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- системы промежуточных стен
- бронированные двери
- бронированные стены
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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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Большой склад
в Хельсинки
Быстрые
поставки
Разумные
цены

ÌÍÎÃÎÖÅËÅÂÛÅ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ ÑÊÎËÜÆÅÍÈß
www.detrading.ru
Широкий
ассортимент

Helsinkiin kauppakorkea-
koulun päärakennuksen
juhlasalissa järjestettiin

9.12.2008 CEMAT:n, Kansainvälis-
ten markkinoiden tutkimuskes-
kuksen, syntymäpäiväjuhlat.
EVA:n johtaja Risto E.J. Penttilä
johti paneelikeskustelua. Panee-
lissa keskustelivat Helsingin yli-
pormestari Jussi Pajunen, Finnai-
rin lomaliikenteen johtaja Kaisa
Vikla, Puzair Oy:n toimitusjohtaja
Pertti Värtö, Endero OY:n CFO Jani
Taipaleenmäki sekä CEMAT:sta
professori Riikka Kosonen.

Pietari ohittanut
Viron vetovoiman

Video-katkelmassa Grigory Du-
darev opasti suomalaisia puhutte-
levasti: Tämän hetken talouslama
parantaa suomalaisten mahdolli-
suuksia Venäjällä. Työn hinta las-
kee. Rahoitusvaikeuksia voi olla,
mutta ne eivät ole este, eivätkä ole
tähänkään saakka määränneet
suomalaisten toimia Venäjällä.
Mahdollisuudet voidaan realisoi-
da vain olemalla paikan päällä.
Sitä vastoin Baltiassa kustannus-
taso on noussut. Baltia kuuluu
monessa mielessä jo suomalais-
ten yritysten “kotimarkkinoihin”,
mutta pelkkä halvempi palkkata-

so ei riitä menestyksen toimin-
tastrategiaksi enää Baltiaan. 

Pormestari Pajunen mietti Itä-
meren aluetta 20–30 –vuoden
kuluttua. Tällöin on vauras Pie-
tari, mutta pormestari toivoo,
että olisi myös hyvinvoiva Hel-
sinki, jotta Helsinki ei jäisi yhden
suuren metropolin Pietarin var-
joon. Pajusen mukaan Viron po-
liittinen tilanne on omanlaatui-
nen. Viron järjestelmä toimii eri
tavalla kuin Suomi. Viron tulevai-
suuskuvat jäivät muutamaan ly-
hyeen, mutta karuun sanaan. Ve-
näjän tuntomerkkeinä ovat kan-
sallistunne ja menestyksen tah-
to. Ylipormestari näki Venäjän
näkymät erittäin positiivisiksi,
kun hän tarkasteli kehitystä 20
vuoden perspektiivillä.

Lama tervehdyttää
työmarkkinoita Venäjällä

IT-alan yritysjohtaja Jani Taipa-
leenmäki oli myönteinen tapaus
paneelissa. Hän kertoi yrityksen-
sä kokeneen Suomessa osaami-
sen tarpeita. Pietarissa on korkea
matemaattisluonnontieteellinen
koulutus, joka tuottaa osaavia hy-
viä työntekijöitä. Yrityksen oli läh-
dettävä Pietariin. Hän ei kokenut

mitään ongelmaa talouden taan-
tumasta, vaan pikemmin se ter-
vehdyttää työmarkkinoita ja palk-
kaodotuksia, jotka olivat jo nouse-
massa Venäjällä hurjaksi hänen
toimialallaan.

Taipaleenmäki korosti potenti-
aalia. Kriisin aikaa varten suoma-
laisilla yrityksillä olisi annettavaa
Venäjän markkinoille: asiakkuu-
den hallinta, prosessit, konseptit.
Kulutushyödykkeiden parissa on
edelleen kasvumahdollisuuksia.
Penttilä kysyi useamman kerran
vetäytymishaluja Venäjän markki-
noilta, mutta Taipaleenmäki vas-
tasi yhtä selvästi, ettei yritys har-
kitse mitään vetäytymistä vaan
päinvastoin kokee Venäjällä laa-
jentamispotentiaalia!

”Jos jotakin pitäisi karsia, pitäisi
karsia näitä markkinoihin liittyviä
turhia tarinoita. Enemmän pitäisi
pelätä, että Venäjä kiinnostuu Kii-
nasta Suomen ja Euroopan sijasta
kuin Venäjällä mahdollisesti koet-
tavia uhkia” (Taipaleenmäki).

Kovenevaa kilpailua

Professori Riikka Kosonen varoi
korostamasta korruption ongel-
maa tämän hetken Venäjän tun-

Gazprom kertoi tiedottees-
saan kotisivuillaan, että se
on toteuttanut kaikki mah-

dolliset toimet täyttää vientisitou-
muksensa. Kaasuyhtiö on lisännyt
kaasun vientiä Eurooppaan esi-
merkiksi Valko-Venäjän kaasuput-
ken kautta.

Kaasutoimitusvaikeudet tule-
vat Gazpromille myös valitetta-
vaan aikaan. Yhtiön pörssikurssin
ovat tehneet pohjakosketuksia jo
muutaman kuukauden ajan. Krii-
si ei auta kurssin käännöstä.

Andrei Reut kirjoittaa Izvestia-
lehdessä, ettei Kiov huomannut
maailman jo muuttuneen ja van-
hojen kiristysmenetelmien käy-
neen toimattomiksi. Em. toimitta-
ja kertoo Ranskan matkastaan,
jossa maan alla on suuret kaasu-
varastot.

Joku oppaista sanoi tuolloin,
että varastot on koottu sitä varten,
”jos Ukrainan kanssa syntyy on-
gelmia…” Ranska ymmärsi varau-
tua tilanteeseen.

Mikä on Ukrainalle
oikea hinta?

Ukraina oli saanut kaasua eu-
rooppalaisia kumppaneitaan hal-
vemmalla, mutta siitä huolimatta
Ukraina päätti varastaa kaasua ja
estää kaasun toimitukset länteen
kaasuputken välityksellä.

Venäjän tulkinnan mukaan Uk-
rainalla on yli 2 miljardin dollarin
velat ja 450 miljoonan dollarin vii-
västymismaksut. Ukraina on tyy-
tymätön, että viimeisin kaasun
hinta olisi jo 450 dollaria 1000
kuutiometriltä, mikä tarkoittaa
kaasulaskun kaksinkertaistumista
vuoteen 2008 nähden.

Se on hyvin rajusti enemmän
kuin kolme vuotta sitten, jolloin
kaasu maksoi Ukrainalle vain 50
dollari 1000 kuutiometriltä. Ukrai-
na on hyväksynyt kaasun hinnak-
si 201 dollaria, kun vuonna 2008
kaasun hinta oli Ukrainalle 179.50
dollaria 1000 kuutiometriltä.

Venäläinen media tulkitsee Kio-
van uskotelleen, että Moskovan
pitäisi tehdä nopeasti myönny-
tyksiä vallitsevassa taloudellises-
sa ja poliittisessa tilanteessa.
Gazprom oli kuitenkin varautunut
jo vuodesta 2006 asti ongelmiin
rakentamalla eurooppalaisten
kumppaneiden kanssa kaasusäili-
öitä. Gazprom on myös vaatinut
tarkkailijoille täyttä oikeutta arvi-
oida tilanne.

Kuka johtaa Ukrainaa?

Viktor Juštšenkon, Ukrainan pre-
sidentti, saa venäläisessä medias-
sa tylyt tuomiot. Ukrainan päämi-
nisteri Julia Tymoshenko kirjoitti
muistion vasta marraskuussa kaa-
sun hinnan korostusohjelmasta.
Venäjällä kysytään mediassa,
onko presidentti Viktor Juštšenko
asettunut vastustamaan suosittua
naispolitiikkoa Tymoshenkoa.

Eurooppalainen lehdistö on
kiinnittänyt huomiota Ukrainan
kahden päätähden mahdolliseen
jännitteeseen. Julia Tymoshenko
on venäläismielisen puolueen
johtotähtenä löytänyt tilaisuuden
kohottaa omaa profiiliaan “kehi-
tyksen, vakauden ja järjestyksen”
edistäjänä Ukrainassa (Paul de
Zardain, Guardian 8.1.2008). Sa-

malla on kiinnitetty huomiota
Juštšenkon kriittisiin arvioihin Ty-
moshenkosta.

Julia Tymoshenko on tahtonut
korostaa omaa aktiivisuuttaan
näiden EU:n, Ukrainan ja Venäjän
välisten neuvottelujen järjeste-
lyissä. Venäjää ovat edustaneet
Pibalgsa, Dubini ja Gazpromin
johtaja Miller; Ukrainaa varapää-
ministeri Nemirov, energiaminis-
teri Prodanov, Ukrainan kaasuyh-
tiön johtaja Dubinoy. Pääministe-
ri Tymoshenko keskusteli 7. tam-
mikuuta puhelimitse Saksan liit-
tokansleri Angela Merkelin kans-
sa. Pääministerin henkilökohtais-
ten kotisivujen mukaan nämä oli-
vat yksimielisiä EU:n tarkkailijois-
ta, jotka valvoisivat kaasun kulkua
Ukrainan läpi. Tymoshenko kertoo
tällöin vakuuttaneensa, ettei Uk-
raina petä sopimusta kaasuput-
ken vapaasta toiminnasta.

Syntyykö poliittista
leimaamista?

EU:n virkamiehet ja johtavat
politiikot eivät ole toistaiseksi
menetelleet niin kuin vuonna
2006. Nämä eivät ole kiirehtineet
lausumaan, että Moskova uhkaili-
si oranssidemokratiaa. Jopa Javier
Solana on puhunut Ukrainan val-

tavasta velasta, mikä on myöntei-
sesti havaittu Venäjällä. Eurooppa-
laiset eivät heitä kiviä Venäjän
kaasuyhtiötä päin, koska ymmär-
tävät, ettei Ukrainan pidä maksaa
sen halvempaa hintaa laman aika-
na kaasusta kuin Puola tai muut
länsimaat. Edes Yhdysvallat ei ole
kiirehtinyt tukemaan tapojensa
mukaisesti “nuoria demokratioita”.
Robert Wood ilmoitti Yhdysvalto-
jen haluavan nähdä, että tilanne
“ratkaistaan avoimesti kaupallis-
ten periaatteiden mukaan”. Venä-
jällä on myös lehdistössä toistet-
tu, että olisi tyhmä sponsoroida
Venäjän vihollista muita halvem-
malla kaasun hinnalla.

Informaatiosodankäyntiä var-
ten on toki myös surulliset työvä-
lineet, joiden tehokkuutta heiken-
tää kuitenkin tällä kertaa niiden
tulo julkiseksi. The Wall Street Jour-
nal julkaisi kaasukriisin uutisoin-
tia varten sykähdyttävät Washing-
tonin teesit. Ensimmäisen teesin
mukaan toimittajien pitäisi näyt-
tää lukijoille, “ettei tämä ole kau-
pallinen konflikti: Venäjä haluaisi
kaataa demokratian Ukrainassa ja
kostaa Ukrainan tuki Georgialle”.
Tämän mukaisesti tammikuu 6.
päivä uutisoitiin useammassa leh-
dessä, että todellinen syy kaasu-
kiistassa olisikin ”puhtaasti poliit-
tinen”. Moskova halusi ”rangaista
Kiovaa sen tuesta Georgialle elo-
kuun sodan aikana”.  Tammikuun
7. päivä ilmaantui uutisia, joiden
mukaan “häikäilemätön Venäjän
johtaja nauttii energiavallasta,
kun voi heikentää hallituksen toi-
mintaa Kiovassa…

Kremlin motiivit ovat puhtaasti
poliittiset, eivät kaupalliset”. Toisen
teesin mukaan EU:n pitäisi reagoi-
da “välittömästi konfliktiin – joka
ei ole kaupallinen – poliittisesti ja
hylätä sijoitukset Gazpromiin”. Wa-
shingtonin kolmannen teesin
mukaan “EU: n olisi tuettava Ukrai-
naa ja tuomittava Venäjä”

Juha Molari
molari@kauppatie.com

tomerkkinä, koska se on ollut kes-
to-ongelma jo tsaarin ajoista alka-
en. Pikemmin tuntomerkkinä on,
että kymmenen vuotta sitten
koettu rikollisuuden ongelma on
poistunut. Nyt tavataan jo oikeaa,
kovenevaa kilpailua. Tulliongel-
mat jatkuvat toki edelleen. Profes-
sorin mukaan clearing-kauppa ei
tuottanut Suomeen Venäjä-osaa-
mista. Kosonen ei katsonut myös-
kään hyvällä sitä, että suomalais-
ten asenteet Venäjää kohtaan
ovat kovin kielteiset. 

Paneelin jälkeen oli juhlaväkeä
varten upea tarjoilu, jossa saattoi
tutustua uusiin ihmisiin ja jutella
vanhojen tuttujen kanssa. Itse
Suomen Pankin Siirtymätalouksi-
en laitoksen johtaja Pekka Sutela
tervehti meikäläistä – Venäjän
kauppatie –lehden toimittajaa –
ruokajonossa. Se tuntui hyvältä,
kun tuollainen alan spesialisti tun-
si! Hyvältä tuntui myös, että Venä-
jän kauppatie –lehti oli siellä, mis-
sä parhaat asiantuntijat arvioivat
Venäjän näkymiä suomalaisten
yritysten näkökulmasta. Siellä ei-
vät ole paikalla ikäviä uutisia met-
sästävät sensaatiolehdet.

Juha Molari
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Lama parantaa
suomalaisten mahdollisuuksia

Gazprom ja Ukraina


