardia vuodessa. 
Se voidaan rahoittaa perumalla vero-
helpotuksia, lisäämällä suurten tulo-
jen ja omaisuuksien verotusta sekä 
perumalla suurten työnantajien so-
siaalivakuutusmaksujen alennukset.

Suomessa omaisuuteen kohdis-
tuva verotus on keveämpää kuin 
EU-maissa keskimäärin. Ero on yli 
5 miljardia euroa vuodessa. Se voi-
daan kuroa umpeen korottamalla 
yhteisöveroa, palauttamalla varal-
lisuusvero, kiristämällä isojen pe-
rintöjen verotusta, verottamalla 
pääomatuloja samalla tavalla kuin 
ansiotuloja ja palauttamalla pörssi-
kauppojen varainsiirtovero.

Perusturvan uudistamisessa ei 
ole kyse vain rahasta. Kyse on perus-
oikeuksista, oikeudenmukaisuu-
desta ja ihmisarvosta. Viime kädes-
sä kyse on poliittisista valinnoista.

TIINA SANDBERG
SKP:n pääsihteeri, 

eduskuntavaaliehdokas

www.skp.fi/perusturva1200perustelu
www.skp.fi/perusturva1200rahoitus

VR JA POSTI KAUPAN?
L iikenne- ja viestintäministe-

ri Anne Berner on valmis-
tellut vielä ennen siirtymistä 

ruotsalaisen SEB-pankin hallituk-
sen raideyhteyksien hankeyhti-
öitä, joista voisi tulla yksityisiä ra-
hoitusmarkkinoita kiinnostava 
bisnes. Se on osa raideliikenteen 
yhtiöittämistä ja kilpailuttamista, 
jossa VR pilkotaan erillisiksi ka-
lusto-, kiinteistö-, kunnossapito- ja 
liikennöintiyhtiöiksi. 

Verovaroilla hankittu julki-
nen omaisuus aiotaan luovuttaa 
yhtiöiden käyttöön ja yksityisen 
voitontavoittelun välikappaleek-
si. Yksityiset yhtiöt poimisivat ru-
sinat pullasta. Niitä kiinnostavat 
vilkkaat yhteydet, kun taas tappiol-
liset yhteydet jäisivät VR:n huo-
leksi ja pahimmassa tapauksessa 
lopetettaisiin. 

Ensimmäisenä henkilöliiken-
teessä ollaan kilpailuttamassa kan-
nattavimpia yhteyksiä eli pääkau-
punkiseudun lähiliikennettä ja 
Etelä-Suomen taajamajunia. HSL:n 
hallituksessa tämän ovat hyväksy-
neet myös eduskunnan oppositio-
puolueiden edustajat. 

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy
Vaikka hallitus vakuuttaa uusien 
yhtiöiden säilyvän valtion omista-
mia, on pilkkomisessa yksityistä-
misen vaara. Hallitus siirsi jo Suo-
men Rata -hankeyhtiön omistuk-
sen Valtion kehitysyhtiö Vakeen, 
joka ei ole eduskunnan suorassa 
ohjauksessa. 

Kun hallitus perusti Vake Oy:n, 
esitti pääministeri Juha Sipilä sen 

tavoitteeksi myydä valtion osake-
omistusta ja käyttää rahat sellai-
sen yritystoiminnan tukemiseen, 
joka uudistaa elinkeinorakennet-
ta. Vake Oy on siis perustettu yk-
sityistämistä silmällä pitäen, vaik-
ka Sipilä selittää, ettei osakkeiden 
siirto Vakeen ei ole vielä niiden 
myyntipäätös. 

Myös Posti Group Oyj:n osak-
keista siirrettiin joulun alla 49,9 % 

Vake Oy:n omistukseen. Samaan 
aikaan postipalveluja heikennetään 
kiihtyvällä tahdilla. Julkisen palve-
lun velvoitekin koskee enää vain 
Posti Groupin tytäryhtiötä, Suomen 
Postia, ei emoyhtiötä.

Suunta muutettava
SKP vaatii, että VR ja Posti palaute-
taan toteuttamaan julkisen palvelun 
tehtävää. Kumpikin on tärkeässä 
asemassa ylläpidettäessä palveluita 
eri puolilla maata. Tarvittaessa nämä 
palvelut tulee rahoittaa budjettiva-
roista, kuten sekä Postin että VR:n 
osalta tehtiin 90-luvun alkuun asti. 

Palvelutasoa on parannettava. 
Esimerkiksi rautateiden paikallis-
liikenne on palautettava vähintään 
suurempien kaupunkien ympäril-
le. Koko maan tasapainoiseen ke-
hittämiseen ei markkinaehtoinen 
yritystoiminta pysty. Tarvitaan pit-
käjänteistä suunnittelua ja koko 
kansan omistuspohjaa.

JUSSI-PETTERI LAPPI
Postinjakaja, talonmies, Pitäjänmäki

Kansanedustajaehdokas

Tiina Sandberg on kiertänyt SKP:n vaaliautolla Helsingin lähiöissä ja 
toreilla keskustelemassa perusturvasta.

Helsingin seudun lähijunat kiinnostavat yksityistä bisnestä.

Kansalaistoiminta pysäytti 
keskustatunnelin hankkeen 
2008. Toimintaa tarvitaan taas.
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Sote uusiksi, lähipalvelut turvattava

S
ote kaatui, ja hyvä niin. 
Mutta se ei kaatunut 
perustuslakiin, aikatau-
luun tai uudistuksen 
suuruuteen, kuten Ju-
ha Sipilä ja Petteri Or-
po väittivät. Sote kaatui 

markkinamalliin, jossa yksityinen 
bisnes syrjäytti perusoikeudet. Sen 
sijaan, että jatkettaisiin tähänasti-
selta pohjalta, vain pienemmin as-
kelin, tarvitaankin uusi suunta.

Parin edellisen hallituksen aika-
na jopa eduskuntaryhmien yhdes-
sä sopimat sote-esitykset kaatuivat, 
kun pyrkimys keskittää palvelujen 
järjestäminen koko maassa vain vii-
den sote-alueen vastuulle hukkasi 
demokratian ja kuntien roolin.

Perusoikeudet  
eivät ole bisnestä
Suurin syy Sipilän hallituksen sote-
mallin kaatumiseen oli keskustan, 
kokoomuksen ja perussuomalais-
ten syksyllä 2015 tekemä lehmän-
kauppa, joka sotki liikevoittoja ta-
voittelevat yhtiöt laajasti mukaan 
julkisiin palveluihin. Markkina-
ehtoisuus tuotiin sellaisiin palve-
luihin, jotka perustuslain mukaan 
tulee taata yhdenvertaisesti kaikil-
le riippumatta tuloista, asuinpai-
kasta tms. Maakuntalakipaketis-
sa markkinamalli ulotettiin myös 
työvoimapalveluihin. 

Sote-yhtiöiden ja markkina-ajat-
telun otetta hallituksen valmiste-
luista kuvaa jääräpäisyys, jolla hal-

litus toi uudelleen eduskuntaan 
perusteiltaan samat esitykset, jotka 
perustuslakivaliokunta oli tyrmän-
nyt jo kolmeen kertaan. 

– Uuden valmistelun lähtökoh-
daksi pitääkin ottaa sama periaate, 
joka on laissa perusopetuksesta: 
toimintaa ”ei saa järjestää taloudel-
lisen voiton tavoittelemiseksi”.

Eroon  
menoleikkurista
Toinen iso virhe on ollut uudis-
tuksen sitominen valtion menojen 
leikkaamiseen. Se on ristiriidassa 
palvelutarpeiden kasvun ja nykyis-
tenkin resurssien riittämättömyy-

den kanssa. ”Säästöjä” olisi haettu 
karsimalla lähipalveluja ja nosta-
malla palvelumaksuja. 

Leikkauspolitiikkaa ovat toteut-
taneet vuorollaan kaikki eduskun-
tapuolueet – myös Helsingin por-
mestari Jan Vapaavuori (kok). Nyt 
hallitus meni vielä pidemmälle ja 
esitti lakiin automaattista meno-
leikkuria. Sitä perustuslakivalio-
kunta ei hyväksynyt. 

– Leikkaamisen sijaan pitää jat-
kossa lisätä etenkin peruspalvelu-
jen rahoitusta, palkata (ja kouluttaa) 
lisää työntekijöitä ja vähentää eriar-
voisuutta palveluissa alentamalla 
maksuja. 

Esimerkiksi terveyskeskusten 
jonot voi Lääkäriliiton mukaan 
poistaa koko maassa palkkaamalla 
tuhat lääkäriä ja tuhat hoitajaa lisää. 
Se maksaa noin 200 miljoonaa eu-
roa vuodessa – saman verran kuin 
hallitus käytti vuodessa sote-hank-
keen valmisteluun. Rahaa kyllä löy-
tyy, vaikka luopumalla taisteluhä-
vittäjien hankinnasta.

Lähipalvelut  
kunnissa
Kolmas sote-esitysten valuvika on 
ollut yksipuolinen usko suuriin yk-
siköihin. Erikoissairaanhoidossa 
suuruudesta on etua. Perustervey-

denhuollossa ja sosiaalipalveluissa 
taas on pikemminkin hyvä, jos pal-
velu järjestetään lähellä. Se edistää 
yhdenvertaisuutta, ihmisten tarpei-
den tuntemusta, yhteyksiä kunnan 
muuhun toimintaan, ennaltaehkäi-
syä ja vaikutusmahdollisuuksia. 

Mitä järkeä on esimerkiksi kes-
kittää vanhusten kotihoidon järjes-
täminen 1,6 miljoonan asukkaan 
Uudenmaan maakuntahallinnolle? 
Missään muussa maassa ei ole siir-
retty kaikkia sote-palveluja kunnis-
ta maakuntatason vastuulle. 

–  SKP esittää, että peruspalvelut 
järjestetään pääosin kunnallisina 
lähipalveluina, joihin voi vaikuttaa 

KATUJEN, TYÖPAIKKOJEN JA 

LÄHIÖIDEN ÄÄNI EDUSKUNTAAN

O n aika tuoda katujen, 
työpaikkojen, 
lähiöiden ja muiden 
nyt päätöksenteosta 

syrjäytettyjen ääni kuuluviin: 
tämä ei enää käy! 

Suomen kommunistisen puolue 
vaatii siirtymistä rahan vallasta 
kansan valtaan. SKP esittää 
vaaliohjelmassaan yhdeksän 
tavoitetta, joiden puolesta 
SKP:n ehdokkaat toimivat 
yhdessä muiden muutosta 
haluavien kanssa.  

1.	 Perusturva	1	200	euroon	kuukaudessa verottomana niille, 
jotka eivät voi muuten saada toimeentuloaan. Rahat 
uudistukseen suuria tuloja, pääomia ja suuryhtiöitä 
verottamalla.

2. Julkisten palvelujen ja niiden maksuttomuuden 
laajentaminen. On panostettava koulutukseen, 
varhaiskasvatukseen ja lapsiperheiden tukeen. Vuokrakatto 
ja -sääntely.

3. Nuorille ja opiskelijoille tulevaisuus, mm. toimeentulo, 
koulutus, tiloja, maksuton ehkäisy ja päätösvaltaa. 

4. Työajan lyhentäminen 6 tuntiin päivässä tai 30 tuntiin 
viikossa palkkaa alentamatta. Työntekijöille valtaa työnsä 
järjestämiseen. Työttömyysturvaa leikkaava aktiivimalli 
peruttava. Eläkkeet kuntoon. 

5. Ilmastonmuutoksen torjunta ja ekologinen rakennemuutos. 
Suomi hiilineutraaliksi 2030. Uusi kaivoslaki. 

6. Rauhanpolitiikka asevarustelun ja rasismin vaihtoehdoksi. 
Hävittäjähankinnoista luovuttava. Pakolaisia ei saa palauttaa 
sotaa käyviin maihin. Ei rasismille ja fasismille. Kohti 
toisenlaista Eurooppaa.

7. Vaihtoehto julkisten palvelujen leikkaamiselle ja 
yksityistämiselle. Kuntien lähipalvelujen puolesta, ei sote-
markkinamallille. Perusterveydenhoito ja vanhuspalvelut 
kuntoon. 

8. Julkisia vapaa-ajan palveluja ja Yleisradion toimintaa 
kehitettävä.

9. Humanismi velvoittaa turvaamaan yhdenvertaisuuden ja 
vähemmistöjen oikeudet. ILO 169 sopimus ratifioitava.

www.skp.fi/eduskuntavaaliohjelma2019
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Sote uusiksi, lähipalvelut turvattava

lähidemokratialla. Maakunnan vas-
tuulla olisivat erikoistason palvelut.

Yhtiöiden  
pyöröovet kiinni
Neljäs ongelma hallituksen sote-
mallissa oli markkinaehtoinen mo-
nituottajamalli ja maakunnissa tilaa-
jan ja tuottajan eriyttäminen. Se oli-
si pirstonut palveluja, vaikeuttanut 
valvontaa, lisännyt kustannuksia ja 
alistanut työntekijät kilpailutusten 
epävarmuuteen. Vanhuspalvelujen 
kriisi kertoo jo siitä, mihin tämä vie.

Markkinaehtoisuus teki koko 
palvelujärjestelmästä myös riski-
alttiin EU:n kilpailulakien tulkin-

noille. Sama olisi koskenut TTIPn 
ja CETAn kaltaisten kauppasopi-
musten kansainvälisille sijoittajille 
antamaa suojaa. 

– Nämä riskit vältetään pitämäl-
lä lakisääteiset palvelut pääsääntöi-
sesti kuntien ja maakuntien omana 
toimintana, jota voidaan tarvittaes-
sa täydentää ostopalveluilla.

Uudessa valmistelussa on sul-
jettava kokoomuksen ja sote-
yhtiöiden pyöröovet. Julkisista 
palveluista ja perusoikeuksis-
ta ei saa tehdä kauppatavaraa 
markkinoille. 

YRJÖ HAKANEN
EU-vaaliehdokas

HELSINKI TEKI VIIME VUONNA VOITTOA YLI 400 MILJOONAA

4 09 miljoonaa euroa ylijää-
mää viime vuodelta. Summa 
ei kerro pörssiyhtiön voitois-

ta vaan Helsingin kaupungin vii-
me vuoden alustavasta tilinpää-
töksestä. Kaupungin rahavarat 
paisuvat samaan aikaan kun päi-
väkodeissa, kouluissa, vanhusten 
hoidossa ja muissa palveluissa on 
liian vähän rahaa, työntekijöitä ja 
tiloja. 

Alustavan tilinpäätöksen mu-
kaan kaupunki käytti työntekijöi-
den palkkoihin viime vuonna lä-
hes 60 miljoonaa euroa vähem-
min kuin budjettiin oli varattu. 
Näin siitä huolimatta, että muun 
muassa päiväkodeissa ja van-
huspalveluissa on huutava pula 
työntekijöistä. 

Kaupunki ”säästi” viime vuon-
na myös jättämällä käyttämättä 5 
miljoonaa nuorten syrjäytymisen 
ehkäisyyn varatuista määrära-

hoista ja yli 20 miljoonaa koulujen 
peruskorjausvaroista. 

Toisaalta verovaroja käytettiin 
aiempaa enemmän palvelujen osta-
miseen yksityisiltä yhtiöiltä. Palve-
lujen ostot kasvoivat viime vuoden 
aikana 70 miljoonalla eurolla. 

Viime vuoden alustavan tilinpää-
töksen tulos on yli 200 miljoonaa 
euroa talousarviota parempi. Eivät-
kä alustavassa 409 miljoonan ylijää-
mässä ole edes mukana kaupungin 
omistamien yhtiöiden voitot. 

Siinä missä useimpien muiden 
kuntien velat kasvoivat, Helsinki 
vähensi velkoja. Lisäksi Helsingil-
lä on lainasaatavia enemmän kuin 
velkoja. 

Miksi ylijäämiä jemmataan?
Helsinki on tehnyt vuodesta 2003 
alkaen jatkuvasti ylijäämää. Samal-
la kaupungin pankkitileille tallet-
tamat rahavarat ovat kasvaneet, 

kun vain osa ylijäämistä on käytet-
ty seuraavina vuosina. Vuonna 2012 
rahavarat olivat 667 miljoonaa, mut-
ta vuonna 2017 jo yli 1 316 miljoonaa 
euroa, vaikka viime vuosien lukuihin 
eivät enää sisälly yhtiöitettyjen ener-
gia- ja satamalaitosten ylijäämät.

Rahaa palvelujen parantami-
seen, työllistämiseen ja asumiskus-
tannusten nousun hillitsemiseen 
pääkaupungilla olisi siis läjäpäin. 
Silti valtuusto hyväksyi yksimieli-
sesti tällekin vuodelle budjetin, jos-
sa tavoitellaan taas satoja miljoonaa 
lisää ylijäämiä, mutta alimitoitetaan 
palvelujen määrärahoja. 

Miksi ylijäämistä ei ohjata lisää 
rahaa palveluihin? Tehdäänkö näin 
tilaa yksityisille markkinoille? Vai 
ovatko pormestari Jan Vapaavuo-
ren miljardihankkeet keskustan 
autotunneleista tärkeämpiä kuin 
asukkaiden hyvinvointi? 

YRJÖ HAKANEN

Helsingille jatkuvasti ylijäämää

Vuonna	2012			 ylijäämä		 139 miljoonaa  €

Vuonna	2013	 	 ylijäämä		 194 miljoonaa  €

Vuonna	2014			 ylijäämä		 379 miljoonaa  €

Vuonna	2015			 ylijäämä		 282 miljoonaa €

Vuonna	2016			 ylijäämä		 496 miljoonaa €

Vuonna	2017			 ylijäämä		 481 miljoonaa  €

Vuonna	2018			 ylijäämä		 409 miljoonaa €.

KAUPUNKI ON	tehnyt	ylijämää	koko	ajan	vuodesta	2003	alkaen.	
Luvut	ovat	kaupungin	tilinpäätöksestä	ja	2018	tieto	on	alustavasta	
tilinpäätöksestä.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/julkaisut/
talouden_julkaisut

Leikkauksia vastaan eduskunnassa,  
valtuustossa alibudjetoinnin 
puolesta

J
uha Sipilän hallitus oli 
huomattavan epäsuo-
sittu vallassaolonsa ai-
kana, ja oppositiopuolu-

eet ovat arvostelleet sitä hyvis-
tä syistä. Mutta millaista poli-
tiikkaa oppositio on itse tehnyt 
tällä hallituskaudella? Tässä 
muutama esimerkki Helsingin 
kunnallispolitiikasta.

Vihreät ovat koko hallitus-
kauden ajan arvostelleet hal-
litusta koulutusleikkauksista. 
Huomaamatta kuitenkin jää-
vät Helsingin omat paikalliset 
koulutusleikkaukset: alakou-
luja on yhdistetty, sivutoimipis-
teitä lakkautettu ja koulutuk-
sen määrärahoja alibudjetoitu. 
Helsingissä nuorten ihmisten 
määrä kasvaa nopeasti, ja kou-
lutukseen tarvittaisiin lisää 
resursseja.

Sosialidemokraatit ovat puo-
lustaneet eläkeläisten asemaa, 
ja Vasemmistoliitto lupaa edis-
tää eduskuntavaaleissa sosi-
aalista oikeudenmukaisuutta. 
Helsingin kaupunginvaltuus-
tossa myös nämä puolueet ovat 
kuitenkin hyväksyneet yksimie-
lisesti budjetit, joissa muun mu-
assa sosiaalipalveluihin mitoi-
tetaan riittämättömästi rahaa 
samalla kun kaupunki tahkoaa 
ylijäämiä. Esimerkiksi lasten-
suojelu ja vanhusten kotihoi-

to ovat Helsingissä monin paikoin 
ylikuormittuneet.

Perussuomalaiset oli hallitukses-
sa hyväksymässä muun muassa nyt 
kaatuneen sote-mallin. Sen ainoita 
omia vaatimuksia hallituksessa oli 
maahanmuuttopolitiikan tiuken-
taminen. Samanlainen rooli perus-
suomalaisilla on myös Helsingin 
valtuustossa, jossa se hyväksyi bud-
jettikäsittelyssä kaikki muut pal-
velujen heikennykset, mutta vaati 
maahanmuuttajien kotouttamisen 
rahoituksen leikkaamista. Muuten 
puolue on herännyt lähinnä vastus-
tamaan kasvisruoan tarjoamista tai 
sukupuolineutraaleja wc-tiloja.

Kiky-sopimus oli hallituksen 
hyökkäys työntekijöitä kohtaan. 
Oppositiopuolueet arvostelivat 
eduskunnassa sopimusta tiukasti, 
mutta kun kaupunginvaltuustossa 
tuli aika päättää kaupungin työn-
tekijöiden lomarahojen leikkaami-
sesta, puolet vihreistä äänesti ko-
koomuksen mukana lomarahojen 
leikkausten puolesta. Kuntaliiton 
ja Kuntatyönantajan hallinnossa 
myös Helsingin edustajat kannat-
tivat kiky-sopimusta.

Hallituspuolueiden  
lupaukset eivät  
paljoa antaneet
Keskusta lupasi edellisten edus-
kuntavaalien alla laittaa Suomen 
kuntoon. Perinteisesti aluepolitii-

kasta tunnettu puolue on asettu-
nut tukemaan väestön ja palve-
lujen keskittämistä. Metropoli-
politiikka ei hyödytä maaseutuja, 
mutta ei myöskään kaupungeis-
sa asuvia ihmisiä.

Helsingin kokoomuslainen 
pormestari Jan Vapaavuori joh-
ti sote-kapinaa ennen muuta es-
tääkseen isojen kaupunkien joh-
tajien vallan kaventumisen. Sen 
enempää valinnanvapausmal-
lin ongelmista kuin sote-uudis-
tukseen sisältyneestä määrära-
haleikkurista Vapaavuori ei pa-
hemmin puhunut. Kun pääkau-
punkiseudun valtuustot lopulta 
äänestivät sote-uudistusta vas-
taan, useimmat Kokoomuksen 
kansanedustajat olivat poissa 
äänestyksestä.

Kun ilmastonmuutos nou-
si viime syksynä lopultakin tär-
keäksi poliittiseksi keskustelun-
aiheeksi, myös Kokoomus lupasi 
muiden mukana hillitä ilmaston-
muutosta. Samaan aikaan Hel-
singissä Kokoomus valmistelee 
jättihanketta yksityisautoilun 
puolesta: keskustatunnelia, jon-
ka kustannukset olisivat valtavat, 
mutta hyötyjinä lähinnä muuta-
mat suuret keskustan yrittäjät 
ja kiinteistönomistajat. Eikö nyt 
olekaan pakko toimia ilmaston-
muutoksen jarruttamiseksi?

HEIKKI KETOHARJU
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Henri Autero
Datanomi, blogisti
Nokia
(Sitoutumaton)
henriautero.blogspot.com 
 
Tärkein teemani on 
todistaa eriarvoisuus 
ja luokkayhteiskunnan 

olemassaolo; järjestysvallassa, 
kasvatuksessa, laeissa ym. 
Toki vielä tärkeämpää 
on puuttua siihen, 

esim. vähentämällä 
luokkakontrollia.

Iro B. Isberg
Suntio/Vahtimestri (JV)
Maunula
(Sitoutumaton)
https://www.facebook.com/
Jatkoon/ 

Hallitus on #leikkausmestari 
ja minä olen #vahtimestari.

EHDOLLA EDUSKUNTAAN HELSINGISTÄ

Elina 
Järvenpää 
Diplomi-insinööri, eläkeläinen
Itäkeskus
elina.jarvenpaa.vaalit@gmail.com, 
facebook.com/elina.jarvenpaa.33

Suomi ei ole valmis. Nyt 
meillä on tilaisuus ja tarve 

palauttaa hyvinvointia 
kansallemme. Tällä 
kaudella pienituloisten 
määrä Suomessa kääntyi 

huippuvuosien jälkeisestä 
vähentymisestä taas 

nousuun.

Jenni 
Korhonen 
Master of Sciences 
Vartiokylä

Omakohtainen tavoite on 
avartaa elämää sairauksien 
ja/tai vammojen kanssa 

eläville. 

Mikko 
Korhonen
Opiskelija
Pakila
Hyvinvointivaltion, 
julkisten palvelujen ja 
perusoikeuksien puolustaja.

 

www.skp.fi

Jukka Laitinen
Ravintolakokki, eläkeläinen
Tapaninvainio

Tätä soppaa ei enää 
kokkikaan keitä. Tarvitaan 
uudet reptit.

Matti Laitinen
Kirjailija
Vallila
(STP)
matti.laitinentt@gmail.com, 
facebook.com/matti.laitinen3,	
masanlaari.blogspot.com

Vammaisten ja 
vanhusten ihmisarvon, 

ihmisoikeuksien ja 
perusturvan puolesta. 
Olen dementoituneen 

faijan kundi ja 
kehitysvammaisen kundin 

faija.

Heikki 
Männikkö
Laborantti, toimittaja 
Hermanni
(STP)

Sote-palveluja kehitettävä 
julkisina toimina. 

Perustettava valtion 
yhtiö, joka hoitaa 
energian siirron ja 
myynnin. Posti, väylä- ja 

tieverkosto, alko, kaivos- 
ja pelitoiminta otettava 

valtiolle.

Kari Plyhm 
Ajoneuvoyhdistelmän  
kuljettaja
Käpylä
(Sitoutumaton)
heidip@suomi24.fi

 
Kaikkien puolesta.

Arja Putkonen
Lähihoitaja
Itä-Helsinki 

Kaikille oikeus hyvään 
hoitoon, oli kukkaro pieni tai 
suuri. 

Janne 
Rahikainen 
Rakennusmies
Tapaninvainio
(STP) 
 
Talous tulee ohjata 
palvelemaan yhteistä etua. 
Yhteiskunnan sosiaaliset 

velvoitteet tulee toteuttaa 
yhteiskunnallisesti 
toteutetuilla palveluilla.

Ville 
Rahikainen 
Leipomotyöntekijä, 
pääluottamusmies
Malmi
(STP) 

Aktiivimallin ja kiky:n 
peruuttaminen. 

Vuokrankorotusten 
rajoittaminen. 
Isäntämaasopimus 
on irtisanottava ja 
yhteistyö NATO:n kanssa 

lopetettava.

Laura Rontu
Meteorologi 
Tammisalo
LR_2017@aitta.net

Pelastetaan maapallo eikä 
kapitalismia. Asevarustelua 
ja kansalliskiihkoilua 
vastaan kansainvälisen 
solidaarisuuden 

puolesta. Suomen tiede, 
tekniikka ja koulutus 
maailmanlaajuiseen 
ilmastotyöhön. 

Tiina 
Sandberg
SKP:n pääsihteeri
Puistola
tiina.sandberg@skp.fi,	facebook.
com/tiina.m.sandberg , 
twitter.com/TiinaMSandberg, 
tiinamariasandberg.wixsite.com/
ehdollaeduskuntaan tiktok:@
tiinamariasandber

Olen 45-vuotias, SKP:n 
pääsihteeri ja ärhäkkä 
kansalaisaktivisti.  
Epäkohtia ei saa 

hyväksyä, niihin pitää 
tarttua ja ne pitää 

muuttaa!

Juha-Pekka 
Väisänen
SKP:n puheenjohtaja,  
käsitetaiteilija
Kluuvi 
juha-pekka.vaisanen@skp.fi,	
jpvaalit2019.blogspot.com,	FB	JP	
Väisänen, TWITTER @JPVAISANEN, 
INSTAGRAM jpvaisanen 
 

Kommunistien nokkamies, 
rauhanaktivisti ja 
käsitetaiteilija, joka haluaa 
muuttaa maailmaa. Kiertää 
Helsingin toreilla ja lähiöissä 

keskustelemassa paremmasta 
tulevaisuudesta.

Jussi-Petteri 
Lappi
Postinjakaja, talonmies
Pitäjänmäki 
jussi-petteri.lappi@pp.inet.fi

Monessa mukana 
oleva paikallisaktiivi 

Pitäjänmäestä. Suuressa 
mittakaavassa tavoitteita 
julkisten palvelujen 
alasajon lopettaminen, 
ympäristönsuojelu sekä 

Suomen itsenäisyys ja 
liittoutumattomuus. 
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[kolumni]

www.skp.fi

OTA YHTEYTTÄ, 
LIITY MUKAAN

Muutos kasvaa kaduilla, 
mielenosoituksissa, työpaikoilla, 
asuinalueilla ja järjestöissä. 
Siellä, missä toimimme yhdessä. 
Se kasvaa sykkivistä sydämistä.   

Poliittinen eliitti ei omista 
politiikkaa. Vaikuttaminen ei 
tapahdu vain parlamentissa tai 
pörssiyhtiöissä. 

TYÖLÄISTEN JA KANSOJEN  
EUROOPAN PUOLESTA

K riisit ja protestit eri puolilla 
Eurooppaa kertovat kasvavas-
ta kuilusta euroeliitin lupaus-

ten ja ihmisten arjen todellisuuden 
välillä. Toiveet ja vaatimukset toi-
senlaisesta Euroopasta törmäävät 
EU:n sopimuksiin, uusiliberalisti-
seen politiikkaan ja epädemokraat-
tiseen hallintoon.

Suomen kommunistinen puo-
lue haluaa perusteiltaan toisen-
laista Eurooppaa, jossa toteutu-
vat työntekijöiden oikeudet, so-
siaalinen oikeudenmukaisuus, 
demokratia, ekologisesti kestävä 
kehitys, rauha ja kansainvälinen 
solidaarisuus. 

SKP on osa Euroopan vasemmis-
toa, jonka muodostavat 26 jäsen-
puoluetta ja 6 tarkkailijajäsentä. 

Suomesta siihen kuuluu myös Va-
semmistoliitto. Euroopan vasem-
mistolla on EU-vaaleissa yhteinen 
ohjelma, Edistyksellinen tie ulos 
EU:n kriisistä.

Lisäksi SKP on mukana lähes 30 
kommunistisen, vasemmistolaisen 
ja ekologisen puolueen vetoomuk-
sessa työväen ja kansojen etuja pal-
velevan Euroopan puolesta. Vetoo-
mus tukee Yhtyneen vasemmiston 
ja pohjoismaisen vihreän vasem-
miston GUE-NGL ryhmän jatkoa 
EU-parlamentissa. 

Vetoomuksen allekirjoittajia 
ovat Belgian työväenpuolue, Es-
panjan Yhtynyt vasemmisto, Kyp-
roksen Akel, Saksan vasemmisto 
Die Linke ja kommunistiset puolu-
eet mm. Britanniasta, Espanjasta, 

Italiasta, Itävallasta, Kataloniasta, 
Luxemburgista, Portugalista, Rans-
kasta, Saksasta, Tanskasta ja Tshe-
kin tasavallasta. Suomesta mukana 
on vain SKP.

SKP:n ehdokkaita 
EU-vaalissa
SKP:n ehdokkaana EU-parlament-
tiin ovat mm. toimittaja Yrjö Ha-
kanen, toimistosihteeri Anneli 
Korhonen (sitoutumaton) ja Tiina 
Sandberg Helsingistä sekä opis-
kelija Jiri Mäntysalo Porista, Tie-
donantajan päätoimittaja Petra 
Packalén Tampereelta, Vaihtoehto 
EU:lle -kansalaisliikkeen puheen-
johtaja Arjo Suonperä Espoosta ja 
varapuheenjohtaja Miguel Lopez 
Jyväskylästä.

Savolaisena Helsingissä 
ja Euroopassa

Haluan toimia kansanvallan puolesta rahan valtaa vastaan. 
Mielestäni vanhukset, vammaiset ja muutkaan ihmiset eivät 
ole myytävänä. Ihmisarvo on loukkaamaton ja kaikki maail-
man ihmiset ovat tasa-arvoisia samoine oikeuksineen ja vel-
vollisuuksineen. Kaikille tarpeidensa mukaan ja kaikilta ky-
kyjensä mukaan, Marxin hengessä.

Vastustan sodanlietsontaa, asevarustelua ja ympäris-
tön saastuttamista turhilla hävittäjähankinnoilla. Pien-
suomen hallitsijat ovat törsäämässä miljardeja uusiin hä-
vittäjiin samaan aikaan kun moralisoivat lentomatkus-
tamisen päästöistä. Jokainen rehellinen ja jonkinlaisen 
historiamuistin omaava tajuaa hävittäjien olevan hyö-
dyttömiä tositilanteessa. Ne tuskin ehtivät edes nous-
ta pilvien päälle, kun jo rysähtäisi, ja ikävä kyllä siinä me-
nisi paljon muitakin ihmishenkiä kuin sotaintoilijat.  



Hyvinvointivaltion härskin alasajon sijaan täytyy meidän yh-
dessä satsata julkisten rahojemme valvontaan, veronkierron 
estämiseen ja rakentaa yhteisillä rahoillemme hyvää asu-
mista, säällisiä työpaikkoja, tasokasta koulutusta sekä ajan 
tasalla olevaa terveydenhoitoa. Sosiaalisten ja terveysongel-
mien ehkäisyyn täytyy investoida, nykyinen tulipalojen sam-
mutustaktiikka ei toimi.

Feministinä toimin naisten hyväksikäyttöä vastaan joka 
tasolla. Kiky-sopimus pitää mitätöidä ja menetetyt ansiot 
korvata kunnissa työskenteleville naisille, tietenkin myös 
miehille.

Rasismi, väkivalta ja naisviha kulkevat käsikädessä uu-
den normaalin eli uusliberalistisen valehtelun kanssa. Sil-
loin kun muista tehdään toisia ja pönkitetään minäminä-
ajattelua, on kyse vallanhalusta, rahasta ja omaisuudesta. 



Kirjoitan tätä piensuomen porvarihallituksen eron jälkeen 
ja helpottuneena totean, että onneksi nuo kammottavat nel-
jä vuotta ovat nyt takana päin. Porvarihallitus erosi tehtyään 
määrättömästi hallaa kansanvallalle. Hyvinvointivaltiota 
ryöstivät minkä kerkesivät. Nyt selitellään asioita parhain 
päin.

Kehotan äänestämään rehellisiä toverei-
tamme eduskuntavaaleissa ja EU-vaaleissa. 
Työkansan pahin virhe olisi nyt jäädä passiivisena tuleen ma-
kaamaan. Toverit, on toiminnan aika!

ANNELI KORHONEN 

Kirjoittaja on EU-vaaliehdokas, 

asukasaktiivi ja töissä ruotsinkie-

lisissä sote-palveluissa. Ruotsissa 

asuessaan hän oli perustamassa 

ruotsinsuomalaisten Liljakoulua.

Suomen kommunistisen 
puolueen jäsenyys on 
kannanotto rahavaltaa, riistoa, 
syrjintää ja sotaa vastaan. 
SKP:ssä olet toverina mukana 
puolustamassa kaikkien 
ihmisarvoa, demokratiaa, 
ympäristöä ja heikommassa 
asemassa olevia – avaamassa 
tietä uudenlaiseen sosialistiseen 
yhteiskuntaa.
Toisenlainen maailma on 
mahdollinen. Se rakennetaan 
yhteistyöllä, humanismilla, 
luokkatietoisuudella 

ja kansainvälisellä 
solidaarisuudella. Ota askel 
parempaa maailmaa kohti ja 
liity nyt!

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

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

EESPÄIN 1/2019
Julkaisija SKP:n Helsingin 
kaupungin piirijärjestö ry. 
Päätoimittaja Heikki Ketoharju. 
Toimittaja Yrjö Hakanen. Kuvat 
Toivo Koivisto, Veikko Koivusalo 
ja Miguel Vera. Taitto Sari 
Toivola. Painatus TA-Tieto Oy 
Helsinki. 

1918 muistopaikat nyt verkossa

SKP:n ja Helsinki-listojen val-
tuutettu Yrjö Hakanen teki 
vuonna 2005 aloitteen Santa-

haminassa olevan vuoden 1918 jouk-
kohaudan historian ja sinne hau-
dattujen Suomenlinnan vankilei-
reillä kuolleiden punaisten nimien 
selvittämiseksi. Aloite johti Helsin-
gin sotasurmat 1917-1918 tutkimuk-
seen, jossa selvitettiin sisällissodan 
vaiheet Helsingissä ja punavankilei-
reillä kuolleiden punaisten nimet. 

Helsingin punavankileireillä oli 
kesäkuussa 1918 yli 13 000 punais-
ta, joukossa 1 100 naista ja 30 lasta. 
Heistä 1 554 kuoli leireillä ja ainakin 
46 välittömästi vapauduttuaan. 

Hakanen jatkoi aloitetta ehdo-
tuksella vainajien nimien saami-
seksi esille joukkohaudan yhte-
yteen. Tähän ei kaupungin johto 
ollut valmis, mutta monien vaihei-
den jälkeen avattiin tammikuus-
sa verkkojulkaisu 1918 muistopai-

koista Helsingissä. Se sisältää myös 
henkilötiedot Santahaminan jouk-
kohaudan vainajista ja tiedot muis-
ta leireillä menehtyneistä. Lisäk-
si avattiin virtuaalimuistomerkki, 
joka on nähtävissä Suomenlinnan 
museossa. Julkaisut ovat tuottaneet 
kaupunginmuseo ja historiatoimi-
kunta yhteistyössä eri arkistojen 
kanssa.  

https://muistopaikat1918.hel.fi/

Yhtyneen vasemmiston GUE/NGL -ryhmän edustajat protestoivat EU-parlamentissa veroparatiiseja  
ja leikkauspolitiikkaa vastaan.
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Tiedonantaja-lehden verkkokaupasta löytyy monipuolinen valikoima kirjoja. 
Kaunokirjallisuutta, marxilaisuutta, pamfletteja, sarjakuvia ja valokuvakirjoja. 

Edullisesti, kannattaa tutustua www.tiedonantaja.fi/kauppa.

Karl Marx
Pääoma 1 – 3
Ohittamaton perusteos kapitalismista.  
TA-tieto Oy

Yht. 40 €

Pentti Sainio
Minne Suomi pommittaa?
Suomen asehankintojen salatut taustat.  
Intokustannus.

20 €

Pentti Haanpää
Haanpään parhaat
Lukijaäänestyksellä valitut novellit.

20 €

Osta verkkokaupasta tai puhelimitse
Nämä ja paljon muuta www.tiedonantaja.fi/kauppa. 
Puhelimitse (09) 7743 810. 

Hintoihin lisätään postikulut.

Tutustu Tiedonantajan 

Tiedonantaja
Kuukausilehti paperilla ja digilehti verkossa.
Vuositilaus 95 € (opiskelijat ja työttömät 70 €).

Naomi Klein
Kun ei ei riitä
Vastaisku ja vaihtoehtoja sokkipolitiikalle.

15 €

Outi Mentula
Epäluottamusmies – ihan epistä!
Sarjakuvia elämästä, joka potkii päähän.

14 €

verkkokauppa an

Yrjö Hakanen (toim.)
Asukkaiden vai yhtiöiden valta?
Vaihtoehtoja sote-markkinamallille.

5 €

Ota lehti käyttöön nyt huikeaan tarjoushintaan.  
Vaalikevään ajan hinta uusille tilaajille vain 20 euroa / 3 kk  
lehdet! Tarjous on voimassa Eurovaalipäivään 2019 asti.  
Tilaus alkaa seuraavasta numerosta ja kestää kolme kuukautta.

Ilmestyy kerran kuukaudessa paperilla ja verkossa.

TILAUKSET
www.tiedonantaja.fi/tilaa
toimisto@tiedonantaja.fi
p. (09) 77 4 3810

Ilmoita tilatessa myös 
sähköpostiosoitteesi jos 
haluat lukea digilehteä. 

Tilaa työväenlehti, joka 
toimii kanssasi työläisten,  
sorrettujen, rauhan ja 
ympäristön puolesta!

20 euroa / 3 kk

TILAA JA LEVITÄ TIEDONANTAJAA
TIEDONANTAJAN VAALITARJOUS

FAIJA, ARSKA JA  
KÄÄRINLIINA
 
91-vuotias  muistisairas ja pyörätuolilla siirreltävä faija-
ni asuu Itäkeskuksen palvelutalossa. Käydessäni sun-
nuntaina katsomassa häntä, aamuhugissa työskenteli 
viisi hoitajaa. Minusta määrä oli kovin snadi 30 vanhus-
ta käsittävällä osastolla. 

Hoitsujen duuni kuormittaa sekä kroppaa että nup-
pia. Liksa ei ole hääppöinen. Silti faijan hoitsut ovat teh-
neet duuninsa aina läsnä ollen ja hyvin. 

En ole havainnut valitsemiemme Stadin kuntakon-
sernin päättäjien raahaavan koskaan haisevia vaippa-
pusseja talon hissiin. Miksi helvetissä rikas Stadi ei 
kohdenna riittävästi varoja julkiseen vanhusten hoi-
toon, tarvittavan lisähenkilökunnan palkkaamiseen 
eikä kustanna pienituloiselle vanhukselle edes siirto-
lakanaa – viimeistä käärinliinaa?

Arska, apu ja raha
Suomessa 500 000 eläkeläistä kituuttaa köyhyysrajan 
alapuolella. Kehitysvammainen poikamme Arska on yk-
si heistä. Downin syndroomasta johtuvan vaikean kehi-
tysvammaisuutensa vuoksi hän ei pärjää arjen toimin-
noissaan itsenäisesti, vaan tarvitsee aikuisen henkilön 
apua ja ohjausta sekä ympärivuorokautista valvontaa.

Arska käy arkisin duunissa Stadin ylläpitämässä Pa-
silan toimintakeskuksessa. Kundin työnkuvaan kuulu-
vat paperisilppurin käyttö, astianpesukoneen täyttö ja 
tyhjennys, roskakorien roudaaminen. Hän saa työpa-
noksestaan työosuusrahaa 100 euroa/kk. Ateriat mak-
savat 123 euroa.

Hän viihtyy hyvin Pasilassa, koska hän kokee ole-
vansa oman yhteisönsä arvostettu jäsen.

Arska käy kuukausittain tilapäishoidossa Pihlajis-
ton pienryhmäkodissa, jotta muu perhe pääsee välillä 
huilaamaan. Se maksaa 132 euroa. Kun kuluihin lisä-
tään vaatetus, ravinto, asuminen, matkakulut, vapaa-
aika, terveys, hygienia, jää käteen vain vähän nappulaa.

Minusta asevarusteluun käytetyt miljardit ovat 
vammaisten ja vanhusten ihmisarvon loukkaamista, 
koska ne syövät näiden ihmisten verovaroilla kustan-
nettuja palveluita.

MATTI LAITINEN
Kirjailija, Vallila

Eduskuntavaaliehdokas

STADILLE UUSI IKÄOHJELMA,  
MISSÄ RAHAT?

V anhuspalvelujen on-
gelmat eivät koske vain 
pieniä kuntia. Valvon-

taviranomaiset ovat joutu-
neet puuttumaan Helsingis-
sä mm. Esperi Caren Tilkan 
hoivapalvelukeskuksen ja 
Mehiläisen Mainiokoti Her-
mannin ongelmiin, vaikka 
asuminen ja palvelut niissä 
maksavat tuhansia euroja 
kuukaudessa. 

Aluehallintovirasto on 
antanut myös Helsingin 
kaupungille huomautuksia 
kotihoidon henkilökunnan 
vähyydestä, asiakasturvalli-
suuden vaarantumisesta, tie-
dotuksen ongelmista ja yksi-
tyisten palvelujen valvonnan 
puutteista. 

Helsingin valtuuston hy-
väksymässä budjetissa on 
tietoisesti alimitoitettu van-
huspalvelujen määrärahoja, 
vaikka kaupunki on tehnyt 
satoja miljoonia ylijäämää. 

Lain mukaan kunnissa tu-
lee tehdä kullekin valtuusto-
kaudelle vanhuspalveluoh-
jelma, joka perustuu palve-
lutarpeiden arvioon ja johon 
osoitetaan myös tarvittavat 
resurssit. Helsingissä Sta-
din ikäohjelmaksi nimetty 
suunnitelma on vasta tulos-
sa valtuustoon. 

Lisää työntekijöitä  
ja rahaa
Olli Salin on osallistunut 
vanhusneuvostossa Eläkeläi-

set ry:n Helsingin aluejärjes-
tön edustajana ikäohjelman 
valmisteluun. 

– Helsingissä ikäihmis-
ten määrä kasvaa nopeasti, 
mutta ympärivuorokautista 
hoitoa ei ole saatavissa riittä-
västi. Kriteerit ovat liian kor-
keat ja hoidon tarpeen totea-
misen jälkeen joutuu odotta-
maan pitkään. Kotihoidossa 
on liian vaikeahoitoisia ja 
muistisairaita vanhuksia, 
hän katsoo.

Stadin Seniori-info ja sii-
hen liittyvä hoidon tarpeen 
arviointi on saatava 24/7 toi-
mivaksi. Pitkäaikaishoidon 
ja periodihoidon paikkoja on 
lisättävä kaupungin omana 
toimintana. Kotihoitoon tar-
vitaan enemmän työnteki-
jöitä ja aikaa kotikäynneil-
lä. Myös omaishoitoon pitää 
saada lisäresursseja. 

Eläkeläisjärjestöillä ja 
kansalaistoiminnalla on ai-
van keskeinen rooli edunval-
vonnassa ja tarpeita vastaavi-
en palvelujen vaatimisessa, 
Olli Salin katsoo.

– Vanhuspalvelulaki edel-
lyttää konkreettista palve-
lujen, henkilöstön ja rahoi-
tuksen kirjaamista Stadin 
ikäohjelmaan, lähipalveluja 
unohtamatta. 

Tekoja vai 
tekopyhyyttä?
Mielenterveyskuntoutuk-
sessa, päihdehuollossa, muis-
tisairaiden hoivassa ja nyt 
vammaistyössä toimiva lähi-
hoitaja Arja Putkonen on jo 
pitkään odottanut, että van-
husten ja vammaisten palve-
lujen ongelmiin tartuttaisiin. 

– Työssä on ollut aina kii-
re ja liian vähän aikaa varsi-

naiseen hoivaan, kun pitää 
tehdä myös ruokaa ja siivota. 
Perustarpeista on huolehdit-
tu, mutta juuri muuta ei ehdi. 

Resurssien vähyyden ta-
kia työstä ja työilmapiiristä 
tulee raskas. Hoitajienkin 
hyvinvointi on koetuksella. 
Siksi on vaikea saada työn-
tekijöitä ja moni hakeutuu 
muualle. 

Lisäresurssien tarpeita on 
monenlaisia: Laitospaikko-
jen vähentäminen on tehnyt 
kotihoidon entistä raskaam-
maksi. Osastojaksoja on pu-
dotettu. Keittäjät, saunotta-
jat, siivoojat ja laitoshuoltajat 
ovat lähes kadonneet. Saat-
tohoitoon ei ole voimavaro-
ja eikä osaamista. Lääkelu-
pia on harvoilla. Puutteita on 
kielitaidossakin. 

SKP:n ehdokkaana 
eduskuntavaaleihin lähte-
nyttä Arja Putkosta ottaa 
päähän tekopyhyys, jolla 
vuosia palvelujen resurs-
seja alimitoittaneet ja on-
gelmilta silmänsä sulke-
neet päättäjät kehtaavat 
nyt taivastella.

– Kyllä vanhusten toimin-
takykyä ja palvelutarpeita jo 
nyt mitataan. On RAI ja RA-
VA-indeksit. Mutta ei se au-
ta, kun ei saada lisää työnte-
kijöitä. Hoitajamitoituksen 
minimitasot pitää saada la-
kiin ja nostaa korkeammik-
si, jotta työnantajien pitää 
palkata lisää väkeä.

Lähihoitaja Arja Putkonen tutustumassa keskustakirjasto 
Oodiin.


