
Aamulehti Perjantai 30. elokuuta 2013 | B15

Lukijalta 
Sulkakynämerkin saavat poikkeuksellisen iskevät ja hyvin perustellut
mielipiteet. Kerran vuodessa paras kirjoitus palkitaan.

Osoite: Aamulehti/Lukijalta,
PL 327, 33101 Tampere
Sähköpostiosoite:
al.mielipiteet@aamulehti.fi
Puhelin: 010 665 3165
(ma–pe kello 10–11)
Omalla nimellä: Tekstit julkais-

taan kirjoittajan nimellä. Nimi-
merkin käyttö on mahdollista vain
poikkeustapauksissa. Tekstareissa
nimimerkki on sallittu.
Yhteystiedot: Teksteihin (myös
tekstareihin) on liitettävä kirjoit-
tajan osoite ja puhelinnumero.

Pelkkä sähköpostiosoite ei riitä.
Pituudet: Kirjoita tiiviisti ja nase-
vasti. Uuden keskustelun avaava
kirjoitus saa olla välilyönteineen
enintään 3�200, jatkopuheenvuo-
ro 2�200 ja kommentit 500–1�000
merkkiä. Toimitus valitsee, otsikoi

ja käsittelee julkaistavat tekstit se-
kä lyhentää niitä tarvittaessa.
Valokuvat: Sivulla julkaistaan lu-
kijoiden ottamia kuvia.  Palkkiota
ei makseta. Ohjeet Aamulehden
verkkosivuilla www.aamulehti.fi /
kuvakisa

Ohje: Näin kirjoitat Lukijalta-sivulle

Päivän kuva

Matkalla lypsylle. Tällaiseen näkyynkin saattaa törmätä kesäisessä Suomessa, kun karja laidun-
taa ulkona jonkin aikaa.

O Lisää lukijoiden valokuvia verkossa: aamulehti.fi/kuvakisa. Kun liityt sivustolle, voit saada kuvasi tälle palstalle.

Reijo Lehtonen

V
altuutettu Yrjö
Schafeitel (kok)
kirjoitti (AL 27.8.),

että Tampereen kaupungin
pitäisi veronkorotuksen
sijasta korjata talouttaan
irtisanomalla työntekijöitä
ja leikkaamalla palveluita.
Olen asiasta täysin vastak-
kaista mieltä. Kaupunkilai-
sille välttämättömiä palve-
luita ei pidä heikentää eikä
niitä tuottavaa henkilöstöä
ajaa työttömäksi.

Perustelunsa Schafeitel
aloittaa väittämällä kun-
nallisveroa ”jakoveroksi”,
joka koskee kipeimmin
pienituloisia. Tämä ei pi-
dä paikkaansa Schafeite-
lin tarkoittamalla tavalla.

Pienituloisten verotaakkaa
kunnallisverossa helpottaa
euromääräinen ansiotulo-
vähennys, jonka seurauk-
sena pienituloinen maksaa
suurituloista pienemmällä
prosentilla kunnallisveroa.

Talouden tasapainotta-
miskeinoksi Schafeitel
ehdottaa yt-neuvotteluja
kaupungin henkilöstön
irtisanomiseksi ja lomaut-
tamiseksi.

Tällä keinolla hän väittää
talouden tasapainottuvan
ilman, että palveluja tar-
vitsisi karsia. Se on täysin
kummallinen ajatus, joka
jättää huomiotta sen, että
palvelut tuottaa juuri se
henkilökunta, jota Scha-
feitel on irtisanomassa ja
lomauttamassa.

Todellisuudessa hen-
kilöstön irtisanominen ja
lomauttaminen tarkoittaa
juuri palveluiden karsimis-
ta. Ilman henkilöstöä ei ole
palveluita.

Tällaisten irtisanomis- ja
lomauttamissuunnitelmien
esteenä on myös Suomen
lainsäädäntö. Monissa pal-
veluissa kuten sairaaloissa
on lailla säädetty henkilö-
mitoitus, jota on noudatet-
tava, eikä henkilöstöä voida
niin vain laittaa ovesta ulos.

Irtisanomiset ja lo-
mautukset tarkoittaisivat
kaupungin talousongelmi-
en maksattamista henki-
löstöllä, eikä tällaista voi
hyväksyä. Kunnallisve-
ron korottaminen jakaa
talouden taakkaa kaikille
kaupunkilaisille eikä sysää
sitä ainoastaan kaupungin
työntekijöille.

Henkilöstö on jo osallis-
tunut talouden tasapainot-
tamiseen, ja henkilöstö-
määrä on karsittu mini-
miin.

Monissa palveluissa tar-
vittaisiin päinvastoin lisää
käsiä tekemään työtä ja
tuottamaan palveluita.

Kenen Schafeitel kuvittelee
hoitavan lapsia, sairaita ja
vanhuksia henkilöstön irti-
sanomisten jälkeen? Irtisa-
nominen ja lomauttaminen
osuisivat kaikista pahim-
min pienituloisiin ja hätää
kärsiviin kaupunkilaisiin,
jotka kipeimmin tarvitse-
vat kaupungin tuottamia
palveluita.

Schafeitel väittää, että
taloutta tasapainottaviin
toimenpiteisiin ei ole ryh-
dytty. Tämä ei pidä paik-
kaansa. Toimenpiteet on
jo aloitettu, mutta Tampe-
reen kaupungin kokoista
organisaatiota ei uudisteta
hetkessä.

Nyt tarvitaan malttia ja
harkintaa, jotta talous saa-
daan tasapainoon järkevillä
keinoilla oleellisia palvelui-
ta vaarantamatta.

Schafeitelin ehdottama
hosuminen syöksisi Tam-
pereen talouden entistä sy-
vemmälle synkkyyteen.

MIKKO AALTONEN
apulaispormestari,

Vasemmistoliiton

Tampereen valtuustoryhmä pj.

Irtisanomiset ja
lomautukset eivät
pelasta Tamperetta

Henkilöstö-
määrä on
jo karsittu
minimiin.

Valtakunnansyyttäjävirasto
ei jostakin syystä hakenut
purkua Suomen Tietotoi-
miston herjaustuomioon,
joka tuli hiihdon doping-
uutisoinnista 10 vuotta
sitten.

Herjaustuomio jäi voi-
maan, vaikka ex-hiihtäjä
Jari Räsänen ja hiihdon
ex-päävalmentaja Pekka
Vähäsöyrinki tuomittiin
hovioikeudessa törkeistä
petoksista.

Tuomiot olivat ehdotto-
masti liian lievät.

Mainitut herrat aiheutti-
vat valehtelullaan aiheetto-
mat potkut STT:n kahdelle
toimittajille. Tämän sotkun
selvittämiseen käytettyjä
mittavia rahasummia voi
vain arvailla.

Räsänen ja Vähäsöyrin-
ki saivat myös taloudelli-
sia korvauksia ”henkisistä
kärsimyksistä”. Entinen
pääministeri Esko Aho
kävi monen muun Hiihto-
liiton johtohenkilön kans-
sa vaatimassa käsi ojossa
korvauksia asiasta, joka nyt
lopultakin osoittautui pe-
tokseksi.

Suurin osa silloisista
doupatuista hiihtäjistä ja
Hiihtoliiton johtohenki-
löistä, Aho mukaan lukien,
eivät koskaan tule kerto-
maan totuutta doping-sot-
kuista.

Hiihtoliitossa ja hiihtäji-
en kesken vallitsee Italian
mafiapiireissä tuttu vaike-

nemisen laki ja Cosa nostra
(= meidän asiamme).

MAURI LEHTONEN
Siivikkala, Ylöjärvi

Tampereen
päättäjillä
myyräkuume
Lähes puolta Tampereen
päättäjistä vaivaa paha
myyräkuume.

Mitkään järkisyyt eivät
puolla menemistä Tam-
merkosken alitukseen. Ta-
loudelliset ja turvallisuus-
näkökohdat puoltavat li-
säkaistojen rakentamiseen
Rantaväylälle. Tilaa on.

Vielä hullumpaa on, et-
tä Tampereelta puuttuu
maanalainen kaava.

OSMO UITTO
Ylöjärvi

Mopoautoilijat
liikenteessä
taidokkaasti
Pakko antaa positiivista
palautetta mopoautoilija-
nuorillemme.

Ajelen päivittäin työ-
paikalleni Sammonka-
dun Treduun. Olen saanut
seurata mopoautoilijoiden
taidokasta ajoa ja ennen
kaikkea muun liikenteen
huomioon ottamista.

Upeaa nuoret, pitäkää
pää kylmänä ja järki kädes-
sä liikenteessä jatkossakin.

TANJA MERONEN
Lempäälä

Hiihtoliiton
doping-sotku
jää pimentoon

N
yt kun työehtosopi-
mukset ovat katkolla,
saamme kuulla eri-
toten työnantajalei-

rin suunnasta hyvin yksipuo-
lista mantraa. Se kertoo, että
Suomen kilpailukyky para-
nee parhaiten työvoimakus-
tannuksista leikkaamalla ja
työntekijöiden työssäoloaikaa
kasvattamalla.

Eittämättä mainitut asiat
parantaisivat hivenen kilpai-
lukykyä, mutta vain mikäli ne
toteutettaisiin yhteisymmär-
ryksessä työntekijöiden kans-
sa. Silloin ne eivät motivaati-
on laskun myötä aiheuttaisi
enemmän haittaa kuin hyötyä.

Mielestäni yritysten ja sitä
kautta koko Suomen kilpai-
lukyky paranee parhaiten
silloin, kun pystymme tuotta-
maan kuluttajille laadukkaita
tuotteita – ovat ne sitten pal-
veluita, laitteita tai jotain siltä
väliltä. Laadukkuus tarkoit-
taa yksinkertaisesti sitä, että
kuluttaja katsoo saavansa ra-
halleen vastinetta. Rohkenen
epäillä, että työpäivän piden-
täminen puolella tunnilla ei
toisi tippaakaan laadukkuutta

tuotteisiin. Vain harva työ on
tänä päivänä sellaista, jossa
työntekijän tuotos on suorassa
suhteessa hänen työpäivänsä
pituuteen.

Teollisuuden kilpailukyvyn
rapautuminen on nähdäkseni
seurausta siitä, että suuryritys-
ten päätöksentekijät eivät ole

numerojohtamiseltaan sekä
bonustensa ja lisäeläkkeidensä
perässä juoksemiseltaan kyen-
neet arvostamaan laajanäköis-
tä, sitoutunutta ja vastuuntun-
toista työntekijää. Sellaista, jo-
ka tekee numeroissa näkyvän
työn lisäksi yrityksen eteen
asioita, jotka huomataan vasta
kun ne jäävät tekemättä. Hän
esimerkiksi kohtelee koneita
kuin omiaan, huoltaa ennen
kuin ne hajoavat.

Huomio on keskitetty kustan-
nuksiin kokonaistuotoksen
sijaan.

Tuotantoa on säästösyistä
siirretty halvemman työvoi-
man maihin sen sijaan, että
olisi hyödynnetty ja kehitetty
Suomessa olevaa osaamista.
Nyt maailmalla olisi kysyntää
bulkkia paremmille tuotteille,
mutta meillä halutaan kilpailla
mieluummin halpatuotanto-
maiden kanssa kuin Saksassa
tuotetun kaltaisen laadukkuu-
den.

Jokainen voi itse miettiä,
kenen vika kilpailukyvyn me-
netys on ja onko oikeutettua
laittaa sitä pelkästään työ-
voimakustannusten piikkiin.
Myisivätkö suomalaiset tuot-
teet maailmalla paremmin,
vaikka työvoimakustannukset
olisivat 10 tai 20 % pienempiä?
Eivät.

Rohkeat yritykset, jotka ovat
ymmärtäneet sitoutuneen
työntekijän arvon, ovat me-
nestystarinoita.

Matkapuhelinalalla olemme
karvaasti kokeneet, että vaikka
tuotteen kustannukset saatai-
siin miten alas ja asiakas saisi

sitä kaupasta puoli-ilmaiseksi,
kilpailukyky vain laskee. Tuo-
tetta ei nähdä laadukkaaksi,
mikäli se ei täytä kuluttajien
nopeasti vaihtuvia peruskri-
teerejä.

Halutulle tuotteelle taas saa
laittaa moninkertaisen hinta-
lapun. Tällöin muutaman pro-
sentin ero työvoimakustan-
nuksissa ei näyttele lainkaan
merkittävää roolia näytelmäs-
sä nimeltä ”yrityksen kilpai-
lukyky”.

Elinkeinoelämän keskusliiton
edustajat, nouskaa rohkeas-
ti Etelärannan poteroista ja
haastakaa työntekijäpuoli ai-
toon yhteistyöhön. Aiheutatte
hallaa kansantaloudelle ja yri-
tyksille, mikäli vastakkainaset-
telun hengessä lietsotte kovin
väärää ratkaisua kilpailukykyä
parantamaan.

Maltillinen palkkaratkai-
su olisi saavutettavissanne, ja
voisimme kaikki yhdessä kes-
kittyä oikeasti parantamaan
maamme kilpailukykyä.

KALLE KIILI
Tampere

ylempien toimihenkilöiden

luottamusmies, Nokia Oyj

Laadukkuus parantaa kilpailukykyä
Menestys-

tarinoita

ovat rohkeat

yritykset,

jotka ovat

ymmärtäneet

sitoutuneen

työntekijän

arvon.

Nouskaa
rohkeasti
Etelärannan
poteroista.

K
uvitellaanpa, että
Tampereen Pyrinnön
yleisurheilijat saisivat

Pirkkahallista talvikaudeksi
vain yhden harjoitusvuoron
viikossa. Senkin sellaiseen
ajankohtaan, jota eivät ole
edes hakeneet ja joka ei heille
mitenkään sovi. Kaikki muut
vuorot menisivät nyrkkeili-
jöille, kahvakuulailijoille tai
vaikkapa taitoluistelijoille.
Yleisurheilijat, jotka eniten
harjoitushallia tarvitsisivat,
sivuutettaisiin täysin.

Näin toimitaan Akaassa. Lii-
kuntasihteeri sivuutti yleisur-

heilun erikoisseuran Viialan
Valtin hakemuksen monitoi-
mihallin juoksusuoran vuo-
roista käsittämättömällä taval-
la. Valtti haki vuoroa keskivii-
koksi, yhtä vuoroa viikkoon.
Liikuntasihteeri päätti antaa
vuoron sunnuntaille kello
15.00–17.30.

Valtti sai tiedon päätöksestä
muiden seurojen kautta. Seu-
ralle ei päätöksestä ole tietoa
lähetetty, vaikka se kaikille
hakijoille pitäisi lähettää. Oi-
kaisuvaatimus harjoituspaik-
kojen jaosta on toimitettava

14 vuorokauden kuluessa tie-
doksi saamisesta, lukee Akaan
nettisivuilla.

Kaupungin sivuilla lukee
myös, että mikäli hakemuk-
sia vakiovuoroille on paljon,
kutsutaan hakijat palaveriin
ennen päätöksentekoa. Näin ei
liikuntasihteeri tehnyt.

Kun asiaa kysyttiin Akaan lii-
kuntatoimelta, sieltä otettiin
yhteyttä nyt jo muualle siirty-
neeseen liikuntasihteeriin ja
vastattiin, että ”liikuntasihtee-
ri oli perustellut päätöstä sillä,
että kaikille ei yksinkertaisesti

vuoroja riittänyt ja hän teki
päätöksensä sillä perusteel-
la”. Kummallista kyllä, muille
hakijoille on vuoroja löytynyt
useammalle päivälle, mutta
Valtti ei saanut edes sitä yhtä
mitä anoi.

Näin Viialan yleisurheilevil-
ta lapsilta ja nuorilta vedetään
mattoa alta. Kun valtakunnal-
lisestikin pyrkimyksenä on tu-
kea lasten ja nuorten urheilun
harrastamista, on surullista,
että Akaan kaupunki tällä pää-
töksellä sitä vesittää.

AIJA MANSIKKA
Valkeakoski

Akaa harjoittaa yksisilmäistä liikuntapolitiikkaa
Viialan

Valtin

hallivuoro-

anomus

ratkaistiin

oudosti.

M
onet poliitikot hank-
kivat helppoja ääniä
vaatimalla markan pa-

lauttamista. Erityisesti perus-
suomalaiset pelaavat kahteen
maaliin pyrkiessään kerää-
mään ääniä sekä euron kan-
nattajilta että vastustajilta.

Oma valuutta saattaa kyllä
olla edessä, jos esimerkiksi
Saksa jättää rahaliiton. Toivot-
tava sellainen tilanne ei ole,
vaan silloin pakon sanelema
ratkaisu. Jopa eräät talous-
tieteilijät ovat väläytelleet
markkaa vaihtoehtona ja ver-

ranneet Suomea Ruotsiin. Se
osoittaa, että talousoppineil-
takin voi puuttua realistinen
käsitys nykytaloudesta ja että
asiantuntijuuteen on syytä
suhtautua varauksella.

Talouttamme ei voi mitenkään
verrata paljon suurempaan ja
joustavampaan Ruotsiin tai
vauraaseen Norjaan. Hektises-
sä maailmantaloudessa kellu-
va markka on kuin Mikki Hiiri
merihädässä vaihteluiden ja
spekulanttien armoilla. Ylivel-
kaantuneiden maiden tukipo-

litiikasta voi perustellusti olla
eri mieltä. Kuitenkaan vas-
tuullinen poliitikko ei sivuu-
ta esimerkiksi Kreikan eron
vakavia vaikutuksia ja sitä, että
ongelmamaiden euroero voi
heikentää saatavien perimis-
mahdollisuuksia.

Kriisit ovat väistämätön osa
taloushistoriaa järjestelmästä
riippumatta ja toistuvat kah-
desti vuosikymmenessä. Ei
niiden ennustamiseen tarvita
profeettoja.

NIKO KOSKINEN
Tampere

Euroero on helppo vain poliitikkojen puheissa

Suomen

taloutta

ei voi

mitenkään

verrata

Ruotsiin

tai Norjaan.

Taas kerran on eräs taiteilija
saanut professorin arvoni-
men. Ilman väitöskirjaa, il-
man minkäänlaisia akateemi-
sia meriittejä. Jo Kekkosen
ajoista alkaen professorin
arvo on kärsinyt infl aatiosta.

”Alkuperäinen” professori
on väitellyt tohtoriksi, osoit-
tanut tieteellisen pätevyy-
tensä monin tavoin ja valittu
sitten yliopiston professorik-
si. Tämä on minusta edelleen
ainoa ja oikea tapa päästä
professoriksi.

Olen pitkään ihmetellyt,
kun professoreita on alkanut
ilmestyä muuallekin kuin
yliopistoihin. Miksi ihmeessä
heille ei kelpaisi esimerkiksi
yliopettajan titteli?

Kaikkein kummallisimpia
ovat taiteilijaprofessorit, joil-
la useinkaan ei ole minkään-
laisia tieteellisiä ansioita,
ovatpahan vain onnistuneet
läpäisemään kriitikkojen
seulan ja päässeet eliitin suo-
sioon. Eikö heille voisi antaa
vaikka ”mestarin” arvonimeä
– kuvataidemestari, säveltä-
jämestari, mestarinäyttelijä?

Olen konservatiivi ja mi-
nusta kunniakasta professo-
rin tehtävänimikettä ei pitäisi
saada käyttää muuta kuin
yliopiston opettajanvirassa,
ei edes korkeakouluissa. Jo
muutaman vuosikymmenen
ajan arvonimeä on jaeltu sii-
nä määrin, että se on kokenut
inflaation. Tämä on saanut
alkunsa siitä sosialistien yh-
teisestä tavoitteesta, että por-
varillinen arvomaailma on
kaadettava, vaikkapa sitten
nimittämällä performanssi-
tai katutanssiprofessoreita.

Tässä on kysymyksessä va-
kavampi asia kuin urheilijoi-
den kynsien väritykset, jotka
kyllä keskusteluttavat jopa
ministeritasolla.

PAUL TIILILÄ
Pälkäne

Professori-
nimike koki
infl aation

Miksi Tampereella on pal-
jon ylipainoisia? Turun
katukuvassa ei juurikaan
tätä ilmiötä näy. Mistähän
se mahtaa johtua?

IHMETTELIJÄ

Onhan koulussa pakkoäi-
dinkieli, pakkofysiikka,
pakkokemia ynnä muuta.
Ei ruotsi ole yhtään sen
pakompi.
EI PAKKORUOTSIN VIHAAJA

Voisikohan poliisi puuttua
Hervannan rampin kautta
ohittelijoihin Karkuvuo-
ren remontin aikana . Nyt
sentään rekkakuskit teke-
vät asialle jotain. Muutkin
jonottavat, miksi joidenkin
ei tarvitsisi?

KORPEE

Miksi Nokian uimahallin
käsisuihkuista tulee enin-
tään 38 asteen lämpöis-
tä vettä? Kukaan ei niitä
käytä, vaan kattosuihkuja,
joista saa riittävän läm-
mintä vettä. Hölmöläisetkö
säästöpuuhissaan?

MUMMO JA VAUVA

Miksi kukaan ei moralisoi
hirvien pannoituksesta,
johon uhrataan rahaa pal-
jon enemmän kuin petojen
pannoitukseen? Olisiko
metsästäjillä oma lehmä
ojassa?

KAIKKEA EI KERROTA

Hajuun kyllästyneelle Ra-
tinanrannan asukkaalle
voin todeta, että jäteveden-
puhdistamon ei pitäisi olla
yllätys. Hajuhaitta kuuluu
Ratinanrannan asuntoihin
”luontaisetuna”. Uudella
jätevedenpuhdistamolla ei
ole kiirettä, mutta ranta-
tunnelilla on sen laajan yh-
teiskunnallisen vaikutuk-
sen vuoksi.

SITÄ SAA MITÄ TILAA

Montako nurmikkoa on tä-
nä kesänä kunnostettu, kyl-
vetty ja kasteltu festareita
varten ja niiden jälkeen
Ratinanniemessä ja mitä se
on maksanut?

TAMPERELAINEN

Haluan kiittää niitä ihmisiä,
jotka autoitte ja tilasit-
te ambulanssin minulle
joutuessani auton tönäi-
semäksi suojatiellä viime
lauantaina Lielahdessa.
Kiitos Acutan työntekijöil-
le hyvästä hoidosta.

SILMÄT AUKI

Televisiossa tulee Nelosel-
ta ohjelma, jossa poliisit
ajelevat mustallamaijalla,
kiroilevat ja käyttävät v-sa-
naa. Kyllä poliiseilla pitäisi
olla fiksumpi käytös ansai-
takseen kunnioitusta.

PIRKKO STRÖM

Ostin kattokruunuuni neljä
Pirkka-kynttilälamppua,
koska ne olivat valikoiman
edullisimmat. Yksikään
niistä ei syttynyt. Ystäväl-
linen lähikauppiaani antoi
tilalle puolta kalliimmat
Airamit, ja johan tuli valoa
iltahämäriin. Pirkat oli teh-
ty Kiinassa.

K-ASIAKAS

Mielestäni Sonera on koh-
tuuton periessään 40 eu-
ron viivästysmaksua myö-
hästyneestä laskusta.

MIKROYRITTÄJÄ

Tekstarit

040 829 2768

Toimi näin: Viestin alkuun

kirjaimet mi ja välilyönnin

jälkeen kannanotto, mahdol-

linen nimimerkki sekä nimi,

osoite ja paikkakunta. Ope-

raattori perii viestistä nor-

maalin tekstiviestimaksun.

Miksi hirvien
pannoitus
ei herätä
huomiota?




