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Suomalaisten yritysten kan-
sainvälistymistä edistävän
Finpron toimintamalli uu-
distuu. Finpron julkinen tu-
ki kohdentuu vastedes eri-
tyisesti pk-yritysten kansain-
välistymisen konsultointiin.

Elinkeinoministeri Jan
Vapaavuoren (kok) vahvis-
tamassa uudessa mallissa
Finpron julkiset palvelut ja
maksulliset konsulttipalvelut
eriytetään. Konsulttipalve-
luja varten perustetaan oma
yhtiö, ja palvelut määritel-
lään ja tuotteistetaan.

Uudistusta on valmistel-
tu yhdessä Elinkeinoelämän
Keskusliiton, Teknologiate-
ollisuus ry:n ja Suomen yrit-
täjien kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö
TEM valmistelee konsultti-
palvelujen tukemiseksi uu-
den rahoituskanavan.

Kansainvälistymistä hake-
vat pk-yritykset voivat tuen
avulla hyödyntää kansain-
välisen kaupan ja viennin 
asiantuntijapalveluita. Palve-
luita voi ostaa Finpron kon-
sulttiyhtiöstä tai muilta alan
ammattilaisilta.

–�Elinkeinoelämäämme
koskettavassa rajussa raken-
nemuutoksessa kaikki toimet
suomalaisen viennin ja suo-
malaisten yritysten kansain-
välisen kilpailukyvyn vahvis-
tamiseksi ovat tarpeen, mi-
nisteri Vapaavuori toteaa.

Myös Finpron vientikes-
kusverkoston rakennetta tar-
kistetaan.

MEK osaksi Finprota
Uudistuksen yhteydessä ny-
kyisin omana virastona toi-
miva Matkailun edistämis-
keskus MEK tulee osaksi
Finprota. Tällä haetaan en-
tistä tehokkaampaa Suomen
matkailualan markkinointia
ulkomailla. MEK voi hyö-
dyntää Finpron vientikes-
kusverkostoa.

–�Matkailu on merkittävä
kasvuala myös Suomessa.
Uudistuksen tavoitteena on
tarjota matkailualalle entistä
laajempia palvelumahdolli-
suuksia, Vapaavuori sanoo.

TEM rahoittaa valtaosan
Finpron toiminnasta. Muu-
tokseen liittyvät budjettipää-
tökset tehdään ensi kevään
kehysriihessä ja muutokset
on tarkoitus viedä käytän-
töön vuoden 2014 aikana.

Finpron uudistus
hakee pk-yritysten
vientiin tehoa

Seuraa tätä: Tilastot kuvaavat, mi-
ten kaupan myynti sujui elokuussa

Suomessa ja syyskuussa Yhdysvalloissa.

Päivän sitaatti: Jos uudisrakentamisen valvon-
ta on usein puutteellista, on korjausrakentami-
sen tilanne vieläkin huonommassa jamassa.

PEKKA SEPPÄLÄ
Oulun kaupungin rakennusvalvonnan laatupäällikkö

Toolilainen-lehdessä

Nyt

AKI TAPONEN
Aamulehti

Tampereen kaupunki terä-
vöittää elinkeinotoimintaa
perustamalla uuden koko-
aikaisen elinkeinojohtajan
viran, jos kaupunginhal-
lituksen henkilöstöjaosto
hyväksyy suunnitelmat.
Paikka laitetaan ulkoiseen
hakuun.

Käytännön päävastuu kaupun-
gin elinkeinojen edistämisestä
on ollut tähän saakka pitkälti
seudun kuntien elinkeino- ja ke-
hitysyhtiö Tredea Oy:llä.

–�On käynyt selväksi, että kau-
pungin pitää myös itse näkyä
yritysmaailman suuntaan ny-
kyistä enemmän. Ei riitä, että
kaupunkia edustaa kuntien yh-

teinen toimielin, sanoo Tam-
pereen kaupungin kehityksestä
vastaava konsernijohtaja Kari
Kankaala.

Yhteistyön kehittäjä
Elinkeinojohtajan vastuulle
tulee yhteistyön kehittäminen
elinkeinoelämän kanssa ja yri-
tysasiakkaiden palvelujen suju-
voittaminen.

Tampereella Jyrki Laiho on
hoitanut maankäyttö- ja elinkei-
nojohtajan virkaa.

Toimenkuva on liittynyt pit-
kälti maankäyttöön, elinkeino-
strategian linjaamiseen ja kan-
sallisen tason sidosryhmäyh-
teistyöhön.

Kankaalan mukaan tuleva
elinkeinojohtaja voi tulla yritys-
maailmasta tai julkiselta sekto-
rilta. Hänellä pitää olla kuiten-
kin olla mielellään kokemusta

yritysmaailmasta ja sen kehit-
tämisestä.

Epäselvyyttä ollut
Tampere on teettänyt arvioin-
nin Tredean toiminnasta ja
työnjaosta kaupungin kanssa.

Yritykset ja sidosryhmät koki-
vat, että Tampereen kaupungin
toiminta näyttäytyy epäselvänä
erityisesti pienten ja keskisuur-

ten yritysten vinkkelistä.
Lisäksi Tampereen  panostus-

ten koettiin valuvan osin huk-
kaan muiden kuntien ristiriitai-
sen toiminnan takia.

Ympäristökunnissa yrityske-
hityksestä ovat vastanneet omat

päätoimiset elinkeinojohtajat 
tai elinkeinoasiamiehet.

Tampere on käynyt naapu-
rikuntien kanssa keskusteluja 
Tredean tulevasta roolista. Kun-
tajohtajat ovat pyytäneet siltä
ehdotusta seudullisten elinkei-
nopolitiikan periaatteiden ko-
koamisesta.

Tampereen kaupunki on mu-
kana myös FinnMedi Oy:ssä

ja Hermia Group Oy:ssä, jotka
ovat toteuttaneet lähes 20 vuot-
ta osaamiskeskusohjelmaa. Se
päättyy vuodenvaihteessa.

Laihosta kehitysjohtaja
Tampere osallistuu uuteen val-
takunnallisen valtion ja kaupun-
kiseutujen rahoittamaan Inno-
vatiiviset kaupungit eli Inka-
ohjelmaan.

Siinä Tampereen vastuulla on
Älykäs kaupunki ja uudistuva
teollisuus -kokonaisuus, jonka
vetotehtäviin Jyrki Laiho siir-
tyy.

Hänen virkansa muutetaan 
kehitysjohtajan viraksi.

Järjestelyssä kiinteistöjohtaja
Mikko Nurmisen vastuulle tu-
lee kokonaisuudessaan Tampe-
reen kaupungin maapolitiikka.

Tampere haluaa palkata uuden
kokoaikaisen elinkeinojohtajan
Muutos: Tredealla ei enää olisi
päävastuuta Tampereen
käytännön elinkeinopolitiikasta

Tausta

Neljä miljoona
euroa vuodessa

Tampereen kaupunki on käyt-

tänyt elinkeinopolitiikkaan

matkailun edistäminen mu-

kaan lukien runsaat  4 miljoo-

naa euroa vuodessa.

Kaupungin tilaus Tredealta on

noin 3 miljoonaa euroa.

Avoin Tampere -ohjelman

kautta on kanavoitu noin mil-

joona euroa.

Itämeri-instituuttia tuetaan

140 000 eurolla.

Tampereella ei ole omaa elin-
keinojohtajaa, vaikka ympä-
ristökunnissa sellainen tai
vastaava usein on.

Tampere on se tosiusko-
vainen, joka on laittanut
pelimerkkinsä seudulliseen
Tredeaan.

Muut ovat pitäneet varjona
elinkeinojohtajia tai vastaa-
via, joiden tehtävä on ollut

toimia vain ja ainoastaan
kuntansa hyväksi.

Kunnallinen elinkeinoyh-
teistyö on tarpeellista. Yri-
tyksiä ja työpaikkoja kalastel-
lessa, ei omia keinoja ja saa-
lispaikkoja silti kannata jakaa
pahimmille vihollisille, joita
ovat usein naapurikunnat.

Tampereelta Ylöjärvel-
le kolmostietä ajettaessa on
tyhjä kohta kunnes Ylöjärven
raja ylittyy.

Jopa alkaa elinkeinotoi-
mintaa, toimitiloja ja teol-
lisuustontteja näkyä. Hyvä
näin, mutta saisi näkyä Tam-
pereenkin puolella.

KARI ASIKAINEN

Tampere
tarvitsee
taistelijan

Kommentti

MIIKA VILJAKAINEN
Aamulehti

It- ja kulutuselektroniikkatuk-
kuri Also Finland Oy tiedotti
torstaina kahdesta merkittäväs-
tä asiasta. Ensinnäkin yhtiö ai-
koo muuttaa pois Tampereen
Hatanpäällä sijaitsevista tiloista
vuokrasopimuksen päättyessä 
vuonna 2016. Toiseksi, yhtiö ai-
koo rakentaa oman logistiikka-
keskuksen Pirkanmaalle.

Also Finlandin toimitusjoh-
taja Mervi Airaksinen sanoo,
että tavoite on muuttaa omaan
logistiikkakeskukseen heti, kun
vuokrasopimus Hatanpäällä
päättyy. Logistiikkakeskukseen
aiotaan Airaksisen mukaan in-
vestoida ”kymmeniä miljoonia
euroa”, mutta sen tarkemmin
suunnitelmista tai summista ei
vielä kerrota.

Airaksisen mukaan Also aikoo
pysyä Pirkanmaalla. Mutta mis-

sä kunnassa, sitä ei vielä tiedetä
tai ainakaan haluta kertoa. Neu-
vottelut eri kuntien kanssa ovat
kuulemma käynnissä, mutta yhä
kesken.

–�Yritimme aluksi etsiä val-
mista rakennusta, mutta lopulta
mikään alueella ei sopinut tar-
koituksiimme. Siksi päätimme
investoida kokonaan uuteen lo-
gistiikkakeskukseen.

Vuosi johdossa
Lähes koko uransa Alsolla työs-
kennellyt Mervi Airaksinen, 33,
nousi yhtiön toimitusjohtajaksi
viime vuoden syyskuussa.

Hän on ehtinyt luotsata yhtiö-

tä vuoden ja sinä aikana on ta-
pahtunut paljon. Viime kesänä
yhtiö kävi läpi yt-neuvottelut ja
irtisanoi 75 työntekijää. Irtisa-
nomisten tarvetta perusteltiin
markkinoiden muutoksella.

Siihen nähden kymmenien 
miljoonien investointi kuulos-
taa uhkarohkealta.

–�Kaikesta huolimatta uskom-
me lujasti tulevaisuuteen ja kil-
pailukykyymme. Sen vuoksi us-
kallamme tehdä rohkean inves-
toinnin tässäkin taloustilantees-
sa, sanoo Airaksinen.

Also Finland työllistää nykyi-
sin noin 220 henkilöä, pääosin
Tampereella.

Also muuttaa pois Hatanpäältä
Logistiikka: Also Finland rakentaa
Pirkanmaalle oman keskuksen

Fakta

Entinen GNT

Vuoteen 2008 Hatanpään

pääkonttorissa työskenneltiin

GNT-nimen alla. GNT:n taus-

talla oli Mikko Pakkasen vuon-

na 1988 perustama yritys.

2008 sveitsiläinen Also-kon-

serni osti GNT:n osakkeet vii-

meistä myöten 50 miljoonal-

la eurolla. Pakkanen kuittasi

kaupasta 20 miljoonaa.

Nykyisin Also on Euroopan

kolmanneksi suurin It-tukkuri.

Avainluvut

ANTTI YLÖNEN
Kajaani

Kaivosyhtiö Talvivaaran rahoi-
tusasema on tuotantovaikeuk-
sien sekä nikkelin maailman-
markkinahinnan yli viidennek-
sen laskun takia heikentynyt en-
nakoitua enemmän.

Toimitusjohtaja Pekka Perän
mukaan yhtiö arvioi kaikkia saa-
tavilla olevia rahoitusvaihtoeh-

toja turvatakseen taloudellisen
ja toiminnallisen liikkumava-
ransa. Perän mukaan toimin-
taympäristö on haasteellinen 
nikkelin maailmanmarkkina-
hinnan pysyessä noin 13�500 
dollarin (10 400 euron) tasolla
tonnilta.

–�Lyhyellä aikavälillä emme 
voi odottaa merkittäviä paran-
nuksia hintoihin, joten meidän
täytyy edelleen keskittyä tehos-

tamis- ja tuottavuusohjelmaam-
me säästääksemme kassavaroja
ja parantaaksemme tuottavuut-
ta, Perä kertoo.

Yhä ympäristöongelmia
Talvivaara tuotti heinä–syys-
kuussa 2�595 tonnia nikkeliä ja
5�645 tonnia sinkkiä. Metalli-
en tuotantoon vaikutti edelleen
kiertoliuoksen alhainen metal-
lipitoisuus.

Kaivoksen metallinliuotus-
prosessi ei vieläkään ole toipu-
nut kaivoksen kasa-alueelle ker-
tyneestä ylimääräisestä vedestä.

Syyskuussa 2012 kasattuihin
kasoihin kertynyt ylimääräinen
vesi on heikentänyt niiden tuo-
tantoa koko vuoden ajan.

Parannukset ovat toteutuneet
hitaammin kuin yhtiö oletti. 
Kiertoliuos on pysynyt laimea-
na koko kolmannen vuosinel-

jänneksen ajan. Metallitehtaalle
pumpatun liuoksen keskimää-
räinen nikkelipitoisuus on ollut
gramma litrassa, mikä kertoo 
vanhojen kasojen alhaista liu-
kenemisvauhtia.

Talvivaara ei kykene tyhjen-
tämään kipsisakka-altaan 5- ja
6-lohkoja ylimääräisestä vedes-
tä lokakuun loppuun mennessä
ympäristölupapäätöksen vaati-
muksen mukaisesti.

Talvivaara etsii ulospääsyä rahapulasta

TILASTO. Teollisuustuotanto
laski elokuussa 1,5 prosent-
tia viime vuoden elokuuhun
verrattuna, kertoo Tilas-
tokeskus. Uudet tilaukset
vähenivät vielä jyrkemmin,
9,9 prosenttia vuoden takai-
sesta.

Tilaukset vähenivät kai-
killa tarkastetuilla päätoi-
mialoilla. Tuotanto väheni
eniten sähkö- ja elektroniik-
kateolllisuudessa, 16,2 pro-
senttia. STT/HELSINKI

Velkojapankki
myisi STX:n telakat
Euroopassa

AIE. Eteläkorealaisen STX-
konsernin suurin velkoja
aikoo laittaa STX:n Euroo-
pan-toiminnot myyntiin.
Korealaisen uutistoimiston
Yonhapin mukaan Kore-
an valtion omistama Korea
Development Bank kertoi
aikeistaan torstaina.

Myyntituloilla kevennet-
täisiin STX-konsernin ras-
kasta velkataakkaa.

STX-konserni omistaa
STX Finlandin. Se omistaa
Turun ja Rauman telakat se-
kä puolet Helsingin telakas-
ta. Rauman telakkaa yhtiö
on lopettamassa. STX:llä on
kaksi telakkaa Ranskassa.

Suomessa Yonhapin uuti-
sesta kertoi ensimmäisenä
Taloussanomat.
STT/HELSINKI

DNA:n
omistus
keskittyy

KAUPPA. Teleoperaatto-
ri DNA:n suurin omista-
ja Finda on kasvattanut
omistusosuuttaan lähes 40
prosenttiin. DNA:sta luopuu
KPY Sijoitus, jonka omistus
on myyty puoleksi Findal-
le ja puoleksi PHP Holding
-yhtiölle. Finda maksaa
osuudestaan 51,5 miljoonaa
euroa.

Findalla oli ennen kaup-
paa vajaan kolmanneksen
osuus DNA:sta.
STT/HELSINKI

Suomalaiset
luopuvat Nokian
osakkeista

SUUNTAUS. Yli 13�000 suo-
malaista on myynyt Nokian
osakkeensa sen jälkeen, kun
Nokia myi matkapuhelinlii-
ketoimintansa Microsoftil-
le. Määrä vastaa noin viiden
prosentin osuutta Nokian
kotimaisesta omistajakun-
nasta. KAUPPALEHTI

Lyhyesti

Teollisuuden
tuotanto ja
tilaukset laskivat
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Pörssipäivä

EEVA-STIINA PESONEN
Kauppalehti

Mittausratkaisuihin erikois-
tunut Vaisala varoitti kulu-
van vuoden näkymistään.
Julkisen sektorin tilauksista
riippuvaisen yhtiön liiketoi-
mintaa ravistelee Yhdysval-
tojen ja Euroopan valtioiden
tiukka budjettikuri. Osake-
kurssi painui lähes neljä pro-
senttia 17,86 euroon. Myös 
Japanin jenin jyrkkä heikke-
neminen on painanut Vaisa-
lan tulosta.

Vaisala arvioi tulosvaroi-
tuksessaan liikevaihtonsa
jäävän 270–286 miljoonaan
euroon, kun vielä alkuvuo-
desta yhtiö uskoi yltävänsä
280-310 miljoonaan euroon.

Konsultointi- ja suunnit-
teluyritys Pöyry käynnistää
yt-neuvottelut osassa liike-

toimintojaan. Suomessa yt-
neuvottelut koskevat noin 
160 työntekijää.

Kurssi laski vajaan prosen-
tin 3,79 euroon.

Talvivaara oli pörssin mur-
heen kryyni. Kurssi romahti
yli 20 prosenttia kaikkien ai-
kojen alhaisimpaan sulkeu-
tumistasoon 0,078 euroon. 
Kaivosyhtiö kertoi aamul-
la, että sen rahoitusasema 
on heikentynyt ennakoitua 
enemmän. Osakkeen kaikki-
en aikojen korkein noteeraus
on ollut  2,00 euroa vuoden
2011 alussa.

Talvivaaralla voi olla edes-
sään osakeanti tai uuden
pelastumisreitin haku. Kai-
vosyhtiön suurin omistaja 
Solidium ei ottanut kantaa
osallistuuko se mahdolliseen
uuteen rahoituskierrokseen.
Solidium sanoi, että se on 
huolestunut Talvivaaran ti-
lanteesta

Vaisala varoitti
näkymistään

a
Kaupungin pitää

myös itse näkyä

yritysmaailman

suuntaan nykyistä

enemmän.

Kari Kankaala,
konsernijohtaja

Jukka Vuokola / Aamulehti

Also Finland Oy:n toimitusjohtajan Mervi Airaksisen mukaan Also aikoo rakentaa kymmenillä miljoonilla oman logistiikkakeskuksen Pirkanmaalle ja muuttaa pois Tam-
pereen Hatanpään tiloista vuonna 2016.
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