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Rauhanjärjestöt vaativat hallituksen budjettiriihen edessä, että päättäjät ottavat aikalisän hävittäjähankinnassa, selvittävät
puolueettomasti vaihtoehtoja ja uudelleenarvioivat, mihin Suomella on varaa ja mihin ei.
KUVA: TOIVO KOIVISTO
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[pääkirjoitus]

Kauempaa,
tehokkaammin,
halvemmalla?
Tässä lehdessä tuodaan esiin jälleen monta helsinkiläisiä koskettavaa epäkohtaa palveluiden uudistamisesta ja ”kehittämisestä”?
Hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalveluiden maakuntamallista tarkoittaa merkittävää rahoituksen vähenemistä Helsingin sotepalveluissa, vaikka tarve on rahoituksen ja palveluiden lisäämiselle. Demokratian sijasta vahvistuu ministeriöiden virkamiesvalta.
Sosiaalipalvelut ja sosiaalityö uhkaavat jäädä terveyspalveluiden
jalkoihin.
Tehokkaammin ja halvemmalla?
Yksityiset palvelumarkkinat jatkavat kasvamistaan, vaikka koronakriisi kuten monet aiemmatkin tiukat paikat ovat osoittaneet niiden
epävarmuuden, eriarvoisuuden ja bisnesjohtoisuuden tosi paikan
tullen.
Soten maakuntamalli järjestelee palveluita uusiksi, korjaten pahimmillaan hyvää ja toimivaa huonommaksi: Esimerkiksi koulujen
psykologi- ja kuraattoripalvelut uhkaavat siirtyä sote-maakuntien
palveluiksi, perustasolta erityistasolle, pois kouluilta ei vain organisatorisesti vaan myös fyysisesti.
Kauemmas, tehokkaammin, halvemmalla?
Julkisten lähi- ja peruspalveluiden heikentäminen ja karsiminen
osuu kovimmin heikoimpiin. Heihin, joilla valinnanvaraa ei ole. Erikoissairaanhoidossa on takuuvarmasti tarvetta lisäpsykologeille,
jos ennaltaehkäisevää perustason oppilashuoltoa karsitaan. Hoitamatta jättäminen perustasolla tarkoittaa väistämättä kallista erityispalvelua myöhemmin.
Sosiaali- ja terveyspalvelut kaipaavat uudistusta, mutta ennen kaikkea riittävää rahoitusta. Vähemmällä ei yleensä saa parempaa.
Vanhaa toimivaa ei kannata vaihtaa, vaan parantaa.
Asemäärärahojen valtava kasvattaminen hyväksyttiin budjettiriihessä yksimielisesti, mutta hävittäjillä ei pandemiaa torjuta eikä
sairaita hoideta. Eikä myöskään Suomen turvallisuutta rakenneta
hyökkäysaseilla – tarvitaan rauhanpolitiikkaa.
Tämä maa ei ole myytävänä.
Se on meidän ja meidän lapsiemme.
Sen graniittinen kalliopohja,
sen metsät sen pellot sen siniset vedet
sen syysaamujen kuulaus sen talvien pimeys,
sen hankien hohto sen kansan laulamat laulut,
sen menneisyys ja sen
tulevaisuus.
Kansaa ette myy. Kansaa ette kavalla.
Me olemme kansa.
– Elvi Sinervon runosta Me olemme kansa

EMMI TUOMI
Eespäin-lehden
päätoimittaja

EI HÄVITTÄJÄRAHOJA

VALTION BUDJETTIIN

Hallitus esittää ensi vuoden valtion talousarvioon 1,7 miljardin euron lisäystä
armeijan määrärahoihin. Sotilasmenoja
paisutettaisiin 54 prosenttia samaan aikaan kun koronakriisi korostaa tarvetta lisätä erityisesti terveydenhuollon
resursseja. Hallituksen budjettiriihessä kukaan ei esittänyt tähän mitään
muutoksia.
Armeijan menojen raju kasvu johtuu
lähinnä HX-hävittäjähankinnasta, joka
vastaa Yhdysvaltojen ja Naton tavoitteita Suomen sitomisesta tiiviimmin niiden
sotilaspolitiikkaan. Suurin osa suomalaisista vastustaa hankintaa tai haluaa
ainakin lykätä sitä.
Budjetissa aiotaan antaa valtuus
hävittäjäkauppaan, joka lisää vuosina
2021 – 2032 valtion menoja 9,4 miljardia euroa plus kustannustason ja valuuttakurssien muutokset. Lisäksi tulevat hävittäjien käyttö- ja ylläpitomenot,

joista budjettiesityksessä ei kerrota lukuja. Asiantuntijat arvioivat niiden olevan valittavasta hävittäjätyypistä riippuen 20 – 30 miljardia euroa.

Koronaa ei torjuta
hävittäjillä
SKP:n Helsingin piirikomitea vaatii hallitusta ja eduskuntaa pysäyttämään
hävittäjähankinnan ja poistamaan hävittäjien hankintavaltuudet budjetista.
Korona-aika on nostanut dramaattisella tavalla esille sen, millaisten turvallisuusuhkien torjumiseen nyt on keskityttävä. Hävittäjillä ei torjuta pandemioita,
ilmastonmuutosta, työttömyyttä ja muita vakavia ongelmia.
Suomen ilmatilan valvontaan ja puolustamiseen on esitetty paljon HX-hankintaa edullisempia ja monien asiantuntijoiden mielestä myös tehokkaampia

keinoja. On käsittämätöntä, jos hallituspuolueet sitoutuvat budjetissa hävittäjähankintaan ilman, että hankinnan kokonaiskustannuksia ja vaihtoehtoja on
selvitetty minkään riippumattoman tahon toimesta. Esimerkiksi ilmavoimien
selvitys Hornet-kaluston elinkaaren jatkamisesta on täysin harhaanjohtava,
koska siinä esitetyistä kuluista suurin
osa aiheutuu uusien kalliimpien asejärjestelmien hankinnasta.
SKP:n Helsingin piirikomitean mielestä budjettiesitys on laitettava perin
pohjin uusiksi. Asehankintojen sijasta
on osoitettava lisää rahaa terveydenhuoltoon, valtion ja kuntien työpaikkojen luomiseen, perusturvan parantamiseen, ilmastotekoihin, kuntien palveluihin, asumismenojen alentamiseen ja
kehitysyhteistyöhön.

MYÖS ISOVANHEMMAT VAATIVAT ILMASTOTEKOJA
Ilmastoisovanhemmat ovat syksystä
2019 alkaen osallistuneet banderolleineen Fridays for Future (Perjantait tulevaisuudelle) -mielenilmauksiin lasten
ja nuorten rinnalla perjantaisin eduskuntatalon portailla. Kiinnostus toimintaan on vakiintunut, ja niinpä koronatilanteen helpotuttua eduskuntatalon
portailla kokoonnuttiin kesäkuussa perustamaan toiminnan jatkamista varten uusi yhdistys. Se sai nimekseen
Ilmastoisovanhemmat.
Uuden yhdistyksen puheenjohtaja,
dosentti Hannele Seitsonen kertoo,
että tarkoituksena on toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, luonnon
monimuotoisuuden puolustamiseksi
sekä eettisen, ekologisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan edistämiseksi. –
Haluamme tukea lasten ja nuorten toimintaa ja edistää sukupolvien välistä
oikeudenmukaisuutta.
Yhdistyksen sihteeri dosentti Matti
Nummelin tuo esiin toiminnan kansainvälisen ulottuvuuden:
– Maapallo ei ole meillä perintönä
vanhemmiltamme, vaan olemme saaneet sen lainaksi lapsiltamme. Tämä
sama periaate on kirjattu myös Pariisin ilmastosopimukseen. Siinä to-

detaan, että ilmastonmuutos on koko
ihmiskunnan yhteinen huolenaihe, ja
kaikkien maiden on ilmastonmuutosta
käsittelevissä toimissaan kunnioitettava ja edistettävä sukupolvien välistä
oikeudenmukaisuutta.

Rikkailla suurimmat
päästöt
Ilmastonmuutos on suoraan yhteydessä maapalloa uhkaaviin ympäristökatastrofeihin, kuten lajien sukupuuttoaaltoon, metsien hävittämiseen, merien happamoitumiseen, fosforin ja typen
kiertoon maapallolla. Näiden ongelmien perimmäisenä syynä on rajoittamaton kapitalistinen talousjärjestelmä,
jonka myötä yhteiskuntien toiminta on
järjestetty jatkuvan taloudellisen kasvun periaatteelle.
Brittiläisen kansalaisjärjestö Oxfamin ja Tukholman ympäristöinstituutin laajan tutkimuksen mukaan rikkain
prosentti maailman ihmisistä aiheuttaa kaksi kertaa niin paljon hiilidioksidipäästöjä kuin maapallon köyhempi
puolisko. Rikkain 10 prosentti vastaa
yli puolesta päästöjä. Tämä ei kuitenkaan näy hallitusten ilmastopolitiikan

Perjantait tulevaisuudelle
-ilmastomielenosoitukset aloittaneet
koululaiset ovat saaneet rinnalleen
ilmastovanhemmat ja kesästä alkaen
myös ilmastoisovanhemmat.

suuntaamisessa.
Vaikka koronaviruksen aika on tilapäisesti alentanut hiilidioksidipäästöjä,
kaikissa vauraissa maissa pumpataan
tällä hetkellä tuhansia miljardeja euroja ja dollareita talouskasvun saamiseksi uudelleen käyntiin. Ilmastonmuutoksen ja muiden uhkien torjuminen vaatii
toisenlaista elvytystä, myös Suomessa.
REIJO RINNE
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JAKAA RAHAA?

Ilmastoteot jäivät
pieniksi
Vielä alkuvuodesta hallitus lupasi budjettiriihestä merkittäviä ilmastotekoja.
Askeleet kohti hiilineutraalia Suomea
jäivät kuitenkin vaatimattomiksi, arvioi
Suomen luonnonsuojeluliitto.
Turpeen veroa nostettiin, mutta
vain sen verran, että sen kilpailukyky
suhteessa muihin lämmityspolttoaineisiin säilyy. Teollisuudelle esitetään
noin 245 miljoonan euron alennusta
sähköveroon, jonka hallitus uskoo ilman ehtojakin edistävän sähköistämistä ja päästöjen vähenemistä.

Lupaukset
perusturvasta hävisivät

Helsingin työttömien ja Työttömien keskusjärjestön, ympäristöjärjestöjen, Finnwatchin,
omaishoitajien ja rauhanliikkeen toimijat evästivät hallituksen budjettiriihtä.

Hallituksen esitys vuoden 2021 budjetiksi elvyttää taloutta ottamalla lisää
velkaa. Budjetin loppusumma 64,2
miljardia euroa on 6,5 miljardia enemmän kuin kuluvan vuoden varsinainen
talousarvio, mutta 2,9 miljardia tämänvuotista vähemmän, kun otetaan huomioon myös lisäbudjetit. Suomi elvyttääkin vähemmän kuin moni muu maa.
Entä mihin rahaa suunnataan?

Oppivelvollisuuden ulottaminen
18-vuotiaisiin asti ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden vaiheittainen toteuttaminen aloitetaan ensi vuoden syksystä. Siihen on kuitenkin varattu onnettoman vähän rahaa. Ammatillinen koulutus saa lisärahaa, mutta ei
pysyvää vaan pääosin kertaluontoista,
mitä Ammattiin opiskelevien liitto SAKKI kritisoi.

Kuntien palvelujen
rahoitusvaje

Missä uudet työpaikat?

Koronapandemian kuntien talouteen
aiheuttamaan aukkoa paikataan 1,45
miljardilla. Se ei kata kokonaisuudessaan kuntien koronamenetyksiä ja on
väliaikaista, huomauttaa Kuntaliitto. Lisäksi hallitus säilyttää kuntien valtionosuuksien 250 miljoonan euron kikyleikkauksen ja monet muut aiemmat
kuntatalouden kiristykset.
Koronavirukseen liittyvät välittömät
kulut hallitus lupaa hoitaa. Sen sijaan
terveydenhuollon, vanhuspalvelujen ja
kuntien muiden palvelujen krooniseen
resurssipulaan se tarjoaa hyvin vähän.

Työllisyyspolitiikassa Sanna Marinin
hallitus käyttää edeltäjäänsä vähemmän keppiä ja panostaa enemmän
työllisyyspalveluihin, mutta eläkeputken sekin aikoo poistaa. Lähtökohtana on oikeistolainen ajatus työllisyyden parantamisesta lisäämällä työvoiman tarjontaa, vaikka suurtyöttömyyden oloissa puutetta on nimenomaan
työpaikoista.
Budjetissa sivuutetaan valtion mahdollisuudet luoda itse lisää työpaikkoja
ja investoida uutta arvoa, työtä ja tuloja
luovaan tuotantoon.

Ympäristökriisin aiheuttajien, suurpääoman ja bisneksen, ei pidä olla se, jota nyt tuetaan, kommentoi SKP:n puheenjohtaja JP Väisänen. Hän vaatii perusturvan parantamista, joka ei
päässyt hallituksen budjettiriihessä
lainkaan asialistalle.
Kallio-Vallilan eläkeläisten puheenjohtaja Olli Salin esittää toimia eläkeläisköyhyyden ja koronan pahentaman
syrjäytymisen torjumiseksi. – Tarvitaan
tuntuva korotus pieniin eläkkeisiin ja
matala omavastuukatto sosiaali- ja
terveysmaksuihin.

KUVA: KUKKA RANTA

KENELLE JA MIHIN
VALTION BUDJETTI
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Ei kaivoksia
Käsivarren Lappiin
Kaivosyhtiö Akkerman Finland on tehnyt kaivosvarauksen Helsingin
kokoiselle alueelle Käsivarren Lapista. Kyse on Suomen ainoasta
suurtunturialueesta ja viimeisistä perinteisen saamelaisen poronhoitokulttuurin alueesta.
Käsivarsi tulee pitää kaivostoiminnasta vapaana alueena sen
erityislaatuisen luonnon ja puhtaiden vesistöjen säilyttämiseksi sekä alueella harjoitettavien luontaiselinkeinojen, luontomatkailun ja
saamelaiskulttuuriin perustuvan poronhoitotavan mahdollistamiseksi myös tulevaisuudessa. Tätä vaaditaan noin 40 000 allekirjoittajan adressissa, joka luovutettiin syyskuussa hallitukselle ja
ympäristöministeriölle.

Armeijalle + 54 %
Hallitus sopi budjettiriihessä, että
”valtiontalouden menokehykseen palataan muiden kuin koronavirukseen
liittyvien menojen osalta”. Menokehys
on tiukka – paitsi puolustusministeriölle, jonka määrärahat nousevat ensi
vuonna 54 prosenttia.
Turvallisuuspolitiikan painopiste
on siirtynyt rauhanpolitiikasta asevarusteluun ja tiivistyvään kumppanuuteen Yhdysvaltojen ja Naton kanssa.
HX-hävittäjien hankintavaltuus on lisäksi kirjattu niin, että noin kymmenen
miljardin euron hinta nousee kustannustason, aseistuksen täydentämisen
ja elinkaaripäivitysten myötä. Eversti
evp. Pertti Tervonen kysyikin (Turun
Sanomat 19.9.), ”onko hävittäjille 40
vuoden avoin piikki”?

Halpatyötä ja
ihmiskauppaa Helsingissä
Länsimetron työmaalla paljastui syyskuun lopulla kymmenien ukrainalaisten rakennustyöläisten hyväksikäyttö pimeissä töissä. Ylen
paljastama tapaus on jäävuoren huippu halpatyövoiman hyväksikäytöstä parin kolmen euron tuntipalkalla, jopa orjatyön teettämisestä
muun muassa rakennus-, siivous- ja ravintolatöissä.
Yksityisten työnantajien lisäksi halpatyövoiman hyväksikäyttöön
ovat syyllistyneet myös kunnat ja niiden liikelaitokset. Räikeitä ja
rikollisia tapauksia on tullut julki Länsimetron ohella Stadionin, Musiikkitalon ja useilla kaupungin työmailla.
Helsinki on osaltaan ruokkinut halpatyön markkinoita laajentamalla kaupungin toimintojen kilpailuttamista. Halvin tarjous on yleensä
voittanut. Helsinki voikin torjua tehokkaimmin harmaata taloutta palauttamalla kilpailutettuja töitä kaupungin omaksi toiminnaksi ja rajoittamalla kilpailussa alihankintaketjuja.

SOTE-UUDISTUS: MISSÄ L Ä H I P A L V E L U T JA R A H A T ?

Helsingiltä pois
100 miljoonaa?
Eniten kritiikkiä hallituksen esityksessä on herättänyt riittävän rahoituksen
puuttuminen. Hallitus tavoittelee uu-

distuksella jopa säästöjä, vaikka koronakriisi on tehnyt entistä selvemmäksi
sen, että sote-rahoitukseen tarvitaan
ainakin parin miljardin tasokorotus.
Etenkin perustason palveluja on
pitkään alibudjetoitu, mikä näkyy potilasjonoina ja myös vaikeuksina saada
työntekijöitä. Ilman lisäresursseja ei voi
vastata kasvaviin palvelutarpeisiin, parantaa hoitajamitoituksia, turvata palvelujen yhdenvertaisuutta ja kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa.
Jos rahoituksen kokonaismäärää ei
lisätä, johtaa hallituksen esittämä malli
erityisesti Helsingin ja Uudenmaan palvelujen leikkaamiseen. Helsingin soterahoitus uhkaa supistua 100 miljoonalla ja koko Uudenmaan noin 400 miljoonalla eurolla vuosina 2023-27. Tämä johtaisi palvelujen heikentymiseen,
lähipalvelujen karsimiseen ja asiakasmaksujen nostamiseen.
Sen sijaan yksityisten vakuutuspohjaisten terveyspalvelujen ja työterveydenhuollon ns. monikanavarahoitukseen ei vieläkään puututa.

Pormestareiden
kahdet kasvot
Helsingin kaupungin johto arvostelee
esitettyä rahoitusmallia. Kuitenkin samaan aikaan se itse alibudjetoi Helsingin palveluja, karsii lähipalveluja ja siirtää Kannelmäen ja keskustan terveysasemat yksityisille firmoille.
Hallituksen esityksen toinen iso
ongelma on kunnallisen itsehallinnon
ja demokratian korvaaminen päätösvallan keskittämisellä ja maakuntien
alistamisella ministeriöiden virkamieskomentoon. Lähidemokratiasta ei ole
tietoakaan.
Kolmas ongelma on se, että sosiaalipalvelut on jätetty tässäkin sote-esityksessä lapsipuolen asemaan. Hallinnon ja palvelujen keskittäminen jyrää
alleen monialaisen ja yhteisöllisen sosiaalityön. Jopa asiakassuunnitelmat,
joiden piti turvata sujuvat palveluketjut,
on jätetty lakiluonnoksesta pois.
SKP:n mielestä perustason sotepalveluja pitää kehittää kuntien itse jär-

KUVA. TOIVO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta on valmisteilla uusi esitys. Hallitus on tehnyt luonnoksen edeltäjänsä, Sipilän hallituksen valmistelemalta
pohjalta, mutta riisuttuna julkisten palvelujen laajaa yksityistämistä ajaneesta valinnanvapausmallista.
Esitysluonnoksen mukaan kuntien
vastuulla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään perustettavien maakuntien järjestettäväksi. Poikkeuksena
on Uusimaa. Se jaetaan viiteen sotealueeseen, joista Helsinki on yksi.
Missään muualla maailmassa ei ole
siirretty kaikkia sote-palveluja maakuntatason järjestettäväksi. Päinvastoin
esimerkiksi muissa pohjoismaissa on
palautettu kuntiin osa aiemmin maakuntatasolle siirretyistä palveluista.

Sote-palvelujen parantamiseksi ja lähipalvelujen turvaamiseksi tarvitaan parin
miljoonan lisäys valtion sote-rahoitukseen, esittää Yrjö Hakanen.

jestäminä ja tuottamina lähipalveluina,
joiden maksuttomuutta laajennetaan.
Asukkaille pitää avata lisää vaikutusmahdollisuuksia osallistuvalla demo-

kratialla ja sote-alan työehtoja pitää
parantaa.
YRJÖ HAKANEN
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HELSINGIN YLIJÄÄMISTÄ RAHAA

KORONAKRIISIN HOITOON
noin 1,5 miljardia euroa. Kaupungilla oli
lainasaatavia lähes kaksi kertaa enemmän kuin velkoja. Edellisten tilikausien
ylijäämiä oli jäljellä taseessa 5,2 miljardia euroa.

Korona ei tyhjennä kassaa
Elokuun lopulla tehdyssä ensi vuoden
budjetin valmistelun raamipaperissa
arvioidaan, että koronakriisi heikentää
kaupungin taloutta ensi vuonna 580
miljoonalla eurolla. Tässä laskelmassa
eivät ole mukana ne lisätuet, joilla valtio
on luvannut korvata koronasta välittömästi aiheutuvat kustannukset.

Tänä vuonna Helsinki sai syksyn
alkuun mennessä valtiolta koronakompensaatioita noin 280 miljoonaa. Hallituksen budjettiesityksen perusteella tukea tulee ensi vuonna vielä enemmän.
Näiden lukujen valossa Helsingillä valtavina rahavaroineen ei ole vaikeuksia selviytyä, vaikka talouden
taantuma ja työttömyys supistavatkin
kaupungin tuloja.

Palvelujen tarve kasvaa
Helsingissä pitkään jatkunut terveysja sosiaalipalvelujen, koulujen, päiväkotien ja muiden palvelujen alibudjeKUVA: YRJÖ HAKANEN

Helsingin kaupunki voi vastata koronakriisiin menojen karsimisen sijasta
panostamalla lisää palveluihin, työllisyyteen ja ilmastotekoihin. Investointien puolella kannattaa kuitenkin harkita painopisteitä uudelleen – onko kaupunki asukkaita varten vai alusta rakennusliikkeiden, sijoittajien ja yritysten bisnekselle.
Helsinki on tehnyt ylijäämää vuodesta 2003 alkaen joka vuosi. Se näkyy
kaupungin taseessa ja käytettävissä
olevissa rahavaroissa. Kaupunki teki
viime vuonna ylijäämää 380 miljoonaa
euroa. Koko kuntakonsernin ylijäämä
oli yhteensä 504 miljoonaa ja rahavarat

Sipilän hallituksen sote-markkinamalli kaatui, mutta kokoomus ja vihreät ajoivat Helsingissä läpi kahden terveysaseman
siirtämisen yksityisille firmoille. Kuva Kannelmäestä, jossa vastustetaan kaupungin terveysaseman yksityistämistä.

KORONAKEVÄÄN OPETUKSIA

toiminen on lisännyt korona-ajan vaikeuksia. Jos näihin määrärahoihin ei
tehdä tuntuvaa tasokorotusta, kasvavat
sosiaali- ja terveydenhuollon hoitovaje
sekä monet muut ongelmat.
Kaupunginhallituksen elokuun lopulla yksimielisesti toimintamenoille hyväksymä raami on täysin alimitoitettu.
Sen mukaan koko kaupungin toimintamenot, jotka ovat tänä vuonna ennusteen mukaan yhteensä noin 4,12 miljardia, olisivat ensi vuonna vain noin sata miljoonaa euroa suuremmat eli 4,22
miljardia.
Tällaisen raamin puitteissa ei kyetä huolehtimaan edes korona-ajan hoitovelkaa pois, puhumattakaan muun
muassa asukasmäärän kasvun, ikääntymisen, työttömyyden ja monikielisyyden tuomasta palvelutarpeiden kasvusta. Määrärahojen lisäys pitäisi olla ainakin kaksi tai kolme kertaa suurempi.
Alibudjetointi heikentää myös työhyvinvointia ja vaikeuttaa uusien työntekijöiden rekrytoimista. Euroopassa
on jaettu koronakriisin etulinjassa töitä
tehneiden palkkoihin koronalisiä – Helsingissä soten työntekijät jätettiin keväällä jopa vaille muiden saamaa tulospalkkiota, koska virkamiesjohtajat
olivat arvioineet budjetissa ostopalvelujen kustannukset alakanttiin.
Tarvitaan lisää työntekijöitä, heille

paremmat palkat ja myös lisää mahdollisuuksia vaikuttaa. Koronakevään traagiset tapahtumat eräissä kaupungin seniorikeskuksissa kertovat osaltaan resurssien vähyyden seurauksista.

Ulkoistamisen
sydenkuopat
Koronakriisi on korostanut sitä, miten
tärkeitä julkiset palvelut ovat terveydelle ja hyvinvoinnille. Se on nostanut
esiin myös lähipalvelujen merkityksen.
Helsingissä pitääkin lopettaa palvelujen siirtäminen enenevässä määrin
yksityiseksi bisnekseksi. Perusoikeuksia ei saa alistaa voitontavoittelulle, kuten kokoomuksen ja vihreiden ajamassa Kannelmäen ja keskustan terveysasemien ulkoistamisessa tapahtuu.
Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen
hoivakodeista on jo äärimmäisen vakavia esimerkkejä siitä, mihin palvelujen
joutuminen pääomasijoittajien käsiin
voi johtaa.
Pormestari Jan Vapaavuoren ajama rakentamis- ja ympäristöpalveluja
hoitavan Staran toimintojen kilpailuttaminen on puolestaan esimerkki ulkoistamisesta ja työehtoshoppailusta, joka
uhkaa heikentää muun muassa rakennusten kunnossapitoa ja viheralueiden
hoitoa.
YRJÖ HAKANEN

Koronakriisi on
korostanut sitä, miten
tärkeitä julkiset palvelut
ovat terveydelle ja
hyvinvoinnille.
KUVA. YRJÖ HAKANEN

Suomessa on selvitty koronapandemiasta monia maita paremmin. Koronakevät nosti kuitenkin esiin myös ongelmia,
joista kannattaa ottaa opiksi.
Kauppaketjuilla oli yllättävän heikot
valmiudet tarjota kauppakassipalveluja
yli 70-vuotiaille, kun verkkokauppa kasvoi nopeasti. Helsingin kaupunki taas
oli jo 90-luvulla supistanut kotiin tarjottavat palvelut vain välttämättömään
terveydenhuoltoon. Sen yhdessä eräiden muiden yhteisöjen kanssa käynnistämä Helsinki-apu helpotti tilannetta, mutta vasta muutama viikko poikkeusolojen alettua ja se tavoitti lähinnä
yli 80-vuotiaita.

“

TARVITAAN LI

Korona-naapuriapua
Maunulassa
Pandemian alkaessa pohtivat muutamat asukasaktiivit Maunulassa, mitä
voidaan tehdä. Syntyi korona-naapuriavun facebook-ryhmä. Siihen liittyi lyhyessä ajassa yli 200 jäsentä.
Kun kaupungin johto päätti sulkea
muun muassa kirjastot, vanhusten palvelukeskukset, asukastalot ja koulut,
jäivät monet vähävaraiset, vanhukset
ja asunnottomat vaille ruokapalveluja,
nettiyhteyksiä ja jopa yösijaa. Oliko pormestari Jan Vapaavuoren johtoryhmä

Maunulassa tsempattiin koronakevään aikana kavereita.

ja sote-toimialan johto niin irti kaupungin arjesta, ettei tätä osattu ennakoida?
Esimerkiksi Maunulassa suljettiin
kaikki paikat, joissa moni hoiti laskuja,
kela-hakemuksia ja muita nettiasioita.
Korona-naapuriavun ryhmä tarjoutui
järjestämään asiointia asukastalon Mediapajalla koronaturvaohjeita noudattaen. Alueen sosiaalityöntekijät ymmärsivät hyvin sen tarpeen. Mutta ylhäältä

tuli kielto. Vasta toukokuun puolivälissä kaupunki avasi digiasiointipisteen –
ja senkin Kalliossa.
Koronakevät oli monille digiloikka,
mutta kaikki eivät voi asioida digitaalisesti. Tämä pitäisi ottaa huomioon
yleensäkin palvelujen järjestämisessä.
Koulujen ollessa suljettuna, vaikuttivat perheiden tilanteet entistä enemmän siihen, millaista tukea lapset

saivat oppimiseen. Opettajien haasteita lisäsivät oppilashuollon vähäiset
resurssit.
Tärkein korona-ajan opetus koskee
sote-palvelujen resursseja. Budjettiratkaisuissa pitää lisätä tuntuvasti varsinkin perustason terveys- ja sosiaalipalvelujen resursseja. Korona-aika nosti
esiin myös lähipalvelujen ja viheralueiden merkityksen.

Helsingin vuokrat ovat liian korkeat ja vuokra-asunt
asuntoja Pohjois-Haagassa.

KUVA: TOIVO KOIVISTO
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Kallio-Vallilan eläkeläisten puheenjohtaja Olli Salin on huolissaan Stadin ikäohjelman toteuttamisen vähistä resursseista.

PARANEVATKO
IKÄIHMISTEN PALVELUT
HELSINGISSÄ?
Koronaepidemian siirtyessä nyt toiseen vaiheeseen on syytä arvioida,
miten meidän eläkeläisten palvelujen
käy tässä myllerryksessä.
Helsingin kaupungin hyvinvoinnin
ja terveyden suunnitelma hyväksyttiin valtuustossa viime vuonna ja sen
osana myös Stadin ikäohjelma. Molempien puutteena on tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavien voimavarojen vähäisyys, joka on näkynyt monien palvelujen vähentämisenä ja jopa
sulkemisena.
Terveysasemille ei pääse joustavasti ja jonottamatta, puhelinyhteydenottoihin ei aina tule takaisinsoittoa
ja luvattuja hoitoja on siirretty yli lain
säätämien määräaikojen. Tämä koskee erityisesti pääsyä lääkärille, hammashoitoon, kotihoidon piiriin ja pitkäaikaishoitoon sekä HUS:n palveluihin.

geiksi”, kun THL:n ja ministeriön suositukset määritetiin tiedotteissa ja hallituksen tiedotustilaisuuksissa lähes pakkotoimiksi. Yli 70-vuotiaiden eristäminen
johti liikkumattomuuden, yksinäisyyden
sekä sairauksien ja mielenterveysongelmien lisääntymiseen. Onneksi Helsingin
sosiaali- ja terveystoimi ryhtyi sittemmin
soittamaan koteihin tiedustellen palvelutarpeita. Ikävä kyllä tämäkin palvelu
lopetettiin elokuun lopussa, vaikka tartuntojen määrä alkoi uudelleen kasvaa.
Seniori-infon tilastoraportti kuvaa,
miten luvattu digiloikka on vaikeutunut,
kun ikäihmiset ovat joutuneet eristyksiin. Yhteydenottojen määrä ja huoli-ilmoitukset ovat dramaattisesti vähentyneet, vaikka ihmisten ongelmat ja köyhyys ovat nopeasti kasautuneet.

Yli 70-vuotiaiden
eristäminen

Eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi
tarvitaan pienten eläkkeiden ja perusturvan tasokorotus. Pienet eläkkeet eivät riitä alati kallistuviin terveydenhuollon menoihin, kotihoidon ja -hoivan se-

Koronakevään aikana monet ikäihmiset jäivät melkeinpä ”oman kodin van-

Eläkeläisköyhyys

kä asumisen ja muiden palvelujen kustannuksiin. Toisaalta yhteydenpito ja
liikkuminen ovat kallistuneet ja monet
avoimen toiminnan tilat kuten seniorikeskukset on suljettu. Moni on joutunut edullisten lounaiden loputtua menemään leipäjonoihin tai jättämään jopa välttämättömät lääkkeet ostamatta.
Ikäihmisille soveltuvia, esteettömiä
ja edullisia asuntoja, palveluasuntoja ja välimuotoista asumista tarvitaan
lisää. Tätä on myös vanhusneuvosto
lausunnossaan Helsingin asumisen
ohjelmaan vaatinut. Samoin tarvitaan
maksuton joukkoliikenne ikäihmisille ja
ensivaiheessa HSL:n alennuslippujen
käyttömahdollisuus 24/7.
Stadin ikäohjelman työryhmä ei ole
kokoontunut yli puoleen vuoteen, mutta
ohjelman toimeenpanoon on nyt saatava vauhtia. Rahaa kaupungilla on hyvien palvelujen, kuten ikäihmisten rokotusten turvaamiseksi – myös koronan
oloissa.
OLLI SALIN

Helsingin vanhusneuvoston jäsen, Kallion-Vallilan eläkeläisten puheenjohtaja
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Helsingin työttömyys
muuta maata pahempaa

Työttömyys iski keväällä Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle muuta
maata kovemmin. Työttömiä työnhakijoita oli Helsingissä syksyn
alussa 58 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaiden työttömyys on kasvanut jopa 110 prosenttia.
Syyskuun alkaessa Helsingissä oli yli 50 000 työtöntä ja heistä pitkäaikaistyöttömiä 13 000, kertovat TE-toimiston tilastot. Espoossa työttömyys kasvoi vuodessa 60 % ja Vantaalla peräti 76
%. Koko maan tasolla nousu oli 42 %.
Samaan aikaan avointen työpaikkojen määrä supistui 30 %
edellisvuodesta.
Helsingin työttömyysaste oli syksyn alussa 14,3 %, nousua
vuodessa yli 5 prosenttiyksikköä. Kovimmin työttömyys on iskenyt kaupan, ravintoloiden, matkailun ja markkinoinnin aloille sekä
toimisto- ja laitossiivoojiin. Lisäksi on ammattiryhmiä, joiden työttömyys ei näy kunnolla tilastoissa, kuten taiteilijat.
Alueellisesti työttömyys on laajinta Jakomäessä, Mellunkylässä, Vuosaaressa, Maunulassa, Pukinmäessä ja Myllypurossa.

Kuntakokeilun resurssit eivät riitä
Ensi vuoden alusta Helsinki on mukana hallituksen käynnistämässä työllisyyden kuntakokeilussa. Vastuu työllistämispalveluista siirtyy silloin TE-toimistolta Helsingille. 2,5-vuoden kokeilun ajaksi
kaupungille tulee TE-toimistosta 200 työntekijää ja nykyistä palvelutasoa vastaava osuus rahoituksesta.
Työttömistä on nykyisin kuitenkin kaksi kolmasosaa kokonaan
työllistymistä edistävien palvelujen ja koulutuksen ulkopuolella.
TE-toimiston resurssit eivät ole riittäneet laajempiin palveluihin.
Paljon riippuu siitä, laittaako Helsinki itse lisää resursseja työllisyyspalveluihin. Viime vuosina osa vähistäkin kaupungin työllistämisrahoista on jätetty käyttämättä.
Työllistämisen laiminlyöminen tulee kalliiksi. Viime vuonna Helsinki maksoi Kelalle ”sakkomaksuna” pitkäaikaistyöttömien korotettua kuntaosuutta 63 miljoonaa euroa ja tänä vuonna summa
näyttää nousevan yli 70 miljoonaan.
Resurssien vähyyden ohella riskinä kuntakokeilussa on se,
saavatko työttömien yhdistykset ja muut järjestöt työllisyyspoliittista hankerahaa ainakin samassa määrin kuin tähän asti TE-toimistolta. Vai johtaako Helsingin yritys- ja konsulttivetoinen politiikka
siihen, että yhdistykset menettävät hankerahoitusta ja työllistämisen mahdollisuuksia?

ISÄÄ EDULLISIA VUOKRA-ASUNTOJA

toja liian vähän. Kuvassa Hekan

Helsingille valmistellaan uutta asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa seuraavan neljän vuoden kaudelle. Ohjelma on tulossa kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Ohjelman lähtökohtana on Helsingin asukasmäärän jatkuva nopea
kasvu. Tämä on näin koronakevään
jälkeen omituinen linjaus, sillä epidemia on selvästi vaikuttanut Helsinkiin
suuntautuvaan muuttoliikkeeseen.
Helsingin väestönkasvu hidastui keväällä yli 70 prosenttia edellisen vuoden kevääseen verrattuna. On mahdollista, että käänne on pysyvä eikä
viime vuosien kaltaiseen erittäin nopeaan kasvuun palata.
Ohjelman luonnoksessa esitetään
tavoitteeksi vähintään 7 000 uuden
asunnon rakentamista vuosittain ja

suurelta osin täydennysrakentamalla.
Se tarkoittaa lisääntyvää rakentamista
viheralueille. Tämä ei vastaa asukkaiden toiveita eikä niitä tavoitteita, joita
syyskuussa julkaistussa YK:n biodiversiteettiraportissa asetettiin viheralueiden turvaamiseksi myös kaupungeissa.

Ara-tuotantoa lisättävä
Asuntotuotannon rahoitusmuotojen
osalta luonnoksessa esitetään pitäytymistä nykyisessä tavoitteessa, jonka mukaan vain 25 % asuntotuotannosta on pitkäaikaisesti säänneltyjä
ARA-vuokra-asuntoja. Tämä on täysin
riittämätön taso korjaamaan edullisten
vuokra-asuntojen akuuttia puutetta.
Kohtuuhintaisen asumisen suuri tar-

ve ilmenee esimerkiksi siinä, että kaupungin asuntojen HEKA:n uusien vuokrasopimusten saajista 98 prosenttia on
erittäin kiireellisessä tai kiireellisessä
asunnon tarpeessa olevia. Asuntoa on
lähes mahdotonta saada ilman välitöntä asunnottomuuden uhkaa.
Tilannetta pitää korjata nostamalla
pitkäaikaisten ARA-vuokra-asuntojen
rakentamistavoitetta huomattavasti.
Mikäli tässä turvauduttaisiin kaupungin
omaan rakennustoimintaan, syntyisi
Helsinkiin myös lisää työpaikkoja.
Asumisen ja maankäytön toteutusohjelmassa on riittämättömästi huomioitu se, että monet pitkäaikaisen
ARA-sääntelyn parissa olevat vuokra-asunnot vapautuvat sääntelyn piiristä tällä vuosikymmenellä. Kaupungin on varauduttava tähän säätämällä

omat toimintaohjeet näiden asuntojen
pitämiseksi pääsääntöisesti HEKA:n
asuntokannassa. Mikäli näin ei toimita,
uhkaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen osuus supistua merkittävästi. Tämä
taas avaisi tilaa rahastukselle vuokraasukkaiden kustannuksella.
Pääkaupunkiseudun vuokrien jatkuvaa nousupainetta ei ratkaista pelkästään rakentamalla lisää. Tarvitaan
myös vuokrasääntelyä ja vuokrakatto
sille, paljonko asuntoneliöltä saa vuokraa enintään vaatia.
TIINA SANDBERG

HEKA:n vuokralaisneuvottelukunnan

varajäsen
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KUNTAVAALEIHIN
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KOOTAAN UUDENLAISTA YHTEISLISTAA
Helsingissä ollaan kokoamassa kuntavaaleihin uutta vaihtoehtoa, jotta asukkaiden ja kansalaisliikkeiden ääni pääsee vahvemmin esille päätöksenteossa. Joukko kansalaisliikkeissä toimivia,
eri puolilla kaupunkia asuvia ja erilaisista taustoista tulevia helsinkiläisiä kutsuu perustamaan valitsijayhdistysten
yhteislistaa.
Syksyn aikana käytävissä avoimissa keskusteluissa aiotaan linjata yhteiset päätavoitteet Helsingin kehittämiseksi asukkaiden eikä bisneksen
ehdoilla. Vaaliohjelmaa ei tehdä mainostoimistoissa vaan helsinkiläisten
tarpeista, kokemuksista ja tavoitteista.
Aloitteen yhteislistasta tehneet haluavat uudistaa myös politiikan tekemistä: lisää avoimuutta, osallistuvaa
demokratiaa, yhdenvertaisuutta ja yhteistyötä yli puoluerajojen.

– Jos olet kiinnostunut, tule mukaan.
Uuden vaihtoehdon tuomisessa vaaleihin tarvitaan ideoita ja tekijöitä, ehdokkaita ja monia muita. Jokaiselle löytyy
varmasti tapoja osallistua ja vaikuttaa,
todetaan kutsussa.
Kutsujana ovat luokanopettaja Irene Auer, toimittaja Yrjö Hakanen, laulaja Merikukka Kiviharju, luottamusmies Anneli Korhonen, teatteriohjaaja
Sanna-Paula Mäkelä, Ulos Bolsonaro
-komitean aktiivi Fabio Picchi, eläkeläisaktivisti Olli Salin ja tanssitaiteilija
Antti Seppänen.
Keskusteluihin yhteislistan perustamisesta on jo tullut monia muitakin yli puoluerajojen ja puolueiden
ulkopuolelta, muun muassa lähipalveluja ja viheralueita puolustavista
kansalaisliikkeistä.
Jos haluat lisätietoja tai olet kiinnos-

tunut osallistumaan yhteislistan tapaamisiin, lähetä viesti osoitteella yhteislista.helsinki@gmail.com.

Vaalin aikataulua
Kuntavaalit järjestetään ensi keväänä.
Puolueiden lisäksi ehdokkaita voivat
asettaa äänioikeutetut kunnan asukkaat. Kymmenen 18 vuotta täyttänyttä, joiden kotikunta on Helsinki, voi
muodostaa ns. valitsijayhdistyksen,
joka asettaa ehdokkaan. Valitsijayhdistykset taas voivat perustaa yhteislistan, jolla Helsingissä voi olla yli sata
ehdokasta.
Kuntavaalin ehdokaslistat on jätettävä viimeistään 9. maaliskuuta 2021.
Vaalipäivä on 18. huhtikuuta ja ennakkoäänestys 7.-13. huhtikuuta.

Kuntavaaleissa on kyse muun muassa siitä, jatkuuko nykyisen valtuuston hyväksymä
palvelujen alibudjetoiminen ja rahakirstun vartioiminen Roope Ankan tyyliin.

KENEN HELSINKI?

Hyvä ystävä,
Helsingissä on paljon hienoja asioita, mutta kuulemme
ja luemme toistuvasti, miten
päätöksiä tehdään asukkaiden tarpeita ja mielipiteitä
sivuuttaen.
Helsinki on rikas kaupunki, mutta helsinkiläisten palveluissa on jatkuva pula resursseista. Koronapandemia
on nostanut esiin erityisesti
terveydenhuollon, vanhuspalvelujen ja sosiaalityön resurssien riittämättömyyden.
Työttömyys on iskenyt
Helsinkiin muutakin maata
kovemmin, mutta missä ovat
kaupungin toimet työpaikkojen lisäämiseksi? Koulutus ja kulttuuri ovat Helsingin vahvuuksia, mutta niitäkin laiminlyödään. Vihapuhe
ja rasismi ovat hälyttävästi
lisääntyneet.
Kaupungin suunnittelua
ja rakentamista ohjaa raha
– kiinteistösijoittajat, rakennusliikkeet, hoivabisnes – ja
pienen piirin päätöksenteko.
Asuminen on tolkuttoman
kallista ja moni vailla asuntoa. Viheralueista ja kulttuuriympäristöistä joudutaan jatkuvasti kamppailemaan: Lapinlahti, Keskuspuisto, Vuosaaren rannat, lähimetsät…
Voimmeko avata lisää vaikuttamisen väyliä niille, joiden ääni ei nyt Helsingin hallinnossa kuulu? Voimmeko
yhdessä tuoda huhtikuussa
pidettäviin kuntavaaleihin uudenlaisen vaihtoehdon, joka

KUTSU KESKUSTELEMAAN UUDESTA
VAIHTOEHDOSTA KUNTAVAALEIHIN
Anneli Korhonen

Fabio Picchi

Antti Seppänen

Merikukka
Kiviharju

Irene Auer

Yrjö Hakanen

Sanna-Paula Mäkelä

Olli Salin

antaa lisää näköaloja ja voimaa asukkaiden ja kaupungin työntekijöiden aloitteille ja
osallistumiselle?
Kutsumme Sinut keskustelemaan mahdollisuudesta muodostaa kuntavaaleihin rohkea ja selkeä vaihtoehto Helsingissä kokoomuksen johdolla harjoitetulle
politiikalle.
Haluamme kehittää asukkaiden tarpeisiin ja osallistuvaan demokratiaan perustuvaa politiikkaa. Tiedämme, että muutosta politiikan
suuntaan toivotaan laajasti
yli puoluerajojen ja puolueiden ulkopuolella. Meitä kiinnostaa mahdollisuus koota
uudenlainen valitsijayhdistysten yhteislista, jonka tavoitteet
sovitaan yhdessä avoimessa
keskustelussa ja joka toteuttaa omassakin toiminnassaan
osallistuvaa demokratiaa.
Irene Auer,
luokanopettaja, Kontula
Yrjö Hakanen,
toimittaja, Pirkkola
Merikukka Kiviharju,
laulaja, Kallio
Anneli Korhonen,
luottamusmies, Kannelmäki
Sanna-Paula Mäkelä,
teatteriohjaaja
Fabio Picchi,
Ulos Bolsonaro
-komitean aktivisti, Punavuori
Olli Salin,
eläkeläisaktivisti, Vallila
Antti Seppänen,
tanssitaiteilija, Pohjois-Haaga
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SKP HALUTAAN
TAKAISIN

PUOLUEREKISTERIIN

Demokratia ei toimi, jos ei ole vaihtoehtoja. Ja ilman radikaalia vasemmistolaista vaihtoehtoa on demokratiassa
vaje. Tarvitaan puolue, joka on ihmisen
ja luonnon puolella rahan valtaa ja kapitalismia vastaan.
Suomessa puolueen, joka ei ole
kaksissa edellisissä vaaleissa saanut paikkaa eduskuntaan, pitää kerätä 5 000 äänioikeutetun allekirjoitukset
korttiin, jossa kannatetaan puolueen
merkitsemistä puoluerekisteriin.
Helsinkiläiset kommunistit kiertävät keräämässä nimiä ostareilla Jakomäessä, Kannelmäessä, Kontulassa,
Maunulassa, Myllypurossa ja Pihlajamäessä, Hakaniemen torilla sekä juna- ja metroasemien luona Itäkeskuksessa, Malmilla, Mellunmäessä, Rastilassa, Ruoholahdessa, Sörnäisissä
Vaasanaukiolla, Tapulikaupungissa ja
Vuosaaressa.
– Siellä, missä on paljon pienituloista väkeä ja vuokrataloja, suhtautuminen on positiivisempaa ja kertyy
enemmän nimiä, kertoo aktiivisesti
kiertänyt SKP:n Helsingin piirisihteeri

Reijo Rinne.
Vaikka kommunismi sanana usein
pelottaa, se selvästi myös kiinnostaa
ja puhuttelee monia.
– Maailmantilaan ja -järjestelmään
liittyvät huolet ovat saaneet aikaan
sen, että kapitalismin tuhoisuudesta ja
marxilaisuudesta puhutaan taas. Myös
kansainväliset esimerkit laajaa kannatusta saaneista vasemmistolaisista,
kuten Bernie Sanders Yhdysvalloissa
tai Podemos-liittoutuma Espanjassa,
vaikuttavat.
Suomen politiikasta on eniten ihmetelty siitä, että HX-hävittäjiin ollaan
heittämässä kymmenen miljardia, mutta hoitajille ei muka riitä koronalisää.
Reijo Rinteelle keskeinen motivaattori on teoreettinen analyysi ja se, että
SKP on ainoa vakavasti otettava marxilaisuuteen nojaava puolue Suomessa.

Allekirjoita Sinäkin
Voit tulostaa SKP:n palauttamista puoluerekisteriin kannattavan kortin nettisivulta www.skp.fi/asiakirjat/skpn-

OTA
YHTEYTTÄ,
LIITY
MUKAAN
Eliitti ei omista politiikkaa. Vaikuttaminen ei tapahdu vain
kabineteissa, eduskunnassa
ja markkinoilla. Tule mukaan
Suomen kommunistisen puolueen toimintaan. Se on kannanotto ihmisen ja luonnon
puolesta, riistoa, syrjintää ja
sotaa vastaan.

Hakaniemen markkinoilla kertyi nimiä tukemaan SKP:n merkitsemistä takaisin
puoluerekisteriin. Kannattajakortin voi myös tulostaa netissä www.skp.fi/asiakirjat/
skpn-kannattajakortti

kannattajakortti ja lähettää osoitteella SKP:n Helsingin piiri, Viljatie 4 B,
00700 Helsinki.
Tai voit tilata kortin ja palautuskuo-

ren postissa ottamalla yhteyttä SKP:n
piiriin puhelimitse (09) 7743 8140 tai
sähköpostilla helsinginpiiri@skp.fi.

Kirjailija Elvi Sinervo (1912–1986)
sai elokuun lopussa muistolaatan Helsinkiin, osoitteeseen Kalevankatu 16.
Hän asui perheineen talossa vuosina
1945–1959.
Kalevankadun vuodet olivat Sinervon tuotteliainta aikaa. Hän julkaisi silloin muun muassa runokokoelmat Oi
lintu mustasiipi, Kellopoijut ja Neidonkaivo, romaanit Viljami Vaihdokas ja
Toveri, älä petä, novellikokoelman Vuorelle nousu sekä näytelmät Desantti ja
Maailma on vasta nuori.
Elvi Sinervo palkittiin Kirjallisuuden
valtionpalkinnolla (vuosina 1947, 1949,
1951), kääntäjien valtionpalkinnolla,
Eino Leinon palkinnolla, Mikael Agricola -palkinnolla ja Pro Finlandia -palkinnolla. Hänen teoksiaan on julkaistu
kymmenissä maissa.
Sinervo joutui sodan aikana kolmeksi vuodeksi vankilaan poliittisten
mielipiteidensä takia. Hän oli vasem-

mistolaisen kulttuuriyhdistys Kiilan ja
Suomen-Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuran perustajajäseniä. Sodan jälkeen Sinervo oli mukana Rauhanpuolustajissa ja toimi pitkään myös
SKP:ssä.
Idea muistolaatasta syntyi muutama vuosi sitten Maanantaiklubin Elvi
Sinervo -illan keskustelussa. Kaupunginarkistosta löytyneen poliisin osoitekortiston perusteella Kalevankatu 16
osoittautui Sinervon pitkäaikaisimmaksi kodiksi. Laatan suunnitteli Elvi Sinervo -seuran pyynnöstä graafikko Mika
Launis.
Elvi Sinervon ajankohtaisuudesta
kertoo se, että hänen tuotannostaan
on tehty tänä vuonna jo kolme teatteriesitystä, uusimpina KOM-teatterin aulanäyttömällä ensi-iltansa saanut Elvi S
ja TeatteriQon aikuisten nukketeatteri
Pilvien paino. Hänen runonsa elävät
myös lauluina.

KUVA. MAIJA HAKANEN

ELVI SINERVON MUISTOLAATTA KALEVANKADULLE

Elvi Sinervon muistolaatan paljastustilaisuuteen osallistuivat Sinervon suvun
edustajina Robert Ryömä, Dunja Katz, Daniel Katz ja Laura Lodenius.

MARXIN AJANKOHTAISUUS
Tiede ja tiedotusvälineet tuottavat nykyään valtavasti tietoa. Samalla niistä
syntyy kuitenkin yleensä varsin pinnallinen, pirstoutunut ja historiaton maailmankuva. Talouden globalisoituminen,
teknologisten järjestelmien paisuminen
ja ilmastonmuutoksen kaltaiset ekologiset ongelmat vaativat kuitenkin asioiden tarkastelua niiden kokonaisuudet
ja suhteiden järjestelmät hahmottaen.
Karl Marx tunnetaan taloustieteilijänä, mutta hän jos kuka oli hyvin monija poikkitieteellinen. Jukka Heiskasen
uusi kirja Marx filosofina tarjoaa näkökulman Marxin ajattelun filosofiseen
puoleen, josta Suomessa ei ole juurikaan kirjoitettu.
Uudesta kirjasta keskusteltiin syys-

kuussa Maanantaiklubilla, jossa Jukka
Heiskasen kanssa keskustelua avasi
väitöskirjatutkija Miika Kabata. Keskustelua Marxista käydään myös Stadin työväenkirjallisuuspäivillä marraskuun 21.päivä netissä ja tallenne keskustelusta on katsottavissa myös myöhemmin nettisivulta www.desili.fi.
Kirjassaan Heiskanen tarkastelee
Marxin käsityksiä muun muassa historian kulusta, poliittisen taloustieteen
metodista, ympäristöfilosofisista kysymyksistä, vieraantumisesta ja fetisismeistä, valtion ja vapauden luonteesta. Marxin ideat tekniikasta ihmisen ja
luonnon yhdistäjänä sekä tuotantovälineiden saattamisesta yksilöiden hallintaan ovat antoisia myös digitaalisen

ajan arvioinnissa.
Kiinnostusta Marxin ajatteluun kuvaa myös se, että Kustannusyhtiö TATiedon muutama vuosi sitten uudelleen julkaiseman Pääoma-teoksen ensimmäisestä osasta on nyt otettu uusi
painos, koska ensimmäinen tuhannen
kappaleen painos myytiin loppuun.
Jukka Heiskasen kirjan Marx filosofina – tarua ja tutkimusta ovat julkaisseet Demokraattinen Sivistysliitto, Karl
Marx -seura ja Kustannusyhtiö TA-tieto.
Niin Pääoman kaikkia kolmea osaa,
Heiskasen kirjaa kuin muutakin marxilaista kirjallisuutta voi ostaa Tiedonantaja-lehden verkkokaupassa www.tiedonantaja.fi/kauppa.

SKP:n Helsingin kaupungin
piirijärjestö
Viljatie 4 B 3.krs, 00700 Helsinki (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
Kommunistinuoret
Kommunistinuorten toiminta
on matalan kynnyksen vaikuttamista monin eri keinoin. Jos
olet kiinnostunut, ota yhteyttä
kommunistinuoret@gmail.com
ja www.kommunistinuoret.fi.

EESPÄIN 2/2020
Julkaisija SKP:n Helsingin
kaupungin piirijärjestö ry.
Päätoimittaja Emmi Tuomi.
Toimittaja Yrjö Hakanen.
Taitto Outi Mentula.
Painatus TA-Tieto Oy Helsinki.
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KIINTEISTÖBISNES JYRÄÄ HELSINGISSÄ
EESPÄIN! 2/2020

vun rakentamisvimmassa. Ihmisen kokoisen ja luonnonläheisen mittakaavan
on korvannut kiinteistöbisnekselle suurempia voittoja tuova tiivis ja korkea
rakentaminen.

Hillitöntä menoa

hyvät mahdollisuudet, koska kaupunki omistaa selvästi suurimman osan
rakennusmaasta.
Käytännössä kaavoitusta tehdään
kuitenkin rakennusliikkeiden ja kiinteistösijoittajien aloitteesta, jopa niiden valmistelemien esitysten pohjalta. Jälki on
sen mukaista. Viheralueita, kulttuuriympäristöjä ja arvorakennuksia jyrätään
surutta samaan tapaan kuin 1960-luKUVA: YRJÖ HAKANEN

Lapinlahti, Pirkkolan metsä, Rastilan
rannat, Riistavuoren metsä, Kumpulan
Kallio, Stansvik, Keski-Pasila, Helsinki Garden, Elielinaukio, Eteläsatama,
UrBaana… Kenen tarpeisiin Helsinkiä
suunnitellaan ja rakennetaan?
Lain mukaan kunnalla on kaavoitusmonopoli, jossa asukkaiden valitsemat valtuutetut ohjaavat maankäyttöä
ja rakentamista. Helsingissä tähän on

Pirkkola metsän puolustajat tapasivat Susanna Pitkäsen aloitteesta kesällä viikoittain
ja keräsivät yli 14 000 nimeä adressiin, jossa vaadittiin monitoimihallin sijoittamista
toiseen paikkaan. Myös yli 100 urheilijaa vetosi hallin paikan vaihtamiseksi.

★ Kiinteistösijoitusyhtiö NREP:lle aiottiin myydä sen teettämän suunnitelman mukaisesti Helsingin arvokkaimpiin kulttuuriympäristöihin kuuluvan
Lapinlahden entisen sairaalan arvorakennukset ja rakennusoikeus suojeltuun puistoon. Samalla olisi tuhottu
Lapinlahden yhteisöllinen mielenterveyden, kulttuurin ja kansalaistoiminnan keskus.
★ Yleiskaavassa Keskuspuistoon
esitetty rakentaminen kaatui korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2018. Mutta Keskuspuiston nakertaminen jatkuu.
Keskuspuiston eteläosaan nousee kiinteistösijoittajien ja rakennusliike YIT:n
massiivinen Helsinki Garden. Keskuspuiston jo ennestään kapeimpaan
osaan, Pirkkolan metsään on puolestaan annettu kolmen miljonäärin perustamalle yhtiölle lupa rakentaa asemakaavasta poiketen monitoimihalli.
★ Keski-Pasilaan rakennettiin ensin
pohjoismaiden suurin kauppakeskus
Tripla, jonka kilpailun voittanut arkkitehtitoimisto ja suunnitelma vaihdettiin
”sopivampaan”. Nyt sen eteläpuolella
toistuu sama. YIT haluaa ”tehokkaammalla” asemakaavalla Suomen korkeimmista pilvenpiirtäjistä suurempia
tuottoja.
★ Vuosaaren rannoille ja metsiin
ollaan kaavoittamassa rakentamista
muun muassa Rastilan, Meri-Rastilan,
Ramsinniemen ja Kurkimoision alueille.
★ Haagassa suunnitellaan ensimmäistä kaupunkibulevardia ja rakennusliikkeille ”tehokasta” rakentamista
tavalla, joka uhkaa Riistavuorenpuistoa ja Mätäjokea.
★ Kiinteistösijoitusyhtiö Evata Partnersin kokoaman sijoittajaryhmän esityksestä valmistellaan Elielinaukion ja

TILAA TIEDONANTAJA

Asema-aukion rakentamista täyteen
korkeilla hotelli- ja toimistokolosseilla.
★ Eduskuntatalon ja Tennispalatsin
väliin, valtakunnallisesti arvokkaana
suojellulle alueelle valmistellaan rakennusliike SRV:n suunnittelemaa UrBaanaa, massiivista rakentamista kymmenien tuhansien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttämän baanan päälle.
★ Eteläsatamaan, kansallismaiseman paraatipaikoille tulevasta rakentamisesta järjestetään konsulttifirmojen
selvitysten pohjalta sijoittajavetoinen
suunnittelukilpailu.

Kenen Helsinki?
Kaupunkiympäristötoimialan apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) ja
lautakunta ovat siunanneet lähes kaikki
rakennusliikkeiden ja sijoittajien kanssa valmistellut suunnitelmat. Vasta laa-

ja kansalaistoiminta ja sen saama laaja
julkisuus pysäytti esimerkiksi Lapinlahden myymisen.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asukkaiden kuuleminen on vääristynyt Helsingissä irvikuvaksi, näennäiseksi osallisuudeksi. Toimialajohtaja Mikko Aho ja Rikhard Manninen
vähät välittävät siitä, tai edes valtuuston päätöksistä esimerkiksi kansallisen
kaupunkipuiston perustamisesta.
Kansalaistoiminnalla ja valituksilla
hallinto-oikeuteen on kyetty puolustamaan Keskuspuistoa, Vartiosaarta ja
eräitä muita viheralueita ja kulttuuriympäristöjä. Vaikuttaminen olisi tuloksellisempaa, jos asukkaiden ääni kuuluisi
vahvemmin myös valtuustossa ja kaupunkisuunnittelu vapautettaisiin kytköksistä kiinteistöbisnekseen.
YRJÖ HAKANEN

www.yrjohakanen.fi

KUVA: MAIJA HAKANEN
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Kansalaistoiminta pysäytti Lapinlahden myymisen kiinteistökeinottelijoille. Nyt
seurataan, huolehtiiko kaupunki sen rakennusten kunnostuksesta ja säilymisestä
mielenterveyden, kulttuurin ja kansalaistoiminnan avoimena keskuksena.

KARL MARX: PÄÄOMA

Kuukausilehti, joka on reilusti
vasemmalla. Kertoo työstä ja
taistelusta, josta syntyy solidaarisuus.
Tuo marxilaisuuden 2000-luvun
luokkataisteluihin.
Tiedonantajan voi tilata sekä paperille
painettuna postissa että digilehtenä.
Tilaus 12 kk 95 € (työttömät ja
opiskelijat 70 €)
Tutustumistilaus 3 kk 35 € (työttömät
ja opiskelijat 30 €)
Irtonumero 8 €. Myynnissä mm.
Rosebud (Kaisatalo ja Citycenter),
Akateeminen kirjakauppa,
Rautatieaseman R-kioski pääovella ja
SKP:n toimisto Viljatie 4 B 3.krs.

Karl Marxin Pääoman I osan
uusi painos myytiin loppuun.
Marraskuussa ilmestyy uusi, korjattu
2. painos. 800 sivua. Hinta 25 euroa.
Kaikki osat 1 – 3 yhteensä 50 €.

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

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

