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AFRIKKA JA LÄHI-ITÄ 
 
Afrikan kehityspankki herättelee suomalaisyrityksiä investointeihin 
Afrikkaan sijoittaminen on turvallista, kun sen tekee Afrikan kehityspankin kautta. Tämä on pankin 
neuvonantajan viesti suomalaisille yrityksille.  
http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=311375&contentlan=1&culture=fi-FI 
 

Businestä Afrikan tähtien alla http://kauppakamari.fi/kansainvaliset-asiat/artikkelit/businesta-afrikan-tahtien-alla/ 

Signaaleja Afrikasta 
Afrikan kasvavat kaupungit tarvitsevat tulevaisuudessa yhä enemmän palveluita ja parempaa 
infrastruktuuria kasvavalle keskiluokalle. Kaupunkien kehittyminen ja uusien palvelujen kysyntä luo 
yrityksille monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia kaupunkisuunnittelusta terveyspalveluihin, 
vesihuollosta mobiilisovelluksiin ja koulutukseen. 
http://www.team.finland.fi/public/default.aspx?contentid=308943&nodeid=47843&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

Uutta osaamista Afrikan maiden päättäjille 
Suomalainen Helena Tapper rakentaa Afrikan tulevien päättäjien osaamisverkostoa ALICT-
ohjelmassa. Vuodesta 2011 toiminut African Leadership in ICT -ohjelma on tuonut uusia tuulia 
kehitysyhteistyöhön kouluttamalla Afrikan maiden strategista keskijohtoa. 
Ohjelma järjestää johtajuuskoulutusta Afrikan maiden ministeriöiden ja muun julkishallinnon 
keskijohdolle. Koulutuksen aihepiirejä ovat tieto- ja viestintätekniikan lisäksi tiede, teknologia ja 
innovaatiot. http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=309857&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI 
 

Yhdysvallat lisää investointeja Afrikkaan 
Yhdysvallat isännöi elokuussa historiansa suurimman Afrikan johtajien huippukokouksen, jonka 
tarkoituksena oli lähentää Yhdysvaltojen ja Afrikan suhteita. Esiin nousi myös Euroopan 
Yhdysvaltoja helpompi pääsy Afrikan markkinoille sekä EU:n ja USA:n yhteistyön kehittäminen. 
AGOA:n sopimuksen kautta Yhdysvaltain hyödykkeiden vienti Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan 
on nelinkertaistunut 14 vuodessa. 
http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=311936&contentlan=1&culture=fi-FI 
 

USA – Africa Summit - Afrikka tarjoaa kolminumeroista kasvua 
Afrikan taloudet ovat pääsemässä vauhtiin, ja demokratiakehitys kulkee oikeaan suuntaan. Nuoret 
afrikkalaiset ovat entistä vauraampia ja koulutetumpia. Sijoittamisesta Afrikkaan on tullut entistä 
houkuttelevampaa, uutisoi USA Today. 
http://www.whitehouse.gov/us-africa-leaders-summit  
http://www.kauppalehti.fi/etusivu/afrikka+tarjoaa+kolminumeroista+kasvua/201408692599  
http://forumblog.org/2014/05/jobs-faure-gnassingbe-forum-africa-
2014/?utm_content=buffer4d850&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer 
 
Ebola romuttamassa hyvin alkaneen kehityksen Länsi-Afrikassa 
Ebolalla saattaa olla kauaskantoiset seuraukset epidemiasta pahiten kärsineiden maiden 
kehitykselle. Pahimmillaan kriisi voi johtaa uuteen sisällissotaan. 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=314948&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

Linjat auki maakunnista Afrikkaan – Suomella hyvä maine 
Nopeasti kasvavat markkinat Afrikassa kiinnostavat suomalaisyrityksiä. Team Finland -verkoston 
jäsenet, mukaan lukien Suomen suurlähettiläät Itä- ja Länsi-Afrikassa, ovat vierailleet vuoden 
aikana seitsemällä eri paikkakunnalla kertomassa liiketoiminnasta Afrikan maissa. 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=313835&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI  



Tieto ilmastonmuutoksesta leviää Itä-Afrikan vuoristoalueilla Suomen rahoittama hanke Itä-
Afrikassa on lisännyt tutkijoiden ja paikallisten asukkaiden tietoa ilmastonmuutoksesta. Vuonna 
2011 alkanut ilmastohanke saa Suomelta tukea 4,9 miljoonaa euroa. Sen tähänastisia saavutuksia 
esiteltiin syyskuun lopussa Helsingin yliopistossa järjestetyssä seminaarissa. 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=313530&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI 

BOTSWANA 
 
Botswana – korkeaa luottokelpoisuutta ja tulevaisuuden potentiaalia 
Luottokelpoisuudeltaan Afrikan mantereen paras maa Botswana markkinoi itseään poliittisesti ja 
taloudellisesti vakaana valtiona. Maa houkuttelee sijoittajia korkealla kansainvälisellä 
luottoluokituksella ja Etelä-Afrikan alhaisimmilla yritysveroilla. Suomelle Botswana voisi tarjota 
mahdollisuuksia etenkin kaivosteknologisten ratkaisujen ja cleantechin saralla. 
http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=309649&contentlan=1&culture=fi-FI  
 
 

EGYPTI 
 
Egyptiläisten diaspora – haitta vai etu Egyptin taloudelle? 
Arviolta kahdeksan miljoonaa egyptiläistä asuu nykyään ulkomailla. Ulkomailla asuvat 
egyptiläiset tukevat vuosittain kotimaassa asuvia maanmiehiään miljardeilla dollareilla, 
mutta yhteiskunnallisesti aivovuoto on tullut maalle kalliiksi. 
http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=310440&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

ETIOPIA 
 
Etiopian-suurlähettiläs haluaa lukea lehtensä amharaksi 
Etiopia on monen mielikuvissa nälänhätien maa. Myös vuosi sitten Suomen Etiopian-
suurlähettiläänä aloittanut Sirpa Mäenpää odotti, että maa olisi riippuvaisempi ulkopuolisesta 
avusta. Näin ei kuitenkaan ole. 
Etiopian talous on kasvanut 7–10 prosentin vuosivauhdilla jo yli kymmenen vuoden ajan. Maa on 
asettanut tavoitteekseen nousta keskituloisten maiden joukkoon vuoteen 2025 mennessä. 
Lahjamuotoisen kehitysavun osuus bruttokansantuotteesta on enää kuusi prosenttia. 
”Suuri osa kasvusta perustuu julkisiin investointeihin. Niiden osuus BKT:stä on lähes viidesosa”, 
Mäenpää kertoo. http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=309295&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI  

 
ISRAEL   
 
Israelin innovaatio- ja teknologia-ala kiinnostaa Israelin hallitus alkoi jo 1990-luvulla tukea 
riskirahoitusalaa huomattavilla tuilla. Sen seurauksena ulkomaisten ja kotimaisten sijoittajien 
kiinnostus startup-kansakunnaksi tituleeratun maan innovaatio- ja teknologia-alaa kohtaan on 
nykyään suurta. http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=313498&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

MOSAMBIK 
 

Mosambikiin saatiin taas rauha 
Mosambikin hallitus ja oppositiopuolue Renamon taistelijat ovat lopettaneet kaksi vuotta jatkuneet 
aseelliset yhteenotot maan keskiosissa. Sopu sinetöitiin syyskuun alussa presidentti Guebuzan ja 
Renamon puheenjohtaja Dhlakaman tapaamisessa Maputossa. 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=312863&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

 
SAMBIA 
 

IMF:n arvio Sambian taloudesta odotettua myönteisempi 
Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n edustajat vierailivat Sambiassa touko-kesäkuun vaihteessa 
keskustelemassa maan talouden viimeaikaisesta kehityksestä. 



Sambian bruttokansantuotteen äskettäin päättynyt tarkistuslaskenta on muuttanut eräitä talouden 
tunnuslukuja. Maan kansantalous on nyt arviolta 20–25 prosenttia suurempi kuin aiemmin on 
laskettu. http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=308574&nodeid=44879&contentlan=1&culture=fi-FI 
 
TANSANIA 
 
Tansaniassa yhteisössä on voimaa 
Kuten monet muutkin Afrikan maat, Tansania tunnetaan rikkaista luonnonvaroistaan. Maan suurin 
vientituote on kulta ja vastikään rannikolta on löydetty valtavat maakaasuvarannot. Varsinainen 
rikkaus ja voimavarat löytyvät kuitenkin tansanialaisista itsestään. Esimerkiksi Kigambonin 
kaupunginosassa Dar es Salaamissa yhteisön tarpeisiin ja ongelmiin keksitään ratkaisuja yhdessä. 
Kun paikalliset yhteisötoimijat tuodaan yhteen kansallisesti, syntyy uusia innovaatioita ja 
liiketoimintamahdollisuuksia.  
http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=311919&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

Itä-Usambaran metsien matka takaisin alkuun 
Suomi on tehnyt kehitysyhteistyötä Tansanian koillisosassa sijaitsevassa sademetsässä 
vuosikymmenten ajan. Metsähakkuilla alkanut yhteistyö muuttui 2000-luvulla luonnonsuojeluksi, ja 
nyt toiminta on siirtynyt paikallisten käsiin. 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=311474&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI  
 
 

AUSTRALIA JA AASIA 
 
Keski-Aasia ja Kaukasia – energiaa, mahdollisuuksia ja haasteita 
Suomi-Keskisen Itäeuroopan maiden kauppayhdistys (Suomi-KIE kauppayhdistys) järjesti 
keskustelutilaisuuden, jonka aiheina olivat Kazakstan, Turkmenistan, 
Uzbekistan, Tadžikistan, Armenia, Azerbaidžan ja Georgia. Suomalaisilla on hyvä maine alueella. 
Kehitysyhteistyöllä luodaan pohjaa kaupalliselle yhteistyölle. Baltian maat toivovat voivansa olla 
sillanrakentajina Keski-Aasiaan ja Kaukasiaan ja toimivat jo aktiivisesti alueilla. 
http://kauppayhdistys.fi/2014/09/09/keski-aasia-ja-kaukasia-energiaa-mahdollisuuksia-ja-haasteita/  
 

Kambodža hyötyy poliittisesta sovinnosta. Kiinan talous jatkaa yskimistä. Japanin pulmana on 
verojen nostaminen. Taiwanin kasvunäkymät ovat edelleen myönteiset.  
http://dupress.com/periodical/asia-pacific-economic-outlook/october-
2014/?id=us:2em:3na:dup984:eng:dup:093014:apac1014&elq=57dee6e06a4a471fa7061bf2045f6ff3&elqCampaignId=2275  

 
AUSTRALIA 
 
Australian uusi ympäristöpolitiikka 
Pääministeri Tony Abbottin johtaman konservatiivisen koalitiohallituksen näkökulmasta talouden 
kilpailukyky ja talouskasvun edistäminen menevät ympäristökysymysten edelle. Australia vastustaa 
EU:n ja Yhdysvaltain ajamaa hiilidioksidiveroa ja kansainvälistä päästökauppajärjestelmää. 
Maailmanperintökomitealta tulleen varoituksen mukaan Australialla on helmikuuhun aikaa todistaa 
Ison valliriutan suojelun edistyvän. 
http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=309617&contentlan=1&culture=fi-FI  

 
AFGANISTAN 
 
Yhteistyö kohentaa Afganistanin malminetsintäosaamista 
Geologian tutkimuskeskus vahvistaa afganistanilaisten geologien osaamista malminetsinnässä 
viisivuotisessa hankkeessa. Afganistanin mineraalivarojen potentiaali on suuri. 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=309476&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI 

 
 



INTIA 
 
Suomen ja Intian sosiaaliturvasopimus tulee voimaan elokuussa – sopimus ei koske Kelan 
etuuksia Suomen ja Intian välinen sosiaaliturvasopimus tulee voimaan 1. elokuuta 2014. Sopimus 
vaikuttaa Suomen ja Intian välillä muuttavien henkilöiden sosiaaliturvaan ja koskee erityisesti 
työeläkkeitä. Sopimus ei koske Kelan etuuksia. http://bit.ly/1sd1UKC  
 

Intian presidentti Suomessa: Haluaa tuplata kaupan Suomen kanssa 
Ensinnäkin hän (presidentti Pranab Muhkerjee) ehdotti, että me kaksinkertaistaisimme 
kauppavaihtomme. Ja näin me sovimme, sanoi presidentti Sauli Niinistö tapaamisen yhteydessä 
pidetyssä tiedotustilaisuudessa. 
Nyt Intian ja Suomen välisen kaupan arvo on noin miljardi dollaria. Se on Niinistön mukaan määrä 
tuplata kolmessa vuodessa. 
http://www.mtv.fi/uutiset/talous/artikkeli/intian-presidentti-suomessa-haluaa-tuplata-kaupan-suomen-kanssa/4411588  

 

JAPANI 
 
Neubora – lapsen ovi yhteiskuntaan 
Japanissa on vuoden 2013 syksystä lähtien ilmennyt merkittävää kiinnostusta suomalaista 
neuvola-järjestelmää kohtaan. Taustalla vaikuttavat Japanin suuret haasteet alhaisen syntyvyyden 
ja nopean ikääntymisen kanssa. Japanin hallitus allokoi syksyllä 2013 noin 20 miljoona euroa 
lisämäärärahoja syntyvyyden vähentämisen vastaiseen toimintaan luoden samalla uusia 
mahdollisuuksia myös suomalaistoimijoille. 
http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=309226&contentlan=1&culture=fi-FI 
 
Perustuslain uudelleentulkinta kytkeytyy muihin muutoksiin Japanin puolustuspolitiikassa 
Japanin hallitus on tulkinnut maan perustuslakia uudelleen hyväksymällä maalle oikeuden 
kollektiiviseen itsepuolustukseen. Vaikka muutos vaikuttaa merkitykseltään vähäiseltä, yhdessä 
muiden viimeaikaisten puolustuspoliittisten uudistusten kanssa se uhkaa kiihdyttää Aasian 
maiden varustelukilpaa.http://www.fiia.fi/fi/publication/446/japani_sallii_itselleen_kollektiivisen_itsepuolustuksen/  
 
KIINA 
 
Kohdennettuja helpotuksia kiinalaispankkien lainanantoon. Kiinan 
pankkivalvontaviranomainen (CBRC) ilmoitti, että pankkien talletus- ja lainakannan välisen suhteen 
laskentatapaa on muutettu 1.7. alkaen. Lain mukaan pankkien lainakanta ei saa ylittää 75 %:ia 
talletuskannasta. Teknisen laskukaavan muutos mahdollisti pankkien lainanannon lisäämisen 
ilman, että laissa olevaa ylärajaa muutettiin.  
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201427.pdf  

 
Kesälomakausi alkaa Kiinassa – ulkomaanmatkailun suosio kasvussa. Kiinalaisten 
kesälomakausi alkaa heinäkuun alussa, kun koululaiset päättävät lukuvuotensa. Myös työpaikoilla 
monet pyrkivät lomailemaan heinä-syyskuussa. Kiinalaiset ovat innokkaita matkustamaan 
lomiensa aikana. Ylivoimaisesti suurin osa matkailusta tapahtuu kotimaassa, mutta 
ulkomaanmatkailun osuus on hienoisessa kasvussa. Maan turismiviranomaisen mukaan 
ulkomaanmatkojen määrä kasvoi viime vuonna viidenneksen lähes 100 miljoonaan. Tosin Kiinan 
sisällä yksistään Pekingiin tehtiin 250 miljoonaa matkaa viime vuoden aikana. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201427.pdf  
 

Paikallishallintojen velka kasvaa edelleen. Kansallinen tilintarkastusvirasto (National Audit 
Office) julkaisi kesäkuun lopulla tiedotteen, jonka mukaan paikallishallintojen velka on jatkanut 
kasvuaan viimeisen vuoden aikana. Viraston mukaan velan kasvuvauhti näyttäisi kuitenkin olevan 
hidastumaan päin. Näkemys perustuu yhdeksän paikallishallinnon ja kaupungin seurantaan. Niissä 
velka kasvoi viime vuoden kesäkuun ja kuluvan vuoden maaliskuun välisenä aikana noin 4 % eli 
selvästi aiempaa hitaammin. Kasvun hidastuminen on selitettävissä mm. maamyynneistä saatujen 



tulojen kasvulla. Tiedote ei erittele, mistä alueista on kyse, joten on vaikeaa arvioida, missä määrin 
velan muutos heijastelee kaikkien paikallishallintojen tilannetta. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201428.pdf 

 
Saksalla merkittävä rooli Kiinan ja EU:n välisessä kaupassa. Saksan liittokansleri Angela 
Merkel päätti alkuviikosta Kiinan-vierailunsa. Saksa on Kiinan ylivoimaisesti tärkein 
kauppakumppani Euroopassa noin 30 % osuudella Kiinan EU-kauppavaihdosta (4 % koko 
ulkomaankaupasta).  
Vierailun aikana allekirjoitettiin jälleen joukko uusia sopimuksia, mm. noin 2 mrd. euron investointi 
saksalaiselta autovalmistaja Volkswagenilta kahteen uuteen tehtaaseen. Volkswagen ja 
amerikkalainen General Motors hallitsevat Kiinan maailman isoimpia automarkkinoita. Juanin kan-
sainvälistymisen edistäminen oli myös asialistalla, kun saksalaissijoittajille myönnettiin 80 mrd. 
juanin (9,5 mrd. euron) kiintiö Kiinan QFII-ohjelmaan, joka sallii sijoittamisen Shanghain ja 
Shenzhenin pörsseihin.  
EU on Kiinan tärkein kauppakumppani, ja Saksa yksistään neljänneksi suurin Yhdysvaltojen, 
Japanin ja Etelä-Korean jälkeen. Viime vuonna Kiinan EU-tuonnista 43 % tuli Saksasta ja maan 
EU-viennistä Saksaan suuntautui 20 %. Suurin osa Kiinaan tuoduista henkilöautoista tulee 
Saksasta, kattaen kolmanneksen koko henkilöautotuonnista ja vajaan viidenneksen koko Saksan-
tuonnista.  
Kiina vie Saksaan pääasiassa koneita ja laitteita sekä elektroniikkaa. Saksan tuomista 
aurinkopaneeleista yli puolet on tullut Kiinasta, mutta viime vuonna EU:n ja Kiinan välinen 
aurinkopaneelien tullikiista vähensi tuontia. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201428.pdf 

 
BRICS-maat perustivat uuden kehityspankin ja sopivat yhteisestä valuuttajärjestelystä. 
Nousevien talouksien BRICS-ryhmä (Kiina, Intia, Brasilia, Venäjä ja Etelä-Afrikka) otti viime viikolla 
askeleen kohti konkreettisempaa yhteistyötä, kun sen jäsenmaat allekirjoittivat uuden 
kehityspankin (New Development Bank) perustamisasiakirjan Brasiliassa. Uuden pankin 
ensisijaisena tehtävänä on rahoittaa julkisia ja yksityisiä infrastruktuurihankkeita. Pankki myöntää 
hankkeille lainaa ja vakuuksia sekä tarjoaa pääomarahoitusta. Päämaja sijoitetaan Shanghaihin, 
mikä heijastelee Kiinan poliittista ja taloudellista painoarvoa hankkeessa. Jäsenyyden on määrä 
tulla mahdolliseksi myös maaryhmän ulkopuolisille maille. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201430.pdf 
  

Ensimmäiset paikallishallinnot laskivat liikkeelle omia joukkovelkakirjojaan 
Etelä-Kiinassa sijaitseva Guangdong ja pohjoinen Shangdongin maakunta ovat kesän mittaan 
laskeneet liikkeelle joukkovelkakirjalainojaan yhteensä noin 30 miljardin juanin edestä. Kyseessä 
ovat ensimmäiset velkakirjojen liikkeeseenlaskut osana finanssiministeriön pilottihanketta, joka 
oikeuttaa tietyt paikallishallinnot myymään velkakirjojaan sijoittajille. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201429.pdf 
  

Kiina pyrkii tukemaan juanin roolia kansainvälisessä maksuliikenteessä 
Kiinan keskuspankki on myöntänyt kahdelle suurelle kiinalaispankille oikeuden selvittää juaneissa 
tehtäviä valuuttamaksuja Euroopassa. Bank of China saa oikeuden Frankfurtissa ja China 
Construction Bank Lontoossa. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201429.pdf  
 

Kesän viljasato ylsi ennätykseen – FAO ja OECD kehottavat Kiinaa järkevöittämään 
maataloustuotantoa Kiinan tilastoviraston mukaan kesän viljasato kasvoi 5 milj. tonnia viime 
vuodesta yhteensä 137 milj. tonniin. Kesän sato muodostaa arviolta viidenneksen koko vuoden 
viljasadosta. Maataloustuotannon pitkään jatkunut kasvu johtuu mm. maankäytön tehostamisesta 
ja maataloustuista. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201431.pdf  

  
WTO:n päätöksiä Kiinan ja Yhdysvaltojen välisiin kauppakiistoihin 
Maailman kauppajärjestön WTO:n mukaan useat Yhdysvaltojen asettamat polkumyyntitullit Kiinan 
valtionyritysten valmistamille tuotteille ovat järjestön sääntöjen vastaisia. Kiinan WTO:hon viemä 
kiista koski 17 tuotteen tulleja. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201431.pdf  
 



Tekesin ja kiinalaisen Fudanin yliopiston yhteistyö jatkuu – yritysten kokemukset 
erinomaisia  Fudan iLab -ohjelmassa kiinalaiset MBA-opiskelijat tekevät liiketoimintasuunnitelman 
suomalaisille pk-yrityksille Kiinan markkinoille. Kaksi vuotta käynnissä ollut ohjelma saa jatkoa 
yritysten erinomaisten kokemusten perusteella.  
http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2014/tekesin-ja-fudanin-yliopiston-yhteistyo-jatkuu/ 
 
IMF kehottaa Kiinaa keskittymään velkaongelmaan ja reformeihin 
Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n heinäkuun lopussa julkaisema vuosittainen ns. Artikla IV  
raportti tarjoaa laajan katsauksen Kiinan talouskehitykseen ja talouspolitiikan keskeisiin 
kysymyksiin. Järjestön mukaan Kiinan talouskasvu hidastuu tänä vuonna 7,4 prosenttiin ja ensi 
vuonna edelleen 7,1 prosenttiin. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201432.pdf  

 
Asumisoikeusjärjestelmän uudistus etenee 
Kiinan hallitus julkaisi viime viikolla tiedotteen, jossa se täsmentää asumisoikeusjärjestelmään 
(hukou) suunniteltuja muutoksia. Asumisoikeusjärjestelmän uudistamisen suuntaviivat hyväksyttiin 
jo viime marraskuussa puolueen kolmannessa täysistunnossa, mutta nyt julkaistu tiedote käsittelee 
uudistuksen etenemistä yksityiskohtaisemmin. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201432.pdf  
 

Monia ulkomaisia yrityksiä epäillään kilpailulain rikkomisesta – EU:n kauppakamari perää 
Kiinalta tasa-puolisuutta. Kilpailuviranomaiset ovat viime viikkoina käynnistäneet useita 
tutkimuksia ulkomaisissa yrityksissä eri puolilla Kiinaa. Viranomaiset epäilevät yhtiöitä mm. 
markkina-aseman väärinkäytöstä ja ylihinnoittelusta. Vuonna 2008 voimaantullutta 
kilpailulainsäädäntöä ei tähän asti ole sovellettu kovinkaan ahkerasti. Esimerkiksi EU:n Kiinassa 
toimivakauppakamari on pitkään toivonut Kiinalta tehokkaampaa lain täytäntöönpanoa. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201433.pdf  
http://www.europeanchamber.com.cn/en/press-
releases/2132/european_chamber_releases_statement_on_china_aml_related_investigations  
 

Verotietojen vaihtosopimus Kiinan Hongkongin kanssa  
Pohjoismaat ovat solmineet verotietojen vaihtosopimuksen Kiinan erityishallintoalueen Hongkongin 
kanssa. Tämä on Pohjoismaille jo 44. vastaava sopimus.  
http://www.norden.org/fi/ajankohtaista/uutiset/verotietojen-vaihtosopimus-kiinan-hongkongin-kanssa  
 
 

Kiinan kiinteistösektorin näkymät heikentyneet. Kiinteistösektorille tehtyjen investointien 
kasvuvauhti on hidastunut. Tilastoviraston mukaan tammi-heinäkuussa sektorille tehdyt 
investoinnit kasvoivat enää 14 % edellisvuodesta, kun viime vuonna kasvu ylsi vielä yli 20 
prosenttiin. Kasvun hidastumisen myötä uusien kiinteistöhankkeiden luku-määrä on supistunut 
selvästi. Tammi-heinäkuussa rakennushankkeita aloitettiin pinta-alalla mitattuna 13 % viime vuotta 
vähemmän. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201434.pdf 

 
Muutoksia Kiinan rahoitusmarkkinoilla – joukkovelka-kirjarahoituksen suosio kasvussa. 
Keskuspankin tilastojen mukaan joukkovelkakirjojen merkitys Kiinan rahoitusmarkkinoilla on 
kasvanut kuluvan vuoden aikana. Velkakirjojen osuus on jo lähes viidenneksen uusista luotoista, 
kun vielä viime vuonna osuus liikkui 10 prosentin tuntumassa. Myös pankkilainojen osuus uusista 
lainoista on vuoden alusta kääntynyt jälleen kasvuun. Osuus on tällä hetkellä noin 60 % uusista 
yrityksille ja kotitalouksille myönnetyistä luotoista. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201434.pdf 

 
Kiinan Venäjän-tuonnin yksipuolisuus korostuu energiatuonnin lisääntymisen myötä. Kiinan 
vienti Venäjälle jatkaa melko vahvaa kasvua, kun taas tuonti Venäjältä on jo pari vuotta polkenut 
paikoillaan. Kiinan Venäjän-viennin arvo kasvoi tammi-heinäkuussa noin 6 % ja tuonti Venäjältä 
alle 2 %. Venäjän osuus Kiinan koko viennistä ja tuonnista pysytteli runsaassa 2 prosentissa. 
Venäjän vientiosuus on viime vuosina ollut hienoisessa nousussa, kun taas maan osuus Kiinan 
koko tuonnista on vähän laskenut. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201435.pdf 



 
Kiina tavoittelee parannuksia terveydenhuoltoon vähentämällä säätelyä ja lisäämällä 
julkista rahoitusta. Kauppaministeriön mukaan Kiina sallii jatkossa kokonaan ulkomaalaisessa 
omistuksessa olevat sairaalat seitsemällä kokeilualueella (mm. Pekingissä, Shanghaissa ja 
Tianjinissa). Tähän asti sairaalasta on saanut olla enintään 70 % ulkomaisessa omistuksessa. 
Toimilla pyritään lisäämään resursseja suurempien paikkakuntien ruuhkautuneeseen 
terveydenhuoltoon. Säätelyn keventämisellä halutaan myös vahvistaa kilpailua yksityisen ja 
julkisen sektorin välillä sekä tukea ulkomaisen teknologian siirtymistä maahan. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201435.pdf 

 
Kauppakamari ärähti. Amerikkalaisyritysten etujärjestö Kiinassa, AmCham, on julkistanut 
raportin, jonka mukaan sen jäsenyritykset kokevat, että viranomaiset kohdistavat tutkimuksiaan 
herkemmin ulkomaalaisiin kuin kotimaisiin yrityksiin. Toteutetun tutkimuksen mukaan lähes puolet 
amerikkalaisen kauppakamarin jäsenistöstä uskoo, että esimerkiksi monopolihinnoittelututkimukset 
tai ruokaturvallisuustutkimukset ovat mielivaltaisia ja kohdistuvat tarkoituksella ei-kiinalaisiin 
yrityksiin. Kamari varoittaa, että jatkuessaan kampanja voi johtaa siihen, että Kiinasta tulee 
vähemmän houkutteleva investointikohde. Viime kuussa EU:n kauppakamari julkaisi lausuman, 
joka oli samantyylinen, mutta pehmeämmin muotoiltu. 
Lähde Kiina 8/5.9.2014, http://us3.campaign-archive2.com/?u=4bfd9ded86671954e4a15dd11&id=f056596d28&e=4907f4b863 
http://www.amchamchina.org/article/10 
 

European business in China position paper 2014/2015 
http://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-position-paper  
 

Kiinan talousindikaattorit eivät tue elvytysvaatimuksia 
Elvytystä peräänkuuluttavista otsikoista ja markkinareaktioista huolimatta syyskuun alussa 
julkaistut Kiinan taloutta elokuussa luotaavat teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit 
(PMI) eivät sanottavasti muuttaneet kuvaa maan taloustilanteesta. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201436.pdf  

Kiinan uusi budjettilaki mahdollistaa paikallishallintojen velkaantumisen Kansankongressi 
hyväksyi lauantaina budjettilain muutoksen, joka sallii paikallishallintojen laskea liikkeelle omia 
joukkovelkakirjojaan. Näin vuoden 1994 budjettilaissa määritelty paikallishallintojen 
velkaantumiskielto kumoutuu. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201436.pdf   

Taivas ja tavoitteet korkealla Kiina ei koskaan nuku ja lomailee harvoin. Pohjoinen pääkaupunki 
Peking ja Kiinan yli 300 suomalaisyritystä, miljardi-investoinnit, jatkuva vierailuvaihto ja syksyn 
Pure Finland -tapahtuma pitävät Team Finland -väen lähetystöstä kauppayhdistyksiin kiireisenä. 
http://www.kauppapolitiikka.fi/public/default.aspx?contentid=311330&nodeid=41393&culture=fi-FI 
 

BOFIT Kiina-ennuste 2014–2016 / 2  
Kiinan talouskasvu on viime vuosina painunut alle 8 prosentin, ja kasvu hidastuu edelleen tulevina 
vuosina. Aikaisempaan tapaan BKT:n kasvun uskotaan vuosina 2014–2015 yltävän noin 7 
prosenttiin ja hidastuvan 6 prosentin paikkeille ennustejakson lopulla vuonna 2016. Myönteisen 
kehityksen jatkuminen edellyttää kuitenkin yritysten ja paikallishallinnon velkaongelman pitämistä 
kurissa sekä vahvaa uudistuspolitiikkaa uusien kasvumoottoreiden synnyttämiseksi ja riskien 
hallitsemiseksi. Kiinan kasvumallin muuttumisen ja rakenteellisten uudistusten takia ajoittaiset 
markkinahäiriöt ovat ilmeisiä myös vastaisuudessa. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/kiina_ennuste/Pages/bke214.aspx 
 

Kiinan kilpailukyky perustuu yhä markkinoiden kokoon ja suotuisaan makrotaloudelliseen 
tilanteeseen Maailman talousfoorumin (WEF) vuosittain julkaisemassa kilpailukykyraportissa Kiina 
sijoittui 144 maan vertailussa sijalle 28. Kiina oli BRICS-maiden kärjessä, Venäjä oli 53, Etelä-
Afrikka 56., Brasilia 57. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201438.pdf  
 

 



Asuntomarkkinoiden käänne huolestuttaa Kiinassa 
Asuntomarkkinoiden käänne huolestuttaa Kiinassa. Yksityisen kiinteistömarkkinatietoa tuottavan 
SouFun-yrityksen mukaan asuntojen keskihinta oli elokuussa laskenut runsaat 2 % huhtikuussa 
nähdystä hintahuipusta. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201439.pdf 
  
Kiinalaiselta verkkokauppayhtiö Alibabalta jättianti 
New Yorkin pörssissä perjantaina 19.9. suoritetussa listautumisannissa Alibaba keräsi sijoittajilta 
kaikkiaan 25 mrd. dollaria, mikä on maailman suurin listautumisanti kautta aikojen. Listautumisen 
myötä Alibaban perustaja Jack Ma nousi Kiinan rikkaimmaksi henkilöksi. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201439.pdf 
 
Yli puolet maailman kasvihuonepäästöjen kasvusta Kiinasta 
YK:n ilmastokokouksen yhteydessä otsikoihin ovat nousseet Kiinan nopeasti kasvaneet 
kasvihuonepäästöt. Global Carbon Project  järjestön mukaan Kiinan osuus maailman 
hiilidioksidipäästöistä oli viime vuonna 28 %.  
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201439.pdf 
 
Uusia askelia pääomaliikkeiden vapauttamiseksi  
Kiinan kauppaministeriön mukaan kiinalaisyritysten investointeja ulkomaille helpotetaan lokakuun 
alussa, kun ministeriö luopuu tähän asti noudatetusta kaikkia yli 100 milj. dollarin 
investointiprojekteja koskevasta lupakäytännöstä. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201437.pdf 

 
Kiinan ulkomaankaupan kasvu hidastui raaka-ainetuonnin laskun myötä 
Tavaratuonti laski elokuussa 2 % vuodentakaisesta 159 mrd. dollariin. Tuonti Japanista laski 5 % 
ja tuonti Yhdysvalloista 3 %. Sitä vastoin tuonti EU-maista kasvoi 4 %. Tuonti erityisesti Saksasta 
pysyi vahvana (kasvua 11 %). http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201437.pdf 

 
Kiinan rautateiden modernisointi etenee vauhdilla 
Rautatiet ruuhkautuivat viime viikonloppuna, kun ihmiset matkustivat kotipaikkakunnilleen 
viettämään keskisyksyn juhlaa. Kiinassa tehdään keskimäärin yli 6 miljoonaa junamatkaa 
päivässä, mikä on 10 % matkustajaliikenteestä. Kiina nykyaikaistaa raideverkostoaan investoimalla 
valtavia summia uusiin luotijunayhteyksiin erityisesti maan itä- ja keskiosissa. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201437.pdf 

 

Kiina kiristää otettaan internetistä 
Kiinan hallitus on tiukentanut internetin valvontaa elokuusta 2013 lähtien. Kiristyneestä 
valvonnasta huolimatta Kiina on usein sallinut kansalaisten esittää sosiaalisessa mediassa 
kritiikkiä valtiota ja poliitikkoja kohtaan. Kaikki kehotukset kollektiiviseen toimintaan sen sijaan 
sensuroidaan järjestelmällisesti. Nykyisissä olosuhteissa internetin käytön yleistyminen tuskin 
johtaa Kiinassa merkittäviin poliittisiin muutoksiin. 
http://www.fiia.fi/fi/publication/449/china_s_public_opinion_management/ 
 
Kiina helpottaa asuntoinvestointeja. Asuntomarkkinoiden hiljentyminen ja asuntojen hintojen 
kääntyminen laskuun saivat keskuspankin höllentämään pankkien asuntolainoituksen ehtoja. 
Tiistaina 30.9. annetun tiedotteen mukaan toisen asunnon hankkimista suunnittelevat henkilöt 
voivat saada asuntoluoton samoilla ehdoilla kuin ensiasunnon ostaja, mikäli he ovat maksaneet 
takaisin ensimmäiseen asuntoonsa ottamansa asuntolainan. Käytännössä tämä tarkoittaa toisen 
asunnon ostajalle 30 prosentin käteisosuutta aikaisemman 60 prosentin sijaan. Jatkossa he ovat 
myös oikeutettuja 30 prosentin vähennykseen keskuspankin määräämästä pankkien 
asuntoluottojen viitekorosta, kun vuodesta 2011 muut kuin ensiasunnon ostajat ovat joutuneet 
maksa-maan viitekorkoa korkeampaa korkoa. Lisäksi nyt myös useamman kuin kahden asunnon 
omistajat voivat saada pankkilainan uuteen asuntoon, jos he ovat maksaneet kaikki aikaisemmat 
asuntolainansa. Aikaisemmin tällaiset lainat oli kokonaan kielletty. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201440.pdf  
 



 

Juanin ja euron välinen suora valuuttakauppa alkoi Kiinassa, mutta kaikilta osin 
rahoitussektorin uudistukset eivät etene odotetusti. Kiinan keskuspankin mukaan juanin ja 
euron välinen suora kaupankäynti pankkien välisillä valuuttamarkkinoilla tuli mahdolliseksi 
syyskuun lopussa. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201440.pdf  
 

Kiinan tavarakaupan ylijäämä noussut taas ennätystasolle  Kiinan viennin arvo oli syyskuussa 
15 % suurempi kuin vuosi sitten, ja kasvu oli selvästi markkinoiden odotuksia nopeampaa. 
Kausitasoitetut vientiluvut osoittavat kasvun vahvistuneen jo useamman kuukauden ajan. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201442.pdf

Rahatalouden indikaattorit viittaavat pysyvään kasvun hidustumiseen. Kiinan 
kuluttajahintojen nousu on pari viime vuotta pysytellyt 2–3 prosentin paikkeilla, mutta syyskuussa 
inflaatio painui 1,6 prosenttiin elokuun 2 prosentista. Näin hidasta kuluttajahintojen nousu on ollut 
viimeksi vuosikymmenen vaihteessa. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201442.pdf  
 

IMF peräänkuuluttaa rakennemuutosta Kiinaan 
Lokakuun World Economic Outlook (WEO) raportissaan IMF ennustaa Kiinan BKT:n kasvavan 
tänä vuonna 7,4 %, minkä jälkeen kasvu hidastuu 7,1 prosenttiin vuonna 2015. Vuonna 2013 
kokonaistuotanto kasvoi 7,7 %. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201441.pdf

Kiinan talouden rakenteet muuttuvat kasvun hidastumisen myötä  
Tällä viikolla julkaistujen BKT-lukujen mukaan Kiinan kokonaistuotanto oli kolmannella 
vuosineljänneksellä 7,3 % suurempi kuin vuosi sitten. Toisella neljänneksellä BKT:n vuosikasvu oli 
7,5 %. Kausivaihtelusta puhdistettu BKT kasvoi kolmannella neljänneksellä 1,9 % toisesta 
neljänneksestä, kun toisella neljänneksellä talous kasvoi 2,0 %. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201443.pdf 

 
Kotimainen velka kasvoi aikaisempaa hitaammin Kiinassa  
Laajimman luottokäsitteen (total social financing) mukaisen luottokannan vuosikasvu hidastui 
kolmannella neljänneksellä alle 15 prosenttiin ja luottokanta suhteessa vuositason BKT:hen säilyi 
syyskuun lopussa kesäkuun tapaan 210 prosentissa. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201443.pdf 

 
Kiina pohtii työttömyystilastojen julkaisemista  
Uutistoimisto Bloombergin mukaan Kiinan tilastovirasto aikoo lähitulevaisuudessa julkaista 
kuukausittain uuden kyselypohjaisen työttömyysastetta kuvaavan indikaattorin, joka tuotetaan 
Kansainvälisen työjärjestön suosittelemin metodein. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201443.pdf 

 
Puolet Kiinaan tehtävistä investoinneista kohdistuvat palvelusektoriin. Vuonna 2012 Kiinan 
palvelukauppa vastasi  5,6 % palvelujen maailmankaupasta, mikä tekee Kiinasta kolmanneksi 
suurimman palvelukaupan koolla mitattuna.  
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Sectors/Service_exports/Trade_in_serv
ices/China_ServicesBrief.pdf  
 
Kiina8 #41 - tasaista kasvua ja salasanojen urkintaa 
http://us3.campaign-archive2.com/?u=4bfd9ded86671954e4a15dd11&id=45182ebba9&e=4907f4b863      
 

 
SINGAPORE 
 
Oikeaan aikaan liikkeellä: Singapore panostaa ikääntyvän väestön hyvinvointiin 
Ageing in place, vanheneminen kotona on Singaporen hallituksen motto ikääntyvän väestön 
hyvinvoinnin edistämisessä. Singapore - kuten Suomikin - kuuluu maailman nopeimmin  
 



ikääntyvien kansakuntien joukkoon. 
http://www.tem.fi/ajankohtaista/uutiskirjearkisto/uutiskirje_25.9.2014/oikeaan_aikaan_liikkeella_singapore_panostaa_ikaantyvan_vaesto
n_hyvinvointiin.116095.news  
 

TURKKI 
 

Islamilainen identiteettipolitiikka on ajanut Turkin uhkarohkeaan ulkopolitiikkaan  
AK-puolueen politiikkaa ja menestystä selittää osaltaan Turkissa vallalla oleva ajatus, jonka 
mukaan tosi muslimit ovat ottamassa Turkin valtiota uudelleen haltuunsa. Lähi-idän todellisuus 
ei kuitenkaan vastaa Turkin visiota itsestään alueellisena johtajana. 
 http://www.fiia.fi/fi/publication/441/uusi_turkki_ja_alueellinen_tilanne/ 
 
VIETNAM 
 
Valokuva avasi Viopelle Vietnamin ovet 
Suomalainen opetusteknologiayritys Viope oli ehtinyt taistella pitkään saadakseen Vietnamin 
viranomaisilta tarvittavat luvat online-koulutuksen pilotti-kokeiluun. Kun Vietnamissa saatiin 
Suomen elinkeinoministeri ja paikallinen johto samaan valokuvaan, ovet aukesivat vihdoin. Näin 
Viopen kansainvälistymistarina aloitti uuden luvun. 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=314990&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI  
 
 

 
LATINALAINEN AMERIKKA 
 

BRASILIA 
 
Uusi internet-laki tuli voimaan 23.6.2014 
Lain keskeisin uudistus on verkon neutraliteetin eli verkon tasaisen nopeuden varmistaminen 
käytettävästä verkkosisällöstä riippumatta. Lain myötä käyttäjätietoja saa myydä vain käyttäjän 
suostumuksesta, kun tiedot tähän asti ovat olleet verkkopalveluja välittävien yritysten vapaassa 
käytössä. 
http://www.e-comlaw.com/e-commerce-law-and-policy/article_template.asp?Contents=Yes&from=eclp&ID=2216  
http://ehoganlovells.com/cv/92a5426dc5d9947a6ef3abd4eb988b549ae2472b  
 

Verokevennyksillä pyritään lisäämään Brazilian kilpailukykyä. Yritykset kritisoivat 
kevennyksiä ja haluavat veroreformia. 
http://www.bloomberg.com/news/2014-06-16/brazil-to-offer-tax-incentives-to-spark-ipos-mantega-says.html  
http://www.reuters.com/article/2012/04/03/us-brazil-economy-idUSBRE8320WY20120403  
 

Kiina tiivistää suhteita Brasiliaan ja aikoo rakentaa rautateitä. Kiinan kaksi strategista huolta 
ovat energia- ja ruokaturva. Brasilia on ihanteellinen kumppani molemmissa tapauksissa. 
http://www.reuters.com/article/2014/07/17/brazil-china-idUSL2N0PS1YO20140717  
 

BRICS-pankki – 3 syytä, miksi sillä on merkitystä – tämä on vasta uuden kansainvälisen 
taloudellisen järjestyksen alku, se tulee olemaan asteittainen, mutta jatkuva prosessi. 
Ensinnäkin se osoittaa BRICSin elinkelpoisuuden ja dynamiikan viime vuosien skeptisyydestä ja 
kritiikistä huolimatta. Toiseksi BRICS-pankki osoittaa Kiinan globaalin johtajuuden. Kolmanneksi 
BRICS-pankki on merkittävä, koska se on suora haaste lännen johtamalle globaalille järjestykselle. 
Monet näkevät BRICS-pankin vastauksena IMF:n ja Maailmanpankin epäonnistuneille 
uudistuksille, koska kehittyvät maat kuten Kiina ja Intia eivät voi lisätä vaikutusvaltaansa näissä 
instituutioissa. On pidettävä kuitenkin mielessä, että BRICS-pankki ei haasta tällä hetkellä 
kansainvälisen liberaalin talouden järjestystä. http://thediplomat.com/2014/07/3-reasons-the-brics-new-development-
bank-matters/  
 
 

 
 
 



CHILE 
 
Chilestä Aasian gateway Latinalaiseen Amerikkaan.  
Chile on allekirjoittanut useita vapaakauppasopimuksia muiden maiden kanssa, yhteensä 56. 
Vuodesta 1994 lähtien Chile on avannut kauppasuhteita Aasiaan, erityisesti Kiinaan,  Japaniin, 
Etelä-Koreaan ja Singaporeen. Allekirjoitettuamme vapaakauppasopimukset tärkeimpien aasian 
talouksien kanssa, tavoitteenamme on lisätä liiketoimintaa osapuolten välillä. Haluan nähdä 
enemmän yksityisen sektorin osallistumista. Haasteena on houkutella enemmän investointeja 
Chileen. Chilen on keskityttävä kehittämään perinteisiä liiketoimintasektoreita kuten raaka-aineet, 
mutta haluamme tutkia myös uusia aloja, erityisesti, ympäristöteknologia, kaupunkisuunnittelu ja 
tähtitiede. Suuria mahdollisuuksia on erityisesti korkean teknologian alalla ja sähköisen kaupan 
palveluissa. Eduardo Frei Ruiz Tagle, Chilen entinen presidentti 
http://www.hktdc.com/info/web/mi/article.htm?LANGUAGE=en&ARTICLE%5fID=1X09YP4T&DATASOURCE=hkti#sthash.YCpdL75f.dp
uf  

 
MEKSIKO 
 
Reformeja ja talouden ennusteita 
Meksikon kongressi hyväksyi heinäkuun alussa televiestintäalan uudistukseen liittyvän 
lainsäädännön. Energia-alan uudistuksen suhteen saman odotetaan tapahtuvan elokuun alussa. 
Reformien toivotaan lisäävän maan kilpailukykyä ja kiihdyttävän talouskasvua. 
Talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2014 2,7 prosenttia ja vuonna 2015 3,9 prosenttia 
http://www.focus-economics.com/countries/mexico  
 

Presidentti allekirjoitti energiareformin 
Reformi avaa valtion öljy-, kaasu ja sähkömonopolit yksityisille investoinneille ml. ulkomaalaiset 
toimijat. Hyväksytty sekundaarinen lainsäädäntö määrittelee, miten on perustuslakireformia 
toteutetaan käytännössä. 
http://www.brookings.edu/research/articles/2014/08/14-mexico-energy-law-negroponte 
 
Infrastruktuuriohjelma 
Presidentti Enrique Peña Nieton hallitus julkisti huhtikuun lopussa valtavan infrastruktuuriohjelman, 
joka lupaa yhteensä noin 450 miljardin euron investointeja erilaisiin projekteihin vuosien 2014–
2018 aikana. Ohjelman keskeisimmät sektorit ovat liikenne ja viestintä, energia, vesi, terveys, 
asuminen sekä turismi. Suurimmat yksittäiset hankkeet liittyvät liikenteeseen.  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/310847/Mexico_Economic_Report_April.pdf  
 

“Crezcamos Juntos” (kasvaa yhdessä) on uusi, strategia, jolla vähennetään epävirallisuutta. 
Heinäkuun taloudellisen raportin mukaan, epävirallisuus on ollut yksi pääsyistä hitaaseen työn 
tuottavuuden kasvuun vuosien ajan. Syyt, joita Meksikon kauppakorkeakoulu totesi, 
epävirallisuuden lähteinä ovat pääsy normaaleihin ja halpoihin luottoihin, vääristyneet kannustimet 
sosiaaliturvassa (erityisesti terveys), liiallinen byrokratia ja alhainen inhimillinen pääoma. 
Ohjelmassa käsitellään näitä kysymyksiä.  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/364234/Mexico_Economic_Report_September_2014.pdf  

 
URUGUAY 
 

Pieni Uruguay on Suomelle tärkeä ja kasvava markkina Latinalaisessa  Amerikassa 
Sellutehdasinvestoinnit ovat nostaneet Suomen ja Uruguayn suhteet uudelle tasolle. Vahvasti 
kasvanutta kauppavaihtoa on kuitenkin edelleen mahdollista lisätä ja monipuolistaa. Maiden 
välinen vilkas tieteellis-tekninen yhteistyö syvenee ja laajenee entisestään. 
http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=310187&contentlan=1&culture=fi-FI 
 
 

 
 
 



POHJOIS-AMERIKKA 
 

YHDYSVALLAT 
 

"EU:n ja Yhdysvaltojen kauppaneuvotteluissa suuret panokset" 
Ukrainan kriisi korostaa EU:n ja Yhdysvaltojen neuvotteleman vapaakauppasopimuksen 
merkitystä, kirjoittaa lähetystöneuvos Ville Cantell Helsingin Sanomissa julkaistussa Vieraskynä-
kirjoituksessa. Pelissä on EU:n maailmanlaajuinen painoarvo. 
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=310095&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

TTIP-neuvottelujen kuudes kierros saatiin päätökseen 
EU:n ja Yhdysvaltojen välisten vapaakauppasopimusneuvottelujen kuudes kierros järjestettiin 
Brysselissä 14–18.7. Kierroksen aikana käytiin kiivaita keskusteluja suurimmalla osalla osa-alueita, 
jotka sopimuksen olisi tarkoitus kattaa, ja työ oli ennen kaikkea teknistä. 
http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=309690&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

TTIP – 6. kierroksen tulokset 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152699.pdf  
 

Yhdysvaltalaiset yritykset vanhenevat 
Yli 16 vuotta vanhojen yritysten osuus kaikista yrityksistä oli 34 prosenttia vuonna 2011, nyt niiden 
osuus on kasvanut 50 prosentilla 20 vuodessa. 
http://www.brookings.edu/blogs/brookings-now/posts/2014/07/american-businesses-are-getting-old-and-
fat?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=BrookingsFB08053&utm_content=BrookingsFB08053  
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/07/aging%20america%20increasing%20dominance%20older%20firms%2
0litan/other_aging_america_dominance_older_firms_hathaway_litan.pdf  
 

US Economic Forecast: Volume 2 Issue 3 
Huolimatta pitkästä huolten listasta USA:n talouden optimistiset näkyvät pysyvät ennallaan. 
Työmarkkinoiden positiiviset uutiset viittaavat niiden lisääntymiseen ensi tai seuraavana vuonna. 
http://dupress.com/articles/us-economic-forecast-volume-2-issue-3/?id=us:2em:3na:dup991:eng:dup:093014:usef0914  
 

Corporate Tax Inversions  
Valtiovarainministeriö toteutti arvioinnin siitä, kuinka on mahdollista tehdä pääkonttorin siirtoon 
tähtääviä kauppoja taloudellisesti kannattamattomammiksi. Valtionvarainministeri Jacob L. Lew 
ilmoitti 22.9.2014 valtiovarainministeriön ensimmäisistä toimista inversioita vastaan. 
Standard and Poor's 8.9.2014 julkistama tutkimus vie pohjaa yritysten inversioaikeilta; suurin osa 
inversioista alentaisi yritysten luottoluokitusta ja täten inversioiden taloudellinen kokonaisvaikutus 
yrityksiin olisi kielteinen. http://images.politico.com/global/2014/09/09/draft_s380599c.pdf ja  
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2648.aspx  
 
 

KANADA 
 
Kanadan ja Suomen taloussuhteissa kasvupotentiaalia 
CETA-sopimus on EU:n tähän asti tekemistä vapaakauppasopimuksista kunnianhimoisin. 
Teollisuustuotteiden tullit poistuvat sopimuksen myötä EU:n ja Kanadan välisestä kaupasta 
kokonaisuudessaan. Tämän arvioidaan tuovan eurooppalaisille yrityksille noin 500 miljoonan euron 
säästöt vuosittain. 
http://kauppayhdistys.fi/2014/08/26/finnish-canadian-business-club-ryn-aamukahvitilaisuudessa-20-8-2014kanadan-ja-suomen-
taloussuhteissa-merkittavaa-kasvupotentiaalia/  
http://kauppakamari.fi/en/2014/08/26/finnish-canadian-business-club-20-8-2014-significant-growth-potential-finnish-canadian-trade-
relations/  
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=312729&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

Kanada ja Etelä-Korea ovat allekirjoittaneet vapaakauppasopimuksen  
Kanadan vienti kasvaa Etelä-Koreaan 32 prosentilla ja talous kasvaa 1,7 mrd $. Kanada halua solmia 
muidenkin alueen maiden kanssa vapaakauppasopimuksia. Kanada on allekirjoittanut Kiinan kanssa 
investointiensuojasopimuksen, jonka tarkoituksena on lisätä yhteyksiä alueelle ja auttaa Kanadan 
taloutta kasvamaan. 
http://www.cbc.ca/news/politics/stephen-harper-signs-canada-south-korea-trade-deal-1.2773899 
 



 
EUROOPPA 
 
Itämeren alue jatkossakin tärkeä Suomen viennille Taloudellisten tekijöiden näkökulmasta 
tilanne vaikuttaa Itämeren maiden näkökulmasta kohtuullisen lupaavalta. Saksan, Ruotsin ja 
Tanskan taloudet ovat useimmilla mittareilla terveessä ja tasapainoisessa kunnossa. Saksan 
talous on kuitenkin jo varsin lähellä kapasiteettinsa äärirajoja, joten kovin vahvaa kasvua ei 
keskipitkällä jänteellä odottaa. Tässä suhteessa Ruotsin ja Tanskan näkymät ovat hieman 
paremmat. Baltian maat ja Puola ovat hyvissä asemissa. Myös niiden talouden tasapaino on 
verrattain hyvällä tolalla ja kehittyvinä maina niillä on vielä paljon kiinni kurottavaa verrattuna 
läntisempiin naapureihinsa. Venäjän keskipitkän ajan kasvuodotukset ovat laskeneet viime aikoina, 
mutta ne ovat edelleen korkeammat kuin EU-maissa yleensä. 
Suomen kannalta Itämeren alueen näkymät ovat myönteiset. Nykyinen vientiosuus on noin viisi 
prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosituhannen vaihteessa. Itämeren alueen verrattain 
myönteisten keskipitkän aikavälin näkymien perusteella osuus voi olla kymmenen vuoden jälkeen 
jälleen nykyistä korkeampi. Viennin vetoa Suomi todella tarvitsee, sillä pudotus viime vuosina on 
ollut raju. Itämeren alueen kasvusta Suomen elpymisen ei kuitenkaan pitäisi jäädä kiinni. 
http://www.centrumbalticum.org/pulloposti/itameren-alue-jatkossakin-tarkea-suomen-
viennille?utm_source=Pulloposti&utm_campaign=c0186aebc7-Pulloposti+nro+33&utm_medium=email&utm_term=0_c4a39643ed-
c0186aebc7-7350429  
 

Jean-Claude Junckerin viisivuotissuunnitelma 
Talouspolitiikka, investoinnit, tukipaketit, energia, verotus, pk-yritykset ja sisämarkkinat 
http://juncker.epp.eu/node/178 
 
COOL2014-satelliittiohjelma jatkaa kiertuettaan saksankielisen Euroopan halki 
Suomen teemamaahanke Frankfurtin lokakuussa järjestettävien kirjamessujen ympärillä alkoi jo 
maaliskuussa Leipzigin kirjamessuilla. Leipzigin, Berliinin, Wienin, Greifswaldin, Kölnin ja Bonnin 
jälkeen COOL2014-satelliittiohjelma jatkaa heinäkuussa kulkuaan Baden-Württembergiin. 
Satelliittiohjelman ydinteemat, suomalainen lukeminen sekä koulutuksen ja kulttuurin 
saavutettavuus, avaavat ovet suomalais-saksalaiselle yhteistyölle myös muilla aloilla. 
http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=309590&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

EU:lle vapaakauppa-alueet Ukrainan, Georgian ja Moldovan kanssa 
EU allekirjoitti 27. kesäkuuta vapaakauppasopimukset Ukrainan, Moldovan ja Georgian kanssa. 
Vapaakauppa kuuluu osana maiden kanssa solmittuihin assosiaatiosopimuksiin. 
http://www.team.finland.fi/public/default.aspx?contentid=308820&nodeid=47843&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

Donald tuskin valinta Eurooppa-neuvoston johtoon voi korostaa puheenjohtajan 
ulkopoliittista profiilia Donald Tuskin ja Federica Mogherinin valinta EU:n kärkipaikoille 
osoittaa, että unionin ulkopolitiikan painopisteen on siirtymässä enemmän Eurooppa-neuvoston 
käsiin. Tuskin ja Mogherinin on vältettävä keskinäistä kilpailua ja pyrittävä nostamaan EU:n 
kansainvälistä painoarvoa. http://www.fiia.fi/en/publication/436/kuka_johtaa_eu_n_ulkopolitiikkaa/  
 

ALANKOMAAT 
 
Alankomaiden asuntomarkkinat ”veden alla” 
Hollantilaiset ovat tunnettuja säästäväisyydestään ja pragmaattisesta lähestymistavastaan. 
Huolimatta tästä mielikuvasta Alankomaiden kotitaloudet ovat euro-alueen velkaantuneimpia. 
Syynä ovat kotitalouksien ottamat suuret asuntovelat. Talouskriisin ja Alankomaiden 
asuntopolitiikan myötä asuntojen hinnat ovat laskeneet vuodesta 2008 saattaen omistusasunnot 
”veden alle”.  Termi soveltuu hyvin Alankomaihin, sijaitseehan suuri osa Alankomaista 
merenpinnan alapuolella. http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=309618&contentlan=1&culture=fi-FI  
 
 

 
 



ISLANTI 
 
A new report on the Icelandic economy 
http://vi.is/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/2014_07_18_the_icelandic_economy.pdf  
 

Kuulemisfoorumi vaurauden lisäämiseksi Islannissa (islanniksi) 
Kuulemisfoorumi on hyväksytty yli puoluerajojen, ja tieteidenvälisen foorumin tarkoituksena on 
edistää kattavaa ja rakentavaa keskustelua, jolla voidaan varmistaa islantilaisten vauraus pitkällä 
aikavälillä. McKinsey & Company julkaisi syksyllä Charting a Growth Path for Iceland julkaisun, 
joka on foorumin taustana. http://samradsvettvangur.is/  
 

Työntekijöiden liikkuvuus auttaa ratkaisemaan EU:n väestö- ja osaamisongelmia  
Väestön ikääntymisen vaikutusten poistamiseksi EU:n on kurottava umpeen sukupuolten välinen 
kuilu. Nuorten ja ikääntyneiden työntekijöiden osallistumista työelämään on lisättävä. Myös 
liikkuvuudella ja muuttoliikkeellä on tärkeä rooli.  Edellä mainitut seikat ovat komission ja OECD:n 
hiljattain julkaistun yhteisen raportin Matching Economic Migration with Labour Market Needs 
tärkeimmät tulokset. Lähde: Euroopan komission Suomen-edustuston viikkotiedote 25.9.2014 
 

Charting a Growth Path for Iceland 
http://www.mckinsey.com/locations/Copenhagen/our_work/How_We_Work/~/media/Images/Page_Images/Offices/Copenhagen/ICELAND_Report_
2012.ashx  
 
. 

IRLANTI 
 

Syysauringon paistetta Irlannissa 
Viime vuosien aikana mielikuvat Irlannista ovat keskittyneet heikkoihin talousnäkymiin. Tänä 
syksynä taloutta koskeva positiivinen uutisointi on kuitenkin kilpaillut kansalaiset yllättäneen 
intiaanikesän kanssa, kun odotettua nopeammin kohentunut työllisyys ja Euroopan kärkeä 
tavoittelevat talouskasvuennusteet ovat vallanneet uutisotsikot. 
http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=312963&contentlan=1&culture=fi-FI  
 
 

ISO-BRITANNIA 
 
Suomalaisteknologiaa brittilasten varhaiskasvatukseen 
Englantilainen Parenta hankki yksinoikeudella oululaisen While On The Moven ohjelmiston 
parantaakseen tiedonkulkua päiväkodin ja vanhempien välillä ja lasten läsnäolon valvomiseen. 
While On The Moven NFC-kosketusteknologiaa (Near Field Communication) hyödyntävän Daisy-
palvelun avulla päiväkodit voivat valvoa lasten läsnäoloa ja hoitoaikojen toteutumista ja keskittää 
vapautuvat resurssit lasten opetukseen. Vanhemmat voivat seurata netistä, kuinka suuri osa 
sovituista tunneista on jo käytetty. Säästöt perheille yhtä lasta kohti voivat olla 40-50 euroa 
kuukaudessa. http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=310050&contentlan=1&culture=fi-FI 
 

Iso-Britannian talous kasvaa, mutta emme ymmärrä miksi 
Iso-Britannian talouskasvu on vahvaa ja perustuu pääasiallisesti kotitalouksien kulutukseen ja 
asuntoihin kohdistuviin investointeihin. Työttömyys yhdistettynä suuriin velkataakkoihin huolettaa, 
sillä se aiheuttaa yhteiskunnallista epävakautta. 
http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=312785&contentlan=1&culture=fi-FI 
 
KOSOVO 
 
Siirtolaisten yrittäjäverkostot edistämään investointeja Kosovossa 
Suomen rahoittama kehitysyhteistyöhanke edistää kosovolaistaustaisten yrittäjien verkostoitumista 
eri puolilla maailmaa. Verkostoa viriteltiin elokuun lopussa Suomessa. 
"Suuri joukko kosovolaisia asuu ulkomailla. Heidän apunsa ennen sotaa, sodan aikana ja sen 
jälkeen on nostanut Kosovoa", sanoo Suomessa vieraillut Kosovon diasporaministeri Ibrahim 
Makolli. http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=311932&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI 



 
 

LIETTUA  
 

Asuinkerrostalojen ja julkisten rakennusten renovointiohjelma 
BETA toteuttaa yhdessä kuntien kanssa Liettuan hallituksen vuonna 2004 hyväksymää 
asuinkerrostalojen ja nyt myös julkisten rakennusten renovointiohjelmaa  (Programme for 
renovation (modernisation) of multi-apartment buildings in Lithuania). Sen päätavoitteena on 
talojen energiatehokkuuden parantaminen ja kokonaisenergiansäästö. http://www.betalt.lt/en/  
 

NORJA 
 
Raportti ”Kapasitetsutfordringer Narvik – Kiruna”  
Narvikin ja Kiirunan välisen kaksoisraiteiden rakentamista pyritään kiiruhtamaan. Norjan ja Ruotsin 
rautatieviranomaiset ovat laatineet raportin, jossa esitellään eri rahoitusmallien kehittämistä. 
http://www.regjeringen.no/pages/38740398/arbgrrapp2014.pdf 
 
Norjan talouskasvu ylitti ennusteet 
Norjan talous kasvaa pontevammin kuin tarkkailijat olettivat. Ennakko-odotus huhti-kesäkuun 
kasvuksi oli 0,6 prosenttia - kasvua kertyi kuitenkin tuplaten. 
http://www.finland.no/public/default.aspx?nodeid=39642&contentlan=1&culture=fi-FI  
http://yle.fi/uutiset/norjan_talouskasvu_ylitti_ennusteet/7424253 
 
Norjan budjetti edustaa monilla aloilla selkeää politiikan muutosta verrattuna edelliseen 
hallitukseen: veronkevennysten lisäksi pääpaino on liikenneinfrastruktuurissa sekä koulutuksessa. 
Öljyrahaa käytetään, koska öljyteollisuuden näkymät ovat hieman heikentyneet. 
http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2015/English/  

 
RUOTSI 
 
Tukholman Team Finland houkuttelee yrityksiä Suomen markkinoille 
Suomen yritys- ja sijoittamismahdollisuudet herättävät suurta kiinnostusta Ruotsissa ja muissa 
Pohjoismaissa. Ruotsi on Suomen tärkein vientimaa, jolla on yli 46 %:n markkinaosuus Suomen 
ulkomaisesta pääomasta ja yhdessä Tanskan kanssa jopa 54 %:n osuus kaikista ulkomaisista 
investoinneista. http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=314347&contentlan=1&culture=fi-FI 
 

Ruotsin hallitusohjelma Ruotsin tuore sosialidemokraattinen pääministeri Stefan Löfven ilmoitti 
perjantaina, että Ruotsi aikoo tunnustaa Palestiinan valtion. Lisäksi Löfven kertoo 
hallitusohjelmassaan, että Ruotsi ei tule hakemaan Nato-jäsenyyttä. Sotilaallinen 
liittoutumattomuus palvelee hänen mukaansa Ruotsia hyvin. Ruotsi ei kuitenkaan aio pysytellä 
passiivisena, jos muissa EU-maissa tai Pohjoismaissa tapahtuu iskuja tai katastrofeja. Muilta osin 
hallitusohjelma keskittyy Ruotsin infrastruktuuriin, ympäristöön ja kouluun liittyviin asioihin.Ruotsi 
on Löfvenin mukaan vakavassa tilanteessa. Työttömyys pysyy suurena, koulutulokset romahtavat 
ja hyvinvoinnissa on suuria puutteita. Erot kasvavat ja epätasa-arvo naisten ja miesten välillä on 
jäänyt pysyväksi. Ympäristötavoitteista jää suurin osa saavuttamatta. 
http://www.regeringen.se/sb/d/3039/a/247180  ja http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/ruotsi%20hallitus%20lovfen-26307  
 

Talousarvio 2015 - Ruotsi, joka pitää yhtä 
Hallitus ehdottaa uudistuksia: enemmän työpaikkoja, parempia tuloksia koulussa, parempi 
ympäristö ja kestävä ympäristö ja Ruotsin mallin turvaaminen. Esitys perustuu hallituksen ja 
vasemmiston yhteisymmärrykseen. http://www.regeringen.se/sb/d/19333/a/248610  
 

SAKSA  
 
Saksa korjaa kevään talousennustetta 
Lukuisat kansainväliset kriisit vaikuttavat Saksan talousennusteeseen, jota on korjattu alustavasti 
varovaisemmaksi. Saksalle ennakoidaan nyt 1,3 prosentin talouskasvua, kun se vielä 



alkuvuodesta oli 1,9 prosenttia. Myös euroalueen toipuminen on toivottua hitaampaa, mikä on 
huomioitu vuoden 2015 ennusteessa. Ennusteen mukaan kasvua olisi 1,2 prosenttia. Yritysten 
laiteinvestointihalukkuus ei näytä laskun merkkejä, vaan kasvua povataan noin neljä prosenttia. 
Myös työllisyystilanne osoittaa jatkuvaa piristymistä (työllistyneiden määrä noussee 42,65 
miljoonaan) ja työttömien määrän odotetaan laskevan 2,91 miljoonaan. 
Itä kuroo kiinni eroa länteen 
Lähes neljännesvuosisata muurin murtumisen jälkeen Saksan itä- ja länsiosien välinen talouskuilu 
on kapenemassa. Vuonna 1991 itäisten osavaltioiden kansantaloudellinen osuus asukasta kohti oli 
keskimäärin vain noin kolmannes läntisten osavaltioiden asukkaisiin nähden. Saksan 
tilastokeskuksen mukaan itäiset osavaltiot tuottavat nykyään jo kaksi kolmasosaa läntisten 
osavaltioiden kansantalouksiin nähden. Näistä menestynein on Saksin osavaltio, joka vuonna 2013 
kipusi jo 68,5 prosenttiin, heikoimmin menestyi Mecklenburg-Etu-Pommeri 64,5 prosentilla.  
Saksojen yhdistymisen jälkeen Itä-Saksan talous oli pohjamudissa ja sitä leimasi matala 
tuottavuus, huono infrastruktuuri ja vakavat ympäristöongelmat. Etenkin 90-luvulla itä teki suuria 
harppauksia kohti elintasollista tasa-arvoisuutta. 
Lähde: e-brief 6/2014 - Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin uutiskirje 
http://www.dfhk.fi/fi/julkaisut/uutiskirje/  

 
 
SVEITSI 
 
Sveitsistä kärkipelaaja Team Finlandille 
Kauppapolitiikan pelikentällä peliä on rakennettu toiseen suuntaan. Heinäkuun alussa voimaan 
astunut vapaakauppasopimus Kiinan kanssa on merkittävä lisäys Sveitsin taloudellisten 
mahdollisuuksien pelikirjaan. Sopimus on ensimmäinen laatuaan Euroopan maille, jos Islannin 
sivuuttaminen tässä sallitaan, ja tarjoaa potentiaalisesti merkittävän etulyöntiaseman sveitsiläisille 
yrityksille kilpakumppaneihinsa nähden. Silti asiantuntijat ovat varoitelleet liiallisesta optimismista 
hyötyjen suhteen, korostaen Euroopan tärkeyttä Sveitsin taloudelle. Myös tilastojen valossa 
Euroopan ja erityisesti EU:n merkitys näkyy. 
http://blogit.ulkoministerio.fi/vapaastikaupasta/sveitsista-karkipelaaja-team-finlandille/ 
 
TANSKA 
 
Tanskan hallituksen uusi vienninedistämisen ja taloudellisen diplomatian strategia 
Tanska pyrkii modernisoimaan ulkomaanhallintoaan ja tehostamaan panostuksiaan. Ulkoasiain-
hallinto liitetään entistä tiiviimmin elinkeinoelämään. Jatkossa kehitetään yksityiskohtaisempi 
toimintasuunnitelma priorisoidulle taloudelliselle diplomatialle.  Julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyöhön perustetaan uusi tiimi ulkoministeriön alaisuuteen. Sen tarkoituksena on turvata 
toimiva ja tehokas liike-elämän tuki hankkeille.  
http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-site/Documents/Politik-og-
diplomati/Nyheder_udenrigspolitik/Regeringens%20strategi%20for%20eksportfremme%20og%20konomisk%20diplomati%20webfil.pdf  
http://um.dk/en/tradecouncil/about/strategy/  
 
 

UKRAINA 

 
Ukrainian banking sector in turmoil – Suomen Pankin tutkimus  
http://www.suomenpankki.fi/bofit_en/tutkimus/tutkimusjulkaisut/policy_brief/Pages/bpb1014.aspx 

 
Ukraine: Can meaningful reform come out of conflict?  
Ukrainalla on edessään vakavia taloudellisia haasteita. Nämä ovat seurausta hitaasta 
instituutioiden ja talouden uudistuksista, Janukovitsin aikakauden populistisesta politiikasta ja 
konfliktista Venäjän kanssa. Uuden Ukrainan viranomaiset ovat tehneet pro-uudistusjulistuksia, 
mutta ne eivät näytä tukevan konkreettisia poliittisia toimenpiteitä esim. veropolitiikan, 
maksutaseen tasapainon tai rakennemuutosten osalta. 
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/843-ukraine-can-meaningful-reform-come-out-of-conflict/ 
 



Ukraina ponnistellut sinnikkäästi IMF-tukiohjelman toteuttamiseksi 
Ohjelmassa sovittujen toimien ensimmäinen tarkastelu hyväksyttiin Kansainvälisen 
valuuttarahaston IMF:n johtokunnassa viime viikolla. IMF toteaa jo muutenkin erittäin haasteellisen 
ohjelman keskeisistä riskeistä kahden toteutuneen: Kriisi Itä-Ukrainassa on pahentunut, ja 
Naftogazin neuvottelujen vaikeuduttua venäläisen Gazpromin kanssa Gazprom lopetti 
kaasutoimitukset kesäkuussa. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201436.pdf 

 
VENÄJÄ 
 
Venäjä päätti öljysektorin verouudistuksesta. Öljyn tuotannon ja viennin verotuksen muutosta 
on aktiivisesti valmisteltu keväästä lähtien. Hallituksessa on ollut erilaisia näkemyksiä asiasta, 
mutta kesäkuun lopussa finanssiministeriö ja energiaministeriö pääsivät uudistuksesta sopimuk-
seen, joka tyydytti myös uudistusta kritisoinutta valtiollista Rosneft-öljy-yhtiötä. Ideana on siirtää 
verotuksen painopistettä viennistä tuotantoon alentamalla öljyn vientitullia ja nostamalla 
vastaavasti öljyn tuotannosta kannettavaa luonnonvarojen käyttöveroa. 
 Muutos astuu voimaan ensi vuoden alusta, ja se toteutetaan asteittain kolmen vuoden kuluessa. 
Raakaöljyn vienti-tulli alenee nykyisestä 59 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2017 mennessä. 
Myös öljyjalosteiden vientitullit alenevat. Samalla luonnonvarojen käyttövero lähes 
kaksinkertaistuu. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201428.pdf 
 

Purevatko Venäjän rahoitusmarkkinoihin kohdistuvat pakotteet?  23.7.2014 | Solanko, Laura  
Yhdysvallat päätti keskiviikkona 16.7. merkittävistä uusista Venäjän rahoitusmarkkinoihin 
kohdistuvista pakotteista. Uutta oli mm. se, että nyt toimet osuivat suoraan pörssilistattuihin 
yrityksiin ja sitä kautta konkreettisiin rahoitusinstrumentteihin. Yhdysvaltalaiset toimijat eivät 16.7. 
jälkeen saa millään tavoin osallistua pakotelistalla mainittujen yritysten yli 90 päivän mittaisten 
lainojen tai uuden osakepääoman liikkeellelaskuun tai kaupankäyntiin. Pakotteiden piiriin kuuluvat 
myös näiden yritysten enemmistöomistamat muut yritykset.  Sen sijaan kaupankäynti nykyisillä 
velkapapereilla, lyhytaikainen rahoitus, maksuliikenne samoin kuin muu kaupallinen toiminta on 
edelleen sallittua. http://www.suomenpankki.fi/bofit/bofit/ajankohtaista/blogit/Laura_Solanko/Pages/venaja_pakotteet.aspx 

 
Yhdysvallat laajensi Venäjään kohdistuvia pakotteita. Krimin miehityksen ja Itä-Ukrainan kriisin 
jatkumisen seurauksena Yhdysvallat, EU sekä muutamat muut maat (mm. Kanada, Australia ja 
Japani) ovat kevään ja kesän aikana asettaneet talouspakotteita lähinnä venäläisiä 
yksityishenkilöitä  ja yrityksiä kohtaan. Yhdysvaltojen pakotelistalla on noin 45 yksityishenkilöä ja 
30 yritystä, joiden varat on jäädytetty ja joihin kohdistuu matkustuskieltoja. EU:n vastaavalla listalla 
on 72 yksityishenkilöä sekä 2 Krimillä toimivaa yritystä.  
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201430.pdf 
 

Venäjän valtiontalouden linjauksissa 2015-17 tavoitteena lisätä tuloja ja pitää vaje pienenä 
Hallitus hyväksyi linjaukset jatkotarkennusten pohjaksi heinäkuun alussa. Linjauksissa 
finanssiministeriö arvioi valtiontalouden (federaation, alueiden ja sosiaalirahastojen budjettien) 
tulojen lisääntyvän 6-6,5 % vuodessa eli hieman talousministeriön ennustamaa inflaatiota 
nopeammin. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201429.pdf 

  
IEA kehottaa Venäjää kohentamaan energiatehokkuutta ja lisäämään investointeja 
energiasektorille Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi kesäkuussa laajan katsauksen 
Venäjän energiapolitiikkaan. Vastaava katsaus julkaistiin viimeksi vuonna 2002. IEA toteaa 
Venäjän energiasektorin kokeneen huomattavia muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana ja 
nostaa niistä myönteisimpien joukkoon sähkösektorin mittavat uudistukset, kaasumarkkinoiden 
vapauttamisen ensiaskeleet sekä uusien öljy- ja kaasuesiintymien käyttöönoton Itä-Siperiassa. 
 http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201429.pdf 

 



Tietopaketti: Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön 
otetut rajoittavat toimenpiteet 
EU:n neuvosto on päättänyt ottaa käyttöön rajoittavia toimenpiteitä Ukrainan tilanteen vakautta 
horjuttavien Venäjän toimien johdosta. Rajoittavien toimenpiteiden on määrä tulla voimaan 
1.8.2014. Ne koostuvat pääomamarkkinoihin, puolustustarviketeollisuuteen, kaksikäyttötuotteisiin 
ja sensitiiviseen teknologiaan kohdistuvista rajoituksista. 
Neuvosto on myös päättänyt ottaa käyttöön rajoituksia, jotka koskevat kuljetus-, 
telekommunikaatio- ja energiateollisuuteen sekä luonnonvarojen (öljy, kaasu ja mineraalit) 
hyödyntämiseen liittyviä vientejä Krimille tai Sevastopoliin sekä investointeja näiden alojen 
hankkeisiin siellä. Näiden rajoitusten on määrä tulla voimaan 31.7.2014. 
Lisäksi neuvosto on päättänyt lisätä uusia henkilöitä ja yrityksiä niin sanottuun pakoteluetteloon, eli 
luetteloon, jossa mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja joille ja on kiellettyä 
luovuttaa varoja. Uusien listausten on määrä tulla voimaan 30.7.2014. 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=310108&nodeid=47853&contentlan=1&culture=fi-FI  
http://www.eeas.europa.eu/ukraine/news/index_en.htm  
http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1408-fact-of-the-week-russia-sanctioned-from-all-
sides/?utm_source=Bruegel+Fact+of+the+Week&utm_campaign=0c3473d200-
Bruegel+FotW_Week_31_2014&utm_medium=email&utm_term=0_397314f092-0c3473d200-277666381  

Vientiluvista ja pakotteiden vaikutuksista tulli-ilmoittamiseen (negaatiokoodit) löytyy Tullin 
verkkosivuilta. Esim. http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/asiakastiedotteet/yritykset/as_tiedote_20140731_4/index.html 

Vientilupia haetaan ulkoasiainministeriöltä 
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=15753&contentlan=1&culture=fi-FI 

Säädöstekstit on julkaistu EU:n Virallisessa lehdessä 31.7.2014 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_229_R_0003&from=FI 

sekä Ulkoministeriön nettisivuilla 
http://www.formin.fi/Public/default.aspx?contentid=299145&contentlan=1&culture=fi-FI 
http://www.formin.fi/Public/default.aspx?contentid=310108 
 

EU suuntasi pakotteet Venäjän talouden keskeisille aloille 
EU päätti Venäjään kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 29.7. Pakotteet astuvat voimaan 
1.8.2014. Tärkeimmät toimenpiteet koskevat talouden avainaloja eli rahoitussektoria ja 
öljyntuotantoa. Tiettyjen öljynetsintä- ja porauslaitteiden vienti EU:sta kiellettiin. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201431.pdf  

  
Venäjän talous on jo kärsinyt pakotteista 
Uusien pakotteiden suorat vaikutukset riippuvat pakotteiden kestosta. Pakotteet on asetettu 
vuodeksi, mutta EU tarkastelee tilannetta kolme kuukauden välein. Venäjän talouden kehitys ja 
pitkän tähtäimen näkymät ovat kuitenkin jo kuukausia kärsineet Yhdysvaltojen ja EU:n aiemmin 
voimaan saattamista pakotteista ja erityisesti mahdollisia uusia pakotteita koskevasta 
epätietoisuudesta. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201431.pdf  
 

Clashes with Russia point to globalization’s end 
http://blogs.reuters.com/great-debate/2014/07/30/clashes-with-russia-point-to-globalizations-end/ 
 

Energiatehokkuus tarjoaa suomalaisille monenlaisia mahdollisuuksia 
Suomen Moskovan-suurlähetystössä järjestettiin 10.6. seminaari energiatehokkuuden 
parantamisesta käytännön ratkaisuina. Puheenvuorot käsittelivät energiatehokkuuden merkitystä 
Suomessa ja Venäjällä sekä ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi. Erityisinä teemoina 
olivat vanhojen asuinrakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä energiatehokkuus 
lämmön- ja sähköntuotannossa. Venäjän eri alueilla todettiin olevan kiinnostusta 
suomalaisyritysten tarjoamiin ympäristöä ja energiaa säästäviin ratkaisuihin. 
http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=310032&contentlan=1&culture=fi‐FI 
 
Valtion pankkien osuus Venäjän rahoitusmarkkinoista on kasvanut edelleen  
Vaikka Venäjällä toimii yli 900 pankkia, on pankkisektori melko keskittynyt. Sektorin erityispiirre on 
valtion pankkien suuri osuus markkinoista. Kuusi suurinta pankkia on valtion tai keskuspankin 
enemmistöomistuksessa, ja niiden yhteenlaskettu tase muodostaa 56 % koko pankkisektorin 
taseesta. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201432.pdf  
 



Talouspakotteet tuntuvat jo Venäjän yrityssektorilla 
EU:n ja Yhdysvaltojen Venäjää kohtaan asettamat talouspakotteet ovat saaneet monet 
länsiyritykset varovaisiksi Venäjän-investoinneissaan. Ranskalainen energiayhtiö Total keskeytti 
venäläisen yksityisen kaasuyhtiön Novatekin osakkeiden oston heinäkuussa. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201432.pdf  

 
Russia's restrictions on food imports – tutkimus esittelee eri maiden osuuksia ruokatavaroiden 
viennissä Venäjälle http://www.suomenpankki.fi/bofit_en/tutkimus/tutkimusjulkaisut/policy_brief/Pages/bpb0914.aspx  
 

Venäjältä ei pidä vetäytyä - markkinat ovat edelleen vieressämme 
Venäjän markkinat eivät lähde minnekään ja aina on tehty ja aina tullaan tekemään kauppaa 
venäläisten kanssa. Murrosvaiheet ovat mahdollisuus niille jotka osaavat ja uskaltavat niitä 
hyödyntää. http://www.svkk.fi/uutishuone/blogi?19719_m=21803 

 
Venäläinen Taist ponnistaa maailmalle Helsingistä käsin 
Suomen maine kasvuyritysten luvattuna maana ei ole jäänyt Venäjällä huomaamatta. 
Moskovalainen pilvipalveluyritys Taist avaa toimiston Helsinkiin kehittyneen markkinan ja 
kansainvälistymismahdollisuuksien houkuttelemana. 
http://www.goodnewsfinland.fi/arkisto/uutiset/venalainen-taist-ponnistaa-maailmalle-helsingista-kasin/  

 
Kokoomuksen eduskuntaryhmän arktinen raportti 
Kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenet Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko 
Kurvinen, Eero Suutari ja Heikki Autto luovuttivat ryhmän kesäkokouksessa 19.8. pääministeri 
Stubbille raportin Arktinen alue – uusia mahdollisuuksia Suomelle. 
Pääministeri Katainen nimesi työryhmän joulukuussa 2013 kartoittamaan, millaisia mahdollisuuksia 
arktisella alueella tapahtuvat muutokset voisivat avata Suomelle erityisesti työn ja yrittämisen 
näkökulmasta. 
Lapin kauppakamarin arvion mukaan Euroopan arktisen alueen investointisuunnitelmat tulevalle 
vuosikymmenelle ovat yli 100 miljardia euroa. 
Raportissa esitetään muun muassa väylämaksujen poistamista Suomen kuljetusreittien 
kilpailukyvyn parantamiseksi ja Koillisväylää pitkin kulkevan merikaapelihankkeen edistämistä. 
Kaivosteollisuuden kilpailukykyä esitetään taas parannettavaksi perusteettomien, uusien 
kaivosverojen perumisella ja lupamenettelyiden joustavuutta lisäämällä. 
http://www.kokoomus.fi/uutiset/arktinen-raportti/ 
 

 Rupla alkaa pian kellua vapaasti. Venäjän keskuspankki muutti 18.8. jälleen mekanismia, jolla 
se ohjaa ruplan kurssia. Ruplan kurssikehitystä seurataan dollarista ja eurosta muodostetun 
korikurssin avulla, ja nyt keskuspankki laajensi korikurssin sallittua vaihtelualuetta 2 ruplalla 9 
ruplaan. Kun kurssi on vaihtelualueen sisällä, keskuspankki ei enää pyri vaikuttamaan siihen 
markkinaoperaatioin. Aiemmin keskuspankki ohjasi kurssia jossakin määrin myös vaihtelu-alueen 
sisällä. Kolmas muutos on korikurssin vaihtelualueen aiempaa herkemmin tapahtuva siirtyminen 
ylös- tai alaspäin ruplan heikkenemis- tai vahvistumispaineen kasvaessa, mikä sekin antaa 
kurssille enemmän tilaa liikkua.http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201434.pdf 

Venäjä-pakotteiden vaikutus jää vähäiseksi 
VM ennustaa Venäjän BKT:lle -1 % ja tuonnille -9 % v. 2014 sekä nollakasvua v. 2015. Tämän 
ennusteen mukainen Venäjän kasvun heikkeneminen alentaa Suomen BKT:ta vuosina 2014– 
2015 noin . prosentin verran suhteessa VM:n kansantalousosaston joulukuun 2013 ennusteeseen. 
Tästä johtuva aktiviteetin hidastuminen kohottaa työttömyysastetta vuoden 2015 
loppuun mennessä noin 0,2 prosenttiyksiköllä. Venäjän tuontikiellon suora vaikutus BKT:een 
on noin 0,1 % ja työttömyyteen hyvin vahainen. Kansantalousosaston 15.9.2014 julkistettava 
ennuste pitää sisällään tuontikiellon kokonaistaloudelliset vaikutukset. 
http://vnk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=423204  

 
Kiina-Venäjä-suhteista Jännitteet lännen kanssa ovat pelästyttäneet investoijat, heikentäneet 
ruplan ja pakottaneet keskuspankin nostamaan hintoja. Suuri maakaasusopimus Kiinan kansa 



vetää Venäjää lähemmäksi Aasian tuottoisia markkinoita, jotka saattavat olla avain Venäjän pitkän 
aikavälin taloudelliseen kehitykseen. 
http://dupress.com/articles/global-economic-outlook-q3-2014-
russia/?id=us:2em:3na:dup937:eng:dup:082614:geoq314&elq=fa003320b2e24542acb4050aeed535ee&elqCampaignId=2149  
 

Venäjän talousministeriö alensi ennustettaan lähinnä vuodelle 2015. Ministeriö ennakoi BKT:n 
tämän vuoden kasvuksi edelleen 0,5 % mutta arvioi kasvun elpyvän ensi vuonna noin prosenttiin 
eli huomattavasti aiemmin ennustettua hitaammin. Ensi vuonna vähittäiskaupan kasvun arvioidaan 
hidastuvan vain noin puoleen prosenttiin ja investointien lisääntyvän puolisentoista prosenttia 
tämän vuoden parin prosentin notkahduksen jälkeen. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201435.pdf 

Venäjän valtiontalouden linjauksissa 2015‒17 useiden keskeisten menoerien arvioidaan 
kasvavan hitaasti. Hallituksen jatkotyön pohjaksi hyväksymissä linjauksissa koko valtiontalouden 
(federaatio- ja aluebudjettien sekä sosiaalirahastojen) menojen kasvun arvioidaan olevan ensi 
vuoden menojen lisäysten jälkeen lähellä inflaatiotahtia (kuluttajahintojen nousua). Kokonaismenot 
ja myös useat keskeiset menoerät voivat todellisuudessa supistua reaalisesti, sillä kuluttajahinnat 
ovat tähän asti nousseet selvästi hitaammin kuin julkisen kulutuksen ja investointien hinnat. 
Menoluokkien välillä on edellisvuosia suurempia eroja. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201435.pdf 

Venäjän valtiontaloudessa erityisesti alueiden budjettitilanne pysyy lähivuosina tiukkana. 
Valtiontalouden linjauksissa vuosille 2015‒17 finanssiministeriö arvioi niin federaatiobudjetin kuin 
aluebudjettien tulojen (mukaan lukien varojen siirrot federaatiobudjetista) kasvavan lähivuosina 
vain inflaation tahtiin. Aluebudjettien tulojen kasvu painui inflaation tasolle jo vuonna 2012, ja 
molempien budjettitasojen tulot lisääntyivät viime vuonna paljon inflaatiota hitaammin. Tänä 
vuonna federaatiota auttavat tilapäisesti dollarimääräiset öljyverotulot, kun rupla on heikompi kuin 
viime vuonna, mutta aluebudjettien tulot kasvavat tänäkin vuonna selvästi alle inflaation. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201435.pdf 

Venäjällä energia- ja asuntoinvestoinnit ovat kasvaneet tänä vuonna 
Kokonaisinvestointien väheneminen tämän vuoden tammi-kesäkuussa parilla prosentilla 
vuodentakaisesta johtui ennen muuta pienyritysten ja harmaan talouden investoinneista. Suurten 
ja keskisuurten yritysten, kotitalouksien ja valtion investoinnit sitä vastoin lisääntyivät 
kokonaisuutena lähes 3 %, vaikka valtion investoinnit viime vuoden tapaan vähenivät edelleen. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201436.pd 

  
Suomen Venäjän-kauppa supistui vuoden ensimmäisellä puoliskolla 
Suomesta Venäjälle suuntautuvan tavaraviennin arvo oli 2,3 mrd. euroa eli 12 % pienempi kuin 
vuotta aiemmin. Vienti supistui huomattavasti alkuvuonna ruplan heikennyttyä voimakkaasti viime 
vuonna, mutta kehitys on tasaantunut kevään mittaan. 
 http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201436.pd 

 
Euraasian talousliitolla on edessään kivinen tie Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin 
muodostama Euraasian talousliitto kattaa 170 miljoonan ihmisen markkina-alueen, jonka 
yhteenlaskettu bruttokansantuote on lähes kolme biljoonaa dollaria. Unionin on määrä tulla 
voimaan vuoden 2015 alussa. Teoriassa se voi muuttaa alueen taloudelliset suhteet täysin 
ja tarjota entisen Neuvostoliiton alueelle vaihtoehdon EU:lle. 
Käytännössä instituutioiden heikkous ja jäsenvaltioiden välinen suuri epäsuhta edelleen 
vaikeuttavat suhteiden lähentämistä. Ukrainan kriisin aikana syntyneessä, yhä kielteisemmässä 
kansainvälisessä tilanteessa tämä heikentää Euraasian talousunionin tulevaisuudennäkymiä ja 
kykyä vastata jäsenmaiden odotuksiin.  http://www.fiia.fi/fi/publication/439/the_eurasian_economic_union/ 
 
Yandex: Venäläiset etsivät terveysmatkoja Japaniin enemmän kuin Suomeen Yhteensä yli 
300.000 venäläistä henkilöä käytti vuonna 2013 yli 800 miljoonaa euroa ulkomailla 
terveysmatkailuun, joka on 16,5 %:lla pääsyy matkan tekemiseen. Tämä ja monta muuta 
mielenkiintoista asiaa selviää hakukoneyhtiö Yandexin tekemästä tutkimuksesta. 
Vuonna 2014 terveysmatkailuun liittyvien nettihakujen määrä on kasvanut 23 % edelliseen vuoteen 



verrattuna. Suurin syy (72 %) terveyspalvelujen hakemiseen ulkomailta on se, ettei pysty saamaan 
hoitoa Venäjällä. Palvelujen hinta ja valikoima ovat tärkeimpiä tekijöitä palvelun tarjoajan 
valinnassa. 
Kaikista hauista yli 40 % tehtiin Pietarissa ja Moskovassa, joten loogisesti lähes 40 % kohdistui 
eurooppalaisiin maihin. Suosituimpia kohteita ovat Israel, Saksa ja Kiina. Suomea ei ole mainittu 
listalla ollenkaan ja ilmeisesti sijoitumme jonnekin Japanin ja Abhasia jälkeen. Edellä on myös 
monia Aasian maita. - Onkin hyvä kysyä, miksi venäläiset eivät etsi terveyspalveluja Suomesta? 
Voit ladata koko esityksen täältä. http://www.venajankauppakilta.palvelee.fi/uutiset.html?10  
 

BOFIT Venäjä-ennuste 2014–2016 / 2  
Venäjän talouden kasvu vaimeni edelleen vuoden 2014 alkupuoliskolla. BKT kasvoi hyvin hitaasti, 
vaikka eräät epätavanomaiset tekijät tukivat tuotantoa ja kulutusta. Hieman alennetun 
ennusteemme mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, sillä Ukrainan kriisin lisäämä epävarmuus 
vähentää etenkin yksityisiä investointeja. Tuonti on jo supistunut ja pysyy nykyisellään. Vuosina 
2015–2016 öljyn hinta ei nouse, mutta talous elpyy vähitellen maailmantalouden ja -kaupan kasvun 
nopeutuessa. Hidaskin elpyminen edellyttää sitä, että kriisin lisäämään epävakauteen liittyvät 
rahoitusmarkkinareaktiot ovat rajallisia eivätkä pakotteet pitkity ja laajene. Tällöin myös tuonnin 
odotetaan elpyvän vuoden 2015 jälkeen. Talouden kasvun ja kehityksen edellytykset kuitenkin 
heikkenevät, kun yksityiset yritykset lykkäävät investointeja ja valtio suuntaa menoja ennen muuta 
puolustukseen sekä pyrkii omavaraiseen tuotantoon markkinauudistusten ja kilpailun sijasta. 
Ennusteen riskit ovat hyvin merkittäviä ja laaja-alaisia etenkin Ukrainan tilanteen vaikutusten sekä 
investointien ja Venäjän tuonnin kehityksen osalta. Ennustejaksolla talous voi myös elpyä arvioitua 
nopeammin, jos Venäjällä ryhdytään elvyttämään taloutta valtiontalouden tai pankkijärjestelmän 
avulla. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/ennuste/Pages/bve214.aspx  
 

Itämeri, geopolitiikka ja luottamus  Venäjän kannalta suurin potentiaalinen uhka voisi olla Tanskan 
salmien sulkeminen. Mikäli Venäjän öljykauppa tätä tietä katkaistaisiin, se ilmeisesti halvaannuttaisi 
Venäjän talouden nopeasti. Mikäli Venäjä, uudessa euraasialaisessa roolissaan, irtisanoutuisi 
kansainvälisistä tullisopimuksista, voitaisiin siihen joissakin oloissa kohdistaa eräänlainen uusi 
juutintulli. Tanskan salmet ovat, Dardanellien ohella, luonnoneste, jonka poistaminen vaatisi paljon 
enemmän resursseja, kuin Venäjällä nyt on tai on koskaan ollut. Kuitenkaan ne maat, jotka sen olisivat 
voineet tehdä, eivät koskaan ole rauhan aikana sulkeneet näitä salmia. Myös juutintulli jäi historiaan 
vuonna 1857. Ruotsalaisten geopoliittinen innovaatio, vuonna 1832 valmistunut Götan kanava menetti 
näin merkityksensä. Venäjän politiikan stalinistinen periaate oli varmistaa ja vielä kerran varmistaa, 
etteivät ikävät mahdollisuudet toteudu. Tämä politiikka, joka aliarvioi luottamuksen merkitystä, kääntyy 
helposti itseään vastaan ja päinvastoin varmistaa Venäjälle ikävien vaihtoehtojen toteutumisen. 
Ollaanko Venäjällä taas menettämässä se valtioviisaus, joka periaatteessa sisältyy lauseeseen, 
”maantieteelle me emme voi mitään”. Väkivalloin Venäjä ei voi myydä hiilivetyjään eikä se kykene 
väkivalloin edes pitämään auki strategisia kauppareittejään, mikäli kävisi niin onnettomasti, että ne 
haluttaisiin sulkea. 
http://www.centrumbalticum.org/pulloposti/itameri-geopolitiikka-ja-luottamus?utm_source=Pulloposti&utm_campaign=f464dcd2d6-
Pulloposti+nro+33&utm_medium=email&utm_term=0_c4a39643ed-f464dcd2d6-7350429  

 

Russian thinking in the Ukraine crisis: From drawing a line of defense to seeing a threat to 
national security Venäläisen ulkopolitiikan tutkijan Sergei Karaganovin kirjoittamat artikkelit 
avaavat näkymän siihen, miten Venäjä on tulkinnut Ukrainan kriisiä ja omia strategisia etujaan 
kriisin eri vaiheissa. Venäjällä Ukrainan konfliktissa on nähty olevan kyse puolustautumisesta 
lännen tunkeutumiselta alueelle, jonka Venäjä katsoo kuuluvan etupiiriinsä. Krimin operaatiota 
Karaganov tulkitsee siten, että Venäjä on pakottanut lännen lopettamaan kylmän sodan. Venäjän 
on puolestaan Karaganovin mukaan tehtävä valinta läntisen ja ei-läntisen tien välillä.Malesialaisen 
matkustajalentokoneen pudottamisen jälkeen kirjoitetussa kolmannessa artikkelissa Karaganov 
väittää, että ellei Itä-Ukrainan tilannetta saada rauhoittumaan, konfliktista voi tulla uhka Venäjän 
kansalliselle turvallisuudelle. Argumentaation kehitys osoittaa, että Venäjän ulkopoliittinen ajattelu 
on kriisin kuluessa muuttunut astetta realistisempaan suuntaan. Mutta vaikka Karaganov tunnistaa  
 
 



konfliktiin liittyvät vaarat, hän ei tunnusta Venäjän aktiivista osallisuutta konfliktiin. 
http://www.fiia.fi/fi/publication/442/russian_thinking_in_the_ukraine_crisis/?utm_source=julkaisutiedote&utm_medium=sahkoposti&utm_
campaign=FIIABriefingPaper160  
 

Putin: SCO:n jäsenmaat jakavat samat näkemykset kansainvälisissä kysymyksissä. 
Presidentti Putinin mukaan keskustelut Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) huippukokouksessa 
Dushanbessa osoittavat jäsenmaiden jakavan samat näkemykset kansainvälisissä 
ongelmakysymyksissä, ml. Ukrainan kriisissä. Järjestön kiertävä puheenjohtajuus siirtyi 
Dushanbessa Venäjälle, jonka puheenjohtajakauden prioriteetteihin kuuluvat SCO:n roolin 
vahvistaminen alueellisena turvallisuusmekanismina, merkittävien kahdenvälisten talousprojektien 
lanseeraaminen sekä kulttuuristen ja humanitaaristen suhteiden syventäminen. Putinin mukaan on 
tärkeää kehittää SCO:n ja tulliliiton suhteita sekä lisätä järjestön yhteistyötä muiden 
kansainvälisten järjestöjen kuten YK:n kanssa. Putin lupasi Venäjän edistävän puheenjohtajana 
myös järjestön laajentumista, johon Intia, Pakistan ja Iran ovat ilmaisseet kiinnostuksensa. 
Ulkoministeri Lavrovin mukaan SCO on yhä tärkeämpi tekijä moninapaisessa maailmanjärjes-
tyksessä. SCO:n todellinen potentiaali on Lavrovin mukaan alueellisessa turvallisuudessa ja 
yhteisessä terrorismin, ekstremismin ja huumekaupan vastaisessa taistelussa, ottaen huomioon 
erityisesti Afganistanin tilanteen. Venäjä on myös tarjoutunut isännöimään Afganistaniin liittyvää 
konferenssia puheenjohtajuuskaudellaan. Maailmantalouden epävarmuustekijöiden vuoksi myös 
jäsenmaiden taloudellista yhteistyötä on Lavrovin mukaan aktivoitava, kuten lisäämällä kansallisten 
valuuttojen käyttöä jäsenmaiden keskinäisessä maksuliikenteessä. Seuraava huippukokous 
järjestetään Ufassa 9.-10.7.2015. (Ria Novosti, Itar-Tass, Rossiskaja Gazeta) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_view.html?id=0000491&project_id=2  
 

Venäjä ja Kiina tiivistävät yhteistyötä lentokonesuunnittelun alalla. Varapääministeri 
Rogozinin mukaan Venäjä ja Kiina sopivat lokakuussa pitkän matkan lentokoneiden 
rakennesuunnittelusta. Noin 80 prosenttia venäläisten lentoyhtiöiden käyttämistä pitkän 
matkan siviililentokoneista ovat tuontikoneita, minkä vuoksi yhteistyö Kiinan kanssa tulisi 
varapääministerin mukaan käynnistää mahdollisimman pian. (Itar-Tass) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_view.html?id=0000491&project_id=2  

 
Valtion teknologiayhtiö Rostec ja kiinalainen Sinomach sopivat infrastruktuuriyrityksen 
perustamisesta. Yritykset ovat alustavasti sopineet sijoittavansa yhteisyrityksen perustamiseen 
yhteensä 10 miljardia dollaria. Yrityksen tavoitteena on infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen 
Venäjällä, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Rostecin pääjohtajan Sergei Tšemezovin mukaan 
yhteistyö on osoitus uuden globaalin teknologisen kumppanuuden aloittamisesta. (The Moscow 
Times) http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_view.html?id=0000491&project_id=2  

 
Venäjän rautatieyhtiö laskee Kiinan rahdin konttihintoja lähes 13 prosenttia. Laskemalla 
tariffeja yhtiö toivoo pystyvänsä lisäämään Kiinasta tulevaa rahtiliikennettä, joka Trans-Siperian 
rautatiellä laski edellisvuonna yli 11 prosenttia. Venäjän yhdistyneen rautatie- ja logistiikkayhtiön 
tavoitteena on saavuttaa yli 60 prosentin markkinaosuus Euroopan ja Kiinan välisestä 
rahtiliikenteestä vuoteen 2020 mennessä. Samanaikaisesti päätettiin korottaa Ukrainasta kulkevien 
konttien hintoja 13,4 prosenttia. Ukrainasta Moskovaan kuljetetaan pääosin kivimurskaa (25 
miljoonaa tonnia / vuosi). Korottamalla konttihintoja rautatieyhtiö pystyy nettoamaan vuosittain noin 
3 miljardia ruplaa ja vähentämään lounaasta Moskovaan kulkevan rataverkon kuormitusta. 
Ukrainalaisen kivimurskan markkinaosuus ei ole huomattava, joten hintojen mahdollisesti 
noustessa ukrainalainen kivimurska voidaan korvata venäläisellä kivimurskalla. (Vedomosti) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_view.html?id=0000491&project_id=2  

 
Venäjä kehittää Siperian ja Kaukoidän kivihiilivarantojaan yhteistyössä Kiinan kanssa. 
Venäjän valtionyhtiö Rostec ja Kiinan valtio-omisteinen Shenhua Group Corp Ltd. allekirjoittivat 10 
miljardin USA:n dollarin arvoisen sopimuksen Venäjän kivihiilivarantojen kehittämiseksi Siperiassa 
ja Venäjän Kaukoidässä. Sopimuksen osapuolet tulevat kehittämään Amurin alueella 
sijaitsevaa arviolta 30 miljoonan tonnin suuruista Ogodžinskojen kivihiiliesiintymää. Rostecin 
mukaan kivihiilen tuottaminen käynnistyy vuonna 2019. Vienti kohdistetaan pääosin Kiinaan. (RIA 
Novosti) http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_view.html?id=0000491&project_id=2  



 
Venäjän ja OPEC-maiden välisessä energiadialogissa keskusteltiin mm. öljyn hinnasta. 
Keskusteluissa oli esillä öljyn hinnanmuodostus ja öljyteollisuuden laitteet sekä uusien hankkeiden 
toimeenpano. Energiaministeri Novakin mukaan suunnitellut hankkeet toteutetaan USA:n ja EU:n 
sanktioista huolimatta ja alalla ei ole tapahtunut olennaista muutosta. Vuoden loppuun mennessä 
tullaan jatkamaan öljyalan kehittämistä koskevaa yleissuunnitelmaa vuoteen 2035 saakka. 
Öljyhankkeiden investointien oletetaan jatkuvan suunnitellulla tasolla. (Venäjän energiaministeriö) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_view.html?id=0000491&project_id=2  

 
Jätehuoltolaki duumassa. Jätteiden käsittelyä koskevien uusien normien piti astua Venäjällä 
voimaan jo 1.7.2014. Lakiluonnoksen mukaan jätehuoltotoimintaa voivat harjoittaa vain ns. 
itsesäätöiset organisaatiot Lakiluonnos odottaa edelleen duuman toista käsittelyä. (Rossiiskaja 
Gazeta) http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_view.html?id=0000491&project_id=2  
 
 

Venäjän elintarvikevalvonta varoittaa EU-tuojia vaikeuksista markkinoille paluussa. Vaikka 
elintarvikkeiden tuontirajoitukset poistuisivat, EU-maiden eläinperäisten elintarvikkeiden paluu 
Venäjän markkinoille ei tule tapahtumaan automaattisesti. Kaikki tuontiin liittyvät menettelyt tullaan 
käymään uudestaan läpi ja turvallisuustakuita tarkastellaan jokaisen EU-maan kanssa erikseen, 
ilmoittaa Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen lehdistöosaston edustaja Julia Trofimova. 
(RIA Novosti) http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_view.html?id=0000491&project_id=2  

 
Venäjälle ja Valko-Venäjälle ehdotetaan yhtenäisviisumia. Maiden välisen valtioliiton 
valtiosihteeri Grigori Rapota kertoo, että Venäjä ja Valko-Venäjä aikovat luoda molempiin maihin 
yhtenäisviisumin Schengen-viisumin tapaan ja asiaa valmistelevat maiden ulkoministeriöt. Rapota 
arvioi, että hankkeen toteuttamiskelpoisuus on selvillä ennen vuoden loppua. Asiantuntijoiden 
mukaan kyseessä on vastatoimi Schengen-maille. Hankkeen yhtenä tarkoituksena on myös 
osoittaa, ettei Venäjä ole eristyksissä ja että sen kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä. 
Yhtenäisviisumiin saattavat liittyä myös Kirgisia ja Kazakstan. Venäjä ja Valko-Venäjä ovat olleet 
valtioliitossa vuodesta 1999. (Kommersant, RIA Novosti) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_view.html?id=0000491&project_id=2  
 

Venäjä jatkaa ensi vuonnakin tiukkaa budjettilinjaa Hallitus hyväksyi ensi vuoden 
federaatiobudjetin luonnoksen 18.9. Budjetti noudattaa vuonna 2012 vahvistettua periaatetta, 
jonka mukaan alijäämä saa olla korkeintaan 1 % bruttokansantuotteesta. Kovista paineista 
huolimatta hallitus kasvatti budjetin kokonaismenoja reaalisesti eli inflaatio huomioon ottaen vain 
muutamalla prosentilla. http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201439.pdf 

  
Venäjän maataloustuotannon kasvattaminen vie aikaa Maataloustuotannon kasvattaminen ja 
elintarvikeomavaraisuuden lisääminen ovat nousseet tärkeiksi tavoitteiksi sen jälkeen, kun Venäjä 
kielsi useiden länsimaisten maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuonnin maahan. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201439.pdf 

  
Ukrainan ja EU:n välisen vapaakauppasopimuksen voimaantulo lykkääntyi Venäjän 
vaatimuksesta EU ja Ukraina ratifioivat 16.9. jo aiemmin hyväksymänsä assosiaatio- ja 
vapaakauppasopimukset. Ennen ratifiointia EU:n, Ukrainan ja Venäjän edustajat neuvottelivat 
sopimuksen vaikutuksista. Vapaakauppasopimus ei Venäjän mukaan ole sopusoinnussa IVY-
maiden vapaakauppasopimuksen kanssa, jossa Ukraina on osapuolena. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201439.pdf 

  
Asiantuntijat arvioivat Venäjän ensi vuoden budjettiratkaisuja 
Ensi vuoden federaatiobudjettia ollaan parhaillaan käsittelemässä hallituksessa. Vaikka 
tärkeimmistä linjauksista on jo periaatteessa päätetty, aiheuttaa tulojen ja yhä kasvavien menojen 
yhteensovittaminen hankaluuksia. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201437.pdf 
 

 



Venäjän keskuspankki ja talousministeriö erimielisiä rahapolitiikasta 
Talousministeriön keskuspankkiin kohdistama kritiikki voimistui sen jälkeen, kun keskuspankki 
heinäkuussa korotti ohjauskorkoa puolella prosenttiyksiköllä 8 prosenttiin. Tyytymättömyyttä herätti 
myös se, että pankki nosti korkoa keskustelematta ensin asiasta hallituksen kanssa. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201437.pdf 
 

Venäjän talouden tulevaisuus puhutti Gaidar Readings -konferenssissa  
Kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutin 26.9.2014 järjestämä konferenssi kokosi politiikan, 
talouselämän ja akateemisen maailman vaikuttajia tarkastelemaan Venäjän talouspolitiikkaa 
koskevia ajankohtaisia kysymyksiä.  
http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/Sivut/venajan-talouden-tulevaisuus-puhutti-gaidar-readings-konferenssissa.aspx  
 

Venäjän metsäteollisuus kärsii korkeista kuljetuskustannuksista 
Kuljetuskustannusten osuus venäläisten metsätuotteiden hinnasta on 30–60 prosenttia, todetaan 
Lesnaja Industrija -lehden artikkelissa. Suuret kuljetuskustannukset vähentävät yritysten 
kilpailukykyä länsimaisiin kilpailijoihin verrattuna. 
http://www.idanmetsatieto.info/fi/?ID=270&news=view&newsID=2747  
 

Report: Opportunities in Russian On-Line Market and Logistics Solutions for Deliveries 
Raportin tarkoituksena on  selvittää, miten pienet ja keskikokoiset yritykset alueella voivat tarttua 
Venäjän verkkokaupan mahdollisuuksiin ja miten erityisillä logistisilla ratkaisuilla voidaan alueen 
kilpailukykyä parantaa.  
Eri lähteistä ja tietokannoista saadun informaation perusteella selvitetään Venäjän on-line myyntien 
historia, nykyisyys ja tulevaisuus. Perusominaisuudet liittyen venäläisten kuluttajien tilauksista on-
line-kaupoista on kuvattu raportissa. Raportissa kerrotaan myös on-line-toimittajien haasteista 
Venäjällä ja ehdotetaan ratkaisuja. 
 http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001150&project_id=2 
 
Institutional frameworks to support regulatory reform in middle-income economies: 
Lessons from Russia’s recent experience  
http://www.suomenpankki.fi/bofit/tutkimus/tutkimusjulkaisut/policy_brief/Documents/2014/bpb1214.pdf  

 
Lännen pakotteet Venäjän arktisia öljyhankkeita kohtaan eivät kerro alueen taloudellisesta 
merkittävyydestä Lännen asettamat pakotteet Venäjän arktisten alueiden öljyntuotannolle 
muistuttavat Venäjää siitä, että ilman kansainvälistä yhteistyötä maan taloudelliset pyrinnöt 
jäävät vain haaveiksi. Pakotteiden kohdistaminen arktisiin hankkeisiin ei kuitenkaan ole osoitus 
alueen geotaloudellisesta merkittävyydestä. http://www.fiia.fi/fi/publication/448/pakotteet_osuvat_pohjoiseen/  

 
Suomen ja Venäjän välinen sopimus ydinenergia-alan yhteistyöstä on valtioiden välinen 
sopimus Julkisuudessa on esiintynyt perusteettomia tulkintoja, joissa ministeri Jan Vapaavuoren 
rooli Suomen ja Venäjän välisen ydinenergia-alan yhteistyösopimuksen allekirjoittajana ja 
Fennovoiman periaatepäätöksen täydennyksen esittelijänä on sekoitettu ja niputettu 
perusteettomasti yhteen. 
http://www.tem.fi/ajankohtaista/uutiskirjearkisto/uutiskirje_2.10.2014/suomen_ja_venajan_valinen_sopimus_ydinenergia-
alan_yhteistyosta_on_valtioiden_valinen_sopimus.116164.news 
 

Venäjän talousministeriö varoittaa, että pääomien vienti voi kasvaa entisestään. 
Varatalousministeri Aleksei Vedev ilmoitti viime viikolla, että yksityisen sektorin pääomien 
nettovienti voi olla tänä vuonna jopa 120 mrd. dollaria, kun se viime vuonna oli 61 mrd. dollaria. 
Syynä ovat sisä- ja ulkopoliittiset riskit. Vedev mainitsi erityisesti Sistema-monialayhtiön tuoreen 
tapauksen, jossa yhtiön johtoa epäillään Bashneft-öljy-yhtiön osake-enemmistön ostoon liittyvistä 
väärinkäytöksistä. Oikeus päätti viime viikolla takavarikoida Sisteman omistamat Bashneftin 
osakkeet, minkä jälkeen yhtiöiden osakekurssit laskivat voimakkaasti. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201440.pdf  
 
 

  



Kumppanuus ja pakotteet: Valery Shlyamin, Venäjän Federaation kaupallinen edustaja 
Suomessa, taloustieteiden tohtori 
Monet suomalaiset tutkijat arvioivat nyt Venäjän pakotteiden vaikutusta Suomen talouteen. Näyttää 
siltä, että Suomi menettää enemmän kuin suurin osa EU-maista, koska Venäjän osuus Suomen 
ulkomaankaupassa on merkittävä (14 %). Myös liikenne- ja logistiikkapalvelujen määrä Venäjältä 
Suomen kautta kolmansiin maihin on tuntuva (yli 10 miljardia dollaria vuodessa). 
Täytyy korostaa, että Suomi on Venäjän merkittävimpiä teknologiakumppaneita. Suomen ja 
Venäjän modernisaatiokumppanuuden puitteissa toteutettavien taloudellisen yhteistyön 
hankkeiden toimintaohjelma sisältää nykyään 20 innovaatiohanketta. Suomalainen energiayhtiö 
Fortum investoi Venäjän Länsi-Siperiaan yli neljä miljardia dollaria, venäläinen Rosatom 
suunnittelee yhteistä Hanhikivi-ydinvoimalahanketta, joka on arvoltaan seitsemän miljardia euroa. 
Näiden lisäksi toteutetaan yli sataa yhteistä pk-yritysten hanketta ja uusia hankeideoita on 
kymmeniä. 
Haluaisin myös kiinnittää huomionne innovatiivista liiketoimintaa ja startup-yrityksiä tukevaan 
yhteistyöhön, jota suomalaiset ja venäläiset instituutiot harjoittavat. Yhteistyöhön ovat ryhtyneet 
suomalainen Tekes ja venäläinen tiede- ja teknologia-alalla toimivia pk-yrityksiä tukeva 
Kehityssäätiö. Lisäksi Skolkovon, Venäjän Venture Companin (RVK), Turun Science Parkin, 
Stratup Saunan sekä Tekesin kanssa on solmittu sopimukset, jotka tähtäävät ennen kaikkea 
yritysten kehitykseen. 
http://www.centrumbalticum.org/pulloposti/kumppanuus-ja-pakotteet?utm_source=Pulloposti&utm_campaign=55f5615b78-
Pulloposti+nro+33&utm_medium=email&utm_term=0_c4a39643ed-55f5615b78-7350429  

  
Suurin osa venäläisyrityksistä ei innostu ulkomaantuonnin korvaamisesta 
Ulkomaantuonnin korvaamisesta (импортзамещение) on virkamiesten ja poliitikkojen puheissa 
tullut viime aikoina samanlainen muotitermi kuin esimerkiksi modernisaatiosta, innovaatioista tai 
nanoteknologiasta. Termi on noussut vauhdilla julkiseen puheeseen erityisesti Venäjälle 
asetettujen talouspakotteiden ja vastapakotteiden myötä. Taustalla on ajatus siitä, että Venäjän 
pitäisi pyrkiä korvaamaan ulkomaantuontia omalla kotimaisella tuotannollaan. Tavoitetta 
kannattavien mukaan erityisesti nykyinen pakotenokittelu tarjoaisi siihen nyt oivan tilaisuuden. 
Tuotantosektorilla asiasta ei kuitenkaan innostuta.  
 http://www.svkk.fi/uutishuone/blogi//suurin_osa_venalaisyrityksista_ei_innostu_ulkomaantuonnin_korvaamisesta.22310.blog  
 

Venäläiset keskittyvät nyt arkisiin ostoksiin Suomessa – paljon kuluttavat lomalaiset 
kaikonneet Venäläismatkailijoiden Suomen vierailut ovat yhä useammin päivän kestäviä ruoan ja 
taloustavaroiden hakumatkoja. Myös yöpymiset ovat vähentyneet selvästi viime vuodesta. Jotta 
Suomi kiinnostaa matkailijoita nyt ja tulevaisuudessa, on suomalaisten palvelualojen 
kilpailukyvystä pidettävä huolta. 
http://www.kauppa.fi/ajankohtaista/tiedotteet/venalaiset_keskittyvat_nyt_arkisiin_ostoksiin_suomessa_paljon_kuluttavat_lomalaiset_kaik
onneet_24472  

  
Venäjän vaihtotaseylijäämää ylläpitänyt supistunut tuonti 
Ylijäämä oli keskuspankin alustavien maksutasetietojen mukaan edelleen vuoden kolmannella 
neljänneksellä suurempi kuin kahtena edellisenä vuonna. Viimeisen neljän neljänneksen ylijäämä 
kasvoi lähes 3 prosenttiin BKT:stä. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201442.pdf 

 
Venäläisten pankkien ja yritysten pääoman saanti ulkomailta tyrehtyi 
Yksityisen sektorin nettomääräinen pääomavirta Venäjältä väheni keskuspankin alustavien 
maksutasetietojen mukaan kolmannella neljänneksellä. Pankit toivat ennätysmäärän varojaan 
ulkomailta tasapainottaessaan valuuttapositioitaan, kun venäläisten yritysten ja kotitalouksien 
kotimaiset valuuttatalletukset pankeissa vähenivät.  
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201442.pdf 

  
Venäjän ja Kiinan pääministerien vuositapaaminen Moskovassa  
Venäjä on viime aikoina pyrkinyt tiivistämään taloussuhteitaan Kiinaan löytääkseen uusia 
markkinoita ja rahoituslähteitä, kun suhteet Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin ovat kiristyneet. 



Nykytilanne vahvistaakin Kiinan neuvotteluasemia yhteistyössä. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201442.pdf 

  
EU on säilyttänyt hauraan yhtenäisyytensä pakotepolitiikassaan 
EU on vastannut Ukrainan kriisiin asettamalla Venäjää vastaan poliittisia ja talouspakotteita. 
Nämä pakotepäätökset eroavat olennaisesti EU:n aiemmasta pakotepolitiikasta. Pakotteet eivät 
ole diplomatian vaihtoehto, vaan pakotteiden kiristämisellä on nimenomaan painostettu Venäjää 
osallistumaan kriisin ratkaisemiseen neuvotteluteitse. 
http://www.fiia.fi/fi/publication/450/eu_sanctions_against_russia/   
 

Venäjän valtiontalouden menoihin entistä suurempia rakennemuutoksia lähivuosina  
Hallitus lähetti viime viikolla duumaan federaatiobudjetin ja valtion sosiaalirahastojen budjettien 
luonnokset ensi vuodelle ja vuosille 2016–2017 sekä finanssiministeriön arvion koko 
valtiontalouden (ml. aluebudjettien) kehityksestä. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201441.pdf  
 

Erityistekijät tukeneet taas Venäjän taloutta  
Jalostusteollisuuden tuotanto piristyi syyskuussa lähes 4 prosentin kasvuun vuodentakaisesta. 
Öljynjalostus jatkoi kasvuaan, minkä lisäksi osa tarkkailijoista arvioi ruplan viime kuukausien 
heikentymisen tukeneen eräitä teollisuudenhaaroja. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201443.pdf 

 
Moody’s alensi Venäjän luottoluokitusta 17.10. 
Venäjä on nyt toiseksi alimmassa investointiluokan luokituksessa, mikä merkitsee, että maa pystyy 
näillä näkymin suoriutumaan veloistaan, mutta sen velanhoitokyky on altis olosuhteiden 
muutoksille. Investointiluokan luokitus annetaan maille, joiden arvopapereihin voivat sijoittaa 
suhteellisen turvattuja sijoituksia hakevat institutionaaliset investoijat kuten esim. eläkerahastot. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201443.pdf 

 
Raakaöljyn halpeneminen ei ole vielä kohtalokasta Venäjän budjetille tai vaihtotaseelle 
Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on alimmillaan sitten vuoden 2010 lokakuun. Venäläisen 
Urals-öljyn hinta on nyt noin 86 dollaria tynnyriltä eli neljänneksen alempi kuin kuluvan vuoden 
huipussaan kesäkuussa. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201443.pdf 

 
Venäjä siirtyy pysyvästi talviaikaan 26.10.2014  
Julkisuudessa pitkään käytyjen keskustelujen jälkeen duuma hyväksyi heinäkuussa lain, jonka 
mukaan kesäajan käyttö lopetetaan, ja Venäjä siirtyy ensi viikonloppuna ympärivuotisesti 
normaaliaikaan eli ns. talviaikaan. 
http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus/Documents/v201443.pdf 

 
Venäjän talouskasvun hyytyminen syö idänvientiämme - Prof. Kari Liuhto 
Sanktiot koskettavat vain 5 prosenttia viennistämme, mutta sillä on luonnollisesti negatiivinen 
vaikutus vientimme kehittymiseen, vaikka osa yrityksistämme on alkanut hyödyntää Valko-Venäjää 
takaporttinaan viedessään sanktioiden alaisia tuotteita Venäjän-markkinoille. 
Ukrainan tilanteen kehityksestä riippuu, milloin sanktioita aletaan purkaa. Vaikka Ukraina pysyisi 
vakaana, pelkään että sanktiot ovat kiusanamme huomattavasti pidempään kuin monet 
ennakoivat. Nähtäväksi jää miten innokkaasti Puola ja Baltian maat haluavat poistaa EU:n 
asettamia sanktioita huolimatta siitä, että nämä maat kärsinevät sanktioista enemmän kuin Suomi. 
Sanktioiden poistamistakin tärkeämpää olisi saada Venäjä jälleen kasvu-uralle. Valitettavasti 
näyttää siltä, että maa on syönyt omat eväänsä taloutensa kasvattamisessa ja kestää 
vuosikymmeniä ennen kuin modernisaatio alkaa kantaa hedelmää. Venäjän tuleva kasvu nojaa 
tämän takia pitkälti maailmanmarkkinoiden imuun ja öljyn hintaan. Venäjän kannalta on harmillista, 
että öljyn hinta on heinäkuun alusta tähän päivään saakka laskenut yli 15 dollaria tynnyriltä. Yhden 
dollarin lasku tynnyrihinnassa merkitsee noin 1,4 miljardin dollarin laskua Venäjän budjettituloissa. 
Vaikka Venäjän valtiontalous suurine valuuttavarantoineen ja vararahastoineen kestää öljyn hinnan 
laskun, maa tarvitsee pitkällä tähtäimellä uusia kasvun lähteitä. Yksi tällainen lähde voisi olla 



pienen ja keskisuuren (PK) yritystoiminnan kehittäminen. Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan 
vahva kehittäminen toisi Venäjän talouteen dynamiikkaa ja joustavuutta sekä vahvistaisi maan 
demokratiaa, sillä yrittäjyys on keskiluokan kehto ja sitä kautta vakaan demokratian tukipilari. Jos 
Venäjä joutuu pitkään kituuttamaan alhaisen kasvun ajassa, pelkään että se tulee heikentämään 
maan yhteiskunnallista vakautta. Panostaminen EU:n ja Venäjän väliseen PK-yritysyhteistyöhön 
olisi niin talous- kuin turvallisuusteko. http://bit.ly/1rqZ6Yu  

 
Venäjän sijoitus parani kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa. Venäjä nousi 11 pykälää 
sijalta 64 sijalle 53 World Economic Forumin (WEF) julkaisemassa tuoreessa raportissa Global 
Competitiveness 2014 – 2015. Tutkimus perustuu julkisesti saatavilla oleviin tietoihin ja 14 000 
yritysjohtajan haastatteluun 144 maassa. Venäjä sijoittuu 40 parhaan maan joukkoon 
kotimarkkinoiden koon, talouden vakauden, väestön koulutustason ja infrastruktuurin suhteen. 
Heikkoja kohtia ovat yritysten kilpailukyky, instituutioiden laatu, rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
oikeuslaitoksen riippumattomuus. Innovaatiopotentiaalia kiitellään, mutta toisaalta se ei ole 
realisoitunut uusina tuotteina. Tutkimuksessa ei ole huomioitu taloussanktioiden vaikutuksia 
Venäjän talouteen. Maailman kilpailukykyisin maa on Sveitsi, Suomi oli vertailussa neljäs. (Itar-
Tass) http://www.team.finland.fi/public/download.aspx?ID=134578&GUID={4E83BA0B-6D20-41C2-AD36-178AFBFA9A1E}  

 
Teollisuus- ja kauppaministeriö vastustaa nettikaupan tullittoman ylärajan madaltamista 150 
euroon. Nykyisen lain mukaan ostoksia voi tullittomasti tehdä henkilökohtaiseen käyttöön kunkin 
kalenterikuukauden aikana 1000 eurolla tai korkeintaan 31 kilon verran. Kesäkuussa 
finanssiministeriö valmisteli alustavan esityksen ostosrajan madaltamisesta 150 euroon ja 
painorajan tiputtamisesta 10 kiloon, perustelunaan Tulliliiton alueelle tullittomasti virtaavien 
tavaramäärien vähentäminen. Teollisuus- ja kauppaministeriö kritisoi finanssiministeriön 
perusteluita, joissa vedotaan ainoastaan kansainväliseen käytäntöön, eikä oteta huomioon sitä, 
että 90 prosenttia EU-maiden nettikaupasta tapahtuu unionin sisällä ja on siten verovapaata. 
Ministeriö esittääkin rajan nostamista 500 euroon jotta venäläiset kuluttajat eivät eurooppalaisiin 
kuluttajiin verrattuna kärsisi kohtuuttomasti. (Vedomosti) 
http://www.team.finland.fi/public/download.aspx?ID=134578&GUID={4E83BA0B-6D20-41C2-AD36-178AFBFA9A1E} 
 
Venäjä sijoittaa geologiseen kartoitukseen ja mineraali- ja raaka-ainepohjansa 
kehittämiseen 320 miljardia ruplaa vuoteen 2020 mennessä. Tämän noin 6,5 miljardin euron 
suuruisen panostuksen julkisti varapääministeri Hloponin, joka korosti, että mineraalivarantojen 
kartoittaminen ja asiantuntijoiden kouluttaminen on erityisen tärkeää nykyisessä vaikeassa 
ulkopoliittisessa tilanteessa. Luonnonvara- ja ympäristöministeri Donskoin mukaan Venäjä on 
ensimmäistä kertaa 25 vuoteen maailman kolmanneksi suurin kultamalmin tuottaja Kiinan ja 
Australian jälkeen, jättäen Yhdysvallat taakseen. Venäjä ei kuitenkaan ole johtavia maita kiinteisiin 
mineraaleihin kohdistuvissa investoinneissa, mikä vaikuttaa negatiivisesti muun muassa alueiden 
sosioekonomiseen kehitykseen. Ministeri katsoo, että tarvittavaa infrastruktuuria saadaan 
parannettua lainsäädäntöä muuttamalla sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisiä mekanismeja 
lisäämällä. (government.ru) 
http://www.team.finland.fi/public/download.aspx?ID=134578&GUID={4E83BA0B-6D20-41C2-AD36-178AFBFA9A1E} 

 
Putin kehottaa rakentamaan uuden rautatehtaan Venäjän Kaukoitään rautamalmin 
alhaisesta hinnasta huolimatta. Rakentamiskehotuksen saaneen Evraz-yhtiön osakkeiden arvo 
laski Lontoon pörssissä presidentti Putinin sanojen jälkeen. Uuden rautatehtaan rakentaminen 
tukisi Saha-Jakutiassa sijaitsevaa Timir-rautamalmiesiintymää, jonka kokonaiskapasiteetin 
arvioidaan olevan 3,5 miljardia tonnia. Putinin mukaan markkinatilanne sallisi uuden tehtaan 
rakentamisen, yhtiön edustajan mukaan se taas edellyttäisi hankkeen pilkkomista eri 
toteutusvaiheisiin. Sijoitusyhtiön arvion mukaan uuden tehtaan rakentaminen ei olisi näissä 
olosuhteissa kannattavaa liian alhaisten rautamalmin hintojen takia: siitä maksetaan alle 90 dollaria 
tonnilta eli vähemmän kuin vuoden 2013 alussa. (Vedomosti) 
http://www.team.finland.fi/public/download.aspx?ID=134578&GUID={4E83BA0B-6D20-41C2-AD36-178AFBFA9A1E} 
 
Siperian radan sekä Baikalin ja Amurin välisen yhteyden modernisointihankkeiden 
kustannukset noussevat 1,6 miljardia dollaria. Venäjän tavoitteena on lisätä Siperian alueen 



taloudellisia toimintaedellytyksiä elvyttämällä Euroopan ja Aasian välistä rautatierahtiliikennettä. 
Viime huhtikuussa hyväksytyssä suunnitelmassa rahtiliikennekapasiteetin lisäämiseen 55 
miljoonalla tonnilla vuotta kohti varattiin 15,5 miljardia dollaria. Sittemmin liikennöitävien 
kaupunkien määrä sekä toivottu rahtikapasiteetti ovat lisääntyneet, mikä kasvattaa 
modernisointihankkeen kustannuksia yli kymmenen prosenttia. Uudistamisprojektin kustannuksista 
vastaavat Venäjän rautatiet, valtio sekä Venäjän hyvinvointirahasto. Lisämenojen arvellaan jäävän 
valtion kustannettavaksi. (Vedomosti) 
http://www.team.finland.fi/public/download.aspx?ID=134578&GUID={4E83BA0B-6D20-41C2-AD36-178AFBFA9A1E} 
 
Jalkapallon 2018 MM-kisat. Hallitus on päättänyt allokoida 5,6 miljardia ruplaa MM-kisoja varten 
toteutettaviin infrastruktuurihankkeisiin. Infrastruktuurin kehittämisohjelma kattaa yhteensä 28 
hanketta vesihuollon, lämmönjakelun ja jätevedenkäsittelyn alalla. Valtionapu käytetään Mordvan, 
Tatarstanin, Volgogradin, Nižni Novgorodin ja Samaran alueilla. Infrastruktuurihankkeisiin 
kanavoidaan federaation budjetista 1,6 miljardia ruplaa tänä vuonna, ensi vuonna 1,9 miljardia ja 
2,1 miljardia vuonna 2016. Kisojen stadionhankkeiden budjetit uhkaavat nousta: muun muassa 
Gennadi Timtšenkon omistama Stroitransgaz, joka vastaa Nižni Novgorodin stadionin 
rakentamisesta, on arvellut, että hanke ei ole toteutettavissa ilman 55 miljoonan dollarin 
lisärahoitusta. (Interfax, The Moscow Times) 
http://www.team.finland.fi/public/download.aspx?ID=134578&GUID={4E83BA0B-6D20-41C2-AD36-178AFBFA9A1E} 
 
FIFA kannustaa vähentämään vuoden 2018 MM-kisakaupunkien määrää. Venäjän 
urheiluministeri Vitali Mutkon mukaan Fifa on kehottanut Venäjää vähentämään kisakaupunkien 
lukumäärää yhdestätoista yhdeksään, jolloin kilpailut pelattaisiin yhteensä kymmenellä stadionilla. 
Ministerin mukaan päätös tehdään sen pohjalta ,miten kaupunkien kisasuunnitelmat ovat edenneet 
ja miltä kaupunkien kisojen jälkeisen ajan kehityssuunnitelmat näyttävät. Uutistietojen mukaan 
todennäköisimmin poistettavia kaupunkeja olisivat Volgograd, Kaliningrad sekä Jekaterinburg, 
koska näissä rakennustyöt stadionien, liikenneinfrastruktuurin ja hotellimajoituskapasiteetin osalta 
vaativat suurimpia sijoituksia. Kisojen arvellaan kaiken kaikkiaan maksavan noin 20 miljardia 
dollaria, valtion osuus on noin 13 miljardia. Summa on kaksinkertainen verrattuna Venäjän 
esittämään arvioon sen kilpaillessa maailmanmestaruuskisojen isännyydestä vuonna 2009. (The 
Moscow Times) 
http://www.team.finland.fi/public/download.aspx?ID=134578&GUID={4E83BA0B-6D20-41C2-AD36-178AFBFA9A1E} 
 
Venäjä jatkaa halpalentoliikenteen kehittämistä. Pakotteiden johdosta toimintansa päättäneen 
Dobroljotin tilalle suunnitellaan uuden valtiollisen, venäläisillä Tu-204-300-koneilla operoivan 
halpalentoyhtiön 
perustamista. Koneita pidetään energiasyöppöinä sekä tilakapasiteetiltaan ulkomaisia 
koneita heikompina, mutta niiden arvellaan soveltuvan kuitenkin valtion tukemaan Krimin 
matkailuun. TU-204-300 koneiden vuosivuokran arvioidaan olevan noin 1-1,5 miljoonaa dollaria. 
Spekulointia käydään myös Dobroljotin korvaamisesta uudella Dobroljot plus –yrityksellä. Dobroljot 
plus – yhtiölle on jo hankittu verkkotunnus, minkä arvellaan viittaavan toiminnan jatkumiseen 
uudistetulla nimellä. Tulevista reiteistä ei ole varmuutta, todennäköisesti kohdevalikoimassa ei 
kuitenkaan olisi Simferopol. (RBK Daily, Izvestia) 
http://www.team.finland.fi/public/download.aspx?ID=134578&GUID={4E83BA0B-6D20-41C2-AD36-178AFBFA9A1E} 
 
Venäjälle oma Booking.com-järjestelmä. Rosturism ja viestintäministeriö esittävät uuden 
hotellija matkailuportaalin kehittämistä. Tarkoitus olisi luoda kansainvälistä booking.com- palvelua 
vastaava kotimainen palvelu vähemmän tunnettujen paikallisten lomakohteiden mainostamiseksi. 
Uuden portaalin kehittäjäksi ovat jo ilmoittautuneet sekä valtiollinen teleoperaattori Rostelecom että 
valtionkorporaatio Rosteh ja sijoituksen arvioidaan olevan noin miljardin ruplan luokkaa. 
Euromonitorin sekä kansainvälisen matkailumarkkinoita tutkivan PhoCusWrightin mukaan Venäjän 
matkailuelinkeinon arveltiin vuonna 2013 olevan arvoltaan lähes 58 miljardia dollaria, josta on-line-
myynnin osuus oli yli kymmenen miljardia. (Vedomosti) 
http://www.team.finland.fi/public/download.aspx?ID=134578&GUID={4E83BA0B-6D20-41C2-AD36-178AFBFA9A1E}  
 

 



Yhtenäinen Venäjän säilytti helposti valta-asemansa paikallis- ja aluevaaleissa. Lähes 
kaikilla Venäjän alueilla valittiin syyskuun toisena sunnuntaina paikallis- ja aluetason johtajia sekä 
lakiasäätäviä elimiä yleisenä vaalipäivänä. Kaikki 30 uudelleenvalintaa tavoitellutta kuvernööriä tai 
tasavaltojen päämiestä valittiin jatkokausille. Heistä 28 edustaa valtapuolue Yhtenäistä Venäjää, 
joka sai myös enemmistön kaikkien valittavina olleiden alueiden lakiasäätävien elinten paikoista. 
Puolueen johtaja pääministeri Medvedev ilmaisi tyytyväisyytensä tulokseen sekä peräti 56 
puolueen osanottoon vaaleissa. Kremlille lojaalien "näennäisopposition" puolueiden kannatus laski 
viime vuoden vaalien tapaan, mutta myös järjestelmän ulkopuolinen oppositio jäi ilman 
menestystä. Suurin osa opposition tunnetuimmista nimistä ei onnistunut rekisteröitymään 
ehdokkaiksi uusien kiristettyjen rekisteröitymisvaatimusten vuoksi. Yleisesti äänestysaktiivisuus jäi 
hyvin matalaksi ja vaalikampanjointia pidettiin aneemisena. Esimerkiksi Moskovan 
kaupunginduuman vaaleissa vain joka viides äänesti, harvempi kuin koskaan aiemmissa vaaleissa. 
Asiantuntijakommenteissa todettiin Ukrainan kriisin lisänneen nykyisten vallanpitäjien suosiota ja 
toisaalta tehneen ilmapiirin epäedulliseksi heidän haastajiensa kannalta. Yksittäisiä ilmoituksia 
väärinkäytöksistä tehtiin paljon ympäri maata, mutta merkkejä laajamittaisesta tuloksen 
manipuloinnista ei ole raportoitu lukuun ottamatta Pietaria, jossa ennakkoäänien osuutta pidettiin 
omituisen korkeana. Vaalipäivänä ympäri Venäjää järjestettiin kaikkiaan 5737 eri vaalitoimitusta. 
(Vedomosti, Kommersant, The Moscow Times) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001149&project_id=2 

 
Putin uudelleenvalituille kuvernööreille: Älkää yliarvioiko suosiotanne. Presidentti otti 
vastaan jatkokausille valitut kuvernöörit ja alueiden päämiehet 17.9. Kremlissä. Hän kehotti heitä 
keskittymään "globaalien päätösten" sijaan konkreettiseen työhön alueidensa kehittämiseksi. Putin 
muistutti, että valtapuolueen ja presidentin tukijoiden menestys syksyn vaaleissa selittyy suurelta 
osin Ukrainan kriisin nostamalla yleisellä valtiojohdon suosiolla, ei vain kuvernöörien nauttimalla 
arvostuksella. Viime sunnuntain vaalipäivänä kuvernöörinvaaleissa ei tapahtunut lainkaan 
vallanvaihtoja. Putin sanoi vaaleja tarvittavan tästä huolimatta, jotta turvataan koko poliittisen 
järjestelmän uskottavuus kansalaisten silmissä. (Kommersant) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001149&project_id=2 

 
Alentuneet luottoluokitukset ja rahoituksen vaikeutuminen vaikuttaneet talouteen eniten. 
Luottoluokituslaitos Standard & Poorsin mukaan venäläiset energia- ja kaasuyritykset eivät ole 
heinäkuun jälkeen lainanneet kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta dollareissa, euroissa tai Sveitsin 
frangeissa. Kansainväliset luotottajat ovat tiukentaneet luottoehtojaan, eikä Venäjän pankkisektori, 
jonka valtio-omisteiset pankit ovat myös sanktioiden alaisia, pysty kokonsa takia vastaamaan 
yritysten luottotarpeisiin. Finanssiministeriön liikkeelle laskemien ruplamääräisten bondien 
markkina on myös pienentynyt heinäkuun jälkeen. Toistaiseksi suuret yritykset eivät ole 
ilmoittaneet hankkeiden peruuntumisista, mutta tulevaisuudessa näin voi käydä. Bank of 
America Merrill Lynchin arvion mukaan öljyn ja kaasun tuotanto voi laskea 25 prosenttia 
seuraavien 10 vuoden aikana. (Vedomosti) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001149&project_id=2 

 
Venäjä perustaa rahaston tukemaan sanktioiden alaisia yrityksiä. Finanssiministeri Siluanovin 
mukaan ensi vuonna perustettavaan rahastoon kanavoidaan eläkerahastoon tarkoitettuja varoja 
sekä osa tämän vuoden budjetin ylijäämästä. Rahaston koko olisi ”huomattava”. Eläkerahaston 
varoja siirretään budjettiin 309 miljardia ruplaa (6,3 mrd. euroa). Budjetin ylijäämän osuus 
rahastosta on 100 miljardia ruplaa (2 mrd. euroa). Infrastruktuuri-investointeja on toistaiseksi 
rahoitettu hyvinvointirahastosta, mutta kysyntä ylittää sallitun määrän (60 % rahastosta). 
Sanktioiden alaisista yrityksistä tukea ovat pyytäneet ainakin maailman suurimmaksi listattu valtio-
omisteinen öljyyritys Rosneft sekä Novatek. (Itar-Tass, Vedomosti) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001149&project_id=2 

 
Talous taantuu sanktioiden takia; valtiolla ei resursseja tukea yrityksiä. Talousuudistusten ja 
budjettikurin puolestapuhuja, entinen finanssiministeri Aleksei Kudrin on lähes ainoa Venäjän eliitin 
edustaja, joka on kritisoinut hallituksen talouspolitiikkaa Ukrainan kriisin aikana. Kudrinin mukaan 
talouskasvu heikkenee sanktioiden takia edelleen kuluvana vuonna ja on negatiivinen vuonna 



2015. Hallituksen kuluvan vuoden talouskasvuennuste on 0,5 prosenttia ja ensi vuoden yhden 
prosentin. Valtion mahdollisuudet tukea rahoitusongelmien kanssa kamppailevia valtionyrityksiä 
ovat rajalliset taantuvan talouden ja kasvavien sosiaalimenojen vuoksi. Investointi-ilmapiiri ei 
kohene niin kauan kuin Itä-Ukrainassa taistellaan, eivätkä hallituksen maalailemat kuvat 
kotimaisen tuotannon kehittämisestä ole realistisia. (Vedomosti, Itar-Tass) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001149&project_id=2 

 
Monokaupunkien tukemiseksi perustetaan oma kehitysrahasto. Kehitysrahaston kautta on 
tarkoitus koordinoida Venäjän monokaupunkien investointihankkeita, edistää niiden 
talousrakenteen monipuolistamista ja luoda työpaikkoja. Valtion tuki federaation budjetista on tänä 
vuonna 3 miljardia ruplaa (noin 60 milj. euroa) ja vuosina 2015–2017 jopa 32 miljardia ruplaa (noin 
650 milj. euroa). (Itar-Tass) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001149&project_id=2 

 
Nopean kehityksen alueet edistämään korkean teknologian kehitystä. Uusilla 
erityistalousalueilla on tarkoitus edistää Venäjän korkean teknologian osaamista. Uuden 
erityistalousaluemallin kautta halutaan lähinnä vastata Kaukoidän kehitystarpeisiin, mutta sitä 
voidaan tarvittaessa hyödyntää myös muihin alueisiin. Alueilla voidaan soveltaa kevyempiä 
sijoitusehtoja, kevennettyjä tullimenettelyjä, ottaa käyttöön vuokratukia ja jopa viiden vuoden 
verohelpotuksia mm. yritysverotuksen, maankäytön sekä mineraalikaivannaisten osalta. (Itar-Tass) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001149&project_id=2 

 
Henkilötietojen tallentamista koskevan lain toimeenpanoa halutaan selventää. Alan 
suurimpia toimijoita yhdistävä Sähköisen kommunikaation liitto RAEK on perustanut työryhmän 
selventämään Venäjällä heinäkuussa hyväksytyn lain toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä. 
Presidentti Putinin allekirjoittama laki velvoittaa tallentamaan venäläisten henkilötiedot Venäjällä 
sijaitseville palvelimille 1.9.2016 alkaen. Työryhmän tavoitteena on antaa suosituksia ja 
kommentteja uuden lain toimeenpanosta sekä laatia ehdotuksia alan kehityksen edistämiseksi, 
jotta kansainvälisten toimijoiden olisi jatkossakin mahdollista toimia Venäjällä. Liiton 
varapääjohtajan mukaan laki heikentää alan liiketoimintaedellytyksiä, ja sen toimeenpano on 
kallista. Varapääjohtajan mukaan kansainväliset toimijat hakeutuvat muualle, sillä Venäjä ei tarjoa 
internetkäyttäjille oikeudellista turvaa. (Itar-Tass) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001149&project_id=2 

 
Jätehuoltolaki duumassa. Jätteiden käsittelyä koskevien uusien normien piti astua Venäjällä 
voimaan jo 1.7.2014. Lakiluonnoksen mukaan jätehuoltotoimintaa voivat harjoittaa vain ns. 
itsesäätöiset organisaatiot Lakiluonnos odottaa edelleen duuman toista käsittelyä. (Rossiiskaja 
Gazeta) http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001149&project_id=2 

 
 

Putin kommentoi IVY-maiden huippukokouksessa EU-lähentymisen vaikutuksia 
osallistujamaille. Putinin mukaan Venäjä ei vastusta lähentymistä EU:n kanssa, sillä Venäjä 
tekee sitä itsekin. Lähentymisen seurauksista tulee kuitenkin keskustella avoimesti ja oikea-
aikaisesti, ja lähentymisen ehdot ovat avainasemassa. Putinin mukaan ongelmia syntyy, kun 
Venäjän kumppanit eivät usko, että lähentymisen vaikutuksista Venäjän ja muiden IVY-maiden 
talouksille tulee keskustella ammattimaisesti. Putinin mukaan ongelmia Ukrainan ja Moldovan 
suhteen ei nyt olisi, jos tämä keskustelu olisi käyty ajoissa. Moskova on valmis työskentelemään 
sen eteen, että IVY-maiden allekirjoittamat sopimukset harmonisoidaan EU:n kanssa. Minskissä 
10.10. käydyn huippukokouksen yhteydessä järjestettiin myös Euraasian talousyhteisön hallitusten 
välinen kokous, jossa allekirjoitettiin sopimus Armenian liittymisestä talousliittoon. (TASS) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001157&project_id=2 

 
Vallanpitäjien ote kansalaisyhteiskunnasta ja itsenäisestä mediasta tiukentumassa. 
Oikeusministeriö on pyytänyt Venäjän korkeinta oikeutta sulkemaan itsenäisen ihmisoikeuksia 
ajavan kansalaisjärjestö Memorialin. On arvioitu, että oikeusministeriön Memorialia kohtaan 
kohdistaman oikeusvaatimuksen on tarkoitus toimia varoituksena kaikille itsenäisille 



kansalaisjärjestöille. Valtioomisteinen NTV on samaan aikaan kyseenalaistanut ohjelmissaan 
Memorialin maineen ja heinäkuussa 2014 Memorial rekisteröitiin "ulkomaiseksi agentiksi". 
Memorial on kritisoinut Venäjän Ukraina-politiikkaa. 1980-luvulla Stalinin vainojen uhrien muiston 
vaalimiseksi perustettu Memorial on arvostettu ihmisoikeusjärjestö: vuonna 2013 Euroopan 
parlamentti esitti Memorialia Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi ja vuonna 2009 Memorial sai 
Euroopan parlamentin Saharovihmisoikeuspalkinnon. Venäjän mediavalvontavirasto 
Roskomnadzor on puolestaan antanut oppositiolehti Novaja Gazetalle varoituksen. Varoituksen 
syynä oli venäläisen toimittajan ja kolumnistin Julija Latyninan artikkeli, jota valvontavirasto piti 
osittain kiihotuksena kansanryhmää vastaan. Novaja Gazeta on kokenut painostusta 
aikaisemminkin. Vuonna 2006 murhattu toimittaja Anna Politkovskaja 
oli töissä Novaja Gazetassa. (The Moscow Times) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001157&project_id=2 

 
Presidentin vaalilupaukset taloudellisten realiteettien puristuksessa. Valtiontalouden 
tarkastusviraston mukaan ykkösprioriteetiksi asetettuja presidentin vaalilupauksia ei pystytä 
toteuttamaan suunnitellusti vuoteen 2018 mennessä. Tämä käy ilmi viraston lausunnosta vuosia 
2015–2017 koskevaan budjettilakiesitykseen. Suunnitelmat oli rakennettu vakaan talouskasvun 
pohjalle, mutta nyt monet talouden ongelmat kuten investointien ja kulutuskysynnän lasku, ruplan 
arvon heikkeneminen, inflaation kiihtyminen ja talouspakotteet uhkaavat vesittää ne. Vuoden 2014 
talouskasvun ennustetaan jäävän vaatimattomaan 0,5 prosenttiin. Myöskään eläkerahaston 
tasapainottaminen ei tarkastusviraston mielestä onnistu budjettikaudella. (Vedomosti) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001157&project_id=2 

 
Työeläke- ja sosiaalivakuutusmaksut asteittain palkkaveroon. Finanssiministeri Anton 
Siluanov esittää, että työnantajan vastuuta pakollisten työeläke- ja sosiaalivakuutusmaksujen 
maksamisesta tulisi vähentää. Maksut heikentävät yritysten kilpailukykyä, minkä vuoksi ne tulisi 
asteittain siirtää palkkaverotukseen globaalien käytäntöjen mukaisesti. Ensivaiheessa yritysten 
osuutta voitaisiin vähentää 30 prosentista 26 prosenttiin, jolloin neljä prosenttia siirtyisi 
veloitettavaksi palkasta. Muutos toteutuisi aikaisintaan 2019. (The Moscow Times) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001157&project_id=2 

 
Presidentti allekirjoitti ulkomaista omistusta rajoittavan medialain. Presidentti Putin allekirjoitti 
15.10. paljon huomiota herättäneen lain, joka rajaa ulkomaisen omistuksen venäläisessä mediassa 
20 prosenttiin. Laki astuu voimaan 1.1.2016, ja antaa mediayhtiöille helmikuuhun 2017 aikaa 
mukauttaa omistusrakenteensa lain vaatimuksiin. Laki ei koske kansainvälisten sopimusten nojalla 
perustettuja mediarakenteita. Näitä ovat mm. valtioidenvälinen teleyhtiö Mir ja Venäjän ja Valko- 
Venäjän TV- ja radioyhtiöt. (The Moscow Times, TASS) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001157&project_id=2 

 
Öljyn vientitulli laskee marraskuussa. Venäjän öljyn vientitulli tulee 1. marraskuuta lähtien 
olemaan 316,7 dollaria tonnilta, mikä on 28 dollaria (8,1 %) vähemmän kuin lokakuussa. 
Valtiovarainministeriön mukaan öljyn keskihinta tarkastelujaksolla 15.9.–14.10.2014 on ollut 91,75 
dollaria barrelilta ja vastaavasti 669,8 dollaria tonnilta (vastaavat luvut edellisessä kuussa olivat 
98,28 dollaria barrelilta ja 717,4 dollaria tonnilta). Lukuisia öljyesiintymiä koskeva alennettu 
tullimaksu tulee olemaan 137,1 dollaria tonnilta (nyt 158,5 dollaria). (TASS) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001157&project_id=2 

 
Gazpromin Vladivostokin LNG-hanke vaihtunee putkitoimituksiin Kiinaan. Gazprom on 
suunnitellut Vladivostokiin LNG-tuotantolaitosta, jonka on ollut määrä aloittaa toimintansa 2018. 
Laitoksen kapasiteetiksi oli suunniteltu 15 miljoonaa tonnia LNG-kaasua vuoteen 2020 mennessä. 
Kaasun lähteenä olisi toiminut Tšajadinskin esiintymä Jakutiassa. Siperian voima -putkihankkeen 
käynnistyttyä raaka-ainetta on ajateltu saatavan Etelä-Kirinskin esiintymästä Sahalinilta Šhalain–
Habarovsk–Vladivostok-putkea pitkin. Nyt kiinalaiset ovat ehdottaneet Sahalinin kaasun 
toimittamista olemassa olevaa putkea pitkin lähelle Kiinan rajaa. Tämä edellyttäisi putken 
jatkamista rajalle asti ja tuotantolaitoksen rakentamista Vladivostokin sijasta Kiinan puolelle. 
(Vedomosti) 



http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001157&project_id=2 

 
Rosneft aikoo taistella sanktioita vastaan. Rosneft aikoo nostaa eurooppalaisissa 
tuomioistuimissa kanteita lännen sanktioita vastaan ja on tehnyt tästä sopimuksen lontoolaisen 
lakitoimisto Zaiwalla & Co kanssa. Toimisto on aikoinaan puolustanut menestyksekkäästi 
sanktioiden kohteeksi joutunutta iranilaista Mellat-pankkia. Viime vuonna Mellat voitti kaksi 
oikeusprosessia Isossa-Britanniassa ja EU:n tuomioistuimessa. EU:n ja USA:n sanktiot mm. 
vaikeuttavat Rosneftin lainojen ja luoton saantia länsimaisilta pääomamarkkinoilta. (Vedomosti) 
http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001157&project_id=2 

 
Venäjän tullilaitos määräsi aluetullit keräämään lisää maksuja ja veroja. Venäjän tullin 
tavoitteeksi oli vuodelle 2014 asetettu 6,5 triljoonan ruplan tulliverojen kerääminen valtionbudjettiin, 
mutta lisääntyneen varaintarpeen vuoksi summaa nostettiin kesällä 7,5 triljoonaan ruplaan. Lännen 
vientipakotteiden ja Venäjän omien tuontirajoitusten vuoksi Venäjän tullin pääjohtaja Beljaninov 
ilmoitti syyskuussa, että verotuoton tavoite on pakko pudottaa 6,7 triljoonaan ruplaan. Samaan 
aikaan Venäjän tulli listasi kirjeessään aluetulleille 373 yritystä, joilta riskianalyysiin perustuen 
voidaan mahdollisesti vaatia lisämaksuja mm. väärän tullausarvon vuoksi. Ns. Beljaninovin listassa 
mainittujen yritysten lastit ja dokumentit joutuvat rajalla tehotarkastukseen lokakuun alusta. ( RBK 
Daily)http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001157&project_id=2 

 
Ruplan heikentynyt kurssi ja pakotteet näkyvät rajaliikenteessä. Matkustajien rajanylitykset 
Suomen ja Venäjän maarajalla ovat laskeneet tammi–syyskuussa 8,4 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna. Vaalimaalla lasku oli 10,3 prosenttia ja Nuijamaalla 16,5 prosenttia. Näillä suurimmilla 
rajaasemilla venäläisten ostos- ja muiden matkailijoiden määrä on yli 85 prosenttia kaikista 
rajanylittäjistä. Pohjoisemmilla pienillä rajanylityspaikoilla suomalaisten bensiininostajien osuus on 
merkittävä, ja se seuraa ruplan kurssivaihtelua. Myös itärajan kuorma-autoliikenne on vähentynyt 
alkuvuotta enemmän. Viime vuoden tammi–-syyskuuhun verrattuna Venäjän rekkojen määrä on 
pudonnut yhteensä 7,4 prosenttia. (Suomen maarajojen liikennetilasto, Suomen Tulli ja 
rajavartiolaitos). http://www.saimanet.com/saimaeduhome/project_organization_ad_view.html?id=00001157&project_id=2  

Uusi ennakkovarauspalvelu Vaalimaan raja-asemalle  Vaalimaan raja-asemalla kokeillaan 
Venäjälle suuntautuvassa henkilö- ja tavaraliikenteessä uutta ennakkovarauspalvelua. Vaalimaan 
raja-asemalla kaikille kuljettajille pakollinen palvelu otetaan käyttöön joulukuun alussa. 
Rajaliikenteen ennakkovarauspalvelu on osa Suomen älyliikenteen strategiaa. Venäjälle autoilevat 
kohtaavat yhä ajoittain autojonon ennen Vaalimaan rajatarkastusta, kerrotaan Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen tiedotteessa 9. lokakuuta. Rajaliikenteen ennakkovarauspalvelu -kokeiluhanke 
tähtää tehokkaampiin käytäntöihin ja toimintamalleihin, joiden avulla säästetään autoilijoiden aikaa, 
kun ennakkovarauksen voi tehdä sähköisesti ja välttyä jonoilta. 
http://www.lvm.fi/uutinen/4422055/uusi-ennakkovarauspalvelu-vaalimaan-raja-asemalle 

LVM:n ja Venäjän federaation liikenneministeriön välinen hallinnollinen sopimus 
Suomen liikenne- ja viestintäministeriön sekä Venäjän federaation liikenneministeriön välinen 
hallinnollinen sopimus VAK-rautatiekuljetuksista on allekirjoitettu 8.10.2014. Hallinnollinen sopimus 
tulee voimaan 7.11.2014 ja liitteet 7.5.2015. Liitteet tullaan julkaisemaan Trafin nettisivuilla. 
http://www.trafi.fi/tietopalvelut/vaaralliset_aineet/ajankohtaista ja  http://www.trafi.fi/rautatiet/saadokset/kansainvaliset_sopimukset  

SVKK: Venäjän-kaupan barometri, syksy 2014: Läsnäolo Venäjän markkinoilla koetaan 
tärkeäksi Taasko vuosi 2009? Suomalaisyritysten toiminnan suunta oli siis odotettu: vienti Venäjälle 
laski ja liiketoiminta Venäjällä kutistui. Saldoluvut muistuttavat vuoden 2009 tunnelmia, vaikka eivät ihan 
yllä samaan pessimismiin. http://www.svkk.fi/uutishuone/lehdistotiedotteet/venajan-
kaupan_barometri_syksy_2014_lasnaolo_venajan_markkinoilla_koetaan_tarkeaksi.22445.news  

 

 

 



NIMITYKSET JA VALINNAT 
 

ICC sai uuden vetäjän – Aho jatkaa hallituksessa 
Amerikkalainen John Danilovich on valittu Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n vuosikokouksessa 
viikonvaihteessa Genevessä ICC:n uudeksi pääsihteeriksi. Laajan kansainvälisen yritysjohtajan 
kokemuksen omaava ja Lontoossa asuva Danilovich on toiminut myös USA:n suurlähettilään 
Brasiliassa. Suomea kokouksessa edusti Esko Aho, joka jatkaa ICC:n hallituksen jäsenenä 
seuraavat kaksi vuotta. http://kauppakamari.fi/2014/06/30/icc-sai-uuden-vetajan-aho-jatkaa-hallituksessa/  
 

Kari Ahlberg lehdistövirkamieheksi Moskovaan 
Ulkoministeriö on nimittänyt Kari Ahlbergin määräaikaiseksi lehdistövirkamieheksi Suomen 
Moskovan-suurlähetystöön. Kausi on kolmivuotinen ja alkaa lokakuun alussa. 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=309454&nodeid=15162&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

Uudet sivuakkreditoinnit Kuwaitiin ja Omaniin 
Tasavallan presidentti päätti 10. heinäkuuta sivuakkreditoida Suomen Saudi Arabian -
suurlähettilään Pekka Voutilaisen Kuwaitiin ja Omaniin. 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=309356&nodeid=15162&contentlan=1&culture=fi-FI 
 

Uusi suurlähettiläs Latviaan 
Tasavallan presidentti määräsi 6. kesäkuuta ulkoasiainneuvos Olli Kantasen Riiassa, Latviassa, 
olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 4.8.2014 lähtien 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=307503&nodeid=15162&contentlan=1&culture=fi-FI 
 

Uudet suurlähettiläät Chileen ja Nigeriaan 
Tasavallan presidentti määräsi 16. toukokuuta seuraavat uudet edustustonpäälliköt: 
Ulkoasiainneuvos Mika-Markus Leinonen Santiago de Chilessä, Chilessä, olevan Suomen 
suurlähetystön päällikön tehtävään 1.1.2015 lähtien. 
Ulkoasiainneuvos Pirjo Suomela-Chowdhury Abujassa, Nigeriassa, olevan suurlähetystön 
päällikön tehtävään 1.9.2014 lähtien. 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=306160&nodeid=15162&contentlan=1&culture=fi-FI 
 

Uusi edustustonpäällikkö Saudi-Arabiaan ja sivuakkreditointi Kap Verdeen 
Tasavallan presidentti päätti 9. toukokuuta  määrätä ulkoasiainneuvos Pekka Voutilaisen Riadissa, 
Saudi-Arabiassa, olevan Suomen suurlähetystön päällikön tehtävään 1.6.2014 lähtien 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=305822&nodeid=15162&contentlan=1&culture=fi-FI 
 
Kansanedustaja Mari Kiviniemi OECD:n apulaispääsihteerin tehtävään 
Kansanedustaja Mari Kiviniemi nimitettiin 25. heinäkuuta OECD:n neuvoston päätöksellä järjestön 
apulaispääsihteerin tehtävään kahdeksi vuodeksi. 
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=309861&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

Pertti Korhonen Climate Leadership Councilin hallituksen puheenjohtajaksi 
Sitran, Neste Oilin, Fortumin, Koneen, Outotecin, Caverionin ja ST1:n perustama Climate 
Leadership Council -yhdistys on käynnistänyt toimintansa. 
http://www.sitra.fi/uutiset/hiilineutraali-teollisuus/pertti-korhonen-climate-leadership-councilin-hallituksen 
 

MEKin johtokunnalle jatko vuoden loppuun saakka 
Hallitus jatkaa 31.8.2014 päättyvän Matkailun edistämiskeskuksen johtokunnan toimikautta 
31.12.2014 saakka. MEK siirtyy vuoden 2015 alusta alkaen Finpron osaksi. 
http://www.tem.fi/ajankohtaista/uutiskirjearkisto/uutiskirje_21.8.2014/mekin_johtokunnalle_jatko_vuoden_loppuun_saakka.115781.news  
 

Martin Backman Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toimitusjohtajaksi 
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi DI, KTM 
Martin Backmanin (44). Kansainvälisestä pääomasijoitustoiminnasta laajaa kokemusta omaava 
Backman aloittaa yhtiön toimitusjohtajana 1.9.2014 lukien. Backman siirtyy Teollisuussijoitukseen 
CVC Capital Partners –yhtiöstä Tukholmasta. http://www.tem.fi/yritykset/tiedotteet_yritykset?89508_m=115859 
 



Uusi suurlähettiläs Jarmo Viinanen aloitti Tukholmassa 
http://www.finland.se/public/default.aspx?contentid=310309&nodeid=36125&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

Kari Varho kokoaa Arktiset meret -hankkeita 
Tekesin Arktiset meret -ohjelmaan kehityspäälliköksi on valittu DI Kari Varho. Hän työskentelee 
osana Meriteollisuus ry:n tiimiä. http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2014/kari-varho-kokoaa-arktiset-meret--hankkeita/  
 

Jyrki Katainen talouskasvusta, työllisyydestä, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavaksi 
komission varapuheenjohtajaksi Tulevan Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude 
Juncker esittää merkittäviä muutoksia komission rakenteeseen ja toimintatapoihin. Esityksen 
mukaan varapuheenjohtajilla tulee olemaan koordinoiva, tiiminvetäjän rooli. Varapuheenjohtajien 
tehtävänä on ohjata useamman komissaarin työtä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  
Varapuheenjohtajana Kataisella on käytössään komission pääsihteeristön sekä kulloinkin 
tarvittavan pääosaston virkamieskunta ja osaaminen. Tämä kokonaisuudessaan kattaa lähes 
puolet koko komission virkakunnasta. Asioiden saattaminen päätöksentekoon tulee uudessa 
komissiossa edellyttämään varapuheenjohtajan hyväksynnän.  
Kataisen keskeisin tehtävä tulee olemaan uuden komission ykköstavoitteen, eli Euroopan 
talouskasvun ja työllisyyden edistäminen. Tässä ominaisuudessa varapuheenjohtaja tulee 
ohjaamaan ja koordinoimaan useamman komissaarin työtä. Tavoitteena on dynaamisempi 
toimintatapa, jolla ohjataan laaja-alaisia kokonaisuuksia.  
Puheenjohtaja Junckerin esittämä 300 miljardin euron kasvuhanke on merkittävä haaste. 
Vaativinta tämän paketin kokoamisessa on löytää oikeat keinot, joilla vahvistetaan yksityisen 
sektorin kykyä investoida, luoda uusia innovaatioita, laajentaa toimintaansa ja kilpailla globaaleilla 
markkinoilla. Kasvuagenda ei rakennu vain julkisin varoin tehdyistä investoinneista, vaan 
painopisteen tulee olla sisämarkkinoiden laajentamisessa, kasvua tukevassa sääntelyssä ja 
yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa. Oikeiden uudistuskeinojen löytämiseksi on tärkeää tehdä 
läheistä yhteistyötä EU-parlamentin, jäsenmaiden, yritysten, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa. 
Lisätietoa tulevan komission kokoonpanosta asiaa koskevassa lehdistötiedotteessa.  
Lähde: Euroopan komission Suomen-edustuston viikkotiedote 11.9.2014  
 
Mika Nykänen GTK:n pääjohtajaksi 
Valtioneuvosto nimitti 23.10.2014 Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) pääjohtajan virkaan 
hallintotieteiden maisteri Mika Nykäsen ajalle 1.2.2015 - 31.1.2022. 
http://www.tem.fi/ajankohtaista/uutiskirjearkisto/uutiskirje_23.10.2014/mika_nykanen_gtk_n_paajohtajaksi.116355.news  
 

Sirpa Paatero ja Sanni Grahn-Laasonen ministereiksi 
Tasavallan presidentti nimitti ja määräsi 26. syyskuuta ehkäisevän päihdetyön ohjaaja, 
kansanedustaja Sirpa Paateron valtioneuvoston jäseneksi ja kehitysministeriksi 
ulkoasiainministeriöön sekä käsittelemään valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita 
sekä valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasosen valtioneuvoston jäseneksi ja 
ympäristöministeriksi. http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=313305&nodeid=15146&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

Ulkoministeriöön perustettu uusi kybersuurlähettilään tehtävä  Vahvistaakseen 
kansainväliseen kybertoimintaympäristöön liittyvien kysymysten seurantaa, tiedonvaihtoa ja 
koordinaatiota, ulkoministeriö on perustanut kybersuurlähettilään tehtävän kesäkuussa 2014. 
Tehtävä on sijoitettu ministeriön poliittiselle osastolle turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan 
yksikköön. Uutena kybersuurlähettiläänä on aloittanut ulkoasianneuvos Marja Rislakki. 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=311621&nodeid=15146&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

Uudet edustustonpäälliköt palvelemaan Suomea ulkomailla Edustustonpäälliköiden vuotuinen 
siirtokierros on saatu päätökseen. Suurin osa 20 uudesta edustustonpäälliköstä aloittaa uudessa 
työssään 1. syyskuuta. Suurin osa edustustonpäälliköistä toimii Suomen suurlähettiläänä 
asemamaansa lisäksi muissa saman alueen maissa. Edustustonpäälliköihin kuuluu maissa ja 
järjestöissä Suomea edustavien suurlähettiläiden lisäksi pääkonsuleita sekä Helsingistä käsin 
toimivia niin sanottuja kiertäviä suurlähettiläitä. 



Syyskuun 1. päivä aloittavat Pirjo Suomela-Chowdhury (Abuja), Pauli Mäkelä(Ateena), Jari 
Luoto (Bern), Markku Virri (Brasilia), Jari Sinkari (Hongkong), Timo Olkkonen (Lusaka), Timo 
Ranta (Luxemburg), Erik Lundberg (Oslo), Pirkko-Liisa Kyöstilä (Ramallah), Valtteri 
Hirvonen (Reykjavik) ja Kirsti Narinen (Tallinna).   
Aiemmin tänä vuonna ovat aloittaneet Anne Saloranta (Windhoek) maaliskuussa ja Pekka 
Voutilainen (Riad) kesäkuussa. Jarmo Viinanen (Tukholma), Olli Kantanen(Riika), Päivi 
Hiltunen-Toivio (Jakarta) ja Helena Tuuri (Praha) sekä Kai Sauer(Suomen pysyvä YK-edustusto 
New Yorkissa) aloittivat elokuussa. 
Myöhemmin aloittavat Hanna Lehtinen (Varsova, 8. syyskuuta) ja Mika-Markus 
Leinonen (Santiago, vuoden 2015 alussa). 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=311196&nodeid=15146&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

Sivuakkreditointi Malawiin ja Zimbabween 
Tasavallan presidentti päätti 17.10.2014 sivuakkreditoida Suomen Sambian-suurlähettilään Timo 
Olkkosen edustamaan Suomea myös Malawissa ja Zimbabwessa. 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=314426&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

Sivuakkreditoinnit Vatikaaniin ja Jemeniin 
Tasavallan presidentti päätti 3.10.2014 sivuakkreditoida Suomen Sveitsin-suurlähettilään Jari 
Luodon edustamaan Suomea myös Vatikaanissa (Pyhä istuin) sekä Suomen Saudi-Arabian-
suurlähettilään Pekka Voutilaisen edustamaan Suomea myös Jemenissä. 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=313640&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

Vesa Vasara itäosaston apulaisosastopäälliköksi 
Valtioneuvosto päätti 28. elokuuta määrätä ulkoasiainneuvos Vesa Vasaran ulkoministeriön 
itäosaston apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 8.9.2014–31.8.2018. 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=311469&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

TALOUS 
 
 

Valtion talousarvioesitys http://budjetti.vm.fi/indox/index.jsp  
 

Global Consumer Executive Top of Mind Survey 2014  
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/global-consumer-executive-top-of-mind-survey-
2014/Pages/Default.aspx  

 
Metsäteollisuus tammi-kesäkuu 2014: Kokonaistuotanto ja viennin arvo nousivat - 
biotaloudesta haetaan kasvua Metsäteollisuuden viennin arvo nousi 1,6 prosenttia ja 
kokonaistuotanto oli hieman suurempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Euroopan 
talouden epävarmuus heijastuu metsäteollisuuden markkinoille. Vientiteollisuuden kilpailukyvyn 
turvaaminen on välttämätöntä, jotta työllisyyttä ja hyvinvointia voidaan turvata. 
https://www.sttinfo.fi/release?releaseId=16281980 

 
OP-Pohjolan suhdanne-ennuste: Paussi päällä taloudessa 
Vientimarkkinoiden näkymät ovat heikentyneet kesällä. Euroalueen kasvu jatkuu verkkaisena ja 
EKP:iin kohdistuu paineita keventää politiikkaansa lisää. Suomen talouskasvu jää vuonna 2015 
alle prosenttiin. https://www.op.fi/op/op-pohjola-ryhma/media?cid=-56287&srcpl=4  
 
Aktian Taloudellinen katsaus: Geopoliittisten riskien varjossa, Suomessa kasvu karkaa 
kauemmas Geopoliittiset jännitteet ovat voimistuneet kesän aikana. Ukrainan kriisi jatkuu, 
Venäjään kohdistuvat talouspakotteet ja Venäjän asettamat vastapakotteet vähentävät 
kansainvälistä kauppaa ja luovat investointeja jarruttavaa epävarmuutta erityisesti Euroopassa. 
Lähi-idässä sekä Gazan että Irakin konfliktit ovat luoneet jännitteitä ja heiluttaneet markkinoita 
maailmanlaajuisesti. http://otp.investis.com/clients/fi/aktia/omx/omx-story.aspx?cid=737&newsid=38381  
 

 
 



Rakennepolitiikan tarve ja vaikutukset -artikkeli on ilmestynyt 
Rakennepoliittiset uudistukset parantavat pitkällä aikavälillä euroalueen taloudellista hyvinvointia. 
Lyhyellä aikavälillä uudistukset voivat myös heikentää talouden kehitystä. Kokonaisuudessaan 
euroalueen rakennepolitiikan sekä empiirinen että teoreettinen tarkastelu viittaa kuitenkin vahvasti 
siihen, että rakennepoliittisiin uudistuksiin on kipeästi tarvetta. Rakenneuudistukset ovat ainoa tie 
talouden tuotantopotentiaalin kasvattamiseen tilanteessa, jossa useiden euroalueen talouksien 
tuleva pitkän aikavälin kehitys ja julkisen talouden kestävyys näyttävät synkiltä. 
Marko Melolinnan Rakennepolitiikan tarve ja vaikutukset -artikkeli on ilmestynyt Suomen Pankin 
verkkosivustolla. Artikkeli on osa Euro & talous 4/2014 -lehteä, joka julkaistaan 
kokonaisuudessaan 16.9.2014.http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/euro_ja_talous/Pages/default.aspx 
 

Pk-yritysten suhdanneodotukset laskivat Tiistaina 9.9.2014 julkaistusta Pk-yritysbarometrista 
selviää, että pk-yritysten suhdanneodotukset ovat laskeneet selvästi alkuvuodesta. 
http://www.tem.fi/ajankohtaista/uutiskirjearkisto/uutiskirje_11.9.2014/pk-yritysten_suhdanneodotukset_laskivat.115976.news  
 

Suomen Pankin Euro & talous 4/2014: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 
Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden 
vuosien aikana kehittyneiden maiden talouskehitys on ollut heikkoa ja maailmantalouden kasvu on 
ollut pitkälti nousevien talouksien varassa. Haurasta elpymistä kuvastaen rahapolitiikka on ollut 
vahvasti kasvua tukevaa. Korkojen nollarajan saavuttamisen jälkeen keskuspankit ovat jatkaneet 
rahoitusolojen keventämistä epätavanomaisten toimien avulla. 
http://bof-fi.mailpv.net/a/s/11840581-1fe6eb3aeb81e3ee85b327f31e8ca55e/616143  
http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/euro_ja_talous/Pages/default.aspx  
English: http://www.suomenpankki.fi/en/julkaisut/bulletin/Monetary_policy_and_the_global_economy/Pages/b_04_2014.aspx  
 

Pääjohtaja Liikanen: Rakennereformit avainasemassa kestävän kasvun ja työllisyyden 
kannalta Finanssikriisin laajennuttua maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi kuusi vuotta sitten 
maailmantalouden kasvu oli ensin nousevien talouksien varassa. Sitten luottamus kehittyneiden 
maiden kasvuun vahvistui ja myös euroalueen talouden elpyminen käynnistyi. Geopoliittisten 
jännitteiden lisääntymisen myötä kasvunäkymät ovat kuitenkin kesän aikana heikentyneet. 
http://www.suomenpankki.fi/fi/suomen_pankki/ajankohtaista/tiedotteet/Pages/tiedote19_2014.aspx 
English: http://www.suomenpankki.fi/en/suomen_pankki/ajankohtaista/tiedotteet/Pages/tiedote19_2014.aspx  

Etla: Euroalue elpyy hitaasti – Suomen BKT alenee tänä vuonna 0.4 prosenttia 
Maailmantalous kasvaa lähivuosina hitaasti. 
Kehittyvien maiden vahva talouskasvu on hidastunut, USA toimii maailmantalouden veturina. 
Euroalue elpyy hitaasti, Venäjän talous taantuu ja Ukrainan kriisi luo epävarmuutta. 
Suomen kokonaistuotanto supistuu 0.4 prosenttia vuonna 2014 ja kasvaa 0.8 prosenttia vuonna 
2015. 
Viennin määrä ei kasva lainkaan vuonna 2014, vuodelle 2015 odotetaan parin prosentin kasvua. 
Yksityinen kulutus supistuu 0.2 prosenttia vuonna 2014, mutta kääntyy vuonna 2015 vajaan puolen 
prosentin kasvuun, kun kuluttajien luottamus kohenee ja työpanoksen supistuminen pysähtyy. 
Yksityiset investoinnit supistuvat heikon kysynnän vuoksi 3.7 prosenttia vuonna 2014, mutta 
kääntyvät vuonna 2015 parin prosentin kasvuun, kun kysyntä elpyy. 
Työttömyysaste kohoaa 8.7 prosenttiin vuonna 2014 ja säilyy sillä tasolla myös vuonna 2015. 
Kuluttajahinnat nousevat 1.1 prosenttia tänä vuonna, kun hyödykeverojen nosto kiihdyttää Suomen 
inflaatiota. 
Julkisen talouden alijäämä pysyy alle kolmen prosentin viitearvon, mutta velka kohoaa yli 60 
prosentin. http://www.etla.fi/uutiset/euroalue-elpyy-hitaasti-suomen-bkt-alenee-tana-vuonna-0-4-prosenttia/  
 

Työllisyyden elpyminen edelleen epävakaata  
Keväällä 2013 alkanut talouden elpyminen on vieläkin epävakaata, eikä työllisyyden 
kehittymisestäkään ole varmuutta. Tämä käy ilmi Euroopan komission tuoreimmasta työllisyys- ja 
sosiaalipoliittista tilannetta koskevasta neljännesvuosikatsauksesta. 
Katsauksessa tarkastellaan myös tuloerojen vaihtelua EU-maissa. Lisäksi tähdennetään, että 
työntekijöiden työllistettävyyden parantamiseksi on tärkeää investoida taitoihin koko elämän 
mitalta. Työllisyys on kasvanut useimmilla aloilla vuoden 2013 puolivälistä lähtien. Tehtyjen 
työtuntien määrä on kasvanut, ja ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011 kokoaikaisten 



työsopimusten määrä on hieman lisääntynyt ja nuorten tilanne on parantunut. Monet uusista 
työpaikoista ovat kuitenkin osa-aikaisia tai tilapäisiä. Työttömyys hipoo edelleen lähes kaikkien 
aikojen korkeinta tasoa. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä on suuri ja kasvaa 
entisestään: liki 13 miljoonaa on ollut työttömänä yli vuoden. Joka kolmas työtön on lisäksi ollut 
työtä vailla yli kaksi vuotta. Nuorten tilanne on parantunut. Nuorisotyöttömyys on vähentynyt 
selvästi useimmissa jäsenmaissa. Se on kuitenkin erittäin suurta esimerkiksi Kreikassa ja 
Espanjassa. Työllisistä lähes puolella työsuhde on tilapäinen ja liki neljäsosalla osa-aikainen. 
Jäsenmaiden on jatkettava toimiaan nuorisotakuun toteuttamiseksi.  
Lähde: Euroopan komission Suomen-edustuston viikkotiedote 9.10.2014 
 

Työpaikkoja ei synny ilman ostovoimaa 
Poliitikot puhuvat mielellään uusien työpaikkojen luomisesta. Tosiasia on kuitenkin, että pysyviä 
uusia työpaikkoja on mahdotonta luoda tuosta vain sormia napsauttamalla. Työllistämisen 
edellytyksiä voi sen sijaan parantaa. Tässä Suomi on epäonnistunut pahoin viime vuosina. 
https://nexus.nordea.com/#/article/14728  
 

EKP keksii keinot  - Suomella kivinen tie kohti kasvua   
Kuluvana vuonna pohjan Suomen talouskasvulta vei Venäjän talouden taantuma, mikä on iskenyt 
sekä suoraan vientiin ja turismiin, että epäsuorasti kasvaneen epävarmuuden kautta.  
Suomen vienti Venäjän ulkopuolelle on kääntynyt kasvuun ja teollisuuden uusien tilausten nousu 
kertoo positiivisesta pohjavireestä. Kasvanut länsivienti ei ole pystynyt korvaamaan idänkaupan 
pudotusta. Talous pääseekin kituliaaseen kasvuun vasta ensi vuonna viennin vedolla 
kotimarkkinoiden jarruttaessa kehitystä. Heikkenevä euro, hitaasti koheneva kilpailukyky ja kiihtyvä 
globaali kasvu antavat tukea talouskäänteelle.  
Julkisen talouden velkasuhde nousee kiristystoimista huolimatta, eikä selvää käännettä nähdä 
ennen talouskasvun piristymistä. Rakenneuudistuksissa eteneminen auttaisi säilyttämään parhaan 
luottoluokituksen ja kohentaisi tulevaisuuden kasvupotentiaalia.  
http://danskebank.fi/fi-fi/tietoa-danske-
bankista/media/Julkaisut/Talouskatsaukset/Documents/2014/Suhdanteet_rahoitusmarkkinat_syyskuu_2014.pdf  

PTT: Taantumasta vaisuun talouskasvuun 
Suomen talous supistuu tänä vuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin. Vuonna 2014 BKT:n muutos on 
-0,2 prosenttia. Talouskasvu näyttää varsin vaisulta myös ensi vuonna, jolloin talous kasvaa 0,5 
prosenttia. 
Maailmantalouden kasvu kiihtyy viime vuodesta yli puoli prosenttia. Maailmantalouden kasvuvauhti 
saavuttaa kuitenkin lakipisteensä tänä vuonna. Tämän taustalla ovat ongelmat sekä yksittäisissä 
kansantalouksissa että koko globaalissa talousjärjestyksessä. 
http://ptt.fi/ennusteet/kansantalous/kansantalous-2014-2/  
 

Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus – syyskuu 2014  
Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan olevan kuluvana ja seuraavana vuonna vajaan kolme 
prosenttia ja vuonna 2016 kasvun arvioidaan edelleen nopeutuvan. Kiinan kasvu pysyy seitsemän 
prosentin tuntumassa ja Japanin talous olisi myös pääsemässä tasaiseen puolentoista prosentin 
kasvuvauhtiin. Euroalueen kasvuksi ennustetaan kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin 
kasvua ja seuraavien parin vuoden aikana kasvu olisi noin puolitoista prosenttia. 
Vuonna 2014 Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Ennuste pitää sisällään hyvin maltillisen 
suhdannekäänteen, eli tämän vuoden sisäinen kasvu muodostuu positiiviseksi. Nettoviennin 
vaikutus talouskasvuun on selvästi positiivinen ja merkittävin tekijä kuluvan vuoden kasvun 
käynnistymisessä. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 
4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta 
kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen 
ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. 
Inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 %-yksikköä tulee välillisen verotuksen muutoksista, kuten 
ensi vuonnakin. Vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. 
Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %. Viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua 
hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen. Työmarkkinoiden tilanne 
pysyy edelleen heikkona. Työttömyys alenee 8,5 prosenttiin edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy 



vajaalla puolella prosentilla. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen merkittävät 
ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Inflaation ennustetaan pysyvän noin puolentoista 
prosentin tuntumassa.  
Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Kotimainen kysyntä muodostuu edellisvuosia 
merkittävämmäksi kasvun lähteeksi. Nettoviennin kontribuutio pysyy myös positiivisena, mutta 
edelleen Suomen viennin ennustetaan kehittyvän maailmankauppaa hitaammin. 
Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi, 
mutta sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa 
rasittavat lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot. Julkisen talouden sektoreista valtion 
rahoitusasema joustaa selvästi eniten suhdannevaihtelun mukaan etenkin verotulojen suuren 
suhdanneherkkyyden vuoksi. Valtiontalous on syvästi alijäämäinen. Ennustekaudella alijäämä 
kuitenkin pienenee sopeutustoimien ja viriävän talouskasvun myötä. 
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20140915Taloud/TK_taitto_syksy_2014.NETTI
.pdf 
 

PTT: Ukrainan kriisi taittoi Suomen talouskasvun Palkansaajien tutkimuslaitos alentaa Suomen 
tämän vuoden kasvuennusteen -0,3 prosenttiin viime maaliskuun 0,9 prosentista. Ensi vuonna 
bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan yhden prosentin, kun maaliskuussa ennustimme 
kasvun olevan 2,2 prosenttia. Ennusteen korjaukset johtuvat pitkälti Ukrainan kriisin 
kärjistymisestä. Ukrainan kriisin negatiivinen vaikutus Suomen talouskasvuun on muodostumassa 
ennakoitua suuremmaksi. Tämä konflikti, joka vaikuttaa talouspakotteiden kautta, on näillä 
näkymin supistamassa Suomen kokonaistuotantoa noin puolitoista prosenttia. Tästä puoli 
prosenttia realisoituu tänä vuonna ja yksi prosentti ensi vuonna. Teollisuuden alkuvuonna 
vahvistunut tilauskertymä osoittaa, että edellytykset kasvun liikkeelle lähdölle ja sen 
nopeutumiselle olivat olemassa. Pakotteiden ja vastapakotteiden suorat ja 
epäsuorat vaikutukset alkavat kuitenkin voimistua loppuvuodesta. Suomen vienti Venäjälle 
supistuu tänä vuonna noin 20 prosenttia viime vuodesta. Tilanne pysyy tältä osin huonona pitkälle 
ensi vuoteenkin. Vaikka Ukrainan konflikti lientyy, pakotteita puretaan hyvin hitaassa aikataulussa. 
http://www.labour.fi/talousenn/ennpdf/pten0914.pdf 
 

Euroopan kasvu on vaimentunut ja Eurostatin suhdannebarometrin luottamus hiipuu. 
Euroalueella teollisuustuotanto putosi kausitasoitettuna selvästi elokuusta ja kokonais-
tuotannossakin kasvu lopahti. Tähän vaikutti nimenomaan Saksan talouskehitys. Maan 
suhdanteita ennakoiva IFOindeksi heikkeni edelleen syyskuussa. Arviot Venäjän vaikutuksesta 
Suomen talouskehitykseen ovat keväästä synkentyneet. Erityisesti kuluttajabarometrin odotukset 
näyttävät heikentyvän Ukrainan kriisin kärjistyttyä. Tuotannon elpyminen ei edes ehtinyt alkaa, kun 
suhdanteet uhkaavat kääntyä jälleen hiipuviksi. USA:n talous palasi kasvu-uralleen, kuten 
ennakoitiin heikosta vuoden alusta huolimatta. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vakaina ja 
työttömyys vähenee. http://ek.fi/wp-content/uploads/Talouskatsaus201014.pdf  
 

Uusimmat Suomea koskevat talousennusteet 
https://www.fkl.fi/tilastot/Tilastot/Talousennusteet.pdf  
 

MUUTA 
 

 
Global Economic Outlook Q4 2014 – Deloitte University Press 
Maailmantalous näyttää edelleen muutamia voimistumisen merkkejä useiden heikkojen 
merkkien keskellä. Suurin vahvuus näyttää olevan USA:n talous, kun taas suuret kehittyvät 
markkinat kamppailevat useiden itse aiheutettujen ongelmien parissa, jotka aiheuttavat kasvun 
huomattavaa  hidastumista. Tarkastelun kohteena ovat euroalue, USA, Kiina, Japani, Intia, Venäjä, 
Brasilia ja Iso-Britannia. 
http://dupress.com/wp-content/uploads/2014/10/dupress-econ-outlook-oct2014-
web.html?elq=71665e61aa4340319dee3d32eb6f72a4&elqCampaignId=2395  
 

Luovia opetusmenetelmiä pohjoismaisella yhteistyöllä  
Biophilia on islantilaislaulaja Björkin työhön perustuva laaja monitieteinen koulutushanke, jonka 
etualalla on luovuus. Björkin lisäksi hankkeessa on mukana muita nimekkäitä pohjoismaisia 



taiteilijoita ja tutkijoita.  
http://www.norden.org/fi/ajankohtaista/uutiset/luovia-opetusmenetelmiae-pohjoismaisella-yhteistyoellae  

Pohjoismaiden matkailukohteille kestävyysmerkintä?  
Pohjoismainen matkakohteiden kestävyysmerkintä on yksi tapa suojella ympäristöä 
tulevaisuudessa ja samaan aikaan vauhdittaa kasvua. 
http://www.norden.org/fi/ajankohtaista/uutiset/pohjoismaiden-matkailukohteille-kestaevyysmerkintae  

Arctic Energy Summit final report is now available! 
http://arcticportal.org/news/23-energy-news/1258-arctic-energy-summit-final-report-is-now-available-  
 

Tuen enimmäismäärä ja de minimis -rajoitteet 
EU:n valtiontuki- ja kilpailusäännöt rajoittavat ja sääntelevät jäsenvaltioiden myöntämiä 
valtiontukia.  Tuki on tällaisen sääntelyn piirissä, mikäli se EY:n perustamissopimuksen 
artiklan 87.1 mukaan täyttää kaikki seuraavat ehdot:  
1. Julkisia varoja kanavoidaan julkisiin tai yksityisiin yrityksiin,  
2. Yritys saa tuesta taloudellista hyötyä,  
3. Etu on valikoiva, se kohdistuu vain tiettyihin yrityksiin ja  
4. Toimenpide saattaa vaikuttaa kilpailua vääristävästi jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 
http://fps.multiedition.fi/uutiskirje/fi/2014/Uutiskirje_heinakuu_2014.php?hash=7dfa61037987ec6d0f725a01e04c516f&_nlid=42143 

FATF PUBLIC STATEMENT – 27.6.2014 
Laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008) 
säädetään tehostetusta asiakkaan tunnistamisvelvollisuudesta. Lain 17 §:n mukaan 
ilmoitusvelvollisen tulee noudattaa asiakkaan tuntemista koskevia toimia tehostetusti, jos 
asiakkaaseen, palveluun, tuotteeseen tai liiketoimeen liittyy tavanomaista suurempi rahanpesun tai 
terrorismin rahoittamisen riski taikka jos asiakkaalla tai liiketoimella on liittymäkohta valtioon, jonka 
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmä ei täytä kansainvälisiä 
velvoitteita. 
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen toimintaryhmä FATF (Financial Action Task 
Force) on 27.6.2014 annetussa julkilausumassa listannut valtiot, joiden rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmä ei FATF:n arvion mukaan täytä kansainvälisiä 
velvoitteita. FATF on kehottanut jäseniään vastatoimiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän 
suojaamiseksi seuraavien valtioiden osalta: Iran, Pohjois-Korea 
Näiden valtioiden osalta vastatoimista säädetään Valtioneuvoston päätöksessä 1022/2010. 
FATF on myös listannut valtiot, jotka eivät ole edistyneet riittävästi järjestelmänsä puutteiden 
poistamisessa. Seuraavien valtioiden osalta FATF kehottaa jäseniään ottamaan järjestelmän 
puutteista aiheutuvat riskit huomioon: Algeria, Ecuador, Indonesia,Myanmar 
Lisätietoja FATF:n julkilausumaan sisältyvistä valtioista on saatavilla FATF:n verkkosivuilla 
osoitteessa www.fatf-gafi.org ja http://www.fatf-gafi.org/documents/news/public-statement-june-2014.html  
 

Selvitys: Pääkaupunkiseudulla hyvät edellytykset johtavaksi cleantech-metropoliksi  
Pääkaupunkiseudulla on hyvät edellytykset tulla johtavaksi kansainväliseksi cleantech-
metropoliksi. Tämä selviää Sitran Ramboll Finland Oy:lla teettämästä selvityksestä: 
Pääkaupunkiseutu kansainvälisen tason cleantech-veturiksi. Selvityksessä asemoitiin 
pääkaupunkiseutu suhteessa maailman johtaviin kaupunkeihin kestävyyden eri näkökulmista. 
Johtavana cleantech-metropolina pääkaupunkiseutu houkuttelisi aivan eri tavalla ulkomaisia 
osaajia ja investointeja Suomeen. https://www.sttinfo.fi/release?releaseId=15794853  
 

Tutkimus- ja innovaatiokumppanuus Euroopan komission kanssa käynnistyi  
Euroopan biomassoja jalostava sektori ja Euroopan komissio ovat tänään käynnistäneet uuden 
biopohjaisen teollisuuden tutkimus- ja innovaatiokumppanuuden (Bio-based Industries Public 
Private Partnership - PPP). Kumppanuudella halutaan kannustaa ja kehittää eurooppalaista 
biotaloussektoria, niin tutkimusta kuin teollisia innovaatioita.  
https://www.sttinfo.fi/release?releaseId=15824565  
 

 



COSME: Euroopan komissio ja Euroopan investointirahasto allekirjoittavat sopimuksen, 
joka lisää pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia  
COSME-ohjelmalla rahoitetaan pankkien takauksia, jotta ne voivat helpommin myöntää pk-
yrityksille lainoja ja leasing-rahoitusta. COSME-ohjelman rahoituksellinen vipuvaikutus on valtava, 
sillä lainatakuuksi sijoitettu 1 euro mahdollistaa jopa 30 euron rahoituksen pk-yrityksille. Nämä 
takaukset auttavat tyypillisesti monia sellaisia pk-yrityksiä, jotka eivät ehkä muuten voisi saada 
rahoitusta, koska niiltä puuttuvat riittävät vakuudet. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-851_fi.htm 

Suomen tulee punnita suhteensa Natoon uudelleen 
Naton kylmän sodan jälkeinen, kriisinhallintaan keskittyvä aikakausi on päättynyt. 
Puolustusliiton toiminnan painopiste on nyt yhteisen puolustuksen ja globaalien 
kumppanuuksien kehittämisessä. Suomen suhde Natoon muuttuu: Tulevaisuudessa saatamme 
istua samalla aidalla, mutta maa ympärillämme on siirtynyt. Siksi on syytä pohtia avoimesti, mitä 
muutos tarkoittaa Suomelle. http://www.fiia.fi/fi/publication/431/kriisinhallinnan_aikakausi_natossa_paattyy/ 

 
Finnverasta on tullut Montrealin ryhmän jäsen. Ryhmä on mikro- ja pk-yrityksiin 
keskittyvien valtiollisten kehityspankkien maailmanlaajuinen foorumi. 
Montrealin ryhmään (The Montreal Group) kuuluu kahdeksan jäsentä kahdeksasta eri maasta eri 
puolilta maailmaa: Kanadasta, Brasiliasta, Ranskasta, Kiinasta, Meksikosta, Intiasta, Venäjältä ja 
Suomesta. Ryhmän nimi juontaa juurensa Kanadan Montrealista eli kaupungista, jossa ryhmä 
perustettiin vuonna 2012. http://www.finnvera.fi/Finnvera/Uutiset/(newsid)/3378  
 

Ministeri Toivakka: neuvottelut ympäristötuotteiden kaupan vapauttamiseksi erittäin 
tervetulleet Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka luonnehtii tänään Genevessä 
alkaneita monenkeskisiä neuvotteluja ympäristötuotteiden kaupan vapauttamiseksi (Environmental 
Goods Agreement, EGA) erittäin tervetulleiksi suomalaisen teollisuuden näkökulmasta. 
Ympäristötuotteiden kaupan vapauttaminen edistäisi kestävää kehitystä, vihreää taloutta, sekä 
ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Suomella on vahva ja nopeasti kehittyvä cleantech-sektori, 
jolla on merkittävä vientipotentiaali. Kaupan vapauttaminen tuotteissa, kuten aurinkopaneelit ja 
tuuliturbiinit, jäteveden, ongelmajätteiden ja ilmanpuhdistusteknologiat sekä ympäristön tilan 
seurantavälineet, kehittäisi avoimien markkinoiden syntymistä ja lisäisi investointeja vihreään 
teollisuuteen myös Suomessa. http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=309301&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

Kehitysmaat tarvitsevat verotuloja 
Panostus kehitysmaiden verotuskyvyn kasvattamiseen kannattaa, kirjoittavat ministerit Pekka 
Haavisto ja Erkki Tuomioja Satakunnan Kansassa ja Lapin Kansassa julkaistussa näkökulma-
artikkelissa http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=309577&nodeid=15153&contentlan=1&culture=fi-FI  
 

Tulevaisuuden työmarkkinat (ETLA Raportteja 30 ) 
Työmarkkinoiden muutosvoimat vaikuttavat eri tavoin eri tehtäviin (tai ammatteihin). Siksi 
tulevaisuuden työmarkkinoita tulisi analysoida tehtävien näkökulmasta, arvioidaan Elinkeinoelämän 
Tut-kimuslaitoksen ETLAn raportissa Tulevaisuuden työmarkkinat (ETLA Raportteja 30 ) 
http://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-30.pdf 
 

Uusi eurooppalainen osaamispassi helpottaa työnsaantia hotelli- ja ravintola-alalla  
Euroopan komissio on esitellyt hotelli- ja ravintola-alan eurooppalaisen osaamispassin, jonka 
avulla hotelli-, ravintola- ja matkailualan työnantajat ja työnhakijat löytävät paremmin toisensa.  
Osaamispassin avulla työnantajat voivat vertailla hotelli- ja ravintola-alan työnhakijoiden taitoja 
ilman kieliongelmia, ja näin alan rekrytointi on helpompaa. Osaamispassi on saatavilla kaikilla 
virallisilla EU-kielillä Euroopan ammatillisen liikkuvuuden EURES-portaalissa. Tulevaisuudessa 
osaamispassi on tarkoitus ottaa käyttöön myös muilla Euroopan talouden aloilla.  
Passilla edistetään eurooppalaisten työntekijöiden ja erityisesti nuorten liikkuvuutta alalla, jolla on 
merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Tällaisia aloja on tärkeä tukea, koska huhtikuussa 2014 yli 5 
miljoonaa alle 25-vuotiasta nuorta oli työttömänä EU:ssa. Nuorten kokonaistyöttömyysaste oli 
22,5 prosenttia.  
Osaamispassin ideana on, että työnhakijat voivat kirjata siihen koulutuksensa ja käytännön 
työkokemuksensa kautta hankkimansa taidot ja pätevyydet. Passi täydentää perinteistä 



ansioluetteloa, ja sen avulla työnantajat voivat löytää ammattitaitoisia työntekijöitä avoinna oleviin 
työpaikkoihin. Näin voidaan siis saada kysyntä ja tarjonta kohtaamaan paremmin hotelli- ja 
ravintola-alan työmarkkinoilla.  
Osaamispassin käyttöopastus työnantajille 
Osaamispassin käyttöopastus työnhakijoille 
Lahde: Euroopan komission Suomen-edustuston viikkotiedote 7.8.2014 
 

Jäänmurtajat vahvuutenamme 
Suomella ei todellakaan ole varaa menettää tätä pääomaa, vaan suomalaista 
jäänmurtajaosaamista on edelleen vaalittava ja kehitettävä. Suomalaisen merenkulun sekä 
vientimme ja tuontimme häiriöttömän sujumisen on oltava ykkösasia, mutta kyllä osaamista on 
edelleen vietävä myös Itämeren ulkopuolelle. 
Öljyntorjuntaan ja hätähinaukseen avomerellä kykenevien uuden sukupolven jäänmurtajien 
rakentaminen on tulevaisuudessa yhä suurempi osa telakoidemme perustaa, sillä arktinen 
merenkulku tulee kasvamaan huomattavasti tulevien vuosikymmenten kuluessa. Koillisväylä 
avautuu, liikenne kasvaa ja pohjois- ja etelämantereen luonnonvarojen hyödyntäminen lisääntyy. 
On vastuullista, että pyrimme saamaan tähän toimintaan ympäristönsuojelunkin kannalta parhaan 
mahdollisen osaamisen jäissä kulkemisen ja jäänmurron alueella. Meille on kehittynyt globaalisti 
ainutlaatuinen arktisen osaamisen ketju, johon kuuluu jäälaboratorioiden toiminta, tutkimus ja 
tuotekehitys, alusten suunnittelu, rakentaminen, huolto- ja kunnossapitotyöt sekä taito operoida 
aluksia jääolosuhteissa. Osaamistamme on kutsuttu snow-howksi. Tätä osaamista on kehitettävä 
rohkeasti eteenpäin. 
http://www.centrumbalticum.org/pulloposti/jaanmurtajat-vahvuutenamme?utm_source=Pulloposti&utm_campaign=f08a549ead-
Pulloposti+nro+33&utm_medium=email&utm_term=0_c4a39643ed-f08a549ead-7350429  
 

Vallan kolmijako-opista kannattaa ottaa mallia sisällissotien jälkeisissä tilanteissa 
Kun sisällissodassa on sovittu rauhasta, sodan osapuolet päätyvät yleensä vallanjakomalliin, 
jossa kilpailevat ryhmät ja vähemmistöt jakavat valtaa valtiovallan eri ulottuvuuksien mukaan 
(power-sharing). Niitä voivat olla esimerkiksi poliittinen, sotilaallinen, alueellinen kuin 
taloudellinen valta. Vaihtoehtoinen vallanjakomalli puolestaan perustuu ajatukseen siitä, että 
kilpailevien ryhmien intressit tulevat parhaiten edustetuiksi järjestelmässä, jossa valta on jaettu 
lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaan kolmijako-opin mukaisesti. Tässä mallissa 
(power-dividing) jokaisen instituution edustajat valitaan eri menetelmillä ja instituutioiden 
erottelulla pyritään takaamaan se, ettei mikään intressiryhmä pysty päättämään asioista yksin. 
http://www.fiia.fi/fi/publication/432/managing_conflict_after_civil_war/ 
 

Kannanotto: Kestävä kaivostoiminta edellyttää viranomaisten voimavarojen turvaamista 
Kaivosalaa ja sen keskeisiä sidosryhmiä edustavassa Kestävän kaivostoiminnan verkostossa 
mukana olevat, tämän kannanoton allekirjoittaneet jäsenet ovat erittäin huolissaan hallituksen 
maaliskuun 2014 kehysriihessä sopimista, viranomaistyöhön kohdistuvista säästöpäätöksistä. 
Suuri osa näistä budjettileikkauksista uhkaa kohdistua ympäristövalvontaan, minkä seurauksena 
sekä kaivosyhtiöiden toimintaedellytykset että ympäristönsuojelun taso uhkaavat heiketä. Sama 
uhka koskee kaivosteollisuuden ohella monia muita teollisuuden aloja. 
https://www.sttinfo.fi/release?releaseId=16445237 
 
Arvonluonnin uusi aalto 309/2014 
Tutkimuksessa tarkastellaan yritysten arvonluonnin murrosta kohti runsaan ja jaetun arvon 
bisnestä. Tutkimus haastaa yritykset miettimään olemassaolonsa tarkoitusta uudesta 
näkökulmasta – ei vain taloudellisesti vaan kokonaisvaltaisemmin ihmisten, yhteiskuntien ja koko 
globaalin yhteisön kannalta. http://www.tekes.fi/Julkaisut/Arvonluonnin_uusi_aalto_309_2014.pdf  
Lähde: Tekesin uutiskirje 
 

Heikentynyt kustannuskilpailukyky jarruttaa rakenteellisten vahvuuksien hyödyntämistä 
Suomella on useita rakenteellisia vahvuuksia, jotka antavat hyvät edellytykset talouden kasvulle ja 
hyvinvoinnin lisäykselle. Kustannuskilpailukyvyn heikkous on kuitenkin estänyt tämän potentiaalin 
hyödyntämistä viime vuosina. Huono tilanne johtuu siitä, että kustannuskilpailukyvyn 
heikkenemistä on tapahtunut jo kauan ja laajalla rintamalla – käänne huonompaan tapahtui 2000-
luvun alkuvuosina ja kehitys on ollut heikkoa monilla toimialoilla. Karkeasti puolet 



kustannuskilpailukyvyn heikkenemisestä johtuu siitä, että tuottavuuden kasvu on hidastunut 
suhteessa kilpailijamaihin ja toinen puoli siitä, että työvoimakustannukset ovat kohonneet 
kilpailijamaita nopeammin. 
http://www.etla.fi/uutiset/heikentynyt-kustannuskilpailukyky-jarruttaa-rakenteellisten-vahvuuksien-hyodyntamista/  
 

Yritysvastuubarometri 2014  PwC:n vuosittainen yritysvastuubarometri, laajin suomalaisyritysten 
yritysvastuuta kartoittava tutkimus, luo katsauksen suomalaisten yritysten yritysvastuuseen 
julkisesti raportoidun tiedon kautta. Yritysvastuubarometrissa tarkastellaan yritysvastuuta 
strategisen yritysvastuun, yritysvastuun johtamisen ja yritysvastuuraportoinnin näkökulmista. 
http://www.pwc.fi/fi/julkaisut/yritysvastuubarometri/index.jhtml 
 

Komissio patistelee EU-maita uudistuksiin tutkimusyhteistyön tehostamiseksi  
Euroopan tasolla on luotu kaikki edellytykset ns. eurooppalaiselle tutkimusalueelle (ERA), jonka 
sisällä tutkijat ja tieteellinen tieto voivat liikkua vapaasti. Seuraavaksi uudistuksia on tehtävä 
jäsenmaissa, jotta eurooppalainen tutkimusalue saadaan toteutumaan käytännössä.   
Tämä on keskeinen päätelmä Euroopan komission tuoreimmassa ERAn tilannekatsauksessa. 
Selvityksessä päivitetään viimevuotinen tilannekatsaus ja esitetään maakohtaiset raportit, joissa 
kuvataan lyhyesti uudistusten etenemistä muun muassa tutkimusorganisaatioissa. Suomen 
maaraportti löytyy täältä.  
ERAn tilannekatsaus 2014 
ERAsta yleisesti  
Lähde: Euroopan komission Suomen-edustuston viikkotiedote 18.9.2014 
 
Vuoden 2014 Euroopan kilpailukykyraportti ja maakohtainen kilpailukykyraportti julkaistu  
EU:n tehdasteollisuudella on useita kilpailuetuja, joita olisi hyödynnettävä talouskasvun 
edistämiseksi, huolimatta nykyisestä vaikeasta taloustilanteesta. Suomi kuuluu maihin, joiden 
kilpailukyky on korkealla tasolla, mutta ei enää parane tai jopa huononee. 
Jotta kasvu ei hyytyisi, EU:n ja jäsenvaltioiden on kiireesti puututtava todettuihin ongelmakohtiin. 
EU:n teollisuus- ja yrittäjyyskomissaari Ferdinando Nelli Ferocin mukaan  tehtävää on vielä paljon: 
"Investointien puute, rahoituksen rajallinen saanti, korkeat energian hinnat ja tehoton julkishallinto 
ovat ongelmia, joiden ratkaiseminen vahvistaa yritystemme ja pk-yritystemme asemaa globaaleilla 
markkinoilla”. 
Lisätietoa: Suomen maakohtainen kilpailukykyraportti.  
Lähde: Euroopan komission Suomen-edustuston viikkotiedote 18.9.2014 
 
Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus uudistuu vuoden 2015 alussa 
Uudistuksessa kohdeyritysten yläikäraja laskee ja lainasta tulee osa rahoitusta. Uudistukset 
johtuvat Euroopan unionin valtiontukilainsäädännön uudistamisesta.  
http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2014/nuoret-innovatiiviset-yritykset--rahoitus-uudistuu-vuoden-2015-alussa/  

 
Talousarvioesitys 2015: TEM vauhdittaa yrittäjyyttä, työllisyyden kasvua ja 
kansainvälistymistä Työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan määrärahojen merkitys korostuu 
epävakaassa talouskehityksen ilmapiirissä. Ministeriön pääluokassa painottuvat panostukset 
yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseen sekä erityisesti nuoriso- ja 
pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen.  Pääluokan määrärahoiksi esitetään 3 439 miljoonaa 
euroa vuodelle 2015. http://www.tem.fi/ministerio/tiedotteet_ministerio?89531_m=116000 

MEK:n toiminnot siirretään Finprohon Hallitus on päättänyt, että Matkailun edistämiskeskuksen 
(MEK) toiminta siirretään osaksi Finprota. Matkailun edistämiskeskus virastona lakkautetaan 
31.12.2014. MEK:n henkilöstö siirtyy Finpron palvelukseen 1.1.2015 alkaen ns. vanhoina 
työntekijöinä. Siirtyviä henkilöitä on noin 30.  
http://www.tem.fi/innovaatiot/tiedotteet_innovaatiot?89515_m=116006  

EU cooperation with non-member neighboring countries: the principle of variable geometry 
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNR%20119.pdf  
 

 
Uusi Team Finland -kasvuohjelma vauhdittaa yritysten kansainvälistymistä 



Uusi 45 miljoonan euron Team Finland-kasvuohjelma lisävauhdittaa yritysten kansainvälistymistä, 
ulkomaisia investointeja Suomeen ja matkailun edistämistä seuraavien kolmen ja puolen vuoden 
ajan. http://www.tem.fi/yritykset/tiedotteet_yritykset?89508_m=116317  
 

Komissiolta tarkat säännöt pankkien osallistumiselle kriisirahastoihin  
Euroopan komissio on laatinut säännöt, joiden mukaisesti lasketaan pankkien osuudet 
kansallisissa pankkialan kriisinratkaisurahastoissa ja EU:n yhteisessä kriisinratkaisurahastossa 
(IP/13/674).  
Rahastoilla pyritään osaltaan siihen, että pankit itse joutuvat maksumiehiksi vaikeuksissaan sen 
sijaan, että käydään veronmaksajien kukkaroilla. 
Kunkin pankin rahoitusosuus määräytyy pankin koon ja riskiprofiilin perusteella, ja kaikkein 
pienimpiin pankkeihin sovelletaan omaa niille sovitettua rahoitusosuusjärjestelmää.  
Viime kädessä uusien sääntöjen tavoitteena ottaa käyttöön EU:n yhteinen pankkialan kriisirahasto, 
joka on keskeinen osa ns. pankkiunionia. Yhteinen kriisirahasto luodaan pankkien 
rahoitusosuuksien avulla kahdeksan vuoden siirtymäkauden aikana.  
Pankkien kriisitilanteissa viranomaisilla on oltava käytössään varat, joilla voidaan varmistaa 
keskipitkän aikavälin rahoitustuki pelastettavalle pankille, jotta se voi jatkaa toimintaansa 
uudelleenjärjestelynsä aikana.  
Tätä varten ns. pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä otetaan käyttöön kansalliset 
kriisirahastot, joiden rahoittamiseen kaikkien pankkien on osallistuttava. Näissä rahastoissa on 
saavutettava 31. joulukuuta 2024 mennessä tavoitetaso, joka on vähintään yksi prosentti 
asianomaisen jäsenvaltion alueella toimiluvan saaneiden pankkien suojattujen talletusten 
määrästä.  
Pankkiunionissa koko EU:n yhteisen kriisirahaston tavoitetaso on niin ikään vähintään yksi 
prosentti euroalueella toimiluvan saaneiden pankkien suojattujen talletusten määrästä 
euroalueella. Lähde: Euroopan komission Suomen-edustuston viikkotiedote 23.10.2014 
 

Bkt-uudistus tuo esiin EU-maiden erot  
EU:n jäsenmaat ovat siirtyneet tänä syksynä bruttokansantuotteen tilastoinnissa uuteen EKT 2010 
-tilinpitojärjestelmään. Uudistuksen seurauksena EU-maiden ’kansantulokakku’ on nyt aiemmin 
tilastoitua suurempi. 
Merkittävin osa uudistusta on tutkimus- ja kehittämismenojen käsittely investointeina eikä enää 
juoksevina kuluina. Kirjausmuutos heijastaa t&k-toiminnan ja yleensäkin aineettomien investointien 
merkityksen kasvua tuotantoprosessissa. 
http://tietotrenditblogi.stat.fi/bkt-uudistus-tuo-esiin-eu-maiden-erot/  
 

Risikko: Arktinen toiminta merkittävä mahdollisuus Suomelle Liikenne- ja kuntaministeri Paula 
Risikko pitää selvitysmies Lauri Ratian raporttia suomalaisen jäänmurron kehittämiseksi 
tervetulleena liikennepolitiikan näkökulmasta. Arctia Shipping Oy:tä koskeva selvitys luovutettiin 
omistajaohjauksesta vastaavalle ministeri Sirpa Paaterolle 9. lokakuuta. 
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan keskeinen tehtävä on varmistaa Suomen 
elinkeinoelämän kuljetusten jatkuvuus kaikissa olosuhteissa.  
http://www.lvm.fi/uutinen/4422142/risikko-arktinen-toiminta-merkittava-mahdollisuus-suomelle  
 

TULLI 
 
Uusimmat tullisuspensiohakemukset julkaistu 
Luettelo tuotteista, joille haetaan tullisuspensiota tai autonomista tariffikiintiötä 1.7.2015 alkaen, on 
julkaistu. Toimijoilla on mahdollisuus tutustua hakemuksiin ja antaa niitä koskevat kommenttinsa. 
Uusia hakemuksia koskevien vastalauseiden määräaika päättyy 16. joulukuuta 2014. Lisätietoja 
tullin tiedotteessa.  
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=314563&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI  

Suomen kehitysmaakauppa lähes kymmeneksen laskussa vuonna 2013 
Puutavara ja turkisnahat viennin kasvualoja 
Suomen tavaravienti kehitysmaihin väheni Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan viime vuonna 
kahdeksan prosenttia ja jäi 8,8 miljardiin euroon. Kehitysmaatuonnin arvo oli hieman yli 8,5 



miljardia euroa eli yhdeksän prosenttia edellisvuotista pienempi. Kauppataseeseen kertyi ylijäämää 
270 miljoonaa euroa; vuonna 2012 tase oli 132 miljoonaa euroa ylijäämäinen. 
Kehitysmaiden osuus Suomen kokonaisviennistä jäi selvästi edellisvuotista pienemmäksi. Osuus 
oli alle 16 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli lähes 17 prosenttia. Myös tuonnissa kehitysmaiden 
osuus supistui suunnilleen prosenttiyksikön, vajaasta 16 prosentista alle 15 prosenttiin. 
Kiina kasvatti selvästi osuuttaan kehitysmaaviennistä, kun vienti useimpiin muihin tärkeisiin 
kehitysmaihin supistui. Kiinan osuus nousi edellisen vuoden hieman yli neljänneksestä lähes 
kolmannekseen. Tuonnissa Kiina menetti asemiaan: vuonna 2012 sen osuus koko 
kehitysmaatuonnista oli miltei puolet, mutta putosi viime vuonna 43 prosenttiin. 
Muita suuria maita kehitysmaaviennissä olivat vuonna 2013 Turkki, Brasilia ja Intia. Tuonnissa 
Kiinan jälkeen olivat seuraavina Brasilia, Intia ja Kazakstan. 
Kehitysmaaviennin tärkeimmät kasvualat olivat turkisnahat ja puutavara. Jyrkintä laskua oli 
öljytuotteiden ja sähköteknisten tuotteiden viennissä. Sähkötekniikka menetti selvästi osuuttaan 
myös tuonnissa. Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo kohosi merkittävästi. 
http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/ulkomaankauppatilastot/katsaukset/maat/kehmaat13/index.html 
 
 

Vienti Kiinaan supistui tammi-heinäkuussa 11 prosenttia 
Tuonnin pudotus loiveni edellisvuodesta 
Suomen tavaravienti Kiinaan kutistui tämän vuoden tammi-heinäkuussa Tullin 
ulkomaankauppatilaston mukaan noin 11 prosenttia ja oli arvoltaan 1,5 miljardia euroa. Vielä viime 
vuoden vastaavalla ajanjaksolla vienti oli arvoltaan 1,6 miljardia euroa. Kiinan osuus koko viennistä 
väheni 4,6 prosenttiin, kun se vuonna 2013 oli 4,9 prosenttia. Vuonna 2013 vienti Kiinaan oli 
arvoltaan 2,8 miljardia euroa ja kasvua oli kuusi prosenttia.   
Suomen tavaratuonti Kiinasta tammi-heinäkuussa jäi alle 2,1 miljardiin euroon. Viime vuoden 
vastaavasta ajasta tuonti pieneni kolme prosenttia. Tuonnin pudotus loiveni selvästi 
edellisvuodesta, jolloin tuonti väheni 20 prosenttia 4,6 miljardista 3,7 miljardiin euroon. Kiinan 
osuus Suomen kokonaistuonnista pieneni hiukan vuodentakaisesta 6,2 prosenttiin. 
http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/ulkomaankauppatilastot/katsaukset/maat/kiina14/index.html 
 
 

Kauppa Alankomaiden kanssa kääntyi alkuvuonna alijäämäiseksi 
Vienti supistui kymmeneksen 
Suomen tavaravienti Alankomaihin kutistui tämän vuoden tammi-heinäkuussa Tullin 
ulkomaankauppatilaston mukaan noin kymmeneksen ja oli arvoltaan runsaat 1,8 miljardia euroa. 
Vielä viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla vienti oli arvoltaan kaksi miljardia euroa. Alankomaiden 
osuus koko viennistä väheni 5,7 prosenttiin, kun se vuonna 2013 oli 6,2 prosenttia. Vuonna 2013 
vienti Alankomaihin oli arvoltaan vajaat 3,5 miljardia euroa, ja oli laskenut vuodesta 2012 kolme 
prosenttia. 
Suomen tavaratuonti Alankomaista tammi-heinäkuussa oli arvoltaan hiukan alle 2,2 miljardia 
euroa. Viime vuoden vastaavasta ajasta tuonti kasvoi 15 prosenttia. Tuonti kasvoi alkuvuonna 
selvästi vuotta 2013 enemmän, jolloin tuonti säilyi lähes ennallaan vuoden 2012 tasolla, ollen 
arvoltaan vajaat 3,4 miljardia euroa. Alankomaiden osuus Suomen kokonaistuonnista kohosi 
alkuvuonna vuodentakaisesta 6,5 prosenttiin.   
Suomen kauppatase Alankomaiden kanssa kääntyi alkuvuonna alijäämäiseksi, ollen 343 miljoonaa 
euroa. Alankomaat putosi tänä vuonna Suomen viidenneksi suurimmaksi alijäämämaaksi Saksan 
jälkeen ja Tšekin edellä. Vuosi sitten samaan aikaan kauppatase oli vielä 139 miljoonaa euroa 
ylijäämäinen. Maiden välinen kauppatase on ollut pitkään Suomen osalta ylijäämäinen, mutta 
suunta on kääntynyt kuluvan vuoden aikana. Vuonna 2013 kauppataseen ylijäämä oli 83 miljoonaa 
euroa, kun se vuonna 2012 oli 187 miljoona euroa. 
http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/ulkomaankauppatilastot/katsaukset/maat/alankomaat14/index.html  
 

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain huhti-kesäkuussa 2014 
Pk-yritysten ulkomaankauppa laski hieman vuoden toisella neljänneksellä 
Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 1,9 
miljardia ja tuonnin 3,7 miljardia euroa vuoden toisella neljänneksellä. Viennin arvo laski prosentilla 



ja tuonnin arvo laski kuusi prosenttia. Pk-yritysten osuus viennin kokonaisarvosta oli 13 prosenttia 
ja tuonnissa 25 prosenttia. 
Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2014 toisella neljänneksellä 12 miljardia euroa ja tuonnin 
arvo 10,6 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten 
viennin arvo nousi kaksi ja tuonnin kuusi prosenttia. 
http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/ulkomaankauppatilastot/tilastot/yritykset/kokoluokat14_2/index.html  
 

SEURAA MEITÄ: Finnchamin verkkosivut palvelevat osoitteessa www.finncham.fi. 
FinnCham Twitter: http://twitter.com/FinnCham   
Finncham Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/FinnCham-4788188?trk=myg_ugrp_ovr , 
http://www.linkedin.com/groups?gid=4192288&trk=myg_ugrp_ovr ja 
http://www.linkedin.com/groups?gid=4193827&trk=myg_ugrp_ovr  
Finncham Facebook: https://www.facebook.com/pages/Finncham/159130820836890 

ja kauppayhdistyksiä: http://kauppayhdistys.fi/  
 
 


