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Maksuajan korko 0 % ja kulut 0 €. Tuotteita rajoitettu erä, 1 kpl/asiakas. Laitteiden värit ja saatavuus vaihtelee myymälöittäin. Vaihtohyvitys: Hyvitämme toimivasta ja ehjästä puhelimesta tai tabletista
vaihdossa uuteen 20–414 €. Yksi hyvitys / laite. Hyvitys ei voi ylittää uuden laitteen hintaa. Pidennetty takuu: Ostamaasi puhelimeen tai tablettiin 36 kk takuu mikäli valmistajan myöntämä takuu on lyhy-
empi. Takuu kattaa laitteen valmistusviat, kun laitetta on käytetty asianmukaisesti ja ohjeiden mukaan. Pidennetty takuu on voimassa 01.03.2016 ja tämän jälkeen Samsung Experience Storesta ostetuille
matkapuhelimille ja tableteille.
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Samsung Superpäivät

569€
Samsung Galaxy
S6 edge 32 Gt

norm. 599 €
tai 23,70 €/kk/24kk
yht. 568,80 €

Etusi

30€

rajoitettu erä 20 kpl/myymälä

Etusi

100€

449€
Samsung
Galaxy Tab S2 9.7”

norm. 549 €
tai 18,69 €/kk/24kk
yht. 448,56 €

Huipputarjoukset laatuvalikoimasta.
Lisää huipputarjouksia löydät
myymälästämme.

289€
Samsung
Galaxy S5 Neo

norm. 349 €
tai 12,03 €/kk/24kk
yht. 288,72 €

Etusi

60€
Etusi

9€

489€
Samsung
Galaxy S6 32 Gt

norm. 498 €
tai 20,37 €/kk/24kk
yht. 488,88 €

Etusi

30€

269€
Samsung
Galaxy A3 2016

norm. 299 €
tai 11,19 €/kk/24kk
yht. 268,56 €

Timo Anttila
Turun Sanomat, Salo

Terveydenhoidon ohjelmisto- 
ja sisällöntuotantoa, mobiili-
pelaamista, uusi ratkaisu käsi-
enpesuun yleisötapahtumissa, 
tutkimuslaitteita bioanalytiik-
kaan ja älykkäitä ratkaisu aurin-
kosähkön optimointiin. 

Siinä joitakin teemoja, joita 
Saloon toissa, viime ja tänä 
vuonna aloittaneet yritykset 
ovat ryhtyneet kehittämään 
Salossa.

– Me olemme neljä salolaista 
ja yksi turkulainen perheenisä, 
jotka perustimme Protohousen 
joulukuussa. Meillä on start up 
-yritys, jonka perustajien kes-
ki-ikä, 49,8 vuotta, ei varmaan 
vastaa normaalia käsitystä start 
up -yrittäjästä, yksi Protohou-
sen perustajista Jari Surakka 
hymyilee.

Protohouse on muotoilu-, 
markkinointi- ja tuotekehi-
tysmallien tekeminen. Siinä 
se käyttää muun muassa  3D-
printtaus- ja laserleikkaustek-
nologioita. Surakalla, kuten 
hänen yhtiökumppaneillaan-
kin, ovat juuret syvällä ensin 
Nokian ja sitten Microsoftin 
tuotekehityksessä. Protohou-

sella oli maanantaina yhtiön 
90. päivä toiminnassa.

Protohouse oli yksi kymme-
nestä salolaisesta start up 
-yrityksestä, jotka esittäytyivät 
yleisölle Yrityssalon järjestä-
mässä tapahtumassa Salossa. 
Esittäytymisellä otettiin etuno-
jaa ja harjoiteltiin tulevaa esiin-
tymistä Turussa ensi viikolla 
järjestettävään kansainväliseen 
The Shift -tapahtumaan, jossa 
start up -yritykset esitellään 
sijoittajille.

– Salossa on tänä vuonna pe-
rustettu 92 uutta yritystä eli 
jonkun verran enemmän kuin 
viime vuonna tähän aikaan. Voi 
sanoa, että täällä on jonkinlai-
nen start up -pihinä käynnissä, 
kehittämispäällikkö Maija Pir-
vola Yrityssalosta sanoo.

Hän on toiveikas, että No-
kian ja Microsoftin raunioil-
le syntyneet uudet salolaiset 
yritykset auttavat Salon koko 
elinkeinoelämään.

– Me toivomme tänne pää-
omasijoituksia ja uusia ide-
oita, jotka auttavat myös jo 
toimivia salolaisia yrityksiä 
uudistumaan. Työpaikat ovat 
tietenkin se tärkein juttu.

Työttömyys on edelleen iso 
ongelma Salossa, vaikka vuo-
den lopulla Microsoftilta lop-

putilin saaneet tuotekehittäjät 
eivät olekaan jääneet paikoil-
leen paisuttamaan kaupungin 
työttömyyslukuja.

– Virallinen tylöttömyyspro-
sentti on 16,5 prosenttia, mut-
ta me puhumme mieluummin 
pääluvusta. Yli 5 000 ihmistä 
joko suoraan työttömänä tai 
erilaisten työvoimatoimen-
piteiden kohteina, Pirvola 
laskee.

Yksi maanantaina esittäytyneis-
tä yrityksistä oli Sola Sense, 
joka tekee älykkäitä ratkaisuja 
aurinkosähkön monitorointiin 

ja optimointiin. Yhtiö on perus-
tettu viime vuonna, kun Timo 
Huuhtasen ja Ville Tulosen 
työ ensin Nokialla ja sitten 
Nokian liiketoimintoja hank-
kineella Renesasilla ja Broad-
comilla päättyi.

– Me olemme ehkä päässeet 
sen ensimmäisen shokkivai-
heen yrittäjinä. Se ensimmäi-
nen shokki tuli siitä, kun rahaa 
ei tullut vielä mistään sisään, 
mutta kulut olivat päällä täy-
sillä. Se hirvitti, Huuhtanen 
muistelee.

Kolmas maanantaina esit-
täytyneistä start up -yrityksis-

tä oli RCPSW, jonka liikeidea 
perustuu osakkaiden ja työn-
tekijöiden Nokiassa, Microsof-
tissa ja muutamassa muussa 
yrityksessä hankkimaan koke-
mukseen.

– Meitä on 15, joista useim-
milla on 20–30 vuoden ohjel-
mistokokemus. Ohjelmistojen 
määrä laitteissa kasvaa, kun 
digitalisaatio etenee jas me 
haluamme ottaa siitä osam-
me, yrityksen toimitusjohtaja 
Turkka Laakkio kertoo.

Nettisivujensa mukaan RC-
PSW tekee tilauksesta tuo-
tekehityksestä systeemi-in-

tegraatioon ja jopa projektin 
johtamiseen.

– Meillä ei ole pahaa sanaa sa-
nottavana Nokiasta eikä Micro-
softista. Ne opettivat paljon ja 
niissä saatiin kansainvälistä ko-
kemusta. Nyt kun ei enää olla osa 
isoa yritystä, on taas opeteltava 
uusia asioita, Laakkio miettii.

– Aika moni meistä Micro-
softilta lähteneistä on saanut 
töitä ja noin 50 yritystäkin on 
perustettu. Ensi syksynä on 
viimeinen aika värvätä Micro-
softilta lähtemään joutuneita 
tuotekehittelijöitä, koska kaik-
ki ovat jo töissä.

Nokian raunioille 
sikiää yrityksiä Salossa
Salossa pöhisee start up -kuume. 
Nokian entiset tuotekehittäjät 
arvelevat, ettei Salossa enää 
ensi syksynä ole it-osaajia 
työttömänä.   

FAKTA

Terveydenhuoltoa 
ja käsienpesua

■■Healthfox Oy. Terveyden-
huollon ohjelmistopalvelut.

■■ Ikoniac Oy. Mobiilipelien 
kehittäminen.

■■Kleenu Oy. Uudenlainen liina 
käsienpesuun.

■■Microatmos Oy. Tutkimus-
laitteiden suunnittelu bio- 
analytiikkaan.

■■Neolitics Oy. Optinen spektro-
metri mm. lääketieteen tarpei-
siin.

■■Protohouse Oy. 3D-printtaus- 
ja laserleikkausteknologia tuote-
kehityksessä.

■■RCPSW Oy. Tuotekehitys,  
projektijohtaminen  
ja konsultointi.

■■Soficta Oy. Teolliset  
ohjelmistot, ICT-ratkaisut.

■■Sola Sense Oy. Älyä aurinko-
sähköön.

■■Thinger Oy. Esineiden  
yksilöllinen internet. 

Nokian ja Microsoftin jäljiltä moni yritys havittelee liitoon lähtemistä. Kuvassa vasemmalta Sola 
Sensen Ville Tulonen ja Timo Huuhtanen, Protohousen Jari Surakka sekä RCPSW:n Kimmo Kummala ja 
Turkka Laakkio.

TS/LENNART HOLMBERG

Mia Peltola, STT
Helsinki

Turun hovioikeus on ko-
rottanut tuomioita ihmis-
kauppajutussa, jossa nais-
ta pidettiin yli neljä vuotta 
vankina. Nainen synnytti 
vangitsijalleen neljä lasta.

Hovioikeus tuomitsi 
naista vankina pitäneen 
miehen muun muassa 
törkeästä ihmiskaupasta 
ja lapsikaappauksesta vii-
deksi vuodeksi ja kahdek-
saksi kuukaudeksi vanki-
laan. Miehen tytär sai nel-
jä vuotta vankeutta muun 
muassa osittain nuorena 
henkilönä tehdystä tör-
keästä ihmiskaupasta ja 
törkeästä petoksesta.

Oikeuden mukaan van-
kina pidetyn naisen nuori 
ikä sekä yli neljä vuotta 
kestänyt vankeusaika oli 
huomioitava korottavana 
tekijänä rangaistuksissa.

Pirkanmaan käräjäoi-
keudessa isän tuomio oli 
kolme vuotta ja kymme-
nen kuukautta vankeutta 

ja tyttären kaksi vuotta 
ja kahdeksan kuukautta.

Naisen vankina pitä-
miseen ja alistamiseen 
johtanut tarina alkoi net-
titapaamisesta vuonna 
2010. Uhri oli tavannut 
tyttären ensin netissä. Ty-
tär oli puolestaan esitellyt 
isänsä uhrille serkkunaan.

Isä ja tytär houkutteli-
vat nuoren naisen mat-
kaansa, ja pikku hiljaa elä-
mä muuttui uhrin mukaan 
sellaiseksi, ettei hän saa-
nut liikkua vapaasti. Joku 
vahti naista jatkuvasti.

Uhri synnytti miehelle 
neljä lasta, jotka syntyi-
vät vuoden välein. Lapset 
merkittiin miehen tyttä-
ren nimiin. Nuorin lapsis-
ta syntyi naisen päästyä 
vapaaksi. Kaksikko sai 
uhkailemalla ja väkival-
lalla nuoren naisen us-
komaan, ettei hänellä ole 
muuta vaihtoehtoa kuin 
alistua isän ja tyttären 
määräysvaltaan. Nainen 
yritti myös paeta, mutta 
yritykset estettiin väki-
vallalla.

Nainen vuosia 
vankina – hovi 
korotti tuomioita

HELSINKI Lääkärinä esiintynyt Esa Laiho on syyttäjien 
näkemyksen mukaan tietoisesti riskeerannut poti-
laidensa turvallisuuden. Riski on korostunut silloin, 
kun Laiho on hoitanut vaativia potilaita yksinään.

Syyttäjät katsovat, että Laiholla ei ole ollut kykyä 
arvioida potilaiden kokonaistilannetta. Sen sijaan Laiho 
on lääkinnyt yksittäisiä oireita ja vältellyt vastuuta sy-
säämällä sitä muille. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta 
Rinkinen totesi, että käsillä on tahallisuustilanne, josta 
ei ole korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä. Tilanne 
ei ole rinnastettavissa oikean lääkärin hoitovirheisiin. 
Syyttäjät esittävät rangaistusvaatimuksensa tiistaina, 
jolloin kuullaan puolustuksen loppulausunto. STT

Syyttäjät: Laiho riskeerasi 
tietoisesti potilaidensa terveyden


