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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

Värikäs Vuores. Syksyn kauniit ja lämpimät värit ovat kuvaajan mielestä aina läsnä Vuoreksessa.
Kiitos rakennusten piristävän värityksen.

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

Hannu Hietanen

R
akennemuutos ja
kuntaliitos – tuttu-
ja termejä tämän

päivän politiikasta. Näistä
sanoista on tullut arkipäi-
vää, mutta kukaan poliitik-
ko ei ole yksinkertaisella
suomen kielellä selventä-
nyt kansalaisille, mitä nä-
mä asiat käytännön arjessa
merkitsevät.

Suuresta remontista eli
rakennemuutoksesta pu-
hutaan julkisuudessa pal-
jon. Kukaan ei näytä edes
hallituksessa osaavan sa-
noa, että mitä on tulossa ja

mihin tässä mennään. Mitä
tarkoittaa tämä kohuttu ja
puhuttu rakennemuutos?
Mitkä ovat ne tehtävät,
joista kuntien pitää luopua,
jotta ne säilyvät elinkelpoi-
sina? Hyvinvointivaltio on
pelastettava, mutta miten
se käy? Se näyttää olevan
mysteeri.

Kunnilla on 535 pakollis-
ta tehtävää. Tämän syksyn
aikana on nähty, että jos
julkisuudessa hallitus edes
ajatuksen tasolla ehdottaa
jotakin poistettavan kun-
tien lakisääteisistä vel-
voitteista, nousee valtava

vastustus ja uhkakuvilla
pelottelu. Hyvinvointival-
tiota ollaan alas ajamassa,
huutavat jo hätäisimmät.
Hallitus perääntyy pää-
töksestään ja muutoksesta
tulee korkeintaan kosmeet-
tinen.

Samalla monet kunnat
etsivät kuuluisia ”porsaan
reikiä” lakitekstistä. Miten
näistä valtion asettamista
velvoitteista pääsisi luis-
tamaan mahdollisimman
helpolla?

Taloudellinen ”rotkon
pohja” häämöttää jo mo-
nessa Suomen kunnassa.
Tämä aika vaatii suorasel-
käisiä päätöksentekijöitä
ja selkeäsanaisia, ruohon-
juuritasolta asioita näkeviä
poliitikkoja, jotka tuntevat
myös kuntien haasteet ja
kuntalaisten arjen.

Suomessa on vallalla yksi
totuus. Nyt nähdään suur-
ten yksiköiden ja isojen
kuntien olevan pelastus
ahdingossa. Valitettavas-
ti pitkät välimatkat eivät
katoa mihinkään Suomes-
sa, vaikka perustettaisiin
kuinka suuria yksiköi-
tä – kouluja, päiväkoteja,
terveyskeskuksia. Isoihin
yksiköihin keskittämällä
palvelut karkaavat vain yhä
kauemmaksi kuntalaisten
ulottuvilta kyliltä ja pienis-
tä kunnista.

Ainoastaan yksi asia on
täysin selvää. Uudistusten
ja liitosten myötä näyttää
erilaiset hallintohimmelit
vain kunta- ja valtiotasolla
lisääntyvän ja virkamies-
ten sekä selvitysten määrä
kasvavan.

EEVA-LIISA JUURIJÄRVI
Ikaalinen

Rakennemuutos
on mystinen
termi

Hyvinvointi-
valtio on
pelastettava,
mutta miten
se käy?

Täytyy taas kerran oikaista
yhdistykseemme kohdis-
tuvia vääriä käsityksiä. En
tiedä, mistä Raimo Laak-
sosen äiti on ikkunanpesu-
rahaa kerjännyt, mutta ei
ainakaan meiltä veteraani-
yhdistyksestä.

Siivousrahaa – vaikka ik-
kunanpesuun – saa meiltä
jokainen rintamatunnuk-
sen omaava jäsen toimit-
tamalla kuitin tästä meille.
Kuitin voi toimittaa pos-
titse, mitään lomakkeita ei
ole tätä varten tarvinnut
koskaan täyttää. Samalla
tavalla kuittia vastaan ja
ilman lomakkeita maksam-
me korvauksia myös jalka-
hoidoista ja hieronnasta.

Viime vuonna jaoim-
me rahaa tamperelaisil-
le veteraaneille yhteensä
noin 126�600 euroa, vaikka
emme saa rahaa valtiolta
euroakaan. Me puhumme
jäseneduista, mutta jos jo-
ku pitää niitä armopaloina
niin sillehän emme voi mi-
tään. Yksittäisenä ja paikal-
lisena yhdistyksenä emme
ihmeitä saa aikaan.

Tietoa jäseneduista ja
toiminnastamme löytyy
sivulta http://tampereen-
sotaveteraanit.yhdistysa-
vain.fi

JOHANNA VUORI-NIEMI
toiminnanjohtaja

Tampereen Sotaveteraanien

Huoltoyhdistys ry

Katuratikan
ajolangoille
tarvitaan tolpat
Taas aamun Aamulehteä
(AL 8.10.) lukiessa jäi mi-
nua vaivaamaan asia, jossa
katsojaa manipuloidaan
aivan huomaamatta. Kyse

on kuvasta, jossa katura-
tikka kulkee Pirkankatua
Pispalassa.

Kuva on tyylikäs, mutta
siitä puuttuu yksi oleelli-
nen osa nimittäin se, millä
ilmaan piirretty ajolanka
saadaan pysymään siel-
lä ilman tolppia ja kaikkia
tarvittavia tukivaijereita!
Olette varmaan nähneet
rautatien vastaavan järjes-
telyn. Tässäkin katsojaa
manipuloidaan aivan huo-
maamatta näkemään vain
ratikan ”kauniit puolet” ei
niitä välttämättömiä säh-
könsyöttö rakennelmia ja
”tolppametsää”.

PENTTI SILLANPÄÄ
Tampere

Pelastetaan
Pori meren
nousulta
IPCC:n ilmastonkokouk-
sessa tuli ilmi, että vii-
me ennusteiden mukaan
ilmaston lämpenemisestä
johtuen merenpinta nou-
see 26–82 senttiä tämän
vuosisadan aikana.

Suomi voisi alkaa toimia
matalien rantavalliemme
nostattamisessa kuin Alan-
komaat aikanaan. Suoma-
laiset urakoitsijat kaivin-
koneineen sekä työttömät
saataisiin työllistettyä.
Urakoita ei kilpailuteta
kansainvälisesti.

Kaivinkoneitahan Suo-
messa riittää myyjien va-
rastoissa ja maa-aineksia
siirrettäväksikin löytyy.
Ulvila oli ennen vanhaan
kaupunki ja meri pakeni,
jolloin syntyi kaupunki ni-
meltä Pori. Nyt meri palaa
takaisin.

Tämä vaatisi nyt nopei-
ta toimenpiteitä töitten
aloituksiin rannikoillamme
vallien nostattamiseksi ja
kanavoittamiseksi!

MATTI HIRVONEN
Nokia

Mitään
lomakkeita
ei tarvita

N
äin lokakuun taittu-
essa moni saa verot-
tajalta kotiinsa niin
hyviä kuin huonoja

uutisia. Itse kohdistuin jälkim-
mäiseen ryhmään tänä vuon-
na. Omasta mielestäni kohdis-
tuin tähän ryhmään kuitenkin
hyvin epäinhimillisistä syistä.
Haluan tällä kannanotolla tuo-
da esille kyseisen epäkohdan.

Tarinani lähtee liikkeelle
viime vuodesta.

Olen lähdössä komennusmat-
kalle Yhdysvaltoihin. Tarkoi-
tus on viettää maassa vuosi, jo-
ka verotuksellisesti tarkoittaa,
että minun tulojeni verotusoi-
keus siirtyy Yhdysvalloille ol-
tuani maassa 183 vuorokautta.

Verotussopimus Suomen
ja Yhdysvaltojen välillä takaa
minulle komennusmatkalaise-
na kuitenkin sen, että Yhdys-
vallat luopuu oikeudestaan
verottaa minua sopimuksen
puitteissa. Tarinani saa kui-
tenkin yllättävän ja surullisen
käänteen kolmen kuukauden
jälkeen, kun läheiseni kuolee
ja palaan takaisin Suomeen.

Olen kuolinpesässä ainoa
henkilö, joka pystyy kuolinpe-
sää hoitamaan, lisäksi muut
läheiseni tarvitsevat tukea ja
tarvitsen myös itse läheisteni
tukea tässä tilanteessa. Näiden
syiden takia päätän keskeyt-
tää komennusmatkan. Omas-
ta mielestäni olen tehnyt sen

päätöksen, joka on oikea ja
jonka jokainen meistä varmas-
ti tekisi tässä tilanteessa, tai
ainakin haluaisi tehdä.

Komennusmatkani keskey-
dyttyä ennen 183 vuorokauden
täyttymistä, verottajalla on
laillinen oikeus periä minulta
verot niiltä kuukausilta jotka
olin Yhdysvalloissa. Tässä

mielestäni tulee verotukselli-
sesti iso epäkohta.

En ole niin naiivi asian suh-
teen, että kokisin itseäni eri-
tyisasemaan, tai että verot-
tajan pitäisi minua jotenkin
tässä asiassa tukea jättämällä
minut kokonaan verottamat-
ta. Tässä pitäisi kuitenkin olla
jokin molempia tyydyttävä
ratkaisu, vastaavat tilanteet
tuskin ovat kovin yleisiä.

En kaipaa niitä veronpa-
lautuksia, jotka olisin saanut,
mutta ei iso lasku verottajal-
takaan tunnu oikeudenmu-
kaiselta. Oma ensimmäinen
ajatus tiedon saatuani oli, että
koin tehneeni väärin kansalai-
sena verottajan silmissä, kun
päätin tehdä humaanisti oi-
kean ratkaisun.

Olen hyvässä asemassa asi-
an suhteen, koska pystyn mak-
samaan laskun, enkä tarvitse
tai halua itse laskuun oikaisua.
Laillisesti tilannetta ei voi tällä
hetkellä muuttaa, eikä lake-
ja pidä ohittaa yhden yksilön
etujen nimissä. En kuitenkaan
pysty olemaan ajattelematta

tilannetta, jos minulla ei yk-
sinkertaisesti olisi varaa mak-
saa tuota laskua.

Miksi olisin lähtenyt otta-
maan riskiä lähtemällä ulko-
maille komennusmatkalle?
Miksi olisin kehittänyt omaa
tietämystäni tai edesauttanut
työnantajaani, jos minulla ei
ole valtion puolesta mitään
turvaa oman toimeentuloni
kannalta tilanteissa, jotka ovat
täysin riippumattomia itsestä-
ni sekä ennustamattomia.

Oman turhamaisuuteni nimis-
sä, haluaisin verottajan istu-
van kanssani alas ja kertovan
minulle, että tein veronmaksa-
jana väärin valitessani perhee-
ni edun. Tiedän, että tämä ei
tule koskaan olemaan mahdol-
lista ja kenelläkään ei ole ha-
lua tai kukaan ei koe tarvetta
tulla sitä minulle kertomaan.
Tämän sijaan, haluan tuoda
asian esille ja pohjata kes-
kustelua asian tiimoilta, jotta
muut eivät joutuisi vastaavaan
tilanteeseen.

MIKKO TAPANINAHO
Tampere

Verotus, oikeus ja inhimillisyys
En kaipaa niitä 

veron-

palautuksia,

jotka olisin

saanut, mutta

ei iso lasku

verottajalta-

kaan

tunnu

oikeudenmu-

kaiselta.

Koin tehneeni
verottajan
silmissä
väärin
kansalaisena.

S
uomessa päissään sur-
maaminen on kansal-
linen, ehkä suorastaan

geneettinen erityispiirre.
Näin kirjoitti Kaleva pää-

kirjoituksessaan eikä Korkein
oikeus nähnyt tekstiä suoma-
laisia loukkaavaksi, antaessaan
langettavan tuomion eräästä
toisesta samantyylisestä lau-
sunnosta. Siis lause on oltava
oikeusmielessä faktaa, koska
korkein mahdollinen auktori-
teettimme on näin päättänyt.
Aamulehtikin (AL 8.10.) oli

huolissaan Viron tolkuttomas-
ta viinan tuonnista.

Nyt Suomen olisi vihdoin
ryhdyttävä toimimaan tämän

geneettisen perimän aiheutta-
man onnettomuuden estämi-
seksi. Viron tuonnille voitai-
siin hyvin säätää samat tuonti-
rajat kuin Ruotsista tuotavalle
viinalle.

Vedotaan EU:ssa huonoon
kansalliseen viinapäähämme,
joka on tutkittua faktaa. Nyt-
hän yksityiset ihmiset hake-
vat satoja litroja viinaa Virosta
omaan käyttöönsä. Tuskin ke-
nenkään terveys kestää juoda
tuotuja määriä ja tehdä vielä
jotain hyödyllistä työtä maam-
me hyväksi

Suomen hallituksella on nyt
mahdollisuus käyttää hyödyk-

si tätä erityispiirrettämme,
huonoa viinapäätämme. Ky-
seessä on Suomen kansanter-
veys, ehkä koko tulevaisuus,
itsenäisenä toimintakykyisenä
valtiona. Emme kestä tolku-
tonta viinan tuontia ja juontia,
vaikka EU sitä meiltä vaatii.

Viinan aiheuttamat onnet-
tomuudet, väkivallan teot,
terveysmenetykset maksavat
Suomelle useita miljardeja
vuodessa. Laskun maksavat
enimmäkseen alkoholia niu-
kasti käyttävät kansalaiset.
Viro hyökkää halvalla viinalla
armotta huonon viinapäämme
kimppuun.

On aika puolustautua.
Hallitus voisi astua esiin

lakivelhoineen ja säätää pari
asetusta alkoholin tuontiin.
Jos sopimukset ovat huono-
ja, niitä pitää voida korjata.
Onhan Britanniakin irtautu-
massa ihmisoikeussopimuk-
sesta pääministeri Cameronin
johdolla, koska sopimuksen
noudattaminen uhkaa maan
turvallisuutta rikollisuuden
suosimisen takia (AL 30.9.).

Eivät sopimukset ole Juma-
lan sanaa. Ja kyllä sitä Juma-
lan sanaakin tulkitaan monella
tavalla...

MATTI TIILIKAINEN
Pirkkala

Viinapäästä hyvä peruste tuontirajoituksille
Emme kestä 

tolkutonta

viinan tuontia

ja juontia,

vaikka

EU sitä

meiltä vaatii.

O
mituista mutta tot-
ta. Omaisuuttaan tai
itseään puolustava on

Suomessa oikeudessa usein
syytettynä ja tuomio myös tu-
lee. Juha Karvonen kirjoitti
hyvin suomalaisesta oikeuson-
gelmasta (AL 4.10.).

Oikeuslaitos asettuu ryh-
dikkäästi kiusaajan, varkaan,
vahingontekijän puolelle. Täs-
säpä yhteiskunnan viesti lain
rikkojille. Tekijä istuu huppu
suojanaan oikeudessa ja nau-
reskelee järjestelmälle, kun
yhteiskunta puolustaa häntä

isolla rahalla ja tekee rikoksen
uhrista syyllistä. Raskautta-
vaksi seikaksi ei katsota, vaik-
ka porukalla käydään yhden
ihmisen kimppuun. Ei saa
puolustautua vainolaisia vas-
taan, muuten syyte tulee.

Miten tilanteeseen on tultu
olisi tutkimuksen arvoinen
paikka. Tuskin moni kaipaa
Venäjän järjestelmää, mutta
luultavasti aika harva tavalli-
nen lainkuuliainen Suomen
kansalainen kaipaa tätäkään
järjestelmää. Eikö rikokseen
ryhtyvälle pitäisi oikeudes-

sa tehdä selväksi, että hän on
väärässä.

Kannatettavaa olisi, että
henkilö näissä yksinkertaisissa
rikostapauksissa tekijä joutui-
si itse puolustamaan itseään.
Nythän rötösryhmän jokainen
jäsen nousee päämiehen ase-
maan, jota oma oikeusoppi-
nut puolustaa valtion varoilla.
Rikollisuus maksaa Suomelle
13 miljardia vuodessa (AL 2.10.
Jostakin päästä näitäkin kulu-
ja voisi ruveta leikkaamaan.

MATTI TIILIKAINEN
Pirkkala

Rikoksen uhrista tehdään syyllinen
Oikeus-
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Yksi signaali päättäjien pak-
komielteestä kuntaliitoksiin
on viiden vuoden irtisano-
missuoja kuntien työnteki-
jöille liitostilanteissa. Ilman
suojaa liitoksia ei saada ta-
pahtumaan halutusti eli asia-
perusteet eivät ole riittäviä.

Kysynkin, että miten ih-
meessä hallintorakentei-
ta saadaan kevennettyä ja
kustannuksia laskettua, jos
jokainen johtaja ja päällikkö
pysyy kuitenkin virkasuh-
teessa vähintään viisi vuotta
liitoksen jälkeen?

Ymmärrän kyllä yhden, jo-
pa kahden vuoden suoja-ajan
varmistamaan ettei hätäisesti
tehdä kauaskantoisia muu-
toksia palveluihin. Viisi vuot-
ta on kohtuuttoman pitkä.

Itse toimin luottamusmie-
henä yksityisellä sektorilla
ja pidän jopa härskinä, että
samaiset lainsäätäjät eivät
katso yksityisen yrityksen
työntekijän tarvitsevat edes
puolen vuoden irtisanomis-
suojaa liikkeenluovutustilan-
teessa.

Näinpä kuntakentässä tu-
lee vaikka velkarahalla pitää
jokainen johtaja ja päällikkö
virassa viisi vuotta liitosti-
lanteessa, mutta yksityisellä
sektorilla voi varallisuutta
pursuava yritys liikkeen-
luovutuksen jälkeen syödä
kauniit sanansa ja aloittaa
irtisanomiset vaikka heti. Ja
tätä tapahtuukin.

Pääministeri Katainen lin-
jasi tammikuussa 2011 kun-
tien lukumäärän kutistuvan
noin sataan ja viiden vuo-
den irtisanomissuoja on yksi
pyrkimyksen mahdollistava
tekijä, joskin kallis sellainen.
Jos hän pysyy hirttäytyneenä
ajatukseensa, maksamme sii-
tä kovaa laskua vielä pitkään.

KALLE KIILI
tuotekehitysinsinööri,

ylempien toimihenkilöiden

luottamusmies, Tampere

Viiden vuoden
irtisanomissuoja
kohtuuton

Mitä Tampereen sotavete-
raaniyhdistys teki jäsen-
tensä avustusrahan saa-
miseksi? Heillä kaiketi on
osoitetiedotkin?

VOI HARMI

Jos kaavakkeen täyttämi-
nen on teräsmummun mie-
lestä armopalan pyytämis-
tä, niin pojalle vaan ikku-
nanpesin käteen tai poika
avatkoon oman pussinsa
nyörit. Niin muutkin teke-
vät ilman mitään rutinoita.

TAVALLINEN MUMMU

Laaksosen kirjoitus (AL
8.10.) oli asiaa isolla A:lla.
Olen monesti yrittänyt
herättää veteraanijärjes-
töä. Miksi vielä järjeste-
tään veteraanikeräyksiä?
Realisoikaa kaikki kiinteis-
töt ja sijoitukset ja jaka-
kaa ne rahat tasapuolises-
ti kaikille 34�000:lle vielä
elossa olevalle veteraanille.
Maistraatista saa kaikki-
en osoitteet. Ei tule uusia
veteraaneja. Kenelle niitä
omaisuuksia säästetään?

EX-VETERAANIN TYTÄR

Tampereen kaupunki ei
pakota ketään ottamaan
turvapuhelinta. Voi täysin
vapaasti valita, ottaako pal-
velun yksityisesti vai kau-
pungin kautta. Palveluun
sisältyy myös muita mak-
suun vaikuttavia tekijöitä
riippuen siitä, mitä kautta
palvelu tilataan. Kannattaa
selvittää asiat ennen julkis-
ta kannanottoa.

MK

On alettu puhua siitä, että
eläkeikä sidottaisiin jat-
kossa elinajanodotteeseen.
Miten elinajan-odote voi-
daan laskea, kun kuolema
kuitenkin voi tulla aivan
koska vain?

MATTI RAISAMO

Rantaväylän tunnelista on
se hyöty, että sen yläpuo-
lelle voi rakentaa Pohjolan
Rivieran. Pispala säästyy
kylämäisenä kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaana
alueena.

UUSI VISIO

Varmaan monet suomalai-
set muistavat lobbaukset
EU:hun liittymisen puo-
lesta: me säilytämme oman
lainsäädäntöoikeutemme,
tinkimättömän itsenäi-
syytemme. Nyt direktiivit
määräävät bussien pituu-
den ja leikkikenttien hie-
kan jyväkoon.

DEMARINA ÄÄNESTIN EI

Eivätkö vesi-, sähkö-, öljy-,
sekä puulaskut ole sama
kuin kirjallinen energiato-
distus?

PÄSSI NARUSSA

Kolmen kuukauden odo-
tusaika työmarkkinatuen
saamiseksi on yleinen käy-
täntö Pirkanmaan TE-kes-
kuksessa. Myöskään asu-
mistukipäätöksessä Kela
ei voi maksaa, ennen kuin
tulot on selvitetty. Sossu
voi auttaa, mutta siinäkin
menee viikkoja.

KUMMA JUTTU

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.

Miten elinajan
odote voidaan
laskea, kun
kuolema
kuitenkin
voi tulla
koska vain?




