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ALLEKIRJOITA SKP:N 
KANNATTAJAKORTTI

Suomessa tarvitaan puolue, 
joka on selkeästi rahan valtaa 
ja kapitalismia vastaan, 
ihmisen ja luonnon puolella. 

Allekirjoittamalla Suomen 
kommunistisen puolueen 
kannattajakortin tuet sitä, 
että SKP merkitään uudelleen 
puoluerekisteriin ja voi tuoda 
täysivaltaisena puolueena 
politiikkaan radikaalin 
vasemmistolaisen vaihtoehdon. 

www.skp.fi/asiakirjat/skpn-
kannattajakortti
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[sivu 3]

Missä ilmastoteot, hallitus?
[sivu 2]

HOK-Elannon vaali
[sivu 6]

Solidaarisuutta Sahrawi-kansalle
[sivu 8]

HOITAJIA VAI HÄVITTÄJIÄ?

Onko varaa olla nostamatta kunta-alan palkkoja?
[sivu 4-5]



2 E E S P Ä I N !  1 / 2 0 2 0

[pääkirjoitus]

Jokaiselle 
tarpeensa mukaan

Opettaja kertoo harjoituksesta, jolla hän aloittaa kouluvuoden uu-
den luokan kanssa: Jokainen oppilas saa kertoa paikan, johon 
häntä sattuu, ja opettaja hoivaa laittamalla laastarin. Ensimmäisen 
oppilaan näyttäessä vaikkapa vasenta etusormeaan, hän saa sii-
hen laastarin. Seuraavat oppilaat näyttävät kukin valitsemaansa 
paikkaa kehossaan, ja opettaja laittaa jokaiselle laastarin – va-
sempaan etusormeen. Jokainen saa saman hoivan ja avun kuin 
ensimmäinenkin, mutta vain ensimmäiselle siitä on apua. 

Tähän harjoitukseen opettaja kertoo palaavansa kouluvuoden 
mittaan, jos esiin nousee kysymyksiä siitä miksi yksi oppilas saa 
enemmän ja erilaista opettajan huomiota ja apua. Ja oppilaat ym-
märtävät. Lapsille asia on lopulta hyvin yksinkertainen: Ihmisillä 
on erilaiset ja eri suuruiset tarpeet ja jokaisen kuuluu saada sitä 
apua mitä hän tarvitsee. 

Lasten ja perheiden tarpeet ovat erilaisia. Yksilöiden toiveet, kyvyt 
ja mahdollisuudet ovat erilaisia. Amerikkalainen unelma jokaisen 
yhtäläisestä mahdollisuudesta pyrkiä hyvään ei riitä. Jotta erilaiset 
tarpeet tulevat täytetyiksi ja autetuiksi, on ne nähtävä, tunnistet-
tava ja tunnustettava. 

Äidin, isän, 1.85 tyypillisesti kehittyvän lapsen ja puolikkaan 
koiran perhe on yhä harvinaisempi. Erityislapsen perhe tarvitsee 
aina erityistä tukea. Yksinhuoltajan lapsi tarvitsee usein vähintään 
taloudellista tukea enemmän kuin kahden vanhemman perhe. Sa-
teenkaariperhe ei välttämättä tarvitse erityistä tukea, mutta sen-
sitiivisyys ja ymmärrys sukupuolen ja seksuaalisuuden moninai-
suudesta tekee kohtaamisesta luontevaa. Aikuinen ihminen, jolla 
on liikunta-, aisti- tai kehitysvamma, pystyy monenlaiseen työhön 
ja olemaan hyödyksi yhteiskunnalle, oikeanlaisella yksilöllisellä 
tuella. Hän ansaitsee työstään myös asianmukaisen korvauksen. 
Sodan keskeltä paennut ihminen tarvitsee tukea mielenterveydel-
leen, voidakseen elää tavallista elämää. 

Mitä enemmän moninaisuutta, erityisyyttä, harvinaisia taitoja ja 
yksilöllisiä tarpeita näemme ympärillämme, sitä helpompi on ym-
märtää, hyväksyä ja pitää luonnollisena myös itselle ennestään 
uusia asioita. Joihinkin tarpeisiin laastari vasemmassa etusormes-
sa auttaa, mutta lopulta aika harvoihin. Jokaiselta kykyjensä mu-
kaan, jokaiselle tarpeensa mukaan. 

EMMI TUOMI
Eespäin-lehden päätoimittaja

STADIN ASUKASTALOJEN TULEVAISUUS?

Vuosaaressa helmikuussa pidetty halli-
tuksen suuri ilmastokokous ei jää histo-
riaan konkreettisilla päätöksillä ja teoil-
la. Pikemminkin se tullaan muistamaan 
niiden puuttumisesta. 

Ympäristöjärjestöt vetosivat minis-
tereihin ja kansanedustajiin fossiiliva-
paaseen hyvinvointiyhteiskuntaan siir-
tymisen liikkeelle saamiseksi. Ne vaa-
tivat esimerkiksi fossiilisten polttoainei-
den tukien ja turpeen energiakäytön 
lopettamista. 

Suomen ilmastopaneelin mukaan 
noin puolet hallituksen tavoitteeksi 
asettamista päästövähennyksistä on 
yhä vailla toimenpiteitä. Kuilu tavoittei-
den ja tekojen välillä uhkaa jopa kas-
vaa, jos metsien hiilinielu pienenee. 

Teollisuuden vero-ale?

Suurimmiksi tuloksiksi Vuosaaren ko-
kouksesta esiteltiin ilmastorahaston 
perustaminen ja teollisuuden sähkö-
veron alentaminen EU:n minimitasolle. 
Näiden toimien kerrottiin kannustavan 
yrityksiä ”puhtaisiin investointeihin”. Il-
meisesti ”saastuttaja maksaa” -periaate 

ei koskekaan yhtiöitä.
Teollisuus- ja energiayhtiöt ovat tie-

tysti tyytyväisiä, kun ne saavat lisää ve-
rohelpotuksia. Mutta yritystukien vähyy-
destä ympäristöinvestointien puute tus-
kin on tähänkään asti johtunut. STTK:n 
pääekonomisti Patrizio Lainán laskel-
mien mukaan yritykset saivat 2010-lu-
vun aikana verohelpotuksia ja muita tu-
kia yhteensä 22 miljardia euroa. 

SKP esitti jo 90-luvulla laajan ohjel-
man talouden ekologisesta rakenne-
muutoksesta. Viime vuosina on saman-
suuntaisia, ja vielä laajemmin perustel-
tuja esityksiä tehnyt muun muassa yli-
opiston BIOS-tutkimusyksikkö. 

Tätä muutosta on verrattu sodanjäl-
keiseen jälleenrakennukseen. Silloin 
julkisilla investoinneilla ja valtionyhtiöil-
lä oli keskeinen rooli muutoksen toteut-
tamisessa. Jotain vastaavaa tarvitaan 
myös nyt. Mutta missä ovat valtion mit-
tavat investoinnit? Entä valtionyhtiöi-
den rooli, voisiko se olla positiivisempi, 
jos ne vedettäisiin pois pörssistä?

Suomen järvien saastuttamista ei 
olisi aikoinaan pysäytetty ilman sitovaa 
lainsäädäntöä ja tiukkoja normeja. Niitä 

tarvittaisiin myös nyt ilmastopäästöjen 
supistamiseksi. 

Entä Helen?

Helsingin kaupungin energiayhtiö He-
len on Suomen toiseksi suurin hiilidi-
oksidipäästöjen synnyttäjä. Sen ilmas-
toteoilla on merkitystä. 

Helen voi kehittää uusiutuvan ener-
gian, kaukolämpöverkon ja energiaa 
säästävien ratkaisujen kokonaisuu-
den, jota maakaasu täydentää siirty-
mäkaudella. Helenin tuotot ja omava-
raisuus ovat sitä luokkaa, että inves-
toinnit voidaan rahoittaa nostamatta 
kotitalouksien maksuja kohtuullisesta 
kulutuksesta. 

Lopettamalla rakentamisen kaupun-
kimetsiin Helsinki voi kantaa vastuuta 
myös hiilinieluista.

MAIJA HAKANEN

Viisi vuotta sitten Helsingin kaupungin 
johto esitti sote-viraston ylläpitämien 
asukastalojen toiminnan lopettamista 
ja tilojen siirtämistä järjestöille. Asu-
kastalojen käyttäjien aktiivisuus py-
säytti hankkeen. Se näyttää kuitenkin 
jääneen elämään joidenkin virkamies-
ten ajatuksiin. 

Stadilla on yhdeksän asukastaloa. 
Ne ovat kaikille avoimia kohtaamis-
paikkoja, joissa voi harrastaa, saada 
neuvontaa tai pistäytyä vaikka kahvil-
la. Asukastaloilla tehdään matalan kyn-
nyksen sosiaalityötä ja ehkäistään syr-
jäytymistä, työllistetään ja järjestetään 
kuntouttavaa työtoimintaa. Ne ovat 
myös osallistumisen ja lähidemokrati-
an maksuttomia tiloja. 

Työparit asukastaloille

Kullakin asukastalolla on vain yksi vaki-
nainen työntekijä, sosiaaliohjaaja. Hän 
koordinoi suurta joukkoa työllistettyjä 
ja kuntouttavassa työtoiminnassa ole-
via. Esimerkiksi Maunulassa asukas-
talo Saunabaarilla on tänä keväänä 
yhtä aikaa 12 palkkatuella työllistet-
tyä ja saman verran työtoiminnassa tai 
harjoittelussa. 

Sosiaaliohjaajille tarvitaan työparit ja 
taloille lisää rahaa toimintaan. Resurs-
sien lisäämisen sijasta ovat virkamiehet 
esittäneet, että osa aukioloajoista siir-
rettäisiin järjestöjen hoidettavaksi. 

Helsingissä on liian vähän kokoon-
tumistiloja. Sen takia ei pidä kuitenkaan 
rikkoa asukastalojen nykyistä toiminta-
mallia. Etenkin kun kouluja ja muita tilo-
ja on jo päätetty avata laajemmin asuk-
kaiden käyttöön.

Järjestöjen vastuulle ei edes voi siir-
tää asukastalojen toiminnan kokonai-

suutta, jossa keskeisenä on yhteisölli-
nen sosiaalityö, työllistäminen, kuntout-
tava työ ja vapaaehtoistoiminta. 

Helsingin kaupungin asukastaloja 
puolustava verkosto on esittänyt sote-
apulaispormestari Sanna Vesikansal-
le ja virkamiehille asukastalojen resurs-
sien lisäämistä ja asukastalojen lisää-
mistä. Stadin asukastalojen yhteisöllis-
tä toimintaa ei pidä pirstoa. Sitä on ke-
hitettävä yhdessä asukkaiden kanssa, 
verkosto esittää. 
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Katri Valan puiston alla toimii maailman suurimpiin kuuluva Helenin lämpöpumppulaitos. Se tuottaa helsinkiläisille sekä lämpöä 
että jäähdytystä. Se on yksi keino, jolla Helsinki vähentää hiilidioksidipäästöjä lämmityksessä.

NYT ON TOIMINNAN AIKA!

Suomen sosiaalifoorumi järjestetään 
Helsingin Arbiksella 25.-26.huhtikuuta. 

Sosiaalifoorumi muodostuu lukuisten 
järjestöjen ja liikkeiden tapaamisista, 
seminaareista, työpajoista ja 
kulttuuritapahtumista. Niissä haetaan 
vaihtoehtoja uusliberalistiselle politiikalle 
ja ratkaisuja Suomen ja maailman 
ongelmiin. 
Tilaisuuksiin Arbiksella, Dagmarinkatu 3, 
Etu-Töölössä on vapaa pääsy. 

https://sosiaalifoorumi.fi/

Asukastalo Saunabaarilla tapahtuu joka päivä. Tässä keskustellaan vuoden 1918 
paikallishistoriasta kertovasta kirjasta Pakinkylän Punainen Kaarti. 

MISSÄ ILMASTOTEOT, HALLITUS?

=
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POSTISTAKO MALLIA HELSINGIN JOHTAMISEEN? 

lukuisista epäonnistumista niin Hel-
singin kuin muidenkin julkisten palve-
lujen tietotekniikkahankkeissa) sekä 
prosessi- ja teknologiakonsulttina De-
loitte-konsulttiyhtiössä (jota pidetään 
yhtenä kansainvälisen verovälttelyn 
arkkitehtinä).

Miksi Helsingissä haetaan mallia 
johtamiseen tällaisesta bisnesmaail-

Helsingin pormestarin alaisuuteen on 
perustettu uusi strategiajohtajan virka. 
Siihen valittiin Markus Kühn, joka ryh-
tyy hoitamaan tehtävää 10 500 euron 
kuukausipalkalla. 

Hämmästyttävintä on se, millaisilla 
ansioilla Kühn valittiin. Hän on toiminut 
Postissa johtajana, joka on vastannut 
”konsernin strategiasta, liiketoiminta-
portfolion kehittämisestä ja yrityssuun-
nittelusta”. Sitä ennen hän oli Postin 
paketti- ja logistiikkapalvelujen liiketoi-
minnan kehitysjohtaja. 

Onko Helsingin johtamisessa siis 
meriittinä sellaisen strategian ja lii-
ketoiminnan johtaminen, jolla julkiset 
postipalvelut on ajettu kerta kaikkiaan 
surkeaan tilaan ja voittoja haettu hei-
kentämällä työntekijöiden työehtoja?

Kokemusta julkisten palvelujen joh-
tamisessa ja kunnallishallinnosta eivät 
kuvaa Markus Kühnin aiemmatkaan 
työtehtävät: Hän on ollut pääkonsultti 
Cap Gemini Consulting -yhtiössä (joka 
on erikoistunut hoitamaan muun muas-
sa toimintojen ulkoistamisia), julkishal-
linnon konsultointipalvelujen johtajana 
Tieto Finland Oy:ssä (joka tunnetaan 

Lapinlahti 
kuuluu kaikille

Lapinlahden alueesta on sairaalatoiminnan päätyttyä kehitty-
nyt monipuolinen mielenterveyden, hyvinvoinnin, kulttuurin ja 
asukastoiminnan keskus. 

Helsinki on laiminlyönyt Lapinlahden suojeltujen arvoraken-
nusten kunnossapitoa. Kaupunkiympäristötoimialan johto on 
halunnut myydä rakennukset sijoittajille ja firmoille.

Viime vuoden lopulla kaupunkiympäristölautakunta päätti jär-
jestää kilpailun Lapinlahden myymisestä tai vuokraamisesta. 
Se tarjosi myös lisärakennusoikeutta puistoon. Kilpailu epäon-
nistui, tuli vain yksi kiinteistösijoittajien tarjous.

Lapinlahden nykyiset toimijat ovat tehneet ehdotuksen ra-
kennusten kunnostamiseksi ja alueen säilyttämiseksi kaikille 
avoimena mielenterveyden, hyvinvoinnin ja kulttuurin keitaana. 
https://lapinlahdenlahde.fi/
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Vesijumppaa 
Koskelaan?

Koskelaan valmistellaan monipuolista palvelukeskusta ja muis-
tisairaiden kylää. Alueen järjestöt ovat Toivo Koiviston aloit-
teesta esittäneet keskukseen allasta vesijumppaan ja kunto-
uintiin. Se korvaisi kaupungin Käärmetalosta lopettamaa pientä 
uimahallia. 

Sote-johtajat haluavat kuitenkin rakentaa palvelukeskuksen 
ilman pientä uimalaa. Puhutaan ”säästöistä”, vaikka se hei-
kentää ikäihmisten kunnon ylläpitämistä. Sen sijaan vanhus-
neuvosto tukee lausunnossaan vesiliikuntatilojen rakentamista 
palvelukeskukseen. 
 

Terveysasemista 
bisnestä?

Helsingin valtuusto hyväksyi helmikuussa kokoomuksen, vih-
reiden ja RKP:n äänin terveysaseman tai kahden siirtämisen 
yksityiselle yritykselle. Tätä perustellaan jonojen vähentämisellä 
ja toiminnan kehittämisellä.

Näin samat puolueet, jotka ovat alimitoittaneet terveysase- 
mien resursseja ja vastuussa palvelujen puutteista, vetoavat 
itse aiheuttamiinsa ongelmiin palvelujen alistamiseksi yksityi-
selle voitontavoittelulle.

Peiliin katsomisen aihetta on myös SDP:llä, Vasemmistoliitolla 
ja muilla ryhmillä, jotka ovat hyväksyneet alibudjetoinnin, vaikka 
kaupunki tekee satoja miljoonia voittoa. 

masta eikä kunnan tehtävistä julkisten 
palvelujen järjestämisessä, sosiaali-
sesti ja ekologisesti kestävän kehityk-
sen edistämisessä, asukkaiden osallis-
tumisen ja lähidemokratian kehittämi-
sessä? Entä mitä johtajavalinta kertoo 
siitä yksimielisesti päättäneen kaupun-
ginhallituksen arvoista?

WWW.YRJOHAKANEN.FI

Helsingin uusi strategiajohtaja on hankkinut kannuksensa Postin strategiajohtajana ja 
Postin paketti- ja logistiikkapalvelujen liiketoiminnan kehitysjohtajana. 

Hallitus kertoo valmistelevansa sote-
uudistusta ”palvelut edellä, ihmiskes-
keisesti”. Mutta miten se näkyy käytän-
nössä? Onko keskiössä ihmisiä lähellä 
olevien peruspalvelujen turvaaminen? 

Hallitus on valmistellut sote-erillis-
ratkaisua Helsinkiin ja Uudellemaalle. 
Sen mukaan palvelujen järjestämises-
tä vastaa Uudellamaalla viisi itsehallin-
nollista aluetta, joista yksi on Helsinki. 
HUS:lle kuuluu vaativa ja yliopistosai-
raalan erikoissairaanhoito. Kokoomuk-
sen valinnanvapauden nimissä ajamas-
ta markkinamallista on luovuttu. 

Onko sote muutos, joka tehdään, 
jotta mikään ei muuttuisi. Tätä kysyi 
lääketieteen ja kirurgian tohtori Heikki 
Vuorinen SKP:n Helsingin ja Uuden-
maan piirien järjestämässä keskustelu-
tilaisuudessa Tikkurilassa. 

– Julkinen puoli huolehtii nykyisin 
paljolti niistä palveluista ja väestöryh-
mistä, joissa yksityinen sektori ei näe 
mahdollisuuksia tehdä voittoa. Samaan 
aikaan yksityiset palvelut ovat keskitty-
neet parille kolmelle yhtiölle.

Kansanterveyslain tavoitteet kat-
tavista julkisista palveluista kaikille on 
sivuutettu.

MITEN KÄY LÄHIPALVELUJEN 
SOTE-UUDISTUKSESSA?

Helsingin vanhusneuvoston jäsen 
Olli Salin nosti esiin sosiaalihuoltolain 
lähtökohdan siitä, että ihminen on itse 
oman elämänsä paras asiantuntija. 

– Sosiaalityötä ajatellen esitetyt a-
lueet, erityisesti Länsi- ja Itä-Uuden-
maan maakunnat ovat liian suuria. So-
siaalityö on unohdettu myös päivystys-
ten keskittämisessä.

Salin arvosteli Helsinkiä systemaat-
tisesta palvelujen alibudjetoinnista, jo-
ka on avannut markkinoita yksityisille 
yrityksille. Nyt kokoomus ja vihreät ovat 
myös siirtämässä pari terveysasemaa 
yksityisille firmoille.

Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Ol-
li Savela arvioi Keski-Uudenmaan kun-
tayhtymän, Keusoten kokemuksia. 

–  Aika pieni piiri päättää, virkamies-
johdolla vahva rooli, hallintoa tullut li-
sää, tietojen saaminen vaikeutunut ei-
kä palveluissa ole olennaista parane-
mista.  Valinnanvapauskokeilu on kas-
vattanut erikoissairaanhoidon kuluja, 
kun yrityksillä on intressi päästä eroon 
paljon hoitoa tarvitsevista.

Uudenmaan CP-yhdistyksen so-
siaalietuusneuvoja Aura Kaskisydän 
kertoi vaikeuksista, joita vammaiset 
ja vanhukset kohtaavat, kun palvelu-
ja siirretään nettiin ja pankkitunnusten 
varaan. 

– Henkilökohtaiset ja puhelinpalve-
lut on ajettu alas. 

Sote-uudistuksesta useamman 
pamfletin toimittanut Yrjö Hakanen 
kysyi, miksi Suomi on ainoana maana 
siirtämässä kaikki perustason sote-pal-
velut maakuntatasolle. 

– Eikö Helsinkiin nyt esitetty erillis-
ratkaisu osoita, että perustason palve-
lut tai ainakin osa niistä voivat muu-
allakin olla kunnan järjestämiä? Näin 
asukkaiden osallisuus, mahdollisuus 
valvoa oikeuksiaan ja vaikuttaa toteu-
tuisi paremmin. 

Kun rahoitusvastuu siirtyy pois kun-
nilta, ei kuntatalouskaan perustele pe-
ruspalvelujen siirtoa maakuntiin. Pal-
velukokonaisuuksien kehittämisessä 
taas ratkaisevaa ovat riittävät resurssit 
ja moniammatillinen yhteistyö – ei hal-
linnon keskittäminen, Hakanen totesi. 

Kaikki keskustelijat korostivat rahoi-
tuksen lisäämisen välttämättömyyttä. 
Huolta herätti hallituksen linjaus, jon-
ka mukaan kenenkään verotus ei saa 
kiristyä. Savela muistutti, että jos pää-
omatuloja verotettaisiin samalla tavalla 
kuin ansiotuloja, saivat kunnat 1,5 – 2 
miljardia euroa lisää vuodessa. Helsin-
gissä löytyisi rahaa omastakin pussis-
ta, kun kaupunki tekee satoja miljoonia 
ylijäämää.
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KYSE ON 
PALVELUISTA JA TASA-ARVOSTA

Kiky-talkoista on päästävä eroon myös 
kunnissa ja naisvaltaisten alojen palk-
kojen jälkeenjääneisyyden korjaami-
seksi tarvitaan reilut euromääräiset 
palkankorotukset. Näin voi kiteyttää 
kunta-alan ja vastaavien yksityisten 
palvelujen työntekijöiden vaatimukset 
työehtosopimuksiin. 

Kyselimme evästyksiä työehtoneu-
votteluihin viideltä opetuksen, sosiaa-
lipalvelujen, terveydenhuollon ja ym-
päristöpalvelujen työntekijältä. Päivi 
Hedman on terveydenhoitaja, Outi 
Mononen erityisopettaja, Arja Putko-
nen lähihoitaja, Emmi Tuomi psykologi 
ja Katja Wallin tuotantoassistentti. Ei-
kä ole vain sattuma, että he ovat naisia: 
kuntien työntekijöistä 80 prosenttia on 
naisia. 

Kunta-alalla ei ole varaa ammattiliitto-
jen esittämiin palkankorotuksiin ja pal-
kattomista kiky-tunneista luopumiseen. 
Tätä mantraa on toistellut Kuntatyön-
antajan johtaja Markku Jalonen. Mutta 
onko meillä varaa olla nostamatta hoi-
toalan, opettajien ja muiden kunta-alan 
työntekijöiden palkkoja? 

Suomalainen hyvinvointimalli perus-
tuu suurelta osin kuntien järjestämiin 
ja tuottamiin palveluihin. Niiden tarve 
kasvaa. Kunnilla on kuitenkin vaikeuk-
sia saada tarpeeksi hoitajia, lääkärei-
tä, lastentarhanopettajia, sosiaalityön-
tekijöitä ja monia muita ammattilaisia. 
Samaan aikaan suuret ikäluokat ovat 
siirtymässä eläkkeelle. 

Niin paljon kuin koulutuksesta, te-
hostamisesta, digitalisaatiosta ja pal-
velujen uudistamisesta puhutaankin, 
on selvää, että kuntien henkilöstöpu-
lan ratkaisemiseksi tarvitaan palkko-
jen ja muiden työehtojen parantamis-
ta. Esimerkiksi sote-alan koulutuksen 
saaneista yli 70 000 on siirtynyt töihin 
muille aloille, eikä tätä virtaa pysäytetä 
pelkillä puheilla.

Palkka-tasa-arvo

Hoito- ja hoiva-alan liitot Super ja Tehy 
avasivat kevään työehtoneuvottelut eh-
dottamalla 10 vuoden palkkaohjelmaa, 
joka korjaisi naisvaltaisen alan palk-
kojen jälkeenjääneisyyttä. Myös JHL 
esitti samapalkkaisuuden edistämis-
tä. Lisäksi se haluaa palkankorotukset 
euromääräisinä ja yleiskorotuspainot-
teisina, mikä vahvistaisi pienipalkkais-
ten asemaa. 

Kuntatyönantaja vetoaa kuntien ta-
lousvaikeuksiin. Ne ovat pääosin seu-
rausta ratkaisuista, joilla hallitukset 
ovat leikanneet kuntien peruspalvelu-
jen rahoitusta. Samaan aikaan hallituk-
set ovat jakaneet monin verroin enem-
män rahaa yrityksille ja suurituloisille 
erilaisina verohelpotuksina ja tukina. 

Kun Super ja Tehy esittelivät palkka-
ohjelmaa, ne totesivat sen vuotuisten 
80 miljoonan euron nettokustannusten 
olevan vain ”noin kaksi prosenttia kai-
kista valtion vuosittain maksamista yri-
tystuista ja kymmenessäkin vuodessa 
murto-osa esimerkiksi suunnitelluista 
hävittäjähankinnoista”. 

Miksei leikata voittoja?

Työnantajat niin teollisuudessa kuin 
palveluissa vetoavat Suomen kilpailu-
kykyyn vastustaessaan työehtojen pa-
rantamista. Mitään kunnollista selitystä 
sille, miten kuntien työntekijöiden palk-
kojen heikentäminen ja työajan piden-
täminen vahvistavat vientiteollisuuden 
kilpailukykyä ei ole esitetty. Sen sijaan 
on paljon näyttöä siitä, että hyvät julki-
set palvelut ovat tärkeitä myös yritysten 
reaaliselle kilpailukyvylle. 

Kaiken lisäksi Eurostatin tilastot 
osoittavat, että teollisuuden keskimää-
räiset työvoimakustannukset ovat Suo-
messa selvästi keskeisiä ”kilpailijamai-
ta” alhaisemmat (Lauri Muranen sak.fi 
28.11.2019).

Yritystutkija Ritva Oesch on las-
kenut, että yritystulon veroprosentin 
palauttaminen vuoden 2007 tasolle, 
osinkotulojen osittaisen verovapauden 

ONKO MEILLÄ VARAA 
OLLA NOSTAMATTA 

KUNTA-ALAN PALKKOJA?

Emmi Tuomi

Outi Mononen

Katja Wallin

Päivi Hedman

 On yleinen etu, että 
alalla työskentelee 

riittävästi motivoituneita 
ammattilaisia.“

“ Me kaikki tarvitsemme jossain 
vaiheissa elämäämme sote-palveluja.

poistaminen, kunnallisveron ulottami-
nen pääomatuloihin ja varainsiirtove-
ron palauttaminen pörssikaupalle toi-
si yhteensä 6 – 7 miljardia lisää tuloja 
valtiolle ja kunnille. Rahaa siis on. Ky-
symys on siitä, miten kansalaisten työl-
lään luoma arvo jaetaan, hän kirjoittaa 
(osallisuusmedia.fi 6.2.). 

Helsingissä on kyse myös siitä, mi-
ten kaupungin keräämät ylijäämät käy-
tetään. Viime vuoden alustavan tilin-
päätöksen mukaan Helsinki teki 385 
miljoonaa euroa ylijäämää. Miksi kau-
punginvaltuusto asetti kuitenkin yksi-
mielisesti tavoitteeksi kerätä myös tänä 
vuonna ja lähivuosina samaa luokkaa 
olevat ylijäämät? 

YRJÖ HAKANEN

Ei leikkirahaa -mielenosoituksessa vaadittiin naisvaltaisille aloille kunnon palkkaa.

Mitään kunnollista selitystä 
sille, miten kuntien 

työntekijöiden palkkojen 
heikentäminen ja työajan 
pidentäminen vahvistavat 

vientiteollisuuden 
kilpailukykyä ei ole esitetty. 

“
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KYSE ON 

PALVELUISTA JA TASA-ARVOSTA
”Kutsumus ei elätä”

Sote-alalla ollaan palkkakupassa, se 
on selvä, sanoo Päivi Hedman. Hän 
työskentelee terveydenhoitajana maa-
hanmuuttajien parissa.

– Verojen, vuokran ja muiden pa-
kollisten menojen jälkeen ei elämiseen 
paljon jää. Erilaiset palkan lisät ovat 
merkittävässä asemassa, mutta niiden 
saamiseksi on tehtävä pitkiä päiviä il-
taisin, öisin ja pyhinä, kun muut ovat 
vapaalla. Alalla on paljon yksinhuoltajia 
ja voi miettiä, mitä se näissä perheissä 
merkitsee.

”Kutsumus” ammattiin ei elätä. 
Työstä pitää saada asianmukainen kor-
vaus ja työn kohtuutonta kuormitusta 
on vähennettävä. 

– Sote-ala tarvitsee oman työeh-
tosopimuksen. Sen pohjalta alalle 
omaleimaisia kysymyksiä pystyttäisiin 
paremmin ratkomaan, katsoo Päivi 
Hedman. 

Hän muistuttaa, että me kaikki tarvit-
semme jossain vaiheissa elämäämme 
sote-palveluja.

– On yleinen etu, että alalla työsken-
telee riittävästi motivoituneita ammatti-
laisia, jolloin palvelut toimivat ja niitä 
kehitetään. 

”Törkeän pieni palkka”

Lähihoitajan peruspalkka on kehno, 
monilla vain 1 750 – 2 000 euroa kuu-
kaudessa. Se jää kauas suomalais-
ten keskipalkasta, joka on lähes 3 400 
euroa.

– Työmäärään ja työn vaativuuteen 
nähden palkka on törkeän pieni, sanoo 
Arja Putkonen, joka toimii lähihoitajana 
mielenterveyskuntoutujien tehostetus-
sa palveluasumisessa. 

Kaupunki maksaa vähemmän kuin 
jotkut säätiöt, vaikka rahaa Helsingillä 
riittää. Jossain  voidaan samanarvoi-
sesta työstäkin maksaa eri palkkoja. 

Hoitajamitoituksista kysyttäessä Ar-
ja Putkonen korostaa, että kyse ei ole 
vain vanhustyöstä ja ns. laitoshoidosta.

– Muuallekin, kuten mielenter- 
veystyöhön, päihdehuoltoon, lasten-
suojeluun ja kotihoitoon tarvitaan lisää 
resursseja. Kun hoitajat keskittyvät 
omaan työhönsä, tarvitaan myös lisää 
laitoshoitaja, siivoojia, keittäjiä, sosiaa-
liohjaajia jne. 

”Kiky-tunnit pois”¨

Emmi Tuomen mielestä kiky-talkootun-
tien poistaminen pitää olla itsestään 
selvä lähtökohta kaikkien alojen tes-rat-

Kunnon palkat 
kuntien työntekijöille

Kunta-alan palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaaminen on 
välttämätöntä hyvien julkisten palvelujen turvaamiseksi. Se 
on myös tasa-arvokysymys, kun noin 80 prosenttia kuntien 
työntekijöistä on naisia.

Hallituksella on iso vastuu siitä, että kuntien tehtävien 
toteuttamiseen on tarpeeksi osaavia työntekijöitä. Se edel-
lyttää myös huolehtimista riittävästä rahoituksesta nosta-
malla kuntien valtionosuuksia tuntuvasti. 

Monien kuntien taloustilanne on vaikea, mutta Kunta-
työnantaja KT liioittelee väittäessään, että kunnilla ei ole 
varaa työntekijäliittojen esittämiin korotuksiin ja palkkaoh-
jelmaan. Todellisuudessa 10 vuoden aikana toteutettavan 
palkkaohjelman hinta olisi vain 1,5 prosenttia kuntien me-
noista samana aikana. Jos julkiset palvelut eivät ole kun-
nossa, se tulee yhteiskunnalle paljon kalliimmaksi kuin 
kunta-alan palkkauksen jälkeenjääneisyyden korjaaminen. 

Kuntatyönantajan johdossa istuvat eduskuntapuoluei-
den edustajat kunnista. Puolueet pelaavat hävyttömästi 
kaksilla korteilla esittäessään eduskunnassa palvelujen 
kehittämistä, mutta vastustaessaan Kuntatyönantajan hal-
linnossa sen edellyttämää palkkojen ja muiden työehtojen 
parantamista. Erityisen törkeää on se, että myös jatkuvasti 
satoja miljoonia euroja ylijäämää tekevän Helsingin kau-
pungin edustajat ovat mukana KT:ssä ajamassa reaalipalk-
koja alentavaa linjaa.

Loppu kiky-talkoille

Useilla teollisuuden aloilla on jo sovittu kiky-talkoiden lo-
pettamisesta samalla kun palkkoja nostetaan. SKP:n Hel-
singin piirikomitea tukee kunta-alan ammattiliittojen vaati-
muksia kunnollisista reaalipalkkojen korotuksista ja palkat-
tomien kiky-tuntien poistamisesta. Samoin on hyvitettävä 
julkisten alojen työntekijöiden lomakorvausten leikkauk-
set. Piirikomitea tukee myös esityksiä samapalkkaisuuden 
edistämisestä toteuttamalla palkankorotukset euromääräi-
sinä ja yleiskorotuksia painottaen.

SKP:n Helsingin piirikomitean mielestä kunta-alalla olisi 
syytä työnajan kiky-lisätuntien sijasta ryhtyä lyhentämään 
työaikaa ansiotasoa alentamatta esimerkiksi 6+6-tun-
nin työaikamallilla. Se helpottaisi työntekijöiden kohtuu-
tonta työtaakkaa, edistäisi työllisyyttä ja helpottaisi mo- 
nien palvelujen saatavuutta. Aiheellisesti on kysytty, mik-
si rahaa löytyy kymmenen miljardin hävittäjäkauppoihin, 
mutta ei työntekijöiden palkkojen ja muiden työehtojen 
parantamiseen.

SKP:N HELSINGIN PIIRIKOMITEA 

[kannanotto]

LYHYEMPI TYÖAIKA

21.–22.3.
Katajanokanlaituri 4, Helsinki

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa  
helsinkiseminar.fi

#helsinkiseminar          @helsinkiseminar          / helsinkiseminar

Arja Putkonen

Päivi Hedman

 On yleinen etu, että 
alalla työskentelee 

riittävästi motivoituneita 
ammattilaisia.

“

 Me kaikki tarvitsemme jossain 
vaiheissa elämäämme sote-palveluja.

kaisuissa. Työaikaan liittyy muutakin:
– Työnantaja pyrkii liittämään esi-

merkiksi kunta-alan psykologit pidem-
pään ns. yleistyöaikaan. Psykologiliiton 
tavoitteena onkin estää työajan lisään-
tyminen ja toisaalta saada työntekijöil-
le valinnanmahdollisuuksia esimerkiksi 
ruokailuaikojen käytössä.

Työajan lyhentäminen ja työn ja 
perhe-elämän yhdistämistä helpot-
tavat joustot, olisivat olennaisia se-
kä psykologeille että kaikille muillekin 
työntekijöille. 

”Naistyön vähäinen 
arvostus” 

Näinkö vähäinen on arvostus lasten 
kanssa työskenteleviä ja naistyötä 
kohtaan, kysyy erityisopettaja Outi Mo-
nonen. Opettajat ja lastentarhanopet-
tajat ovat korkeakoulutettuja ja huoleh-
tivat lasten kasvusta, mutta se ei näy 
palkkauksessa. 

– Miten opettajien ja lastentarhan-
opettajien lomarahojen leikkaamista ja 
palkattomia kiky-tunteja voi perustella 
maamme kilpailukyvyn parantamisella?

Opettajia kuormittavat niin kasvavat 
lapsiryhmät ja haasteelliset oppilaat, 
alati uusiutuvat opetussuunnitelmat, 
oppilashuollon resurssien vähyys, tie-
totekniikka ja vähäinen tuki opettajille 
kuin vanhempien odotukset. 

”Näkyy kaikkien arjessa”

Myös tuotantoassistentti ja ammatti-
liitto JHL:n aktiivi Katja Wallin toivoo, 
että työtä ja sen tekijää arvostettaisiin 
enemmän, ”vaikkei sillä arvostuksella 
laskuja maksetakaan”. Se motivoi, jos 
tietää, että omalla työllä on merkitystä. 

– Joillain aloilla palkkaus ei ole mil-
lään lailla kilpailukykyinen yksityisten 
yritysten kanssa. Eikä enää voi luottaa 
siihenkään, että kunnalla saa olla elä-
keikään asti.

Kovat asumiskustannukset korosta-
vat Helsingissä tarvetta palkkojen nos-
tamiseen. Työn arvostus pitäisi näkyä 
myös siinä, että jatkuviin sisäilmaongel-
miin, kiusaamiseen ja epätasa-arvoi-
seen kohteluun puututaan tiukemmin. 

– Kunnissa tehdään työtä, joka nä-
kyy meidän kaikkien arjessa, Katja 
Wallin muistuttaa.  

Kunnissa 
tehdään työtä, 

joka näkyy 
meidän kaikkien 

arjessa
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Yli 630 000 jäsenen ja 6 000 työntekijän 
HOK-Elanto on iso tekijä Helsingin seu-
dulla. Sen osuus päivittäistavarakau-
pasta on yli 40 prosenttia. Se vaikuttaa 
kaupan, ravintoloiden ja hotellien lisäk-
si alueen muuhunkin kehitykseen. 

Asiakasomistajat eli jäsenet voivat 
HOK-Elannon edustajiston vaalissa 
26.3.-6.4. vaikuttaa siihen, ohjaavatko 
osuuskauppaa liikevoittojen tavoittelua 
vai jäsenten tarpeet ja osuustoiminnan 
periaatteet. Vaalista riippuu, kuuluu-
ko jäsenten ääni päätöksenteossa vai 
tyytyykö edustajisto kumileimasimen 
asemaan.

Kommunistit ja demokraatit halua-
vat ravistella osuuskauppaa ja vaikut-
taa edullisemman lähikaupan, ympä-
ristöystävällisen, työntekijöille kunnon 
työehdot turvaavan ja reilun osuuskau-
pan puolesta. 

Listalla on 77 ehdokasta: kommu-
nisteja, muita vasemmistolaisia ja si-
toutumattomia. Mukana ovat mm. mu-
siikkituottaja Atte Blom, kriisityöntekijä 
Sadek Elwan, edustajiston jäsen Yrjö 
Hakanen, näyttelijä Olli Ikonen, för-
valtningsassistent Anneli Korhonen, 
lastenhoitaja Eila Pelttari, kirvesmies 
Matti Piirainen, leipomon luottamus-
mies Ville Rahikainen, VTK Olli Salin, 
pääsihteeri Tiina Sandberg, tanssitai-
teilija Antti Seppänen, psykologi Tuula 
Vuori-Salo, puheenjohtaja JP Väisä-
nen ja myyjä Iida Ylönen.

Edullista lähikauppaa

Kommunistit ja demokraatit vaativat 
vaaliohjelmassaan Alepa-lähikauppo-
jen hintatason alentamista. Se on nyt 
Prismoja ja S-marketteja korkeampi, 
mikä on epäoikeudenmukaista niille, 
joille pidemmät kauppamatkat ovat 
hankalia.

Oikeudenmukaisemmat 
bonukset

Bonus-järjestelmää on muutettava, 
niin että se ei suosii suurituloisia, jotka 
saavat nyt isoista ostoksistaan suhteel-
lisesti suuremman ostohyvityksen.  

Ilmastoteot ja 
ympäristövastuu

On vauhditettava energian säästöä ja 
siirtymistä uusiutuvaan energiaan, kier-
rätystä ja hävikin vähentämistä. Osuus-
kaupan on kehitettävä myös omaa 
tuotantoa, joka edistää ekologista ra-
kennemuutosta. HOK-Elanto voi valin-
noillaan ja markkinoinnillaan edistää 
lähiruokaa ja siirtymistä yhä enemmän 
kasviperäiseen ruokavalioon.

Työllistäminen ja työehdot

Vaaliohjelmassa esitetään osuuskau-
pan irtaantumista EK:n linjasta ja pa-

rempien työehtojen sopimista. Palvelu-
jen ja työhyvinvoinnin parantamiseksi 
tulee palkata lisää työntekijöitä ja ensi 
sijassa kokoaikaisiin töihin. Yö- ja sun-
nuntaitöiden lisäämisen sijasta pitäisi 
kokeilla työajan lyhentämistä ansio-
tasoa alentamatta. 

Reilua kauppaa

HOK-Elannon tulee kehittää ulkomai-
sia ostoja ilman ylikansallisten yhtiöi-
den välikäsiä. Hankinnoissa pitää var-
mistaa, ettei poljeta työntekijöiden oi-
keuksia eikä pilata ympäristöä. Lisäksi 
on syytä reagoida ostoboikoteilla laa-
jamittaisiin ihmisoikeuksien loukkauk-
siin, kuten Israelin laittomaan Palestii-
nan alueiden miehitykseen.

Enemmän demokratiaa

Kommunistit ja demokraatit haluavat 
avata jäsenille lisää vaikutusmahdol-
lisuuksia myös vaalien välillä, esimer-
kiksi verkossa, aluefoorumeilla ja aloi-
teoikeutta vahvistamalla. Edustajiston 
tulee ottaa vahvempi rooli. Kauppapai-
koista päättäviin kuntien elimiin kuulu-
via ei pidä valita osuuskaupan hallituk-
seen ja hallintoneuvostoon. 

Jokainen ääni työväenliikkeen ja 
edistysmielisen osuustoiminnan tavoit-
teiden puolesta on tärkeä!
www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/
osuuskauppavaalit
www.skphelsinki.fi

Jäsenten eli omistajien ääni kuuluu 
HOK-Elannon edustajistossa, mutta 
vain jos joku sen sinne vie. 

Muodollisesti edustajisto päättää lä-
hinnä säännöistä, tilinpäätöksestä, yli-
jäämän käytöstä ja hallintoneuvoston 
valinnasta. Käytännössä se voi kuiten-
kin ohjata toimintaa myös aloitteilla ja 
keskusteluilla. 

Kommunistien ja demokraattien lis-
taa edustava Yrjö Hakanen on tehnyt 
edustajistossa useita aloitteita, joista 
moni on johtanut tuloksiin:

1 036 Aaltonen Hannu, 
terminaalimies. 
1 037 Ahokas Jukka, lähihoitaja. 
1 038 Ahokas Pekka, lähihoitaja. 
1 039 Ahokas Virpi, lähihoitaja. 
1 040 Blom Atte, tuotantopäällikkö, 
sitoutumaton. 
1 041 Ekman Heikki, opiskelija. 
1 042 Sadek Elwan, kriisityöntekijä, 
sitoutumaton. 
1 043 Haapala Elina, tiedottaja. 
1 044 Haavisto Juho, 
kuvankäsittelijä. 
1 045 Hakanen Maija, 
ympäristöasiantuntija. 
1 046 Hakanen Yrjö, toimittaja. 
1 047 Hannikainen Ari, vartija. 
1 048 Hedman Päivi, 
terveydenhoitaja. 
1 049 Heikkinen Viljo, kirvesmies. 
1 050 Honkanen Pia, parturi-kam-
paaja, sitoutumaton. 
1 051 Ikonen Olli, näyttelijä, 
sitoutumaton. 
1 052 Juutilainen Pirjo, psykotera-
peutti, sitoutumaton. 
1 053 Järvenpää Elina, 
diplomi-insinööri. 
1 054 Kallioniemi Pekka, tekniikan 
lisensiaatti. 
1 055 Kangas Kirsti, siivooja. 
1 056 Karttunen Jari, pääsihteeri. 
1 057 Karvonen Maija, 
kielenkääntäjä. 
1 058 Kaskisydän Aura, 
tapahtumatuottaja. 
1 059 Kauppinen-Saarikko Merja, 
kassa-myyjä, sitoutumaton. 
1 060 Kirjavainen Ritva, 
osastonhoitaja. 
1 061 Koivisto Toivo, 
rakennustyömies. 
1 062 Koivu Talvikki, konttorityönte-
kijä, teologian tohtori. 
1 063 Kokko Hannele, eläkeläinen. 
1 064 Korhonen Anneli, förvalt-
ningsassistent, hallintosihteeri, 
sitoutumaton. 
1 065 Korhonen Jenni, eläkeläinen. 
1 066 Korvela Marko, toimittaja, 
muusikko. 
1 067 Kuosmanen Minna, 
kassanjohtaja. 
1 068 Kurttila Heikki, tekniikan 
tohtori. 
1 069 Kähmi Ossi, 
linja-autonkuljettaja. 

1 070 Laitinen Jukka, kokki, 
eläkeläinen. 
1 071 Lappi Jussi-Petteri, 
postinjakaja, talonmies. 
1 072 Lievemaa Tommi, muusikko. 
1 073 Lilja Jussi, teknikko. 
1 074 Manner Hannele, eläkeläinen. 
1 075 Mononen Outi, erityisopettaja. 
1 076 Mångård Johan, musiker. 
1 077 Männikkö Heikki, työteknikko. 
1 078 Männikkö Tarja, eläkekäsittelijä. 
1 079 Niemi Antti, yhteisöpedagogi, 
sitoutumaton. 
1 080 Nieminen Jarmo, kirvesmies. 
1 081 Nurminen Olavi, keittiömestari. 
1 082 Nurminen Pentti, kirvesmies. 
1 083 Näsänen Jyrki, elokuvaohjaaja. 
1 084 Orava Matti, kokki. 
1 085 Pelttari Eila, lastenhoitaja. 
1 086 Perä Mauri, kirvesmies. 
1 087 Piirainen Matti, kirvesmies. 
1 088 Porspakka Jori, autoilija. 
1 089 Putkonen Arja, lähihoitaja. 
1 090 Rahikainen Ville, 
leipomotyöntekijä. 
1 091 Rasijärvi Eero, eläkeläinen. 
1 092 Rinne Reijo, diplomi-insinööri. 
1 093 Rontu Laura, meteorologi. 
1 094 Räsänen Senja, eläkeläinen. 
1 095 Saarinen Seppo, eläkeläinen. 
1 096 Salava Hannele, 
lastentarhanopettaja. 
1 097 Salin Olli, VTK, eläkeläinen, 
sitoutumaton. 
1 098 Saloheimo Mari, tutkija. 
1 099 Sandberg Tiina, pääsihteeri, 
ympäristösuunnittelija. 
1 100 Seppänen Antti, tanssitaiteilija, 
sitoutumaton. 
1 101 Siivonen Stacy, eläkeläinen. 
1 102 Sundell Markku, merkonomi. 
1 103 Suonperä Arjo, varatuomari. 
1 104 Sutinen Reijo, putkiasentaja. 
1 105 Tammi Risto, eläkeläinen, 
sitoutumaton. 
1 106 Tuominen-Aliferenko Helena, 
Master of Arts. 
1 107 Wahrman Kalevi, teleasentaja
1 108 Viitaniemi Arto, toimitsija
1 109 Wilenius Bo, pensionär, 
sitoutumaton.
1 110 Vuori-Salo Tuula, psykologi, 
sitoutumaton.
1 111 Väisänen Juha-Pekka, puheen-
johtaja, käsitetaitelija.
1 112 Ylönen Iida, myyjä.

 ★ Alepa-lähikauppojen kehittäminen ja niiden hintatason alentaminen, 
kun se on nyt selvästi S-marketteja ja Prismoja korkeampi.  

 ★ Osuuskaupan tuloksesta osa työpaikkojen lisäämiseen ja 
palkkaukseen, etenkin matalimpien palkkojen parantamiseen.  

 ★ Esitys S-ryhmän johdolle vaikuttaa Kaupan liitossa niin, että luovutaan 
kiky-talkoista ja nostetaan reaalisesti työntekijöiden palkkoja.  

 ★ Kulttuuri- ja mielipidelehtien ottaminen laajemmin ainakin Primojen 
lehtihyllyjen valikoimaan.  

 ★ Ohjeistus ja toimet, joilla ehkäistään korruptiota ja kyseenalaisia 
kytköksiä esim. rakennusalan yrityksiin ja suhteissa kuntiin. Avoimuus ja 
kohtuullisuus johtajien palkoissa ja etuuksissa.  

KOMMUNISTIT JA 
DEMOKRAATIT 

-EHDOKASLISTA

 ★ Aloite- ja palaute-mahdollisuuksien kehittäminen, ilmoitustauluja 
asukkaiden tapahtumille ja asiakasomistaja-iltojen järjestäminen eri 
teemoista.  

 ★ Bonus-järjestelmän muuttaminen niin, että se ei suosi suurituloisten 
isoja ostoksia suhteellisesti suuremmilla ostohyvityksillä. 

 ★ Rajoituksia kaupan yö- ja sunnuntai-aukioloihin.  

 ★ S-pankin eettisten periaatteiden vahvistaminen.  

 ★ Luopuminen osallistumisesta Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen.  

 ★ Israelin miehitetyillä palestiinalaisalueilla valmistamien tuotteiden 
boikotoiminen. 

ALOITTEITA JA TULOKSIA

LÄHIKAUPAN JA 
REILUN OSUUSTOIMINNAN

PUOLESTA
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KOMMUNISTIT JA 
DEMOKRAATIT 

-EHDOKASLISTA

Hävittäjähankintaan löytyy Suomessa 
helposti kymmeniä miljardeja, mutta 
pienituloisilla vain murusia, jos niitä-
kään. Julkisia palveluja leikataan, yh- 
tiöitetään ja yksityistetään, vaikka meil-
lä on vasemmistolaisin hallitus vuosi-
kymmeniin ja ihmiset ovat lopen kylläs-
tyneitä tähän menoon. 

Yhtiöt jakavat jättiosinkoja samaan 
aikaan, kun ne irtisanovat työntekijöi-
tään, heikentävät työehtoja ja polkevat 
palkkoja, eikä tämä ole johtanut siihen, 
että yhtiöiden toiminnalle olisi laitettu 
rajat. Päinvastoin pääoman voitonta-
voittelulle uhrataan edelleen niin ihmis-
ten kuin luonnon hyvinvointi ja rauha.

Ihmiset ovat nousseet ympäri Eu-
rooppaa ja maailmaa vastustamaan 
tällaista politiikkaa. Suomessakin on 
ollut suuria mielenosoituksia ja protes-
teja, joilla in tuotu esille tyytymättömyyt-
tä ja muutoksen tarvetta. 

Me kommunistit olemme olleet ja 
olemme osa tätä kansalaisliikkeiden 
toimintaa, Euroopan vasemmistoa ja 
kansainvälistä liikettä ihmisten vapaut-
tamiseksi kapitalismin riistosta, pää-
oman vallasta sekä sodan ja ympäris-
tötuhojen uhkista.

Kommunisteilla on sellaista näke-
mystä ja ymmärrystä ongelmien juu-
risyistä, jota monella muulla ei ole. 
Edellä luetellut asiat eivät tapahdu sat-
tumalta, eikä niitä voi muuttaa vain ke-
vyillä imagokampanjoilla. Tarvitaan jär-
jestäytymistä ja vaikuttamista. Siinä me 
olemme edelleen hyviä.

Tänä päivänä ei ole helppoa olla 
kommunisti. Meidät ovat ottaneet ham-
paisiinsa niin oikeisto kuin sen äärilai-
takin. Pääoma on aina inhonnut mei-

JONKUN ON 
SANOTTAVA SE ÄÄNEEN, 
JONKUN ON TEHTÄVÄ JOTAIN

tä. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että 
ihminen, joka tänä päivänä julistautuu 
kommunistiksi, on käynyt läpi melkoi-
sen ajattelun prosessin ja todennut 
haluavansa pysäyttää pääoman en-
nen kuin se on liian myöhäistä meille 
kaikille.

Allekirjoita kannattajakortti

Suomen puoluelainsäädäntö on kova 
eduskunnan ulkopuolisille puolueille. 
Mikäli kaksissa peräkkäisissä eduskun-
tavaaleissa ei saa läpi kansanedusta-
jaa tai vähintään 2 prosentin kannatus-
ta, joutuu pois puoluerekisteristä. Näin 
kävi myös meille.

Jos haluat auttaa meitä pysäyttä-
mään pääoman ja sen tuhoisan ora-
vanpyörän, jota myös kapitalismiksi 
kutsutaan, voit tehdä sen konkreetti-
sesti ja helposti. Tulosta kannatusilmoi-
tus SKP:n merkitsemiselle uudelleen 
puoluerekisteriin sivuiltamme www.skp.
fi/asiakirjat/skpn-kannattajakortti, täytä 
se ja lähetä meille osoitteeseen: SKP:n 
Helsingin piiri, Viljatie 4 B 3. krs. 00700 
Helsinki. Tai tule tapaamaan Hakanie-
men markkinoille, Maanantaiklubille, 
vappumarssille tai esimerkiksi Maail-
ma kylässä festarille.

Autat meitä saamaan viestimme 
kuuluviin. Meidän viestimme on, et-
tä kapitalismin aiheuttamiin ongelmiin 
Helsingissä, Suomessa ja koko maa-
ilmassa, on olemassa vastaus, joka 
avaa oven parempaan tulevaisuuteen.

TIINA SANDBERG
SKP:n pääsihteeri

Reijo Rinne keräämässä nimiä SKP:n palauttamiseksi takaisin puoluerekisteriin 
Hakaniemen markkinoilla. 

KOMMUNISTINUORET: 
YMPÄRISTÖPOLITIIKKA TARVITSEE 
ROHKEAMPIA TOIMIA
Elinolosuhteita, ruokaturvaa ja eri laje-
ja uhkaava ympäristökriisi vaatii raken-
teellisia ratkaisuja. Vaikka monenlaisia 
toimia tarvitaan, niin oleellinen kysymys 
on, laitetaanko etusijalle suurpääoman 
ja yritysten intressit vai jokaisen oikeus 
terveelliseen elinympäristöön, korostaa 
Kommunistinuorten puheenjohtaja Jiri 
Mäntysalo. 

– Kasvanut ilmastoliike on positiivi-
nen merkki ihmisten valveutuneisuu-
desta. Se keskittyy kuitenkin vielä liiak-
si pelkkään ilmastoon ja on tähän men-
nessä tyytynyt usein vain vaatimuksiin 
nykyisille päättäjille. 

Nykyinen eduskunta ei tule tarvitta-
via ympäristötoimia toteuttamaan, sillä 
kapitalistiseen markkinatalouteen si-
toutuneet poliitikot eivät näe ristiriitaa 
kapitalismin ja tehokkaan ympäristöpo-
litiikan välillä. He ovat iloisia siitä, kuin-
ka ilmasto- ja ympäristötoimet avaavat 
mahdollisuuksia bisnekselle, Mäntysa-
lo kritisoi. 

Tulosten saavuttamiseksi on ilmas-

toliikkeen syytä kehittyä monipuolisem-
maksi ympäristöliikkeeksi ja irtisanou-
tua ajatuksesta, jonka mukaan mark-
kinatalous olisi avain ympäristökriisin 
torjuntaan. 

– Yhteistyössä järjestökentän kans-
sa liikkeen on mahdollista luoda suun-
taviivoja ekologisesti kestävän talou-
den rakentamiseen. Tällainen liike ei 
pelkästään edellytä päättäjiltä toimia, 
vaan vaatii päättäjiä vaihtoon sekä 
hajautetumpaa ja demokraattisempaa 
päätöksentekoa.

Liity Kommunistinuoriin

Toukokuussa Kommunistinuoret järjes-
tävät 16. päivä tapahtumapäivän Tam-
pereella. Päivällä käydään keskustelu-
ja ja verkostoitumista. Illalla siirrytään 
bileisiin Maanalaiseen, jossa esiintyy 
mm. MC Kajo. 

– Olemme myös järjestämässä Län-
si-Sahara-teemaista keskustelua Hel-

singissä Maailma kylässä -festivaalien 
aikaan. Kommunistinuorten keskuste-
lun näkökulmana on, miten nuoret voi-
vat osoittaa solidaarisuutta ja toimia 
sahrawi-kansan asian puolesta.

Jäseneksi Kommunistinuoriin voi 
liittyä helposti lähettämällä sähköpos-
tia osoitteeseen kommunistinuoret@
gmail.com. Systeemiä muuttavien jou-
kossa tarvitaan jokaista.

OTA 
YHTEYTTÄ, 
LIITY MUKAAN
Eliitti ei omista politiikkaa. Vai-
kuttaminen ei tapahdu vain 
kabineteissa, eduskunnassa 
ja markkinoilla. Tule mukaan 
Suomen kommunistisen puo-
lueen toimintaan. Se on kan-
nanotto rahavaltaa, ihmisten 
ja luonnon riistoa, syrjintää ja 
sotaa vastaan. 

SKP:n Helsingin kaupungin 
piirijärjestö
Viljatie 4 B 3.krs, 00700 Hel-
sinki (lähellä Malmin asemaa). 
P. (09) 7743 8140. 
helsinginpiiri@skp.fi
www.skphelsinki.fi
Puheenjohtaja Yrjö Hakanen 
yrjo.hakanen@skp.fi, 
varapuheenjohtaja Katja Wallin 
wallkatija@gmail.com, 
piirisihteeri Reijo Rinne
reijo.rinne@pp.inet.fi

SKP:n Etelä-Helsingin 
osasto, 
Timo Pelto, p. 044 528 0550, 
timppa.ejp@gmail.com
SKP:n Etu-Sörkän osasto, 
Jyrki Näsänen, 
jyrki.nasanen.
2016@gmail.com
SKP:n Itä-Helsingin osasto, 
Juhani Lilja, p. 0400 722706, 
jussi.lilja@iki.fi
SKP:n Koillis-Helsingin 
osasto, 
Jorma Heinonen, 
p. 0449762160, 
helsinginpiiri@skp.fi
SKP:n Käpylän ja Kumpulan 
osasto, Hannele Salava, 
p. 0505765567, 
hannelesalava@elisanet.fi
SKP:n Maunula-Pakilan 
osasto, Maija Hakanen, 
p. 050 5704368, 
maija.hakanen@kolumbus.fi
SKP:n Pitäjänmäen 
osasto, 
Heikki S. Vuorinen, 
p. 0504347980, 
heikki.vuorinen@helsinki.fi

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

EESPÄIN 1/2019
Julkaisija SKP:n Helsingin 
kaupungin piirijärjestö ry. 
Päätoimittaja Emmi Tuomi. 
Toimittaja Yrjö Hakanen. 
Kuvat Toivo Koivisto ja Veikko 
Koivusalo. Taitto Outi Mentula. 
Painatus TA-Tieto Oy Helsinki. 



8 E E S P Ä I N !  1 / 2 0 2 0

MAIJA HAKANEN:

PAKINKYLÄN 
PUNAINEN KAARTI
Paikallishistoria siitä, miksi ja miten työväki nousi 
vallankumoukseen 1918. Pakinkylän komppania 
kuului punaisten parhaisiin ja lähetettiin taisteluihin 
eri puolille maata. Kirja kertoo myös sisällissodan ja 
vankileirien julmuudesta. Mukana matrikkeli lähes 
300 Pakinkylän punakaartilaisen vaiheista. 
280 sivua. Julkaisija TA-Tieto Oy.

Hinta 15 € (+postikulut) 
www.tiedonantaja.fi/kauppa.
Tiedonantajan verkkokaupassa 
myös paljon muita kirjoja. 

1/2020  8 € www.tiedonantaja.fi

Alustatalouden aika 10-12 – Sardiinit Salvinia vastaan 14-15
Salakavala uusliberalismi 26-27  – Sotilaat testaavat, me maksamme 34 –  

Suomi kaivosteollisuuden kahleissa  40-42

Vastarinnan ääni. Reilusti vasemmalla. 
Kertoo siitä, mistä valtamedia vaikenee. 
Yhdistää marxilaisen teorian ja 
luokkataistelun.
Ilmestyy kerran kuukaudessa 48 sivun 
voimalla. Tilattavissa sekä paperilla että 
diginä. 
– Ilmainen näytenumero
– 12 kk 95 € (työttömät ja opiskelijat 70 €)
– 3 kk 35 € (30 €)
Irtonumero 8 €.

Tilaukset p. (09) 7743 810 ja 
www.tiedonantaja.fi/tilaa

Uuden sukupolven punamultahalli-
tus arvioi ohjelmassaan uusiksi mo-
nia Juha Sipilän hallituksen linjauksia. 
On kuitenkin yksi iso tabu, josta uusi 
hallitus ei ole uskaltanut keskustella: 
HX-hävittäjähankinta.

Kyse on kansainvälisestikin suu-
resta asekaupasta. Hävittäjälentoko-
neiden ostaminen maksaa noin 10 
miljardia euroa ja niiden elinkaaren ai-
kaiset käyttö- ja huoltokulut mukaan lu-
kien kokonaishinta nousee ainakin 30 
miljardiin. 

Muodollisesti kauppa aiotaan kirjata 
valtion budjetin ulkopuolelle, mutta tosi-
asiassa se kasvattaa julkisen talouden 
alijäämää. Näin se vaikeuttaa muiden 
julkisten menojen rahoitusta – etenkin 
kun hallitusohjelman mukaan hallitus 
peruu valtion budjetissa sovittuja me-
nolisäyksiä, jos työllisyyttä ja julkisen 
talouden tasapainoa koskevat tavoit-
teet eivät toteudu.

Asekauppiaat apajilla

Hallituksen on tarkoitus päättää hä-
vittäjäkoneiden hankinnasta ensi vuo-
den puolella. Päätöstä pohjustetaan 
Suomessa ennennäkemättömän laa-
jalla vaikuttamiskampanjalla. Konei-

den valmistajat ovat värvänneet vies-
tintätoimistojen lisäksi kenraaleita, 
ex-puolustusministereitä ja virkamie-
hiä markkinoimaan tuotteitaan. Myös 
puolustusministeriö on pyrkinyt muok-
kaamaan kansalaismielipidettä ja sa-
laamaan jopa kansanedustajilta hä-
vittäjäkauppaan liittyviä tietoja esimer-
kiksi siitä, montako hävittäjää tarjouk-
siin sisältyy ja mitkä ovat hävittäjien 
ilmastovaikutukset. 

Turvallisuuspolitiikan 
muutos

Suomen turvallisuuspolitiikka on pit-
kään perustunut siihen, että Suomen 
turvallisuus ei perustu aseiden voi-
maan vaan rauhantahtoiseen ulko-
politiikkaan. HX-hävittäjäkaupan val-
mistelu ja Sanna Marinin hallituksen 
syksyllä päättämä merivoimien miljar-
dihankinta kuvastavat käännettä tässä 
ajattelussa.

Hävittäjäkauppaa perustellaan Suo-
men turvallisuudella. Mutta kuka uskoo 
vakavasti, että niitä tarvitaan Suomeen 
kohdistuvan hyökkäyksen torjumiseen? 

Onkin ilmeistä, että hävittäjähankin-
nalla valmistellaan osallistumista kan-
sainvälisiin sotilaallisiin operaatioihin, 

joihin USA, Nato ja EU haluavat si-
toa laajempaa joukkoa maita. Nyt esil-
lä olevat koneet ovat hyökkäysaseita, 
joilla on käyttöä nimenomaan osana 
laajempaa jonkun tai joidenkin suur-
valtojen asejärjestelmien verkostoa. 
Samalla hävittäjäkauppa sitoo Suomea 
koneen valmistajamaahan niin asetek-
nologiassa kuin myös poliittisesti.

Säästetään aserahoista

Suomeen ei kohdistu sellaista sotilaal-
lista uhkaa, jonka torjumiseksi pitäisi 
käyttää kymmeniä miljardeja asevarus-
teluun. Sen sijaan on monia todellisia 
turvallisuusongelmia, joissa tarvitaan 
välttämättä lisää rahaa. Esimerkiksi 
ilmastonmuutos, työttömyys, vanhus-
palvelujen puuteet, perustoimeentulo-
turvan riittämättömyys ja köyhien mai-
den ahdinko.

Todellinen uhka on myös uusi ydin-
aseiden kilpavarustelu, kun useat ase-
rajoitussopimukset ovat päättymässä. 
Asevarustelun sijasta Suomenkin hal-
litus voisi olla tässä aktiivinen esimer-
kiksi allekirjoittamalla ydinaseet kieltä-
vä YK:n sopimus.

YRJÖ HAKANEN

SOLIDAARISUUTTA LÄNSI-SAHARALLE

Taiteilijoiden rauhanjärjestö PAND ja 
Spartacus-säätiö kutsuvat mukaan so-
lidaarisuustoimintaan. Ne valmistelevat 
yhdessä useiden kansalaisjärjestöjen, 
taiteilijoiden ja aktivistien kanssa ke-
väälle Länsi-Sahra-tapahtumia. 

Suomen sosiaalifoorumin kansain-
väliseksi vieraaksi Helsingin Arbikselle 
25.-26.4. saapuu pakolaisleirillä asuva 
ihmisoikeusaktivisti ja runoilija Jadiya 

Ali. Sosiaalifoorumissa keskustellaan 
Länsi-Saharan ajankohtaisesta tilan-
teesta sekä kulttuurin ja taiteen mer-
kityksestä ihmisoikeus- ja vaikuttamis-
työssä. Keskustelemassa Jadiya Alin 
kanssa ovat toimittaja ja tietokirjailija 
Jaana Kanninen, käsitetaiteilija JP 
Väisänen.

Pandin ja Spartacus-säätiön tavoi-
te on tehdä toukokuusta näkyvä Län-

si-Saharan solidaarisuuskuukausi, yh-
dessä muiden kampanjaan osallistuvi-
en kanssa.

 
Maailma kylässä -festivaali

Toukokuussa Helsingissä Sörkassa, 
Pengerkatu 22:ssa sijaitseva PANDin 
galleria-toimisto muuttuu kampanjan 
keskukseksi. Maailma kylässä festi-
vaalilla 23.-24.5. Kaisaniemen puistoon 
pystytetään Länsi-Sahara -kampanjan 
teltta. 

Maailma kylässä -festivaalin oh-
jelmassa on lauantaina keskuste-
lu Länsi-Saharasta, kulttuurista, tai-
teesta ja feminismistä kansalaisyh-
teiskunnan työvälineenä (Taiga-lava, 
Kansallisteatteri).

Jäätynyt konflikti

Marokko on miehittänyt Atlantin ranni-
kolla sijaitsevaa Länsi-Saharaa jo vuo-
desta 1975. Osaa alueesta hallitsee 
kuitenkin vapautusliike Polisario. Suu-
ri osa sahraweista asuu Algerian puo-
lella olevilla pakolaisleireillä. Yhdisty-

neet Kansakunnat tukee aloitetta jär-
jestää kansanäänestys Länsi-Saharan 
itsenäisyydestä.

PAND ja Spartacus-säätiö ovat teh-
neet vetoomuksen päättäjille vaikuttaa 
niin, että Marokon harjoittama miehitys 
loppuu ja järjestetään kansanäänestys 
sahrawien itsenäisyydestä. Vetoomus 
toimitetaan syksyllä eduskunnan puhe-
miehelle ja Länsi-Saharan ystävyysryh-
mälle sekä EU-parlamentin poliittisille 
ryhmille. Vetoomuksen voi allekirjoittaa 
kampanjan tapahtumissa tai verkossa 
www.adressit.com/solidaarisuusvetoo-
mus_lansi-saharan_vapauttamiseksi. 

Solidaarisuus 
– työtä, jolla on merkitys

Kampanjaan osallistuvat järjestöt ja 
aktivistit tekevät koko kevään ajan eri-
laisia Länsi-Saharaan liittyviä tilaisuuk-
sia. Niissä voi matalan kynnyksen ide-
alla osallistua keskusteluun solidaari-
suudesta ja Länsi-Saharan tilanteesta. 
Spartacus-säätiö kerää myös tukea 
nuorten sahrawi-taiteilijoiden äänistu-
dion rakentamiseksi pakolaisleirille.

Lisätietoja 
www.spartacus-saatio.fi 
ja www.facebook.com/
taiteilijatrauhanpuolesta.

MIHIN TARVITAAN HX-HÄVITTÄJIÄ?

Hävittäjämiljardit pitää saada hyötykäyttöön, vaadittiin ilmastomarssilla. 

Pakolaisleirillä asuva ihmisoikeusaktivisti 
ja runoilija Jadiya Ali saapuu taiteilijoiden 
rauhanjärjestö Pandin ja Spartacus-
säätiön vieraana Maailma kylässä 
-festivaalille. 

Marokko miehittää Länsi-Saharaa eikä tunnusta Sahrawi-kansan oikeuksia päättää 
itse asioistaan, luonnonvaroistaan ja tulevaisuudestaan. 

TILAA 
TIEDONANTAJA


