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Ãèáêîå, áûñòðîå è ïðîôåññèîíàëüíîå îáñëóæèâàíèå.
Íàõîäèìñÿ â ðåãèîíå Èòÿ-Óóñèìàà â Òåñéîêè.

Ïðîèçâîäñòâî ïîäõîäèò äëÿ ìàëåíüêèõ è ñðåäíèõ ïàðòèé.
Ñòàíäàðò ISO - 9002. Ñèñòåìà êà÷åñòâà è ýêîëîãè÷åñêèé

ñòàíäàðò ISO - 14000

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÍÀ ÒÎÊÀÐÍÛÕ ÑÒÀÍÊÀÕ CNC
Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ

www.helapala.fi
info@helapala.fi

Т. +358 44 051 5420

Ñòðîèòåëüíûå è îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû
Âñå íåîáõîäèìûå ðàáî÷èå èíñòðóìåíòû

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ!

www.rautanet.fi

Ïðè ðàáîòå èñïîëüçóåì ñîâðåìåííåéøèå ïðîãðàììû: 3D cad Catia, SolidWorks, ProE and Vertex

Ищем для совместной работы компаньонов

Cadring Oy — ïðîåêòíîå áþðî, çàíèìàþùååñÿ
òåõíè÷åñêîé ðàçðàáîòêîé è ñîâåðøåíñòâîâàíèåì èçäåëèé.

Turku
Tel:   +358 207 62 2640 Fax:  +358 207 62 2641

Tampere
Tel:   +358 207 62 2644 Fax:  +358 207 62 2645

Ïîëíûé ñïåêòð óñëóã: ìåõàíèêà, ãèäðàâëèêà, ïíåâìàòèêà, ýëåêòðî-è
àâòîìàòè÷åñêèå ðàçðàáîòêè, à òàêæå óñëóãè ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ.
Íàøåé ñôåðîé äåÿòåëüíîñòè, â îñíîâíîì, ÿâëÿþòñÿ ðàçðàáîòêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ðà-
áî÷èõ ìàøèí. Îáñëóæèâàåì íà ðóññêîì ÿçûêå. Íàøè îôèñû íàõîäÿòñÿ â Òóðêó è Òàìïåðå.

Sisä-Suomen käyttövesitekniikka
Niementie 27 35820 Mänttä

tel. +358-40-5744606
www.vedenpuhdistus.com

Áàññåéíû äëÿ ó÷àñòêà è äæàêóçè

www.luomanloghomes.fi
mail@domik.fi

Свой деревянный
дом —
воплощение
мечты!

Тел. +358 456770021
Тел. +358 468112866
(Говорим по	русски)

Luoman Log Homes Oy

Tilastokeskuksen mukaan ul-
komaiset matkailijat yöpyi-
vät vuonna 2007 suomalai-

sissa majoitusliikkeissä 7% enem-
män kuin vuonna 2006. Suomi
houkutteli lisää erityisesti venäläi-
siä matkailijoita. Heidän yöpymi-
set lisääntyivät 26%.  Suomen
vuoden 2007 matkailutulot olivat
ennätykselliset 2,1 miljardia eu-
roa. Venäläiset toivat ennätyspo-
tista yli neljäsosan.

Uudet ennätykset vaativat
panostusta

Uusien ennätysten synty on nyt
yhä haasteellisempaa kotimaisen
kulutuskysynnän tasaantumisen
tähden. Palkansaajien tutkimus-
laitoksen (PT) elokuussa 2008 an-
taman ennustuksen mukaan Suo-
men kokonaistuotanto kasvaa
vuonna 2008 vain 3,0% ja vuon-
na 2009 enää 1,7%. Suomalaisen
kulutuksen kasvu hidastuu ja
vuonna 2008 työttömyysaste

Venäjä oli viime vuonna Suo-
men toiseksi tärkein kaup-
pakumppani. Se oli tuonnis-

sa Suomen suurin ja viennissä
Saksan ja Ruotsin jälkeen kolman-
neksi suurin kauppakumppani.
Vuonna 2007 viennin arvo oli 6,7
miljardia euroa ja tuonnin 8,4 mil-
jardia euroa.

Kuluvan vuoden luvuissa
Venäjä on noussut ykköseksi

Venäjän vientiä harjoittaa kol-
misentuhatta suomalaisyritystä.
Luvusta näkee, että myös pienet
ja keskisuuret yritykset ovat aktii-
visesti pyrkimässä Venäjän mark-
kinoille. Suomalaisyritykset työl-
listävät Venäjällä arviolta 35 000
ihmistä.

Suomesta tehtiin noin puoli
miljardia euroa suoria sijoituksia
Venäjälle vuonna 2007. Suoma-
laiset yritykset ovat investoineet
tuotantoon, kauppaan ja muihin
palveluihin noin neljä miljardia

Kauppa yhdistää

Venäläiset matkailijat toivat
550 miljoonaa euroa

euroa. Suoria investointeja on
tehnyt arviolta sata yritystä. In-
vestoinnit ovat kohdistuneet eri-
tyisesti sähkön ja lämmön tuo-
tantoon, metsä- ja puunjalostus-
teollisuuteen, kustantamiseen ja
painamiseen, telekommunikaati-
oon, elintarvike- ja rakennusteol-
lisuuteen sekä tukku- ja vähittäis-
kauppaan.

Alueellisesti investoinnit ovat
painottuneet Pietariin ja Luoteis-
Venäjälle, jossa Suomi on kolmen
tärkeimmän ulkomaisen inves-
toijan joukossa. Investointeja on
myös tehty tai suunnitteilla Mos-
kovassa ja Moskovan alueella
sekä Uralin, Nizhni Novgorodin,
Permin, Sverdlovskin ja Kalugan
alueilla.

Uusi kiinnostus yhteistyöhön
on virinnyt Murmanskin alueella
ja laajemminkin Barentsin alueel-
la toteutuvien investointien sekä
niitä tukevien palvelujen ja liiken-
nehankkeiden toteuttamisessa.

Suurimmat hankkeet liittyvät
energiaan, rakentamiseen, sata-
matekniikkaan ja kaivosalaan.
Murmanskin alueella on kiinnos-
tusta koulutettua suomalaista
työvoimaa ja osaamista kohtaan.
Suomalaisilla yrityksillä taas on
vahvaa osaamista mainituilla
aloilla sekä kokemusta arktisista
olosuhteista. Niinpä viime touko-
kuussa johdollani toteutettu yri-
tysten viennin ja kansainvälisty-
misen edistämismatka keräsikin
monialaisen, korkeatasoisen ja
suuren osanottajajoukon.

Pohjoisten alueiden mahdolli-
suuksien hyödyntämisessä ovat
avainasemassa strategiset liiken-
neyhteydet. Näitä ovat esimerkiksi
Murmanskin sataman kehittämi-
nen, Salla-Kantalahti ratayhteys
sekä teiden parantaminen. Myös
jatkuvan lentoyhteyden aikaan-
saaminen yhdistämään Mur-
manskin aluetta ja Pohjois-Suo-
mea on tärkeä tavoite, jonka us-

kon toteutuvan lähitulevaisuu-
dessa.

Suomi on toiminut rajatylittä-
vän yhteistyön edelläkävijänä ja
pohjoisen ulottuvuuden arkkiteh-
tina. Pohjoisen ulottuvuuden po-
litiikan toteuttamiseen osallistu-
vat myös pohjoiset alueneuvos-
tot, joissa aktiivista roolia näytte-
levät myös aluetason toimijat.
Pohjoisen ulottuvuuden käytän-
nön saavutuksena on kumppa-
nuusmallin kehittäminen, ensin
ympäristö- sekä sosiaali- ja terve-
ydenhuollon aloilla ja nyt uusim-
pana valmisteilla on liikenne- ja
logistiikakumppanuus.

Suomen ja Venäjän lähialueyh-
teistyö tukee maidemme välisiä
hyviä naapuruussuhteita ja myös
kaupallis-taloudellisen yhteistyön
edistämistä. Lähialueyhteistyössä
toteutetaan mm. yritystoimintaa
edistäviä hankkeita liikenteen, lo-
gistiikan, tullin ja investointien
alalla. Pk-yritystoiminnan tueksi
on lähialueille perustettu yritys-
palvelukeskuksia sekä tuettu yri-
tysten henkilökunnan koulutusta.
Lähialueyhteistyötä tullaan jat-
kossa suuntaamaan aiempaa
enemmän taloudellisen yhteis-
työn edistämiseen.

Ulkoasiainministeriön koordi-
noimista lähialueyhteistyövarois-
ta on osoitettu erillinen suoma-
laisten pk-yritysten hankevalmis-
teluun tarkoitettu määräraha,
jonka ensisijaisena tarkoituksena
on alentaa yritysten kynnystä
suunnitella ja aloittaa yhteistyö
Venäjällä venäläisen partnerin
kanssa. Rahoitettavilla hankkeil-
la pyritään käynnistämään tai
edelleen kehittämään suomalais-
venäläistä yhteistyötä yritystoi-
minnan sektorilla.

Suomi tukee lähialuevaroin
myös suomalaisten kansalaisjär-
jestöjen yhteistyöhankkeita lähi-
alueillaan Venäjällä. Hankkeet
kohdistuvat ensisijaisesti sosiaali-
ja terveysalalle, mutta myös mm.
ammattijärjestötoiminnan kehit-
tämishankkeita on toteutettu.

Tiedon lisääminen Suomesta ja
Venäjästä on tärkeä elementti,
jota etenkin pk-yritykset  molem-
min puolin rajaa tarvitsevat. Siksi
me ulkoministeriössä arvostam-
me Kauppatien toimintaa. Toivo-
tamme julkaisulle menestystä sen
jo 15-vuotisella taipaleella.

nousee 6,5%:iin. Näiden näkymi-
en valossa on matkailuyrittäjän
panostettava yhä enemmän ulko-
maisen matkailijan löytämiseen.

Ukko-Kolin rinteessä toimivan
Koli-hotellin hotellinjohtaja Tuo-
mas Pesonen kertoo toimineensa
puolitoista vuotta Kolilla. Tänä ai-
kana venäläisten matkailijoiden
määrä on kasvanut huomattavas-
ti. Vuonna 2007 venäläisten suh-
teellinen osuus muihin ryhmiin
kasvoi 3%, kun ulkomaisten mat-
kailijoiden määrä oli 16% kaikista
matkailijoista. Venäläisten matkai-
lijoiden osuus oli 8%, saksalaisten
4% ja espanjalaisten 3%. Hotellin-
johtaja lausahtaa venäläisten
merkittävyydestä toimialalle: - Toi-
vottavasti kehitys jatkuu ja uÔudet
venäläiset löytävät meidät.

Venäläiselle matkustajalle on
erityisesti uusi vuosi tärkeä sekä
tämän jälkeiset viikot venäläiseen
jouluun saakka. Myöhemmin tal-
vella tehdään myös lasketteluvii-

konloppuja. Kausi saisi kuitenkin
jatkua yrittäjän näkökulmasta. Ke-
sällä saksalaiset ja espanjalaiset
suosivat Kolia. Venäläiset eivät ole
löytäneet vielä samalla tavalla
Kolin kesää.

Kolin valttina on suomalaiseen
kulttuurin syvästi jälkensä jättä-
nyt kansallismaisema. Valokuvaa-
jat ja maalaustaitelijat ovat tunte-
neet Kolin jo kauemmin. Hotelli-
majoitus ei muodosta koko kuvaa,
koska venäläiset viihtyvät myös
mökkimajoituksessa.

Suomessa paremmat hinnat
Mustavaaran johtaja Jouko Kak-

konen kertoo, että venäläisiä käy
vaaran rinteillä tasaisesti. Venäläis-
ten laskettelijoiden määrä on ta-
saisesti toki lisääntynyt. Tammi-
kuu on venäläisten laskettelijoi-
den tärkeintä aikaa.

Lähialueen tax free –mahdolli-
suudet ja Joensuun läheisyys tuo-
vat myös laskettelijoita rintee-

seen. Kakkonen toteaa Venäjältä
saapuvasta laskettelijasta, että
tämä on ”automerkkien valossa
vauraampaa väkeä, olisikohan he
niitä ’uusrikkaita’, ehkä 30–45 vuo-
ta vanha perheellinen, vaikka toki
myös ryhmiä saapuu”. Venäläisten
osuus on laskettelijoista 7—8 %.

Venäläisten laskettelijoiden ja
hiihtäjien suosion tärkeä tekijä on
suomalaisten latujen ja rinteiden
hyvä kunto sekä venäläisiä rintei-
tä edullisemmat hinnat.

Venäläisen laskettelijan jättä-
mä yli 550 miljoonan euron hyö-
ty Suomen kansantaloudelle ei
synny vain laskettelurinteiden
tuloksesta, vaan myös lähialuei-
den muista ostoksista. Joidenkin
laskettelukeskusten lähettyvillä
on kirkoissa järjestetty venäläi-
sen joulun aikana myös venäjän-
kielistä palvelua. Kokonaisuus luo
sen hyvän laadun, jota venäläi-
nen arvostaa.

Juha Molari

Paavo Väyrynen
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri

Paavo Väyrynen


