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Kansallisteatterin Neljäs tie -näytelmä nostaa näkyviin
kolme takavuosina eronnutta ministeriä. He edustavat
vaihtoehdottoman politiikan uhreja. q Kotimaa A 12–A 13

Näytelmä tekee hylkiöistä sankareita

VENÄJÄ haluaa kehittää pit-
kään laiminlyötyä kauko-
idän aluettaan. 

Näivettyneellä seudulla
asuu nyt kuusi miljoonaa ve-
näläistä, mutta rajan takana
Kiinassa on kasvava talous ja
sata miljoonaa ihmistä. 

Seudun asukkaita kaukai-
sen Moskovan jätti-inves-
toinnit eivät vielä vakuuta.
q Ulkomaat B 1–B 2

Moskovaa
kiinnostaa
nyt Venäjän
kaukoitä

ULKOMAISTEN kaivosyrittä-
jien tulo Suomeen on herättä-
nyt huomiota, mutta valtaosa
maan kaivoksista on kotimai-
sissa käsissä.

Uusista metallimalmeja
rouhivista kaivoksista suuri
osa on tosin pantu vireille ul-
komaisin voimin, kun Suo-
mesta ei ole löytynyt yrittäjiä.

Harva kaivos tekee hyvää
tulosta. q Talous B 6–B 7

Kaivokset
ovatkin
pääosin
kotimaisia

VANTAANJOEN varren vesilai-
tokset haluavat lopettaa jäte-
vesien laskemisen jokeen. 

Jätevesihanojen kuivattami-
nen vaatii puhdistamojen ja
viemäriverkkojen ehostamis-
ta. Investoinnit tulisivat alu-
een kunnille kalliiksi. Päätök-
siä ei ole vielä tehty. 

Tällä haavaa jätevedet hait-
taavat etenkin Vantaanjoen
yläjuoksulla. q Kaupunki A 19

Jätevesien
laskeminen
Vantaaseen
voi loppua

Kiusaamiseen puuttunut kotkalaiskoululainen Wella Ho-
henthal sai Maria Kaisa Aulalta myös kaksi t-paitaa.
q Kotimaa A 18

Lapsiasiavaltuutettu kiitti kirjeellä

Vantaa on rikkonut järjestelmällisesti julkisuuslakia maa-
kauppojen päätöksenteon yhteydessä. Asiantuntijoiden
mielestä asioita on salailtu perusteitta. q Kaupunki A 20

Vantaa on rikkonut vuosia lakia 

Kaksi kuukautta kestänyt poliittinen umpisolmu näytti
ratkenneen. Uudeksi pääministeriksi nousee keskusta-
vasemmistolainen Enrico Letta. q Ulkomaat B 3

Italiaan vihdoin hallitussopu

Suomen huippuori hävisi Vermon Finlandia-ajossa vain
italialaiselle Nesta Effelle, joka oli parempi myös aiemmin
keväällä Seinäjoella. q Urheilu B 14–B 15

Brad de Veluwe kiri kakkoseksi

Stanley Cup -kannu on kiertänyt Saku Koivun kaukaa. Tule-
vat NHL-pudotuspelit saattavat olla miehelle viimeinen
mahdollisuus saavuttaa suuri unelma. q Urheilu B 17

Saku Koivu jahtaa yhä unelmaansa

Pelko öljyn ja ruuan loppumisesta saa kasvattamaan omia
kanoja ja porkkanoita. Pienviljelystä on tullut trendi.
q Sunnuntai C 8–C 9

Omat kanat, paremmat munat

Kirjailija Torsti Lehtinen on työskennellyt kymmenissä am-
mateissa tiskaajasta pyhäkoulunopettajaan. Mukavin työ on
ollut kuitenkin kirjojen kirjoittaminen. q Työelämä D 4–D 5

Kirjailijan lähes 50 ammattia

Teinitähti Justin Bieber esitti keikallaan napakkaa R&B-
jytkettä. "Beliebereille" musiikkiakin tärkeämpää oli hengit-
tää idolinsa kanssa samaa ilmaa. q Kulttuuri C 21

Bieber laskeutui faniensa eteen

Monilla työpaikoilla on luovuttu yhteisistä kahvitauoista.
Aivot ja elimistö tarvitsevat lepohetkiä, ja tauot parantavat
työpaikan henkeä. q Työelämä D 3

Kahvitauko kannattaa pitää

Alkuilta meni Elitessä, mutta sen jälkeen pidettiin jatkot
taiteilijakoti Lallukassa, muistelee talon silloinen asukas
Kirsti Melanen 1970-luvun tapahtumia. q Koti E 4–E 5

Lallukassa vietettiin rajuja jatkoja 

q Kotimaa A 14

Venäjän
Kamtšatkalta
tuotu karhu
päätyi
Kuopio-hallin
pukukopin
lattialle
arvioitavaksi.

q Kari Huhta A 17

Venäjä
toimii
oudosti

q Tommi Nieminen C 13

Lukutaidolle
on yhä
kysyntää

V
iidentoista viime
vuoden aikana
elinkeinoelämän
suurten etujärjes-
töjen tai suuryri-
tysten asiamiehiä

on kutsuttu eduskunnan valio-
kuntiin yhteensä 6 230 kertaa.

Palkansaajajärjestöjä sen si-
jaan on kutsuttu puolet vähem-
män. Asia selviää Helsingin Sa-
nomien eduskunnalta pyytämäs-
tä aineistosta. 

Eduskunnan kaikkein eniten
kuuntelema etujärjestö on Elin-
keinoelämän keskusliitto (EK). 

Eniten käytetty asiantuntija

EK saa
äänensä
kuuluviin 80
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Koonnut: TUOMAS PELTOMÄKI HS
Grafiikka: PETRI SALMÉN HS

Lähde: Eduskunnan tietojärjestelmä
Heitä eduskunta on kuunnellut eniten 1998–2013

EK:
Johan Åström

Asiantuntija, sosiaali-, 
työvoima- ja työsuojelu-

politiikka

SAK:
Kaija Kallinen

Päällikkö, eläke- 
ja työura-asiat

Finanssialan        keskusliitto:
              Erkki        Kontkanen

             Johtava        neuvonantaja,
    johtoryh        män jäsen

Suomen Yrittäjät:
Rauno Vanhanen
Johtaja, työelämä, 

sosiaaliturva, yleinen 
lainsäädäntö

MTK:
Timo Sipilä

Johtaja, MTK:n sosiaali- 
ja veropoliittinen 
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HALLINTO-
VALIOKUNTA LAKIVALIOKUNTA

LIIKENNE- JA
VIESTINTÄ-

VALIOKUNTA

MAA- JA
METSÄTALOUS-

VALIOKUNTA

PERUSTUSLAKI-
VALIOKUNTA

SOSIAALI- JA
TERVEYS-

VALIOKUNTA

TALOUS-
VALIOKUNTA

TULEVAISUUS-
VALIOKUNTA

TYÖELÄMÄ- JA
TASA-ARVO-
VALIOKUNTA

VALTIOVARAIN-
VALIOKUNTA

YMPÄRISTÖ-
VALIOKUNTA

HS-selvitys: Eduskunta kutsuu valiokuntiin
selvästi useammin elinkeinoelämän kuin
palkansaajien edustajia.

on EK:n Johan Åström. 
Åströmin mukaan elinkeino-

elämä ei kuitenkaan ole yliedus-
tettu eduskunnassa. Omaa aktii-
visuuttaan hän selittää sillä, että
hän vaikuttaa aktiivisesti myös
ministeriöissä. Åströmin mu-
kaan on luontevaa, että hän
edustaa EK:ta, kun sama asia kä-
sitellään myöhemmin eduskun-
nassa. 

Elinkeinoelämän keskusliiton
toimitusjohtaja Jyri Häkämies sa-
noo, että panostus eduskunta-
vaikuttamiseen on ollut etujär-
jestöltä tietoista. 
q Uutiset A 6–A 7

PERUSSUOMALAISET on äijäpuo-
lueen maineessa. Naiset ovat sel-
vä vähemmistö puolueen luotta-
mustehtävissä. Siksi puolue ra-
kentaa kovalla tohinalla naistoi-
mintaa. Lisää naisia tarvitaan,
jos Timo Soini aikoo tehdä pe-
russuomalaisista pysyvästi suu-
ren puolueen. 

Yksi naistoiminnan pystyttäjis-
tä on kenttävastaava Outi Virta-
nen. Hän ryhtyi perussuomalai-

seksi viisi vuotta sitten. ”Perus-
suomalaisissa yhdistyy oma
taustani, pk-yrittäjät ja palkolli-
set. Olen työllistänyt, ollut työl-
listettynä, yksinhuoltajana. Tie-
dän, mistä toreilla puhutaan.” 

Nyt Outi Virtanen ajaa ympäri
maata perustamassa puolueelle
paikallisyhdistyksiä. ”Jytkyn jäl-
keen kaikki on rakennettu tyh-
jästä”, hän sanoo. 
q Sunnuntai C 1–C 5

Perussuomalaiset
etsivät riveihinsä 
lisää naisia

Outi Virtanen on perussuomalaisten naisten kenttäpäällikkö. 

LAURI ROTKO

ALLE 14-vuotiaat tarvitsevat yhä
enemmän katkaisuhoitoa päih-
teiden käytön takia.

Alkoholi vei toissa vuonna jo
yli tuhat alle 14-vuotiasta sai-
raaloiden poliklinikalle tai ter-
veyskeskuksen vuodeosastolle.

Helsingin Diakonissalaitos on
avannut juuri Muuvin, jossa
hoidetaan vakavasti oireilevia
13–17-vuotiaita.
q Kotimaa A 8

Teinien
päihde-
hoidot
kasvussa

E KOTI

D T YÖELÄMÄ

Tanssi yli
väkivallan
Bolšoi-baletti
jatkaa työtään,
vaikka sen 
johtajan kasvoille
heitettiin happoa. 
q Kulttuuri C 14–C 15


