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Vantaalaiset liikkeellä 
lähiterveyspalvelujen 
puolesta
Vantaalaisten suuri enemmistö tyrmää markkinaideologien hankkeet 
lähiterveyspalvelujen karsimisesta ja yksityistämisestä. Heistä 30.000 kirjoitt i 
nimensä kansanliikkeen adressiin.

Kansankokouksessa ennen adressin luovutusta pidett iin puheita 
terveyspalveluista.  

Terveysasemista ja niiden palveluista tullaan päätt ämään ensi syksyn 
budjett ikokouksissa. 

Kaupungintalon pihalla 4.3.2010. Kansanliikkeen aktiivit Pentt i Nurminen, Bertt a Vesterinen, Antt i Hartikainen 
ja Teemu Hiilinen luovutt ivat allekirjoitukset neljässä paksussa mapissa kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla 
Antt i Lindtmanille.
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Pääkirjoitus

Neuvottelut Vantaa-sopimuksesta 
alkoivat Kokoomuksen esityksellä 
viiden terveysaseman lopettamista, 
toiminnan keskittämistä kolmeen 
asemaan ja laajasta yksityistämistä. 
Lopulta vasemmiston vaatimuksesta 
sopimukseen kirjattiin lopettamisten 
asemesta ”kevyet lähipalvelut” ja ul-
koistamisten selvittäminen 2010 ai-
kana. Tältä pohjalta virkamiehet te-
kivät talven aikana ehdotuksen ter-
veysasemaverkon kehittämisestä.

Virkamiesten ehdotuksen piti 
tulla 19.4.2010 sosiaali- ja terveys-
lautakunnan kokoukseen päätettä-
väksi.  Vantaalaisten talven aikana 
laajasti esittämä mielipide ei vaikut-
tanut virkamiesvalmisteluun. Tehty 
selvitys päätyi Katriinan terveysase-
man lopettamiseen, Martinlaakson 

ja Korson toiminnan supistamiseen 
kevyiksi kioskeiksi ja lopulta niiden 
lopettamiseen. Hakunilan ja Länsi-
mäen terveysasemat esitettiin yksi-
tyistettäviksi. Nämä asiat vedettiin 
lautakunnan asialistalta pois kesken 
kokouksen. Ne tulevat päätettäväksi 
syksyn budjettikokouksessa.

Terveysasemista päätetään 
budjetissa

Martinlaaksossa, Seutulassa, Kor-
sossa, Hakunilassa, Länsimäessä ja 
koko Vantaalla on huomio kiinni-
tettävä terveysasemiin syksyn bud-
jettikäsittelyissä. Yksityistämisiä ja 
lähiterveyspalvelujen alasajoa ei voi 
perustella säästöillä. Jos kokonaista-

lous ja seurausvaikutukset huomioi-
taisiin, tulisi lähipalveluja laajentaa 
nykyisestä. Aviapoliksen alue tarvit-
see oman terveysaseman.

Kansanliikkeen edustajat olivat 
porvarillisen valtuustoryhmän kuul-
tavina 4.3.  Puhuttaessa terveyspal-
veluissa ”säästämisen” seurausvaiku-
tuksista valtuustoryhmän puheen-
johtaja totesi kysymysten olevan 
heille enemmän ideologisia kuin ta-
loudellisia. Ensi syksynä kunnallis-
ten päättäjien on huolehdittava siitä, 
etteivät vantaalaisten palvelut joudu 
tämän yksisilmäisen pörssi-ideologi-
an uhriksi. 

JuHA KoVANEN

Uhkapilvet lähipalvelujen yllä saa 
vantaalaiset liikkeelle 

yleistä hyvinvointia. 

Paikallisesta puolustuksesta 
koko rintaman hyökkäykseen

Viime vuoden aikana oli liikkeitä 
oman lähiterveysaseman puolesta 
Länsimäessä, Korsossa, Seutulassa ja 
Martinlaaksossa.  Liikkeiden moot-
toreina olivat Länsimäessä paikalli-
set valtuutetut, Korsossa valtuutettu 
Ilmari Heinonen, Katriinan terveys-
asemaa puolustaa Seutulan kyläyh-
distys. Martinlaakson asukasyhdis-

tys keräsi nimilistaa oman terveys-
aseman puolesta. Liikkeet järjestivät 
tilaisuuksia ja veivät adressitervei-
sensä kaupunginvaltuustolle, länsi-
mäkeläiset kaupungintalon pihalla 
järjestetyn tapahtuman voimalla.

Marraskuussa kommunistien 
aloitteesta perustettiin kansanliike 
lähiterveyspalvelujen puolesta.  Lii-
ke ajaa kaikkien terveysasemien säi-
lyttämistä kaupungin toimintana ja 
niiden palvelujen parantamista. 29 
henkilön aloiteryhmässä on kan-
sanedustaja, kunnallisia luottamus-
henkilöitä vasemmistoliitosta sekä 
sosiali- ja kristillisdemokraateista, 
aktiiveja ammattiyhdistysliikkeen, 
kirkon, kulttuurin ja muiden järjes-
töjen piiristä.

Kansanliike käynnisti 18.11. ni-
mien keräyksen paperi- ja nettiadres-

siin eli vetoomukseen kaupunginval-
tuustolle terveysasemien puolesta. 
Se ryhtyi yhteistyöhön vantaalais-
ten järjestöjen kanssa paikallisten ti-
laisuuksien ja lähipalveluseminaarin 
järjestämiseksi.

Nimiä kerättiin runsaassa kolmes-
sa kuukaudessa 29.866 joista nettiad-
ressissa 304. Allekirjoittajien joukos-
sa on yksi yhteisö, Korson evanke-
lis-luterilainen seurakunta. Yleisöti-
laisuuksia järjestettiin kuusi Korson 
työttömien, aluetoimikunnan, Kor-
so-seuran, Lumon, Vantaan Invalidi-
en ja Martinlaakson asukasyhdistyk-
sen kanssa. Tilaisuuksien osallistuja-
määrä oli yhteensä n. 400. 

Kymmenet korsolaiset osallis-
tuivat nimien keräykseen. Myös ti-
laisuudet olivat siellä suosituimpia. 
Hyvä Korso!  Koko Vantaalla noin 

Suomi finanssivallan 
talutushihnassa

Vantaalaisille on kansainväliseen tapaan tarjottu terveyspalveluver-
koston karsimista, yksityistämistä ja keskittämistä, verojen korotta-
mista ja henkilöstön vähentämisohjelmaa, palkkojen alentamista sekä 
henkilöstölle työtaakan lisäämistä.

Kansanliikkeen massiivinen mielipiteen ilmaus, 30 000 vantaalai-
sen allekirjoittama adressi pysäytti kokoomusvetoisen virkamiessuun-
nitelman toteutuksen valmistelut. Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. 
Salminen keskeytti palveluverkko- ja yksityistämissuunnitelman lau-
takuntakäsittelyn ja siirsi sen syksyyn.

Terveysasemia puolustava kansanliike kasvoi osaksi sitä kansainvä-
listä yhteisöä, jonka tunnus on ”emme suostu pankkipelureiden aihe-
uttaman laskun maksajiksi”. Eurokriisistä ulospääsy edellyttää kansan 
kansojen ja lopulta vantaalaisten perusoikeuksien - ihmisoikeuksien 
turvaamista.

Julkisen alan ammattijärjestöjen eurooppalaisen kattojärjestön 
EPSu:n kansliapäällikkö Carola Foianvischbach-Pyttelin mukaan 
Eurooppa tarvitsee julkista sektoria enemmän kuin koskaan päästäk-
seen ylös ahneiden pääoman omistajien ja pankkiirien luomasta krii-
sistä, mutta Eu:n politiikka on täysin päinvastaista. 

Suomi vedettiin kansalta kysymättä blankon vekselin takaajaksi 
Kreikan tukipakettiin. Kreikkalaiset ovat vastanneet siihen lakoilla 
ja mielenosoituksilla. Ammattiyhdistysliikkeen mielestä Eu-maiden 
tukipaketti ei auta kreikkalaisia vaan kriisin aiheuttajia – pankkeja ja 
rahoituslaitoksia. 

Euroopassa toteutetaan samaa politiikkaa, jolla aiemmin alistettiin 
Afrikan, Aasian ja Latinalaisen - Amerikan maita velkavankeuteen ja 
alikehittyneiksi ja raaka-aineden tuottajiksi. Espanjan hallitus ajatet-
tiin nyt nurkkaan veitsi kurkulla ja sen kahvasta pitivät kiinni Eu:n 
huippukokous ja presidentti Obama. He sanelivat pääministeri Zaba-
terolle ohjelman, että julkista sektorin palkkoja alennettava, eläkkeet 
jäädytettävä, poistettava sosiaalietuuksia, sekä pysäytettävä julkiset 
rakennushankkeet. 

ohjelma on arsenikkia potilaalle. Espanjassa on 20 prosentin työt-
tömyys. Kreikalla on 300 miljardia euroa pelkkiä korkoja. Eu:n tuki-
paketin määräasemana ovat kansainväliset kasinopelurit.

Eurokriisin ratkaisumalli merkitsee demokratian lakkauttamista 
Kreikassa, Espanjassa ja myös Suomessa ja samalla maamme alistamis-
ta kansainvälisten finanssipelureiden vangiksi. Ay- oikeuksien osalta se 
merkitsee sitä, että työehtosopimukset mitätöidään ja valitusoikeutta 
ei ole kun Eu ja IMF ulosmittaa-
vat valtion toimintoja. 

Kreikan tilanne ja sen ympä-
rillä vellova poliittinen keinotte-
lu osoittaa, että nykyisessä euro-
kriisissä kysymys ei ole yksittäi-
sistä finanssikriisistä vaan koko 
globaalin kapitalistisen järjestel-
män mahdottomuudesta. Kreik-
kalaiset lakkoilevat myös meidän 
puolestamme. Bolivian presi-
dentti Evo Moralesia mukaillen 
kysymys on siitä pelastammeko 
kapitalismin vai maapallon.

MAurI PErä

Oikeisto vaikeuksissa 
- päätökset terveysasemaverkosta siirtyivät syksyyn

130 toimipaikkaa ja yritystä ot-
tivat adressin asiakkaidensa al-
lekirjoitettavaksi.  Tuottoisim-
pia olivat apteekit.  Nimiä kerät-
tiin joukolla toritapahtumissa 
ja markettien aulatiloissa.  Joi-
denkin kerääjien henkilökoh-
taiset tulokset lähenivät tuhatta 
allekirjoitusta.

Monessa yhteydessä kuulee 
valitettavan ihmisten passiivi-
suutta yhteisten asioiden hoi-
dossa.  Terveysasemakampanja 
on jo tähän mennessä osoittanut 
yhteisöllisyyden olevan elossa – 
kaikesta huolimatta.  Innosta-
koon tämä meitä kaikkia jatka-
maan samaan suuntaan.

JuHA KoVANEN
kansanliikkeen aktiivi

Jo gallupit kertovat suomalais-
ten suhteen hyvinvointipalve-
luihin – enemmistö haluaa säi-
lyttää ne, vaikka sitten verojen 
korottamalla. Terveyspalvelut 
ovat niitä tärkeimpiä. Julkiset 
terveyspalvelut ovat tästä huoli-
matta oikeiston hampaissa, niis-
sä on säästetty, leikattu ja tehty 
tilaa yksityiselle liiketoiminnal-
le.  Markkinat eivät ole oikea vä-
line ohjaamaan tasa-arvoon pe-
rustuvaa terveydenhuoltoa. Sen 
vuoksi vantaalaiset ovat lähte-
neet liikkeelle puolustamaan 

Mauri Perä puhuu kansankokouksessa kaupungintalolla ennen adressin luovutusta 4.3.2010. Taustalla terveyskeskusten alasajoa 
symboloiva telttaan perustettu terveyskioski.
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SKP: 
Julkiset palvelut 
ovat jokaisen 
perusoikeus
Jokaiselle kuuluviin julkisiin palve-
luihin perustuva pohjoismainen hy-
vinvointimalli on Suomessa ajett u 
kriisiin. Hallitukset ja kuntien päät-
täjät ovat leikanneet palvelujen ra-
hoitusta, karsineet lähipalveluja se-
kä kilpailutt aneet ja yksityistäneet 
yhä useampia julkisia palveluja. Sa-
malla palvelujen rahoituksen paino-
pistett ä on siirrett y progressiivisesta 
valtion tuloverosta ja yhteisöveroista 
kunnallisveroon, joka kohdistuu ras-
kaimmin pienitulosiin.

Eräissä kunnissa terveydenhuol-
lon, joukkoliikenteen ja energia-
huollon kaltaiset peruspalvelut ovat 
jo siirtyneet ainakin ositt ain kansain-
välisten sijoitusyhtiöiden hallintaan. 
Menojen leikkaamista on perusteltu 
säästämisellä ja julkisen velan rasi-
tuksilla. Palvelujen heikentäminen 
kuitenkin vain siirtää menoja palve-
lujen tarvitsijoille tai maksett avaksi 
myöhemmin vielä suurempina. Suo-
men julkisen talouden velka on puo-
lestaan edelleen pienempi kuin julki-
sen sektorin saatavat yhteensä. 

30 000 terveyspalvelujen puolesta

Vantaalla yritetään karsia rankahkosti terveyspalveluverkkoa. Politii-
kassa tahtoo käydä herkästi niin, ett ä jos jonkun asian taakse näytt ää 
ryhmitt yvän riitt ävän suuri enemmistö, tuo päätös, oli se kuinka typerä 
tahansa, näytt ää ehkä hyväksytt ävältä.

Näin oli käydä tämän lähes kaikkien valtuustoryhmien allekirjoit-
taman Vantaa-sopimuksen kanssa. Joukko valppaita vantaalaisia päätt i 
testata tuon ”yhden totuuden” asiakirjan teesien kestävyyden kysy-
mällä suoraan kaupunkilaisilta heidän omaa mielipidett ä tuohon so-
pimukseen sisältyvään terveysasemaverkon rapautt amiseen. 30 000 
tavoitett iin, ja tämän katalan suunnitelman kuultuaan lähes jokainen 
allekirjoitt i adressin. KIIToS SIITä VANTAALAISET! 

Tuota edellä mainitt ua sopimusta noudatt aen Katriina piti lopett aa, 
kaikki vastaanott otoiminta piti liikelaitioistaa ja Hakunilan suuralueen 
neuvola ja kodinhoito piti panna kilpailutukseen.

Sosiaali- ja terveysalan virkamiesjohto ei kuitenkaan päästänyt noita 
arkoja asioita luott amushenkilöiden käsiteltäväksi.

★ ★ ★

Eu:n kannan mukaan kuntien liikelaitokset pitäisi yhtiöitt ää. Ne kun 
nykymuodossaan vääristävät kilpailua. Eu-komission mukaan näistä 
kuntien palvelukokonaisuuksista eriytetyille osille ei voi antaa ”ikita-
kuita”, vaan niidenkin on voitava mennä vaikka konkurssiin, jos talou-
dellinen tilanne siihen johtaa. Yhtiöitt äminsen myötä liikelaitoistetut 
palveluntarjoajat joutuisivat myös verotuksellisesti samanlaiseen tilan-
teeseen kuin yksityiset, voitt oja hamuavat yritykset.

Tässä on kysymys koko julkisen sektorin osuuden pienentämisestä 
kansantaloudessa. Se on tämän uusliberalismiksi nimetyn poliitt isen 
suuntauksen yksi keskeinen idea. Kaikki toiminnot pitää saatt aa ”va-
paan” kilpailun piiriin. Tämän ajatussuunan ovat omaksuneet kaikki 
valtapuolueet.

Hyvivointiyhteiskunnan ideaan kuitenkin kuuluu ainakin jonkinas-
teinen yhteisvastuun ajatus. Jokainen osallistuu (taloudellisten)kyky-
jensä mukaan vastuunkantoon. Se oli kai suunnilleen 1960-lukua, kun 
Suomessa aloitett iin tämän ns. pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunan 
rakentaminen. Sosiaalipoliitt isten uudistusten eräänlaisia kulminaatio-
kohtia olivat ehkä vuosien 1958 ja 1966 eduskuntavaalit. Tuon ajan 
poliitt ista suoraselkäisyytt ä ajatellen tuntuu pahalta seurata kun nykyi-
nen poliitt inen vasemmistokin on ollut viime vuosikymmeninä mo-
nesti jopa avainasemassa purkamassa tuota vaivalla, monilla taisteluilla 
rakennetuksi saatua järjestelmää.

★ ★ ★

Jos se kolmen kuukauden työ, ne 30 000 nimeä, jotakin tuott i, niin 
ehkä hetkellistä, julkistakin keskus-
telua. Mutt a voitt o se ei vielä ollut. 
Sotatermein se oli kai jonkinlainen 
viivytystaistelu. Ja se oli sitä paitsi 
vain yksi taistelu. Voitimme me sii-
nä tai hävisimme, se ei vielä miten-
kään ratkaissut koko sotaa. Taistelu 
jatkuu. Kiitos vielä vantaalaiset! Jat-
ketaan tästä yhdessä eteenpäin!

uNTo NIKuLA
Nissas, Hakunila

Ps. Anteeksi tuo sotaisa termino-
logia - olenhan kuitenkin reservin 
sivari.Yksityistämistä ajetaan palvelusetelillä

KOLUMNIKöyhyys Vantaalla
Vantaan sosiaalitoimi järjesti 19.5. 
Tikkurilan lukiolla köyhyytt ä käsitt e-
levän tilaisuuden.  Vapaaehtoisjärjes-
töjen, kirkon, kaupungin luott amus-
henkilöiden ja työntekijöiden sekä 
yleisön voimin pohditt iin köyhyytt ä 
eri puolilta. 

Ajan merkit ovat synkkiä. ruoka-
avun tarve kasvaa. Kymmenesosa 
talouksista saa toimeentulotukea, 
työssä käyvien osuus on kasvussa. 
Perusturvan reaaliarvo on alentunut. 
Sosiaalityöntekijällä on 200 asiakas-
ta. Vantaan A-killan Seppo Flinck 
muistutt i Kelan tutkimusprofessori 
Olli Kankaan kannasta: köyhyyden 
lisääntyminen Suomessa on tietois-
ta politiikkaa. Korso-Seuran puheen-
johtaja Eija Pere esitt i tilaisuuteen 
osallistuneiden tahojen tiiviimpää 
yhteistyötä ja keskinäistä kokemus-
ten vaihtoa jatkossakin.

Sinun tähtesi
Stjärnan för dig

Sinun tähtesi
Stjärnan för dig

SKP:n viiden kohdan aloite 
perusturvasta

SKP esitt ää perusturvan uudistamista niin, ett ä taataan 
ihmisarvoisen elämän edellytt ämä toimeentulo jokai-
selle kuuluvana perusoikeutena. Esitämme uudistuk-
sen toteutt amiseksi viiden kohdan ohjelman:

1. Taataan 900 euron perusturva kuukaudessa verott o-
mana jokaiselle täysi-ikäiselle niissä elämäntilanteissa, 
joissa hänellä ei ole mahdollisuutt a osallistua työelä-
mään tai saada muuten toimeentuloaan tyött ömyy-
den, pätkätöiden, opiskelun, vanhuuden, sairauden tai 
muun vastaavan syyn vuoksi.

2. Verotett avan tulon alaraja nostetaan 1 100 euroon 
kuukaudessa.

3. Säädetään vähimmäispalkkalaki, joka takaa vähintään 
1 400 euron kuukausipalkan normaalista työajasta.

4. Kehitetään Kansaneläkelaitoksesta itsenäinen edus-
kunnan alainen sosiaaliturvalaitos, jonka hoidett a-
vaksi kootaan ja yhtenäistetään perustoimeentulo- ja 
eläkejärjestelmät.

5. Toteutetaan edellä esitett y perusturvauudistus asteit-
tain enintään neljässä vuodessa.

Tasa-arvon ja hyvinvoinnin tavoit-
teiden toteutuminen riippuu keskei-
sesti kunnallisten palvelujen laajuu-
desta, vaikutt avuudesta ja maksutt o-
muudesta. Lähipalveluilla on tärkeä 
merkitys myös asuinalueiden kehi-
tyksen, yhteisöllisyyden, sosiaalisten 
ongelmien ehkäisemisen ja ekologi-
sen kehityksen kannalta. 

Me kommunistit haluamme tur-
vata kunnalliset peruspalvelut jokai-
selle kuuluvina lähipalveluina. Tär-

keimmät peruspalvelut, kuten päivä-
koti, peruskoulu, terveysasema, kir-
jasto, nuorisotila ja vanhusten pal-
velut on järjestett ävä kaupungeissa 
kävelyetäisyydellä. Myöskään maa-
seudulla niitä ei pidä keskitt ää kauas 
asukkaista. Lakisääteisten peruspal-
velujen tulee olla maksutt omia.

Ote on SKP:n edustajakokouksessa 
15.-16.5.2010 Tikkurilassa hyväksy-
tystä asiakirjasta Tie ulos kriisistä.

Vantaalla ja koko Suomessa 
suunnitellaan oikeistoideologian 
lempilapsen, palvelusetelin käyt-
töönott oa. Suomen itsenäisyyden 
juhlarahasto SITRA  on kehitellyt 
malleja terveydenhuollon yksi-
tyistämiseksi, joista palveluseteli 
on yksi. Palveluseteli on tehokas 
keino yksityistää ja tuhota julki-
nen terveydenhuoltojärjestelmä. 

Suomeen terveydenhuolto-
malli on ollut maailman huippua 
ja kustannuksiltaan hyvin teho-
kas. Kunnes alkoi säästäminen ja 
alasajo. oikeisto perustelee yk-
sityistämistä ja palveluseteliä ai-
heutt amaansa terveydenhuollon 
alennustilaa hyväksi käytt äen. Ta-

voitt eena on markkinavetoinen ter-
veydenhuolto, jossa rahalla saa.

Yksityistetyt palvelut, vaikka niitä 
käytett äisiin palveluseteillä, tulevat 

kunnalle ja ennen kaikkea kunta-
lasille huomatt avasti kalliimmiksi 
kuin julkisesti tuotetut palvelut.
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”Etana-Elli” toimii 
tarmokkaasti 
länsimäkeläisten 
hyväksi 
Kaksi puolustuskampanjaa vuo-
den aikana on takana, molemmis-
sa hän oli täysillä mukana. 

Hely Hasanen, monen län-
simäkeläisen tutt u, pitää omas-
ta terveysasemasta kiinni kynsin 
hampain, koska asukkaat tarvit-
sevat sitä. Tämän hän tietää laa-
jan tutt avapiirinsä kautt a. 

”Viime kevään paikalliseen ad-
ressikeräykseen ihmiset innostui-
vat, mutt a kansanliikkeen marras-
kuussa alkanutt a kampanjaa vai-
mensi jo taisteluväsymys.”

Hely kehuu Länsimäen ap-
teekkia: sen henkilökunta ker-
toi kiitett ävästi asiakkaille kan-
sanliikkeen adressista. Sieltä tu-
likin iso osa länsimäkeläisten 
allekirjoituksista.

Kivistö on Helyn lapsuuden ja 
nuoruuden maisemaa. Vuodesta 
1988 hän on tuntenut Länsimäen 
omakseen. Lähellä olevat palve-
lut, kuten kirjasto ja terveysasema, 
ovat hänestä tärkeitä. Erityisesti 
lapsiperheet ja vanhukset tarvitse-
vat nykyistä parempia palvelujen. 
Hakunilan perheneuvolan lopet-
taminen pahentaa tilannett a. 

Länsimäkeläisten tavoin He-
ly kiitt ää omaa terveysasemaa 
hyvin toimivaksi. Senkin vuoksi 
puheet sen lopett amisesta ovat 

olleet tyrmistytt äviä.  Mutt a He-
ly on kohdannut myös julkisen 
terveydenhuollon puutt eita. Hä-
net vie ajoitt ain sairaalakuntoon 
vaiva, jonka syy ei ole selvinnyt 
terveysasemalla eikä Peijakses-
sa.  Terveyskeskuslääkäri toimii 
yksin; ei hänellä ole tukenaan 
verkostoa harvoin esiin tulevien 
tapausten selvitt ämiseksi. Peijak-
sessa taas, kun erikoislääkäri on 
todennut, ett ä ”ei kuulu mulle”, ei 
hänelle kuulu myöskään potilaan 
ohjaaminen muiden erikoisalojen 
tutkimuksiin.

Hely arvelee syyksi tällaisiin 
tilanteisiin kahden kerroksen ter-
veydenhuoltojärjestelmämme. 
Julkinen perusterveydenhuolto 
on kehitt ämisen sijasta kohdannut 
leikkauksia. Kokenut lääkärikunta 
työskentelee rahakkaammalla yk-
sityissektorilla. Poliitt isen oikeis-
ton mainostama valinnan vapaus 
voisi Helyn kaltaisissa tapauksis-
sa toimia jotenkuten, jos potilaan 
kukkaro kestää.

Työtapaturman takia liikunta-
rajoitt eisena Hely Hasanen tuntee 
lähellä olevien palveluiden merki-
tyksen. ”on vantaalaisten kiusaa-
mista, jos palveluja karsitaan ja lo-
petetaan asuinalueilta.” Nämä ovat 
hänen terveisensä päätt äjille. 

Terveysasemista puhuttiin toreilla, marketeissa 
ja yleisötilaisuuksissa...

Korson kirkkoherra Kari-
Pekka Kinnunen puhumas-
sa Korson Tyött ömien ja 
kansanliikkeen tilaisuudes-
sa oman terveysaseman puo-
lesta 12.1. Korson seurakun-
nan seurakuntaneuvosto on 
allekirjoitt anut kansanliik-
keen terveyskeskusadressin. 
Korsossa nimien keräykseen 
osallistuivat lukuisat hen-
kilöt eri järjestöistä. Nimiä 
kertyi ennätykselliset 6 900.

Martinlaakson ostoskeskuksen aulassa kerätään nimiä. Pentt i Nurminen (keskellä) toimitt i ad-
ressin Länsi-Vantaalle apteekkeihin, kirjastoihin ja terveysasemille allekirjoitett avaksi. Tuloksena 
yli 7 000 nimeä.

Vantaalaisten ääni

Vantaan Lähiönäytt ämön Laura Keinänen esitt i tilaisuuden 
aluksi illan aiheeseen liitt yvän koskett avan monologin.

7. huhtikuuta pidetyn Martinlaakson asukasillan järjestivät asukasyhdistys ja kan-
sanliike. Paneeliin osallitui luott amushenkilöitä, apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. 
Salminen (kuvassa) ja kansanliikkeen edustaja Juha Kovanen.
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Äksöniä palvelujen 
puolesta Oulussa

Kaupungintalon pihalla 4.3.2010.
Valtuustoryhmien puheenjohtajat vastaanott ivat terveyspalvelu-
adressin. (kuva yllä) Kaikki käytt ivät vastauspuheenvuoron. 

oulun kaupunki reagoi taantu-
maan samaan tapaan kuin Vantaa 
ja monet muut kaupungit. Mää-
rärahoja kiristetään ja palveluja 
heikennetään. oikeisto ajaa ra-
kenteellisia uudistuksia eli usei-
den terveysasemien, laboratori-
oiden, päiväkotien ja koulujen 
lakkautt amista sekä toimintojen 
keskitt ämistä yhä suurempiin yk-
siköihin. Taantumus on katsonut 
ajan otolliseksi kaupungin omai-
suuden myynnille, liikelaitosten 
yhtiöitt ämiselle ja palveluiden 
yksityistämiselle.

Hyvinvointivaltio voidaan pe-
lastaa vain päätt äväisellä vastarin-
nalla, ei kabinett ien konsensuspo-
litiikalla. Vastarintaa varten useat 
poliitt iset ryhmitt ymät ja järjestöt 
yhdistivät viime talvena voimansa 
ja perustivat äksöniä-verkoston. 
Verkosto kokoaa kuntalaisia puo-
lustamaan julkisia palveluja. äk-
söniin kuuluu myös ydinvoimaa 
vastustava ryhmä ja kultt uuriryh-
mä Kultt uurisissit.

äksöniä-verkosto on järjestä-
nyt useita keskustelutilaisuuksia, 

mielenosoituksia ja tehnyt kan-
nanott oja. Järjestöjen yhteinen 
toiminta näkyi myös vappumars-
silla. Marssi saatt oi yhteen toverei-
ta kaikista vasemmistopuolueista 
ja ryhmistä. Mukana oli myös vih-
reitä ja kansalaisjärjestöaktiiveja.

Juuri nyt äksöniä keskitt yy 
sosiaali- ja terveyspalveluiden 
puolustamiseen. Keräämme kau-
punkilaisten mielipiteitä kunta-
palveluista ja kutsumme mukaan 
toimintaamme yhä useampia so-
siaali- ja terveysalan järjestöjä, 
asukasyhdistyksiä sekä yksityis-
henkilöitä ideoineen ja ajatuksi-
neen. Kevään päätapahtuma on 
26. toukokuuta järjestett ävä kes-
kustelutilaisuus, jossa haastam-
me oikeistolaisen kuntapolitiikan 
vaihtoehtoisella kehitt ämisohjel-
malla Hyvän oulun palvelumalli.

JuHA TAPIo
Äksöniä! Yhteiskunnallisen vaikutt a-

misen verkoston puheenjohtaja
Oulun kaupunginvaltuutett u

kiinnostuneen 
     kirjanmerkki

Tutustu myös kerran viikossa ilmestyvään Tiedonantaja-lehteen. 3 kk 25 e 
(opiskelijat ja työttömät 20 e). Tilaukset p. (09) 7743 810 tai www.tiedonantaja.�

LUOKKATAISTELUSTA

Vaihtoehtoisesta 
vasemmistosta, 

ja uudenlaisest
a

sosialismista

Oulun kunnallisia palveluja puolustava Äksöniä-ryhmä järjesti 15.3. 
mielenosoituksen pienkoulujen puolesta.

Kansanliikkeen ja Vantaan Invalidien järjestämässä lähipalveluse-
minaarissa 16. helmikuuta sanott ua:

Dosentt i Matt i rimpelä: ”Jos kunnan palvelutuotannossa on joh-
tamisongelmia, on helppo ratkaisu liikelaitos tai ulkoistaminen.”

Matt i rimpelä yksityisestä terveysbisneksestä: ”Jos tiedätt e 
pääomasijoitt ajan, joka pyrkii vähentämään kysyntää liiketoimin-
nassaan, niin kertokaa minulle”.

Terveysasemista puhuttiin toreilla, marketeissa 
ja yleisötilaisuuksissa...

Vantaan Lähiönäytt ämön Laura Keinänen esitt i tilaisuuden 
aluksi illan aiheeseen liitt yvän koskett avan monologin.

Luovutuspuheen piti Juha Kovanen. 

Kaupungintalon pihalle perustett u ”terveyskioski” symboloi tulevai-
suuden kauhukuvaa, jossa palvelut on karsitt u ja yksityistett y.
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Sippo Kähmi SKP:n edustajakokouksessa 16.5.2010:

Maahanmuuttajat alistettuna 
ryhmänä työelämässä
Marx aikoinaan kirjoitt i, kuinka 
pääoma pystyy hallitsemaan työvä-
enluokkaa sillä itsellään eli työvoi-
mareservillä - suomeksi sanott una 
tyött ömyydellä. Pääoma ja sen edus-
tajat ovat luoneet hyvin joustavat 
työmarkkinat, jossa työvoimareser-
viä riitt ää. Jopa niin, ett ä osa reser-
viläisistä pitää vallitsevaa tilannett a 
hyvänä. Keinoina pääomalla on eri-
laiset ”sosiaaliset” tuet, opintotuki, 
kotihoidontuki sekä muut elämänti-
lanteensa vankina olevien ihmisten 
matalatasoiset tuet yms. Heille on 
helppo räätälöidä osapuolille sopi-
via työjärjestelyjä. 
  Työvoimapolitiikka, joka lisää ulko-
maisen työvoiman tuott amista Suo-
meen, kasvatt aa entisestään maassa 

olevaa työvoimareserviä ja mahdol-
listaa palkkojen polkemisen ja ns. 
kahdet työmarkkinat. Näin hajote-
taan työväen yhtenäisyytt ä, luodaan 
eriarvoisuutt a ja aiheutetaan katke-
ruutt a ja vihaa työläisten välille.

Työperäinen  maahanmuutto

Suomen virallisena linjana on tukea 

työperäistä maahanmuutt oa. Ajatuk-
sena on saada Suomeen erikoisosaa-
jia ja esimerkiksi hoivatyön ammat-
tilaisia. Ajatus on suomalaisesta pers-
pektiivistä katsott una äärimmäisen 
houkutt eleva. Maahanmuutt ajat tar-
joavat mahdollisuuden saada sopi-
vasti koulutett ua sopivan ikäistä työ-
voimaa, joka parhaassa tapauksessa 
myös poistuu maasta ennen kuin al-
kaa esimerkiksi nostaa eläkett ä. 

Kun tilannett a tarkastellaan läh-
tömaiden kannalta, käy kuitenkin 
ilmeiseksi, ett ä kyseessä on siirto-
maapolitiikan jatkumo. Imuroimalla 
köyhien maiden koulutetun väestön 
itselleen kehitt yneet maat estävät te-
hokkaasti esimerkiksi Afrikan mai-
den nousemisen jaloilleen.

Tiedonantajassa ilmestyneessä 
artikkelissa Helsingin yliopiston vä-
estötieteen dosentt i Arno Tanner 
näkee esimerkiksi siirtolaisten koti-
maihinsa lähett ämien varojen mer-
kityksen pieneksi: “Mitä pidemmän 
ajan ihminen asuu poissa kotimaas-
taan ja mitä paremmin hän uuteen 
asuinmaahansa integroituu, sitä pie-
nemmiksi ja harvinaisemmiksi raha-
lähetykset käyvät. Jott a tämä rahavir-
ta säilyisi, pitäisi kehitysmaiden siis 
koulutt aa jatkuvasti uusia ihmisiä, 
jotka sitt en lähtisivät ulkomaille töi-
hin ja rahaa lähett ämään.”

Ihmiskauppaa 
työvoimalla

Selvää on, ett ä maahanmuutt ajat ovat 
hyväksikäytett y ja alistett u kansan-
osa ja tehtävänämme on puolustaa 
heidän oikeuksiaan ihmisinä ja työ-
läisinä. Maahanmuutt ajat eivät kui-

tenkaan ole monoliitt inen ryhmä tai 
maahanmuutt o yksitt äinen asia vaan 
kyseessä on sarja hyvin monenlaisia 
ilmiöitä, joita on tarkasteltava tar-
kemmin. on jopa mietitt ävä, onko 
“maahanmuutt o” sanana ylipäätään 
oikea kuvaamaan tilanteita, joissa 
fi rmat ott avat ihmisiä tänne urakka-
duuneihin surkeissa oloissa ja potki-
vat sitt en ulos homman valmistutt ua. 
Suomen Sosiaalifoorumissa puhut-
tiin etenkin telakoiden mutt a myös 
rakennusalan ym. tilanteesta, ja siel-
lä käytett iin sanaa ihmiskauppa.

Nämä ovat asioita jotka meidän 
olisi hyvin tärkeä selvitt ää nykyi-
sessä poliitt isessa ilmapiirissä, niin 
itsellemme kuin äänestäjille. olem-
me todenneet työnantajien palan-
neen keinoissaan 30-luvulle. Nyt 
on vaarana myös politiikan kentäs-
sä palaaminen 30-luvun fasismiin ja 
nationalismiin. Tietämätt ömyyteen 
perustuvaa muukalaisvihaa vastaan 
on taisteltava kaikin tavoin, ja tässä 
kriitt inen, luokkatietoinen analyysi 
on paras aseemme. 

Kriitt isessä ay-verkostossa on esi-
tett y hyvä ajatus ja toimintaohje: ris-
tiriita erimaalaisten työläisten välillä 
ei ikinä voi olla suurempi kuin risti-
riita työläisen ja työnantajan välillä. 

Kun järjestelmä pett ää, taas!
Mikä on työ- 
ja elinkeino-
toimiston eli 
työkkärin 
tarkoitus?
Jätin työni luott amusmiehenä ja 
työsuojelun varavaltuutett una 
Itellan Vantaan logistiikkakes-
kuksessa ja ilmoitt auduin työt-
tömäksi työnhakijaksi.

olen ollut työelämässä jo jo-
kusen vuoden. 15-vuotiaasta ar-
meijaan asti olin aina kesätöis-
sä, ja armeijan jälkeen olen ol-
lut töissä jatkuvasti muutamaa 
kuukautt a lukuun ott amatt a. 
olen siis veronmaksaja ja var-
sin edullinen kunnalle. En ole 
joutunut juurikaan käytt ämään 
julkisia terveyspalveluita, koska 
työnantajani on joutunut terve-
ydenhuollon järjestämään. Ker-
taakaan en ole mitään tukiaisia 
nostanut enkä anonut.

Nyt käännyin siis järjestel-
män puoleen siinä toivossa, ett ä 
minulle löydett äisiin mahdolli-
sesti töitä.

Voin kertoa, ett ä järkytyin. 
Tunnin odotukseen jälkeen olin 
10 minuutt ia neuvojan luona, jo-
ka ott i vain yhteystiedot ylös ja 

sanoi, ett ä minun on tultava muuta-
man viikon päästä uudestaan.

Toisella käynnilläni odotin tunnin 
ja viisitoista minuutt ia. Tällä kertaa 
sain neuvojalta listan linkeistä, joista 
voin etsiä töitä. Minulle ei tehty mi-
tään työnhakusuunnitelmaa, ei ky-
sytt y osaanko tehdä CV:n eikä mi-
tään muuta olennaista. Neuvoja toki 
kysyi minulta, miten olen voinut. 

En voi käsitt ää, ett ä verorahani 
ovat menneet tällaisen instanssin 
ylläpitoon, missä neuvojat valitse-
vat jollain ihme kriteerillä keitä he 
autt avat ja miten. Työllistymiseni 
on täysin minun harteillani. Kun ky-
syin, millä tavoin on tyött ömyystur-
va opiskelijoiden osalta parantunut 
(testasin neuvojaa), ojensi hän mi-
nulle valmiin lehtiön asiasta ja käski 
lukemaan kotona.

Tällainen järjestelmä tulee ajaa 
alas välitt ömästi!

rahavarat voitaisiin sijoittaa 
nuorten mielenterveydenhuol-
toon tai vanhusten palveluiden 
parantamiseen.

Tukipilarit 
ovat vitsi

Miksi jatkuvasti kaikki yhteiskun-
tamme tukipilarit, kuten kunnallinen 
terveydenhuolto, tyött ömyysohjel-
mat/TE-toimistot, pett ävät meidät?

Milloin kansalle riitt ää ja sa-
nomme EI? Miksi me siedämme 
tällaista?

Päätt äjät pitää vaatia vastuuseen 
teoistaan. 

Meidän perusturvaamme ja kan-
salaisoikeuksiamme heikennetään 
jatkuvasti. Luokkaerot kasvavat, 
köyhille vähemmän ja varakkaille 
enemmän. 

Vantaan sairaalassa Peijaksessa 
ei leikata öisin enää koska se ei ole 
kuulemma kannatt avaa. on varmaan 
bisneksen kannalta parempaa antaa 
potilaiden kuolla.

EK haluaa yhdessä porvarihal-
lituksen kanssa rajoitt aa lakko-
oikeutt a.

Kaikki nämä asiat ovat kansalais-
ten tukipilareita yhteiskunnassam-
me. Meillä on oikeus puolustautua 
työnantajia vastaan, meillä on oike-
us terveyspalveluihin ja meillä on oi-
keus työhön, josta saa riitt ävän elan-
non. Valtiomme hallitus on myös 
meidän vuoksemme olemassa. Ny-
kyään siellä kyllä ajetaan yritysten 
etuja kansalaisten kustannuksella. 
Mutt a se ei ole hallituksen olemas-
saolon perusta.

Eikö tämä jo riitä?
on kansanliikkeen aika. Liikekan-

nallepano on jo ositt ain tehty SKP:n 
toimesta mutt a tarvitsemme enem-
män ihmisiä mukaan. 

Meidän maamme

Tämä maa on yritysten hallinnassa 
ja meidän tulee se vaikka voimakei-
non ott aa takaisin. Tämä on kansa-
laisten maa eikä mikään yritys, josta 
voidaan irtisanoa ihmisiä tuotannol-
lisista syistä. Maamme tulee olla so-
lidaarinen ja demokraatt inen. 

Kansalaiset ovat yhdenvertaisia, 
olivat he sitt en naisia, miehiä, lap-
sia, nuoria, vanhoja, mustia, valkoi-
sia, keltaisia, pieniä, suuria, ateiste-
ja, kristitt yjä, muslimeja, juutalaisia, 
hinduja. 

Yhteiskuntamme perustuu soli-
daarisuuteen eikä pikavoitt oihin tai 
osinkojen jakoon.

Hädän hetkellä kuitenkin ai-
na vain ajatellaan omaa hyvää, 
keinoja kaihtamatt a. Tähän on 
tultava muutos, ja kaikkien on 
pystytt ävä näkemään kokonais-
kuva, oman kuvan sijaan.

Vain olemalla yhtenäinen 
kansa saamme asiat kuntoon. 
Kyseessä on meidän kaikki-
en tulevaisuus. Se mitä me nyt 
teemme on perustana 2100-lu-
vun miehelle ja naiselle, joten 
tehkäämme se siis hyvin.

ojenna toverille kätesi.

¡LIBErTAD o MuErTE!
MArKuS MuTT A

Työsuhdeasiantuntija 

SKP:N edustajakokous pidettiin 15.-16. toukokuuta Tikkurilan lukiossa. Pääkaupunkiseu-
dun posti- ja logistiikka-alan osaston edustaja Sippo Kähmi Sipoosta käytti puheenvuo-
ron maahanmuuttajien asemasta työelämässä.

Edustajakokouksessa valittiin puolueen 
puheenjohtajaksi Yrjö Hakanen, varapu-
heenjohtajaksi Lena Huldén Vantaalta 
(kuvassa) ja pääsihteeriksi Juha-Pekka 
Väisänen.
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Lasten hyvinvointi uhattuna 
Vantaan peruspalveluita on ”kehi-
tetty” pitkään etsimällä säästöjä ja 
keskittämällä toimintoja isoihin yk-
siköihin. Lapsiperheiden palveluissa 
edellytetään entistä enemmän van-
hempien aloitteellisuutta, mikä ei ai-
na ole mahdollista. Surullista kyllä, 
eniten vanhemmuuden ja lasten tu-
kemista tarvitsisivat työttömyydestä 
ja pitkäaikaissairauksista kuten mie-
lenterveysongelmista kärsivien van-
hempien perheet, jotka nykymenos-
sa on jätetty heitteille. Ennaltaehkäi-
sevän toiminnan alasajo alkoi, kun 
säästösyistä lapsen syntymän jälkei-
sestä terveydenhoitajan kotikäyn-
nistä luovuttiin. Koteihin jalkautu-
va neuvola- ja sosiaalityö, perheen 
säännölliset tapaamiset ja henkilö-
kunnan pysyvyys ovat tunnetusti te-
hokasta lastensuojelutyötä. Kotihan 
jo sinänsä viestittää paljon perheen 
jaksamisesta ja hyvinvoinnista. 

Kuukausien jonot 
perheneuvoloihin

Masennuksen vuoksi työkyvyttö-
myyseläkkeelle jääneiden keski-ikä 
on 48 vuotta. Tiedetään, että mie-
lenterveysongelmilla on taipumus 
siirtyä yli sukupolvien. Masennusta 
sairastavien vanhempien lapsilla on 
2-4-kertainen riski sairastua masen-
nukseen. Masennusjaksot ovat pit-
käkestoisempia ja syvempiä, alkavat 
nuoruusiällä. Itsemurhariski on vii-
sinkertainen. ongelmilla on taipu-
mus myös kasaantua tiettyihin per-

heisiin ja asuinalueisiin. Nyt lasten ja 
nuorten hyvinvointipolitiikka perus-
tuu jälkikäteisiin ongelmien korjaa-
misiin ja kriisilähtöiseen toimintata-
paan. Palveluiden alasajon vallitessa 
voidaan pikemmin puhua korjaamis-
yrityksistä. Perheneuvoloihin jono-
tetaan kuukausia, jolloin ongelmat 
ovat kehittyneet todella vakaviksi. 
Lastensuojelun perhetyöntekijän 
saaminen kotiin edellyttää kuilun 
partaalla olemista, esim. mielenter-
veysongelman lisäksi päihdeongel-
maa.  Perheneuvolatoiminnassa pu-
hutaan henkilöresurssien niukkuu-
desta, vaikka kunta voisi vaikkapa 
ostopalveluina hankkia tarvittavia 
palveluja. 

Sosiaalityöhön tarvitaan 
uutta otetta

Vanhemmuuden arvostaminen saati 
sen tukeminen on kilpailuyhteiskun-
nassa jäänyt taka-alalle. 

Vanhempien työttömyys ja kas-
vava lapsiperheiden köyhyys, työn 
ja perhe-elämän yhteensovittamisen 
vaikeus ja siitä johtuva ajan riittämät-
tömyys lapsille heikentävät lasten pe-
rusturvallisuutta, kasvua ja kehitystä. 
Samoin tekevät vanhempien pitkäai-
kaissairaudet sekä mielenterveys- ja 
päihdeongelmat. Lastenneuvoloi-
hin, päiväkoteihin ja kouluihin tu-
lisi luoda valmiudet lasten ja nuor-
ten elämäntilanteen kartoittamiseen 
yhdessä vanhempien kanssa. Lasta 
suojaavista tekijöistä ja vanhempi-

en mahdollisuuksista tukea lapsi-
aan tulisi olla valmiudet jakaa tietoa. 
Tällaiset tavoitteelliset interventiot 
tukevat perheitä ja vahvistavat van-
hemmuutta. Mikäli orastavia ja jo 
syntyneitä ongelmia ilmenee, tulisi 
vanhempia ohjata avun lähteille ja 
järjestää ammattilaisten verkostopa-
lavereja perheen sosiaalisen verkos-
ton vahvistamiseksi ja vastuunjaon 
määrittämiseksi. 

Kärjistymien odottelusta 
varhaiseen puuttumiseen

Tutkitusti syrjäytymisprosessin var-

haiset merkit voidaan etsivällä työ-
otteella havaita jo neuvolassa, päivä-
hoidossa ja peruskoulun ala-asteella. 
Jokaisessa neuvolatoiminnasta vas-
taavassa perusterveydenhuollon yk-
sikössä tulisi olla säännöllisesti ko-
koontuva moniammatillinen yhteis-
työryhmä tukemaan perheitä, joiden 
vanhemmuutta verottaa pitkäaikai-
nen sairaus tai jokin muu ongelma. 
Nykyään odotellaan kunnes perhe 
on ajautunut katastrofin partaalle.
 Ennaltaehkäisevää työtä ei Van-
taallakaan ole nähty mahdollisena, 
joten siihen ei ole osoitettu erillisiä 
resursseja ja palvelumuotoja. Varhai-
sen tuen intensiiviset tukitoimet las-

Bolivian presidentti Evo Morales Helsingin yliopistolla 22. 
päivä toukokuuta:

Perusoikeudet ovat ihmisoikeuksia

tensuojelutoimien tarpeessa oleville 
perheille ovat jääneet kehittämättä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivä-
toiminta sekä tilapäisesti järjestettä-
vä lastenhoitoapu ovat tärkeitä lasta 
suojaavia palveluita. Näistä ei pitäisi 
säästösyistä tinkiä. Ennaltaehkäisevä 
työ on lapsen edun mukaista ja kus-
tannustehokasta, koska se vähentää 
kärsimyksiä sekä kalliiden korjaavien 
toimenpiteiden tarvetta. 

Suuria puutteita on vammaisten 
lasten perheiden saamassa tuessa. 
Avun saaminen kunnalta on vaike-
aa ja se jopa evätään perusteella, et-
tä perhe jotenkin vielä selviytyy. Pa-
himmillaan tilanne johtaa vanhem-
pien uupumiseen, huolenpidon ja 
turvallisuuden vaarantumiseen. 

Alueiden eriytyminen
on tuhoisaa

Vantaalla kuten muissakin isommissa 
kaupungeissa alueelliset hyvinvoin-
tierot ovat kasvamassa. Peruspalve-
luiden keskittäminen isompiin yksi-
köihin, kauas niitä kipeästi tarvitsevi-
en asukkaiden lähettyviltä, tukee alu-
eellista psykososiaalista eriytymistä 
yhä vahvemmin. Toisin kuin nykyi-
sin tehdään, kehitys tulisi ottaa va-
kavasti huomioon sosiaalityön ja pe-
rusterveydenhuollon toimintamal-
leissa moniongelmaisuuden kasvun, 
ongelmien vaikeutumisen ja syrjäy-
tymisen ennaltaehkäisemiseksi. 

PIrJo KoVANEN

Peruspalvelujen 
törkeä 
huutokauppaus 
jatkuu 
raideliikenteellä 

Pyrkimykset yhteisen omaisuutem-
me myymiseksi yksityisille tahoille 
jatkuvat, nyt vuorossa on raidelii-
kenne. Liikenne- ja viestintäministe-
riön asettaman rautateiden henkilö-
liikenteen kilpailuttamistyöryhmän 
mukaan kilpailutus on “taloudelli-
sesti kannatettavaa” ja sillä on saatu 
esimerkiksi Britanniassa, Saksassa ja 
Tanskassa “merkittäviä säästöjä”.

Vastaavia myyntipuheita on kuul-
tu ennenkin, milloin katsastuslaitos-
ten, milloin postinjakelun tai terveys-
palvelujen yksityistämistä perustelta-
essa. Käytännössä ne eivät ole toteu-
tuneet ikinä, ainakaan ilman palve-
lutason, työolojen ja turvallisuuden 
dramaattista romahdusta.

Esimerkiksi Britanniassa 90-lu-
vun yksityistämisintoilun jälkeen 
rataverkko jouduttiin palauttamaan 
yhteiskunnan hallintaan 2000-lu-
vulla, sillä yksityistämisen seuraa-
mukset olivat kirjaimellisesti ka-
tastrofaalisia. Sekä junaturmien että 
niissä kuolleiden ihmisten määrä lä-
hes kaksinkertaistui heti yksityistä-
mistä seuranneina vuosina. Vastaavia 
tehostamisen tuloksia päästiin meil-
läkin jo ihastelemaan tämän vuoden 
tammikuussa.

Helsinkiläisen kaupunginvaltuut-
tu Yrjö Hakasen (SKP) mielestä 
esitys on osoitus porvarihallituksen 
yksityistämispolitiikan yksisilmäi-
syydestä, sillä rautateiden kilpailutus 
alkaisi herkkupaloilla pääkaupunki-
seudun lähiliikenteestä. Kermankuo-
rintaa ei siis edes yritetä välttää.

— Liikenneministeriön työryh-
mä ei edes selvittänyt vaihtoehtona 
Vr:n toiminnan kehittämistä. Eikä 
perusteluksi esitetty konkreettisia 
arvioita kilpailutuksen vaikutuksista 
talouteen, liikenneturvallisuuteen tai 
tämän julkisen palvelun kehitykseen 
koko maassa, ihmettelee Hakanen.

Myös kilpailutustyöryhmässä 
työntekijöiden edustajana istunut Ti-
mo Tanner pitää henkilöliikenteen 
avaamista kilpailutukselle huonona 
asiana. Tannerin mukaan kilpailutus 
pirstoo maan laajuisen joukkoliiken-
teen. Hän jättikin työryhmän raport-
tiin eriävän mielipiteensä.

Kilpailutustyöryhmä esittää kil-
pailutusedellytysten ratkaisemista 

vuoden 2014 loppuun mennessä. 
Tällöin kilpailutus voisi alkaa seu-
raavana vuonna. Helsingin seu-
dulla kilpailutettu liikenne voi-
taisiin käynnistää vuoden 2018 
alusta. Myöhemmin kilpailutuk-
sen piiriin esitetään muun mu-
assa seutuliikennettä täydentäviä 
taajamajunia ja Hanko-Karjaa ra-
dan liikennettä. Työryhmä halu-
aa myös liikenteenohjauksen pois 
Vr:n käsistä. 

— Kolme neljästä eli melkein 
80% suomalaisista on sitä mieltä, 
että julkinen liikenne kuuluu pe-
ruspalveluihin. Asiantuntijat sa-
novat kilpailuttamisen heikentä-
vän palvelujen tasoa. Sen vuoksi 
Vr:n palveluita ei pidä yksityis-
tää tai ulkoistaa, vaan pikemmin-
kin yhteiskunnan roolia on koros-
tettava peruspalveluiden tuottaja-
na, toteaa SKP:n uusi pääsihteeri 
Juha-Pekka Väisänen. 

www.kom-posti.fi

Hienosta luennosta saattoi poimia 
Bolivian hallitusohjelman muutamia 
ydinkysymyksiä.

Perusoikeudet ovat ihmisoikeuk-
sia. ruoka, vesi, terveydenhuolto, oi-
keus opetukseen ja sivistykseen ovat 
perusoikeuksia. Ne ovat ihmisoi-
keuksia, jotka aiemmin olivat kan-
salta kiellettyjä.

Perusoikeudet on turvattava julki-
sella tuotannolla. Bolivian kansa on 
ollut 200 vuotta luonnonrikkauk-
sien ryöstön kohteena. Öljy, kaasu, 
mineraalit olivat varastettu kansalta 
alihintaan. Nyt maa, öljy, kaasu ja mi-
neraalirikkaudet ovat kansan omai-
suutta. Ennen nykyistä hallitusta öl-
jyn ja kaasun myynnin tuotosta öljy-
yhtiöt saivat 82 % ja Bolivian valtio 
18 prosenttia. 

Ilmastonmuutos on hallitsemat-
toman teollistumisen seurausta. Ky-
symys on siitä, pelastammeko kapi-
talismin vai maapallon.

Vuonna 2005 tilanne 
Boliviassa muuttui

Bolivian valtio saa nyt öljyn ja kaa-
sun myynnin tuotosta 82 prosenttia 
ja öljy-yhtiöt 18 prosenttia. Lukutai-
tokampanja on toteutettu jo neljässä 
vuodessa. Sadan prosentin lukutaito 
saavutettiin Kuuban ja Venezuelan 
avustuksella. 

Neljän viimeisen vuoden aikana 
työläisten palkkoja on korotettu 40 
prosenttia ja hallinnon palkkoja alen-
nettu 60 prosenttia.

Lapsista ja lapsiperheistä kirjoittaa psykiatrinen erikoissairaanhoitaja ja perhetyöntekijä 
Pirjo Kovanen. Hän osallistui sotilasliitto Naton vastaiseen ”Älä muuta virka” 
-tapahtumaan 9. toukokuuta Tikkuraitilla.

Pääkaupunkiseudun lähiliikenne olisi ensimmäisenä myynnissä, jos yksityistäjien 
aikeet toteutuisivat.
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Ohjaaja Kaarina Kollin:

Matkani kohti yhteisöllisyyttä

EK vaalii jatkuvuutta 
- verot (ja palvelut) alas 

Vantaasta tuli kotikaupunkini 
vuonna 1979. Martinlaakso lähiö, 
jonka olemassaolosta en aikaisem-
min ollut edes kuullut, vaikutti haas-
teelliselta paikalta kotiutua. uusi ko-
timme sijaitsi isossa kerrostalossa 
valtavan hiilivoimalan vieressä. Isot 
mustat hiilikasat ja niistä nouseva 
pöly tuntui uhkaavan jokaista uutta 
päivää. Työpaikan läheisyys ja kau-
nis tilava asunto lohduttivat mieltä-
ni ja aloin tutustua uuteen asuinpaik-
kaamme paremmin.

Tyttäreni aloitti koulunkäynnin 
samana syksynä, koulu oli kävely-
matkan päässä, ilman yhtäkään ajo-
tietä. Päätimme jäädä ja pian sainkin 
kutsun paikalliseen asukasyhdistyk-
seen, jonka toiminta oli vireää ja sain 
siellä jakaa huoleni voimalasta sekä 
sen mahdollisiin vaikutuksiin tervey-
teen. Asukasyhdistyksen kautta tu-
tustuin ihmisiin, jotka tiesivät Mar-
tinlaaksossa toimivan myös Vantaan 
lähiönäyttämö nimisen teatterin ja 
teatterin puheenjohtajan asuvan sa-
massa talossa missä uusi kotini oli. 

olen ollut lapsinäyttelijänä Lah-

den kaupunginteatterissa ja siel-
tä oppimallani rohkeudella soitin 
pian pj:n ovikelloa, esittelin itseni 
ja pyysin päästä ja pääsin mukaan 
teatteriin. Kaksi ensimmäistä viik-
koa toimin kuiskaajana ja sitten sain 
ensimmäisen roolini! Kokemus oli 
käänteentekevä ja Martinlaakso oli-
kin paras paikka asua ikinä. Mieltäni 
kaihersi kuitenkin tuo mustaa pölyä 
levittävä laitos.

Kahden aika pienen lapsen äiti-
nä minun oli mietittävä ajankäyttö-
äni. Teatteri oli ja on aina ollut mi-
nun keinoni tarkastella maailmaa. 
Harjoitukset olivat luonnollisesti 
iltaisin, samoin näytökset jotka ai-
heuttivat tiukan harkinnan, kuinka 
yhdistäisin nuo itselleni tärkeät asi-
at. Lapseni debytoivat tytär kahdek-
san vuoden ja poikani neljän vuoden 
ikäisinä samalla näyttämöllä kanssa-
ni. oli myös hienoa käydä myöhem-
min vanhempain illoissa, jossa omat 
lapseni esiintyivät ja toimivat jopa 
esitysten tuottajina. Samoihin aikoi-
hin kamppailimme voimalaitoksen 

päästöjen kanssa. Taistelu oli tiukka 
ja palkitseva. Kamppailimme myös 
viilatehtaan säilyttämisen puolesta. 
Yhteistoiminta asukasyhdistyksen 
ja teatterin välillä oli saumatonta ja 
asukkaita laajasti yhdistävä tekijä, 
ikimuistettavine äitienpäiväjuhli-
neen Martinlaakson koulun tiloissa.

Aikani teatterin parissa tuli koko 
ajan vaativammaksi. Minut valittiin 
teatterin puheenjohtajaksi. Perustim-
me nuorille ensimmäisen ilmaisu-
taidon ryhmän. Nuorten kiinnostus 
toimintaa kohtaan oli rohkaisevaa.

Lasteni tullessa murrosikään lope-
tin näyttelemisen ja luovuin puheen-
johtajan vaativasta tehtävästä. Pääsin 
ohjaamaan ja pian sen jälkeen myös 
tuottamaan käsikirjoituksia. Sain 
helposti läpi toivomukseni, ettei uu-
sille halukkaille harrastajille järjes-
tetä ”pääsykokeita” mukaan otettiin 
kaikki asiasta innostuneet. Tie kohti 
yhteisöteatteria oli avattu.

Ensimmäinen oma käsikirjoituk-
seni oli suunnattu nuorille. Päätim-
me yhdessä tekstin teemasta, aivan 

kuten teemme edelleenkin ja kirjoi-
tin rooleja sitä mukaa kun osallistu-
jia tuli ja heitä tuli paljon, samoin 
kun ylpeitä vanhempia katsomon 
puolelle. 

Näiden vuosien aikana teatterim-
me on pystynyt tarjoamaan tasokasta 
aikuisteatteria. Tuotamme vähintään 
yhden ensi-illan vuodessa, sekä mak-
suttoman harrastusmahdollisuuden 
ilmaisutaidosta kiinnostuneille nuo-
rille. Tämän mahdollistaa pääosin 
teatterimme aikuisille suunnattujen 
produktioiden pääsylipputulot, joi-
den avulla olemme tuottaneet mm 
nuorille suunnattuja opetuseloku-
via, teatterimme nuorten tähdittä-
minä. olen saanut tutustua lukuisiin 
eri-ikäisiin ihmisiin ja tehdä heidän 
kanssaan haasteellista työtä erilais-
ten produktioiden kautta. Teatterim-
me on myös verkostoitunut vuosien 
varrella useiden erilaista kulttuuri-
työtä tekevien tahojen kanssa ja pys-
tynyt laajentamaan toimintaa kohti 
laajempaa yhteisöllisyyttä. 

t.
 n

yb
er

g

Elinkeinoelämän keskusliitto 
(EK) vaatii yhteisöveron alen-
nusta. Tuo on se yritysten mak-
sama vero, josta osa tulee yrityk-
sen sijaintikunnalle. 

Laman alkaessa nähtiin hal-
lituksenkin tasolla kuntien vai-
keneva tilanne ja tehtiin väliai-
kaisratkaisu jolla kunnille tu-
levan yhteisöveron osuus nos-
tettiin 22 %:sta 32 %:iin. Näin 
mennään ensivuoden loppuun, 
ja sitten palataan normaaliin.

 Nyt ei kuitenkaan ole näkö-
piirissä kuntatalouden vahvistu-
mista. Jo aikaisemmat valtion-

osuuksien leikkaukset kuristavat 
kuntia. 

Vantaan kohdalla tuo jo sovittu 
yhteisövero-osuuden laskeminen 
normaalitasolle merkitsee n. 20 mil-
joonan euron laskua verotuloissa. 
Toisaalta hallitusohjelmassa on oi-
kein kirjattuna, että kaikki veropoh-
jassa tapahtuvat, kunnille epäedulli-
set muutokset korvataan valtion kas-
sasta täysimääräisesti. 

EK pyrkii myös ohjeistamaan 
kuntapäättäjiä palvelurakenteiden 
keventämiseksi. Tuonlaatuinen lau-
suma EK:n taholta on vähän outo. 

Kuntien itsehallinnon alaiset asiat 

AY-veteraanin terveisiä
Itellassa, eli entisessä Suomen Postissa on havaittavissa sama 
ilmiö kuin muuallakin suhtautumisessa ay-liikkeen toimintaan 
ja työehtosopimuksen määräyksiin. Työnantaja pyrkii olemaan 
noudattamatta aivan tietoisesti Tessin määrittelemiä sitoumuk-
sia. Pasilan postikeskuksessa on väännetty jo pitkään työnan-
tajan ilmoittamasta vähennystarpeesta. Ensi vaiheessa työnan-
tajan tarkoituksena oli törkeästi tarkoituksena rikkoa vähentä-
misjärjestyksen säädöksiä. Tämä saatiin torjuttua mutta uusia 
rikkomuksia seurasi. Postikeskuksessa on edelleen työnantajan 
ilmoituksen mukaan vähentämistarvetta kymmeniä henkilöitä. 
Tästä huolimatta on palkattu uusia määräaikaisia työntekijöi-
tä! Aivan selvä työehtosopimuksen rikkominen johon tullaan 
reagoimaan.

Itellan logistiikkakeskuksessa Vantaalla työnantaja on rik-
konut useita työehtosopimuksen määräyksiä, kuten velvoitetta 
kokoaikaistaa osa-aikaiset työntekijät uutta työvoimaa palkat-
taessa sekä sopimusta tulospalkkaukseen siirtymisestä. Näihin-
kin asioihin tullaan tietysti puuttumaan kovalla kädellä.

Edellä mainitut esimerkit ovat osoituksena työnantajien 
yhä koventuneesta linjasta josta on esimerkkejä kaikilla aloilla. 
Kevään lakkotaisteluissa on yritetty kapitalistien toimesta jär-
jestäytyneesti murtaa lakkoja. Pihkalan kaartit ovat palanneet. 
Yleinen mielipide yritetään 
kääntää työväenluokan taiste-
lua vastaan, työnantajille hyö-
dylliset toimittajaidiootit te-
kevät sen näköjään mielellään 
ja tuntevat ilmeisesti olevansa 
hyvinkin ammattitaitoisia.

Koko ay-liikkeen on ryh-
distäydyttävä, järjestettävä po-
rukkansa taisteluun työnan-
tajan mielivaltaa vastaan. on 
kysymyksessä koko työväen-
liikkeen uskottavuus, työväen-
luokan tulevaisuus.

LASSE NEVALAINEN
Luottamusmies

Itellan logistiikkakeskus 

Jukka Heiskanen:

NuorEN MArXIN LuoNNoNFILoSoFIA
ja sen ekologiset saavutukset

Vaikka se voi tuntua yllättävältä, Karl Marx harjoitti nuorena innokkaasti 
luonnonfilosofiaa. Jukka Heiskasen teoksessa tutkitaan yksityiskohtaisesti 
Marxin luontoajattelun alkuvaihetta ja sen seurauksia. Vaikka tämän ”fi-
losofisen draaman” päähenkilö on Marx, esiin kohoaa muitakin filosofian 
historian suuria nimiä, kun atomiopin kohtaloita seurataan antiikista ai-
na Kantin, Hegelin ja Feuerbachin kaltaisiin atomismin kriitikoihin asti. 
Kirjoittaja ottaa kantaa myös muun muassa Engelsin luonnonfilosofiaan, 
Cyril Baileyn ja Alfred Schmidtin Marx-arvioihin ja Louis Althusserin 
aleatoriseen materialismiin.
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osataan hoitaa parhaiten kunnis-
sa. Terveysaseman jonossa olijan 
kannalta apu tulee vähän han-
kalan mutkan kautta, kun rahat 
jaetaan ensin suurkapitalisteille, 
vientiteollisuudelle ja kunhan 
vienti saadaan ensin vetämään ja 
työllisyyttä kohennettua, kaikki 
tulisi sitä kautta korjatuksi.

 Tämäkin EK:n veto on joh-
donmukaista jatkoa vallitsevalle 
uusliberalistiselle julkisen sekto-
rin supistamispolitiikalle. 

uNTo NIKuLA


