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Lukijalta 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

Tuulta ja jäätä. Näillä eväillä saa hyvät kyydit purjehdittaessa järven pinnalla. Kohta tämäkin
lysti loppuu kevään myötä.

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

Jorma Tuomainen

K
untaliitoksissa
liittyvien kuntien
työntekijät tulevat

5 vuoden irtisanomissuo-
jan piiriin. Säännös tehtiin
aikanaan porkkanaksi,
jotta kuntaliitoksia saatiin
eteenpäin. Ensimmäiset
kokemukset osoittavat, että
tämä säännös ei palvele yh-
teistä etua. Kuntaliitosten
hyödyt valuvat ylimääräi-
siin henkilöstökuluihin ja
työntekijät ovat vuosia teh-
tävissä, joissa heidän osaa-
misensa ei pääse parhaalla
tavalla esiin.

Kouvolan kaupun-
ki käynnisti välittömästi
5 vuoden ajan päätyttyä
yt-neuvottelut, joissa on
tarkoitus vähentää 320
henkeä. Salossa neuvotel-
laan 200 henkilötyövuoden
vähentämisestä, kun vaih-
toehtoa ei ole. Toki löytyy
esimerkkejä liitoskunnista,
joissa eläköitymisen kautta
on pystytty pitkän irtisa-
nomissuojan aikanakin
vähentämään henkilökun-
taa merkittävästi kuten Hä-
meenlinnassa. Silti ylipitkä
irtisanomissuoja vaikeut-
taa henkilöstön järkevää
käyttöä liitoskunnissa.

Työntekijöiden yhdenver-
taisuuden näkökulmasta
katsottuna ei ole oikein, et-
tä metalliverstaalla, sairaa-
lassa tai puolustusvoimissa
työssä olevalla henkilöllä
ei ole muutostilanteissa sa-
maa työsuhdeturvaa kuin
liitoskuntien työntekijöillä.
Suomessa on kattava muu-
tosturvajärjestelmä juuri
siksi, että kaikkien työt-
tömäksi jäävien toimeen-
tulo turvataan, uudelleen
työllistymisessä autetaan ja
koulutusta tarjotaan.

Kuntien vapaaehtoisia lii-
toksia tehdään palveluiden
turvaamiseksi. Rahaa on
kunnissa vähemmän suh-
teessa kasvavaan palvelu-
tarpeeseen. Yhtälö ratkeaa
tuottamalla palveluita te-
hokkaammin. Liitoskunnat
eivät kykene tuottamaan
palveluita tehokkaasti, jos
kaikille liittyvien kuntien
työntekijöille on tarjottava
työtä viideksi vuodeksi. Osa
työntekijöistä turhautuu,
koska ei saa osaamistaan
vastaavaa työtä.

Kuntauudistuksen seuraa-
vassa vaiheessa on luovut-
tava irtisanomissuojasta.
Päätös saisi miettimään,
miten palveluita on järkevä
tuottaa. Muutostilanteissa
on pyrittävä jo etukäteen
löytämään töitä työnteki-
jöille, joilla ei ole luontaista
paikkaa uudessa organisaa-
tiossa. Ihmisten pitäminen
toissijaisissa töissä odot-
tamassa 5 vuoden päästä
tapahtuvaa irtisanomista,
ei ole inhimillisesti tai kan-
santaloudellisesti järkevää.

ARTO SATONEN
eduskuntaryhmän (kok) vpj

Sastamala

Viiden vuoden
irtisanomissuoja
– sen aika on ohi

Kuntaliitosten
hyödyt
valuvat
ylimääräisiin
henkilöstö-
kuluihin.

On eräällä tavalla surulli-
sen avutonta, kun maan-
miehemme jää norjalai-
seen syvään vesiluolaan
vainajina ikuisesti.

Lokomon tehdas aikoi-
naan rakensi silloiselle
Neuvostoliitolle kaksi sy-
vän meren tutkimusalusta.
Alukset olivat aivan aikan-
sa huippuja ja olisivat ehkä
vieläkin tekniikaltaan.

Kun silloinen läntinen
ja itäinen suurvalta eivät
päässeet kuin 2-3 kilomet-
rin syvyyteen, pääsi Loko-
mon pienoissukellusaluk-
sella 5–6 kilometriin.

Eikö Suomi voisi nyt
tehdä pienemmän version.
Taitoa varmaan vielä löy-
tyisi, mutta uusi muunnos
vanhasta keksinnöstä olisi
robottisukellusalus eli mie-
hittämätön.

Alusta voisi hyvin käyt-
tää Norjan onnettomuus-
luolassa vainajien nouta-
miseen?

Onkohan kuitenkin
käynyt niin ikävästi, että
kyseisen sukellusaluksen
piirustukset ovat kadon-
neet. Meiltähän voi joskus
vierasvalta viedä keksintö-
jä ja ne katoavat niin kuin
lapselta lelu. Ehkä joku
voisi tietää asiasta parem-
min?

REIJO PUHAKKA
Lempäälä

Läheisten on
viestitettävä
kuolemasta
On paljon paikkoja, joihin
läheisten pitää olla itse yh-
teyksissä kuoleman jälkeen
kuten puhelinoperaattorit,
lehtifirmat ja erilaiset jäse-
nyydet. Sitä voi ihmetellä,

jos seurakunnasta onni-
tellaan kolme kuukautta
kuoleman jälkeen puhelin-
soitolla, eiköhän seurakun-
taan kuuluvalla liene tieto
kuolemasta heti.

Inhimillisiä virheitä
tapahtuu joka alalla toki,
kuten havaitsimme vuo-
den vaihtuessa. Mies sai
poliisilta kirjeen, että hä-
nen poikansa, ( jota ei ole
olemassa) oli luovuttanut
isänsä kuolinpesän aseet
valtiolle patruunoiden päi-
vineen? Kyllä siinä aamu-
kahvi meni väärään kurk-
kuun vaimoltakin.

Mies meni poliisiaseman
luukulle kertomaan, että
tässä tämä kuollut mies nyt
seisoo. Näppäilyvirhe  oli
kuulemma ollut sosiaali-
turvatunnuksessa. Asia sel-
vitettiin hyvin kohteliaasti
jälkikäteen ja vielä pahoi-
tellen.

ANNE-MARIA LINDEN
Tampere

Joko olisi aika
keskittyä
omiin asioihin?
Saksalainen puolueeton
tutkimuslaitos CEP julkaisi
tutkimuksen, jonka mu-
kaan Suomen kyky maksaa
ulkomainen velkansa heik-
keni viime vuoden ensim-
mäisen puolikkaan aikana
selvästi. Todella huolestut-
tavaa.

Olisiko tässä vihdoin
tarpeeksi vahvat merkit
luopua nykyisen hallituk-
sen ”fantastisesta vastuun
kannosta” ja annettujen
”takausten vakuuksis-
ta”. Pitäisikö alkaa ajatel-
la oman maan etua. Onko
myös tarpeen saattaa ny-
kyinen hallitus vastuuseen
tekemisistään vai pääste-
täänkö se livahtamaan kan-
san selän taakse?

ARI HYVÖNEN
Kouvola

Tampereelta
sukellukseen
hyvä laite

K
ansanedustaja Sofi a 
Vikmanin mielipitee-
seen kannustavan Suo-

men merkityksestä valtionta-
louden tasapainottamisessa
on helppo yhtyä (AL 2.3.) –
ajatuksen tasolla. Insinöö-
rismiehenä jäin kuitenkin
kaipaamaan hallituspuolueen
edustajalta konkreettisia eh-
dotuksia ja logiikkaa, miten
ansio- yritys- ja pääomavero-
tuksen keventäminen ohjaisi
kannustavampaan suuntaan.

Yksinkertaista matematiikkaa
on, että mikäli valtion tulo-
jen ei haluta putoavan, niin
kevennyksillä menetettävät

tulot tulisi saada muualta. En
näe muuta vaihtoehtoa Vik-
manin ehdotuksen jatkoksi,
kuin kulutusverojen nostami-
sen. Tuolla mallilla saataisiin
tuloerot kasvamaan ja kulutus
laskemaan, varsinkin pieni- ja
keskituloisten osalta.

Jokainen näki montako työ-
paikkaa yhteisöveron lasku toi
Suomeen viime vuonna. Ei yh-
tään, vaan etenkin suuryritys-
ten linja irtisanomisiin kiristyi
entisestään. Saneerauksiin
riittää kun tuottoprosentti pu-
toaa oletusten alapuolelle.

Jos haetaan yhdessä kannus-
tavaa Suomea, niin poliitikko-

jen on pystyttävä erottamaan
omista lausunnoistaan selkeät
etujärjestöjen piiloagendat.
Pidennetään vaan työuria,
nostetaan jopa eläkeikää, mut-
ta tehdään se varmistaen, että
hyöty tulee Suomelle. Ei tehdä
eläkeuudistusta siitä lähtö-
kohdasta, että työnantajien
eläkemaksut eivät saa nousta.
Eikä toisaalta jätetä mitään
tekemättä, koska eläkeikä on
”saavutettu etu”.

Ylempien toimihenkilöi-
den luottamusmiehenä näki-
sin erittäin mielelläni miten
meiltä lähtisi eläkkeelle väkeä
esimerkiksi 67-vuotiaina. Karu
totuus kuitenkin on, että työ-

markkinat eivät juurikaan pys-
ty hyödyntämään ikääntyneitä
työntekijöitä. Meidänkin mo-
nituhatpäisestä henkilöstöstä
selviää vuosittain eläkkeelle
vain muutamia. Yksistään elä-
keiän nosto ei parannusta tuo.

Tarvitaan kulttuurin muu-
tos. Nyt työura romahtaa nol-
liin kun jaksaminen tai osaa-
minen ei enää kehity.

Mikäli lainsäätäjät näkevät
valtion edun vain etujärjestön
värittämien lasien läpi, niin
lasku uudistuksista lankeaa lo-
pulta jokaiselle suomalaiselle.

KALLE KIILI
luottamusmies

Tampere

Kannustava Suomi ilman piiloagendoita
Tuolla

mallilla

saataisiin

tuloerot

kasvamaan

ja kulutus

laskemaan.

V
enäjän presidentti Vla-
dimir Putin on jälleen
osoittamassa valtapyr-

kimyksiään tunkeutumal-
la vieraaseen maahan muka
”suojellakseen” siellä asuvia
venäläisiä. Ymmärtääkseni nä-
mä ovat ukrainalaisia eivätkä
venäläisiä.

Krimillä ei ole ollut min-
käänlaisia levottomuuksia tai
mellakoita, ainoastaan Ukrai-
nassa ja sielläkin lähinnä Kio-
vassa. Miksi siis Putin lähettää
sotaväkeä Krimille? Pelko on
suuri että vaatimukset demo-

kratiasta, ihmisoikeuksista ja
hallinnon diktatuurista leviäi-
sivät myös Venäjälle.

Putin, entinen KGB evers-
tiluutnantti, on tyypillinen
neuvostoajan kasvatti  joka on
omaksunut sen ajan menetel-
mät.

Ironista tässä tilanteessa
on se, että entinen presidentti
Tarja Halonen, joka jatkuvas-
ti kertoo olevansa Vladimirin
hyvä ystävä, on aivan hiljaa.
Vielä jokin aika sitten hän
julisti miten ihmisoikeudet

Venäjällä muuttuvat koko ajan
parempaan suuntaan. Siltähän
tuo tuntuu näyttävän.

Venäjän suurvaltapyrki-
mykset ja etupiirivaltioiden
vyöhykkeen hamuaminen
herättävät erittäin suurta
levottomuutta, jopa pelkoa.
Eikö Vladimir Putin ymmärrä
tätä? Hänhän suorastaan ajaa
Suomea ja Ruotsia kohti Nato-
jäsenyyttä.

Tietenkin Nato on ainoa
turvamme ja pelastuksemme.

MATTI LÄHTEENMÄKI
Mihari, Hämeenkyrö

Putin suojeleekin ukrainalaisia
Hänhän

suorastaan

ajaa Suomea

ja Ruotsia 

kohti

Nato-

jäsenyyttä.

Antti Kiiveri esitti (AL 27.2.)
toiveen eutanasian laillis-
tamisesta. Mikäli ihmisel-
lä ajatellaan olevan oikeus
päättää kuolemastaan toisen
ihmisen teon kautta, tämä
merkitsee jollekin velvolli-
suutta suorittaa surmaami-
nen. Maailman lääkäriliiton
mukaan eutanasia on ristirii-
dassa lääketieteen eettisten
periaatteiden kanssa, vaikka
se olisi maan lakien mukaan
sallittua. Hippokrateen va-
lassa vakuutetaan: ”En tule
antamaan kenellekään kuo-
lettavaa myrkkyä, jos minulta
sellaista pyydetään, enkä
mitään neuvoa sen valmista-
miseen.”

Saattohoidon tavoitteena
on, että parantumattomas-
ti sairaan ihmisen kuolema
olisi arvokas, kivuton ja tur-
vallinen. Sairaaloiden val-
miudet vastata kuolevan ja
hänen läheistensä tarpeisiin
vaihtelevat. Puutteellisesti
järjestetty saattohoidon kou-
lutus ja hoidon organisointi
lisäävät kansalaisten epätasa-
arvoa. Laadukas saattohoi-
to tuleekin turvata lainsää-
dännön keinoin kaikille sitä
tarvitseville niin sairaala-,
laitos- kuin kotihoidossa.
Tasokkaassa saattohoidossa
hallitaan kipua, poistetaan
pahoinvointia ja lievitetään
tarvittaessa mielialahäiriöitä.
Saattohoidossa on mahdollis-
ta käyttää myös sedatointia,
eli vaikeasti oireilevan, kuo-
lemaa lähestyvän potilaan
uneen vaivuttamista, mikäli
muut keinot eivät auta. Euta-
nasia ei ole hyvän saattohoi-
don keinoja.

Kuolema on aina myös
yhteisöllinen asia ja siksi ih-
misarvoinen saattohoito on
tärkeää paitsi potilaan myös
hänen läheistensä kannalta.

PÄIVI RÄSÄNEN
lääkäri, puolueen pj (kd)

Helsinki

Ei eutanasiaa
saattohoidon
korvikkeeksi

Taannoin paheksuttiin Hä-
kämiehen sanoja uhkas-
tamme: Venäjä, Venäjä,
Venäjä. Kuinkas nyt suu
pannaan?
VENÄJÄ, VENÄJÄ, VENÄJÄ

Nyt ei Suomi tarvitse Mika
Aaltolan kaltaisia ryssävi-
han lietsojaa.

JÄITÄ HATTUUN

Itärajan maakaupat. Mie-
titään vielä kerran, kan-
nattaako Suomen rakentaa
uutta Krimiä meille.

SIPERIA OPETTAA

Miksi valtiojohtomme se-
kaantuu näyttävästi Krimin
ja Ukrainan tilanteeseen?
Hölmöyden huippu on
puolustusministerimme
Venäjän matkan peruutus.

HARKITSEMATONTA
POLITIIKKAA

Viikon etelän matkalta pa-
luu Tampereelle oli kauhis-
tuttavaa. Lumettomat ka-
dut täynnä likaista hiekkaa,
sepeliä, tupakan tumppe-
ja ja roskia joka paikassa.
Missä siisteys ? Mitä teke-
vät nyt ne työntekijät, jotka
normaali talvena tekisivät
lumitöitä? Mars heti sii-
voamaan katuja.

SIISTEYDESTÄ NAUTTIVA

Kun käytetään sanoja van-
hus, lapsi tai nuori, tuntuu
usein unohtuvan, että he
ovat ihmisiä. Liian usein
heitä kohdellaan huonosti,
varsinkin politiikassa. Hei-
dän oikeutensa ihmisinä
unohdetaan.

IHMINEN

Suorasähkölämmitykses-

tä. Ihmettelen viimeis-
tä laskua. Tampereella
Holvastissa tammikuussa
2014. Energia 151,90 euroa
ja siirto 131,25 euroa, hyvä
Suomi.

 HOLVASTIN PAPPA

Kun LP lakkautettiin, lop-
pui myös nopeustarkkailu
maanteillä. Sen kyllä huo-
maa. Ajoin viime perjantai-
na kello 17–18 sakkorajalla
vakionopeutta Hämeen-
linnasta Tampereelle. 47
autoa meni kuitenkin ohit-
seni, ja suurin osa reipasta
ylinopeutta porhaltaen.

HÖLTYNYT LIIKENNEKURI

Nimimerkille MIE (AL 2.3.) 
Roolihahmo Antsku on
kotoisin Imatralta, mutta
hahmon esittäjä Jussi Va-
tanen on kotoisin Pohjois-
Karjalasta Sonkajärveltä.

TERTTU RITALA

Lapset, jotka rakastavat ja
kunnioittavat vanhempi-
aan, pitävät huolta ilman
lakiakin. Yhteydenpito
ja pikku avut eivät paljon
maksa.

P-R

Seniorit, myykää nyt jo
asunto-osakkeenne jos sel-
laisen omistatte ja muut-
takaa vuokralle seniori-
taloon. Eläkää mukavasti
ja nauttikaa rahoistanne,
nehän ovat teidän eikä jäl-
kikasvunne.

 NÄIN TOIMINUT

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.

Mitä tekevät
nyt ne
työntekijät,
jotka normaali
talvena
tekisivät
lumitöitä?

P
ääkirjoituksessa Aa-
mulehdessä kritisoitiin
suomalaista rahapeli-
monopolijärjestelmää

ja syytettiin sitä kaksilla kor-
teilla pelaamisesta.

Suomessa on lain mukaan
Raha-automaattiyhdistyksellä
(RAY), Veikkaus Oy:llä ja Fin-
toto Oy yksinoikeus järjestää
rahapelejä.  RAY:n viime vuo-
den tuloksesta STM jakoi 308
miljoonaa euroa kolmannen
sektorin sosiaali- ja terveys-
järjestöille tukemaan mie-
lenterveystyötä, ikäihmisten
toimintaa, lapsi- ja perhetyötä,
maahanmuuttajia ja omaishoi-
tajia.

Tämän lisäksi käynnistet-
tiin uusi monivuotinen Paikka
auki -avustusohjelma, joilla
työllistettiin järjestöjen kautta
vaikeasti työllistettäviä nuoria
ja parannettiin heidän työelä-
mävalmiuksiaan. Ensimmäi-
senä vuonna 130 nuorta sai
työpaikan.

RAY:n tuotosta ohjattiin lisäk-
si Valtiokonttorin kautta 114
miljoonaa euroa sotiemme ve-

teraanien hoitoon ja kuntou-
tukseen. Arpajaisveroa RAY
maksoi viime vuonna lähes 95
miljoonaa euroa valtion kas-
saan ja sadat kioskit, kaupat,
ravintolat ja huoltoasemat
saivat vuokratuottoja niihin
sijoitetuista peliautomaateis-
ta. Monelle yritykselle nämä

vuokratuotot ovat olemassa-
olon edellytys. Valtaosa peli-
euroista palautuu siis takaisin
suomalaiselle yhteiskunnalle
turvaamaan sen hyvinvointia.

Rahapelaamisen varjopuo-
li ovat ongelmapelaaminen ja
peliriippuvuus. RAY panostaa
myös näiden havaitsemiseen
ja tutkimukseen sekä valvoo

säännöllisesti peliongelmais-
ten määrää sekä alaikäisten
pelaamista, toteuttaen täten
yhteiskuntavastuutaan, joka
on kirjattu sen strategiaan.
Ongelmapelaamista ei pidä
vähätellä, mutta lohduttavaa
on tieto, että peliriippuvais-
ten määrä ei ole viime vuosina
lisääntynyt, vaan se pysynyt
pitkään noin 40�000 pelaajan
tuntumassa. Pelien mainon-
taa säädellään meillä myös
tarkasti ja sen toteutumista
valvotaan.

EU-komissio on todennut,
että suomalainen rahapelimo-
nopoli ehkäisee tehokkaas-
ti ongelmapelaamista sekä
laitonta pelaamista ja rahan
pesua.

Vaikka suomalaiset rahape-
liyhtiöt tuottavat merkittäviä
hyötyjä yhteiskunnalle, yhä
useampi pelaa netissä arpa-
jaislain vastaisten ulkomais-
ten yhtiöiden pelejä. Digipe-
litaivas on rajaton ja helposti
saavutettavissa kotikoneelta
mihin vuorokauden aikaan ta-
hansa. Tämän vuoksi suoma-

laisten peliyhtiöiden arvioi-
daan menettävän vuosittain
jopa 150 miljoonaa euroa. Tätä
kautta aiheutuneita pelihait-
toja ei myöskään pystytä es-
tämään ja seuraamaan. Tästä
syystä talouspoliittinen minis-
terivaliokunta päätti perustaa
digitaalisen seurantaryhmän.
Sen tarkoitus on kehittää koti-
maista digipelitarjontaa ja tur-
vata vastuullisesti omien pe-
liyhtiöittemme mahdollisuuk-
sia kiristyvässä kilpailussa.
Myös kansalaisten tietoisuutta
turvallisesta ja laillisesta raha-
pelaamisesta lisätään.

RAY:n tapa toimia, missä oh-
jataan tuotto kolmannen sek-
torin sosiaali- ja terveysalan
järjestöille, on todettu erittäin
kustannustehokkaaksi. On
arvioitu, että yksi euro järjes-
töille tuottaa jopa kahdeksalla
eurolla hyvinvointia.

RAY ja muut kotimaiset pe-
liyhtiöt pelaavat suomalaisilla
korteilla.

HANNA TAINIO
kansanedustaja (sd)

RAY:n hallituksen puheenjohtaja

Tampere

Ei kaksilla, vaan suomalaisilla korteilla
 On arvioitu, 

että yksi

euro

järjestöille 

tuottaa jopa 

kahdeksalla 

eurolla

hyvinvointia. RAY:n tapa
toimia on
todettu
kustannus-
tehokkaaksi.


