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Helsinki ei saa leikata
palveluja eikä polkea
palkkoja
Päiväkotien keittäjät
vastustivat päätöstä karsia
menoja ulkoistamalla
ruokapalvelut liikelaitos
Palmialle. Kuvassa keittäjien
lähetystö kaupunginvaltuuston
puheilla.
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PÄÄKIRJOITUS

Rahalla ostetun
hallituksen erottava!

J

atkuvat paljastukset hämäristä vaalirahoista ja poliittisesta korruptiosta hämmentävät ihmisiä. Eikä
syyttä.
Mitä sitten on tapahtunut? Rahamiehet ovat ostaneet
itselleen mieluisan hallituksen.
Pankkiiri Nalle Wahlroos, työnantajaliiton TT-säätiö,
ydinvoimayhtiöt sun muut eivät tietenkään jakele satoja
tuhansia euroja vastikkeetonta tukea. Ne tietävät, miten
ministereitä hoidellaan.
Tällä kertaa keskustapuolueen ja kokoomuksen johto
sotkeentuivat myös talousrikoksiin syyllistyneiden uusrikkaiden pelureiden vaalirahoihin. Kiihkeä vimma saada maahan porvarihallitus johti Kehittyvien maakuntien
Suomen kaltaisiin osto- ja myyntiliikkeisiin. Eikä tässä
kaikki.
Uuden porvarihallituksen ensimmäisiä esityksiä oli
puoluetuen nostaminen 44 prosentilla. Eduskunnan ulkopuoliset ehdokkaat, kuten Suomen kommunistinen puolue, eivät saa senttiäkään tätä verovaroista jaettua tukea.
Sen sijaan Helsingin Sanomat ja muut mediat kyllä nostivat heti vaalimainosten hintoja.
Kuntien kaavoituspolitiikalla jaetaan usein isoja omaisuuksia. ”Sulle-mulle”-kaupankäynti ja ”hyvä veli-verkostot” ovat todellisuutta myös Helsingissä. Ei tarvitse kuin
katsoa, minkä puolueiden ja ehdokkaiden vaalilehdissä
grynderit ja pankit mainostavat. Tai ketkä hyväksyvät valtuustossa kaupungin omaisuuden ja rahojen siirtoja rahamiesten käsiin.

Vanhukset ja sairaat
jätetty heitteille
Kaksi Paavo Lipposen hallitusta ja Matti Vanhasen – Jyrki Kataisen hallitukset ovat jo yli 15 vuotta laiminlyöneet
vanhustenpalveluja ja muita peruspalveluja.
Vanhuksia jätetään yksin kotiin vailla riittävää tukea.
Potilaita viruu henkitoreissaan sairaaloiden käytävillä.
Henkilökunta painaa suorituskykynsä äärirajoilla, mutta
herrat sen kuin leikkaavat palkkoja ja lisäävät työtaakkaa.
Hoitajistakin tulee potilaita tällä menolla.
Helsinkiläiset kansanedustajat ovat olleet eduskunnassa hyväksymässä kuntien tuloja leikkaavia ratkaisuja. Samaan aikaan he ovat kaupunginvaltuustossa siirtämässä
kaupungin töitä ulkopuolisille ﬁrmoille. Erityisesti kokoomus ajaa kaupungin kannattavien yksiköiden yhtiöittämistä, laittamista myyntikuntoon ja myymistä yksityisille.
Kaupunginjohtaja Pajusen listalla yhtiöitettävistä toiminnoista ovat muun muassa energialaitos, satama, Palmia ja
HKL. Jopa terveysasemia uhataan yksityistää.
Tällä tavalla kokoomus aikoo lunastaa vaaleissa rahoittajille annettuja lupauksia. Asiassa on kuitenkin yksi iso
mutta ja se on kaupungin asukkaiden ja työntekijöiden vastarinta.
Kansalaistoiminnalla
on tässä kaupungissa
saatu ennenkin tuloksia. Nyt ei pidä jäädä
katsomoon.
TOIVO KOIVISTO
SKP:n Helsingin
kaupungin piirijärjestön
puheenjohtaja

TULOSSA ★ INOM KORT ★ COMING SOON!
★ Palestiinan kulttuuriviikko Caisassa 6.-11.10., Vuorikatu 14. ★ Kriittisen ayverkoston seminaari 10.10. klo 11, Kirjatyöntekijänkatu 10. ★ Sikainﬂuenssa ja
pandemiat. SKP:n Helsingin piirikoulun keskustelu 15.10. klo 17.30, Haapaniemenkatu 7-9B, 9.krs. ★ Asunnottomuuden vastainen yö la 17.10. Tulet syttyvät
klo 19 mm. Hakaniemessä. Asuntotoiminta-liikkeen mielenosoitus Hakaniemen torilta klo 15. ★ Maunulan Saunabaarilla keskustelu alueen palveluista
su 18.10. klo 17. ★ Helsingin Työttömissä ma 19.10. klo 13 Helsingin budjetista
Yrjö Hakanen, Nokiantie 2-4. ★ Kuubalaisen kulttuurin viikko 19.-25.10. www.
kuubaseura.ﬁ ★ Naton vastaisten toimintaryhmien keskustelu la 24.10. klo 13,
Kirjasto 10. ★ Maailmankulkue rauhan ja väkivallattomuuden puolesta Helsingissä ti 27.10. ★ Maanantaiklubi 2.11. klo 19 ravintola Milenka, Haapaniemenkatu 3-5 ★ Kaupunginvaltuustossa budjettikeskustelu 4.11. klo15 alkaen.
★ Kaupunginvaltuustossa budjettipäätökset 11.11. klo 16 alkaen. ★ Kaj Chydeniuksen juhlakonsertit 15.-16.11. Finlandiatalolla. ★ Tietoverkkokysymyksistä keskustelu SKP:n piirikoulussa 19.11.klo 17.30, Haapaniemenkatu 7-9 B.
★ Kansainvälinen ilmastotoimintapäivä 12.12.

Voutilaisen kalusteet vain
jäävuoren huippu?
Y

lioppilasteatteri sai kaupunginvaltuustosta kertovaan
näytelmäänsä uuden roolihahmon, kun julkisuuteen tulivat
tiedot sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen 72 000 euron kalustehankinnoista. Sosiaalijohtajan
toimista hämmästyttävine käänteineen on tullut tragikomedia,
jollaista tuskin kukaan käsikirjoittaja olisi keksinyt.
Esille on noussut muitakin
väärinkäytöksiä, kuten Palmian
johtaja Antti Värtelän yli puolen
miljoonan euron lainvastaisesti
tekemät hankinnat. Kulttuuritoimi on ulkoistanut Pluto Finland
Oy:lle isoja hankkeita kilpailuttamatta. Päättävien elinten ohi on
luvattu norjalaissijoittajalle hotelli Katajannokalle ja kokoomuspoliitikko Ilkka J.Karin ﬁrmalle
Kauppatorin reunalta Lampan
talo hotelliksi. SRV-yhtiöt puolestaan sai kilpailuttamatta ja alehintaan Länsisatamasta hotelliksi Sonckin makasiinit.
– Onko johtajien omavaltainen
ja tuhlaileva rahankäyttö ”Helsingin tapa”? Onko se osa kaupungin
toiminnan muokkaamista yritysmaailman malliin? Tästäkö johtuu, että kaupunginjohtaja Jussi
Pajunen suojelee Voutilaista, kysyy väärinkäytökset esille nostanut kaupunginvaltuutettu Yrjö
Hakanen.

”Kootut selitykset”
Kun Hakanen nosti Voutilaisen
kalliit ja kilpailuttamatta tehdyt
kalustehankinnat esille ja vaati
niiden perumista, sosiaalijohtaja
selitti, että virastoon haluttiin luoda uutta ilmapiiriä eikä hankintaan tarvinnut kilpailuttaa. Sen
jälkeen selitykset ovat vaihtuneet
aina sitä mukaa kuin edelliset

RATAS

SAMULI LEHTO
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ovat paljastuneet perättömiksi.
Voutilainen yritti vierittää vastuun hankinnasta alaisilleen,
mutta Voima-lehdessä (5/09) viraston talouspäällikkö kertoi varoittaneensa ennalta siitä, että kalusteiden ostossa Divaani
Oy:ltä rikotaan lakia. Seuraavaksi
Voutilainen vetosi tämän vuoden
alussa tapahtuneeseen sairastumiseensa, vaikka oli käynnistänyt
hankinnan valmistelun jo vuonna
2006.
Kun apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen (kok) siuna-

si hankinnat, teki Hakanen aloitteen, joka johti sisäiseen tarkastukseen. Se vahvisti hankinnan
tapahtuneen lain ja sääntöjen
vastaisesti.
Pajunen vastasi teettämällä
oikeudellisella osastolla lausunnon, että kyse on taiteellisista, tekijänoikeudellisista ja erityisistä
teknisistä syistä laissa sallitusta
poikkeuksesta. Kun tällaisia perusteita ei löytynyt, tilasi Pajunen uuden lausunnon, jonka mukaan vastuussa olikin Voutilaisen
suunnittelijana käyttämä julkkis-

Tunnistuksia

On se kyllä kummallista, että tästä vaalirahoituksesta
jaksetaan touhottaa edelleen
näin paljon. Tämähän vaikuttaa aivan vaalirajoitukselta
eikä vaalirahoitukselta. Eikö
tässä maassa enää kunnioiteta yksityisyyttä, maaseudun
yrittämistä, hyvää veljeyttä ja
sopupelejä?
Sainhan minä toki tuntuvan tuen vaalikampanjaani
varten anoppini sikalayritykseltä ja veljeni rakennusﬁrmasta, mutta olisin minä heidän asioitaan ajanut pienemmälläkin summalla. Tämä
politiikka kun on yhteisten
asioiden ja etujen ajamista.
Anoppini ja veljeni hyvinvointi
kuuluvat tietenkin näihin yhteisiin asioihin, ainakin meidän perällä.
Ja se, että tukiorganisaationi myi kalliita pääsylippuja
pitämääni kahvituntiseminaariin, sehän on meillä normaali
käytäntö ja sillä on jo pitkät
perinteet. Kaikki seminaarin

osallistujat saivat sitä paitsi rahoillensa vastinetta, osa jopa itse
seminaarissa, jonka puheen olin
itse kopioinut Paavon alkuperäistekstistä. Tilaisuudessa tarjottiin
myös tarjouskahvia, joten turha
siitä on valittaa.
★★★
No jos nyt oikein rehellisiksi pitää
heittäytyä, niin myönnän toki, että värivalokopiot kouluaikaisista
piirroksistani myytiin ehkä hieman turhan kalliilla, mutta kyllä
ne värikopiotkin nykyään maksavat, jopa sponsoroituina.
Jotkut kateelliset kilpailijat eri
puolueista ovat julkisuudessa
väittäneet, että olen koko edustajakauteni ajan ensisijaisesti huomioinut niitä, jotka auliisti jakoivat rahoja vaalityöhöni, ja järjestellyt heille rahakkaita sopimuksia. Se ei pidä paikkaansa. Olen
minä auttanut niitäkin, joilla oli
vara tukea minua vain pienillä tai keskisuurilla avustuksilla ja lahjuksilla. Ja kaikkia hy-

vin toimeentulevia sukulaisiakin minä olen tukenut lähes
pyyteettömästi.
★★★
Niin että lopetetaan nyt tämä
turha löpinä ja mustamaalaus ja keskitytään oikeisiin asioihin. Nytkin pitäisi pikaisesti
saada kaavamuutos läpi, jotta
veljeni rakennusliikkeellä riittäisi töitä. Lisäksi pitää hoitaa se sikadirektiivi uudelle
tolalle, että anoppi voi toimittaa kunnon kinkut meidänkin
joulupöytään.
Ja vielä se viime aikojen vaatimus, että vaalit pitäisi muka
uusia, se on naurettava. Se
ei todellakaan käy päinsä, eivät anoppini ja veljeni sentään
niin rikkaita ole.
”ERÄS KEPULILAINEN VAAN”
Nimimerkki seuraa näköalapaikalta kaupunkimme johdon
ihmeellisiä seikkailuja demokratian viidakossa.
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toimittaja Hanna Sukari.
Se johti taas uuteen sotkuun,
kun Voutilainen oli ilmoittanut
suunnittelijaksi Divaani Oy:n,
suunnittelukin oli hankittu kilpailuttamatta eikä suunnittelusta löytynyt paperin paperia. Sukari itse kiisti esittäneensä neuvoja
hankintalain soveltamisesta, jota
koskevaa vastuuta sosiaalijohtaja
ei voikaan ulkoistaa.
Lisäksi Helsingin Sanomat kertoi, että osaa design-kalusteista
epäillään piraattituotteiksi.

Konsulttirahoja
kavereille
Sisäinen tarkastus selvitti Hakasen aloitteesta myös Voiman tiedot, joiden mukaan Voutilainen
oli hankkinut kilpailuttamatta
konsulttipalveluja entiseltä työnantajaltaan Diakonissalaitokselta.
Romanikerjäläisten tilanteen kartoituksesta oli maksettu 240 000
ja asunnottomuusprojektista noin
30 000 euroa.
Pajunen tuli taas apuun ja teetti oikeuspalveluilla lausunnon,
jossa sosiaalityön kenttäkartoitus rinnastetaan hankintalakiesityksen perusteluista löytyneeseen
kohtaan ”tiedeyhteisöjen, kuten
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusohjelmista”. Projektissa ei kuitenkaan ollut edes
tutkijoita.

Samaan aikaan
leikataan palveluista
Kaupunginhallitus ja sosiaalilautakunta ovat siunanneet Voutilaisen väärinkäytökset. Asia tulee
kuitenkin vielä valtuustoon kun
se käsittelee vastauksen Hakasen
aloitteeseen. Myös eduskunnan
oikeusasiamies ja rikospoliisi tutkivat sosiaalijohtajan toimia.
Hakanen korostaa, että kyse
on periaatteellisesta kannanotosta siihen, koskevatko johtajia samat lait kuin muitakin ja siunataanko tuhlailu samaan aikaan
kun helsinkiläisten peruspalveluja leikataan.

Helsingillä 870 miljoonan kassavarat
— mutta palveluja leikataan
K

aupunginjohtaja Jussi Pajusen esitys Helsingin ensi vuoden budjetiksi karsii palveluja ja
työpaikkoja juuri kun lama lisää
niiden tarvetta.
Pajusen linjan oikeistolaista
ideologista luonnetta kuvaa se, että määrärahoja leikataan, vaikka
kaupungilla on kassatalletuksissa
ja sijoituksissa 870 miljoonaa euroa aiempina vuosina kertyneitä
ylijäämiä (Talouden ja toiminnan
seurantaraportti 2/2009).
Kaupunginjohtaja on tehnyt
ison numeron siitä, että Helsinki
ottaa velkaa, mutta jättänyt kertomatta, että kaupungilla on nyt
enemmän lainasaatavia kuin velkaa. Lisävelanotto ei ole siis ongelma. Sen sijaan voi kysyä, miksi
esimerkiksi Kruunuvuoren selän
kyseenalaiseen siltahankkeeseen
voidaan ottaa velkaa toista sataa
miljoonaa, mutta peruspalveluista pitää leikata kymmeniä miljoonia euroja?

lupaa helpotusta – päinvastoin.
Suuri osa asuntotuotannosta toteutetaan kokoomuslaisen
asuntoministeri Jan Vapaavuoren junailemalla uudella rahoitusmallilla. Siinä kaupunki luovuttaa
edullisesti tontteja ja valtio lainoja
rakennuttajille, jotka saavat myydä asunnot viiden vuoden kuluttua vapaasti kovaan hintaan. Lisäksi kaupunki perii yhä korkeampia tonttivuokria.

Ilmastoteot
puuttuvat

Työpaikkoja
vähennetään
Työllisyyden hoitamiseen kaupunginjohtaja esittää lähes neljän miljardin budjetissa vain 37,8 miljoonaa euroa. Se on ainoastaan runsas miljoona enemmän kuin tänä
vuonna, vaikka työttömyyden ennustetaan pahenevan.
Lisäksi Pajunen edellyttää
”tuottavuuden parantamista”
niin, että jätetään täyttämättä osa
työpaikoista, kun niitä vapautuu
eläkkeelle tai muihin tehtäviin
siirtymisen myötä.

Leikkausten määrää
peitellään
Budjettiesityksessä kerrotaan
määrärahojen vähenevän ensi
vuonna 0,6 %, vuonna 2011 vähintään 1,2 % ja vuonna 2012 0,9
%. Lukuihin ei kuitenkaan sisälly kustannustason nousua eikä
palkankorotuksia, vaan ne tulee

Kokoomus on esittänyt Kontulan terveysaseman siirtämistä yksityiselle
lääkäriﬁrmalle.
kattaa budjetin puitteissa. Lisäksi
menoja verrataan tämän vuoden
budjettiin, vaikka toteutuvat menot ovat ennusteen mukaan sosiaalitoimessa 60 miljoonaa ja terveystoimessa 10 miljoonaa budjetoitua suuremmat.
Todellinen menoleikkaus onkin monta kertaa suurempi kuin
Pajunen esittää, ehkä lähempänä
kolmea prosenttia. Voi kysyä, vastaako tällainen lukujen kaunistelu kuntalain velvoitetta, jonka
mukaan talousarvioon tulee kirjata kaikki tiedossa olevat menot
ja tulot?
Sosiaalivirastossa leikkauspaineita kasvattaa vielä se, että budjetissa ei ole varauduttu riittävästi
työttömyydestä aiheutuvaan toimeentulotuen menojen kasvuun.

❏ Työttömien työllistämiseen lisää 10 miljoonaa euroa.
❏ 7 miljoonaa lisää päivähoitoon, 10 miljoonaa lasten ja
nuorten hyvinvointiohjelmaan,
10 miljoonaa toimeentulotuen lisäämiseen, 6 miljoonaa päihdehuoltoon ja 10 miljoonaa euroa
vanhustenpalveluihin.
❏ Terveysasemalääkärien vastuuväestöjen pienentämiseen
3 miljoonaa, hammashoidon ja
psykiatrian resursseihin 3 miljoonaa, HUS:n ja kaupungin
erikoissairaanhoitoon 4 miljoonaa, kotisairaanhoitoon, kotilääkäritoimintaan 3 miljoonaa
ja päihde- ja mielenterveyspalveluihin 2 miljoonaa. Lisäksi psykososiaalisen tuen palvelujen
uudistaminen.

❏ Joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamiseen, raideliikenteen investointeihin ja kevyen liikenteen väyliin lisää yhteensä 15
miljoonaa.
❏ Rahoitus lähikouluverkon turvaamiseen, erityisopetukseen ja
oppilashuollon palveluihin, maahanmuuttajien suomen kielen
opetukseen, nuorisotiloihin sekä
lapsiasiamiehen viran ja nuorisovaltuuston perustamiseen.
❏ Kaupungin työntekijöiden palkkojen ”Helsinki-lisään” 30 miljoonaa euroa.
❏ Kaupungin tonttien vuokrien määräytymisperusteiden
kohtuullistaminen.
❏ Kaupungille perustetaan asuntojen rakentamisen ja peruskorjaamisen yksikkö.
❏ Lähikirjastojen turvaamiseen,
aineistohankintoihin ja henkilöstön lisäämiseen 2 miljoonaa. Alueellisiin kulttuurihankkeisiin 0,5
miljoonaa euroa.

Vanhuksilta ja lapsilta
viedään vähästäkin
Kaupungin strategiaohjelmassa
puhutaan kauniisti siitä, että ketään ei jätetä heitteille. Käytännössä aiotaan kuitenkin vähentää vanhustenpalvelujen jo ennestään riittämättömiä määrärahoja ensi vuonna 8 miljoonalla ja
kahtena seuraavana vuonna vielä
6 miljoonaa. Pitkäaikaissairaanhoidon paikkoja esitetään vähennettäväksi 150 ja lisäksi menoja
aiotaan vähentää siirtämällä vanhusten pitkäaikaissairaanhoito
sosiaalivirastoon. Lastensuojelusta esitetään lopetettavaksi 100
laitospaikkaa ja tilalle tarjotaan
puolta vähemmän perhehoidon
paikkoja.

Lähipalveluja
karsitaan

Aloitteita Helsingin budjettiin
SKP ja Helsinki-listat teki keväällä Helsingin ensi vuoden
budjettiin seuraavat aloitteet,
jotka voidaan rahoittaa kaupungin edellisten vuosien ylijäämistä, energialaitoksen voitoista ja
Lähiörahastosta:
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❏ Ympäristöterveysyksikön lisähenkilökunnan palkkaamiseen 1 miljoona euroa.
❏ Vammaisten, erityisesti vaikeavammaisten lasten ja nuorten palveluihin lisää 4 miljoonaa euroa.
❏ Eläkeläisille alennukset
joukkoliikenteeseen ja maksuttomia liikuntapalveluja.
❏ Lähiörahaston purkaminen
vuosina 2010-2012 lähiöiden
palvelujen turvaamiseksi.
❏ Maunulan kirjaston ja työväenopiston rakentamiseen
9 miljoonaa ja hankkeen
aientaminen.
❏ Helsingin Energian investointiohjelma, jolla korvataan
kivihiili kotimaisella biomassalla ja maakaasulla, rakennetaan tuulivoimapuisto ja biokaasulaitos. Alennetaan kotitalouksien energiamaksuja.

Kaupungin strategioissa on asetettu tavoitteeksi palvelujen eriarvoisuuden vähentäminen. Budjetissa esitetään kuitenkin ”palveluverkon kehittämistä” niin, että
lähipalveluja vähennetään ja sähköistä asiointia lisätään. Näin vaikeutetaan muun muassa vanhusten, lapsiperheiden ja työttömien
palvelujen saantia.
Pari vuotta sitten helsinkiläisten laaja vastarinta kaatoi esityksen lähes 20 koulun lopettamisesta. Budjettiin esitetään taas
koulujen vähentämistä, mutta ei
kerrota, mitkä koulut aiotaan lopettaa. Palveluverkkokomitea valmistelee myös muiden lähipalvelujen karsimista.
Lapsiperheille budjetti on muutenkin tyly. Päivähoidon määrärahoja aiotaan leikata kolmen vuoden kuluessa lähes 8 miljoonalla
ja myös muista lapsiperheiden
palveluista leikataan.

Asumisen
sietämätön kalleus
Kohtuuttoman kalliisiin asumiskustannuksiin ei budjettiesitys

Valtuuston päätettäväksi ei enää
tuoda joukkoliikenteen lippujen
hintoja. Ne päätetään Helsingin
seudun kuntayhtymän hallituksessa. Valtuustoon tuodaan budjetissa vain könttäsumma tarifﬁtuesta. Siihen esitetty lisäys on
niin pieni, että lupaukset lippujen hintojen puolittamisesta voi
haudata.
Tavoitteet uusiutuvan energian
osuuden lisäämisestä ja ilmastopäästöjen vähentämisestä jäävät
pääosin tyhjän päälle. Investointisuunnitelmiin ei sisälly mitään
hankkeita suurten kivihiilivoimaloiden muuttamiseksi vähemmän
saastuttaviksi.
Poikittaisen joukkoliikenteen
ongelmiin tuo parannusta investoiminen Jokeri-kakkoseen,
mutta Raide-Jokeri puuttuu
esityksestä.

Kokoomus ajaa
yksityistämistä
Miksi määrärahoja sitten leikataan, vaikka palvelujen tarve kasvaa ja kaupungilla on 870 miljoonaa euroa rahavaroja ja talletuksia? Kyse on kokoomuksen ajamasta yksityistämispolitiikasta.
Sitä ajetaan kaksilla raiteilla.
Yhtäältä karsitaan julkisia palveluja ja tarjotaan palveluseteleitä, joilla verovaroista maksetaan
osa yksityisiltä markkinoilta ostettavista palveluista. Toisaalta
Pajunen esittää julkisten palvelujen lisääntyvää muuttamista
markkinaehtoisiksi liikelaitoksiksi, yhtiöiksi ja jopa siirtämistä
yksityisten ﬁrmojen hoidettavaksi. Kokoomus on esittänyt jo Kontulan terveysaseman siirtämistä
yksityiselle lääkäriﬁrmalle, vaikka
kokemukset muualta osoittavat
sen tulevan selvästi kalliimmaksi
kuin kunnan oma toiminta.

Mitä sanoo
valtuuston enemmistö?
Kaupunginvaltuustossa on periaatteessa vasemmiston ja vihreiden enemmistö. SDP on ilmoittanut, että se ei hyväksy Pajusen
esittämää leikkauslinjaa. Lähiviikkoina nähdään, pitääkö tämä
lupaus. Ihmetystä herättää vihreiden ryhmän johdon tuki jo valmiiksi alibudjetoitujen menojen
leikkaamiselle ja lähipalvelujen
karsimiselle.
Myös helsinkiläisillä on kuitenkin vielä sanansa sanottavana ja
se kannattaa sanoa mahdollisimman kuuluvasti.
YRJÖ HAKANEN
SKP:n ja Helsinki-listojen
valtuutettu
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Nuorisotyöttömyyteen
ei ole varaa
Nuorisotyöttömyys on Helsingissä lisääntynyt 79 % vuoden
aikana. Samaan aikaan kaupunki pyrkii säästämään henkilöstömenoissaan ja on vähentänyt viime vuosina työllistämistoimiaan. TE-toimisto,
”työkkäri”, ole saanut juurikaan lisärahoitusta valtiolta.
Sosiaalitoimessa nuorten toimeentulohakijoiden määrä on
lisääntynyt voimakkaasti.
- Ongelmia on edessä kun
tällainen määrä nuoria lannistetaan työttömyyteen. Kun töitä ei saa, se passivoi. Mielekäs
työ on tärkeä osa elämää, sanoo Kommunistisen nuorisoliiton 22-vuotias varapuheenjohtaja Anna-Mili Tölkkö.
Tällä hetkellä on menossa
suuren luokan pudotuspeli
nuorten suhteen. Tölkkö luettelee asioita, joista on pulaa,
mutta jotka pitäisivät ehdottomasti olla kunnossa, jotta
olisi edellytyksiä viheltää peli
poikki.
- Kohtuuhintainen ensiasunto, riittävästi koulutuspaikkoja ja työpaikkoja sekä
sosiaalista kanssakäymistä
edistävät monipuoliset harrastusmahdollisuudet auttaisivat
nuorta henkilöä pääsemään
kiinni itsenäiseen elämään ja
tuntemaan itsensä tarpeelliseksi – perustoimeentulon turvaamisesta puhumattakaan.
Silti yksittäiset toimenpiteet
eivät riitä. Kysymys on myös
suuremmista linjoista.
- Koulutusjärjestelmä pyrkii sysäämään vastuun työllistymisestä yksilölle. Työkkärin koulutukset tähtäävät monesti vain tilastokikkailuun.
Siitä pidetään kyllä huoli, että kouluttajaﬁrma saa rahansa, mutta ei ole tärkeää, miten koulutus vaikuttaa osallistujien työnsaantiin tai itsetuntoon. Kurssilla saatetaan
hokea ”oman onnensa seppä”
–liturgiaa, mutta kurssilta ei

yksikään työllisty.
Tölkkö toivoo kasvaneen
työttömyyden saavan aikaan
tällaisen illuusion romahtamisen. Hän ei myöskään purematta niele kaiken työn autuaaksi tekevää vaikutusta.
- Yhteiskunnassa on töitä,
joilla ei ole yhteiskunnallista
funktiota vaan ainoastaan pääomia kasaava vaikutus.
Tällaisiksi Tölkkö on omalla
kohdallaan kokenut esimerkiksi mainoslehtisten jakamisen
ja puhelinmyynnin.
- Ei työttömyys ole loppujen
lopuksi rahasta kiinni. Helsingissä olisi kaikki edellytykset
tarttua nuorisotyöttömyyteen,
jos otettaisiin tosissaan julkisen hallinnon hyvinvointirooli.

Sosiaalineuvontaa
Kommunistisen nuorisoliiton
toreilla kiertäneessä sosiaalineuvonnassa Tölkkö sai tuta
työttömien pallottelun luukulta toiselle.
- Kun eri hallinnonalat joustaisivat työttömän mukaan,
eikä työtön hallinnonalojen
mukaan, oltaisiin jo pitkällä.
Säästöt tässä tilanteessa aiheuttavat moninkertaisen laskun pitkällä aikavälillä, Tölkkö
tiivistää.
SKP:n ja Helsinki-listojen
valtuustoryhmä vastusti viime
syksynä, kun muut valtuustoryhmät leikkasivat kaupungin
työllisyysrahoja yli viidellä miljoonalla eurolla. Ensi vuoden
budjettiin ryhmä on esittänyt
10 miljoonaa euroa lisää käytettäväksi työttömien työllistämiseen, tukityöllistämiseen,
työllistämisjaksojen pidentämiseen, nuorten työllistämisen
aloituspaikkojen lisäämiseen
ja ns. matalan kynnyksen työpaikkojen luomiseen vaikeasti
työllistyville kunnan tehtäviin
ja kolmannelle sektorille.
KALLE HERNBERG

”Kuuraus kuralla,
palkat ulalla!”
Otsikko on lainattu Oikeutta siivoojille -liikkeen nettisivulta. Tämä suoran toiminnan liike on ollut jonkinlaisessa myötätuulessa Suomessa perustamisestaan
vuodesta 2007 alkaen. Valtajulkisuutta on tullut lehdissä, tv:ssä
ja radioissa. Ehkä jollakin joskus
huono omatunto kolkuttaa, kun
heidän luksuskämppiään ja -toimistojaan siivotaan nälkäpalkalla. Viimeisin aluevaltaus on esiintyminen TV2:n viihdeohjelmassa
Hullu juttu, jonka yhden jakson
pääosassa ovat Oikeutta siivoojille
-liikkeen aktivistit.
Julkisuuden päätarkoitus tietysti on tiedottaa siivoojien epäoikeudenmukaisesta kohtelusta ja
toisaalta saada julkisuuden avulla siivoojat laajasti mukaan liikkeeseen vaatimaan 10 euron minimituntipalkkaa ja parannuksia
työoloihin, muun muassa terveydenhuollon järjestämiseen.
Elokuun lopulla yhdistyksen
edustajat kävivät luovuttamassa
siivoojien vetoomuksen SAK:n puheenjohtajalle Lauri Lylylle.
– Keskustelimme lähes tunnin
Lylyn kanssa, Oikeutta siivoojille
-yhdistyksen varapuheenjohtaja
Jarmo Åsnabrygg kertoo. - Perustelimme vaatimustamme 10 euron
tuntipalkasta. Lyly teki ahkerasti

muistiinpanoja. Hän kertoi, että
alkavalla työehtosopimuskierroksella on tarkoitus viedä kaikkien
liittojen pöydälle vaatimus korottaa yleistä minimipalkkaa 10 euron tuntumaan.
Myös Palvelualojen ammattiliiton PAMin puheenjohtajan Ann
Selinin puheilla on käyty ja vetoomuksia on viety monien siivousﬁrmojen johdolle. PAM huomioi
äskettäin tämän ammattiryhmän
aktiivisuuden edunvalvonnassa ja
lahjoitti yhdistykselle ison pinon
sen logolla varustettuja t-paitoja.

Kansainvälinen
liike
USA:ssa perustettiin vuonna 1985
Justice for Janitors (Oikeutta talonmiehille) -liike, johon nykyään
kuuluu yli 200 000 jäsentä. Liike on levinnyt maailmalle nimellä Justice for Cleaners (Oikeutta siivoojille). Toimintaa on noin
kahdeksassa maassa, Euroopassa Suomen lisäksi Saksassa, Englannissa ja Hollannissa. Liikkeen
vaatimus noin 10 euron suuruisesta minimituntipalkasta on sama ympäri maailman.
– Tämän vuoden alussa Hollannissa korotettiin siivoojien minimipalkkaa 10 euroon tunnilta,
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tämän liikkeen aktiivisen toiminnan ansiosta, Åsnabrygg kertoo.
Hollannissa siivoojista noin 90
prosenttia on maahanmuuttajia.
Åsnabryggin mukaan tarkoitus on solmia myös kansainvälisiä yhteyksiä.
– Meillä monilla tosin tuo kielitaito on puutteellinen, hän
harmittelee.
Siivoojien joukossa on paljon
maahanmuuttajia, vaikka lähellekään Hollannin prosenttilukuja ei
Suomessa päästä. Heitä yritetään
nyt aktivoida mukaan liikkeeseen.
Sillä tavalla joukkoon tulisi myös
monipuolista kielitaitoa, koska
monet maahanmuuttajat osaavat
useita kieliä. Monilla on myös korkea koulutus. Takavuosina Vuosaaren metroasemaa siivosi tohtorin tutkinnon suorittanut maahanmuuttaja eikä hän ollut varmasti ainoa korkeasti koulutettu
niissä hommissa. Maahanmuuttajissa piilee monenlaista käyttämätöntä voimavaraa niin kansalaisliikkeiden kuin koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta.
MARJALIISA SIIRA
Tiedätkö, mikä on Helsingin metroasemien siivoojan päivän valopilkku? Vastaus ja paljon muuta tietoa löytyy nettisivuilta oikeuttasiivoojille.webs.com

Lasten ja nuorten hyvinvointi - tyhjiä sanoja?
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Sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen johtamat ohjaus- ja
valmistelutyöryhmät ovat
laatineet Helsingille lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2009-2012.
Suunnitelmassa on listattu hienoja tavoitteita: Lasten
ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen, lastensuojelutarpeen vähentyminen, lasten ja nuorten mahdollisuudet terveeseen ja turvalliseen
kasvuun paranevat, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja kehite-

tään, lasten ja nuorten osallisuus
ja yhteisöllisyys vahvistuvat ja
lapsille ja nuorille turvataan koulutus- ja työllistymispolku ja monia muita. Kaupunki näyttää siis
välittävän lapsista ja nuorista.

Mistä rahat?
Laki velvoittaa kunnat laatimaan
suunnitelman lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä.
Helsingille valmisteltu suunnitelma toistaa sen mikä lakikirjassa

jo lukee.
Lukija jää kaipaamaan tietoa
siitä, mitä kaupunki todella tulee
tekemään ja paljonko rahaa tähän
aiotaan käyttää.
Raha on kuitenkin aihe, jonka
käsittelemistä suunnitelmassa ei
ole katsottu tarpeelliseksi. Hyvinvointisuunnitelmaa lukiessa
saa helposti kuvan, että vastuuta
pakoillaan.
Kaupungin työntekijöille annetaan tehtäväksi parantaa kaikin
puolin lasten ja nuorten asemaa,
mutta rahaa ja resursseja tähän
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Itella ”esimerkki” valtion
kovasta työnantajalinjasta
”Valtion leipä on kapea, mutta pitkä”, on vanha totuus, joka
piti paikkansa ainakin entisessä
Posti- ja Lennätinlaitoksessa. Vakituisesta henkilöstöstä pidettiin
kiinni vähän huonompinakin aikoina ja silloinhan virkamiesaikaan kaikki työntekijät olivat vakituisia. Mutta edellisen laman aikoihin kaikki muuttui.
Jokusen välivaiheen kautta
valtion virasto muuttui osakeyhtiöksi, Posti Oy:ksi, ja muutoksen
mukana tuli joustava henkilöstöpolitiikka. Postitoiminta oli tuolloin vielä alijäämäistä ja tulos tuli
saada plussan puolelle.
Postimerkkejä ei myydä trendituotteina eikä markkinaosuutta voinut nostaa, olihan Postilla
käytännössä monopoli lähes kaikissa tuotteissa. Postitoiminta oli
ja on vieläkin säädelty kohtalaisen
tiukasti. Postipalvelulaki velvoittaa alan yrityksiä (joita siis toistaiseksi on vain yksi) noudattamaan
ns. yleispalveluvelvoitetta eli kaikkien suomalaisten on saatava samanlaista palvelua samoilla hinnoilla. Tämä periaate on ainakin
vielä pitänyt.
Tulosta ei siis voinut tehdä tariffeilla eikä palvelua porrastamalla
etäisyyksien tai kannattavuuden

perusteella. Ei siis jäänyt muita
tuloksen parantamisen välineitä
kuin henkilöstöpolitiikka ja postin toimipaikkojen karsiminen.

Matalat palkat, pätkätyöt
Postiala on aina ollut erittäin työvoimavaltainen ”matalapalkkaala”. Siitä johtuen alalla on suuri työvoiman vaihtuvuus, varsinkin pääkaupunkiseudulla. Lähes
kaikki uudet työsuhteet olivat
epätyypillisiä, osa- sekä määräaikaisia. Määräaikaisuuksien perustelut olivat vähä mitä sattuu
eikä sopimusten pituudetkaan olleet asianmukaisia. Osa-aikaisten
sopimusten tuntimäärät pienenivät vuosi vuodelta, ja nykyään
normaali työsopimus on kahdeksan tuntia kuukaudessa. Voi kysyä onko enää kyse työpaikasta?
Edellä mainituilla keinoilla alalta on hävinnyt muutamassa vuodessa tuhansia työpaikkoja.
Posti oy muuttui Itella Oyj:ksi
ja meno jatkui samana kunnes
nykyinen lama iski.
Koska työsopimustie oli käyty
loppuun, piti työnantajan keksiä
uusia keinoja. Ja niitähän löytyi.
Isossa porukassa on aina joukko
ihmisiä joiden työkyky on heiken-

tynyt, heitä on hyvä kiusata. Vanhat lääkärien paperit työrajoitteisuudesta joutuivat roskiin ja uudet paperit pitää hankkia. Josko
neljäkymppisenä todettu nivelien
kuluma olisi kymmenessä vuodessa parantunut itsestään. Vai
onko tarkoitus v...tuilla raihnaiset ulos?

Yhtä aikaa lomautuksia
ja ylitöitä
Ja sitten tietenkin lomautukset,
toisia lomautetaan ja samaan aikaan toisia pyydetään ylitöihin. Ja
sama ensikuussa toisinpäin.
Kaikki tämä tapahtui ja tapahtuu sataprosenttisesti valtion
omistamassa yrityksessä, joka
tuottaa taantumasta huolimatta
kohtuullisesti voittoa. Ei siis voi
puhua omistajan edusta, koska
jokaisen työpaikan menetys Itellasta lisää jonoja eri luukuilla.
”Paras” lienee vielä edessä:
vuonna 2011 Euroopan unionin postidirektiivi ja sitä seuraava uusin versio postipalvelulaista saattaa entisestään vapauttaa
postialan kilpailua, mutta se on
jo tarina.
TOIVO SAKSALA
Postipoika

Otto Pietinen (vas.) ja Lauri Punamäki osallistuivat asunnonvaltaukseen Lapinlahden Venetsiasta. Asuntotoiminta jatkuu asunnottomuuden vastaisena yönä 17. lokakuuta.

Rakennusﬁrmat nostavat
asumisen hintaa Helsingissä
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Julkisuudessa esitetyt ongelmat kaavoituksessa, tonttimaan puutteessa tai vaikkapa paikallisten asukkaiden
jarrutustoiminnasta kaavojen
hyväksyttämisessä, ovat perusteettomia. Helsingin asumiskustannuksia pidetään
koholla, jotta suurimmat rakennusyhtiöt voivat myydä
harvoja valmistuvia asuntoja
ylihintaan.
Helsingissä on valmiiksi
kaavoitettua rakentamatonta
tonttimaata noin 60 - 80 000
asukkaalle ja Lounais-Sipoosta tulee lisää. Tästä tonttivarannosta voitaisiin välittömästi
osoittaa maata myös lukuisille
yleishyödyllisille rakennuttajille, jotka haluaisivat rakentaa kohtuuhintaisia vuokra-,
asumisoikeus- ja osaomistusasuntoja. Nämä toimijat on haluttu pitää poissa, jottei asuntojen hintojen huima kehitys
kääntyisi laskuksi.

Vuokrat
kuriin
ei haluta antaa. Väkeä ei haluta
palkata lisää ja menoja tullaan jopa leikkaamaan, mutta lasten ja
nuorten parissa työskenteleville
asetetaan silti uusia tavoitteita ja
vastuita.

Lasten ja nuorten ääni
Kun laki velvoittaa kunnat tekemään suunnitelman lasten ja
nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, se edellyttää myös resurssien osoittamista suunnitelmien
mukaisiin toimenpiteisiin. Tarvitaan lisää ihmisiä tekemään töitä
lasten ja nuorten parissa. Tarvi-

taan tiloja ja hankintoja. Ja tarvitaan hyvät lähipalvelut ja toimia,
joilla turvataan myös lasten vanhempien hyvinvointi. Kaikki tämä
vaatii rahaa.
Resurssien vähyydestä kärsivät
nyt lapset, nuoret, vanhemmat,
työntekijät. Ja lopulta ”säästöt”,
lasten ja nuorten laiminlyönti, tulevat maksamaan yhteiskunnalle
moninkertaisesti.
Suunnitelman valmistelussa ei
ole kuultu tai ainakaan kuunneltu lasten ja nuorten ääntä. Helsingin kaupungin johto on päinvastoin torjunut esimerkiksi nuorten
aloitteet siitä, että pääkaupunkiin
perustettaisiin nuorisovaltuusto,

jollainen on jo useissa muissa
kunnissa.
Helppoa oikotietä tilanteen
korjaamiseen ei ole. Nykyinen
laiminlyöntipolitiikka jatkuu
jos poliitikot arvelevat, ettei
kukaan valvo heitä. Siksi tarvitaan aktiivisia ihmisiä, tavallisia kaupunkilaisia sekä
lasten ja nuorten parissa työskenteleviä, valvomaan lasten
ja nuorten hyvinvointia.
On syytä kysyä: Milloin
saamme muutakin kuin kauniita sanoja, strategioita ja
suunnitelmia? Missä ne rahat
ja vakanssit viipyvät?
MIKKO KORHONEN

Suomalainen yhteiskunta tukee omistusasumista, mutta esimerkiksi vaihtuvat työpaikat tai pienentyneet tulot
saavat monet harkitsemaan
mieluummin vuokra-asumista. Monet haluaisivat myös
välttää isoihin asuntolainoihin sitoutumista ja valitsisivat omistusasumisen sijaan osa-omistusasumisen tai
asumisoikeusasunnon.
Helsinkiläinen asuntotuotanto on painottunut voimakkaasti omistusasumiseen ja
aiempaa isompiin asuntoihin.
Näitä molempia toki tarvitaan,
mutta fakta on se, että keski-

verto työssäkäyvä helsinkiläinen asuu yksin tai kaksin ja
tienaa kuukaudessa hiukan
alle 3000 euroa. Tällä kuukausiansiolla ei ilman pesämunaa
helposti osteta asuntoa.
Helsingin seudulla tarvitaan voimakasta panostusta kohtuuhintaiseen asumiseen. Rakentaminen ei saa
olla isoimpien rakennuttajien
yksinoikeus, eikä varsinkaan
niiden rahasampo. Helsingin
kaupungin tulisi hyödyntää
talouslaman alentamia rakennuskustannuksia, tarjolla olevaa työvoimaa ja ohjata lisää
varoja asuntotuotantoon.

Uusi Asuntotoiminta-liike
Tätä varten voitaisiin perustaa
esimerkiksi pääkaupunkiseudun yhteinen liikelaitos, joka
vastaisi kunnallisesta asuntotuotannosta ja olemassa
olevan asuntokannan peruskorjauksista. Näin toimien rakentamista tehostettaisiin ja
yhteistyö mahdollistaisi myös
pitkään peräänkuulutetun
pääkaupunkiseudun yhtenäisen suunnittelun. Tärkeintä
olisi ottaa valta pois yksittäisiltä gryndereiltä ja suurilta
rakennusﬁrmoilta.
Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen pula vaikeuttaa
myös asunnottomuuden poistamista. Tämä näkyy esimerkiksi nuorten ja opiskelijoiden
vaikeuksina löytää asuntoa.
Perinteisen asunnottomien
yön valmisteluissa onkin tilanteen korjaamiseksi syntynyt
uusi radikaali Asuntotoimintaliike.
TIINA SANDBERG
Asukasliiton järjestösihteeri
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Äiti Natoa vastaan
Maanantaiklubilla järjestettiin taannoin paneelikeskustelu Afganistanin sodasta. Mukana oli kokoomuslainen
nainen, jonka mielestä on täysin hyväksyttävää viedä voimalla länsimaista demokratiaa ja sekaantua toisen maan
sisäisiin asioihin.
Jäin miettimään kuinka tämä nainen kasvattaa lapsiaan. Haetaanko hiekkalaatikolle kättä pidempää, jos naapurin lapset ovat eri mieltä siitä minkä muotoisia hiekkakakkuja tehdään?
Itselläni on 16-vuotias miehenalku, joka ainakin toistaiseksi suunnittelee armeijaan lähtöä kun sen aika tulee.
Isä kun on opettanut, että armeijassa tehdään miehiä.
Jos Suomi on jo silloin liittynyt Natoon, kuka takaa,
ettei poikani joudu lähtemään Naton aloittamiin sotiin?
Vaikka rauhan turvaamiseksihan sitä sanotaan...
★★★
Minä en halua lapseni lähtevän tapattamaan itseään tai
tappamaan jonkun toisen äidin lapsia. Enkä halua valvoa öitäni pelossa, että lapseni makaa jossain verissään
ja peloissaan. En kaipaa sotaa Suomen maan kamaralle
terrori-iskujen muodossa.
Ei kestäne kauaa, kun ensimmäiset sinkkiarkut saapuvat Suomeenkin. Lohduttaako arkkuja vastaan ottavia
äitejä ajatus, kuinka rohkeasti poikansa puolustivat demokratiaa ja vaikkapa naisten asemaa? Meille vieraassa
maassa, jonka kieltä emme puhu, emmekä kulttuuria tunne. Enpä usko.
Oman lapsen menetystä eivät korvaa sankarihautajaiset ja kädenpuristus kapiaiselta.
★★★
Mikäli pirulle annetaan pikkusormi ja sen kanssa lähdetään liittoon, Nato aloittaa sotiaan, olemme me mitä mieltä tahansa, ja silti mukaan on mentävä. Vai kuvitellaanko todella, että voisimme silloin itse päättää keiden sotiin
osallistumme? Onko todella niin tärkeää päästä isojen poikien kerhoon, että maksamme mitä vain sisäänpääsystä?
Vieläkö velivenäläisen pelko on niin tiukassa, että turvaa
täytyy hakea liitosta, jonka taloudellisista kustannuksistakaan emme tiedä.
Jos minulta kysytään, on vastaus jyrkkä EI! Siksi vetoan kaikkiin äiteihin, jotka lapsiaan rakastavat
ja heitä haluavat
suojella, liittykää yhteen Natoa vastaan!
ARJA PUTKONEN
www.natonvastaiset.blogspot.com
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Suomalaiset joukot pois
Afganistanista!
Entinen puolustusvoimain komentaja Gustav Hägglund herätti
taannoin julkisuudessa huomiota myöntämällä, että Suomi on Afganistanissa mukana sodan osapuolena ja että suomalaiset joukot pitäisi vetää pois maasta.
Joka kuun ensimmäisenä maanantaina ravintola Milenkassa
järjestettävällä Maanantaiklubilla keskusteltiin syyskuussa ajankohtaisesta Afganistanin tilanteesta. Keskustelua olivat alustamassa Reko Ravela Suomen
Rauhanpuolustajista sekä Kirkon
ulkomaanavussa työskentelevä
kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Nina Suomalainen.
Reko Ravela totesi, että Afganistanin hallinto on korruptoitunut, lainsäädäntö konservatiivista
eikä maa ole oikeusvaltio.
— Suomalaiset joukot eivät ole
maassa turvaamassa rauhaa eivätkä rakentamassa parempaa
yhteiskuntaa vaan tukemassa Afganistanin hallituksen harjoittamaa sortopolitiikkaa, joka ei nauti kansalaisten luottamusta. Sen
vuoksi joukot pitäisi vetää pois,
vaati Ravela.

Viimeaikaiset tiedot siviiliuhreista ja presidentinvaaleissa paljastuneet laajat väärinkäytökset
ovat omiaan lisäämään joukkojen
vetämisen tarpeellisuutta.
Nina Suomalainen ei pitänyt
suomalaisten vetäytymistä hyvänä ajatuksena.
— Joukkojen vetäminen huonontaisi Afganistanin tilannetta,
sanoi Suomalainen.
Molemmat olivat yhtä mieltä
siitä, että humanitaariseen apuun
pitää saada resursseja ja paikallisten toimeentulon mahdollisuuksia lisätä.

sijaan? Toisena tarkoituksena on
herättää keskustelua väkivallan
erilaisista muodoista, jotka helposti unohtuvat. Väkivaltaa on
nimittäin kaikenlainen syrjintä ja
alistaminen. Erityisen mielenkiintoinen osa on taloudellinen väkivalta, jota usein pidetään aivan
luonnollisena toimintana.

ma ilman sotia –järjestö. Suomessa järjestelyihin ovat aktiivisesti
osallistuneet mm. PAND –taiteilijat rauhan puolesta, Rauhanpuolustajat, Rauhanliitto, Suomen
Amma-keskus ja Kommunistinen
nuorisoliitto. Rauha kuitenkin
kuuluu kaikille maailman ihmisille; samoin tämä kulkue.

Kuka osallistuu?

Mitä Suomessa tapahtuu?

paaminen presidentti Halosen
kanssa, mielenosoitus rauhan
puolesta ja iltajuhla Helsingin
Vanhalla ylioppilastalolla. Erilaisia tapahtumia järjestetään
koko kulkueen liikkeelläoloajan ja niitä kootaan kulkueen
nettisivuille.
LAURI ALHOJÄRVI
Maailmankulkueen Suomenkoordinaattori
lauri.alhojarvi@gmail.com

Kansainvälisenä aloitteentekijänä
ja koordinaattorina toimii Maail-

Kulkue saapuu Suomeen 27. lokakuuta. Tällöin on ohjelmassa ta-

www.rauhankulkue.net
www.theworldmarch.org

Rahat muualle
kuin sotimiseen
Yleisön kommenteissa kritisoitiin
voimankäyttöä.
— Onko vahvimmalla oikeus
puuttua minkä tahansa maan sisäisiin asioihin, kysyi espoolainen
Tommi Lievemaa.
Nina Suomalainen hyväksyi ulkopuolisten puuttumisen vaikka
sitten voimankäytöllä, kuten Balkanin niemimaalla tapahtui viime

vuosikymmenellä, mikäli tilanne
niin vaatii. Hänen mielestään tärkeintä on saavuttaa tulosta.
— Afganistanin kriisiin ei ole
sotilaallista ratkaisua, muistutti
Esa Tulkki.
Afganistanin sotaan on tähän
mennessä Yhdysvaltain johdolla
upotettu 50 miljardia dollaria vuodessa. Rahoja olisi monen mielestä voitu käyttää muuhunkin kuin
sotimiseen.
Reko Ravela huomautti, että paljon julkisuutta saaneessa
huumebisneksessä ovat mukana Talebanien lisäksi kaikki kynnelle kykenevät. Muun muassa
presidentti Hamid Karzain sukua ja lähipiiriä on jäänyt kiinni
huumekaupasta.
— Kansainvälisten joukkojen
vetäminen voisi aiheuttaa painetta
poliittisen ratkaisun hakemiseen.
Nyt Afganistanin hallitus käyttää
lännen tukea häikäilemättä hyväkseen, sanoi Ravela.
Illan Maanantaiklubilla päätti
allstars-kokoonpanossa esiintyneen Juri-yhtyeen suuren suosion saanut esitys.
MARKO KORVELA

Maailmankulkue rauhan ja
väkivallattomuuden puolesta
Mitä tapahtuu?
Uudesta-Seelannista on lähtenyt lokakuun alussa muutaman kymmenen hengen
ydinjoukko matkalle maailman halki. Ryhmä matkustaa
kolmen kuukauden ajan levittäen tietoa väkivallan laajuudesta ja sen erilaisista muodoista. Matka päättyy Andien vuoristoon toisena tammikuuta 2010. Kaikkialla, missä
kulkue liikkuu, järjestetään
väkivallattomuuden teemalla

juhlia, keskustelutilaisuuksia ja
performansseja.

Miksi?
Maailmankulkueen tavoitteena on
koota laajat kansanjoukot vaatimaan jäähyväisiä aseille. Nälästä
voidaan tehdä loppu kymmenellä
prosentilla asevarusteluun käytettävästä rahamäärästä. Mitä tapahtuisi jos käyttäisimme puolet
vuotuisesta asebudjetista elämän
ylläpitämiseen sen tuhoamisen
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Nykyinen kriisi ja Marx
TÄ
OTA YHTETOYT
IMINTAAN!

Kiinnostava kirjauutuus

Kriisin erilaisuus
Yrjö Hakasen toimittamassa kirjassa arvioidaan nykyistä kriisiä
kapitalismille luonteenomaisena,
mutta samalla monessa suhtees-

sa erityisenä ja erilaisena kriisinä.
Tutkijat Pertti Honkanen, Pekka
Sauramo ja Seppo Ruotsalainen
sekä entinen europarlamentaarikko Esko Seppänen erittelevät
kirjan ensimmäisessä osassa niitä piirteitä, jotka tekevät nykyisestä talouskriisistä tavanomaista syvemmän. Keskeiseksi nousee
kysymys valtavasti paisuneesta
ﬁnanssikeinottelusta.

Monta kriisiä
Kriisin vakavuutta lisää se, että
kyse on myös monista muista samanaikaisista maailmanlaajuisista kriiseistä. Kirjan toisessa osassa Foster, Cronin, Lena Huldén,
Jouko Jokisalo, Erkki Susi ja
Heikki Tervahattu tarkastelevat sitä, miten talouskriisi liittyy
ilmastonmuutokseen ja muihin
ympäristöongelmiin, taisteluun
energiavaroista, militarismiin,
köyhyyteen ja pandemioihin sekä
oikeistopopulismin ja äärioikeiston nousuun. Tässä yhteydessä
arvioidaan myös USA:n heikentyvää hegemoniaa ja Kiinan kasvavaa roolia.
Kolmannessa osassa arvioidaan
talouskriisin vaikutuksia Suomeen Nokia-yhtiön, hyvinvointi-

mallin ja kunnallisten palvelujen
kannalta. Hakasen, Jari Heinosen ja Olli Savelan artikkelit voi
kiteyttää kysymykseen, toistetaanko 90-luvun laman virheet.

Kriisi ja vasemmisto
Uusliberalistiset opit markkinoiden vapaudesta ja kyvystä ohjata
itseään ovat kärsineet vararikon.
Tilanne suorastaan huutaa vaihtoehtojen tarvetta.
Kirjan viimeisessä osassa keskitytään vastarinnan ja vaihtoehtojen tarkastelemiseen vasemmiston, ammattiyhdistysliikkeen ja
kansalaistoiminnan näkökulmasta. Siitä kirjoittavat Marko Korvela, Päivi Uljas, Rosa Luxemburgin säätiön tutkijat ja Transform!verkoston piirissä toimivat ay-liikkeen tutkijat.
Kirja ei pyri vain selvittämään,
mistä kriisissä on kyse, vaan myös
herättämään keskustelua vaihtoehdoista ja siitä, mitä on tehtävä.
Siitä löytyy lisää ehdotuksia välittömistä toimista, joilla helpotetaan kriisistä kärsimään joutuvien ihmisten tilannetta. Samalla
korostuu johtopäätös siitä, että
kriisiä ei ratkaista, ellei puututa
sen perussyihin, ennen muuta ﬁ-

Nykyinen kriisi ja M arx

”Paniikki hellitti, pelko pysyy”, otsikoi Arvopaperi-lehti, kun maailmanlaajuiseksi levinnyt ﬁnanssikriisi näytti hellittävän. Yleensä niin itsevarmoina esiintyvät
markkina-analyytikot ovat kuitenkin edelleen hämmennyksissä
sen suhteen, onko edessä u-käyrän kääntyminen ylös, jopa v-käyrä vai uusien kriisien ja romahdusten w-käyrä.
Lokakuun puolivälissä ilmestyvä kirja ”Nykyinen kriisi ja Marx”
tuo keskusteluun talouskriisin
syistä, seurauksista ja ratkaisuista radikaalisti valtavirrasta
poikkeavan näkökulman. Kiinnostavien kotimaisten tekijöiden
lisäksi kirjoittajina ovat tunnettu yhdysvaltalainen marxilainen
professori John Bellamy Foster,
Etelä-Afrikan kommunistien johtohahmoihin lukeutuva Jeremy
Cronin sekä joukko saksalaisen
Rosa Luxemburgin säätiön ja eurooppalaisen Tranform!-verkoston
piirissä toimivia tutkijoita.

TULE MUKAAN

nanssipääoman ja suuryhtiöiden
valtaan.

NYKYINEN KRIISI JA MARX
Toimittanut Yrjö Hakanen
Ilmestyy 15.lokakuuta.
238 sivua
Ohjehinta 26 e
Julkaisija Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy
Hinta SKP:n piirissä 20 e (+postikulut)

Nykyinen
kriisi

ja

M arx

Rohkeasti vasemmalla

TIEDONANTAJA 40 v

ali
Agit Prop, Anneli Saaristo, Ritva Sorv
an
ntaj
ona
ja Eero Ojanen esiintyivät Tied
40-vuotiskonsertissa.

Suuri lukuperformanssi
Keskustorilla herätteli ihmisiä
tutustumaan Tiedonantajaan.

Suomen
kommunistinen
puolue
★ Helsingin kaupungin
piirijärjestö ry
Haapaniemenkatu 7–9 B, 9
krs, 00530 Helsinki
Puh (09) 774 38140
helsinginpiiri@skp.ﬁ
www.skp.ﬁ./helsinki
Puheenjohtaja Toivo Koivisto
050 341 25 90
toivo.koivisto@gmail.com
Piirisihteeri Olavi Nurminen
040 518 76 54
olavi.nurminen@pp1.inet.ﬁ
★ SKP:n Etelä-Helsingin
osasto
Juha-Pekka Väisänen
050 573 85 98
juha-pekka.vaisanen@
manifesti.ﬁ
★ SKP:n Etu-Sörkan osasto
Kristiina Haavisto
050 373 66 19
kia.haavisto@luukku.com
★ SKP:n Helsingin posti– ja
logistiikka-alan osasto
Toivo Saksala 040 769 71 87
topisaksala@jippii.ﬁ
★ SKP:n Kaakkois–Helsingin
osasto
Ari Hannikainen 044 588 69 83
★ SKP:n Koillis-Helsingin
osasto
Jorma Heinonen (09) 351 55 68
helsinginpiiri@skp.ﬁ
★ SKP:n Käpylän ja
Kumpulan osasto
Jarmo Åsnabrygg
040 556 01 50
j.asnabrygg@luukku.com
★ SKP:n Maunulan-Pakilan
osasto
Maija Hakanen 050 570 43 68
maija.hakanen@kolumbus.ﬁ
★ SKP:n Helsingin itäisen
alueen osasto
Juhani Lilja 0400 722 706
jussi.lilja@iki.ﬁ
★ SKP:n Pitäjänmäen osasto
Heikki Vuorinen (09) 566 44 08
heikki.vuorinen@helsinki.ﬁ
SKP:n ja Helsinki-listojen
valtuustoryhmä
www.helsinki-listat.ﬁ
Kaupunginvaltuutettu
Yrjö Hakanen 050 341 23 20
yrjo.hakanen@skp.ﬁ
www.yrjohakanen.ﬁ
Varavaltuutetut:
Seppo Lampela
steen1@monsp.com
Kari Peitsamo
repe.rocks@jippii.ﬁ
Valtuustoryhmän sihteeri
Olli Salin
olli.salin@hel.ﬁ
★ Pääkaupunkiseudun
demokraattinen naisverkosto
Tytti Kotilainen 050 557 35 37
tyttikotilainen@yahoo.co.uk
www.naisverkosto.org
★ Punainen tähti – Helsingin
kommunistiset nuoret
Irene Auer 050 528 67 89
ireneauer@gmail.com

hdoista,
Keskustelua työttömyydestä ja työe
tasa-arvosta, ekologiasta, rauhasta,
ista.
marxismista ja 2000-luvun sosialism

Vanhat ja uudet työväenlaulut
kokosivat Tampereen työväentalon
konserttisalin täpötäyteen.

★ Ilmestyy kerran viikossa. Tilaukset: 12 kk 75 e (työttömät ja opiskelijat 55 e), 3 kk 25 e (20 e). (09) 7743810, www.tiedonantaja.fi

★ EESPÄIN -lehti 2/2009
Julkaisija SKP:n Helsingin
kaupungin piirijärjestö ry
Taitto Pia Laulainen
Kuvat Veikko Koivusalo
ja Toivo Koivisto
Päätoimittaja Toivo Koivisto
Painatus TA-Tieto Oy, Helsinki
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KENELLÄ ON VASTUU
ilmaston muutoksesta?
Y

ksilön vastuu ilmastonmuutoksen hillinnästä on
sitä suurempi, mitä suuremmat tulot ja niiden sallima kulutus hänellä on. Tehokas keino
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on vähentää hyvätuloisten
kulutusmahdollisuuksia voimakkaalla veroprogressiolla, joka kohdistuu myös pääomatuloihin. Samalla on tarve muuttaa nykyistä
ahneuden ja vahvemman ylivallan
ilmapiiriä.
Yleisradion MOT -ohjelmassa
kerrottiin 31.8., miten Suomen
rikkaiden tulot ovat viime aikoina
kasvaneet. Sanoma Osakeyhtiön
suuromistaja Aatos Erkon tulot
olivat 521 900 euroa vuonna 1993
ja 19 447 600 vuonna 2007. Eli ne
lisääntyivät 37-kertaisesti. Suurituloisia suosivien verouudistusten vuoksi hänen veroprosenttinsa laski tänä aikana 72 prosentista 28 %:iin, joten hänen käteen
jäävä tulonsa kasvoi 146 132 eurosta 14 002 272 euroon eli 96kertaisiksi.
Aatos Erkolla on siten paljon
suuremmat mahdollisuudet vähentää kulutustaan ja hiilidioksidipäästöjään kuin sadoilla tuhansilla suomalaisilla, jotka elävät erittäin niukan toimeentulon
varassa. Sama rikkaiden ja köyhien vertailu pätee myös eri valtioiden välillä.

Rikkaat maat
pääsyyllisiä
Teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välinen taloudellinen kuilu on
40 viime vuoden aikana kasvanut.
Ero on nyt 80-kertainen. Maailman kolmen rikkaimman henkilön omaisuus on enemmän kuin
köyhimpien maiden 600 miljoonan asukkaan bruttokansantuote yhteensä.
Tuloerot ovat suorassa suhteessa energian käyttöön ja fossiilisten polttoaineiden kulutukseen ja
siten hiilidioksidipäästöihin. YK:n
ympäristön ja kehityksen maailmankomissio arvioi jo yli 20 vuotta sitten, että vuonna 1984 perusenergian kulutus henkilöä kohti
oli teollistuneissa markkinatalousmaissa 80-90 kertaa suurempi
kuin Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa.
Luonnonvarojen riittävyyden ja
ilmaston lämpenemisen kannalta pääongelma ei ole kehitysmaiden väestönkasvu, vaan rikkaiden
maiden valtava kulutus. Jos kulutus kehitysmaissa nostettaisiin

MARX JA EKOLOGIA
Jukka Heiskanen (toim),
John Bellamy Foster & Fred
Magdoff, Maija Hakanen,
Pertti Honkanen Timo
Järvikoski, Ville Lähde, Heikki
S.Vuorinen ym.
208 sivua, 10 euroa.
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teollisuusmaiden tasolle, maapallon luonnonvarojen kulutus
nelinkertaistuisi.

Rikkaiden kulutus
johtaa tuhoon
Olli Tammilehto julkaisi Helsingin Sanomissa viime talvena arvioinnin Herve Kémpﬁn teoksesta
How the Rich Are Destroying the
Earth (Kuinka rikkaat tuhoavat
maapallon). Kémpf vierittää syyn
tuhotrendistä globaalille yläluokalle. Hänen teesinsä perustuvat eliitin valtaan ja kulutuskeskeiseen elämänmalliin, jota muut
yhteiskuntakerrostumat yrittävät
jäljitellä. Kulutusmäärät kasvavat
ketjussa läpi koko yhteiskunnan
maapallolle tuhoisin seurauksin.
Tuloerojen jatkuva lisääntyminen on globaali trendi. Pääomatulot sekä johtajien palkat ja
palkkiot ovat paisuneet paisumistaan. Eliitin mielettömiä tuloja on
lisätty verohelpotuksilla. Näin on
myös Suomessa. Hyvätuloisten
verohelpotuksia voi pitää suurena
ympäristörikoksena, koska niillä
on lisätty kulutusmahdollisuuksia niille, joiden kulutus jo ennestään on ollut kestämättömän
suurta.
Tämä politiikka perustuu jatkuvaan kasvuun myös kaikkein
rikkaimpien valtioiden ja ihmisten
osalta. Sen keskeinen elementti
on energian tuotannon kasvu. Se
on tälläkin hetkellä Suomen hallituksen virallinen linja. Globaalilla tasolla tämä merkitsee fossiilisten polttoaineiden riistokulutuksen jatkumista ja siitä seuraavaa ilmaston lämpenemistä.
Tätä politiikka ylläpidetään taloudellisen painostuksen ja imperialististen sotien (Irak, Afganistan)
voimalla.
HEIKKI TERVAHATTU
Filosoﬁan tohtori
Ekologisen ympäristönsuojelun
dosentti

Missä Helsingin
ilmastoteot?
Helsingin kaupungin johto ei
ole vieläkään valmis päättämään toimista ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi kaupungin energiatuotannossa. Tämä kävi selväksi, kun kaupunginvaltuusto käsitteli syyskuussa kaupungin ympäristöraporttia.
Valtuuston talvella 2008
hyväksymien energialinjausten mukaan hiilidioksidipäästöjä pitäisi vähentää ja uusiutuvan energian osuutta lisätä
vuoteen 2020 mennessä.
Helsinki on iso energiantuottaja, joka käyttää polttoaineena suurelta osin kivihiiltä. Kaupunki on lisäksi osakkaana kahdessa yhtiössä, jotka valmistelevat tuulivoimapuiston perustamista. Helsingin Energian omien voimaloiden polttoainekysymyksessä
ei ole kuitenkaan tapahtunut
mitään muutosta uusiutuvan
energian suuntaan.

Kaupungin johto on perustellut
kivihiilen käytön jatkamista sillä,
että kivihiilen korvaaminen puuhakkeella johtaisi valtavaan rekkaralliin läpi kaupungin. SKP:n
ja Helsinki-listojen Yrjö Hakanen
kritisoi tätä asennetta valtuustossa muistuttamalla, että hakkeen
vaihtaminen pelletteihin vähentäisi kuljetustarpeen viidesosaan
ja pelletit olisi helpointa tuoda rekkojen sijasta laivalla suoraan Hanasaaren ja Salmisaaren
voimaloiden jo olemassa oleviin
satamiin.
Kaupungin johto on vedonnut
myös rahoitusongelmiin, vaikka
investoinnit uusiutuvaan energiaan maksaisivat energian myyntinä itsensä takaisin.

Viherpesua vai ilmastotekoja?
Hakanen esitti toimenpide- ja investointiohjelman tekemistä siitä, miten uusiutuvan energian
osuutta lisätään Helsingin Energian tuotannossa ja hankinnois-

Marx, talouskasvu ja ilmastonmuutos
Ma 19.10. klo 18 Talouskasvu kapitalismissa ja ekologinen
vallankumous John Bellamy Fosterin tapaan. Alustaa Reijo Rinne.
Oppimiskeskus Aleksandria, ryhmätyötila 329, Fabianinkatu 26.
Ma 9.11 klo 18 Helsingin energia- ja liikennepolitiikkaa
ilmastonmuutoksen näkökulmasta – alustaa ympäristöpäällikkö
Maija Hakanen. Tutustuminen Helsingin Energian tuotantolaitokseen.
Ilmoittautuminen helsinginpiiri@skp.ﬁ.
Ma 14.12. klo 18 Kööpenhaminan ilmastokokouksessa ratkaisun
hetket. Alustaa meteorologi Laura Rontu. Helsingin Maan ystävät,
Nuorten luontotalo, mechelininkatu 36 B 1.
Opintotilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.
Järj. SKP:n Helsingin piiri & DSL:n opintokeskus

sa. Ehdotusta kannatti SDP:n
Tuomo Valokainen. Valtuuston enemmistö kuitenkin torjui sen äänin 53 – 32.
Hakanen esitti lisäksi VAS:n
Paavo Arhinmäen kannattamana, että valmistellaan
suunnitelma siitä, miten hiilidioksidipäästöjä vähennetään vuoteen 2020 mennessä esimerkiksi keskimäärin
viidellä prosentilla vuosittain.
Valtuuston enemmistö kaatoi
myös tämän esityksen äänin
58 – 24. Huomiota herätti, että lähes kaikki vihreät äänestivät molempia ehdotuksia
vastaan.
Myöskään Helsingin ensi
vuoden budjettiin ja kolmen
seuraavan vuoden investointisuunnitelmaan ei sisälly mitään konkreettista ohjelmaa
päästöjen vähentämistä ja
uusiutuvaa energiaa koskevien tavoitteiden toteuttamisesta. Tavoitteet uhkaavat jäädä
”viherpesuksi”.

KUKA MAKSAA
YMPÄRISTÖLASKUT?
Maija Hakanen, Pertti
Honkanen, Teuvo Junka,
Anastasia Laitila, Ari
Lehtinen, Raimo Lovio ym.
144 sivua. 10 euroa.
Tilaukset
TA-Tieto (09) 7743810,
toimisto@tiedonantaja.ﬁ

