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Ei halpatyömarkkinoita Suomeen
SASU HAAPANEN

Sasu Haapanen

on Suomessa harjoitettu kylmää oikeistolaista politiikkaa. Erityisen aggressiivisia
ovat olleet toimet työväestöä
vastaan. Perinteisestä konsensuspolitiikasta, joka huomioi
vähemmistönkin äänet, on luovuttu ja nyt hallituksen toimia
sanelevat työnantajien etujärjestöt. Kepillä on vuoroin kokeiltu
jäätä työttömien ja palkansaajien jalkojen alta. Joitain esityksiä
on jouduttu vetämään takaisin,
mutta muutama pahempi molskahduskin on jo nähty.
Hallitus on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan työmarkkinoihin keinoin, jotka valavat
itsevarmuutta työnantajajärjestöihin. Kilpailukykysopimuksella
suoritetaan valtavia tulonsiirtoja, joiden tulokset näkyvät vain
kasvaneina osinkoina. Vuoden
2018
työehtosopimuskierroksella esitettiin toinen toistaan
röyhkeämpiä ehdotuksia. Niissä
oli tähtäimenä uudenlainen pyrkimys, halpatyömarkkinoiden
synnyttäminen Suomeen.
Jo pitkään olemme saaneet
seurata matalapalkka-alojen kehitystä, vaikka vielä lait ja asetukset säätelevät niiden toimintaa. Sipilän hallituksen norminpurkutalkoissa rajoituksia on
pyritty poistamaan ja luomaan
samalla työntekijöistä taakka
yritykselle.
Kasvavasti
maahanmuuttajavaltaiset alat joutuivat kokemaan
työehtosopimusneu-

VUODESTA 2015

votteluissa kovimmat uhkailut:
työaikalisistä pyhäpalkkoineen
luovutaan, työaikaa pidennetään
ja työnantajan direktio-oikeutta
laajennetaan entisestään. Toisin
sanoen viskataan työntekijän oikeudet takaisin kaivoksiin, ajalle
ennen pohjoismaista hyvinvointivaltiota.
Elinkeinoelämä
liputtaa
jatkuvasti
tarveharkintaisen
ulkomaisen työvoimasäätelyn
purkamisen puolesta. Enää ei
haluttaisi selvittää, onko sopivaa
työvoimaa saatavilla Suomesta tai Euroopan talousalueelta.
Suomessa on yli 300 000 työnhakijaa, mutta silti mm. suuret
kauppiastalot ovat aloittaneet
rekrytoinnin Filippiineiltä. Tulijoille luvattu 1300 euron kuukausipalkka on luksusta siellä.
Rakennusalalla kasvaa sama
trendi.
Nyt säätelyä halutaan avata entisestään ja unohtaa kortistossa makaavat työttömät
syvälle arkistojen syövereihin.
Ratkaisuja ei edes etsitä kotikentältä. Hallituksen toiminta
on lyhytkatseista ja häpeällistä
temppuilua kotimaisten työmarkkinoiden kustannuksella.
Ainoastaan reiluilla työsopimuksilla ja työehdoilla varmistamme
suomalaisen talouskasvun ja hyvinvoinnin kehityksen.

"Vuoden 2018
työehtosopimuskierroksella esitettiin
toinen toistaan
röyhkeämpiä
ehdotuksia. Niissä
oli tähtäimenä
uudenlainen
pyrkimys, halpatyö
markkinoiden
synnyttäminen
Suomeen."

Työllistämällä valoa maailmaan

Jari Suominen

OLEN 59-VUOTIAS. Ikäisilläni on yksi etu
moneen muuhun verrattuna: olemme
kunnan työllistämisvelvoitteen piirissä,
jos työttömyys on jatkunut jo pitkään.
Kunnan velvoitetyö tarkoittaa kuuden
kuukauden asiallista työsuhdetta täydellä työajalla. Tällaista kokopäivätyötä
ei monella ole ollutkaan ehkä vuosikymmeniin!
Itse olen saanut kärsiä silppu- ja pätkätöistä jo kolmekymmentä vuotta. Työsuhteet ovat olleet määräaikaisia ja enimmäkseen osa-aikaisia, joka tapauksessa
niin huonosti palkattuja, että välillä olen
joutunut sossun luukullekin. Vain palkkatuetut työt ovat tuoneet pientä helpotusta
talouteen, mutta pysyvä epävarmuus toimeentulosta on ollut valtavirtaa jo kauan.

Olen todella iloinen tästä työstä, johon ryhdyn aamuvarhain joka arkipäivä.
Työ on mielekästä ja tarpeellista, ja jo viiden viikon jälkeen olen huomannut monia
positiivisia muutoksia elämässäni. Kuntoni on parempi ja jaksan tehdä kaikkea sitä,
mitä työttömänäkin: vapaaehtoistyötä,
harrastuksia, hoitaa luottamustehtäväni,
tavata tuttavia. Parasta kaikessa on työyhteisö, vertaisjoukko samassa tilanteessa eläviä. Vanhoja tuttujakin on työporukassa, mikä on tietysti mukavaa. Työ on
ympäristönsuojelua suorittavalla tasolla
-- pidämme huolen Turun siisteydestä.
Työ on palkitsevaa, tulokset näkyvät heti.
Kunnan työllistämistoimet näyttävätkin olevan Turussa hyvällä tolalla. Tietysti olisi hyvä, jos työllistämisputki johtaisi

pysyvään työpaikkaan, mutta sellaista ei
porvarivallan alla ole tiedossa. Ihmiset
pidetään ennemmin joutilaina kuin työllistetään hyödyllisiin ja välttämättömiin
töihin, joita kilpailutalous ei hoida. Niiden tuottavuus kun ei oikeiston mielestä
ole panoksen arvoinen…
Toivoisinkin että tulevat eduskuntavaalit toisivat helpotusta asiaan. Ainakin
vasemmisto puolustaa ihmisen työtä. Ihmisen työ on tarpeellista paitsi yksilölle ja
hänen läheisilleen, myös koko yhteiskunnalle. Paikat eivät rapistu eikä korjausvelkaa synny, kun kaikesta pidetään huolta.
Omasta puolestani lausun kiitokset
Turun kaupungille. Olette antaneet minulle sitä mitä ansaitsen: Työtä jolla tulee
toimeen.
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Pääkirjoitus

Jaakko Lindfors
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja

Joukkoliikenneyhteydet kuntoon
ja maksut alas!

F

LAURI SIMOLA

ölin bussien vuorovälejä on lyhennettävä ja joukkoliikennemaksuja alennettava. Kaikilla
kuntalaisilla on oltava mahdollisuus laadukkaan joukkoliikenteen käyttöön lompakon paksuudesta riippumatta. Tällä hetkellä vaarana on,
että kokoomuslainen leikkauspolitiikka
ja useiden päällekkäisten uudistusten
yhteisvaikutus vaikeuttavat kuntalaisten
liikkumista.
Turkulaisten valtaenemmistön vastustama toriparkki rampauttaa jo nyt
joukkoliikenteen saavutettavuutta ja bussinvaihtoja sekä lisää joukkoliikenteen
budjetoimattomiakin kustannuksia sadoillatuhansilla euroilla. Toriparkin rakennustöiden takia bussit on raivattu ulos
Kauppatoria ympäröiviltä kaduilta vuoteen 2021 asti – jos toriparkki nyt ylipäätään koskaan valmistuu.
Samanaikaisesti Föli valmistelee niin
sanottua runkolinjauudistusta. Uudistuksen osana on tarkoitus lisätä pysäkkien esteettömyyttä, mikä onkin tehtävä kiireellisesti. Joukkoliikenteen esteetöntä käyttöä
ei kuitenkaan lisää se, että pysäkkejä poistetaan samalla yli sata kappaletta erityises-

ti Turun ruutukaava-alueen ulkopuolelta.
Kynnys bussien käyttöön kasvaa varsinkin
liikuntarajoitteisilla, kun matkat pysäkeille
kasvavat ja kokonaismatka-aika pitenee.
Pysäkkien poistamisen sijaan joukkoliikenteen palvelutasoa pitäisi parantaa kautta linjan lyhentämällä bussien
vuorovälejä ja lisäämällä poikittaislinjoja
lähiöiden ja palvelujen välillä. Tällä hetkellä lähiöiden yhteydet varsinkin moniin
keskustan ulkopuolella oleviin palveluihin
tökkivät pahasti.
Lisäksi kaikilla kuntalaisilla pitää jatkossa olla varaa joukkoliikenteeseen. Rollaattorin käyttäjien maksuttomuuskokeilu
on laajennettava pysyväksi ja ympärivuorokautiseksi. Työttömien joukkoliikennemaksuja on alennettava, ja opiskelija-alennus on laajennettava myös yli 30-vuotiaille. Kaikki nämä maksunalennukset olisi
jo nyt saatu otettua käyttöön pelkillä toriparkin budjetoimattomilla, välillisillä
kustannuksilla!
Jos joukkoliikenteen maksut ovat korkeat tai laatu huono, kuntalaisten yhdenvertainen mahdollisuus liikkumiseen ei
toteudu. Mahdollisuus toimivaan joukkoliikenteeseen on perusoikeus.

Sipilän heikennykset on jo nähty - puhutaan
mieluummin valoisammasta tulevaisuudesta
SALLA MERIKUKKA

ja sinisten muodostama hallitus on tänä syksynä ajanut itsensä törmäyskurssille ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Peistä on taitettu oikein
toden teolla ns. irtisanomislakiin liittyen.
Sipilän hallitus esitti, että se heikentää alle 20 hengen yrityksissä työskentelevien
irtisanomissuojaa. Hallituksen kauniiksi
sanoittama tavoite oli “helpottaa työllistymistä”, mutta asiantuntija-arvioiden
mukaan irtisanomissuojan heikennyksillä
ei ole vaikutuksia työllisyyteen.
Ammattiliitot ovat ryhtyneet toimiin
osoittaakseen esityksen tolkuttomuuden:
on kertakaikkiaan kohtuutonta, että pienemmissä yrityksissä töitä tekevät laitetaan muita heikompaan asemaan.
Tänä syksynä on nähty useilla aloilla
niin lakkoja kuin ylityö- ja vuoronvaihtokieltojakin. Toimien seurauksena Sipilän
hallitus joutui jo ottamaan askeleen taaksepäin ja ehdotti “kompromissina” rajaavansa lain alle kymmenen hengen yrityksiin.
Keinotekoisen rajan suhteen ollaan
kuitenkin kaltevalla pinnalla: kun irtisa-

KESKUSTAN, KOKOOMUKSEN

VALPURI SUOMI

Anna Mäkipää
Turkulainen valtuutettu ja töissä alue- ja järjestöasiantuntijana SAK:ssa
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nomissuojaa heikennetään ensin pienissä
yrityksissä, mikä estää laajentamasta heikennyksiä isompiinkin?
Tilastokeskuksen mukaan Varsinais-Suomessa alle kymmenen hengen
työpaikoilla työskenteli noin 40 000 henkilöä vuonna 2016*. Näin ollen kaavailtu
laki tekisi täälläkin huomattavan monen
arjesta epävarmemman.
SAK:n liitot ovat valmiina laajentamaan toimiaan, mikäli hallitus jatkaa vahingollisen irtisanomislain valmistelua.
Jatkuvien heikennysten ja epävarmuuden sijaan olisikin jo aika kääntää
katse kohti valoa ja keskustella siitä, miten työelämää ja työehtoja parannetaan.
Vasemmiston vastauksena on esimerkiksi
kokeilla kuuden tunnin työaikaa, korjata
palkkaeroja sekä matala-palkka-aloilla että sukupuolten välillä ja uudistaa perhevapaat.
Lue loput Vasemmiston tulevaisuusohjelmasta!
*Tilastokeskus: Alueellinen yritystoimintatilasto 2016.
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Uudistuksilla on ristiriitainen kaiku
Taimi Räsänen
Turun kaupunkiseudun joukko
liikennelautakunnan jäsen
VISIOISSA MAALATAAN innostavia
kuvia toimivasta tulevaisuudesta,
joka on näppärästi yhden kirpaisevan päätöksen takana. Todellisuudessa perusteltuja ja järkeviä
ratkaisuja on vaikeampi saada
toteutukseen kuin kovalla rahalla
ajettuja järjenvastaisia hankkeita.
Paljon puhutaan ilmaston ja ympäristön huomioimisesta, meillä
on Turussa tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2029. Liikenne ja
erityisesti yksityisautoilu aiheuttaa ilmansaasteiden lisäksi melua
ja parkkitilaongelmia. Monissa

kaupungeissa teot seuraavat puheita eli ydinkeskustat rauhoitetaan kävelylle, pyöräilylle ja toimivalle joukkoliikenteelle.
Vaan mitä tapahtuu Turussa?
Kaupungin sydän, Kauppatori,
on revitty auki. Vuosikymmeniä
kestänyt vääntö torin uudistamishankkeena kulkevan aivopierun eli toriparkin kanssa on päättynyt demokratian häviöön ja
kiinteistönomistajien riemuun.
Pienen vähemmistön unelmissa
toriparkki on elänyt jo 90-luvun
alusta lähtien. Enemmistö turkulaisista on vastustanut ylimääräistä parkkiluolaa ja harva siitä
tulee hyötymään, mutta haittoja
kyllä saadaan.

Arkeologiset
kaivaukset
ovat päättyneet, torirakennukset purettu ja savimonttuun
tutustuminen aloitettu. Rakentamisen aiheuttamat liikennemuutokset vaikuttavat lähes
jokaisen turkulaisen elämään.
Joukkoliikenteen
painopiste
on ohjattu Linnankadulle, Brahenkadulle ja Puutorille. Katuosuuksien liikennejärjestelyjä
on muutettu myös Kauppiaskadulla. Ylimääräistä autoilua on
pyritty vähentämään läpiajokielloilla, joita noudatetaan vaihtelevasti. Aurakadun ja Linnankadun risteyksessä ryhmittyminen
muuttui, jotta bussit mahtuisivat kääntymään.

Kauppatorin alle mahdollisesti joskus valmistuvan parkkihallin rakentaminen kestää
optimistisissa arvioissa kaksi-kolme vuotta. Uskoo ken
tahtoo. Paikallinen tyyli tehdä
pienemmistäkin
hankkeista
kalliita ikuisuusprojekteja on
surullisen kuuluisa. Pienyrittäjillä on edessään unettomia
öitä, jos rakentamisvaiheen aiheuttamat häiriöt karkottavat
asiakkaat. Monet torin ympäristön kivijalkaliikkeet eivät tule
selviytymään tästä prosessista.
Joukkoliikenne on ekologisesti kestävin tapa järjestää
kaupunkiseutujen liikennettä.
Kuntatason tuki joukkoliiken-

teen kehittämiseen on puutteellista. Talousarviossa Föliltä
vaaditaan säästöjä eli leikkauksia palvelutasoon samaan aikaan, kun poikkeusjärjestelyt
aiheuttavat ylimääräistä liikennesuunnittelua, tilanneseurantaa ja todennäköisesti budjetoimattomia kustannuksia. Väliaikaiset pysäkki- ja reittiratkaisut
aiheuttavat syystäkin närää,
vaikka yllättävän hyvin bussit
on saatu tungettua tilapäisjärjestelyihin. Kestäviä, hyödyllisiä ja järkeviä uudistuksia tarvitaan kyllä, mutta toriparkki ei
ole yksi niistä.

Logomon siltakupru silkkaa
Turun tautia
Johannes Yrttiaho
Turun kaupunginvaltuutettu ja
kaupunginhallituksen jäsen

hyväksyi lokakuussa äänestysten
jälkeen Logomon kävelysillalle uuden kustannusarvion, 13,5
miljoonaa euroa. Urakkasopimukseen nähden hinta nousi nyt
peräti 5 miljoonaa! Se on esimerkiksi yhden ison päiväkodin hinta. Hanke pantiin aikanaan alulle
ilman kunnon suunnitelmia ja
arviota kokonaiskustannuksista.
Siitä saakka perälauta on repsottanut auki eikä sitä vieläkään saatu suljettua.
Vasemmistoliitto kyllä esitti valtuustossa, että lisärahaa ei
myönnetä, vaan hanke toteutetaan suunniteltua vaatimattomampana tai että vaihtoehtoisesti hanke keskeytetään. Esitys
kaatui äänin 16 – 48. Lisäksi esitimme, että virkamiesten toimet

TURUN KAUPUNGINVALTUUSTO

hankkeessa tutkitaan ja rakennushankkeiden päätöksenteon
avoimuutta lisätään. Näille esityksille saimme muiden ryhmien
tuen ja ne hyväksyttiin. Jatkovalmistelu vasta näyttää, pannaanko uudistukset toden teolla toimeen. Rohkenen epäillä.
Pahinta on, että tämän korean siltahankkeen perälauta
jäi edelleen repsottamaan auki.
Logomon sillan rakennusurakan

laskuja on kuluvan vuoden loppuun mennessä maksettu noin
5,5 miljoonan edestä. Ratapihalla
on kuitenkin vasta sillan jalkojen
perustukset - neljä betonianturaa! Siltahanke esiteltiin aikanaan
noin viiden miljoonan hinnalla,
urakkaa kilpailutettaessa hinta
oli jo noin 6,9 miljoonassa ja lopullinen kiinteistöliikelaitoksen
johtokunnassa 2017 hyväksytty
urakkasopimus 8,5 miljoonaa.

"Siltahanke esiteltiin aikanaan
noin viiden miljoonan hinnalla,
urakkaa kilpailutettaessa hinta oli jo
noin 6,9 miljoonassa ja lopullinen
kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa
2017 hyväksytty urakkasopimus 8,5
miljoonaa."

Logomon silta on klassinen
kupru, mutta ei Turussa ensimmäinen eikä viimeinen. Myös Kakolan funikulaari on ylittämässä
miljoonilla arvioidun kustannustason. Teatterin remontti ylitti
alkuperäisen arvion noin 20 miljoonalla. Kuntalaisten arjessa tärkeiden peruspalvelujen kannalta
täysin turhien hankkeiden sarjassa seuraa vielä monta miljoonien
kuprua: keskustan ja Itäharjun
laajat kehityssuunnitelmat ja
näihin liittyen mm. Ratapihan
areena- ja elämyskeskus sekä
Helsingintien kattava Itäharjun
kansi tulevat olemaan veroeurojen haaskausta vailla vertaa.
Keskustan kehittämisen nimissä Turkua johtava puoluekolmikko asettuu tukemaan melkeinpä kaikkia rakennushankkeita, joita rakennusliikkeet ja
liikemiehet vain kehtaavat esittää. Kokoomus näitä tietenkin
vihreille ja demareilla syöttää,

TEHDÄÄN SUOMESTA
PARAS PAIKKA ELÄÄ
ÄSSÄKENTTIÄ
NUORILLE

KANNUSTAMME
KASVISTEN
KÄYTTÖÖN

RATKAISUJA
KESTÄVÄÄN
KEHITYKSEEN

AUTAMME
NUORIA
TYÖELÄMÄÄN

paraspaikkaelaa.fi
#paraspaikkaelaa

Pitääkö työstä
maksaa palkka,
jolla tulee toimeen?

mutta hyvin tuntuu maistuvan.
Harkinta veronmaksajien varojen käytön ja investointien todellisen tarpeen suhteen pettää
pahasti. Säästöjä revitään sitten
palveluista ja sen tuntevat turkulaiset ja kaupungin työntekijät
nahoissaan joka ikinen päivä.
Ratkaisuksi ylittyviin kustannuksiin esitetään usein, että
on valittava oikea urakkamalli. Se ei todellakaan ole mikään
ratkaisu. Ainoa, mikä loppujen
lopuksi voi hillitä näitä kupruja
on päätöksenteon avoimuus, demokraattinen valvonta ja tiukka
säännöstö. Se tarkoittaa aiempaa
enemmän toimielin- ja valtuustokäsittelyjä rakennushankkeista ja ennen kaikkea tarkempaa
suunnittelua ennen urakkapäätösten tekemistä.
Virkamiehillä ja päätöksentekijöillä pitää olla julkinen paine
toimia tarkasti ja korkealla moraalilla.
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Saaristomeren suojelussa huomioitava
myös näkymättömät vaarat
Saaristomeren sinileväongelma on
vuodesta toiseen otsikoissa, vesistöjen
rehevöityminen kerää kaiken mediahuomion.
Itämeren näkymättömät vaarat, kuten
mikromuovit ja kemikaalit, on unohdettu.
Näiden mikroskooppisten haitta-aineiden
käyttäytymisestä luonnon kiertokulussa tiedetään
kuitenkin se, ettei unohtamiseen ole varaa.
Eva-Liisa Raekallio

Turun rakennus- ja lupalautakunnan jäsen (vas.),
Suomen kemikaalilainsäädäntöä valmistelevan
kemikaalineuvottelukunnan varajäsen ja
Suomen Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen
piirihallituksen jäsen
TURUN

RAKENNUS-

JA

LUPALAUTAKUNTA,

jonka jäsen olen, on Turun ympäristönsuojeluviranomainen. Meille pidettiin
tämän vuoden maaliskuussa katselmus
Kakolan jätevedenpuhdistamolla. Saaristomeren tutkimuslaitoksen työssä on saatu
viitteitä siitä, että eliöiden solut erehtyvät
luulemaan muovia ravinnokseen. Mikromuovien ja kemikaalien päätyminen ekosysteemiin ja lopulta tietenkin ihmisen
elimistöön on vakava ongelma. Jäteveden

puhdistamo ei kuitenkaan riittävästi tavoita näitä vaarallisia yhdisteitä. Se käsittelee Turun talousalueen, yli 300 000
ihmisen jätevedet ja puhdistustehoon on
kiinnitettävä erityistä huomiota. Jätinkin
22.3. lautakunta-aloitteen, jotta selvitettäisiin, kuinka puhdistuskapasiteetti
saadaan kattamaan, paitsi talvisateiden
seurauksena yhä lisääntyvä ravinnekuormitus, myös mikromuovit ja kemikaalit.
Muovinvalmistuksessa käytetyt ihmisen hedelmällisyyttä heikentävät kemikaalit, kuten ftalaatit ja bisfenoli a (BPA),
päätyvät kulutustuotteiden kautta ihmisen verenkiertoon ja vesistöissä ne vahingoittavat ekosysteemiä. Itämeren kaupunkien jätevesien tutkimushanke NonHaz
Cityn puitteissa otettiin viime vuonna

näytteitä myös Turun jätevesistä. Kaikista
näytteistä löytyi mm. ftalaatteja, bisfenoli- a:ta ja perfluorattuja yhdisteitä.
Nämä mainitut kemikaalit ovat vain
jäävuoren huippu ja myös mikromuoviongelma läpäisee koko yhteiskunnan.
Ruotsalaisen selvityksen mukaan vesistöjen mikromuovikuormituksesta valtaosan tuottaa autonrenkaiden kuluminen
ja seuraavaksi suurin kuormittaja on tekonurmirakeet. Suomen tilanne tuskin
poikkeaa länsinaapurimme tilanteesta

merkittävästi. Turku on pian tekemässä
joukkoliikenneratkaisua, vastakkain ovat
nk. superbussit ja raitiotie. Ilmastonmuutoksen kiihtyessä aidosti ekologiset
joukkoliikennevaihtoehdot ovat välttämättömiä. Tässä katsannossa raitiotie on
ehdoton ykkönen.
Saaristomeren suojelussa on nähtävä kokonaisuus, ja tartuttava pikaisesti
lainsäädännön keinoin sekä näkyvän että
näkymättömän kuormituksen vähentämiseen.

Omistaminen tekee hyvää
Tradeka on moderni 230 000 jäsenen omistajaosuuskunta,
jonka johtoajatus on merkityksellinen omistajuus. Uskomme,
että omistajana voimme edistää liiketoimintaa, joka tuottaa
sekä hyvää tulosta että hyvää suomalaiselle yhteiskunnalle.
Jaamme tänäkin vuonna merkittävän osan tuloksestamme
yleishyödyllisiin tarkoituksiin: lahjoituksistamme iso osa
kohdistetaan lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön.

