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SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestön lehti

Tuki hoitajien vaatimuksille
Sivu 8

Peitsamo tuli kaupunkiin
Sivu 4

Lisää liksaa,
paremmat palvelut!
Helsingin tulot kasvavat jatkuvasti arvioitua nopeammin. Kaupunki liikelaitoksineen tekee tänä
vuonna ennusteiden mukaan 170 miljoonaa euroa
voittoa.
Kokoomuslainen ylipormestari Jussi Pajunen jatkaa kuitenkin peruspalvelujen resurssien kiristämistä Sosiaali-, terveys- ja muissa peruspalveluista
puuttuu yhteensä kymmeniä miljoonia euroja.
Tätä linjaa peitellään sillä, että budjettiesityksessä ei enää julkaista juuri mitään yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahojen jakautumisesta.
Hoitajien ja muiden kunta-alan
työntekijöiden palkkojen jälkeenjää-

neisyys on seurausta linjasta, jolla tietoisesti heikennetään julkisia palveluja ja laajennetaan yksityisten palvelumarkkinoiden osuutta.
Porvarihallitus kehuu antavansa kunnille palkkaratkaisuun 150 miljoonaa. Samaan aikaan se kuitenkin vie kunnilta valtionosuusprosentteja alentamalla ensi vuonna 480 miljoonaa euroa.
Rahasta hoitajien palkkojen ja kuntien palvelujen
parantaminen ei ole kiinni. Valtiontalouden ylijäämä on tänä vuonna 2,8 miljardia euroa ja ensi vuoden valtion budjettiesitys päätyy kahden miljardin ylijäämään. Ja lisää rahaa löytyy esimerkiksi lopettamalla pääomatulojen verovapaus kunnallisverotuksessa.
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P ÄÄKIRJOITUS

Kovia puhureita oikealta
Nyt on saatu ”nauttia” uusista porvarituulista muutama kuukausi.
Voi sanoa, että lunta on tupaan tullut jo vahvasti. ”Historiallisen suuri” kunta-alan naistyöntekijöiden palkankorotus on paljastumassa
myös niille, jotka vaaleissa harhautuivat äänestämään muka työväenpuolueena esiintynyttä kokoomusta.
Sairaanhoitajien ja muiden tehyläisten taistelu on toimintaa, jolla voidaan avata tietä myös muiden matalapalkkaisten aseman parantamiseksi. Se on myös julkisten palvelujen puolustamista ja siten kaikkien näitä palveluja tarvitsevien kannalta tärkeää.
Tehyn kamppailulle on myös muun ammattiyhdistysliikkeen annettava kaikkinainen tuki. Nyt on näytettävä, että ay-liike toimii, kun
sitä tarvitaan. Moni ay-liikkeen jäsen tai jäsenyyttä harkitseva on
miettinyt viime vuosina, onko enää syytä olla ammattiyhdistysliikkeen jäsen. Onhan näyttänyt siltä, että työntekijät on jätetty yksin
puolustamaan oikeuksiaan työnantajien koventaessa otteitaan.
Nyt ei pidä hyväksyä muidenkaan ammattiliittojen johtajien taholta työnantajia myötäilevää pokkurointia valtamediassa ja kabineteissa. Tarvitaan ay-kentän toimintaa isolla porukalla Tehyn vaatimusten tueksi.
Jäsenistön ääntä on syytä kuunnella myös muissa ammattiliitoissa.
Kunta-alan palkkaratkaisut ovat poikkeuksellisen suoraan hallituksen ja eduskuntapuolueiden käsissä.
Hallitus ja eduskuntapuolueet voivat halutessaan antaa lisää rahaa kunnille. Onhan valtion ensi vuoden budjettiesitys kaksi miljardia euroa ylijäämäinen ja rahaa tuhlataan esimerkiksi asehankintoihin yli 700 miljoonaa.
Keskeiset eduskuntapuolueet — keskusta, kokoomus, vihreät,
RKP, SDP ja Vasemmistoliitto — istuvat myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen johdossa. Niistä riippuu kuntatyönantajan linja.
SKP on esittänyt valtion budjettilinjan korjaamista kuntien rahoituksen lisäämiseksi. Helsingissä SKP:n ja asukaslistan valtuustoryhmä on tehnyt myös ehdotuksen 30 miljoonan euron määrärahasta valtakunnallisten kunta-alan työehtosopimusten päälle maksettavaa Helsinki-lisää varten.

Kokoomus, tuo kypäräpäinen puolue hivuttaa Naton hirttosilmukkaa Suomi-neidon kaulaan.
Oikeistolaisten ministerien nöyristelymatkat Bushin sotahallituksen luo ovat irvokasta katseltavaa. Suomea ajetaan nyt vahvalla kädellä Bushin hallituksen ryöstöretkien takuumieheksi ja maksajaksi.
Pieni Suomikin kelpaa vararikkoon päätyneen sotapolitiikan avuksi. Useissa muissa maissa sodanvastainen liike on painostanut niiden hallituksia irrottumaan Irakin
ja Afganistanin sotaretkistä.
Myös Suomessa on sanottava
jyrkästi EI USA:n sotapolitiikalle,
Natolle ja EU:n taistelujoukoille.

TOIVO KOIVISTO
SKP:n Helsingin kaupungin
piirijärjestön puheenjohtaja

Helsingin kaupungin johto jatkaa
kiistellyn Keskustatunnelin suunnittelua, vaikka tunnelin kustannuslaskelmat ovat paisuneet moninkertaisiksi. Oikeisto ja sosialidemokraatit ovat ajaneet kaupunkisuunnittelulautakunnassa läpi
ehdotuksen asemakaavaksi, johon sisältyy keskustatunneli.
Ensimmäisissä arvioissa 118
miljoonaa maksaneen Keskustatunnelin hintalappu on jo yli 700
miljoonaa euroa. L yhyemmän
vaihtoehdon rakentamiskustannuksiksi arvioidaan 475 miljoonaa ja pidemmän 545 miljoonaa.
Ajoyhteyksien rakentaminen pysäköintilaitoksiin ja huoltotunneliin maksaisi 50 miljoonaa. Lisäksi
tulevat vielä tarvittavat katujärjestelyt ja 22 prosentin arvonlisävero.
Tällä rahalla saisi joukkoliikenteessä paljon aikaiseksi. HKL:n
lipputulot olivat viime vuonna 108
miljoonaa euroa. Keskustatunnelin hinnalla saisi maksuttoman
joukkoliikenteen kolmeksi vuo-

Helsinki-politiikan kurssi
Kenen Helsinki? Miten käy palvelujen ja niiden rahoituksen?
Kuinka voimme vaikuttaa? Murtuuko oikeiston hegemonia kunnallisvaaleissa.
Helsinki-politiikan kurssi aina kuukauden toisena torstaina klo 18 Merihaan korkeimmassa tornissa, Haapaniemenkatu
7-9 B. Alustajina SKP:n ja asukaslistan valtuustoryhmän jäseniä, asiantuntijoita sekä ay- ja kansalaisaktivisteja.Vetäjänä
Maija Hakanen.
Kurssit ovat maksuttomia. Kaikki kiinnostuneet, tervetuloa!
SKP:n Helsingin piirikoulu ja DSL:n opintokeskus

Allekirjoita kunnallisaloite
Helsinkiläinen kansalaisliike Kenkää keskustatunnelille kerää nimiä kunnallisaloitteeseen, jossa
esiesitetään että Helsingin kaupunki luopuisi keskustatunnelin
rakentamisesta. Kunnallisaloitteen voi allekirjoittaa myös netissä ja se löytyy osoitteesta
www.keskustatunneli.fi.

Muistutus
SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö esittää Keskustatunnelin
asemakaavan hylkäämistä. Piirijärjestön kaavaesitykseen jättämässä muistutuksessa todetaan,
että Keskustatunneli on ristiriidassa joukkoliikenteen osuuden

lisäämistä ja liikenteen päästöjen
vähentämistä koskevien kaupungin tavoitteiden kanssa.
Se vahvistaisi nykyistä suuntausta, jossa henkilöautoliikenteen
määrä on jatkuvasti kasvanut ja
joukkoliikenteen matkustajamäärät jopa laskeneet Helsingissä.
Kaavaesityksen pohjana ovat
vanhentuneet arviot ilmanlaatuvaikutuksista eikä raideliikenteen
kehittämiseen perustuvia vaihtoehtoja ole selvitetty.

Aloite Raide-Jokerista
SKP:n ja asukaslistan Yrjö Hakanen teki syyskuun lopulla valtuustoaloitteen Raide-Jokerin toteuttamisen kiirehtimiseksi. Sen
allekirjoitti poikkeuksellisen suuri
joukko valtuutettuja kaikista ryhmistä, yhteensä 55.
Aloitteessa kiirehditään aikataulun sopimista Raide-Jokerille
eli nykyisen bussilinjan muuttamista pikaraitiotieksi. Lisäksi kiirehditään pohjoisemman Jokeri II
–linjan valmisteluja.

Mikä keskustatunneli?
- Helsingin keskustan alittava liikennetunneli Länsiväylän itäpäästä Sörnäisten rantaa joko Haapaniemenkadulle (tunnelin pituus 3,4
km) tai Vilhonvuorenkadulle (4,3
km);
- liittymät katuverkkoon Kampissa,
Töölönlahdella ja Siltavuorenrannassa sekä keskustan huoltotunneliin, Sanomatalon huoltoon, Forumin, Kampin ja Elielin ja Mannerheimintien pysäköintilaitoksiin;
- lisää hiilidioksidipäästöjä,
- ei helpota ruuhkia paria vuotta
kauempaa,
- ei vähennä ilmansaasteita,
- vie resursseja joukkoliikenteen
kehittämiseltä.

Marxismin kurssi
Avaimia yhteiskunnan ja maailman ymmärtämiseen ja muuttamiseen.
Työ ja pääoma. Työttömyys. Prekariaatti. Ekologia. Valta ja hegemonia. Imperialismi ja uusliberalismi. Neuvostoliiton hajoamisen opetukset ja 2000-luvun sosialismi. Dialektiikka.
Marxismin kurssi aina kuukauden neljäntenä torstaina
klo 18 Merihaan korkeimmassa tornissa, Haapaniemenkatu 79 B. Kurssin vetäjänä Marko Korvela.

deksi.
Raide-Jokeri eli pikaraitiotie
Itäkeskuksesta Tapiolaan maksaisi noin 100 miljoonaa euroa. Keskustatunnelin hinnalla voisi rakentaa Raide-Jokerin ja laajentaa
lisäksi metroa ja lisätä bussiliikenteen vuoroja.

MAIJA HAKANEN

Kokoomus ajaa Suomea Bushin sotaretkille

Mitä Sinä tekisit
700 miljoonalla?

Matokuuri
johtajille
Näin se käy. Että ensin leikataan vähän ja sitten leikataan
vähän lisää. Seuraavana vuonna leikataan taas jo leikatusta.
Ja leikkaamista jatketaan vuodesta toiseen. Milloin milläkin
syyllä ja termistöllä.
Kiristetään, vähennetään,
säästetään, leikataan...
Ja kun peitto on jo riekaleina ja vilu varpaissa, luvataan,
että ensi vuonna onkin sitten
helpompaa, saatte vähän lisää…
Vaan kuinkas käy.
★★★
Silloin se oikea kurjistaminen
vasta alkaakin. Silloin aletaan
leikata matokuurin nimissä.
Kun Helsingin kaupunginjohtaja esitteli tulevan vuoden

budjetin, hän kertoi, että nyt sitten on eletty nämä lihavat vuodet,
että vielä tänä vuonna kaikki on
hyvin, mutta ensi vuonna sitten
aloitetaankin varsinainen matokuuri.

tyväisiä. Minusta on joskus vaikea erottaa matoja keitetyistä
nuudeleista, niin saamattomia
ja ryhdittömiä ovat demokraattisesti valitut edustajamme, lähes kaikki.
Ettäs kehtaatte.

★★★
Olen samaa mieltä. Matokuuria
tarvitaan, mutta ei sellaista, joka
vie kansalaiset entistä ahtaamme.
Tarvitaan voimakas lääke, sellainen, joka ajaa johtajien mahasta ahneuden madot takaisin ulostekasaan, jonne ne kuuluvatkin.
Hyvästi ahneuden madot ja alas
kyykyttäminen. Oikea matokuuri
kehiin ja nopeasti.
Budjettiin tulleista kommenteista päätellen lähes kaikki kaupungin valtuustoryhmät ovat tyy-

RATAS
Nimimerkki seuraa näköalapaikalta kaupunkimme johdon ihmeellisiä seikkailuja demokratian viidakossa.

EESPÄIN!

Tyly budjettiesitys Stadille
eikä lapsiperheiden ja vanhusten
palvelujen puutteita.

Helsingin kaupungille kertyy tuloja selvästi ennakoitua enemmän. Ylipormestari Jussi Pajusen
ehdotus ensi vuoden talousarvioksi ei tuo kuitenkaan helpotusta palvelujen resurssipulaan. Se ei
korjaa myöskään työntekijöiden
palkkojen jälkeenjääneisyyttä.

Jopa lakia rikotaan

Tulot kasvavat
Verotuloja kertyy tänä vuonna
noin 67 miljoonaa euroa budjetissa arvioitua enemmän. Myynti- ja
toimintatuloja tulee noin 54 miljoonaa enemmän.
Kaupungin virastojen, laitosten
ja liikelaitosten tulos on ennusteen mukaan yhteensä 170 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Myös
kolmena seuraavana vuonna kaupungin ja sen liikelaitosten tuloksen ennustetaan olevan noin 100
miljoonaa voitollinen.
Kaupungilla on rahaa tileillä ja
lainasaatavina yli miljardi euroa,
kun velkoja on sataman rakentamisvelat mukaan lukien vain 800
miljoonaa.

…mutta taas leikataan
Vaikka rahaa tulee jatkuvasti
enemmän, haluaa kokoomuslainen ylipormestari leikata palvelujen rahoitusta. Hän vetoaa siihen,
että palvelujen rahoitus on liian
paljon Helsingin Energian tuloksesta riippuvainen.
Energiamarkkinoilla ei ole kuitenkaan näköpiirissä hintojen alenemista, joka heikentäisi energialaitoksen tuottoa. Päinvastoin
EU:n yhteisten energiamarkkinoiden ennustetaan kiihdyttävän
hintojen nousua Suomessa, koska hinnat ovat Keski-Euroopassa
korkeampia kuin täällä.
Hallituspuolueilla olisi mahdollisuus lisätä valtion osuutta kuntien rahoituksesta. Ensi vuoden
valtion budjetissa aiotaan kuiten-

palkkamenoihin. Se on todella
kaukana kuntatyönantajan markkinoimista luvuista.

Kaupunginvaltuutettu
Yrjö Hakanen
kin alentaa kuntien valtionosuusprosentteja yhteensä 480 miljoonalla eurolla.
Oikeiston tavoitteena niin hallituksessa kuin Helsingissä onkin
supistaa julkisten palvelujen rahoitusta ja luoda näin lisää kysyntää yksityisille palveluille. Tämä
näkyy myös siinä, että kaupunki
käyttää yhä enemmän rahaa ostopalveluihin.

Palveluissa resussipula
Helsingin budjettiesityksestä on
annettu julkisuudessa harhaanjohtava kuva vertaamalla lukuja
vain tämän vuoden budjettiin.
Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa toteutuva tänä vuonna menokehitys ylittää kuitenkin
budjetin noin 40 miljoonalla eurolla. Pajusen esitys jatkaa tätä
peruspalvelujen tietoista alibudjetoimista.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin
esitetty summa on vain nimelliset
kolme prosenttia enemmän kuin
tänä vuonna toteutuvat menot.
Kyse on inflaatiotarkistuksesta,
jolla ei korjata esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstövajausta

Ylipormestarin tylyä linjaa kuvaa
se, että edes kaikkia lakisääteisiä
velvoitteita ei aiota toteuttaa.
Lastensuojelussa kuntien velvoitteet lisääntyvät, mutta budjettiesityksestä puuttuu noin 10 miljoonaa euroa lastensuojelusta.
Vanhusten palveluista, kuten vanhustenkeskusten ja palveluasumisen, määrärahoissa on monien
miljoonien vajaus.
Hoitotakuulain mukaisia hoitoon pääsyn enimmäisaikoja aiotaan rikkoa myös ensi vuonna,
muun muassa hammashoidosta
jää puuttumaan miljoonia euroja.
Marian sairaalan päivystyspoliklinikan henkilöstöpulaan ei löydy
esityksestä korjausta. Lastenpsykiatrian uudelleenjärjestelyn yhteydessä luvattu perheneuvoloiden resurssien turvaaminen on
sivuutettu.
Vanhusten kotihoidon resurssipula jatkuu eikä budjetissa ole
varauduttu mitenkään nykyisen
kokeilun päättymiseen. Pitkäaikaissairaanhoidosta aiotaan vähentää resursseja vuonna 2009,
vaikka väestön ikääntymisen takia myös pitkäaikaishoidon tarpeet kasvavat.

Palkkatasoon ei korjausta
Itse toista kymmentä tuhatta euroa kuukaudessa tienaava ylipormestari Pajunen ei ole sisällyttänyt budjettiesitykseen kunnolla
edes kunta-alan tähän mennessä
tehtyjen sopimusten vaatimaa lisärahoitusta.
Palkankorotusten keskitetty
varaus on vain vähän yli 50 miljoonaa euroa nykyisen pohjan
päälle. Se ei tuo edes neljän prosentin lisäystä tämän vuoden

Jo riittää alibudjetointi!
SKP:n ja asukaslistan ryhmä vaatii budjettilinjan perusteellista
korjaamista. Peruspalvelujen jatkuvasta alibudjetoimisesta on
päästävä eroon. Kaupungin ja sen
liikelaitosten ylijäämistä on ohjattava useita kymmeniä miljoonia
lisää peruspalveluihin.
Työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyttä on ryhdyttävä
poistamaan varaamalla kuntaalan valtakunnallisten sopimusten päälle maksettavaan Helsinkilisään 30 miljoonaa euroa.
Joukkoliikenteen lippujen hintojen korottamisen sijasta on lisättävä HKL:n tariffitukea niin,
että voidaan lisätä bussi-, ratikkaja metrovuoroja voidaan lisätä ja
alentaa esimerkiksi lastenlippujen
hintoja.
Koulujen ja muiden peruspalvelujen resurssien lisäämiseksi
olemme esittäneet myös markkinaehtoisten sisäisten vuokrien
alentamista.

Kenen ääni kuuluu?
Valtuustossa on periaatteessa vasemmiston ja vihreiden enemmistö. SDP, vihreät ja Vasemmistoliitto ovat kuitenkin viime vuosina
sopeutuneet kokoomuksen linjaan saatuaan muutaman miljoonan lisäyksiä budjettiriihessä.
Tuloksellinen toiminta lähikoulujen puolesta osoitti, että kaupungin johdon budjettisopimukset voidaan murtaa, jos helsinkiläiset lähtevät laajasti liikkeelle.
YRJÖ HAKANEN
SKP:n ja asukaslistan
kaupunginvaltuutettu

Miljardien grynderipeliä
Helsingin suurten rakentamishankkeiden ja Sipoon valtausten
taustalta on paljastunut aikomus tehdä suuria alueita koskevia sopimuksia gryndereiden
kanssa.
Kaupunginvaltuuston käsittelyyn tulossa olevaan maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaan 2008-2017 esitetään kirjattavaksi, että ”uusilta suurtuotantoalueilta luovutetaan vuosittain useita noin 100 000 kerrosneliömetrin aluekokonaisuuksia
sopimusrakennuttajille”.
Tarkoituksena on tehdä suurten rakennusliikkeiden kanssa
”kumppanuussopimuksia” tai
muodostaa erityisiä toteutusyhtiöitä suuria rakennuskohteita
varten. Yhtiöiden toimitusjohtajille luvataan isot valtuudet
hankkeissa.
Suuria aluerakentamiskohteita ovat esityksen mukaan muun
muassa Sörnäisten ja Hermannin ranta, Jätkäsaari ja Munkkisaari sekä Kruunuvuorenranta. Tällaisia kohteita tulee lisää
Lounais-Sipoosta, jos maan hallitus siunaa lopullisesti Helsingin johtajien ajaman pakkoliitok-

sen.
Kyse on asuntokäyttöön kaavoitettuna yhteensä useiden miljardien eurojen arvoisista tonttimaista

Vuosisadan puhallus?
”Näin mittavaa uudisrakentamispotentiaalia ei tule kuin kerran
vuosisadassa”, hehkutetaan valmisteilla olevassa Helsingin arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa.
Myös sen luonnoksessa esitetään,
että uudet suuret rakentamisalueet suunnitellaan, toteutetaan ja
markkinoidaan erillisten toteutusyhtiöiden puitteissa.
Asuntoministeri Jan Vapaavuori (kok) on esittänyt, että rakennusfirmat saisivat myös oikeuden valmistella asemakaavoja
uusille alueille. Vapaavuoren hallituksessa läpi ajama päätös aravalainoituksen lopettamisesta lisää entisestään gryndereiden ja
pankkien valtaa asuntomarkkinoille.
Kokoomuksen piiristä on lisäksi esitetty, että kaupunki alkaisi
myydä omistamiaan vuokraasuntoja. Eräitä kaupungin työsuhdeasuntoja on jo myyty pää-

töksillä, joita vain SKP:n ja asukaslistan ryhmä on johdonmukaisesti valtuustossa vastustanut.

Ketkä kaikki vetävät välistä?
SKP:n ja asukaslistan ryhmä vastustaa paluuta 60-70-lukujen kaltaisiin suurten rakennusliikkeiden kesken jaettuihin aluerakentamissopimuksiin.
— Onko mahdollisuus tällaisiin
sopimuksiin gryndereiden kanssa
Sipoon alueiden kaappaushankkeen taustalla? Onko jossain kabineteissa jo valmisteltu tällaisia
sopimuksia myös satamalta vapautuvista alueista, kysyi Yrjö
Hakanen valtuuston keskustelussa arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta.
SKP:n ja asukaslistan ryhmän
mielestä asunto-ohjelmien lähtökohtana tulee olla kohtuuhintaisen tai kohtuuvuokraisen asunnon, lähipalvelujen ja viihtyisän
asuinympäristön turvaaminen jokaiselle kuuluvana perusoikeutena.

Aravaa ei saa lopettaa
Ryhmä on esittänyt kaupungin
oman yksikön perustamista asun-

tojen rakentamista ja peruskorjaamista tekemään. Samalla kun
kaupunki voi itse rakentaa edullisempia asuntoja, se saisi näin
vertailutietoa, jolla voitaisiin hillitä yksityisten rakennusfirmojen ylihinnoittelua. Kaupunki voi
hillitä asumiskustannusten nousua myös lopettamalla tonttimaan myynnin sekä alentamalla kaupungin omilta vuokrataloilta perittäviä korkoja ja tonttivuokria.
SKP:n Helsingin piirijärjestö
puolestaan vaatii eduskuntaa
jatkamaan aravalainoitusta ja
muuttamaan lainojen ehdot
edullisemmiksi.
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Uusi jako
Helsingin budjettiin
SKP:n ja asukaslistan valtuustoryhmä jätti Helsingin kaupungin
ensi vuoden budjetin valmistelussa 17 aloitetta. Niillä ohjattaisiin
kaupungille ja sen liikelaitoksille
viime vuodelta kertyneestä 395
miljoonan euron ylijäämästä runsaat 100 miljoonaa palvelujen
parantamiseen ja työntekijöiden
palkkojen korottamiseen.
Valtuutettu Yrjö Hakasen
aloitteissa esitetään:
— 18 miljoonaa euroa lisää mm.
hammashoidon ja psykiatrian
hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi
ja kotihoidon, erikoissairaanhoidon ja päivystyksen henkilöstön
lisäämiseksi.
— 20 miljoonaa euroa lisää mm.
päivähoitoon ja lapsiperheiden
palveluihin, vammaispalveluihin,
päihdekuntoutukseen, vanhusten
palveluihin, palveluasumiseen,
omaishoitoon ja toimeentulotuen
saannin nopeuttamiseen.
— 30 miljoonaa euroa työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyttä korjaavaan Helsinki-lisään.
— 10 miljoonaa lisää työllistämiseen, työllisyyden kehittämishankkeisiin ja työllistettävien 10
kuukauden Helsinki-jatkojen lisäämiseen.
— 10 miljoonaa euroa lisää tariffitukeen HKL:n hintojen korotusten välttämiseksi ja vuorojen lisäämiseksi. Luovutaan keskustatunnelista ja investoidaan sen sijaan joukkoliikenteeseen.
— Määrärahojen osoittaminen
vuosien taloussuunnitelmissa
uusiutuvien energialähteiden
osuuden nostamiseksi 2010-luvulla 20 prosenttiin tuotannosta.
— Helsingin Energian hinnoitteluperusteiden irrottaminen mm.
sähköpörssissä muotoutuvista
ylisuurista markkinahinnoista.
Budjetin tulopuolelle lisää energialaitoksen voittovaroista muiden
palvelujen rahoitukseen tehtävä
siirto vastaavan tasoisena kuin
tänä vuonna.
— 10 miljoonaa euroa kaupungin
oman vuokra-asuntotuotannon
kehittämiseen ja kaupungin vuokratalojen korkojen ja tonttivuokrien alentamiseen.
— Määrärahat Maunulan uuden
keskustan kirjasto-, työväenopisto- ja asukastiloihin, alueen peruskorjaukseen sekä palvelukeskus Saunabaarin ja Mediapajan
tukemiseen.
— Kiinteistöviraston ja tilakeskuksen kaupungin peruspalveluilta perimien sisäisten vuokrien
alentaminen ja siirtyminen niissä
omakustannuspohjalle.
Varavaltuutettu Heikki Takkinen on jättänyt seuraavat budjettialoitteet:
— Kaupungin omien tilojen vuokrien alentaminen ja koulutilojen
monitoimikäytön kehittäminen
niin, että kouluverkkoa ei supisteta.
— Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien työllistämiseen kunta- ja järjestösektorille,
maahanmuuttajien työllistämiseen, työllistettävien jatkosopimuksiin ja nuorten työllistämisen
aloituspaikkoihin.
— Terve ja turvallinen kaupunki
–neuvottelukunnan resurssien
turvaamiseen
— Alueellisten nuorisopalvelujen
ja matalan kynnyksen paikkojen
säilyttäminen
— Lapsiasiamiehen tai lapsivaltuutetun toimiston perustaminen
— 5 miljoonaa aluekirjastoihin ja
kirjastojen hankintamäärärahoihin
— Maahanmuuttajien suomen
kielen opetukseen lisää opettajia
työväenopistoon.

Mr. K. Peitsamo saapui kaupu
Syyskuisena maanantai-iltana
ravintolalaiva Wäiskin sali Hakaniemessä on tupaten täynnä, seisomapaikkoja myöten. Kari Peitsamo mahtuu vaivoin pujottelemaan yleisön läpi lavaa kohti. Artistin 50 v. juhlakeikka on alkamassa.
Aluksi toimittaja Seppo Bruun
haastattelee juhlan keskipistettä,
mutta yleisö vaikuttaa kärsimättömältä. Se haluaa kuulla biisejä
ja artisti vaistoaa yleisön toiveen.
Hän tarttuu kitaraansa sanoen
”tästä mulla on itse asiassa yksi
laulu” ja alkaa soittaa.
Asiantunteva yleisö, joukossa
nuoria ja vanhempia faneja, alkaa
huudella kysymyksiä ja biisitoiveitaan. Peitsamo sanailee leppoisasti suoraan yleisön kanssa ja
soittaa välillä toivekappaleita koko
30 vuoden uransa ajalta.
Tällä juhlakeikalla ei yllättäen
kuulla kauppaopiston naisista
yhtään mitään. Sitä kestohittiä,
joka toi Peitsamon kaiken kansan
tietoisuuteen 30 vuotta sitten,
yleisö ei edes toivo, yhtä kainoa
ääntä lukuun ottamatta.
Vielä jälkeenpäin tavatessamme
Peitsamo muistelee Wäiskin keikan ”ylitsepursuavan lämmintä
tunnelmaa, se liikutti mua”. Hän
haluaa kiittää lämpimästi tämän
lehden välityksellä kaikkia paikalla olleita.

Jesus gave me a gold
record
Peitsamon sanoitukset ovat pieniä, hauskoja kommentteja elämän sattumuksiin tai maailman
kummalliseen menoon. Hänen ta-

rinoinnissaan ja minimalistisissa
lauluissaan on punaisena lankana huumori, ironia ja itseironia.
Wäiskin keikalla kysyttiin, miksi hänellä ei ole enää bändiä, vaikka niitä on aikaisemmin ollut. Ny-

kyisin keikoilla on liikkeellä vain
mies ja akustinen kitara.
”Minimalistinen tyyli on ominta aluettani, ja haluan läheisen
kontaktin yleisöön”, Peitsamo selittää.
”No, tuommoiset 70 rekkalastillista lavarekvisiittaa ei oikein sovi
mun tyyliin”, hän heittää viitaten
Rolling Stonesin massiiviseen Helsingin keikkaan viime kesänä.
Yleisö utelee, miksi yhteistyö
froikkareiden (Freud, Marx, Engels & Jung -bändi) kanssa kariutui alkuunsa.
”Yhteistyö takkusi, en saanut
ideoitani läpi. Suurmenestykseksi suunnitellun yhteisen albumin
myynti jäi vain 14 500 kappaletta kultalevyrajasta, joka on 15
000.” Ja Peitsamo kommentoi
epäonnistumista biisillä Jesus
Gave Me a Gold Record.

Back in the DDR

Elämä ja maailma yllättävät minut joka päivä, rokkari Kari Peitsamo
sanoo.

50-vuotisjuhlalevy oli Peitsamon
50. pitkäsoittolevy. 30-vuotisen
taiteilijauran tuotantotahti on ollut hirmuinen, se on Suomen ennätys. ”Luultavasti se on myös
maailman ennätys omassa lajissaan eli siinä, että yksi ja sama
mies on sanoittanut, säveltänyt ja
esittänyt kaikki ne kappaleet,”
Peitsamo arvelee.
Miksi ihmeessä tuollainen jul-

kaisutahti?
”Biisien tekeminen on mun tapani olla olemassa, se on kommunikointitapa. On sen taustalla
myös aika paljon tuskaa, jota kaikilla taiteilijoilla on.”
Biisien äänityskin sujuu rivakasti, kertaotolla.
”Olen perfektionisti, kaikki on
hyvin suunniteltu. Kun menin
studioon äänittämään levyä Pölypilleri (1979), äänittäjä pisti laitteet päälle ja meni levyn teon ajaksi parturiin. Levyn äänittäminen
kesti vähemmän aikaa kuin itse
levy kestää, koska siihen lisätään
masteroinnissa välikkeet, Peitsamo naureskelee.
Juhlalevyllä on muun muassa
ironinen kommentti viime aikojen
STASI -kohuun ja DDR:n demonisointiin: Back in the DDR, where
everybody is a star and a Trabant
is my car… back in the DDR where girls are pretty and the weather
is fine…
“Tällä haluan sanoa, että kaiken pahan alku ja juuri on ihan
jossain muualla kuin entisessä
DDR:ssä.”

That’s my boy, he is so
good
Juhla-albumi on nimeltään The
Second Coming of Jesus H. Crist.
Se on tehty yhteistyössä Risto Yli-

Rakkaudentunnustus Kallion duunareille
MAREK SABORAL

Uusi Iloinen Teatteri on tehnyt
hienon teon ottaessaan ohjelmistoonsa Ilpo Tiihosen runoihin ja
Jukka Linkolan sävellyksiin perustuvan Kallion kimalluksen.
Teoksen uutta tulemista on odotettu jo 15 vuotta, ja nyt se on
nähtävissä Linnanmäen Peacockissa.
Kun Kallion kimallusta esitettiin edellisen kerran 1990-luvun
alussa, esityksiä kertyi lähes
200. Saa nähdä millaisiin lukuihin tällä kertaa päästään. Hienon esityksen voi nähdä Peacockissa ainakin joulukuun 13.
päivään saakka.
Paljon on muuttunut 1990-luvun alun jälkeen, niin Kalliossa
kuin suomalaisessa yhteiskunnassakin. Kallion työläiskorttelit
eivät ole enää entisensä, eivätkä
sen asukkaatkaan. Se näkyy
myös Kallion kimalluksessa.

heen poika Veikko Junior, joista
myös on tullut kalliolaisia.
Perusasia ei kuitenkaan ole
muuttunut: Kallion kimallus on
kuvaus työväestön elämästä, heidän iloistaan ja suruistaan, rakkaudestaan ja huolenpidosta. Tarina on piristävä poikkeus aikana,
jolloin tavallista duunaria saa
hakemalla etsiä niin tv-sarjoista,
kirjallisuudesta kuin teatteriesityksistäkin.
Kun Kallion kimallusta esitettiin edellisen kerran, esityspaikkana oli Helsingin Kaupunginteatterin pieni näyttämä, joka antoi
teokselle arvoisensa puitteet. Linnanmäen Peacock on esityspaikkana kolkko, eikä lavastukseenkaan ole paljoa resursseja tuhlattu. Hienot valokuvat pelastavat
paljon ja sitovat hyvin yhteen
ajoittain aika irrallisiksi jääviä
kohtauksia.

Uuden Iloisen Teatterin
Kallion kimallus Peacock-teatterissa: Mika
Nuojua, Miia Nuutila,
Eija Ahvo, Taneli Mäkelä ja Maria Ylipää.

Uusi sukupolvi mukana
Uudessa versiossa Kallion Linjoilla asuvan Grönbergin per heen tarinaa on jatkettu 2000luvulle. Suutari Eino Grönbergin, hänen vaimonsa Esterin ja
heidän sodan käyneen poikansa

Viihdyttää, ja saa
ajattelemaan

Veikon, miniä Hilkan ja pojantyttären Marjukan lisäksi tarina on

kasvanut uudella sukupolvella.
Mukaan ovat päässeet Ruotsiin

1970-luvulla muuttaneen Marjukan turkkilainen aviomies ja per-

Jos puitteissa on kohentamisen
varaa, musiikissa ja tulkinnassa
kaikki on kohdallaan. Erityisesti
Mari Ylipää yllättää hienoilla tulkinnoillaan. Eija Ahvoltahan on

TOIVO KOIVISTO

unkiin
www.karipeitsamo.com

härsilän Risto-yhtyeen kanssa.
Nimikappale pistää hiukan ihmettelemään.
”Anna mä selitän. Jeesus-myytti on aina kiinnostanut mua. Jeesuksestahan on tehty ikoni ja idoli, mutta hänen sanomansa ei toteudu. Aloin kerran kuvitella, että
Jeesus tulisi tämän nykyisen
maailman keskelle. Mielestäni
hän olisi silloin rokkari eikä puuseppä. Ei hänellä varmaan olisi 70
rekkalastillista rekvisiittaa mukana, vaan hän olisi pikemminkin
vaatimaton mies kitaroineen jossain rähjäisen kapakan nurkassa
laulamassa hyvää sanomaansa.”
Varmuuden vuoksi Peitsamo
huomauttaa, että ”minä en missään tapauksessa kuvittele olevani mikään jeesus. Minä olen kommunisti, enkä usko, että Jeesuksen puoleen kääntyminen pelastaisi tämän maailman. Kyllä meidän on siinä asiassa käännyttävä
toistemme puoleen.”

Pakko päästä Helsinkiin
Peitsamo on tähänastisen elämänsä aikana asunut vain NokiaTampere akselilla. Pakko päästä
Helsinkiin -kappale syntyi jo
1980-luvulla, mutta se toteutui
vasta elokuussa 2007, kun uusi
rakkaus toi miehen Helsinkiin
asumaan. Miltä pääkaupunki vai-

Kari Peitsamo saapumassa 50-vuotiskeikalle Maanantaiklubilla.
kuttaa?
”Päällimmäisenä nyt on se, että
tämä kaupunki on kiehtova ja
monimuotoinen. Joka päivä tapaa
uusia ihmisiä, ihmiset ottavat
kontaktia ja ovat ystävällisiä.
Mutta suuret luokkaerot pistävät
silmään jo katukuvassa. Täällä
selvästi asuu Suomen rikkaimmat
ja köyhimmät ihmiset.”
Juhlalevyllä on useita Helsinkiin muuton syylle omistettuja
kappaleita. Be my megababy, Kiss
my Cadillac ja I’m in love at last,

at last ovat rakkauslauluja. Sekaan ripoteltu huumori poistaa
imelyyden, siihen Peitsamo ei sorru.

Liityn SKP:hen
Paljon julkisuutta sai vuonna
2001 Peitsamon biisi Liityn
SKP:hen. ”Se sanoitus oli johtopäätös kaikesta kokemastani ja
näkemästäni.”
Peitsamo on ollut sitoutumattomana ehdokkaana SKP:n listalla Tampereella vuoden 2003 edus-

kuntavaaleista alkaen kaikissa
vaaleissa. Europarlamenttivaaleissa hän keräsi SKP:lle eniten
ääniä valtakunnallisesti.
”Haluan esimerkilläni kannustaa muita taiteilijoita tulemaan
mukaan SKP:n toimintaan. Kynnys liittyä puolueeseen voi olla
korkea, mutta muutoinkin voi olla
mukana ja toimia.”
I’am rocking across this land
Peitsamo laulaa ja se pitää paikkansa. Keikkakalenterissa on
paikkakuntia Joensuusta Poriin,

Vantaalta Sodankylään. Helsingissäkin on muutama keikka,
muun muassa Tavastian Semifinaalissa joulukuun lopulla.
”Keikkakalenteri kyllä täydentyy Helsingin osalta koko ajan,
ainakin itäisten kaupunginosien
baareissa tulee olemaan useita
keikkoja.”
Jutun väliotsikot ovat sitaatteja
Kari Peitsamon lauluista.
MARJALIISA SIIRA
Kirjoittaja on vuosaarelainen
toimittaja ja kansalaisaktivisti.

Rauhankulttuuri on vaihtoehto Natoilulle
aina totuttu odottamaankin hienoa suoritusta, eikä tälläkään
kertaa petytä. Hyvin pärjäävät
myös Taneli Mäkelä, Mika Nuojua ja Miia Nuutila. Myös Jari
Puhakan orkesteri hoitaa osuutensa ammattitaidolla.
Ritva Holmbergin ohjaama
Kallion kimallus on esimerkki
teatteriesityksestä, jossa katsojaa ei aliarvioida. Tiihosen herkät runot ja Linkolan sävellykset muodostavat hienon kokonaisuuden, joka sekä viihdyttää
että saa ajattelemaan: Noinko
rajusti myös me olemme muuttuneet?
ANNELI FORSS
Kallion Kimallus. Uusi Iloinen
Teatteri, Linnanmäen Peacock.
Ilpo Tiihosen kirjoittaman ja Jukka Linkolan säveltämän näytelmän ohjaus Ritva Holmberg,
musiikin sovitus ja johto Jari Puhakka, lavastus Janne Siltavuori, puvut Riitta Anttonen-Palo,
naamiointi Riikka Virtanen.
Rooleissa Eija Ahvo, Taneli
Mäkelä, Mika Nuojua, Miia Nuutila ja Maria Ylipää.

Rauhanliike ei ole riippumaton
möhkäle, joka voi toimia ilman
ihmisiä. Rauhanliike, kuten
muutkin kansalaisliikkeet, koostuu yksilöistä. Näin ollen ihmisten
ei pidä vain odottaa jonkin tietyn
liikkeen tai järjestön ottavan kantaa tai toimivan, vaan yksilöt voivat valita oman toimintamallinsa
ja -kenttänsä teemojensa ja omien toiveidensa mukaisesti. Tätä
mieltä on käsitetaiteilija ja Pand
– Taiteilijat rauhan puolesta -järjestön aktiivi Juha-Pekka Väisänen.
— Rauhanliikkeessä vallitsee
nyt yllättävää kyvyttömyyttä yhteistyöhön ja reagointiin. Tuntuu
kuin joku olisi sitä mieltä että
Rauhanliikkeen ei pidä toimia
mitenkään. Siksi jokaisen kannattaa seurata rauhan kysymyksiä ja
olla mukana sellaisissa joukoissa,
jotka uskaltavat ottaa kantaa,
vaikka maailman asiat ovat aina
monimutkaisia ja vaikeaselkoisia.
— On parempi osallistua ja tehdä virheitä kuin jäädä sivuun viisastelemaan ja todeta asioiden
olevan niin monimutkaisia, sanoo
Väisänen kysyttäessä, miten rauhanliikkeen tulisi nykytilanteessa
toimia.
Pand pyrkii lisäämään yhteistyötä ja ymmärtämystä muun
muassa järjestämällä suomalaiselle rauhanliikkeelle suunnattuja
rauhanillallisia.

— Pand alkaa vuoden 2008
alusta kutsua suomalaisen rauhanliikkeen osapuolia joka toinen
kuukasi rauhanillalliselle. Jokaiselle järjestölle on varattu aina
kaksi lautasta keskustelevalle illalliselle. Pandin päämääränä on
ymmärtää suomalaista keskustelua rauhankysymyksistä. Haluamme edesauttaa yhteistä päämääräämme pienellä eleellä maailman rauhan saavuttamiseksi,
Väisänen kertoo.

”Ei Natoon”
Venäjän Suomelle muodostama
uhka ja sen varjolla Naton selän
taakse piiloutuminen ei vakuuta
Väisästä.
— Suomen ei tule liittyä Natoon
eikä mihinkään sotilasliittoon.
Paras puolustuspoliittinen toiminta myös Venäjän suhteen on
molemminpuolisten kulttuurien
syvempi tunteminen ja yhteistyö,
toteaa rauhanomaiset ja diplomatian keinot sotaisien ja provosoivien ”maanpuolustustoimien” sijaan valitseva Väisänen.

”Joukot pois
Afganistanista”
Juha-Pekka Väisänen on ollut laatimassa aloitetta, jossa vaaditaan
suomalaisten joukkojen vetämistä pois Afganistanista. Vaatimus
on herättänyt myös joissain rauhanjärjestöjen jäsenissä huolta

– On parempi osallistua ja tehdä virheitä kuin jäädä sivuun viisastelemaan ja todeta asioiden olevan niin monimutkaisia.
siitä kuinka länsimaalaisia joukkoja Afganistanista pois vetämällä edistetään esimerkiksi maan
naisten asemaa.
— Kysymys kuuluu ollako
Nato-johtoisen sotaoperaation toiminnassa mukana vai ei. Nato ei
ole kiinnostunut Afganistanin
naisten tai esimerkiksi paikallisten homoseksuaalien ihmisoikeuksista, Väisänen huomauttaa.
Mihin kysymyksiin Väisänen
mielestä tulisi tällä hetkellä esi-

merkiksi Afganistanin ja Irakin
tilanteen lisäksi Suomessa reagoida? Sodat eivät ole ainoa asia, jotka vaativat Väisäsen mielestä
huomiota.
— Burma, sairaanhoitajien palkat, apatia… luettelee Väisänen,
joka pyrkii jatkossakin aktivoimaan ihmisiä mukaan toimintaan. Esimerkiksi YK:n päivän
rauhankulkueeseen 24.lokakuuta.
LEONA KOTILAINEN
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EESPÄIN!

Oikeisto
yksityistämässä
Helsingin
palveluja
Elinkeinoelämän valtuuskunta
julkisti kesällä raportin, jossa vaaditaan ”kuntasektoria määrätietoisesti vähentämään järjestämiensä palvelujen tuottamista itse ja
hyödyntämään merkittävästi nykyistä laajemmin yksityisten palvelumarkkinoiden tarjontaa”.
Raportissa vedotaan Matti
Vanhasen hallituksen ohjelmaan,
jonka mukaan kunnissa tulee laajentaa kilpailuttamista ja vahvistaa yksityisen palvelutuotannon
osuutta.

Pajunen ajaa yhtiöittämistä
EVA:n esittämää linjaa ajaa Helsingissä erityisesti kokoomus. Ylipormestari Jussi Pajunen (kok)
teki kaupunginhallitukselle kesällä esityksen kaupungin toimintojen ja omaisuuden laajasta liikelaitostamisesta, yhtiöittämisestä
ja myymisestä.
Pajusen lista oli raju. Se ulottui Sataman ja Palmian kaltaisten
liikelaitosten yhtiöittämisestä
koko pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen yhtiöittämiseen.

Valtuusto sivuutettu
Pajusen listaa ei tuotu koskaan
kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Omistajapolitiikan linjaukset päätettiin kaupunginhallituksessa.
Sekään ei hyväksynyt kaikkia Pajusen esityksiä.
Helsingin Energian ja Sataman
yhtiöittämishanke meni ainakin
toistaiseksi jäihin. Palmian osalta malleja ”selvitetään”. Liikennelaitoksen osalta yhtiöittäminen

Helsingin johtajat haluavat yhtiöittää mm. joukkoliikenteen.
taas pysähtyi syksyn alussa Espoon ja Vantaan vastustukseen.
Kaupunginhallitus hyväksyi
kuitenkin yksimielisesti suurimman osan Pajusen linjauksista.
SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto
taipuivat taas kerran kokoomuksen vietäväksi.

Helsinkiläisten
omaisuutta rosvotaan
Oikeiston ajama liikelaitostaminen, yhtiöittäminen ja yksityistäminen merkitsevät helsinkiläisten
tarpeiden alistamista kaupalliselle
voitontavoittelulle. Eriarvoisuus
palveluissa lisääntyy, kun raha

ratkaisee yhä enemmän. Samalla
liikelaitokset ja yhtiöt kilpailevat
työntekijöiden työehtojen kustannuksella yksityisten, usein suurten kansainvälisten yritysten
kanssa.
Yhtiöittäminen ja yksityistäminen kaventavat kunnan kykyä
huolehtia työllistämisestä ja
muista sosiaalisista velvoitteista.
Samalla yhtiövalta sivuuttaa
asukkaiden vaaleilla valitsemat
edustajat.
Kokemusten mukaan yhtiöittäminen on yleensä askel kohti yksityistämistä. Näin on käynyt jo
useimmissa valtionyhtiöissä.
Erityisesti Helsingin Energian
ja Sataman yhtiöittäminen vähentäisi olennaisesti kaupungin mahdollisuuksia ohjata niiden voitoista lisää rahaa muihin palveluihin.
Helsinkiläiset ovat verovaroilla
ja maksuilla rahoittaneet kaupungin palvelujen, liikelaitosten ja
kiinteistöjen rakentamisen ja kehittämisen. Tätä yhteistä omaisuutta ei pidä antaa bisnesmiesten voitontavoittelun välikappaleeksi.
SKP:n ja asukaslistan ryhmän
mielestä peruspalvelut tulee hoitaa lähes poikkeuksetta kaupungin omana toimintana. Kaupungin toimintaa tulee myös laajentaa esimerkiksi perustamalla oma
yksikkö kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista ja peruskorjaamista varten. Lisäksi on parannettava asukkaiden, työntekijöiden ja
valtuutettujen vaikutusmahdollisuuksia.

Pajusen kauppalista
— Helsingin Energia yhdistetään Vantaan Energia Oy:n
kanssa eli yhtiöitetään
— Helsingin Satama yhtiöitetään
— Vesilaitos yhdistetään Espoon ja Vantaan Veden
kanssa (yhtiöksi)
— Liikennelaitos HKL yhtiöitetään yhdistämällä se
osaksi pääkaupunkiseudulle perustettavaa yhtiöitä
— Palmia, joka vastaa ruoka-, siivous- ja kiinteistöpalveluista, yhtiöitetään
— Kaupungin tekstiilipalvelut yhdistetään Uudenmaan
pesulayhtiöön
— Hankintakeskus yhdistetään pääkaupunkiseudun
mahdolliseen yhteiseen yhtiöön
— Tilakeskus muutetaan liikelaitokseksi, jolle keskitetään asuntoyhtiöiden omistus
— Henkilöstökeskuksesta tehdään liikelaitos
— Talous- ja suunnittelukeskuksesta tehdään liikelaitos
— Pääkaupunkiseudulle muodostetaan mahdollisesti
yhteinen vuokra-asuntojen tuotanto- ja hallintayhtiö
— Myydään Sähkötalo
— Myydään osa Tennispalatsin kulttuuritiloista
— Lasipalatsin Mediakeskus ulkoistetaan
— Finlandiatalosta voidaan myydä osakkeita
— Energia-urakointi voidaan yksityistää ja Mitoxista
myydä osakkeita
— Toimitiloja vuokraava Vuotekno myydään
— Suomenlinnan Liikenteen kalusto yhtiöitetään
— Helsingin Bussiliikenneyhtiön ja Ruskeasuon Varikon
asema selvitetään osana pääkaupunkiseudun järjestelyä.

Terveysasemia yritetään taas lakkauttaa
Helsingin terveyskeskuksen johto
ehdottaa Koskelan terveysaseman
lopettamista ja toimintojen siirtämistä Oulunkylään. Vielä vuosi
sitten ehdotuksena oli siirtää Oulunkylän terveysasema Koskelaan.
Esitykseen sisältyy myös hyvästä toiminnasta palkitun Paloheinän terveysaseman lopettamisen ja sen palvelujen siirtäminen
Maunulan terveysaseman yhteyteen.

set palvelut.
Koskelan ja Paloheinän terveysasemien lopettaminen on osa terveyskeskuksen johdon ajamaa
laajempaa terveysasemaverkon
karsimista. Tämän suunnitelman
mukaan Helsingin yli 30 terveysasemasta lopetetaan muutaman
vuoden aikana lähes puolet.

Asukkaiden kuuleminen
heikkoa

Koskela ja Paloheinä
uhattuina
Terveyskeskuksen vähin äänin
syyskuun loppupuolella järjestämissä tiedotustilaisuuksissa terveyskeskuksen toimitusjohtaja
Matti Toivola kertoi ehdottavansa, että Oulunkylään siirrettäisiin
Koskelan terveysasemapalvelujen

Toimitusjohtaja Matti Toivola esittää Koskelan ja Paloheinän terveysasemien lopettamista.
lisäksi koko pohjoisen suurpiirin
hammashoito ja Pukinmäen ham-

mashoito. Koskelaan on tarkoituksena keskittää vain psykiatri-

Hankkeeseen liittyen Oulunkylässä ja Maunulassa kiireellä ja vähällä tiedottamisella järjestettyjen
tiedotustilaisuuksien kutsu ei tavoittanut kuin osan asukkaista.
— Asukkaiden todellisesta
kuulemisesta ja vaikuttamismahdollisuudesta ei oikein voi puhua,
kommentoi käpyläläinen asukasaktiivi ja varavaltuutettu Heikki
Takkinen.

— Ehdotettu terveysasemien
vähentäminen ja toimintojen keskittäminen heikentää merkittävästi terveyspalvelujen saatavuutta. Palveluverkon heikentämisen
sijaan terveysasemien resursseja
ja sitä kautta osaamista olisi entisestään lisättävä, niin vanhusten hoidon, mielenterveystyön,
hammashoidon kuin perusterveydenhoidonkin osalta.
— Lähipalveluja me tarvitsemme ja ne me ansaitsemme, korostaa Takkinen.
SKP:n ja asukaslistan valtuustoryhmän mielestä terveysasemaverkkoa koskevat päätökset pitäisi
tuoda valtuustoon samalla tavalla kuin kouluverkosta päätetään.
Ryhmä vastustaa Koskelan ja Paloheinän terveysasemien lopettamista.

EESPÄIN!

Lasten mielenterveyshoidossa
resurssipula
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat lisääntyvät. Jopa viidesosalla lapsista ilmenee psyykkisiä
ongelmia tai ongelmakäyttäytymistä.
Samaan aikaan lastenpsykiatrian vastaanotolle pääsyä joutuu
odottamaan Helsingissä usein reilusti yli vuoden. Hoidon tarpeen
arvion jälkeen voi joutua odottamaan toisen vuoden varsinaiseen
hoitoon pääsyä.
Perheneuvoloiden jonotilanne
on erityisesti Itä- ja Pohjois-Helsingissä kohtuuttoman vaikea.
Pikaisen avun tarpeessa olevia
perheitä joudutaan pitämään jonossa jopa vuosi.

Tietoista alimitoitusta
Helsingin kaupunginvaltuusto
päätti syyskuussa äänestyksen
jälkeen lastenpsykiatrian uudelleenjärjestelystä. Muutos keskittää erikoissairaanhoidon HUSsairaanhoitopiiriin ja lopettaa
kaupungin oman yksikön, joka on
palvellut myös neuvolatyötä ja
kouluterveydenhuoltoa.
Henkilöstötoimikunnan mukaan ”esitetyllä mallilla ja resursseilla ei pystytä toteuttamaan varhaista puuttumista lasten ja
nuorten sekä heidän perheidensä
ongelmiin, ei syrjäytymisen ennaltaehkäisyä eikä yhteistyötä perustason muiden toimijoiden kanssa”.
Myös asiaa valmistellut työryhmä totesi, että uudessa järjestelyssä sekä HUS:lta että perheneuvoloilta jää puuttumaan lähes 20
vakanssia ja toista miljoonaa euroa.
Terveyskeskuksen henkilöstö
katsoi, että uusi malli nostaa hoitoon pääsyn kynnystä ja heikentää ehkäisevää työtä. Sosiaaliviraston henkilöstö puolestaan
edellytti, että ensin olisi pitänyt
varmistaa riittävät resurssit.

Porvarihallitus leikkaa
rahoitusta
SKP:n ja asukaslistan valtuutettu Yrjö Hakanen pitää käsittämättömänä, että kaupunginval-

tuusto hyväksyi kaiken tämän tietäen päätöksen, johon ei sisälly
mitään konkreettista resurssien
turvaamisesta.
— Perheneuvoloiden osalta
päätös jättää auki sekä vakanssien että alueellisten toimipisteiden
määrän. Tästä puuttuvat esitykset koulupsykologin ja koulukuraattorin vakanssien turvaamisesta niin ala- kuin yläasteen kouluihin. Auki jäi sekin, tuleeko riittäviä siirtymäaikoja lasten ja heidän
perheidensä hoidon jatkuvuuden
turvaamiseksi. Eikä tähän liity
mitään siitä, miten pätevän henkilöstön saamisen esteenä oleva
palkkatason jälkeenjääneisyys
korjataan, listasi Hakanen.
Resurssien vajausta pahentaa
vielä se, että porvarihallitus esittää lopetettavaksi lastenpsykiatriaan korvamerkityn tuen. HUS saa
sitä tänä vuonna yli puoli miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtaja jyräsi
Päätöksen valmisteluissa asiasta
vastaava apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen (kok) ja kaupunginhallitus syrjäyttivät lasten
tarpeiden ja henkilöstön lisäksi
myös sosiaali- ja terveyslautakuntien korjausesitykset.
Hakanen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi
niin, että lastenpsykiatrian palveluille turvataan riittävät resurssit

Perheneuvoloita uhkaa paheneva
henkilöstöpula.

lisäämällä vakansseja ja määrärahoja. Osa vihreistä esitti vaihtoehtoa, jossa kaupungilla olisi säilynyt oma lastenpsykiatrian poliklinikka.

Kaikki muut ryhmät olivat valmiita hyväksymään Kokkosen jyräämän mallin, vaikka siihen ei
osoitettu tarvittavia resursseja.

Helsinki rikkoo hoitotakuulakia
SKP:n ja asukaslistan varavaltuutettu Olli Salin teki heti hoitotakuulain tultua voimaan aloitteen
hoitotakuun toteutumisen seuraamisesta, jotta lailla säädetyt
kiireettömään hoitoon pääsyn
enimmäisaikoja ei ylitetä.
Hoitotakuulain voimaantulosta
on nyt kulunut kaksi ja puoli
vuotta. Helsingissä joutuu kuitenkin edelleen jonottamaan monilla
aloilla hoitoon pääsyä pidempään
kuin laki sallii.
Eduskunnan oikeusasiamies

on moittinut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä lastenpsykiatrian ongelmista. Uudenmaan lääninhallitus on joutunut
uhkaamaan Helsinkiä jopa sakkorangaistuksella, ellei lain normit
räikeästi ylittäviä jonotusaikoja
lyhennetä viipymättä.
Sekä lastenpsykiatriassa että
hammashoidossa joutuu pahimmillaan jonottamaan hoitoon pääsyä jopa puolitoista vuotta.
Lain mukaan hoidon tarpeen
arviointiin tulee päästä kiireettö-

mässä tapauksessa 3 päivässä terveysasemalla ja 3
kuukaudessa
sairaalassa.
Hoitoon tulee
päästä terve- Olli Salin
ysasemalla viimeistään 3 kuukaudessa sekä sairaalassa ja
hammashoidossa 6 kuukaudessa.
Lasten ja nuorten mielenterveydessä hoitoon tulee päästä 3 kuukaudessa.

Köyhillä ei varaa sairastua
Onneksi Suomessa ovat asiat
niin hyvin, että kesäloma on pyhitetty lomaksi kaikkien osalta.
Ei tarvitse elää pelossa odottaen laboratoriokokeiden tuloksia
tai istua helteisenä päivänä tekonahkaisella istuimella odotushuoneessa. Tämän mahdollistaa kesäksi alas ajettava julkinen terveydenhuolto.
Meilläkin tämä on huomattu.
6-vuotiaan neuvola, jota aloin
varailemaan jo toukokuussa,
olikin vasta syyskuussa, vaikka
lapsi olisi tarvinnut tehosterokotteen. Itse asiassa rokote olisi pitänyt antaa jo heinäkuussa, mutta Suomessahan ei terveysasemalle kesäisin pääse
kuin korkeintaan pää kainalossa.

kesää lomaa. Tai vaikka olisikin,
niin myös lomalaiset tarvitsevat
samaan malliin terveyspalveluja.
Vähäisen henkilökunnan sekä
siitä johtuvan puutteellisen tiedonsiirron vuoksi heinäkuussa
Lastenklinikalla passittivat kipsausta odottaneen lapseni neljästi
röntgeniin parin tunnin sisällä.
Eräänä aamuna tarvitsin kiireellisen ajan hengenahdistuksesta
kärsivälle lapselleni terveysasemalta. Olimme terveysaseman
ovien edessä odottamassa jo kello 7:40, toisena ajanvarausluukulla ja saimme päivän VIIMEISEN ajan. Mitenköhän kävi puhelimella aikaa varanneille tai muille jonottajille?

★★★

Rahalla hoitoa saa mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Useilla
varakkaammilla ihmisillä onkin jo
oma vakituinen yksityislääkäri.

Yhteiskunnan tulisi jo herätä tajuamaan, ettei kaikilla ole koko

★★★

Jenni Rauhala
Köyhät joutuvat usein tyytymään
siihen miltei valmistuneeseen
tyyppiin terveysasemalla, joka ei
tiedä potilaastaan juuri mitään,
sillä lääkärit vaihtuvat tiuhaan.
Onko tämä hallituksen salaka-

vala keino saada terveyspalvelut
yksityistettyä? Ei kerta kaikkiaan ole tarjolla tarpeeksi hoitohenkilökuntaa julkisella puolella ja palvelut kärsivät. Osa ihmisistä vaihtaa yksityiselle, koska pääsevät heti haluamalleen
lääkärille. Nyt aiotaan vielä korottaa julkisen terveydenhuollon maksuja ja vähentää valtionosuuksia. Julkisen terveydenhuollon asiakas joutuu
maksamaan enemmän kuin ennen, huonommasta palvelusta.
Taas siirtyy ihmisiä yksityisiä
käyttämään.
Vielä ei olla siinä pisteessä
kuin Yhdysvalloissa, missä mies
heitti parantumattomasti sairaan vaimonsa parvekkeelta
alas, kun ei ollut varaa maksaa
enää hoidosta, mutta varaa olisi parantaa terveydenhuoltoa
kuitenkin!
JENNI RAUHALA
helsinkiläinen opiskelijaäiti
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YHTEYTTÄ
TULE MUKAAN
TOIMINTAAN!
SKP:n Helsingin kaupungin
piirijärjestö ry
Haapaniemenkatu 7–9 B, 9krs,
00530 Helsinki
(Merihaka, korkein torni)
puh 09–774 38140
helsinginpiiri@skp.fi
www.skp.fi/helsinki
puheenjohtaja Toivo Koivisto
050-3412590
toivo.koivisto@gmail.com
piirisihteeri Olavi Nurminen
040-518 7654
olavi.nurminen@pp1.inet.fi
SKP:n Etelä-Helsingin osasto
Heikki Väisänen 046-8806606
heikkiheikki@netti.fi
SKP:n Etu-Sörkan osasto
Kristiina Haavisto
050-373 6619
kia.haavisto@luukku.com
SKP:n Helsingin posti–
ja logistiikka-alan osasto
Lasse Nevalainen 09-854 0205
lnevalainen@netti.fi
SKP:n Kaakkois–Helsingin
osasto
Laura Rontu 050-362 6011
lauron2007@aitta.net
SKP:n Koillis-Helsingin
osasto
Jorma Heinonen 09-351 5568
helsinginpiiri@skp.fi
SKP:n Käpylän
ja Kumpulan osasto
Kari Lindström 09-777 3321
helsinginpiiri@skp.fi
SKP:n Maunulan-Pakilan
osasto
Maija Hakanen 050-570 4368
maija.hakanen@kolumbus.fi
SKP:n Myllypuron osasto
Osmo Tolvanen 040-041 5984
osmo.tolvanen@pp1.inet.fi
SKP:n Pitäjänmäen osasto
Heikki Vuorinen 09-566 4408
heikki.vuorinen@helsinki.fi
SKP:n ja asukaslistan
valtuustoryhmä
www.skp.fi/asukaslista
Valtuutettu Yrjö Hakanen
050-341 2320
yrjo.hakanen@valtuusto.hel.fi
www.skp.fi/hakanen
Varavaltuutetut:
Heikki Takkinen 0500-504 451
heikki.takkinen@luukku.com
Olli Salin 050-599 1210
olli.salin@hel.fi
Valtuustoryhmän sihteeri:
Kalle Hernberg 040-743 3473
kalle.hernberg@gmail.com
Helsingin
kommunistiset nuoret
Irene Auer 050-528 6789
helsinki@komnl.fi
Pääkaupunkiseudun demokraattinen naisverkosto
Tytti Kotilainen 050-557 3537
tyttikotilainen@yahoo.co.uk
www.naisverkosto.org

Eespäin-lehti 3/2007
Julkaisija SKP:n Helsingin
kaupungin piirijärjestö
Päätoimittaja Toivo Koivisto
Painatus TA-Tieto Oy, Helsinki
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Hoitajat haluavat ylös
palkkakuopasta
TOIVO KOIVISTO

Terveys- ja hoiva-alan työvoimapula uhkaa paheta tulevaisuudessa. Syynä ovat henkilöstön liian
pienet palkat ja kiihtyvä eläköityminen. Helsingin kaupungin terveyskeskuspalveluista jää eläkkeelle 1 500 henkeä vuoteen 2015
mennessä.
Kaupungin työtyytyväisyyskyselyissä on käynyt ilmi, että moni
hoitoalan työntekijä on motivoitunut työssään, mutta jatkuvan kiireen uuvuttama. Hoitoalan työtä
on jo vuosia leimannut hektisyys
ja suorituspaineet. Moni hoitaja
on hankkiutunut työhön Ruotsiin
ja Norjaan inhimillisten työolojen
ja paremman palkan perässä.
– Terveys- ja sosiaalipalvelut
ovat kriisiytymässä, ellei keskeistä
vetovoimatekijää, palkkaa, korjata kunnon tasokorotuksella, painottaa Tehyn valtuusto.
Resursseja – palkkoja ja vakansseja – ei ole haluttu korjata
koko maan tasolla eikä paikallisesti, vaikka rahaa on nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.
– Matalasuhdanteessa meille
sanotaan, että hoitajien palkkaremonttiin ei ole rahaa. Nyt julkinen
talous on huippukunnossa ja rahaa on, tehyläiset ihmettelevät.
Mira Reijonen, Tehyn Helsingin paikallisosaston ammattiosaston puheenjohtaja toteaa, että
kuntatyönantajan syyskuussa
tarjoamalla sopimuksella ei hoitajien palkkakuopasta nousta. Esimerkiksi hänelle apulaisosastonhoitajana tarjous olisi tuonut kahden ja puolen vuoden aikana vain
250 euroa lisää kuukausipalkkaan, jos hän saisi poikkeuksellisesti myös kaikki paikallisesti
jaettavat erät.
— Eri alojen palkankorotusprosentteja vertailtaessa pitää ottaa
huomioon se, että monilla muilla
aloilla jo lähtöpalkat ovat kor keammat kuin hoitoalalla.
— Jostain matalien palkkojen
korjaaminen on aloitettava. Rahaa
on nyt löydyttävä lisää valtiolta tai
kunnilta. Kyse on arvovalinnoista, Mira Reijonen korostaa.

Rahaa löytyy, jos halutaan
Kokoomus ja muutkin puolueet
lupasivat ennen vaaleja korjata
kunta-alan palkkojen jälkeenjääneisyyden osoittamalla tähän tarkoitukseen lisää valtionosuuksia
kunnille.
– Nyt hallitus esittää, että kuntaalan ratkaisu täyttäisi hallitusohjelman kirjaukset ja olisi matalapalkkaisten koulutettujen naisten kannalta poikkeuksellisen hyvä Näin ei
kuitenkaan ole, painottaa Tehy.

Hallitus on luvannut kuntien
palkkaratkaisuun 150 miljoonaa
euroa, mikä ei ole prosenttiakaan
kunta-alan palkkasummasta. Samaan aikaan se on viemässä kunnilta ensi vuoden budjetissa noin
480 miljoonaa euroa alentamalla
sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentin 33,88 prosentista 31,77 prosenttiin sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusprosentin 45,3 prosetista
41,89 prosenttiin.

Helsinki-lisä
Helsingin sosiaaliviraston päivähoidon pääluottamusmies Eila
Pelttari näkee pientä eteenpäin
menoa kuntapuolen palkkaratkaisussa, mutta se ei korjaa palkkojen jälkeenjääneisyyttä.
– Kunnissa on useita ammattiryhmiä, joiden palkka ei vastaa
työn vaativuutta eikä yhteiskunnallista vaikuttavuutta laajasti
arvioiden.
Pääkaupungin kalliit elinkustannukset puoltavat valtakunnallisen palkkaratkaisun ylittämistä
paikallisesti.
– Työvoimapulaa on lähes kaikissa sosiaalipuolen töissä. Palk-

ka on siinä yksi ratkaiseva tekijä,
vaikka muitakin tekijöitä on, tähdentää Pelttari.
Pelttari on ajanut Helsinki-lisää
aktiivisesti 90-luvulta lähtien.
– Esitin sosiaaliviraston palkkaohjelmassa jo 90-luvun lopulla
5 % korotusta siten, että palkkoja nostettaisiin kunta-alan yleisen
sopimuksen lisäksi 1 % vuodessa
viiden vuoden ajan. Kuntalaisten
verotaakka ei tästä tulisi kohtuuttomaksi. Saisimme myös rekrytoitua työntekijöitä tehtäviin, jotka
on järkevä tuottaa omana työnä,
kertoo Pelttari.

Oikeutta siivoojille
Metrosiivooja Jarmo Åsnabrygg
on ollut perustamassa Oikeutta
siivoojille –liikettä. Tavoitteena on
saada julkisuutta siivoojien ongelmille keräämällä riittävä porukka
ja järjestämällä tempauksia. Vastaperustettuun ryhmään on jo nyt
liittynyt siivoojia 20 paikkakunnalta.
– Työpaikassani siivoojien peruspalkka on 7,44 euroa tunnissa. Kokemuslisät eivät paljoa tilipussia lihota.
Erityisesti Helsingissä siivoojan
palkalla selviäminen on aikamoinen haaste. Lisäksi työn aliarvostus paistaa ihmisten asenteista.

Jotkut kohtelevat siisteydestä
huolehtivia siivoojia roskaväkenä
Åsnabrygg näkee, että liike on
jo nyt saanut siivoojia rohkaistumaan.
– Sadat siivoojat marssivat ulos
työpaikoiltaan syyskuussa, kun 7
% korotusehdotus hylättiin, eikä
työnantaja suostunut muusta
neuvottelemaan. Tempauksen
seurauksena työnantaja saatiin
takaisin neuvottelupöytään.
Oikeutta siivoojille –liike on esittänyt PAMille työehtosopimusneuvotteluiden tavoitteeksi 10
euron tuntipalkan sekä kunnolliset lauantailisät.
KALLE HERNBERG

