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Venäjä 

Elokuussa Venäjän teollisuustuotanto ja vähittäis-
kauppa jatkoivat suhteellisen voimakasta kasvuaan. 
Teollisuustuotanto nousi elokuussa 2,7 % vuodentakaisesta, 
kun heinäkuussa kasvuvauhti oli 3,9 %. Teollisuustuotannon 
taso on nyt noin kahdeksan prosenttia vuoden 2015 loppua 
korkeammalla. 

Elokuussa teollisuustuotantoa nosti etenkin kaivannaiste-
ollisuus, jonka tuotanto lisääntyi 4,5 % vuoden takaa. Ener-
giaministeriön tietojen mukaan Venäjän öljyntuotanto kasvoi 
selvästi heinä- ja elokuussa, ja oli hyvin lähellä Neuvostolii-
ton jälkeisen ajan ennätystään. Tehdasteollisuuden kasvu-
vauhti on tänä vuonna ollut kaivannaisteollisuuden kasvua 
nopeampaa elokuuta lukuun ottamatta, jolloin kasvu vuoden 
takaa oli 2,2 %. Tänä vuonna erityisen nopeasti ovat kasva-
neet moottoriajoneuvojen (elokuussa 12,2 %) ja paperin val-
mistus (11,9 %). Toisaalta elektroniikan tuotanto on supistu-
nut vuoden ajan. 

Talouden elpymisen jatkumisesta kertoo myös vähittäis-
kaupan määrän 2,8 prosentin kasvu elokuussa. Kuukausittai-
set kasvuluvut ovat tänä vuonna vaihdelleet kahden ja kol-
men prosentin välillä. Vähittäiskaupan määrä sekä kansanta-
louden tilinpidon mukainen yksityinen kulutus ovat kasva-
neet vuoden 2017 alusta lähtien. Yksityisen kulutuksen kas-
vua tukee reaalipalkkojen nousu, joka oli elokuussa 7 % vuo-
dentakaisesta. Myös käytettävissä olevat reaalitulot ovat elo-
kuuta (-1 %) lukuun ottamatta kasvaneet muina kuukausina 
vuodentakaisesta. Palkkojen ja käytettävissä olevien tulojen 
kehityksen erot kertovat mm. eläkkeiden ja pääomatulojen 
kehityksen merkityksestä kotitalouksille. 

Kotitalouksien kulutusta tukee omalta osaltaan niiden li-
sääntyvä luotonotto. Kotitaloudet velkaantuivat nopeasti en-
nen vuosien 2014‒2015 talouskriisiä, jolloin suurin osa lai-
noista otettiin kulutukseen kuten autojen ostoon. Uusien ko-
titalouksille myönnettyjen luottojen määrä on kasvanut vuo-
den 2016 alusta, ja kasvu on tänä vuonna kiihtynyt. Heinä-
kuussa uusien ruplalainojen vuosikasvu oli 37 %. 
 
Palkkojen ja käytettävissä olevien tulojen reaalinen kehitys 

Lähde: Rosstat. 

 
Suomen Venäjän-kaupan kehitys vaisua. Suomen 
vientiä Venäjälle on tänä vuonna painanut ruplan kurssin 
heikkeneminen. Tuonnin arvo sen sijaan kasvaa lähinnä öljyn 
kallistumisen myötä. 

Venäläiset ostivat suomalaisia tavaroita tammi-kesä-
kuussa suunnilleen samalla summalla kuin viime vuoden al-
kupuoliskolla. Reilun kolmen miljardin euron vuosittaisesta 
tavaravirrasta koneet muodostavat kolmanneksen. Muita 
merkittäviä vientituotteita ovat paperituotteet sekä kemian-
teollisuuden tuotteet. 

Suomalaisiin palveluihin venäläiset käyttivät vuoden al-
kupuoliskolla euromääräisesti 5 % enemmän kuin viime vuo-
den alkupuoliskolla. Venäläisten suomalaisiin palveluihin 
käyttämästä vuosittaisesta reilusta miljardista eurosta puolet 
kuluu matkailupalveluihin. Muu palveluvienti koostuu mm. 
rakentamis-, kuljetus- ja tietojenkäsittelypalveluista. 

Suomalaiset ostivat venäläisiä tavaroita tammi-kesä-
kuussa noin 3 % suuremmalla summalla kuin viime vuoden 
alkupuoliskolla. Viime vuoden alun kaasuputkitoimitukset 
tosin nostaa vertailupohjaa, ja ilman niitä tuonti olisi kasva-
nut yli 10 %. Vuosittain venäläisiä tavaroita ostetaan noin 8 
miljardilla eurolla. Tästä kaksi kolmannesta kuluu fossiilisiin 
polttoaineisiin ja loput lähinnä metalli- ja puutavaroihin. 
Raakaöljyä Venäjältä toimitetaan Suomeen vuosittain noin 
10 miljoonaa tonnia. Tämä on noin 2 % Venäjän tuottamasta 
raakaöljystä ja noin 90 % Suomeen tuotavasta raakaöljystä. 
Lisäksi Venäjältä tuodaan öljytuotteita ja maakaasua. Fossii-
listen polttoaineiden nykyhinnalla näistä toimituksista kertyy 
vuosittain noin kuuden miljardin euron lasku. Tämä ei kui-
tenkaan ole kokonaan nettotuontia, sillä merkittävä osa öl-
jystä jalostetaan Suomessa erilaisiksi vientituotteiksi.  

Venäläisiin palveluihin suomalaiset kuluttivat vuoden al-
kupuoliskolla euromääräisesti 10 % enemmän kuin viime 
vuoden alkupuoliskolla. Vuosittain käytettävästä vajaasta 
miljardista eurosta kaksi kolmannesta menee kuljetuspalve-
luihin. Matkailun osuus on noin 10 %. 

 
Tavaroiden vienti Suomesta Venäjälle 

Lähde: Suomen tulli. 
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Kiina 

Korkoero Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä huvennut. 
Samalla kun Kiinan on kasvua elvyttääkseen keventänyt ra-
hapolitiikkaansa, on Yhdysvallat kiristänyt rahapolitiikkaa. 
Fed nosti korkoja viimeksi 26.9. Korkoero maiden välillä on-
kin umpeutunut tämän vuoden aikana.   

Kiina on lisännyt elvytystä kasvuhuolien lisääntyessä. Ra-
hapolitiikan keventäminen on kuitenkin velkaongelmien kas-
vun lisäksi kasvattanut pääomapakoon ja juanin heikkenemi-
seen kohdistuvia paineita.  

Kiinalaistoimijoiden ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön 
velkapapereiden korkokehitys  

Lähde: Macrobond 

UnionPay suunnittelee Eurooppaan laajenemista; ul-
komaisten korttiyhtiöiden pääsy Kiinan-markkinoille 
yhä vaikeaa. Kiinan valtion kontrolloima maksukorttiyhtiö 
UnionPay aloittaa Eurooppaan laajenemisen Iso-Britanni-
asta myöntämällä aluksi elektronisia mobiilimaksukortteja 
yritysasiakkaille Aasian-matkailua varten. Myöhemmin 
suunnitteilla on myös UnionPay-luottokorttien liikkeeseen 
laskeminen Euroopassa kolmansien osapuolien kuten pank-
kien kautta.  UnionPay on laajentunut viime vuosina kansain-
välisesti lähinnä Aasiaan ja kehittyville markkinoille. 

UnionPayn maksukortteja on liikkeellä 7 miljardia, mikä 
tekee yhtiöstä maailman suurimman maksukorttien liikkeel-
lelaskijan. Lähes kaikki sen kortit ovat Manner-Kiinassa.  

Kiina ilmoitti jo vuonna 2014, että se avaa luottokortti-
markkinoitaan ulkomaisille yhtiöille ja sallii niiden perustaa 
omia clearing-yhtiöitä. Ohjeet luvan hakemiseksi julkaistiin 
kuitenkin vasta viime vuonna, jolloin Kiina lupasi avata ra-
hoitussektoriaan Yhdysvaltojen kanssa käymissään neuvotte-
luissa. Yksikään ulkomainen korttiyhtiö ei ole vielä saanut lu-
paa toimia itsenäisesti Kiinassa. Keväällä Wall Street Journal 
raportoi American Expressin saaneen ensimmäisenä ulko-
maisena korttiyhtiönä Kiinan keskuspankin luvan toimia 
maassa. Lupa myönnettiin yhteistyöyritykselle, jonka toisena 
osapuolena on kiinalainen mobiilimaksuyhtiö Lianlian Group. 

Mobiilimaksamisen yleistymisestä huolimatta myös Kiinan 
maksukorttimarkkina kasvaa yhä nopeasti, ja tammi-kesä-
kuussa korttimaksujen arvo kasvoi 37 % vuotta aiemmasta. Ke-
säkuun lopussa Kiinassa oli liikkeessä maksukorttien (pankki-
korttien) rinnalla yhteensä 638 miljoonaa luottokorttia, ja 
luottokorttilainojen kanta nousi kolmanneksen vuotta aiem-
masta 6 300 mrd. juaniin (950 mrd. USD). 

Suomen palvelukaupan ylijäämä Kiinan kanssa tasa-
painottaa tavarakaupan alijäämää. Vaikka Suomen tul-
lin mukaan tammi-kesäkuussa Suomen koko tavarakauppa 
kasvoi keskimäärin 6 prosentin vauhtia vuotta aiemmasta, 
kauppavaihto Kiinan kanssa ei käytännössä kasvanut 
lain-kaan. Tavaravienti Kiinaan oli 1 710 miljoonaa euroa 
(+2 %) ja tuonti 2 160 miljoonaa euroa (-1 %), joten 
tavarakaupan alijäämä oli 450 miljoonaa euroa. Alijäämä 
pieneni vuotta aiemmasta. 

Tammi-kesäkuussa Suomen tavaraviennistä 5,4 % suun-
tautui Kiinaan ja tavaratuonnista 6,6 % tuli Kiinasta. Näin 
Kiina oli Suomelle viidenneksi tärkein vientimarkkina Sak-
san, Ruotsin, Yhdysvaltojen ja Alankomaiden jälkeen ja nel-
jänneksi suurin tuontimaa Saksan, Venäjän ja Ruotsin jälkeen. 

Hyödykkeittäin tarkasteltuna kaikkien keskeisten pää-
erien (koneet ja laitteet, valmistetut tavarat ja erinäiset val-
miit tavarat) tuonti Kiinasta supistui hieman tai pysyi ennal-
laan viime vuoden tammi-kesäkuuhun nähden. Viennissä ke-
hitys oli selvästi vaihtelevampaa. Koneiden ja laitteiden ja ke-
miallisten aineiden viennin arvo Kiinaan supistui selvästi, 
mutta raaka-aineiden, erinäisten valmiiden tavaroiden vienti 
kasvoi. 

Maiden välinen palvelukauppa on ollut Suomelle ylijää-
mäistä vuodesta 2016 lähtien. Tilastokeskuksen mukaan pal-
veluvienti Kiinaan oli tammi-kesäkuussa 650 miljoonaa eu-
roa, tuonti 420 miljoonaa euroa ja ylijäämä 230 miljoonaa 
euroa. Tilastokeskus ei julkista palvelukaupan rakennetta 
maittain muuta kuin vuositasolla, mutta sen matkailutilasto-
jen mukaan sekä kiinalaisten saapumiset että yöpymiset Suo-
messa vähenivät selvästi touko-heinäkuussa vuotta aiem-
masta. Viime vuonna Suomen palveluviennistä Kiinaan 14 % 
koostui matkailusta. 

Suomen tavarakaupan kehitys Kiinan kanssa 

Lähteet: Suomen tulli ja BOFIT 

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

       1995        2000        2005        2010        2015

Kauppatase
Tuonti
Vienti

Milj. euroa, 3 kuukauden liukuva summa

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

      2013       2014       2015       2016       2017       2018

Keskushallitus Paikallishallinto
Kiinalaisyritykset USA T-bill

% (3M AAA bonds)

 


	201839Ve.pdf
	Venäjä

	201839Ki.pdf
	Kiina



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Kirjapaino'] [Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Kirjapaino'] [Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


