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Lentoasemantie,
80140 JOENSUU

тел. +358-42 4940045
факс +358-13-610 0238

www.narhi.com

ФИНЛЯНДИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ

Бурильная
машина
скважины для колодцев
и тепловых насосов
на шасси грузового
автомобиля.

Цена 42.000 евро
Информация:
Тел. +358(0)404185736.
juhani.malo@elisanet.fi

САДОВАЯ СКУЛЬПТУРА
SEKSEMENT OY

www.loimaanseutu.fi/
Default.aspx?id=367191

ЛЮКС ЖИЛЬЕ

www.rakennusrajala.fi/huvila

РАБОЧИЕ СПЕЦИНСТРУМЕНТЫ

www.cnctekniikka.fi

РАЗМЕЩЕНИЕ, КОРПОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

www.elohovi.fi

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÄËß ÒßÆÅËÎÉ
ÃÐÓÇÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ
+358 405182249
Дмитрий Комаров

tel. +358 10 650 300, fax +358 10 650 3185
www.suomenkuljetuslaite.fi

Kaikki raskaankaluston palvelut saman katon alta!

Hakkilankaari 4  01380 VANTAA

БИООТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.nk.fi

ТЕПЛИЦЫ И
СКЛАДСКИЕ СТРОЕНИЯ

www.tuontiukkonen.fi

Вы желаете стать
предпринимателем
в Финляндии?

Lars Sonckin tie 3E, 00570 Helsinki
Tel./fax +358-9-4548878  GSM +358-40-5327285,

www.buslink.fi • buslink@co.inet.fi

Все вопросы, касающиеся деятельности предприятий:
• основание • бухгалтерия

• налогообложение • деловые переговоры • услуги специалистов
• межд. торговля и услуги: импорт, экспорт, декларирование

• услуги по развитию предпринимательской деятельности

Скандинавия и Финляндия

Ïîìîùü, ïîäáîð, êîíñóëüòàöèÿ
Ïåðåâîä÷åñêèå óñëóãè, ýêñêóðñèè

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Â ÔÈÍËßÍÄÈÈ È ÃÅÐÌÀÍÈÈ

+358 503 080 465
www.olircorona.com

olircorona@gmail.com

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÔÈÐÌ
Ãîâîðèì ïî-ðóññêè

Áîëüøîé âûáîð âàðèàíòîâ îò 51.99€
(sis 22%ALV) çà ïîëíûé êîìïëåêò
(âîçìîæåí áåñïëàòíûé ïðîñìîòð

äî 18 êàíàëîâ ñ íàëè÷èåì
ðóññêîãî ÿçûêà).

Òàê æå åñòü Òðèêîëîð, ÍÒÂ+ îò 73€
Òåëåâèäåíèå âûñîêîé ÷åòêîñòè

(HD TV) îò 190€.
Ïðèåìíèêè ñ ïîäêëþ÷åíèåì

ê èíòåðíåòó îò 77€.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëüøåé
èíôîðìàöèè ïîñåòèòå
íàø ñàéò: www.v-sat.fi
Äîñòàâêà ïî âñåé Ôèíëÿíäèè!
Òåëåôîí: 
09 23169016, 050 5886686 (âò-÷ò)

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÂ
ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ!

www.coreplast.fi

Изготовление изделий из пластмассы

info@moottoriparkki.fi
www.moottoriparkki.fi

ОБСЛУЖИВАНИЕ
СПОРТИВНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

Elinkeinoministeri Mauri Pekka-
risella on odotettavissa haas-
tava ja kiehtova kevät. Puolu-

een puheenjohtajaa valitaan ja sa-
malla myös uutta pääministeriä.
Pekkarinen on yksi ehdokkaista.
Hän kertoo kuitenkin sähköposti-
haastattelussa Venäjän kauppatie –
lehteen huhtikuussa 2010, etteivät
lähestyvät vaalit vaikuta mitenkään
kyvykkyyteen johtaa muutosta ja
tarttua haasteisiin. Kiireistä huoli-
matta hän vastasi perusteellisesti
yrityselämän tilanteesta ja valtion
toimenpiteistä.

Innovaatiotoiminta lisää
kasvua ja menestystä

Mauri Pekkarinen kertoo tehty-
jen selvitysten valossa innovaatio-
toiminnan selkeästä myönteisestä
vaikutuksesta yritysten toiminnan
kasvuun ja menestykseen. Panos-
tus pieniin ja keskisuuriin yrityksiin
näkyy siinä, että valtaosa Tekesin
(Teknologian ja innovaatioiden ke-
hittämiskeskus) rahoituksesta eli n.
60% kohdistui pk-yrityksille vuon-
na 2009. Pekkarinen muistuttaa
myös Tekesin vuonna 2008 lansee-
raamasta rahoitustuotteesta nuo-
rille innovatiivisille yrityksille. ”Tä-
män uuden rahoitustoiminnan pii-
rissä on mukana yhteensä n. 50 yri-
tystä, joilla on tähtäimessä kansain-
välinen nopea kasvu”.

Pekkarinen kertoo myös osaa-
miskeskusten ja osaamisklusterei-

den verkottumisesta. Valtioneuvos-
ton osaamiskeskusohjelma (21
osaamiskeskusta) ja osaamiskluste-
rit (13 kpl) verkottavat alueilla pk-
yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja yli-
opistoja: ”Tavoitteena on vahvistaa
alueiden ja toimijoiden kilpailuky-
kyä kokoamalla ja verkottamalla
osaamista yhteen”. Elinkeinominis-
terin mukaan näihin toimenpitei-
siin osallistuu vuosittain noin 6 000
yritystä, valtaosa pk-yrityksiä.

Innovaatioiden ja kasvupotenti-
aalin hyväksi on tehty jo itse asias-
sa koko joukko ratkaisuja. Valtion
erityisrahoitusyhtiön Finnveran val-
tuuksia lisättiin myöntää suhdan-
nelainoja ja tapauksia. Näillä toimil-
la varmistettiin ”nopeaa kasvupo-
tentiaalia omaavien, kansainvälisty-
vien yritysten investointeihin ja
käyttöpääoman tarvittavan rahoi-
tuksen saatavuus”.   Valtion omista-
ma pääomasijoitusalan yhtiö Suo-
men Teollisuussijoitus Oy ja yksityi-
set eläkerahastot ovat perustaneet
kasvuyrityksille suunnatun pää-
omasijoitusrahaston. Julkisten ra-
hoituspalvelujen lisäksi valtio on
kanavoinut tutkimus- ja kehitysra-
hoitusta Tekesin kautta.

Julkisten yrityspalvelujen
uudistus

Elinkeinoministeri tahtoo kehit-
tää julkisia yrityspalveluja: ”Olen
antanut professori Vesa Puttoselle
tehtäväksi selvittää tämän kevään
aikana, miten julkiset yrityspalvelut
tulisi uudistaa ja mahdollisesti uu-
delleen organisoida niin, että ne
muodostaisivat asiakasyritysten
kannalta saumattoman palveluko-
konaisuuden. Suomessa selvitetään
parhaillaan uusia verotuksellisia
keinoja, joilla yrityksiä voitaisiin
rohkaista panostamaan nykyistä
enemmän tutkimus- ja kehitystyö-
hön. Verokannustimia ei ole tarkoi-
tettu suhdannepoliittiseksi väli-
neeksi, vaan niillä halutaan ennen
muuta kannustaa pk-yrityksiä tut-
kimus- ja innovaatiotoimintaan”.

Finanssikriisin aikana rahoituk-
sen hinta nousi keskisuurten yritys-
ten uhkaksi. Valtio reagoi: Pekkari-

nen kertoo, miten Tekesin ja valtion
erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n
rahoitusvaltuuksia nostettiin, jotta
valtio voisi väliaikaisesti paikata
osaa siitä yritysrahoituksesta, jota
normaalissa taloustilanteessa yksi-
tyinen rahoitussektori hoitaa.
”Vienninrahoituksessa yrityksillä on
käytössään mm, Finnveran myöntä-
mät vientitakuut sekä sen tytäryh-
tiö Suomen Vientiluotto Oy:n rahoi-
tus. Suomen Teollisuussijoitus Oy ja
Veraventure Oy ja Aloitusrahoitus
Vera toimivat pääomasijoitussekto-
rilla tarjoamalla riskirahaa joko suo-
raan yrityksille ja/tai rahastosijoi-
tusten kautta”.

Tekesin uusi rahoitustuote on
tarkoitettu alkaville innovatiivisille
yrityksille ja tunnetaan ns. Nuorten
Innovatiivisten Yritysten -rahoitus-
instrumenttina. ”Kyseessä on tuki-
muoto, jota voidaan käyttää alka-
van yrityksen lähes kaikkien toimin-
takulujen kattamiseen. Toistaiseksi
tätä rahoitusta on myönnetty vas-
ta noin sadalle yritykselle, joten sen
vaikuttavuudesta yritysten kasvun
vauhdittajan ei voida vielä esittää
arviota.”

Valtio edistää yritysten
intressejä Venäjälle

Suomen valtio toimii yritysten
intressien edistäjänä Venäjälle mo-
nella taholla. Pekkarinen kertoo
työ- ja elinkeinoministeriön, ulko-
asiainministeriön ja useiden mui-
den ministeriöiden läheisistä suh-
teista Venäjän hallitukseen ja päät-
täjiin. Huhtikuussa 2009 on julkais-
tu Suomen hallituksen Venäjä-toi-
mintaohjelma.

”Olen tavannut useita Venäjän
ministereitä, joiden kanssa keskus-
telen jatkossakin yritysten ja elin-
keinoelämän intressien viestittämi-
seksi venäläisille kollegoilleni. Ta-
paan säännöllisesti myös Venäjän
alueiden johtoa, sillä työ- ja elinkei-
noministeriö vastaa Suomen ja Ve-
näjän välisen talouskomission alai-
sesta työryhmätoiminnasta 9 Venä-
jän alueen kanssa”.

Pk-yritykset voivat hakea työ- ja

elinkeinoministeriöltä avustuksia
toimialoittain toteutettaviin vien-
ninedistämistapahtumiin, tiedotuk-
seen, matkailutapahtumiin tai mui-
hin viejäyritysten yhteisiin kansain-
välistymishankkeisiin. Yhteishank-
keisiin tulee osallistua vähintään 4
pk-yritystä. Yritysten yksittäisiin
kansainvälistymishankkeisiin voi
puolestaan hakea avustusta elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksista (ELY-keskukset).

Yritysten kyky asemoitua
ratkaisevaa

Innovaatiokeskus- eli FinNode –
verkosto vahvistaa Suomen yhteyk-
siä kansainvälisiin innovaatiotoi-
minnan keskittymiin: osaamisen
havaitseminen ja hyödyntäminen
sekä niissä syntyvät liiketoiminta-
mahdollisuudet parantuvat.

Venäjän kaupalle keskeinen on
vuonna 2008 käynnistetty FinNode
Venäjä – innovaatiokeskus. Se ko-
koaa yhteen keskeisimmät julkiset
innovaatiotoimijat (Finpro, Tekes,
VTT, Sitra, Suomen Akatemia). Pek-
karisen määrittää FinNode tehtä-
vää: ”tuottaa ennakointitietoa Ve-
näjän markkinoista suomalaisten
toimijoiden hyödynnettäväksi
muun muassa Tekesin ohjelmien,
Finpron hankkeiden tai uusien ELY-
keskusten tai muiden keskittymien
kautta”.

”Yleisellä tasolla voin todeta, että
yritysten ja alueiden menestys riip-
puu niiden kyvystä asemoitua glo-
baaleihin verkostoihin ja tuottaa
valitsemassaan roolissa muita
enemmän lisäarvoa. Tämä edellyt-
tää kumppanuuksia ja yhteistyö-
puitteita johtavien innovaatiotoi-
minnan keskittymien ja edelläkävi-
jämarkkinoiden suuntaan sekä ym-
märrystä innovaatiotoiminnan ke-
hityksestä näillä alueilla. Nämä
haasteet on myös todettu Suomen
innovaatiojärjestelmän kansainvä-
lisessä arvioinnissa sekä kansalli-
sessa innovaatiostrategiassa” (Pek-
karinen).

Juha Molari

Valtiovarainministeri Aleksei
Kudrin varoitti 6.4.2010 puheen-
vuorossaan, että maailmantalou-
den uhat jatkuvat edelleen. Halli-
tuksen on pidettävä kiinni varovai-
sesta taktiikasta. Tulevaisuudessakin
on kiristettävä vyötä. Venäjä tahtoo
elää säästeliäästi lisäämättä federaa-
tion budjetin kustannuksia. Kudrinin
mukaan vakavana haasteena on, et-
tei valtio ojenna rahaa pelkässä toi-
vossa, että tulos tulisi joskus.

Kudrinin kovimpana uutisena oli
ilmoitus, että Venäjän on irtisanot-
tava työntekijöitä ja lisättävä tuot-
tavuutta. “Ylimääräinen” henkilöstö
on yksi kiireimmistä ongelmista.
Anti-kriisitoimenpiteiden seurauk-
sena yrityksissä on säilynyt työpaik-
koja turhalle työvoimalle, vaikka nyt
pitäisi vähentää kustannuksia.  Te-
hottoman runsas henkilökunta on

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Pikemmin pessimismiä kuin kevytmielisyyttä?
luonteenomainen piirre venäläisis-
sä yrityksissä. Öljydollareiden virta
ja halvat ulkomaiset lainat eivät kui-
tenkaan lisää tuottavuutta ja tehok-
kuutta. Halvan rahan saatavuus luo
inflaatiokuplan työmarkkinoille,
mikä ilmenee tarpeettoman suure-
na henkilökuntana. Valtio suosii
kuplaa, koska tämä luo illuusion
elintason kasvusta. Kudrin muisti
toki, että joukkolomautuksilla olisi
erittäin kielteinen sosiaalinen vai-
kutus. Tästä syystä viranomaiset tu-
kivat, etteivät suuryritykset joutuisi
joukkoirtisanomisiin. AvtoVaz on
tyypillisin esimerkki näistä toimen-
piteistä. Kudrin varoitti antikriisitoi-
menpiteiden kääntöpuolesta: ne
voivat ylläpitää alhaista tehotto-
muutta ja kyvyttömyyttä uudistaa
tuotantolaitoksia, joita rasittaa liika
henkilökunta. Kun kriisi on ohi, lii-

asta henkilökunnasta tulee ongel-
ma, joka haittaa kasvua.

Tammikuussa 2010 teollisuus-
tuotanto on kasvanut huomatta-
vasti vuoden 2009 tammikuun lu-
vuista. Kuluttajien odotukset vah-
vistavat myönteisen dynamiikan
jatkumista. Investoinnit, työllisyys,
reaalitulot ja lainananto yksityisille
eivät ole vielä kriisiä edeltäneellä
tasolla. Kudrin piti inflaation hidas-
tumista ja lainojen korkoja avainte-
kijöinä talouskasvulle.

Toinen valtiovarainministeri Ser-
gei Storchak (Сергей Сторчак) on
ollut huhtikuussa 2010 itse valtiova-
rainministeriäkin tylympi arviossaan.
Hänen mukaansa kriisi ei ole suin-
kaan ohi, globaaleita markkinoita
odottaa ”toinen romahdus”, koska
talous on edelleen epätasapainossa.
Työttömyys- ja investointiluvut ovat

edelleen kaukana kriisiä edeltänees-
tä tasosta. Storchakin mukaan epä-
terve on syntymässä maailmantalo-
uteen. Pörssikupla voi taas pian rä-
jähtää, mikä johtaisi maailmanmark-
kinoilla jyrkkään takaiskuun. Suurin
riski on kaupan alijäämä ja Yhdysval-
tojen budjettiongelmat. Venäjän
budjettialijäämä on vuonna 2010
valtiovarainministeriön mukaan
noin 6-8% Bkt:stä, mutta Storchakin
mukaan budjettialijäämä ei kerro
riittävästi talouden elinvoimaisuu-
desta. Venäjän tilastokeskuksen mu-
kaan työttömyys oli 8,6% helmi-
kuussa 2010. Investoinnit laskivat
7,4% vuoden 2009 tasosta.

Valtiovarainministeriö on perin-
teisesti konservatiivisin ja pessimis-
tisin talousennustuksissaan.

J.M.

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisella

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕЦТЕХНИКА

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ
ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТРЕБУЕТСЯ
WEB-ДИЗАЙНЕР

СО ЗНАНИЕМ FLASH-ТЕХНОЛОГИЙ

Информация
по тел. +358 451 384 700
aineisto@kauppatie.com

НОВЫЕ И Б/У ЗАПЧАСТИ ДЛЯ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

АВТОРСКИЕ РАБОТЫ

www.korulinja.fi
УКРАШЕНИЯУКРАШЕНИЯУКРАШЕНИЯУКРАШЕНИЯУКРАШЕНИЯ

Б/У ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

КОММУНИКАЦИИ

Спутниковые телефоны,
мобиль-ные принтеры и факсы
www.suomenpelastuskeskus.fi

ЧАСЫ

 www.wanhatwarikset.com
Часы

www.panssarimuseo.fi
Òàíêîâûé ìóçåé â Ïàðîëå

МУЗЕИ

БИЗНЕС

НОУТБУКИ

компьютеры
мониторы
принтеры

бывшие в употреблении
в отличном состоянии

оптом и в розницу

НОУТБУКИ

www.uskonnen.com
 +358 452 777 997
+358 440 777 490

Eskolantie 1A 00720 Helsinki
Uskonnen Oy

ГИДРАВЛИКА И ПНЕВМОГИДРАВЛИКА

WWW.TEHOHYDRO.FI

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
БОЛЬШОГО ХЕЛЬСИНКИ.

Все виды услуг: от фундамента до отделки.
Большой опыт в ремонте помещений.

Персонал владеет русским языком.

KRISMARK OY
тел. +358 44�5005971   www.krismark.fi   info@krismark.fi




