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Новое строительство и ремонт:
— дачи
— частные и секционные дома
— бревенчатые дома

А также в продаже готовые построенные объекты в Эно:
— дачи готовые и строящиеся

в Йоенсуу:
— квартиры в этажных домах, отремонтированные
— квартиры в секционных домах, также строятся новые

Подрядные строительные работы
в Восточной Финляндии

Спрашивайте доп. информацию и фото по: petri.klemm@telemail.fi
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В ПРОДАЖЕ: КРАСКИ, ОБОИ,
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Osakekurssien ja raha-arvon
muutokset ovat tuottaneet
vaikeuksia yksityisille ihmi-

sille, yrityksille ja julkistaloudelle
kaikkialla maailmassa. Arvo ei pe-
rustu kuitenkaan varsinaisesti kurs-
sien vaihteluun tai rahan vaihto-
kurssiin, vaan työn tuottamaan ar-
voon, jonka tuotanto- ja palvelu-
prosessien aikana yritys saa tuotet-
tua asiakkaansa iloksi.

Venäjä on ilmoittanut, että tam-
mikuussa 2009 on BKT laskenut 8,8
% vuoteen 2008 verrattuna. BKT:n
laskuun on ollut pääasiallisena syy-
nä energian hinnanlasku ja energi-
an kulutuksen väheneminen. Vuo-
den 2009 BKT-odotus on nyt -2,2%,
kun aiemmin se oli vain -0,2%. Ros-
statin mukaan kiinteät investoinnit
laskivat tammikuun 208 lukuun ver-
rattuna jopa 15,5%.

Vuoden 2009 inflaatioennustetta
on myös hiukan heikennetty
13%:sta 13–14%:iin. Aleksei Kudrin
on puhunut 14%:sta. Venäjä otak-
suu ulkomaankaupan säilyvän
vuonna 2009 yhä positiivisena,
vienti ylittää tuonnin, mutta tämä ei
kuitenkaan riitä korvaamaan vaih-
totaseen alijäämää, joka syntyy pää-
omien ulosvirtauksesta ja kansain-
välisten velkojen maksuista.

Venäjälle saapunut lama on hil-
jentänyt suomalaisia satamia, ja sen
myötä satamakuntien taloudet jou-
tuvat ahtaalle. Kotimaisen ja ulko-
maisen kaupan hiljentyminen on
aiheuttamassa huomattavan kriisin
erityisesti Suomen kuntatalouteen,
koska yhteisöveroja kertyi tammi-
kuussa 2009 enää vain viidesosa
edellisvuoden määrästä. Tällaisella
tulokertymällä on mahdotonta pi-
tää yllä normaalia kunnallista toi-
mintaa Suomessa.

Kulutus kasvaa Venäjän
metropoleissa

Pääministeri Vladimir Putin on
korostanut sosiaaliseen huoltoon
pistettävää panostusta tämän la-
man aikana, vaikka tämä merkitsisi
hetkellisesti valtiotalouteen ikäviä
lukuja. Toisaalla nämä panostukset

pitävät yllä kansalaisrauhaa ja jon-
kinlaista ostovoimaa. Usein tapah-
tuva virhe on olettamukset, joiden
mukaan Venäjältä olisivat jo kadon-
neet ostovoimaiset kuluttajat länsi-
maiselta laatutavaralta. Jopa Helsin-
gin Sanomissa 6. maaliskuuta luo-
tiin kuvien kera uskomusta, jonka
mukaan venäläisistä kioskeista oli-
sivat jo laatulehdet hävinneet. Sitä
vastoin vain halpa kävisi kaupaksi.
Tämä on kuitenkin perätön usko-
mus: yhtä hyvin kuin 90-luvun ta-
lousongelmissa, jotka olivat Venä-
jällä kuitenkin huomattavasti ny-
kyistä pahemmat, on Venäjällä aina
monia miljoonia rikkaita, joita ny-
kyinen talouskriisi ei juuri rajoita
ostopäätöksissä.

Venäläinen Romir-tutkimuslaitos
kertoi helmikuussa 2009 Gallup In-
ternationalin kanssa tekemästään
haastattelututkimuksesta, jossa sel-
vitettiin ihmisten huolestuneisuut-
ta tulevaisuuden suhteen eri puo-
lilla maailmaa. 62% ihmisistä vasta-
si ympäri maailmaa, että he ottavat
tapahtumat sellaisina kuin ne tule-
vat, mutta 33% kertoi taipumuksen-
sa murehtia tulevaa. Venäläisistä
59% kertoi ottavansa tapahtuman
vastaan sitten kun ne tulevat, mut-
ta 36% murehti jo etukäteen tunte-
matonta tulevaisuutta. Keski- ja Itä-
Euroopassa ihmiset tunsivat hyvin
samalla tavalla, kun taas Afrikassa
ihmiset murehtivat vähemmän ja
Latinalaisessa Amerikassa enem-
män. Albanialaiset ja italialaiset oli-
vat eniten murehtivia, ja vähiten
murehtivien joukossa oli yllättäen
myös ruotsalaiset – poikkeuksena
eurooppalaiseen yleiseen tapaan.
Venäjällä onnellisuus näytti koske-
van erityisesti vauraita, nuoria aikui-
sia ja kaupunkilaisia, kun taas elä-
keläiset olivat vähemmän onnellisia
kuin muualla Euroopassa.

Romir-tutkimuslaitos selvitti
myös kuluttajien käyttäytymistä 9-
15. helmikuuta 2009. Moskovassa ja
Pietarissa kotitalouksien kulutus
kasvoi lamapuheista huolimatta.
Moskovassa kasvu oli 11,8% ja Pie-

tarissa 11,5% edellisviikkoon verrat-
tuna. Miljoonan asukkaan kaupun-
geissa kulutus pysyi entisellään ja
pienemmissä kaupungeissa
(500 000 – 1 miljoona) kotitalouk-
sien kulutus tipahti huomattavasti
(-12,3%). Vuotta aiempaan tilantee-
seen nähden Moskovassa kotitalo-
udet lisäsivät tammikuussa 2009
kulutusta jopa 47,1%, Pietarissa
19,2% ja miljoonan asukkaan kau-
pungeissa 15,1% sekä alle miljoo-
nan asukkaan kaupungeissa 25,7%.

Federaatiohallinnon tulot
Suomen Pankin Siirtymätalouksi-

en tutkimuslaitoksen maaliskuussa
2009 julkistettujen tietojen mukaan
Venäjän Federaatiohallinnon osuus
BKT:sta odotetaan edelleen jopa
kasvavan, vuoden 2008 22,3%:sta
vuonna 2009 29,9%:iin, kun sitä vas-
toin menojen osuus vähenee
18,2%:sta (2008) 16,0%:iin (2009).
Kasvua toki selittää toki myös BKT:n
lasku, jolloin kasvava prosentti-
osuus ei tarkoita lisääntyviä reaali-
sia tuloja. Kaikesta huolimatta tämä
kertoo, että Venäjällä Federaatiohal-
linto voi talouslamasta huolimatta
kohtuullisesti, tilanne on toinen
kuin esimerkiksi Suomessa.

Teollisuustuotannon muutos on
sitä vastoin ollut tammikuussa 2009
16%:a negatiivinen ja kiinteiden in-
vestointien muutos 15,5%:a nega-
tiivinen. Nämä luvut ovat hyvin on-
gelmallisia suomalaisille teollisuus-
tarvikkeiden myyjille. Investointeja
siirretään tänä aikana, kun lama on
hidastanut tuotannon pyörät. Seu-
rauksena ovat kuitenkin tarpeellis-
tenkin investointien viivästyminen
ja tuotannon tehokkuustappiot sit-
ten lähitulevaisuudessa, jolloin teol-
lisuuslaitosten pitäisi jo tuottaa
tuotteita runsaasti.

Suomen Pankin Siirtymätalouksi-
en tutkimuslaitos ei ennusta Venä-
jälle vuodelle 2009 merkittävää in-
flaation yltymistä vuoteen 2008
verrattuna.

Edulliset työmarkkinat
Keskipalkka hiukan laskee, 608

dollarista (2008) 500 dollariin
(2009). Tämä palkka on kuitenkin
edelleen huomattavasti parempi
kuin vuoden 2006 ansiotaso Venä-
jällä (408 USD).

Tästä näkökulmasta katsottuna
viejä voi muistella vuoden 2006 jäl-
keistä ostovoimaa, kun arvioi venä-
läisten kykyjä tavaroiden ja palve-
luiden hankintoihin. Venäjälle aset-
tautuva suomalainen yritys saa jopa
hyötyä palkkatason hienoisesta las-
kusta, koska työntekijäkustannuk-
set ovat laskeneet ja työntekijät
ovat entistä myönteisempiä työ-
suhteen tekemiseen luotettavan
suomalaisen yrityksen kanssa.

Venäjän valuuttavaranto on hu-
vennut nopeasti, mutta se on edel-
leen 384.1 miljardia dollaria, mikä
on vähemmän kuin vuoden 2007
lopulla, mutta kuitenkin enemmän
kuin vuoden 2006 lopulla. Globaa-
listi arvioituna Venäjän valuuttava-
ranto on erityisen huomattava suu-
ruudessaan. Venäjän valuuttavaran-
non supistuminen on kuitenkin
vuoden 2009 puolella jo hidastu-
nut. Valuuttavaranto oli helmikuun
lopussa vain 4 miljardia dollaria vä-
hemmän kuin tammikuun lopussa.
Siirtymätalouksien laitos toteaa
BOFIT:n viikkokatsauksessa 10/
5.3.2009, että valuuttavarannon
pienenemisen hidastuminen on ta-
pahtunut yhdessä valuuttakurssin
vakiintumisen kanssa. Ruplan kurs-
si suhteessa dollarista ja eurosta
muodostettuun koriin vakiintui hel-
mikuun aikana 39 ja 41 ruplan vä-
lille. Venäjän keskuspankki asetti
tammikuussa valuuttakurssin heik-
kenemisen ylärajaksi 41 ruplaa suh-
teessa koriin. Maaliskuussa 2009 on
kuitenkin ruplan arvo jälleen nope-
asti tipahtanut euroon nähden. Ve-
näjän keskuspankin mukaan
7.3.2009 eurolla sai 45,3686 ruplaa.
Tämä tuottaa jonkin verran vaike-
uksia suomalaiselle viejälle, koska
tuotteiden hinnat kallistuvat ruplis-
sa laskettuna.

Venäläisten metropolien kulutta-
jat tahtovat kuitenkin ostaa entistä
enemmän.

Venäläinen nainen ei ole tärkeä
vain naistenpäivänä 8. maalis-
kuuta, jota miesten ei toki saa

unohtaa, jos tekevät kauppaa Venä-
jällä. Syytökset venäläisen naisen
alisteisesta asemasta eivät enää
pidä paikkaansa. Kansainvälisen
tutkimuksen mukaan suomalainen
nainen törmää yrityksissä lasikat-
toon pikemmin kuin venäläinen.

On hyvin totta, että venäläinen
nainen kiinnittää keskimäärin
enemmän huomiota pukeutumi-
seen ja seksikkyyteen kuin suoma-
lainen nainen.  Myös yrityksen joh-
dossa toimiva venäläinen nainen
saattaa yllättää suomalaisen mies-
körilään, sillä näyttävyys on Venäjäl-
lä pikemmin hyve kuin pahe. Venä-
läisen viihdemusiikin kuuntelu ja
erityisesti katselu paljastaa sen mer-
kittävästi eroottisemmaksi kuin
mitä suomalainen musiikki on. Mai-
nituista ilmiöistä on kovin usein er-
heellisesti vedetty Suomessa väärät
olettamukset venäläisen naisen
alistetusta asemasta. Venäjällä mie-
hen on helpompi olla mies ja nai-
sen nainen. Kulttuuri on kokonai-
suudessaan vähemmän häpeilevä
ja enemmän elämisestä nauttiva,
mutta samanaikaisesti kuitenkin
kovasti yritteliäs.

Guardian –lehti  (23.2.2004)
asetti muutama vuosi sitten jo hy-
vin kyseenalaiseksi uskomukset
venäläisestä sovinismista ja nai-
sen alisteisesta asemasta yrityksis-
sä: tuolloin Nick Paton Walsh kir-
joitti Moskovasta, että tutkimus-
ten valossa venäläiset yritykset
täyttyisivät naisjohtajista. Artikke-

lissa epäiltiin mahtavien lukujen
heijastavan Venäjän talouskasvua
ja avioerojen luomaa pakkoa nai-
sille tavoitella uraa.

Melkein naistenpäivän aattona 5.
maaliskuutta 2009 julkistettiin tuo-
re kansainvälinen tutkimus naisten
asemasta yrityksissä. Se paljasti ve-
näläisen naisen vahvan aseman yri-
tyksissä. Iso-Britanniassa peruste-
tun tutkimuskeskuksen Grant
Thornton yhteistyökumppanina on
ollut mm. Unicef. Tutkimusyhtiö sel-
vitti naisen asemaa 36 eri valtiossa
(Grant Thornton’s International Bu-
siness Report on Women in mana-
gement positions). Tutkimusta var-
ten analysoitiin yli 7200 yrityksen
tilanne. Maailmanlaajuisesti katsot-
tuna naisten osuus oli vain 24 % yri-
tyksen ylimmästä johdosta (senior
management). Luku on aivan sama
kuin vuonna 2007 ja vain vähän pa-
rempi kuin vuonna 2004.

Suomessa naisten mahdollisuu-
det edetä yritysjohtoon olivat hei-
kommat kuin keskimäärin naisilla
yrityselämässä muissa valtioissa:
Suomessa yritysjohdosta vain 23 %
oli naisten käsissä. Naisten aseman
parantamiseksi on ollut Suomessa
monia koulutushankkeita, joita
myös EU on rahoittanut. Myös Ve-
näjän kauppatie –lehti on kertonut
näistä hankkeista. Euroopan yhtei-
söjen komission kertomus Yrittäjyy-
den Euroopan rakentaminen
(1.3.2001) painotti jo vuosia sitten
yhteisön toimia naisyrittäjien tuke-
miseksi. Komission kertomuksessa
todettiin, että jäsenvaltioiden 18
miljoonasta pk-yrityksestä vain 20–

30 %:n johdossa oli nainen. Loka-
kuussa 2005 Venäjän kauppatie –
lehden artikkelissa tiivistettiin suo-
malaisten naisyrittäjien ongelmat:
Työn ja perhe-elämän yhteensovit-
taminen on tuottanut vaikeuksia.
Lainansaannissa on ollut ongelmia.
Pankit ja muut rahoittajat eivät ole
arvostaneet tarpeeksi naisyrittäjiä.
Tällöin esitelimme myös Naisyrittä-
jien yhteistyötä yli rajojen –hanket-
ta, jonka tavoitteena on ollut tukea
suomalaisten ja venäläisten
naisyrittäjien yhteistyön kehittä-
mistä ja syventämistä sekä laajen-
taa verkostoitumista. Hankkeessa
parannettiin Venäjä-yhteistyössä ja
Venäjän-kaupan harjoittamisessa
tarvittavia valmiuksia ja osaamista.

Venäjän kauppatie-lehdessä esi-
teltiin myös Pietarissa työskentele-
vän Helsingin Kauppakorkeakou-
lun Pienyrityskeskuksen tutkimus-
koordinaattorin Johanna Logrénin
tutkimus “Suomalaiset ja venäläiset
naisyrittäjät” (Helsingin Kauppakor-
keakoulu, Mikkeli Business Campus
Publications N 43/2005). Tämä tut-
kimus paljasti selvästi, että suoma-
laiset naisyrittäjät saavuttivat huo-
mattavia onnistumiskokemuksia
Venäjällä: möröt katosivat ja luotta-
mus syntyi naisyrittäjien kesken.

Suomalaisen yrittäjän kohtaama
venäläinen yrittäjä on liki joka toi-
sessa tapauksessa nainen.  Sitä vas-
toin kansainvälinen tutkimus kertoi
sen surullisen tiedon, että Suomen
naisten mahdollisuudet urakehityk-
sessä kuuluivat vain samaan kate-
goriaan Chilen ja Kreikan naisten
kanssa. Suomen naisten asema oli

Venäjän kaupan
kovia lukuja

valtakuntien vertailussa vasta 20.
sijalla. Toki Tanskan (13 %) ja Belgi-
an (12 %) naisille oli suomalaisia
naisiakin vaikeampaa rikkoa lasikat-
to yrityselämässä.

Grant Thornton –tutkimuslaitos
teki johtopäätöksen analyysien va-
lossa, että Venäjästä on tullut yksi
johtava valtio naisten aseman pa-
rantamisessa. Äskettäin Medvedev
kiinnitti huomiota siihen ongel-
maan, että Venäjän hallituksessa on
kuitenkin liian vähän naisia. Venä-
läisen tutkimuskeskuksen VTsIOM
mukaan 58 % venäläisistä kokee,
että Venäjällä vallitsee naisen ja
miehen välinen tasa-arvo. 10 % us-
koi, että kauniimmalla sukupuolel-
la on enemmän oikeuksia.

Filippiineillä oli 47 % yritysten
ylimmästä johdosta naisten vallas-
sa. Venäjällä yrityselämässä naisten
asema oli huomattavasti parempi
kuin muualla maailmassa: Venäjän
naiset pitävät kansainvälisessä ver-
tailussa toista sijaa 42 %:n osuudel-
la. Grant Thornton –tutkimuslaitok-
sen mukaan venäläiset naiset ovat
parissa vuodessa parantaneet vah-
vasti asemiaan yritysjohdossa, hyp-
päys on ollut 9 prosenttiyksikköä.
Japanissa vain 7 % yritysten ylim-
mästä johdosta oli naisten käsissä.

Suomalaisen yrittäjän on syytä
valmistautua siihen, että hän koh-
taa venäläisen naisen, kun hän ra-
kentaa liikekumppanuuttaan venä-
läisen yrityksen kanssa. Venäläinen
nainen tahtoo olla tehokas, kunni-
oitettu ja arvostettu myös naisena.

Juha Molari

 Naiset johtavat
yrityksiä Venäjällä
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Дизельные генераторы 10-27 кVА, для сварки 6-15 кVA
ток сварки 400 A. Звукоизоляция.

Дизельные генераторы 42-250 кVA для пр-ва
электричества и энергии в открытом виде и в кожухе

Puusepäntie 8, 61800 Kauhajoki
tel. +358-6-2315 905  fax +358-6-2314 913

olavi.palonkoski@pp.inet.fi

Большие диз. генераторы для пр-ва электричества и
энергии. 250-2000 кVА, оснащенные дизельным или

газовым мотором

Дизельный генератор, отвечающий требованиям
дорожного управления. Мощность 22-150  kVA.
В генератор интегрирован топливный бак. 85-400 л.
Цвет на усмотрение заказчика или RAL 7019.

Новинка!




