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36 cm

Thrillerförfattare
med isbjörnar
på hjärnan
MITTEN / KULTUR 24

Fastlagsbullen i
olika skepnader

MITTEN / MAT 18

Nya priserna gör ont

Rikligt
snöfall
ledde till
krockar

Lägre medicinersättningar river inte ned applåder
Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko
(Saml) talar om förlossning med tång. Ordförande för arbetsgruppen talar om akut kejsarsnitt för att moder Finland måste räddas. Sedan början av november har en expertgrupp granskat möjligheterna för staten att spara genom att minska medicin-

ersättningarna. Nu finns förslaget, men ingen är riktigt nöjd med resultatet. Representanterna för patientorganisationerna, apotekarna och läkemedelsproducenterna protesterar och kallar resultatet en för snabb och
enkel lösning.
– Vi hann helt enkelt inte fördjupa oss och

utveckla alla de nitton åtgärdsförslag vi hade att ta ställning till, säger arbetsgruppens
ordförande Outi Antila på Social- och hälsovårdsministeriet.
De som lider av till exempel astma, reumatism och tarminfektioner hör till de största
förlorarna.
NYHETER / FINLAND 4

Det snöade exceptionellt mycket på flera
orter i går. Och än en
gång orsakade snömängderna många
olyckor i trafiken.
Snöplogar, bussar och
andra tunga fordon var
inblandade i flera av
de allvarligare trafikolyckorna. I Kouvola
omkom en långtradarchaufför i en frontalkrock.
NYHETER / FINLAND 6

Så mycket snö
kommer det i
medeltal i februari
i Helsingfors
(Kajsaniemi,
1971–2000).
Medelsnödjupet
för februari är 23
cm, men nysnön
sjunker ihop eller
smälter bort i
töväder.

10 cm
LEIF WECKSTROM

Nytt och gammalt. Om tio år har Fredriksbergs 16 hektar stora
verkstadsområde i Helsingfors fått sin nya skepnad. Här byggs
nytt boende för fyratusen invånare.

NYHETER / FINLAND 10

Dörrarna
öppnades

Stenbäck grundar ny förening

Ett nytt blad vändes i Helsingforsmetrons historia när de omtalade
perrongdörrarna invigdes i Nordsjö.
NYHETER / FINLAND 11

En finlandssvensk förening som tar ansvar för språkligt viktiga
projekt ska grundas, säger Pär Stenbäck. Jan D. Oker-Blom är
redan anställd som den som ska starta upp verksamheten.
– Magma tänker, Folktinget lobbar och stiftelser finansierar,
men ingen förverkligar. Därför behövs föreningen, säger Stenbäck.
NYHETER / FINLAND 9
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Nyheter
Finland
Världen
Opinion

2
2
12
14

Ledare
Debatt
Mitten
Mat

14
15
18
18

Kultur & nöje
Dagbok
Sport
Börs

24
28
30
36

Serier
Tv & radio
Väder

37
38
40

Så mycket snö kom
under ett dygn i
går i Helsingfors
(Kajsaniemi,
14.2–15.2.) Efter
snöfallet var
snödjupet 44 cm.

