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Päätös pakkosiirtää Lääkelaitos Kuopioon oli monin
tavoin ikävä uutinen. Päätös tehtiin siitä huolimatta, et-
tä enemmistö asiantuntijoista pitää siirtoa vahingollise-
na. Lääkelaitoksen alueellistamiseen liittyvät valmiste-
lut ovat herättäneet huolta niin hallituksen piiristä kuin
eri eduskuntaryhmissäkin. Myös Lääkelaitoksen henki-
löstö on vakavasti huolissaan siirron vaikutuksista lää-
keturvallisuuteen ja alan kehitykseen. Näiden näkemyk-
sien sivuuttamista ei voi pitää järkevänä. Jo kaupunki-
laisjärki kertoo sen, että kun arviointi osoittaa haittojen
olevan suurempia kuin hyödyn, tulee alueellistamiskaa-
vailuista luopua kokonaan.

Aiemmat hajasijoituskokemukset ovat opettaneet, et-
tä alueellistaminen johtaa usein tehottomuuteen ja tulee
veronmaksajille monin tavoin kalliiksi. Pakkosiirrot ovat
hävittäneet asiantuntemusta ja vaikeuttaneet siirretyn yk-
sikön ydintoimintoja. Ympäristön kannalta alueellista-
minen on ollut monin tavoin kestämätöntä.

Esimerkiksi Lääkelaitoksen osalta on aivan selvää, et-
tä hajasijoitus johtaisi jatkuvaan matkusteluun Helsin-
kiin ja pääkaupunkiseudulle, missä laitoksen asiakkaat
ovat. EU-kontaktit ovat myös toiminnassa keskeisiä, ja
lento Eurooppaan Oulusta tai Kuopiosta merkitsee aina
yhtä lisälentoa Helsinkiin verrattuna. Todennäköistä on
myös, että vaikka työntekijä muuttaisikin työn perässä,
jää perhe pääkaupunkiseudulle. Tämäkin lisää matkus-
telua ja kasvattaa liikenteen päästöjä, vaikka suunnan pi-
täisi olla täysin päinvastainen.

On tietenkin selvää, että eri puolella Suomea tarvitaan
lisää työpaikkoja. Ratkaisu ei löydy valtion hallinnon
työpaikkojen ripottelemisesta ympäri maata. Painopiste
on oltava alueiden oman osaamisen ja yrittäjyyden edel-
lytysten vahvistamisessa. Tätä työtä sinivihreä hallitus
tekeekin. Koko maan etu on hyvinvoiva pääkaupunki-
seutu, onhan se koko maan kasvun veturi. Tämä on eri-
tyisen tärkeää muistaa nyt taloudellisesti vaikeina aikoi-
na.

Keskustelu Lääkelaitoksen alueellistamisesta var-
masti jatkuu asian edetessä eduskuntaan. Selvää on, et-
tä alueellistamisen periaatteista on syytä käydä laaja kes-
kustelu myös valmistelussa olevien muiden hankkeiden,
kuten väyläviraston osalta. Niin paljon on Lääkelaitok-
sen kohtelu aikaansaanut negatiivista palautetta muuten
varsin hyvää työtä tekevälle sinivihreälle hallitukselle. 

Kaikkien tahojen on hyvä ottaa vakavasti Valtion ta-
loudellisen tutkimuskeskuksen kannanotto alueellistami-
nen hyvästä valmistelusta ja järjestelmällisestä jälkiseu-
rannasta. Pääkaupunki-järjestelyyn on päädytty jokaises-
sa valtiossa juuri siksi, että useiden toimintojen on jär-
kevintä sijaita pääkaupungissa. Pääkaupunki on ollut vii-
sas innovaatio ja sitä se on yhä edelleen.

Sari Sarkomaa (kok)
kansanedustaja

kaupunginvaltuutettu

Pääkaupunki on
edelleen viisas 
innovaatio

Helsingin kaupunki on
yhdeksän muun kunnan ta-
voin mukana valtakunnalli-
sessa pitkäaikaisasunnotto-
muuden vähentämisohjel-
massa. Helsingillä on suun-
nitteilla 13 hanketta eri puo-
lille kaupunkia. Hankkeita
toteutetaan yhteistyössä eri
järjestöjen ja säätiöiden
kanssa.

Yksi pitkäaikaisasunnot-
tomuuden vähentämisohjel-
man kohteista on Helsingin
Diakonissalaitoksen omis-
tama kiinteistö Haagassa,
Kauppalantie 36. Diakonis-
salaitos omistaa kiinteistön,
joka on tällä hetkellä Dia-
konissalaitoksen henkilö-
kunnan työsuhdeasuntoina
ja muussa vuokrakäytössä.
Suunnitelman mukaan Dia-
konissalaitos on muunta-
massa kiinteistön tuetun
asumisen yksiköksi.

Diakonissalaitoksen mu-
kaan Kauppalantien kiin-
teistön liittäminen pitkäai-
kaisasunnottomuusohjel-
maan sattuu ajallisesti sopi-
vaan kohtaan, sillä kiinteis-
tö vaatii joka tapauksessa
peruskorjausta. Korjaus-
hanke alkaa vuonna 2011 ja
tavoitteena on, että yksikkö
otetaan käyttöön vuonna
2012.

Hyviä kokemuksia
tuetun asumisen
mallista

– Heikoimmassa ase-
massa olevien auttaminen
on Helsingin Diakonissa-
laitoksen ydintoimintaa,
kertoo Diakonissalaitoksen
diakoniajohtaja Jarmo Kök-
kö. 

Diakonissalaitos on ke-
hittänyt tuetun asumisen
toimintamallia, jossa asuk-
kaita, joilla on taustalla eri-
asteisia päihde- tai mielen-
terveysongelmia, autetaan
arjen hallinnassa. Koke-
mukset tuetun asumisen yk-
siköistä esimerkiksi Helsin-
gin Alppikadulla ovat hy-
viä. Diakonissalaitoksella
toimii Alppikadulla ilman
ongelmia lähekkäin mm.
sairaala, oppilaitos ja erias-
teisia asumispalveluja. 

Normaali 
vuokrasuhde

Tuetun asumisen yksi-
kössä asukkaan kanssa teh-
dään normaali huoneen-
vuokralain mukainen vuok-
rasopimus. Yksikössä on
henkilökuntaa eli koulutet-
tuja sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisia läsnä ympäri
vuorokauden. Henkilökun-
nan tuki tähtää siihen, että
asukkaat pystyvät elämään
mahdollisimman itsenäi-

sesti turvallisessa yhteisös-
sä.

Ei muutoksia 
kaupunkikuvaan

Kiinteistön muuntami-
nen tuetun asumisen yksi-
köksi vaatii laajamittaista
remonttia, mutta esimerkik-
si lisäkerroksia ei rakennuk-
seen ole suunnitteilla. 

– Kaupunkikuva on
herkkä asia, emmekä me
halua tuoda siihen muutok-
sia, sanoo Helsingin sosiaa-
lijohtaja Paavo Voutilai-
nen. Asumisyksikön paik-
kamäärä oli kaupungin aie-
sopimuksessa sata paikkaa,
mutta paikkamäärä tulee
olemaan tätä pienempi. Lo-
pullinen paikkamäärä tar-
kentuu jatkosuunnittelun ja
selvitysten pohjalta. 

Laatutakuu 
naapurustolle

Uudet hankkeet ja muu-
tokset herättävät usein pel-
koja alueen asukkaissa ja

siksi vuorovaikutus lähiym-
päristön kanssa on tärkeää.

Oikean tiedon välittämi-
nen suunnittelusta ja sen
etenemisestä on ensiarvoi-
sen tärkeää tämäntyyppisis-
sä hankkeissa, sanoo Paavo
Voutilainen. – Kauppalan-
tien-hankkeessa tullaan jär-
jestämään erilaisia yhteisiä
tilaisuuksia kuten avoimet
ovet -tilaisuuksia ja anta-
maan erityisesti lähinaapu-
rustolle tietoa hankkeen ete-
nemisestä. Edellytämme
kaikilta pitkäaikaisasunnot-
tomuusohjelmaan kuuluvil-
ta hankkeilta suunnitelmaa
siitä miten yhteistyö ja lähi-
ympäristön mahdollisuus
palautteen antamiseen ja
vuorovaikutukseen hoide-
taan. Voisi myös sanoa, et-
tä annamme yksikön toi-
minnasta naapurustolle
"laatutakuun". 

Vuorovaikutusta ympä-
ristön kanssa voidaan lisätä
myös muilla keinoilla. Tar-
joamalla esimerkiksi kiin-
teistön tulevia kokoustiloja
naapuruston käyttöön li-
säämme avoimuutta, toteaa
Jarmo Kökkö. – Järjes-
tämme myös mielellämme
haagalaisille tutustumis-
käynnin Alppikadulle, jos
vain kiinnostusta löytyy, lu-
paa diakoniajohtaja Kökkö.

Lisätietoja pitkäaikais-
asunnottomuushankkeesta
saa mm. osoitteesta
www.hel.fi/sosv > Hank-
keet > Pitkäaikaisasunnot-
tomuuden vähentämisohjel-
ma

Mervi 
Kopomaa-Weymarn

Kauppalantielle tuetun asumisen yksikkö

SPR:n Länsi-Helsingin osasto juhlistaa SPR:n
ystävätoiminnan 50-vuotistaivalta teatterin mer-
keissä. Olemme varanneet koko "Akkapakka"-kome-
dian näytöksen Aleksanterin teatterista sunnuntaina
15. helmikuuta klo 16.00.

Lippuja suoraan teatterilta jäsenhintaan 24 € tai
Lippupisteestä 27 €. Hallituksen jäsenet Hilkka Kal-
si (puh. 045-1266594), Kristiina Vesamaa (puh. 050-
3313792) ja Marketta Pohjanheimo (puh. 040-
5514007) välittävät myös lippuja.

Tervetuloa!
SPR:n Länsi-Helsingin osasto

Etelä-Haagan kaupun-
ginosayhdistykseen Pro
Haagaan ja Haagalainen-
lehteen on tullut aivan
poikkeuksellisen paljon yh-
teydenottoja Kauppalantie
36:n asuntolan tiimoilta.
Pääasiallinen sävy näissä
haagalaisten yhteydeno-
toissa on ollut syvä huoli ja
ihmetys. Miksi rauhalliseen
Etelä-Haagaan halutaan
tuoda ehdoin tahdoin on-
gelmia, ovat monet kysy-
neet. Sen kummemmin leh-
dellä kuin Pro Haagalla-
kaan ei tietenkään ole tähän
vastausta, mutta näin on
kuitenkin Helsingin sosiaa-
lilautakunta viime vuonna
suuressa viisaudessaan
päättänyt ja kaupunginhal-
litukselle esittänyt.

Pro Haaga – Pro Haga ry
on antanut kaupungille
asiasta lausunnon, jossa to-
detaan ymmärrettävä, että
kaikilla helsinkiläisillä tu-
lee toki olla mahdollisuus
kunnolliseen asumiseen.
Pro Haaga ei kuitenkaan
voi ymmärtää massiivisen
100 henkilön keskittämi-
sen yhteen paikkaan olevan
eduksi monien ongelmien-
sa kanssa painivien ihmis-

ten asuttamisessa.
Pro Haaga onkin ehdot-

tanut, että kaupunginhalli-
tus harkitsisi vakavasti uu-
delleen kyseistä sosiaali-
lautakunnan ehdotusta ja
muuttaisi Etelä-Haagaan
Kauppalantie 36:een suun-
nitellun tukiasutettavien
maksimimääräksi 20–25
henkilöä. Samalla yhdistys
on pyytänyt kaupunginhal-
litusta kiinnittämään vaka-
vaa huomiota asioista tie-
dottamiseen alueiden asuk-
kaille. 

Uusi sosiaalilauta-
kunta ei vastaa

Haagalainen-lehti tutki
uuden, hiljattain pidettyjen
kunnallisvaalien jälkeen
syntyneen sosiaalilauta-
kunnan mielipiteitä asiassa.
Tai yritti tutkia, koska eri
puolueista sattumanvarai-
sesti valituista sosiaalilau-
takunnan jäsenistä vain
kaksi vaivautui vastaamaan
lähetettyyn sähköpostiin.

Lehti esitti kolme kysy-
mystä:

– onko tarpeellista si-
joittaa asuntola juuri Haa-
gaan?

– kaavailu näyttää ole-

van noin 100-paikkaisesta
asuntolasta, Pro Haaga on
tehnyt esityksen asukkai-
den määrän pudottamisen
kolmannekseen. Mitä olet
mieltä?

– missä asut, kaupun-
ginosa riittää?

– onko asuntosi lähis-
töllä tai tuleeko lähistölle
vastaavanlaisia asuntoloi-
ta?

Sosiaalilautakunnan
uusi puheenjohtaja, vihrei-
den Sirkku Ingervo, joka
oli jäsenenä myös viime
vaalikauden sosiaalilauta-
kunnassa ja päättämässä
mm. ko asuntolasta vastasi
nopeasti. Vastaus oli pit-
kähkö vuodatus, jonka
olennaisin asia oli se, että
asuntoloita ei kukaan kul-
milleen halua ja että toi-
saalta pelot ovat turhia. 

Vasta toistettuun kysy-
mykseen hän vastasi asu-
vansa Käpylässä ja että
siellä ei tukiasuntoloita ole,
mutta "Varmasti myös Kä-
pylän kiinteistöjen tukiasu-
mismahdollisuudet tutki-
taan jatkossa kuten muit-
tenkin alueiden.

Haagaan ei varmaan ole
jatkossa tulossa lisää vas-

taavaa tuettua asumista.
Jatkossa etsitään joka ta-
pauksessa 750 lisäpaikkaa
tuetun asumiselle, joten
varmasti kaikki kaupungin-
osat kolutaan etsintätal-
koissa läpi, mutta tuskin
Haagaan kukaan ehdottaa
jatkossa lisää ko. paikkoja."

Ainoa sosiaalilautakun-
nan rivijäsen joka uskaltau-
tui vastaamaan oli Vasem-
mistoliiton Jouko Kajanoja,
joka vastasi sanatarkasti:
"Olen uusi jäsen sosiaali-
lautakunnassa enkä ole vie-
lä perehtynyt asiaan. Tue-
tun asumisen sijoittaminen
edellyttää monipuolista
harkintaa." Mikä ei oikeas-
taan tarkoita yhtään mi-
tään.

Muut joilta kysyttiin ja
jotka eivät vastanneet olivat
lautakunnan kokoomukse-
lainen varapuheenjohtaja
Olli Valtonen, sosialide-
mokraatti Terhi Mäki,
SFP:n Gunvor Brett-
schneider ja perussuoma-
laisten Antti Valpas. Poliit-
tinen itsesäilytysvaisto il-
meisesti kehotti olla otta-
matta asiaan kantaa. 

Kari Kuusela

Tukiasuntola puhuttaa

Tästä talosta puhutaan.
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