
 
ELECSTER OYJ    PÖRSSITIEDOTE 23.2.2017   KLO 8:40 
 
Elecster Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu  
 
Jarmo Halonen siirtyy eläkkeelle Elecster Oyj:n toi mitusjohtajan tehtävästä 
28.2.2017. Hän on johtanut Elecsteriä vuodesta 1988  alkaen. 
 
Elecster Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeks i toimitusjohtajaksi ja 
johtoryhmän puheenjohtajaksi KTM Arto Kinnusen (s. 1962). Hän aloittaa tehtävässään 
1.3.2017. Kinnunen on tällä hetkellä Elecster Oyj:n  varatoimitusjohtaja. Hän toimii 
myös konserniyhtiö Sandudd Oy:n toimitusjohtajana j a jatkaa siinä tehtävässä 
edelleen.  
 
Jarmo Halosen lähes 30-vuotisella toimitusjohtajaka udella Elecster on kasvanut ja 
saavuttanut aseman yhtenä oman alansa merkittävimmi stä kansainvälisistä toimijoista. 
Haluan kiittää Jarmoa hänen erinomaisesta työstään ja olen iloinen, että hän on 
valmis edelleen jatkamaan yrityksen hallituksessa. Arvostan Jarmoa myös siitä, että 
hän on onnistunut löytämään ja sitouttamaan erinoma isen henkilöstön, jonka ansiosta 
tämä muutosvaihe voidaan toteuttaa onnistuneesti, s anoo Jukka Halonen, Elecsterin 
hallituksen puheenjohtaja. 
 
Arto Kinnunen on työskennellyt konsernissa 20 vuott a ja on sinä aikana osoittautunut 
osaavaksi ja yrityksen arvomaailmaan sitoutuneeksi johtajaksi, joten olen 
luottavainen siihen, että Elecsterin kehitys tulee jatkossakin olemaan suotuisaa, 
Jukka Halonen jatkaa. 
 
Päätökseni lopettaa Elecsterin toimitusjohtajana sy ntyi hiljalleen viimeisen vuoden 
aikana. Kahdenkymmenenyhdeksän vuoden ura Elecsteri n toimitusjohtajana on ollut 
antoisa ja vaiherikas. Tässä tilanteessa koen, että  olemme yhdessä osaavaan 
henkilöstömme kanssa onnistuneet ja yritys on eritt äin hyvissä asemissa kohtaamaan 
tulevat haasteet. Tunnen, että voin tyytyväisenä ja  rauhallisin mielin siirtää 
viestikapulan seuraajalleni. Haluan lausua suuren k iitoksen kuluneesta kaikille 
nykyisille ja entisille työtovereilleni, sanoo Jarm o Halonen.   
 
Tunnen itseni etuoikeutetuksi saadessani aloittaa h yvin johdetun ja perustaltaan 
vahvan yhtiön toimitusjohtajana. Haluan omalta osal tani kiittää Jarmo Halosta 
erinomaisesti tehdystä työstä. Viimeisen puolen vuo den ajan olemme toimineet 
läheisessä yhteistyössä Jarmon kanssa ja olen nähny t, että arvomaailmamme ja tapamme 
johtaa ovat hyvin samankaltaiset. Tämän johdosta ti edän, että Elecster Oyj:n 
toiminnan kulmakivinä tulevat jatkossakin olemaan l uotettavuus ja asiakaslähtöisyys, 
toiminnan kannattavuutta unohtamatta, Arto Kinnunen  mainitsee.    
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