AAMULEHTI
Kokkila: EK:n puheenjohtaja nuhteli hallitusta
osinkoverouudistuksesta, sitten alkoi tapahtua. Pääkirjoitus A2

- Kun autosi on tärkeä Autohuollon
erikoisliike

Vanattarantie 80, Lempäälä 010 420 5561

Tunneli: Pitää muistaa, että investointi tehdään
tulevaisuuteen. Pitkä tunneli on kestävä ratkaisu. Lukijalta B15
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Hinta 3,00 €
Nina Karlsson/Aamulehti

Osinkoverojen arpapeli:
hyöty vaihtui lisälaskuksi
Muutos: Osinkoverotuksen
tuorein uudistusehdotus iski
varakkaaseen omistajayrittäjään.
Puolen miljoonan osingosta hän
maksaa 8 840 euroa enemmän
veroa kuin nykyisin.

Osakesäästäjä: Kahden
viikon julkisuusmylly kevensi
pörssiosinkojen ehdotettua
verotusta. Uusin versio asettuu
nykyisen veron ja hallituksen
aiemman ehdotuksen väliin.

Politiikka: Pääministeri
Jyrki Katainen (kok) vakuutti
hallituksen toimintakykyä.
Osinkoveroista äläkän nostanut
ministeri Paavo Arhinmäki on
O Uutiset A4
myös tyytyväinen.
Ilkka Laitinen/Aamulehti

Pukeutuminen: Turku on ykkönen, Tampereella sanelee punaisen yliopiston tasapäinen perinne, sanoo Lenita Airisto

Pääministeri Jyrki Katainen jaksoi myhäillä hallituksen
uudelle osinkoveroehdotukselle. Sotku on hänen
mukaansa nyt selvitetty. Myös kuntauudistus eteni
eilen. Siinä tosin riittää vielä lisää selvitettävää...

Kuntauudistus etenee

Kunnille velvoittava
selvitysvelvollisuus
O Uutiset A6

Junien ohjausjärjestelmä alkaa
olla tiensä päässä
Junakaaos: Tampereen vuosikymmeniä
vanha junien ohjausjärjestelmä jumiutui ja
pysäytti liikenteen kahdeksaksi tunniksi.
Vikaa jouduttiin etsimään koko yö.
Tulevaisuus: Lisää häiriöitä voi olla luvassa,
mutta vanhojen laitteiden uusimisesta ei
ole aikataulua. Vasta Helsingin ohjausjärjestelmän vaihto on suunnitelmissa.
O Uutiset A5

Vauramo,
Finnairin
seuraava
saneeraaja
O Uutiset A4

Toimittajat avasivat
veroparatiisin oven
O Ulkomaat A10

Hyvä arki
Mitä ovat inﬂaatio, osinko tai todellinen
vuosikorko? Me kerromme. O Hyvä arki A11
Lenita Airisto näyttää poseerauksen mallia nuoremmille. Takana neulostarkastajat Pirjo Heiskanen ja Pirjo Laitinen.

Näkökulma

Nansolla iloisia uutisia Nokialle ja Lenita
Katsokaa. Siinä hän on taas, Revontuli-malliston
luonut Lenita Airisto. Värikäs mallisto luotiin jo
vuonna 1966 yhdessä tamperelaistaiteilija Nana
Sunin kanssa. Nanso elvytti retrobuumin jyl-

lätessä maailmalla Revontuli-malliston. Yhtiö
uskoo vaatteiden kysyntään Venäjällä, Saksassa
ja Skandinaviassa. –Nämä hehkuvat värit ovat
kuin nenä päähän Kukkaisviikoille, Tapsan

Tavoitteleeko maailmalla kiertävä Tarja
Halonen uutta tehtävää? O Näkökulma B14

Tahdeille tai lomalle ulkomaille. –Hienoa, että
paino- ja neulontataito ovat pysyneet Nokialla.
Ne eivät saa hävitä, Airisto sanoo.
O Talous A9

Hyvä elämä
Perholla voi kalastaa talvellakin niin
koskissa kuin avannoilla O Hyvä elämä B25

Jukka Ritola/Aamulehti

O Ulkomaat A10

Työ alkoi imuauton vesitankkien huuhtelulla, koska tankeista irtoava
ruoste voi tukkia suuttimet. Tankit piti vielä täyttää puhtaalla vedellä.

Huoli: Kirjan kriisi
puhuttaa bestsellerkirjailijoita O Kulttuuri B18

Uutuus: Tositelevisiosarja kertoo poliisikoulun arjesta O Valo 14

4–0: Tiikerit puhtaasti
lentopalloﬁnaaleihin,
naisissa Viestin
mestaruus lähellä

Elokuvien ensi-illat

O Urheilu B19

Warm Bodies ....................★★★★
Laulu koti-ikävästä..........★★★★
Kvartetti..............................★★★★
O Valo 8–9

Soita uutisvinkkisi numeroon 0800 02030 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen al.uutisvinkki@aamulehti.ﬁ. Puhelu on maksuton.
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Sää Pirkanmaalla

6 414880 001585

Imuauton kuljettaja Pertti Rossinen aloitti tämän kevään sepelinkeruu-urakan. Rossinen otti
varaslähdön puhdistamalla Keskustorilta ne kohdat, joihin tulee
jäätelökioskit.
Tampereen kaupunki aloittaa
hiekoitussepelin keruun kaduilta ensi viikolla, jos sää vain sallii.

P-Korea: Vanhentunut
armeija ei pärjäisi
USA:n täsmäaseille

13014

Pöly saa
Rossiselta
kohta kyytiä

Aamulehti Perjantai 5. huhtikuuta 2013
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Puhelin: 010 665 3914
Sähköposti: al.talous@aamulehti.ﬁ

Ilkka Laitinen/Aamulehti

Iloista ja reipasta
nuorta etsitään
työharjoitteluun
LIISA HEINÄNEN
Aamulehti

Iloinen, reipas ja ulospäinsuuntautunut.
Näin henkilöstöjohtaja
Tero Hassinen luonnehtii
nuorta, jollaisia Pirkanmaan
osuuskauppa hakee kesätöihin.
Kahden viikon harjoittelujakso on tarjolla 500 nuorelle, jotka ovat 14–17-vuotiaita.
Hakuaika on 14.4.–30.4.
Hakulomakkeen voi tulostaa netissä. Se pitää palauttaa henkilökohtaisesti siihen
harjoittelupaikkaan, johon
haluaa.
–Haluamme tavata nuoren
kasvotusten, puristaa kättä
ja sanoa hei. Ensivaikutelma
kertoo usein paljon. Jos hakija on alle 15-vuotias, hakemuksessa pitää olla huoltajan
allekirjoitus, Hassinen sanoo.
Harjoittelupaikkoja ovat
Prismat, S-marketit, Salet,
Kodin Terrat, ABC-liikennemyymälät, Tampereen Sokos,
Emotionit, kahvilat ja ruokaravintolat. Nuori voi hakea
moneen paikkaan, mutta hänellä on mahdollisuus vain
yhteen harjoittelujaksoon
vuoden aikana.

–Näin mahdollisimman
moni pääsee harjoitteluun,
Hassinen perustelee.
POK osallistuu Tutustu ja
tienaa -ohjelmaan jo 15. kerran. Siinä on ollut mukana jo
lähes 5000 pirkanmaalaista
nuorta.
Kesäharjoitteluohjelma
on Kaupan liiton, Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa
ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM:n yhteisesti
sopima.

Parhaat muistetaan
–Moni harjoittelun hyvin
suorittanut nuori on päässyt
kesätöihin osuuskauppaan
myöhemmin, Hassinen kertoo.
Hän sanoo, että parhaat
jäävät mieleen. Harjoittelusta annetaan myös palautetta.
–Paras valttikortti on, että hoitaa hommansa hyvin:
tulee töihin sovittuun aikaan
ja suorittaa annetut tehtävät
reippaasti ja auttaa tarvittaessa asiakkaita.
POK tarjoaa lisäksi 359 kesätyöpaikkaa yli 18-vuotiaille.
–Ikää tarvitaan, jotta voi
esimerkiksi käsitellä rahaa ja
myydä tuotteita, jotka vaativat papereiden tarkistamista.

Seuraa tätä: Mikä on suomalaisen
ﬁnanssialan nykytila ja riskit?
Perjantaina julkaistava Finanssivalvonnan
julkaisu analysoi tätä.

Nyt

Päivän sitaatti: Palkatonta ylityötä tekevien on
syytä miettiä, keneltä korvauksettomaan ylityöhön käytettävät tunnit ovat poissa.
JARI RAUHAMÄKI
Päätoimittaja Uusi insinööri -lehdessä

Avainluvut
OMX Helsinki -1,02% 6157,13
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Euro

Raakaöljy Brent, spot
USD/tynnyri 107,11 -3,23%

USA:n dollareina
Ruotsin kruunuina
Ison-Britannian puntina
Japanin jeneinä
Venäjän ruplina

Sähkö Nord Pool, spot
senttiä/kWh 5,30 +0,29

Nanso elvytti retroaallon
harjalla Revontuli-malliston
Tuotanto: Yhtiö lupaa pitää
jatkossakin tehtaansa Nokialla
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Lenita Airisto (oik.) tapasi Nanson tehtaalla värjäri Markku Niemisen. Tehdaskierrosta isännöi Nanso Groupin toimitusjohtaja Leena Syrjälä.
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-0,078 1,281
0,968 8,406
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0,095 40,553

JUHA-VELI JOKINEN
Nokia

Revontuli-konseptin luoja
Lenita Airisto kävi tsemppaamassa Nanson tehtaan
väkeä Nokialla.
Nanso Groupin toimitusjohtaja
Leena Syrjälä on saanut vieraakseen Nokian tehtaille yhtiön Revontuli-malliston konseptin luojan Lenita Airiston.
Värikäs mallisto luotiin loman
riemuihin jo vuonna 1966 yhdessä tamperelaistaiteilija Nana
Sunin kanssa.
Nanso elvytti retrobuumin
jyllätessä maailmalla Revontuli
-malliston, ja uskoo vaatteiden
kysyntään Venäjällä, Saksassa
ja Skandinaviassa. Trikoo ei ole
vain lomavaate, vaan käy myös
helppohoitoisena materiaalina
työasuksi kiireiselle naiselle.
–Nämä hehkuvat värit ja iha-

na materiaali ovat kuin nenä
päähän Kukkaisviikoille, Tapsan
Tahdeille tai lomalle ulkomaille,
Airisto hehkuttaa.

Lämmin kohtaaminen
Airisto halaa työntekijöitä ja
tuo terveiset Helsingin onnistuneesta lehdistötilaisuudesta,
jossa mallisto esiteltiin medialle.
–Hienoa, että paino- ja neulontataito ovat pysyneet Nokialla–ja ammattitaito. Se ei saa
hävitä. Sen uudelleen luominen
on niin vaikeaa. Minun tehtäväni on auttaa myynnissä, Airisto
tietää.
Syrjälä on iloinen, että kevään
tilauslista näyttää hyvältä, ainakin kesään on täystyöllisyys.
Käynnissä olevat yt-neuvottelut
koskevat 50 henkilöä, mutta eivät tehtaan väkeä.
–Jos joudumme irtisanomaan, tavoitteena on säilyttää

teollisuus ja pitää koneet käynnissä Nokialla, Torniossa ja Tallinnassa. Nyt vain kaikki ostamaan suomalaista huippuosaamista, Syrjälä innostaa.
Hän iskee kättä päälle, että
Nanso uskoo jatkossakin suomalaiseen osaamiseen ja työhön, joka on vastuullisen yhtiön
toimintaperiaate.
–Laatu, kotimainen työ, eettisyys, läpinäkyvyys, reagointiherkkyys markkinoihin ovat
valttimme jatkossakin. Ostam-

Fakta
Perheyhtiö
Nanso on yli 90 vuotta vanha
perheyhtiö, suunnittelu Suomessa. 640 työntekijää, Suomessa 549, tehtaat Nokialla,
Torniossa, Tallinnassa.
Brändit: Finnwear, Black Horse, Vogue, Norlyn, Amar, KS
Black Horse -kalsarit jääkiekon MM-kisojen 2013 yhteistyökumppani

me työtä Kiinasta ja Italiasta,
mutta vain osaksi, Syrjälä lupaa.

Venäjä vetää
Yhtiön 62,3 miljoonan euron liikevaihto oli viime vuonna yli
kaksi miljoonaa euroa tappiolla,
laskua oli edelliseen vuoteen 2,5
prosenttia.
–Vienti ei vetänyt niin hyvin,
vähensimme varastomyyntiä,
perustimme Venäjän toimiston ja myyntiverkoston, liikelahjayrityksen, verkkokaupan ja

pari uutta myymälää. Ne veivät
rahaa, eivätkä heti tuota. Tärkeintä on, että uskomme tuotteeseen. Venäjä vetää ja luotamme myös Suomeen, Pohjolaan ja
Keski-Euroopan myyntiin, Syrjälä sanoo.
Nanson erikoismyymälöitä
on nyt Helsingissä, Turussa ja
Tampereella Hämeenkadulla.
Yhtiö uskoo erikoismyymälöihin ja ne pidetään jatkossakin
katukuvassa.
–Tampereen liike on loista-

valla paikalla, maamerkki, kyllä
se siinä säilyy, Syrjälä lupaa.
Syrjälä iloitsee kesken tehdaskiertueen tulleesta uutisesta, että Nanso tekee Puolustusvoiminen kanssa sopimuksen pitää
sotilaat sukissa.
–Tämä on hieno juttu työllisyydelle, sopimus on kolmevuotinen.
O Katso, miten Lenita Airiston
vierailu Nanson tehtaalla sujui.
aamulehti.ﬁ/videot

Turku on Tamperetta muodikkaampi
JUHA-VELI JOKINEN

Muodin- ja markkinoinnin ammattilainen Lenita Airisto sai
vuonna 1966 innostuneen puhelun Suomen Trikoon johtajalta,
vuorineuvos Waldemar Jenseniltä. Hän halusi Airiston suunnittelevan malliston tehtaalle.
–Löysin suunnittelijoiksi
tekstiilitaiteilija Nana Sunin ja
muotisuunnittelija Anna-Liisa
Niemisen. Keksimme mallistol-

le eksoottisen nimen Revontuli,
Aurora Borealis. Myin vaatteita USA:n tavarataloketjuille ja
Ruotsiin. Suosio oli hyvä
Toimitukset kuitenkin takkuilivat ja Airisto sai vihaisia
puheluita yöllä rapakon takaa.
–Sitten tuli Venäjän kauppa ja
raappahousut enkä halunnut olla enää mukana. Nyt uskon, että
Revontuli by Nanso onnistuu.
Miksi me pukeudumme mustaan ja mikä on kaupunki on pu-

keutumisen ykkönen?
–Musta on hyvä väri bisnespukeutumisessa, se osoittaa valtaa ja osaamista. Vapaa-ajalla
värit voisivat olla enemmän esillä. Turku on ykkönen pukeutumisessa. Tampereella varmaan
pukeutumista sanelee vanha tasapäistävä leima, jonka punainen yliopistoa antoi.
Tampereella valmistettiin
maan upeimmat kankaat ja kengät, Airisto muistuttaa.

Muista suomalaisyhtiöistä lihanjalostaja HKScan sijoittuu
sijalle 221, kertoo konsulttiyhtiö Deloitte.
Kolmen kärjessä on ensimmäistä kertaa pelkästään elektroniikkayrityksiä. Ykkönen
on korealainen Samsung, ja
toiseksi nousi amerikkalainen
Apple. Listaus perustuu yritysten liikevaihtoon. STT/HELSINKI

Valtion obligaatiot
eivät enää houkuta
piensijoittajia

Lähde Kauppalehti/www.kauppalehti.ﬁ

Helsingissä apeat
tunnelmat
Pörssipäivä
ANNI TURUNEN
Kauppalehti

Helsingin pörssissä oli torstaina laskupäivä. Illansuussa tunnelma synkkeni entisestään, kun Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario
Draghi kertoi euroalueen
synkentyvistä talousnäkymistä. Vaihdetuimpien kärjessä oli jälleen puhelinvalmistaja Nokia, jonka kurssi
ui vastavirtaan kohoten kaksi
prosenttia 2,60 euroon.
Finanssitalo Sammon
osake sukelsi 3,5 prosenttia
30,06 euroon sijoitussuosituksen laskun myötä.
Keskiviikkona vuoden
pohjat vetänyt Rautaruukin
osake nousi torstaina 1,1 prosenttia 4,892 euroon.
Sähkönjakelujärjestelmiä

ajoneuvoteollisuudelle valmistavan PKC Groupin osake
nousi päätteeksi kaksi prosenttia 18,69 euroon.
Yhtiön tavoitteena on kasvattaa vuoteen 2018 mennessä liikevaihtoaan 1,4 miljardiin euroon nykyisestä
928 miljoonasta. Liikevaihdon yhtiö arvioi jäävän tänä
vuonna viime vuotta alhaisemmaksi mutta liikevoiton
ilman kertaeriä yltävän edellisvuoden tasolle. Jos kysyntä
alkaa Yhdysvalloissa nousta,
PKC:n ohjeistus on Nordean
mielestä liian varovainen.
Lentoyhtiö Finnairin toimitusjohtajanimitys ei piristänyt yhtiön osakekurssia.
Finnairin osake oli päivän
päätteeksi laskenut 1,5 prosenttia 2,68 euroon.
Osingot irtosivat torstaina
F-Securen, Sanoman ja Telia-Soneran osakkeista.

Lyhyesti
Jukka Ritola/Aamulehti

nuuteen. Joka päivä vain muutama tuote myydään 80–90
prosentin alennuksella, muissa
alennukset ovat pienempiä.
Kauppias Mika Sanisalo oli
ällistynyt loppuunmyynnin
suosiosta. Hän neuvottelee ensi viikolla ketjujohdon kanssa,
millä tavalla yhteistyö Keskoon
kuuluvan Musta Pörssi -ketjun
kanssa jatkuu. AAMULEHTI

Pankkien
liikevoitto väheni
neljänneksen
RAHA. Kotimaisten pankkien

Siiri Suonketo Lempäälästä osti Mustan Pörssin loppuunmyynnistä mikron, mutta ei saanut televisiota.

Turtolan kodinkonemyymälään kaikkien
aikojen ryntäys
KAUPPA. Tampereen Turtolan
Musta Pörssin myymälän ovelle kerääntyi torstaina jo ennen
avaamisaikaa noin 150 metrin

jono loppuunmyynnistä kiinnostuneita asiakkaita. Puolen
tunnin kuluttua kassoille oli
jo 50-metrin jono. Kauppansa
tekivät esimerkiksi televisiot,
dvd-laitteet ja kahvinkeittimet.
Osa asiakkaista käveli kaupasta ulos tyhjin käsin, koska
oli pettynyt alennusten pie-

liikevoitto laski loppuvuonna
434 miljoonaan euroon, mikä
on lähes neljänneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Pankkien rahoituskate supistui loka–joulukuussa 11
prosenttia edellisvuodesta, käy
ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.
Rahoituskate oli vuoden 2012
viimeisellä neljänneksellä 669
miljoonaa euroa. Katteen laskua
selittää korkotuottojen lasku.

Pankkien korkotuotto oli laski
loka-joulukuussa1,5 miljardiin
euroon, mikä on 566 miljoonaa
euroa vähemmän kuin vuotta
aiemmin. KAUPPALEHTI

EKP piti
ohjauskorkonsa
ennallaan
PÄÄTÖS. Euroopan keskuspankki pitää ohjauskorkonsa
ennallaan.
Korko on ollut kaikkien aikojen alimmassa lukemassa 0,75
prosentissa viime heinäkuusta
lähtien. Päätös oli markkinoiden odotusten mukainen.
Ohjauskorko vaikuttaa muun
muassa asuntolainojen korkoihin. STT, REUTERS/HELSINKI

Nokia ylsi kuluttajatuoteyritysten
kärkijoukkoon
TILASTO. Nokia yltää maailman
kymmenenneksi suurimmaksi kuluttajatuoteyritykseksi.

Ulkomaankauppaa
siirtyi rekkoihin
ja juniin
KULJETUS. Entistä suurempi

osa Suomen ulkomaankaupasta kulkee rekoilla ja junilla.
Tullin mukaan maakuljetukset
lisääntyivät viime vuonna neljä
prosenttia toissa vuodesta. Samaan aikaan merikuljetusten
tavaramäärä väheni yhdeksän
prosenttia.
Suurin osa kaupasta kulki
edelleen laivoilla. Merikuljetusten osuus oli viime vuonna
yli 80 prosenttia tavaramäärästä. STT/HELSINKI

MUUTOS. Valtion tuotto-obligaatioita ei ole laskettu liikkeelle lähes kahteen vuoteen.
Matala korkotaso ei houkuttele piensijoittajia. Obligaatiot
olivat kysyttyjä sotien jälkeen,
kun kotitalouksille ei ollut tarjolla monia sijoituskohteita.
Vielä 1990-luvulla niihin oli sijoitettuna nykyrahassa yli viisi
miljardia euroa. KAUPPALEHTI

Espanjan ja Ranskan
lainahuutokaupat
onnistuivat
LAINA. Espanja ja Ranska ke-

räsivät torstaina markkinoilta
tavoittelemansa rahoituksen
velkakirjojen huutokaupoissa.
Ranska kauppasi kymmenvuotista bondia ennätysalhaisella
korolla. Espanjan kolmivuotisen velkakirjan korko 3,019
prosenttiin. KAUPPALEHTI

