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Osuuskunta PPO:n varsinaisessa osuuskuntakokouk-
sessa käsiteltiin vastuuvapauden myöntäminen tili-
velvollisille, hallituksen voitonjakoesitys sekä hallin-
toneuvoston ja tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi 
kalenterivuodeksi.

Tilivelvollisten vastuuvapaus sai kokousväen hyväk-
synnän. Tilinpäätöksen osoittamasta reilun 7 miljoonan 
euron voitosta jaetaan jäsenille osuuskorkona noin 5,7 
miljoonaa euroa eli 70 euroa/osuus. 

– Hallitus ei ole vielä päättänyt koronmaksupäivästä. 
Perinteisesti korko on maksettu alkusyksystä. Kaikki-
aan osuuskuntakokous sujui melko rakentavassa hen-
gessä, mistä kiitos kokoukseen osallistuneille jäsenille, 
toteaa toimitusjohtaja Kati Peltomaa.

Tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG 
Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio 
Raappana.

Erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä jatkokau-
delle valittiin Markus Ahokangas Nivalasta, Heikki Ala-
aho Siikajoelta, Markku Borén Raahesta, Timo Junttila 
Oulaisista, Tuomo Tamminen Raahesta ja Jari Yrjänä 
Pyhäjoelta. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valit-
tiin Seppo Hihnala Kalajoelta, Veli Märsylä Kalajoelta, 
Heikki Laitala Kannuksesta, Tomi Kaismo Oulusta ja 
Tarja Repo Haapavedeltä. Lisäksi Toholammin edus-
tajana aiemmin toiminut Tapani Koskela valittiin hal-
lintoneuvostoon uudesta kotikunnastaan Kokkolasta ja 
hänen tilalleen Toholammilta valittiin Raimo Ahokas. 

Osuuskuntakokous oli 25.4. Raahessa. Kokouksessa 
oli edustettuna 518 jäsentä eli noin kaksi prosenttia 
omistajakunnasta. Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin yksimielisesti OKT Mikko Pikkujämsä Oulusta.

Osuuskunta PPO 
teki 7 miljoonan 
euron voiton
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Scanfi l Sweden AB:n englantilainen tytäryhtiö Scanfi l 
Limited ilmoitti helmikuussa aikomuksesta järjestää uu-
delleen yhtiön toimintaa. Samalla päivämäärällä Scan-
fi l Limited tiedotus- ja neuvottelumenettelyn henkilös-
töryhmien edustajien kanssa. Neuvotteluissa oli esillä 
myös mahdollisuus tehtaan toiminnan lopettamiseen.

Scanfi l Limitedin hallitus on 25.4. päättänyt aloittaa 
tehtaan toiminnan alasajon. Tehtaan sulkemisesta arvi-
oidaan aiheutuvan kertaluonteisia kuluja, joiden odo-
tetaan jäävän alle miljoonan euron. Toimenpiteet on 
suunniteltu saatavan päätökseen heinäkuun loppuun 
mennessä ja tulosvaikutus kohdistuu pääosin vuoden 
2016 toiselle neljännekselle.

Scanfi l Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuu-
den sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on 
40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoimin-
nasta. Scanfi lin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, 
Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 15 tuotanto-
yksikköä, joissa työskentelee noin 3 800 henkilöä.

Scanfi l sulkee 
Englannin tehtaan
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Rovaniemen hovioikeus velvoitti Jokilaaksojen koulu-
tuskuntayhtymä Jedun maksamaan vahingonkorvaus-
ta opettajalle menetetyistä ansiotuloista lukuvuodel-
ta 2014–2015 sekä maksamaan oikeudenkäyntikuluja 
niin käräjäoikeudessa kuin kuin hovioikeudessakin.

Päätöksen perusteena on tasa-arvolakiin perustuva 
syrjintä. Käräjäoikeus katsoi, että koulutuskuntayhty-
mä on syrjinyt opettajaa, kun se on jättänyt virkasuh-
teen uusimatta. Hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden 
tuomion oikeaksi.

Jedu sai jo käräjäoikeudessa tuomion syrjinnästä ja 
tuomittiin maksamaan hyvityksiä opettajalle lukuvuo-
delta 2013–2014. Silloin hyvityssumma oli 5 000 euroa. 
ja oikeudenkäyntikuluista Jedu määrättiin maksamaan 
noin 6 500 euroa.

Hovioikeus määräsi korvaussummaksi noin 18 500 
euroa korkoineen. Summa vastaa sitä summaa luku-
vuodelta 2014–2015, minkä opettaja hävisi palkkatu-
loissa, kun hänen ansioistaan vähennetään työttö-
myyskorvaus.

Myös käräjäoikeuden oikeudenkäyntikulujen korva-
ussumaa korotettiin noin 600 eurolla. Jedu määrättiin 
maksamaan myös hovioikeuden oikeudenkäyntikulut 
eli noin 5 000 euroa.

Tapahtumaketju sai alkunsa siitä, että opettaja oli 
määräaikaisessa työsuhteessa Jeduun tammikuusta 
kesäkuuhun 2012 ja elokuun puolivälistä vuoden 2013 
toukokuun loppuun. Opettaja jäi äitiyslomalle kesä-
kuussa 2013. Määräaikainen virkamääräys jätettiin uu-
simatta lukuvuodeksi 2013–2014 ja sama toistui myös 
seuraavana lukuvuotena.

Uusi kaksivuotinen kurssi aloitti syksyllä 2013 ja opet-
taja ehdotti, että hän opettaisi kurssilaisia keväällä 
2014. Esimies vaati opettajaa palaamaan töihin 2013. 
Opettaja ei suostunut tähän ja hänen esimiehensä il-
moitti, että keväälle 2014 sovitut tunnit on annettu 
toiselle opettajalle.

Esimies myönsi toimineensa väärin ja tarjosi opetta-
jalle syksyksi 2014 joitakin tunteja. Kun sopimukseen 
ei päästy, ilmoitettiin opettajalle, että kaikki tunnit 
järjestetään sisäisillä järjestelyillä.

Määräaikaisen palvelussuhteen rajoittaminen vain 
perhevapaan alkuun on kiellettyä. Työnantaja ei myös-
kään voi jättää uusimatta perhevapaalle jäävän mää-
räaikaisen työntekijän työsopimusta uudella määrä-
aikaisella työsopimuksella, jos hänellä on edelleen 
määräaikaista työtä tarjolla.

Jedu määrättiin 
maksamaan lisää 
korvauksia syrjinnästä

Konkurssipesä hoitaa kaivok-
sella pöly- ja vesiasioita aktiivi-
sesti. 

   Pölyävälle rikastushiekka-
alueelle istutettiin kesällä 2015 
kasvustoa. Siitä saatiin hyviä 
kokemuksia. Tulevina viikkoina 
nähdään, kuinka nopeasti kas-
vusto lähtee kasvamaan uudel-
leen ja miten se toimii kevät-
tuulien aikaan.

Tänä keväänä pölyämistä ei 
ole ainakaan toistaiseksi ilmen-
nyt. Valmius nopean pölyntor-
juntaan on olemassa kalkitse-
malla.

Alueen reuna-osia tullaan kä-
sittelemään kalkkikerroksella 
joka tapauksessa. Kasvustoa is-
tutetaan lisää kesän aikana. Ta-
voitteena on, että kalkitsemi-
nen ei olisi tarpeen enää tämän 
kevään jälkeen.

Kaivoksen pumppaus
lopetettiin
Kaivostoiminnan keskeyttämi-
sen jälkeen vuonna 2013 pysäy-
tettiin avolouhoksen kuivanapi-
topumppaus. Tämän jälkeen 
maanalainen kaivos on täytty-
nyt pohjavedellä ja vesi jatkaa 

nousuaan avolouhoksessa.
– Pumppaus piti lopettaa, 

koska se maksaa. Pumpattiin 
1,5 miljoonaa kuutiota vuo-
dessa, ympäristöpäällikkö Mar-
kus Latvala kertoo.

Veden asettuminen kaivok-
sessa lopulliseen korkeuteensa 
kestää useita, ehkä jopa kym-
meniä vuosia. Kaivosalueelta 
johdetaan rikastushiekka-alu-
een suotovesiä ympäristöön 
ympäristöluvan mukaisesti. Yli-
määräinen juoksutus aloitettiin 
20. huhtikuuta sulamisvesien 
poistamiseksi altaista.

Pölyävää hiekka-aluetta
otettu hallintaan kasvustolla

Hannu Verronen
hannu.verronen@kalajokilaakso.fi 

Hituran nikkelikaivos suljetaan 
Nivalassa todennäköisesti lopul-
lisesti. Valtion viranomaiset ovat 
kertoneet konkurssipesälle, että 
lupien voimassaolo raukeaa, mi-
käli uutta ostajaa ei löydy lähiai-
koina. Konkurssipesä arvioi, että 
kaivos-ja ympäristölupien pitää 
olla voimassa, jotta kohde kiin-
nostaisi ostajaa.

Tällä hetkellä valtio tukee kai-
vosalueen vesihuolto- ja muita 
ympäristötöitä, jottei kaivosalue 
aiheuta ympäristöhaittoja. Ym-
päristöministeriö on rahoittanut 
ympäristövahinkojen torjuntaa 
kaivosalueella vuoden 2016 alusta 
noin 70 000 eurolla kuukaudessa.

Myyminen käynyt 
hyvin haasteelliseksi
Kaivoksen myymistä konkurs-
sipesä pitää nyt haasteellisena, 
kun metallien hinnat ovat pohjil-
la. Pesänhoitaja Salla Suominen 
kertoo, että kaivosalueen myy-
misen vaikuttavia tekijöitä ovat 
nikkelin maailmanmarkkinahin-
ta, koneet ja malmion suuruus. 
Nikkelin hinta on nyt pohjilla. 
Hintakorjausta odotetaan vasta 
vuosina 2018-2019.

– Tiedossa olevia malmivaran-
toja on noin kahdeksi vuodeksi. 
Niitä on avolouhoksen reunalla 
ja osin maan alla. Kun louhinta 
lopetettiin, maanalainen kaivos 
täyttyi vedellä. Maanalaisen kai-
voksen tyhjentäminen vedestä 
pumppaamalla olisi oma iso in-
vestointinsa.

Joitain kaivoksen omistamia 
maa-alueita on asetettu myytä-
väksi, mikä sekin heikentää alu-
een myymistä.

– Koneet ja kaivoksen irtaimis-
ton myymme erilliskaupalla, mi-
käli päädytään kaivoksen sulkemi-
seen. Käytännössä sulkeminen tu-
lee, mikäli kaivostoiminnan luvat 

menetetään. Viranomaiskeskuste-
luissa on meille puhuttu kuukau-
sista, Suominen toteaa.

Sulkemistapapäätös 
hallinto-oikeudessa
Kaivoksen omistanut Belvedere 
Mining Oy ajautui konkurssiin 
joulukuussa 2015, jonka jälkeen 

kaivosalueen ylläpidosta alkoi 
vastata konkurssipesä. Ensisijai-
sena tavoitteena on ollut löytää 
kaivokselle ja sen rikastamolle 
uusi omistaja.

Konkurssipesää hoitaa Asian-
ajotoimisto Castren & Snellman 
Oy. Kaivosalueella työskentelee 
lisäksi ylläpitotehtäviin tarvittava 
kuuden hengen henkilöstö. Tär-
keimpiä tehtäviä kaivoksella ovat 
nyt rikastamon käyttövalmiuden 
säilyttäminen, jatkuva vedenkä-
sittely sekä joka keväinen pölyn-
torjunta.

– Alueen lopullista sulkemis-
tapaa koskeva päätös on käsitte-
lyssä Vaasan hallinto-oikeudes-
sa. Se on kaivosyhtiön aikainen 
asia. Kun kaivos oli toiminnassa, 
yhtiö vei asiaa rutiininomaisesti 
eteenpäin vuonna 2012. Kaikki 
kaivokset tarvitsevat sulkemista-
papäätöksen. Kaivosyhtiö valitti 
Pohjois-Suomen Avin päätökses-
tä. Siitä odotetaan nyt ratkaisua 
Vaasasta kesään mennessä, Salla 
Suominen kertoo.

Sulkemisurakkaa 
useiksi vuosiksi
Sulkemistavasta Avin ja kaivosyh-
tiön välillä oli kiistaa siitä, kuin-
ka paljon sulkemistoimiin pitää 
varata rahaa. Kaivosyhtiöltä on 

Hituran kaivos työllisti ennen toiminnan 
keskeytystä ja konkurssia ja 110 henki-
löä. ARKISTOKUVA TIMO TALUS

Hituran kaivos
 ● Hituran nikkelikaivos käynnistyi 

helmikuussa 1970 Nivalan Töllinpe-
rällä. Outokumpu myi kaivoksen ke-
väällä 2007 kanadalaiselle Belvede-
relle. Kaivoksen ollessa toiminnassa 
se työllisti 110 henkilöä.

 ● Toiminta on keskeytetty viisi ker-
taa nikkelin hinnan heikkenemisen 
takia. Viimeksi tuotanto keskeytet-
tiin kesäkuussa 2013 ja on keskey-
tyksissä edelleen.

 ● Kaivos rikasti louhittua malmia 
siten, että sivutuotteena syntyy 
tavanomaiseksi jätteeksi luokitel-
tavaa rikastushiekkaa runsaat 600 
000 tonnia vuodessa. Kaivos tuotti 
nikkeli-kuparirikastetta, joka sisälsi 
myös kobolttia, platinaa, palladiumia 
ja reniumia.

 ● Keväällä 2014 kaivoksen rikastus-
hiekka-alueelta levisi pölyhaittaa. Se 
todettiin erittäin hienojakoiseksi hie-
kaksi.

Hituran kaivoksen loppu lähellä
nyt vakuutena sulkemistoimiin 
2 miljoonaa euroa. Sitä pidetään 
eri asiantuntija-arvioilla vähim-
mäisrahana joka tarvitaan.

– Kyse on isoista maansiirto-
töistä. Sivukivikasat pitäisi käsi-
tellä ja  vedet pitäisi johtaa rikas-
tushiekka-alueelta. Kaivosalueel-
la on vesiä, joita ei sellaisenaan 

voi johtaa Kalajokeen. Konkurs-
sipesällä on nytkin alueella hen-
kilökuntaa valvomassa nimen-
omaan patoja ja vesien puhdis-
tusta. Jos kaivos suljetaan, rei-
lun 100 hehtaarin rikastushiekka-
alue peitetään tällä tietoa uusilla 
maamassoilla.

Pesänhoitaja Salla Suominen 

ja konkurssipesän ympäristö-
päällikkö Markus Latvala ker-
tovat, että sulkemissuunnitelma 
joudutaan tarkentamaan vastaa-
maan nykyistä tilannetta. Sulke-
misurakka kestäisi eri arvioiden 
mukaan 2-5 vuotta. Tarkempi 
suunnittelu tuo selvyyden aika-
tauluihin ja kustannuksiin.

Anne Mattila
anne.mattila@kalajokilaakso.fi 

Valma ja Telma ovat ensimmäi-
sen lukuvuoden aikana etsineet 
omia polkuja noin 120 henkilölle 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhty-
mä ( Jedu) kautta.

Valtakunnallisen opetussuun-
nitelman uudistuminen toi perin-
teisen talouskoulun, ammattis-
tartin sekä vammaisten ja maa-
hanmuuttajien koulutuksen tilalle 
ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavan koulutuksen, Val-
man, sekä työhön ja itsenäiseen 
elämään valmentavan koulutuk-
sen, Telman. 

Ensimmäisenä vuotena Val-
ma-koulutusta on annettu Haa-
pavedellä, Nivalassa, Oulaisissa, 
Piippolassa ja Ylivieskassa sekä 
vankilaopetuksena. Uusi ryhmä 
aloittaa Kalajoella ensi syksynä. 
Telma-koulutusta on annettu Haa-
pavedellä.

Noin puolet opiskelijoista ovat 
Jedun alueelta ja toinen puolikas 

seitsemästä vankilasta eri puolil-
ta Suomea.

Yksilöllisyys uusi 
ja uskomaton
Valma-työryhmän puheenjohta-
ja, apulaisrehtori Ritva Joki-Ko-
lehmainen sanoo, että kokemuk-
set ovat hyvät, vaikka ensimmäi-
sen vuoden aikana uutta opiske-
lumahdollisuutta on vasta tehty 

tunnetuksi.
– Koulutus on monipuolista, 

koska jokaisen opiskelijan on 
mahdollista valita oma polkun-
sa. Yksilöllisyys koulutuksen to-
teutuksessa on hyvä asia, mutta 
toisaalta vielä niin uusi, että opis-
kelijatkaan eivät sitä tahdo oikein 
uskoa, hän sanoo.

Nopeimmat löysivät oman am-
mattipolkunsa pian Valma-koulu-

tuksen käynnistyttyä ja siirtyivät 
tutkintotavoitteelliseen koulutuk-
seen. Oman ammattialan löytämi-
nen ei aina ole helppoa. Koulutus 
kestää vuoden, jona aikana on 
hyvä pohtia mitä haluaa tulevai-
suudeltaan.

Oulaisissa ryhmän koko on 
vaihdellut ensimmäisen vuoden 
aikana, koska Valmaan on pysty-
nyt tulemaan ja lähtemään jous-

tavasti.
Alkusyksystä opiskelijoille teh-

tiin testejä ja kartoituksia muun 
muassa kiinnostusten kohteista, 
vahvuuksista, kyvyistä, osaami-
sesta ja oppimistavoista. Tietojen 
perusteella opiskelijat suuntasivat 
tutustumaan eri oppilaitoksiin ja 
tiettyihin opintolinjoihin. 

Koulutuskokeiluissa opiskelijat 
menivät itseä kiinnostavan alan 
oppilaitokseen ja oppitunneille 
mukaan.

– Nämä ovat olleet erittäin an-
toisia, koska opiskelijat tarvitse-
vat paitsi tietoa myös kokemuksia 
siitä, millainen on mahdollinen 
tuleva opiskeluympäristö. Se on 
myös tärkeää, kokevatko voivansa 
kuulua joukkoon, opettaja Pau-
la Jaakkonen-Tanskala sanoo 
ja iloitsee, että jokainen haki yh-
teishaussa:

– Nyt pidetään peukkuja, että 
kaikille myös tulisi paikka. Osa 
on hakenut suorahaulla.

Tärkeä huomata, 
ettei ole yksin
Paula Jaakkonen-Tanskala luon-
nehtii ryhmää melko heterogee-
niseksi. Yhteishenki löytyi silti jo 
alussa. Perusryhmä otti mielel-
lään vastaan uusia opiskelijoita, 
ja avoimuus auttoi omien asioiden 
käsittelyssä niin opettajan kuin 
ryhmänkin tukemana.

– Ehkäpä yksi Valman vahvuus 
ja anti on se, että voi jutella va-
paasti omasta tilanteestaan sekä 
saada siihen apuja ja neuvoja niin 
opettajilta kuin myös opiskelu-
kavereilta. On tärkeä huomata, 
ettei ole asioiden kanssa yksin, 
opettaja sanoo ja jatkaa:

– Näitä henkisen kasvun paik-
koja ei nuorten elämässä ole tar-
peeksi. Nuorten täytyy voida poh-
tia, kyseenalaistaa ja ihmetellä 
ääneen sekä saada kysymyksiin-
sä vastauksia.

Kouluttaja Liisa Tuomainen 
on huomannut Ylivieskassa, mi-
ten tärkeä jokaisen on löytää oma 
ammatillinen polkunsa.

– Harjoittelemassa voi olla use-
ammassa paikassa, sillä ihan yhtä 
tärkeä tieto on se, että joku asia ei 
ole oma juttu kuin se, että löytää 
oman alansa, hän sanoo.

Valma ja Telma auttavat löytämään oman polun
Ensimmäisen 
vuoden koulu-
tuskokemukset 
hyviä

Nuorten täytyy voida 
pohtia, kyseenalaistaa ja 
ihmetellä ääneen sekä 
saada kysymyksiinsä 
vastauksia.

Pinja Vääräkangas haluaa opiskelemaan koulunkäyntiavustajaksi. Nyt hän on työharjoittelussa Rahkolan koulun eskari-
laisten ryhmässä.  KUVA HANNA SOINI

Luvat raukeavat, jos uutta ostajaa ei löydy lähiaikoina


