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Ette tietenkään usko, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi toimii lainvastaisesti. Ja että
liikenneministeriö (LVM) katsoo vierestä ja hyväksyy. Näin on kuitenkin jatkunut vuosikausia.
   
  Ilmailulääkärin hyväksyttyä lentäjän jatkamaan lentämistä, hän allekirjoittaa hyväksymisen ja
lentäjä maksaa lääkärintarkastuksesta. Se on siinä - muualla maailmassa. Vain ei Suomessa.
   
  Meillä ilmailulääkäri ottaa lentäjältä maksun tarkastuksesta. Sitten lähettää
tarkastuskertomuksen Trafiin. Trafilta lentäjä saa jonkun ajan kuluttua Trafin virkamiehen alleki
rjoittaman lääkärintarkastustodistuksen, jolla voi jatkaa lentämistä. Trafi kiskaisee siitä satasen
välistä, korvauksen tietokoneen sylkäisemästä virkamiehen allekirjoittamasta
lääkärintodistuksesta. Se on vastoin lakia!
   
  Kirjoituspöytävirkamiehellä ei ole oikeutta allekirjoittaa lääkärintodistusta. Vain laillistettu
lääkäri saa sen tehdä.
   
  Näin Trafi on rahanhimossaan tehnyt vuosia. Nyt lainvastainen menettely on paljastettu. Trafi
vain ei luovu kymmenyksis... ei, vaan satasistaan.
   
  Nyt ilmailulääkäri allekirjoittaa lääkärintodistuksen, mutta joutuu sisällyttämään
lääkärinpalkkioonsa Trafin vaatiman satasen. Trafi näet lähettää ilmailulääkärille satasen laskun
sen jälkeen kun lääkäri on toimittanut ilmailulääkärintarkastuksensa Trafille tiedoksi. Ja Trafilta
tulee ilmailijalle edelleen lopullinen hyväksyntä – ei kuitenkaan lääkärintarkastuksen
suorittaneen ilmailulääkärin allekirjoituksella vaan Trafin lääkärin allekirjoittamana.
   
  Trafi perii näin satasen periaatteessa tekemättömästä työstä. Se on täysin moraalitonta
sanoisitte. Mielestäni se on sikamaista! Ja liikenneministeriö, Trafin valvoja ja vastuunkantaja,
katsoo vierestä ja hyväksyy.
   
  Kansa, me, palkkaamme virkamiehet hoitamaan yhteisiä asioitamme mahdollisimman
edullisesti. Seurauksella että virkamiehet vetävät välistä jopa tekemättömistä töistä nauttien itse
irtisanomis-, palkka-, terveydenhoito- ja lomaturvasta, josta me, heidän etujensa maksajat
voimme vain uneksia!
   
  EIKÄ TÄSSÄ VIELÄ KAIKKI!
  Lentäjän lääkärintarkastuksessa otetaan monia verinäytteitä, testataan lähi- ja kaukonäkö
laseilla ja ilman, otetaan sydänfilmiä, analysoidaan pissanäyte, tarkistetaan molempien korvien
kuulo ja täytetään satakohtainen terveysselvitys kunnian ja omatunnon kautta – kerran tai
kaksi kertaa vuodessa!
   
  Autoilijan lääkärintarkastuksessa ajokortin uusimiseksi kysytään tiheimmillään kerran
viidessä vuodessa 
mm. onko vaikeuksia pysyä hereillä ajaessa, oletko ollut peltikolarissa  viime vuoden aikana,
pystytkö ajamaan turvallisesti ilman vieressä istuvan ohjeita, ja muuta aivotonta.
Lääkärintarkastus auton ajokorttia varten on täyttä pelleilyä lentolupakirjan
lääkärintarkastukseen verrattuna!
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  Silti Trafi kyltymättömässä rahanhimossaan puristaa viimeisetkin palkanmaksajaltaan: lentolu
pakirjan lääkärintarkastus ei riitä Trafille auton ajokortin uusimiseksi
, vaan lentäjän on perään mentävä auton ajokortin lääkärintarkastukseen saadakaseen myös
ajoluvan auton kuljettamiseen!
   
  En tiedä mitä merimiehen ”lupakirjan” lääkärintarkastukseen kuuluu, mutta paljon enemmän
kuin auton ajokortin lääkärintarkastukseen. Silti merimiehen lääkärintarkastuskaan ei kelpaa
auton ajokortin uusimiseen. Merimehemkin pitää käydä vielä auton ajokortin
lääkärintarkastuksessa kelvatakseen Trafin mielestä ajamaan autoa.
   
  Kaikki vain, että Trafi pääsee rokottamaan itselleen välistä satasensa jokaisesta eri lajin
ajokortista. Se on palkanmaksajansa härskeintä ulosmittausta viimeisen päälle.
   
  Tämän siitä saa, kun 600-henkisen, miljoonia pyörittävän valtionyrityksen johtajaksi pannaan
pitkän linja virkamies, jonka ainoaksi huoleksi jää keksiä pöhötystautia sairastavan  
virkamieseliitin palkan maksamiseen alati uusia tekosyitä kansan maksettaviksi. Että Trafin
lukemattomat ”erityisasiantuntijoiksi” ja ”johtaviksi erityisasiantuntijoiksi” nostetut enemmän tai
vähemmän kirjanoppineet, amatöörit ja vasta-alkajat eri liikennemuotojen kohdalla saadaan
elätettyä Trafin komeissa öky-puitteissa
   
  Valitettavasti edellä oleva on vain pieni alkupala Liikenneturvallisuusvirasto Trafin
siivottomuuksista, joita LVM sormi suussa vierestä katselee.
   
  Seuraavassa numerossa lisää Trafin kansalta maksattamista tekemättömistä töistään. Onhan
kansalla rahaa, ainakin virkamiestensä lihottamiseksi!  
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