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Var sjunde friserar 
sin meritförteckning
”De finländska arbetsgivarna är lite blåögda”
Arbetssökande som snyggar till sitt cv med 
uppgifter som inte stämmer finns också i 
Finland. Det säger säkerhetsexperten Tero 
Haikara. Färska siffror från fall i Sverige vi-
sar att så många som 14 procent ljuger eller 
döljer viktig information i sitt cv.

– Finländska arbetsgivare är lite blåögda. 
De ohederliga arbetstagarna är mindre för-
siktiga här i Finland eftersom de tror att ing-
en kontrollerar deras uppgifter.

Ett exempel är den unga finländska man 
som uppgav att han har en ingenjörsexamen. 

Vid bakgrundskontrollen visade det sig att 
han fortfarande skriver på examensarbetet.
– Killen hade en god chans att få jobbet, men 
på grund av lögnen var hans förtroende-
kapital förbrukat.
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Jaakko Nosos gitarrer lyfts fram
Noso byggde gitarrer i Träskända tills han inte kunde um-
gås med skattemyndigheterna längre och flyttade till Kanada. 
I sommar skulle han ha fyllt 100 år. På tisdag hyllas han i Hel-
singfors av musiker som återupptäckt hans gitarrer. MITTEN / FOKUS  16

HYLLNING. Little Willie Mehto (t.v.) och Lauri ”Arno” Ankerman är två av de artister som fi rar Jaakko Nosos 100-årsdag i Helsingfors.  TOR WENNSTRÖM

Trög start 
för Evilä
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Parkarbete 
retar upp 
Vallgårdsbor

4,50
euro kostar en lunch i riksdagens 
restaurang, det är 5,30 euro läg-
re än normalpriset i Helsingfors.

– Inte är det här så väldigt bil-
ligt. Jag skulle säga att priserna 
ligger på medelnivå, kommente-
rar riksdagsledamot Anne Holm-
lund (Saml) lunchpriserna.
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Invånarna hävdar att staden slö-
sat 2,5 miljoner euro på en onö-
dig damm och på att fälla överdri-
vet många träd i Vallgårdsparken. 
Staden säger att parkarbetena be-
hövs för att rädda Gumtäktsbäck-
en från översvämningar.         
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