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I
hme juttu. Kirjoitan pääkirjoitusta vaalilehteen. Enpä oli-
si uskonut vielä muutama vuosi sitten. Maailma on siitä 
kummallinen paikka, että näköjään mitä vain voi tapahtua. 

Olemme tottuneet, että pääosin elämänlaatumme paranee 
jatkuvasti. Yhteiskunnat tulevat yhä demokraattisemmiksi ja 
viimeistään teknologinen kehitys ratkaisee ympäristöongel-
mat.

Sekä Suomessa että maailmalla on kehitys kääntynyt kui-
tenkin rajusti huonompaan päin. Ihmiset eivät tule toimeen 
tuloillaan. Monet joutuvat valitsemaan ruoan ja lääkkeiden 
välillä tai ottamaan jatkuvasti lisää luottoa. Samalla pieni 
osa isorikkaita tienaa vuodessa yhtä paljon kuin tavallinen 
ihminen koko elämänsä tai useamman sukupolven aikana. 

Yhteiskunnan peruspalvelut yksityistetään, niin ettei kaikilla 
ole enää varaa niitä käyttää. Työttömyyttä ja sairastumista 
pidetään yksilön omana syynä eikä onnettomuutena, joka 
voi kohdata ketä hyvänsä. Ilmaston lämpenemistä ei kyetä 
enää torjumaan, päästösopimukset tehdään suuryritysten ja 
asevoimien ehdoilla.

Tarvitsemme radikaalin suunnanmuutoksen poliitiikkaan. 
Siksi minä olen hypännyt Vasemmiston vaalivankkureihin. 
Vasemmistolla on Savo-Karjalassa ehdokkaita,  jotka kyke-
nevät ja uskaltavat tehdä yhteiskunnallisen muutoksen. 

Tässä lehdessä äänessä ovat ihan tavalliset ihmiset. Kir-
joitukset ovat ihan tavallisista aiheista. Niistä, jotka kukin 
kokee tärkeäksi näissä vaa-
leissa. Tehdään eduskun-
tavaalista epätavallinen: 
lähdetään jokainen uur-
nille, sillä vain annettu 
ääni ratkaisee. 

Yhdessä voitamme!

Oikeudenpuolustaja:
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1. Tähtitieteellinen hinta

Hankinnan ostohinnaksi on arvioitu 10 mrd �. Se 
on yli tuplasti enemmän kuin liki kaikesta leikannut 
Sipilän hallitus sai vaalikauden aikana säästettyä. 

2. Ei ole vastaus aikamme turvallisuusuhkiin

Aikamme turvallisuusuhkat ovat sotilaallisia uhkaku-
via laajempia ja todennäköisempiä: ilmastonmuutos 
seurauksineen, tietoturvahyökkäykset, tartunta-
taudit, ja näiden myötä yhteiskuntien ja yksilöiden 
haavoittuvuuden lisääntyminen. 

Hävittäjät syövät resursseja, joilla uusiin turvalli-
suusuhkiin vastataan. Sotateollisuus on myös maa-
ilman suurin saastuttaja, ja asevarustelu kiihdyttää 
ilmaston lämpenemistä. Maanpuolustukseen on 
kustannustehokkaampiakin vaihtoehtoja: hävittäjä 
on hyökkäysase.

3. Sitoo Suomen taloudellisesti, sotilaallisesti ja 
poliittisesti Yhdysvaltoihin vuosikymmeniksi

Uusien hävittäjien käyttöikä on 30 vuotta, ja niiden 
elinkaarikustannukset rasittavat valtiontaloutta 
arvioiden mukaan vähintään miljardilla vuodessa. 
Investointi sitoo Suomen sotilaallisesti USA:han, sil-
lä hävittäjät tarvitsevat toimiakseen USA:n armeijan 
asejärjestelmiä. 

LEHDEN SISÄLLYS:

4 : Vasemmistoliiton vaaliohjelma 
5: Hietala – Vammaisille ääni!
6: Tuovinen - Köyhyydestä 
8: Tanskanen – Toimeentulo on ihmisoikeus
9: Penttinen – Löydä oma tiesi vaikuttaa
10: Haastattelussa Alia Dannenberg 
12: Ekborg & Junnila – Pelko pois!
14: Dannenberg - Veronkiertoon on puututtava
15: Korpela – Muuttuva työelämä
16: Haastattelussa OG Ikonen
18: Hermaja – Oletko sinäkin normaali? 
21: Haverinen – Hoivayritysten voitot tuottavat
kurjuutta

22: Sarjakuva – Kiven sisään

3
Syytä
torjua
hävittäjähankinnat

Kuva: Nauska
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Vasemmiston johdolla Suomea 
uudistetaan oikeudenmukaisesti

Ilmastonmuutosta torjutaan 
eriarvoisuutta vähentäen

Me olemme viimeinen sukupolvi, 
joka voi pysäyttää ilmaston lämpe-
nemisen. Vastauksemme haastee-
seen on jälleenrakentaa tasa-arvoi-
sempi, hiilineutraali Suomi. 

Investoinnit yhteiskunnan ekologi-
seen rakenneuudistukseen luovat 
työtä ja hyvinvointia. Panostamme 
voimakkaasti raideliikenteeseen. 
Ekologista rakenneuudistusta 
vauhditetaan kasvattamalla tutki-
mus- ja kehitystoiminnan rahoitus-
ta 5%:iin bruttokansantuotteesta. 

Teemme maanviljelijöistä ja met-
sänomistajista ilmastosankareita. 
Puhdas luonto ja elinvoimainen 
ympäristö on paras vakuutuksem-
me tulevaisuuden varalle.

Turvaamme jokaisen
toimeentulon

Me elämme yhdessä maailman 
vauraimmista maista. Silti ko-
kemus köyhyydestä on monelle 
jokapäiväistä. 

Säädämme 800 euron vastikkeet-
toman perustulon, joka verotetaan 
pois hyvätuloisilta. Perustulo 
pystytään rahoittamaan veromuu-
toksilla.

Alennamme asumisen hintaa. Asu-
mistukeen käytetään moninkertai-
sesti enemmän valtion rahaa kuin 
asuntotuotantoon. Tämä suhde 
pitää muuttaa. Kohtuuhintaisten 
asuntojen määrää kasvukeskuksis-
sa lisätään niin, että 40 prosenttia 
uudisrakentamisesta on julkisesti 
tuettua ARA-tuotantoa. 

Sote-uudistus tehdään 
kansanterveys edellä

Ihmisten mahdollisuudet saada 
tasa-arvoisesti hoiva- ja terveys-
palveluja on vaarantunut. Syy 
ongelmiin on alirahoitetut julki-
set palvelut. Uudistuksessamme 
perusterveydenhuoltoon palkataan 
lisää lääkäreitä ja hoitajia. Hoiva-
palveluihin säädetään hoitajami-
toitus.

Takaamme jokaiselle oikeuden 
päästä viikossa terveyskeskukseen 
maksutta. Säädetään yksi 760 
euron vuosittainen maksukatto 
lääkkeille, terveyspalveluille ja 
Kelan korvaamille matkakustan-
nuksille.
 
Ihmisten terveydestä ei saa tehdä 
bisnestä. Sote-yritysten kerman-
kuorinta estetään lainsäädännöllä.
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Miltä tuntuisi olla vankina omassa kodissaan? 

Mahdollisen työssäkäynnin lisäksi et voisi poistua asunnoltasi kuin yh-
deksän kertaa kuukauden aikana. Tämä yhdeksän kertaa pitäisi riittää 
kaupassa käyntiin, harrastuksiin, ystävien tai sukulaisten tapaamiseen 
ja muuhun vapaa-aikaan. Lisäksi sinun olisi ilmoitettava vähintään kaksi 
tuntia etukäteen milloin tahdot kotoasi poistua ja milloin haluat takaisin. 

Kuulostaa säännöstelyltä, totalitaarisen yhteiskunnan jäämiltä. Silti se 
on arkipäivää monelle vammaiselle henkilölle Suomessa.

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on taattava kuljetuspalvelu vam-
maiselle henkilölle, joka ei oman terveydentilansa vuoksi kykene liikku-
maan itsenäisesti tai julkisilla kulkuvälineillä. Työ- ja opiskelumatkat on 
järjestettävä kokonaisuudessaan. 

Vapaa-ajan matkoja tulee järjestää kuukaudessa 18 yhdensuuntaista 
matkaa. Jos ihminen on täysin kuljetuspalvelumatkojen varassa, hän voi 
poistua kotoaan vapaa-ajalla vain yhdeksän kertaa, sillä täytyyhän �viih-
teeltä� päästä takaisinkin.  Kaupassa asiointi työmatkojen yhteydessä ei 
ole mahdollista, koska �säännöt�.

Käytin itse �vammaistakseja� lapsuudestani 2000-luvun alusta vuoteen 
2016 asti. �Vanhoina hyvinä aikoina� homma oli helppoa ja systeemi 
yksinkertainen: soitan tutulle taksikuskille, joka lähtee tulemaan kunhan 
pääsee, tai delegoi tarvittaessa kyydin jollekin toiselle. Rupattelen kus-
kin kanssa mukavia, maksan paikallisbussilipun hintaisen omavastuun ja 
pääsen harrastamaan. Kaikilla on kivaa.

Nykyään kyydit täytyy tilata kaksi tuntia ennen matkan alkamista, ja 
kunta määrittää palvelun tarjoajan. Kilpailutus on johtanut ajoittain 
palvelun ruuhkautumiseen ja matkojen yhdistelyyn. Asikkailta on jää-
nyt väliin harrastuksia ja tapaamisia. 

Vammaisasiakas on B-luokan asiakas, vaikkei näin pitäisi olla. 
Keskustelupalstojen argumentointi on tasoa �No jos haluaa prii-
maa ni voi maksaa ite� tai �Jos on oikeasti kiire, niin voi kai itse 
järjestää kyydin.� Onko väärin vaatia välttämättömältä palvelulta 

laatua?

Voiko olla niin, että vasemmalla kädellä laaditun kilpai-
lutuksen ja säästösyiden takia liikuntarajoitteiselta 
asiakkaalta jää Jokipoikien kevään Mestisfinaali nä-
kemättä? Tai yöttömän juhannusyön hekumallisina 
tunteina jää yksi rakkaudentunnustus kesämökin 
laiturilla tekemättä, koska �Rullatuoli ei nyt mahdu 
mun auton kyytiin, sori.� 

Vammaispalveluihin kuuluvat taksimatkat on tur-
vattava ja niiden saatavuutta helpotettava asiak-
kaan näkökulmasta. Monille meistä liikkuminen 
ilman taksipalvelua on ylitsepääsemätön este. 
Ja vaikka allekirjoittanut kykenee jotenkin linkut-
tamaan kaupungilla, kyllä taksipalvelu tännekin 
maistuu, sillä Anssi Kelaa lainatakseni �Mun täy-
tyy kävellä näin.�

Vammaiset ovat ryhmä, jonka ääni jää usein kuu-
lematta. Mekin tarvitsemme äänen!

Kirjoittaja on historian opiskelija Itä-Suomen yliopis-
tossa.

Vammaisille ääni!
Mikko Hietala

“Onko väärin vaatia 

välttämättömiltä 

palveluilta laatua?”
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K
öyhyys on minullekin tuttu 
elämänkumppani. Lapsuu-
dessani oli ajanjaksoja, jolloin 

elimme veljeni kanssa päiväkau-
sia kahdestaan, koska äiti makasi 
sairaalassa ja isä hurvitteli omilla 
teillään. Söimme näkkileipää ja 
kauraryynejä. 

Nuorena aikuisena palkkani ei riit-
tänyt koko kuukaudeksi, ja jouduin 
selviämään leivän kannikalla vii-
konlopun. Maanantaisin sain taas 
ruokaa työpaikkani ruokalassa. 
Työnantajani heltyi sen minulle 
maksamaan huomatessaan, etten 
ollut syönyt tarpeeksi. Nälkä oli 
tuttavani.

Sairaanhoitajaksi valmistuttuani 
selvisin nipin napin palkallani ja 
sain sentään ruokaa kyllikseni. Eri-
koistumisen jälkeen lähdin parem-
mille palkoille Norjaan. Siellä, yltä-
kylläisyyden keskellä, mielessäni 
alkoi kyteä ajatus avustustyöhön 
lähdöstä. En osannut sopeutua 
porvarilliseen elämään ja sen tuo-
miin etuihin.

Köyhyydestä
Tarja Tuovinen

Sanotaan, että avustustyönteki-
jöitä on kahdenlaisia: niitä, jotka 
antavat ylimääräisestään ja niitä, 
jotka tietävät, mitä puute on. Kuu-
lun jälkimmäisiin. Minun valintaani 
vaikutti voimakkaasti myös Albert 
Schweitzerin esimerkki. Ihailin tä-
män sveitsiläisen lääkärin valintaa 
lähteä parantamaan spitaalisia 
Lambarenen viidakkosairaalaan, 
vaikka hän olisi voinut elää mu-
kavasti urkurina ja filosofina koti-
maassaan.

Vuodet vierivät maailman kriisi -ja 
sotapesäkkeissä. Ihmisten turvat-
tomuus, köyhyys ja haavoittuvuus 
olivat jokapäiväinen näky. Avun 
tarve oli moninkertaisesti suurem-
pi kuin pystyimme sitä antamaan, 
ja ihmisiä kuoli kuin kärpäsiä sil-
miemme edessä. 

Etiopian sisällissodan riehuessa 
yhdeksänkymmentäluvun alussa 
ruuan puute näkyi ihmisissä. Des-
sien kaupunki oli saarrettu ja maal-
ta kaupungin suojiin oli paennut yli 

Kirjoittaja on Lieksassa asuva 
sairaanhoitaja, joka on kiertänyt 
vapaaehtoisena avustustyönteki-
jänä maailman kriisipesäkkeissä.

Vasemmalla: Joukkovoima-
kansanliike nousi vuonna 
2015 valitun Juha Sipilän 
porvarihallituksen köyhyyttä 
kasvattavaa leikkauspolitiik-
kaa vastaan.

Oikealla: Näkymä hostellin 
ikkunasta Mumbaissa 
Intiassa (2010).
Kuva: Viljami Vaskonen

“Luokkaerot 
ovat jälleen 
kasvussa ja 

ihmisiä syrjäytyy 
yhteiskunnan 
ulkopuolelle.”
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200 000 ihmistä. Kaikille ei riittä-
nyt ruokaa, vaikka YK:n avustus-
paketteja saatiinkin jonkin verran 
pudotettua lentokoneista maahan. 
Lapset näyttivät eläviltä kummituk-
silta langanlaihoine raajoineen ja 
turvonneine vatsoineen. 

Sama kuva näytetään tänä päivänä 
meille Jemenin lapsilla, sisällis-
sodan vuoksi ruoka on loppunut, 
eivätkä avustussaattueet pääse pe-
rille. Maailma katsoo päältä, kuin-
ka kymmenet tuhannet ihmiset 
kuolevat nälkään.

On selvääkin selvempää, ettei maa-
ilmankuvani ole aivan sama kuin 
suurimmalla osalla suomalaisia. 
Olen nähnyt paljon sellaista, mitä 
kenenkään ei pitäisi saada nähdä. 
Mutta mikä surullisinta, alan näh-
dä paljon sitä samaa myös täällä 
kotimaassani. Emmekö me pääs-
seetkään eroon köyhyydestä? 

Luokkaerot ovat jälleen kasvussa ja 
ihmisiä syrjäytyy yhteiskunnan ul-

kopuolelle. Osa lapsista elää puut-
teessa ja heikolla ravinnolla. Heillä-
kään ei ole ruokaa viikonloppuisin, 
ja maanantait tuovat helpotuksen 
kurnivaan vatsaan, kun koulut tar-
joavat ruokaa. Emmekö ole saaneet 
elintasoamme kaikille paremmaksi 
sitten oman lapsuuteni?

Nykyisen hyvinvoinnin keskellä oli-
si hyvä herätellä esiin keskustelua 
arvoista. Onko oikein, että joillakin 
ihmisillä on rahaa ja omaisuutta 
enemmän kuin he koskaan pysty-
vät kuluttamaan ja toiset kuolevat 
nälkään? Minne on kadonnut soli-
daarisuus? 

Jospa, te rikkaat, tietäisitte miten 
hyvältä tuntuu auttaa ja antaa niil-
le, jotka apua tarvitsevat, ette ke-
räisi varojanne veroparatiiseihin, 
vaan jakaisitte niitä. Nimittäin, 
auttaja saa moninkertaisesti takai-
sin sen, mitä on antanut, ja se on 
elämää rikastuttava voima ja ilon 
aihe.

“Olen nähnyt paljon 
sellaista, mitä 
kenenkään ei pitäisi 
joutua näkemään.”
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S
uomessa hyvinvointivaltion toimeentulojärjestelmä on perustettu 
kokopäivätyön ja pitkän työuran varaan. Työsuhteet ovat kuitenkin 
olleet jo kauan murroksessa ja tulevan eduskunnan tehtävälista työ-

markkinoilla on pitkä ja vaativa. 

Nykyisen talouspolitiikan ainoa keino vastata hiipuvaan talouskasvuun on 
ollut ja on edelleen työpäivien ja -urien pidentäminen. Ihmisten ja koko 
yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan uusia, radikaalejakin 
tapoja ajatella ja toimia toisin. Mukautumalla työelämän muutoksiin huo-
lehdimme suomalaisen työn arvostuksen säilymisestä maailman parhaa-
na.

Työmarkkinoilla vallitsee turvattomuuden ilmapiiri. Palkkatyöhön perus-
tuva toimeentulo on epävarma lomautuksineen, irtisanomisineen, mää-
räaikaisuuksineen ja ketjutuksineen. Työttömyysongelma, palkkojen alen-
taminen, keikkatyöläisyys ja nollasopimukset ovat nykyarkea. Ratkaisuksi 
on luotu aktiivimallit, kepittäminen ja karenssiuhat.

On aika siirtyä kannustavaan toimintaan.  On löydettävä uusia toimeen-
tulon ja työn muotoja sekä kehitettävä sosiaaliturvajärjestelmää. Palkka-
tuen määrää on lisättävä ja vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille 
on tarjottava palkkatukipaikkoja julkiselta sektorilta, jos työtä ei löydy 
yksityiseltä puolelta.

Työelämän rakenteiden muutos on välttämätöntä. Palkkatyötä voidaan ja-
kaa ja työaikaa lyhentää. Työssä jaksamisen pulmiin on etsittävä pysyviä 
rakenteellisia ratkaisuja. Kiireettömämpi elämä lisää hyvinvointia. Panos-
tukset työhyvinvointiin ja kotimaisen tekemisen arvostaminen muillakin 
mittareilla kuin työuran kestolla on oltava kaikkien työmarkkinaosapuol-
ten yhteinen tavoite. 

Aktiivimalli on purettava, omaehtoinen opiskelu on mahdollistettava tu-
kimuodosta riippumatta. Myös työssä olevien kouluttautumista on tuet-
tava, tämä edellyttää työelämän pelisääntöjen muuttumista joustavam-
paan suuntaan. Ammatillinen osaaminen ja laatu ovat suomalaisen työn 
tavaramerkkejä. Niistä täytyy pitää huoli.

Perustulo purkaa kannustinloukut ja tekee lyhyenkin työsuhteen vastaan-
ottamisen kannattavaksi. Pakkoyrittäjyyden pelkoa ei ole, työnteosta ja 
yrittäjyydestä tulee houkuttelevampaa ilman ylimääräistä ja kallista by-
rokratiaa.

Nykyinen järjestelmä hävittää pikkuhiljaa niin käsityöläiset kuin taiteen-
tekijätkin. Turvatumpi toimeentulo taloudellisesti epävakaissa ammateis-
sa luo pysyvyyttä ja jatkuvuutta, näin säilytetään sivistyksen ja kulttuurin 
taso. Tällä hetkellä pienikin työtulo johtaa luukulta toiselle ravaamiseen 
ja tukien ulkopuolelle putoamiseen niin pitkäksi aikaa, että usein jätetään 
mieluummin ottamatta työ vastaan. Tähän on tultava muutos.

Pidetään huoli siitä, että Suomi pysyy tieteen, taiteen, tutkimuksen ja in-
novaatioiden kärkimaana. Osaaminen ja luovuus ovat voimavaroja, joiden 
menettämiseen meillä ei ole varaa.

Taattu toimeentulo on 
ihmisoikeus
Werne Tanskanen

EHDOKKAAN KYNÄSTÄ:

”Perustulo purkaa 

kannustinloukut!”

Werne Tanskanen on outokum-
pulainen nuorisotyöntekijä ja 
Vasemmistoliiton eduskuntavaa-
liehdokas.
Kuva: Mikko Laaninen.
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Y
hteiskunnallista vaikutta-
mista ei tapahdu pelkästään 
korkeissa, päätösvaltaisissa 

tehtävissä. Se, että jaamme mieli-
piteitämme toistemme kanssa, on 
jo itsessään vaikuttamista. Tätä 
teemme jokainen omassa elämäs-
sämme. 

Meillä jokaisella on omat mielipi-
teemme ja arvomme, eikä se ole 
vain ikään sidoksissa oleva asia. 
Tämän vuoksi on tärkeää, että 
jokaisen asianosaisen mielipide 
tulee kuulluksi, kun päätetään 
heihin vaikuttavista asioista. 

Päätösvaltaisiin tehtäviin ei voida 
yksinkertaisesti valita kaikkia, 
eivätkä kaikki sitä haluakaan. Tä-
män vuoksi on tärkeää äänestää 
ehdokasta, jolla on samankaltaisia 
mielipiteitä ja arvoja kuin itsellä. 

Äänestämättä jättäminen sataa 
vaaleissa vanhojen ääniharavoiden 
laariin. Kun päättäjissä on itsen 
kaltaisia ihmisiä, on todennäköi-
sempää, että tapahtuu muutosta 
haluamaansa suuntaan.

Löydä oma tapasi 
vaikuttaa

Useimmat päättäjät ovat jo pit-
kään samoissa tehtävissä toimi-
neita, vanhempia ihmisiä. Pää-
töksenteko uhkaa jäädä jälkeen 
ajastaan, koska kyseiset päättäjät 
ovat tehneet työtään pitkään ja 
heidän näkemyksensä ovat alka-
neet yhdentyä. 

Ei ole enää kyse puhtaasta demo-
kratiasta, jos kansalaisten ääni ei 
tule kuuluviin. Jos päättäjiksi vali-
taan aina vain samoja henkilöitä, 
on turha valittaa, ettei muutosta 
tapahdu. 

On myös otettava huomioon se, 
etteivät vallanpitäjät elä ikuisesti, 
joten jos päättäjiin ei tule tasai-

Jonna Penttinen

sesti �uutta verta�, siirrämme 
ongelmaa eteenpäin ja jossain 
vaiheessa meidän on pakko valita 
täysin kokemattomia toimimaan 
tärkeimmissä päätösvaltaisissa 
tehtävissä.

Yhteiskunnallista vaikuttamista voi 
harjoittaa myös toimimalla erilai-
sissa järjestöissä vapaaehtoisena. 

Itse esimerkiksi aloitin partion 
yläasteella ja olen alusta alkaen 
ollut kiinnostunut toimimaan 
vastuullisissa tehtävissä. Olenkin 
toiminut lippukunnan  aktiivina jo 
neljä vuotta. 

Partio on ollut hyvä paikka kasvaa 
ja kehittyä. En suhtaudu siihen 
pelkkänä harrastuksena, vaan 
saan partiosta paljon työkaluja 
tulevaisuutta varten. 

Kaikenlaisesta järjestötoiminnasta 
oppii esimerkiksi ryhmätyötaitoja, 
joista on varmasti hyötyä myö-
hemmin elämässä. 

Järjestötoiminta ei tarkoita loppu-
elämän uravalintaa, mutta siitä on 
mahdollista saada paljon oppia 
myös muunlaisiin tehtäviin.

Kirjoittaja on abiturientti 
Itä-Suomen koulun lukiosta.
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Tavoitteena tehdä maailmasta 
parempi paikka kaikille 

Joensuun kaupunginvaltuutettu Alia Dannenberg pyrkii poliittisella 

toiminnallaan muuttamaan maailmaa lähemmäksi omaa 

unelmayhteiskuntaansa. Kevään vaaleissa Dannenberg pyrkii 

eduskuntaan vaikuttaakseen koko Suomen asioihin.

Teksti: Jonna Penttinen, Kuva: Viljami Vaskonen

Lähitulevaisuudessa Dannenberg näkisikin itsensä mieluiten 

valtiovarainministerinä. 
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A
lia Dannenbergin sai mukaan 
politiikkaan Perussuoma-
laisten �jytky� vuonna 2011. 

Ennen sitä hän ajatteli toimivan-
sa maailmanparantajana tieteen 
keinoin pitäen poliittiset mieli-
piteensä omana tietonaan. Hän 
oli ajatellut, ettei hänellä tulisi 
koskaan olemaan minkään puolu-
een jäsenkirjaa. 

Vuoden 2011 tapahtumien myötä 
Dannenbergille nousi huoli siitä, 
millaiseksi maailma on menossa. 
Hän mietti, tekisikö kukaan muu-
kaan mitään, jos hän ei itse tee. 
�Sitä kautta totesin, että minun on 
pakko olla mukana politiikassa. Se 
on helpoin tapa vaikuttaa maail-
maan, tehdä siitä parempi kaikil-
le�, Dannenberg täsmentää. 

Puoluepolitiikassa Dannenberg 
toimii korruption ja �maan tavan� 
vastaisesti. �Huomaan usein jää-
väni yksin siinä � ei ole kavereita, 
eikä kannatusta. Yleinen suhtau-
tuminen on, että väärinkäytöse-
päilyjä ei saisi tutkia eikä tonkia. 
On oltava valmis tappelemaan 
yksin muita vastaan�, Dannenberg 
kertoo. 

Dannenbergin unelmayhteis-
kunnassa jokainen saa olla oma 
itsensä, kaikista pidetään huolta, 
ihmisillä on hyvä olla, sekä kaikilla 
on yhtäläinen ja jakamaton ihmis-
arvo. Yhteiskunta on myös oikeu-
denmukainen, laupea, armollinen 
ja korruptoitumaton. Siellä ym-

päristöongelmat on ratkaistu, ja 
maapallo on kestävässä tilassa. 

Dannenberg on kiinnostunut tie-
teestä, shakista, kirjoittamisesta 
sekä mielenkiintoisista, kummalli-
sista keskusteluista. Hänellä ei ole 
ollut esikuvia, mutta Dannenberg 
on kokenut oppineensa jotain 
itävaltalaiselta shakin suurmestari 
Rudolf Spielmannilta sekä oman 
aikansa parhaimmilta kvanttifyysi-
koilta Emmy Noetheriltä, Werner 
Heisenbergiltä ja Erwin Schrödin-
geriltä. 

Dannenberg pitää suurimpina 
saavutuksina elämässään yhteis-
kunnallisella tasolla sitä, että on 
väitellyt tohtoriksi, ja että hänellä 
on poliittista valtaa monilla eri 
tahoilla. Dannenberg on Joensuun 
kaupunginvaltuutettu ja tarkastus-
lautakunnan jäsen. Dannenberg 
toimii myös Vasemmistoliiton 
puoluehallituksessa varajäsenenä 
sekä Setan varapuheenjohtajana. 

Harrastusten puolelta Dannen-
berg on julkaissut kaksi kirjaa, ja 
hänellä on viisi SM-mitalia shakis-
sa. Dannenberg on myös päässyt 
edustamaan Suomea shakkiolym-
pialaisissa. 

Henkilökohtaisella tasolla hän 
pitää tärkeimpinä saavutuksinaan 
sitä, että saa olla oma itsensä, ja 
on saanut kolme lasta sekä hyviä 
ystäviä.

“Huoli maailman 
tilasta vei 
Dannenbergin 
mukaan 
politiikkaan.”
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P
elontunne on inhimillinen ja eloonjäämisen kannalta tarpeellinen. 
Nykyihmisen elämässä pelkoreaktio kuitenkin kohdistuu usein tois-
sijaisiin kohteisiin � siis sellaisiin, jotka eivät todella uhkaa hen-

keämme. 
  
Kun elämä ei ole kamppailua eloonjäämisestä, vapautuu energiaa mui-
den asioiden pelkäämiseen. Nämä toissijaiset pelon kohteet ovat usein 
opittuja.  Muiden reaktioista olemme oppineet, miten mihinkin asiaan 
pitäisi suhtautua  � näin myös heidän pelkonsa on tarttunut meihin. 
Opimme sosiaalisesti pelkäämään jo kauan ennen kuin itse kykenemme 
tunnistamaan ja tiedostamaan pelon ja sen alkulähteen.

Ihmisiin vaikutetaan tunteita manipuloimalla hätkähdyttävän paljon. 
Vahvuutta ja voimaa ihannoivassa kulttuurissamme pelon tunne saadaan 
näyttämään heikkoudelta, minkä paljastumisesta saatetaan naurunalai-
seksi. 

Pelko elääkin siitä, ettei sitä tunteva tunnista pelkäävänsä, eikä ainakaan 
uskalla myöntää sitä. Tällainen tunnistamaton pelko kuorruttuukin hel-
posti vihalla, jonka osoittaminen on sosiaalisesti hyväksyttävämpää kuin 
pelon. Näin taustalla olevan pelon tunteen myöntäminen ja tunteminen 
on entistä vaikeampaa.

Julkisen keskustelun pelonlietsonta ja �meillä ei ole varaa� -retoriikka oh-
jaavat meitä tarraamaan kynsin hampain turvallisuuden tunteeseemme 
sillä seurauksella, että emme uskalla liikahtaakaan veneen keikuttamisen 
pelosta. Oma-aloitteinen elämän rohkeus jää haaveeksi. 

Informaatiovaikuttamista tehdään aktiivisesti koko ajan niin julkisessa 
keskustelussa kuin sosiaalisessa mediassa. 
 
Trollit vievät keskustelua aggressiivisesti haluamaansa suuntaan ja ihmi-
set antautuvat helposti tunteittensa vietäviksi. Hallitsemattomat tunteet 
voittavat järjen julkisessa keskustelussa. Seurauksena mielipideilmasto 
muuttuu vaikuttajan haluamaan suuntaan. 

Poliittisesti aikaan saatu pelon tunne elää niin kauan, kun sitä ei palau-
teta sen alkujuurille paljastamalla perimmäiset syyt sen lietsomiseksi. 
Todellisen rohkeuden ja rehellisyyden strategia pelon voittamiseksi on 
päättää itse, miten käyttäytyy, kun pelkoa ulkopuolelta lietsotaan. 

Miltä tuntuisi ottaa aseeksi oman heikkouden ja tunteellisuuden myön-
täminen? Entä jos sanoisimmekin ääneen, mitä pelkäämme, ja tunnista-
malla oman haavoittuvuutemme rakentaisimme aitoa vaihtoehtoa vah-
valta näyttämiselle? Emme enää alistuisikaan �viidakon� lakeihin, joiden 
mukaan vain vihaa osoittamalla säilytämme kasvomme ja tulemme ote-
tuiksi vakavasti. 

Menemällä pelkomme syville juurille teemme todeksi haavetta yhteiskun-
nasta, jossa ihminen saa olla kokonainen ihminen kaikkine tunteineen, 
tuntemuksineen ja kipuineen.

Otamme haltuun oman elämämme ja voimme kulkea vapaina kanssam-
me pelon sijaan rohkeus ja rehellisyys. 

Pelko pois!
Susanne Ekborg
Anna Junnila

”Miltä 

tuntuisi ottaa 

aseeksi oman 

haavoittuvuuden 

myöntäminen?”

Susanne Ekborg (yllä) ja Anna 
Junnila ovat psykologian opiskeli-
joita Itä-Suomen yliopistosta.
Kuvat: Viljami Vaskonen
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P
anama-paperit, Luxleaks, Caruna, Mehiläinen... nämä eivät ole yk-
sittäistapauksia vaan jäävuorten huippuja meressä, jolla kansanta-
loutemme seilaa. Sipilän hallitus kapteeninamme ei niistä ole pii-

tannut � ja, toisin kuin oikean Titanicin kapteeni, on varannut itselleen 
ensimmäisen pelastusveneen.

Kuva superrikkaiden systemaattisesta verojen välttelystä on lohduton. 
Tämä kansainvälinen ilmiö vähentää Suomenkin verotuloja vuosittain 
noin 15 miljardilla eurolla. Vielä kestävyysvajettakin olennaisempi kes-
kustelunaihe Suomen talouspolitiikassa olisi siis veronmaksuvaje.

Veronkierto on laitonta. Niin sanotun verosuunnittelun muodossa tapah-
tuva verojen välttely sen sijaan ei ole, vaikka onkin paikoitellen harmaalla 
alueella. 

Katse kohdistuukin lainoppineisiin, jotka suurissa tilintarkastustoimis-
toissa verokonsultteina vääntävät lakien lukuohjeiksi niiden tarkoituksen 
vastaisia tulkintoja.  Lainoppineisiin, jotka asiantuntijoina pääsevät vai-
kuttamaan lainsäädäntöprosesseihin ja täten saavat ujutettua verolakei-
hin sellaisia muotoiluja, jotka jättävät niihin isommankin sian mentäviä 
reikiä. Lainoppineisiin, jotka ovat auttaneet tekemään asiakkaidensa ve-
ronmaksun käytännössä vapaaehtoiseksi.

Mielestäni nämä lainoppineet toimivat moraalittomasti. Veronkierto on 
sisäänrakennettu osa jo heidän akateemisia opintojaan. Omistakin yri-
tysoikeuden opinnoistani suuri osa kursseista olisi sisältönsä puolesta 
voitu nimetä uudelleen: veronkierron perusteet, veronkierron jatkokurssi, 
veronkierron erityiskysymyksiä, ja niin edelleen.

Koska kyse on lopulta lakien säätämisestä ja tulkitsemisesta, tämä si-
sältää kuitenkin myös mahdollisuuden. Minä tiedän keinot, joilla veroja 
voidaan kiertää. Siksi tiedän myös, miten veronkierto voidaan estää, jos 
niin halutaan. Veronkiertoon puuttuminen on yksi tärkeimmistä ja myös 
helpoimmista tavoista ratkaista valtiontalouden kestävyysvajeeksi nimet-
ty ongelma.

Yhdistämällä ansio- ja pääomatulot yhdeksi progressiivisesti verotetta-
vaksi tuloksi, poistamalla osakkeiden hallintarekisteröinti ja vakuutus-
kuorikikkailut sekä poistamalla elinkeinoverotuksesta käyttöomaisuus-
osakekategoria ja konsernilainojen ylisuurten korkojen vähennysoikeus 
päästään jo pitkälle.

Tarvitsemme laivaamme kapteenin, joka älyäisi vähentää vauhtia sen 
sijaan, että poraa laivan runkoon vesirajan alle reikiä sellaisilla toimil-
la kuin mahdollisuus piilottaa osakkeet hallintarekistereihin. Kapteenin, 
joka lisäisi runkoon panssarointia asianmukaisella valvonnalla. Samalla 
puututtaisiin sote-yritysten jopa ihmishengistä piittaamattomaan voiton-
tavoitteluun. 

Loistava kapteeni ymmärtäisi, että purjehtiminen sääntelemättömän 
markkinatalouden synnyttämien jäävuorten keskellä ei ole fiksua, ja ot-
taisi kurssin kohti lämpimämpiä vesiä.

Täyttä höyryä eteenpäin, Titanic?
Alia Dannenberg

EHDOKKAAN KYNÄSTÄ:”Veronkiertoon 

puuttuminen 

on helpoin 

tapa ratkaista 

valtiontalouden 

kestävyysvajeeksi 

nimetty ongelma.”



E
lämme rapautuvan palkka-
työn yhteiskunnassa. Epävar-
muus on kasvanut, vakituiset 

työsuhteet ovat vähentyneet ja 
määrä- ja osa-aikaiset työsuhteet 
yleistyneet. On ilmennyt myös nol-
latuntisopimuksia ja palkkatyön ja 
yrittäjyyden välissä olevaa itsensä 
työllistämistä. 

Epävarmuuden kokemus ei johdu 
vain työelämän muutoksesta, vaan 
myös kankeasta toimeentuloby-
rokratiasta. Sosiaalipolitiikka ei 
ole pysynyt työelämän muutoksen 
perässä. 

Lyhyistä työsuhteista ei kerry 
samaan tapaan eläkettä kuin 
vakituisesta työsuhteesta. Monella 
ei ole mahdollisuutta vuosi- tai 
sairauslomiin, ja ansiosidonnaisen 
kerryttäminen voi olla haastavaa.

Epävarmuuden kokemukseen 
liittyy vaatimus joustavuudes-
ta. Työntekijän näkökulmasta 
kyse on pyrkimyksistä heikentää 
irtisanomissuojaa ja palkkausta 
sekä luoda halpatyövoimalle omia 
markkinoita. 

Työelämän muutokseen liittyy 
muitakin ilmiöitä. Elinkeinoraken-
ne muuttuu: teollisuuden työpai-
kat vähentyvät, mutta palvelut 
työllistävät yhä enemmän. 

Tunnetaitojen tarpeellisuus koros-
tuu työssä: palvelualoilla työnte-
kijältä odotetaan omien tunteiden 
hallintaa ja tunteiden esittämistä.
Siinä missä teollisuustyössä ei 
odotettu työntekijältä itsensä 
esiintuomista, korostuvat nyt pal-
velualojen kasvaessa persoonalli-
suuden ominaisuudet.

Sulla hyvä työ, mulla selviytymisessä työ
Joni Korpela

Samalla tavalla myös viestintä-
taidot korostuvat muuttuneessa 
työelämässä.

Teknologian kehitys korvaa ih-
misten tekemää työtä ja toisaalta 
nostaa työn vaatimustasoja niin, 
että kaikki eivät pysy kehitykses-
sä mukana. Pitkä työkokemus ei 
välttämättä takaa enää riittävää 
osaamista, kun uutta omaksutta-
vaa on niin paljon.   

Työelämän jakolinjat syvenevät, 
kun uudet työpaikat jakautuvat 
joko matala- tai korkeapalkkaisiin 
töihin. Välimuodot vähenevät ja 
keskiluokan asema horjuu. Nyt 
työelämään astuva sukupolvi ei 
näyttäisi saavuttavan edellisten 
sukupolvien palkkatasoa.
 

Yhteiskunnallisessa päätöksen-
teossa on pystyttävä vastaamaan 
muutoksen asettamiin haasteisiin. 
Määrätietoisella politiikalla muu-
tos saadaan palvelemaan kaikkien 
etua.

Kirjoittaja on yhteiskunta-
politiikan ylioppilas.
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Kuopion Rypysuolla varttunut 
rapmuusikko Joni OG Ikonen 
asuu nykyään Helsingin 
Kalliossa.
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T
apaan rapmuusikko Joni 
�OG� Ikosen kotonaan Hel-
singin Kalliossa, jonne hän 

on muuttanut äskettäin maaseu-
dulta. 

Työkuviot eivät vaikuttaneet uuden 
asuinpaikan valintaan, vaikka 
sijainti helpottaakin muusikon elä-
mää. �Ei musiikkiala eroa muus-
ta taloudesta: duunit on paljolti 
pääkaupunkiseudulla.� 

Maakuntien musiikkipiireissä 
kuulee toisinaan puheita, että pi-
täisi muuttaa Helsinkiin ja tuntea 
oikeat skenetyypit radioaalloille, 
musamediaan ja soittolistoille 
noustakseen. Ikonen ei osta täl-
laisia puheita. �Kyllä hyvä musa 
löytää kuulijansa - ja sitten pitää 
vaan tehdä sitä duunia.�

Ikonen itse asui Espoossa, kun 
hän sai ensikontaktin levy-yh-
tiöön. Ikonen oli tehnyt jo vuosia 
enkkuräppiä omaksi ilokseen, 
kun hän teki kieli poskella yhden 
kappaleen suomeksi. Biisi päätyi 
nettifoorumin kautta kuunteluun 
3rd Rail Recordsissa. Pian Ikonen 
sai levy-yhtiöstä odottomattoman 
viestin: pystytkö tekemään näitä 
levyllisen vuodessa? 

Ikonen otti haasteen vastaan. 
Tammikuussa kymmenen vuotta 
sitten ilmestynyt Mieron tiellä sai 
kriitikoilta ja yleisöltä lämpimän 
vastaanton, mutta sitoi samalla 
OG Ikosen gangstarapin maail-
maan. �OG Ikosena en voi julkais-
ta mitä vaan. Se rooli on tiettyjä 
tarinoita varten. Muita juttuja 
duunaan Vitun kova ääni-yhteen 
kanssa.� 

Ikosen vaatimattomasta (mutta 
viihtyisästä) kodista kimppakäm-

pässä voi päätellä, että taiteelli-
set ansiot eivät välttämättä näy 
kukkarossa. �Eihän räppihommilla 
rikastu kuin harvat ja valitut,� 
Ikonen röhähtää. �Tai kyllä mäkin 
voisin ansaita paremmin, jos viit-
sisin � sanonko suoraan � huorata 
enemmän. Tehdä just sitä mark-
kinointia, promootiota, jatkuvaa 
itsensä esiin puskemista.�
 
Siihen Ikonen ei halua alentua. 
Leivän syrjässä kiinni pysyäkseen 
pitäisi promootion ja keikkailun 
lisäksi tehdä jatkuvasti uutta 
musiikkia. �Mä oon liian fiilispoh-
jainen, että olisin tuottoisa yrittäjä 
musiikissa,� Ikonen sanoo kuulos-
tamatta katkeralta tai vähättele-
vältä.

Perustulo kelpaisi Kelan tukien, 
epäsäännöllisten keikkapalkkioi-
den ja teostokorvausten varassa 
elävälle Ikoselle. Ikoselle kannus-
tinloukku on todellinen. �Keikkoja 
pitäisi saada kuukauteen sovittua 
tosi monta tai sitten heittää vaan 
yksittäisiä, että niistä jäisi jotain 
käteen.� 

Työvoimatoimistossa rapmuusikon 
saama palvelu on ollut sattuman-
varaista ja riippunut viranomai-
sesta. �On niitä jotka ymmärtää, 
mut sitten monelle tuntuu olevan 
ongelma, että on taiteilija ilman 

virallista muusikon koulutusta.�

Ikonen ei ole koskaan äänestänyt 
vaaleissa.  Puolueet ja poliitikot 
näyttäytyvät Ikoselle tarpeettomi-
na välikäsinä: �Oikea demokratia 
olisi sellaista, missä ei ole väli-
käsiä, siis suoraa demokratiaa. 
Internetin ansiosta välineet ja 
teknologia jo löytyisi toisenlaisel-
le systeemille, mutta  valtaansa 
takertuneet ihmiset jarruttavat 
kaikkea kehitystä.�

Edustuksellinen demokratia nos-
taa Ikosen mukaan vääränlaisia ih-
misiä valtaan: niitä joilla on rahaa 
ja halua suitsuttaa itseään. 

Ikonen ei ole vielä varma, aikooko 
äänestää seuraavissakaan vaa-
leissa. �En tiedä jaksanko alkaa 
selvittämään, keneen siitä joukos-
ta luottaisin. Meikäläiselle sopii 
paremmin vaikuttaa maailmaan 
musiikillani.�

Ikosta kyllästyttää myös tavallisen 
kansan alistunut valitus ja eliitin 
elämän pällistely; oli syynä sitten 
kateus tai ihailu. Jos elinolojaan 
haluaa todella parantaa, pitäisi 
mallia hakea Ikosen mielestä 
Ranskan keltaliiveiltä.

Tulevaisuuden varalle Ikonen on 
opiskellut puutarhuriksi. �Jonain 
päivänä haluaisin päästä kasvatta-
maan muutakin kuin tulppaaneja,� 
Ikonen virnistää. Hän kannattaa 
kannabiksen vapauttamista.

Eikö se olisi syy lähteä vaaliuur-
nille? �Mikä vaaleissa vakavasti 
otettava puolue kannattaa julki-
sesti kannabiksen laillistamista?� 
Ikonen heittää takaisin. Joudun 
kohauttamaan olkiani. �Niinpä,� 
Ikonen kuittaa.

Rapmuusikko OG Ikonen kannattaa 
perustuloa ja suoraa demokratiaa

Teksti & kuva: Viljami Vaskonen

“Viranomaisten on 
vaikea ymmärtää, 
että voi olla 
taiteilija ilman 
virallista muusikon 
koulutusta.”



18

S
uurin osa muista ihmisistä on joko raivostuttavia, tylsiä, ihme urhei-
luhulluja, laiskajaakkoja tai pukeutuvat omituisesti. Ihan riippuen 
siitä, onko kyse kanssa-autoilijoista, siitä naapurikylän hemmosta 

joka ei koskaan matkusta mihinkään ja puhuu vain säästä, tai tiedotus-
välineiden kautta saamastamme faktatiedosta koskien muiden ihmisten 
keskimääräistä normaaliolemusta.

Koulussa kuuluu kiusata sellaisia oppilaita, jotka jollakin tavalla poikkea-
vat yhteisesti sovitusta normaalista tarpeeksi. Jos jollakulla vaikka on 
keskimääräistä köyhemmät vanhemmat, punainen tukka, hieman tum-
mempi ihonväri, jos on huono urheilussa tai jos on tyttö mutta käyttäytyy 
kuin miespuolisten kuuluu. 

Töissä ja muualla aikuisten maailmassa sama juttu, johan ne lapset jo 
sen tietävät. Oppisivat ihmiset olemaan ihmisiksi, niin ei kiusattaisi tai 
hakattaisi kadulla! Miksi pitää yrittää olla niin erikoinen vain ärsyttääk-
seen muita? Onko pakko kävellä omituisesti ja puhua sössöttäen tai liian 
kimeällä äänellä? Nauraisit kunnolla, etkä sisäänpäin hörähdellen! Jos 
kerran tarkoitat, ettet pidä lumesta ja ruusukaalista, niin sano se!

Me olemme jokainen ihminen keskenämme erilaisia. Jokainen kuulumme 
johonkin vähemmistöön. Ainakin joskus elämässämme. Siksi ihmisoikeu-
det on taattava jokaiselle joka päivä eikä ketään saa syrjiä minkään omi-
naisuutensa, uskontonsa tai mielipiteensä vuoksi.

Lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa ainakin karmaisevimpiin tapauksiin, 
mitä tulee ihmisten kiusaamiseen ja syrjintään jokapäiväisessä elämäs-
sä. 

Voitaisiinko ajatella, että ihmisillä olisi oikeus olla sellaisia kuin ovat, 
kunhan eivät aktiivisesti häiritse muiden elämää? 

Annettaisiin naapurin sedän seurustella kenen kanssa haluaa, vaikka 
sitten jonkun toisen sedän. Annettaisiin sukulaisserkun korjauttaa 

sukupuolensa vaatimatta häntä steriloitavaksi, jos hän tuntee ole-
vansa vankina omassa kehossaan. Annettaisiin sen tutun kirjas-
tonhoitajan vaatia lomakkeisiin kolmas sukupuolimerkintä, kun 
nämä nykyiset eivät riitä. 

Aloitettaisiin jo koulusta. Tehtäisiin siitä turvallinen paikka 
niin oppilaille kuin opettajille. Sellainen  jossa ei syrjitä. Sel-
lainen, jossa voi ollla yhtä hyvin se sama oma itsensä kuin 
kotonakin.� Jaa niin miten?

Siten, että perus -ja ihmisoikeudet kuten yksilön itsemää-
räämisoikeus, syrjimättömyys ja turvallisuus nostetaan 
politiikan keskiöön. Sijoitetaan asiaan rahaa ja ajatusta: 
koulutukseen, perusturvaan ja lainsäädännön uudistami-
seen.

Suurin osa ihmisistä pysyy yhä raivostuttavina tai ainakin 
vähän hölmöinä. Mutta mitä sitten katsoisimme tositee-
veestä? Entä jos joku friikki vahingossa pääsee jonkun 
mutkan kautta eduskuntaan määrittelemään normaaliu-
den rajat! Sitten oltaisiin jo aikalailla pinteessä. 

Tuokaa se uudistus nyt älkääkä kysykö mitä tein eilen ja 
missä ja kenen kanssa ja miten!

Kirjoittaja on Pohjois-Karjalan Seta ry:n puheenjohtaja.

Oletko sinäkin 
normaali?
Jussi Hermaja

”Jokainen 

kuulumme johonkin 

vähemmistöön.”
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Ilmoitus!
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S
uuret hoivayritykset eivät hoida vanhuksia asianmukaisesti, ja sa-
moin ne kohtelevat omia työntekijöitään. Yksityisissä hoivayrityk-
sissä nähdään kilpailuttamisen ikävät seuraukset. Alan palkat ovat 

jopa satoja euroja matalammat verrattuna kunta-alan työehtosopimuk-
seen ja työehtojen polkeminen on yleistä. 

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta sovelletaan mm. van-
hustenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, mielenterveyskuntoutujien ja 
nuorten parissa tehtävässä työssä.

Yksityisissä hoivayrityksissä sijaisia ja keikkalaisia palkattaessa suosi-
taan runkosopimuksia, joissa jokaista työvuoroa varten voidaan solmia 
erillinen määräaikainen työsopimus. Runkosopimuksia käytetään, vaikka 
työvoiman tarve olisi jatkuvaa. 

Tällä tavoin siirretään yrittäjäriskiä työntekijälle ja kierretään sairausajan 
palkanmaksua ja vuosilomasäännöksiä. Työehtosopimuksen mukaan 
työntekijä saa täyden palkan sairausajalta, kun työsuhde on jatkunut 
keskeytyksittä kuukauden. Palkkansa säilyttääkseen työntekijän on siis 
työskenneltävä myös sairaana, mikä selittää yksityisen hoiva-alan ma-
talampia sairauspoissaoloja. Työntekijöitä myös painostetaan tasoitta-
maan syntyneitä ylitöitä ilman korotettua tuntipalkkaa ns. tunti tunnista 
-periaatteella.

Julkisen sektorin palvelujen kilpailuttaminen tulee työntekijöille kalliiksi. 
Keski-Pohjanmaan aluesairaala Kokkolassa kilpailuttaa tänä keväänä sii-
vous- ja sairaala-apulaistehtävät. Tehtäviä hoitavat SOLin siistijät kirjoitti-
vat sairaalan johdolle kannanoton, jossa he vaativat, ettei kilpailutuksen 
tulos perustu työsuhde-etujen heikentämiseen. 

Edellisen kilpailutuksen 2015 SOL voitti ja työntekijät, jotka saivat pitää 
työpaikkansa ja siirtyivät yritykseen, aloittivat uusina. Tuntipalkka laski, 
ensimmäinen sairauslomapäivä tuli palkattomaksi, lomat paloivat, lo-
makorvaus jäi saamatta ja työterveyshuolto heikkeni. Nyt on sama uhka 
edessä taas ja kaikista pahimpana pelkona irtisanominen.

Jatkuva kilpailutus hukkaa niin yritysten voimavaroja kuin työntekijöiden 
motivaatiota. Kaikista järkevintä ja reiluinta olisi palauttaa kaikki talos-
sa tehtävät työt talon omien työntekijöiden hoidettavaksi. Työilmapiiri ja 
työssä jaksaminen paranisivat, ja työn laatu ja tulos kohenisi. Hoiva-alalle 
kilpailutus ei sovi lainkaan. Silloin halvimmalla hoitava yritys tekee tulos-
ta säästämällä sekä työntekijöidensä että hoidettaviensa kustannuksella.

Jaana Haverinen

Hoivayritysten 
voitot syntyvät 
työehtoja 
polkemalla

”Jatkuva 

kilpailutus hukkaa 

niin yritysten 

voimavaroja kuin 

työntekijöiden 

motivaatiota.”

Kirjoittaja on pamilainen kaupan 
kassa.
Kuva: Martti Vaskonen
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Äänestä Alia Dannenberg 
eduskuntaan!
#eroonmaantavasta 

#tasa_arvonvallankumous
Tutustu tarkemmin:

www.dannenberg.fi/alia
facebook.com/dannenberg.alia

Eduskuntavaalit 14.4. 2019
Ennakkoäänestys 3. - 9.4. 2019


