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Messuhalli täynnä työpaikkoja
Rekryexpo. Työnhakutapahtumassa esitellyt tuhannet työpaikat toivat keskiviikkona väenpaljouden 
Turun messukeskukseen. Tapahtumassa oli mukana 50 yritystä kertomassa rekrytointitarpeistaan. 
Työnantajien ja työnhakijoiden kohtaaminen viritti keskustelua Varsinais-Suomen talouskasvusta 
ja sen jatkumisesta.
Johanna Käkönen teksti // Timo Jakonen kuvat

ALA VAIHTOON. Tommi Hiekkamäki on vaihtamassa alaa 
terveydellisistä syistä. Metallialan ammattilaista kiinnostaa 
nyt esimerkiksi myyntityö. Tarvasjokelaisen tilanne on niin 
tuore, että hän on kirjoittanut vasta ensimmäisen työha-
kemuksensa, ja senkin edellisiltana. – Odotan keskusteluja 
yritysten edustajien kanssa. Niissä selviää enemmän yrityk-
sestä ja työpaikoista kuin nettisivuja selaamalla. 

”SUHTEILLA LÖYTYY”. Risto Kastepohja on ensimmäisen 
vuoden tradenomiopiskelija. Hän etsii logistiikka-alan 
kesätyöpaikkaa. – Jotain töitä on jo tiedossa, mutta oman 
alan työt kiinnostavat. Työpaikkoja olen katsonut netistä, 
kuunnellut puskaradiota ja kysellyt tuttujen kautta. Yleensä 
työpaikat löytyvät suhteilla jonkun puolitutun kautta. Näin 
sain myös edellisen työpaikkani, kertoo turkulainen. 

”PAREMPI KUIN FORSSASSA”. Varsinais-Suomessa on parem-
pi työtilanne kuin Forssassa, kuvailee Pertti Moldakainen. 
Hänen työnsä HK-Scanilla loppuivat viime vuoden lopussa, 
ja nyt hän hakee logistiikka-alan töitä esimerkiksi Turusta, 
pääkaupunkiseudulta ja Hämeenlinnasta. Forssalainen sa-
noo avointen työpaikkojen määrän kasvaneen voimakkaasti 
tänä vuonna verrattuna viime vuoden loppuun.

UUSI TYÖVUORO. Kaarinassa toimiva Helkama Bica hakee tuotantohenkilökuntaa kaapelituotantoon. Haussa on uusi työvuoro, kuvailevat tuotanto-
johtaja Johan Åkerholm (oik.) ja tuotannon tekninen tuki Matti Hautalampi. Yrityksessä on hyvä työtilanne laivateollisuuden kasvun myötä. Jaana 
Tuominen tuli messuille kysymään töitä kahdesta häntä kiinnostavasta yrityksestä. 

KATSO VIDEO 
Lisää haastatteluja Rekryexposta 
osoitteessa ts.fi/tstv

Anniina Luotonen
STT, Strasbourg

Ylimmän virkamiehen nimi-
tyksestä on kehkeytynyt EU-
komissiossa vyyhti, joka koet-
telee jo koko komission ja EU:n 
uskottavuutta.

Kohun keskellä on ristiriitai-
sia tunteita herättävä saksalai-
nen Martin Selmayr, joka on 
edennyt urallaan komissiossa 
poikkeuksellisen nopeasti.

Viime vuodet komission 
puheenjohtajan Jean-Claude 

Junckerin kabinettipäällikkö-
nä toiminut Selmayr nimitettiin 
helmikuussa komission pääsih-
teeriksi. Nimitysprosessi on 
herättänyt äimistelyä, koska se 
vaikuttaa tarkoin räätälöidyltä.

Selmayr nimitettiin komis-
saarien kokouksessa ensin 
apulaispääsihteeriksi, koska 
ainoa toinen hakija oli vetäyty-
nyt kisasta. Sen jälkeen Juncker 
kertoi yllättäen, että pääsihteeri  

Alexander Italianer olisi jää-
mässä eläkkeelle. Näin apulais-
pääsihteeri nousi pääsihteeriksi.

Euroopan parlamentti kovis-
teli komissiota nimityksestä 
keskiviikkona suorin sanoin.

Nimitys on herättänyt par-
lamentin mukaan ”laajasti är-
tymystä ja paheksuntaa”. Par-
lamentti pyytääkin komissiota 
arvioimaan nimitysmenettelyn 
uudelleen.

Asiaa käsitelleessä valiokun-
nassa istuva Petri Sarvamaa 
(kok) sanoo Selmayrin olevan 
suorastaan vihattu henkilö.

–  Saksan delegaatiosta 
EPP:ssä (Euroopan kansanpuo-
lue) liki kaikki vihaavat häntä.

Kohua on hänen mielestään 
ruokkinut paitsi Selmayrin 
persoona, myös se, että siitä 
on tullut poliittinen lyömäase.

Parlamentin kovistelu ei hä-
nen mukaansa velvoita komis-
siota purkamaan nimitystä, 

koska nimitys tehtiin kaikkien 
sääntöjen mukaisesti.

– Sen sijaan me voimme 
puuttua siihen, miten tule-
vaisuudessa nämä nimitykset 
tehdään.

Komissio kommentoikin 
tuoreeltaan olevansa avoin 
keskustelulle, mutta nimitys-
tä ei peruta.

Komission varapuheenjohtaja 
Jyrki Katainen (kok) kertoi 
suomalaistoimittajille Brys-
selissä, ettei hänkään tiennyt 
nimityksestä etukäteen.

Varautumisaikaa olisi ollut, 
sillä edellinen pääsihteeri Ita-
lianer oli tiettävästi kertonut 
Junckerille ja Selmayrille jo 
vuonna 2015, että jäisi eläkkeel-
le kuluvan vuoden alkupuolella.

Katainen kertoo, ettei äänes-
tänyt nimitystä vastaan, koska 
puheenjohtaja Junckerilla on 
hänestä oikeus valita tehtävään 

henkilö, johon hän luottaa.
Koko kohussa on hänestä ky-

se Selmayrista henkilönä.
– Minusta olisi reilumpaa pu-

hua henkilöstä, jos jollakin on 
siitä näkemys. Martin Selmayr 
on henkilö, joka ei jätä ketään 
kylmäksi. Hänen älyään ja kapa-
siteettiaan arvostetaan. Toiset 
eivät arvosta sitä, miten hän 
käyttää kapasiteettiaan ja älyään.

Junckerin suosikin nimitys nakertaa  
EU-komission mainetta

”Martin Selmayr  
on henkilö, joka ei jätä 
ketään kylmäksi.  
Hänen älyään  
ja kapasiteettiaan  
arvostetaan. Toiset  
eivät arvosta sitä, mi-
ten hän käyttää kapa-
siteettiaan ja älyään.”
Jyrki Katainen
EU-komission varapuheenjohtaja

EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin (kuvassa) 
kabinettipäällikön nimitys komission pääsihteeriksi on herättänyt 
paheksuntaa.

Parlamentti pyytää 
uudelleenarviointia 
Martin Selmayrin 
nimityksestä 
komission 
pääsihteeriksi.

EPA/PATRICK SEEGER

HELSINKI  Euroopan parlamentti perii takaisin mat-
kakorvauksia  keskustan europarlamentaarikolta 
Paavo Väyryseltä. Tiedossa ei ole, kuinka suuri 
summa on. Asiasta kertoi ensimmäisenä Maaseudun 
Tulevaisuus.

Väyrynen kommentoi maaliskuussa STT:lle, että 
kysymyksessä on vuonna 2016 käynnistynyt selvittely. 
Hän on valittanut päätöksestä.

Puhemiehistö päätti takaisinperinnästä maaliskuus-
sa sen jälkeen kun parlamentin hallinto oli päätynyt 
samalle kannalle.

– Jos byroo hylkää valitukseni, valitan Euroopan 
tuomioistuimeen. Äskettäin parlamentin jäsen voitti 
juttunsa parlamentin hallintoa vastaan. Minulla on 
sataprosenttinen näyttö, että virkamiehen alun pe-
rin tekemä päätös oli perusteeton, Väyrynen sanoo 
Maaseudun Tulevaisuudessa. STT

Euroopan parlamentti perii  
Väyryseltä takaisin matkakuluja

STT
Helsinki

Taksinkuljettajan on hei-
näkuun alusta alkaen ker-
rottava matkustajalle yli 
sadan euron matkahinta 
etukäteen, ilmoittaa Trafi. 
Tavoitteena on, että kal-
liimmat matkat eivät tule 
yllätyksenä asiakkaalle.

Taksien hinnoittelu 

vapautuu Suomessa hei-
näkuussa, kun uusi lii-
kennepalvelulaki astuu 
voimaan. Muutoksen 
myötä taksimatkojen 
enimmäishintoja ei enää 
säädellä, vaan yritys saa 
hinnoitella palvelunsa 
vapaasti.

Trafin tieliikennejoh-
taja Marko Sillanpää 
korostaa, että on tärke-
ää ottaa huomioon myös 
harvemmin tai vieraalla 
paikkakunnalla taksia 
käyttävän näkökulma. 
Siksi kuljettajan pitää so-
pia kalliimpien matkojen 
hinnasta asiakkaan kans-
sa etukäteen ja selkeästi. 

Yli 100 euron  
taksimatkan hinta 
kerrottava ennalta 
matkustajalle
Trafin mukaan on 
tärkeää ottaa huomioon 
vieraalla paikkakunnalla 
taksia käyttävän 
näkökulma.

HELSINKI Vakuutuslääkäreitä koskeva kansalaisaloite 
luovutettiin eduskunnan puhemies Paula Risikolle 
(kok) keskiviikkona. Sen luovutti aloitteen vireille 
pannut Pertti Latvala.

Yli 59 000 ihmisen allekirjoittamassa kansalaisaloit-
teessa vaaditaan, että vakuutusyhtiöiden ja eläke-
laitosten lääkäreiltä on poistettava oikeus kumota 
potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja.

Kansalaisaloite tavoittelee tilannetta, jossa vakuu-
tusyhtiön lääkäri ei voisi poiketa hoitavan lääkärin 
lausunnosta.

Nykyisen lain mukaan vakuutuslaitoksen lääkäri voi 
merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta 
laissa säädettyjä, lausuntoja ja todistuksia koskevia 
muotovaatimuksia.

Vakuutusyhtiöiden ja eläkelaitosten omien lääkärei-
den ja ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden lausun-
not tulee asettaa jatkossa muodollisesti yhtäläiseen 
asemaan, kansalaisaloitteessa todetaan. STT

Vakuutuslääkäreitä koskeva  
kansalaisaloite luovutettiin

STT,
Helsinki

Alkava viikonloppu tuo 
Suomeen vaihtelevia 
säitä.

Perjantaihin mennessä 
matalapaine työntää Poh-
jois- ja Keski-Suomeen 
lunta ja vettä, ja lämpö-
tilat ovat alimmillaan 
nollan pinnassa.

Etelässä paistatellaan 
jopa 20 asteen lämmös-

sä, Ilmatieteen laitoksen 
päivystävä meteorologi 
Hannu Valta kertoo.

Lauantaina lämpöti-
lat putoavat etelässäkin 
kymmenen asteen tie-
noille, ja sää viilenee vielä 
hieman maanantaiksi.

Ensi viikon sää on vai-
keasti ennustettava.

–  Tiistaina Suomeen 
on tulossa matalapaine, 
mutta on epävarmaa, mi-
tä se aiheuttaa. Jos mata-
lapaine saapuu lännestä, 
se tarkoittaa vettä etelään 
ja lunta pohjoiseen. Sel-
keää lämpenemistä ei ole 
näköpiirissä, Valta sanoo.

Lämpimästä pitää 
nauttia nyt – viikon-
loppuna viilenee
Säässä on suuria eroja  
eri puolilla Suomea.

HELSINKI Sdp:n kansanedustaja Susanna Huovinen 
jättää eduskunnan. Huovinen siirtyy Keski-Suomen 
ensi- ja turvakodin toiminnanjohtajaksi ja hakee va-
pautusta eduskuntatyöstä.

Huovinen on yksi pitkäaikaisimmista keskisuoma-
laisista kansanedustajista. Hänet valittiin eduskun-
taan Keski-Suomen vaalipiiristä vuonna 1999.

Huovinen on toiminut kahteen otteeseen myös  
ministerinä. Hän oli Matti Vanhasen (kesk) halli-
tuksen liikenne- ja viestintäministeri vuosina  
2005–2007 sekä Jyrki Kataisen (kok) ja Alexander 
Stubbin (kok) hallitusten peruspalveluministeri 
2013–2015. STT

Sdp:n kansanedustaja Huovinen 
lähtee eduskunnasta


