
Uutiset
Puhelin: 010 665 3914
Sähköposti: al.kotimaa@aamulehti.fi 

Aamulehti Maanantai 22. lokakuuta 2012A04 |

LIISA HEINÄNEN
Aamulehti

Ilma viilenee torstain jälkeen 
Pirkanmaalla.

– Laaja kylmä matalapaine 
on tulossa. Kaikki, mitä sil-
loin sataa, tulee lumena, en-
nustaa päivystävä meteoro-
logi Eero Ojala Ilmatieteen 
laitokselta.

Tosin Pirkanmaalle ei en-
nusteta ainakaan voimakasta 
sadetta loppuviikolle.

– Saaristossa sataa, mutta 
Pirkanmaalle saakka sitä ei 
ehkä riitä, Ojala sanoo.

Pirkanmaalle ennustetaan 
lumisadetta jo tiistain ja kes-
kiviikon väliseksi yöksi, mutta 
maa tulee tuskin valkoiseksi.

– Sademäärät ovat vähäi-
siä, korkeintaan kolme milliä, 
Ojala kertoo.

Keskiviikon iltapäivälle en-

nustetaan vesisadetta ja seu-
raavaksi yöksi pakkasta. Oja-
lan mukaan on mahdotonta 
sanoa, jäätyvätkö tiet.

– Tilanne on silloin monen 
asian summa. Sateen jälkeen 
ilma jäähtyy yöksi. Toisaal-
ta keskiviikoksi ennustetaan 
räväkkää tuulta. Ei voi en-
nustaa, ehtivätkö tiet kuivua 
ennen pakkasen tuloa, Ojala 
arvioi.

Viime vuonna ensilumi sa-
toi Pirkanmaalle vasta joulu-
kuun alkupuolella.

Vuonna 2009 ensilumi sa-
toi hiukan tavanomaista aikai-
semmin eli 7. marraskuuta.

Etelä-Suomi saa ensim-
mäisen lumipeitteensä kes-
kimäärin vasta marraskuun 
lopulla.

Pysyvä lumipeite saadaan 
yleensä vasta selvästi joulu-
kuun puolella.

Jos loppuviikosta
Pirkanmaalla
sataa, se on lunta

JOUNI KANTOLA

Sähkömarkkinoilla on me-
neillään poikkeuksellinen 
vuosi. Pohjoismaissa on tar-
jolla runsaasti vesivoimaa, 
mutta tuonti Venäjältä on 
romahtanut.

Suomessa käytetystä säh-
köstä noin 16,5 prosenttia oli 
tuontisähköä vuonna 2011.

Kulutushuiput Suomes-
sa koetaan paukkupakkasil-
la. Kulutuksen kasvuun vas-
tataan etupäässä lisäämällä 
sähköntuontia Ruotsista ja 
Norjasta.

Riittääkö sähkö kaikissa olois-
sa, kantaverkkoyhtiö Fingridin 
toimitusjohtaja Jukka Ruusu-
nen?

– Suomi on tuontisähkön 
varassa, mutta suomalaista 
sähkön tuotantokapasiteet-
tia ja siirtoyhteyksiä naapu-
rimaihin on riittävästi katta-
maan suomalaista kysyntää. 
Sähköstä voi tulla pulaa vain, 
jos useita isoja voimalaitok-
sia tai siirtoyhteyksiä vikaan-
tuu samanaikaisesti.

Suomen kaikkien aikojen ku-
lutushuippu on vuodelta 2007, 

jolloin kulutus oli 14 900 me-
gawattia tunnissa. Pienem-
milläkin kulutuksilla sähkö-
kiukaat ovat monessa talou-
dessa jääneet käynnistymättä 
viime talvien pakkasilla. Mikä 
on se raja, jolloin yksityisten 
kuluttajien sähkönkäyttöä ra-
joitetaan?

– Kulutushuipputilantees-
sa sähkön hinta nousee, jol-
loin sähkön tuottajat pyrkivät 
tuottamaan mahdollisimman 
paljon sähköä. 

–Sähkönkäytön rajoitus on 
viimeinen keino sen jälkeen, 
kun kaikki sähköntuotanto-
kapasiteetti on käytössä ja 
sähköä siirretään Suomeen 
niin paljon kuin sitä naapu-
rimaista on saatavilla.

Mitä takeita on siitä, että säh-
köä saadaan ulkomailta silloin 
kun sitä eniten tarvitaan?

– Sähkömarkkinoilla säh-
kö virtaa sinne, missä siitä saa 
parhaimman hinnan. Sähkö ei 
tunnista valtakuntien rajoja.

–Suomella on vahvat siir-
toyhteydet naapurimaihin. 
Sähkön saantia ulkomailta 
Suomeen voisivat rajoittaa 
merkittävät viat sähkönsiir-
toyhteyksissä.

Mistä kysymys

Riittääkö sähkö
talven tarpeisiin?

Muista heijastin. Illat pimenevät ja 
jalankulkijat näkyvät entistä huo-

nommin liikenteessä. Heijastin auttaa. Parhai-
ten heijastin toimii, kun se saa vapaasti liikkua, 
pyörähdellä ja välähtää. Sen tulisi näkyä sekä 
eteen, taakse, et-
tä sivulle. Paras 
korkeus heijas-
timelle on auton 
ajovalojen kor-
keudella. Silloin 
autojen valo osuu 
kohtisuoraan hei-
jastimeen. Muis-
ta varustaa hei-
jastimella myös 
koirasi ja polku-
pyöräsi.
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Miksi pörssiyhtiöt irtisano-
vat nyt enemmän kuin vuoden 
2008 aikaan?

– Malttia on vähemmän kuin 
aiemman taantuman aikaan. 
Kyse voi olla aiempaa raken-
teellisemmista muutoksista. 
Viennin vähentyminen johtuu 
melko suurilta osin eurokrii-
sistä. Nähdäänkö viennin hei-
kentyneen niin paljon, ettei se 
palaa jossain vaiheessa takai-
sin tätä edeltäneelle tasolle?

Millä irtisanomistarvetta pitäisi 
mitata ja missä kohden päätös 
tehtäisiin?

– Sehän on selvää, että ilman 
menekkiä yritys ei voi työllis-

tää. On vaikea sanoa, mikä olisi 
kohtuullinen voitto. Yrityksen 
toimintaa pitäisi tarkastella 
pidemmällä tähtäimellä kuin 
vuoden tai neljännesvuoden 
näkökulmasta.

Penna Urrila
Johtava ekonomisti, 
Elinkeinoelämän keskusliitto

Miksi pörssiyhtiöt irtisano-
vat nyt enemmän kuin vuoden 
2008 aikaan?

– Pudotus suhdanteissa oli 
vuosina 2008–2009 aivan eri 
luokkaa kuin tällä hetkellä. Nyt 
eletään epävarmuuden ajassa. 
Kyse on aiempaa rakenteelli-
semmasta muutoksesta.

Millä irtisanomistarvetta pitäisi 
mitata ja missä kohden päätös 
tehtäisiin?

– Tämä on aika yrityskoh-
taista. Jos yrityksen tase on 
heikko ja konkurssi uhkaa, ei 
voida odottaa kauan. Yrityk-
set joutuvat tekemään nopeita 

ratkaisuja, että edes jotain pe-
lastuu. Yrityksen tase ja kyky 
ottaa vastaan erilaisia shokke-
ja määrää, miten nopeasti on 
pakko reagoida ja voidaanko 
ylipäätään odottaa yhtään.
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Mitä: Noin 32 860 työntekijää 
eli syyskuussa irtisanomisuhan 
alla. Vuosi sitten heitä oli 4 450.

Tilasto: Aamulehti vertaili
yt-tietoja viime taantumasta
ja kuluvalta vuodelta.

Tulos: Ennen pk-yritykset
irtisanoivat eniten, nyt sitä
tekevät pörssiyhtiöt.

Yli 1 300 työntekijää saa 
lähteä joka kuukausi

1000

1500

2000

2500

3000

HEX-yleisindeksi ja esimerkkejä irtisanomisista

16.10.2012201220112010200916.9.2008*

12/2008
Kuitu Finland
300 irtisanottua

3/2009
Metso
800 irtisanottua

1 ja 3/2011
Finnair
500 irtisanottua

11/2011
Nordea
450 irtisanottua

4 ja 11/2011
Digia
480 irtisanottua

12/2011
Pöyry
400 irtisanottua

3 ja 8/2012
Nokia
3700 irtisanottua

4 ja 5/2012
Tieto
550 irtisanottua

12/2010
Eniro
500 irtisanottua

3/2010
Reumasäätiö
280 irtisanottua

Vuonna 2009
UPM-Kymmene
16 yt-neuvottelua, 400 irtisanottua

Vuonna 2012
UPM-Kymmene
7 yt-neuvottelua, 350 irtisanottua

Lehman Brothers kaatuu,
talouskriisi alkaa

4 ja 1
Digia
480

12/12/22011
Pöyry

0 2 4 6 8 10
Kappaletta irtisanomisuutista

Yleisin irtisanomispäivä pörssiyhtiössä vuosina 
2008–2009 sekä vuonna 2012

Kuukauden mustin päivä

18.

5.

3.

17.

20.

29.

10
9

8
8
8

8

0 20 40 60 80 100 120
Henkilöä keskimäärin

2008–2009*
Muut kuin pörssiyhtiöt

Pörssiyhtiöt

2012
Muut kuin pörssiyhtiöt

Pörssiyhtiöt

Irtisanottuja  per yt-neuvottelut

32,39

44,46

46

104

0

2

4

6

8

10
Prosenttia liikevaihdosta

2008–2009* 2012

Työntekijöitä irtisanoneiden 
pörssiyhtiöiden voitot

8,16%
5,56%

Voittoprosentti
Telia-Soneran tulos ja irtisanomiset

10

15

20

25

30

Irtisanottujen määrä

145

318

170

18

0*
*määräaikaisten

sopimuksia
päätettiin

0

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(tammi-syys)

0

1

2

3

4

5

6

Keskon tulos ja irtisanomiset

24

Voittoprosentti

Irtisanottujen määrä

0 0

0
0

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(tammi-kesä)

0

0 200 400 600 800 1000
Henkilöä

2008–2009* 
Muut kuin pörssiyhtiöt

Pörssiyhtiöt

2012 
Muut kuin pörssiyhtiöt

Pörssiyhtiöt

Irtisanottuja kuukaudessa

900

590

650

692
Grafiikan lähteet: SAK, Helsingin pörssi, yritysten omat tiedotteet.
*Viime taantuman seurantajakso on tässä 9/2008–12/2009.

Näin irtisanomisia voi ennustaaKuukauden mustin päivä

Yli 12 000 suomalaista on irtisanottu 
tänä vuonna. Mistä tietää, onko oma 
työpaikka vaarassa? Keräsimme 
yhteen yt-neuvottelutiedot viime taan-
tumasta ja tältä vuodelta. Kävi ilmi, 
että omaa irtisanomista voi ennustaa 
muutamalla seikalla.

Todennäköisin päivä joutua irtisano-
tuksi on joka kuun 18. päivä. Jos olet 
töissä pörssiyhtiössä, olet nyt suu-
remmassa vaarassa joutua työttö-
mäksi kuin viime taantumassa. Tänä 
vuonna tyypillinen irtisanova pörssi-
yhtiö tekee vähän yli viisi prosenttia 
voittoa ja irtisanoo kerralla yli 100 
työntekijää Suomessa. Viime taantu-
massa voitto oli suurempi ja irtisanot-
tavien määrä tyypillisesti pienempi.

Selvityksessä yksi yritys nousi ylitse 
muiden: Telia-Sonera. Firma ilmoitti 
tällä viikolla irtisanovansa 2 000 työn-
tekijää eri maissa. Telia-Sonera on 
tehnyt vuodesta 2006 lähtien sään-
nöllisesti yli 25 prosenttia voittoa 
tuloksestaan. Se on käynyt yt-
neuvotteluja tänä aikana lähes joka 
vuosi ja irtisanonut neljästi aikaisem-
min. Jos olet sen sijaan Keskolla vaki-
tuisena töissä, tulevaisuutesi on tur-
vatumpi kuin muissa työpaikoissa.

Mitä mieltä: Mikä selittää eron taantumien irtisanomismäärissä?

Yrityksen menestysreseptiä 
ei voida kopioida, jos sen sa-
laisuus on yksilöllinen orga-
nisaatiorakenne. Johtamisen 
asiantuntijan Gary Hamel 
ottaa esimerkiksi amerikka-
laisen Whole Foods -ruoka-
kauppaketjun. Pienin tulos-
yksikkö on työntekijätiimi, 
ei myymälä. Myymälässä on 
kahdeksan tiimiä, tuoteosas-
tojen mukaan.

Jokainen työntekijä kuu-
luu tiimiin, joka on vastuus-
sa rekrytoinneista, tuottei-
den hintojen päättämises-
tä ja myytävistä tuotteista. 

Tyypillisesti uusi työntekijä 
on neljä viikkoa koeajalla, 
jonka jälkeen muut tiimin 
jäsenet äänestävät, pal-
kataanko häntä vai ei. Jos 
kaksi kolmasosaa äänestää 
kyllä, tarjotaan tulokkaalle 
toistaiseksi voimassaolevaa 
työsuhdetta. Tiimien jä-
senet saavat palkanlisän, jos 
emoyhtiön jokaista työtun-
tia kohden asettama voitto-
tavoite toteutuu. Palkka- ja 
työtehotiedot ovat kaikkien 
nähtävillä.

Tiimit kilpailevat par-
haimmasta palkasta toisiaan 
vastaan. Huono rekrytoin-
tipäätös alentaa kaikkien 
palkkaa, mutta myös yrityk-
sen tulosta. Whole Foods te-
ki voittoa vuonna 2011 noin 
421 miljoonaa euroa. Liike-
vaihto oli 7,7 miljardia euroa.

KAISA LÄÄRÄ

Kommentti

Voiko henkilöstö
päättää potkuista 
ja palkkauksesta?

Matti Tukiainen

SAK Marjut Hentunen

Penna Urrila
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Lähde: Ilmatieteen laitos Asmo Raimoaho/Aamulehti

ONNETTOMUUS. Peräänaja-
neen auton kuljettaja louk-
kaantui vakavasti perään-
ajossa Nokialla valtatie 12:lla 
myöhään sunnuntai-iltana.

Auto oli ilmeisesti pysäh-
tyneenä noin pari kilomet-
riä Tottijärven tienhaaras-
ta Nokian suuntaan, kun 
toinen auto ajoi sen perään. 
Autossa oli myös matkusta-
ja. Toisessa autossa oli vain 
kuljettaja. Ensimmäisessä 
autossa oli ilmeisesti hätä-
vilkut päällä. AAMULEHTI

Yksi loukkaantui
vakavasti perään-
ajossa Nokialla


