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Helsingin kuntavaaliin on syntynyt uu-
denlainen puolueisiin sitoutumaton 
Asukkaiden Helsinki -yhteislista. Se on 
koonnut asukasliikkeiden aktiiveja, eri 
alojen asiantuntijoita ja poliittisilta taus-
toiltaan monenlaisia ihmisiä.

Yhteislistalla halutaan avata helsin-
kiläisille lisää vaikuttamisen mahdol-
lisuuksia ja vastata ihmisten ja luon-
non hyvinvointia uhkaaviin dramaatti-
siin haasteisiin. Listan vaaliohjelmas-
sa esitetään Helsingin kehitykselle uu-
si suunta, jonka ytimessä ovat lähi-
luonto, lähipalvelut, lähidemokratia ja 
tasa-arvo. 

Asukkaat ja 

luonto ensin

Helsinkiä on rakennettava asukkaita 
varten. Asukkailla on oltava todellista 
sananvaltaa asioihin. 

– Ihmisille rakkaat ja ympäristölle 
tärkeät lähimetsät, kalliot ja rannat on 
säästettävä. Ilmastonmuutos ja luon-
non monimuotoisuuden hupenemi-
nen vaativat tehokkaita toimia, sanoo 
vuosaarelainen asukasaktiivi Helena 
Saarikoski.

Koronapandemia, hoitojonot ja työn-
tekijöiden uupuminen hälyttävät terve-
ys- ja sosiaalipalvelujen pahasta ali-
budjetoimisesta, sanoo vanhusneuvos-
ton jäsen Olli Salin. 

– Kaupungin satojen miljoonien yli-
jäämistä on ohjattava lisää rahaa pal-
veluihin potilasjonojen purkamiseksi, 
riittävän hoitajamitoituksen toteuttami-
seksi ja myös kotiin tarjottavien palve-
lujen lisäämiseksi.

Vanhuspalveluja on ajettu alas – on 
aika muuttaa suunta, esittää Helsingin 
soten toimistopalveluissa työskentele-
vä luottamusmies Anneli Korhonen. 

Hannu Aal tonen ,  te rminaa l im ies ,  Ro ihuvuor i .  Ar-
to  Ai ja la ,  l in ja -autonku l je t ta ja ,  P i tä jänmäen E läk-
keensaa ja t  ry :n  ha l l i tuksen jäsen  Kona la .  Mai ja 
Hakanen ,  ympär is töas ian tun t i ja ,  FT,  Keskuspu is-
to ryhmän ak t i i v i ,  P i rkko la .  Yr jö  Hakanen ,  to im i t -
ta ja ,  P i rkko la .  Päiv i  Hedman ,  te rveydenho i ta ja , 
Me l lunmäk i .  Joonika Kaukoranta ,  kaupunk iak t i -
v i s t i ,  Mer ihaka .  Kat ja  K iuru ,  näy t te l i j ä ,  psyko -
te rapeut t i .  Mer ikukka Kiv ihar ju ,  l au la ja ,  Ka l l io . 
Annel i  Korhonen ,  by råsekre te ra re / to im is tos ih -
tee r i ,  l uo t tamusmies ,  Kanne lmäk i .  Jenni  Kor -
honen ,  t radenomi ,  I täkeskus .  Mikko Korhonen , 
op iske l i ja ,  HuK,  Pak i la .  Matt i  Lai t inen ,  omaisho i -
ta ja ,  k i r ja i l i j a ,  Va l l i l a .  Arvo Lehtomäki ,  merko -
nomi ,  Ka l l io .  Heikki  Männikkö ,  laborant t i ,  to im i t -
ta ja ,  Hermanni -Val l i la .  Sante  Ngiesi ,  op iske l i ja , 
Kontu la .  Marjut  Ol l i tervo ,  tanss i ta i teen mais te r i , 
Ou lunky lä .  Vi l le  Rahika inen ,  l e ipomotyö lä inen , 
pää luo t tamusmies ,  Puk inmäk i .  Laura Rontu ,  FT, 
meteoro log ian  dosent t i ,  vanhempi  tu tk i ja ,  Ro ihu-
vuor i .  Helena Saar ikoski ,  FT,  dosent t i ,  t ie tok i r -
ja i l i j a ,  Ka l lah t i  Ka l l v i k  ry :n  puheen joh ta ja ,  Vuo-
saar i .  Jur i  Saar ikoski ,  kuva ta i te i l i j a ,  Va l l i l a .  Ol-
l i  Sa l in ,  He ls ing in  vanhusneuvos ton  jäsen,  Her -
mann i -Va l l i l a  Seuran puheen joh ta ja .  Ti ina  Sand-
berg ,  SKP:n  pääs ih teer i ,  ympär is tösuunn i t te l i j a 
amk,  Pu is to la .  Antt i  Seppänen ,  tanss i ta i te i l i j a , 
Haaga.  JP Väisänen ,  SKP:n  puheen joh ta ja ,  käs i -
te ta i te i l i j a ,  K luuv i . 
(Ehdokas l i s ta  täydentyy. )

-yhte i s l i s ta

-yhtei s l i s ta
– Monet ikäihmiset ovat hätää kär-

simässä. Palvelut on turvattava kaikille 
ikääntyneiden ihmisarvoa kunnioittaen 
ja myös kielilakia noudattaen.

Seuraavalla valtuustokaudella teh-
dään merkittäviä päätöksiä, joihin vai-
kutetaan nyt. 

– Itse innostuin vasta näin vanhem-
pana politiikkaan mukaan käytännön 
tasolla. Tätä ennen yli 30 vuotta kes-
keytymätöntä kolmivuorotyötä tehdes-
sä näin, ettei aika eikä työ jousta niin 
paljon, jotta voisi hoitaa muuta siinä 
ohessa, siten kun olen tottunut työni 
tekemään. Asukkaiden Helsinki -listan 
vaaliohjelma on tosi hyvä ja mielellä-
ni seison sen takana, kertoo Arto Aija-
la, eläkkeellä oleva linja-autonkuljetta-
ja, pitkän linjan ay-aktiivi ja työsuojelun 
asiantuntija. 

Asukkaiden Helsinki -yhteislista kut-
suu mukaan vaalikampanjaan ja yh-
teistyöhön, jotta Helsingin kehityksel-
le annetaan uusi suunta asukkaiden ja 
luonnon hyväksi. 

www.asukkaidenhelsinki.fi

YRJÖ HAKANEN
”Valtuuston omatunto”, ”ahkerin val-
tuutettu”, ”valtuuston puhujamestari”, 
”tietää ja uskaltaa”. Tässä muutamia 
luonnehdintoja vuosilta 2005–2017, 
jolloin Yrjö Hakanen oli kaupunginval-
tuustossa SKP:n ja Helsinki-listojen 
edustajana.

Hakanen toimii muun muassa Kes-
kuspuistoryhmässä, Stadin asukastalo-
ja puolustavassa verkostossa, rauhan-
liikkeessä ja Karl Marx -seurassa. Hän 
on Vapaus valita toisin ry:n hallituksen 
jäsen, SKP:n Helsingin piirin puheen-
johtaja, Euroopan vasemmiston Itä-
Euroopan työryhmän jäsen ja Pakilan 

Helsinkiläisillä on osaamista, ideoita ja aktiivisuutta kotikaupunkimme 
kehittämiseksi. Toistuvasti joudumme kuitenkin kuulemaan ja lukemaan 
päätöksistä, jotka on tehty asukkaiden tarpeet ja mielipiteet sivuuttaen. 

Olen ollut mukana asukastoiminnassa muun muassa lähiterveys-
asemien, vanhuspalvelujen, asukastalojen, viheralueiden ja kulttuu-
riympäristöjen puolesta. Kaupunginvaltuuston jäsenet ovat loista-
neet yleensä poissaololla. Useimmat eivät edes vastaa asukkaiden 
viesteihin. 

Porvarihallituksen vaihtuminen pari vuotta sitten ”uuteen punamul-
taan” herätti optimistisia muutoksen odotuksia. Mitään tällaista ei ole 
kuitenkaan näkynyt Helsingissä, vaikka vihreillä ja vasemmistolla on 
valtuustossa enemmistö.

*****

Edessä on poikkeuksellisen isoja haasteita, joista ei selvitä jatkamal-
la entiseen tapaan.

Koronapandemia on lisännyt hoito- ja hoivavajetta. Se näkyi jo ai-
emmin muun muassa vanhuspalvelujen surkeana tilana, potilasjonoi-
na, lasten ja nuorten ongelmina sekä työntekijöiden uupumisena. On 
korkea aika päästä eroon palvelujen alibudjetoinnista, joka lisää eriar-
voisuutta ja hyödyttää vain yksityistä bisnestä.

Helsingille on ainoana kuntana jäämässä sote-uudistuksessa vas-
tuu perustason palveluista. Uudesta valtuustosta riippuu, ovatko ne lä-
hipalveluja, jotka kaupunki itse tuottaa – vai jatkuuko palvelujen keskit-
täminen ja yksityistäminen. 

Työttömyys on koronakriisin myötä iskenyt Helsinkiin vielä kovem-
min kuin 90-luvun alun lama. Samaan aikaan vastuuta työttömien pal-
veluista on siirretty TE-keskukselta kaupungille. Tässä tilanteessa on 
erityisen selvää, että työllisyyttä ja työttömiä ei saa jättää markkinoiden 
varaan. Uusia johtopäätöksiä tarvitaan myös edullisten vuokra-asunto-
jen osuuden lisäämiseksi. 

Dramaattisin haaste on hillitä ilmastonmuutosta ja luonnon moni-
muotoisuuden hupenemista. Helsingissä tarvitaan kiireellisesti ratkai-
suja, joilla päästään eroon kivihiilen polttamisesta, kasvatetaan joukko-
liikenteen osuutta ja lopetetaan rakentaminen viheralueille. 

Jotain on asioiden tärkeysjärjestyksissä pahasti vialla, kun keskellä 
koronakriisiä kaupunki kasaa valtavia ylijäämiä ja hallitus tekee kym-
menen miljardin hävittäjäkauppoja.

*****

Lain mukaan kunnan toiminta perustuu asukkaiden itsehallintoon ja 
valtuuston tulee edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdolli-
suuksia. Tuskin löytyy montaa helsinkiläistä, joka kokee näin tapahtu-
van. Nykyinen johtamisjärjestelmä onkin syytä arvioida uudelleen en-
nen muuta lähidemokratian ja asukkaiden itsehallinnon näkökulmasta. 

Olin edellisten vaalien jälkeen pitkään sitä mieltä, että on uusien 
kasvojen aika. Seurattuani, miten vähän tukea valtuustosta on löytynyt 
asukkaiden, kansalaisliikkeiden ja kaupungin työntekijöiden esityksille, 
päätin pyrkiä takaisin valtuustoon. Tähän vaikutti sekin, että syntyi uu-
denlainen, puolueisiin sitoutumaton ja puoluerajat ylittävä Asukkaiden 
Helsinki -yhteislista. Haluan olla mukana viemässä asukkaiden äänen 
valtuustoon ja toiminnassa lähiluonnon, lähipalvelujen, lähidemokrati-
an ja tasa-arvon puolesta. 

YRJÖ HAKANEN

työväentaloa ylläpitävän kulttuurisääti-
ön hallituksen jäsen. 

Yrjö Hakanen on ollut aloitteen-
tekijöitä laajoille vetoomuksille La-
pinlahden puolesta, Postin lakkolais-
ten tueksi ja HX-hävittäjähankinnan 
uudelleenarvioimiseksi.

Hän on tehnyt kuntapolitiikas-
ta ja sote-uudistuksesta useita kirjo-
ja, mm. Markkinoiden vai ihmisen hy-
väksi, Asukkaiden vai yhtiöiden valta? 
ja Kuntapamfletti. Hänen työnsä tulok-
sena on julkaistu uudelleen suomeksi 
Marxin Pääoma, uutta marxilaista tutki-
musta, Elvi Sinervon runot ja Agitprop-

Lukijalle

-LISTAN EHDOKKAAT
ASUKKAIDEN HELSINKI 

laulukirja. Pro gradu -tutkielmansa Ha-
kanen teki Helsingin yliopiston valtio-
tieteelliseen tiedekuntaan Urho Kekko-
sesta. Lisäksi hän on toimittanut kirjoja 
SKP:n linjasta ja historiasta.

Pirkkolassa asuva Yrjö Hakanen on 
naimisissa. Hänellä on kaksi aikuista 
lasta. 

YRJO.HAKANEN@SKP.FI 
WWW.YRJOHAKANEN.FI 
WWW.FACEBOOK.COM/

HAKANENYRJO 
TWITTER @YRJOHAKANEN 

INSTAGRAM @YRJOHAKANEN

Yrjö Hakasen tukiryhmän 
vaalilehti 2021. 
Päätoimittaja 

Markku Onnela. 
Taitto 

Outi Mentula. 

Lehden julkaisemista on 
tukenut SKP:n Maunula-

Pakilan osasto. 

Tukitili OKO FI20 5721 
4620 0639 65 (SKP 

Maunula-Pakilan osasto, 
viestiin merkintä: 

vaalituki).
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Helsingin kaupungin on poikkeukselli-
sen rikas ja on tehnyt vuodesta 2003 
alkaen jatkuvasti ylijäämää eli voittoa. 
Kaupunki teki jopa viime vuonna, kes-
kellä koronakriisiä ylijäämää 499 mil-
joonaa euroa. Tähän päälle tulevat vie-
lä kaupungin liikelaitosten ja yhtiöiden, 
kuten Helenin, liikevoitot. 

Valtuuston tälle vuodelle hyväksy-
män budjetin ja vuosien 2021–2023 ta-
loussuunnitelman tavoitteena on jatkaa 
ylijäämien kasaamista sadoilla miljoo-
nilla euroilla. Kaupungin toimintamenot 
ovat nykyisin noin 4,8 miljardia euroa. 

Voittoa jopa 

peruspalveluilla

Vielä kymmenen vuotta sitten Helsin-
gin ylijäämiä selitti suurelta osin se, että 
Helsingin energia ja satama olivat kun-
nallisia liikelaitoksia, joiden voitot olivat 
osa kaupungin tilinpäätöstä. Ne muut-
tivat yhtiöksi vuonna 2015 ja siitä alka-
en niiden tuloksesta pääosa on jätetty 
yhtiöiden omaan taseeseen. 

KAUPUNKI TEKEE JÄTTIVOITTOJA KESKELLÄ KORONAKRIISIÄ

Vuosi       Kaupungin ylijäämä  Kaupunkikonsernin ylijäämä

2016          465 milj.euroa  598 milj.euroa

2017          481 milj.euroa   648 milj.euroa

2018          407 milj.euroa   528 milj.euroa 

2019         379 milj.euroa  504 milj.euroa 

2020         499 mil.euroa 

Kaupunki tekee siis nykyään yli-
jäämää perustoiminnallaan, ilman tu-
losta aiemmin kasvattaneita energia-
laitoksen parin sadan miljoonan liike-
voittoja. Lain mukaan kunnan ja sen 
järjestämien palvelujen tarkoitus ei 
kuitenkaan ole tuottaa voittoa, vaan 
edistää asukkaiden hyvinvointia ja 
vaikutusmahdollisuuksia.

Ylijäämistä osa on käytetty esimer-
kiksi investointeihin, mutta iso osa on 
kasattu pankkitileille. Viimeisimmässä 
konsernitilinpäätöksessä tällaisia mi-
hinkään tarkoitukseen sitomattomia ra-
havaroja oli 1,6 miljardia euroa. Kaiken 
lisäksi kaupungilla on jo pitkään ollut 
lainasaavavia enemmän kuin velkoja. 

Kun olin SKP:n ja Helsinki-listo-
jen edustajana kaupunginvaltuustos-
sa, tein joka vuosi ehdotukset talous-
arvion muuttamiseksi niin, että satojen 
miljoonien ylijäämistä ohjataan lisää 
rahaa muun muassa palveluihin, työlli-
syyteen, asumiseen ja ympäristöinves-
tointeihin. Muut valtuustoryhmät kuiten-
kin siunasivat ylijäämien kasaamisen. 

Rahat tai henki?

Kun ylijäämiä alettiin kasata, sitä pe-
rusteltiin varautumisella pahan päivän 
varalle. Nyt elämme keskellä korona-
kriisiä ja kiihtyvää ilmastonmuutosta, 
työttömyys on kasvanut vuodessa yli 
60 %, potilasjonot pidentyneet tuhan-
silla, lasten ja nuorten ongelmat lisään-
tyvät, kulttuurin ja monien muiden alo-
jen talous romahtanut… 

Eikö nyt ole ”paha päivä”? Jos yli-
jäämistä ei näissä kriiseissä ohjata li-
sää rahaa terveyteen, kouluihin, van-
huspalveluihin, työllistämiseen, jouk-
koliikenteeseen, kulttuuriin ja muihin 
kaupungin perustehtäviin, niin milloin? 

Oikeistolle julkiset palvelut ovat ai-
na olleet ”rasite” ja se haluaa siirtää 
osan kuntien palveluista yksityisille 
firmoille. Mutta miksi nykyisessä Hel-
singin valtuustossa myös muut hyväk-
syivät sen, että ylijäämien kasaami-
nen on tärkeämpää kuin asukkaiden 
hyvinvointi? 

YRJÖ HAKANEN

HELSINGIN KAUPUNGIN YLIJÄÄMÄT

Kokoomus ajaa Helsingin kaupungin liikennelai-
toksen HSL:n ja rakentamis- ja ympäristöpalve-
luja hoitavan Staran pilkkomista ja yhtiöittämistä. 
Yhtiöittämistä perustellaan kilpailuttamisen tuo-
milla säästöillä. Kokemukset maailmalta kertovat 
toista. Yhtiöittämisestä hyötyisi yksityinen bisnes, 
joka hamuaa osaa HKL:n ja Staran liikevaihdosta. 

Asukkaiden ja työntekijöiden kannalta yhtiöittämi-
nen tuo vain riskejä, toteaa SKP:n Helsingin pii-
rikomitea kannanotossaan. Se muistuttaa, että 
pilkkomalla ja kilpailuttamalla menetetään toimi-
van kokonaisuuden hyödyt. Ympäristö- ja työlli-
syystavoitteitakin on helpompi edistää, kun HKL 
ja Stara toimivat osana kaupungin organisaatiota. 
HKL:n ja Staran toimintaa pitää kehittää kunnallisi-
na liikelaitoksina ja erityisesti joukkoliikenteen tu-
kea tulee lisätä, esittää SKP:n piirikomitea. Raide-
liikennettä sekä rakennusten, katujen ja luonnon 
hoitoa ei pidä alistaa voitontavoittelulle. 

Työttömiä on Helsingissä nyt enemmän 
kuin 90-luvun syvimmässä lamassa. 
Työttömien työnhakijoiden määrä on 
kasvanut vuodessa yli 60 %, nuorten 
työttömyys jopa kaksinkertaistunut ja 
pitkäaikaistyöttömien määrä on nous-
sut 46 %. Koronakriisin jatkuminen 
tuo lisää lomautuksia, irtisanomisia ja 
konkursseja. 

Pitkäaikaistyöttömien, nuorten ja 
maahanmuuttajien työvoimapalve-
lut siirtyivät maaliskuun alussa valtion 
te-keskukselta kaupungin järjestettä-
väksi. Tämän työllisyyden kuntakokei-
lun alkaminen tiedettiin jo toista vuot-
ta sitten. Mutta missä ovat Helsingin 
työllisyysteot?

Yli 75 miljoonan 

sakkomaksu

Helsinki on pitkään maksanut Kelalle 
vuosittain noin 60 miljoonaa euroa työ-
markkinatuen korotettua kuntaosuutta 
sakkomaksuna siitä, että ei ole työllis-

TYÖTTÖMYYDEN RAJU KASVU 
– MISSÄ TYÖLLISYYSTOIMET?

tänyt pitkäaikaistyöttömiä. Viime vuon-
na sakkomaksu nousi 75,8 miljoonaan. 
Kun tämä budjetin ylitys tuotiin helmi-
kuussa kaupunginvaltuuston vahvistet-
tavaksi, kukaan ei ehdottanut mitään 
lisätoimia. 

Nykyisin kaksi kolmesta työttömäs-
tä on työllistymistä edistävien palvelu-
jen ja koulutuksen ulkopuolella. Pal-
jon riippuukin nyt siitä, laittaako kau-
punki itse lisää resursseja työllisyyden 
edistämiseen. 

Suomen suurimman 

työnantajan vastuu

Helsinki on Suomen suurin työnantaja. 
Kaupungin, sen liikelaitosten ja yhtiöi-
den henkilöstön määrä on noin 40 000. 
Työttömiä työllistetään kuitenkin ani 
harvoin kaupungin omiin tehtäviin, vaik-
ka niissä on liian vähän työntekijöitä.

–  Yhtiöittämällä ja ulkoistamalla toi-
mintoja kaupunki on esimerkiksi sata-
massa heikentänyt palkkoja ja jopa ir-

tisanonut työntekijöitä, vaikka valtuus-
to linjasi, että Helsinki ei irtisano ke-
tään, kertoo terminaalimies Hannu 
Aaltonen. 

Helsingin medialukiosta valmistunut 
Sante Ngiesi pitää nuorten työttömyyt-
tä erityisen huolestuttavana.

– Nuorissa on tulevaisuus, mutta 
potentiaalit menevät hukkaan, jos esi-
merkiksi ammatillisen koulutuksen jäl-
keen ei ole tarjolla koulutusta vastaa-
via työpaikkoja. Jos ei saa työkokemus-
ta, on vaikea päästä töihin. Tämä tulee 
kalliiksi myös yhteiskunnalle.

 Kontulassa asuva Sante Ngiesin 
mielestä oppisopimusten ja työssä op-
pimisen mahdollisuuksia pitäisi lisätä. 

Helsingillä on rahaa lisätä työpaik-
koja ja nostaa kunta-alan matalia palk-
koja. Asukkaiden Helsinki -lista esittää 
myös kokeiluja työajan lyhentämises-
tä 6+6-tunnin mallilla. Se voisi tapah-
tua palkkaa alentamatta, koska tuotta-
vuus kasvaa ja työttömyydestä aiheu-
tuvat menot vähenevät.

Samalla tavalla kuin viime vuosisadan alussa ra-
dikaalit taiteilijat availivat ikkunoita Eurooppaan, 
avataan nyt ovia taiteilijoiden työhuoneisiin, ajat-
teluun ja tulevaisuuden visioihin, ehdottaa JP Väi-
sänen, käsitetaiteilija ja SKP:n puheenjohtaja.  
– Lopetetaan kulttuurin hätätila. Työllistetään kult-
tuurityöntekijöitä ja taiteilijoita kulttuuritöihin kau-
pungille. Tanssijoita tanssimaan, kirjailijoita kir-
joittamaan ja kuvataiteilijoita kuvia tekemään. 
Kaupunki voisi aluksi tilata taidetta ja tapahtumia 
verkkoon ja virtuaaliin sekä odottamaan vapautta 
pandemiasta. 

Taiteilijat saisivat työstä palkkaa ja voisivat näin 
rakentaa omaa ja perheensä perusturvaa. Me 
asukkaat saisimme voimia koronakriisissä jaksa-
miseen. Auttaa eteenpäin, kun näkee, kuulee ja 
tuntee miten luovat ihmiset ymmärtävät nykyhet-
keä ja miten kulttuurin sulkutilasta voidaan raken-
taa ulospääsyä, visioi JP Väisänen. 

Helsingin kaupungin ylijäämät uusimpien tilinpäätösten mukaan. Kau-
punkikonsernin luvuissa ovat mukana liikelaitokset. Luvuissa eivät ole 
mukana kaupungin omistamien yhtiöiden, kuten Helenin ylijäämät.

569 milj.euroa

www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/tilipaatos/

STOPPI PALVELUJEN

LOPPU KULTTUURIN 

YHTIÖITTÄMISELLE

SULKUTILALLE 
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Nuorissa on tulevaisuus, mutta potentiaalit menevät hukkaan, jos ei saa työkokemusta ja töitä, kommentoi kontulalainen 
Sante Ngiesi.
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KENELLE JA KENEN EHDOILLA

Eteläsatama, Lapinlahti, Pirkkola, 
Kumpula, Meri-Rastila, Riistavuori, 
Stansvik… Ympäri Helsinkiä on syn-
tynyt asukasliikkeitä vastustamaan 
rakentamista viheralueille, rannoille 
ja arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin. 
Kenelle ja kenen ehdoilla Helsinkiä 
rakennetaan? 

Puhutaan asukkaiden osallisuu-
desta, mutta käytännössä suunnit-
telua ja päätöksiä ohjaavat raken-
nusliikkeet ja sijoittajat. Niille tär-
keintä ovat liikevoitot. Se näkyy uu-
sien asuntojen hintojen kohoamise-
na lähes kaksinkertaisiksi vain kym-
menessä vuodessa. Rakentamalla 
viheralueille ja rannoille, ensisijassa 
pieniä asuntoja ja kovan rahan tuo-
tantoa, ne saavat isommat voitot. 

Laaja kansalaisliike pysäytti 180 vuot-
ta sitten perustetun Lapinlahden sai-
raalan suojeltujen rakennusten myymi-
sen Luxemburgin veroparatiisirahoilla 
kiinteistöbisnestä tekevälle sijoitusyhtiö 
Nrepille. Samalla pysäytettiin myös esi-
tys kaavoittaa yhtiölle rakennusoikeutta 
Lapinlahden puistoon. 

Esitys Lapinlahden myymisestä oli 
kaupunkiympäristölautakunnan yksi-
mielisesti päättämästä ideakilpailus-
ta, jonka voittajalle luvattiin kiinteistö ja 
rakennusoikeutta. Muutenkin kyseen-
alaiseen kilpailuun saatiin lopulta vain 
Nrepin esitys eikä sekään vastannut 
kilpailuohjelmaa. 

Tässä vaiheessa Yrjö Hakanen 
käynnisti yhdessä Tuomo ”Tumppi” 
Valokaisen ja Maiju Tawastin kanssa 
adressin Lapinlahden puolesta. Tois-
ta sataa taiteen, tieteen ja kansalais-
toiminnan vaikuttajaa allekirjoitti vetoo-
muksen, johon kertyi lyhyessä ajassa 
vielä lisäksi 5 500 nimeä. Myös kymme-

net arkkitehdit ja monet järjestöt olivat 
liikkeellä. Myyntihankkeesta tuli jopa 
New York Timesin palstoilla ihmetelty 
kulttuuriskandaali. 

Lautakunnan enemmistö kään-
tyi lopulta vastustamaan Nrepin 
esitystä ja julkinen paine pysäyt-
ti myös pormestari Jan Vapaavuo-
ren (kok) yrityksen junailla myynti lä-
pi kaupunginhallituksessa. 

Lapinlahden tulevaisuus riippuu 
nyt siitä, minkä kannan vaaleissa va-
littava valtuusto ottaa. Kaupungin 
johdon tilaama selvitys ehdottaa uut-
ta suunnitelmaa, johon sisältyy mah-
dollisuus Lapinlahden myyntiin, ellei 
valtuusto päätä säilyttää ja kunnos-
taa Lapinlahtea kaupungin omistama-
na ja kaikille avoimena mielen hyvin-
voinnin, kulttuurin ja kansalaistoimin-
nan keskuksena.

www.yrjohakanen.fi/tuleeko-lapinlah-
desta-sittenkin-sijoituskohde/

LAPINLAHDEN 
MYYNNILLE STOPPI

PIRKKOLAN METSÄN PUOLUSTAJAT

Jan Vapaavuoren (kok) ja An-
ni Sinnemäen (vihr) johdolla kau-
punkisuunnittelu ja rakentaminen on 
alistettu yhä laajemmin sijoittaja- ja 
grynderivetoiseksi. Ara-säänneltyjen 
vuokra-asuntojen osuus on pudotettu 
vähitellen alle viidennekseen.

Asumisen hinta alas!

Asukkaiden Helsinki -yhteislista vaa-
tii suunnan muuttamista. Asuminen 
on perusoikeus. Jokaisella pitää ol-
la varaa asuntoon. Ihmisen kokoi-
nen mittakaava ja luonnonläheisyys 
ovat olleet Stadin hienous. On arvi-
oitava uudelleen nykyisen yleiskaa-
van rakentamistavoitteet ja lopetet-
tava viheralueiden kaavoittaminen 

Keskuspuisto on Helsingin vihreä kei-
das, jota asukkaat ovat joutuneet tois-
tuvasti puolustamaan rakennushank-
keilta. Viimeisin tapaus on vanhaan 
Pirkkolanmetsään annettu rakennuslu-
pa isolle monitoimihallille ja sen viereen 
tulevalle parkkialueelle.

Hanke perusteltiin vanhalla asema-
kaavalla, vaikka nyt on kyse kaksi ker-
taa isommasta hallista ja lisäksi vas-
toin kaavaa tehtävästä hehtaarin park-
kialueesta. Heti kun hanke tuli tietoon 
ja ennen kuin mitään päätöksiä oli teh-
ty, esitti Keskuspuistoryhmä Yrjö Ha-
kasen aloitteesta hallille vaihtoehtoi-
sia paikkoja Pirkkolan liikuntapuiston 
alueelle. 

Vaikka kolmen espoolaismiljonäärin 
perustaman yhtiön hanke ei vastannut 
asemakaavaa, asiaa ei viety lautakun-
taan. Rakennuslupa annettiin ilman jul-
kista keskustelua lautakunnan lupaja-
ostossa, yksimielisesti. Kaupungin-

hallituksessa sentään vihreiden ja Va-
semmistoliiton edustajat toistivat Kes-
kuspuistoryhmän esityksen vaihtoeh-
toisten paikkojen selvittämiseksi, mut-
ta hävisivät äänestyksen. 

Lyhyessä ajassa kerätty yli 14 000 
allekirjoittajan vetoomus ja Susanna 
Pitkäsen ideoima korona-ajan mielen-
osoitusten sarja nostivat esille mahdol-
lisuuden sopia hallille vielä uusi paik-
ka. Apulaispormestari Anni Sinnemä-
ki suistui painostuksen jälkeen lupaa-
maan, että kaupunki on valmis neuvot-
telemaan yhtiön kanssa, mutta kaupun-
ki ei tehnyt koskaan ehdotusta uudes-
ta paikasta. 

Kymmenen huippuasiantuntijaa 
esitti maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaista poikkeamispäätöstä, joita kau-
punki on muuallakin tehnyt. Sinnemäki 
ja toimialajohtaja Mikko Aho kuitenkin 
torjuivat sen.

Pro Luonto ry teki luonnonsuoje-

rakentamiseen. 
Asumisen hinta ei Helsingissä 

alene vain rakentamalla eikä var-
sinkaan kovan rahan asuntotuotan-
nolla. Painopiste on siirrettävä ara-
säänneltyyn vuokra-asuntotuotan-
toon. Kaupungin on lopetettava tont-
tien myyminen ja kohtuuttoma tont-
tivuokrien korotukset. Vuokralaisde-
mokratian alasajon sijasta sitä pitää 
laajentaa kaupungin asuntoyhtiö He-
kassa osallistuvalla budjetoinnilla.

Kun yksityisiä rakennusliikkei-
tä ei kiinnosta edullisten vuokra-
asuntojen rakentaminen, tarvitaan 
kaupungille oma, voittoa tavoittele-
maton rakennusliike. Ainakin pää-
kaupunkiseudulla tarvitaan myös 
vuokrasäännöstelyä. 

YRJÖ HAKANEN

lulain nojalla valituksen hallin raken-
tamisesta, mutta halliyhtiö otti oikeu-
den omiin käsiinsä. Se parturoi met-
sän hallin alueelta hakkuilla kesken 
oikeusprosessin.

– Toiminta Pirkkolan metsän puo-
lesta ja uhka uudesta oikeusjutusta 
saivat kuitenkin aikaan sen, että lau-
takunnat päättivät selvittää vaihtoeh-
toa parkkipaikoille. Samalla se on uu-
sillekin valtuutetuille muistutus siitä, 
miten tärkeä Keskuspuisto on meille 
asukkaille. Keskuspuiston nakertami-
selle pitää saada loppu perustamalla 
Helsinkiin kansallinen kaupunkipuisto, 
jonka osaksi määritellään muun muas-
sa Keskuspuisto kokonaisuudessaan, 
esittää Keskuspuistoryhmän aktiivi 
Maija Hakanen. 

www.yrjohakanen.fi/
tapaus-pirkkolan-metsa/

RAKENNETAAN?
HELSINKIÄ 
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Tammikuun lopulla räjäytettiin Kumpu-
lan asukkaiden perinteinen Keinukal-
lio vedoten 25 vuotta vanhaan asema-
kaavaan, joka mahdollisti päiväkodin 
rakentamisen tontille. Kaupunki aloitti 
räjäytystyöt jo ennen kuin korkein hal-
linto-oikeus oli käsitellyt sille asiasta 

KUMPULAN KALLIO RÄJÄYTETTIIN

Käytännössä suunnittelua ja päätöksiä 

ohjaavat rakennusliikkeet ja sijoittajat.

Vihdintien tulevan kaupunkibulevar-
din varrelle kaavoitetaan massiivista 
rakentamista. Se uhkaa tuhota valta-
osan Riistavuorenpuistosta, joka on 
Länsi-Helsingin harvoja vähän laajem-
pia metsäisiä viheralueita ja asukkaille 
tärkeä ulkoilu- ja virkistysalue. 

Kaupungin strategioissa puhutaan 
luonnon monimuotoisuuden vaalimi-
sesta, mutta käytännössä toimitaan 
päinvastoin. Toteutuessaan kaupunki-
bulevardi katkaisee Helsingin läntisen 
vihersormen, vaikka vihersormia luvat-
tiin vahvistaa.

www.facebook.com/
groups/1018615198336236

RIISTAVUOREN METSÄ

Vuosaareen ollaan kaavoittamassa ra-
kentamista useilla viheralueille ja ran-
noille. Kansalaistoiminta toi syksyllä 
tulosta, kun kaupunkiympäristölauta-
kunta päätti, että rakentamisesta Meri-
Rastilan metsään luovutaan. Meri-Ras-
tilan metsä on osa vihersormea, joka 
jatkuu lännessä Ramsinniemen kautta 
Vartiosaareen ja idässä Mustavuoreen 

MERI-RASTILA 
JA KALLAHTI

ja Sipooseen. 
Vuosaaressa asuvan Helena Saa-

rikosken aloitteesta on syntynyt toi-
mintaa myös Pohjavedenpuiston, Ul-
laksenpuiston ja Iso-Kallahden puiston 
pelastamiseksi kaupunkiympäristötoi-
mialan esittämältä rakentamiselta. 

www.facebook.com/KallahtiKallvik/

GRYNDEREIDEN ETELÄSATAMA 

Helsingin arvokkaimman ranta-alueen 
rakentamista aletaan suunnitella sijoit-
tajien ja rakennusliikkeiden toimesta. 
Kokoomus, vihreät, SDP, perussuo-
malaiset ja RKP siunasivat esityksen 

suunnittelukilpailusta, jonka voittaneel-
le rakennusliikkeelle tai sijoittajalle va-
rataan Kauppatorin laidalta Tähtitornin-
mäelle ja Olympiaterminaalin luo ulot-
tuvan alueen tontit. Vasemmistoliitto oli 

tehdyn valituksen.
Asukkaat esittivät päiväkodille vaih-

toehtoisia paikkoja, esimerkiksi viereis-
tä tyhjää hiekkakenttään, jolla sijainnut 
koulu oli jo aiemmin purettu. Päättäjät 
eivät asukkaiden hyvissä ajoin 2018 
tekemiin esityksiin edes vastanneet – 

ja nyt selitettiin, ettei suunnitelmia voi 
enää muuttaa. 

www.yrjohakanen.fi/
kumpulan-kallion-rajayttajat/

KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO
Edellinen kaupunginvaltuusto hyväk-
syi kuntalaisaloitteen laajan idästä län-
teen ja etelästä pohjoiseen ulottuvan 
kansallisen kaupunkipuiston perusta-
miseksi Helsinkiin. Kyse on maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukaisesta arvok-
kaiden luonto- ja kulttuuriympäristöjen 
sekä virkistysalueiden laajasta koko-
naisuudesta, jonka säilyttämiseen ja 
hoitamiseen kaupunki sitoutuu.

Jos Helsinkiin perustetaan laaja 
kansallinen kaupunkipuisto, ei asuk-
kaiden tarvitse erikseen kamppail-
la jokaisesta tärkeästä viheralueesta 
ja kulttuuriympäristöstä. Kokoomus ja 
kaupunkiympäristötoimialan virkamies-
johto vastustavat tätä ja haluavat säi-
lyttää mahdollisimman vapaat kädet 
rakentamisessa.

Perustamisselvityksen valmistelus-
sa sai selvästi eniten tukea laaja vaih-
toehto, joka vastaa myös lain mukaisia 
kriteerejä. Lautakunnassa vihreiden, 
SDP:n ja Vasemmistoliiton edustajat 
tyytyivät kuitenkin perustamisselvityk-

sen tekemiseen vain ”Keskuspuiston ja 
Haltialan muodostaman ytimen pohjal-
ta”. Tällainen rajaus jättäisi ulkopuolel-
le mm. suurimman osan Helsinkipuis-
tosta, rakennetut kulttuuriympäristöt ja 
merellisen Helsingin. 

eri mieltä vain siitä, missä vaiheessa 
arkkitehtuuri- ja designmuseon suun-
nittelukilpailu järjestetään. 

www.yrjohakanen.fi/rakennusfirmoille-
jattibisnes-etelasatamaan/

““

Asukkaiden Helsinki -lista kannat-
taa laajan kansallisen kaupunkipuiston 
perustamista. 

yrjohakanen.fi/helsinkiin-vain-kansalli-
sen-kaupunkipuiston-tynka/

Rauhantanssi Kallahden Pohjavedenpuistossa kesällä 2018.
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LÄHIKAUPAN JA 
REILUN OSUUSTOIMINNAN

Vallilan ja Koskelan nuorten järjettömi-
en, väkivaltaisten tragedioiden syistä ja 
taustoista emme varmaan koskaan saa 
täyttä selvyyttä. Koulun ja lastensuoje-
lun syyttely ei tilannetta muuta. Mielek-
käämpää on pohtia, miten tällaiset tra-
gediat voidaan jatkossa ehkäistä.

Mielestäni olennaisinta on aikuisten 
läsnäolo lasten ja nuorten arjessa ja 
juhlassa, lasten ja nuorten kuuntelemi-
nen, kuuleminen, keskusteluyhteyden 
aikaansaaminen ja sen ylläpitäminen, 
niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajal-
lakin. Siihen voimme kaikki osallistua, 
niin kouluvuosina, koulupäivinä kuin 
niiden jälkeen.

Kuulemiseen tarvitaan lisää pysy-
viä ja oikeasti kuuntelevia aikuisia kou-
luun ja muuhun nuorten elämänpiiriin, 
vapaa-aikaan, myös kotiin. Pysyvillä 
aikuissuhteilla on todellista merkitystä, 
lyhyet projektit projektityöntekijöineen 
eivät yksin auta. Viranomaisia ja heil-
le puhumista nuoret yleensä vierasta-
vat, tavallisia, turvallisia aikuisia eivät.

*****

Resurssien lisääminen päiväkoteihin ja 
alakouluihin on varhaista puuttumista, 
jonka merkitys säilyy. Yhteyden luomi-
nen alakouluikäisiin on yleensä help-
poa ja yhteys säilyy myöhemminkin, 

KOSKELA JA VALLILA – MITEN IRTI KIUSAAMISESTA
mikäli aikuinen vain pysyy mukana. Ti-
lanteen huomaa, kun kuka tahansa ai-
kuinen pysähtyy välitunnilla koulun pi-
halle, hänet ympäröi heti uteliaiden las-
ten piiri. Jokainen haluaa tulla nähdyksi 
ja kuulluksi. 

Varhaiskasvatuksessa ja opetuk-
sessa tarvitaan lisää aikuisia, lisää eri-
tyislasten tukea ja moniammatillista yh-
teistyötä. Liian moni ongelma jää hoita-
matta resurssipulan vuoksi. Varhainen 
puuttuminen on nyt sanoja, ei tekoja.

Nykyiset salassapitomääräykset tai 
niiden tulkinnat ehkäisevät nopeaa rea-
gointia viranomaisyhteistyössä. Niihin 
on tärkeä saada muutos, joka mah-
dollistaa yhteistyön lasten ja nuorten 
parhaaksi. 

Tarvitaan myös lisää itseohjautuvia 
toiminnan mahdollisuuksia koulupäi-
vään ja sen jälkeen. Toki ohjattua ker-
ho- ja vapaa-ajan toimintaa tarvitaan, 
mutta ohjattuun toimintaan eivät yleen-
sä osallistu ne, jotka tukea eniten tarvit-
sevat. Tarvitsemme lisää vapaa-ajan ti-
loja iltoihin ja viikonloppuihin. 

Kaupungin nuoriso-ohjaajien toi-
minnan painopiste on hyvä siirtää 
sinne missä lapset ja nuoret ovat, ei 
vain kriisitilanteessa, vaan pysyvänä 
ratkaisuna.

*****

Monessa koulussa on kiusaamiselle 
nollatoleranssi, kiusaamiseen puutu-
taan heti, kun se havaitaan. Valtaosa 
kiusaamisesta tapahtuu kuitenkin kou-
lumatkalla, vapaa-ajalla tai netissä, ja 

Palvelujen keskittäminen valtaviin terveys- ja 
hyvinvointikeskuksiin uhkaa lopettaa Kivikon, 
Puistolan, Suutarilan, Pihlajamäen, Palo-
heinän, Maunulan, Haagan, Pitäjänmäen, 

Munkkiniemen, Laakson, Töölön ja Viiskul-
man terveysasemat. 

Kontulaan ja Laajasaloon jäisi vain sivupiste. 
Kannelmäen terveysasema ulkoistetaan ja sit-

ten kaupunki luopuu siitä. 
Jos suunnitelma toteutuu, jäävät lähiterveysase-
mat ehkä vain Jakomäkeen, Lauttasaareen ja 

Malminkartanoon. 
– Mutta asukkailla on tähän vielä sanansa 

sanottavana.

silloin se ei tule aina koulun tai kotien 
tietoon. 

Kuinka saada nuoret ilmoittamaan 
kiusaamisesta? Ja kuinka vahvistaa 
asenteita, joilla kiusaamista ei suvai-

ta kaveripiirissä? Monen nuoren maa-
ilmassa kiusaamisesta ilmoittaminen 
koetaan vasikoinniksi. Sitä kartetaan 
tai pelätään. Monilla kouluilla on tä-
hän hankkeita, mutta nekään eivät yk-
sin riitä. 

Tarvitaan lisää ryhmäytyspäiviä, lei-
rikouluja, retkipäiviä ja muita tapahtu-
mia, joissa alueen nuorten kanssa toi-
mivilla aikuisilla ja nuorilla on mahdolli-
suus tutustua toisiinsa ja luoda luotta-
muksellisia suhteita.

Aiemmin Helsingin poliisilla oli hyvin 
toimiva aluepoliisijärjestelmä, mutta se 
lakkautettiin. Kun se vielä toimi, oman 
aluepoliisin vierailu koululla muuttui ar-
kiseksi ja yhteydenotto ja ilmoituskyn-
nys madaltuivat selvästi.

Lasten ja nuorten turvallisemman 
elinympäristön ja turvaverkostojen li-
säämiseen on löydyttävä resursseja; 
lisää kouluvalmentajia, lisää aikuisia 
kouluihin, lisää nuorisopsykiatrian pal-
veluja, lisää resursseja lastensuojelu-
työhön, terapiaan ja nuorisotyöhön, li-
sää psykologeja, sosiaalityöntekijöitä… 

Ongelma on ratkaistavissa, jos vain 
tahtoa löytyy ja resursseja kohdenne-
taan oikein. Pelkkä puhe ei riitä.

HEIKKI TAKKINEN
Käpylä

Suunnitelmat palvelujen keskittämises-
tä 6–7 jättikeskukseen uhkaavat lopet-
taa suurimman osan Helsingin lähiter-
veysasemista. Samaan aikaan mittauk-
set asiakastyytyväisyydestä ja lääkäriin 
pääsyn odotusajoista osoittavat, että 
parhaimmat tulokset ovat monilla lope-
tettavaksi esitetyillä lähiterveysasemilla 
ja selvästi kehnoimmat Kalasataman ja 
Vuosaaren uusilla suurilla keskuksilla. 

Kokoomuslainen pormestari hehkut-
taa ”maailman toimivinta kaupunkia” ja 
vihreät puhuvat vaaleissa ”15 minuu-
tin kunnasta”. Käytännössä niin kokoo-
mus, vihreät kuin muutkin nykyiset val-

LÄHITERVEYSASEMAT 

tuustoryhmät ajavat palvelujen keskit-
tämistä, mikä vaikeuttaa etenkin van-
husten, lapsiperheiden ja pienitulois-
ten asemaa. 

Terveys- ja sosiaaliasemien keskit-
täminen jättikeskuksiin irrottaa tervey-
denhoitoa ja sosiaalityötä asuinalueis-
ta ja arjesta, joissa palvelujen tarpeet 
muodostuvat ja joissa pitäisi ehkäistä 
ennalta sairauksia ja ongelmia. 

– On karua, jos joutuu hakeutumaan 
hankalankin matkan takaa sairaana 
Kalasataman kaltaiselle asemalle, jos-
sa kokee olevansa kasvoton numero. 
Myös työntekijöille lähiterveysasemal-

la on ihan toisenlaista tehdä töitä, kun 
tuntee asukkaita ja aluetta, kommentoi 
Mellunmäessä asuva terveydenhoitaja 
Päivi Hedman.

Korona-ajan 

opetuksia

Korona-aika ja kaupunginosien eriyty-
minen ovat korostaneet lähipalvelujen 
merkitystä. Lähiterveysasemien lopet-

taminen ei nousekaan asukkaiden tar-
peista. Se on outo sekoitus teollisuu-
desta lainattua tuottavuusajattelua, 
kiinteistöbisnestä ja yksityisen terveys-
bisneksen edistämistä.

Sote-lautakunnan yksimielisesti siu-
naama palvelujen keskittäminen suu-
riin terveys- ja hyvinvointikeskuksiin ei 
vastaa nykyaikaisen kansanterveys-
työn tavoitteita. 

On aika muuttaa suuntaa: turva-

ta lähiterveysasemien kattava verkos-
to, lisätä niiden resursseja ja kehit-
tää moniammatillista sote-yhteistyö-
tä myös lähipalveluissa. Asukkaiden 
Helsinki -yhteislista vastustaa julkis-
ten palvelujen yksityistämistä ja edel-
lyttää lähipalvelujen turvaamista myös 
sote-uudistuksessa. 

PELASTETTAVA

UHANALAISET
TERVEYSASEMAT
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Maunulan terveysasema kuuluu Helsingin parhaisiin – mutta sekin aiotaan lopettaa noin kymmenen vuoden kuluessa.
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Helsingissä neljä vuotta sitten käyt-
töönotettu uusi johtamisjärjestelmä ei 
ole parantanut demokratiaa vaan kes-
kittänyt valtaa etenkin pormestarille. Se 
on vahvistanut elitististä vallankäyttöä. 
Sen sijaan asukkaiden osallistuminen 
on irrallaan kaupungin johtamisesta, 
vailla todellista vaikutusta. Näin voi tii-
vistää Tampereen yliopiston tutkijaryh-
män arvion, joka julkistettiin helmikuun 
lopulla.

Kriittinen on myös BIBU-hankkeen 
tutkijoiden arvio osallistuvan budjetoin-
nin kokemuksista Helsingissä. Kaupun-
ki on käyttänyt asukkaiden esittämiin ja 
äänestyksessä valitsemiin hankkeisiin 
alle promillen budjetista. Osallistuva 
budjetointi on jäänyt yksittäisiksi hank-
keiksi eikä ole lähidemokratiaa, johon 
kuuluisivat myös asukasfoorumit ja pit-
käjänteinen alueellinen kehittäminen. 

Miksei 

pormestarimallia 

hylätä?

Kun johtamisjärjestelmästä päätet-
tiin, varoitin SKP:n ja Helsinki-listojen 
edustajana vallan keskittymisestä ja 
jättikokoiseksi yhdistettyjen toimialo-
jen hierarkkisen byrokratian kasvusta. 
Valtuustossa vain minä ja sitoutuma-
ton René Hursti vastustimme tätä por-
mestari- ja jättitoimialamallia. 

Jan Vapaavuori (kok) on pormes-
tarina kasannut itselleen valtaa vielä 

PORMESTARIMALLI 

enemmän kuin silloin päätettiin. Hän on 
perustanut kaupungin päätöksiä ohjaa-
maan johtoryhmän, palkannut esikun-
taa ja ottanut sille muidenkin toimialo-
jen isojen päätösten valmistelua. 

Kritiikistä huolimatta yksikään nykyi-
sistä valtuustoryhmistä ei ole esittänyt 
pormestarimallista luopumista.

Osallistuvan 

budjetoinnin rajat

SKP ja Helsinki-listat esitti Helsingis-
sä ensimmäisenä osallistuvaa budje-
tointia. Erityisesti kokoomus ja vihreät 
torjuivat kuitenkin alueellisten lähide-
mokratian elinten muodostamisen. Li-
säksi osallistuvasta budjetoinnista teh-
tiin projekteja, jotka eivät saa koskea 
kaupungin varsinaista toimintaa eivät-
kä kestää kuin noin vuoden.   

Kaupungin palvelujen ja muiden 
perustehtävien hoitamisessa osallistu-
vasta demokratiasta ei ole tietoakaan. 
Asukkaiden yli on kävelty, kun terveys-
asemia ja muita lähipalveluja on lope-

tettu ja alettu keskittää jättikeskuksiin. 
Esimerkiksi apulaispormestari An-

ni Sinnemäen (vihr) johtama kaupun-
kiympäristöntoimiala kyllä neuvottelee 
ja sopii rakennusliikkeiden, sijoittajien 
ja kauppaketjujen kanssa, mutta asuk-
kaiden mielipiteistä ei piitata. 

Päätös kaupungin arvokkaimman 
ranta-alueen, Eteläsataman suunnit-
telukilpailusta on puolestaan esimerk-
ki siitä, miten jopa asemakaavojen val-
mistelua on ulkoistettu gryndereille ja 
kiinteistösijoittajille. 

Asukkaiden Helsinki -yhteislista ha-
luaa viedä asukkaiden äänen valtuus-
toon ja avata lisää vaikuttamisen mah-
dollisuuksia myös vaalien välillä. Se 
haluaa pormestarivallan sijaan kehit-
tää lähidemokratiaa, kuten osallistuvaa 
budjetointia, nuorisovaltuustoa ja kau-
punginosavaltuustoja, joilla on todellis-
ta päätösvaltaa. 

YRJÖ HAKANEN
Asukkaiden Helsinki -yhteislistan 

kuntavaaliehdokas

VOI VAIKUTTAA

 Ì Hakanen oli käynnistämäs-
sä toimintaa kaupungin asukasta-
lojen puolesta ja asukastalot säi-
lyivät.  

 Ì Stadin ikäohjelma saatiin val-
tuuston päätettäväksi. Riittäviä re-
sursseja ei kuitenkaan saatu. 

 Ì Aloite osallistuvasta budje-
toinnista eteni valtuuston demo-
kratiaryhmän kautta päätöksiin, 
vaikka toteutus jäi suppeaksi. 

 Ì Aloitteet Maunula-talosta ja 
sen osallistuvasta demokratiasta 
toivat tulosta. 

 Ì Saamen kielen ja saamenkie-
listä opetusta koskeva aloite to-
teutui.  

 Ì Vuoden 1918 punavankileirien 
historiaa koskeva aloite johti laa-
jaan tutkimukseen ja sen julkaise-
miseen. 

 Ì Pakilan nuorisotalon lopetta-
minen torjuttiin alueen järjestöjen 
ja valtuutettujen kanssa. 

 Ì Työväenopiston Oulunkylän 
toimipiste sai jatkoa. 

 Ì Helenille ensimmäinen velvoi-
te tarjota kiinteistöille aurinko- ja 
muun uusiutuvan energian hyö-
dyntämistä. 

 Ì Sote-viraston ostopalveluihin 
vahvistettiin työehtosopimusten 
yleissitovuus. 

 Ì Päihdekuntoutuksen ylivel-
kaisille lapsiperheille tukea. 

 Ì Mellarin ja Kontupisteen tie-
totekniikkapalveluille jatko. 

 Ì Oikeusasiamiehen moitteet 
sote-virastolle virheistä asunnon-
muutostöissä. 

 Ì Tietotekniikan avointen raja-
pintojen määrittely eteni kaupun-
gin toiminnassa. 

 Ì Päätös noudattaa YK:n pää-
töstä Israelin miehittämillä pales-
tiinalaisalueilla toimivien yritys-
ten boikotoimisesta.  

 Ì Velvoite varmistaa, että Apot-
ti-tietojärjestelmän toteutus yh-
dysvaltalaisen yrityksen kanssa 
ei vaaranna tietosuojaa.  

 Ì Päätös Länsimetron päätös-
ten julkisuudesta ja budjettiylitys-
ten ehkäisystä.  

 Ì Sosiaalijohtajan kalliita öky-
hankintoja 2009 ryhdyttiin selvit-
tämään. 

 Ì Yksittäisiä aloitteita tärkeäm-
pää oli se, että valtuuston kon-
sensus ja ryhmäkuri alkoivat ra-
koilla. Asukasliikkeet saivat tie-
toa ja tukea valtuustosta, jonne 
alkoi syntyä vaihtoehtoja hakevia 
verkostoja.  

Yrjö Hakasen toiminta Helsingin valtuustossa on esimerkki 
siitä, että yksikin valtuutettu voi vaikuttaa. Mutta ei vain ko-
kouksissa, vaan perehtymällä asioihin, pitämällä yhteyttä 
asukkaisiin ja yhteistyöllä yli puoluerajojen. Tuloksia syn-
tyi varsinkin silloin, kun asukkaat olivat laajasti liikkeellä. 

Hakanen toimi vuosina 2005–2017 SKP:n ja Helsinki-listo-
jen valtuutettuna. Hän järjesti säännöllisiä tapaamisia va-
ravaltuutettujen, lautakuntien jäsenten ja asukasaktiivien 
kanssa. 

Esimerkkejä tuloksista:

YKSIKIN 
VALTUUTETTU 

Systeemi on rikki ja sen vaatii vaihdoksen. 
Tiedonantaja toimii kanssasi työväen, kaikkien 
sorrettujen, rauhan ja ympäristön puolesta, 
marxilaisuutta unohtamatta. 

3 kk lehdet vain 25 €. 
12 numeroa vuodessa postissa 
ja diginä 100 €.

FT Maija Hakasen paikallishistorian 
tutkimus Pakinkylän Punainen Kaarti 
vuosien 1917–1918 tapahtumista Paki-
lassa on ehdolla vuoden 2020 työväen-
tutkimuspalkinnon saajaksi. 
280 sivua. Julkaisija TA-Tieto Oy.
Hinta 15 euroa (+postikulut)

VAHVISTAA 
ELITISTISTÄ VALTAA

VUODEN 
TYÖVÄENTUTKIMUS-EHDOKAS

T IEDONANTAJAN 
VAALITARJOUS

Tilaukset p. (09) 774 3810 ja www.tiedonantaja.fi

Osallistuvan budjetoinnin ideointia ennen koronapandemiaa.



Yrjö Hakanen takaisin valtuustoon!

Helsinki vaalii perinteitä rakentaen purkamalla,
suojelee luontoa saneeraten runnomalla,
vaalii ympäristöä kippaamalla mereen sadattuhannet kasvomaskit,
edistää taidetta lukitsemalla siltä ovet,
huolehtii vanhuksistaan ja lapsistaan veisaamalla viis.
Viis sivistyksestä, viis yhdenvertaisuudesta, viis jalankulkijoista 
ja rollaattorimummoista, viis alaikäisistä ja vähäosaisista.
Moniko heistä edes äänestää?

Yrjö (Hakanen) on minun entinen oppi-
laani. Hyviä oppilaita tukee aina mielel-
lään. Ja Asukkaiden Helsingin ohjelma on 
erinomainen!

Yrjö on rehellinen ehdokas, jolla on laaja 
tietopohja ja hän todella kuulee asukkai-
den hädän viheralueiden puolesta. Viher-
alueita ja kulttuuriympäristöjä hän on puo-
lustanut uupumatta paikan päällä muiden 
asukastoimijoiden rinnalla ja hän tekee mi-
tä lupaa. On todella tärkeää saada valtuus-
toon, käytäväkeskusteluihin ja asioiden 
valmisteluun Yrjön kaltainen vaikuttaja, jol-
la on jo valmiiksi laajat yhteistyöverkostot 
kunnallispolitiikassa. 
#Keskuspuisto

Olen aina luottanut sinuun ja tiedän, että olet 
ollut kaupunginvaltuuston ahkerin ja paneu-
tuvin valtuutettu aina, ja nimenomaan asuk-
kaiden näkökulmasta.

Olen todella kiinnostunut uudesta Asukkai-
den Helsinki -listasta, jolla yhdistyvät ker-
rankin oikeat asiat ja oikeat henkilöt. He vie-
vät eteenpäin mm. koulutus ja kulttuuriasi-
aa, asuntomenojen hillitsemistä, hoitovajeen 
lopettamista ja viheralueiden EI-rakentamis-
ta. Demokratiaa siis ilman pormestarin hal-
linnointia. Yksi Asukkaiden Helsingin puuha-
mies on Yrjö Hakanen, jonka olen tuntenut 
kaupunginvaltuustosta lähtien, eli vuodesta 
2008. Hän ei petä lupauksiaan.

Yrjö Hakanen pysyy järkähtämättä pienen ih-
misen puolella samalla, kun muut pakenevat 
oikealle. Hakasella on rautainen kokemus 
valtuustotyöstä ja sydän paikallaan. Asukkaat 
ja lähiluonto tarvitsevat puolustajaa, siksi Yr-
jö Hakanen! 
#AsukkaidenHelsinki

Olen tehnyt yhteistyötä Yrjö Hakasen kanssa Hekan kuvioista. Valtuutettuna ollessaan hän kävi 
Hekan tiimoilta keskusteluja muiden ryhmien kanssa ja teki esityksiä, valitettavasti muissa ryh-
missä ei ollut ymmärrystä. Hän kirjelmöi väärinkäytöksistä tarkastuslautakunnalle. 
– Yrjö, Sinua tarvitaan tulevissa karkeloissa.

Perustimme yhdessä Maunulaan koro-
na-naapuriavun ryhmän. Yrjö oli myös 
apuna, kun julkaisin kurdin kielelle kään-
tämäni opaskirjan perheväkivallan 
ehkäisemisestä.

Ayman Al Amir, yrittäjä, Rastila

Kristiina Halkola, 
näyttelijä, ex-kaupunginvaltuutettu, Oulunkylä

Eero ”Kale” Kaivola, 
asukastalo Saunabaarin toimija, Maunula

Kirsti Kangas, 
Vailla vakinaista asuntoa ry:n 

hallituksen jäsen, Niemenmäki

Raisa Lehtomäki, 
pappi, sairaus- ja tapaturmainvalidien aktiivi,

Kallio

Maria Malmström, 
reggaeartisti, Lauttasaari

Eila Pelttari, 
varhaiskasvatuksen JHL:n ex-pääluottamusmies, 

Malmi

Susanna Pitkänen, 
Keskuspuistoryhmän aktiivi, Maunula

Arja Putkonen, lähihoitaja, Itäkeskus

Raija-Sinikka Rantala, kirjailija ja 
teatteriohjaaja, Kallio

Eero Rasijärvi, Heka-Siilitien 
asukasaktiivi, Herttoniemi

JP Roos, sosiaalipolitiikan 
emeritusprofessori, Käpylä

Mika Rönkkö, tuottaja, Kumpula

Erkki Saarela, näyttelijä, Haaga

Maija Wilskman, ammattiliiton 
edunvalvonta-asiantuntija, Toukola

Heikki Vuorinen, lääketieteen ja kirurgian tohtori
Kannelmäki 

-yhte i s l i s ta
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Raija-Sinikka Rantala
kirjailija, teatteriohjaaja

Susanna Pitkänen
Keskuspuistoryhmän aktiivi

JP Roos
sosiaalipolitiikan 
professori emeritus

 Toivon valtuustolta 
riittävästi tukea ja pal-
veluita työllistymisen 
edistämiseksi. 

 Anna-Maria Kantola, 
HeTyn toiminnanjohtaja

Kristiina Halkola
näyttelijä, ex-kau-
punginvaltuutettu

Tuomo ”Tumppi” Valokainen
muusikko, 
ex-kaupunginvaltuutettu

Bahaaldin Omar
Irakin pakolaisten 
kansainvälinen 
federaatio

Maria Malmström
reggaeartisti

Eero Rasijärvi
Hekan asukasaktiivi

Tekoja lähiluonnon, lähipalvelujen, lähidemokratian ja tasa-arvon puolesta

Yrjö Hakasen 
valitsijayhdistys


