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Haagan Työväenyhdistys
näytti voimansa ja vaiku-
tusvaltansa kun se sai val-
tiosihteeri Raimo Sailak-
sen ja kansanedustaja Ra-
kel Hiltusen kertomaan
viime aikoina tiedotusväli-
neissä kovasti esillä ol-
leesta kunta- ja palvelura-
kenteen uudistuksesta.
Kumpikin vaikuttaja istuu
asiaa parasta aikaa pohti-
vassa kuntaministeri Han-
nes Mannisen vetämässä
työryhmässä, joten tiedot
olivat tuoreita ja tarkkoja.
Tilaisuus pidettiin 22.
maaliskuuta Haagan pe-
ruskoulun auditoriossa
Isonnevantiellä.

Em. vaikuttajien alus-
tuksiin perustuvan illan ai-
heena oli kunta- ja palve-
lurakenteen uudistus, mikä
hieman yksinkertaisten
tarkoittaan kuntien määrän
selkeää vähentämistä sekä
hallinnon ja hoivapalvelu-
jen kaikinpuolista remont-
tia ottamaan vastaan ns.
”suurten ikäluokkien”
eläkkeelle jäämisestä ai-
heutuvan paineen.

Valtiosihteeri Raimo
Sailas esitti erittäin täs-
mällisesti ja tyhjentävästi
tilanteen johon koko Suo-
mi on menossa lähimmän
20 vuoden kuluessa ellei
jonkinlaista suunnan muu-
tosta tehdä. Väitteensä hän
todisti oikeiksi useilla
mielenkiintoisilla tilastoil-
le.

Usein puhutaan Sailak-
sen mukaan ”hyvinvointi-
valtiosta”, mutta itse asias-
saan suurin osa tätä hyvin-
vointia syntyy kuntien ei-
kä suinkaan valtion toi-
mesta. Suomessa on ää-
rimmilleen viety työjako
julkisen vallan toimissa.

Valtio hoitaa tulonsiirrot,
tuet ja sellaiset palvelut
joita on vaikea tai mahdo-
ton paikallisesti järjestää,
kuten maanpuolustuksen,
rajavalvonnan, oikeuden-
käytön ja yliopistot. Kunta
puolestaan hoitaa ne asiat,
jotka on järkevää järjestää
paikallisesti, kuten so-
siaali- ja terveyssektorin,
päivähoidon, kirjastot ja
opetuksen suurelta osin.
Molemmilla julkisen val-
lan toimijoilla on samat
valitsijat ja samat rahoitta-
ja, kaikki suomalaiset.
Tässä mielessä ei nykyään
julkisessa keskustelussa
esiintyvää asetelaa ”pahas-
ta valtiosta” ja ”hyvistä
kunnista” oikeastaan ole.

Kunta- ja palveluraken-
teen uudistamisessa on
Sailaksen mukaan kysees-
sä yksinkertaisesti siitä, et-
tä väestön ikärakenne on
kehittymässä siten, että
vanhimmat ikäluokat koko
ajan kasvat ja eläkeikäis-
ten määrä työssä käyviin
kasvaa sellaiseksi, että on
syytä epäillä pystytäänkö
nykyrakenteilla enää hy-
vinvointia hoitamaan. Ti-
lastojen mukaan Suomessa
ikääntyminen etenee voi-
makkaammin kuin mis-
sään toisessa EU- maassa.
Myös alueelliset erot ikä-
rakenteissa tulevat jyrk-
kenemään. Muutos tulee
iskemään erityisesti kun-
tiin, koska ne hoitavat val-

taosan peruspalveluista,
kuten terveys- ja sosiaali-
palveluista.

Kuntien talous on men-
nyt huonompaan suuntaan
menojen kasvaessa, mutta
tulojen laahatessa perässä.
Suhdanteet eivät enää kun-
tataloutta pelasta, sen nä-
kee jo siitä, että nykyinen
korkeasuhdannekaan ei
ole kuntien ongelmia rat-
kaissut, vaan kuntien teh-
tävien rahoitusvajetta pai-
kataan lainarahalla. Jos ra-
kenteisiin ei puututa on-
gelmat vain kasvat tulevai-
suudessa Sailaksen mu-
kaan. Kuntien välillä on
kuitenkin suuria eroja.

Oman ongelmansa kun-
nille tuo henkilökunnan

eläköityminen ja uhkaava
työvoimapula. Ratkaisuksi
tarjottu maahanmuutto ei
tätä ratkaise, koska tutki-
musten mukaan vasta toi-
nen maahanmuuttajapolvi
on maallemme hyödylli-
nen, ensimmäinen kuluttaa
voimavaroja enemmän
kuin niitä luo.

Ratkaisut 
tehtävä nyt

Sailaksen johtopäätös on
selkeä, rakenteisiin on
puututtava radikaalisti ja
pian, jo nyt ollaan pahasti
myöhässä. Kuntien tuotta-
mien palvelujen on muu-
tuttava tavalla tai toisella
huomattavasti kustannus-
tehokkaammiksi nykyises-
tä tasosta, joko kuntia yh-
distämällä tai palveluja
yhdistämällä ennennäke-
mättömällä tavalla. Tarvi-
taan suuria yksiköitä ja
vahvoja peruskuntia, ei
läänien väliporrasta ja ny-
kyistä suurta kuntien mää-
rää. Tämä on hänen mu-
kaan yhteiskunnas ykkös-
kysymys tällä hetkellä.

Siinä missä valtiosihtee-
ri Sailas esitti koko Suo-
men tulevaisuutta uhkaa-
van vaaran kuntien talou-
dellisen pohjan heikenty-
misessä kansanedustaja
Rakel Hiltunen esiintyi
enemmän Helsingin kau-
punginvaltuutetun roolissa
pohdiskellessaan pääkau-
punkiseudun ja Helsingin
tulevaisuudennäkymiä.
Hänen mielessään väikkyy
metropoli, jossa yli kunta-
rajojen hoidetaan maan-
käyttöä, liikennettä, asu-
mista jne. Väestöennustei-
den mukaan Helsinki kas-

vaa 600.000 asukkaan
kaupungiksi, totesi Hiltu-
nen. Sen lähialueeseen
kuuluvat 13 kuntaa koke-
vat myös jyrkän nousun ja
työpaikkoja siirtyy Helsin-
gistä niihin. Helsingin lä-
hialueeseen kuuluvat siis
muutkin kunnat ja kaupun-
git kuin vain lähinaapurit
Vantaan, Espoo ja Kau-
niainen.

Sipoolta saatava
maata Helsingin
käyttöön

Erityisiä piikkejä Rakel
Hiltuselta riitti Sipoon
suuntaan, tiheä yhteiskun-
tarakenne kun katkeaa
kuin seinään tultaessa Hel-
singin ja Sipoon rajalle.
Helsingin itäpuolelle tar-
vittaisiin 40.000 asukkaan
uusi asuinalue, tiivisti Hil-
tunen. Vastaavanlainen pi-
kaisesti ratkaistava asia
Espoon suunnalla on hä-
nen mukaansa länsimetro.

Kunta- ja palveluraken-
teen uudistamisesta Hiltu-
sellakin oli selvä, Sailak-
sen kanssa yhtenevä näke-
mys, sen osalta päätökset
on tehtävä nyt.

Käydyssä keskustelussa
ei kovinkaan paljoa uutta
ilmennyt. Ilmeisesti alus-
tukset olivat siksi perus-
teellisia ja jopa tyrmääviä.
Joku kysyi sitä, onko val-
tio työntänyt kunnille lii-
kaa tehtäviä ja joku toinen
julkisen liikenteen taantu-
mista. Ulkomaisen työvoi-
man määrää ja vaikutuksia
pohdittiin, kuten Helsingin
keskustatunnelia ja länsi-
metroa.
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Hyvinvointivaltio uhattuna?
Raimo Sailas ja Rakel Hiltunen Haagassa:

Valtiosihteeri Raimo Sailas ja kansanedustaja Rakel Hiltunen kertoivat Haagan Työvä-
enyhdistyksen väelle mistä kunta- ja palvelurakenteen uudistamisesta todella on kysy-
mys.

Suoraan Artturi Kanniston
tieltä Orapihlajatielle joh-
taa joukkoliikennetunnelin
(Eliel Saarisen tien) päällä
komea kevyen liikenteen
väylä. Tätä tietä pitkin
kuljetaan myös joukkolii-
kennetunnelin bussipysä-
keille ja Huopalahden ase-
malle. Tämä jalankulkijoi-
den ja pyöräilijöiden vilk-
kaasti käyttämä tie kuiten-
kin loppuu jalkakäytävään
Orapihlajatiellä. Useim-
mat reitin käyttäjät jatka-
vat suoraan Orapihlajatie-
tä eteenpäin, tai tulevat
sieltä. Orapihlajatiellä on
tässä kohti suorakulmai-
nen mutka ja jalkakäytävä
kadun vastakkaisella puo-
lella. Oikealle Laajasuon-
tielle päin toki jatkuu jal-
kakäytävä, mutta sinne
päin askel johtaa harvem-

min. Ylitse on kaikkien
koululaisten, vanhusten,
lähikaupoista ja joukkolii-
kennetunnelista tai ase-
malta tulevien päästävä.
Mutta suojatie puuttuu.

Toki kolmisenkymmen-
tä metriä oikealle Laaja-
suontien ja Orapihlajatien
risteyksessä on suojatie,
mutta kauppakassia raa-
haava eläkeläinen tai vil-
kas koululainen ei sitä
kautta kierrä. Toinen suo-
jatie näinkin lähellä ei täs-
sä paikassa haittaa liiken-
nettä, koska nopeudet ovat
kohtuullisia, mutta turvai-
si monen kadunylittäjän
matkan. Toinen vaihtoehto
olisi siirtää tämä jo ole-
massa oleva suojatie mut-
kaan ja jättää Laajasuon-
tien ja Orapihlajatien ris-
teyksen toiselle puolelle

suojatie. Se varmaan riit-
täisi tämän risteyksen ylit-
täjien turvaksi.

Orapihlajatie on toki
melko hiljainen, mutta ti-
lannetta pahentaa vastak-
kaiselle puolelle eli Ora-
pihlajatien sisämutkaan
pysäköidyt autot, joiden
välistä jalankulkijat pujot-
televat. Nämä pysäköidyt
autot haittaavat autoilijan
mahdollisuutta havaita yli-
tykseen lähtevää jalankul-
kijaa, varsinkin kun siinä
on myös väistettävä sitä
vastaantulevaa autoa.
Kahden auton kohtaami-
nen mutkassa on lähes
mahdotonta pysäköityjen
autojen vuoksi. Uusi suo-
jatie tässä olisi todella pai-
kallaan.

Ulla Laukkanen

Uusi suojatie tarvitaan
Artturi Kanniston tielle Elanto on eittämättä kiinteä

osa helsinkiläisten elämää.
Monille se oli se ainoa oikea
kauppa ja helsinkiläiset por-
varit, jotka vuosikymmenet
vierastivat tannerilaista
osuuskauppaa, hakivat aina-
kin leipänsä – niin eloleivän
kuin häälimpukin – Elan-
nosta. ”Olin ylpeä, kun sain
pikkutyttönä mennä yksin
maitokauppaan maitokannu
kanssa ostamaan kaksi litraa
maitoa ja puolikkaan hää-
limpun.” Näin muistelee
Elanto kyselyyn pari vuotta
sitten vastannut helsinkiläis-
rouva.

Helsingin kaupunginmu-
seo on julkaissut näyttävät
ja monipuolisen kirjan Kul-
man takana Elanto! Siinä
on kyselyn myötä tulleita
pikku muisteluita, runsaasti
valokuvia ja tutkijoiden hie-
noja kirjoituksia kaikesta
siitä mitä elantolaisuus on
Helsingissä asuville merkin-

nyt.
Sen lisäksi että olemme

ostaneet ruokamme – hyvin
paljon Elannon omia tuot-
teita, vaatteemme, kodinko-
neemme Elannosta, on
Elanto monella tavalla vai-
kuttanut etenkin jäsentensä
elämään. Elanto-lehti on
systemaattisesti valistanut ja
opastanut. 1920-luvulla sa-
maan aikaan valistettiin per-
heenäitejä niin siivouksessa,
ruoanlaitossa kuin lasten-
kasvatuksessa kuin kannus-
tettiin naisia itselliseen, mo-
dernin naisen elämään.

Elanto on ollut myös
edistyksellinen työnantaja.
Työntekijöillä on ollut mo-
nenlaisia etuja: kesätoimin-
taa työntekijöiden lapsille,
yhteinen kesänviettopaikka
Sompasaaressa, sota-aikana
maksettiin työntekijöille osa
heidän palkastaan, edistyk-
sellinen työterveyshuolto,
oma kirjasto ym. Elannon

toiminnan kantavana ajatuk-
sena oli niin Tannerin kuin
monen hänen seuraajansa-
kin aikana: ”Elannosta ei
koskaan irtisanottu ketään
työn vähyyden, tai ”tuotan-
nollisista ja taloudellisista
syistä”.

Vuosikymmenet koko
Elannon toiminta oli perus-
tunut ylpeyteen. Työntekijät
olivat ylpeitä työpaikastaan
ja me asiakkaat olimme yl-
peitä kaupastamme ja kai-
kesta mikä liittyi Elantoon.
Kun tämä kivijalka alkoi
murentua, alkoi murentua
kaikkia.

On hienoa, että Elannon
historia on koottu upeaan
teokseen. Sitä on valotettu
monelta eri puolelta ja mo-
nin eri esimerkein. Helsin-
gin kaupunginmuseo tekee
arvokasta työtä julkaisemal-
la tällaisia teoksia.

Leena-Maija Tuominen

Elanto kirjan kansien sisällä


