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Nokian tietohallinnon ul-
koistaminen Suomessa in-
tialaiselle TCS:lle on vielä 
kesken, mutta TCS käynnis-
tää yt-neuvottelut työvoiman
vähentämiseksi. Entiset no-
kialaiset ehtivät työskennel-
lä yrityksessä alle kaksi kuu-
kautta ennen ilmoitusta yt-
neuvotteluista.

–�Meillä ei ole vielä TCS:n
sähköpostia eikä puhelin-
numeroita, sanoo pääluot-
tamusmies Anne Jääskeläi-
nen. Häneen saa yhteyden
Nokian puhelinkeskuksen
kautta.

Työntekijät marssivat ulos
työpaikoiltaan Espoossa ja 
Salossa. Ulosmarssiin on
osallistunut kaikkiaan 160 
työntekijään.

Yt-neuvottelut alkavat en-
si maanantaina. 290 eli kaksi
kolmesta työpaikasta uhkaa
hävitä. Nokia ulkoisti puoli-
toista kuukautta sitten 460
tietohallinnon työntekijää
TCS:lle eli Tata Consulting
Servicesille.

–�Ilmoitus tuli aivan puun
takaa. Ei ole sanottu, että töi-
tä olisi liian vähän tai että ne

olisivat loppumassa. Päinvas-
toin, on korostettu, että töitä
riittää ja toimintaa laajenne-
taan Suomessa, Jääskeläinen
sanoo.

Hänen mukaansa TCS:stä
on kerrottu, että yhtiön osaa-
mista tarjotaan Suomessa
muillekin asiakkaille kuin
Nokialle.

–�Vaikea uskoa, että Noki-
alla olisi ollut näin paljon yli-
määräistä väkeä tietohallin-
nossa. TCS luultavasti teettää
jatkossa töitä muualla kuin
Suomessa, sanoo ammatti-
liitto Pron puheenjohtaja
Antti Rinne.

Rinne pitää käsittämättö-
mänä, että TCS aloittaa yt-
neuvottelut lähes heti sen 
jälkeen, kun on ottanut vas-
taan nokialaiset.

–�Nokian liiketoimintaan 
on kuulunut, että se sysää 
riskejä talon ulkopuolel-
le. Alihankkijat ovat kanta-
neet suuresti Nokian riskejä.
TCS:n tapaus on sen jatku-
moa, Rinne sanoo.

Rinne uskoo irtisanomis-
ten kohdistuvan pääasiassa
yhtiön Espoon ja Salon yksi-
köihin. Tampereella TCS:llä
on 19 työntekijää. Henkilös-
töä on Suomessa 829.

TCS näyttää ovea
Nokialta juuri
ulkoistetuille

Pörssipäivä

HARRI VÄNSKÄ
Kauppalehti

Takkuisen keskiviikkoaamun
jälkeen Helsingin pörssi lähti
varovaiseen nousuun iltapäi-
vän puolella. Pörssikaupan 
sulkeutuessa OMXH-yleis-
indeksi oli kiivennyt 6020.18
pisteeseen 0,84 prosentin
suuruisella nousukaarella.
Vaihtoa kertyi 390 miljoo-
naa euroa.

Sijoittajille päivä oli työn-
täyteinen, sillä kaikkiaan 14
listayhtiötä toi markkinoiden
arvioitavaksi alkuvuoden tu-
losraporttinsa. Suuria pauk-
kuja paukkuja katsauksiin ei
sisältynyt, mutta ne veivät 
kursseja ylös.

Aamulla tuloksensa jul-
kistanut Neste Oil vahvistui

pörssissä 4,2 prosenttia. Li-
ki neljän prosentin nousuun
pääsi konepajayhtiö Metson
osake.

Matkapuhelinyhtiö Nokia
oli 1,7 prosentin nousussa 
2,45 eurossa.

Nordean osake oli tulosjul-
kistuksen jälkeen yli kahden
prosentin alamäessä, joka
kuitenkin päivemmällä loi-
veni 1,7 prosenttiin. Osaket-
ta heiluttaa huhuilu Ruotsin
valtion tulossa olevasta osa-
kemyynnistä.

Talvivaara halpeni
Talvivaara halpeni kahden ja
puolen miljoonan vaihdolla
1,5 prosenttia 0,17 euroon.

Pörssin päälistan ulkopuo-
lisella First North-listalla
aloitti julkisesti noteerattu-
na yhtiönä sijoitustalo Taa-
leritehdas.

Neste Oil vahvassa 
nousussa

Seuraa tätä: Mikä on Suomen kil-
pailukyvyn tila? Elinkeinoelämän

valtuuskunta EVA kysyi yritysjohtajilta.

Päivän sitaatti: Valitettavasti taloutta ei voi
kasata ja varastoida niin, että vain pidetään
kiinni siitä, mitä on saavutettu. Talous on pro-
sessi, jossa leipä pitää ansaita periaatteessa joka
päivä.
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Nordea takoi alkuvuonna
tulosta hieman edellis-
vuotta enemmän ja pa-
remmin kuin analyytikot
ennakoivat.

Tulosparannus syntyi muiden
tuottojen kasvusta ja luottotap-
pioiden pienentymisesta. Ra-
hoituskate kitui yhä.

Nordean Suomen maajohtaja
Ari Kaperi korostaa, että pank-
ki oli sekä Suomessa että muu-
alla toimialueellaan aivan täysin
omassa tavoitetahdissaan.

–�Mikä tärkeintä, asiakkait-
temme määrä on kasvanut ja 
sen myötä olemme pystyneet 
säilyttämään tuottotasomme.
Kun kustannukset ovat olleet
kurissa ja pääoman käyttö on
tehostunut, kannattavuutemme

on parantunut, Kaperi jatkaa.
Nordea palkkaa satoja uusia

työntekijöitä Suomessa tänä
vuonna. Uutta väkeä tarvitaan,
koska henkilöstöä jää paljon 
eläkkeelle. Pankin henkilöstön
määrä laskee Suomessa silti hie-
man.

Suomen vähittäispankkitoi-
minnan liikevoitto pysyi tam-
mi–maaliskuussa ennallaan vii-
me vuoden vastaavaan aikaan
verrattuna, mutta parani edelli-
sestä neljänneksestä.

Riskit hallinnassa
Nordean vakavaraisuus parani
odotetusti. Joko siis marginaa-
lien nostaminen voidaan lopet-
taa?

–�Paineita on yhä jonkin ver-
ran olemassa. Se johtuu pank-
kisäätelyn kiristymisestä. Lop-
pujen lopuksi markkinat ja kil-
pailutilanne sanelevat luottojen

ehtojen kehittymisen, sanoo Ari
Kaperi.

Kaperin mukaan pankin riskit
ovat hyvin hallinnassa Suomes-
sa, eikä taloustilanne heikkou-
destaan huolimatta enää pako-
ta luottoehtojen kiristämiseen.
Säätelyn kiristyminen on kui-
tenkin pitänyt lainamarginaalit
nousussa.

–�Alhainen korkotaso on pan-
keille haastava toimintaympä-
ristö, sillä nyt talletuksista pan-

keille tulleet tuotot ovat sula-
neet pois.

Vähän luottotappioita
Koko konsernikin teki tulosta,
kun luottotappiot pienentyivät.
Myös perinteiset murheenkryy-
nit helpottivat.

–�Luottosalkun laatu pysyi
vahvana. Luottojen laatu osoit-
taa vakaantumisen merkkejä
Tanskassa ja shipping-toimin-
nassa, konsernijohtaja Christi-

an Clausen sanoo katsauksessa.
Vähittäispankkitoiminta sekä

varainhoito kehittyivät suotui-
sasti. Suurasiakastoimintojen
kehitys oli hieman odotuksiam-
me heikompaa.

Handelsbanken parempi
Nordean tavoin Pohjoismaissa
toimiva Handelsbanken kertoi
odotuksia vahvemmasta alku-
vuodesta. Pankin hyvä tulos se-
littyy vahvalla korkokatteella, 

kasvaneella volyymilla ja selväs-
ti laskeneilla luottotappioilla. 
Handelsbanken vahvisti vaka-
varaisuuttaan selvästi Nordeaa
enemmän, mikä laski Nordean
kurssia.

Handelsbanken onnistui Suo-
messa nostamaan liiketulosta 
vuoden takaisesta 15 prosent-
tia. Kustannukset kuitenkin ko-
hosivat Handelsbankenilla jon-
kin verran niin Suomessa kuin
muuallakin.

Nordea palkkaa Suomessa tänä
vuonna satoja uusia työntekijöitä
Pankit: Vakavaraisuus
parani matalasuhdanteessakin,
Handelsbankenilla enemmän

Fakta

Nordea

Nordean ensimmäisen vuo-

sineljänneksen tulos oli 796

miljoonaa euroa.

Suomessa Nordean vähittäis-

pankin liiketulos oli 86 miljoo-

naa euroa.

Nordean tulos oli Tampereen

alueella 3,4 miljoonaa euroa

ja Tampereen ulkopuolisella

Pirkanmaalla 3,8 miljoonaa

euroa. Tampereen tulos parani

hieman nopeammin.
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Nordean tulos parani selvästi
Tampereella ja Pirkanmaalla. 
Konttoreissa näkyy kuitenkin 
jo jonkin verran asuntolaina-
kysynnän vähentyminen, joka
johtuu matalasuhdanteesta ja 
työttömyyden kasvusta.

–�Nordean Tampereen alu-
een vuoden 2013 ensimmäisen
neljänneksen tulos oli 3,4 mil-
joonaa euroa. Kasvua edellisen
vuoden vastaavaan aikaan oli 

32,9 prosenttia, sanoo Nordean
Tampereen aluejohtaja Mark-
ku Lilja.

Lisää palkkiotuottoja
Rahoituskate pieneni edelli-
sestä vuodesta 6,5 prosenttia 
markkinakorkojen laskun vuok-
si. Palkkiotuotot kasvoivat taas
13,6 prosenttia lähinnä säästä-
miseen ja maksuliikenteeseen
liittyvien lisätuottojen ansiosta.
Tuotot kasvoivat 3,3 prosenttia,
mutta kulut eivät juurikaan.

Myös Tampereen ulkopuo-

lisella Pirkanmaalla oli tulos-
kasvua.

–�Nordean tulos Pirkanmaan
alueella oli 3,8 miljoonaa euroa,
jossa kasvua oli 26 prosenttia
vuoden takaisesta, sanoo Nor-
dean Pirkanmaan aluejohtaja 
Kari Lahtinen.

Rahoituskate Tampereen ul-
kopuolisella Pirkanmaalla oli 
4,9 miljoonaa euroa, laskua 10,1
prosenttia viime vuoden vastaa-
vaan ajankohtaan. Palkkiotuo-
tot olivat alueella 4,6 miljoonaa
euroa. Kasvua oli 29 prosenttia.

Tampereella ja Pirkanmaalla parani

VESA-PEKKA HILTUNEN
Aamulehti, Helsinki

Stora Enson tytäryhtiön Vera-
celin yhteenotot brasilialaisten
maattomien kanssa ovat pa-
hentuneet viime viikkoina, ker-
too Helsingin yliopiston tutkija
Markus Kröger.

Maaliskuun alussa yli tuhat
naista valtasi Itabelan kunnassa
Veracelin 2�900 hehtaarin euka-
lyptustilan, kaatoivat ja polttivat
eukalyptusta pystyttäen alueelle
maattomien leirin. Pian sen jäl-
keen pataxo-intiaanit valtasivat
ison maa-alueen valtatien var-
relta, jota Veracel on käyttänyt.

Stora Enson yhtiökokoukses-
sa ja Suomen sosiaalifoorumissa
vieraillut Maattomien maatyö-
läisten liikkeen (MST) edustaja
Ednalva Moreira Gomes ker-
too, että yksistään Veracelin alu-
eilla on 14 valtausleiriä, joissa on
tuhansia maattomia.

Neuvottelut jatkuvat
Stora Enso kiistää, että tilanne
olisi pahentunut. Päinvastoin 
viestintäjohtaja Lauri Peltola 
uskoo, että ratkaisu vuosikausia

riivanneisiin maakiistoihin Bra-
siliassa on hyvin lähellä.

Peltolan mukaan he ovat kes-
kustelleet ratkaisusta Bahian 
osavaltion hallinnon, maare-
formista vastaavan INCRA:n ja
kuuden kansalaisjärjestön kans-
sa, mukaan lukien Maattomien
liike. Ratkaisussa Veracel luo-
vuttaisi 14�000 hehtaaria maata
lunastettavaksi INCRA:lle, jo-

ka puolestaan luovuttaisi maat
edelleen maareformin kautta 
kansalaisjärjestöille, Peltola sa-
noo.

–�Neuvottelut ovat todella pit-
källä, Peltola vakuuttaa.

Brasilian maattomat ovat
vuosikausia protestoineet jätti-
mäisiä eukalyptus-plantaaseja 
vastaan. He ovat vaatineet re-
formeilla maa-alueita itselleen.

Stora Ensolla ja maattomilla
on yhä päinvastaiset käsitykset
muiden muassa eukalyptusmet-
sien ympäristövaikutuksista.

–�Olen todistanut, kuinka eu-

kalyptus-plantaasit kuivattavat
joet ja vievät pohjaveden. Nii-
den alle on jäänyt sademetsiä, ja
ekosysteemi yksipuolistuu. Li-
säksi plantaaseilta valuu kasvi-
myrkkyjä, Gomes väittää.

Peltolan mukaan asiasta ei ole
tieteellistä näyttöä, ainoastaan
ristiriitaisia näkemyksiä.

Maa-alueiden lisäksi Veracel
on taistellut palkoista. Gomes
pitää 600 realin eli noin 230 
euron minimipalkkaa liian pie-
nenä.

Yhtiön työntekijät lakkoili-
vat viime kuussa. He väittivät

julkisuudessa, etteivät saa edes
minimipalkkaa ja korvauksia 
työtapaturmista, jotka ovat pa-
himmillaan johtaneet työkyvyt-
tömyyteen.

Yhtiö kiistää rikkoneensa työ-
ehtosopimusta ja täsmentää, et-
tä lakko koski viljelmien korjuu-
henkilökuntaa.

–�Vaatimuksena oli saada li-
sää palkkaa, ja sopuun palkasta
päästiin neuvottelujen jälkeen,
Stora Enson viestintäjohtaja
Kirsi Seppäläinen vastaa.

–�Tietääkseni muita vaatimuk-
sia ei ollut kuin lisää palkkaa.

Stora Enso hieroo sopua Brasiliassa
Maakiista: Tutkijan mukaan riita
on pahentunut ja sopu kaukana

Tausta

Vuosien ongelmat

Ruotsalais-suomalaisella
metsäteollisuusyrityksellä

Stora Ensolla on ollut viime

vuosina runsaasti vaikeuksia

Brasiliassa.

Stora Enso vastaan on nos-

tettu syytteitä muun muassa

korruptiosta, työntekijöiden

huonosta kohtelusta ja sade-

metsien hakkuista.

Yhtiö on kiistänyt syytteet.
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Maattomien maatyöläisten liik-
keen edustaja Ednalva Moreira
Gomes syyttää monikansallisia
suuryhtiöitä painostamisesta, 
kun Brasilia uusi metsälakinsa
viime vuonna.

Gomesin mukaan suuryh-
tiöiden maksamat vaalirahat
brasilialaisehdokkaille oli yksi
tärkein vaikutin sille, että suo-
jeluvelvoitteita löyhentävä laki
meni läpi.

Helsingin yliopiston tutki-

ja Markus Kröger kertoo, että
Brasilian uuden metsälain mu-
kaan istutetut eukalyptuspuut
voidaan luokitella suojelumet-
säksi.

Laki mahdollistaa sen, että 
sademetsiä voi korvata eukalyp-
tus-viljelmillä.

–�Metsälaki on hyvin kiistelty
laki, josta on kymmeniä eri nä-
kemyksiä, Stora Enson viestin-
täjohtaja Lauri Peltola kertoo.

Stora Enso kiistää painos-
tuksen omalta osaltaan. Yhtiö
lopetti vaalirahoituksen viisi
vuotta sitten.

Laki löyhentää suojelua

KAUPPA. S-ryhmän omi-
en tuotemerkkien myynti
kasvoi 25 prosenttia tammi–
maaliskuussa viime vuoden
vertailujaksosta. Veronkoro-
tukset ja kohonneet tuotta-
jahinnat nostivat elintarvik-
keiden hintoja. Se selittää
edullisten tuotevaihtoehto-
jen suosiota .

S-ryhmän vähittäismyynti
pysyi tammi–maaliskuus-
sa 2,6 miljardissa eurossa.
Käyttötavarakaupan menek-
ki laski 4,6 prosenttia 282
miljoonaan. STT/HELSINKI

Nokia julkisti
uuden halpa-
puhelimen

UUTUUS. Matkapuhelinval-
mistaja Nokia julkisti keski-
viikkona uuden täysimittai-
sella QWERTY-näppäimis-
töllä varustetun Asha-mat-
kapuhelimen.

Edullinen peruspuhelin
tarjoaa lukuisia palveluita
sosiaalisen median seuraa-
miseen.

Asha 210 tulee kauppoi-
hin kesäkuun loppuun men-
nessä. Puhelimen arvioitu
vähittäismyyntihinta on No-
kian mukaan 72 dollaria eli
noin 55 euroa. Puhelimessa
on kahden megapikselin ka-
mera. STT/HELSINKI

Konecranes
sai tilauksia
ennätystahtiin

MENESTYS. Nostolaiteval-
mistaja Konecranes sai
alkuvuonna uusia tilauksia
ennätystahtiin.

Tilauskanta kohosi 1,1
miljardiin euroon.

Konecranesin voitto en-
nen veroja laski tammi–
maaliskuussa 16 miljoonaan
euroon, kun se vuotta aiem-
min oli 21 miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi viitisen
prosenttia 496 miljoonaan
euroon. STT/HELSINKI

Neste Oilin
uusiutuvat ensi
kerran voitolla

TULOS. Öljy-yhtiö Neste Oi-
lin voitto ennen veroja laski
yhtiön osavuosikatsauksen
mukaan 65 miljoonaan eu-
roon, kun se vuotta aiemmin
oli 169 miljoonaa euroa. Lii-
kevaihto laski 4,3 miljardiin
euroon.

Neste Oilin uusiutuvi-
en polttoaineiden tuotanto
kääntyi tammi–maaliskuus-
sa voitolle. STT/HELSINKI

Lyhyesti

S-ryhmän omien
merkkien myynti
kasvussa

Suomesssa vieraileva brasilialainen maattomien maatyöläisten liikkeen edustaja Ednalva Moreira Gomes esitteli liikkeen lippua Katri Valan puistossa Helsingissä.

Joel Maisalmi/Aamulehti
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Enson tytäryhtiö Veracel.


