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Aamulehti, Helsinki

Kuntien ja valtion eläkevakuu-
tuksia hoitavassa Kevassa teh-
dään useita selvityksiä sekä
johtoryhmän luontaisetuja ja 
Kevan autohankintoja koskeva
kohdennettu tilintarkastus.

Aikaa on kuukausi, sillä Ke-
van hallitus haluaa tulokset 18.
joulukuuta pidettävään koko-
ukseensa.

Selvityksiin antoi aiheen se,
kun kävi ilmi, että toimitusjoh-
taja Merja Ailuksen työsuh-
deasuntojen verotusarvoja on 
laskettu virheellisesti liian al-
haisiksi.

Tulkintaepäselvyyksiä on ol-
lut muunkin johdon työsuhde-
asuntojen verotusarvoista.

Keva on aikaisemmin kerto-
nut, että laskuvirhe on inhimil-
linen erehdys henkilöstöosas-
tolla. Kevan hallituksen perjan-
taisen kokouksen jälkeisessä tie-
dotustilaisuudessa nousi esille
väite, ettei se välttämättä ole 
koko totuus.

–�Jos on toimittu tuottamuk-
sellisesti, tahallisesti ja valheel-
lisesti, siitä pitää sitten aivan
ehdottomasti vetää johtopää-
tökset, mutta asiat selvitetään
ensin, Kevan hallituksen pu-
heenjohtaja Laura Räty sanoi.

Toistaiseksi hallituksen tie-
toon ei ole tullut tällaista, mutta
selvää on jo, että toimintatavois-
sa on korjattavaa.

Johtamisjärjestelmää ja hal-

linnon kokonaisuutta selvittää
Kevan talousjohtaja Tom Kåla, 
joka toimii sen ajan suoraan hal-
lituksen alaisena.

Muu johto jatkaa normaalisti
työtään.

Räty perusteli selvityshen-
kilön valintaa omista joukoista
kiireisellä aikataululla ja sillä,
että talon sisällä on hyvää asi-
antuntemusta.

Johdon työsuhde-etujen

kohtuullisuuteen hallitus palaa
myöhemmin.

Miljoonan euron asunnot
Ailuksen käyttöön hankitut
asunnot ovat maksaneet yli mil-
joona euroa, ja hänen työsuhde-
autonsa hinta oli 46�000 euroa.

–�Varmasti ollaan niillä rajoil-
la, onko tämä kohtuullista, mut-
ta katsotaan ensin ja määrite-
tään tasot, Räty muotoili.

Työsuhde-etujen kahmimi-
sesta arvosteltu Ailus itse muis-
tutti, että Kevan edellinen halli-
tus linjasi hänen työsuhdeasun-
tonsa tason samaksi kuin edelli-
sellä toimitusjohtajalla.

–�Silloin ei ehkä käyty koh-
tuullisuuskeskustelua ihan sa-
malla tavalla kuin nyt. On hy-
vä, että jatkossa hallitus päättää,
minkä tasoinen asuntoetu on 
kohtuullinen esimerkiksi toimi-

tusjohtajalle ja varatoimitusjoh-
tajalle.

Kohu nousi alkuviikosta myös
Ailuksen työsuhdeauton han-
kintakuviosta, kun Keva oli en-
sin ostanut hänen oman autonsa
ja käytti sitä sitten vaihtoautona
toimitusjohtajan työsuhdeauton
kaupassa.

Ailus kiisti olleensa kuviossa
muuten kuin että oli tiedustel-
lut silloiselta henkilöstöjohtajal-

ta, voiko hänen autoaan käyttää
vaihdossa.

Kevan tapa tulkita autojen 
hankinta-arvoa on jo osoittau-
tunut hankintalain vastaisek-
si, kun hinnasta on vähennetty
vaihtoauton arvo.

Autojen hankintakäytän-
tö muuttuu saman tien, mutta
muiden toimintatapojen muu-
toksista hallitus päättää, kun on
saanut pyydetyt selvitykset.

”Jos käy ilmi tahallisuutta, 
pitää vetää johtopäätökset”
Keva: Toimitusjohtaja
Merja Ailus jatkaa toistaiseksi
normaalisti työtään

Seuraavaksi

Selvitykset

Toimitusjohtaja Merja Ailuk-

sen työsuhde-eduista päätti

neljä vuotta sitten kansan-

edustaja Sampsa Katajan

(kok) johtama Kevan hallitus.

Nykyinen, Helsingin apulais-

kaupunginjohtaja Laura Rätyn

(kok) johtama hallitus kokoon-

tuu 18. joulukuuta arvioimaan

Kevan toiminnasta tehtäviä

selvityksiä.

Selvityksiä odottaa myös

valtiovarainministeriö, joka

lain mukaan valvoo Kevan toi-

mintaa.

Ylintä päätösvaltaa käyttä-

vä Kevan valtuuskunta saa

tilannekatsauksen joulukuun

alussa. Kevassa tehdään nyt useita selvityksiä johtoryhmän luotaiseduista ja autohankinnoista. Kevan hallituksen puheenjohtaja Laura Räty

(vas.) ja toimitusjohtaja Merja Ailus selvittivät asiaa perjantaina tiedotustilaisuudessa.

Joel Maisalmi/Aamulehti

TUTKINTA. Kahden keski-
viikkona pudonneen Hawk-
harjoitushävittäjän tehtä-
vännauhoituslaitteistoja ei
ollut perjantai-iltaan men-
nessä löytynyt. Tutkintaryh-
män johtaja majuri Mikko
Pekkala kertoi, että kysees-
sä eivät ole varsinaiset mus-
tat laatikot.

Turma sattui harjoituk-
sessa, jossa oli mukana
kolme konetta. Hawkilla
lentänyt Ilmavoimien lentä-
jä kuoli kahden koneen tör-
mäyksessä. Toisen koneen
lentäjä pelastautui heittois-
tuimella ja loukkaantui.

Pekkala vahvisti, että
koneiden törmäys johtui
todennäköisesti inhimilli-
sestä virheestä. Perjantaina
purettiin myös Ilmavoimien
muiden Hawkien lentokiel-
to, kun oli suljettu pois mah-
dollisuus, että heittoistuin
ei toiminut koneessa, jonka
lentäjä kuoli. STT/TURKU

Inhimillinen virhe
ilmeisesti syynä
Hawk-turmaan

MIA PELTOLA,

TOMI ORAVAINEN

STT, Helsinki

Helsingin käräjäoikeus van-
gitsi perjantaina Helsingin 
huumepoliisin päällikön Jari
Aarnion todennäköisin syin
epäiltynä törkeästä lahjuk-
sen ottamisesta, törkeästä
virka-aseman väärinkäyttä-
misestä ja avunannosta tör-
keään petokseen. Rikosten 
epäillään tapahtuneen tou-
kokuun 2008 ja tämän viikon
tiistain välisenä aikana. Aar-
nion avustaja asianajaja Riit-
ta Leppiniemi kertoi, että 
päämies kiistää rikosepäilyt.

Epäilyt kytkeytyvät polii-
sin seurantalaitehankintoi-
hin ja näitä laitteita valmis-
tavaan yritykseen Trevociin.

Aarnion epäillään saaneen
etuuksia yksityisestä yhtiös-
tä ja osallistuneen esteellise-
nä hankintoihin, joita hänen
työnantajansa yhtiöstä teki.

Tutkinnassa vangittiin
myös toinen poliisi. Suoje-
lupoliisissa työskentelevä
mies kuuluu alipäällystöön,
ja hän on kaupparekisteri-

tietojen mukaan Trevocin ty-
täryhtiön Trevoc Securityn
hallituksen varajäsen. Polii-
sia epäillään muun muassa
törkeästä lahjuksen antami-
sesta.

Miehen avustaja Matti
Nousiainen kertoi päämie-
hen kiistävän rikosepäilyt.

Tutkintaa johtava syyttäjä
Jukka Haavisto arvioi, että
jutun selvittämisessä menee
pitkään.

Jutussa vangittiin myös
Trevocin nykyinen ja enti-
nen toimitusjohtaja. Nykyi-
nen toimitusjohtaja on kes-
kusrikospoliisista irtisanottu
ylitarkastaja. Mies kehitteli
aikoinaan krp:ssä seuranta-
laitetta ja työskenteli työnsä
ohella sivutoimiluvalla Tre-
vocin ohjelmointiasiantun-
tijana.

Viranomaishanke oli krp:n,
suojelupoliisin ja Helsingin
poliisilaitoksen yhteinen, ja
sen ohjausryhmään kuului 
muun muassa Aarnio. Tämä
seurantalaite ei koskaan val-
mistunut, ja esimerkiksi Hel-
singin poliisi päätyi hankki-
maan laitteita Trevocilta.

Vangittu poliisi
Jari Aarnio
kiistää rikosepäilyt

MIA PELTOLA

STT, Helsinki

Pikkutytön isä ja äitipuoli syyl-
listyivät murhaan sitoessaan
lapsen niin, että hän kuoli hi-
taasti tukehtumalla. Helsingin
hovioikeus piti perjantaina voi-
massa Sirpa Helena Laamasen, 
49, ja Touko Päiviö Tarkin, 36,
käräjillä saamat elinkautiset
vankeustuomiot.

8-vuotias tyttö kuoli kotonaan
äitienpäivänä viime vuonna. Pa-
riskunta sitoi lapsen illalla, ja
sitomista tiukennettiin yön ai-
kana.

Tyttö käärittiin muun muassa
hengittämättömään pressuun ja
teippiä pantiin suun eteen. Kuo-
lema tuli hitaasti useiden tun-
tien aikana.

Hovioikeus katsoi, että teko
oli tehty vakaasti harkiten ja eri-
tyisen raa’alla ja julmalla tavalla.
Oikeus painotti, että henkiri-
koksen toisena tekijänä oli isä,

mikä oli omiaan lisäämään lap-
sen henkistä hätää ja kärsimys-
tä. Pariskunnan täytyi ymmär-
tää, että teon seurauksena lapsi
varsin todennäköisesti kuolee.

Useita ilmoituksia
Isä ja äitipuoli kiistivät tahalli-
sen henkirikoksen. Heidän mu-
kaansa kapaloinnin ja sitomisen
tarkoituksena oli rauhoittaa le-
voton tyttö.

Isä vetosi siihen, että hän 
luotti tyttären kasvatuksessa
äitipuolen ammattitaitoon. Hä-
nelle selvisi esitutkinnassa, ettei
avopuoliso olekaan väittämänsä
marokkolais-ranskalainen lää-
käri, vaan työtön suomalaisnai-
nen.

Äitipuoli oli kertonut, että eri-
tyislapsille tarkoitetussa päivä-
kodissa rauhattomille ja tavaroi-
ta tuhoaville lapsille oli laitettu
yöksi siteet. Äitipuolen mielestä
näin tuli menetellä myös 8-vuo-
tiaan tapauksessa.

Isä ei kertomansa mukaan us-
kaltanut muutenkaan kyseen-
alaistaa äitipuolta, koska nainen
uhkasi lähteä Ranskaan. Lisäksi
äitipuoli oli sepittänyt odotta-
vansa nelosia.

Äitipuoli kiisti sen, että hän
olisi päättänyt yksin kaikesta.
Naisen mukaan molemmat osal-
listuivat sitomiseen ja kapaloin-
tiin.

Oikeus kiinnitti huomiota sii-
hen, että pariskunnan lapseen
kohdistama väkivalta oli alkanut
jo huomattavasti ennen kuole-
maa. Tyttöä oli lyöty, juoksu-
tettu ulkona ja pakkosyötetty.
Murhaa edeltävän kuukauden
ajan hänet oli sidottu, ja sito-
minen oli tehty ilta illalta tiu-
kemmin.

Rehtori, opettaja, äiti ja naa-
purit olivat tehneet tytöstä las-
tensuojeluilmoituksia. Huos-
taan otettuna ollut lapsi palau-
tettiin isälleen pari kuukautta
ennen kuolemaa.

Lapsen kuolema oli murha,
elinkautiset eivät muuttuneet
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Sammonkadun Askossa on

viimeistä jakkaraa myöten

uskomattomin alennuksin. Näitä

alennuksia ei kannata ohittaa.
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Tyhjennämme
koko myymälän

Asko Sammonkatu, Sammonkatu 73, avoinna ma-pe 10-20, la 10-18, su 12-18

www.asko.fi

Suntour

SF12-NEX4610

-MLO lukittava

joustohaarukka

säädettävällä

jäykkyydellä

Shimano

BL-M445W

Hydrauliset  

levyjarrut

edessä ja takana

Monipuoliset

ajoasennon säädöt

Ergonomisesti

muotoillut kädensijat

Säädettävä ohjainkannatin

Integroitu ohjainlaakeristo

Erikoismuotoiltu

6061 alumiinirunko,  

koot: M48, 52, 56 ja  

60cm, N50 ja 54cm

10v
runko-
takuu!

Uusi               
                

              2
7 vaihteisto

Ryde ZAC-2000

DoubleWall vanteet

Schwalben

pistosuojatut renkaat

 SUUNNITELTU

AKTIIVIKÄYTTÖÖN!

� TYÖMATKOILLE

� TALVIPYÖRÄILYYN

� KUNTOILUUN � RETKEILYYN
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Saatavana myös

naisten runkomalli
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(699,-)
499.-
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Vain tänään!
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520 ZLT
JUOKSU-
MATTO

PRO 490DC
PAINON-
NOSTO-
PENKKI

PAINON-
NOSTO-
PENKKI

349.-

399.-

799.-
399.-

LEVYTANKOSARJA
OLYMPIA 140kg

Quadro X etuvalo Lighster etuvalo 1600 Lumen lamppu
NORTHLITE

Tail Blazer takavalo

alk:

LEVYTANKOSARJA
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PRO 4500
KUNTOKESKUS
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MERK I T:

HUOM!

Syys-
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nyt vain:

 49.-

1990

KAHVA-
KUULAT

30mm 50mm

HAUISTANGOT
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2490 1990 3990 199.-
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Nasta-
renkaat alk:
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Peruspalvelut ensin
– Kerskainvestoinneista luovuttava

ja hallinnosta karsittava!

Tule tapaamaan meitä
Keskustorin markkinoille 25.11.

Tampereen perussuomalaisten valtuustoryhmä

www.perustamperelainen.fi
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AL 16.11.13


