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nuoret mukaan 
päätöksentekoon
Antti Hartikainen(vas.), Juhis Ranta ja Jarno 
Eskelinen kannattavat Suomen nuorisotyö - 
Allianssi ry:n pyrkimystä saada nuoret mukaan 
kunnallisten peruspalvelujen arviointiin ja 
kehittämiseen.
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PääKirjoituS

Kuntoutuskoti Casa 
Francan kilpailutuksen 
säännöt muuttuivat 
tuhoisasti

Myyrmäessä sijaitsevan nuor-
ten mielenterveyskuntoutujien 
kodin Casa Francan palvelun-
tuottaja kilpailutettiin viimeksi 
tänä vuonna. Tarjouspyynnös-
sä suurin osa laatuun liittyvistä 
asioista pyydettiin ilmoittamaan 
vähimmäisvaatimuslomakkeella 
vastaamalla kyllä tai ei.  Palve-
luntuottajalla oli mahdollisuus 
saada enintään 10 pistettä laa-
dusta. Tarjouskilpailun voittaja 
ei suinkaan yltänyt tähän täy-
teen kymmeneen laatupistee-
seen. Tarjouspyynnössä on hin-
nan painoarvo 90 pistettä. Kun 
lupaa minivaatimukset, myös 
henkilöstömäärän, eikä kiinnitä 
huomiota edes niihin vähiin laa-
tutekijöihin, voi hinnan asettaa 
hyvinkin alas, saada sopimuksen 
ja lisää markkinaosuuksia. Näin 
juuri osakeyhtiöt tekevät laittaes-
saan yhtiönsä myyntikuntoon.

Edellinen kilpailutus 
haki laatua

Vuoden 2006 tarjouskilpailus-
sa vastaavasti painotettiin muun 
muassa henkilökunnan koulu-
tustasoa, jonka lisäksi hoiva-alan 
työkokemusta viimeisen viiden 
vuoden aikana, näistä paras pis-
temäärä oli 10 pistettä.  Henki-
löstömitoituksessa suurimman 
arvon esittänyt tarjoaja sai 10 pis-

tettä. Parhaasta kuntoutussuunnitel-
masta sai 6 pistettä, sekä sosiaalisen 
kuntoutuksen monimuotoisuudesta 
sai 9 pistettä jne. Palveluntuottajan 
oli perusteltava ja dokumentoitava 
kaikki lupaamansa laatutekijät.

Tällöin haettiin laadukasta palve-
lua ja vaikuttavuutta.

Bisnesajattelu sosiaali- 
ja terveystoimessa 
on usein tuhoisaa

Vuonna 2006 kilpailutuksessa hin-

nan ja laadun painoarvoina oli 
60/40 kun vuoden 2010 kilpailu-
tuksen suhde oli 90/10. 

Lähes pelkästään hintaan perus-
tuva kilpailuttaminen on valtaamas-
sa vaarallisesti alaa kunnissa. Häviä-
jänä on aina palvelun käyttäjä, Casa 
Francan tapauksessa nuori mielen-
terveyskuntoutuja. Voittajana ei ole 
kunta vaan markkinaosuuksia hake-
va osakeyhtiö. Kunnan kustannuk-
set saattavat ajan myötä lähteä nou-
semaan lisääntyneiden sosiaali- se-
kä poliklinikka- ja sairaalamaksujen 
myötä.

Hallitus syytää verovaroja 
sotabisnekseen ja rikkaille

Suomalaisten rauhanjärjestöjen YK:n päivän vetoomuksessa osoi-
tetaan, että hallituksen puolustusminiteriölle esittämät määrärahat 
kasvavat 6 %. Sosiaali- ja terveysministeriön määrärahat kasvavat 
vain 1 %. Aseiden tilausvaltuuksiin esitetään lisää 850 milj. euroa.  
Niistä koituu tuleville vuosille 1 650 milj. euron lisälasku. Lisäk-
si valmistellaan Hornet - hävittäjien taistelupäivitystä, ohjelmien ja 
pitkän kantaman ilmasta maahan ammuttavien aseiden hankkimista. 
Tämä maksaisi yli miljardi euroa. 

Vanhasen hallitukset muistivat erityisesti työnantajia ja rik-
kaita noin miljardin lahjoituksella poistamalla kelamaksun ja 
100 miljoonalla poistamalla omaisuusveron. Yhteensä Lippo-
sen ja Vanhasen hallitusten verohelpotukset rikkaille olivat 
runsaat 12 miljardia euroa. 

verovarat 
arkiturvallisuuteen

SKP on osoittanut, että panostamalla varhaiskasvatukseen 40 milj., 
kouluopetukseen ja oppilashuoltoon 70 milj., raideliikenneinves-
tointeihin 100 milj., kuntien vanhustyöhön ja hoitopaikkoihin 320 
milj. euroa sekä asuntotuotantoon 500 milj. euroa, työllistettäi-
siin tällä suoraan 17.500 ihmistä. Kokonaisvaikutus olisi vähintään 
nelinkertainen.

pankit pelastetaan 
- kansa kaduilla

Valtiovarainministerit ovat sitoutuneet pelastamaan pankit pörssi-
keinottelijoille. Euroopassa kansa on kaduilla. Oikeistohallitukset 
ovat ryhtyneet kilvan pienentämään valtiota leikkauksilla. Työttö-
mien loputtomaan jonoon marssitetaan miljoonia valtion ja kun-
tien työntekijöitä. Palkkojen ja eläkkeiden, sosiaalihuollon, kou-
lutuksen ja terveydenhuollon leikkaamisilla aiotaan rahoittaa kei-
nottelijoiden aiheuttamat tappiot. Kaaoksessa toteutetaan oikeis-
ton ideologinen hanke yhteiskunnallisen talouden ja omaisuuden 
yksityistämisestä. 

Käytössä on myös meillä tuttu vallan ja etujen sulle-mulle -jako-
periaate. Tästä on esimerkkejä myös Vantaalta: kun poliittisin an-
sioin valitut ja sopiviksi katsotut virkamiehet epäonnistuvat ammat-
titaidottomuuttaan terveydenhuollon johtamisessa, ratkaisevat he 
ongelmat, kuten lääkäripaon, yksityistämällä terveysaseman.

Kevytpolitikoinnilla 
vaaleihin

Myös Suomessa kansa käy tyytymättömäksi, jolloin valtapuolueet ja 
media ohjaavat mm. vaalikeskustelut kevytpolitikointiin: väitellään 
gallupvaalien voittajista, pääministeripuolueesta, hallituskumppa-
neista, pohditaan, kuka on sopiva kenenkin kumppaniksi. Valtaeliitti 
ja sitä tukeva media vaikenevat oikeistopolitiikan syrjäyttämien uh-
rien hädästä eivätkä uhraa rivikään köyhien, työttömien, vanhuksien, 
lasten, sairaiden tai vammaisten elämisen ehtojen parantamiselle. 

sKp arkiturvallisuuden 
ja demokratian puolesta 

Kommunistit toimivat sen puolesta, että voimavaroja panostetaan 
ihmisten arkielämän turvaamiseen. Tämä ratkaisee ongelmia kaikil-
la elämän aloilla ja yhteiskunnan tasoilla. Tulevissa vaaleissa kom-
munistit eivät kamppaile pääministerivallasta, vaan haluavat olla osa 
kansanliikkeitä. He toimivat poliittisena äänitorvena, jolla kootaan 
vasemmistoyhteistyötä ja tuetaan kansalaisliikkeiden kamppailuja 
kunnissa ja asuinalueilla, kannuste-
taan omaehtoista toimintaa ihmisten 
elämän laatua muuttavaksi voimaksi. 
Muutosvoima on kansan käsissä.

MAuRi PERä,
kirvesmies

Keinottelulle annettiin 
mahdollisuus

Tässä kilpailussa häviäjä on asiakas 

Alvi ry:n Casa Franca ei pärjän-
nyt Vantaan kaupungin kilpai-
lutuksessa, vaan menetti luo-
mansa palvelukonseptin nuor-
ten mielenterveysasiakkaiden 
kuntoutuskodista osakeyhtiöl-
le, joka teki  huomattavasti hal-
vemman tarjouksen. Alvi ry on 
voittoa tavoittelematon yleis-
hyödyllinen yhdistys. Tämä tar-
koittaa sitä, että mikäli toiminta 
tuottaa tulosta ohjataan se vä-
littömästi yleiseen hyötyyn, eli 
asiakkaiden hyvinvointiin. Alvi 
ry on tuottanut palvelun Casa 
Francan alusta lähtien vuodesta 
2006. Nuorten kanssa ollaan ol-
tu mm. ulkomailla lomalla, teh-
ty levy ja elokuva. Lisäksi heidän 
kanssaan urheillaan, käydään 
konserteissa ja taidenäyttelyis-
sä sekä selvitetään opiskelu- ja 
työmahdollisuuksia.

Mikään ei pakota 
tuhoisaan kilpailutukseen

Hankintalaki mahdollistaa laa-
tua ja kuntoutuksen vaikutta-
vuutta huomioivan tarjouspyyn-
nön tekemisen. Tämä olisi hyvin 
tärkeää varsinkin silloin, kun ky-
symyksessä on nuoret herkässä 
elämän vaiheessa olevat mie-
lenterveyskuntoutujat, joilla on 
elämä edessä ja mahdollisuudet 
opiskeluun ja ammatin hankki-
miseen. Palveluntuottajan vaih-
taminen ja toimintojen vieminen 
minimivaatimuksin ei ainakaan 
edistä nuorten kuntoutumista, 
vaikka olisi kuinka tehokas uusi 
palveluntuottaja.

JuKka SuuRMäKi
Toiminnanjohtaja, psykoterapeutti

Alvi ry

Pintaremonttia nuorten kuntoutuskoti Casa Francassa Myyrmäessä.
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Hakunilan kolesterolitaso

Terveysasemien puolesta -kansalaisliikkeen viimetalvinen ponnistus 
huipentui huhtikuussa 30 000 vantaalaisen nimet sisältävän adres-
sin luovutukseen kaupunginvaltuuston johdolle. Adressin merkitystä 
päätöksentekoon käytännössä on vaikea arvioida. Yhtään terveys-
asemaahan ei nyt ole ”ajettu alas”. Hakunilan terveysasema päätettiin 
kuitenkin ulkoistaa. Päättäjät perustelevat päätöstä vähän vaikeasti 
avautuvalla ”Hakunilalla kun on tämä huono maine”-perusteella. Ha-
kunilassa on kärsitty lääkäripulasta pitkään, ja nyt katsotaan, saako 
yksityinen taho terveysaseman toimimaan paremmin. 

Suhtautumista lähiterveysasemien tarpeellisuuteen ovat tutkineet 
useat tahot. Joku teki pienen otannan katukyselyn, joku saman netin 
välityksellä, jossa otanta ehkä noin miljoona. Vastauksia 1200. SKP:n 
Vantaan kaupunkijärjestö teki oman asukastyytyväisyyskyselyn ke-
väällä 2009 Hakunilassa. Siinä kysyttiin monia muitakin asioita, kuin 
vain terveysasemaan liittyviä. Otanta tässä kyselyssä oli 1700. Ky-
symyslomakkeet jaettiin postiluukkuihin ja vastaukset palautettiin 
ostarilla olleeseen palautuslaatikkoon. Vastauksia tuli runsas sata. 
ikäjakauma: yli 80 % vastanneista oli yli 45-vuotiaita. Yksi asia nou-
si kyselyssä ylitse muiden. Lääkärille pääsy on vaikeaa. Vastaajista 
noin 80% valitti terveysaseman ajanvaraukseen liittyvän ongelmia. 
SKP:n  kyselyssä tuli, varmaankin osin vastaajien ikäjakaumasta joh-
tuen, esille huoli nimenomaan lähiterveysaseman pysyvyydestä. Yllä 
mainitun kansalaisliikkeen keräämään adressiin kertyi Hakunilasta 
lähes 3 000 nimeä.

H H H

Nyt tehty päätös on ensimmäinen, jossa kokonainen terveysasema 
annetaan yksityisen yrittäjän hoitoon Vantaalla. Lääkärin apua tarvit-
sevan kannalta on tietenkin yhdentekevää, mikä taho häntä hoitavan 
lääkärin palkan maksaa. Peijaksen päivystyksen ulkoistamisen aihe-
uttama palaute on kuitenkin ollut siellä asioineiden kokemusten pe-
rusteella hyvinkin negatiivista. Taloudellisten laskelmien perusteella 
taas yksityistäminen on ollut kaupungin kannalta huomattavan epä-
edullista. Se on tullut siis kalliiksi veronmaksajille. Mitkään muualla 
tehdyt tutkimukset ja selvitykset eivät ole osoittaneet yksityisen toi-
mijan tuottamien palveluiden tulevan kuntien/kaupunkien hoitamia 
vastaavia palveluita halvemmiksi. Palvelun huononemisen ovat kyllä 
palveluiden käyttäjät huomanneet.

H H H

Hakunilan kroonisen lääkäripulan yhdeksi syyksi usein mainittu alu-
een huono maine korjaantuu kuulemma kun bussivarikko poistuu ja 
Porttipuiston ja ostarin välinen alue rakennetaan uusiksi. Sen myö-
tä koko asujaimistokin sitten siistiytyy. Näin ilmoitettiin muun mu-
assa Hakunilan asukasfoorumissa kaupungin johdon taholta. Min-
kähänlaiset valintakriteerit niille uusille asukkaille asetetaan? Mita-
taanko kolesterolitaso ja keskivarta-
lolihavuus, tutkitaanko mahdolliset 
periytyvät sairaudet, arvioidaanko 
joillakin mittareilla mahdollinen 
”syrjäytymisvaara” tulevaisuudessa? 
Olisiko peräti älykkyysosamäärä yk-
si seulonnan apukonsti? Sen näkee, 
ken elää vielä silloin joskus.

uNTO NiKuLA
Hakunila, Nissas

PaKinaKorsolaisten puolesta

vantaalle tarvitaan lisää 
kohtuuhintaisia asuntoja!

Asunnottomien yössä tai terveys-
asemia puolustavassa tapahtumas-
sa teltalla tarjotaan lämmikkeeksi 
makkaraa tai hernesoppaa.  Jakajina 
ovat Merja Yömaa ja Esko Allen, 
Korson Työttömät ry:n hallituksen 
jäseniä molemmat.
Elmeriksi kutsuttu Esko ja Korson 
Työttömät ovat mukana monessa, 
elleivät jokaisessa korsolaisia ja van-
taalaisia puolustavassa hankkeessa.  
Viime talven Terveyspalvelut- kan-
sanliike on hyvänä esimerkkinä. 
Korson Työttömät järjesti Van-
taan ensimmäisen yleisötilaisuu-
den Kansanliikkeen kanssa tammi-
kuussa.  Siinä paneeliin osallistuivat 
mm. kirkkoherra Kari-Pekka Kin-
nunen ja Korso-Seuran puheenjoh-
taja Eija Pere.  Tätä seurasivat kan-
sanliikkeen parhaat näytöt: Korson 
evankelis-luterilaisen seurakunnan 
kirkkoneuvosto hyväksyi kansan-
liikkeen vetoomuksen Vantaan ter-
veysasemien puolesta ja Lumon lä-
hes 200 korsolaista vetänyt yleisö-
tilaisuus terveysasemien puolesta.  
Korsolaiset keräsivät kansanliikkeen 
vetoomukseen 8000 allekirjoitusta 
kokonaismäärän ollessa 30000. 

Korson Työttömien Kotkansii-
ven toimitiloissa on tänä vuonna 
järjestetty useita terveysasemati-
laisuuksia.  Kaikissa Elmer on ol-
lut mukana. Viihtyisä ruokala tuli 
tutuksi kansanedustajille, valtuute-
tuille, terveyslautakunnan jäsenille 
ja muille vaikuttajille.  Yleisön jou-
kosta tuli aina kipakka viesti: kor-
solaiset tarvitsevat hyvin toimivan 

terveysaseman.  Vieläkään Elmer ei 
ole vakuuttunut, onko viesti mennyt 
kunnolla perille. Diabetes-hoidon 
vieminen pois Korson terveysase-
malta on huono enne.

Tämä on työtä yhteiseksi hyväk-

si. Miten meidän kävisi ilman näitä 
elmereitä.

JuHA KOVANEN
Vantaan terveyspalvelut –kansanliikkeen 

aktiivi

Vantaan kaupunki on kasvanut voi-
makkaasti ja viimeisten viiden vuo-
den aikana asukasluku on kasvanut 
noin 10 000 asukkaan verran. Van-
taalla toki rakennetaan vilkkaasti, 
mutta läheskään kaikilla tulijoilla ei 
ole varoja tai haluja ostaa asuntoa. 
Varovastikin arvioiden uusia vuok-
ra-asuntoja tarvittaisiin vuosittain 
noin 600, mutta kaupunki rakentaa 
niitä vuonna 2010 vain 275 ja aikoo 
lisäksi myydä pois 700 omistamaan-
sa vuokra-asuntoa.

Kaupungin vuokra-asunnot 
vähenevät

Vuokra-asuntojen myynti on linjat-
tu ns. Vantaa-sopimuksessa, johon 
lähes kaikki Vantaan valtuustossa 
edustettuina olevat puolueet ovat si-
toutuneet. Perusteluiksi on esitetty 
muun muassa sitä, että yksittäisten 
asuntojen hallinointi eri taloyhtiöis-
sä on hankalaa ja kallista. Hyvin vä-
häinen painoarvo on sen sijaan an-
nettu niille vaikeuksille, joita näissä 
asunnoissa asuvat ihmiset tulevat 
kohtaamaan menettäessään asun-
tonsa. Poistuvat vuokra-asunnot 
ovat myös juuri niitä pieniä asunto-
ja, joista on suurin kysyntä. Osa nii-
den asukkaista on huomattavan iäk-
käitä ja varsinkin heille tämä muu-

tos tulee olemaan vaikea.
Vantaan kaupunki on itse asetta-

nut tavoitteeksi noin 400 kaupungin 
vuokra-asunnon rakentamisen vuo-
sittain. 2000-luvulla tähän tavoittee-
seen ei ole ylletty, eikä ole todennä-
köistä, että siihen yllettäisiin jatkos-
sakaan, ellei asiasta tehdä poliittista 
päätöstä. 

Asuntojen myyntiin voisi suh-
tautua varovaisen myönteisesti, 
mikäli Vantaa panostaisi samaan 
aikaan voimakkaasti vuokra-asun-
totuotantoon. Näin ei kuitenkaan 
ole tapahtumassa. Myös kaupungin 
asuntotuotanto kärsii säästökuu-
rista ja Vantaa luottaa muiden Pää-
kaupunkiseudun kuntien tapaan 
yksityiseen tai yleishyödylliseen 
tuotantoon. Valitettavasti voitto-
atavoittelevien yritysten ja yhteisö-
jen mielenkiinto vuokra-asuntojen 
tuotantoon kuitenkin laskee kovaa 
tahtia nyt kun omistusasunnot käy-
vät jälleen kaupaksi.

asuminen ei ole 
keinottelua varten

Asuminen on jokaisen ihmisen pe-
rusoikeus. Se ei saa olla väline kei-
nottelulle, jossa käytetään häikäi-
lemättä hyväksi ihmisten pakkoa 
asua jossain. Suomalainen asunto-

politiikka on perinteisesti suosinut 
omistusasumista, koska siitä irtoaa 
paras tuotto rakennuttajille. Hel-
singin Sanomien tutkimuksen mu-
kaan rakennuttajayhtiöt saavat uu-
sien asuntojen neliöhinnoista jopa 
50 prosentin katteen. Valmistuvien 
asuntojen hinnoissa on siis puolet 
ilmaa. Myös vuokralaiset maksavat 
asuntonsa moneen kertaan, niin yk-
sityisellä kuin kaupungin vuokra-
asunnoissakin. 

Suomeen tarvitaan välittömäs-
ti vuokrasääntely, jolla estetään 
kylmäverinen keinottelu ihmisten 
asunnontarpeella. On myös hel-
potettava erilaisten asukkaiden tai 
muiden tahojen mahdollisuutta toi-
mia asuntojen rakennuttajina, jotta 
ihmiset voivat ottaa aktiivisemman 
roolin asumisensa järjestämisessä il-
man, että he joutuvat samalla otta-
maan riskin kohtuuttoman suuren 
asuntolainan kanssa.

Kaikkein parasta olisi, jos Suo-
meen saataisiin todella toimiva asu-
misoikeuskäytäntö. Tällöin olisi 
mahdollista asua turvatusti, ilman 
irtisanomisen pelkoa, tehdä asun-
nosta mieleisensä koti ja välttyä 
satojen tuhansien eurojen lainalta. 
Kaikki eivät suinkaan halua tai pys-
ty sitomaan rahojaan asuntoon.

TiiNA SANDbERg
SKP:n Uudenmaan piirin piirisihteeri

Esko Allen on vapaaehtoistoiminnan veteraani ja Korson Työttömät ry:n hallituksen 
jäsen.
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Kontulan terveysaseman ulkoistaminen torjuttu 
– vantaalla väärä suunta

Toimintaa Hakunilassa pienituloisille 
yhdenvanhemman perheille

Terveysasemien 
puolustaja Marjut Klinga 
Kontulasta asukkaiden 
Vantaan haastattelussa

Asukkaiden Vantaa: Aloititte Kon-
tulan terveysaseman puolustamisen 
jo vuonna 2007. Mistä se alkoi ja 
keiden toimesta? Miten asukkaiden 
toiminta on organisoitu?

Marjut Klinga: Ajatuksen yh-
teistyön virittämisestä heitti erääs-
sä toritapahtumassa Vasemmistolii-
ton valtuutettu Kati Peltola. Kutsuin 
koolle asukastilaisuuden, jossa ke-
räsimme nimiä halukkaista osallis-
tujista ja valitsimme minut puheen-
johtajaksi. Vaikka mukana toimin-
nassa on selkeästi paikallisosasto-
jen vetäjiä eri puolueista, on ryhmän 
oltava sitoutumaton luottamuksen 
saamiseksi. Mukana ovat puolueina 
SDP, Vasemmistoliitto, SKP ja RKP. 
Tärkeimpänä voimavarana ovat tie-
tenkin asukkaat itse. Heidän vink-
kiensä pohjalta laadimme listan hy-
vän terveysaseman ominaisuuksista. 
Tämä lista on saanut monet päättä-
jät huomaamaan asioita, joita ei eh-
kä muuten olisi otettu mukaan ke-
hittämisohjelmiin.  Organisoinnissa 
olisi vielä paljon kehitettävää. Olem-
me järjestäneet lähinnä asukastilai-
suuksia ja tehneet kannanottoja.

AV: Kontulan terveysaseman lää-
käripulan poistamiseksi on vuoden 
sisällä tehty menestyksellisiä toimia, 
joilla kokoomuksen ulkoistamis-
hanke torjuttiin. Mitä tämä kehitys-
toimet olivat?

MK: Viime kunnallisvaalien tu-
loksen ratkettua saimme vaihdettua 
lautakunnan porukan aika tarkkaan. 
Ja vaikka on valitettavaa, että poliit-
tinen päätöksenteko voi muuttua 
henkilöiden vaihduttua, on se tässä-
kin raaka totuus. Tärkeätä oli myös, 
että saimme lautakunnan puheen-
johtajaksi luottamusmiehenä toimi-
van Jouko Malisen Kivikosta. Jouko 
tiesi terveyspalveluiden kipukohdat 

Hakunilalaiset tarkkana terveyspalveluistaan
Hakunilan terveysasemalla on 
pitkään jatkunutta lääkärien 
suuri vaihtuvuus ja pula. Vas-
tuulliset virkamiehet ovat se-
littäneet tätä mm. loukkaavalla 
väitteellä Hakunilan huonosta 
maineesta. Todellisuus on toi-
senlainen. Hakunila ei ole Suo-
messa ainoa terveysasema, jon-
ka kunnan oikeistopolitiikka on 
ajanut vaikeuksiin, jotta sen toi-
mintaa voidaan supistaa, se voi-

daan ulkoistaa tai lopettaa. Nyt teh-
tiin ulkoistamispäätös. 

Kontulan esimerkki 
innostaa

Hakunilalaiset pitivät 20.10. Sko-
marsin torpassa terveysasemastaan 
kokousta.  Saimme innostavan esi-
merkin terveysaseman menestyksel-
lisestä puolustamisesta Kontulasta. 

Marjut Klinga kertoi, miten ko-
koomuksen ajama ulkoistami-
nen torjuttiin tänä syksynä pit-
käjänteisellä yhteistyöllä asuk-
kaiden, terveysaseman henki-
löstön, terveyslautakunnan ja 
virkamiesten kesken. Ohessa 
Marjutin haastattelu.

Torpan kokouksessa sovit-
tiin, että oman terveysaseman 
puolustamiseksi ryhdytään oi-
kein toden teolla.

Yli 140 000 lasta elää köyhässä per-
heessä, näistä lapsista kolmasosa 
yhden vanhemman perheessä. Van-
taalla on noin 8 000 yksivanhem-
paista perhettä. Minkälaisia ongel-
mia he kohtaavat ja miten perheiden 
asemaa parannettaisiin? Vastauksia 
etsii Pienperheyhdistyksen tänä 
vuonna käynnistämä kolmivuoti-
nen Lapsilisä-projekti. Sillä on neljä 
vähävaraisille yksihuoltajaperheille 
suunnattua toimintaryhmää pää-
kaupunkiseudulla. Yksi ryhmistä 
kokoontuu Hakunilan kirkolla tiis-
taisin klo 18. 

Projektissa pyritään löytämään 
keinoja vaikuttaa pienituloisten 
yksivanhempaisten perheiden ti-
lanteeseen vahvistamalla perheen 
omia voimavaroja erilaisen ryhmä- 
ja harrastustoiminnan kautta ja en-

nen kaikkea tekemällä perheiden 
kokemuksia näkyväksi. 

Yhdessä ongelmien 
kimppuun

Kaisli Syrjäsen mukaan nykyiset 
säästötoimenpiteet, pätkätöiden 
yleisyys ja yleistyneet epäsäännöl-
liset työajat vaikuttavat eniten juu-
ri yksivanhempaisiin perheisiin. 
Lastenhoito ei usein jousta kuten 
työntekijän odotetaan joustavan. 
Yksivanhempaisessa perheessä ta-
loudellinen epävarmuus heijastuu 
perheen tasapainoon ja seuraukset 
välittyvät lapsiin. Kysymys on mo-
nista työelämän ja sosiaaliturvan 
ongelmakohdista. Lapsilisän reaa-
liarvo on pudonnut, yksinhuoltaja-

lisä on peräti 46,60 €. Palvelujen ja 
tukien hakeminen vaatii aktiivisuut-
ta; pitäisi jaksaa juuri silloin kuin on 
vaikeinta. 

Pienituloisten yksinhuoltajaper-
heiden ryhmiä käynnistetään eri 
puolilla pääkaupunkiseutua kol-
men vuoden aikana. Tervetulleita 
mukaan ryhmiin ovat yksivanhem-
paiset perheet, joissa rahat ovat tiu-
kalla ja jotka haluavat tavata toisia 
perheitä ja ottaa selvää vaikuttamis-
mahdollisuuksista. Ryhmiä järjeste-
tään sekä aikuisille että lapsille. Pie-
nemmille lapsille on lastenhoito ai-
kuisten ryhmien aikana. 

Asiasta kiinnostuneet saavat 
lisätietoja nettisivulta 
www.lapsilisa.fi.

ja loi toimivan yhteistyön terveysvi-
raston johtajan Matti Toivolan kans-
sa. Samoin lautakunnan vihreiden 
edustajat ovat ymmärtäneet, ettei 
yksityinen välttämättä pelasta ko-
konaisuutta. Tässä vaiheessa myös 
terveysasemien johtajaksi valikoi-
tui Antti iivanainen, jolla oli selkeä 
tahtotila saada homma toimimaan. 
Asiakaskyselyiden ja henkilöstö-
selvitysten kautta sekä asukastilai-
suuksien annin pohjalta selvitettiin 
muilla paikkakunnilla kokeiltuja 
parannuskeinoja. Niiden pohjalta 
kehitettiin toimintaa ensin kevyem-
min pienentämällä väestövastuu-
ta. Koska siitä saatiin vain lyhytai-
kaista iloa, oli pakko miettiä muita 
ratkaisuja. Näitä ovat olleet muun 
muassa vapaa listautumismalli, työ-
parimalli, kuntalaisen käyttöliitty-
mä, puhelinpalvelun kokeilut sekä 
muiden ammattilaisten, kuten päih-

de- tai sosiaalityöntekijän tuominen 
terveysasemalle.

AV: Olit järkyttynyt Vantaan pää-
töksestä Hakunilan terveysaseman 

ulkoistamiseksi. Miksi?
MK: Hakunilan ja sen terveys-

aseman ongelmat ovat samankal-
taisia kuin Kontulan. Näen jatkon 

hyvin pelottavana, ollaan sentään 
naapurikuntia ja Hakunilan kohdal-
la tehtiin täysin päinvastainen rat-
kaisu. Pelkään heijastusvaikutuk-
sia Kontulan tulevaisuuteen. Järky-
tystäni lisäsi se, että keskusteluissa 
Koivukylän toritapahtumassa pari 
päivää aiemmin minulle vakuutet-
tiin, ettei asemaa anneta kilpailul-
le, ja sitten sain lukea lehdestä tästä 
päätöksestä.

AV: Miksi haluat puolustaa julki-
sia terveyspalveluja? Mikä niitä uh-
kaa ja miksi?

MK: Kunnan pitää mielestäni 
huolehtia tasa-arvoisesti määrätty-
jen peruspalveluiden hoitamises-
ta kunnassa. Näihin tehtäviin kuu-
luvat terveydenhuolto, päivähoito, 
vanhusten- ja vammaistenhoito sekä 
opetus. Kilpailutuksella mahdollis-
tetaan hoitavan tahon vaihtuminen 
liian usein, riskeerataan valvonnan 
toteutuminen, eriarvoistetaan kan-
salaisia sekä avataan erilaisille kan-
sainvälisille yhtiöille tie kunnan jär-
jestelmiin. Kun kyseessä on voittoa 
tavoitteleva yritys, ei sitä ensisijai-
sesti kiinnosta potilaan saaman hoi-
don laatu ja kestävät hoitosuhteet.

Marjut Klinga Kontulasta kertoi hakunilalaisille, miten Kontulan terveysaseman puolustajat torjuivat kokoomuksen ajaman 
ulkoistamisen.

Suvi ja Kaisli ovat Hakunilassakin toimivan Lapsilisä-projektin työtekijät.
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sKp:n esitys: 
900 € perusturva kaikille

1. Taataan 900 euron perus-
turva kuukaudessa verotto-
mana jokaiselle täysi-ikäiselle 
niissä elämäntilanteissa, joissa 
hänellä ei ole mahdollisuut-
ta osallistua työelämään tai 
saada muuten toimeentuloaan 
työttömyyden, pätkätöiden, 
opiskelun, vanhuuden, sairau-
den tai muun vastaavan syyn 
vuoksi.

2. Verotettavan tulon ala-
raja nostetaan 1 100 euroon 
kuukaudessa. 

3. Vähimmäispalkka 
1500 euroon kuukaudessa 
kokopäivätyöstä.

4. Perustoimeentulo- ja 
eläkejärjestelmät KELAn 
hoidettavaksi. 

Ensi askeleena korotetaan 
vähintään 100 eurolla kuukau-
dessa työmarkkinatukea ja työt-
tömyyspäivärahaa, opintorahaa, 
toimeentulotuen perusosaa, pie-
niä eläkkeitä ja alimpia sairaus- 
ja muihin päivärahoja. Rahoi-
tusta lisätään sen jälkeen suun-
nitelmallisesti niin, että v. 2013 
saavutetaan nykyrahassa lasket-
tuna 900 euron minimitaso. 

suomella on 
varaa perusturvan 
uudistamiseen

Maamme ongelma ei ole varo-
jen puute. Kansantuote on noin 
90 miljardia suurempi ja reaali-
sesti 50 % korkeampi kuin en-
nen 90-luvun alun lamaa. Yhtiöt 

ovat jakaneet tällä vuosikymme-
nellä yhteensä kymmenien mil-
jardien eurojen osingot. Kyse on 
oikeistolaisesta politiikasta sen 
jälkeen kun Suomi liittyi Euroo-
pan unioniin.

Jos pääomaverojen osuus olisi 
Suomessa samaa tasoa kuin Eu-
maissa keskimäärin, verotuloja 
kertyisi vuodessa 4 – 5 miljardia 
euroa nykyistä enemmän. Vaa-
dimme, että pääomatuloja ryhdy-
tään verottamaan samalla tavalla 
kuin palkkoja eli progressiivises-
ti, myös kunnallisverotuksessa. 

Jo puolen prosentin luok-
kaa olevalla pörssikaupan ve-
rolla voidaan kerätä miljardi-
luokkaa olevat lisätulot valtiol-
le ja hillitä samalla tuhoisaa 
pörssikeinottelua. 

Myös työeläkerahastot ovat 
kasvaneet runsaassa kymmenes-
sä vuodessa noin 2,5-kertaisiksi, 
yli 100 miljardiin euroon. Sen si-
jaan että korotettaisiin pieneläk-
keitä, näillä rahoilla pelataan 
pörssissä. 

SKP:n perusturva-aloitteen 
toteuttaminen vaatisi noin mil-
jardin euron lisämäärärahan 
vuosittain eli yhteensä noin 4 
miljardin euron menolisäyksen. 
Rikkaita ja suuryhtiöitä suosi-
viin verohelpotuksiin on käy-
tetty viime vuosina suurempia 
summia.

Perusturvauudistus voidaan 
rahoittaa kiristämällä pääoma-
tulojen verotusta, palauttamalla 
suuriin omaisuuksiin kohdistuva 
varallisuusvero sekä verottamal-
la pörssikauppaa.

Malminniityn 
palveluasumisen suurhanke 
aiheuttaa kritiikkiä

Vantaa suunnittelee Malminniittyyn 
suurta palveluasumisen laitosta. 
Koska Suomessa on perusteltu pyr-
kimys isoista laitoksista pienempiin 
yksiköihin, tuntuu Vantaan suunni-
telma kahdelta askelelta taakse. Suu-
ren koon lisäksi monia arveluttaa ai-
van erityyppistä hoivaa tarvitsevien 
asiakkaiden sijoittaminen samaan 
kerrostaloon.  

vantaa tekee tilaa yksityiselle 
palvelutuotannolle

Miksi suunnitellaan suuryksikköjä?  
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kes-
kittämistä on ennenkin perusteltu 

tehokkuudella ja paremmalla palve-
lulla. Yleensä perusteetta. Keskei-
nen syy paljastunee elokuun sosiaa-
li- ja terveyslautakunnan päätökses-
tä, jolla hyväksyttiin Malminniitty-
projektin tarveselvitys. Päätöksessä 
yhden A4:n pituisessa tekstissä mai-
nitaan kuusi (6) kertaa ”yksityinen 
palveluntuottaja” tulevana toimija-
na kaupungin järjestämien seinien 
sisällä. Kaupungin omaa osaamista 
hoiva-alla ei suosita. Asiaa valmis-
telleille tämä tuntuu oleva ideolo-
ginen kysymys. Asiakkaat, joista 
useimmat ovat pitkäaikaisia, saa-
vat ”nauttia” tiheästi vaihtuvasta 
henkilökunnasta. 

Selvää on, että yli sada asiakkaan 

invalidiliitto: 
palveluasumista ei saa murentaa kilpailutuksella

Hakunilassa 1,5 vuoden jono 
perheneuvolaan

Vammaispalvelulain mukaan 
palveluasumiseen kuuluvat 
asunto sekä asumiseen liittyvät 
palvelut, jotka ovat välttämät-
tömiä asukkaan jokapäiväiselle 
suoriutumiselle. 

Hankintalain voimaantulon 
jälkeen valtaosa kunnallisista 
sosiaali- ja terveyspalveluhan-
kinnoista on tullut julkisina 
hankintoina kilpailutettavaksi. 
invalidiliitto on erittäin huo-
lestunut kilpailutusten aiheut-
tamista vääristyneistä vaiku-
tuksista yksittäisille asukkaille. 
On vaarana, että kilpailutukset 
pahimmillaan johtavat pitkä-
aikaisten palvelukokonaisuuk-
sien päättymiseen ja sellaiseen 
palveluasumisen sisältöön vai-
keavammaiselle asiakkaalle, jo-
ka on lainvastainen. 

Ongelmalliseksi on muodos-

tunut vaikeavammaisten palveluasu-
misen niputtaminen tarjouskilpai-
luissa laatukriteereiden osalta yh-
teen muihin sosiaalihuollon asumis-
palveluihin, kuten vanhusten sekä 
päihde- ja mielenterveyskuntoutu-
jien asumispalveluihin. Niputtami-
sesta seuraa, ettei tarjouspyynnöissä 
kyetä yksilöimään riittävän yksityis-
kohtaisesti vaikeavammaisten palve-
luasumisen järjestämiseen liittyviä 
erityispiirteitä sekä lakiin perustu-
via asiakasmaksuja, jotka olennai-
sesti poikkeavat edellä mainittujen 
muiden ryhmien palveluista.

Esimerkkinä tarjouspyyntöjen 
ongelmista vammaispalvelulain 
suhteen ovat tarjotut pienet asun-
not.  21,5 neliön koppiin eivät mah-
du edes pyörätuoli, nostolaite ja 
avustaja.

invalidiliitto ei hyväksy vammais-
palvelulain mukaisen palveluasu-

misen ideologian eli itsenäisen 
asumisen murentamista ja lain-
vastaisten kustannusten vyöryt-
tämistä köyhyysrajalla sinnittele-
ville perustoimeentulolla eläville 
vaikeavammaisille. Vaikeavam-
maisten palveluasuminen ei ole 
laitoshoitoa. Yhteismitallisesti 
vanhuksille sekä päihde- tai mie-
lenterveyskuntoutujille suunna-
tut laatukriteerit eivät ole siihen 
sovellettavissa, sanotaan invali-
diliiton  elokuussa hyväksymäs-
sä kannanotossa.

invalidiliiton liittohallitus 
edellyttää Sosiaali- ja terveys-
ministeriötä ryhtymään no-
peasti toimenpiteisiin itsenäi-
sen asumisen turvaamiseksi 
vammaispalvelulain perusteel-
la järjestettävässä vaikeavam-
maisten palveluasumisessa 
kilpailutustilanteissa.

Palveluiden katoaminen tietyiltä 
alueilta, kuten Hakunilasta tai Kor-
sosta, on tuttu ilmiö monissa kun-
nissa. Päihdepalvelut, diabetes- tai 
fysikaalinen hoito todetaan vain 
siirretyksi suurempaan yksikköön, 
enimmäkseen vähin äänin. Perhe-
neuvola siirtyi viime keväänä Haku-
nilasta Tikkurilaan. Päätöstä perus-
teltiin säästöillä ja palvelun tehok-
kaammalla järjestämisellä. Niiden 
toteutumista sopii epäillä. Tikkuri-
laan jouduttiin siirron johdosta re-
montoimaan lisää toimitilaa, ja Ha-
kunilassa vapautuneet tilat ovat yhä 
ilman käyttöä. Toivottavasti säästöt 
raportoidaan. Siirron johdosta kas-
voivat Tikkurilan perheneuvolan 
jonotusajat jopa puoleentoista vuo-
teen, mikä ei kerro tehostumisesta, 
vai kertooko sittenkin?

Perheneuvolan siirtyminen pois 

omalta alueelta voi merkitä sitä 
eniten tarvitsevalle sen lopettamis-
ta. Samoin yli vuoden jono. Mitä 
jos palokunnan toimitusaika olisi 
viikko?

Poliittinen oikeisto ajaa palvelui-
den tuottamistapojen muutoksia, 
keskittämistä ja ulkoistamista.  Pe-
rusteluina he käyttävät säästöjä ja 
keskittämisen etuja, mikä ei vastaa 
todellisuutta. Vanhus- ja vammais-
palvelujen johtaja Matti Lyytikäi-
nen on oikeammassa perustelles-
saan Hakunilan (sic!) vanhusten 
kotihoidon ulkoistamista ideologi-
sella muutoksella (Vantaan Sano-
mat 30.10.2010). Palvelujen tuot-
taminen halutaan siirtää kunnalta 
yrityksille.

Kommunistit ovat samaa mieltä. 
Kysymys on ideologiasta, kun lähi-
palveluita karsitaan ja palveluiden 

tuotanto siirretään kunnallisen de-
mokratian ulkopuolelle.  Sama ide-
ologia on tuottanut ihmisiä, joilla ei 
ole pääsyä bussilipun päässä olevaan 
palveluun.  Se on ideologia, jossa ka-
verille ei jätetä.

Muutoksen voimme tehdä vain 
me vantaalaiset yhdessä toimimal-
la. Me kaikki tarvitsemme lähipal-
veluita, lapsiperheet ja vanhukset ja 
siltä väliltä.

JuHA KOVANEN, 
SKP:n eduskuntavaali  ehdokas 2011

Kumpaa Sinä haluat?

Sota-aseita vai arjen turvaa? 
Hallitus esittää vuonna 2011 käytettäväksi armei-
jan varusteluun 854 miljoonaa euroa. uusia tilaus-
valtuuksia budjettiesitys sisältää lähivuosille 1 865 
miljoonan euron arvosta. Lisäksi armeija valmiste-
lee Hornet-hävittäjiin hyökkäysaseistusta, joka mak-
saisi yli miljardi euroa.

SKP:n kampanja: www.skp.fi/ajankohtaista.php

arjen turVaa Vai aSeita 
keskustelutilaisuus hakunilassa
Tiistaina 25. tammikuuta 2011 kello 18-20
Skomarsin torppa, Ratsumiehenpolku 1, 
Hakunilan keskusta

Vapaa pääsy - Tervetuloa!

Järj. SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö ry.

Malminnittyyn saadaan palvelun-
tuottajilta paremmin tarjouksia, kuin 
pieniin yksiköihin.  Jos tarjouspyyn-
töihin asti mennään, niihin ei toivon 
mukaan sisälly yllä mainitun sos.ter-
lautakunnan päätöksessä olevaa lau-
setta ”uusi toimintamalli mahdollis-
taa asiakasmäärän kasvun henkilös-
tömäärän pysyessä ennallaan.”

Malminniitty-projektia kritisoi-
daan alan järjestöissä ja myös päättä-
jien taholta. Vantaalaiset Eila Pitkä-
nen sekä sosiaali- ja terveyslautakun-
nan jäsen Mariitta Savolainen (kesk) 
kummeksuvat jättilaitosta. 

– Tällaisten palvelujen toteutta-
misessa pidämme parempana pieniä 
yksiköitä, he toteavat.
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Joko nyt riitt ää Suomen kansa? 
Vai annetaanko tämäkin anteeksi ja annetaan 

nykyisten päätt äjien yhä jatkaa viroissaan?

Kansanedustajien palkankorotus oli sylkäisy jokaisen suomalaisen 
kasvoille. Loistava puolustuslausunto oli: ” päätöstä tehtäessä on 
otett u huomioon muun muassa työmarkkinoilla tapahtunut ansio-
kehitys.” No ei mennyt kauan kun eräs Kokoomuksen kansanedus-
taja (nimi ei jäänyt mieleen, lääkäri taisi olla) ilmoitt i, ett ä on otett u 
huomioon yritysten johtajien palkankorotustasot. Sillä maan johta-
misestahan tässä on kyse.

Kyllä mahtaa olla vellit ja puurot sekaisin kansanedustajalla, jos 
luulee olevansa jonkinlaisessa yritysjohtajan asemassa kun eduskun-
nassa toimii kansanedustajana. He ovat kansan työntekijöitä, eivät 
johtajia.

Maamme on syöksylaskussa! 

Tyött ömyys on huipussaan, luokkaerot kasvavat ja tavallinen duunari 
köyhtyy kun palkka ei nouse mutt a hinnat nousevat kyllä.

Porvarihallitus tekee järjett ömiä tekojaan eikä kukaan puutu 
siihen. 

Eläkeikä tulee nousemaan, mikäli SAK ei ota härkää sarvista ja 
valjasta työntekijäpuolta taistelemaan eduistaan. Kohta työntekijöillä 
ei ole muuta mahdollisuutt a kuin ryhtyä yleislakkoon. Ammatt iyh-
distysliikkeen tehtävänä on juuri tällaisessa tilanteessa, kun porvari-
hallitus tekee mitä lystää, pysäytt ää koko Suomen teollisuus ja vaatia 
päätt äjät neuvott elupöytään ja pöydästä ei poistuta ennen kuin tämä 
Suomen alasajo loppuu. SAK:n on siis syytä lopett aa ainainen kon-
sensuspolitiikka ja kompromissinhaku, koska maa on hädässä ja sen 
kansalaiset kärsivät nykytilanteessa.

Suomessa on tilastojen mukaan enemmän duunareita kuin joh-
totason työntekijöitä, joten miten ihmeessä on tällainen eduskunta 
ja hallitus saatu aikaiseksi? Siitä toki pitää syytt ää Suomen kansaa, 
mutt a asia voidaan korjata tulevissa vaaleissa. Ja älkää nyt mitään pe-
russuomalaisia äänestäkö. Ahdingossa on aina fasismi nostanut pää-
tään, ja jos perussuomalaiset saavat enemmän valtaa Suomessa, niin 
ennustan, ett ä asiat tulevat menemään vielä huonompaan suuntaan 
kuin mitä nyt.

SKP ei syrji eikä pyri nostatt amaan mitään yksitt äistä kansanryh-
mää kärkeen. SKP haluaa kaikille suomalaisille samat edut ja samat 
palvelut. SKP aikoo luoda Suomesta tasa-arvoisen sekä yhdenver-
taisen maan.

Kaikkea ei tarvitse, ei tule eikä voi kilpailutt aa. Peruspalvelut ovat 
tällaisia valtion sekä kuntien tuott amia palveluita, joita ei saa kil-
pailutt aa mikäli palvelutaso heikkenisi tai palvelutason säilymises-
tä ei ole varmoja takeita tai mikäli siitä aiheutuu kansalaisille hait-
taa tai ahdinkoa. Yksi sellainen palvelu, jota ei saisi kilpailutt aa, on 
postitoiminta.

postilaki uusiksi!

Tätä kirjoitt aessani Posti- ja logistiikka-alan unioni käy neuvott eluita 
sekä samalla työtaisteluja työnantajapuolta vastaan. 

Suomalaiset! Muistakaa, ett ä Suomen valtio on postilaisten työn-
antaja. On järkytt ävää, ett ä olemme siinä tilanteessa, missä postilais-
ten palkkoja (jotka ovat todella alhaalla) ei suostuta korott omaan, 
työterveydenhuoltoa ei suostuta takaamaan ja, mikä pahinta, halli-
tuksen esitys uudesta postilaista todennäköisesti aiheutt aisi muuta-
malle tuhannelle tyött ömyyden sekä ajaisi noin 6 000 postilaista pa-
kosta yötyöhön. Yötyö on terveydelle haitallista, ja kaduilla on turva-
tonta liikkua öisin. Kaiken kruunaa se, ett ä yötyölisän maksamisesta 
halutaan jo nyt tinkiä. 

Postilain läpimeno nykyisessä muodossaan merkitsee kermankuo-
rintaa: joku kilpaileva yritys voi tulla jakamaan Helsingin alueen pos-
tin ja itella, jolle yleisvelvoite todennäköisesti jää, joutuu sitt en tappi-
oksi saakka jakamaan postia viisi päivää viikossa haja-asutusalueilla. 
Kun fi rma tekee tappiota, saa duunari kärsiä. Duunari saa potkut ja 
tappiollinen postitoiminta maksa-
tetaan veronmaksajilla, eli meillä ja 
niillä postilaisilla, jotka saavat ken-
kää lain johdosta.

Joten älkää siis paheksuko työ-
väkeä siitä, ett ä se puolustaa omia 
oikeuksiaan ja etujaan. Huomioi-
kaa myös se, ett ä koska työntekijät 
pidätt äytyvät lisä- ja yötöistä, niin 
jo nyt postinjakelu takkuilee. Ei ole 
terveen yrityksen merkki, ett ä vain 
ylitöillä saadaan fi rma toimimaan. 

Ei näin! Miett ikää asioita!
MARKuS MuTT A

Työsuhdeasiantuntija
SKP:n eduskuntavaaliehdokas 2011

Uusimaa

mietteitä ihanaSta SuomeSta

vantaan Energian 
jätevoimalahanke etenee

när tjänstemannasvenskan 
blir obegriplig googlesvenska
Det fi nns 5797 svenskspråkiga 
vandabor. Många har sina rött er 
här och släkten har odlat jorden 
i hundratals år, medan andra i 
likhet med jag själv endast har 
bott  här i ett  tiotal år. Andra är 
ännu mera nyinfl ytt ade med 
bara några få år på nacken. 
Det bor fl er fi nlandssvenskar 
i Vanda än i grankulla eller i 
Kristinestad. i fl era fall är det 
tyvärr stört omöjligt att  få 
svenskspråkig service i Vanda. 
Att  försöka få de dokument 
som berör exempelvis ens 
egen tomt eller bostadsområde 
visar tydligt hur nonchalant 
åtminstone de ansvariga 
tjänstemännen vid Västra 
Vanda detaljplaneringsenhet 
förhåller sig till begreppet ”god 
förvaltningssed”.

Det började som en normal 
förrätt ning. Vanda stad 
beslöt att  låta bygga småhus 
på ytt erligare ett  område 
som klassats som park och 
grönområde. Det har redan 
skett  åtskilliga gånger här i 
Friherrs och också på andra 
håll. Från att  ha varit ett  
fantastiskt småhusområde 
med stora tomter och 
grönområden, skall Friherrs 

nu byta namn till Frimärks, ett  
tätt  bebyggt område med största 
möjliga antalet skatt ebetalare. Vid 
förrätt ningen samlades således 
ett  stort antal arga grannar, 
den från stadsplaneenheten 
utskickade vikarien saknade 
relevant information och kunde 
inte heller svara på de många 
frågorna. Själva ville vi ha förslaget 
till stadsplaneändring på svenska, 
vilket också utlovades. En vecka 
senare smällde det till i postlådan. 
Med stort intresse bekantade 
vi oss med planen. Eft er en stor 
förvirring drog vi till slut fram den 
ursprungliga fi nskspråkiga texten 
för att  utt yda vad det egentligen var 
fråga om.

Den svenskspråkiga versionen 
var helt obegriplig. Vad är en 
förberedande skiss och varför 
kan vi inte få ta del av den 
skiss som ligger till grund för 
detaljplaneändringen? Vad är 
ett  tätningsområde? Har det 
kanske något att  göra med 
kommunaltekniken eller fi nns 
det något i marken som kräver 
extra isolering? är ”sökare” 
kanske någon religiös sekt som 
håller till i området? Varför ska 
tjänstemannen vara träffb  ar? är det 
en uppmaning till terrorism? Till 

dett a kommer diverse stavfel 
i nästan varje mening, rester 
av fi nskspråkiga meningar 
och mycket kostliga/konstiga 
formuleringar.

Den senaste tiden har det i 
off entligheten fl itigt diskuterats 
huruvida skolsvenskan skall 
vara obligatorisk och huruvida 
varje tjänsteman faktiskt måste 
kunna svenska. i praktiken 
visar åtminstone Västra Vands 
detaljplaneringsenhet att  
man redan i god tid skuddat 
av sig språklagens småaktiga 
bestämmelser. i stället för att  
ens försöka ge svenskspråkig 
service, vilket skulle kräva 
tjänstemän som faktiskt kan 
språket, har man rationaliserat. 
Vem som helst kan ju använda 
översätt ningsverktyget 
på google. Resultatet blir 
förvånande, men tyvärr inte 
svenska.

LENA HuLDÉN
FKP:s vice urförande

fi l.dr, forskare,  
Riksdagsvalskandidat 2011

Vantaan Energian jätevoimalan 
rakennustyöt aloitetaan syksyllä 
2011 Långmossebergeniin Kehä 
iii:n ja Porvoonväylän risteykseen. 
Tontt ia on louhitt u jo vuodesta 
2002 ja paikalla sijaitsee melkoinen 
kalliokuoppa. 

Ongelmajätt eiden, muun muassa 
sairaalajätt eiden ja kyllästetyn puun 
poltt oa ollaan myös valmistelemas-
sa. Alkuperäisessä luvassa ei ongel-
majätt eiden poltolle myönnett y lu-
paa. Niinpä YVA, ympäristövaiku-

tusten arviointi, on tehtävä uudel-
leen. Jätevoimalaa voidaan verrata 
suureen teollisuuslaitokseen. On 
selvää, ett ä tämän kokoinen laitos 
tuo myös haitt oja. On arvioitu, et-
tä päivitt äin jätevoimalaan kulkee 
noin 200:n rekka-auton ralli. Myös 
70 metriä korkea piippu tulee tuot-
tamaan erilaisia päästöjä vaikka sa-
vukaasujen puhdistus tapahtuukin 
uusinta tekniikkaa käytt äen.

Ei siis ihme, ett ä lähialueen asuk-
kaat vastustavat hankett a. Hanke 

on iso ja kallis ja jyrää vastustajien 
mielipiteet.

Jätevoimalan käytt öönoton jäl-
keen Vantaan Energian hiilen käyt-
tö vähenee 30 % ja kokonaispäästöt 
20 %. Tässäkin hankkeessa törmää-
vät yksityinen etu ja yhteinen etu. 
On huolehditt ava siitä, ett ä haitt aa 
kärsivät tulevat saamaan asiallisen 
korvauksen.

ERKKi MATiNLASSi
eläkeläinen

Tähän kalliokuoppaan aletaan syksyllä 2011 rakentaa Vantaan Energian jätevoimalaa.
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nYKYinen KriiSi ja marX
Kapitalismin kriisin marxilaista 
erittelyä ja vaihtoehtoja 
uusliberalismille. Kirjoittajina John 
Bellamy Foster, Richard Detje, Yrjö 
Hakanen, Pertti Honkanen, Lena 
Huldén, Jouko Jokisalo, Olli Savela, 
Pekka Sauramo, Esko Seppänen, 
Päivi Uljas ym. TA-Tieto Oy. 235 
sivua. Hinta 15 euroa (+postikulut).

Asukkaiden Vantaa /joulukuu 2006

suomalainen korruptio 
– onko sitä, vai onko se ”maan tapa”

Ottaako päähän? 
Pahoinvointi lisääntyy. Vuoden 
aikana lähes joka kymmenes 
aikuinen käytt ää mielialalääk-
keitä. Mielenterveysongelmat 
ovat 2000-luvulla muodostu-
neet suomalaisten kansansaira-
uksiksi. Taloudellinen ahdinko, 
ylivelkaantuminen, päihdeon-
gelmat, syrjäytyminen, huono 
työilmapiiri, yhteisöllisyyden 
puute, osatt omuus sekä yleinen 
yhteiskunnan eriarvoistuminen 
ja odotukset yksilöä kohtaan 
ovat usein vaikutt amassa mie-
lenterveyden pett ämiseen. 

Meillä täällä Vantaalla monet 
asiat menevät aivan retuperälle, 
mikäli tulevaisuudessa lakkaute-
taan terveyskeskuksia ja samal-
la mielenterveyspotilaiden lähi-
terveyspalvelut viedään kauem-
mas. On mielenterveyspotilaita, 
jotka tarvitsevat säännöllistä jat-
kohoitoa terveysasemilla ja siksi 
on ensisijaisen tärkeää säilytt ää 
nykyiset palvelut ennallaan poti-
laiden omassa kaupunginosassa. 
Potilailla voi olla sellaisia oireita 
kuten ahtaanpaikankammo tai 
paniikkihäiriö, jotka voivat estää 
liikkumisen julkisissa kulkuneu-
voissa. Kuinka näiden ihmispar-
kojen kävisi, mikäli terveysase-
mien karsinta toteutuisi?

Peijaksen sairaala ei kyke-
ne vastaamaan hoitotarpeeseen 
täynnä olevilla osastoillaan. Pei-
jaksen ensiapu tarjoaa lääkkeitä 
akuutin ja ensisijaisen hoidon 
tarpeessa oleville potilaille, mut-
ta tämä apu lievitt ää oireita vain 
hetkellisesti. Mielenterveyden 
hoidossa on tärkeintä paneutua 
sairauden syihin, pelkkä lääkitys 
riitt ää harvoin.

Vantaalle olisi syytä perus-
taa valvott uja asuntoloita mie-
lenterveyskuntoutujille sekä as-
pergeria poteville ja autisteille. 
Näissä tulisi olla riitt ävät lääkä-
ri-, hoito- ja kuntoutusresurs-
sit. Asuntoloissa olisi pääasiassa 
pitkäaikaispaikkoja niille, joiden 
asuminen kotona ja kuntoutumi-
nen ei muuten suju. Niissä asuk-
kaat saisivat avun akuutt eihin 
tilanteisiinsa. Olisi tärkeää saa-
da Vantaalle kunnallista tuett ua 
asumista palvelemaan sellaisia, 
joilla ei vältt ämätt ä ole ketään, 
kenen puoleen kääntyä.

JARNO ESKELiNEN, Skp-Vantaa
ANTT i HARTika iNEN, Puheenjoh-

taja, Vantaan Vasemmistonuoret
JuHiS RA NTA, Puheenjohtaja, Van-

taan Vihreät nuoret ja opiskelijat

Korruptio on eritt äin vaaralli-
nen yhteiskuntien syöpä. Kan-
sainvälisesti hyväksytyn määri-
telmän mukaan se on julkisen 
aseman väärinkäytt öä yksityi-
sen hyödyn saamiseksi.

Talousalan asiantuntijat, tut-
kija Jenni Pääkkönen ja profes-
sori Anne Mikkola kysyvät (HS 
13.11.06) ”Eikö juuri valtion-
yhtiöiden perusteeton optio-
järjestelmä ole osa sulle-mulle 
järjestelmää, korruptiota, johon 
päätt äjien tulisi puutt ua?”

Kansanvälisten arvioiden 
mukaan Suomi on korruptio-
vapaa maa.

Mutt a eivätkö poliitt iset vir-
kapaketit ja niihin sisältyvät 
huippupalkat, optiot ja takuut 
kultaisista kädenpuristuksis-
ta ole juuri korruptiota? Miten 
Suomen eliitt i on onnistunut 
peitt elemään syvälle virkamies-, 
talous- ja poliitt iseen käytän-
töön pesiytyneen mädän? Asi-
oistahan päätt ävät talouselä-
män, valtapuolueiden johtajat, 
valtion ja kuntien eri instituuti-
oiden ja ministeriöiden korkeat 
virkamiehet ”tahtotiiminä” sulle 

- mulle periaatt eella. Kuka hei-
dät istutt i virkoihinsa? Eikö juu-
ri sama taho, elinkeinoelämän, 
kokoomuksen, demareiden ja 
Kepun korkea johto avustaji-
naan vihreät ja vas.liitt o. 

Maahan on juurtunut vel-
jeskunta holkerit, liikaset, ko-
romat, ollilat, relanderit, ahot, 
viinaset, lipposet, niinistöt, jne. 
He ovat luoneet erityisen kan-
sallisen mallin, ”maan tavan” Se 
on perusta nyt rehott avalle talo-
udelliselle, poliitt iselle ja eett i-
selle korruptiolle.

Herrat ja muutamat rouvat 
purkivat, yhtiöitt ivät ja yksityis-
tivät kruunun kivistä arvokkaim-
mat, Nesteen, iVO:n, Postin, 
VR:n, TVH:n, Finnairin, Rau-
taruukin, Kemiran. Outokum-
mun, kuntien voimalaitokset 
jne., hävitt äen valtiolta 100 000 
työpaikkaa. He pelasivat pörssi-
peliä kansan kukkarolla ja tuho-
sivat kansallisomaisuutemme.

Meno huumasi ja kiihdytti 

Eliitt i toimi ja toimii, kuin ju-

malalta valtansa saanut rikastu-
en julkisilla varannoilla.

Kansaa huiputt aen he kierrät-
tävät omat intressinsä OECD:n 
ja muiden kansainvälisten ins-
tanssien kautt a ainoaksi to-
tuudeksi, julkinen sektori ju-
listett iin kalliiksi ja tuott amat-
tomaksi. Valtion ja kuntien on 
luovutett ava omistuksensa ja 
tuotantonsa markkinoille. …

Sama meno jatkuu kiihtyen: 
kunnissa ja valtion virastoissa 
ja laitoksissa muutosjohtajat 
saneeraavat, leikkaavat, kilpai-
lutt avat, ulkoistavat. Konsultit, 
kukkoset, aaltoset rantalat jne. 
laskutt avat ja paljon. Valtame-
dia suhtautuu kritiikitt ömästi 
toistellen liturgiat suuresta vas-
tuusta, tuloksentekijästä, muu-
tosjohtajasta jne.. Sentään löy-
tyy kritiikkiä vastaavasta me-
nosta itänaapurissa. 

Suomalainen korruptio näyt-
tää normaalilta elämän menol-
ta, koska se on syvään juurtunut 
”maan tapa”.

Muutos on vältt ämätön ja se 
on mahdollista!”

Saksitt ua

Kenkää 
korruptioeliitille!

Nimi

TERVEHDYS MAKSAA:

henkilöt  5 euroa 
  tai vapaaehtoinen summa

järjestöt  tekstissä 20 euroa
  ilmoituksena 50 euroa

Paikkakunta

Yhteensä

Kerääjän palkkio -10 %

Tilitys tilille
Sampo 800015 - 1410071
Nordea 151130 - 7200219

Euroa

LISTOJEN PALAUTUS pe 17.12.2010 mennessä:
joko osoitteella Tiedonantaja, Haapaniemenkatu 7-9 B 9.krs, 00530 HELSINKI 
tai  emaililla toimisto@tiedonantaja.�  tai  faxilla (09) 774 38 160

Uudenvuoden 2011 tervehdys Tiedonantajaan

Työ, Perusturva, Kansanvalta, Rauha



Rohkeasti

 vasemmalla vasemmalla vasemmalla

TIEDONANTAJA

WWW.TIEDONANTAJA.FI
Tiedonantaja ilmestyy kerran viikossa. Verkkolehti joka päivä. 
Tilaa maksuton näytenumero tai tutustumistarjous 3kk 20 euroa. 
12 kk 75 euroa (työttömät ja opiskelijat 55 e). 
Tilaukset p. (09) 774 38 10,  www.tiedonantaja.fi 

rauhan ja toiVon 
laPSet
Veikko Koivusalon valokuvia 
sodanvastaisesta toiminnasta 
1980-2000-luvuilta. Tekstien 
toim. Marko Korvela. 120 
sivua.
Hinta 10 euroa (+postikulut)

Tilaukset: 
p. (09) 774 38 10,  
www.tiedonantaja.fi 

Antti Hartikainen, Juhis Ranta ja Jarno Eskelinen. 
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malaisen kulttuurin yhtenäisyyden. 
”Emme ole ikinä olleet mikään ho-
mogeeninen porukka. Maamme on 
aina jakautunut läntiseen- ja itäiseen 
kulttuuriin ja tänne on aina tullut 
väkeä joka puolelta. Minun sukuni 
siirtyi tänne karjalasta ja sai kokea 
voimakasta rasismia valtaväestön 
puolelta.”

”Miten sitten määritellään riit-
tävä suomalaisuus? Millä mittareil-
la se voidaan mitata? Voiko riittävä 
suomalaisuus olla kriteeri sille, ku-
ka saa asua Suomessa?” kysyy Käh-

syntipukkeja ja savuverhoa

Maahanmuuttajien ja työväen 
yhteisten etujen puolesta

asunnoton maahanmuuttaja riistäjien armoilla

Työpaikoille 
oikeuksia ja 
tasa-arvoa

Mohammed Jama työskente-
lee postin monikulttuurisessa 
työyhteisössä, jossa työskentely 
sujuu, vaikka mukana on väkeä 
kymmenistä eri maista. Posti- ja 
logistiikka-alan unionin PAu:n 
aktiivi korostaa omien oikeuksi-
en puolustamisen merkitystä.

”Suomi on sopimusyhteis-
kunta, jossa on tärkeää tietää 
oikeutensa. Valitettavan usein 
maahanmuuttajilla ja ihan peri-
suomalaisillakin työntekijöillä 
on riittämättömät tiedot omis-
ta oikeuksistaan. Ammattiliiton 
jäsenenä saa paremmin tietoa 
siitä, mitkä etuudet itselle kuu-
luvat”, kiteyttää Jama.

Postissa on Jaman mukaan 
rikottu kulttuurieroja niin, ettei 
niiden ole annettu tulla esteeksi 
työskentelyn sujumiselle. ”Kun 
noudatetaan yhteisiä pelisään-
töjä, ei haittaa, vaikka kulttuu-
reja ja kansallisuuksia riittää jo-
ka lähtöön.”

”Olen saanut koulutuksen 
täällä Suomessa ja nyt maksan 
mielelläni veroja tänne. Tässä-
hän on kyse vastavuoroisuudes-
ta. Olin hiljattain mukana SAK-
päivillä, missä tapasin myös 
muita ay-liikkeessä toimivia 
maahanmuuttajia ja pääsimme 
vaihtamaan kokemuksia. On 
hienoa nähdä, että meitä on yhä 
enemmän.”

Maahanmuuttopoliittinen keskus-
telu on noussut arvoon arvaamatto-
maan. Valitettavasti keskustelu usein 
keskittyy liikaa maahanmuuttajiin, 
vaikka ongelmien ymmärtäminen 
vaatisi laajempaa yhteiskunnallista 
keskustelua. SKP, SKP:n uuden-
maan piirijärjestö ja DSL-Opinto-
keskus järjestivät lokakuun lopulla 
Tikkurilassa seminaarin maahan-
muutosta ja rasismista. Tilaisuu-
dessa kävi ilmeiseksi, ettei nykyi-
nen maahanmuuttopoliittinen kes-
kustelu pääse käsiksi varsinaisiin 
ongelmiin.

Duunarin 
kulttuuri 

Sippo Kähmi kyseenalaistaa suo-
malaisen kulttuurin yhtenäisyyden  
luokkakantaisesta näkökulmasta. 
Duunarin kulttuuri on erilaista kuin 
eliitin.

”Työväen kulttuuri syntyy ennen 
kaikkea työntekemisen kautta ja se 
yhdistää yli kulttuurirajojen. Olen 
töissä postissa ja kerrankin jaoimme 
puhelinluetteloita porukalla, jossa ei 
ollut yhteistä kieltä. Raskas työ vaa-
ti kuitenkin vastapainoksi huumoria 
ja leikinlasku onnistui ilman yhteis-
tä kieltäkin kun vitsit syntyivät työn 
lomassa.”

Kähmi kyseenalaistaa myös suo-

mi ja jatkaa: ”Entä kuka meitä uh-
kaa? Kummat itse asiassa ovat meil-
le vaarallisempia, fundamentalisti 
islamistit vai kristityt? Tuntemani 
muslimit ovat sangen leppoisaa sak-
kia. Suomalaista yhteiskuntaa eivät 
uhkaa muslimit, joista on tehty vi-
hollisia, vaan esimerkiksi kokoo-
mus, joka on tietoisesti ajanut alas 
hyvinvointiyhteiskunnan.”

”Nykyään on entistä ilmeisempää, 
että työväen luokalla on yhteiset 
edut kotimaahan katsomatta ja nii-
tä on puolustettava  yhdessä kan-
sainvälisesti. On aivan turhaa lähteä 
porvariston tapaan asettamaan eri-
maiden työläisiä toisiaan vastaan. 
Rasismi palvelee vain porvareiden 
etua”, toteaa SKP:n pääsihteeri Ju-
ha-Pekka Väisänen.

SKP vaatii jokaiselle ihmiselle 
kuuluvien yhtäläisten oikeuksien 
toteuttamista. ”Rasismia torjutaan 
parhaiten parantamalla työllisyyttä 
ja toimeentuloturvaa ja lisäämällä 
tietoisuutta työväen yhteisistä ta-
voitteista”, linjaa Väisänen. ”Maa-
hanmuuttajat eivät ole yhtenäinen 
ryhmä, he eivät ole syyllisiä Suomen 
työttömyyteen, asunto-ongelmiin, 
sosiaaliturvan puutteisiin, eivätkä 
he saa muita parempia etuja. Päin-
vastoin, maahanmuuttajille kasau-
tuu enemmän ongelmia.”

Maahanmuuttaja vastaisuudella 
peitellään todellisia ongelmia, joita 
suomalaiset kohtaavat päivittäises-
sä elämässään. Peruspalvelut, työl-
lisyys ja kaikki muut hyvinvointi-
yhteiskunnan purkamisesta aiheu-
tuneet ongelmat piilotetaan maa-
hanmuuttopoliittisen keskustelun 
taakse. Mitään parannusta ei kui-

tenkaan ole näkyvissä, ellei puutu-
ta näihin ongelmiin ja etsitä niihin 
ratkaisuja.

Samaan aikaan jätetään puuttu-
masta muuttoliikkeen taustalla vai-
kuttaviin syihin, joita ovat sodat, 
köyhyys ja ympäristötuhot. ”Jos 
maahanmuuttokriittiset haluaisi-
vat todella vaikuttaa muuttoliik-
keeseen, heidän tulisi ennen kaik-
kea ryhtyä rauhantekijöiksi. ilman 
irakin, Afganistanin ja Somalian 
sotia pakolaisten määrät laskisivat 
huomattavasti.”

Mitä sitten pitäisi tehdä? Väisä-
sellä on vastaukset valmiina. ”Hy-
vinvointiyhteiskunnan rahoituspoh-
ja pitäisi laittaa kuntoon ja käyttää 
huomattavasti enemmän rahaa pe-
ruspalveluihin. Näiden lisäksi tulisi 
korjata työttömyyskorvausten, kan-
saneläkkeen, opintotuen ja toimeen-
tulotuen jälkeenjääneisyys. SKP:n 
ehdottama 900 euron perusturva 
olisi hyvä alku.” Maahanmuuttoon 
Väisänen vaikuttaisi seuraavasti. 
”Kansainvälisen talouden rakenteet 
on muutettava oikeudenmukaisem-
miksi, ilmastonmuutos on pysäy-
tettävä, sodat lopetettava, Suomen 
otettava kansainväliset velvoitteen-
sa todesta ja turvapaikkahakemuk-
set on käsiteltävä nopeammin.”

Noilla päästään jo alkuun, mutta 
Väisänen ei tyydy vielä näin vähään. 
”Erittäin tärkeää on myös puuttu-
minen työvoiman polkumyyntiin, 
jotta saadaan harmaa talous aisoi-
hin. Myös minimipalkan määrittely 
1500 euroon kuussa ja suomalaisten 
työehtojen soveltaminen myös ns. 
lähetettyihin työntekijöihin rajoit-
taisivat työvoimalla keinottelua.”

Myös maahanmuuttajien tilan-
netta voidaan parantaa. ”Tutkin-
tojen vastaavuuden hyväksyminen 
auttaisi niitä, joilla on muualla suori-
tettu tutkinto, turvapaikanhakijoille 
pitää antaa oikeus työntekoon, kun-
tien tulee tarjota monikielisiä palve-
luita esimerkiksi maahanmuuttaja 
vanhuksille ja valtion tulisi osoittaa 
kunnille lisää resursseja ja tiukentaa 

velvoitteita, jotta kunnat järjestäi-
sivät riittävästi kielenopetusta niin 
maahanmuuttajien omalla kuin 
suomenkielelläkin.”

”Rasismi ei ole isänmaallisuutta 
ja se avaa tietä yhä koveneville ot-
teille työväen etuja ja demokratiaa 
ja ihmisoikeuksia vastaan”, päättää 
Väisänen.

Soran Zaki on asunut Suomessa 
jo 17 vuotta ja sinä aikana muun 
muassa toiminut 6 kuukautta 
Helsingin kaupungin asumis-
neuvojana. ”Asumisen ongelmat 
ovat kokemukseni mukaan kai-
killa samanlaisia riippumatta sii-
tä, missä he ovat syntyneet. To-
ki on myös niin, että niillä, jot-
ka ovat tulleet vähiten Suomea 
muistuttavista maista, on vaike-
ampaa ymmärtää miten täällä 
pitää toimia”, tiivistää Zaki.

Eri perusteella ja eri tavoin 
tulleet maahanmuuttajat ovat 
erilaisessa asemassa suhteessa 
asumiseen. ”Ne, joilla on määri-

telty kotipaikka, saavat asunnon ko-
tikunnastaan, mutta jos he kieltäyty-
vät tarjotusta asunnosta tai lähtevät 
vaikkapa Helsinkiin etsimään töitä, 
he ovat samoilla vuokramarkkinoil-
la suomalaisten kanssa. Monet käyt-
tävät heidän hädänalaista asemaan-
sa häikäilemättä hyväkseen”, kertoo 
Zaki. ”Erityisen raskasta on olla 
maahanmuuttajana asunnottomien 
asuntolassa.”

”Monesti asumisen ongelmat 
juontavat siitä, etteivät asukkaat saa 
tietoa oikeuksistaan omalla kielel-
lään. Monet eivät osaa lukea edes 
omaa kieltään. Muillekin olisi tärke-
ää saada tietoa omalla kielellään, jol-

loin se olisi helpompi ymmär-
tää. Erikielisten asumisoppai-
den tekeminen ei ole suuri vaiva 
varsinkaan isommille asuntoyh-
tiöille ja se edistää todella pal-
jon asumisen sujumista.”

Maahanmuuttajat törmäävät 
myös siihen, että asioita hoide-
taan paljon kirjallisesti. Jos ei 
olekaan tottunut ilmaisemaan 
itseään kirjoittamalla, voi siitä-
kin tulla ongelma. Lisäksi maa-
hanmuuttajilla on ihan samoja 
ongelmia kuin valtaväestölläkin. 
”Minultakin on joskus pidätetty 
vuokravakuus ilman syytä”, to-
teaa Zaki.

SKP:n seminaari maahanmuutosta 23.10. Vantaan aikuisopistolla. Puhumassa PAUn aktiivi Mohamed Jama, edessä oikealla Soran 
Zaki.

Sippo Kähmi on ehdolla vuoden 2011 
eduskuntavaaleissa SKP:n listalla.

Epäluuloa, stereotypiaa, rasismia - mikä on mitäkin?
SKP:n maahanmuuttopoliittinen seminaari Vantaalla 23.10.


