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PÄÄTOIMITTaJaLTa

Uusi vuosi, uusi rooli

SVKK:ssa on viime ajat eletty erilaisten muutosten pyörteissä. Vuoden 2016 alusta 
SVKK:n rooli Venäjän-kaupan johtavana asiantuntijana vahvistui entisestään, kun 

valtion rahoittamat Venäjän kansainvälistymis- ja vienninedistämispalvelut siirtyivät Finprolta 
SVKK:n vastuulle. Haaste on iso ja otamme sen ilolla vastaan! Ratkaisevin muutos entiseen on 
se, että nyt asiantuntijamme neuvovat ja opastavat yrityksiä Venäjän-kaupan kysymyksissä mak-
sutta. Välittömän asiakastyön lisäksi tehtävämme on löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja 
konkreettisia bisnesliidejä Venäjän markkinoilta. Muutoksen yhteydessä luovuimme maksullisista 
palveluistamme kuten markkinaselvityksistä ja juridisista toimeksiannoista. Team Finland -vien-
ninedistämismatkoja, Venäjän-kaupan täsmäkoulutusta ja ajankohtaiskatsauksia järjestämme edel-
leen omakustannushintaan ja samalla periaatteella toimii myös Event Management-palvelumme. 
Tämän lehden takakannesta löydät tarkemman kuvauksen uudistetuista palveluistamme.

Jäsenpalvelut ovat edelleen keskeinen osa toimintaamme. Nyt fokuksessa on jäsenpalveluiden 
ja jäsentoiminnan kehittäminen vastaamaan tämän ajan tarpeita. Tänä vuonna lanseeraamme jo 
uusia toimintamuotoja kuten teemalliset klubitilaisuudet ja korkean tason verkostoitumistapaami-
set ja pyöreän pöydän keskustelut. Seuratkaa sähköpostejanne ja tulkaa mukaan verkostoitumaan! 
Uudistetut jäsenedut löytyvät nettisivuiltamme ja tämän lehden sivulta 50. 

Eikä tässä vielä kaikki. Iso muutos ja haikea sellainen on se, että toimitusjohtajamme Mirja Tiri 
siirtyy uusiin eläkepäivän haasteisiin. Tästä ja muista mietteistään Mirja kertoo itse tarkemmin 
heti seuraavalla sivulla. Mirja on lähes 20 vuoden sinnikkäällä työllään ja vahvalla näkemyksellään 
kasvattanut SVKK:n muutaman hengen toimistosta Venäjän-kaupan eturivin vaikuttajaksi ja asian-
tuntijaorganisaatioksi. Lämmin kiitos Mirja!

On suuri ilo toivottaa tervetulleeksi uusi toimitusjohtaja Jaana Rekolainen, joka aloittaa uu-
dessa tehtävässään 1.4. ”Jaana Rekolainen on erittäin hyvä valinta 
toimitusjohtajaksi tilanteessa, jossa toimintaympäristö on 
haasteellinen ja SVKK:n rooli suomalaisyritysten edustajana 
Venäjällä on vahvistunut. Saamme kokeneen ja osaavan 
toimitusjohtajan”,  totesi SVKK:n hallituksen puheenjohtaja 
Esko Aho heti nimityksen jälkeen. Jaana on vuodesta 2013 
asti toiminut SVKK:n varatoimitusjohtajana. Uuden toimi-
tusjohtajan haastattelu on Venlan sivulla 18.

Erilaisia muutoksia tarjoaa myös Venäjän toimintaympä-
ristö. Tässä Venlan numerossa pureudumme tarkemmin 
yhteen Venäjän-kaupan keskeiseen ilmiöön – toi-
minnan ja tuotannon lokalisointiin. Venäjä on vii-
me aikoina entistä määrätietoisemmin panostanut 
tuonninkorvauspolitiikkaansa. Se liitettynä voi-
massa oleviin pakotteisiin ja heikkoon ruplaan on 
tuonut yritysten eteen uusia haasteita. Yksi lääke 
kilpailukyvyn parantamiseen ja ylipäänsä Venä-
jän markkinoilla menestymiseen on ollut siirtää 
tuotantoa ja toimintaa Venäjän maaperälle. 

Aurinkoista kevättä!

Pirjo Peltola
päätoimittaja



4

TOIMITUSJOhTaJan TeRVehdYS

ävelin pitkin Moskovan 
katuja, kylmänhiki otsalla 
ja silmät kauhusta seläl-

lään. Oli elokuu 1998 
ja rupla oli juuri 

romahtanut, lehdet soit-
telivat ja piti osata antaa 
viisaita lausuntoja. Mihin 
olin oikein joutunut? – 
ajattelin. Toki olin jo koke-
nut vuosien 1991 ja 1993 
vallankumoukset ja ajanut 
tankkien vierellä pitkin 
Leningradskij prospektia, 
guljaillut muiden mosko-
valaisten kanssa Valkoisen 
talon edustalla ja uteliaana 
seurannut vallankumo-
uksien edistymistä. Mutta 
tämä oli pahempi, ihmiset 
olivat paniikissa ja jonot 
pankkien edessä sekasor-
toiset. En tuoreena kaup-
pakamarin toimitusjohta-
jana edes osannut ajatella 
kaikkia ruplanromahduk-
sen seurauksia. 

No, siitä tulee kohta 18 
vuotta ja sen jälkeen on 
nähty kaksi muutakin talo-
usromahdusta. Nahka on 
muutenkin parkkiintunut 
30-vuotisen Venäjän-
kaupan taipaleella, kai-
kenlaista on nähty ja koettu. Yhdyn muiden Venäjä-
konkareitten lakoniseen lausahdukseen ”Venäjän 
markkinoilla tullaan alas ja taas mennään ylös”. 
Joten nyt on odotettavissa taas (joskus) se ylöspäin 
nousu...

Mitä muuta mieleenpainuvaa on näiltä 18 kaup-
pakamarivuodelta, minulta kysytään? Presidentti 
Putinin kättely hänen käydessään ensimmäisellä 
vierailullaan Suomessa? Presidentti Niinistön 

vierailu SVKK:n kevätkokouksessa vuonna 2013? 
Suurlähettiläiden, kuvernöörien, elinkeinoelämän 
isokenkäisten tapaaminen Suomessa ja Venäjällä, 
suurtapahtumat kuten Finnish Business? Totta kai 
kaikki nämä ovat jääneet mieleen, mutta päällim-
mäisenä on kuitenkin kauppakamarin kehittyminen 
siksi organisaatioksi mitä se on nyt, vahvaksi toimi-
jaksi Venäjän ja Suomen välisen kaupan kehittämi-
sessä. Kauppakamari nyt ja vuonna 1998 ovat aika 
lailla erilaisia.

It’s time to say goodbye… 

K
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Venäjän-kaupassa on tällä välin ehtinyt vaihtua myös 
sukupolvi. Venäjällä suomalaisten ekspattien määrä 
on laskenut reippaasti ja puhtaasti Venäjä-eksperttejä 
ei enää ole monessakaan yrityksessä; yritysten määrä 
Venäjällä on kuitenkin moninkertaistunut ja toi-
minta sofistikoitunut, painopiste siirtynyt vähitellen 
puhtaasta viennistä paikalliseen tuotantoon ja jopa 
vientiin Venäjältä. Miltähän Suomen ja Venäjän 
välinen kauppa näyttää 18 vuotta tästä eteenpäin, 
vuonna 2034?

Kauppakamarin toiminnan ja oman johtamisfiloso-
fiani perusperiaatteena olen aina pitänyt arkipäivän 
työn merkitystä. On hienoa tavata maiden johtoih-
misiä ja tärkeää pitää suhteita yllä yhteiskunnan ja 
kaupan rakenteiden kannattelijoihin, mutta kaikkein 
tärkeintä ja parhainta tässä työssä on ollut toiminta 
suoraan yritysten kanssa. Vaikka itsellä on pitkä 
tausta liike-elämästä ja Venäjän-kaupasta, niin kyllä 
SVKK:n jäsen– ja asiakasyritykset ovat minulle opet-
taneet paljon päivittäisen Venäjän-kaupan kiemu-
roista, haasteista, iloista ja onnistumisista. Kaikkein 

antoisinta on ollut kun on voinut olla mukana rat-
komassa ongelmia, luomassa yritysten menestystä 
ja kätilöimässä suomalaisten ja venäläisten yritys-
ten yhteistyötä. 

Hiekka tiimalasissa on loppumassa ja minun toi-
mitusjohtajakauteni päättyy tähän. Siirryn 1.4.2016 
takavasemmalle – en joutilaaksi sohvaperunaksi 
vaan aktiiviseksi eläkeläiseksi. Päiväni täyttyvät eri-
laisilla luottamustehtävillä, hyväntekeväisyystyöllä, 
politiikalla, mökkeilyllä ja matkailulla. Tämän vuo-
den kalenterikin on jo pitkälti täynnä!

Lopussa kiitos seisoo: kiitän todella lämpimästi kaik-
kia SVKK:n jäseniä, asiakkaita, hallituksia, sidos-
ryhmiä ja työntekijöitä hyvästä ja hedelmällisestä 
yhteistyöstä. Toivotan teille kaikille todella paljon 
menestystä ja työniloa. 

До свидания!

SVKK:ssa vietetään 
juhlavuotta

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin perustamisesta 
tulee tänä vuonna kuluneeksi 70 vuotta. Juhlavuosi 
tulee näkymään julkaisuissamme, mutta muuten vie-
tämme sitä pääosin työn merkeissä Suomen ja Venä-
jän välistä kauppaa ja yhteistyötä edistäen. 

Maljojen kilistelyn merkeissä SVKK:n taivalta juhliste-
taan 20. lokakuuta Finnish Business –tapahtuman 
yhteydessä Moskovassa ja 24. marraskuuta järjestet-
tävässä Visiona Venäjä -juhlaseminaarissa Helsingissä.

Laitahan päivämäärät jo kalenteriin!
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Mašhasta ja Karhusta tuli 
tunnettu kansainvälinen brändi

E Suositun piirrossarjan ”Mašha i medved” jakso ”Mašha ja puuro” 
keräsi YouTubessa kolmessa vuodessa yli miljardi katselukertaa. 

Ainoastaan 17 YouTube -videota on yltänyt yli miljardiin katsojaan. 
Mašan puurotehtailut oli ainoa venäläinen video maailman katsotuim-
pien joukossa ja ainoa piirrossarja lähinnä kansainvälisistä musiikkivi-
deoista koostuvassa kärkikaartissa.

Hämmästyttävintä Mašha ja puuro -jakson menestyksessä on ollut 
se, että sarjaa ovat katsoneet erityisesti amerikkalaiset, australialaiset, 
saksalaiset ja malesialaiset katsojat. Mašha ja Karhu on venäläisen 
massakulttuurin ilmiö, jonka menestystä internet on siivittänyt. Sarjaa 
on käännetty 25 kielelle ja sitä on näytetty televisiossa jopa sadassa eri 
maassa.

Suosio perustuu helppoon ymmärrettävyyteen. Hahmoja ja puhetta 
on vähän ja juoni avautuu helposti kaikille. Suurin tuotto yhtiölle muo-
dostuu Masha ja Karhu -brändin alla tehtävästä oheismyynnistä.

vedomosti.ru/MS/3.2.2016

Timurin ja Amurin   
web-kamera suljettiin

Primorskin alueella sijaitseva eläintarha on ollut huomion keski-
pisteenä marraskuusta saakka, jolloin Amur ja Timur pistivät 
hynttyyt yhteen. Maailmalla on seurattu jännittyneinä ja ajoit-

tain jopa kymmenen webkameran turvin Amur-tiikerin ja Timur-
vuohen ystävyyttä. Ystävyys nousi venäläisten tiedotusvälineiden 
kautta otsikoihin, kun pahaa-aavistamaton vuohi vietiin Amurin tii-
kerille lounaaksi, mutta lounas ei tullutkaan syödyksi, vaan kaikkien 
yllätykseksi eläimet ystävystyivät. Vuohen ystävyys pedon kanssa ja 
kohtalon epävarmuus sai ihmiset kiinnostumaan ja seuraamaan eläin-
ten suhteen kehittymistä. 
Nyt kuitenkin webka-
meroiden ylläpitäminen 
ja kuvan välittäminen 
satelliittiyhteyden kautta 
on tullut eläinpuistolle 
liian kalliiksi eikä puiston 
johto halua ottaa velkaa 
yhteyksien ylläpitämistä 
varten. Nykyään ystä-
vykset asuvat vierekkäi-
sissä häkeissä. Syynä on 
eläinten riita, jonka seu-
rauksena  Amur-tiikeri 
puri Timuria sen verran 
pahasti, että vuohi joutui 
klinikalle toipumaan.

tjournal.ru/
MS/17.2.2016

Venäjälle laskettelemaan

Missä voi Venäjällä lasketella vielä toukokuussa ja mikä on 
sopiva kohde edistyneelle ja aloittelijalle? Venäjällä on 
paljon erilaisia laskettelupaikkoja. Roza Hutor -lasket-
telukeskus Sotšissa palvelee asiakkaita 140 vuorokaut-

ta vuodessa tehokkaan keinolumetuskoneiston turvin. Tšeljabinskin 
alueen Zavjaliha on myös monipuolinen ja kohtuuhintainen laskettelu-
keskus, jossa harjoittelee mm. Venäjän lumilautailun maajoukkue. Ete-
läisen Uralin Absakovo tunnetaan nimellä ”Uralin Sveitsi” ja se erottuu 
muista alppimökeillään ja kattavalla latuverkostollaan. 

Šerekeš Kemerovon alueella kuuluu Altain ja Länsi-Siperian par-
haimmistoon. Šerekešiin suuntaavat erityisesti vapaalaskijat. Bolšoj 
Budjaur Hiipinässä Murmanskin alueella sopii niin aloittelijoille kuin 
vapaalaskijoille, koska rinteet ovat leveitä ja puustoa ei juuri ole. Mur-
manskissa kausi jatkuu pitkälle toukokuuhun. 

Pohjois-Kaukasian Dombai on Kaukasian suosituin talviurheilu-
kohde. Kaukasian talvi-ilmasto on miellyttävä, sillä lämpötila laskee 
harvoin pitkälle alle nollan asteen. Krasnojarskin alueella Siperiassa 
sijaitseva Bobrovyj Log on suurin Uralin takana sijaitseva hiihtokeskus, 
josta aukeaa huikaisevat näkymät Stolby-luonnonpuistoon («Стол-
бы»). Irkutskin liepeillä sijaitsee Gora Sobolinaja, joka on Siperian ja 
Kaukoidän suurimpia keskuksia ja josta on upeat näkymät Baikaljär-
velle. Pohjois-Kaukasiassa sijaitsee edistyneiden laskijoiden ja vapaa-
laskijoiden suosima pienten hiihtokeskusten rypäs nimeltä Prielbruse. 
Etelä-Siperian Hakassiassa Länsi-Sajanien hienoissa vuoristomaisemis-
sa on laskettelukeskus, jossa kilpaillaan usein pujottelulajeissa. 

paperpaper.ru/MS/22.1

Roza Hutor -laskettelukeskus.
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Moskovan metrossa huristellaan 
autopilotin ohjauksessa

E Moskovan metron kehälinjalla pääsee nyt automaattiohjatun 
metrojunan kyytiin. Lähiaikoina junia on tulossa liikenteeseen 

kaksi lisää. Täysin ilman kuljettajaa ei juna kuitenkaan liikennöi vaan 
ohjaamossa on myös ihminen varmistamassa että tietokoneohjaus toi-
mii. Tietokoneohjatusti juna saadaan pysähtymään jopa kolmen sent-
timetrin tarkkuudella asemalaiturista mutta liikkeellelähtöön tarvitaan 
edelleen kuljettajan komento. Kuljettaja voi ottaa junan komentoonsa 
tarvittaessa milloin vaan, esimerkiksi hätätilanteissa. Jatkokehityksen 
alla on myös teknologia, missä lähettämöstä voidaan pysäyttää juna 
silloin kun kuljettaja ei pysty jostain syystä sitä itse pysäyttämään.

tjournal.ru/MS/18.2.2016 Ku
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FoRbES: Venäjän rikkaimmaksi 
nousi uusi nimi

Talouslehti Forbesin koostaman maailman rikkaimpien henkilöi-
den listalla rikkain venäläinen löytyy sijalta 60. Hän on öljy-yhtiö 
Siburin ja maakaasun tuotantoyhtiö Novatekin pääomistajiin 
lukeutuva Leonid Mihelson. Mihelson syrjäytti venäläismiljar-

döörien listan kärkipaikalta sinne viime vuonna sijoitetun Vladimir 
Potaninin.

Forbes arvioi Leonid Mihelsonin omaisuuden arvon kasvaneen vii-
me vuonna 2,7 miljardilla 14,4 miljardiin dollariin. Omaisuuden arvon 
kasvuun vaikutti ennen kaikkea Mihelsonin omistaman Sibur-yhtiön 
arvon kasvu ja yhtiön osakkeiden myynti kiinalaiselle Sinopecille. Kau-
pan arvon arvioitiin olleen 1,3 miljardia dollaria.

Venäjän talouden alamäki on heijastunut myös venäläisliikemiesten 
sijoitukseen Forbesin listalla. Tänä vuonna listalle nimettiin yhtensä 77 
venäläistä, eli 11 vähemmän kuin vuosi sitten.

Forbes/TD/2.3.2016

1. Leonid Mihelson, 14,4 mrd. USD
2. Mihail Fridman, 13,3 mrd. USD
3. Alisher Usmanov, 12,5 mrd. USD
4. Vladimir Potanin, 12,1 mrd. USD
5. Gennadi Timtshenko, 11,4 mrd. USD

6. Aleksei Mordashov, 10,9 mrd. USD
7. Viktor Vekselberg, 10,5 mrd USD
8. Vladimir Lisin, 9,3 mrd. USD
9. Vagit Alekperov, 8,9 mrd. USD
10. German Han, 8,7 mrd. USD
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Yli puolet venäläisistä liputtaa 
suunnitelmatalouden puolesta

E Tutkimuskeskus Levada-Centerin tutkimuksen mukaan suun-
nitelmatalouden kannattajien määrä on noussut vuoteen 2012 

verrattuna. Tutkituista yli puolet (52 %) pitää valtionohjaamaa talous-
järjestelmää parempana kuin markkinataloutta. Joka neljäs (26 %) 
kannattaa talousjärjestelmää, jonka perustana on yksityinen omistus 
ja markkinatalous. Loput (22 %) jättivät vastaamatta kyselyyn, joka 
tehtiin 22.–22.1 ja jossa haastateltiin 1600 ihmistä. Vuonna 2012 luke-
mat olivat suunnitelmataloudelle 49 prosenttia ja markkinataloudelle 
36 prosenttia. 

Kysyttäessä mieluista poliittista järjestelmää 37 prosenttia venäläi-
sistä liputtaa ennen 1990-lukua vallinnutta neuvostojärjestelmää (vuosi 
sitten lukema 34 % ja vuonna 2012: 29 %). 23 prosenttia vastaajista piti 
nykyistä poliittista järjestelmää parhaana (viime vuonna 29 %, vuonna 
2012: 20 %). Länsimaista demokratiaa 13 prosenttia vastaajista (viime 
vuonna 11 %, vuonna 2012: 29 %). Muiden poliittisten järjestelmien 
suosijoita oli 8 prosenttia vastanneista ja 19 prosenttia jätti vastaamatta.

interfax.ru/MS/17.2.2016

Pietarilaisten puiden 
kuntoa voi nyt seurata 
reaaliaikaisesti 

E Pietarissa julkistettiin internetsivusto http://
grafioz.myopencity.org, jonka avulla kau-

punkilaiset voivat jatkossa seurata tauteja sairas-
tavia puita reaaliajassa internetin kautta. Sivusto 
on parhaillaan testikäytössä mutta jo nyt 
siellä pystyy seuraamaan, miten hollan-
ninjalavatautia sairastavien jalavien tilanne 
kehittyy. Sivusto on perustettu informoi-
maan kaupunkilaisia mm. mahdollisten hakkui-
den varalta eri osissa kaupunkia. Sivustolla on interaktiivinen kartta, 
johon on merkitty tiedot taudin leviämisestä ja mahdolliset tulevat 
hakkuut. 

infoeco.ru/MS/18.2.2016
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VIeRaana PÄIVI MInKKInen

apaan VR:n Venäjä-asioista ja kansainvälisistä toi-
minnoista vastaavan johtajan ja tuoreen SVKK:n 
hallituksen jäsenen Päivi Minkkisen VR:n perinteik-
käässä pääkonttorissa Helsingin päärautatieaseman 
kyljessä. Rautatieläistunnelma on Minkkisen työhuo-
neessa tiiviisti läsnä, sillä heti ikkunan alla junat pur-
kavat matkustajia asemalaitureille. Vuoden kuluttua 
näille yli sata vuotta palvelleille tiloille on jätettävä 
haikeat jäähyväiset, kun VR:n pääkonttori muuttaa 
Pasilaan Ison Pajan tiloihin Yleisradion kaveriksi.

Päivi Minkkinen on tehnyt VR:n palveluksessa 
pitkän uran ja Venäjä on seurannut mukana kaikissa 
työtehtävissä. 

– Olen ollut talouskollinen. Tulin VR:lle jo vuon-
na 1983. Pitkä työrupeama on ollut mielenkiintoi-
nen, sillä isossa talossa on paljon erilaisia tehtäviä. 
On ollut hienoa saada uusia haasteita, joissa on aina 
voinut hyödyntää jo kertynyttä kokemusta.

Minkkinen aloitti VR-pestinsä kääntäjänä ja tulk-
kina. 90-luvulla vastuut kasvoivat ja kotipesäksi tuli 
tavaraliikennettä hoitava VR Cargo, jossa hän vastasi 
Venäjän myynnistä ja markkinoinnista. 2000-luvun 
alusta Minkkinen kutsuttiin konsernihallinnon teh-
täviin, aluksi kansainvälisten asioiden yksikön pääl-
liköksi. Reilu kuusi vuotta sitten hänet nimitettiin 
Venäjästä ja kansainvälisistä toiminnosta vastaavan 
divisioonan johtoon. Minkkinen on myös VR-kon-
sernin johtoryhmän jäsen.

– Kansainvälinen toimintamme liittyy enimmäk-

VR:n tärkein 
kansainvälinen 
suunta on Venäjä
Teksti  Pirjo Peltola • Kuva  VR «Venäjä-suhteiden ylläpito vaatii edelleen paljon 

jalkatyötä, vaikka eletäänkin digimaailmassa.»

seen Venäjään. Omalle vastuualueelleni kuuluvat 
kansainvälinen sidosryhmätoiminta ja edunvalvonta. 
Hoidamme myös EU-edunvalvontaa, mikä rauta-
tiesektorilla linkittyy osittain Venäjään. Suomessa 
liikennöi venäläisiä rautatievaunuja ja siksi meidän 
tulee esimerkiksi valvoa että EU:n tekninen säätely ei 
rajoita Suomen ja Venäjän välistä liikennettä. 

Yksi EU-vaikuttamisen tulos on VR:n yhdessä 
suomalaisten viranomaisten kanssa neuvottelema 
poikkeuslupa siihen, että venäläiseen kalustoon ei 
uloteta samoja teknisiä harmonisointivaatimuksia 
kuin EU:n sisäisessä käytössä olevalle kalustolle. 

Muutosta ja pysyvää
Viime vuosina VR on muuttunut paljon ja raken-
teiden ja toimintapojen muutokset ovat Minkkisen 
mukaan olleet dynaamisia. Sama tendenssi on ollut 
Venäjän rautateillä, joka on iso noin miljoonan 
työntekijän organisaatio. Kymmenen vuotta sitten 
Venäjän rautatiet yhtiöitettiin, sen jälkeen kaupallisia 
toimintoja eriytettiin ja osin myös yksityistettiin. 

Venäjän toimintaympäristö on viime vuodet ollut 
jatkuvassa muutoksessa ja parhaillaan on käynnissä 
aikamoinen talouden turbulenssi. Miten päivittäin 
Venäjä suhteiden kanssa töitä tekevä Minkkinen 
näkee muutokset omassa työssään? 

– Henkilötason toimintakulttuurissa ja ihmisten 
välisessä kommunikoinnissa ei mielestäni mikään 
ole muuttunut. Luottamukselliset henkilösuhteet 

T
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ovat tärkeitä ja aika ajoin pitää myös tavata henkilö-
kohtaisesti. Venäjä-suhteiden ylläpito vaatii edelleen 
paljon jalkatyötä, vaikka eletäänkin digimaailmassa. 

Improvisaatioon ei Minkkisen mukaan kannata 
liiaksi luottaa Venäjä-suhteiden hoidossa, vaikka 
yhteistyötä olisi tehty pitkäänkin. 

– Taustatyöt pitää aina tehdä kunnolla, jotta asi-
oita saadaan eteenpäin. Venäjällä asiat eivät yleensä 
etene kovin suoraviivaisesti. 

VR valmistautuu kilpailuun
VR kertoi helmikuussa laskevansa matkalippujen 
hintoja pysyvästi. Halpojen bussimatkojen houkut-
telemat ihmiset halutaan nyt saada takaisin juniin. 

Näin VR vahvistaa iskukuntoaan valmistautuessaan 
rautateiden matkustajaliikenteen kilpailuun.

– On ollut jo pitkään tiedossa, että raiteille tulee 
kilpailua. Olemme siiheen valmistautuneet ja pyrim-
me toimimaan entistä kustannustehokkaammin ja 
asiakkaat huomioon ottaen. Uskomme että pärjääm-
me tässä kilpailussa. Tervetuloa vaan yrittämään! 

Minkkinen kertoo, että kotimaan tavaraliikenne 
rautateillä vapautui kilpailulle jo vuonna 2007 ja 
nyt on ensimmäinen yksityinen operaattori hank-
kinut vetureita. Liikenneministeri on ilmoittanut, 
että myös kotimaan matkustajaliikenteen avaamista 
kilpailulle tullaan aikaistamaan, ehkäpä jo vuonna 
2017. Tarkastelussa on nyt sopimus, jonka mukaan 

”Viennissä on nyt 
hiljaista, mutta
tuonnissa emme 
näe isompia 
muutoksia.
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VR:llä on yksinoikeus henkilöjunaliikenteeseen vuo-
den 2024 loppuun saakka.

Suomen ja Venäjän välistä rautatieliikennettä oh-
jaa valtiosopimus, jonka sisällöstä on liikenneminis-
teriön johdolla neuvoteltu jo noin 10 vuotta. Viime 
vuonna uusi valtiosopimus allekirjoitettiin, mutta 
se vaatii Minkkisen mukaan vielä tiettyjen teknisten 
alamääräysten sopimista ennen voimaanastumista. 

– Kun valtiosopimus tulee voimaan, se mahdol-
listaa kilpailun myös Suomen ja Venäjän välisessä 
liikenteessä. Liikenneministeriön arvio on, että uu-
distettu sopimus astuisi voimaan jo tänä vuonna.

Kilpailu haastaa Suomen rataverkkoa, joka on 
pääasiassa yksiraiteista lukuunottamatta Helsinki-
Tampere -väliä ja joitakin pääratoja. 

– Mikäli rautatieliikennettä halutaan kehittää 
kilpailun kautta, pitäisi myös rataverkon kuntoon 
satsata. Viranomaisten vastuu lisääntyy, kun reiteillä 
liikkuu useampi toimija, Minkkinen toteaa. 

 
Tuonti vetää, vienti sakkaa
Venäjän taloustilanne ja Suomen viennin notkahdus 
eivät ole merkittävästi vaikuttaneet VR:n rautateitse 
tarjottaviin logistiikkapalveluihin. 

– Venäjän liikenteen rautatielogistiikka on meillä 
hyvin tuontipainotteista. Vientipuolella meillä on 
lähinnä ollut paperiteollisuuden tuotteita tai projek-
tikuljetuksia. Viennissä on nyt hiljaista, mutta tuon-
nissa emme näe isompia muutoksia. Venäjältä tuo-
daan raakapuuta, erilaisia raaka-aineita ja puolival-
misteita metalliteollisuudelle, kemianteollisuudelle ja 
öljyteollisuudelle. Sieltä tuodaan myös petrokemian 
tuotteita, lannotteita ja rautamalmeja transitona Suo-
men satamiin, josta ne laivataan maailmalle. Tuon-
nissa viime vuosi oli kokonaisuutena hyvä ja samoin 
ovat myös näkymät tälle vuodelle.

Venäjän liikenne lohkaisee ison palan kaikesta 
VR:n rautateitse tapahtuvasta tavaraliikenteestä, sillä 
sen osuus on noin 40 prosenttia koko potista. Kon-
sernilla on myös pienimuotoista rekkaliikennettä, 
jota hoitaa Transpoint International -yhtiö. Se toimii 
myös Venäjällä

– Suomalaiset rekkafirmat ovat kokeneet kovia ai-
koja ja niin on myös meidän yhtiömme. Sanktioiden 
haitat näkyvät eniten juuri rekkakuljetuksissa. 

Transitoliikenteessä kilpakumppaneita ovat Ve-
näjän omat satamat ja Baltian satamat. Minkkisen 
mukaan Suomen reitiltä ei kuitenkaan ole menetetty 
mitään merkittäviä transitovirtoja. 

– Etumme on stabiili hintataso ja tehokas toimin-
ta. Vaunukierrot ovat hyviä. Laatu on Suomen reitin 
tae.

Edullisesti Pietariin elämyksiin

Allegro on yksi parhaista uudistuksista Suomen ja 
Venäjän välisessä matkustajaliikenteessä. Juna vie 
ja tuo sujuvasti kaupunkien sydämestä sydämeen. 
Talouden lama näkyy myös Allegro-yhteyden kan-
nattavuudessa. Viime vuosi ei ollut entisten kaltai-
nen, mikä johtui Minkkisen mukaan ennen kaikkea 
ruplan kurssikehityksestä. Heikko rupla romahdutti 
venäläisten matkailijoiden käyntejä Suomessa noin 
35 prosenttia. Allegron matkustajamäärissä pudotus 
ei ollut yhtä raju.

– Talouden tilanne vaikuttaa ja venäläiset mat-
kustavat vähemmän. Markkinaosuuden olemme 
onneksi pitäneet, mutta valitettavasti kokonaismat-
kustajamäärä väheni. 

Tilannetta ei kuitenkaan pidä Minkkisen mukaan 
voivotella kädet ristissä, vaan asiaan tulee reagoida.

– Nyt pitää panostaa markkinointiin ja olla hinta-
herkkä. Hintamme ovat edullisia. Edullisimmat mat-
kaliput Pietariin maksavat vain 29 euroa suuntaansa. 
Silti mitään uutta Pietari-buumia ei ainakaan vielä 
ole näkynyt, vaikka Venäjä olisi nyt edullinen mat-
kailumaa. Suomalaisten matkustajien määrät ovat 
pysyneet aika lailla samana. 

Joitakin valonpilkahduksia Minkkinen kuitenkin 
näkee suomalaisten matkustustrendeissä. Esimerkik-
si KHL-liigan ottelut houkuttelevat jääkiekkofaneja 
katsomaan Venäjällä pelattavia otteluita. Minkkinen 
uskoo, että esimerkiksi viisumipakon poistaminen 
voisi saada suomalaiset innostumaan taas itämatkai-
lusta. 

– Olisi hienoa, jos Venäjä haluaisi antaa yksipuo-
lisesti viisumivapautuksen suomalaismatkailijoille 
vaikka kahdeksi-kolmeksi päiväksi. Suomi sen sijaan 
on viisumiasioissa sidottu Schengen-sopimukseen. 

Minkkinen vakuuttaa, että tilapäisestä notkah-
duksesta huolimatta Allegroon ja maidemme väli-
seen matkailuun uskotaan. Allegrolla on muutenkin 
vahva pohja, sillä se on VR:n ja Venäjän rautateiden 
yhteishanke ja yhteistyö on sujunut hyvin.

– Allegro on hyvä palvelu ja ehdottoman näppärä 
matkustustapa. Toivon, että suomalaiset matkaili-
jat taas löytäisivät Pietarin. Upea ja hintatasoltaan 
edullinen miljoonakaupunki odottaa tuossa ihan 
vieressä.

Pietari on myös Päivi Minkkisen suosikkipaikka 
Venäjällä.

– Se on kaunis kaupunki ja ehdottomasti lem-
pikaupunkini. Kesällä on ihana vain kävellä pitkin 
kanavien rantoja ja ihastella kaunista kaupunkia. 
Olen käynyt siellä satoja kertoja, mutta aina löydän 
sieltä jotain uutta. H

 ”Allegro on 
hyvä palvelu 
ja ehdottoman 
näppärä 
matkustustapa. 
Toivon, että 
suomalaiset 
matkailijat 
taas löytäisivät 
Pietarin.
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Suomi myy
Teksti  Mari-Kaisa Brander, Team Finland viestintäpääll ikkö,  kuva Laura Kotila/VNK

Monelle teistä Venäjän-kaupan ammattilaisista tilanne on tuttu: Ruokakaupasta löytyvä 
paketti muistuttaa suomalaista vastinettaan, latinalaisin kirjaimin kirjoitettu nimikin 
kuulostaa suomelta ja mukana on höysteeksi muutama ä ja ö. Näyttää ja kuulos-
taa suomalaiselta. Mutta ei kuitenkaan ole. 

Aina välillä me maallikotkin saamme lukea lehdistä, että Venäjällä valmistetaan elintarvikkei-
ta, joiden ulkonäössä tai nimessä vihjataan tuotteiden olevan suomalaisia. Mistä tämä kertoo? 
Siitä, että suomalaisuudella, suomalaisilla tuotteilla ja suomalaisen työn laadulla on Venäjällä 
edelleen hyvä maine.

Katsokaapa hieman toisen naapurimaamme suuntaan: ruotsalaiset myyvät tuotteitaan kaikkial-
la maailmassa ruotsalaisuudella. Ikean tavaratalot ovat kuin paikan päälle rakennettuja Ruotsin 

lippuja, aikusten vaatteita myy Tiger of Sweden, lastenvaatteita Lundmyr of Sweden, koruja taas Snö of 
Sweden. Tai katsokaapa Volvon video, jota tähdittää jalkapalloilija Zlatan. Mainos markkinoi Volvoa, mutta 
kertoo puhtaudesta, luotettavuudesta ja toimivuudesta. Sweden-sana lupaa jotakin sellaista, mitä kuluttaja 
haluaa: olkoon se luotettavuutta, muodikkuutta tai pohjoismaista elämäntapaa. 

Mikseivät suomalaiset yritykset sitten tee samaa? Miksi emme ratsasta voimakkaammin suomalaisuudella? 
Yksi syistä lienee se, että viennistämme suuri osa on investointitavaroita. Niiden markkinoinnissa tuntee-
seen vetoaminen ei ole ollut aiemmin yhtä tärkeää kuin kuluttajatuotteissa. Meille ei ole syntynyt kulttuuria 
mainostaa Suomea tuotteen alkuperämaana. Yksi tekijöistä on ollut se, ettei meillä millään taholla ole ollut 
kokonaisvastuuta siitä, kuinka Suomesta tulisi ja voisi viestiä. 

Yksittäisten tuotteiden on vaikea erottautua ratkaisevalla erinomaisuudellaan tämän päivän globaaleilla 
markkinoilla. Siksi tuotteeseen liittyvä tunne on tärkeä. Jos onnistumme liittämään yritystemme tuotteisiin 
positiivisen mielikuvan Suomesta puhtaana, aitona, turvallisena, luotettavana ja laadukkaana maana, kaik-
ki, erityisesti suomalaiset yrittäjät, voittavat. 

Ajatustyötä asian eteen meillä on tehty paljon. Vuonna 2010 laaditussa maabrändiraportissa etsittiin Suo-
men ydintä. Pääteemoiksi määriteltiin puhtaus, koulutus, osaaminen ja design. Vahvuuksien määrittelyä on 
jatkettu Team Finland -työssä. Vientimme painopistealueiksi on linjattu cleantech, biotalous, life sviences, 
arktinen osaaminen, koulutus, ICT, luovat alat ja design.

Team Finland -verkoston puitteissa maakuvan linjauksista vastaa Finland Promotion Board. Finland 
Promotion Board on kuluneen vuoden aikana rakentanut paitsi verkostolle, myös kaikille suomalaisille, 
yhteisiä työkaluja ja jalkauttanut aiemmin tehdyn maabrändipohdinnan tuloksia. Työkalujen tavoitteena 
on auttaa eri tahoja välittämään yhteistä viestiä Suomesta ja antaa yrityksille keinoja hyödyntää Suomea, 
suomalaisuutta ja siitä kumpuavia positiivisia mielikuvia yhtenä markkinointikeinonaan. Voit tutustua 
työkaluihin osoitteessa toolbox.finland.fi.

Kotimaan keskusteluissa tuntuu välillä siltä, että olemme unohtaneet, kuinka hyvä, hieno ja toimiva maa 
meillä vaikeuksista huolimatta on. Ollaan hyvillämme siitä, että Suomen mielikuva maailmalla on niin vah-
va, että sitä kannattaa kopioida. Otetaan siitä kaikki hyöty irti ja myydään suomalaisuutta ja siihen liittyviä 
vahvoja mielikuvia. Jos muut osaavat myydä suomalaisuudella, me osaamme sen vielä paremmin. H

KOLUMNI
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VenÄJÄn TaLOUS

Heli Simola ,  vanhempi ekonomisti,  BOFIT 

Loppuvatko Venäjän rahat?

Nykyisellä öl-
jyn hinnalla 
Venäjän rahat 
eivät riitä yhtä 

suuriin julkisen sektorin 
menoihin kuin aiem-
pina vuosina. Venäjän 
valtio ei kuitenkaan ole 
maksukyvyttömyyden 
kynnyksellä, vaan pi-

kemmin finanssipoliittisten valintojen edessä. Maan BKT supistui 
viime vuonna lähes neljä prosenttia ja heikko talouskehitys on 
kurittanut niin kotitalouksia kuin yrityksiäkin. Niiden tukemiseen 
on kuitenkin jäänyt aiempaa vähemmän varoja puolustusmenojen 
voimakkaan kasvun vuoksi. Öljy- ja kaasutuloista kerättyjen sääs-
töjen huvetessa menot täytyy mitoittaa tulojen mukaan tai rahoit-
taa velalla – kuten useimmissa muissakin maissa. 

Venäjän valtion rahoitustilanne on kiristynyt öljyn hinnan 
laskun ja maan heikon talouskehityksen myötä. Jo viime vuonna 
julkisen sektorin menoja jouduttiin osin rahoittamaan varara-
hastoista. Tänä vuonna öljyn hinta on laskenut edelleen huomat-
tavasti alemmalle tasolle kuin Venäjän tälle vuodelle hyväksytty 
federaatiobudjetti on perustettu. Budjetin alijäämäksi on laskettu 
2 400 miljardia ruplaa (32 mrd. dollaria tai 3 % BKT:stä) öljyn 
hinnan ollessa 50 dollaria tynnyriltä. Alijäämä on määrä kattaa 
pääosin tähän tarkoitukseen perustetusta Reservirahastosta. Re-
servirahastossa oli tammikuun lopussa 3 700 miljardin ruplan (50 
mrd. dollaria tai vajaat 5 % BKT:stä) arvosta valuuttamääräisiä 
varoja. 

Tänä vuonna Venäjän viemän Urals-öljyn keskihinta on kui-
tenkin toistaiseksi ollut 30 dollaria tynnyriltä. Öljyn hintakehityk-
sen ennustaminen on tunnetusti erittäin vaikeaa, mutta ainakin 
tämänhetkisten markkinaodotusten mukaan tämän vuoden 
keskihinta ei paljon korkeammalle nouse. Jos öljyn hinta pysyy 
matalana, federaatiobudjetin tulot supistuvat huomattavasti, koska 
niistä lähes puolet tulee öljyn ja maakaasun verotuksesta. Samalla 
budjetin alijäämä kasvaa vastaavasti, jos menoja ei leikata. Finans-
siministeriön alustavan arvion mukaan alijäämä voisi nousta vii-
teen prosenttiin BKT:stä eli tämäkin alijäämä voitaisiin luultavasti 
kattaa Reservirahastosta, mutta silloin rahasto tyhjenisi tyystin. 

Siksi Venäjän finanssipolitiikassa ollaan nyt valintojen edessä: 
kulutetaanko budjettimenojen paikkaamiseen tarkoitettu rahasto 
loppuun, leikataanko menoja vai kerätäänkö lisätuloja. Valinta ei 
ole helppo etenkään heikossa taloustilanteessa ja Venäjällä pohdi-
taankin nyt kuumeisesti ratkaisuja. Samalla toivotaan öljyn hinnan 
nousevan, jotta vaikeita päätöksiä voitaisiin jälleen lykätä. 

Menoleikkauksia ollaan valmistelemassa, mutta ainakin tässä 
vaiheessa suuri osa menoista on rajattu leikkausten ulkopuolelle. 
Suurimmasta menoerästä eli sosiaalimenoista ei aiota tinkiä, 
koska nämä leikkaukset voisivat herättää eniten vastustusta. Toi-
saalta myös puolustusmenoista halutaan nykytilanteessa pitää 
kiinni. Käytännössä leikkauslistalle jäävät esimerkiksi infrastruk-
tuuri-investoinnit tai koulutusmenot, joiden leikkaaminen voi 
entisestään heikentää tulevan kasvun edellytyksiä. Lisäksi heikko 
talouskehitys on saanut eri toimialat ja yritykset vaatimaan val-
tion tukea selvitäkseen talouskriisistä. Hallitus on valmistelemas-
sa tälle vuodelle erillistä talouden tukiohjelmaa viime vuoden 
tapaan, mutta se näyttää jäävän ilman merkittävää lisärahoitusta.

Myös uusia tulonlähteitä on yritetty kaivaa esiin. Ehdotus öljy-
sektorin verotuksen kiristämisestä on kohdannut voimakasta vas-
tustusta alan yrityksiltä ja se näyttää ainakin toistaiseksi jääneen 
pois keinovalikoimasta. Veronkorotuksia on suunnitteilla tietyille 
valmisteveroille, kuten bensiinille ja palmuöljylle, mutta yksin 
niistä saatavilla lisätuloilla ei budjettivajetta paikata. Yhtenä mah-
dollisena tulonlähteenä esiin on jälleen nostettu myös valtion 
omistamien yritysten yksityistäminen. Yksityistämisohjelma on 
ollut vireillä jo useita vuosia, mutta suurten yritysten myyntiä on 
lykätty heikkoon markkinatilanteeseen vedoten. Markkinatilan-
ne tuskin kohenee merkittävästi tänäkään vuonna ja presidentti 
Putinin yksityistämiselle asettamat ehdot kaventavat entisestään 
potentiaalisten ostajien joukkoa. Finanssiministeriö on arvioinut, 
että yksityistämisestä voitaisiin saada jopa 1 000 miljardia ruplaa 
lisätuloja kahden seuraavan vuoden aikana, mutta tavoitetta ei 
välttämättä ole helppo saavuttaa. Venäläisten suurliikemiestenkin 
varat ovat huvenneet heikon talouskehityksen myötä, mikä voi 
hillitä heidän intoaan osallistua talouden tukitalkoisiin. 

Budjettimenojen kattamiseen tarkoitetun Reservirahaston li-
säksi Venäjällä on myös toinen rahasto, johon öljy– ja kaasutuloja 
on säästetty. Kansallisen hyvinvoinnin rahasto on varsinaisesti 
tarkoitettu eläkejärjestelmän rahoittamiseen, mutta sitä on käy-
tetty myös talouden tukitoimiin. Kansallisen hyvinvointirahaston 
arvo oli tammikuun lopussa 5 300 miljardia ruplaa (70 mrd. dol-
laria), josta noin kolmannes on sidottu erilaisiin pidempiaikaisiin 
sijoituskohteisiin, kuten määräaikaistalletuksiin valtion omis-
tamissa pankeissa tai infrastruktuuriprojektien rahoittamiseen 
tarkoitettuihin yritysten joukkovelkakirjalainoihin. Likvidejä 
eli nopeasti rahaksi muutettavia valuuttamääräisiä varoja rahas-
tossa on 3 600 miljardia ruplaa (50 mrd. dollaria). Tällä hetkellä 
Hyvinvointirahaston varoja ei ole suunniteltu käytettäväksi tänä 
vuonna uusiin tukitoimiin tai varsinkaan budjetin rahoittami-
seen, mutta tarvittaessa ne ovat käytettävissä. Käyttöä rahoille oli-
si kyllä alkuperäisessä tarkoituksessaankin eli eläkkeiden rahoit-
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me kädessä taloutta voitaisiin periaatteessa 
rahoittaa myös myymällä valtion velkaa 
keskuspankille. Se voisi kuitenkin johtaa 
inflaation karkaamiseen käsistä ja siten 
kurjistaa taloustilannetta entisestään, minkä 
keskuspankki pyrkii estämään maltilliseen 
inflaatioon tähtäävällä rahapolitiikallaan. 

Väliaikaista helpotusta budjettipaineisiin 
voisi tuoda myös ruplan heikentyminen, ku-
ten viime ja edellisvuonna. Ruplan heikenty-
essä valuuttamääräisten öljytulojen ja rahas-
tovarojen ostovoima ruplissa kasvaa. Ruplan 
heikkeneminen kuitenkin lisää myös inflaa-
tiopaineita, joten ennen pitkää korkeampi 
inflaatio söisi tämän ostovoimahyödyn. 
Lisäksi ruplan voimakas heikentyminen 
voisi aiheuttaa riskejä rahoitusjärjestelmän 
vakaudelle. Venäjän keskuspankki onkin 
kieltänyt jyrkästi spekulaatiot siitä, että se 
heikentäisi ruplaa tarkoituksellisesti. Ruplan 
viimeaikainen heikentyminen johtuu lä-
hinnä öljyn hinnan laskusta. Keskuspankki 

ei ole ostanut tai myynyt valuuttaa markkinoilla 
viime kesän jälkeen. 

Venäjän valuuttavaranto on kasvanut viime 
kevään pohjalukemien jälkeen, kun Venäjän 
tuonti on supistunut voimakkaasti ja pääoman 
ulosvirtaus on hidastunut. Tammikuun lopussa 
valuuttavarannossa oli 370 miljardia dollaria. 
Valuuttavarantoa ei yleensä käytetä julkisen sek-
torin menojen rahoittamiseen. Sen tarkoituksena 
on pikemmin turvata valuuttamenojen kuten 
tuonnin ja ulkomaisen velan rahoitus, jos talou-
den valuuttatulot loppuisivat äkillisesti. Venäjän 
valuuttavarannosta noin 100 miljardia dollaria 
koostuu Reservi- ja Hyvinvointirahaston varoista. 
Valuuttavarannon arvo ei kuitenkaan automaat-
tisesti vähene, vaikka rahastojen varoja käytet-
täisiin. Jos varoja käytetään ruplamääräisten 
menojen rahoittamiseen, ne vaihdetaan rupliksi 
ja silloin valuuttavarannon arvo säilyy ennallaan. 
Valuuttavarannon riittävää tasoa on vaikea mää-
ritellä ja se voi vaihdella maittain, mutta yleisen 
peukalosäännön mukaan niiden pitäisi kattaa 

vähintään kolmen kuukauden tuonti tai maan lyhytaikainen eli 
vuoden kuluessa erääntyvä ulkomainen velka. Vaikka Venäjän 
valuuttavarannon arvosta vähennettäisiin rahastojen ja kullan 
osuus, se kattaisi lähes 10 kuukauden tuonnin tai lyhytaikaisen 
ulkomaisen velan noin nelinkertaisesti. 

Venäjän rahat eivät siis ole loppumassa siinä mielessä, että 
maa olisi ajautumassa maksukyvyttömyyteen, kuten vuoden 1998 
kriisin yhteydessä. Mutta Venäjällä on jo lähiaikoina edessä epä-
suosittujakin leikkauksia, jollei öljyn hinta nouse. Öljyn hinnan 
noustessa vaikeita päätöksiä voitaisiin jälleen lykätä myöhemmäk-
si, mutta ennemmin tai myöhemmin ne ovat edessä. H
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Kansallisen hyvinvoinnin rahasto, sidotut varat
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tamisessa. Eläkejärjestelmän uudistusten lykkääntymisen vuoksi 
eläkemenot haukkaavat vuosittain suuren siivun budjettimenoista. 

Velanoton lisäämisestä on myös keskusteltu, sillä tällä hetkellä 
valtiolla on velkaa varsin maltillisesti (14 % BKT:stä). Etenkin 
ulkomaista velkaa Venäjän valtiolla on vähän (30 mrd. dollaria tai 
alle 3 % BKT:stä), joskin luettaessa mukaan myös keskuspankin 
ja valtion enemmistöomistuksessa olevien yritysten velka, nousee 
laajennetun julkisen sektorin ulkomaisen velan arvo lähes 300 
miljardiin dollariin. Venäjän heikko talouskehitys, taloustilanteen 
epävarmuus ja maahan kohdistuvat talouspakotteet voivat kuiten-
kin rajoittaa ulkomaisen velan saatavuutta ja nostaa sen hintaa. Vii-
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Venäjän talous hiipui viime 
vuonna 3,7 prosenttia

A Venäjän tilastolaitos Rosstatin mukaan 
Venäjän talous supistui viime vuonna 3,7 

prosentilla vuoteen 2014 verrattuna. BKT:n 
lasku jatkui myös joulukuussa, mutta hitaam-
min kuin marraskuussa, jolloin kausitasoitet-
tu BKT laski 0,3 prosenttia.

Rosstatin mukaan Venäjän teollisuustuo-
tanto hidastui viime vuonna 3,4 prosenttia. 
Joulukuussa teollisuustuotanto hiipui 4,5 
prosentilla edellisen vuoden joulukuuhun 
verrattuna.

Venäjä kasvatti öljyntuotantoaan 533 mil-
joonaan tonniin, eli 1,3 prosentilla vuoteen 
2014 verrattuna. Sen sijaan maakaasuntuo-
tanto kaski 2,6 prosentilla 554 miljardiin 
kuutiometriin, tilastoista ilmenee.  

Slon/TD/25.1.2016

Reaalipalkkojen pudotus 
hidastui tammikuussa

A Venäläisten reaalipalkat laskivat tammi-
kuussa 6,1 prosenttia vuoden takaiseen 

verrattuna. Lasku taittui hieman, sillä vielä 
joulukuussa reaalipalkat laskivat 8,4 prosen-
tilla.

Tammikuussa reaalipalkkojen laskua hil-
litsivät hidastunut inflaatio (9,8 %) sekä 3,1 
prosentilla kasvanut nimellispalkka. Ruplan 
keskikurssin voimakkaasta heikkenemisestä 
johtuen venäläisten euromääräinen keski-
palkka laski tammikuussa 379 euroon, eli 
alimmilleen moneen vuoteen.

Reaalipalkkojen laskun hidastuminen hei-
jastui osaltaan myös vähittäiskauppaan, jonka 
pudotus niin ikään hidastui tammikuussa -7,3 
prosenttiin. Vielä joulukuussa vähittäiskaup-
pa putosi -15,3 prosentilla.

Venäläisten reaalipalkat laskivat koko vii-
me vuoden ajan. Enimmillään ne pienenivät 
yli kymmenen prosenttia kuukaudessa.  

Tutkimuslaitos Levada-keskuksen tammi-
helmikuun vaihteessa tekemän kyselytutki-
muksen mukaan suurin osa venäläisistä on 
tällä hetkellä eniten huolissaan hintojen nou-
susta ja laajojen kansanosien köyhtymisestä. 
Kyselyn mukaan 82 prosenttia venäläisistä 
on sitä mieltä, että Venäjä on talouskriisissä. 
Noin viidennes vastanneista uskoi, että kriisi 
tulee jatkumaan vielä pitkään.

Rosstat, Vedomosti/TD/19.2.2016

Venäjän autokauppa 
supistui yli kolmanneksen 
viime vuonna

A Venäjällä myytiin viime vuonna yhteen-
sä 1,6 miljoonaa henkilöautoa, mikä oli 

36 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. 
Autokaupan hidastuminen jatkui myös tam-
mikuussa, jolloin autoja myytiin 29 prosenttia 
vähemmän kuin viime vuoden tammikuussa. 
Asia ilmenee Eurooppalaisen kauppakamarin 
AEB:n tilastoista. 

AEB ennustaa, että autokauppa jatkaa hii-
pumistaan myös tänä vuonna. Se arvioi, että 
Venäjällä myydään tänä vuonna yhteensä 1,53 
miljoonaa autoa, mikä olisi alle viisi prosent-
tia vähemmän kuin viime vuonna. 

Kymmenestä eniten myydystä henkilöau-
tomerkistä yhdeksää valmistetaan tai kootaan 
Venäjällä. Myydyimpien autojen kärkiviisikon 
muodostivat viime vuonna Lada, KIA, Hyun-
dai, Renault ja Toyota.

AEB/TD/14.1.2016

Venäjän pääomapako 
hidastui viime vuonna

A Pääoman ulosvirtaus Venäjältä oli viime 
vuonna 52 miljardia euroa, eli 88 miljar-

dia euroa vähemmän kuin vuonna 2014. Asia 
ilmenee Venäjän keskuspankin tiedoista.

Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 
pääomapako oli 8,4 miljardia euroa. Kolman-
nella neljänneksellä pääomien virta kääntyi 
ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen takaisin 
Venäjälle. Maahan virtasi tuolloin 3,1 miljar-
din euron edestä pääomia.

Keskuspankin mukaan suurin yksittäinen 
pääomapakoa kasvattanut tekijä oli edellis-
vuosista poiketen Venäjän yksityissektorista 
ulkomaille suuntautunut velanmaksu. Samal-
la venäläisten ulkomaan investointien määrä 
putosi pienimmilleen moneen vuoteen.

Vedomosti.ru/TD/18.1.2016

Venäjän teollisuustuotanto 
laski viime vuonna 
3,4 prosenttia

A Venäjän teollisuustuotanto laski viime 
vuonna 3,4 prosenttia vuoteen 2014 ver-

rattuna. Vuoden lopulla teollisuustuotannon 
hidastuminen kuitenkin taittui. 

Teollisuuden tuotannon aloista viime 
vuonna kasvoivat nopeimmin maatalous- ja 
elintarviketuotanto, joiden kasvua siivitti Ve-
näjän länsimaita vastaan asettama tuontikiel-
to. Juustojen valmistus kasvoi 17,1 prosenttia, 
naudanlihan 13 prosenttia, lintukarjan lihan 
9,6 prosenttia ja kalan 3,5 prosenttia. Osas-
sa elintarviketeollisuutta oli kuitenkin myös 
selkeää pudotusta.

Muista teollisuuden aloista kasvoi muun 
muassa muoviteollisuus, jonka tuotanto li-
sääntyi 8,1 prosentilla.

Rakentamisen hidastuminen heijastui 
rakennustuoteteollisuuteen, joka synkistyi 
huomattavasti viime vuonna. Esimerkiksi se-
mentin valmistus laski kymmenellä ja tiilien 
valmistus kahdeksalla prosentilla. Rakennus-
teollisuutta on supistanut kuluttajien hiipunut 
ostovoima ja rakennusyhtiöiden hidastunut 
investointitahti.

Osoitus perusteollisuuden investointi-
en hidastumisesta on metalliteollisuuden 
työstökoneiden tuotannon hiipuminen 11,2 
prosentilla. Sorveja ja muita työstökoneita 
valmistettiin Venäjällä viime vuonna vain 2 
900 kappaletta.

Viime vuoden taantumassa kärsi erityisen 
paljon kevyt teollisuus. Esimerkiksi kankaita 
tuotettiin 14 prosenttia vähemmän, sukkien 
tuotanto hiipui 5,6 prosenttia, päällystakki-
en 22,1 prosenttia ja talvitakkien peräti 45,4 
prosenttia. 

RG.ru/TD/25.1.2016
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Näin venäläiset viilaisivat 
valtion budjettia

A Tutkimuslaitos WCIOM kysyi venäläi-
siltä, mitä menoja nämä olisivat valmiit 

leikkaamaan ensimmäiseksi valtion budje-
tista. Kyselytutkimuksen tulosten mukaan 
ylivoimaisesti suosituin leikkauskohde olivat 
valtionhallinnon kulut, joita leikkaisi ensim-
mäisenä 50 prosenttia vastanneista. 

Seuraavaksi eniten venäläiset olisivat val-
miita leikkaamaan yhdyskuntamenoista ja 
kulttuuri-, elokuva- ja lehdistötuista, joista 
leikkaisi joka viides vastaaja.

Kyselyssä selvitettiin myös sitä, mistä kan-
salaiset olisivat valmiita leikkaamaan kaikkein 
viimeisenä. Vähiten leikkauksia haluttaisiin 
tehdä terveydenhuollosta, sosiaalipalveluista, 
tieteestä ja koulutuksesta, WCIOM:in kysely-
tutkimuksesta selviää.

WCIOM/TD/27.1.2016

Inflaatio painui 
tammikuussa alle 
kymmeneen prosenttiin

A Kuluttajahintojen inflaatio hidastui tam-
mikuussa 9,8 prosenttiin, Venäjän tilasto-

laitos Rosstatin tiedoista ilmenee. Joulukuussa 
vuosi-inflaatio oli vielä 12,9 prosentissa.

Viime vuonna kuluttajahintojen vuosi-
inflaatio oli korkeimmillaan maaliskuussa, 
jolloin hinnat kallistuivat 16,9 prosenttia edel-
lisvuoden maaliskuuhun verrattuna.

Kuluttajahintojen inflaation odotetaan 
edelleen hidastuvan tänä vuonna. Esimer-
kiksi venäläispankki Rosbank ennustaa 
vuosi-inflaation hidastuvan 8,5 prosenttiin 
maaliskuun loppuun mennessä. VTB Capital 
puolestaan ennustaa inflaation laskevan vuo-
den loppuun mennessä 7,8 prosenttiin, mikäli 
raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat pysyvät 
nykyisellä tasollaan.

RNS.Online, RBC, Prime/TD/8.2.2016

Ongelmaluottojen määrä 
kasvoi neljänneksellä 
viime vuonna

A Hoitamattomien kuluttajalainojen määrä 
kasvoi viime vuonna neljänneksellä. Tam-

mikuussa tällaisia kuluttajaluottoja oli lähes 
1,1 miljoonaa, kun niitä vuosi sitten oli vielä 
880 000. Viime tammikuussa venäläispankit 
myönsivät yhteensä 10,3 miljoonaa kulut-
tajalainaa, eli ongelmallisten lainojen osuus 
oli 10,5 prosenttia. Ongelmaluottojen osuus 
kaikista lainoista on kasvanut viime vuosina 
tasaisesti. Tammikuussa ongelmaluottojen 
osuus kääntyi lievään laskuun, sillä vielä jou-
lukuussa niiden osuus oli 10,8 prosentissa.

Venäjän keskuspankki määrittelee on-
gelmallisiksi sellaiset kuluttajalainat, joiden 
lyhennykset ovat vähintään 90 vuorokautta 
myöhässä.

Pankkisektorin analyytikkojen mukaan 
ongelmaluottojen osuuden kasvu vuonna 
2015 oli seurausta pankkien vuosina 2012–
2014 toteuttamasta luotonantopolitiikasta, 
jonka riskit alkoivat realisoitua taantuman 
iskiessä Venäjän talouteen ja kotitalouksiin. 
Luottojen takaisinmaksuongelmiin on vaikut-
tanut erityisesti reaalipalkan lasku.

CBR, RBC/TD/8.2.2016

Nabiullina: Vain talouden 
rakenneuudistus voi 
vakauttaa ruplan

A Venäjän keskuspankin pääjohtaja Elvira 
Nabiullinan mukaan ruplan kurssi vakau-

tuu vasta sen jälkeen, kun maan talouden ra-
kenne on monipuolistunut. Nabiullina kertoi 
asiasta uutistoimisto TASS:in haastattelussa.

Nabiullina totesi myös, että Venäjän ta-
loudessa oli viime vuoden loppupuolella 
havaittavissa elpymisen merkkejä. Öljyn maa-
ilmanmarkkinahintojen lasku vuoden alussa 
käänsi kuitenkin myös Venäjän talousluvut 
pakkaselle.

Keskuspankin pääjohtajan mukaan kes-
kuspankin ei tulisi kokonaan luopua mahdol-
lisista valuuttainterventioista. Keskuspankin 
tulisi tukea ruplaa erityisesti sellaisissa ta-
pauksissa, kun maan finanssimarkkinoiden 
tasapaino on uhattuna.

– Keskuspankki voi kiristää rahapolitiik-
kaansa, mikäli öljyn hintakehityksen negatii-
visin skenaario toteutuu, Nabiullina sanoi.

TASS, VZ.ru/TD/12.2.2016

Mobius: ”Halvasta 
öljystä voi olla Venäjälle 
myös hyötyä”

A Öljyn maailmanmarkkinahintojen on 
painanut Venäjän talouden taantumaan 

ja heikentänyt sijoittajien uskoa maan mark-
kinoihin. Hintojen laskusta voi olla Venäjälle 
kuitenkin myös hyötyä, uskoo kehittyvien 
markkinoiden analyytikko Mark Mobius.

— Kolikolla on aina kaksi puolta ja öljyn 
maailmanmarkkinahintojen lasku voi osoit-
tautua vielä siunaukseksi, mikäli Venäjä on-
nistuu uudistamaan talouden rakennetta niin, 
että riippuvuus raaka-aineiden maailman-
markkinahinnoista vähenee, Mobius kom-
mentoi Bloombergille.

Mobiuksen mukaan Venäjän pörssimark-
kinat ovat nyt alihinnoiteltuja ja hän näkee 
kehittymismahdollisuuksia lähes kaikilla sek-
toreilla. Samalla hän kuitenkin huomauttaa, 
että nämä mahdollisuudet jäävät toteutumatta 
niin kauan kun lännen asettamat Venäjän 
vastaiset talouspakotteet ovat voimassa, sillä 
Venäjän markkinoiden kasvun päätekijöitä 
ovat ulkomaiset investoijat.

Venäläiset sijoittajien näkökulmasta alhai-
sesta öljyn hinnasta syntynyt tilanne on sen 
sijaan kehno, sillä valtio voi budjettivajeesta 
johtuen leikata erilaisia investointitukijaan, 
Mobius arvioi.

Vedomosti/TD/14.1.2016
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rent-öljyn maailmanmarkkinahinta sinnitteli vielä 
elo-lokakuussa vajaassa 50 dollarissa, mutta lähti mar-
raskuun alkupuolella jyrkkään laskuun. Tammikuussa 
raakaöljyn (Brent) keskihinta oli 30,7 dollaria barrelil-
ta, eli se oli laskenut marraskuusta noin 30 prosenttia. 
Ruplan kurssin riippuvuus-suhde öljyn hinnasta on 

viime kuukausina vahvistunut ja volatiliteetti, eli heiluntaväli kas-
vanut. Ruplan keskikurssi on liikkunut lähes samaan tahtiin öljyn 
hintojen kanssa ja tammikuussa sen eurokurssissa nähtiin jopa 
neljän prosentin päiväkohtaisia heilahteluja. 

Samalla kun rupla on jatkanut heikkenemistään suhteessa 
euroon ja dollariin, ulkomailta Venäjälle tuotujen tuotteiden rup-
lahintoja on jouduttu nostamaan, mikä on osaltaan kiihdyttänyt 
inflaatiota. Vielä viime vuoden lopulla tammi-huhtikuun inflaation 
ennustettiin hidastuvan noin pariin prosenttiin, mutta helmikuus-
sa ennusteita on jouduttu nostamaan jo vähintään neljään prosent-
tiin. Viime kevääseen verrattuna inflaatio-odotukset ovat sentään 
vielä toiveikkaammat, sillä vuoden 2015 tammi-huhtikuussa kulut-
tajahinnat nousivat lähes kahdeksan prosenttia. 

Ruplan kurssivaihtelun 
vaikutus liiketoimintaan

Ruplan kurssin heikkeneminen ja sen voimakas heiluminen 
ovat aiheuttaneet päänvaivaa Venäjän-vientiä harjoittaville yri-
tyksille ja sellaisille Venäjällä toimiville tuotantolaitoksille, joiden 
valmistamien tuotteiden raaka-aineet tuodaan pääosin ulkomailta. 
Venla kysyi jäseniltään, miten suomalaiset yritykset ovat tilanteessa 
toimineet ja minkälaisilla keinoilla ne ovat suojautuneet valuutta-
riskiltä. 

”Käytämme hinnoittelussa euroa pohjana, joten osin hinta on 
ruplamääräisesti kasvanut. Näin on ollut pakko toimia, koska osa 
käyttämistämme materiaaleista tulee Suomesta. Olemme siirtäneet 
materiaaliostoja Venäjälle niiltä osin kuin se on ollut mahdollista 
ja näin pyrimme irti euron suorasta vaikutuksesta ostoissa kun 
loppuasiakkaamme kanssa käydään kauppaa ruplilla. Lisäksi pit-
kiin projekteihin on kirjattu ehto, jolla ruplahintaa tarkistetaan, jos 
kurssi heiluu yli sovitun.”

• Jouni Niinikoski, OOO Skaala (Venäjä) toimitusjohtaja

B
Teksti Taneli Dobrowolski
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”Ruplan heikkenemisellä on monenlaisia vaikutuksia Fazerille. 
Makeistuotteemme valmistetaan Suomessa ja viedään Venäjälle, 
joten niiden hinnoitteluun ruplan heikkenemisellä on suuri vai-
kutus. Suklaan myyntimäärät ovat hinnankorotuksista huolimatta 
kasvaneet Venäjällä. Venäjällä myytävistä leipomotuotteistamme 
lähes kaikki valmistetaan siellä, josta myös suurin osa niiden 
raaka-aineista tulee, joten niiden hinnoitteluun ruplan heikkene-
minen vaikutta lähinnä tuontiraaka-aineiden osalta. Toki Venäjän 
voimakas inflaatio vaikuttaa myös leipomotuotteiden kustannuk-
siin ja hinnoitteluun. Edellisten lisäksi ruplan heikkeneminen 
vaikuttaa euromääräisten investointihyödykkeiden hankintahin-
toihin, joten investoinnit ovat aiempaa kalliimpia. Valuuttakehitys 
vaikuttaa myös Venäjän liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen Fa-
zerin euromääräisessä konsernitilinpäätöksessä: vaikka liikevaihto 
ja tulos paranisivat Venäjällä, ne saattavat euromääräisinä laskea. 
Valuuttakurssisuojausta Fazer ei ruplan osalta juurikaan tee nykyi-
sessä taloustilanteessa, jossa suojauskustannus on noussut poikke-
uksellisen korkeaksi.”

• Jouni Grönroos, Fazer-konsernin talous- ja varatoimitusjohtaja

”Ruplan heikentyminen näkyy kauppayrityksille pääosin asiak-
kaiden ostovoiman heikentymisen kautta. Tuontituotteiden kal-
listuminen lisää inflaatiota samaan aikaan kuin palkankorotukset 
ovat pieniä tai niitä ei tehdä ollenkaan. Ostovoiman heikentymisen 
vaikutus on samanlainen kaikille kaupan toimijoille, joten emme 
ole siinä suhteessa erityisessä asemassa verrattuna venäläisiin 
ketjuihin. Keskon kaupoissa tuontituotteiden osuus ei juurikaan 
poikkea siitä mikä niiden osuus on venäläisissä kauppaketjuissa. 
Ostamme siis valtaosin ruplissa ja myymme ruplissa kuten venäläi-
setkin ketjut. Siltä osin kuin valuuttariskiä on, olemme tehneet jo 
useamman vuoden ajan aktiivista valuuttariskien suojausta.”

• Kari Heiskanen, Ruokakeskon Venäjän maajohtaja
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Jan-16 30,7 84,8
Dec-15 37,97 75,8
Nov-15 44,27 69,9
Oct-15 48,43 71,0
Sep-15 47,62 75,0
Aug-15 46,58 72,8
Jul-15 56,56 63,0
Jun-15 61,48 61,1
May-15 64,08 56,3
Apr-15 59,52 57,4
Mar-15 55,89 65,4
Feb-15 58,1 73,3
Jan-15 47,76 75,3
Dec-14 62,34 68,8
Nov-14 79,44 57,7
Oct-14 87,43 51,8
Sep-14 97,09 49,0
Aug-14 101,61 48,1
Jul-14 106,77 47,0

Jun-14 111,8 46,9
May-14 109,54 47,8
Apr-14 107,76 49,2
Mar-14 107,48 50,0
Feb-14 108,9 48,1
Jan-14 108,12 46,1
Dec-13 110,76 45,0
Nov-13 107,79 44,2
Oct-13 109,08 43,7
Sep-13 111,6 43,5
Aug-13 111,28 44,0
Jul-13 107,93 42,8
Jun-13 102,92 42,6
May-13 102,56 40,5
Apr-13 102,25 40,8
Mar-13 108,47 39,9
Feb-13 116,05 40,4
Jan-13 112,96 40,3

 BRENT EUR/RUB

Helmikuussa markkinoille alkoi virrata joitain signaaleja öljyn maa-
ilmanmarkkinahintojen mahdollisesta vakautumisesta. Eräs niistä 
oli Venäjän, Saudi-Arabian ja eräiden muiden öljyntuottajamaiden 
helmikuun puolivälissä tekemä päätös jäädyttää öljyntuotantonsa 
tammikuun 2016 tasolle. Markkinat suhtautuivat päätökseen kui-
tenkin kahtiajakoisesti, sillä öljyn globaali tuotanto pysyy päätök-
sestä huolimatta lähes ennätystasolla ja siis edelleen suurempana 
kuin öljyn nykyinen kysyntä. 

Helmikuussa öljyn maailmanmarkkinahinnat ovat liikkuneet 
30–35 dollarin tuntumassa ja ruplan eurokurssi Moskovan pörs-
sissä on ollut keskimäärin 86 ruplaa, eli reilun prosentin heikompi 
kuin tammikuussa. Vaikka sopimus ei siis markkinoita varsinaisesti 
riemastuttanut, on se siitä huolimatta vähintäänkin psykologinen 
merkki siitä, että öljyntuottajamaat voivat tarvittaessa istua kokous-
pöydän ääreen tuotantokiintiöistä sopiakseen. Mikäli sopimukseen 
tuotantokiintiöiden jäädyttämisestä lähtee useampia suuria öljyn-
tuottajamaita, saatetaan keväällä jo hyvinkin nähdä maltillista nou-
sua öljyn maailmanmarkkinahinnoissa. H
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SVKK:SSa TaPahTUU

aana Rekolainen (s.1961) on monille SVKK:n 
jäsenille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille 
tuttu kasvo, sillä hän on työskennellyt SVKK:ssa 
vuodesta 2009 alkaen. Aluksi Rekolainen toimi 
projektijohtajana ja markkinapalveluista ja kan-
sainvälistymishankkeista vastaavana johtajana 
ja vuodesta 2013 alkaen varatoimitusjohtajana 
vastuualueenaan yrityspalvelut ja niiden kehit-

täminen. 
Jaana Rekolaisen taustalla on rautaista käytännön 

kokemuksen kautta hankittua Venäjä-osaamista. 
Ennen tuloaan SVKK:n palvelukseen hän työskenteli 
lähes 20 vuotta rakennuskonserni SRV:n palveluk-
sessa monipuolisissa Venäjän-toimintojen tehtävissä, 
muun muassa yhtiön Moskovan edustuston pääl-
likkönä. Työuraan kuuluvat myös Finlayson Forssa 
Oy:n vientipäällikön tehtävät vuosina 2006–2008. 

Mutta tutustutaanpas tarkemmin uuteen toimi-
tusjohtajaan.

Mitä kätkeytyy Jaana Rekolaisen 
työroolin taakse?
– Olen lähtöisin Joensuusta ja karjalaisuus on minul-
le edelleen tärkeä asia. Joensuussa kävin myös kaikki 
kouluni ja valmistuin filosofian maisteriksi Joensuun 
yliopistosta venäjän kieli pääaineena. Venäjän po-
lulle ajauduin ihan sattuman kautta. Koulussamme 

Jaana Rekolainen 
saa johtaakseen 

hyvässä iskussa olevan SVKK:n
Teksti  Pirjo Peltola • Kuva  Kati Länsikylä / SVKK

SVKK:n uusi toimitusjohtaja Jaana Rekolainen ottaa ohjat 

käsiinsä 1. huhtikuuta,  kun 18 vuotta kauppakamaria luotsannut 

Mirja Tiri siirtyy aktiiviseksi eläkeläiseksi.

oli perustettu venäjän kielen ryhmä, mutta siihen ei 
saatu riittävästi oppilaita. Rehtori tuli minua käytä-
vällä vastaan ja houkutteli mukaan. Siitä tämä matka 
sitten alkoi!

Perheessämme on kolme lasta. Kaksi aikuista lasta 
asuu jo omillaan ja kotona on vielä lukiota käyvä 
poika. Aviomieheni työskentelee pankkialalla.

Pyrin pitämään kuntoani yllä treenamalla kun-
tosalilla, sauvakävelyillä ja kesällä harrastan myös 
kevyttä golffailua. Vapaa-aikana matkustelen ja vie-
tän rentoa maalaiselämää perheen kanssa. Kulttuuria 
harrastan aina mahdollisuuksien mukaan: käyn teat-
terissa, konserteissa ja taidenäyttelyissä. 

Ihan oma juttuni ovat runot. Rentouden lukemal-
la runoja ja myös kerään runokirjoja. Tässä harras-
tuksessa innoittajana on äitini, joka on lapsuudessani 
lukenut minulle paljon runoja. Hän on aikoinaan 
esiintynyt paljon runonlausujana ja vielä kahdeksan-
kymppisenä muistaa ulkoa kymmeniä runoja. 

Millaisen SVKK:n sait johdettavaksi?
– Sain johdettavakseni kaikinpuolin hyvässä iskussa 
olevan SVKK:n. Meillä on todella hyvin viritetty 
ja asiantunteva organisaatio sekä Suomessa että 
Venäjällä. Asiantuntevan tiimin lisäksi meillä on 
monipuolinen ja laaja jäsenverkosto ja asiakaskunta. 
Voimme olla myös ylpeitä siitä, että yritykset ovat 

J
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olleet tyytyväisiä palveluumme. Toiminnan laatu on 
korkea. Merkittävä tunnustus työstämme on se, että 
saimme tämän vuoden alusta alkaen hoidettavak-
semme julkisesti rahoitetut kansainvälistymispalve-
lut Venäjälle. 

Myös SVKK:n talous on tasapainossa. Ainoat 
haasteet tällä hetkellä tulevat ulkoapäin. Venäjän 
taloustilanne ja Suomen ja Venäjän-välisen kaupan 
tilanne haastaa nyt juuri sekä yrityksiä että meitä. 
Toisaalta epävakaa tilanne korostaa sitä, että pal-
veluillemme on aivan erityistä tarvetta. Nyt hyvät 
neuvot ovat arvokkaita. Yritykset tarvitsevat puolu-
eetonta tietoa markkinoista ja uusista liiketoiminta-
mahdollisuuksista ja myös siitä, miten toimia muut-
tuvassa toimintaympäristössä. 

Millainen johtaja olet?
– Olen tekevä johtaja. En johda porukkaa niinkään 
edestäpäin, vaan olen mukana samassa tekemisen 
rivissä. Pidän siitä, että minua haastetaan ja asioita 
kyseenalaistetaan. Ei pidä tyytyä tekemään asioita 
aina vanhalla tavalla. Haluan innostaa siihen, että 
koko tiimi on mukana kehittämässä toimintaa ja tuo 
uusia ideoita ja siten uudistaa toimintaa sisältäpäin. 
Teen parhaani, että meillä olisi avoin ja luottavainen 
ilmapiiri, jossa sallitaan myös virheet. Pidän tärkeä-
nä, että työyhteisössämme ihmisillä on turvallinen 
olo tehdä töitä.

Mitä odotat tulevaisuudelta?
– SVKK:n toimintaan kohdistuu nyt todella paljon 
odotuksia. Ensinnäkin meidän täytyy suoriutua kun-
nialla meille uskotusta julkisesta tehtävästä niin, että 
pystymme aidosti auttamaan suomalaisia yrityksiä 
Venäjällä markkinoilla. Meidän on panostettava 
jatkuvaan uudistumiseen ja siihen, että pystymme 
pitämään jäsenemme mukana tässä toiminnassa. On 
tärkeää, että yritykset kokevat saavansa todellista 
hyötyä jäsenyydestä. 

Yksi keskeinen tehtävämme on auttaa yrityksiä 
näkemään Venäjän markkinoiden mahdollisuudet 
myös pidemmällä aikajänteellä. Nyt tilanne on mo-
nille hankala ja vaatii sopeutumista, mutta pelikenttä 
saattaa muuttua. 

Meillä on kahdenlainen missio: toisaalta tehtä-
vämme on kaivaa markkinoilta uusia mahdollisuuk-
sia ja toisaalta auttaa ja tarjota ratkaisumahdolli-
suuksia erilaisissa käytännön haasteissa, joita toimin-
taympäristön muutokset tuovat eteen. 

Tulevaisuuden haaste saattaa piillä myös siinä, 
että suomalaisten yritysten pitäisi löytää ihan uuden-
laisia tapoja toimia Venäjän markkinoilla. Vanhat 
opit eivät välttämättä enää pure. Nythän on jo näh-
tävissä hyviä esimerkkejä siitä, kuinka yritykset lo-

kalisoivat toimintoja ja rakentavat 
uusia yhteistyöverkostoja. Jatkossa 
kaikki yritykset eivät ehkä enää 
pärjää puhtaalla vientitoiminnalla, 
vaan tarvitaan erilaisia liiketoi-
mintamuotoja ja yhteistyötä ve-
näläisten kumppaneiden kanssa. 
Tässä kehityksessä yritysten pitäi-
si olla riittävän nopeita. 

Uudessa roolissa tarjoamme 
yrityksille maksutonta neuvon-
taa ja toivomme, että yritykset 
löytävät nämä palvelumme. 
Tämä tehtävä on täysin luon-
teva osa toimintaamme ja 
istuu hyvin osaamiseemme. 
Julkisia neuvontapalveluitam-
me täydentävät myös muut 
palvelumme kuten koulu-
tuksemme, jotka tarjoavat 
suoria vastauksia käytännön 
kysymyksiin. 

Olemme nyt entistä kiin-
teämpi osa Team Finland –toi-
mintaa ja olemme iloisia, että 
yhteistyö muiden Team Finland 
-toimijoiden kanssa on lähtenyt 
loistavasti käyntiin. 

Mikä asiat ovat 
sinulle tärkeitä – 
elämässä, työssä?
– Tärkeimpiä arvoja minulle 
ovat oikeudenmukaisuus ja 
se että voin luottaa niihin 
ihmisiin, joiden kanssa 
teen töitä tai elän. Hyvää 
pohjaa elämälle antavat 
myös karjalainen positii-
vinen elämänasenne ja 
usko tulevaisuuteen. H

”Uudessa roolissa tarjoamme 
yrityksille maksutonta neuvontaa 
ja toivomme, että yritykset 
löytävät nämä palvelumme.
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JÄSenYRITYS

Myllyn Paras Oy on perheyritys, jolla 
on vahva jalansija ja brändi koti-
maassa. Tunnettuja tuoteryhmiä 
Suomen markkinoilla ovat pastat ja 

pakastetakinat, joissa Myllyn Paras on markkinajoh-
taja. Mukavasti käyvät suomalaisille kaupaksi myös 
jauhot ja hiutaleet, joissa yritys on tällä hetkellä 
toiseksi suurin markkinoija. Yhtiön pääkonttori on 
Hyvinkäällä, jossa sijaitsevat myös yrityksen kaksi 
kotimaan tehdasta, mylly ja pakastetehdas. Työnte-
kijöitä koko konsernilla Suomessa ja Venäjällä on 
yhteensä yli 220. 

Venäjän-kauppaa Myllyn Paras on tehnyt jo 
70-luvulta alkaen. Venäjä on suurin vientimaa, mutta 
myllytuotteita viedään jonkin verran myös Baltian 
maihin ja Ruotsiin. 

Venäjällä Myllyn Paras Oy:n matkaa paikallisek-
si toimijaksi on vahvistanut käytännössä hankittu 
kokemus itänaapurin markkinoista. Brändin tunnet-
tuuden eteen on myös tehty määrätietoisesti töitä.

– Nämä ovat pitkiä prosesseja, eikä niiden te-
keminen ole helppoa eikä välttämättä onnistu edes 
rahalla. Joskus tarvitaan sitä, että on paikalla oikeaan 
aikaan, silloin kun markkinat ovat otolliset, Myllyn 
Paras Oy:n toimitusjohtaja Pekka Savela selventää.

Reppu selässä Venäjää kiertämään 
Pekka Savela kertoo, että 90-luku oli Venäjän-kau-
passa menestyksellisen viennin aikaa. Kaupankäyn-
nin huippuvuosi oli 1997, jolloin kaikki suomalaiset 

Myllyn Paras 
jauhaa nyt Venäjällä
Teksti  Pirjo Peltola • Kuvat  Myllyn Paras

alkusyksyllä 2015 juhlittiin Myllyn Paras Oy:n hiutaletehtaan 

virallisia vihkiäisiä Moskovassa. Paikallisen toiminnan 

käynnistäminen osui sopivasti tilanteeseen, jossa Venäjän 

tuonninkorvauspolitiikka on entisestään aktivoitunut. 

myllyt veivät neljänneksen tuotteistaan Venäjälle. 
Savelan yhtiö vei sinne kaikkia tuotteitaan: makaro-
neja, spagettia, hiutaleita ja jauhoja.

– Itse laitoin repun selkään vuonna 1993 ja lähdin 
kiertämään Venäjää. Viisi vuotta kiersin aktiivisesti 
ja loin tuotteillemme jakeluverkoston. Osa näistä 
jakelijoista on edelleen mukana. Silloin rakensimme 
myös brändimme tunnettuuden. Oli erinomaisen 
otollinen tilanne päästä myymään tuotteita lähes 
neitseelliseen markkinaan, jossa tavaramerkkejä oli 
vielä vähän. Länsimaiseen tuotteeseen yhdistettiin 
automaattisesti myös korkea laatu – erityisesti suo-
malaisilla tuotteilla oli hyvä maine. 

Hyvien vuosien jälkeen viljatuotteiden kauppa 
törmäsi kuin seinään vuonna 1998, käännekohdan 
päivämääränkin Savela muistaa tarkasti: 17. elokuuta. 

– Ruplan romahduksen jälkeen venäläiset kor-
vasivat nopeasti tuontitavarat omalla tuotannollaan. 
Paikalliset myllyt investoivat länsimaisiin laitteisiin 
ja syntyi omaa tuotantokapasiteettia. Nopeimmin 
tuonninkorvaus näkyi pastatuotteissa ja jauhoissa. 
Tuoteryhmä, jossa siinä tilanteessa parhaiten pärjä-
simme ja pärjäämme edelleen, oli hiutaleet. 

Jo 2000-luvun alkupuolella Savelalle kirkastui 
tosiasia, että pitkässä juoksussa Suomesta toimit-
tamalla kilpailukyky on heikko. Savela laskee, että 
kilpailijoihin nähden vientitoimituksilla lähdetään 
noin 20–25 prosentin takamatkalta, sillä pelkästään 
tuontitulli on 10 prosenttia ja rahtikustannukset 
vievät vähintään toiset 10 prosenttia. Tilanne ei ole 
hyvä, varsinkin kun kysymyksessä on verrattain 
matalan jalostusasteen elintarvike. 

Muuttuvassa markkinatilanteessa toimintamalli 
oli arvioitava uudelta kantilta. Vaihtoehtoja oli käy-
tännössä kaksi. 

– Ajattelimme, että meidän on joko luovuttava 
markkinasta tai tuotantoa täytyy lokalisoida. Valit-
simme jälkimmäisen. 
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Ideasta 
toteutukseen
Myllyn Paras päätti 
lokalisointihankkees-
saan keskittyä hiutale-
tuotteisiin, joille tuntui 
olevan kysyntää Venäjän 
markkinoilla. Näin sai 
lähtölaukauksen noin 
35 miljoonan investointi 

uuteen hiutaletehtaaseen.
– Tehdashankkeessa päädyimme green field –rat-

kaisuun eli päätimme rakentaa itse. Nopeampi vaih-
toehto olisi ollut ostaa valmis yritys. Tiesimme toki, 
että se on pitkä prosessi, jossa on hankaluutensa. 

Ensimmäinen tehtävä oli tontin hankinta. Sopiva 
paikka löytyi Moskovan liepeiltä Domodedovosta, 
missä lähellä ovat myös tuotteiden isoimmat markki-
nat. Seuraavia etappeja olivat projektin suunnittelu, 
lupien hankinta, mukaan lukien valtion tarkastusvi-
ranomaisilta saatavat lausunnot, ns. valtion eksper-
tiza, itse toteutus ja lopuksi käyttöönottovaihe, joka 
Venäjällä on myös viranomaisprosessi. 

– Rakentamista emme halunneet aloittaa ennen 
virallista rakennuslupaa. Tiesimme, että maan tapa 
on toteuttaa rakennushankkeet niin, että kuokka 
lyödään maahan, vaikka virallista lupaa ei ole vielä 
saatu. Ulkomaisena toimijana emme halunneet ottaa 
riskiä. Projektimme on toteutettu viranomaismää-
räysten mukaan, by the book, vaikka se on ollutkin 
hitaampi tie. 

Viranomaisten kanssa asioiminen sujui Savelan 
mukaan asiallisesti. Ainoa hankaluus oli, että lupien 
saaminen vei paljon aikaa, mikä piti ottaa huomioon 
projektin suunnittelussa. 

– Venäjän rakennuslupaprosessi perustuu neuvos-
toaikaiseen suunnittelukulttuuriin ja byrokratiaan. 
Kun haet rakennuslupaa, se ei koske pelkästään 

rakennusta, vaan viranomaisille täytyy näyttää jo-
kainen tehtaaseen tuleva yksittäinen kone ja laite, 
laitetyyppi ja funktio, mitä kyseinen laite tekee. Käy-
tännössä koko tehdaskokonaisuus a:sta ö:hön täytyy 
olla suunniteltuna, kun hakemus viedään valtion 
tarkastusviranomaiselle. 

Savela on tyytyväinen kokonaisuuteen, vaikka ai-
kataulu hieman venyi alkuperäisestä. Kaikkiaan pro-
jekti kesti noin viisi vuotta. Moskovan hiutalemyllyn 
kaupallinen tuotanto alkoi jo huhtikuussa 2015 ja 
suurempaan tietoisuuteen hanke nousi, kun syksyllä 
juhlistettiin virallisia vihkiäisiä.

Venäjän markkinoilla
Savela ei katsele Venäjän markkinoita ruusunpunais-
ten silmälasien läpi. Markkinoiden kehitys ei hänen 
mukaansa juuri nyt suuria lupaile ja fakta on, että 
ihmisten ostovoima ei kasva. 

– Kun aloitimme tehdashankkeen, arvelimme, 
että meillä on 50 miljoonaa potentiaalista venäläista 
asiakasta. Nyt sanoisin määrän pienentyneen noin 30 
miljoonaan ja se voi lähivuosina supistua vielä lisää. 

Lokalisointi on Savelan mukaan erityisesti nyky-
tilanteessa kääntynyt Myllyn Parhaan vahvuudeksi. 
Yrityksellä on selvästi etulyöntiasema tuonnin varas-
sa toimiviin kilpailijoihin. 

– Olosuhteet huomioon ottaen Venäjän tehtaam-
me toiminta on lähtenyt liikeelle kohtuullisesti. Yksi 
presidentin jo viisi vuotta sitten lanseeraamista kehi-
tysohjelmista on ollut oman elintarviketeollisuuden 
kehittäminen. Tässä trendissä me olemme nyt muka-
na. Venäjän tuotantomme sopii erinomaisesti myös 
virallisen Venäjän tämän päivän tahtotilaan. 

Myllyn Parhaan tuotteet kuuluvat Venäjällä 
premium-tason elintarvikkeisiin, joiden hinnat ovat 
noin 20-30 prosenttia perustarjontaa korkeampia. 
Myydyimpiä tuotteita ovat pikakaurahiutaleet. Kau-
rahiutaleita ja muita tuotteita myydään kaikkien 

”Venäjän 
tuotantomme sopii 
erinomaisesti myös 
virallisen Venäjän 
tämän päivän 
tahtotilaan. 
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isoimpien kauppaketjujen myymälöissä.Tuotteita 
on tarjolla myös alueellisten ketjujen kauppojen 
hyllyillä. Venäjän markkinoille lanseerattuja tava-
ramerkkejä ovat muun muassa 1928 -hiutaleet ja 
puuromerkit Тiger, Bio Bio ja Angry Birds.

– Tuotevalikoimallamme on laaja peitto Ve-
näjällä, mutta sen eteen täytyy tehdä myös töitä. 
Kaupan rakenne on Venäjällä hyvin erilainen kuin 
Suomessa. Vaikka esimerkiksi Magnitilla on 10 000 
kauppaa, niin sen markkinaosuus on silti vain 
5–6 prosenttia koko Venäjän markkinoista, sama 
koskee muita isoja ketjuja. Suomessa täytyy pärjätä 
kahden ison kanssa, muuten on ulkona. 

Tuotannon sovittaminen venäläiseen maku-
maailmaan on ollut Myllyn Parhaalle luontevaa. 
Suomalaisessa ja venäläisessä ruokakulttuurissa on 
paljon yhteistä. 

– Kaurahiutaleet ja puuro ovat yksi esimerkki 
siitä että venäläinen syö samoin kuin suomalainen. 
Puuro on Venäjällä samassa roolissa kuin Suomes-
sa. Esimerkiksi Saksassa aamiaispöydässä tarjoil-
laan mysliä, mutta puurokulttuuria ei ole. 

Savela muistuttaa, että Venäjä on ylivoimaisesti 
Euroopan suurin kulutustavaramarkkina, sillä 
yksistään Uralin länsipuolella asuu reilusti yli 100 
miljoonaa ihmistä. 

– Kun ottaa huomioon ruokakulttuurin ja lähei-
sen sijainnin, niin onhan se suomalaiselle elintar-
vikeyritykselle hyvin luonteva suunta. 

Raaka-aineet Venäjällä hankitaan paikallisesti, 
mutta helppoa se ei Savelan mukaan ole. 

– Laadukkaan raaka-aineen saatavuus on var-
masti ollut yksi syy, miksi elintarviketeollisuus ei 
ole etabloitunut Venäjälle laajemmassa mittakaa-
vassa. Venäjällä tuotetaan paljon viljaa ja kasvu-
olosuhteet ovat suotuisat. Määrä ei ole ongelma, 
mutta laatu on. Olemme kuitenkin pystyneet asian 
ratkaisemaan. 

Osa raaka-aineesta kasvatetaan Myllyn Parhaan 
omillla pelloilla, joita löytyy Kurskin alueelta 5 000 
hehtaarin verran. 

Panostukset markkinointiin
Venäjän kovasti kilpailluilla kuluttajamarkkinoilla 
markkinointi on keskeinen osa toimintaa. Brändin 
näkyvyydestä on huolehdittava jatkuvasti ja ajan 
henkeen pureutuvin keinoin. 

– Nyt juuri olemme tehostamassa internet-
näkyvyyttä ja sosiaalisen median käyttöä. Helmi-
kuun alussa käynnistimme myös reilun kuukauden 
kestävän radiokampanjan Radio Energyllä, jolla 
on Venäjällä laaja kuuluvuusalue. Kampanjassa 
kerroimme terveysvaikutteisesta Bio Bio –puuros-
tamme, johon on lisätty laktobakteeri. 

Oma nettisivut ovat Myllyn Parhaalle tärkeä 

viestintäkanava niin Suomessa kuin Venäjällä. Kävi-
jöitä pyritään jatkuvasti aktivoimaan eri tavoin. 

– Viime joulukuussa sivuillamme oli Suomessa 
puoli miljoonaa kävijää. Venäjällä tämän vuoden 
tavoitteemme on miljoona kävijää kuukaudessa. 

Savela kertoo, että mukana on oltu myös tärkeim-
millä messuilla kuten viimeksi helmikuussa järjeste-
tyillä Prodexpo –messuilla. 

Yrityskulttuurin haasteet
– Meillä oli osittain henkilökuntaa jo valmiina Venä-
jällä, koska ennen tehdasta meillä oli siellä myynti-
konttori ja oma jakeluvarasto. 

Uuden tehtaan johtotehtävissä on tällä hetkellä 
useita ekspatteja ja Pekka Savela on itse myös Venä-
jän yhtiön pääjohtaja. 

– Venäläinen yrityskulttuuri on johtajakeskeinen, 
mikä käytännössä tarkoittaa, että johtaminen siellä 
vaatii läsnäoloa. Oma työaikatauluni on sellainen, 
että kolme viikkoa olen Venäjällä ja viikon Suomessa. 

Savela on todennut, että vaikka paikallisesti on 
paljon hyviä ajatuksia kehittää organisaation toimin-
taa, niin useimmiten kuitenkin käy niin että kysy-
mykset tulevat pääjohtajan ratkottaviksi. 

– Organisaatio pitää rakentaa siten, että sieltä 
löytyy aina oikea tieto ja tuki päätöksenteolle. Vali-
tettavasti tyypillistä on, että asia heitetään vaillinaisin 
tiedoin pääjohtajan päätettäväksi, jolloin sinne saa-
daan siirrettyä myös vastuu. Silloin päätös ei aina ole 
liiketoiminnan kannalta paras. On hyvä olla mah-
dollisimman paljon itse mukana päättämässä asioista 
– varsinkin niistä asioista, joissa raha liikkuu ja jotka 
ovat oleellisia yrityksen liiketoiminnan kannalta. 

Minkälaisen vinkin Pekka Savela antaa Venäjälle 
tuotannon lokalisointia suunnitteleville yrityksille? 

– Painotan vahvasti omistajan ja ylimmän johdon 
läsnäoloa. Se on oppi, jonka olen saanut tästä pro-
jektista. Asiat pitää nähdä omin silmin ja itse pitää 
asettaa ne kysymykset, mitä haluat organisaatiolta. 
On tärkeää pitää asiat yksinkertaisina ja mennä itse 
mukaan päätöksentekoon eikä delegoida liikaa. Mis-
sään tapauksessa ei pidä etääntyä niin paljon, ettei 
ole selvillä mitä Venäjän organisaatiossa tapahtuu. Ei 
pidä uskoa kaikkia tarinoita, vaan asiat pitää voida 
itse todeta. Usein on niin, että ylimmälle johdolle 
halutaan kertoa vain mukavat asiat ja ne negatiiviset, 
mutta tärkeät asiat eivät tule tietoosi.

Myllyn Paras Oy on perheyritys, jossa Pekka Sa-
vela on toisen polven yrittäjä ja pääomistaja. Savela 
pitää perheyrityksen yhtenä tärkeimpänä vahvuutena 
juuri omistajan läsnäoloa ja ylimmän johdon vahvaa 
sitoutumista projekteihin. 

– Kun ajatellaan toimimista Venäjällä niin nämä 
ovat aika olennaisia asioita, Savela toteaa. H

Myllyn Paras Oy:n his-
toria alkaa jo vuodesta 
1928, jolloin Hyvinkään 
Seudun maanviljelijät 
perustivat kauramyllyn, 
joka sai nimeksi Tuotta-
jain Mylly Oy. Vähitellen 
toiminta laajeni ja tuo-
tevalikoimaan liittyivät 
ohra, ruis ja vehnä. 
70-luvun alusta yhtiö on 
toiminut perheyrityk-
senä. Leipomotoiminta 
tuli kuvioihin mukaan 
1978, kun Marian kondi-
toria ostettiin Valiolta. 
Pastatuotanto aloitettiin 
vuonna 1979 ja sen 
myötä alkoi myös vienti 
Neuvostoliittoon. 
Myllyn Paras -tuotemer-
kin yhtiö otti käyttöön 
80-luvun alkupuolella 
samalla kun se lansee-
rasi markkinoille Myllyn 
Paras -makaronin. 
Vuonna 1997 yhtiö 
uudisti toimintaansa 
merkittävästi: luovuttiin 
leipomotoiminnasta 
ja päätettiin keskittyä 
myllytoimintaan, pas-
tanvalmistukseen sekä 
leivonnaispakasteisiin. Ja 
seuraavana vuonna 1998 
Myllyn Paras -tuotemer-
kistä tuli yhteinen nimi 
koko konsernille

Myllyn Paras 
tänään: 
Konseriin kuuluvat mylly 
ja pakastetehdas Hyvin-
käällä sekä Moskovan 
alueelle Domodedovoon 
rakennettu moderni 
hiutalemylly, joka aloitti 
toimintansa vuonna 
2015. 
Suomessa Myllyn Paras 
on pasta-tuoteryhmässä 
markkinajohtaja yli 50 
prosentin markkina-
osuudella ja pakastetai-
kinoissa 70 prosentin 
osuudella. Jauhotuot-
teissa yritys on kotimaan 
markkinoiden toiseksi 
suurin toimija. 
Konsernin vuoden 
2015 liikevaihto oli 57,6 
miljoonaa euroa ja 
työntekijöiden määrä oli 
kaikkiaan yli 220. 
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OLETKO VIEMÄSSÄ LAITTEISTOA 
TAI PERUSTAMASSA TEHDASLAITOSTA

VENÄJÄLLE?

Oy Hacklin Hamiko Ltd on Venäjän ja IVY-maiden logistiikkaan erikoistunut yritys, jolla on 
oma jalansija ja vahvat palvelukonseptit Venäjällä. Yrityksemme on perustettu 

vuonna 1985, olemme toimineet Venäjällä vuodesta 2000 alkaen.

Vahvuutenamme on mm. laitteiden, tuotantolinjojen ja kokonaisten tuotantolaitosten 
siirtämisen kuljetuslogistiikan suunnittelu ja maahantuonnin toteutus. Osallistumme 

mielellämme projektisuunnitteluun sekä tarjoamme ajankohtaista tietoa 
vientiä koskevissa kysymyksissä.

HAMINA • KOTKA • HELSINKI • PORI • MOSKOVA • PIETARI • HAMPURI • SHANGHAI • HONGKONG

Hannu Pesonen, toimitusjohtaja 
puh.+358 50 042 3564   

Tatyana Parkko, asiantuntija
puh.+358 44 991 2801

sales@hamiko.fi 
www.hamiko.fi OTA YHTEYTTÄ!

“Skaalan ja Hacklin Hamikon yhteistyö alkoi syksyllä 2014 Skaalan Pietarin ikkunatehtaan 
rakennusvaiheessa. Hamiko hoiti tehtaan koneiden ja laitteiden kuljetukset Suomesta ja 
vastasi tullauksesta ja huolinnasta. Tehtaan laitekannan viennissä tarvittiin huomattava 

määrä dokumentteja eri viranomaistahoja varten ja tässä valmistelussa 
Hamikon osaamisesta oli paljon hyötyä.

Hyvin valmistellun ja selkeän dokumentaation ansiosta kaikki laitekuljetukset sujuivat ilman 
ongelmia ja viiveitä. Tehdasprojektimme valmistui suunnitelmien mukaan joulukuussa 2014. 

Hyvä yhteistyömme jatkuu viikoittaisilla materiaali- ja komponenttitoimituksilla Suomesta 
Skaalan Pietarin ikkunatehtaalle.” 

Hannu Hautanen, markkinointijohtaja • Skaala Group Oy

ASIAKKAITAMME



24

JÄSenYRITYS

ponor perusti venäläisen tytä-
ryhtiönsä Uponor Rus AO:n 
20 vuotta sitten. Siitä lähtien 
yhtiö on aktiivisesti toimit-
tanut Venäjän markkinoille 
talo- ja ympäristötekniikan 
järjestelmiä erilaisiin raken-
tamis-, remontti- ja infrara-

kentamisen kohteisiin. Tänä päivänä yhtiö kuuluu 
Venäjän kymmenen suurimman talotekniikkatoimit-
tajan joukkoon. Uponor Rus-tytäryhtiön pääjohtaja 
Dmitryi Virtšenko toteaa, että paikallisen läsnäolon 
ansiosta markkinoiden ja kysynnän muutoksiin on 
voitu reagoida joustavasti kehittämällä uusia ainut-
laatuisia teknologisia ratkaisuja, joille ei ole paikallis-
ta vastinetta. 

Alan kilpailu on kovaa, mutta Uponor on on-
nistunut erottautumaan sekä venäläisistä että ulko-
maisista kilpailijoistaan tuotteiden laadulla, palve-
lutasolla sekä järjestelmäratkaisujen hinnoittelulla. 
Uponorin tuotteiden tärkeimpiä laatutekijöitä ovat 
Virtšenkon mukaan niiden erinomainen soveltuvuus 
Venäjän ilmasto-olosuhteisiin ja yli 50 vuoden käyt-
töikä. Lisäksi järjestelmät on helppo asentaa ja ne 
ovat käytännössä lähes huoltovapaita. 

UPonor 
aloitti tuotannon Venäjällä

Teksti  Inga Kairo • Käännös  Pirjo Peltola • Kuvat  Uponor

Vuoden 2015 lokakuussa Uponor avasi ensimmäisen tehtaansa 

Venäjälle. Uusi tuotantolaitos on suunniteltu tuottamaan 

vuosittain miljoona metriä ecoflex-eristeputkea paikalliseen 

lämmönjakeluun sekä vastaamaan Venäjän ja muiden IVY-

maiden kasvavaan kysyntään. 

Venäjän markkinat houkuttelevat

Uponor pitää Venäjää tulevaisuuden markkinana, 
joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Viime vuoden 
lokakuussa yhtiön ensimmäinen Venäjän tehdas 
aloitti toimintansa Annolovossa Leningradin alueel-
la. Tehtaassa valmistetaan lämpöeristeputkia, joiden 
tärkein markkina löytyy lähialueilta. Uponorin ar-
vion mukaan Venäjän lämpöverkoista noin 60 pro-
senttia on huonokuntoisia. Tässä tilanteessa korkean 
teknologian energiatehokkaiden tuotteiden kysyntä 
on kasvussa, erityisesti asuntosektorilla. Annolovon 
tehtaan tuotanto vastaa juuri tähän kysyntään.

– Tehtaan avaaminen Leningradin alueella tarjoaa 
meille mahdollisuuden optimoida toimitusketjut ja 
jatkaa tehokkaan jakelijaverkoston rakentamista. 
Meillä on hyviä ja pitkäaikaisia liikesuhteita tällä alu-
eella ja perinteisesti myös läheiset suhteet Suomen 

U



25

kanssa. Uponorin ensimmäinen Venäjän toimisto 
avattiin nimenomaan Pietariin, Dmitryi Virtšenko 
kertoo. 

Uuden tehtaan rakentaminen kesti noin vuoden. 
Rakentamisessa hyödynnettiin Uponorin omia 
energiatehokkaita järjestelmiä. Dmitryi Virtšenkon 
mukaan rakennusvaiheen aikana ei tullut vastaan 
minkäänlaisia ongelmia, sillä alueen hallinto tukee 
investointihankkeita, jotka kehittävät Leningradin 
alueen infrastruktuuria ja lisäävät sen taloudellista 
houkuttelevuutta. 

– Suunnitelmiemme mukaan tehdas tuottaa vuo-
dessa miljoona metriä putkea. Sillä määrällä pystym-
me kattamaan keskikokoisen venäläisen kaupungin 
lämpöverkoston tarpeet. Toistaiseksi meillä on käy-
tössä yksi tuotantolinja, mutta olemme matkamme 
alussa ja lähitulevaisuudessa tarkoituksenamme on 
laajentaa tuotantoa, Virtšenko tarkentaa yhtiönsä 
suunnitelmia. 

Virtšenkon mukaan jo kauan sitten laadittu ja 
hyvällä menestyksellä toteutettu Venäjä-strategia, 
jossa painopisteenä on toiminnnan lokalisointi, on 
osunut hyvin Venäjän tämän hetken tuonninkor-
vauspolitiikan tahtotilaan. Kun Uponorilla on nyt 
omaa tuotantoa Venäjällä, se voi paljon joustavam-
min tarjota ratkaisujaan suuriin venäläisiin raken-
nushankkeisiin.

Tehokas jälleenmyyntiverkosto
Uponor toimii Venäjällä kuten muissakin maissa 
jälleenmyyntiverkoston kautta. Yhtiö on kahden 
vuosikymmenen aikana onnistunut löytämään 
kumppaneita Venäjän kaikilta alueilta ja rakenta-
maan tehokkaan yhteistyömallin näiden kanssa. 
Energiatehokkaita järjestelmiä ei tarjota pelkästään 
jälleenmyyjille, vaan myös asennusliikkeille ja lop-
pukäyttäjille. Jokin aika sitten yhtiö alkoi kehittää 
vähittäismyyntiä yhdessä kumppaneiden kanssa: 
uusia myyntipisteitä on avattu Moskovaan ja sen 
lähiseuduille sekä Venäjän muille alueille. 

– Viime vuosina olemme onnistuneet ratkaise-
maan sen, miten säilytämme palvelumme korkean 
tason samalla kun myyntimme kasvaa. Nyt epäva-
kaan talouden aikana on tärkeä pitää kiinni saavu-
tetusta asemasta ja myös kasvattaa markkinaosuutta 
laajentamalla toimintaa uusille alueille, Dmitryi 
Virtšenko selvittää. 

Vuoden 2015 aikana talouskasvun hidastuminen, 
vähentyneet investoinnit ja rakentajien ja asun-
nonostajien vaikeudet saada pitkäaikaista rahoitusta 
vaikuttivat myös Uponorin toimintaan. Virtšenko 
huomauttaa, että merkittävä haaste oli myös ruplan 
kurssin romahtaminen. 

Yhtiön arvot
Uponorilla on Venäjällä noin 100 
työntekijää. Se on nuori ja tiivis 
työyhteisö. Suurin osa venäläisista 
asiantuntijoista on tullut yhtiön 
palvelukseen lähes koulun pen-
kiltä ja rakentaa nyt Uponorilla 
uraansa, mitä myös erityisesti 
arvostetaan yhtiössä. 

Dmitryi Virtšenko on työsken-
nellyt kahdeksan vuotta Uponor 
Rus -yhtiön pääjohtajana ja sinä 
aikana hän on oppinut hyvin 
tuntemaan ja omaksumaan suo-
malaisen yrityskulttuurin, jonka periaatteita emoyh-
tiö juurruttaa myös tytäryhtiöihin. Kiistattomia etuja 
ovat hänen mukaansa ennen kaikkea rehellisyys 
kumppaneita ja asiakkaita kohtaan sekä puhtaat ja 
läpinäkyvät liiketoimintakäytännöt.

Vihreää rakentamista 
Uponorin toiminnan perustana on ympristöystäväl-
lisyys, mitä toteutetaan yhtiössä globaalilla tasolla. 
Ympäristöystävällisyys otetaan huomioon myös 
raaka-aineiden hankinnassa. Jokaisella konsernin 
yhtiöllö on energiatehokkuussuunitelma ja vastuu 
sen toteuttamisesta. Dmitryi Virtšenkon mukaan 
tänä päivänä energiansäästö Venäjällä ei periaatteel-
lisesti eroa muiden maiden tilanteesta. Ero on vain 
siinä, että Euroopassa sähköenergian kulutuksen 
vähentämisestä on puhuttu jo kauan, mutta Venäjällä 
asiaa on tosissaan alettu pohtia vasta vähän aikaan 
sitten, kun energian hinnat nousivat. 

Virtšenkon mukaan energiatehokkuus ja resurs-
sien järkevät käyttö ovat nousemassa Venäjällä yhä 
suositummaksi trendiksi. 

– Tästä syystä nyt kasvavat varsin voimakkaasti 
toiminnaohjausjärjestelmien, älykäs koti –järjestel-
mien ja muiden vastaavien järjestelmien markkinat. 
Sisäilmaratkaisuja tarjoavana yrityksenä voimme 
vastata tähän kysyntään. Kehitämme järjestelmiäm-
me jatkuvasti, jotta niitä olisi mukava ja helppo käyt-
tää ja asentaa, Virtšenko päättää. H

”Toistaiseksi 
meillä on käytössä 
yksi tuotantolinja, 
mutta olemme 
matkamme alussa ja 
lähitulevaisuudessa 
tarkoituksenamme 
on laajentaa 
tuotantoa.
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adevesijärjestelmiä ja kattoturvatuotteita valmistava 
Orima-Tuote on tehnyt idänkauppaa jo 2000-luvun 
alusta lähtien. Suomalaisyritys oli ensimmäinen, 
joka toi kattojen lumiestejärjestelmät Venäjän mark-
kinoille. Alkuvaiheessa Venäjän-viennin osuus yri-
tyksen liikevaihdosta oli vain noin yhden prosentin 
luokkaa, mutta jälleenmyyjäverkoston laajentuessa 
myynti alkoi kasvaa mukavasti. Yritys löysi oman 
markkinarakonsa ja vastasi kysyntään sellaisesta 
tuotteesta, jota Venäjällä ei aiemmin kukaan val-
mistanut. Vuonna 2014 Venäjän-myynnin osuus 
muodosti jo neljänneksen yrityksen liikevaihdosta 
ja nykyään Orima-Tuote on yksi tunnetuimmista 
kattojärjestelmiä valmistavista eurooppalaisista brän-
deistä Venäjällä. 

Viime vuonna Orima-Tuotteen Venäjän myyn-
tikäyrät kääntyivät kuitenkin laskuun ja yrityksessä 
ymmärrettiin, että Venäjän myyntiverkoston laa-
jentaminen taloudellisesti haasteellisina aikoina 
onnistuu ainoastaan toimintastrategiaa muuttamalla. 
Orimassa kypsyi päätös tytäryhtiön perustamisesta. 
Ajatus tytäryhtiöstä oli ollut mielessä jo aiemminkin, 
mutta vasta nykyinen taloustilanne antoi suunnitel-
mien toteuttamiselle lopullisen sysäyksen. 

Tähtäimessä oma kokoonpano-
tuotanto ja asiakasverkoston 
laajentaminen
– Tytäryrityksen perustamisen taustalla olivat tavoit-
teet oman kokoonpanotuotannon käynnistämisestä 

ORIMa ankkuroituu 
Venäjän markkinoille
Teksti  Inga Kairo ,  käännös  Taneli Dobrowolski • Kuvat  Orima-Tuote

Venäjän haasteellisessa taloustilanteessa Orima-Tuote Oy on 

muuttanut strategiaansa ja perustanut oman tytäryhtiönsä 

Pietariin. Tytäryhtiön avulla yritys tavoittelee uusia 

maantieteellisiä aluevaltauksia ja oman kokoonpanotuotannon 

perustamista Venäjälle. Samaan aikaan on jouduttu myös uuden 

haasteen eteen, kun hintakilpailu ja kotimaisen valmistuksen 

suosiminen on lisännyt heikkolaatuisten tuoteväärennösten 

tarjontaa Venäjällä.

ja alueellisen jakelukeskuksen perustamisesta nykyi-
sille ja tuleville venäläisasiakkaillemme. Tavoitteeksi 
asetettiin myös toimitusten optimointi ja tarpeeksi 
laajan myyntivaraston ylläpitäminen asiakkaiden 
tarpeita ajatellen. Tytäryrityksen perustaminen on 
ollut tähän mennessä kaikkein mielenkiintoisin han-
ke Venäjän-toiminnoissamme, sanoo OOO Oriman 
toimitusjohtaja Galina Rantanen. 

Orima-Tuote Oy:n venäläisen tytäryrityksen 
tehtävänä on laajentaa jälleenmyyjäverkostoaan koko 
Venäjän alueella. Tavoitteena on laajentaa toimintaa 
erityisesti sellaisille alueille, joilla yrityksellä ei tä-
hän saakka ole ollut myyntiedustajia. Tällä hetkellä 
Orimalla on jälleenmyyjät Moskovassa, Pietarissa, 
Nižnyi Novgorodissa, Rostov-na-Donussa ja Kras-
nodarissa. 

Galina Rantasen mukaan yritys on vuokrannut 
Pietarista toimitilat toimistoa ja varastoa varten. Sa-
moissa tiloissa on myöhemmin tarkoitus käynnistää 
myös kokoonpanotuotanto. Tuotantotilat varuste-
taan automatisoiduilla sorveilla ja tietokoneohjatuilla 
työstökoneilla. Automaation avulla halutaan pienen-
tää tuotantokuluja, sillä ammattitaitoisesta työvoi-
masta on tullut aiempaa kalliimpaa. 

– Yhtenä tehtävänämme on myös kaiken doku-
mentaatiomme muuttaminen sähköiseen muotoon. 
Paperibyrokratiasta on tulossa yhä harvinaisempaa 
ja sähköisten asiakirjojen avulla erilaiset vientiin 
liittyvät kysymykset hoidetaan helpommin ja pie-
nemmällä vaivalla kuin aiemmin, Rantanen kertoo. 

Galina Rantasen mukaan Orima-Tuote työsken-
telee edelleen samojen asiakkaidensa kanssa kuin 
alkutaipaleellaan kymmenkunta vuotta sitten. Pääosa 
vakioasiakkaista on suuria yrityksiä, jotka ostavat 
Oriman tuotteita omiin varastoihinsa ja joilla on 
myös oma jakeluverkostonsa. Yrityksessä uskotaan, 
että Venäjän tytäryhtiön avulla asiakasverkostoa pys-
tytään tulevaisuudessa laajentamaan. Oma varasto 
ja suunniteltu oma kokoonpanotuotanto helpottavat 
toimituksia myös Venäjän kaukaisempiin osiin. 

Oriman tuoteportfolio Venäjällä on sama kuin 
Suomessa ja muissa vientimaissa, eli Ruotsissa, Nor-
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jassa, Virossa ja Latviassa, eikä Venäjän markkinoita 
varten ole kehitetty mitään edullisempia economy-
vaihtoehtoja. Myös teknisesti tuotteet ovat samoja, 
sillä Suomessa ja Venäjällä vallitsevat samat olosuh-
teet. 

– Ero on oikeastaan vain siinä, että EU-maissa 
kattoturvajärjestelmät on määritelty rakennusmäärä-
yksillä pakolliseksi, mutta Venäjällä tällaisia normeja 
ei ole, vaan järjestelmien asentaminen perustuu 
kokonaan vapaaehtoisuuteen. Nyt monet valmistajat 
tekevät Venäjällä työtä sen eteen, että kattoturvaral-
lisuus otettaisiin huomioon myös sikäläisissä raken-
nusmääräyksissä, Rantanen kertoo.

Markkinat elävät
Galina Rantasen mukaan Oriman kovimpia kilpai-
lijoita Venäjällä ovat sellaiset paikalliset yritykset, 
jotka eivät tee omaa kehitystyötä, vaan kopioivat 
muiden kehittämiä valmiita ratkaisuja. 

– Tilanne Venäjän kattoturvatuotemarkkinoilla 
alkoi muuttua sen jälkeen, kun aloimme viedä sinne 
tuotteitamme. Paikalliset valmistajat alkoivat nope-
asti kopioida kattoturvallisuusjärjestelmiämme, sillä 
niille oli hyvä kysyntä ja valmiit markkinat, Ranta-
nen harmittelee. 

Tällä hetkellä venäläisvalmistajat kilpailevat hal-
vemmilla hinnoillaan. Edullisempaan loppuhintaan 
päästään esimerkiksi ohentamalla tuotteessa käytet-
tyjä metallirakenteita, pienentämällä sinkin osuutta 
metalliseoksessa, sekä tinkimällä pinnoittamista 
edeltävästä pohjatyöstä ja itse pinnoitteen laadusta. 
Koska näitä eroja on vaikea havaita pintapuolisella 
tarkastelulla, venäläinen ostaja ei välttämättä edes 
huomaa laatueroja. 

Orima-Tuotteessa on laitettu merkille, että Venä-
jän tuonninkorvausohjelman myötä markkinoille on 
alkanut ilmestyä aiempaa enemmän tuoteväärennök-
siä ja jopa vaarallisia tuotteita. 

– Venäjällä laitetaan nyt etusijalle tuotteen koti-
maisuus, vaikka tuote ei aina vastaisikaan laatuvaa-
timuksia. Markkinoille on tullut meidän tuotteita 
laittomasti kopioivia valmistajia ja huonolaatuisista 
valmisteista johtuneet tapaturmat ovat lisääntyneet, 
Rantanen sanoo. 

Orimassa ei haluta tehdä turvallisuutta heikentä-
viä kompromisseja sellaisissakaan tapauksissa, kun 
asiakas haluaisi säästää kustannuksissaan. 

– Tiedämme, miten kattoturvajärjestelmät pitää 
toteuttaa turvallisesti ja pidämme näkemykses-
tämme kiinni viimeiseen saakka. Rakenteiden on 
kestettävä määrätyn verran rasitusta, sillä kyse on 
ihmisten hengestä. Meidän tehtävänämme on tarjota 
tinkimätön ja laadukas kattoturvajärjestelmä, oli 
kyse asuin– tai teollisuuskohteesta tai historiallisesta 
rakennuksesta, Galina Rantanen toteaa. 

Nykyään Orima-Tuote saa tilauksia erityisesti 
sellaisiin rakennuskohteisiin, joissa turvallisuus lai-
tetaan etusijalle. Viimeksi suuria tilauksia on toimi-
tettu muun muassa Pietariin vuonna 2015 valmistu-
neeseen Pulkovo Outlet-Village -kauppakeskukseen, 
Samaran kansainväliselle lentoasemalle (2014), Vla-
divostokin monitoimihalliin (2014), Kaliningradin 
urheilukeskukseen (2009) ja Pietarin Senaatin ja 
Synodin päärakennuksen restaurointiin (2000).

Galina Rantanen on huomannut, että lähes minkä 
tahansa projektin sujumisen edellytyksenä on suora 
yhteys rakennushankkeen tekniseen johtoon. 

– Se nopeuttaa turvallisuuteen liittyvien teknisten 
kysymysten ratkaisemista. Mikäli suoraa kontaktia 
ei ole luotu, on prosesseilla tapana vaikeutua ja jäädä 
junnaamaan paikoilleen, Rantanen neuvoo.

Tulevaisuuden odotukset
Orima-Tuotteessa luotetaan siihen, että toiminnan 
maantieteellisen laajentamisen myötä yrityksen 
markkinat Venäjällä tulevat kasvamaan ja vienti 
lisääntymään. Ensisijaisena tavoitteena on päästä 
takaisin vähintään niihin volyymeihin, jotka yrityk-
sellä oli ennen Venäjän talouden painumista taantu-
maan vuonna 2015. 

Suomessa Orima-Tuote Oy on tarjonnut katto-
turvaratkaisujaan jo 56 vuoden ajan. Venäjällä yritys 
haluaa toimia niin, että laadukkaiden kattoturva-
tuotteiden yleistymisen ansiosta myös siellä päästään 
samalle turvallisuustasolle kuin Suomessa. 

– Lumi ja jää ei saa putoilla katoilta autojen päälle, 
ihmisten ei pitäisi pelätä räystäiden alta kulkemista ja 
kattotöissä työskentelevien ihmisten turvalliset työ-
olosuhteet on taattava, Galina Rantanen päättää. H

”Tiedämme, 
miten kattoturva-
järjestelmät 
pitää toteuttaa 
turvallisesti 
ja pidämme 
näkemyksestämme 
kiinni viimeiseen 
saakka.
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BISneSUUTISIa

A A A S u o M a l a i S yr i t yk S e t  V e n ä j ä l l ä

Kesko laajentaa K-rautaa ja etsii 
ostajaa Intersportille Venäjällä

A Kesko laajentaa K-rauta-ketjuaan avaamalla kahdeksannen kaupan Pietariin. 
Uusi K-rauta avataan Viipurin valtatien varteen Pietarin pohjoisosaan. Tontilla 

sijaitsee tällä hetkellä rautakauppa Metrika, jonka Kesko on ostanut tonttikaupan 
yhteydessä.

Uusi K-rauta avataan sen jälkeen kun liiketiloissa on tehty remontti.
– Keskon strate-

gian mukaisesti jat-
kamme laajentumista 
Venäjälle. Kahdek-
sannen K-raudan 
avaaminen vahvistaa 
Keskon asemaa eri-
tyisesti Pietarin kau-
pungin pohjoisosissa. 
Tavoitteenamme on, 
että Pietarissa toimii 
vähintään kymmenen 
K-rautaa, K-raudan 
Venäjän pääjohtaja Pavel Lokshin kertoo yhtiön tiedotteessa. Keskolla on Venäjällä 
rakenteilla myös kaksi uutta ruokakauppaa.

Keskon keskiviikkona julkaisemassa tilinpäätöstiedotteessa on todettu, että Ve-
näjän Intersportin alhaiseksi jääneestä volyymistä ja tappiollisuudesta johtuen Kes-
ko suunnittelee vetäytyvänsä Venäjän urheilukaupasta vuoden 2016 aikana. Talous-
lehti Kommersantin mukaan Kesko etsii ketjulleen nyt ostajaa.

Kesko, Kommersant/TD/5.2.2016

Rudus käynnisti Elpo-talotekniikkaelementtien 
tuotannon Viipurissa

Rudus Oy käynnisti helmikuussa Elpo-talotekniikkaelementtien tuotannon 
Viipurissa. Elpo-talotekniikkaelementti on tehdasvalmis kerrostalon LVIS-
nousuputkistoelementti. Elementtiin voidaan sijoittaa kaikki rakennuksissa 

tarvittavat vesijohdot, lämpöjohdot, viemärit, ilmanvaihtokanavat sekä putkitukset 
sähkö- ja tietoliiken-
nekaapeleita varten. 
Betonirunkoon valet-
tu elementti nostetaan 
työmaalla kerroksit-
tain paikoilleen.

Ruduksen Kotkan 
betonituotetehtaalta 
on viety Elpo-ele-
menttejä Venäjälle jo 
yli kymmenen vuoden 
ajan. Viennin määrä 
on ollut merkittävää. 
Elpo-elementtejä on 
valmistettu Suomessa 
yli 30 vuotta. 

Rudus/TD/8.3.2016

YIT käynnistää 
kerrostalohankkeen Moskovassa

A Rakennusyhtiö YIT käynnistää uuden kerrostalo-
hankkeen rakentamisen Moskovan alueella. Nyt 

käynnistettävässä hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 
rakennetaan liiketiloja ja yhteensä noin 400 asuntoa, 
joiden yhteispinta-ala on noin 18 800 neliömetriä.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen kokonaisarvo on yli 
15 miljoonaa euroa ja se valmistuu vuoden 2017 lop-
puun mennessä. 

New Noginsk -niminen hanke sijaitsee Noginskin 
kaupungissa Moskovan itäpuolella Kljazmajoen rannal-
la. Kohde sijaitsee suositulla asuinalueella palvelujen ja 
virkistysalueiden lähettyvillä hyvien kulkuyhteyksien 
tuntumassa kaupungin keskustasta. 

New Noginsk edustaa uutta, modernia ja energia-
taloudellista sarjatalotuotantoa, joka on otettu YIT:ssä 
käyttöön nyt ensimmäistä kertaa. Yhteensä New No-
ginskiin rakennetaan kuusi 17-kerroksista taloa sekä 
päiväkoti 180 lapselle.

YIT/TD/11.2.2016

Hollantilaiset investoivat 
Venäjälle ostamalla Sadokkaan

A Hollantilainen perunan lajikejalostaja HZPC ostaa 
loput tyrnäväläisen HZPC Sadokas Oy:n osakkeista. 

HZPC Sadokas Oy omistaa 100 % Venäjällä toimivasta 
siemenperunoiden myynti- ja markkinointiyhtiöstä AO 
HZPC Sadokkaasta.

HZPC Sadokas vie suomalaista siemenperunaa Ve-
näjälle Pietarissa ja Moskovassa toimivan myyntiyhti-
önsä AO HZPC Sadokas kautta. Yhtiö maahantuo sie-
menperunaa Suomen lisäksi Hollannista, sekä tuottaa 
siemenperunaa Venäjällä myös paikallisesti.

Venäjällä viljellään perunaa noin 1,4 miljoonan 
hehtaarin alalla josta saadaan satoa noin 20 000 000 
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tonnia. Ammattiviljelijät (0,355 milj. ha) tuottavat 7 540 
000 tonnia ja kotitarveviljelyä on (n.1 milj. ha) 12 460 
000 tonnia. HZPC odottaa, että perunanviljely ammat-
timaistuu tulevina vuosina. Monet perunan prosessoin-
tisektorin toimijat ovat jo tehneet tai tekemässä inves-
tointeja Venäjälle.

Ruplan heikentyneen kurssin takia eurooppalainen 
siemenperuna on tällä hetkellä kallista venäläisille asi-
akkaille. Venäjällä on myös tavoitteena vähentää riippu-
vuutta ulkomaisesta siemenperunatuonnista, eikä tule-
vaisuudessa ole varmuutta, sallitaanko tuonti edelleen 
Venäjälle.

Sadokas/TD/24.2.2016

Betset myi Venäjän liiketoiminnot 
kazakstanilaisyritykselle

A Suomalainen betonielementtivalmistaja Betset on 
allekirjoittanut sopimuksen kazakstanilaisen sijoit-

tajan kanssa Venäjän tytäryhtiönsä Zao Betsetin koko 
osakekannan kaupasta. 

Betset kertoo yrityskaupan ja käynnissä olevan te-
hokkuusohjelman parantavan Betset konsernin kan-
nattavuutta vaiheittain vuodesta 2016 alkaen. Kaupasta 
johtuva kertaluonteinen alaskirjaus vaikuttaa oleellisesti 
vuoden 2015 konsernitilinpäätökseen.

– Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten 
johdosta liiketoimintamme Venäjällä on ollut kannatta-
matonta lähes vuoden ajan ja merkittävästi heikentynyt 
rupla on syventänyt tappiotamme. Betsetin tavoitteena 
on vahvistaa Suomen ja Viron liiketoimintoja ja siksi 
päätimme luopua Venäjän liiketoiminnoista, Betset 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Löytönen sa-
noo.

Zao Betsetin uudella omistajalla on oikeus käyttää 
Betsetin tavaramerkkiä Venäjällä yhden vuoden ajan.

Betset/TD/27.1.2016

Venäjä aikoo kasvattaa viljantuotantoaan 
neljänneksellä vuoteen 2030 mennessä

A Venäjän viljantuotanto kasvaa seuraavien 15 vuoden aikana 25 prosenttia ja 
vienti 61 prosenttia, ennustaa maan maatalousministeriö.
Ministeriö on laatinut luonnoksen viljamarkkinastrategiasta, jonka perusskenaa-

riossa Venäjän viljantuotanto kasvaisi 130 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 men-
nessä. Tästä 48 miljoonaa tonnia voisi mennä vientiin.

Tärkeimpiä tulevaisuuden vientimaita ovat Marokko, Indonesia, Filippiinit, 
Etelä-Korea ja Kiina. Tuotannon lisääminen perustuisi sekä viljelyalan että satoisuu-
den kasvattamiseen.

Venäjän viljanviennin pullonkaula on tällä hetkellä satamien siirtokuormauska-
pasiteetti, sanoo Maatalousmarkkinainstituutti IKARin johtaja Dmitri Rylko. Suu-
rimmat viejät suunnittelevat Mustanmeren kuormausterminaaliensa laajentamista.

Vedomosti, Moskovan suurlähetystö/TD/8.3.2016

Valio avasi uuden tuotantolinjan Moskovan alueella

A Valion Jeršovon tehtaalla vietettiin maaliskuun alussa uuden Viola-sulatejuuston 
tuotantolinjan avajaisia. Hanke käynnistyi syksyllä 2014, jolloin Valio avasi 

Jeršovossa ensimmäisen rasioissa myytävän sulatejuuston tuotantolinjansa.
Tehtaan johtaja Denis Zaverjajevin mukaan Viola valtasi sen jälkeen nopeasti 15 

prosentin markkinaosuuden rasiajuustojen segmentistä.
Moskovan oblastissa tuotettua Violaa viedään kaikkien Venäjän alueiden lisäksi 

myös useisiin naapurimaihin.
TV 360°, Dairy News, Moskovan suurlähetystö/TD/8.3.2016

Victoria’s Secret laajenee Venäjälle

A Yhdysvaltalainen naistenvaatteiden valmistaja Victoria’s Secret avaa oman kau-
pan Venäjälle. Ketjun ensimmäinen liike avataan helmikuun alussa moskovalai-

sessa Evropeiskij -kauppakeskuksessa.
Liikkeessä tullaan myymään Victoria’s Secretin koko linjastoa sekä yhtiön kos-

metiikkaa. Tähän saakka yhtiön tuotteita on myyty Venäjällä ainoastaan rajoitetusti 
suppeilla Shop-in-shop -osastoilla.

Victoria’s Secret on yksi maailman johtavista alusvaatteiden valmistajista. Se 
tunnetaan jokavuotisesta, spektaakkelimaisesta alusvaatenäytöksestään. Moskovan 
keskustan länsilaidalla sijaitseva Evropeijskij lukeutuu kaupungin suurimpiin ja on 
kävijämäärällä mitattuna yksi suosituimmista kauppakeskuksista Venäjällä.

Shopandmall.ru/TD/25.1.2016
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Venäjä haluaa käynnistää 
matkustajalaivojen rakentamisen

A Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriö on valmistelemassa esi-
tystä, jonka mukaan Venäjällä aloitettaisiin matkustajaristeilylai-

vojen rakentaminen jo kuluvan vuoden aikana. Ministeriö esittää, 
että Venäjällä rakennettaisiin 1-3 kappaletta PV300VD-projektin ris-
teilyalusta. Joki- ja meriristeilyihin soveltuvat alukset ovat 141 metriä 
pitkiä, 17 metriä leveitä ja kykenevät ottamaan noin 300 matkustajaa.

Laivat olisi tarkoitus rakentaa OSK-konserniin kuuluvilla Lotos ja 
Krasnoje Sormovo -telakoilla tai Krimin niemimaalla toimivalla Ker-
chin telakalla. Yhden PV300VD -aluksen rakentamiskustannukset 
ovat arviolta 2,5 miljardia ruplaa, eli noin 32 miljoonaa euroa.

Hankkeen toteutumisen tiellä on kuitenkin rahoitus. Kauppa- ja 
teollisuusministeriö on kaavaillut alusten tilaajiksi suurimpia venä-
läisiä jokiristeilyvarustamoja, mutta niillä ei uskota olevan rahoitus-
mahdollisuuksia näin suurille investoinneille. Talouslehti Vedomostin 
mukaan varustamot ovat kuitenkin valmiit keskustelemaan erilaisista 
rahoitusjärjestelyistä ja esimerkiksi pitkäaikaisista leasing-sopimuk-
sista venäläispankkien kanssa.

Hanke on sikäli historiallinen, että Venäjällä vastaavia matkus-
taja-aluksia on rakennettu viimeksi 60 vuotta sitten. Neuvostoliitto 
keskittyi lähes kokonaan sota-alusten ja kaupallisten alusten rakenta-
miseen. Venäläisten risteilyvarustamoiden käytössä on nykyisin noin 
sata matkustaja-alusta, joista puolet alkaa olla käyttöikänsä loppu-
päässä. 

Vedomosti/TD/23.2.2016

Pietarilaiset alkoivat palailla 
ostoskeskuksiin – käynnit 
kriisiä edeltäneelle tasolle

A Asiakasmäärät Pietarin ostoskeskuksissa kääntyivät helmikuussa 
kasvuun, analytiikkayritys Watcom Groupin tiedoista ilmenee. 

Helmikuun puolivälin asiakasryntäys on ajanjaksolle epätyypillinen, 
toimitusjohtaja Roman Skorohodov sanoo talouslehti RBC:lle. Yksi 
ilmiötä selittävistä tekijöistä on ollut ostokysynnän purkautuminen.

– Kuluttajat ovat jo pitkään lykänneet ostopäätöksiään talousti-

lanteen kohenemista odotellessaan. Nyt on ilmeisesti alettu toteuttaa 
lykättyjä ostopäätöksiä, Skorohodov kertoo.

Pietarin ostoskeskusten asiakaskäyntien hiipuminen alkoi huh-
tikuussa vuonna 2014. Kävijämäärien väheneminen jatkoi kiih-
tymistään aina viime vuoden elokuuhun. Asiakasmäärät kääntyivät 
kasvuun kuluvan vuoden kuudennella viikolla.

Watcom Groupin analyytikot kuitenkin uskovat kasvun olevan vä-
liaikaista. Trendin kääntymisestä voidaan puhua vasta siinä vaiheessa 
kun kävijämäärän kasvu on jatkunut useamman viikon ajan.

RBC/TD/26.2.2016

McDonald’s pyrkii lokalisoimaan 
tuotantoaan Venäjälle

A Pikaruokaketju McDonald’s pyrkii tulevaisuudessa tuottamaan 
kaikki tarvitsemansa raaka-aineet Venäjällä, kertoo yhtiön Venä-

jän-johtaja Hamzat Hasbulatov uutistoimisto TASS:in haastattelussa. 
Syynä eivät ole Hasbulatovin mukaan pakotteet, vaan kyse on yhtiön 
pitkäaikaisista suunnitelmista.

McDonald’s aikoo aloittaa perunantuotannon Venäjällä vuonna 
2017 ja pyrkii saamaan kahden vuoden kuluessa Venäjältä myös kai-
ken siipikarjan- ja naudanlihan.

McDonald’s on laajentunut myös talouskriisin oloissa: se avasi 
vuoden 2015 aikana 59 uutta ravintolaa. Hasbulatov myöntää yhtiön 
kärsineen ruplan kurssin heikkenemisestä ja kertoo voittomarginaa-
lin pienentyneen. McDonald’s suunnittelee silti avaavansa vuoden 
2016 kuluessa noin 60 uutta omaa ravintolaa ja kehittävänsä lisäksi 
franchising-toimintoja.

Moskovan suurlähetystö, TASS/TD/11.2.2016
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oronež muodostaa yhdessä naapurialu-
eidensa Belgorodin, Kurskin, Lipetskin ja 

Tambovin oblastien kanssa Venäjän Keski-
sen mustanmullan talousalueen. Ukrainasta 

Etelä-Venäjän kautta Kazakstaniin levittäy-
tyvää mustanmullan vyöhykettä kutsuttiin jo 

Neuvostoliiton aikana maan vilja-aitaksi ja seutu 
on edelleen yksi maailman parhaista maatalous-

alueista. Voronežin merkitys Venäjän maatalous- ja 
elintarviketuotannossa on nykyään vahva. 

Pinta-alasta liki kolme neljäsosaa on maatalouden 
käytössä. Alueelta tulee 17 prosenttia koko Venäjän 
tuottamasta auringonkukkaöljystä, kymmenen pro-
senttia sokerista ja 3,6 prosenttia viljasta. Satopoten-
tiaali on lämmön ja hedelmällisen maaperän ansios-

Voronež 
on Keski-Venäjän ruoka-aitta
Teksti Taneli Dobrowolski • Kuvat  Shutterstock

Venäjän 15 miljoonakaupungista Voronež on asukasluvultaan 

pienin. Tuonninkorvausohjelman myötä sen merkitys 

maatalous- ja elintarviketuotantoalueena saattaa 

tulevaisuudessa kuitenkin nousta entistä tärkeämmäksi, sillä 

alue sijaitsee keskellä ravinteikasta ja viljelyyn erittäin hyvin 

soveltuvaa mustamullan vyöhykettä. alueen jatkokehitystä 

sanelee voimakas modernisointi- ja investointitarve, etenkin 

juuri maatalous- ja elintarviketeollisuudessa.

ta suuri, joskin rajoittavana tekijänä on suhteellisen 
alhainen vuotuinen sademäärä. Alueella on myös 
merkittävää karja- ja lintutuotantoa ja se yksi Venä-
jän suurimmista maidontuotantoalueista.

Voronežin oblastissa toimii 600 maatalouden 
tuotantoyritystä, 3 500 farmia ja yli 200 elintarvik-
keita valmistavaa yritystä. Maatalous- ja elintarvike-
tuotannon osuus alueen bruttokansantuotteesta on 
13 prosenttia. Alueen asukkaista noin 15 prosenttia 
työskentelee maatalouden piirissä ja se on Voronežin 
alueen investointipolitiikan tärkein prioriteettiala. 

Väestö ja sijainti 
Voronežin oblastin pinta-ala on 52 000 neliökilo-
metriä, eli se on kooltaan suurempi kuin esimerkiksi 
Tanska tai Alankomaat. Oblastissa asuu 2,3 mil-
joonaa asukasta, joista pääkaupungissa hieman yli 
miljoona. Alue on Venäjän Euroopan puoleisen osan 
mittakaavassa varsin maaseutuvaltaista, sillä pääkau-
pungin jälkeen seuraavaksi suurimpien kaupunkien 
asukasluku jää alle 65 000:een. Asukkaista kolman-
nes elää maaseututaajamissa. 

Voronežin kaupunki sijaitsee Moskovasta Mus-
tallemerelle ja Kaukasukselle ulottuvan M-4 -valta-
tien varrella. Moskovaan on maanteitse reilut 500 
kilometriä ja Mustanmeren rannikolla sijaitsevaan 
Novorossijskin satamakaupunkiin lähes tuhat kilo-
metriä. M-4 -valtatietä on peruskorjattu 2000-luvulla 
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ja se on suurimmaksi osaksi hyväkuntoinen – tosin 
erityisesti kesän lomasesonkina myös erittäin vil-
kasliikenteinen. Voronežista länteen kulkee kantatie 
A144, joka päättyy reilun 200 kilometrin päässä 
olevaan Kurskin kaupunkiin. Kurskista on maanteit-
se Ukrainan rajalle satakunta kilometriä ja pääkau-
punkiin Kiovaan noin 500 kilometriä. Kazakstanin 
rajalle on Voronežista noin 850 kilometrin matka. 

Voronežin lentoasemalla on kansainvälisen 
aseman status, mutta sen matkustajamäärät ovat 
olleet selvässä laskussa huippuvuosistaan. Viime 
vuonna Voronežista oli säännölliset lentoyhteydet 
Moskovaan, Pietariin, Jekaterinburgiin, Kazaniin ja 
Sotshiin. Kesäsesonkina Voronežista lennetään myös 
suoria lentoja Kreikan lomakohteisiin. 

Ensimmäinen juna saapui Voronežiin vuonna 
1867 ja raideyhteys Moskovaan avattiin heti seuraa-
vana vuonna. Nykyään Voronežin rautatieasemalla 
pysähtyy muutamia kaukoliikenteen henkilöjunia, 
mutta suurin osa Venäjän etelä- ja pohjoisosat yhdis-
tävän vilkasliikenteisen radan henkilöjunavuoroista 
kiertää kaupungin pysähtymättä siellä. 

Talous ja teollisuus
Voronežin alueen talous on teollisuus- ja maatalous-
valtaista. Alueen bruttokansantuotteesta kauppa ja 
palvelut muodostavat 18 prosenttia, kiinteistöliike-
toiminta 16 prosenttia, teollisuustuotanto 13,7 pro-

senttia, maatalous 13 prosenttia ja liikenne 11 pro-
senttia. Teollisuustuotannossa merkittävimpiä aloja 
ovat koneenrakennus, rakennusmateriaaliteollisuus, 
kemianteollisuus, metallinjalostus ja sähköntuotanto. 
Venäjän talouden taantumasta huolimatta Voronežin 
alueen teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna noin 
kolmella prosentilla. 

Voronežissa on myös merkittävää lentokoneteol-
lisuutta, joka on tuottanut nimekkäitä lentokoneita 
sotilas- ja siviili-ilmailuun. Sodan aikana Voronežin 
lentokonetehtaalta valmistui Il-2 hävittäjiä ja kolmea 
vuosikymmentä myöhemmin ”Neuvostoliiton Con-
cordeja”, eli Tu-144 -yliäänikoneita. Myös Neuvosto-
liiton ensimmäinen laajarunkoinen matkustajakone 
Il-86 suoritti ensilentonsa Voronežin lentokoneteh-
taan koelentokentältä. Nykyään tehtaalla valmiste-
taan komponentteja muun muassa eurooppalaisiin 
Airbus- ja kotimaisiin Sukhoi–siviililentokoneisiin. 

Toisen maailmansodan jälkeen Voronežin näyt-
tävimmäksi teollisuudenalaksi nousi lentokoneteol-
lisuuden rinnalle myös raketti- ja avaruusteollisuus. 
Kaupungissa toimivan KBHA-suunnittelutoimiston 
piirustuspöydillä syntyivät muun muassa Proton, 
Soyuz ja Vostok -rakettimoottorit, joista jälkimmäi-
nen kantoi avaruuteen kosmonautti Juri Gagarinin. 
Voronež on edelleen yksi johtavista rakettiteknologi-
an keskuksista maailmassa.

Neuvostoliiton hajottua alueen ja kaupungin 

”Venäjän 
talouden 
taantumasta 
huolimatta 
Voronežin alueen 
teollisuustuotanto 
kasvoi viime 
vuonna noin 
kolmella 
prosentilla. 
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teollisuus joutui vaikeuksiin ja osa isoimmista yri-
tyksistä keikahti konkurssin partaalle. Samalla myös 
infrastruktuuri pääsi rapistumaan pahasti 1990-lu-
vulla. Rapautuneen infrastruktuurin ongelmat ovat 
heijastuneet vielä viime vuosinakin erityisesti ve-
dentuotantoon ja -jakeluun. Infrastruktuurin korja-
ustarpeen myötä Voronežin kaupungin rakentamis-
tuotannon volyymit ovat suhteellisessa vertailussa 
Keski-Venäjän korkeimpia. 

Teollisuuspuistot ja 
investointi-ilmapiiri
Voronežin oblastin alueella toimii yhteensä neljä 
teollisuuspuistoa. Suurin niistä on 600 hehtaarin alu-
eelle levittäytyvä Maslovski, jonne on sijoittautunut 
13 residenttiä. Vielä tämän vuoden aikana Maslovs-
kille aiotaan hakea erityistalousalueen statusta, mikä 
tarkoittasi sinne sijoittuville yrityksille tuntuvia 
veroetuja.

Naapurioblastissa Lipetskissä sijaitsee yksi Venä-
jän teollisista erityistalousalueista, jonne Voronežista 
on maanteitse vain 150 kilometrin matka. Lipetskin 
erityistalousalueen prioriteettialoja ovat energiate-
ollisuuden komponentit ja vaihtoehtoisen energian 
järjestelmät, autoteollisuus ja autoteollisuuden 
komponentit, kodinelektroniikka, bio- ja nanomate-
riaalit, lääkinnälliset laitteet ja rakennusmateriaalit. 
Kymmenen vuotta sitten perustetulla ja yli tuhannen 
hehtaarin alueelle levittäytyvällä eritystalousalueella 
toimii nyt 23 yritystä, joista kuusi on ulkomaalaisia. 
Vuonna 2014 Financial Times -lehden tutkimuslaitos 
fDi Intelligence rankkasi Lipetskin Euroopan par-
haaksi erityistalousalueeksi suurten teollisuusyritys-
ten sijoittautumispaikkana. 

Voronežin alue sijoittui toiseksi parhaaseen kate-
goriaan viiden kategorian asteikolla venäläisen The 
Agency for Strategic Initiatives ASI:n vuosittain to-
teuttamassa Venäjän alueiden investointi-ilmapiiriä 
vertailevassa selvityksessä. Mustamullan talousalue 
menestyi muutenkin varsin hyvin, sillä Voronežin 
kaksi naapurioblastia arvioitiin samassa vertailussa 
viiden parhaan alueen joukkoon. Venäjän talouske-
hitysministeriön viime vuonna tekemässä investoin-
ti-ilmapiirivertailussa Voronež sijoittui yhdeksännel-
le sijalle. 

Alueella on käynnissä useita investointihankkeita, 
joista suurimpia on Elbrus-yhtiön alueelle kaavaile-
ma synteettisten keinokuitujen tuotantolaitos. Hank-
keen kokonaisarvon arvioidaan liikkuvan noin 500 
miljoonan euron tietämissä. Pienempiä investointi-
hankkeita ovat muun muassa EKO-Kultura -yrityk-
sen Voronežiin kaavailema 110 hehtaarin laajuinen 
kasvihuonekompleksi, polymeeri-bitumimateriaalien 
tuotantolaitos ja työstökonetehdas. 

Voronežin alue on herättänyt investointikohteena 

kiinnostusta myös ulkomaalaisissa yrityk-
sissä. Viime vuoden loppupuolella siellä 
vieraili yritysdelegaatioita muun muassa 
Itävallasta, Unkarista ja Sloveniasta. Suoma-
lainen vientiosuuskunta General Finland 
kävi Voronežissa lokakuun loppupuolella. 

Historiaa ja 1700-luvun 
tuonninkorvauspolitiikkaa
Keskiajan Venäjällä kaupunkeja perustet-
tiin hyviä liikennöintiyhteyksiä tarjoavien 
jokien ja vilkkaiden kauppareittien varrelle. 
Merkitystä oli myös kaupunkien sotilas-
strategisella sijainnilla, eikä Voronež tehnyt 
tässä poikkeusta. Kaupungin perustamis-
ajankohtana pidetään vuotta 1586. Silloin 
Voronež ja Don -jokien risteyskohtaan 
perustettiin linnoitus, jonka tarkoitukse-
na oli puolustaa Venäjän eteläisiä alueita 
tataareja vastaan. Linnoituksen ympärille 
vähitellen kasvanut kaupunki nousi jo seu-
raavalla vuosisadalla merkittäväksi lai-
vanrakennuksen keskittymäksi ja samalla 
myös epäviralliseksi Venäjän sotalaivaston 
syntymäkaupungiksi. 

Venäjän sotalaivaston synnyttämistä 
Voronežissa voidaan pitää eräänlaisena 
oman aikakautensa tuonninkorvauspo-
litiikan esimerkkinä. Ennen Voronežiin 
perustettua valtiontelakkaa Venäjän laivas-
ton sota-aluksia rakennettiin yksityisillä 
telakoilla, joissa laivanrakennuksen asian-
tuntijoina ja työnjohtotehtävissä työskenteli 
pääosin ulkomaisia ammattilaisia. Yksityis-
telakoiden työskentely nähtiin tehottomak-
si ja telakoilla työskentelevien ulkomaalais-
ten laivanveistäjien työsopimukset olivat 
umpeutumassa. Tällöin päätettiin rakentaa 
kokonaan valtion rahoittama uusi telakka. 

Silloinkin käsky kotimaisen tuotannon 
kehittämisestä tuli ylhäältä, itseltään Pie-
tari Suurelta, joka halusi suojata maataan 
voimistuvaa Turkkia vastaan. Venäjän so-
talaivasto määrättiin modernisoitavaksi ja 
laivanrakennuksen keskittymäksi valittiin 
Voronežin kaupunki. Valintaa selitti sen 
sijainti syvällä sisämaassa, josta samalla 
oli jokiyhteys Mustallemerelle. Vuosina 
1696–1711 Voronežin telakalla rakennet-
tiin yhteensä 215 sotalaivaa. H

Linkit: 
Aluetietoa Voronežista: Cluster36.ru
Voronežin investointiportaali:  
invest-in-voronež.ru Ku
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J
uha Nisula myy maataloustuotannon teknologiaratkai-
suja, joille elintarviketuotantoaan kasvattavalla Venäjällä 
olisi nyt paljon kysyntää. Kysyntää olisi, mutta rahoituk-
sen saaminen investointihankkeille on juuri nyt kiven alla. 
Pohjanmaalaista määrätietoisuutta ei kuitenkaan hevillä 
nujerreta, joten kuokka käteen ja kaivamaan!

Vuonna 2007 perustettu ilmajokelainen JPT-Industria on 
nuoruudestaan huolimatta saanut mukavasti jalansijaa alallaan. 
Yritys työllistää tällä hetkellä suoraan noin 50 henkeä ja alihankin-
taverkoston kautta satakunta henkilöä Pohjanmaalla. Muutaman 
vuoden toiminnan jälkeen kotimaan kasvutavoitteet täyttyivät ja 
yrityksessä lähdettiin pohtimaan pelisiirtoja kansainvälisille mark-
kinoille.

– Jossain vaiheessa Suomesta ja maailmaltakin tuli sellaista pa-
lautetta, että meidän juttuja kannattaisi lähteä viemään ulkomaille. 
Itse mietin, että kehittyvät maatalousmaat voisivat olla meille so-
pivimpia alueita. Päätettiin lähteä viemään suomalaista osaamista 
sinne, missä sille on eniten tarvetta, Juha Nisula sanoo. 

Vauhdikas alku Venäjällä
Yrityksen kansainvälistymistaipaleen ensimmäiset askeleet otettiin 
yhdessä Finpron kanssa, joka teki markkinatutkimuksen maata-
lousmarkkinoista ja kartoitti mahdollisia kumppaneita Venäjältä. 
Kansainvälistymistoimenpiteissä ei turhia jahkailtu.

– Aika nopeasti päätettiin, että näihin Venäjä-kuvioihin tarvi-
taan myös oma kaveri. Mukaan lähti venäjän kieltä taitava Aleksei 
Kojola, jonka kanssa käänsimme markkinointimateriaalimme ja 
kiersimme alan messuja parin vuoden ajan. Oltiin mukana lähes 

Pohjanmaan 
myyntitykki

Teksti  Taneli Dobrowolski • Kuvat  JPT-Industria Oy

”Jalkatyö on ainoa, jolla tätä hommaa tehdään. Kauppoja ei voi hoitaa 

Suomesta käsin”. näin toteaa JPT-Industria Oy:n toimitusjohtaja Juha 
Nisula ja siemaisee kahvia. haastattelen Juhaa Tikkurilan rautatieasemalla. 

Parin tunnin päästä hän nousee aeroflotin koneeseen, lentää Moskovaan, 

viettää siellä yön ja matkustaa seuraavana aamuna Voronezhin kautta 

etelävenäläiseen Tambovin kaupunkiin.

kaikilla mahdollisilla messuilla ja teimme nimeämme tunnetuksi, 
Nisula muistelee. 

Ankara jalkatyö alkoi tuottaa tulosta. Yrityksen tuotteiden ja 
palvelujen markkinoinnissa oli korvaamatonta apua suomalaisista 
referensseistä ja ensimmäisten kauppojen synnyttyä myös Venäjän 
referenssit alkoivat tukea myyntiä. 

– Maine ja kiinnostus kasvoi ja vuoteen 2014 mennessä jo noin 
kymmenes liikevaihdostamme tuli Venäjältä. Sitten alkoi kriisi ja 
kaupat loppuivat kuin seinään. Kiinnostus on edelleen valtavaa 
ja tarjouskanta Venäjälle on todella iso. Meillä vierailee Venäjältä 
porukkaa ja mekin käymme paljon siellä, mutta kaupaksi saakka 
tarjouksia on nyt vaikeaa viedä, toimitusjohtaja harmittelee. 

Strategian muutos
Tilannemuutoksen konkretisoituessa viime vuonna Juha Nisula 
tiimeineen alkoi miettiä Venäjä-strategian muuttamista. Nyt yritys 
etsii Venäjältä agentteja ja uusia tuotantokumppaneita. Ajatuksis-
sa siintelee tuotannon paikallistaminen, mitä myös monet muut 
ulkomaalaiset yritykset ovat viime aikoina suunnitelleet ja toteut-
taneet. 

– Ruplan kurssi on määrännyt ostajien kiinnostusta ja pienet-
kin vaihtelut näkyvät selvästi. Esimerkiksi viime kesänä, kun rupla 
hieman vahvistui, näkyi se heti kiinnostuksen kasvuna. Ruplan 
heikkoa vaihtokurssiakin suurempi ongelma on viime aikoina to-
sin ollut ruplan epävakaus. Tätä epävarmuustekijää voisi lieventää 
siirtämällä tuotantoa paikalliselle tasolle, Juha Nisula selvittää. 

Kansainvälispoliittiset kiemurat eivät ole heijastuneet venäläis-
asiakkaiden asenteeseen länsituotteita kohtaan. 
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– Mitään kyräilyä en ole havainnut. Olen ollut aluehallintojen ja 
paikallisen tason päättäjien puheilla ja negatiivisia kommentteja ei 
ole esitetty. Toimimme sellaisella alalla, että jos Venäjällä halutaan 
nostaa maataloustuotantoa eurooppalaiselle tasolle, niin meidän 
osaamistamme tarvitaan, Juha Nisula toteaa. 

Kaksi polkua
Toimitusjohtaja kertoo, että hänellä on tapana viedä asioita eteen-
päin samanaikaisesti aina kahta polkua kulkien. Yrityksen omien 
ponnistelujen lisäksi Venäjälle on menty myös isommalla poru-
kalla, eli osana useamman yrityksen perustamaa General Finland 
-vientiosuuskuntaa. Tällaista tapaa Nisula suosittelee lämpimästi 
muillekin. 

– General Finland on konsepti, jonka avulla pyrimme myymään 
isompaa kokonaisuutta ja löytämään ylemmän tason ostajia. Eli 
kohderyhmänä eivät ole pelkästään yksityiset tilat, vaan myös 
hallinnon taso. Maatalouspuolelta osuuskunnassa ovat meidän 
lisäksemme jäseninä muun muassa Pellon Group, Kometos ja 
Best-Hall. Tällä porukalla mennään esimerkiksi Venäjän ja Afrikan 
maiden markkinoille, kertoo Nisula.

Rahoituskuviot
Yksi venäläisten asiakkaiden akuuteimmista ongelmista on rahoi-
tuksen saaminen. Suomalaisille yrityksille on kotimaassa tarjolla 
vientirahoitusinstrumentteja, mutta Juha Nisulan mukaan niissä 
ollaan jäämässä kilpailijoista jälkeen. 

– Esimerkiksi keskieurooppalaisilla yrityksillä on käytössään 
laajoja rahastoja asiakasrahoitukseen, mutta me Suomessa laa-
haamme siinä kehityksessä pahasti jälkijunassa. Sanon suoraan, 
että olemme hävinneet eurooppalaisille kilpailijoillemme joitain 
kauppoja ihan vain sen takia, että meillä ei ole ollut tarjota rahoi-
tuspakettia. Nyt Suomessakin ollaan vähitellen heräämässä tähän 
asiaan ja toivon, että päättäjämmekin kuulevat tämän viestin, Ni-
sula sanoo. 

Pohjoismaisen rahoituslaitos NEFCO:n tarjoamat rahoitus-
instrumentit saavat Juha Nisulalta kiitosta. Myös kotimainen Finn-
vera tarjoaa yrityksille takaus– ja rahoitusinstrumentteja Venäjän-
vientiin. Finnveran suuntaan Nisulalla on kuitenkin toiveita.

– PK-yrityksen näkökulmasta Finnveran instrumentit ovat 
nykyisellään raskaita ja esimerkiksi sellaisiin 200–300 tuhannen 
euron kauppoihin prosessi on aivan liian työläs. Erilaisista rahoi-
tusmahdollisuuksista annettava informaatiotulva on valtava ja 
siinä on haastavaa pysytellä kärryillä. Meillä osuuskunnassa on nyt 
Finnveran suuntaan toimiva linkki, jonka kautta toivomme saa-
vamme toiveitamme kuuluviin, Nisula sanoo. 

Haasteet ja yllätykset
Venäjää pidetään usein haasteellisena liiketoimintaympäristönä. 
Juha Nisula on kuitenkin elävä esimerkki siitä, että kun tukiver-
kostot ovat kunnossa, niin idänkaupassa pärjää jopa ilman venäjän 
kielen taitoa. Vientikäytännöissä auttavat asiantuntijat ja kielimuu-
ri ylitetään tulkin avulla. On kuitenkin joitain asioita, jotka Nisula 
olisi tehnyt alun alkaen toisin Venäjän valloitusretkellään. 

– Yksin en välttämättä lähtisi enää yrittämään, vaan hankkisin 
alusta alkaen isomman kumppaniporukan esimerkiksi vienti-

osuuskunnan muodossa. Selvittäisin myös paremmin erilaiset 
tukimuodot, sillä ilman niitä pk-yrityksen on vaikeaa lähteä teke-
mään minkäänlaista vientiä. Lisäksi hyödyntäisin tehokkaammin 
Venäjän-kauppaa tekevien yritysten kokemuksia ja osaamista, 
Nisula neuvoo.

Juha Nisulan Venäjän-kaupan kokemuksiin on liittynyt myös 
myönteisiä yllätyksiä, joissa asiat ovat lutviutuneet ennakko-odo-
tuksia jouhevammin. 

– Se, mitä minulle aluksi maalailtiin kauhukuvina, olivat tulli-
asiat ja GOST-standardit, jotka lopulta paljastuivatkin läpihuutoju-
tuiksi. Apuna on ollut Peltosen Pekka Markinvestistä, eikä mitään 
ongelmia ole ollut. Myös rahaliikenne on pelannut takkuamatta, 
Nisula kertoo. 

Kulttuurierot
Venäjän liiketoimintaympäristössä on eroja kotimaiseen verrattu-
na. Ne Nisula on oppinut tuntemaan käytännön kautta. 

– Kun Suomessa tehdään kauppaa ja lyödään kättä päälle, niin 
se on sillä sovittu. Venäjällä kauppa taas syntyy oikeastaan vasta 
sen jälkeen, kun raha on liikkunut. Kulttuurissa olen huomannut 
myös sen, että kaupan eteen pitää tehdä kovemmin työtä ja tutus-
tua asiakkaaseen. Ihmisen kanssa on päästävä ystäväksi. Suomessa 
tuntemattomatkin voivat tehdä keskenään kauppaa, mutta Venäjäl-
lä asiakkaaseen pitää päästä kunnolla kiinni, Juha Nisula selvittää. 

Nisula vahvistaa sen, että suomalaisilla on kauppiaina ja insi-
nööreinä hyvä maine Venäjällä. Turhaa nöyryyttä hän sen sijaan 
karsisi. 

– Suomessa on hyvä insinööriosaaminen, mutta me ei osata 
ottaa myyntiin etukenoa. Jos halutaan kauppaa, niin pitää osata 
myydä sellaistakin mitä ei vielä ole, mutta minkä insinöörit osaa-
vat tarvittaessa tehdä. Tätä asennetta meillä pitäisi ehdottomasti 
lisätä, Nisula päättää.

Pohjanmaan myyntitykillä on takanaan monen tunnin auto-
matka Ilmajoelta Vantaalle ja edessä vielä lähes kahden tuhannen 
kilometrin siirtymätaipale venäläisasiakkaan luokse. Juomme 
loppuun jo haalentuneet kahvimme ja päästän toimitusjohtajan 
jatkamaan jalkatyötään suomalaisen viennin hyväksi. H

Linkit: 
JPT-Industria Oy: jpt.fi
NEFCO: nefco.org
Finnvera: finnvera.fi
General Finland: generalfinland.fi
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uplan kurssin heikkeneminen, Venäjän 
tuonninkorvausohjelma ja halventuneet työ-
voima- ja raaka-ainekustannukset ovat viime 
aikoina toimineet ulkomaalaisten yritysten 
kannustimina lokalisoida tuotantoaan Venä-
jälle. Vaikka Venäjä pysyy edelleen korkeiden 
investointiriskien maana, etabloitumisen 

riskejä voi alentaa harkitulla sijoittautumisella. Tässä 
artikkelissa esitellään ulkomaalaisille teollisuusyri-
tyksille luontevia sijoittautumiskohteita, eli Venäjän 
teollis- ja innovaatiotuotannon erityistalousalueita ja 
suomalaisyritysten hallinnoimia teollisuuspuistoja.

Erityistalousalueet synnytettiin 
talouden modernisointitarpeisiin
Kymmenkunta vuotta sitten Venäjällä hyväksyttiin 
laki erityistalousalueista. Lain puitteissa valtio voi 
myöntää määrätyille alueille erityisen juridisen 
statuksen ja taloudellisia etuja, jotka liittyvät esi-
merkiksi verotukseen ja tullaukseen. Edut ovat niin 
kotimaisten kuin ulkomaistenkin erityistalousalueilla 
toimivien yritysten hyödynnettävissä 49 vuoden ajan 
alueen perustamisajankohdasta laskien. Uusien eri-
tyistalousalueiden rahoitukseen osallistuvat pääosin 
valtio, aluehallinto ja paikallishallinto. Erityistalous-

esittelyssä
Venäjän erityistalousalueet 

ja 
suomalaisomisteiset 

teollisuuspuistot 

TekstI Taneli Dobrowolski

alueiden kehittämisestä vastaa valtion kokonaan 
omistama OOO Special Economic Zones -yhtiö.

Koska Venäjän erityistalousalueilla on tarkoitus 
saada aikaan kokonaan uutta tuotantoa, on niillä 
toimivien yritysten toimialat määritelty hallituksen 
toimesta. Erityistalousalueilla kiellettyjä teollisuu-
denaloja ovat kaivosteollisuus, metallurginen tuo-
tanto, maaperässä esiintyvien raaka-aineiden jalosta-
minen ja valmisteveron alaisten tuotteiden tuotanto 
ja jatkojalostaminen (pois lukien henkilöautot ja 
moottoripyörät). Tästä syystä esimerkiksi metsäteol-
lisuuden ei katsota soveltuvan erityistalousalueelle. 
Kullekin erityistalousalueelle on määritelty omat 
tuotannon prioriteettialansa. 

Venäjällä toimivat nykyiset erityistalousalueet on 
jaettu neljään tyyppiin: Teolliset erityistalousalueet, 
innovaatioerityistalousalueet, satamatoiminnan eri-
tyistalousalueet ja matkailun erityistalousalueet. Täs-
sä artikkelissa näistä esitellään kaksi ensimmäistä. 

Investoijia houkutellaan tulli- ja 
verohelpotuksin
Erityistalousalueet on perustettu uusien ulkomais-
ten ja kotimaisten investointien synnyttämiseksi. 
Investointien odotetaan kohottavan Venäjän tek-

R
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nologista ja tieteellistä osaamista, monipuolistavan 
maan tuotantorakenteita, sekä vähentävän Venäjän 
talouden riippuvuutta raaka-aineista. Tavoitteina on 
korkeamman jalostusasteen tuotannon lisääminen, 
vientirakenteen monipuolistaminen ja maan globaa-
lin kilpailukyvyn parantaminen. Erityistalousaluei-
den toiminnalla pyritään vähentämään riippuvuutta 
ulkomaisesta tuonnista, mikä osaltaan tukee myös 
Venäjän tuonninkorvausohjelmaa. 

Eritystalousalueiden odotetaan luovan uusia 
työpaikkoja erityisesti korkeakoulutetuille aloille. 
Ulkomaalaisten yritysten toiminnan kautta Venäjän 
liiketoimintaympäristön toivotaan myös omaksuvan 
uusia ja nykyaikaisia tapoja johtamiseen ja henkilös-
töhallintoon.

Yritysten sijoittautumiselle erityistalousalueille on 
tarjolla useita kannustimia. Näitä ovat muun muas-
sa tulli- ja verohelpotukset, valmis infrastruktuuri, 
yksinkertaistettu byrokratia ja alennetut työntekijä-
maksut. Infrastruktuuriin liittyviä kannustimia ovat 
esimerkiksi valmiit kommunikaatio-, sähkö-, vesi-, 
kaasu- ja viemäröintiverkostot, joihin kytkeytymi-
nen pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi ja 
edulliseksi. Venäjän talouskehitysministeriö on arvi-
oinut, että erityistalousalueiden edut tuovat yrityk-
sille pelkästään tulli- ja verohelpotusten kautta noin 
20–30 prosentin kustannusedun.

Byrokratiaa pyritään helpottamaan tarjoamalla 
yritysten viranomaisasiointi ”yhden luukun peri-
aatteella” siten, että erityistalousalueille investoivat 
yritykset hoitavat sopimusasiansa erityistalousalueen 

paikallisen hallintoelimen kanssa ilman paikallis-
viranomaisia. Hallintoelimet tarjoavat alueilleen 
sijoittautuville yrityksille myös muita palveluita, 
jotka liittyvät esimerkiksi kohteiden rakentamiseen, 
ylläpitoon, vartiointiin ja vuokraukseen.

Yrityksen kannalta kannustimena voi olla myös 
tuotannon siirtäminen lähemmäksi kuluttajamark-
kinoita. Erityistalousalueet on sijoitettu suurten 
väestö- ja talouskeskusten läheisyyteen Moskovan, 
Pietarin ja Siperian talousalueiden yhteyteen, joten 
ne tarjoavat yrityksille työvoiman lisäksi myös laajat 
kuluttajamarkkinat. Uusia työpaikkoja alueelle luova 
yritys saa myönteistä mainehyötyä ainakin paikalli-
sella tasolla.

Alueiden esittely
Venäjällä toimii tällä hetkellä kuusi tuotantoteolli-
suuden ja viisi innovaatioteollisuuden erityistalous-
aluetta. Teollisen tuotannon ja kehityksen erityista-
lousalueet ovat Tatarstanin Alabuga, Lipetsk, Toljatti, 
Sverdlovskin Titaanilaakso, Pihkovan Moglino ja 
Kaluga. Teknologian kehittämiseen ja käyttöönot-
toon keskittyvät alueet sijaitsevat Moskovan alueella, 
Pietarissa, Tomskissa ja Tatarstanissa. 

Toiminnassa olevien erityistalousalueiden perus-
tiedot on esitelty verkkosivustolla osoitteessa russez.
ru, jossa on kerrottu muun muassa alueiden tarjoa-
mista eduista, valmiista infrastruktuurista, priori-
teettialoista ja siellä jo toimivista yrityksistä. Sivusto 
on venäjän- ja englanninkielinen. Osalla erityista-
lousalueista on olemassa myös omat verkkosivunsa. 

Tuotantoteollisuuden erityistalousalueet
ALABUGA
Sijainti: Tatarstanin tasavalta
Perustamisvuosi: 2005
Pinta-ala: 4 000 ha
Prioriteettialat (klusterit): Autojen ja au-
toteollisuuden komponentit, työkalut ja 
koneenrakennus, kemianteollisuus, kom-
posiitti- ja rakennusmateriaalit, kuluttaja-
tuotteet
Residentit: 42 yritystä
Lähin miljoonakaupunki: Kazan (200 km)
Kotisivut: russez.ru

LIPETSK
Sijainti: Lipetskin oblast
Perustamisvuosi: 2005
Pinta-ala: 1 024 ha
Prioriteettialat: Energiateollisuuden kom-
ponentit ja vaihtoehtoisen energian järjes-

telmät, autoteollisuus ja autoteollisuuden 
komponentit, kodinelektroniikka, lääkin-
nälliset laitteet, rakennusmateriaalit, bio- ja 
nanomateriaalit
Residentit: 23 yritystä
Lähin miljoonakaupunki: Voronezh (150 
km)
Kotisivut: sezlipetsk.ru

TOLJATTI
Sijainti: Samaran oblast
Perustamisvuosi: 2010
Pinta-ala: 660 ha
Prioriteettialat: Autojen ja autoteollisuuden 
komponentit, koneenrakennus, rakennus-
materiaalit, kuluttajatuotteet
Residentit: 17 yritystä
Lähin miljoonakaupunki: Samara (100 km)
Kotisivut: oeztlt.ru
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TITAANILAAKSO
Sijainti: Sverdlovskin oblast
Perustamisvuosi: 2010
Pinta-ala: 721 ha
Prioriteettialat: Titaanituotteiden valmistus, 
metalliteollisuuden komponentit, koneen-
rakennus, rakennusmateriaalit
Residentit: 7 yritystä
Lähin miljoonakaupunki: Jekaterinburg 
(170 km)
Kotisivut: titanium-valley.com

MOGLINO
Sijainti: Pihkovan oblast
Perustamisvuosi: 2012
Pinta-ala: 215 ha

Prioriteettialat: Rautatieteknologia, kunnal-
listekniikka, maatalousteknologia, autoteol-
lisuuden komponentit, kodinelektroniikka, 
rakennusmateriaalit, logistiikka, pakkaus-
teollisuus
Residentit: 1 yritys

Lähin miljoonakaupunki: Pietari (300 km)
Kotisivut: moglino.com

KALUGA
Sijainti: Kalugan oblast
Perustamisvuosi: 2012
Pinta-ala: 432 ha
Prioriteettialat: Autojen ja autoteollisuuden 
komponentit, puunjalostus ja puuvalmis-
teet, autojen moottorit ja niiden kompo-
nentit
Residentit: -
Lähin miljoonakaupunki: Moskova (170 
km)
Kotisivut: oez.kaluga.ru

Innovaatioteollisuuden erityistalousalueet

DUBNA
Sijainti: Moskovan oblast
Perustamisvuosi: 2005
Pinta-ala: 188 ha
Prioriteettialat: Informaatioteknologiat, 
ydinfysiikka ja nanoteknologia, bio- ja 
lääketeknologiat, komposiittimateriaa-
lit, tekniset projektit
Residentit: 90 yritystä
Lähin miljoonakaupunki: Moskova 
(140 km)
Kotisivut: oezdubna.ru

PIETARI
Sijainti: Pietarin kaupunki
Perustamisvuosi: 2005
Pinta-ala: 130 ha
Prioriteettialat: Informaatioteknologiat 
ja telekommunikaatio, lääketeknolo-
giat, energiatehokkuusteknologiat, 
hienomekaniikka
Residentit: 36 yritystä
Lähin miljoonakaupunki: Pietari
Kotisivut: russez.ru

ZELENOGRAD
Sijainti: Moskova
Perustamisvuosi: 2005
Pinta-ala: 146 ha
Prioriteettialat: Mikroelektroniikka, 

energiatehokkuusteknologiat, biotekno-
logia, informaatio- ja kommunikaatiotek-
nologia, laser- ja plasmaleikkausteknologiat
Residentit: 40 yritystä
Lähin miljoonakaupunki: Moskova
Kotisivut: russez.ru

TOMSK
Sijainti: Tomsk
Perustamisvuosi: 2005
Pinta-ala: 270 ha
Prioriteettialat: Informaatioteknologiat ja 
elektroniikka, nanoteknologiat ja -materi-
aalit, lääketiede ja bioteknologia, energia-
tehokkuusteknologiat
Residentit: 67 yritystä
Lähin miljoonakaupunki: Novosibirsk (260 
km)
Kotisivut: oez.tomsk.ru

INNOPOLIS
Sijainti: Tatarstanin tasavalta
Perustamisvuosi: 2012
Pinta-ala: 294 ha
Prioriteettialat: Informaatio- ja kommuni-
kaatioteknologiat, elektroniikka, nanotek-
nologiat, bioteknologia, lääketiede
Residentit: -
Lähin miljoonakaupunki: Kazan
Kotisivut: innopolis.com
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Venäjällä toimii nykyisin kaksi suo-
malaisten yritysten perustamaa ja 

hallinnoimaa teollisuuspuistoa: YIT:n 
Greenstate Leningradin oblastissa ja Lem-
minkäinen Industrial park Kalugan ob-
lastissa. Suomalaisilla teollisuuspuistoilla 
ei ole erityistalousalueen statusta, mutta 
erityistalousalueiden tavoin ne tarjoavat 
useita muita tuotannon perustamista 
helpottavia palveluja. Suomalaisyritysten 
näkökulmasta suomalaisomisteisten teol-
lisuuspuistojen houkuttimena on myös 
tuttu liiketoimintakulttuuri, mutkaton 
yhteydenpito ja synergiaedut, joita samalla 
alueella toimivat suomalaisyritykset voivat 
toisilleen tarjota. 

YIT GREENSTATE (PIETARI)

YIT:n teollisuuspuisto sijaitsee Leningra-
din oblastissa, aivan Pietarin kaupungin 
etelärajan tuntumassa. Pietarin eteläinen 
kehätie kulkee kilometrin päässä alueesta. 
Pietarin satamaan on matkaa 15 kilometriä 
ja Pulkovon lentokentälle 16 kilometriä. 
Lähimmät asumalähiöt ovat noin kilomet-
rin päässä ja lähin metroasema on 15 mi-
nuutin ajomatkan päässä. Teollisuuspuis-
ton naapurikaupunginosissa asuu lähes 
700 000 ihmistä. 

YIT teki päätöksen tontin hankinnasta 
teollisuuspuistoaan varten vuoden 2006 
lopussa ja alueen rakentaminen käynnis-
tettiin seuraavan vuoden alussa. Vuoden 
2008 lopussa teollisuuspuiston alueelle 
valmistui ensimmäinen projekti – Evli 

Properties rahaston omistama logistiik-
kakeskus GORIGO. Seuraavana vuonna 
teollisuuspuistoon valmistui Atrian liha-
jalostustehdas Pit Produkt. Tällä hetkellä 
alueella toimii yhteensä 11 yritystä, joista 
pääosa on ulkomaalaisia. 

Teollisuuspuiston kokonaisalue on 114 
hehtaaria, joista 40 hehtaaria on raken-
tamatta. Teollisuuspuistossa on valmiiksi 
rakennettu kaikki insinööriverkot, sähkö-, 
lämpö-, vesi- ja viemäriliittymät. Greens-
tatessa toimii oma hallinnointiyhtiö, joka 
ylläpitää teollisuuspuiston yleiskäytössä 
olevia palveluyhteyksiä, hoitaa teitä ja 
muita infrakohteita, sekä on vuorovaiku-
tuksessa viranomaisten ja muiden yhteis-
työtahojen kanssa. 

Lisätiedot: 
Liudmila Krasova
YIT Saint Petersburg, Jsc, RED Marketing 
Manager
+7 921 889 1673 
liudmila.krasova@yit.ru
www.yit-greenstate.com

LEMMINKäINEN INDuSTRIAL 
PARK (KALuGA)

Lemminkäisen teollisuuspuisto sijaitsee 
Vorotynskissä, aivan Kalugan teollisuus-
kaupungin vieressä, noin 180 kilometriä 
Moskovasta lounaaseen. Puistoin vierestä 
kulkee M3 Moskova-Kiova -moottoritie, 
jota pitkin Moskovan kehätielle on noin 40 
minuutin ajomatka. Lähin rautatieasema 

sijaitsee kahden kilometrin päässä teolli-
suuspuistosta ja Kalugan kansainväliselle 
lentokentälle on 30 kilometrin matka. 
Sadan kilometrin säteellä teollisuuspuis-
tosta asuu noin miljoona asukasta ja 50 
kilometrin säteellä 600 000 asukasta. 

Lemminkäinen allekirjoitti teolli-
suuspuiston rakentamisesta yhteistyö- ja 
investointisopimuksen Kalugan alueen 
viranomaisten kanssa marraskuussa 2007. 
Kolme vuotta myöhemmin Lemminkäinen 
teki Rani Plast Oy:n kanssa sopimuksen 
muovituotetehtaan rakentamisesta. Tehdas 
valmistui vuonna 2012. 

Teollisuuspuiston kokonaispinta-ala 
on 134 hehtaaria, josta 129 hehtaaria on 
edelleen vapaana tulevia asiakkaita var-
ten. Tuotantolaitosten käytössä on alueen 
perusinfrastruktuuri, eli muun muassa 
sähkö- ja vesiverkot, jätehuolto, valaistus ja 
tietoliikenneyhteydet valokaapelilla. Ener-
gianlähteenä on mahdollisuus hyödyntää 
myös maakaasua. Lemminkäinen tarjoaa 
teollisuuspuistoonsa sijoittuville yrityksille 
tuotantolaitokset tarvittaessa avaimet kä-
teen -periaatteella.

Lisätiedot:
Sergei Spetnitsky
Lemminkainen Invest LLC, Managing 
director
+7 965 700 24 28 
sergey.spetnitsky@lemminkainen.ru 

Kotimaisten ja ulkomaisten investointien houkuttelu
Teknologisen ja tieteellisen osaamisen kohottaminen

Tuotantorakenteen monipuolistaminen
Työpaikkojen lisääminen

Talouden raaka-aineriippuvuuden vähentäminen
Tuontiriippuvuuden vähentäminen

Korkeamman jalostusasteen tuotteiden viennin lisääminen
Tuonninkorvausohjelman tukeminen

Suomalaiset teollisuuspuistot Venäjällä

Tulliton tuonti
Verotukselliset edut
Valmis infrastruktuuri
Yksinkertaistettu byrokratia
Alennukset työntekijämaksuista
Tuotanto lähelle kuluttajamarkkinoita
Mainehyöty alueen kehittämiseen osallistumisesta

Eritystalousalueiden tavoitteet Erityistalousalueiden houkuttimet 
sijoittautujan näkökulmasta
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KOKeMUKSeT

räänä lokakuisena perjantai-iltapäivänä starttasin 
Saabini, väänsin ratin kohti itää ja painelin Pietariin. 
Vaimoni kaksivuotinen työpesti pääkonsulaatissa oli 
päättynyt ja lähdin hakemaan häntä takaisin Suo-
meen muuttokuormineen. Välttääksemme vilkasta 
liikennettä ja rajajonoja, lähdimme paluumatkalle 
lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. 

Kuulas yö, typötyhjä maantie ja radiosta raikaava 
venäläispoppi nostivat mielialaa. Elämä hymyili ja 
Saab niemi kilometrejä. Kun rajapuomille oli matkaa 
enää vain kuutisen kymmentä kilometriä, alkoi tun-
nelma synkistyä. Mielialan romahtamisen aiheutti 
auton perään muodostunut sankka vesihöyrypilvi 
ja moottorin lämpömittarin neulan tärähtäminen 
tappiinsa. 

Konepellin avaaminen ja moottoritilan käsi-
kopeloiminen paljasti jäähdyttimen kumiputken 
haljenneen ja valuttaneen jäähdytysnesteensä tuli-
kuuman moottorin päälle. Kello lähenteli kolmea. 
Sysimustassa ja kylmenevässä syysyössä vilkuilimme 
sanattomina vuoroin Saabin höyryävää moottoria ja 

M i e l e n ra u h o i t t a j a

autoon pakattua muuttokuormaa. Onneksi ei sen-
tään satanut. 

Reissuilla sattuu ja tapahtuu
Edullinen rupla on alkanut taas houkutella suomalai-
sia turisteja ja ostosmatkailijoita Venäjälle. Erityisesti 
raja-alueiden asukkaat poikkeavat itänaapurissa 
vähän väliä – vähintään tankkaamassa, mutta yhä 
useammin myös ruoka- ja rautakaupoilla Viipurissa 
ja pitemmälläkin. Myös monet Pietarissa asuvista 
suomalaisista expateista liikkuvat Venäjän ja Suomen 
väliä omilla autoillaan. Ja miksipä ei, sillä pientä 
osuutta lukuun ottamatta tie on nykyään hyvässä 
ajokunnossa.

Reissuilla ei kaikki kuitenkaan suju aina suun-
nitelmien mukaan ja mutkia matkaan voivat auton 
hajoamisen lisäksi tuoda myös monet muut ikävät 
sattumukset; esimerkiksi kolari, avainten kadotta-
minen, rekisterikilpien varastaminen tai joku muu 
erikoistilanne. Erityisesti kieltä taitamattomalle ja 
vieraassa ympäristössä liikkuvalle matkailijalle täl-
laiset tilanteet aiheuttavat lievimmilläänkin roimaa 
pulssin kohoamista. 

Onneksi tarjolla on mielenrauhoittajia. Yksi sel-
laisista on turvapalvelu eLine.

Matka-apu takataskussa
eLine on venäläisen turvallisuusyrityksen Cesar Sa-
telliten autoilijoille ja muille matkailijoille räätälöimä 
turvapalvelu. Palvelun avulla matkailija saa nopeasti 
apua erilaisissa vaativissakin hätätilanteissa sekä 
lievemmissä ongelmissa ja avuntarpeissa. Ongel-
matilanteessa palvelun kautta voi esimerkiksi tilata 
maantiepalvelun, saada reittiohjeita tai varata vaik-
kapa teatteriliput. Cesar Satellitella on Pietarissa oma 
jatkuvasti miehitetty tilannekeskus, josta päivystäjät 
vastaavat asiakkaiden yhteydenottoihin venäjäksi tai 
englanniksi. 

Palvelun ”rusinana pullassa” on älypuhelimeen 
asennettava applikaatio, jonka avulla saa yhteyden 
tilannekeskukseen nopeasti ja vaivattomasti. Vain 
yhtä nappia painamalla päivystäjälle välittyy asiak-
kaan tarkka sijainti ja palveluun rekisteröitymisen 
yhteydessä annetut asiakastiedot. Palveluun ei tarvit-

E
Teksti  Taneli Dobrowolski • Kuva  Shutterstock
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se soittaa, vaan sieltä soitetaan takaisin asiakkaan ilmoittamaan 
puhelinnumeroon. Puhelinkuluista tai päivystysnumeron muis-
tamisesta ei siis tarvitse huolehtia. Viive napin painalluksesta 
puhelinsoittoon on noin 15–20 sekunnin luokkaa. 

Testausta
Seuraavan kerran lähdimme automatkalle Pietariin joulukuun 
lopulla uuden vuoden lomia viettämään. Tällä kertaa matkus-
tusvarmuutta lisäsivät aiempaa luotettavampi auto ja Vedialta 
testikäyttöön saatu eLine -palvelu, jonka applikaation olin la-
dannut Android-puhelimeeni. 

Reissu sujui ongelmitta, mutta päätimme siitä huolimatta tes-
tailla eLinen palvelua paikan päällä Pietarissa. Majapaikkamme 
oli Vasilinsaarella ja halusimme saada tietoa vartioiduista pysä-
köintimahdollisuuksista lähistöllä. Applikaation kautta otimme 
palveluun yhteyden ja muutaman sekunnin kuluttua puhelime-
ni jo soikin. Soittoon vastasi vaimoni, joka selvitti asiaamme 
englannin kielellä. Asiakaspalvelija vastasi kohtalaisella, mutta 
tarpeeksi ymmärrettävällä englannilla. Hän neuvoi meitä jättä-
mään automme lähellä sijaitsevan poliisiaseman vieressä oleval-
le parkkipaikalle ja antoi sinne ajo-ohjeet. Noudatimme ohjeita.

Vaikka palvelulle ei sillä kertaa enempää tarvetta ollut, on 
sanottava, että jo pelkkä tieto palvelun olemassaolosta lisäsi 
mielenrauhaa ja matkustamismukavuutta. Oli rauhoittavaa 
tiedostaa, että mahdollisen ongelmatilanteen sattuessa ei enää 
olisi yksin ongelmineen. 

eLine tarjolla myös suomalaisille
Kymmenen vuotta sitten Moskovassa perustetun Cesar Satellite 
-yrityksen tuotevalikoimiin kuuluvat eLinen lisäksi muun mu-
assa autojen varkaudenestojärjestelmät ja varastettujen ajoneu-
vojen jäljityspalvelut. Suomessa yrityksen yhteistyökumppanina 
on Vedia Oy, joka tarjoaa eLine-palvelua myös suomalaisten 
matkailijoiden käyttöön. Palvelun voi tilata suomenkielisellä 
nettilomakkeella osoitteessa gosmart.fi. eLine applikaatio on 
ladattavissa Apple ja Android -puhelimiin. 

PS. Viipurin kupeeseen ylikuumentunut Saab saatiin lopulta 
ajettua lyhyissä pätkissä lähimmälle bensa-asemalle. Sieltä 
lainaksi saadun roudarinteipin ja vajaan tunnin sohelluksen 
jälkeen sain tukittua jäähdytinvuotoa sen verran, että selvisim-
me lopulta Helsinkiin. Seuraavalla viikolla monista muistakin 
pikkuvioista kärsinyt Saab löysi itsensä Kuusakoski Oy:n romu-
autokierrätyslaitokselta. H

Linkit: 
Cesar Satellite: csat.ru
Vedia Oy: vedia.fi
Gosmart: gosmart.fi

www.stpeterline.fi

risteillen

Pietariin

lisätiedot & varaukset

myynti@stpeterline.com
tai 09 6187 2000

laivalla pääset ilman viisumia
Pietariin - aamulla olet jo perillä!
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VInKKeJÄ IdÄnKaUPPaan

J
uridisen henkilön rekisteröimiseksi Ve-
näjälle riittää teoriassa internet-yhteys, 
jolloin rekisteröinnin voi suorittaa kah-
della tavalla. Ensimmäisessä tapauksessa 
kaikki tarvittavat dokumentit kerätään 
sähköisessä muodossa ja lähetetään ne 
veroviranomaisille sähköisellä allekirjoi-
tuksella (1) varustettuina. Toinen tapa on 

täyttää ja lähettää perustamisilmoitus verohallinnon 
interaktiivisen PPDGR -ohjelman (Программа 
подготовки документов для государственной 
регистрации, ППДГР) kautta. Kyseessä on ohjelma, 
jota käytetään valtiollisia dokumentteja varten vaa-
dittavan tiedon keräämiseen ja rekisteröimisilmoi-
tusten lähettämiseen viranomaisille. Tässä viimeksi 
mainitussa tapauksessa perustamisilmoituksen 
antavan henkilön on tosin ensin vierailtava henki-
lökohtaisesti veroviranomaisen luona, jossa hänelle 
myönnetään henkilöllisyyden todentamiseen jatkos-
sa tarvittavat dokumentit.

Sitä mukaa kun yrittäjälle alkaa kertyä kokemusta 
Venäjällä toimimisesta, hänelle alkaa valjeta, että 
bisneksen itsenäinen pyörittäminen vaatii erilaisten 
välttämättömien dokumenttien, kuten sopimusten 

Idänkauppaa etänä?
Nykyteknologia suo siihen mahdollisuudet

Teksti  Ekaterina Ena ,  Marketing Director,  EMG
Kuvat EMG  ja Shutterstock

Jokainen jolla on kokemusta idänkaupasta tietää, miten haastavaa 

se voi joskus olla. Sujuvan kaupan tiellä voi olla monenlaisia 

hankaluuksia alkaen mentaliteettien eroista päättyen aina 

byrokratian ja hallintokulttuurin esteisiin. Yksi tällaisista haasteista 

on tarve paikalliselle läsnäololle, mikä voi aiheuttaa turhia kuluja ja 

viedä valtavasti aikaa. Konsulttiyritys eMG:n juristit ovat selvitelleet, 

vaatiiko aktiivinen idänkauppa ulkomaalaisen edustajan säännöllistä 

läsnäoloa Venäjällä, onko olemassa teknisiä ratkaisuja ja käytäntöjä, 

joilla liiketoimintoja voisi hoitaa etänä, ja minkälaisia ongelmia 

tällaiset käytännöt voivat synnyttää.

ja toimeksiantojen, laskujen ja faktuuroiden ja toi-
mitus- ja lähetysasiakirjojen allekirjoittamista, sekä 
yrityksen rahaliikenteen seuraamista, työntekijöiden 
opastamista ja säännöllistä raportointia verotarkas-
tajille ja muille viranomaisille. Voisi helposti ajatella, 
että kaikki nämä velvollisuudet vaativat jatkuvaa 
läsnäoloa Venäjällä, mikä voi säikäyttää ulkomaa-
laisen yrittäjän. Todellisuudessa näitä toimintoja on 
mahdollista helpottaa hyödyntämällä uusimpia in-
formaatioteknologian mahdollisuuksia, joiden avulla 
ainakin osa prosesseista voidaan suorittaa sähköises-
ti. Tätä varten on olemassa sähköinen allekirjoitus 
(Электронная Подпись, ЭП), jolla voi korvata ko-
konaan perinteisen käsinkirjoitetun allekirjoituksen. 
Sähköisestä allekirjoituksesta tulee parhaimmillaan 
korvaamaton apuväline, koska sen avulla voidaan 
toteuttaa tehokas ja turvallinen asiakirjavaihto myös 
etänä tehtävässä liiketoiminnassa.

Käytettäessä valtion tietojärjestelmiä, vahvistet-
taessa asiakirjoja kauppakumppaneiden kanssa ja 
välitettäessä sähköisiä asiakirjoja valtion viranomai-
sille, asiakirjat on vahvistettava niin kutsutulla vah-
vistetusti todennetulla sähköisellä allekirjoituksella 
(усиленная квалифицированная электронная 



43

подпись) (2). Tämän tyyppinen sähköinen allekirjoi-
tus vahvistetaan tarkoitusta varten valtuutetussa or-
ganisaatiossa ja se rinnastetaan kaikissa tapauksissa 
käsin kirjoitettuun ”perinteiseen” allekirjoitukseen.

Mistä tällaisen liiketoiminnan prosesseja huo-
mattavasti helpottavan vahvistetusti todennetun 
sähköisen allekirjoituksen sitten saa? Siihen on 
olemassa kaksi mahdollisuutta. Ensimmäinen tapa 
on saada se Venäjän Federaation alueella toimivilta 
ja tarkoitusta varten valtuutetuilta organisaatioilta, 
joista käytetään myös nimitystä valtuutettu lupakes-
kus (аккредитованный удостоверяющий центр). 
Toinen tapa on saada se ulkomailla, mikäli siellä 
myönnetty sähköinen allekirjoitus täyttää kaikki 
vahvistetusti todennetulle sähköiselle allekirjoituk-
selle asetetut kriteerit.

On kuitenkin otettava huomioon, että Venäjän 
lainsäädännössä on rajoituksia ja ehtoja sähköisen 
allekirjoituksen myöntämisessä ulkomaan kansalai-
sille. Sähköinen allekirjoitus voidaan vahvistaa sellai-
selle ulkomaan kansalaiselle, joka on rekisteröitynyt 
Venäjän eläkerahastoon ja veroviranomaisille ja jolla 
on kyseisten tahojen myöntämä eläkevakuutustodis-
tus (Страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования, СНИЛС) ja henki-
lökohtainen Y-tunnus (Индивидуальный номер 
налогоплательщика, ИНН). Eläkevakuutustodistus 
ja Y-tunnus myönnetään puolestaan vain niille ul-
komaan kansalaisille, joilla on joko asumisoikeus 
tai väliaikainen oleskelulupa Venäjälle tai joiden 
työskentely Venäjällä lukeutuu erityisasiantuntijateh-
tävien piiriin.

Ulkomaan kansalainen, joka on onnistuneesti 
perustanut Venäjälle yrityksen ja toimii sen toimitus-
johtajana, voi luoda sähköisen allekirjoituksen juri-
disen henkilön nimiin. Tällaisen ”toimitusjohtajan 
allekirjoituksen” luomisessa ei ulkomaalaisilla pitäisi 
olla mitään ongelmia.

Eräs hankaluus johon sähköisen allekirjoituksen 
omistava ulkomaan kansalainen voi törmätä, on säh-
köisen allekirjoituksen tuominen tai vieminen rajan 
yli. Sähköinen allekirjoitus nimittäin luetaan krypto-
grafiseksi, eli salattua dataa sisältäväksi materiaaliksi, 
ja sen kuljettaminen Euraasian tulliliiton rajojen 
ulko- tai sisäpuolelle on rajoitettua. Laissa todetaan, 
että ”sähköisten (kryptografisten) materiaalien alis-
taminen tullimuodollisuuksille – tuotaessa materi-
aaleja rajojen sisäpuolelle tai vietäessä niitä rajojen 
ulkopuolelle ilman oikeutta levittää tai käyttää niitä 
kolmansille osapuolille annettaviin datan salaustek-
nisiin palveluihin – toteutetaan esittämällä tullivi-
ranomaiselle rajat ylittävän viennin lupa-asiakirja tai 
todistus sähköisen allekirjoituksen käyttöönotosta 
tehdystä ilmoituksesta, eli notifikaatiosta”.

Kun sähköinen allekirjoitus on luotu valtuutetus-
sa lupakeskuksessa, se välittää notifikaation sähköi-
sestä allekirjoituksesta Turvallisuuspalvelu FSB:lle 
(ФСБ РФ). FSB:lle toimitetut notifikaatiot puoles-
taan julkaistaan Euraasian tulliliiton kotisivuilla 
osoitteessa www.eaunion.org. Todistuksen notifikaa-
tiosta myöntää FSB.

Yrityksemme monivuotinen kokemus konsult-
titoiminnasta erilaisissa juridisissa ja finanssitoi-
mintaan liittyvissä kysymyksissä on antanut meille 
käsityksen siitä, että toimintaympäristön haasteista 
huolimatta liiketoiminta voi olla Venäjällä tuottoisaa 
ja vakaata. Uudet teknologiat, sähköinen allekirjoitus 
ja viranomaisten sähköiset palvelut helpottavat niin 
Venäjän kuin ulkomaidenkin kansalaisten toimintaa 
Venäjän Federaation alueella H

Viitteet

(1) Juridisen henkilön säh-
köisen perustamisilmoituk-
sen yhteydessä tarvittavat 
asiakirjat voidaan välittää 
Venäjän viranomaisille 
www.nalog.ru -verkko-
osoitteessa olevan palvelun 
kautta silloin, kun käytössä 
ovat: Microsoft Windows 
-käyttöjärjestelmä, Microsoft 
Internet Explorer -selain, 
GOST 28147-89 ja GOST 
R 34.10-2001 –algoritmien 
mukainen salattu yhteys, 
sekä Venäjän viestintäminis-
teriön valtuuttaman lupakes-
kuksen myöntämä sähköisen 
allekirjoituksen tarkistusa-
vain. Avaimen myöntämällä 
henkilöllisyyden todenta-
miskeskuksella on lisäksi 
oltava ylimääräinen, Venäjän 
veroviranomaisen myöntämä 
verkkotodentamisen val-
tuutus. Tietokanta tällaisen 
valtuutuksen omaavista 
lupakeskuksista löytyy vero-
viranomaisen verkkosivulta 
osoitteesta www.nalog.ru.

(2) Asiakirjan sähköisen 
allekirjoituksen vahvistuksen 
kriteerit ovat seuraavat:
•  Asiakirja on vahvistettu 

sähköisellä allekirjoituksel-
la

•  Sähköinen allekirjoitus on 
muodostettu datan sala-
uksella ja siinä käytetään 
sähköisen allekirjoituksen 
salausavainta

•  Sähköisen allekirjoituksen 
tehnyt henkilö on toden-
nettavissa

• Allekirjoittamisen jälkeen 
sähköiseen asiakirjaan 
tehdyt muutokset ovat 
todennettavissa

• Sähköisen allekirjoituksen 
todennusavain on ilmoitet-
tu vahvistetussa sertifikaa-
tissa

• Sähköisen allekirjoituksen 
luomisessa ja sen aitouden 
todentamisessa käytettävät 
menetelmät vastaavat vaa-
timuksia, jotka on määri-
telty Venäjän Federaation 
sähköistä allekirjoitusta 
määrittelevässä laissa.



44

JURISTIn PaLSTa

Teksti  Petri Kekki ,  juristi ,  SVKK

ajankohtaisia muutoksia 
siirtohinnoittelussa

Uuden lain siirtymäsäännökset ovat päättyneet ja 
kaikkien rajat ylittävien etuyhteysosapuolten kanssa 
tehtyjen liiketoimien hinnoittelu voidaan oikaista 
verotuksessa, jos niiden katsotaan poikkeavan mark-
kinaehtoisesta tasosta. Siirtohinnoittelutarkastukset 

voivat tulla ajankohtaiseksi suomalaisille yhtiöille, joilla on toimin-
taa Venäjällä. Nykyisin voidaan määrätä myös veronkorotuksia 
siirtohinnoitteluoikaisuissa. Nämä ovat askeleita kohti länsimaista 
lähestymistapaa siirtohinnoitteluun. Verottaja pyrkii kaikella tällä 
myös siirtämään liiketoimintaa Venäjän rajojen sisäpuolelle.

Jos Venäjän veroviranomaiset katsovat, että etuyhteysosapuolen 
kanssa tehdyssä liiketoimessa käytetty hinta ei ole ollut markkina-
ehtoperiaatteen mukainen ja jos Venäjällä maksettu vero on sen 
vuoksi jäänyt pienemmäksi, veroviranomaiset voivat verotuksessa 
oikaista hinnoittelun vastaamaan markkinaehtoista tasoa.

Venäjän uusi siirtohinnoittelulainsäädäntö on pääpiirteissään 
linjassa OECD:n ohjeistuksen kanssa. OECD:n siirtohinnoitte-
luohjeet ja kansainvälinen käytäntö perustuvat Arm’s Length -pe-
riaatteelle eli markkinaehtoperiaatteelle. Venäjä noudattaa samaa 
periaatetta. Markkinaehtoperiaate tarkoittaa sitä, että etuyhteysosa-
puolten välisten liiketoimien hinnoittelun tulisi vastata markkina-
ehtoista tasoa. Hinnoittelun katsotaan olevan markkinaehtoinen, 
jos toisistaan riippumattomat osapuolet olisivat käyttäneet saman-
laista hinnoittelua vastaavissa olosuhteissa.

Siirtohinnoittelusäännösten    
soveltuminen yleisesti
Siirtohinnoittelusäännökset koskevat pääsääntöisesti etuyhteysosa-
puolten kanssa tehtyjä liiketoimia. Riippumattomien osapuolten 
kanssa tehtyjen liiketoimien hinnoittelun katsotaan olevan lähtö-
kohtaisesti markkinaehtoinen.

Uusi laki siirtohinnoittelusta on tullut asteittain 

voimaan vuodesta 2012 alkaen ja muutoksia 

siihen tehdään jatkuvasti. Tässä artikkelissa kerron 

viimeaikaisempien muutosten sisällöstä.

Etuyhteyden muodostuminen   
Venäjällä

Etuyhteysosapuolen käsite Venäjällä on laajentunut uuden lain 
myötä. Laki sisältää 11 kohdan listan tilanteista, joissa etuyhteys 
syntyy. Pääsääntö on edelleen sama eli etuyhteyden muodostu-
minen Venäjällä ei edellytä yli 50 prosentin omistusta, vaan yli 25 
prosentin suora tai epäsuora omistus toisessa yhtiössä luo etuyh-
teyden ja uusien säännösten mukaan jopa sukulaisuussuhde voi 
muodostaa etuyhteyden.

Siirtohinnoittelun      
dokumentaatiovaatimukset Venäjällä
Uuden lainsäädännön nojalla tietynlaiset yhtiöt ovat velvollisia 
toimittamaan siirtohinnoitteludokumentaation Venäjän veroviran-
omaisille heidän pyynnöstään.

Jos pyyntöä ei esitetä, dokumentaatiota ei tarvitse toimittaa. 
Suomessa on vastaava sääntely. Venäjällä ei ollut aikaisemmin do-
kumentaatiovelvollisuutta tässä laajuudessa vaan yksittäisten liike-
toimien dokumentointi täytti dokumentointivaatimukset.

 Nykyvaatimukset ovat sinänsä linjassa OECD:n kanssa. Huo-
mionarvoista on, että Country-by-Country raportointivaatimukset 
ovat tulossa Venäjälle. CbC-raportti on emoyhtiön laatima raportti, 
jossa kuvataan kyseisen konsernin kussakin maassa maksamat 
verot sekä muita siirtohinnoittelun kannalta oleellisia tietoja. Emo-
yhtiön sijaintivaltion veroviranomaiset toimittavat raportin valti-
oille, joissa kyseisellä konsernilla on toimintaa, tämä edellyttänee 
soveltuvaa tietojenvaihtosopimusta kyseisten valtioiden välillä.

Dokumentoinnin alaiset    
liiketoimet
Siirtohinnoitteludokumentaation tulee kattaa ne liiketoimet, joiden 
hinnoittelu voitaisiin oikaista Venäjällä. Vuodesta 2014 eteenpäin 
kaikki rajat ylittävät liiketoimet, jotka on tehty etuyhteydessä ole-
van osapuolen kanssa, tulee dokumentoida. Lisäksi tietyt kotimaan 
sisäiset (pääsääntöisesti yli miljardin ruplan) sekä tietyt riippu-
mattomien osapuolten kanssa tehdyt liiketoimet (yli 60 miljoonaa 
ruplaa ja mustan listan yhtiö tai tietyt hyödykkeet) ovat dokumen-
taatiovelvollisuuden alaisia.
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Vuosina 2012–2013 dokumentointivelvollisuus oli suppeampi. 
Verovelvollisilla, joilla ei ole tällaisia yllämainittuja liiketoimia, ei 
ole velvollisuutta laatia siirtohinnoitteludokumentaatiota. Venäjän 
siirtohinnoittelulainsäädännön sisältövaatimukset dokumentoin-
nin suhteen ovat muilta osin varsin yhdensuuntaisia kansainväli-
sen käytännön kanssa.

Siirtohinnoittelulomake
Ne verovelvolliset, jotka ovat velvollisia laatimaan siirtohinnoit-
teludokumentaation, ovat velvollisia myös täyttämään siirtohin-
noittelulomakkeen vuosittain. Lomakkeella listataan etuyhteys-
osapuolten kanssa tehdyt liiketoimet. Siirtohinnoittelulomakkeella 

selvitetään esimerkiksi seuraavia asioita: tehdyt dokumentaatio-
velvollisuuden alaiset liiketoimet, tiedot liiketoimien osapuolista 
sekä näiden liiketoimien tuotot ja kulut. Kuten edellä todettiin 
dokumentointivaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti aikai-
sempaan käytäntöön verrattuna.

 Siirtohinnoittelutarkastukset
Jos veroviranomaiset haluavat tutkia käytetyn hinnoittelun mark-
kinaehtoisuuden, yhtiössä aloitetaan verotarkastus. Siirtohinnoit-
telutarkastukset ovat yleensä muista verotarkastuksista erillisiä 
tarkastuksia, ja tarkastuksen tekee useimmiten siirtohinnoitteluun 
erikoistunut yksikkö. Myös Venäjällä verottajalla on erillinen yk-
sikkö joka suorittaa siirtohinnoitteluun liittyvät verotarkastukset.

Siirtohinnoittelutarkastusten   
käytäntö
Venäjän uuden lain mukaisista siirtohinnoittelutarkastuksista ei 
ole paljon käytännön kokemusta. Yleensä ajantasaisen ja asian-
mukaisesti laaditun siirtohinnoitteludokumentaation ajatellaan 
olevan eduksi siirtohinnoittelutarkastuksessa.

Jotkut yritykset Suomessa ovat välttyneet viimeaikaisessa tar-
kastuskäytännössä merkittäviltä veronkorotuksilta, koska niillä 
on ollut asianmukainen ja ajantasainen siirtohinnoitteludoku-
mentaatio.

Tulevaisuuden näkymiä suomalaisten 
yritysten kannalta
Uuden siirtohinnoittelulainsäädännön myötä myös suomalaisten 
yritysten on syytä tarkastella tarkemmin Venäjän toimintojensa 
markkinaehtoisuutta ja ottaa huomioon viimeaikaisten uusien 

säännösten mukanaan tuomat vaatimukset. Käytännössä tämä 
tarkoittaa etuyhteyssuhteiden puitteissa käytävän kaupan 
volyymien arvioimista uusien dokumentaatiorajojen valossa. 
Mikäli nämä rajat ylittyvät näiden transaktioiden osalta, on 
yrityksen syytä aloittaa toimet varmistuakseen käytettävän 
siirtohinnoittelun markkinaehtoisuudesta sekä organisaation 
valmiudesta vastata uuden lainsäädännön mukaisiin doku-
mentaatiovaatimuksiin.

Myös julkistetut tiukennukset Venäjällä sijaitsevien ul-
komaisten konsernien kiinteiden toimipaikkojen valvontaan 
on syytä ottaa huomioon ja varmistua, että toimipaikkaan 
dokumentoidut toiminnot, omaisuus ja riskit ovat linjassa sen 
todellisen toiminnan kanssa. Kannattaa ottaa huomioon myös 
Venäjän lainsäädäntöhankkeet koskien de-offshorisaatiota siten, 

että erityiselle mustalle listalle merkittyjen off-shore yritysten 
kanssa liiketoimia suorittavat tahot joutuvat viranomaisten erityi-
sen tarkkailun ja toimenpiteiden kohteeksi. H
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V 
aihtoehtoisten energian tuotannon kasvattaminen 
on haasteellinen tavoite maassa, jossa on valtavat 
fossiilisen energian varannot ja olemassa oleva 
infrastruktuuri niiden hyödyntämiseksi. Poliittista 
halua uusiutuvan energian osuuden kasvattamiselle 
tuntuisi Venäjälläkin kuitenkin olevan. Valtiollisessa 

energiatehokkuusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että vaihto-
ehtoisien energian osuus kaikesta energiantuotannosta kasvaisi 
nykyisestä alle parista prosentista 4,5 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä ja kymmeneen prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 
Asiantuntija-arvioiden mukaan nykyisellä kehitysvauhdilla näistä 
tavoitteista ollaan kuitenkin jäämässä jälkeen.

Investointihankkeita on hidastanut energian alhaisesta hinnas-
ta johtuva riski matalasta tuottotasosta vaihtoehtoisen energian 

MahdOLLISUUKSIa

Uutta virtaa 
uusiutuvasta energiasta

Teksti Taneli Dobrowolski • Kuvat LUT ja  Shuttrstock

Venäjän käyttämästä sähköenergiasta noin kaksi kolmasosaa tuotetaan fossiilisilla energialähteillä ja 

vajaa kolmannes vesi- ja ydinvoimalla. Vaihtoehtoisten energianlähteiden, kuten esimerkiksi tuuli- ja 

aurinkoenergian osuus energiantuotannosta on ollut vain alle kaksi prosenttia. Venäjän vaihtoehtoisten ja 

uusiutuvien energianlähteiden potentiaali on kuitenkin valtava ja teoriassa sillä voitaisiin tyydyttää vaikka 

koko maan energiantarve. Uusiutuvan energian kehitystä Venäjällä ovat kuitenkin hidastaneet vähäiset 

investoinnit. niitä halutaan lisätä nyt valtion tuki- ja kannustinjärjestelmin. 

investoinneille. Riskiä kasvattaa myös uusiutuvaan energiatuo-
tantoon käytettävän teknologian suhteellisesti korkeampi hinta 
perinteisiin teknologioihin verrattuna. Näitä riskejä on pyritty 
nyt pienentämään Venäjällä pari vuotta sitten voimaan astuneella 
Renewable Projects Competitive Selection -ohjelmalla. Hallituksen 
käynnistämän ohjelman tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan säh-
köntuotannon osuutta investointivelvoitesopimusmallin avulla. 
Investointivelvoitesopimusten perusteella rakennetulle tuotanto-
kapasiteetille maksetaan takuuhintaa 15 vuoden ajan, millä taa-
taan investoinnin tuottotaso. 

Asiaa lopputyössään tutkineen Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston (LUT) maisteriopiskelija Mariia Kozlovan mukaan 
kannustinjärjestelmän ansiosta tuuli-, aurinko- ja pienimuotoisella 
vesivoimalla energiaa tuottavat uusiutuvan energian investoinnit 
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voivat olla investoijalle kannattava sijoitus. Kannattavuuden edel-
lytyksenä kuitenkin on, että tehtävät investoinnit pääsevät Venäjän 
valtion täysimääräisen tuen piiriin.

Fortum rakentaa      
tuulivoimapuiston Venäjälle
Ohjelmaa on hyödyntänyt muun muassa Fortum, joka tiedotti 
joulukuussa aloittavansa 35 megawatin tuulipuiston rakentamises-
ta Uljanovskiin. Investoinnin arvo on noin 65 miljoonaa euroa. 

– Fortum on seurannut uusiutuvien energiamuotojen kehitystä 
Venäjällä jo pitkään ja Uljanovskin hanke täytti vaatimuksemme 
muun muassa tuuliolosuhteiden, verkkoon kytkemisen, kysynnän 
sekä uusiutuvan energian tuen osalta. Tuulivoimalahanke on For-
tumin ensimmäinen Venäjällä, Fortumin talousviestintäpäällikkö 
Pauliina Vuosio kertoo Venlalle. 

Fortumin hanke on tällä hetkellä ainoa tukiohjelman puitteissa 
toteutettava tuulivoimahanke Venäjällä. Tuulivoimahankkeen 
lisäksi tukiohjelmaan on hyväksytty kaksi vesivoimahanketta ja 20 
aurinkovoimahanketta. Kaikkien hankkeiden yhteenlaskettu net-
tosähköteho on 365 megawattia, mikä on noin puolet Olkiluodon 
ydinvoimalan reaktorin nimellistehosta. Hankkeet on tarkoitus 
toteuttaa vuoteen 2019 mennessä ja niiden arvo on yhteensä noin 
700 miljoonaa euroa. Venäjän kannustinohjelman puitteissa olisi 
mahdollista tukea huomattavasti suurempaakin määrää hankkeita. 

Julkisilla tuilla ohjataan     
yhteiskunnan kehitystä
Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan professo-
ri Olli Pyrhösen mukaan erilaiset julkiset investointituet ovat 
normaali tapa ohjata yhteiskunnan kehitystä ja niitä on käytetty 
muidenkin tärkeiden rakenteiden kehittämiseen. Myös energiajär-
jestelmien kehittämisessä tukitoimet ovat luonnollinen tapa tukea 
ja ohjata infrastruktuurin uusiutumista haluttuun suuntaan

– Uusiutuvan energian investoinnit on lähes kaikissa maissa 
käynnistetty yhteiskunnan tukitoimin. Perusteena on ollut muun 
muassa se, että uusiutuva energia on päästötöntä ja sen käyttöön-
otto tukee ilmasto- ja ympäristötavoitteita. Kaupallisessa toimin-
nassa investointipäätökset perustuvat hankkeiden kannattavuu-
teen. Vaikka nykytilanteessa tuulivoimalla tuotetun sähköenergian 
hinta on hyvissä tuulioloissa kilpailukykyistä muuhun tuotantoon 
nähden, voidaan tukitoimilla vähentää investointeihin liittyviä 
riskejä esimerkiksi sähköenergian hintavaihtelua vastaan ja siten 
vauhdittaa investointeja ja energiajärjestelmän monipuolistamista 
uusiutuvan tuotannon suuntaan, sanoo Olli Pyrhönen.

Markkinoita myös      
suomalaiselle osaamiselle? 
Renewable Projects Competitive Selection -ohjelmaan hyväksytyillä 
hankkeilla tulee olla määritelty kotimaisuusaste, joka tästä vuo-
desta alkaen on tuulivoimahankkeissa ollut varsin korkea: 65 pro-
senttia. Tuulipuistoihin tarvitaan tuulimyllyjen lisäksi kuitenkin 
paljon muutakin tekniikkaa ja järjestelmiä sekä tietysti työvoimaa 
hankkeen toteuttamiseen. Kotimaisuusastevaatimus on siis mah-
dollista täyttää, vaikka varsinainen tuulivoimateknologia olisikin 
ulkomaalaista. 

Voisiko suomalaisille tuulivoimateknologialle olla kysyntää 
Venäjällä toteutettavissa tuulipuistohankkeissa? 

Professori Olli Pyrhösen mukaan Suomessa on viime vuosina 
käynnistetty runsaasti tuulivoimahankkeita, joiden myötä on syn-
tynyt uutta osaamista sekä tuulivoimaprojektien totuttamisessa 
että tuulivoiman teknologiaratkaisuissa erityisesti infrastruktuurin 
osalta. Nyt Suomen tuulivoiman tariffikiintiö on täyttymässä ja 
uusia hankkeita ei aloiteta ennen kuin kehitteillä oleva uusiutuvan 
energian uusi tukijärjestelmä on otettu käyttöön. Siksi Suomessa 
olisi runsaasti kapasiteettia tuulivoimahankkeiden suunnitteluun ja 
toteuttamiseen myös naapurimaissa. 

– Suomalaiset toimijat olisivat ilman muuta kiinnostuneita 
tuulivoimaprojekteista myös Venäjällä, mikäli Venäjä olisi aikeissa 
lisätä tuulivoimainvestointeja. Toki markkina kiinnostaisi myös 
muita eurooppalaisia toimijoita, mutta suomalaisten etuna on 
muun muassa kylmän ilmaston aiheuttamien erityisvaatimusten 
hallitseminen. Hankkeiden toteuttamisen kannalta tärkeässä roo-
lissa on myös riittävä kannattavuus sekä investointeihin liittyvien 
taloudellisten riskien hallinta. Näihin voidaan vaikuttaa tarkoituk-
senmukaisella tukipolitiikalla, Olli Pyrhönen arvioi.

LuT selvitti uusiutuvan energian    
potentiaalia Venäjällä
Viime vuoden lopulla ilmestyneessä selvityksessä Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston tutkijat mallinsivat uusiutuvan energiajär-
jestelmän Venäjälle ja Keski-Aasialle. Tulokset osoittavat, että 
uusiutuvat energiamuodot ovat edullisin vaihtoehto ja voivat tehdä 
Venäjästä erittäin energiakilpailukykyisen alueen. Täysin uusiutu-
vaan energiaan siirtyminen on mahdollista, koska alueella on pal-
jon erilaisia uusiutuvan energian lähteitä. Mallinnettu järjestelmä 
perustuu tuuli-, vesi- ja aurinkovoimaan sekä bio- ja geotermiseen 
energiaan. 

– Käsittääksemme tämä on ensimmäinen kerta, kun Venäjälle ja 
Keski-Aasialle on mallinnettu täysin uusiutuvaan energiaan perus-
tuva järjestelmä. Se osoittaa, että Venäjästä voi tulla yksi maailman 
energiakilpailukykyisimmistä alueista, sanoo LUT:n aurinkotalo-
usprofessori Christian Breyer. H
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Tuonninkorvauspolitiikka on noussut Venäjän talouspolitii-
kan keskiöön. Tuonnin korvaaminen on hallituksen kärki-
hanke, jolla Venäjä pyrkii vähentämään ulkomaan tuontia 
kehittämällä ja tukemalla kotimaista tuotantoa. Samalla se 

odottaa tuonnin korvaamisesta ratkaisua myös taloutensa raken-
teiden uudistamiseen ja teollisuustuotannon monipuolistamiseen. 
Rakenneuudistuksilla halutaan löytää uusia vientituotteita öljyn ja 
raaka-aineiden rinnalle.

Suomalaisille yrityksille ohjelma ja tuotannon lokalisointi Ve-
näjälle voi luoda uusia mahdollisuuksia erityisesti laite- ja teknolo-
giatoimituksissa. Asia selviää Tekesin toteuttamasta selvityksestä, 
jonka tekemisessä oli mukana myös Suomalais-Venäläinen kaup-
pakamari. 

Selvityksessä tutkittiin Venäjän tuonninkorvauspolitiikkaa ja 
sen vaikutuksia suomalaisyritysten Venäjän-kauppaan. Selvitystä 
varten tutkittiin tuonninkorvauspolitiikan olennaisimmat säädök-
set ja haastateltiin suomalaisia ja venäläisiä yrityksiä, jotka kertoi-
vat tuonninkorvausohjelman vaikutuksista toimintaansa. 

Venäjän teollisuuden modernisointi   
tarvitsee länsimaista teknologiaa
Selvityksen mukaan Venäjän teollisuuden modernisointi ja tuo-
tannon lokalisointi vaativat tulevaisuudessakin länsimaista tek-
nologiaa. Selvitykseen haastatellut suomalaisyritykset näkevätkin 
tuonninkorvausohjelmassa toisaalta haasteita, mutta myös uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia.

Asiantuntijat arvioivat, että tuonninkorvausohjelma keskittyy 
lähivuosina kansalaisten perustarpeiden tyydyttämiseen, kuten 
elintarvikkeiden saatavuuteen, budjetin tuloihin vaikuttaviin öljy-, 
kaasu-, kaivosteollisuuteen sekä tietoturvallisuuteen. Laite- ja tek-
nologiatoimitukset sekä suunnittelu ja koulutus näillä aloilla avaa-
vat uusia mahdollisuuksia myös suomalasille yrityksille.

Julkinen ja yksityinen rahoitus, teknologian saatavuus, puutteet 
teknillisissä kompetensseissa, heikot talousnäkymät ja epävarmuus 
ovat tuonninkorvausohjelman suurimpia haasteita. Näkyvissä on 
merkkejä siitä, että sääntely ja hallinnolliset esteet, kuten tiukem-
mat standardit tai toisaalta sertifiointihelpotukset tietyille tuote-
ryhmille, tulevat lisääntymään.

Tuonnin korvaaminen ymmärretään usein väärin niin, että 
ulkomaisista tuotteista siirryttäisiin kokonaan venäläisten yritysten 
valmistamiin tuotteisiin. Tämä ajattelutapa on väärä, sillä todelli-
suudessa tuonnin korvaaminen tarkoittaa tullirajan yli maahan-
tuotujen tuotteiden korvaamista Venäjällä valmistetuilla tuotteilla 
– riippumatta siitä, onko valmistaja venäläinen tai ulkomainen 

yritys. Suomalaiset yritykset pitävätkin tuotannon lokalisointia Ve-
näjälle kiinnostavana vaihtoehtona ruplan devalvaation, laskenei-
den työvoimakustannusten ja omien tuotteiden paikallistamisen 
tuomien kilpailuetujen vuoksi. Tuotannon lokalisointia jarruttavat 
kuitenkin teknisen osaamisen puutteet Venäjällä, paikallisen toi-
mitusketjun rakentamisen haasteet ja laadukkaiden raaka-aineiden 
saatavuus, selvityksestä ilmenee.

Tuonninkorvausselvitys ja julkaisutilaisuudesta taltioitu video 
on julkaistu Tekesin verkkosivuilla osoitteessa tekes.fi/nyt/uuti-
set-2016.

Tuonninkorvausohjelma pähkinänkuoressa:

• Tuonninkorvausohjelmalla Venäjä pyrkii vähentämään ulko-
maan tuontia tukemalla kotimaista tuotantoa

• Tuonninkorvausohjelmassa suositaan venäläisiä tuotteita 
julkisissa hankinnoissa

• Ulkomaisten tuotteiden ostamiselle julkisissa hankinnoissa 
on asetettu rajoituksia esimerkiksi ICT- ja lääketeollisuudessa

• Tuonnin korvaamista tuetaan valtion lainatakuilla, avustuk-
silla, korkotuilla, teollisuuskehitysrahaston erikoislainoilla ja 
muilla tuilla.

SVKK:SSa TaPahTUU

SeLVITyS: 
Venäjän tuonninkorvausohjelma 
avaa mahdollisuuksia

Ku
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Tilaa uusi Venajan-kaupan opas-!-, ,. _ 

SUOMlll\S-HNilliM£H OUPPlKlMlRI 

\JENAJAN
K�UPAN
OPAS 

SVKK:n uusi opas (224 s.) perehdyttaa lukijansa Venajan-kaupan tarkeimpiin 
osa-alueisiin vienninaloituksesta toiminnan laajentamiseen seka yrityksen 
perustamiseen Venajalle. Jatkuvasti muuttuvassa ymparistossa tapahtuvan 
kaupankaynnin perusteisiin pureudutaan lukuisten kaytannon esimerkkien 
avulla. Artikkeleiden kirjoittajina ovat toimineet Suomalais-Venalaisen 
kauppakamarin seka sen jasenyritysten asiantuntijat. Ala jaa paitsi tuoreesta 
tiedosta, joten tilaa kirja jo nyt! Sop ii myos oppikirjaksi oppilaitosten 
kayttoon. 

Hinta: 52€, jasenhinta 39€ (+alv 1 O %) 
Postituskulut ja laskutuslisa lisataan hintaan. 

Tilaukset & lisatiedot: 
tarja.teittinen@svkk.fi p. +358 1 O 439 1165 

Oppaan voit tilata myos osoitteesta: www.svkk.fi/uus· 
seka saatavilla myos e-kirjana: www.ellibs.com 
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SVKK:n TOIMInTaa

Jäsentiedotus

E Venla-jäsenlehti 3 kertaa vuodessa (lehti + netti-
versio)

E On-line uutisia Venäjän liiketoimintaympäristöstä 
ja muutoksista: mm. talous, bisnesmahdollisuudet, 
investoinnit, lainsäädäntö, tulli

E Uutiskoosteet viikoittain sähköpostitse
E Analyyttinen talouskatsaus neljännesvuosittain

Verkostoituminen
E SVKK Club: ajankohtaiskatsaukset, aamu- tai ilta-

päiväkahvitilaisuudet, vapaamuotoiset
E verkostoitumistilaisuudet, mahdollista myös etä-

osallistuminen
E Korkean tason verkostoitumistapaamiset ja pyöre-

än pöydän keskustelut
E Teemaklubit (esim. logistiikka, HR, lokalisointi/

etabloituminen, teollisuus/alihankinta, markki-
nointi)

Näkyvyys
Jäsenillä on mahdollisuus:
E kertoa toiminnastaan verkkosivujemme Jäsenem-

me - palstalla
E pitää alustuksia ja luentoja omissa koulutus- ja 

jäsentilaisuuksissa

Palvelumme jäsenille
E kirjoittaa vieraskynäartikkeli jäsenlehteen
E tarjota muille jäsenille alennuksia tuotteistaan ja 

palveluistaan jäsensivustolla
E Uudet jäsenet esitellään Venlassa sekä verkkosivuil-

lamme.

Jäsenalennus
E 25 %:n jäsenalennus annetaan SVKK:n omista pal-

veluista (toiminta-apupalvelut, Event Management, 
koulutukset ). 

 Alennusta ei voi saada Team Finland -vienninedis-
tämismatkoista.

Vaikuttaminen
E Jäsenet voivat viestiä kauttamme julkiselle hallin-

nolle Venäjän kauppaan liittyvistä kysymyksistä 
ja osallistua Suomen ja Venäjän välisen kaupan 
kehittämiseen sekä Venäjän-kauppaan vaikuttavien 
talous- ja kauppapoliittisten asioiden käsittelyyn.

E Jäsenillä on mahdollisuus tavata suomalaisia ja 
venäläisiä yritys- ja viranomaisdelegaatioita.

E Business Team for Russia - yhteistyöverkosto 
(SVKK, East Office, EK, Keskuskauppakamari, Suo-
men Yrittäjät) tarjoaa jäsenyrityksille Suomen elin-
keinoelämää laajasti edustavan vaikutuskanavan.
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Helsingin toimisto
Eteläranta 10
00130 Helsinki
Puhelin  +358 10 439 1150 
Faksi    +358 10 439 1170
sähköposti: info@svkk.fi
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet:    
etunimi.sukunimi@svkk.fi

Moskovan toimisto
Pokrovski bulvar 4/17, korp. 4b 
101000 Moskova
Puhelin +7 495 917 9037 
Faksi +7 495 795 3040
Sähköposti: info.mow@svkk.ru

Pietarin toimisto
bolshaja Konjushennaja 4-6-8 A, tsto b301
191186 Pietari
Puhelin +7 812 322 21 21
Faksi + 7 812 322 2121
Sähköposti: info@spb.svkk.ru

Jekaterinburgin toimisto
ul. K. Libknehta 22, toimisto 412  
620075 Jekaterinburg
Puhelin +7 343 310 1788 
Faksi +7 343 310 1789
Sähköposti: info@eka.svkk.ru

SVKK:n yhteystiedot

Henkilökunnan tarkemmat yhteystiedot löydät Internet-sivuiltamme 
www.svkk.fi

Seuraa toimintaamme myös Facebookissa ja Twitterissä.

ASIANTUNTEVAN LOGISTIIKKA-
KUMPPANIN AVULLA VENÄJÄN 
MARKKINOILLE

Varova on luotettava suomalainen vaihto- 
ehto Venäjän vienti- ja tuontikuljetuksiin, 
jo yli 20 vuoden kokemuksella.

Kauttamme saat sujuvan ja tehokkaan
toimitusketjun ovelta ovelle, myös 
kappaletavaralle.

Ota yhteyttä!
Puh. 09 773 96 300
myynti@varova.fi
www.varova.fi



Monipuolisesti Venäjän markkinat tuntevat asiantuntijamme 
Suomessa ja Venäjällä auttavat sinua  Venäjä-liiketoimintojen 
kaikissa vaiheissa – markkinoiden kartoituksesta ja viennin aloit-
tamisesta etabloitumiseen ja Venäjän markkinoilla toimimiseen. 

Julkisrahoitteiset Venäjän Export-palvelut 
Venäjän markkinoiden asiantuntijaneuvonta ml. juridiikka
Markkinapotentiaalin ja jakeluteiden arviointi ja 
kehittäminen
Kontaktinhaku
Neuvotteluapu
Etabloitumisneuvonta: juridiikka, HR, taloushallinto
Liiketoimintaympäristön monitorointi
Markkinoiden mahdollisuudet ja myyntiliidit
Team Finland -matkat Venäjän eri alueille 
(omakustannushinnoittelu)
Team Finland -kasvuohjelmien toteutus Venäjällä 

Omakustannushintaan toteutettavat palvelut
Event management – tapahtumajärjestelyt  
”avaimet käteen”

Ajankohtaiskatsaukset ja seminaarit
Venäjän-kaupan julkaisut

Toiminta-apu (mm. tilat, tulkit) 

Jäsenpalvelut
Verkostoituminen

Jäsentiedotus
Näkyvyys

Jäsenalennus SVKK:n maksullisista 
palveluista

Vaikuttaminen

Ota yhteyttä!
Jaana Rekolainen
p. +358 10 439 1161
jaana.rekolainen@svkk.fi

SVKK:n palvelut yrityksille


