
Puh. 8,28 snt /puh + 7 snt/min, matkapuh. 8,28 snt/puh + 17 snt/min

Kaupunkilomat
Tallinna
City Hotel Portus alk. hinta Helsingistä 
su–ti -lähdöillä 8.1.–26.3.  
1 yö ................................................... alk. 45 
2 yötä ............................................... alk. 65
Yö merellä, toinen Tallinnassa
Baltic Princess +  Express
pe–la -lähdöt 1.1.–25.2... ................... 69 
Alk. hinta Helsingistä.

Hoitoja ja hyvää oloa  
kylpylälomalla 
Lähdöt to ja su:  

Pärnu 
su–su 8 pv 8.1.–18.2. ...295
Tallinna 
to–su 4 pv 12.–16.1. . ...209
Saarenmaa 
su–su 8 pv 8.1.–26.2. .......339 

 

Amsterdam-Bryssel-Pariisi  
ma–su 7 pv 14.5., 4.6. .....................1095 
Kuninkaallinen Etelä-Englanti 
ke–su 5 pv 16.5. ...............................1265 
Samppanjan ja linnojen Ranska 
su–to 5 pv 29.4. ................................1355
Rooma-Umbria-Toscana 
pe–ke 6 pv 11.5., 5.10. .....................1349
Ihmeiden Islanti
ma–pe 5 pv 11.6., 9.7., 6.8. ..............1169
Romanttiset jokilaaksot 
to–su 4 pv 3.5., 10.5. ...........................695
Lapin kiertomatka
ma–la 6 pv 2.7., 16.7. ............................639
Makumatka Viroon
to–su 4 pv 3.5.. .......................................499

Kiertomatkat
Lue lisää: matkavekka.fi

Hinnat ovat alkaen-hintoja/!/hlö ellei toisin mainita. Kysy liityntäkuljetusta satamaan. Palvelumaksu 12 !/varaus.
HÄMEENLINNA Hallituskatu 22, puh. 020 120 4710 ma-pe 9-17 
puh. myynti 020 120 4000 ma–pe 8–18, sulj. 31.12.–1.1., 
matkavekka.fi – ilman palvelumaksua!

Silja Europa Turusta 
Kuljetus Hämeenlinnasta lauantaisin

hlö/B4, 7.1., sis. kuljetuksen. ............ 19 
Baltic Princess Tallinnaan 
Kuljetus Hämeenlinnasta ke ja la

hlö/B4, 11.1., sis. kuljetuksen. .......... 19 
Nettitarjous, hinta Helsingistä:

Päivä Tukholmassa, Silja Line 
hlö/C4, 7.–12.1., 14.–19.1.. ................ 25

Risteilyt

02.01.-16.02.

03 45 800
ma-pe klo 9-17

Risteilyt sisältävät
kuljetuksen
satamaan.

Muihin matkoihin
kuljetukset

28,-/hlö mp.
www.ikaalistenmatkatoimisto.fi

19
TARJOUSLÄHDÖT!

3.1., 4.1., 11.1. ja 12.1.

48

TALLINNA Risteilyt ja hotellimatkat
Baltic Princess -risteilyt

Tilaa tuliaiset menobussissa, toimitamme ne 
paluupysäkillesi! Kiertoajelu Tallinnassa 7,-/hlö. Emme peri

toimitus-

maksua!

KYLPYLÄMATKAT VIROON
Viron parhaat kylpylät, edullisesti - laatua vaalien. Tähti täysihoito, muut alk. 

puolihoito, hlö/H2. Kuljetus satamaan 28,- sis. laukunkuljetuspalvelun.
Hotellimatkat

1 yö, alk.

2 yötä, alk.

Laiva + hotelli

44

59

29

2915.1. ja 
22.-25.1...

Hinnat hlö/B4 Kuljetukset Hämeenlinnasta 28,- 
5.-7.1., 12.1., 15.1...

Kuljetukset 3.-6.1., 11.1., 20.1...

Lähdöt joka päivä Helsingistä!
Alkaen henkilö/H2

2.1.-4.1., 
8.-11.1.
Helsingistä

alk.hlö 
B2/H2

Kuljetukset Hämeenlinnasta 28,-/hlö

8pv, su-su/to-to
Laine* 8.1.-12.2. 199
Laulasmaa 8.1.-22.1. 209
Vihreä talo 8.1.-5.2. 219
Pirita* 8.1.-12.2. 219
Paradiis 8.1.-29.1. 224
Viiking 15.1., 22.1. 199
Tervis 15.1. 209
Kalev 15.1., 22.1. 279
Fra Mare* 22.1.-5.2. 209
Tervis 22.1.-12.2. 214

5pv, su-to4pv, to-su
Laine* 5.1.-12.2. 309
Laulasmaa 5.1.-22.1. 309
Vihreä talo 5.1.-5.2. 313
Paradiis 8.1.-15.1. 319
Pirita* 8.1.-12.2. 319
Pühajärve 8.1.-5.2. 339
Kalev 8.1.-12.2. 409
Viiking 15.1.-22.1. 279
Tervis 15.1. 299
Fra Mare* 19.1.-5.2. 349

Tervis 5.1. 189
Laine* 5.1., 12.1. 189
Fra Mare* 5.1., 19.1. 209
Vihreä talo 5.1.-9.2. 209
Laulasmaa 12.1.-26.1. 179
Paradiis 12.1.-2.2. 194
Pirita* 12.1.-23.2. 199
Kalev 12.1.-9.2. 259
Viiking 19.1., 26.1. 169
Tervis 19.1.-9.2. 179

Hämeestä kuljetuksin!

5.-7.1. 20.-
21.1., 27.1.

Nettikaupoissa
petkuttaneelle
ehdotonta vankeutta

Helsinki.  Kymmenien ihmisten 
pettäminen netissä toi nuorelle 
miehelle ehdotonta vankeutta. 

Mies kaupitteli netin mark-
kinapaikoilla väärällä nimellä 
pelikonsoleita, puhelimia ja tie-
tokoneita, joita hänellä ei ollut. 
Hän pyysi ja sai rahat olematto-
mista tavaroista etukäteen.

Länsi-Uudenmaan käräjäoi-
keus luki parikymppisen joen-
suulaisen syyksi perjantaina 23 
petosta, väärennyksen ja huu-
mausainerikoksen. 

Mies tuomittiin kaksi ja puoli 
vuotta sitten ehdolliseen van-
keuteen samantyyppisestä yli 30 
petoksen vyyhdestä. Nyt oikeu-
dessa ratkotut rikokset hän teki 
koeajalla. 

Tämän takia kahdeksan kuu-
kauden ja kymmenen päivän 
rangaistus tuomittiin ehdotto-
mana. Lisäksi hän joutuu mak-
samaan uhreilleen yhteensä 
tuhansien eurojen korvaukset. 
(STT)

Ampumaradalta
vietiin parikymmentä 
käsiasetta
Helsinki.  Helsingin poliisi tutkii 
15–20 käsiaseen varkautta. Hel-
sinkiläiselle ampumaradalle on 
murtauduttu ilmeisesti joulun-
pyhinä, kertoo tutkinnanjohtaja 
Kari Niinimäki.

Varastettujen aseiden kirjo 
on laaja. Joukossa on pienois-
pistooleja ja myös järeämpika-

liiberisia pistooleja. Niinimäki 
kertoo, että aseet olivat olleet 
asianmukaisesti kaapissa lukko-
jen takana.

Jutun tutkinta on vielä alku-
vaiheessa. Yksi mahdollisuus 
on, että aseet myydään pimeille 
markkinoille.

– Keskimäärin lienee niin, että 
kaupasta aseen saa halvemmal-
la kuin pimeiltä markkinoilta, 
joten kyllä mennään useissa 
sadoissa euroissa per pistooli.

Juttua tutkitaan törkeänä var-
kautena.

Niinimäen mukaan asevar-
kaudet eivät ole kovinkaan har-
vinaisia, mutta yleensä kerralla 
vietyjen aseiden määrä jää alle 
kymmeneen.

Keskustassa Urho Kekkosen 
kadulla tapahtuneesta murrosta 
kertoi ensimmäisenä Ilta-Sano-
mat.  (STT)

Talousrikoksista 
epäilty vaalilauta-
kunnan johdossa
Helsinki.  Talousrikoksista epäil-
ty mies on valittu yhden presi-
dentinvaalien vaalilautakunnan 
puheenjohtajaksi Ylöjärvellä 
Pirkanmaalla, kertoi Helsin-
gin Sanomat perjantaina. Mies 
edustaa perussuomalaisia.

Ylöjärveläisen liikemiehen 
epäillään muun muassa huijan-
neen tuntemaltaan eläkeläiseltä 
noin 600 000 euroa kymmenen 
vuoden mittaan. Poliisi epäilee, 
että mies oli hoitavinaan tutta-
vansa asioita ja rahat päätyivät 
omiin kuluihin.

Ylöjärven kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Mika Koti-

ranta sanoo Helsingin Sanomi-
en haastattelussa, että hän ei 
tiennyt rikosepäilyistä aiemmin. 
Jos epäilyt olisivat olleet tie-
dossa, paikkakunnan perussuo-
malaisia olisi hänen mukaansa 
neuvottu nimeämään tehtävään 
toinen henkilö.

Vaalilaki ei nimenomaises-
ti kiellä rikoksesta epäillyn 
nimittämistä vaalilautakuntaan. 
(STT)

Villeroy & Bochin 
Flow-keittokauhoista 
irtoaa formaldehydiä
Helsinki.  Villeroy & Bochin 
Flow-keittokauhoja vedetään 
pois markkinoilta.

Flow-keittokauhoista irtoaa 
formaldehydiä yli sallitun mää-
rän. Tuotteiden eränumerot 
ovat 10-34208071 ja 10-34208072.

Keittokauhoja on myyty 
Helsingissä, Jämsässä, Salos-
sa ja Vaasassa. Myymälöitä on 
pyydetty poistamaan tuotteet 
myynnistä.

Kuluttajat voivat palauttaa 
ostamansa tuotteen siihen kaup-
paan, josta se on ostettu. (STT)

Huoltamon työntekijä 
ampui varkaiden
renkaat puhki
Rovaniemi.  Huoltamotyönte-
kijä pysäytti öiset bensavarkaat 
renkaisiin ampumalla perjantai-
na Rovaniemellä.

Poliisi sai Napapiirillä sijait-
sevalta huoltoasemalta varkaus-
hälytyksen aamukuuden aikaan. 

Ennen kuin partio ehti paikalle, 
yrityksen työntekijä oli pysäyt-
tänyt pakoa yrittäneet tankkaa-
jat ampumalla kaksi laukausta 
näiden auton renkaisiin.

Poliisin mukaan kukaan ei louk-
kaantunut laukauksista. Aseena 
oli luvallinen metsästysase.

Poliisi tutkii asiaa autoa tan-
kanneiden osalta varkautena ja 
ampujan osalta vaaran aiheutta-
misena. (STT)

Keskusta puhaltaa SDP:n niskaan
Tutkija arvioi Väyry-
sen nostaneen puo-
lueensa kannatusta.

Helsinki 
Olli Kemppainen
Keskusta on kirinyt aivan SDP:n 
kantaan perjantaina julkistetus-
sa Ylen uutisten joulukuun kan-
natusmittauksessa. Taloustutki-
muksen tekemän kyselyn mu-
kaan keskustaa kannattaisi nyt 
16,2 ja SDP:tä 16,4 prosenttia ää-
nestäjistä. 

Marraskuun mittauksesta kes-
kusta on edennyt 2,3 prosent-
tiyksikköä ja SDP taantunut 1,2 
prosenttiyksikköä. Tutkimus-
johtaja Jari Pajunen Taloustut-

kimuksesta arvioi Ylen nettisi-
vulla, että keskustan kannatus-
ta nostaa Paavo Väyrysen presi-
denttikampanja.

 SDP:n Paavo Lipposen pre-
sidenttikampanja sen sijaan Pa-
jusen mielestä onnahtelee ja 
SDP:n kannatus sukeltaa.

Keskustan kannatus on nyt 0,4 
prosenttiyksikköä korkeammal-
la kuin kevään eduskuntavaa-
leissa. Sen sijaan SDP on kadot-
tanut vaalikannatuksestaan 2,7 
prosenttiyksikköä.

Kokoomus 
edelleen suurin
Kokoomus on edelleen suurin 
puolue 22,7 prosentin kannatuk-
sella ja perussuomalaiset toisek-

si suurin 19,9 prosentin kanna-
tuksella. 

Kokoomuksen kannatus on 
laskenut 1,6 prosenttiyksikköä 
marraskuun mittauksesta, mut-
ta on yhä yli kaksi prosenttiyk-
sikköä korkeammalla kuin edus-
kuntavaaleissa.

Perussuomalaisten lukema ei 
ole muuttunut Ylen aiemmasta 
mittauksesta ja on edelleen va-
jaan prosenttiyksikön vaalitulos-
ta parempi.

Vasemmistoliitto 
noussut
Hallituspuolueista ainoastaan 
vasemmistoliitto on nosta-
nut kannatustaan marraskuus-
ta. Sen kannatus oli joulukuun 

mittauksessa 8,5 prosenttia, eli 
kasvua on 1,5 prosenttiyksik-
köä. Vastaavaa lukemaa vasem-
mistoliitolle ei ole mitattu yli 
kahteen vuoteen.

Vihreiden kannatus on 7,6 
prosenttia, missä on pudotusta 
0,3 prosenttiyksikköä marras-
kuuhun verrattuna. 

RKP:n luvut ovat 3,9 pro-
senttia (–0,2) ja kristillisdemo-
kraattien 3,6 prosenttia (–0,2).

Taloustutkimuksen kyselyyn 
osallistui yli 2 400 vastaajaa. 
Kantansa kertoi 69,4 prosenttia 
vastanneista. Tutkimus tehtiin 
7.–28. joulukuuta

Kannatusarvion virhemar-
ginaali on noin 1,7 prosent-
tiyksikköä puoleen tai toiseen.  
(STT)

Monikielinen megakoulu
pitää kiinni korkeasta tasosta
Eurooppa-koulun uusi pääsihteeri Kari Kivinen hallinnoi 14 koulua, joissa työskentelee 3 000 opettajaa ja 23 500 oppilasta.

Bryssel
Riikka Mäntyneva
Hämeenlinnalaissyntyinen fi-
losofian tohtori Kari Kivinen 
astuu vuodenvaihteessa isoi-
hin saappaisiin, kun hän aloittaa 
työnsä Eurooppa-koulun pää-
sihteerinä Brysselissä. 

Kari Kivinen, 50, kertoo suh-
tautuvansa uuteen tehtävään 
nöyryydellä, vaikka työkent-
tä onkin sinänsä tuttu. Hän on 
työskennellyt Eurooppa-koulu-
järjestelmässä 15 vuoden ajan 
opettajana, apulaisrehtorina, 
rehtorina ja viimeksi puolen-
toista vuoden ajan apulaispää-
sihteerinä.

– Tunnen systeemin hyvin, 
sillä olen itse ollut sitä kehit-
tämässä. 27 maan edustajista 
koostuva johtokunta tekee isot 
päätökset ja kahdesti vuodessa 
järjestettävien kokousten välil-
lä hallinnosta vastaa pääsihtee-
ri, kertoo Kivinen työpaikaltaan 
Brysselistä.

Työkenttä on laaja ja monita-
hoinen. Matkustusta on paljon 
ja työpäivät venyvät. 

– Työ on kuluttavaa, mutta 
mielenkiintoista. Lomat tuppaa-
vat jäädä pitämättä kesälomia 
lukuun ottamatta. Silloin suun-
taamme perheen kanssa kesä-
mökille Hattulaan. 

900 uutta oppilasta 
vuodessa
Eurooppa-koulut on alunperin 
perustettu EU-henkilöstön las-
ten opetusta varten. Nykyisin 
koulun noin 23 500 oppilaasta 
60 prosenttia tulee EU:n palve-
luksessa olevien perheistä. Lo-
put ovat paikallisten perheiden 

lapsia, joille halutaan antaa ope-
tusta arvostetussa koulujärjes-
telmässä. 

Kouluja on kaikkiaan 14 seit-
semässä eri maassa. Kivisen 
mukaan Eurooppa-koulu kui-
tenkin kasvaa reipasta, noin 900 
oppilaan vuosivauhtia. 

Kovin paine on EU-virkamies-
ten kansoittamassa Brysselissä, 
jossa uusia oppilaita on vuosit-
tain noin 400. Kaupungissa toi-
mii jo nyt kolme yli 3000 oppi-
laan koulua sekä neljäs yli 1000 
oppilaan koulu. Viideskin on jo 
suunnitteilla. 

– Ensi vuonna helpottaa het-
keksi, kun tälle neljännelle ny-
kyään väliaikaistiloissa toimi-
valle koululle saadaan ensi syk-
synä omat, uudet tilat. 

Eurooppa-koulujärjestel-
mä on avattu myös kansallisil-
le kouluille ja useat jäsenvalti-
ot ovatkin viime vuosina perus-
taneet sen opetussuunnitelmia 
noudattavia kouluja. Yksi tällai-
nen koulu on jo parin vuoden 
ajan toiminut Helsingissä. Uusia 
avataan muun muassa Tallin-
naan, Kööpenhaminaan ja Mal-
talle.

– Lähetämme tarkastajan aika-
ajoin varmistamaan, että ope-
tuksen laatu säilyy korkeana. 

Vaatimustaso 
korkealla

Kari Kivinen on apulaispääsih-
teerinä vastannut muun muas-
sa opetussuunnitelmista, joi-
den valmistelu yhdessä 27 maan 
opetusministeriön kanssa vaatii 
melkoista akrobatiaa.

– Matematiikan opetussuun-

nitelmaa on kehitetty viimeiset 
kolme vuotta ja nyt se on vih-
doin hyväksytty. Opetussuunni-

telmaan on sisällytettävä kaikki 
se, mitä eri maissa vaaditaan tie-
tyllä tasolla. Siksi opetussuunni-

telmia voisikin luonnehtia ylä-
kanttiin viritetyiksi kompromis-
seiksi eli vaatimustaso on asetet-
tu korkeammalle kuin kansalli-
sella tasolla. 

Juuri tästä syystä koulun ope-
tusta arvostetaan ja sen oppi-
laat ovat haluttuja opiskelijoita 
muun muassa monessa yliopis-
tossa.

Yhteisesti hyväksytty opetus-
suunnitelma myös takaa sen, et-
tei lasten koulunkäynnistä tule 
ongelmia parin kolmen vuoden 
EU-komennuksille tulevissa vir-
kamiesperheissä.

Kotimaahan palatessaan lap-
set ovat vähintään ikäistensä ta-
solla ja lisäksi opittua on tullut 
vähän ylimääräistäkin. Esimer-
kiksi kieliin Eurooppa-koulussa 
satsataan paljon.

– Isoimmissa kouluissa on 
useita kieliosastoja, joissa ope-
tusta annetaan kaikissa aineissa 
oppilaan äidinkielellä. Pienem-
missä kouluissakin oppilailla on 
oikeus vähintään oman äidinkie-
len opetukseen ja myös opetuk-
sen peruskielivaihtoehtoja on ai-
na useita.

Esimerkiksi Kivisen omat 10- 
ja 13-vuotiaat lapset saavat Brys-
selissä opetusta suomenkielises-
sä kieliosastossa. 

Brysselissä suomalaisoppi-
laita on nykyisellään noin 370. 

Suomalaisten määrä on jok-
seenkin vakiintunut, mutta vii-
me vuosina uusista jäsenmais-
ta tulijoita on ollut yhä enem-
män.

– Kyllä tämä perhe on aika lail-
la laajentunut. Brysseliin perus-
tettiin juuri esimerkiksi bulgari-
an kielen osasto, Kivinen kertoo. 
(HäSa)

Eurooppa- 
koulujärjestelmä

 ! Eurooppa-koulut ovat EU-
henkilöstön lasten ope-
tusta varten perustettuja 
julkisia oppilaitoksia. 

 ! Ensimmäinen koulu aloitti 
toimintansa 1950-luvulla 
Luxemburgissa.

 ! Nykyisin varsinaisia 
Eurooppa-kouluja on 14 
seitsemässä eri maassa. 
Oppilaita 23500, opettajia 
3000. 

 ! Vuotuinen budjetti 280 
miljoonaa euroa. Rahoi-
tuksesta 23 % jäsenmail-
ta, 60 % EU-instituutiolta 
ja 17 % koulun itsensä 
kerättävä.

 ! Kouluissa toteutetaan 
kaikkien jäsenmaiden 
hyväksymiä opetussuun-
nitelmia. 

 ! Oppilailla oikeus saada 
ainakin äidinkielen ope-
tusta omalla kielellään. 
Isoissa kouluissa lähes 
kaikki opetus mahdollista 
omalla kielellä.

 ! Eurooppa-koulun ylin 
päättävä toimielin on 27 
valtion edustajista koos-
tuva johtokunta, joka 
kokoontuu kahdesti vuo-
dessa. 

 ! Pääsihteeri vastaa koulu-
järjestelmän hallinnosta, 
toiminnasta, kehittämi-
sestä ja tuloksellisuuden 
arvioinnista sekä johtaa 
Brysselissä sijaitsevaa 
keskustoimistoa.

EU-koulujen uusi pääsihteeri Kari Kivinen viihtyy perheineen Brys-
selissä. Uusi pesti on 6-vuotinen, joten ajatus Suomeen paluusta ei 
taida ihan pian toteutua.

JUHA ROININEN / EUP-IMAGES

Suuhygienistin hoidot 
suorakorvauksen piiriin
Hämeenlinna
Kela on allekirjoittanut Suuhy-
gienistiliitto STAL:n ja Suomen 
Suuhygienistiliiton kanssa sopi-
muksen suorakorvausmenette-
lystä, joka tulee voimaan vuoden 
alusta ja koskee vuodenvaihteen 
jälkeen annettuja hoitoja. 

Suorakorvausmenettelyä kos-
kevat samat periaatteet kuin sai-
rausvakuutuskorvauksen mak-
samista yleensä. Suuhygienisti 
antaa asiakkaalle kuitin omavas-
tuuosuuden maksamisesta. 

Kuitissa tulee olla päiväys ja 
muut tositteen yksilöintitiedot, 
palvelujen tuottajan virallinen 
nimi, palvelun kokonaishinta, 
sairausvakuutuskorvaus ja asiak-
kaan maksama omavastuuosuus. 

Kuitista tulee ilmetä erikseen 
kustannukset, jotka eivät kuulu 
SVL:n nojalla korvattaviin kus-
tannuksiin, esimerkiksi toimis-
tomaksut ja teknisen työn labo-
ratoriokustannukset. Jos asiakas 
maksaa laskulla, tulee siitä ilme-
tä vastaavat tiedot. (HäSa)

Kuntajakokarttaa
esitellään maaliskuussa 
Forssassa
Hämeenlinna
Helmikuun puolivälissä Poh-
jois-Karjalasta käynnistyvä 
kuntauudistuksen maakunnal-
linen kierros saapuu Kanta-Hä-
meeseen torstaina maaliskuun 
8. päivänä. Tilaisuus järjeste-
tään Forssassa. Kierros päättyy 
21. maaliskuuta Uudenmaan ti-
laisuuteen.

Kunnallishallinnon rakenne-
ryhmän selvitys valmistuu tam-
mikuun lopussa. Työryhmä luo-
vuttaa raporttinsa hallinto- ja 
kuntaministeri Henna Virkku-
selle helmikuun alussa. Raken-
netyöryhmän selvitystä esitel-
lään yhteensä 19 alueellisessa ti-
laisuudessa.

Tilaisuuksiin kutsutaan kun-
tien edustajien lisäksi edustajat 
muun muassa maakuntien lii-
toista, sairaanhoitopiireistä, eri-
tyishuoltopiireistä, koulutus-

kuntayhtymistä, aluehallinto-
virastoista ja elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristövirastoista sekä 
Suomen Kuntaliitosta.

Tilaisuuksien tavoitteena on 
kerätä palautetta rakennetyö-
ryhmän selvityksestä ja vastata 
kuntauudistusta koskeviin ky-
symyksiin. Tilaisuuksien lisäk-
si kunnilta pyydetään kirjalliset 
lausunnot selvitystyön ehdotuk-
siin.

– Tarkemmat ohjelmat ja aika-
taulut julkistetaan vasta tammi-
kuun lopulla, mutta lausuntoai-
ka päättyy huhtikuun puolivälin 
tietämillä, sanoo valtiovarain-
ministeriön neuvotteleva virka-
mies Katja Palonen.

Kuulemisen jälkeen hallitus 
tekee linjaukset kuntauudistuk-
sen etenemistavoista, kriteereis-
tä sekä uudesta kuntarakentees-
ta. (HäSa)

Lentokoneiden häirintä 
laserosoittimilla
lisääntynyt
Turku
Lentokoneiden lentäjiä häiri-
tään yhä useammin laserosoitti-
milla, kirjoittaa Turun Sanomat. 
Suomessa kirjataan tänä vuonna 
noin 40 tapausta, kun niitä kol-
me vuotta sitten oli yhdeksän, 
arvioi Liikenteen turvallisuusvi-
rasto Trafi. Euroopassa kirjattiin 
viime vuonna yli 2 000 ja Yhdys-
valloissa 3 000 häirintätapausta.

Trafin osastonjohtajan Heli 
Koivun mukaan on vain ajan ky-
symys, että häirinnästä aiheutuu 
vakava onnettomuus.

Häiriköt osoittavat laseril-

la nousevan tai laskeutuvan ko-
neen ohjaamoon. Lasersäde ai-
heuttaa lentäjälle väliaikaisen 
sokaistumisen tai näköhäiriön. 
Myös lennonjohtajia on häiritty.

Viranomaisten mukaan suu-
rin osa häiriköistä on nuoria 
miehiä sekä tietämättömiä lap-
sia. Iso osa Suomeen tuotavista 
tehokkaista lasereista tulee lo-
malaisten mukana kaukomailta.

Monet Euroopan maat pohti-
vat rangaistusten tiukennuksia. 
Suomessa rikosnimike on tällä 
hetkellä liikenteen häirintä, josta 
saa yleensä sakkoja.(STT)

Potilaan oma-
vastuuosuus kasvaa
Helsinki
Lääkkeistä maksettava omavas-
tuuosuus kasvaa ensi vuoden 
alusta alkaen. Asiakkaan täytyy 
vuoden aikana maksaa korvaus-
järjestelmässä olevista lääkkeis-
tään reilut 700 euroa omavastuita 

,ennen kuin hänellä on oikeus li-
säkorvaukseen. Aiemmin omavas-
tuuosuus on ollut reilut 675 euroa.

Kun omavastuuosuus on täyt-
tynyt, asiakas maksaa jokaisesta 
korvattavasta lääkkeestä 1,50 eu-
roa. (STT)

E-reseptien uusimis-
maksu hämmentää
apteekkialaa
Lahti
Sähköisten reseptien uusiminen 
herättää apteekkialalla hämmen-
nystä, kirjoittaa Etelä-Suomen 
Sanomat. Osa apteekeista perii 
e-reseptin uusimisesta korvauk-
sen paperisen reseptin tavoin, osa 
puolestaan ei. Hinta on eurosta 
kahteen euroa.

Apteekkariliitto ei ole halu-
kas antamaan asiassa ohjeistusta, 
koska suositus yhdenmukaises-
ta maksusta voisi poikia syytteet 
kartellista.

Sosiaali- ja terveysministeriö 
on rohkaissut terveyskeskuksia 
kertomaan potilaille, mitkä aptee-

kit perivät maksun e-reseptin uu-
simisesta ja mitkä eivät. Ilmaista 
uusimista voisi käyttää kilpailu-
valttina.  Lehden mukaan vaarana 
kuitenkin on, että asiakkaat tuo-
vat reseptinsä uusittaviksi sellai-
siin apteekkeihin, jotka eivät peri 
maksua, mutta hakevat lääkkeen-
sä muualta. 

Parhaillaan pohditaan, millaisia 
muutoksia lääke- ja apteekkimak-
sutaksoihin pitäisi tehdä. Taus-
talla on hallitusohjelman tavoi-
te säästää yli 113 miljoona euroa 
lääkekorvausmenoista. Uusimis-
maksuun voisi ottaa kantaa sa-
massa yhteydessä. (STT)
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