
Tradenomi Kari Heinonen, 45,
on nimitetty pankinjohtajaksi
Säästöpankki Optian Jyväsky-
län konttoriin. Hänen tehtäviinsä
kuuluvat erityisesti konttorin yri-
tysasiakaspalvelut sekä säästämi-
sen ja sijoittamisen palvelut. 

Jyväskylän konttorin johtajana
jatkaa edelleen pankinjohtaja,
kauppat.maisteri Tapio Puron-
takanen.

MTK Keski-Suomen hallinnoi-
man EU-rahoitteisen Maatilata-
louden sukupolvenvaihdos -
hankkeen projektipäälliköksi on
valittu agrologi AMK Anja Ket-
tunen Kivijärveltä.

Hankkeen tarkoituksena on
turvata maatilatalouden kehitys
Keski-Suomen maakunnan alu-
eella aktivoimalla maatilayrityk-
sissä tehtäviä sukupolvenvaih-
doksia, investointeja ja yrityksen
kokonaisvaltaista kehittämistä. 

Metso Paper Oy:n keskusjoh-
toon on nimitetty sihteeriksi
Maija Vanhala.

Kaisa Holmberg on nimitetty
Paper Making Machines -myyn-
nin tekniseen tukitiimiin tarjous-
insinööriksi.

Erika Hankalin on vakinais-
tettu nuoremmaksi laborantiksi
teknologiakeskuksen laboratori-
oon.

Johannes Jansson on nimitet-
ty järjestelmäpäälliköksi tietohal-
lintoon.

Kati Vuori on nimitetty refe-
renssit ja projektit -toimintoon
osastosihteeriksi.

Tekn. yo Juha-Pekka Moisio on
nimitetty Komartek Oyj:ssä
myyntineuvottelijaksi ja kutsuttu
Komartekin myyntiryhmään.
Moision keskeisinä toimialueina
ovat jätehuollon ja vesihuollon
asiakastietojärjestelmät sekä GIS
-järjestelmät.

Työvalmennussäätiö Avituk-
sen toimitusjohtajaksi on nimi-
tetty Matti Kangasaho. 

Työvalmennussäätiö Avitus
tuottaa Jämsän, Jämsänkosken ja
Kuhmoisten alueella sosiaalisena
palveluna tuotannollista ja so-
siaalihuollollista työtoimintaa
vaikeasti työllistyvien henkilöi-
den työllistämiseksi, kuntoutta-
miseksi ja kouluttamiseksi sekä

kehittää ja järjestää muuta tähän
alaan liittyvää kuntouttavaa ja
valmentavaa toimintaa.

Palvelutyönantajat vahvistaa
elinkeinopolitiikan edunvalvon-
taansa. PT:n uudeksi elinkeino-
asiamieheksi on valittu hallinto-
tieteiden maisteri Maritta Iso-
Aho. Hänen päävastuualueenaan
on yhteistyön edistäminen yksi-
tyisen ja julkisen sektorin välillä
julkisten palvelujen tuottamises-
sa.

TALOUS
Keijo Lehto, esimies (014) 622 258 
Arja Hankilanoja (014) 622 261, Eija Leinonen (014) 622 259,
Jorma Rahkonen (014) 622 276, Kari Manninen Helsinki (09) 4152 2754
Faksi: (014) 622 402
Sähköposti: talous@keskisuomalainen.fi  tai etunimi.sukunimi@keskisuomalainen.fi,
kari.manninen@sunnuntaisuomalainen.fi
PL 159, 40101 Jyväskylä
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Listaan on koottu Keski-Suomessa kotipaikkaansa
pitävät yritykset ja maakunnan suurimmat työllistäjät.

Efore A 0,0
Honkarakenne B 0,0
Keskisuomalainen +1,3
Yomi -2,8
Visma Software 0,0

Metso +1,8
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Nokia -0,5
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UPM-Kymmene -1,4
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JYVÄSKYLÄ
Sami Simola

Rahalla mitattuna Jyväskylän
MM-ralli kasvaa eniten vip-vie-
raiden ansiosta, eikä ihme. Heitä
ei liikutella ihan pikkurahalla.

Viikonlopun aikana rallin vi-
rallinen oheistapahtumien toimit-
taja Festago kuskasi vip-vieraita
Vaherin erikoiskokeelle laivalla,
tarjosi lämpimän aterian ensin
vetten päällä ja toisen perillä kat-
selupaikalla, ja ettei vieraiden ai-
ka kävisi pitkäksi, ohjelmaa ja
musiikkiesityksiä koko ajan. Li-
sänä olivat vielä täydellinen tu-
lospalvelu ja oma opas.

Lysti maksoi 172 euroa per
henki. Festagon toimitusjohtaja
Vesa Walden arvioi, että Festa-
go myi täyden palvelun rallimat-
kailupaketteja jopa toista sataa
Australiaa, Japania ja Uutta-See-
lantia myöten. Yhden ryhmän ko-
ko oli keskimäärin 20 henkeä.

Festagon listahinnoista laske-
malla selviää, että pelkästään yh-
den ohjelmajärjestäjän laskut
vip-vieraille ovat lähennelleet
300 000 euroa. Festagon valmii-
den ohjelmapakettien hinnat
vaihtelivat 130–172 euron välil-
lä. 

Satoja 
alihankkijoita

Jyväskylän seudulla rallimat-
kailua tarjoavia täyden palvelun
yrittäjiä on puolenkymmentä. 

– Vip-vieraat käyttävät paljon

rahaa ja ovat sitä kautta iso työl-
listäjä, matkatoimisto Jyväsky-
lään Oy:n toimitusjohtaja Tuula

Poutanen sanoo. 
Rallimatkailu työllistää ison

joukon siksi, että palveluita oste-

taan etupäässä paikallisilta yrittä-
jiltä. Festago esimerkiksi ei itse
tee mitään tarjottavia tai järjestä

kuljetuksia. 
– Me tuomme kauppaa sinne,

missä toimimme. Me ostamme

palvelut ulkopuolelta, paketoim-
me ne ja myymme asiakkaalle,
Vesa Walden sanoo. 

– Valo, ääni, tila, ruoka, juoma,
painotuotteet. Alihankkijoita on
satoja, Walden jatkaa.

Kaupasta 
käärittyä olutta

Tuula Poutanen laskee, että ral-
li toi viime vuonna maakuntaan
koko vuoden aikana noin 17 mil-
joonaa euroa. 

Valtaosa rahasta käytetään vii-
kon aikana, mutta esimerkiksi
mainonta- ja markkinointifirmat
saavat rallista paljon pidempiai-
kaisen hyödyn.

Tämän vuoden summa lienee
vielä jonkin verran isompi kuin
17 miljoonaa. Kasvu selittyy kat-
sojamäärien kasvulla ja vip-pal-
veluiden lisääntymisellä. Tar-
kempi summa selviää myöhem-
min samoin kuin tarkat kävijä-
määrät, jotka järjestäjä AKK-
Sports sanoo kertovansa parin
viikon sisällä.

Vaikka vip-vieraiden kestitse-
misestä hyötyy iso joukko yrittä-
jiä, vähittäiskauppa on silti rallin
suurin yksittäinen hyötyjä. Pou-
tanen arvioi, että kauppa ottaa
ralliviikonlopun aikana kulute-
tusta rahasta omakseen noin kol-
manneksen. 

Ralliyleisön ostokset pysyvät
vuodesta toiseen kutakuinkin sa-
mana. Se kantaa kaupasta ulos
eniten makkaraa ja sixpack-pa-
kettiin käärittyä olutta.

■ Ralli jättää maakuntaan reilut 17 miljoonaa euroa. Suurin kasvu tulee vip-palveluista.

PETTERI KIVIMÄKI

Vip-vieraiden kestitseminen tuo paljon rahaa maakunnan yrittäjille. Janina Frostell emännöi perjantaina Killerin vip-kylässä. Jari Elo sai
nimen käteensä.

Ralli kasvaa vip-vieraista

JYVÄSKYLÄ
Tuomas Kokko

Ensi vuonna Laukaan asunto-
messut ja Jyväskylän MM-ralli
menevät todennäköisesti päällek-

käin, mutta tapahtumien tausta-
voimien mukaan majoituspaik-
kojen järjestäminen Jyväskylän
seudulta ei tuota ongelmia.

– Messumme kestävät 31 päi-
vää ja rallit neljä päivää. Meidän

pitää huolehtia, että liikennejär-
jestelyt toimivat. Eihän se mi-
kään paha juttu ole, että Jyväsky-
län seudulla on samaan aikaan
kaksi suurta tapahtumaa, sanoi
maanantaina Suomen Asunto-

messujen toimitusjohtaja Esko
Seppänen.

Jyväskylän MM-rallin ajan-
kohta selviää vuoden loppuun
mennessä, joten AKK-Motor
Sports ry ei ole vielä suunnitellut

ensi vuoden majoitusjärjestelyi-
tä. Todennäköisesti yhdistys va-
raa lähes kaikki Jyväskylän ho-
tellihuoneet, kuten tänä vuonna.

AKK-Motor Sports ry:n toimi-
tusjohtajan Jarmo Mahosen mu-

kaan rallien mahdollinen päällek-
käisyys Laukaan asuntomessujen
kanssa ei tuota ongelmia.

– Olemme tästä puhuneet ja us-
kon, että tämä asia saadaan jär-
jestymään, hän totesi.

Asuntomessut ja ralli menevät päällekkäin

Ennätysmäistä heiluntaa: Otsikon voisi optimisti tai innokas mark-
kinamies kirjoittaa myös toisin. Periaatteessa osakemarkkinoilla poh-
ja on nyt kahdesti testattu ja jotakuinkin pitänyt. Kun en ole markki-
noija lainkaan ja enempi realisti, odotan ainakin kolmatta testausta vie-
lä ja senkin jälkeen nykyistä parempia talouslukuja. 

Siksi en liioin usko, että Yhdysvaltain keskuspankki alentaa alka-
neella viikolla ohjauskorkoaan, vaikka markkinoilla uskoa siihen on-
kin. Jenkkien ohjauskorko on olematon 1,75 prosenttia - 40 vuoden
pohjalukema. Kun talouden näkymä on taas muuttunut epäselväksi,
mutta ei negatiiviseksi, keskuspankki pitänee koronalennuksen tois-
taiseksi plakkarissa.

Kuluneen viikon maanantaina kolistiin osakemarkkinoilla samoilla
kivikoilla kuin pari viikkoa aiemmin, mutta tiistaina alkoi taas voima-
kas nousu joka jatkui viikon lopun voitonkotiutukseen saakka. Maa-
nantaina nähtiin sekin ihme, että jenkkien kahden vuoden markkina-
korko kävi alle 1,8 prosentin eli alempana kuin ikinä. Tiistaina kuljet-
tiin jo eri suuntaan reippaalla pompulla. 

Eivät tällä tavalla heilahtelevat markkinat ole valmiita vakaaseen
nousutrendiin.

Tällä viikolla on edelleen myös toinen uhka osakemarkkinapuolella.
Keskiviikko on se takaraja, jolloin jenkkipörssien suurimpien yhtiöiden
toimitusjohtajien on henkilökohtaisella nimikirjoituksella taattava, et-
tä yhtiön antamat tulosraportit ja tilinpäätöstiedot ovat asianmukaisia
ja totta. Takuupaperi lähetetään markkinavalvoja SEC:lle. Tulosrapor-
tit on allekirjoittanut tähän mennessä yhtiöiden talousjohto.

Markkinailmapiiri on edelleen sellainen, että kaikkien vajaan tu-
hannen yhtiön toimitusjohtajan ei uskota uskaltavan antaa vakuutus-
ta. Sekin tieto on kerrottava markkinoille ja taatusti tuntuu, vaikka osa-
kehintoihin onkin jo jos jonkinlaista pahaa ehditty sisällyttää.

Yhdysvaltain talouden tuottavuus kasvoi perjantaisten tietojen mu-
kaan edelleen odotettua vahvemmin toisella vuosineljänneksellä spur-
tattuaan hurjasti vuoden alussa. Yhdysvaltain tehdasteollisuudessa nu-
merot olivat edelleen erittäin hyviä, eikä siltä sektorilta muutenkaan
kovin huonoja numeroita ole viime aikoina tullut. Eri asia on se, että
dollari on vahvistunut taas selkeästi suhteessa sekä euroon että jeniin.
Kun Euroopassa talouskehitys on muutenkin nihkeää, jenkkiyritykset-
kään eivät pääse parantamaan numeroitaan euromarkkinoilla.

Euroopan keskuspankki ei korkoonsa koskenut, mutta alensi vähän
kulumassa olevan vuosineljänneksen kasvuennustettaan ja myönsi, et-
tä näkymä on sumea.

Monen tason jääviysongelmia: Suomen teollisuus odottaa rei-

pasta kasvua vuoden loppuneljännekselle. Tilauskannat ovat kasva-
neet, mutta TT:n kyselyn aikaan heinäkuussa osa keskeistä teollisuut-
ta ei valitettavasti voi kovin varmasti tietää, miten loka–joulukuussa
käy. Viime vuonna koko syksy oli teollisuudelle vaikea.

Liikenneministeriön selvitys Sonera-tapahtumista herätti enemmän
kysymyksiä kuin vastasi niihin. Yhden asian se paljasti kirkkaasti: Val-
tiolla on pörssiyhtiön omistajana niin monen tason jääviysongelmia, et-
tä asialle on pakko tehdä jotakin jo valtion omalta kannalta.

Kuultiin myös, että Soneralla oli kirkas strategia. Se aikoi siirtyä mat-
kaviestinnän kakkossukupolvesta kolmossukupolveen ja maksaa hui-
kean kalliin siirtymän myymällä kakkossukupolven omistuksiaan. Mil-
loin totaalisti osakemarkkinoiden kehityksen armoilla olevaa suunni-
telmaa on alettu kutsua kirkkaaksi strategiaksi?

RIITTA HILDÉN
rhilden@dlc.fi  

Tiistai
■ Yhdysvaltain keskuspankin korkokokous.
■ Osavuosikatsauksia: Espoon Sähkö, Hackman, Incap, KCI Ko-

necranes, Sampo, Tekla. 
■ Tilastot: Euroopasta inflaatiotietoja, mm. Britannia, Ranska, Es-

panja, USA:n vähittäiskauppa heinäkuussa.

Keskiviikko
■ Yhdysvalloissa takaraja isojen pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien

takuunimikirjoituksille.
■ Osavuosikatsauksia: Benefon, Etteplan, Lemminkäinen, Neo-

markka, Norvestia, Tieto-X, Cloetta Fazer.
■ Tilastot: Suomen kuluttajahinnat heinäkuussa

Torstai
■ Osavuosikatsauksia: Alma Media, Aspo, Beltton-yhtiöt, Birka Li-

ne, Endero, Evia, Finvest, Jippii Group, Kyro, PMJ Automec, Pohjola,
Raisio Yhtymä.

■ Tilastot: kuluttajahintaindeksi heinäkuulta, USA:n teollisuustuo-
tanto heinäkuussa.

Perjantai
■ Osavuosikatsauksia: Kekkilä, Yrityspankki Skop. 
■ Tilastot: ansiotasoindeksi toiselta vuosineljännekseltä, USA:n ku-

luttajahinnat ja asuntoaloitukset heinäkuulta sekä Michiganin yliopis-
ton kuluttajaluottamusindeksi elokuulta.
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RAUMA
Esko Kujanpää / STT 

Aker Finnyardsin Rauman-telak-
ka juhli maanantaina laivan luo-
vutusta hieman alakuloisissa
merkeissä. 

Telakan tilauskirja on käynyt
niin ohueksi, että työt ovat väki-
sin loppumassa. Telakan toimi-
tusjohtaja Yrjö Julin uskoo kyl-
lä tulevaisuuteen, vaikka hän sa-
nookin, että useita satoja laivara-
kentajia odottaa nyt lomauttami-

nen.
Aker Finnyards luovutti mat-

kustajalautta Hjaltlandin skotlan-
tilaiselle NorthLinkille. Sama ti-
laaja ottaa syyskuussa vastaan
kaksi muuta Raumalla valmistu-
vaa matkustajalauttaa.

Sen jälkeen tilauskirjassa on
vain merivoimille rakennettava
Hamina-luokan ohjusvene sekä
erilaisia alihankkijana Mänty-
luodon telakalle tehtäviä alusten
runkorakenteita.

Julin muistutti kuitenkin, että

Rauman telakalla osataan tehdä
monenlaisia erikoisaluksia, eri-
tyisesti risteilylauttoja, matkusta-
ja-autolauttoja, ro-ro-aluksia se-
kä offshorealuksia.

Hän kertoi myös, että telakka
neuvottelee tiukasti uusista ti-
lauksista. Niistä vain ei voida
kertoa mitään etukäteen.

Toimitusjohtajan arvion mu-
kaan edessä olevilta lomautuksil-
ta ei voi kuitenkaan välttyä, vaik-
ka uusi tilaus allekirjoitettaisiin
heti.

Aker Finnyardsin telakalla on
omaa työvoimaa noin 800 työn-
tekijää ja 200 toimihenkilöä. Li-
säksi täystyöllisyyden aikana lai-
vanrakennuksessa on vakinaisen
väen lisäksi jopa 1 000 alihank-
kijoiden työntekijää.

Mäntyluodon telakan työt työl-
listävät parisensataa henkilöä
vuoden loppuun saakka. Ohjus-
vene luovutetaan keväällä, mutta
sen työtä antava merkitys on suh-
teellisen vähäinen.

Aker Finnyards lomauttaa satoja

Maanantain osavuosikatsauksia

Liikevaihto, Me
2002 2001

Tulos rahoituserien
jälkeen, Me
2002 2001 2002

STT Tulos/osake

2001
euroa euroa

1.1. - 30.6.

HK Ruokatalo 306,9 276,6 10,1 6,4 0,32 0,22

Fiskars 432,0 453,3 71,0 41,6 0,83 0,54

JE-Urakoinnin toimitusjohtaja hyllytettiin: Jyväs-
kylän Energia Oy:n omistaman urakointiyhtiön JE-Ura-
kointi Oy:n toimitusjohtaja Timo Hyvönen on vapautettu
toistaiseksi tehtävistään. Syynä ovat epäselvyydet hänen
käsittelemissään laskuissa, kaupungin energiayhtiö tiedot-
ti maanantaina. Energiayhtiön hallituksen puheenjohtaja
Esa Salokorpi ei täsmennä, mistä Hyvöstä epäillään, mut-
ta rahallisesti kyse on merkittävästä asiasta. Poliisitutkin-
taa ei ole pyydetty. JE-Urakointi-yhtiön hallitus nimesi
toimitusjohtajan sijaiseksi teknikko Sauli Lahikaisen.

Exel aikoo lomauttaa: Exel ilmoitti maanantaina aloit-
taneensa yt-neuvottelut urheiluvälineyksikössään. Yhtiön
tavoitteena on lomauttaa 35-40 toimihenkilöä osittain ja ir-
tisanoa yksi toimihenkilö. Lisäksi myyntihenkilöstön palk-
kausta aiotaan muuttaa suoritusperusteiseen suuntaan.
Mäntyharjulaisyhtiön mukaan urheiluvälineyksikön kan-
nattavuus on heikentynyt vesiurheilumarkkinan pienenty-
misen ja markkinatilanteen yleisen kiristymisen vuoksi.

Ruotsalaisyhtiö osti Pahtavaaran kultakaivoksen:
Ruotsalainen ScanMining-kaivosyhtiö on ostanut Terra
Mining -kaivosyhtiön konkurssipesältä Sodankylän Pah-
tavaaran kultakaivoksen. Osapuolet eivät paljasta kauppa-
hintaa. Kauppaan sisältyvät itse kaivoksen ohella sen
malminkäsittelylaitteisto sekä kaivoksen toimintaluvat.
ScanMining pitää Pahtavaaran aluetta lupaavana kohtee-
na ja aikoo aloittaa porausohjelman nykyisen kaivoksen lä-
heisyydessä. 

Finpro avasi vientikeskuksen Hammerfestiin:
Viennin- ja kansainvälistymisen edistämisorganisaation
Finpron pohjoisin vientikeskus avattiin Norjan Hammer-
festissä maanantaina. Keskuksen avasi ulkomaankauppa-
ministeri Jari Vilén (kok.). Uuden vientikeskuksen kes-
keisenä tehtävänä on helpottaa suomalaisten yritysten
markkinoille pääsyä ja suomalaisen työvoiman sijoittu-
mista Hammerfestiin.

LYHYET
u

Laajakaista yleistyy nopeasti: Laajakaistaliittymät
ovat yleistyneet nopeasti viime vuodesta alkaen, liikenne-
ja viestintäministeriön maanantaina julkaisema televies-
tintätilasto kertoi. Ministeriö arvioi laajakaistaliittymien
määräksi jo 170 000, kun keväällä luku oli runsaat
100 000. Laajakaistaliittymien lisääntymisen uskotaan
luovan edellytyksiä uusille internetpalveluille. Laajakais-
taliittymät helpottavat internetin käyttöä. Yli 2,1 miljoo-
naa suomalaista käytti tämän vuoden helmikuussa inter-
netiä vähintään kerran viikossa. Internet on yli puolella
suomalaisista kotitalouksista, kun EU:n keskiarvo oli 37,7
% viime vuoden joulukuussa.

Ulkomaankauppa supistui kesäkuussa: Tavaroiden
ulkomaankaupan arvo laski kesäkuussa, ilmoitti Tullihal-
litus maanantaina. Ennakkotietojen mukaan vienti laski
3,71 miljardiin euroon, mikä on 7 % vähemmän kuin vuo-
si sitten. Tuonnin arvo supistui 10 % 2,69 miljardiin eu-
roon. Kauppatase oli 1,02 miljardia euroa ylijäämäinen.
Tammi–kesäkuussa viennin arvo oli yhteensä 22,95 mil-
jardia euroa ja tuonnin arvo 17,25 miljardia euroa. Vienti
laski 5 ja tuonti 6 % viime vuodesta. Kauppataseen ylijää-
mää kertyi kaikkiaan 5,7 miljardia euroa.

Rakennuskustannukset nousivat hieman: Raken-
nuskustannukset olivat heinäkuussa 0,4 % korkeammat
kuin vuosi sitten. Kesäkuusta heinäkuuhun kustannukset
kasvoivat 0,1 %. Työkustannukset nousivat vuodessa 1,7
%, kun rakennustarvikkeiden hinnat kallistuivat 0,1 %.
Muut kustannukset laskivat prosentin.

TILASTOT
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