
1

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 • 2018
ENLAV

Avind International
Haka Moskova
InC Blue
Ju-Piter

Nyt voit lukea  
Venlaa myös diginä.

Uudistettu Venäjän- 
kaupan opas nyt myynnissä.

JÄSENYRITYKSET

Mikko Hautala
VIP-VIERAANA SUURLÄHETTILÄS

VIERASKYNÄ
Anu Mattila

Pakotteet ovat tuoneet 
kansainvälisen politiikan 

yrityksen arkeen

”Parasta työssäni on  
  vaihtelevuus ja haastavuus” 



2

Pääkirjoitus      3
VIP-vieraana 
     suurlähettiläs Mikko Hautala    4
Uutispoimintoja      8
Vieraskynässä Anu Mattila:
     kansainvälinen politiikka yritysten arjessa  10
Ju-Piter:  
    Joukkoliikenteeseen halutaan parempaa designia  12
Vesa Korhonen:
     Venäjän talouskatsaus     16
Talousuutisia      18
Avind International: 
     Venäjän-logistiikan ammattilainen   20
Haka Moskova:  
     Lokalisaation tuolla puolen    22
Inc Blue:  
     Hyvin hallittu on puoliksi tehty    26
Tuontituotteet hallitsevat Venäjän  
     terveysteknologian markkinaa    28
Bisnesuutisia      32
Juristin palsta      34
Lakiuutisia      36
Syksyn 2018 Venäjän-kaupan barometri   38
Suomalais-Venäläinen kauppakamari: 
     tapahtumia      39
Arsen Kaader:  
     Tatarstan osana Venäjän monikulttuurisuutta  42
Finnish Business in Kazan keräsi 400 vierasta  44
Uudistuksia jäsentiedotuksessa    48
Suomalais-Venäläinen kauppakamari: 
     palvelut yrityksille     50
Ota yhteyttä      51

Suomalais-Venäläisen  
kauppakamarin jäsenlehti  
ilmestyy 2 kertaa vuodessa. 

Julkaisija 
Suomalais-Venäläinen  
kauppakamariyhdistys,  
SVKK ry

Yhteystiedot 
Eteläranta 10
00130 Helsinki
+358 10 439 1150 
www.svkk.fi 
 
Toimituksen sähköposti 
venla@svkk.fi 
 
Toimitusneuvosto 
Inga Kairo
Satu Niemelä
Jaana Rekolainen
Patrik Saarto
Marjut Sirola
Tarja Teittinen 
 
Päätoimittaja 
Satu Niemelä
 
Toimitus 
Inga Kairo
Patrik Saarto
Marjut Sirola 
 
Layout/taitto 
Saura Graphic Design 
 
Ilmoitusmyynti 
Marjut Sirola
+358 50 555 2073
marjut.sirola@svkk.fi

Paino 
Erweko  
 
ISSN ISNN 1797-9110 
 
Kannen kuva 
SVVK 
 
 

2 / 2018
ENLAV

SISÄLTÖ



3

Käsissäsi on tämän vuoden toinen printti-Venla. Teiltä jäseniltä tulleen palautteen perusteella teimme päätöksen 
julkaista Venlaa jatkossa kahdesti vuodessa – keväällä ja syksyllä. Niiden lisäksi julkaisemme juttuja ja haastatteluja 
digiartikkeleina eli digi-Venlana verkkosivuillamme ympäri vuoden. Lue lisää tästä ja muista jäsentiedotuksemme 
uudistuksista sivulta 48.
      VIP-vieraanamme on Suomen 20. Moskovan-suurlähettiläs Mikko Hautala. Hän on toiminut tehtävässään nyt 
reilut kaksi vuotta ja pitää työnsä parhaina puolina vaihtelevuutta ja haastavuutta. Hautalan mukaan vaikeammas-
sa ”informaatiokelissä” suorat yhteydet ja paikan päällä hankittu ja myös harkittu tieto ovat entistä tärkeämpiä.
      Samoilla linjoilla on toimitusjohtajamme Jaana Rekolainen, joka totesi Venäjän-kaupan barometrin julkista-
mistilaisuudessa, että Suomalais-Venäläinen kauppakamari on haasteellisten markkinoiden asiantuntija. ”Kun ajat 
ovat haastavat, neuvojamme ja ohjeitamme tarvitaan kaikkein eniten.” Kuulette myös barometrin julkistamistilai-
suudessa esiintyneiden jäsenyritystemme Kiillon ja Bonavan tarinoita Venäjän liiketoiminnasta.
      Vieraskynään tarttui tällä kertaa Anu Mattila, joka kertaa viimeisimmät pakotekiemurat ja toteaa, että pakot-         
                                     teet ovat tuoneet kansainvälisen politiikan yritysten arkeen.
                                          Jäsenyrityksistämme esittäytyvät sisustuksia ja kalusteita joukkoliikennevälineisiin valmis- 
                                               tava pietarilainen Ju-Piter, Venäjään erikoistunut logistiikkayritys Avind International  
                                                 Kotkasta, teollisuusrakentamisen Haka Moskova ja yhdysvaltalainen sisäiseen hallin- 
                                                    taan ja riskienhallintaan erikoistunut InC Blue, joka perusti muutama vuosi sitten   
                                                     tytäryrityksen Suomeen.

   Lehden sivuilta löytyy myös mielenkiintoinen artikkeli Venäjän terveysteknologian  
   markkinoista ja siitä, kuinka Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriö haluaa houkutella  
2              20 ulkomaista terveysteknologia-alan yritystä lokalisoimaan Venäjälle.
         Yksi syksyn kohokohdista oli kaksipäiväinen Finnish Business -tapahtumamme. Tämä oli 
            8. kerta, kun järjestimme jokavuotisen megatapahtuman Venäjällä. Olemme tehneet Team  
   Finland -vienninedistämismatkoja jo pitkään Tatarstanin pääkaupunkiin, mutta veimme 
      nyt ensimmäisen kerran Finnish Businessin Kazaniin. Se keräsi hulppeat 400 liike-
       elämän, politiikan ja median edustajaa Suomesta ja Venäjältä. Tarinaa ja kuvarepor-
        taasia sivulta 44 lähtien.

    Tulevan vuoden suunnitelmat ovat jo pitkällä. Näköpiirissä on paljon ajan-
    kohtaisia jäsentapahtumia, koulutuksia ja vienninedistämismatkoja. Olemme 
    aloittaneet henkilöstön, hallituksen ja yhteistyökumppanimme kanssa kauppa- 
    kamarin strategian uudistamisen. Haimme eväitä strategiaan myös jäsenyrityk- 
    siltä Innolinkin toteuttamalla kyselyllä. Ensi kesänä valtaamme Porin Suomi- 
    Areenan yhdessä East Officen kanssa. Pysy kuulolla.
     
    Kiitos kuluneesta vuodesta. Ollaan yhteydessä.

     Satu Niemelä
     satu.niemela@svkk.fi

Kehitämme ja uudistumme yhdessä

PÄÄTOIMITTAJALTA
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Mikko Hautala kertoo, että haluaa 
omalta osaltaan vaikuttaa siihen, 
että Suomen ja Venäjän suhteet 
pysyvät vakaina ja rakentavina 
myös nykyisissä, kansainvälisesti 
haastavissa olosuhteissa. Siinä 

riittää tehtävää. Hän toivoo, että voi olla hyödyksi suoma-
laisille toimijoille, kuten Venäjän markkinoilla toimiville 
yrityksille. Hautala pitää tärkeänä järjestöjen, tutkijoiden ja 
muiden tahojen yhteyksiä Venäjälle. Suomalaisilla tulee säi-
lyä omakohtainen tuntuma ja osaaminen Venäjän suhteissa, 
eikä se ole mahdollista, jos on toisen tai kolmannen käden 
lähteiden varassa.

     - Toivon, että suurlähetystö nähdään nimenomaan suur-
lähetystönä ja organisaationa, joka toimii hyvin kokonai-
suudessaan. Kaikkien työntekijöidemme panos on tässä 
välttämätön. Kyse ei suinkaan ole vain suurlähettiläästä, 
vaikka hän toki kaikesta vastuun kantaakin, Mikko Hautala 
sanoo.
      Suomen ja Venäjän välisessä dialogissa Hautala pitää 
tärkeinä sitä, että maiden välisten suhteiden kautta voidaan 
osaltaan edistää Eurooppaakin varjostavien konfliktien rau-
hanomaista ratkaisua ja vakautta. Suomi on EU:n jäsen ja 
sen päätöksissä osallinen, mutta keskusteluyhteyden ylläpito 
näissä asioissa on Hautalan mukaan hyvin tärkeää.
     - Paikoin olemme voineet myötävaikuttaa myös tiettyjen 
ongelmien parempaan hallintaan, mistä esimerkkinä oli 
lentoturvallisuusaloite. Suomen ja Venäjän kahdenvälinen 
yhteistyö ulottuu valtavan monelle sektorille ja kaikissa 
niissä on omat keskustelunaiheensa. Monen muun ohella 
korostaisin ympäristösektorin yhteistyötä, mikä näkyy 
esimerkiksi Krasny Borin ongelmajätekaatopaikan ratkaisu-
jen kehittämisessä yhteistyönä ja vaikkapa arktisella alueella 
mustan hiilen torjunnassa, jossa kyse on globaalistikin 
merkittävästä asiasta. Ympäristöyhteistyö on tärkeää paitsi 
ympäristön kannalta, myös kaupallisesti. Jätehuollon ratkai-
suissa Suomella on paljon annettavaa. 

Teksti: Satu Niemelä
Kuvat: SVKK

”Työssäni parasta 
on vaihtelevuus ja 
haastavuus”

Suomen 20. Moskovan-suurlähettiläs 
Mikko Hautala aloitti tehtävässään kaksi 
vuotta sitten. Ulkoasiainhallinnon palve-
luksessa hän on työskennellyt vuodesta 
1998. Hautala on kahden pienen pojan 
isä ja diplomaatin aviomies. Hän puhuu 
kahdeksaa kieltä ja harrastaa lukemista.

VIP-VIERAANA  
Suomen Moskovan-suurlähettiläs Mikko Hautala
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Työntäyteinen syksy
Suurlähettiläs Hautalan syksyn kalenterissa on varsin paljon 
ohjelmaa. Edessä muun muassa on talouskomission kokous ja 
Team Finland –matkat. Syksyllä on matkoja myös Etelä-Venä-
jälle pitkän tauon jälkeen.
- Krasnodarin ja Donin Rostovin taloudellinen paino- 
arvo on kasvamassa ja haluamme reagoida siihen.
     Suomalais-Venäläisen kauppakamarin järjestämä Finnish 
Business pidettiin Kazanissa lokakuussa vienninedistämis-
matkan yhteydessä. Syksyllä on myös Moskovan suurlähetys-
törakennuksen 80-vuotisjuhlat. Hilding Ekelundin suunnit-
telema lähetystörakennus vihittiin käyttöön 6.12.1938 ja se 
oli silloin uuden ajan Moskovan ensimmäinen alun perinkin 
lähetystöksi rakennettu talo. 
      Hautalan suurlähettiläskaudella on ehtinyt tapahtua jo 
paljon. Osa suurlähetystön tekemistä asioista näkyy ulospäin 
mm. aktiivisena taloussuhteiden edistämisenä.
     - Olemme tehneet tiivistä Team Finland-yhteistyötä Suo-
malais-Venäläisen kauppakamarin kanssa. Toimintatapoja on 
kehitetty ja hiottu yhdessä. Palaute matkoilta onkin ollut pää-
osin erittäin hyvää. Olemme myös pyrkineet integroimaan 
maakuvatyötä tiiviimmin taloussuhteiden hoitoon. Maakuva-
työn resursseja on esimerkiksi keskitetty niille Venäjän alueil-
le, jotka ovat Suomen kannalta taloudellisestikin tärkeitä.
     Maakuvatyössä suurlähetystö on pyrkinyt tavoittamaan 
erityisesti niitä kohderyhmiä, jotka ovat Suomen kannal-
ta keskeisiä, eli koulutettuja, hyvinvoivia kaupunkilaisia. 
Heidän kehitystään on Hautalan mukaan seurattava, sillä 
nämä venäläiset ovat myös suurimmalla todennäköisyydellä 
suomalaisten tuotteiden ja palveluiden kuluttajia. 
     Kun Hautalalta kysyy, mikä hänen työssään on parasta, 
hän toteaa: 
- Vaihtelevuus ja haastavuus. Sekä työn relevanssi – Venä-
jä-suhteiden hoidon merkitystä ei tarvitse erikseen perustella. 
Vaikeammassa ”informaatiokelissä” suorat yhteydet ja paikan 
päällä hankittu ja myös har-
kittu tieto ovat entistä tär-
keämpiä. Opin myös joka 
päivä uutta, mikä on aina 
etuoikeus työssä. Lisäksi 
suurlähetystön henkilöstö 
on – ilman ylisanoja – poik-
keuksellisen osaavaa ja mo-
tivoitunutta. Sekin innostaa 
ja lisää luottamusta työn te-
kemiseen.
Suurlähetystö vietti Suomen 
itsenäistymisen 100-vuo-
tisjuhlavuotta perusteellisesti järjestämällä tapahtumia ym-
päri Venäjää ja huomioimalla juhlavuotta miltei kaikessa 

toiminnassa. Juhlavuosi sai paljon myönteistä vastakaikua 
niin Moskovassa kuin alueillakin. Hautalan mukaan Suomi 
ja sen historia tunnetaan Venäjällä varsin hyvin. Suomen ja 
Venäjän suhteiden historian vaikeista kohdistakin on pystytty 
käymään keskustelua. Suomen vuoden 1918 tapahtumat eivät 
ole Venäjällä samalla tavalla tunnettu kuin itsenäistyminen. 
Se on lähinnä historian asiantuntijoiden teema. Suurlähetystö 
on pyrkinyt myötävaikuttamaan historiantutkijoiden välisen 
yhteistyön ja keskustelun lisäämiseksi. Hautala kertoo, että 
tässäkin on onnistuttu. Syksyllä yhteydenpito tulee saamaan 
jatkoa. 

Tämän päivän Venäjä
Kun puhe kääntyy Venäjän nykytilaan, Hautala kertoo, että 
se eroaa varsin selvästi hänen ensimmäisestä Moskovan kau-
destaan vuosikymmenen alussa. Syynä ovat Krimin valtaus ja 
Ukrainan konflikti, joista seurauksena asetetut pakotteet ovat 
merkittävä muutos toimintaympäristössä. Myös tuonnin-
korvauspolitiikka vaikuttaa. Tällä kaikella on heijastuksensa 
ilmapiiriin ja asialistaan.
     - Silti käytännön työ on monelta osin samanlaista kuin 
aiemminkin ja pääosin pöydällä olevat asiat ovat myönteisiä, 
jonkin hyödyllisen asian edistämistä.
     Hautala iloitsee Moskovan elinolosuhteiden myönteisestä 
kehityksestä. Moskova on hänen sanojensa mukaan kaupun-
kina yhä viihtyisämpi ja mukavampi. Myös nettipohjaiset 
palvelut ovat lyöneet itsensä läpi, monella tavalla pidemmäl-
le kuin Suomessa. Pankkipalvelut toimivat erittäin hyvin 
netissä.
     - Tilaan myös perheen ruoat nettikaupasta kuljetuksineen. 
Tällä on merkitystä perheessäni, jossa maitoa menee yli 3 lit-
raa joka päivä. Palvelutaso on muutenkin roimasti kehittynyt, 
minkä monet kisaturistit varmasti huomasivat jalkapallon 
MM-kisojen yhteydessä.  

Uskottavaa maakuvatyötä
Suomen Moskovan-suurlähetystö 
tekee pitkäjänteistä maakuvatyötä. 
Hautala korostaa, että sellaista 
Suomea ei voi markkinoida, jota ei 
ole olemassa. On oltava uskottava.
     - Vaikka nykypäivän maaku-
vatyössä tietysti korostuvat tietty 
elämyksellisyys ja modernit vies-
tintäkanavat, ovat todellisuus ja 
faktat kaiken perustana. Suomen 
vahvuudet perustuvat vahvaan 
näyttöön, mistä osoituksena ovat 
useat kansainväliset vertailut. 

Maakuvatyömme pohja on siten terve ja uskottava.
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     Tämä on näkynyt Venäjällä viime vuonna toteuttamas-
samme mittauksessa, jonka mukaan valtaenemmistö venäläi-
sistä suhtautui Suomeen myönteisesti. Hautala sanoo, että on 
tärkeää seurata Venäjän kehitystä ja huomioida nimenomaan 
Suomen kannalta tärkeimmät ryhmät ja myös niiden piirissä 
tapahtuvat muutokset. Kaupunkikulttuuri ja kulutustottu-
mukset esimerkiksi Moskovassa ovat hyvinkin kansainvälisiä 
ja vaativia. Vaikka maailman puhtain ilma ja mahdollisuus 
rauhalliseen mökkeilyyn ovat Suomi-markkinoinnissa vah-
vuus, hakee moni nuori kaupunkilainen muutakin. Hautalan 
viesti on, että maakuvatyön on elettävä ajassa ja vastattava 
jatkuvaan muutokseen.
     Suurlähettiläs tapaa Venäjän korkean johdon lisäksi myös 
tavallisia venäläisiä mm. vienninedistämistyön yhteydessä 
eri puolella Venäjää. Mistä asioista tavalliset venäläiset ovat 
kiinnostuneita Suomessa?
     - Usein hämmästelen sitä, miten niin monella venäläisellä 
on tietoa ja kokemusta Suomesta. Monilla Suomi-yhteys on 
vahvakin ja Suomessa saatetaan käydä säännöllisesti tai jopa 
omistaa kakkosasunto siellä. Jonkinlainen kuva maasta on 
miltei kaikilla. Kokemusperäisesti suurin osa on kiinnostu-
nut Suomesta matkailumaana ja samanlaisten luonnonolo-
suhteiden kautta jonkinlaiseksi vertailukohteeksi kelpaavana 
naapurina. Joku hakee laadukkaita ja halpoja ostoksia, joitain 
kiehtoo toimivuus, puhtaus ja rauhallisuus.
     Venäläisiä kiinnostaa myös suomalaisen elämän käytän-
nön seikat, alkaen sosiaaliturvajärjestelmästä ja eläkkeistä. 
Hautalaa vastaan on tullut myös vakavaa suomalaisen kult-
tuurin harrastusta. 

Uusia kauppasopimuksia  
ja liikekontakteja
Team Finland -vienninedistämismatkoja tehdään suoma-
laisyrityksille ja niiden tärkein mittari on yritysten kokema 
hyöty. Matkojen rooli vaihtelee voimakkaasti yrityksestä 
riippuen. Joku hakee aivan ensituntumaa tiettyyn alueeseen 
ja sen toimijoihin. Joku taas on jo asettunut markkinoille, 
mutta hakee TF-matkan kautta lähinnä yhteyksien huoltoa 
alueen päättäjiin ja yrityksiin.
     - Seuraamme tarkoin matkojen saamaa palautetta ja 
koetamme huomioida sen aina uusia tapahtumia suunnitel-
lessamme. Matkojen tuloksena on saatu monia uusia kaup-
pasopimuksia ja liikekontakteja. Joskus matkan tulos voi toki 
olla sekin, ettei yrityksen tuotteille tai palveluille ole kysyntää 
tai muita edellytyksiä toimia markkinoilla ei ole. Tämäkin 
voi olla yrityksen kannalta sikäli hyvä tulos, että se voi estää 
kalliita virhepäätöksiä.  
      Jokavuotiset TF-matkat kohdistuvat Jekaterinburgiin, 
Sverdlovskin alueelle ja Kazaniin. Mikä on loogista, koska 
monilla suomalaisyrityksillä on kauppaa ja läsnäoloa näillä 
alueilla. Myös Suomi ja suomalainen teknologia ovat tunnettuja. 

Vahvuutena ovat lisäksi suorat lennot. Matkoille osallistuu 
yleensä hyvin runsas joukko yrityksiä, käytännössä maksimi-
määrä, mitä voidaan tehokkaasti hoitaa. 
      - On silti todettava, ettei meillä ole oikeastaan millään 
alueella ollut ongelmaa tavoittaa alueen johtoa. Taloudellinen 
menestys on eräs keskeinen kuvernöörien menestyksen mit-
tari ja kauppa Suomen kanssa on monien alueiden kannalta 
huomionarvoista.
     Nykypäivänä aluejohto Venäjällä painottaa useimmiten 
investointien houkuttelua ja tuotannon lokalisoimista alueel-
leen. Tämä on aivan ymmärrettävää ja myös arvokasta niissä 
tilanteissa, jossa suomalaisyritys on tällaista omista syistään 
suunnittelemassa. Hautala tuo näissä keskusteluissa esille pe-
rinteisen ulkomaankaupan merkityksen. Suomi tuo Venäjältä 
suunnilleen kaksi kertaa enemmän kuin se itse vie Venäjäl-
le. Kauppa on voimakkaasti alijäämäistä Suomelle. Toisin 
sanoen suomalaisten yritysten täytyy myös voida viedä, jotta 
saadaan tienattua rahaa, jolla voidaan myös tuoda Venäjältä.
     Hautala painottaa, että suomalaisyrityksien kannattaa 
kaikissa oloissa tehdä kotiläksynsä hyvin, kasvattaa paikallis-
ten olosuhteiden ymmärrystä ja panostaa riskienhallintaan. 
Tähän hyvän lisän tuovat liiketoimintakulttuurin tuntemus 
tai kielitaito. Ihmisten väliset suhteet ovat Venäjällä tärkeitä, 
mikä on myös syytä sisäistää. 
     Maailmanpolitiikka on tuonut pakotteet suomalaisyritys-
ten arkeen. Pakotteet näkyvät myös suurlähetystön työken-
tässä. Ne ovat realiteetti, joka yksinkertaisesti joudutaan 
ottamaan huomioon niillä sektoreilla, joita ne koskevat. 
Voimassaoleviin pakotepäätöksiin on sopeuduttava, vaikka 
joissain tapauksissa tulkinta- ja rajanvetokysymykset voivat 
aiheuttaa päänvaivaa. Paljon vaikeampi seikka on Hautalan 
mukaan pakoteregiimin mahdollisiin muutoksiin liittyvä 
poliittinen riski ja sen synnyttämä epävarmuus.
     - Näiden käänteiden ennustaminen on erittäin vaikeaa. 
Pakotteiden soveltamisen osalta ulkoministeriössä on vahva 
asiantuntemus, jonka puoleen yritysten on syytä aina tar-
vittaessa kääntyä. Samaan aikaan on hyvä tiedostaa sekin 
kokonaiskuva, että Venäjällä toimii pakotteidenkin oloissa 
useita satoja suomalaisyrityksiä. Monet raportoivat hyviä 
tuloksia ja laajentavat toimintaansa. Pakotteiden vaikutus on 
siis huomioitava, mutta Venäjän markkinaa ei luonnollisesti-
kaan pidä katsoa vain pakoteprisman kautta. 

Hautalan Venäjä
Hautala kiinnostui Venäjästä jo teini-iässä ja alkoi opiskella 
kieltä lukiossa. Silloin saksan tai ranskan opiskelu oli suosit-
tua, mutta Hautalan lukio sattui olemaan Suomen suurimpia 
ja siellä oli venäjän ryhmä.
     - Opettajani, jo edesmennyt Jaana Malin-Panula teki suu-
ren vaikutuksen osaamisellaan ja myös syvällisellä maantun-

VIP-VIERAANA MIKKO HAUTALA
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temuksellaan. Myöhemmin yliopistossa painotin opinnoissa-
ni Venäjän ja Itä-Euroopan historiaa sekä slaavilaisia kieliä. 
Tältä pohjalta ei ollutkaan kummoinen ihme, että päädyin 
ulkoministeriöön siirryttyäni niin sanottuihin itätehtäviin.
     Hautala palveli 90-luvulla Kiovan suurlähetystössä ja vuo-
sina 2011-2012 Moskovassa ministerinä eli edustuston kak-
kosmiehenä. Hän on siis Moskovassa nyt toista kertaa. Väliin 
mahtui viiden vuoden rupeama EU-tehtävissä Brysselissä. 

Vaimon tärkeä tuki
     Suurlähettilään päivät ovat usein ympäripyöreitä. Silti 
vapaa-ajallekin jää aikaa.
     - Vapaa-aikani vietän perheeni parissa Moskovassa. Mi-
nulla on 1- ja 3-vuotiaat pojat, joten minkäänlaisia vapaa-ajan 
ongelmia ei synny. Matkustamme myös perheenä eri puolilla 
Venäjää, yleensä autolla. Vaimoni Heli on hänkin diplomaatti 
ja itse jo kolmatta kertaa Moskovassa. Tällä hetkellä hän on 
hoitovapaalla. Olen erittäin kiitollinen vaimoni tuesta, jota 
ilman asiat eivät kyllä sujuisi. Kun aikaa jää – tai vaikka ei 
aina jäisikään – luen. Luen aika systemaattisesti, jopa ns. 
vuosisuunnitelman mukaisesti.■

Mikko Hautala
• Suomen Moskovan suurlähettiläs 1.9.2016 alkaen

• Suomen 20. suurlähettiläs Moskovassa. (Suomi ja  

   Venäjä solmivat diplomaattisuhteet 31.12.1920)

• Tasavallan presidentin kansliassa presidentti  

   Sauli Niinistön ulkopoliittisena neuvonantajana  

   ja kabinetin jäsenenä 2012–2016

• Ulkoministerin diplomaattiavustajana  

   vuosina 2007–2011

• Palvellut Suomen edustustoissa Moskovassa,  

   Brysselissä ja Kiovassa.

• Ulkoasiainhallinnon palveluksessa vuodesta 1998 

• Syntynyt 10.5.1972 Seinäjoella

• Naimisissa, kaksi lasta 

• Koulutus: VTM, FM

• Harrastaa lukemista

• Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti, venäjä,  

   ukraina, valkovenäjä, puola, tšekki
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Levada-keskuksen sosiologien tekemän vuosittaisen tutki-
muksen mukaan venäläisten kokemien erilaisten huolenaihei-
den määrä on lisääntynyt. Ihmisiä huolettavat erilaiset asiat: 
hintojen nousu, väestön köyhtyminen ja työttömyyden lisään-
tyminen. Sosiologien mukaan yhteiskunnan tilassa on yhte-
neväisyyksiä aikaan ennen vuoden 1998 talouskriisiä. Suurin 
kaikista huolenaiheista oli hintojen kasvu (72 % vastanneista). 
Myös pelko työttömyyden lisääntymisestä huolestutti selvästi 
enemmän kuin vuoden 2017 tutkimuksessa. 30 % vastaajista 
oli sitä mieltä, että syiden taustalla on varallisuuden epäta-
sainen jakautuminen. 21 % vastanneista ajattelee, että suurin 
ongelma on yhteiskunnassa vallitseva moraalinen, kulttuuri-
nen ja henkinen kriisi. 

levada.ru

Amerikkalainen CNN on hiljattain lisännyt Moskovan 
maailman parhaimpien syksyisten kaupunkimatkakoh-
teiden joukkoon eikä vähiten upeata väriloistoa tarjoavien 
puistojen ansiosta. Isoimmat ja tunnetuimmat Tsarytsinon 
ja Kolomenskoen puistot nostettiin vahvasti esiin. Rossiis-
kaja Gazetan tekemällä omalla TOP 5 -listalla mukaan on 
valittu myös hieman tuntemattomampia mutta hienoja päi-
väretkikohteita Moskovan alueelta. Listalla ykköspaikkaa 
pitää Serebrjanyj Bor, jossa luontopolkuja riittää tallattavak-
si vaikka koko päiväksi. Toisella sijalla on Izmailovin puisto, 
jossa on 310 hehtaaria luonnontilaista metsää ihailtavaksi 
syysruskan aikaan. Kolmantena on Pokrovskoe-Stresh-
nevo ja neljäntenä Kuzminkin puisto. Viidettä sijaa pitää 
Troparevskin puisto, jossa tarjolla on kaunista metsä- ja 
puromaisemaa luontoretkistä nauttiville kaupunkilaisille ja 
turisteille.  

rg.ru

Huoli huomisesta lisääntynyt

TOP 5 - puistokävelyreittiä  
syksyisessä Moskovassa

Venäjä suunnittelee kasvattavansa pohjoisten vesistöjen 
suojelualueitaan kymmenellä miljoonalla hehtaarilla. 
Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeri Dmitri Ko-
bylkin ilmoitti Venäjän aikeista lokakuussa Rovaniemellä 
järjestetyssä kansainvälisessä arktisessa biodiversiteetti-
kongressissa 9.-12. lokakuuta. Venäjällä on jo ennestään 
pinta-alaltaan arktisen vyöhykkeen suurimmat vesistön-
suojelualueet. Venäjä teki hiljattain laajan selvityksen, 
jossa tutkittiin arktisten vesistöjen biodiversiteetin tilaa. 
Myös kivihiilen käytön vähentämiseksi on ryhdytty toi-
miin. Venäjä tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita 
ja valmistautuu sopimuksen ratifiointiin. Ympäristöä 
säästävät teknologiat ja energiansäästöohjelmat tullaan 
vähitellen viemään myös teollisuusyrityksiin.   

arctic-info.ru

Venäjä lisää panostaan arktisten 
merialueiden luonnon monimu-
otoisuuden säilyttämiseksi 

Venäjän arktisella alueella sijaitsevan Frans Joosefin maan saa-
rilla on vieraillut jo yli tuhatkunta turistia ja siellä sijaitsevasta 
maailman pohjoisimmasta postikonttorista on pelmahtanut 
maailmalle jo puolisentoista tuhatta tervehdystä. Aiemmin 
saarilla vierailivat pääasiassa kansallispuiston tutkimusretki-
kunnan jäsenet ja napatutkijat mutta nyt myös kansainväliset 
turistit ovat löytäneet Venäjän Frans Joosefin maan. Kesällä 
saarille pysähtyi kymmenkunta isoa risteilyalusta täynnä tu-
risteja, matkamuistoja ostettiin ja kortteja lähetettiin ahkerasti.  
Tikhaja Buhtan arktisen tutkimusaseman infrastruktuuria 
kehitetään jatkossa palvelemaan turisteja paremmin, paikalle 
suunnitellaan museota ja erilaisia näyttelyjä, jotka kertovat 
arktisten alueiden ekologiasta. 

arctic-info.ru 

Maailman pohjoisimmassa  
postikonttorissa käy vilske

UUTISIA
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Hakkereiden taskuihin Venäjällä 600 miljardia ruplaa vuodessa 

Missä ammateissa tienaa Venäjällä eniten?

Venäjän hallitus vahvisti vapaapäivät 
ensi vuodelle

Tulevana uutena vuotena venäläiset lomailevat 10 päivää  
joulukuun 30. päivästä tammikuun 8. päivään saakka.  
Toukokuulla loma-ajat ovat vastaavasti 1. - 5.5. ja 9. - 12.5.

Venäjän hallitus allekirjoitti työministeriön valmisteleman 
asetuksen vapaapäivien siirrosta. Vapaapäivät, jotka osuvat 
lauantaille ja sunnuntaille, voidaan siirtää eteenpäin toiseen 
ajankohtaan. Vuonna 2019 lauantai ja sunnuntai 5. ja 6.  
tammikuuta seka lauantai 23. helmikuuta siirretaan ajan- 
kohtaan 2, 3 ja 10. toukokuuta.  

rg.ru

Venäjän pääministeri Dmitrij Medvedev kertoi 16. loka-
kuuta Smart Country - strategiakokouksessa Skolkovossa, 
että vuonna 2017 Venäjällä kyberhyökkäysten aiheuttamat 
tappiot nousivat yli 600 miljardiin ruplaan. Koko maailmas-
sa hakkerit nettosivat yli triljoona USA:n dollaria.  Kyber- ja 
palvelunestohyökkäyksiä vastaan suojautuminen on erittäin 
suuri haaste kaikille maailman valtioille. Pelkästään pank-
kialalla vuotuiset kyberhyökkäyksistä aiheutuneet tappiot 
muodostavat poistetaan Venäjällä jo noin kolme miljoonaa 
ruplaa vuodessa.  

www.fontanka.ru

Tutkimus- ja analysointikeskus NAFIn mukaan eniten Venä-
jällä ansaitsevat rahoitusalan ammattilaiset. Heidän ansiota-
sonsa oli keskimäärin kaksi kertaa suurempi kuin keskimää-
räisen venäläisen palkansaajan ansiotaso koko Venäjällä, 87 
991 ruplaa kuukaudessa. Kaikkein vähiten ansaitsevat hotel-
leissa sekä valtion ruokaloissa työskentelevät, keskimäärin 25 
842 ruplaa. Heidän keskipalkkansa on kaksi kertaa vähemmän 
kuin koko Venäjän keskipalkka. Bruttopalkka viimeisen 

Pietarissa rakenteilla oleva 462 metriä korkea Lahtan 
pilvenpiirtäjä ja toimistorakennus avaa ovensa kävijöille 
vuoden sisällä. Tornitalossa tulee sijaitsemaan mm. Gazpro-
min pääkonttori. Vuoden sisällä pilvenpiirtäjään valmis-
tuvat toimistotilat ja tiloja kalustetaan. Rakennuksen 87. 
kerroksessa sijaitsee näköalatasanne, jonne kävijät pääsevät 
myöhemmin ihailemaan Pietarin maisemia. Tornin raken-
taminen alkoi vuonna 2012 ja valmistuessaan Lahta-keskus 
on Euroopan korkein rakennus, jonka kokonaispinta-ala on 
noin 400 000 m2. 

www.sobaka.ru

Pietarin Lahta-keskuksen avajaisiin 
enää alle vuosi. 

puolen vuoden aikana Venäjällä on keskimäärin 42 521 ruplaa 
kuukaudessa ja vuodesta 2017 nousua on ollut 46 USA:n dollaria. 
Suurimmat palkat maksetaan Keskisen Venäjän federaatiopiirissä 
(53 406 ruplaa) ja Venäjän kaukoidän federaatiopiirissä (52 759 
ruplaa). Kolmanneksi kipusi Luoteis-Venäjän federaatiopiiri (48 
654 ruplaa). Pienin keskipalkka on Pohjois-Kaukasuksella (26 251 
ruplaa). Rahoitusalan lisäksi myös kaivosalalla ja ICT-alalla on 
keskimääräistä korkeammat palkat.  

rg.ru

UUTISIA
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Uusista kansainvälisistä pakotteista ja niiden vaiku-
tuksista yritysten toimintaan uutisoidaan päivit-
täin, viimeisimpänä Yhdysvaltain pakotelistalla 

olevan Boris Rotenbergin pohjoismaalaisia pankkeja vastaan 
nostamat kanteet palvelusopimusten rikkomisesta. Pakot-
teisiin ja niiden soveltamiseen liittyy edelleen melko paljon 
epätietoisuutta ja joissain tilanteissa poliittisiin näkökulmiin 
keskittyvä uutisointi täsmentämättömine termeineen voi 
aiheuttaa väärinymmärryksiä ja tarpeettomia pidättäytymisiä 
liiketoimista.
     Kansainvälisillä pakotteilla ei ole selkeää määritelmää, 
mutta ne ovat lailla asetettuja ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
välineitä, joita käytetään muun muassa kansallisen turvalli-
suuden ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi, joukkotuhoaseiden 
kehittämisen estämiseksi, terrorismin vastaisessa taistelussa 
sekä sotatoimien rajoittamiseksi ja ehkäisemiseksi. Pakot-
teiden poliittisesta luonteesta huolimatta EU-pakotteet siis 
perustuvat meitä kaikkia suoraan velvoittavaan lainsäädän-
töön, jonka rikkomisesta seuraa rikosoikeudellinen vastuu. 

Uutisoinnissa pakotteet kytketään usein rahanpesuepäilyi-
hin, mutta pakotteita ja rahanpesua säätelevät eri säädökset. 
Terrorismin vastaisia pakoteohjelmia lukuun ottamatta 
pakotelistalle päätynyt henkilö tai yritys ei ole välttämättä 
itse syyllistynyt minkäänlaiseen rikokseen.
     Rikosoikeudellisen vastuun lisäksi pakotteiden noudat-
taminen voi synnyttää myös riskin sopimusrikkomuksesta. 
Rotenbergin pankkeja vastaan nostamat kanteet on hyvä 
esimerkki tilanteesta, jossa pohjoismaalainen pankki on Yh-
dysvaltain viranomaisten asettamien ankarien seuraamusten 
uhalla pakotettu noudattamaan Yhdysvaltain pakotesäädök-
siä tilanteessa, joka muutoin on EU-lainsäädännön mukai-
nen. Ongelmia synnyttää erityisesti se, että Yhdysvaltain pa-
kotelistaukset ovat EU:n listauksia merkittävästi laajemmat.
     Yhdysvaltain asettamat pakotteet heijastuvatkin yhä 
useammin suomalaisten yritysten toimintaan, vaikka näillä 
itsellään ei olisi toimintaa Yhdysvalloissa. Ukrainan tilanteen 
lisäksi Yhdysvallat on asettanut Venäjää kohtaan pakotteita 
kansalliseen turvallisuuteen (kyberturvallisuus, vaalit) ve-
toamalla ja vastatoimena Venäjän toimiin Syyriassa. Vuonna 
2017 voimaan astuneen the Countering America’s Adversa-
ries Through Sanctions Act (CAATSA) –säädöksen alla Venä-
jän osalta on otettu käyttöön keväällä niin sanotut sekundaa-
riset pakotteet (secondary sanctions), joilla on Yhdysvaltain 
rajojen ulkopuolelle ulottuva (ekstraterritoriaalinen) vaikutus 
eli Yhdysvallat voi ulottaa tietyissä tilanteissa toimivaltansa 
Yhdysvaltain pakotteiden vastaisesta toiminnasta myös mui-
hin kuin yhdysvaltalaisiin henkilöihin ja yrityksiin. Aiemmin 
ekstraterritoriaalinen ulottuvuus on ollut käytössä Irania ja 
Pohjois-Koreaa koskevien pakoteohjelmien yhteydessä. 
     Viimeisimmät lisäykset Yhdysvaltain Venäjään kohdistu-
viin pakotteisiin julistettiin elokuussa 2018 Skripalin myr-
kytystapaukseen liittyen. Pakotteet asetettiin Yhdysvaltain 
kemiallisten ja biologisten aseiden kontrollia säätelevän lain, 
the Chemical and Biological Weapons Control and Warfare 

Pakotteet  
ovat tuoneet 
kansainvälisen 
politiikan  
yritysten arkeen

VIERASKYNÄ • ANU MATTILA
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Elimination Act of 1991, alla. Marraskuussa selviää, asete-
taanko tämän lain alla listattuja mahdollisia lisäpakotteita, 
joista osa on poliittisia, kuten diplomaattisten suhteiden 
vähentäminen tai keskeyttäminen, mutta mukana vaihto-
ehdoissa on myös esimerkiksi vientirajoituksia, raakaöljyyn 
liittyviä tuontirajoituksia sekä venäläisiä valtionomisteisia 
lentoyhtiöitä koskevia rajoituksia.
     Myös EU on hyväksynyt lokakuussa asetuksen pakotteista 
kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi, mikä 
mahdollistaa varojen jäädyttämisen listattujen henkilöiden 
osalta, mutta toistaiseksi asetuksen alla ei ole vielä lisätty 
ketään pakotelistalle.
     Marraskuussa odotetaan Yhdysvalloissa käsittelyyn 
runsaasti huomiota saanut kongressin elokuussa julkistama 
uusi pakotelakiluonnos, the Defending American Security 
from Kremlin Aggression Act (DAKSAA), joka laajentaisi ja 
muokkaisi tämä vuoden huhtikuussa päivitetyn CAATSAn 
alla asetettuja pakotteita. Luonnos tiukentaisi muun muassa 
pakotteita liittyen energia- ja öljysektoriin, valtionlainoihin 
sekä listattuihin valtio-omisteisiin pankkeihin. Esitettyihin 
uusiin pakotteisiin odotetaan kuitenkin mitä todennäköisim-
min lievennyksiä ennen luonnoksen hyväksyntää.
     Yhdysvallat on syyskuussa asettanut sanktioita CAATSA:n 
alla Kiinalle Venäjän kanssa tehdyistä hävittäjä- ja ohjuskau-
poista, jonka seurauksena Kiina on vaatinut Yhdysvaltoja pe-
rumaan asetetut pakotteet tarkemmin määrittelemättömien 
seurauksien uhalla. Lisäjännitettä on aiheuttanut myös EU:n 
päätös aloittaa soveltamaan jälleen asetusta, jolla suojau-
dutaan Yhdysvaltain lainsäädännön ekstraterritoriaalisilta 
vaikutuksilta liittyen Iran–pakotteisiin (ns. Blocking Statute). 
Nähtäväksi jää, miten Venäjä ja Kiina vastaavat marraskuussa 
ja vuodenvaihteessa odotettavissa oleviin Yhdysvaltain uusin 
pakotteisiin.
     Pakotteista sekä vastapakotteista ja niillä uhkailusta onkin 
tullut talouspolitiikassa käytettävä ase ilman varmistinta. 
Sekä Yhdysvaltain viimeisimmät pakotteet, että Venäjän 
kesäkuussa hyväksymä vastapakotelaki nimittäin antavat 
presidentille sekä kongressille/hallitukselle varsin laajat val-
tuudet pakotteiden osalta.
     Riippumatta siitä, mitä mieltä pakotteiden toimivuudesta 
ollaan, niin EU-pakotteet ovat yritystä velvoittavaa lainsää-
däntöä siinä missä esim. tietosuojaa, rahanpesua ja vienti-
valvontaa koskevat säädökset. Pakotteisiin ja pakoteosumiin 
pitäisi valmistautua sisäisillä prosesseilla sekä sopimusehdoil-
la. Yritysten olisi hyvä tehdä toiminnastaan pakoteriskiarvio, 
jossa kartoitetaan sopimuskumppaneiden ja tuotteiden lisäksi 
käyttötarkoitus, toimitusketju, toimitusten mahdollinen 
määränpää sekä loppukäyttäjät. Myös Yhdysvaltain sekä 
muiden soveltuvien kansallisten pakotteiden soveltuvuus on 
hyvä arvioida.

Pelkkä pakoteosuma ei vielä tarkoita, että kyseisen yrityksen 
tai henkilön kanssa ei voisi tehdä kyseistä liiketoimea, vaan 
yrityksen on varmistettava kulloinkin sovellettavan säädök-
sen sisältö. Uutisoinnissa taloudelliset pakotteet voivat pako-
teohjelmasta riippuen tarkoittaa joko varojen jäädyttämistä 
tai sektoripakotteita, jotka esimerkiksi rajoittavat vain tietyn 
tyyppistä toimintaa tietyllä toimialalla toimivien listattujen 
yritysten kanssa tai tiettyjen tuotteiden vientiä. EU-pakottei-
den yhteydessä ”listattu henkilö” voi tarkoittaa sekä varojen 
jäädyttämisen kohteena olevaa henkilöä, että henkilöä, johon 
kohdistuvat vain sektoripakotteet.
     Pakotteita säätelevä lainsäädäntö ohjeistuksineen muodos-
taa melkoisen säädösviidakon, jossa navigointiin saa tukea 
esimerkiksi EU:n pakotteiden osalta Suomen ulkoministeriön 
sivuilta (https://um.fi/pakotteet) sekä Euroopan komission 
pakotesivuilta (https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/sanc-
tions_en) ja Yhdysvaltain pakotteiden osalta esimerkiksi 
OFAC:n sivulta (https://www.treasury.gov/resource-center/
sanctions/Pages/default.aspx).■ 
 
Kirjoittaja on Eversheds Asianajotoimiston osakas.
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Pietarilainen Ju-Piter on valmistanut jo viisitoista vuotta  
sisustuksia ja kalusteita joukkoliikennevälineisiin. Tämän  
päivän haasteena on laajentaa repertuaaria esimerkiksi laivoihin.  
Ju-Piter tarjoaa nyt tuotantotilojaan myös Venäjän markkinoille 
tähtääville kansainvälisille yrityksille ja pitää silmänsä auki  
kaikille yhteistyömahdollisuuksille.

UITP Awards 2013 -kilpailussa palkittu pietarilainen Ju-Pi-
ter tietää, kuinka matkustajille luodaan mahdollisimman 
mukavat ja turvalliset olot liikenteessä. Ju-Piter suunnittelee 
ja valmistaa liikennevälineisiin kansainväliset vaatimukset 
täyttäviä sisustuselementtejä lasikuidusta, teräksestä, puusta 
sekä niiden yhdistelmistä ja muista materiaaleista. Ju-Piter 
on tuottanut sisustusratkaisuja vaunutehtaille, vaunukorjaa-
moille, Venäjän ja IVY-maiden metrojärjestelmille, maa- ja 
meriliikennevälineiden valmistajille sekä maatalousteknolo-
gian valmistajille.
     - Asiakkaamme ovat pääasiassa liikennelaitoksia, joilla 
on rajalliset budjetit. He pyytävät meiltä hyvin yksinkertai-
sia ja käytännöllisiä ratkaisuja – eli edullisia vaihtoehtoja. 
Niiden joukossa on kuitenkin mielenkiintoisiakin projekte-
ja, esimerkiksi viime vuonna toimitimme varsin kiehtovia 
ratkaisuja Tbilisin metroon. Projekti valmistui nopealla 
aikataululla ja oli erittäin omaperäinen, kertoo Ju-Piterin 
toimitusjohtaja Andrei Kabanov. 

     Ju-Piterissä työskentelee kaikkiaan lähes 200 henkilöä. 
Erilaisia sorveja löytyy satakunta, niin venäläisiä kuin ulko-
maisiakin. Työvälineiden määrä kasvaa jatkuvasti – esimer-
kiksi viime vuonna yritys otti käyttöönsä uuden venäläisen 
laserleikkurin. Tällä hetkellä yritys on ostamassa kolmea 
kiinalaista sorvia ja pohtii myös italialaisten hankkimista. 

Ovet auki yhteistyölle
Ju-Piterin tuotteet on suunnattu sekä kotimaiselle että ulko-
maiselle liikennevälineteollisuudelle. Tavoitteena on uusien 
kehityssuuntien löytäminen ja aktiivinen yhteistyö niin 
suomalaisten kuin muidenkin kansainvälisten valmistajien 
kanssa. Ensimmäiset neuvottelut sellaisten suomalaisten 
valmistajien kuin Tamwaren ja Jukovan kanssa ovat jo anta-
neet esimakua mahdollisesta yhteistyöstä. Pietarissa kulkee 
nykyään varsin paljon raitiovaunuja, joiden ovijärjestelmät 
ovat Tamwarelta. 

Teksti: Inga Kairo Käännös: Patrik Saarto Kuvat: Ju-Piter, SVKK

JÄSENYRITYS • JU-PITER

Joukkoliikenteeseen 
halutaan nyt parempaa designia  
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     - Olemme ehdottaneet heille yhteisyrityksen perustamista 
ja tuotantoa tiloissamme Pietarissa. Tamwaren asiantuntijat 
kävivät tutustumassa tuotantoomme ja pitivät näkemästään. 
Toistaiseksi yhteisprojektia ei ole vielä toteutettu, sillä kysyn-
tää ei ole ollut tarpeeksi, Kabanov selostaa. 
     Potentiaalisten kumppaneiden etsintä jatkuu. Tällä het-
kellä Ju-Piter neuvottelee yhteistyöstä sveitsiläisen Stadlerin 
kanssa. He kiinnostuivat yhteistyöstä nähtyään Tbilisin met-
ron uusien vaunujen sisustuksen, jonka Ju-Piter suunnitteli.  
Merkittävien liikennehankkeiden lisäksi Ju-Piter osallistuu 
aktiivisesti myös länsimaisten alan valmistajien lokalisaa-
tioprosesseihin Venäjälle.
     - Olemme jo muutaman vuoden ajan valmistaneet 
tuonninkorvausohjelman mukaisesti sisustuselementtejä 
Lastotška-juniin, joita Siemens valmistaa yhdessä Uralskie 
Lokomotivyn ja Sinaran kanssa. Kyse on muun muassa katto-
järjestelmästä ilmastointeineen ja ovien kehyksistä. Laadim-
me itse niiden suunnitelmat sekä olemme käyttäneet valmis-
tuksessa uutta länsimaista teknologiaa, Kabanov kertoo.
     Ensimmäiset Sotšin olympialaisiin toimitetut junat olivat 
Siemensin valmistamia, sitten valmistustapa ja teknologia 

otettiin käyttöön Jekaterinburgin tehtaalla. Siellä alettiin 
Ju-Piterin myötä valmistaa osia, joita saksalaiset valmistajat 
toimittivat aikaisemmin Siemensille. Kabanovin mukaan se 
on tarkkaa työtä, jolle on tiukat laatuvaatimukset. Kabanov 
vakuuttaa, että Uralilla valmistettavat vaunut eivät eroa lain-
kaan Siemensin valmistamista. 
     Tällä hetkellä Ju-Piter on aloittamassa Moskovan metron 
uusien vaunujen sisustusratkaisujen sarjatuotannon. Mosk-
va-nimisen metrojunan vaunut valmistetaan Metrovagon-
mašin Mytištšinskin-tehtaalla. Ju-Piter valmistaa vaunujen 
sisäpinnat lasikuidusta, minkä lisäksi yrityksen vastuulla ovat 
myös ohjaamojen rungot ja junien etumaskit. Ju-Piter osallis-
tuu jatkuvasti monien venäläiskaupunkien, kuten Moskovan, 
Pietarin ja Nižni Novgorodin vaunujen modernisointiin. 

Kauniimpia vaunuja
Kabanovin mukaan liikennevälineiden sisustamisessa on 
viime aikoina pyritty yhä vahvemmin mielenkiintoiseen ja 
omaperäiseen designiin. Sisätiloista halutaan esteettisesti 
viihtyisiä matkustusmukavuuden lisäämiseksi.  
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Trendin myötä Ju-Piter on ottanut työhönsä mukaan teollisia 
muotoilijoita, jotka tarjoavat asiakkaan tarpeiden mukaan 
kaikenlaisia ratkaisuja aina käytännönläheisistä futuristisiin. 
Yrityksen suurin ylpeydenaihe on UITP Awards 2013 -kil-
pailussa palkittu projekti Nautilus. Tätä Moskovan metrolle 
suunniteltua ”sukellusvenettä” voi pitää 
Ju-Piterin käyntikorttina. Nautiluksen 
pääajatuksena on mahdollisimman 
rentouttava metromatka. Suunnittelijat 
ovat käyttäneet luonnollisia ja rauhal-
lisia vihreän sävyjä, joiden ajatellaan 
rentouttavan lähes meditatiivisesti pää-
kaupungin kiireisiä asukkaita ja vieraita. 
     Kaikkiaan liikennevälineet ovat Ka-
banovin mukaan hyvin käytännöllistä 
teknologiaa, joiden on vastattava tur-
vallisuus- ja ergonomiavaatimuksiin. 
Myös ulkomuotovaatimukset ovat kui-
tenkin alkaneet saada painoarvoa aina 
kaupunkien johdossa asti. 
     - Niillä mittavilla summilla, joilla kaupungit hankkivat 
kalustoa, halutaan saada mielenkiintoisempia ratkaisuja. Se 
koskee niin estetiikkaa, muotoilua kuin nestekidenäytöiltä 
esitettävää informaatiotakin. Tilaajat haluavat kauniimpia 
vaunuja, Kabanov sanoo. 

Laivanrakennus kiikarissa
Ju-Piter ei ole yrityksenä osa mitään suurta holding-yhtiötä ja 
voi siten tehdä operatiivisia päätöksiä helposti missä tilanteessa 
tahansa. Yrityksen rakenne ei johda pitkiin päätöksenteko-

prosesseihin. Se on suuri etu nykyisessä 
nopeatempoisessa ajassa. 
     - Lisäksi me tarjoamme koko toimitus-
ketjun suunnittelusta asennukseen. Tar-
joamme kokonaisratkaisuja aina huoltoa 
myöten, myös takuun päätyttyä, Kabanov 
kertoo. 
Kabanovin unelmana on laajentaa tulevai-
suudessa myös laivanrakennuksen puolelle. 
Laivat tarjoavat hänen mukaansa mahdol-
lisuuksia, sillä se on kehittyvä ala Venäjällä. 
Esimerkiksi Saksasta 30-40 vuotta sitten 
ostetut risteilyalukset on Kabanovin mu-
kaan tarkoitus korvata kotimaisilla.

     - Monet tuonninkorvausohjelman projektit etenevät nyt 
poliittisesta tilanteesta johtuen. Laivanrakennus ei kiinnosta 
meitä vain myynnin kannalta, vaan myös ulkomaisten materi-
aalien näkökulmasta. Hankimme tällä hetkellä jonkin verran 
materiaaleja myös Suomesta. Käytämme sveitsiläistä liimaa. 
Voisimme laajentaa listaa tulevaisuudessa. 

JÄSENYRITYS • JU-PITER
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Perusnäkymä ennallaan:  
markkinauudistuksia puuttuu
Venäjän talouden lama alkoi 4 vuotta sitten ja elpyminen  
2 vuotta sitten. BKT on elpynyt melko hitaasti, noin 1½ pro-
sentin vuositahdilla. Ennusteissa kasvun arvioidaan lähivuo-
sina olevan 1½-2 % vuodessa, jos öljyn hinta ei kummemmin 
muutu. Ennustettu tahti tulee pitkän aikavälin kasvuarviois-
ta, mm. laskelmista, joissa työvoiman odotetaan vähenevän, 
tuotantopääoman kasvavan hitaasti riittämättömien inves-
tointien vuoksi ja tuottavuuden nousevan verkkaisesti niin 
ikään johtuen liian vähäisistä investoinneista sekä uudis-
tusten puutteesta, joka vaikuttaa myös yksityisiin investoin-
teihin. Sivuroolissa ovat ulkomaiden pakotteet etenkin sillä 
perusoletuksella, että ne eivät muutu.
      Elintason kiinniottovaraa olisi mm. kehittyneisiin EU-mai-
hin nähden (ostovoimakorjattu BKT asukasta kohden on esim. 
Italian ja Espanjan tasosta 2/3−3/4). Globaaleissa ennusteissa 
lähivuosille ennustetulla kasvulla kiinniotto ei kuitenkaan 
liiemmin etene, ja Venäjän kasvu on hitaampaa kuin EU:n 
uudemmissa jäsenmaissa, joista lähes kaikki jättävät Venäjää 
jälkeen. 
     Noin 1½ prosentin kasvua Ve-
näjälle vuosina 2018−20 odottaa 
myös Suomen Pankin BOFIT lo-
kakuussa julkaistussa ennusteessa, 
jos öljyn hinta pysyy kohtalaisen 
lähellä nykytasoaan noin 75 dol-
larissa. Vaikka öljyn hinta ja sen 
myötä lähivuosille odotettu hintau-
ra on noussut jo kaksi vuotta, Venä-
jän yksityinen kotimainen kysyntä 
on elpynyt hitaasti. Lähivuosille ei 
odoteta nopeampaa tahtia. Venä-
jän tuonti toipui hyvin syvästä lamakuopasta (-30 %) viime 
kevääseen asti, minkä jälkeen nousu hidastui jyrkästi lähinnä 
ruplan heikentymisen vuoksi. Tuonti on vuoden 2011 tasolla 

ja sen odotetaan kasvavan suunnilleen viiden prosentin vuo-
sitahdilla. Kasvuvaraa olisi enemmänkin sikäli, että Venäjän 
vaihtotaseeseen on kertymässä tavanomaista runsaampia yli-
jäämiä. Tuonnin herkkyys öljynhinnan, Venäjän vientitulojen 
sekä ruplan kurssin muutoksille pysyy yhtenä ennusteriskinä. 
     Venäjällä on liian vähän merkkejä talouden kasvua paran-
tavista markkinamyönteisistä ja luotettavaan sääntelyyn täh-
täävistä järjestelmäuudistuksista, eikä tällaista ohjelmaa ole. 
Presidentti Putinin 7.5.2018 antama virkaanastujaisukaasi on 
hallitukselle vuoteen 2024 mennessä tehtäviksi annettu ns. 
kansallisten ohjelmien ja hankkeiden lista mm. koulutuksen, 
terveydenhoidon, teiden ja valtaväylien, digitalisaation sekä 
rajatun yritysjoukon tuottavuuden parantamiseksi. Hank-
keilla toki pyritään luomaan talouskasvulle edellytyksiä, mut-
ta ukaasi ei kata esim. viranomaistoiminnan parantamista.

Vienti ja valtio vetämässä  
etenkin investoinneissa epävarmuutta 

Venäjän vienti on määrältään kasvanut 
huomattavan ripeästi parin vuoden ajan 
pitkälti maataloustuotteiden ja elintarvik-
keiden sekä palvelujen viennin ansiosta. 
Varsin matalalla oleva ruplan kurssi tukee 
viennin melko hyvää kasvua, vaikka 
tämän vuoden sadosta tulee selvästi viime 
vuoden ennätyssatoa pienempi ja Venäjän 
energiavienti kasvaa arvioiden mukaan 
hitaasti.
     Kotitalouksien kulutus on elpynyt vä-
hitellen kovasta pudotuksestaan (-12 %), 
vuoden 2012 tasolle. Elpymisen odote-

taan jatkuvan varsin maltillisena, sillä kotitalouksien tulot 
ovat nousemassa suht’ verkkaisesti. Yrityssektorin palkko-
jen nousun voi odottaa asettuvan parin vuoden reippaiden 

Venäjän talous ja tuonti  
palautuvat taantumasta  

melko hitaasti
Vesa Korhonen, ekonomisti,  
Suomen Pankin siirtymätalouksien  
tutkimuslaitos BOFIT

TALOUSKATSAUS



17

korotusten jälkeen paremmin tuottavuuden nousun puittei-
siin. Julkisen budjettitalouden palkkoihin kaavaillaan varsin 
vähän reaalista nousua. Eläkeiän vähittäisen korottamisen 
tuomista valtion budjettimenojen säästöistä osa käytetään 
eläkkeisiin, jotka nousevat reaalisesti pari prosenttia vuodesta 
2019 alkaen. Kotitalouksien ostovoimaa puraisee inflaation 
tuntuva nopeutuminen ensi vuodenvaihteessa (keskuspankin 
arvion mukaan yli 5 prosenttiin) etenkin siksi, että yleinen 
arvonlisävero nousee (18 prosentista 20 prosenttiin).
     Investointien toipuminen syvästä lamakuopasta (-15 %), 
nykyisiin vuoden 2011 lukemiin, jatkuu melko hitaana. 
Tarvittavien korvaus- ja kapasiteetti-investointien päälle 
näkymään on tullut hieman mutkaa. Putinin 7.5. virkaanas-
tujaisukaasin hankkeisiin aletaan ohjailla valtionyritysten ja 
myös yksityisten suuryritysten varoja. Hankkeiden toteutus 
käynnistyy talousministeriön arvion mukaan lähempänä ensi 
kesää.     
     Missä määrin ohjailu mahdollisesti lisää yritysten ko-
konaisinvestointeja, on avoin kysymys. Samalla ohjailu on 
tuonut liiketoimintaympäristöön lisää epävarmuutta, kuten 
myös ohjailua edeltänyt mutta avoimeen vastustukseen 
pysähtynyt suunnitelma kerätä valtiolle paljon lisää tuloja 

verottamalla 14 nimetyn suuryrityksen voittoja, jotka ainakin 
osin olivat tulleet ruplan kurssin laskusta ja katsottiin valtion 
piirissä tuulen tuomiksi. Tämän ohella ulkomailta on tullut 
uusia pakotteita ja pakoteuhkia.
     Julkisen budjettitalouden menot kasvavat tänä vuonna 
reaalisesti mm. sektorin viime kevään palkankorotusten 
johdosta. Menojen kasvu jatkuu ensi vuonna, sillä varsinkin 
budjettivaroja tarvitaan Putinin ukaasin hankkeiden toteut-
tamiseen. Toisaalta inflaation nopeutuminen, jota budjetin 
lisämenot voivat osaltaan tukea, painaa myös budjettimeno-
jen reaalista kasvua. Arvonlisäveron korotuksella rahoitetaan 
osa lisämenoista. Sen ohella joudutaan tinkimään 1.1.2018 
voimaanastuneesta federaatiobudjetin uudesta säännöstä 
(menojen mitoittamiseen sääntö sisältää öljyn vain vähän yli 
40 dollarin laskennallisen perushinnan ja vajeen enimmäisra-
jan). Budjettisääntö on hieman etääntymässä omaan lasken-
nalliseen elämäänsä. Budjetissa oletetulla runsaan 60 dollarin 
öljynhinnalla, puhumattakaan nykyisestä öljynhinnasta, 
ja nykyisillä nousseillakin menosuunnitelmilla federaatio-
budjetti ja sen myötä koko julkinen budjettitalous tuottaa 
lähivuosina tuntuvaa ylijäämää.



18

Venäjän dedollarisaatio olisi vaikea tehtävä
Venäjällä on syksyn mittaan keskusteltu talouden irrottamisesta dollarista. Tehtävä ei olisi todellisuudessa yhtä yksinkertainen kuvio 
kuin miltä se venäläispoliitikkojen puheissa kuulostaa, joskaan ei välttämättä yhtä dramaattinenkaan. Venäjän ensimmäisen varapää-
ministerin Anton Siluanovin mukaan Venäjä pyrkisi  
jatkossa kannustamaan venäläisyrityksiä ruplan 
käyttöön ulkomaankaupassa. Ruplaa käyttävät vien-
tiyritykset saisivat esimerkiksi ALV-palautukset no-
peammin, minkä lisäksi vientitulojen kotiuttamisen 
vaatimuksista luovuttaisiin asteittain. Suunnitelma 
ulottuu vuoteen 2024.
     EK:n Venäjä-johtaja Petri Vuorio muistuttaa, että 
raakaine- ja raaka-aineisiin liittyvät johdannais- 
markkinat ovat vahvasti dollaripohjaisia. Hän  
arvelee, että euron ja juanin lisääminen Venäjän  
ulkomaankaupassa voisi olla mahdollista.  
Suomen viennille Venäjän suunnitelmilla ei  
Vuorion mukaansa ole suurta merkitystä.

Lähde: SVKK, Tass 4.10. 

Venäjän  
arvonlisävero 
nousee  
20 prosenttiin 
ensi vuonna
Venäjällä suunniteltu  
arvonlisäveron nosto  
18 prosentista  
20 prosenttiin ensi  
vuonna on varmistunut. 
Presidentti Vladimir Putin 
allekirjoitti lain 3. elokuuta.
Alempi kymmenen prosen-
tin verokanta elintarvik-
keille, lastentarvikkeille, 
lääkkeille sekä tiede-, 
koulutus- ja kulttuuri- 
alojen painotuotteille jää  
yhä voimaan. Sisäiset 
lennot ovat jatkossakin 
arvonlisäverottomia.
Korkeampi arvonlisävero 
astuu voimaan 1. tammi-
kuuta 2019.

Lähde: pravo.gov.ru 3.8.

Inflaatio jatkoi kasvuaan syyskuussa Venäjällä
Inflaatio kiihtyi Venäjällä 3,4 prosenttiin syyskuussa.
Inflaatio kääntyi kasvuun elokuussa lasketeltuaan vuoden päivät alimmillaan 2,2 prosenttiin.  
Inflaatio asettui keväällä 2,3-2,4 prosenttiin, kunnes pomppasi elokuussa 3,1 prosenttiin.
     Venäjän keskuspankin tavoitteena on neljän prosentin inflaatiotaso. Keskuspankki ennustaa  
inflaation kiihtyvän vuoden 2018 loppuun mennessä 3,8-4,2 prosenttiin. Vuonna 2019 inflaation  
ennustetaan kiihtyvän 5-5,5 prosenttiin ja vuonna 2020 hidastuvan jälleen neljään prosenttiin.
Keskuspankki nosti perjantaina 14. syyskuuta ohjauskorkoa 7,25 prosentista takaisin 7,5 prosenttiin. 

Lähde: Venäjän keskuspankki

TALOUSUUTISIA



• Kansainväliset kuljetukset ja huolinta

• Tullivarastopalvelut Suomessa

• Tulliselvityspalvelut Suomessa ja Venäjällä 

• Vahva kokemus koneiden, laitteiden ja    
kokonaisten tuotantolaitosten kuljetuksesta 

sekä maahantuonnista

• Venäjälle suuntautuvien investointihankkeiden 
ja kaupankäynnin verosuunnittelu

• Apporttitullauspalvelut

• Vientiin ja tuontiin liittyvät konsultointipalvelut

• Sertifiointi- ja arviointipalvelut

VENÄJÄN-KAUPAN LOGISTIIKKA

Hamina • Kotka • Helsinki • Moskova • Pietari

sales@hamiko.fi       www.hamiko.fi

puh. +358 44 991 2801

Osallistumme mielellämme projektisuunnitteluun 

sekä tarjoamme ajankohtaista tietoa vientiä 

koskevissa kysymyksissä

Oreškin: Venäjän BKT kasvaa korkein-
taan 1,9 % tänä vuonna
Venäjän bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna tuskin yli  
1,9 %, arvioi Venäjän talouskehitysministeri Maksim Oreškin 
Itäisen talousfoorumin yhteydessä Vladivostokissa. 
     Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä Oreškin arvioi 
kasvun hidastuvan prosenttiin. Hidastumisen syiksi hän mai-
nitsee kasvavan volatiliteetin kansainvälisillä rahoitusmark-
kinoilla ja lisääntyvän epätietoisuuden maailmantaloudessa.
Oreškin kertoi talosfoorumissa myös, että uskoo, ruplan 
todellisen kurssin olevan noin 50 dollaria ruplalta. Ministe-
rin mukaan ruplan heikkeneminen 80 euron ja 70 dollarin 
tietämille johtuu lyhytaikaisesta pääomapaosta Venäjältä.  
     Oreškin uskoo kurssin korjautuvan, kun pääomien virta 
maasta loppuu. Keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteena 
hän pitää yhä 63-64 dollaria ruplalta. 

Lähde: Regnum & Tass 12.9.

Venäjän valtiovarainministeriö esittää 
ympäristöveroa nykyisten maksujen 
tilalle
Venäjän valtiovarainministeriö esittää ympäristöveroa  
nykyisten ympäristömaksujen tilalle, uutisoi Tass.  
Valtiovarainministeriössä pidetään nykyistä maksupohjaista 
järjestelmää tehottomana.
     Ministeriön lakiesityksessä on pitkä lista ympäristölle 
haitallisista teollisuuden aineista ja kullekin ruplamääräinen 
vero tonnin painoa kohti. Suuryritykset maksaisivat kvar-
taaleittain etukäteismaksun, joka on neljäsosa edellisvuoden 
verosta.
– Maksujen perintä tehostuisi, jos se siirtyy verolainsäädän-
nön piiriin, arvioi Suomalais-Venäläisen kauppakamarin 
juristi Petri Kekki.
     Ympäristövero tulisi esityksen mukaan voimaan 1. tammi-
kuuta 2020.

Lähde: SVKK, Tass 13.8.
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Varastorakennuksen toimiston ovi aukeaa ja toimis-
tosta kuuluu välittömästi venäjää. Täällä ollaan sel-
västi alan ytimessä. Olen saapunut Kotkan satamaan 

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtajan Jaana 
Rekolaisen kanssa tapamaan Avindin toimitusjohtajaa Kari 
Talvitietä.
     Talvitie vie meidät katsomaan yrityksensä varastotiloja ja 
tarjoaa samalla aikamatkan läpi nyky-Venäjän lähihistorian 
logistiikan näkökulmasta. Talvitie on ollut alalla vuodesta 
1990. 1998 hän perusti oman yrityksen, Avind Internationa-
lin, joka täytti juuri lokakuussa 20 vuotta. Avindin asiak-
kaina ovat Venäjällä venäläiset suuret tukkurit, huolitsijat ja 
maahantuojat, Suomessa perinteiset vientiyritykset.
     - Alkuhan oli aivan villi. Siinä meni käytännössä kaikkea. 
Paljon on mennyt kulutuselektroniikkaa, paljon on ollut ihan 
kulutustavaraa, hän kuvailee.
     2000-luvun alkuvuosista alkaen Venäjän tullauskäytännöt 
ovat muuttuneet läpinäkyvämmiksi, mikä on vahvistanut 
myös Avindin kilpailuasemaa. Mitä säännellympi markkina, 
sitä parempi sääntöjen mukaan toimivalle yritykselle.

Teksti ja kuvat: Patrik Saarto

Avind International  
on Venäjän-logistiikan ammattilainen

- Kun rakennat kokonaan läpinäkyvän bisneksen, niin saat 
siitä ihan selkeän kilpailuedun. On ainakin pelisäännöt kai-
kille samanlaiset, Talvitie kertaa. 
     Talvitien mukaan Venäjän-logistiikan arki on jatkuvaa 
tasapainoilua ja sopeutumista muuttuviin oloihin. Kun yhden 
paikan saa paikattua, alkaa toinen vuotaa – jostain ilmestyy 
uusia määräyksiä tai tavaravirrat muuttuvat. Ruplan romah-
taminen loppuvuodesta 2014 näkyi Avindin arjessa keväällä 
2015. Tavaramäärät Venäjälle putosivat vähintään puolella ja 
moni yritys katosi markkinoilta. 
     - Totesimme, että ei tässä muu auta kuin lähteä lisäämään 
myyntiä ja koko vuoden 2015 myimme ihan urakalla.  
Mitään muuta emme ole tehneet kuin myyneet ja myyneet, 
hän muistelee.
     Määrätietoinen myynti toimi. Tavaramäärissä ollaan vielä 
huippuvuosista jäljessä, mutta asiakaskunta on kolminker-
taistunut. Vielä vuonna 2014 Avind teki huolintaa yli tu-
hannelle kontille kuukaudessa, nyt määrä liikkuu 600 ja 800 
välissä. Avindilla on noin kymmenen prosenttia koko Kotkan 
sataman tuontitavaraliikenteestä.

Kotkan satama on merkittävä transitosatama Venäjän-kaupassa.  
Tällä hetkellä satamassa on pinokaupalla pinnoitettua kaasuputkea  
odottamassa laskua Itämeren pohjaan. Kotkan satamassa sijaitsee myös  
Avind International Oy – Venäjään erikoistunut logistiikkayritys. 

JÄSENYRITYS • AVIND INTERNATIONAL
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Vahvuutena sopeutumiskyky
Juuri sopeutumiskyky on kuitenkin Avindin vahvuus. Eri-
koistuminen Venäjään tuo asiakkaille varmuutta turbulent-
teinakin aikoina. Talvitie kertookin monien kysyvän häneltä, 
millaista Venäjä-bisnes on. Hän vastaa aina vertaamalla 
Venäjää nukkuvaan tulivuoreen. 
      - Sanon, että kuvitelkaa sellainen tilanne, että teillä on 
tulivuori, joka nukkuu, ja te rakennatte ihan viimeisen päälle 
kämpän sen päälle ja on vain ajan kysymys, milloin se räjäh-
tää. Me olemme jo parista tulivuorenpurkauksesta selvinneet, 
olemme osanneet rakentaa uuden kämpän siihen, hän sanoo 
nauraen.
     Niinpä kun Avindilla pohditaan suunnitelmia kahden 
vuoden päähän, puhutaan jo pitkän tähtäimen suunnitelmas-
ta. Tärkeintä kaikille Venäjällä liiketoimintaa tekeville yrityk-
sille on Talvitien mukaan pitää kiinni siitä asemasta, jonka 
Venäjällä on saanut. Kolmikymmenvuotisen kokemuksensa 
pohjalta hän muistuttaa, että Venäjä löytää kyllä korvaajan, 
vaikka se tekisi kipeää, ja sen jälkeen pois lähteneen yrityksen 
on vaikea saada markkinaosuuttaan takaisin. 
     Avindin osalta Talvitie sanoo Venäjän markkinan olevan 
tällä hetkellä varsin pitkälle läpikäyty. Avind on tehnyt sopi-
mukset kaikkien suurimpien Luoteis-Venäjän kuljetusliikkei-
den kanssa. Viikossa varastolta lähtee 50 omaa lähtöä, joiden 
lisäksi Avind tekee huolinnan noin sataan autoon, eli lähtöjä 
tapahtuu yhtiön kautta noin 150 kappaletta joka viikko. Au-
toja järjestyy tarvittaessa nopeastikin, Venäjälle on Talvitien 
mukaan lähetetty hiljattain jopa yksi 32 ja yksi 28 auton letka. 
Tuontihuolintaa Avind tekee vuodessa noin 1500 Venäjältä 
tulevaan kuormaan.
     Tilaa Avindin varastossa on noin 9000 neliömetriä ja 

lavapaikkoja 11 000. Varastojärjestelmä on hiljattain uusittu 
älyjärjestelmäksi. Avind vie kaikkea, paitsi bulkkia – kaik-
kea, mikä on pakattu ja pystytään pakkaamaan konttiin tai 
rekkaan. Kevyet erikoiskuljetukset sekä hieman ylileveät tai 
ylikorkeat kuljetukset onnistuvat myös. Hallin takaosassa on 
lisäksi kaksisataametrinen katettu pistoraide säältä suojassa, 
siellä on lastattu junakuljetuksia Kazakstaniin ja Kirgisiaan 
asti.
     - Meillä on täyttöaste tällä hetkellä noin 65-70 prosenttia. 
Niin sanotuksi Venäjä-varastoksi se on aika hyvä, Talvitie 
toteaa. 
     Talvitien mukaan toimintaa voisi laajentaa tulevaisuudes-
sa vaikka Vuosaaren satamaan, mutta toistaiseksi Kotkan 
satamalla on selkeä etunsa – varastointikustannukset ovat 
Kotkassa puolet siitä, mitä ne ovat Helsingissä tai Espoossa. 
Kausituotteet saattavat olla varastossa puolikin vuotta, jolloin 
kustannusero nousee merkittäväksi. Niinpä Avindin katse on 
tällä hetkellä ensisijaisesti suomalaisissa vientiyrityksissä.
     - Nyt pyrimme saamaan suomalaisia vientiasiakkaita. 
Meillä on erittäin korkeatasoinen osaaminen tässä Venä-
jän-kuljetuksessa ja olemme huomanneet, että sitä osaamista 
monet kyllä kaipaavat. Tavoitteenamme on tehdä se kaikista 
parhaiten, Talvitie lupaa.
     Ennen kuin poistumme Kotkan satamasta, Talvitie haluaa 
vielä näyttää jotakin. Hän virnistää, että jokaisella kunnon 
pk-yrittäjällä on oltava sivuprojektina myös startup-yritys. 
Talvitien tapauksessa kyse on Zome Tax Free -nimisestä 
verkkokaupan toimituspalvelusta, jolla voi yhdistää ostokset 
eri verkkokaupoista yhteen koriin tax free -hinnoin. Käy-
tännössä palvelu on osa Avindin palveluvalikoimaa – myös 
verkko-ostokset kulkevat Kotkan varastohyllyjen kautta. 

Avind International Oy
     • Perustettu 1998

     • Logistiikkayritys

     • Työntekijöitä 30

     • Liikevaihto 7 miljoonaa

     • Toimii Kotkan satamassa
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Teksti: Inga Kairo Käännös: Patrik Saarto Kuva: Haka Moskova

Klaus Diktonius, toimitusjohtaja, Haka Moskova

Lokalisaation 
tuolla puolen
Moskovan alueella toimiva suomalais-venäläinen teollisuus- 
rakentamiseen erikoistunut Haka Moskova näkee markkinan  
olevan kasvussa. Yritys suunnittelee aloittavansa neljännen  
vuosikymmenensä Venäjällä uusilla projekteilla. Kun ulkomaiset  
yritykset lokalisoituvat Venäjälle, Haka Moskova rakentaa.

Alkujaan suomalais-neuvostoliittolainen yhteisyritys 
Haka Moskova on urakoinut Venäjän markkinoilla 
jo 30 vuotta, huolimatta lähes säännöllisesti toi-

mintaympäristössä puhjenneista taloudellisista tai muista 
kriiseistä. Yritys tekee työnsä kuten sopimukseen on kirjattu, 
kertoo Haka Moskovan toimitusjohtaja Klaus Diktonius.
     - Emme ole kriisien aikana lähteneet, emmekä tule lähte-
määnkään, Venäjän markkinoilta, kuten monet länsimaiset 
pääurakoitsijat ovat tehneet tai aikovat tehdä. Heidän päätök-
sensä eivät toki riipu vain heistä itsestään. Me olemme työs-
täneet erityisiä ohjelmia ja malleja projektien toteuttamiseksi 
vaikeinakin aikoina, mikä sallii vaikeuksien voittamisen yh-
dessä sijoittajien ja kumppaniemme kanssa, Diktonius sanoo.

Haka Moskova toimii tänä päivänä rajavastuuyhtiön muodos-
sa. Kolmen vuosikymmenen kuluessa yhtiön juridinen muoto 
on vaihtunut useasti, muuttuen aina Venäjän ja markkinan 
kehityksen mukaan. Diktonius painottaa keskittymistä 
jatkuvaan kehittymiseen, koska vain se mahdollistaa mukau-
tumisen uusiin trendeihin ja vaatimuksiin. Ei ole ihme, että 
Haka Moskova on löytänyt nopeasti keinot jatkaa työtä myös 
nykyisissä nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. 
     - Sijoittajat haluavat nyt kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Siksi 
me olemme rakentaneet strategiamme samansuuntaiseksi 
– tarjoamme kokonaisratkaisuja rakentamisessa. Jos toimim-
me alussa vain pääurakoitsijana, niin olemme asiakkaiden 
toiveesta alkaneet tarjota myös suunnittelu- ja rakennuttaja-
palveluita, Diktonius kertoo. 
     Täysi palvelu sisältää kaikki vaiheet tontin valinnasta val-
miin kiinteistön huoltoon. Diktoniuksen mukaan asiakkaat 
arvostavat hinnan, aikataulun ja laadun optimaalista suhdet-
ta. He arvostavat nykyaikaista projektijohtamista sekä vas-
tuullisuutta suunnittelussa, kuluissa ja itse rakentamisessa. 
Siitä todistavat valmistuneet projektit ja yhä uusien tilausten 
kanssa palaavat asiakkaat.
     - Uudet tilaajat ja sijoittajat haluavat nähdä meidät yhdis-
tävänä lenkkinä ulkomaisten sijoittajien, venäläisten viran-
omaisten sekä venäläisten yritysten ja järjestöjen välissä. Me 
tasoitamme sijoittajille suorempaa ja helpompaa tietä yhä 
syvemmälle Venäjälle, Diktonius sanoo.

Datakeskus sai palkinnon
Vain vähän aikaa sitten valmistui yksi Haka Moskovan 
suurimmista projekteista, Yandexin datakeskuksen ensim-
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MODERNIN RAKENNETUN  
OPPIMISYMPÄRISTÖN OPAS

Heikki Luminen, Markku Rimpelä, Elise Tarvainen

Opas esittelee suomalaiskouluissa toteutettuja tila- ja kaluste- 
ratkaisuja sekä tarjoaa tietoa uusien tilojen suunnitteluun. 
Finnish Education Groupin julkaisema kirja on toteutettu  
yhteistyössä oppimistiloja suunnittelevan ja kalustavan Iskun kanssa. 
Kirjan ovat kirjoittaneet oppimisympäristöjen rakentamisen asiantuntijat 
arkkitehti Heikki Luminen, kasvatustieteiden lisensiaatti Markku Rimpelä 
ja Iskun Learning-asiakasalueen johtaja, pedagogi Elise Tarvainen. 

Opas on julkaistu venäjäksi ja suomeksi.  
Sen voi ladata ilmaiseksi Iskun verkkosivuilta.



24

mäinen osa Vladimiriin. Vladimirin datakeskuksesta tulee 
lopulta yksi Venäjän suurimmista, kaikkien osien yhteenlas-
kettu kapasiteetti on 40 megawattia. Kohde palkittiin alan 
kilpailuissa.
     - Projekti valmistui hyvin lyhyessä ajassa – töiden aloitta-
misesta ensimmäisen osan valmistumiseen meni vain yksi-
toista kuukautta. Tehtaalla valmistettujen elementtien käyttö 
mahdollistaa samanlaisen kohteen rakentamisen nopeasti 
toisaallekin, Diktonius hahmottelee.
Tällä hetkellä yhteistyö Yandexin kanssa jatkuu yhtiön uuden 
Moskovan-toimiston parissa, jonne Haka Moskova toteuttaa 
sisäpinnat ja varustelun. 
     Elokuun alussa Haka Moskova sopi myös uudesta lähes 
20 000 neliömetrin tuotanto-, varasto- ja hallintorakennuk-
set käsittävästä kokonaisuudesta tunnetun eurooppalaisen 
yrityksen kanssa. Asiakas aikoo lokalisoida tuotantoaan 
Noginskiin Moskovan alueelle. 

Kilpailu on koventunut
Entä mitä tapahtuu nyt markkinoilla? Diktoniuksen mukaan 
teollisen rakentamisen markkinoilla ollaan nyt aiempaa 
varovaisempia. Riskejä halutaan välttää tai vähintäänkin 
minimoida. Etenkin erikoisempia projekteja on talouskriisin 
kurittamina vuosina peruttu tai lykätty. Samalla kilpailu on 
koventunut.
     - Kilpailu kohteista on muuttunut monivaiheisemmaksi, 
on esikarsintaa, alustavaa tarjousta ja lopullista tarjous-
ta. Tärkeimmäksi tekijäksi nousee lopulta hinta. Entisestä 
hinnan, aikataulun ja laadun kolminaisuudesta hinta on nyt 
etusijalla ajan ja laadun kustannuksella, Diktonius arvioi.

Riskien minimoimiseksi palkataan yhä useammin ulkopuo-
lisia konsultteja. Työt jaetaan useaan vaiheeseen. Sijoittajat 
haluavat enemmän vakuuksia pankista ja pidättävät osan 
maksuista työn valmistumiseen asti. Myös vaatimukset sopi-
musrikkomusten sanktioista ovat kasvaneet. 
     - Jokainen investointi on kuollutta ja kallista pääomaa 
siihen asti, kunnes se alkaa tuottaa. Meidän tärkein tehtä-
vämme on auttaa sijoittajia pääsemään tuottoihin kiinni 
mahdollisimman pian. Sijoittajilla on paljon riskejä. Meidän 
tehtävämme on minimoida rakentamiseen liittyvät riskit. Me 
otamme selvää projektin joka vaiheen riskeistä ja erottelem-
me niistä ne, joihin me voimme vaikuttaa, Diktonius selostaa. 
Diktonius huomauttaa, että ruplan kurssin heilahtelut eivät 
vaikuta merkittävästi yhtiöiden toimintaan, jos rakennuskoh-
teessa ei käytetä ulkomaisia materiaaleja tai välineitä. Ilman 
niitä sopimuksissa huomioidaan vain yleinen inflaatiotaso. 
     - Mikäli rakentamisessa tarvitaan merkittävästi ulkomaisia 
materiaaleja ja laitteita, eikä tilaaja ole valmis sopimaan hin-
nasta ulkomaisessa valuutassa, jää vielä muutama vaihtoehto – 
laitteiden vaihtaminen venäläisiin tai valuuttariskien vakuut-
taminen. Valuuttakurssien vaihdellessa voimakkaasti sellaiset 
vakuutukset tulevat kuitenkin kalliiksi, Diktonius sanoo.

Lokalisointi lisää yhteydenottoja
Haka Moskova suhtautuu liiketoimintansa näkymiin hyvin 
optimistisesti, sillä rakentamista tarvitaan aina. Talouspa-
kotteetkaan eivät ole osoittautuneet pelkästään kielteiseksi 
ilmiöksi, sillä Diktoniuksen mukaan Haka Moskovaan on 
ottanut yhteyttä jo moni länsimainen tuotannon lokalisointia 
suunnitteleva valmistaja.
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- Erilaisista pakotteista ja vastapakotteista johtuen monia 
tarvittavia ja toivottuja tavaroita ei ole viime aikoina tuotu 
Venäjälle. Toisaalta tuotannon lokalisaatiosta seuraava raken-
taminen ja tuotantovälineiden siirto Venäjälle luo rakennus-
yhtiölle mahdollisuuksia, hän kertoo. 
Haka Moskova on esimerkiksi hiljattain solminut sopimuk-
sen eurooppalaisen rakennusmateriaaleja valmistavan yrityk-
sen kanssa. Rakennusmateriaalien valmistaminen Venäjällä 
tulee halvemmaksi, kun tulli- ja kuljetuskustannukset jäävät 
pois. Niinpä Diktonius kertoo Haka Moskovan jatkava nel-
jännelle vuosikymmenelleen yhä uusin projektein.

Kriisi on mahdollisuus
Haastavista ajoista huolimatta Haka Moskova näkee suoma-
laisten ja venäläisten yritysten yhteistyössä paljon potentiaa-
lia. Yhteistyöllä on pitkä historia.
     - Venäjä on valtava markkina, valtava mahdollisuus aivan 

Suomen vieressä. Suomalaisilla on täällä hyvä maine ja luot-
tamus, Diktonius kehuu.
     Diktoniuksen mukaan Venäjän markkinoille on hyvä läh-
teä juuri kriisin aikaan, kun muut lähtevät pois, tarkemmin 
sanottuna ennen kuin markkina vakiintuu uudelleen. Pois 
lähteminen on helppoa, mutta palaaminen vaikeaa, sillä joku 
muu tulee nopeasti pois lähteneen tilalle. 
     Jos suunnittelee rakennusprojektia Venäjällä, Haka 
Moskova suosittelee etsimään paikallisen kumppanin, joka 
tarjoaa ratkaisun aina markkinaselvityksistä kiinteistön huol-
toon. Kumppanilla on hyvä olla pitkä kokemus ja näyttöjä 
toteutetuista hankkeista. 
     - Venäjän markkina ei ole mikään Eldorado, täällä on 
tehtävä ankarasti töitä vaikeissa ja joskus kummallisissakin 
olosuhteissa Suomeen verrattuna. On oltava valmis pitkä-
jänteiseen työhön, pikavoittojen varaan ei kannata laskea, 
Diktonius muistuttaa.■
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InC Bluen sisäisen hallinnan palvelu on suunnattu 
pääasiassa suurille ja keskikokoisille yrityksille, 
joilla on tyypillisesti monimutkainen rakenne ja 
maantieteellisesti laajalle levittäytynyt toiminta. 
Liikevaihto on yleensä yli 50 miljoonaa dollaria. 
Pienemmissä yrityksissä johto todennäköisemmin 
tietää, missä yrityksessä mennään.

     - Kun yritys kasvaa, liiketoiminnan hallinta tulee vai-
keammaksi, etenkin laajasti levittäytyneillä yrityksillä, joilla 
on paljon osastoja ja johtajia vastuussa eri asioista. Omistajien 
ja johdon tulee vaikeammaksi pysyä perillä siitä, mitä liike-
toiminnassa tapahtuu, Šundejeva hahmottelee. 

Siksi yrityksessä tulisi olla hyvin määritelty sisäisen hallin-
nan rakenne, hyvin määritellyt prosessit ja vastuut. Se tuo 
selkeyttä liiketoimintaan – myös työntekijöille itselleen.
     - Menestyvät, kasvavat yritykset ovat tyypillisesti hyvin 
hallittuja. Henkilökunnan ei tarvitse jatkuvasti sammutella 
tulipaloja, vaan he voivat keskittyä tuotteisiin, asiakkaisiin 
ja markkinoihin. Heidän ei tarvitse olla huolissaan, että asiat 
menevät talon sisällä vinoon ja etsiä jatkuvasti resursseja 
ongelmien korjaamiseen, Šundejeva kuvailee.

Ikioma menetelmä 
InC Blue työskentelee yhdessä yrityksen johdon kanssa 
tavoitteenaan kehittää liiketoiminnan prosesseja ja valvontaa. 
Yhtiön oma metodologia tarjoaa johdonmukaisen menetel-
män niin hallinnon, riskienhallinnan kuin lainmukaisuuden 
kehittämiseen. Se pitää sisällään valvontatyökalujen suunnit-
telun, kokeilun ja käyttöönoton hyödyntäen niin manuaalisia 
kuin tietoteknisiä sovelluksia. 
     - InC Bluen menetelmä paljastaa, mitä yrityksessä todella 
tapahtuu, jotta riski varojen väärinkäytöstä vähenee ja liike-
toiminta on kestävällä pohjalla, Šundejeva sanoo.
InC Blue työskentelee tiiviisti myös tilintarkastusyhtiöiden 
kanssa, etenkin Yhdysvalloissa, jossa merkittävä osa työstä 
liittyy Sarbanes-Oxley-lain vaatimuksiin. InC Bluen menetel-
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Hyvin hallittu  
on puoliksi tehty

Teksti ja kuva: Patrik Saarto

Vuonna 2013 yhdysvaltalainen sisäiseen hallintaan ja riskienhallintaan erikoistunut 
yritys InC Blue perusti Suomeen tytäryhtiön tukikohdaksi Baltian ja lähialueiden  
toimintaa varten, Venäjä mukaan lukien. Tytäryhtiö perustettiin juuri Suomeen,  
sillä emoyhtiö näki maan turvallisena ja vakaana sijoittumispaikkana. Suomi oli tuttu 
myös konsernin johdossa – hallituksen puheenjohtaja oli opiskellut nuoruudessaan 
Helsingin yliopistossa. InC Blue tähyää nyt syvälle Venäjän toimintaympäristöön – ja 
aikoo yhdistää länsimaiset työskentelytavat venäläisiin olosuhteisiin, kertoo InC Bluen 
Suomen tytäryhtiön johtaja Inessa Šundejeva.

InC Blue aloitti Venäjän-valloituksensa Jekaterin-
burgista yhdessä Suomalais-Venäläisen kauppa- 
kamarin kanssa.
”Olimme hallituksen puheenjohtajan kanssa  
vaikuttuneita fantastisista järjestelyistä – SVKK:n 
Jekaterinburgin edustaja todella ymmärsi liike- 
toimintaamme ja mitä matkalta haimme, hän järjesti 
tapaamiset luoden hyvän läpileikkauksen yrityksistä. 
On vielä aikaista puhua sopimuksista, mutta arvos- 
tamme vahvasti SVKK:n apua ja suosittelemme 
jäsenyyttä.” 



27

mä yhdistää viranomaisten tekniset vaatimukset globaaleihin 
COSO- ja CoBiT-standardeihin ja on itsessäänkin hyvin 
selkeä rakenteeltaan.
     - Meidän dokumentointimme on hyvin selvää – me emme 
vain kierrä ympäriinsä puhumassa ihmisille ja tee siitä ra-
porttia, vaan se on hyvin strukturoitua. Me dokumentoimme 
kaiken – mitä testattiin, mitä löydettiin, mitä epäkohtia on, se 
on hyvin selkeää. Mikään ei ole subjektiivista, kaikki perus-
tuu faktoihin, Šundejeva kertoo prosessista. 
Siinä missä sisäinen hallinta on yksityiskohtaisempi prosessi, 
käsittää riskienhallinta laajemman kokonaisuuden aina ope-
ratiivisista ja taloudellisista riskeistä maineriskeihin. 
     - Maailman muuttuessa monimutkaisemmaksi myös kan-
sainvälisen liiketoiminnan kenttä mutkistuu. Innovaatioita 
tehdään nopeammin, asiakkaista tulee vaativampia, sääntely 
on monimutkaisempaa ja kilpailu kansainvälisillä markki-
noilla kiristyy. Uusia riskejä ilmaantuu jatkuvasti ja pysyäk-
seen kilpailukykyisinä yrityksillä on oltava tehokas keino 
tunnistaa ja vastata niihin, Šundejeva sanoo.
     Siksi tehokas riskienhallinta on Šundejevan mukaan 
oleellista. Se on hänen mukaansa käytäntöjen, kykyjen ja 
kulttuurin integroimista liiketoiminnan prosessiin. Tehokas 
riskienhallinta auttaa yrityksiä käyttämään resurssejaan 
optimaalisesti.

Seuraavaksi Venäjälle
Šundejeva kehuu suomalaisten yritysten valmiutta toimia 
Venäjällä. Suomella on hänen mukaansa todella paljon koke-
musta Venäjästä, sillä Suomi on ollut Venäjän kanssa tekemi-

sissä vuosisatoja. 
     - Täällä on paljon menestystarinoita, menestyviä yrityksiä. 
Havaintojeni perusteella suomalaiset yritykset ovat täysin 
perillä siitä, mitä riskit Venäjällä ovat. Suomalaiset yritykset 
ovat hyvin viisaita ja käytännönläheisiä toiminnassaan Venä-
jällä, hän kehuu.
     Sisäisestä hallinnasta puolestaan on tullut entistä tärkeäm-
pää nyt, kun Venäjän tuonninkorvausohjelma on ohjannut 
yrityksiä lokalisoimaan tuotantoaan Venäjän rajojen sisäpuo-
lelle. Vahva sisäinen hallinta ja säännöllinen seuranta pitävät 
yrityksen perillä siitä, mitä Venäjällä todella tapahtuu. 
InC Blue aikoo yhdistää läntiset toimintatavat Venäjän olo-
suhteisiin. Metodologia on suunniteltu melko lailla länsi-
maissa toimiville yrityksille ja länsimaiden juridisiin vaati-
muksiin, joten nyt on tärkeää ymmärtää, kuinka venäläiset 
yritykset voivat olla monella tavalla aivan eri tasolla.
     - Me haluamme ymmärtää, mikä tämä taso on ja millaiset 
olosuhteet Venäjällä vallitsevat. Meidän on säädettävä toi-
mintamme paikallisten olosuhteiden mukaiseksi, hän sanoo 
ja kertoo InC Bluen tekevän jo yhteistyötä venäläisten alan 
yritysten kanssa syventääkseen ymmärrystään. 
Venäjällä on Šundejevan mukaan yhä paljon ongelmia, mutta 
1990-luvulta on tehty valtaisa matka. Venäjällä varttunut ja 
Moskovan valtionyliopistossa opiskellut Šundejeva on saanut 
huomata Venäjän kehittyvän ja näkee maan ennen kaikkea 
mahdollisuutena. 
     - Maassa on paljon intohimoa kehittää ja modernisoida 
bisnesympäristöä ja liiketoiminnan tapoja. Siksi näemme sen 
itsellemme mahdollisuutena tarjota palvelua, jota yritykset 
mielestämme tarvitsevat hallitakseen liiketoimintaansa 
tehokkaasti, hän visioi. 

InC Blue Group
     • perustettu 1988

     • henkilöstöllä taustaa mm. EY:ssä, PwC:ssä ja  

       Accenturessa

     • kokemusta etenkin öljy- ja kaasualalta,  

       kaivosteollisuudesta, valmistavasta teollisuudesta,  

       kuluttajatuotteista ja rahoituspalveluista

     • työskentelee kansainvälisten yritysten ja  

       valtiollisten organisaatioiden parissa

     • tytäryhtiö InC Blue Oy perustettu Suomeen 2013



28

Ministeriö haluaa  
houkutella 20 suurta  
ulkomaista terveys- 
teknologia-alan
yritystä lokalisoimaan 
tuotantonsa Venäjälle.

Tuontituotteet

Venäjän terveysteknologian  
markkinasta valtaosa on julkisen 
sektorin sairaaloiden ja klinikoiden 
hankintoja. Kotimaista tuotantoa  
on markkinoilla vain viidennes  
tuotteista ja vientiin kelpaa siitä  
vain pieni siivu. Venäläinen  
terveysteknologia on huonossa  
jamassa ja maa pahasti riippuvainen 
tärkeän teknologian tuonnista,  
katsoo Venäjän kauppa- ja  
teollisuusministeriö, joka  
haluaa kääntää tilanteen 
vuosikymmenessä päälaelleen. 

”Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriö laati suunnitelman 
terveysteknologian tuonninkorvausohjelmasta, mutta koti-
maisen teknologian ja osaamisen puutteessa tuonninkorvaus-
ohjelman tavoitteet jäivät saavuttamatta.” Näin kauppa- ja 
teollisuusministeriö toteaa vielä vahvistamattomassa terveys-
teknologian strategiassa, joka ulottuu vuoteen 2030. Strategia 
on kaunistelematon kuvaus alan tilanteesta Venäjällä, mutta 
sisältää myös kunnianhimoisia tavoitteita. Olennaisessa 
roolissa ovat monelta alalta tutut keinot – tuonninkorvaus ja 
ulkomaisen tuotannon lokalisointi Venäjälle. 
     Ministeriön edellisessä strategiassa vuosille 2013-2017 
asetettiin tavoitteeksi terveysteknologian kotimaisuusasteen 
nostaminen 28 prosenttiin. Tavoitteeseen Venäjä ei yltänyt, 
vuonna 2017 paikallista tuotantoa oli Venäjällä 21 prosent-
tia markkinasta. Samaan aikaan 82 prosenttia terveystek-
nologian kysynnästä tulee julkiselta sektorilta – valtion 
sairaaloilta ja klinikoilta. Ministeriö pitää tilannetta jopa 
turvallisuusriskinä. Vientitulojen kannalta luvut eivät ole 
sen kauniimmat, sillä Venäjällä valmistetusta teknologiasta 
vietiin ulkomaille vain seitsemän prosenttia. 
     Syyt ovat ministeriön mukaan selvät. Venäläiset valmistajat 
ovat pk-yrityksiä, joilla ei ole muskeleita samanlaiseen tuoteke-
hitykseen ja yhtä laajoihin markkinaselvityksiin kuin ulko-
maisilla jäteillä. Tuotantoon vaadittavat laitteet ovat kalliita, 
koulutusyhteistyö heikkoa, eikä osaaminen riitä innovointiin. 
Vientiponnisteluja häiritsee myös kansainväliseen sertifikaatti-
järjestelmään akkreditoitujen koelaboratorioiden puute. 
     Samaan aikaan kun venäläisillä valmistajilla on vaikeuksia 
päästä edes kotimarkkinoille, toimivat ulkomaiset valmistajat 
jo useilla markkinoilla. Kiinalaisilla kilpailijoilla on takanaan 

hallitsevat Venäjän terveys- 
teknologian markkinaa
Teksti: Patrik Saarto
Kuvat: SVKK, Merivaara

MARKKINA
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vahva valtion selkänoja. Lisäksi maailmanmarkkinat siirty-
vät ministeriön mukaan yksittäisten tuotteiden hankinnoista 
koko laitoksen kattaviin toimituksiin, mihin venäläinen 
tuotanto ei tällä hetkellä vastaa. Niinpä sairaalat ja klinikat 
luottavat ulkomaiseen laatuun aina kun mahdollista. 

IVD-laitteet kysytyin tuoteryhmä
Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriön markkina-ana-
lyysin mukaan selvästi suurin osa, miltei neljännes koko 
markkinasta, muodostuu in vitro -diagnostiikan tuotteista, 
eli laboratoriotutkimuksiin tarvittavista välineistä. Erilaiset 
kirurgian ja tähystyksen välineet ovat yhteensä viidennes, 
elvytys anestesia ja ensiapu sekä kuvantaminen muodostavat 
kumpikin ryhmä kymmenyksen. 
     Terveysteknologian kysynnästä julkisella sektorilla on 
suurin osuus sydän-, verisuoni- ja neurokirurgian sekä orto-
pedian tuoteryhmissä. Yksityisellä sektorilla on suurin osuus 
oftalmologian ja hammashoidon välineissä.
     Venäjällä valmistettuja tuotteita menee ministeriön mu-
kaan eniten kuntoutuksen tarpeisiin, melkein puolet kun-
toutuksen tuoteryhmän markkinasta. Pienin osuus kotimai-
sella tuotannolla on elvytyksen, anestesian ja ensiavun sekä 
hammashoidon ja sädehoidon tuoteryhmissä.  

Kunnianhimoiset tavoitteet
Vuodelle 2030 Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriö on 
asettanut varsin kunnianhimoiset tavoitteet. Ministeriö ta-
voittelee kotimaisen tuotannon 3,5-kertaistamista verrattuna 
vuoteen 2017 ja viennin kymmenkertaistamista nykyisestä. 
Uusia tuotteita tulisi rekisteröidä sata kappaletta. 

Erityisen tärkeää ministeriölle on kansalliselle turvallisuudelle 
kriittisten tarvikkeiden saatavuuden varmistaminen. Prioriteet-
tilistalla ovat myös alan taloudellisen merkityksen kasvattami-
nen, tieteellisen ja teknologisen kehityksen edistäminen sekä 
venäläisten tuotteiden laadun ja turvallisuuden kohottaminen.
     Tavoitteiden saavuttamiseksi ministeriö pyrkii terveystek-
nologian teollisuuden kokoamiseen klustereihin ja teolli-
suuspuistoihin. Suunnitelmissa on luoda myös tietokanta 
alan tarpeista, ratkaisuista ja kulloinkin tarjolla olevista 
materiaaleista. Olennaisena osana ministeriö haluaa hou-
kutella ainakin 20 suurta ulkomaista terveysteknologian 
yritystä lokalisoimaan tuotantonsa Venäjälle. Vaatimuksia 
lokalisaatioasteesta nostettaisiin vähitellen, mutta vastapai-
noksi yritykset saisivat veroetuja sekä kilpailuetuja julkisissa 
hankinnoissa. Veroetuja myönnettäisiin myös henkilöstön 
kouluttamisesta ja työpaikkojen luomisesta. Edut kohdistui-
sivat esimerkiksi vientitulojen verotukseen. Maahantuodul-
ta teknologialta esitetään alempien arvonlisäverokantojen 
poistamista kotimaisten tuotteiden tukemiseksi. Lisäksi 
ministeriö vaatii alan koulutuksen, tutkimuksen, kehitystyön 
ja tuotteistamisprosessien tehostamista.
     Ministeriö luettelee strategiassa myös mahdollisia riskejä, 
jotka voivat vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen kielteisesti. 
Riskejä ovat esimerkiksi alalle kohdistuvat sanktiot ja mah-
dottomuus tehdä yhteistyötä ulkomaisten yritysten kanssa. 
Myös alan sääntelyn tiukentuminen Venäjällä tai Euraasian 
talousunionissa nähdään riskinä. 
     Strategia jakautuu kahteen vaiheeseen. Vuosina 2018-2021 
on tarkoitus luoda alalle strategian mukainen normatiivinen 
perusta, minkä jälkeen kehityksen on määrä kulkea kohti 
tavoitteita vuosina 2022-2030.

Advisorin kommentti
”Tarkastelisin strategiaa pikemminkin ohjelmallisena, 
ikään kuin suunnan osoituksena terveysteknologian teol-
lisuudelle. Kauppa- ja teollisuusministeriön tavoitteet ovat 
ymmärrettävät – valmistaa enemmän Venäjällä ja kehittää 
vientiä. Toteutuuko se – jäämme seuraamaan yhdessä.”
Alexei Kozlov, SVKK Pietari 
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Case: Merivaara Oy
Miltä Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriön strategia 
kuulostaa, toimitusjohtaja Leena Viljo?
”Merivaaran kokoiselle pk-vientiyritykselle on parasta vapaan 
kilpailun pelikenttä, kuten EU-markkinalla. Protektionis-
min lisääntyminen hankaloittaa erityisesti pienten yritysten 
toimintaa, koska ei ole resursseja panostaa yhteiskuntasuhtei-
siin. Näemme samaa tapahtuvan kaikilla kehittyvillä markki-
noilla, jotka ovat tähän asti olleet lähes kokonaan tuontitek-
nologian varassa.” 

Jos vertaat Venäjää muihin tällaisiin markkinoihin, joilla 
olette läsnä, niin miten koet Venäjän asettuvan niiden 
joukkoon?
”Meille Merivaarassa Venäjän ja muiden suurten kehittyvien 
markkinoiden liiketoiminnan johtamisessa ja ennustettavuu-
dessa ei ole tuossa suhteessa eroja. Venäjä ei myöskään ole 
terveysteknologia-alalla pahin esimerkiksi tuontilupaproses-
sinsa kestossa. Ja Venäjän etu toki on se, että se on logistisesti 
lähellä.”

Minkälaista toimintaa teillä on tällä hetkellä Venäjän 
suuntaan?
”Olemme toimineet Venäjällä pitkään. Meillä on pitkäaikaisia 
kumppaneita ja asiakkaita, joiden tukena ja avulla pysymme 
Venäjällä edelleen uudella, juuri alkaneella strategiakaudel-
lamme – huolimatta toimintaympäristön epävarmuuden 
lisääntymisestä.”

Oletteko pohtineet tuotannon avaamista Venäjälle tai 
lähtemistä yhteisyrityksiin venäläisten valmistajien kanssa? 
”Venäjä ei tällä hetkellä, protektionismista johtuvan hallin-
non epäennustettavuuden vuoksi, ole investointikohteena 
mahdollinen. Pyrimme siitä huolimatta tehostamaan Venä-
jällä olevien leikkaussalien tuottavuutta teknologiaratkaisuil-
lamme mahdollisimman hyvin.”

Merivaaran toimitusjohtaja Leena Viljon mukaan Venäjän etu on logistinen läheisyys.
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Valmet toimittaa Venäjän johtavalle hiilen tuottajalle SUEKille 
automaatiojärjestelmän hiilen pesuun Tugnuiskin avolouhokselle 
Itä-Siperiaan.
     Avolouhos sijaitsee lähellä Ulan-Udea Baikal-järven eteläpuolel-
la. SUEK rakentaa parhaillaan uutta hienojakoisen hiilen pesuyk-
sikköä ja modernisoi nykyistä yksikköä.
Valmetin mukaan projekti nostaa kaivoksen pesukapasiteettia  
65 prosentilla 14 miljoonaan tonniin vuodessa. Automatiikka 
tulee lisäämään hiilenpesun tehokkuutta ja kohottamaan louhitun 
hiilen laatua.
     Valmet toimittaa DNA-automaatiojärjestelmän nykyiseen 
hiilenpesuyksikköön, uuden pesuyksikön, kuormausyksikön sekä 
kolmannen osapuolen laitteita projektin kokonaistoimittajana. 
Valmet ei julkaise tilauksen arvoa.
        Valmet 1.10.

Valmet toimittaa automaatiojärjestelmän 
hiiliyhtiö SUEKille Itä-Siperiaan

YIT:lle useita palkintoja Venäjällä

Valmet on allekirjoittanut vaneria valmistavan SVEZA  
Groupin kanssa aiepöytäkirjan jatkoyhteistyöstä uuden  
sellutehtaan projektissa Vologdan alueelle Venäjälle.
SVEZA Groupin mukaan sopimus allekirjoitettiin osana  
Venäjän pääministerin Dmitri Medvedevin delegaation  
Suomen-vierailua.
     SVEZA valitsi marraskuussa 2017 Valmetin tekemään  
sellutehtaan perussuunnittelun. Perussuunnittelu on nyt 
tehty ja aiepöytäkirjassa sovittiin tavoitteesta jatkaa yhteis-
työtä suunnitelmien mukaan. SVEZA jatkaa valmisteluja 
seuraavaksi ympäristölupien hakemisella.
 
        Valmet & Sveza 26.9.

Uusien autojen kauppa kääntyi Venäjällä keväällä 2017 kasvuun. 
Kasvu jatkuu edelleen, mutta on alkanut hidastua, käy ilmi  
Association of European Businessesin tilastoista.
     AEB:n mukaan autokauppa kasvoi Venäjällä syyskuussa  
6,2 prosenttia. Uusia autoja myytiin syyskuussa 157 371  
kappaletta ja tammi-syyskuussa 1 297 432 kappaletta.
     Kuukausittainen myyntimäärä on pysynyt 150 000 kappaleen 
tuntumassa nyt maaliskuusta alkaen. Kuukausittaiset kasvu- 
prosentit ovat kääntyneet laskuun.

Valmet ja SVEZA Group allekirjoittivat 
aiepöytäkirjan sellutehdasprojektista 
Vologdaan

Autokaupan kasvu jatkuu Venäjällä, joskin kasvuvauhti on hidastumaan päin

YIT:n rakentama Sovremennik-kohde Kazanissa voitti elokuussa Tatarstanin 
parhaan toteutuneen asuinrakennuskokonaisuuden palkinnon. Yksi kohteeseen 
kuuluva asuinrakennus palkittiin myös Tatarstanin parhaan toteutuneen  
asuinrakennuksen sarjassa. Sovremennikin kokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan  
11 asuinkerrostaloa, kolme parkkitaloa ja päiväkoti.
     Palkinnot jaettiin Tatarstanin vuoden rakentaja -tapahtumassa 24. elokuuta. 
Tapahtumaan osallistuivat muun muassa Tatarstanin presidentti Rustam  
Minnihanov sekä Venäjän rakentamisen ja kunnallistekniikan varaministeri 
Leonid Stanitski.
     Syyskuussa kaksi YIT:n kohdetta palkittiin Rakentamisen laatujohtaja 2018  
-kilpailussa. Kilpailun pääpalkinnon voitti Puškinin kaupungissa sijaitseva  
INKERI. Viisikerroksisista asuintaloista koostuva alue on rakennettu kolmessa 
vaiheessa ja käsittää 17 rakennusta, pinta-alaltaan yhteensä lähes 50 000 neliö-
metriä. Asuinrakentamisen paras kohde -palkinnon sai kilpailussa Pietarin  
Vasilinsaarella sijaitseva Fjord. Rakennuksen arkkitehtuuri mukailee historial-
lista ympäristöään, julkisivu on jaettu kolmeen visuaalisesti erilaiseen osioon. 
Kohde käsittää 388 asuntoa, pinta-alaltaan yhteensä 25 300 neliömetriä.
      YIT 28.8. & 28.9.

AEB:n autoteollisuuden valiokunnan johtajan Jörg Schreiberin 
mukaan kasvulukuja painaa vahva vertailukausi. Ennusteet 
lupaavat silti selvää kasvua viime vuodesta.
     – Odotamme, että vuonna 2018 henkilöautojen myynti ylittää  
1,8 miljoonaa kappaletta, mikä merkitsee 13 prosentin kasvua 
viime vuodesta, Schreiber sanoo AEB:n mukaan. 
 
                 AEB 4.10.

BISNESSUUTISIA



Paulig investoi 270 miljoonaa ruplaa Tverin paahtimoon
Pauligin paahtimolla Tverissä juhlittiin  
20. syyskuuta – paahtimo täytti seitsemän vuotta.  
Syntymäpäivien kunniaksi paahtimon pihalle  
istutettiin puita ja pensaita, jotka tulevat  
Pauligin mukaan kasvamaan yhdessä tuotan- 
non kanssa, käy ilmi Suomalais-Venäläisen  
kauppakamarin saamasta tiedotteesta.
     Kasvua onkin odotettavissa, sillä Paulig inves- 
toi tämän vuoden aikana 270 miljoonaa ruplaa  
paahtimon tuotannon laajentamiseen. Yhtiö lisää 
kapasiteettia paahtimoon ja pakkausosastoon,  
uudistaa toimistotiloja ja perustaa paahtimolle  
koulutuskeskuksen. Paahtimo tuottaa tällä  
hetkellä 10 miljoonaa kiloa valmista tuotetta 
vuodessa. Pakkausosastolla on kaikkiaan viisi 
pakkauslinjaa eri tarkoituksiin.
      
                               Paulig 25.9.

Pakkausvalmistaja Huhtamäki juhli hiljattain 25 vuoden merkkipaalua Venäjän markkinoilla. Huhtamäki toimii Venäjällä Fiber 
Packaging ja Foodservice-segmenteissään. Yhtiöllä on ollut tuotantotilat Ivantejevkan kaupungissa Moskovan alueella vuodesta 1994 
ja Alabugan erityistalousalueella Tatarstanissa vuodesta 2015. Huhtamäki suunnittelee laajentavansa Ivantejevkan tilojaan kahdella 
uudella tuotantorakennuksella ja yhdellä varastolla. Investoinnin arvioidaan olevan arvoltaan 3,2 miljardia ruplaa.
                                          Huhtamäki 5.9.

Huhtamäelle neljännesvuosisata Venäjällä täyteen
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Venäjän tuonninkorvausohjelman keskeinen tavoite 
on vähentää Venäjän tuontiriippuvuutta. Venäjä on 
saattanut voimaan useita lakeja, joiden tarkoitukse-

na on tukea kotimaista tuotantoa ja ohjata venäläisiä tilaajia 
suosimaan kotimaisia tuotteita ja palveluita. Tämä tuo muka-
naan monia haasteita ulkomaisille toimijoille, jotka tarjoavat 
tuotteitaan ja palvelujaan venäläisille yrityksille.
     Julkisrahoitteisissa hankkeissa tuonninkorvauksen pää-
periaate Venäjällä on se, että maahan voidaan tuoda vain 
sellaisia koneita ja laitteita, joita siellä ei valmisteta. Yksityiset 
investoijat toki vielä päättävät itse millaista teknologiaa ne 
hankkeisiinsa tarvitsevat, mutta  enenevässä määrin myös 
muissa  kuin  puhtaasti julkisrahoitteisissa hankkeissa diskri-
minaation välttämiseksi voi olla suositeltavaa saattaa tuotanto 
sellaiseen asentoon, että on mahdollista tarvittaessa toimia 
Made in Russia -kärki edellä.
     Tilanne on erityisen haastava ulkomaisille toimijoille 
hankkeissa, joihin tuonninkorvaustoimet ensisijaisesti koh-
distuvat. Voitaneen todeta, että painostusta lokalisoida tuo-
tantoa tulee lähinnä valtio-omisteisilta kumppaneilta, koska 
ne itsekin ovat paineen alla kotimaistaa valmistusprosesse-
jaan ja -komponenttejaan. Venäjällä julkisen sektorin osuus 
taloudesta on huomattava, joten julkiset hankinnat tulevat 
vastaan kaikilla yhteiskunnan eri alueilla. Menestyminen tai 
edes osallistuminen hankintamenettelyyn on käytännössä 
estetty muilta kuin Made in Russia -ehdot täyttäviltä tuotteil-
ta. Ulkomaiset yritykset, joilla on omaa tuotantoa tai kokoon-
panoa Venäjällä, ja jotka maksavat veroja Venäjälle voidaan 
kuitenkin hyväksyä materiaalitoimittajiksi julkisiin hankkei-
siin tietyin reunaehdoin.
     Olennaista on, että tuotteet täyttävät Made in Russia -edel-
lytykset. Edellytykset merkinnän saamiseksi määritellään 
pääasiassa hallituksen päätöksessä 719/17.7.2015. Vaatimukset 
vaihtelevat lisäksi tuoteryhmittäin/luokittain tietyn toimi-
alarekisterin mukaisesti (Russian Classification of Product 
by Economic Activities). Mikäli teollisuustuotetta ei mainita 
tässä päätöksessä, kotimaisuusasteen määrittelemiseen käy-
tetään IVY-sääntöjä vuodelta 2009, joiden mukaan alkupe-
rämaa on se maa, jossa tuotteet on valmistettu tai jalostettu. 
Erityisinvestointisopimukset sisältävät myös joitain määrä-
yksiä. 

     Tuonninkorvausta koskevassa lainsäädännössä on määri-
telty teollisten tuotteiden ulkomaalaisten raaka-aineiden ja 
komponenttien enimmäisosuudet kotimaisissa tuotteissa, mi-
nimivaatimukset valmistajan toiminnan suhteen Venäjällä ja 
valmistajan tuotantoketjun ja tuotantoprosessien lokalisoin-
tivaatimukset prosenteissa ja operaatioiden määränä. Made 
in Russia -tuotteet nauttivat myös 15 % etuisuuskohtelua 
ulkomaisiin tarjoajiin verrattuna siten, että tarjousvaiheessa 
niiden hinnasta vähennetään 15 % eli kotimaisille tarjoajille 
annetaan 15% hintaetu ulkomaisiin verrattuna. Tarjousvai-
heessa sopimus tehdään kotimaisen tarjoajan kanssa kuiten-
kin täysimääräisenä ilman ao. vähennystä.
     Made in Russia -statuksen tuotteelle myöntää Venäjän 
teollisuus- ja kauppaministeriö. Hakemusmenettely on kaksi-
portainen: ensiksi on haettava teollisuuskauppakamarin lau-
sunto tuotteen asetuksen 719 mukaisuudesta tai jos tuotetta 
ei ole mainittu asetuksessa sen IVY-sääntöjen mukaisuuden 
vahvistus ST-1 sertifikaatilla. Tämän jälkeen hakemus voi-
daan toimittaa teollisuus- ja kauppaministeriöön. Tarkemmat 
ohjeet lausunnon tai ST-1 sertifikaatin hankkimiseksi löyty-
vät teollisuuskauppakamarin säännöistä (nro 52/ 30.5.2018). 
     Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan nimi, INN-koodi ja 
kaupparekisterinumero, jotka yksilöivät hakijan sekä tuote-
tiedot tullikoodeineen. Hakemuksessa on ilmoitettava lisäksi 
joukko muita tietoja kuten tiedot tuotteen valmistuspaikas-
ta sekä sen ominaisuuksista ja tiedot valmistusprosessista 
asetuksen 719 kotimaisuusastetta koskevien vaatimusten 
mukaisesti. Tämä edellyttää tietoja mm.  ulkomaalaisten 
komponenttien ja raaka-aineiden kokonaisosuudesta loppu-
tuotteen hinnasta (vuodesta 2020 enintään 30 %) sekä tiedot 
Venäjällä toteutettavista teknisistä tuotantovaiheista.
     Hakemus rekisteröidään kolmessa päivässä ja julkaistaan 
teollisuuskauppakamarin verkkosivuilla (http://tpprf.ru/ru/). 
Teollisuuskauppakamari voi kehottaa täydentämään hake-
musta.
     Mikäli hakemusdokumentaatio on kunnossa hakija saa 
ilmoituksen tuotantopaikalla tehtävästä tarkastuksesta. 
Ilmoitus tarkastuksesta on toimitettava hakijalle vähintään 
kolme päivää ennen tarkastusta. Mikäli kaikki on kunnossa 
lausunto tai ST-1 -sertifikaatti on toimitettava hakijalle kym-
menessä päivässä tarkastuksen päättymisestä. 

Venäjän tuonninkorvausohjelma ja ulkomaisten  
tuotteiden kotimaisuusasteen nostaminen Venäjällä 

Made in Russia -tasolle

JURISTIN PALSTA
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Petri Kekki, juristi, 
Suomalais-Venäläinen 
kauppakamari  
Kuva: SVKK

Hakemuksen toimittaminen Venäjän 
teollisuus- ja kauppaministeriöön
Tämän jälkeen hakemus liitteineen toimitetaan Venäjän 
teollisuus- ja kauppaministeriöön. Hakemukseen liitetään 
teollisuuskauppakamarin lausunto, muutoin hakemus sisältää 
paljolti samantyyppiset tiedot kuin on esitetty jo teollisuus-
kauppakamarille. Teollisuus- ja kauppaministeriöllä on 
kymmenen työpäivää aikaa käsitellä asia ja laatia asiaa kos-
keva päätös. Päätökset julkaistaan ministeriön verkkosivuilla 
(https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/res/.)

Investointisopimukset
Tuote voidaan saattaa kotimaisia Made in Russia -tuotteita 
koskevien etuisuuksien piiriin hyödyntämällä lakiin (laki 
teollisuuspolitiikasta/31.12.2014 No. 488-FZ) perustuvaa 
investointisopimusta (SPIK). Sopimus voidaan toteuttaa fe-
deraatio-, alue- tai paikallistasolla. Federaatiotason järjestely 
edellyttää vähintään 750 miljoonan ruplan (n. 10 miljoonaa 
euroa) sijoitusta, mutta aluetason etuisuuksia on mahdol-
lista saada jo huomattavasti pienemmällä panostuksella. 

Federaatiotason investointi etenee siten, että investoija jättää 
hakemuksen teollisuus- ja kauppaministeriölle. Hakemuk-
sessa kuvataan investointiprojekti liiketoimintasuunnitelman 
muodossa ja sille tavoitellut etuudet.
     Ministeriö antaa asiassa alustavan mielipiteen 30 päivässä 
ja eri ministeriöistä koostuva komissio tekee lopullisen pää-
töksen 60 päivässä.
     Alue- ja paikallistason vaatimukset vaihtelevat ja pai-
kallisviranomaisten kanssa käydyillä neuvotteluilla voi olla 
keskeinen merkitys etuisuuksien myöntämisessä.



LAKIUUTISIA
Venäjän tulli vapautti rahoitusyhtiöt pulmia aiheuttaneesta autovakuudesta 

Muutos Venäjän verolaissa astui voimaan  
- vakuutusmaksujen raportoinnin laimin-
lyönti voi nyt johtaa tilien jäädyttämiseen
Venäjän veroviranomainen on saanut valtuudet jäädyttää 
väliaikaisesti yrityksen tilit, mikäli yritys ei raportoi ajoissa 
vakuutusmaksuistaan. Aikaisemmin tilit on voitu jäädyttää 
muun muassa veroilmoitusten laiminlyönnistä.
     29. heinäkuuta säädetty lakimuutos astui voimaan 30. elo- 
kuuta. Mikäli yritys ei ilmoita vakuutusmaksuistaan määrä-
aikoihin mennessä, on Nevskie Novostin mukaan todennä-
köistä, että tilit jäädytetään kymmenen työpäivän kuluessa.
Vakuutusmaksut ilmoitetaan paikalliseen verotoimistoon 
RSV-lomakkeella.
Ilmoittamisen määräajat:
 • Q1: 30. huhtikuuta
 • Q2: 30. heinäkuuta
 • Q3: 30. lokakuuta
 • Q4: 30. tammikuuta 

Lähde: Nevskie Novosti 30.8.

Venäjän uudesta tullilaista seuranneet suomalaisautoilijoiden 
pulmat itärajan rajanylityspaikoilla ratkesivat, kun Suomen 
tulli toimitti Venäjän tullille listan autojen hankintaa rahoit-
tavista yhtiöistä. 
     Uuden lain mukaan saman omistajan nimiin rekisteröityjä 
ulkomaisia ajoneuvoja ei saanut enää olla Venäjällä väliaikai-
sesti kuin yksi kappale kerrallaan ilman tullia. Toisesta ja sitä 
seuraavista ajoneuvoista on maksettava tullimaksun suurui-
nen vakuus.
     Tullilaista seurasi ongelmia yksityisautoilijoille, sillä se 
käytännössä esti matkustamisen Venäjälle rahoitusyhtiöiden 
omistamilla ajoneuvoilla.

Suomen tulli keräsi ja toimitti Venäjän tullille listan kaik-
kiaan 21 yhtiöstä niiden luvalla. Rahoitusyhtiöiden lisäksi 
listalla on yksi muu kuin rahoitusyhtiö. Tulli täydentää listaa 
tarpeen mukaan ja ilmoittaa tiedot Venäjän tullille.
Lähde: Suomen tulli 25.9.

Venäjällä työskentelevät ulkomaalaiset eivät jatkossa voi rekiste-
röityä enää työpaikan osoitteeseen, vaan maahanmuuttoviran-
omaisille on ilmoitettava ulkomaalaisen todellisen kotipaikan 
osoite.

Papula-Nevinpat: IPR-ympäristö kansain-
välistyy, mutta yksityiskohdat vaihtelevat  
- nämä ovat tärkeimmät käytännöt Venäjällä
PR-ympäristön kansainvälistyminen antaa teollisoikeuksien 
haltijoille monia mahdollisuuksia suojata oikeuksiaan maail-
manlaajuisesti, mutta yksityiskohtaiset käytännöt ja toimenpi-
teet vaihtelevat yhä maasta toiseen, kirjoittaa teollisoikeuksiin 
erikoistuneen Papula-Nevinpatin hallintojohtaja ja EU-tavara-
merkkilakimies Riikka Palmos yrityksen blogissa.
     Venäjällä teollisoikeusriitojen selvittely on jaettu yleisten 
siviilioikeuksien ja Moskovassa sijaitsevan IPR-tuomioistuimen 
kesken. Vaikka määräykset ovat tapauskohtaisia, sovelletaan 
yleisiä käytöntöjä useimmissa tapauksissa. Venäjällä tärkeimpiä 
käytäntöjä ovat:
• Asiakirjat, mm. valtakirjat ja kaupparekisteriotteet, on oltava 
kunnossa
• Vastapuolta on varoitettava mahdollisesta kanteesta ennen 
oikeudenkäyntiä
• Kantajalla on vastuu ilmoittaa vastapuolelle kanteesta
• Tarvittavat turvaamistoimet tehdään, joskin tuomioistuimet 
eivät hyväksy turvaamistoimihakemuksia helposti
• Todisteet on toimitettava määräysten mukaisesti
Lähde: Papula-Nevinpat 15.8.

Venäjällä työskentelevät ulkomaalaiset eivät voi jatkossa rekisteröityä työpaikan osoitteeseen
     Ulkomaalaisia työntekijöitä on edelleen mahdollista rekiste-
röidä toimisto-osoitteella edellyttäen, että he ovat tosiasiallisesti 
sijoittautuneet yrityksen toimitiloihin, esimerkiksi, jos yrityksen 
toimitilojen yhteydessä on myös majoitustiloja.
     Vuokranantaja vastaa rekisteröintimenettelyjen käsittelystä. 
Lain mukaan vuokranantaja on henkilö tai organisaatio, joka 
tarjoaa ulkomaalaiselle asumista. Tämä tarkoittaa sitä, että 
työnantaja voi toimia rekisteröivänä vuokranantajana vain, jos 
ulkomaalainen asuu yhtiön tiloissa. Muussa tapauksessa rekiste-
röintivelvollisena vuokranantajana on ulkomaalaisen vuokraa-
man asunnon omistaja.
Lähde: Awara, Rossijskaja Gazeta & Suomen suurlähetystö 29.7.
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Venäjän-kaupan barometritutkimuksen keskeisimpinä tuloksi-
na selvisi, että odotukset Venäjän talouden kehityksestä ovat 

heikentyneet, mutta edelleen lähes puolet arvioi tilanteen pysyvän 
ennallaan. Vienti Venäjälle on kasvanut 28 % yrityksistä, kun sama 
luku viime keväänä oli 34. Tuonti Venäjältä on pysynyt viime ke-
vään tasolla. Venäjälle investoineiden vastaajien määrä on laskenut 
viime syksyn tasolle. Puolet yrityksistä arvioi Venäjän protektionis-
tisten toimien vaikuttaneen yrityksen toimintaan.
     Vientiä ja liiketoimintaa Venäjälle harjoittavat yritykset listaavat 
suurimmiksi ongelmiksi ruplan kurssin, poliittisen tilanteen, riskit 
ja sanktiot sekä talouden epävakaisuuden ja vähäisen kysynnän.

Yritykset yhteen keskustelemaan ja 
sparraamaan
”Mitä SVKK meinaa tehdä, että Venäjän-kaupan barometrin tulok-
set paranisivat”, kysyi eräs jäsenyrityksemme edustaja barometrin 
julkistamistilaisuudessa toimitusjohtaja Jaana Rekolaiselta.
     - Emme tietenkään voi vaikuttaa pakotteisiin ja ruplan kurssei-
hin, mutta olemme haasteellisten markkinoiden asiantuntija. Kun 
ajat ovat haastavat, neuvojamme ja ohjeitamme tarvitaan kaikkein 
eniten, Rekolainen vastasi.
     Hänen mukaansa on arvokkainta, että yritykset kokoontuvat 
yhteen ja sparraavat toisiaan vaihtamalla kokemuksia siitä, miten 
ovat tilanteista selvinneet.
     - Vaikka haasteita onkin paljon, ei Venäjä liiketoimintaympäris-
tönä ole varsinaisesti vaikeutunut, monessa suhteessa päinvastoin. 
Liiketoimintaympäristö sinänsä on ihan ok, nyt tarvitaan kuitenkin 
yritysten rohkaisua, neuvoja ja oikeaa tietoa, miten toimimalla täs-
täkin ajasta pystyy ottamaan parhaan hyödyn irti ja selviytymään 
näissä olosuhteissa, Rekolainen puhui jäsenyritysten edustajille.

Tunnusluvut riippuvat mittarista
Viennin supistuminen ei välttämättä ole vielä yrityksen Venä-
jän-toiminnan koko totuus, sillä monet ovat korvanneet vientiään 
paikallisella tuotannolla, kuten barometrin julkaisutilaisuudessa 
puhujavieraana olleen Kiillon tapauksessa.
     Rakennusalalla Venäjän toimintaympäristö on muuttunut uu-
den, tiukemman asuntorahoituslain myötä. Kun rahoitusta ei enää 
saa kerätä suoraan tulevilta asukkailta, voivat volyymit laskea ja 
asuntojen hinnat nousta. Bonavan toimitusjohtaja kertoi paikallis-
tason kuitenkin pitävän laadukkaista kansainvälisistä toimijoistaan 
kiinni.

”Riippuu mistä katsotaan”
Kiilto on toiminut Venäjällä jo vuodesta 1995 alkaen. Kiillolla on 
Venäjällä tuotantoa Sertolovossa Leningradin alueella ja Malojaros-
lavetsissa Moskovan alueella.

Venäjän-kaupan barometri syksy 2018
Yritysten rohkaisua, neuvoja ja oikeaa tietoa Teksti: Patrik Saarto, Satu Niemelä

     Kiilto Cleanin toimitusjohtajan Kari Laakson mukaan yrityksen 
vienti Venäjälle on 10 % jäljessä viime vuodesta, mutta se on pääosin 
korvautunut paikallisella tuotannolla. Ruplissa ja kiloissa tuotanto 
on kasvussa.
     – Kun joku kysyy, että miten teillä Venäjällä menee, niin se 
riippuu vähän, mistä katsotaan. Jos katsomme ruplamääräistä kehi-
tystä, niin olemme kasvu-uralla, kilomääräisesti olemme hyvinkin 
kasvu-uralla, mutta euroissa se kääntyy miinukseksi. Siitä voi 
sitten valita sopivan luvun, että miten haluaa, että Venäjällä menee, 
Laakso kertoi.
     Kiillon tilanteessa Venäjän lokalisaatiovaatimukset ovat tukeneet 
paikallista tuotantoa. Yritys on voinut osallistua julkisiin kilpailu-
tuksiin paikallisena toimijana.
     Viennin ja liiketoiminnan osalta ruplan kurssi nousi jälleen 
suurimmaksi haasteeksi barometrin vastaajien keskuudessa. Laak-
son mukaan tähän on vain sopeuduttava. Kiillon horisontti onkin 
kaukana ja odotukset positiiviset – tavoitteena on olla Venäjällä 
markkinajohtaja vuonna 2080.
– Meillä odotusarvo on se, että Venäjän-liiketoimintamme kasvaa 
lähitulevaisuudessa, hän sanoi.

”Meitä tuetaan todella paljon”
Toisena barometrin julkaisutilaisuuden puhujavieraana oli Bonava 
Suomen toimitusjohtaja Juuso Hietanen. Bonava on kaksi vuotta 
sitten rakennusyhtiö NCC:stä irrotettu asuntokehitysyhtiö.
     Bonava rakentaa Pietarissa, jota Hietanen kuvailee erinomai-
seksi markkinaksi. Kun Suomessa ollaan nyt asuinrakentamisen 
huippuaikoina ylletty noin 47 000 uuden asunnon vuositahtiin, 
rakennetaan väkimäärältään samankokoisessa Pietarissa tuplaten 
enemmän.
     Kaavoitus ja rakennuslupien saanti on Pietarissa nopeampaa 
kuin Suomessa.
     - Luotettavat yhtiöt saavat paikallistason tuen, Hietanen kertoi.
     Ala kohtaa myös haasteita, sillä uusi asuntorahoituslaki muuttaa 
rakentamisen rahoitusta. Rakentamista ei saa enää jatkossa rahoit-
taa suoraan tulevien asukkaiden rahoilla, vaan rahoitus on haettava 
pankeilta. Taustalla ovat ikävät tapaukset, joissa rakentaminen on 
jäänytkin kesken ja maksaneet asiakkaat ilman asuntoaan.
     Hietasen mukaan lailla halutaan suosia vakavaraisia raken-
nusyhtiöitä. Kuluttajille se näkyy asuntojen nousevina hintoina ja 
rakentamisen laskevina volyymeina. Nykyiset volyymit perustuvat 
vielä vanhan rahoitusmallin mukaisille rakennusluville.
     Bonavalla ei ole tässä suhteessa huolta. Yhtiöön luotetaan ja sitä 
tuetaan paikallistasolla, mikä kompensoi muuttuvaa lakiympäris-
töä. Rakennuslupia heltiää hyvällä maineella nopeasti ja viran-
omaisyhteistyö toimii erinomaisesti. Hietasen mukaan kansainvä-
listen yritysten halutaan pysyvän Pietarissa.
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TAPAHTUMAT

Venäjä-klinikallemme osallistui yli 60 Venäjän-kaupasta 
kiinnostunutta. Speed Datingissä Jaana Rekolainen ja Jukka 
Huuhtanen neuvoivat Venäjästä kiinnostuneita yrityksiä.

Venäjä-tiimissämme oli mukana Pietarin pääkonsuli Anne 
Lammila, toimitusjohtaja Jaana Rekolainen, Petroskoin 
konsuli Tarvo Nieminen, Murmanskin konsuli Sari Kantola 
ja viestintä- ja markkinointijohtaja Satu Niemelä. 

Team Finland -päivä järjestettiin 30.8.2018 Finlandia-talossa.



Tule verkostoitumaan jäsentilaisuuksiimme

27.11.2018  
klo 13.00-14.00

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenten  
sääntömääräinen syyskokous

klo 14.00-17.00 
Visiona Venäjä 2019  
– Venäjä, EU ja Euraasian talousliitto

Alustukset:
Venäjä-Suomi-EU, Esko Aho, SVKK:n hallituksen  
puheenjohtaja
Euraasian talousliitto ja sen vaikutukset Suomen, EU:n ja 
Venäjän väliseen kanssakäymiseen, Vesa Korhonen,  
Suomen pankki

Kommentteja ja keskustelua:
Taija Kaivola, Director, Russian Business Area, KPMG Oy
Jussi Kuutsa, johtaja, Itella Moskova, hallituksen jäsen, The 
Association of European Businesses in Russia
Vesa Korhonen, vanhempi ekonomisti, Suomen pankin  
siirtymätalouksien tutkimuslaitos, Venäjä-ryhmä
Petri Vuorio, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto,  
BusinessEuropen Venäjä-ryhmän puheenjohtaja
 
Mielenkiintoisia alustuspuheenvuoroja täydentää yleisökes-
kustelu, tervetuloa mukaan!
 
Tilaisuus on jäsenyrityksillemme maksuton,  
muille 175 € + alv.  
Tilaisuudet järjestetään KPMG Oy:n tiloissa  
osoitteessa Töölönlahdenkatu 3 A, Helsinki.
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Päivitä tietosi koulutuksissamme 
 
Korruptio liiketoiminnassa Venäjällä  
– miten se ilmenee ja voiko ilman sitä pärjätä?  
 
3.12.2018  
klo 10.00-14.30 

Transparency Internationalin julkaisemalla listalla 
eri maiden korruptoituneisuuden tasosta Venäjä oli 
viime vuonna sijalla 135. Valitettavasti sijoitus on ollut 
laskusuunnassa viime aikoina.
Koulutus jäsenhintaan 190,00 € + alv.

Verot Venäjällä 2019 

4.12.2018  
klo 10.00-13.00 

Vuotuinen veropäivämme antaa tuhdin tietopaketin 
Venäjän verotuksesta suomalaisen yrityksen näkö-
kulmasta. Päivän aikana tutustumme kattavasti eri 
veroihin ja vuonna 2019 tuleviin muutoksiin verotuk-
sessa. Saat myös hyödyllisiä vinkkejä riskinhallintaan, 
kulujen ja korkojen vähennyksiin sekä siitä, mitä 
tarkoittaa verotarkastus Venäjällä.
Koulutus jäsenhintaan 150,00 € + alv. 

Lisätietoa jäsentilaisuuksista ja koulutuksista: 
www.svkk.fi/tapahtumat
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Tatarstan  
osana Venäjän monikulttuurisuutta
Muutettuani äitini Diana Kaaderin kanssa Suomeen 

pienenä koulupoikana pidin kolmannella luokalla 
esitelmän kotikaupungistani Kazanista. Korostin sanojen 
”venäläinen” ja ”venäjäläinen” eroa, jolloin luokanopettaja 
korjasi aina sanan venäjäläinen, samalla tavalla kuin tätä 
kirjoittaessani Word korjaa.
    Yritän selittää sanan merkityksen. ”Русский” – russkij – 
tarkoittaa venäläistä henkilöä, ja ”россиянин” – rossijanin – 
tarkoittaa Venäjällä asuvaa ja Venäjän kansalaisuuden omaa-
vaa henkilöä, joka edustaa yhtä Venäjän 140 kansallisuudesta. 
Minun tapauksessani kyse on tataareista.
     Tataarit, tai bolgaarit, kuten meitä kutsuttiin ennen mon-
golien valloitusta, olivat pääosittain liikemiehiä ja sotureita, 
johtuen siitä, että alueen kautta kulki silkkitie. Tataarien kaa-
nikunta oli näin ollen kahden suuren kulttuurin risteyksessä. 
Tämän lisäksi vuonna 956 alueelle saapui Bagdadista suurlä-
hetystö ja tataarit ottivat vapaaehtoisesti islamin uskonnon.
     Nämä tekijät loivat alueesta idän ja lännen risteyksen, jossa 
kristityt slaavit ja Lähi-idästä tulleet muslimit kävivät va-
paasti ja turvallisesti kauppaa. Kahden uskonnon rauhallinen 
yhdessäolo heijastuu tänä päivänäkin Kazanin Kremlin ra-
kennuksissa. Uudelleen rakennettu moskeija ja ortodoksinen 
luostari ovat toisistaan 100 metrin päässä. Huomaatte molem-
pien uskontojen vahvan läsnäolon Kazanin katukuvassa.
     Tsaarin aikana tataarit kävivät kauppaa eri puolilla Ve-
näjää ja osa heistä päätyi asumaan mm. Suomeen. Suomessa 
on tänä päivänäkin vahva tataariyhteisö. Olemme oppineet 
sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin omaa kulttuuria 
unohtamatta.
     Neuvostoliiton aikana Tatarstanin öljy- ja kaasusektori 
kehittyi. Toisen maailmansodan aikana Tatarstanin alueelle 
siirrettiin sodalta suojaan paljon tehtaita, jotka jatkavat ke-
hitystä ja modernisaatiota tänäkin päivänä. Alueelle on syn-
tynyt lentokoneteollisuutta, öljynjalostusta, autoteollisuutta, 
kantosiipialusten valmistusta ja maataloutta. Jokaisella alalla 
on oma korkeakoulunsa tai instituuttinsa.
     Tänä päivänä Tatarstan on Venäjän vauraimpia alueita. 
Yksi viimeisimmistä uudistuksista Tatarstanissa on kaikkien 
virastojen palvelujen sähköistäminen. Tatarstanissa asuva 
henkilö voi yhden sivuston kautta varata ajan vihkimiseen ja 
samalla maksaa ylinopeussakot (jos maksaa 15 päivän sisällä 
saa 50 % alennusta, tarkastettu 100 % fakta). Tähän projektiin 
käytettiin sekä ulkomaalaista että paikallista tietotaitoa. Ter-
veydenhuolto on kehittynyt vuosikymmenien aikana yhdeksi 

Venäjän parhaimmista, hankalatkin onkologiset leikkaukset 
tehdään tänä päivänä Kazanin keskussairaalassa.
     Tatarstanissa kannustetaan aktiivisesti yrittäjyyteen. 
Venäjän federatiivisten lakien lisäksi Tatarstanin parlamentti 
säätää omia lakeja, jotka antavat alueen yrittäjille enemmän 
huojennuksia ja vapauksia kuin missään muualla Venäjällä. 
Kazanissa sijaitsee myös ”INVEST IN TATARSTAN” -järjes-
tö, jonka tehtävä on hoitaa molemmin suuntaista yhteistyötä 
ulkomaalaisten yritysten kanssa.
     Tiesittekö, että Tatarstan on saanut myös toimia ja solmia 
sopimuksia omissa nimissään toisten maiden kanssa. ”Tämä 
on Venäjän Federaation luottamuksen merkki osavaltiotam-
me kohtaan”, on INVEST IN TATARSTANin johtaja Talia 
Minnulina sanonut.
     Kazanissa sijaitsee myös oma Tatarstanin korkein oikeus. 
Moskovan ja Pietarin korkeimpien oikeuksien lisäksi kor-
keimpia tuomioistuimia on vain neljässä subjektissa – Kar-
jalan tasavallassa, Bashkortostanissa, Mordvassa ja Tatarsta-
nissa.
     Yksi asiakkaistamme sanoi kerran, että ”ostaa voi millä 
kielellä tahansa, mutta myydä voi vain asiakkaan äidinkielel-
lä”.
     Viitaten tähän sanontaan ja tietäen, että tataarin kieli on 
harvinainen kieli, annan vinkin – muutamien fraasien hallit-
seminen auttaa ”murtamaan jään” ensimmäisessä tapaamisis-
sa meidän tataarien kanssa. Viereisellä sivulla lyhyt suomi-ta-
taari -sanaston, jotta kaupanteko onnistuisi.

Arsen Kaader
DeLores Interactive Training Oy

Teksti on julkaistu Suomalais-Venäläisen kauppakamarin 
blogissa 16.10.2018 juuri ennen Finnish Business in Kazania.
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Tervehdys, terve (teitittely) 
Minun nimeni on… 
Olen Suomesta.   
Hyvä     
Huono    
Kyllä     
Ei     
Hyvä on.     
Kiitos     
Olkaa hyvä   
Mukava nähdä teitä.   
Tervetuloa Helsinkiin.  
Näkemiin (teitittely)   
Kazan on kaunis kaupunki.   
Tuotteemme ovat tunnettuja Venäjällä.
Yrityksemme toimii Venäjällä. 

Isämme (Isämmesez)
Minem isemem…
Min Finlandiädän.
Jakshe
Nashar
Eije
Juk
Jarar
Rähmät
Zinhar
Bik riza kurergä sezne.
Rähim itegez Helsinkigä.
Saubulegez
Kazan bik matur shähär.
Beznen produkitsijane jakshe belälär Uresta.
Beznen kompania eshli Uresta.

Yrityksemme haluaa löytää  
yhteistyökumppaneita.

Beznen kompania kezeklana  
taberga biznespartjörlarne.
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Tapahtuma järjestetään Team Finland -yhteistyönä Suo-
men Moskovan-suurlähetystön kanssa. Suomalaisyritysten 
delegaatiota Tatarstanissa johti suurlähettiläs Mikko Hau-
tala. Yritysfoorumiin osallistui yli 250 venäläisyritystä ja 50 
median edustajaa.
     Foorumin moderaattorina toimii East Officen toimitusjoh-
taja Ilkka Salonen. Tatarstanin presidentti Rustam Min-
nihanov totesi tervehdyspuheenvuorossaan, että Tatarstan 
haluaa houkutella suomalaista liiketoimintaa ja pääomaa 
tasavaltaan.
     - Laajennamme mielellämme molempia osapuolia hyödyt-
täviä suhteita ja olemme valmiit tarjoamaan kaiken mahdol-
lisen avun. Odotamme, että liike-elämän edustajat löytävät 
näiden päivien aikana uusia yhteistyöalueita ja sopivat yhtei-
sistä hankkeista, Rustam Minnihanov inspiroi puheessaan 
yritysten edustajia.
     Presidentti Minnihanov korosti myös sitä, miten tärkeä 
tuki Suomen entisen presidentin Tarja Halosen vierailulla 
Tatarstaniin vuonna 2010 oli Tatarstanin ja Suomen välisen 

Finnish Business in Kazan 
keräsi 400 liike-elämän, politiikan ja median edustajaa Suomesta ja Venäjältä
Lokakuun puolessa välissä järjestetty suurin vuotuinen suomalais-venäläinen yritystapahtuma  
Finnish Business Kazaniin osallistui noin 100 liike-elämän edustajaa 50 suomalaisyrityksestä.  
Suomalainen osaaminen esittäytyi monipuolisesti. Edustettuina olivat koulutus, rakentaminen,  
yrityspalvelut, teollisuus, maatalous, terveys ja hyvinvointi sekä Team Finland ja Invest in Finland.

yhteistyön kehittämiselle. Hänen mukaansa tapaamisissa 
presidentti Sauli Niinistön kanssa on jatkettu molemmin-
puolisen kiinnostuksen vahvistamista Suomen ja Tatarstanin 
välisten suhteiden kehittämisessä.
     Presidentti Minnihanovin mukaan Suomen ja Tatarstanin 
yhteistyön laajentamisessa on valtavasti potentiaalia ainakin 
seuraavilla aloilla: teollisuuden modernisointi, tieto- ja vies-
tintätekniikka, energia-ala, koneenrakennus, tuotantopro-
sessien automatisointi, rakentaminen, puunjalostus, jätteiden 
käsittely, maatalous, lääketiede ja ekologia, liikenne ja logis-
tiikka, tiede ja koulutus. Hän totesi, että on myös etsittävä uu-
sia tapoja lisätä yhteistyötä erityisesti innovaatiotoiminnassa.
     Suomen ja Venäjän välisellä kaupalla on pitkät perinteet. 
Venäjällä toimii 900 eri toimialoja edustavaa suomalaista 
yritystä. Puheenvuorossaan suurlähettiläs Mikko Hautala 
sanoi, että suomalaiset ovat ihanteellisia bisneskumppaneita. 
Kansainvälisen tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat maa-
ilman onnellisin kansa, joka elää pitkään, rakastaa työntekoa 
ja valmistaa laadukkaita tuotteita.

TAPAHTUMAT

Teksti: Satu Niemelä Kuvat: SVKK
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     - Suomen ja Tatarstanin suhteet ovat erinomaiset. Me 
tuemme ja kehitämme niitä aktiivisesti. Nimenomaan näiden 
suhteiden lujittamista varten olemme tänään täällä. Olen 
varma, että meidän yrityksillämme on yhteistyöehdotuksia 
niin yksityisille kuluttajille kuin isoille investointiyrityksille. 
Suomalaiset yritykset ovat tunnettuja luotettavina liikekump-
paneina ja tuotteemme ovat kuuluisia korkeasta laadustaan, 
sanoi suurlähettiläs Hautala tervehdyspuheessaan. 
     Suomessa toimii Tatarstanin tasavallan edustusto sekä 
Suomen ja Tatarstanin tasavallan välinen alueyhteistyö-
ryhmä. Sen seuraava kokous on tarkoitus pitää Helsingissä 
joulukuussa 2018.
     - Olemme perinteisesti järjestäneet tämän tapahtuman 
niillä alueilla, joilla on tarjota suurin potentiaali suoma-
laisille yrityksille. Tatarstan on yksi Suomalais-Venäläisen 
kauppakamarin tärkeimmistä painopistealueista. Olemme 
jo 10 vuoden ajan edesauttaneet kymmeniä suomalaisia ja 
tatarstanilaisia yrityksiä solmimaan liikesuhteita. Yksi tärkeä 
tekijä on myös se, että Tatarstan on yksi minun suosikkikoh-
teistani Venäjällä. Haluan kiittää Tatarstanin hallintoa siitä 
avusta, jota olemme saaneet tapahtuman järjestelyissä, sanoi 
Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana 
Rekolainen puheenvuorossaan yritysfoorumissa.
     Nykyaikaisista digitaalisista työkaluista ja etäyhteyksistä 

huolimatta tarvitsemme myös aitoja asiakaskohtaamisia ja 
läsnäoloa markkinoilla. Tapahtuma tarjosi suomalaisille 
erinomaisen mahdollisuuden tutustua Tatarstaniin, sen 
yrityselämään ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Yritysfoo-
rumin jälkeen suomalaiset ja venäläiset yritykset käyttivät 
tilaisuuden hyödykseen ja kävivät aktiivisia keskusteluja 
yhteistyömahdollisuuksista Meet & Greet -alueella.
     Finnish Business in Kazanin toisena päivänä suoma-
laiset yritykset jaettiin ryhmiin, jotka vierailivat kolmes-
sa suuryrityksessä TAIF, Ak Bars ja Tatneftehiminvest; 
erityistalousalue Innopolisissa, Kazanin kaupunginhal-
linnossa, terveysministeriössä, opetusministeriössä ja 
liikenneministeriössä. Samana päivänä järjestettiin myös 
Agroteknologia Suomessa -seminaari.
     Ensimmäinen Finnish Business järjestettiin vuonna 
2011. Aikaisemmin tapahtuma on järjestetty Moskovassa, 
Pietarissa ja Jekaterinburgissa. Finnish Business in Kaza-
nin järjesti Suomalais-Venäläinen kauppakamari Team 
Finland -yhteistyönä Suomen Venäjän-suurlähetystön 
kanssa Tatastanin tasavallan hallinnon tuella. Tapahtu-
man kumppaneina toimivat YIT, Alabuga, Isku, Finnish 
Education Group ja Kiilto. Mediakumppaneina olivat 
Realnoe Vremja, Tatar-inform ja sanomalehti Respublika 
Tatarstan.
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Verkkosivuillamme on 
Flickr -ikoni, josta  
pääset katsomaan kaikki 
FB Kazanin kuvat.

Youtube-kanavaltamme 
löydät pariminuuttisen 
videon tapahtumasta.
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Suuret kiitokset Kazan!  Огромное спасибо Казань! Zur rahmät Kazan!
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Keväällä lukijatyytyväisyyskyselyssämme nousi selvästi esille, että 
jäsenemme lukevat edelleen mielellään printtilehteä, mutta myös 
mobiililaitteilla helposti luettavia digiartikkeleitakin kaivataan.
     Päätimme, että suomenkielinen Venla-lehtemme ilmestyy 
jatkossa kahdesti vuodessa printtinä – keväällä ja syksyllä. Näiden 
kahden printti-Venlan lisäksi julkaisemme artikkeleita ja haastat-
teluita digiartikkeleina verkkosivuillamme. Toisin sanoen julkai-
semme ns. digi-Venlaa ympäri vuoden netissä. Aihealueina ovat 
perinteiset VIP-haastattelut, jäsenyritystemme menestystarinat, 
ajankohtaiset artikkelit, trendit ja vieraskynä. Myös reportaasit 
tapahtumistamme ilmestyvät jatkossa digi-Venlassa.
     Ensimmäisessä digi-Venlan artikkelissa Helsingin pormes-
tarin Jan Vapaavuoren kertoo yhteistyöstä venäläisten kaupun-
kien kanssa. Vapaavuori tapasi moskovalaisen kollegansa Sergei 
Sobjaninin kesällä. He sopivat kolmivuotisesta toimintaohjelmas-
ta, jonka teemoja ovat startup-yritykset, matkailu, liikenteen inf-
rastruktuuri ja koulutus. Vapaavuori kertoo haastattelussa myös 
laajemmin Helsingin strategiasta ja kaupunkisuunnittelusta.
     Lisäksi olemme julkaisset digi-artikkeleina jutut: Ensto surffaa 
megatrendien aallonharjalla; SVKK Club Kulttuuriosaamisesta 
voi tehdä tärkeimmän kilpailuedun; Paljonko painaa kilo untuvaa? 
– SVKK Club vieraili Joutsenen tehtaalla sekä artikkelit Finnish 
Business in Kazanista ja Venäjän-kaupan barometrin syksyn 2018 
julkistamistilaisuudesta.
     Alkuosa jutusta on avoin kaikille lukijoille, mutta vain kaup-
pakamarimme jäsenet pääsevät lukemaan koko artikkelin omilla 
käyttäjätunnuksillaan.

Ainutlaatuinen Venäjä-asioiden uutis-
seuranta
Yksi tärkeimmistä jäseneduistamme ja -lupauksistamme on ai-
nutlaatuinen päivittäinen Venäjä-asioiden uutisseuranta. Uutis-
deskissämme päivystää kaksi toimittaja-tiedottajaa, joista Patrik 

Kehitämme jäsentiedotusta

Saarto huolehtii suomenkielisestä ja Inga Kairo venäjänkielisestä 
uutisoinnista.
     Välitämme suomalaisille ja venäläisille jäsenille sekä sidos-
ryhmille tietoa kauppakamarin toiminnasta, Suomen ja Venäjän 
välisestä kaupasta sekä suomalaisten yritysten Venäjän hankkeista 
ja vastaavasti venäläisten yritysten projekteista Suomessa. Yhtenä 
tehtävänämme on vahvistaa Suomi-kuvaa Venäjällä kertomalla 
suomalaisyritysten osaamisesta, tuotteista, palveluista ja innovaa-
tioista.
     Verkkosivumme ovat responsiiviset eli skaalautuvat kaikille 
päätelaitteille. Uutishakua helpottavat kategoriat: investoinnit ja 
hankkeet, kauppa ja teollisuus, lainsäädäntö ja tulliasiat, liikenne 
ja matkailu, raportit ja katsaukset, talous ja finanssit, yhteiskunta 
ja politiikka. Lisäsimme kategorioihin hiljattain myös Kamarin 
uutiset.
     Verkkosivumme on integroitu asiakashallintajärjestelmän 
kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että jäsenyrityksen edustajana voit 
itse tilata käyttäjätunnuksen nettisivujemme kautta. Henkilökoh-
taisella käyttäjätunnuksella pääset lukemaan vain jäsenillemme 
tarkoitettuja uutisia.

Uutishuone uudistui
Kehitämme edelleen verkkosivujamme ja olemme nyt koonneet 
kaikki uutiset, tiedotteet, Venla-lehden näköislehdet ja blogit uu-
distuneeseen kanavaan nimeltä Uutishuone. Siellä on oma osionsa 
myös digi-Venlan -artikkeleille.
     Uutishuoneesta löytyy jatkossakin Uutiset-sivu, jolla julkai-
semme päivittäin Venäjän-kaupan ja talouden uutisia. Uutiset ovat 
useimmiten kompaktia ja nopeasti luettavaa täsmätietoa kaupan 
kuulumisista, Venäjän kehityksestä ja kansainvälisen kauppapoli-
tiikan käänteistä.
     Uutishuoneesta löytyy lisäksi myös kauppakamarin blogi, 
johon otamme mielellämme kirjoituksia vastaan. Mitä haluaisit 
kertoa muille yrityksesi arjesta Venäjän-kaupassa? Oletko törmän-
nyt johonkin uuteen ilmiöön itänaapurissamme?

Some-kanavat
Käytämme aktiivisesti myös sosiaalisen median kanavia tiedotuk-
sessa. Facebookissa julkaisemme kuvakoosteita ja uutisia jäsenti-
laisuuksista, koulutuksista, vienninedistämismatkoista ja isoista 
tapahtumistamme. Facebookissa ja Twitterissä julkaisemme myös 
myyntiliidejä ja liiketoimintamahdollisuuksia. Olemme mukana 
myös LinkedInissä. Kuviamme löytyy Flickristä ja videomateriaa-
lia YouTubesta.
     Kehitystyömme jatkuu ja seuraavaksi uudistamme verkkosi-
vujemme tietopankkiosion. Pysythän kuulolla ja ajankohtaisten 
Venäjä-asioiden ja -uutisten aallonharjalla.

Teksti: Satu Niemelä

Venla ilmestyy nyt myös digitaalisena verkkosivuillamme.  
Uudistimme myös uutishuoneen.
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uudistettu Venäjän-kaupan opas
Suomalais-Venäläisen kauppakamarin julkaisema uudistettu Venäjän-kaupan  
opas antaa perustiedot Suomen ja Venäjän välisen kaupankäynnin perusteista.  
Se huomioi myös muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset.

Myynnissä NYT!

Kirjaan on koottu eri alojen asian- 
tuntijoiden kirjoittamia artikkeleita,  
jotka antavat vastauksia yleisimpiin  
Venäjän-kaupan kysymyksiin käytännön- 
läheisesti ja ajankohtaisella otteellaan.  
Kaikki artikkelit on nyt päivitetty  
vastaamaan nykyhetken tilannetta.  
 
Kirja sopii perustiedoksi kaikille  
Venäjän-kauppaa tekeville suomalaisille.  
Erinomainen perusteos myös oppikirjaksi 
oppilaitosten käyttöön. 
 
Oppaan sisältö on ryhmitelty  
Venäjän-kaupan elinkaaren mukaan.  
Start: mitä tulee ottaa huomioon  
Venäjän-kauppaa aloitettaessa,  
Grow: miten laajennan liiketoimintaa  
Venäjällä ja  
Go local: miten perustan yrityksen  
Venäjälle ja mitä tulee ottaa huomioon 
tytäryrityksen toiminnassa. 
 
Opas on saatavilla painettuna ja e-kirjana. 
(Ellibs) Kirja on suomenkielinen.

Hinta: Jäsenille  39 € (sis. alv 10%) 
 Ei-jäsenille  49 € (sis. alv 10%) 
Kirjat toimitetaan postitse. Hintaan  
lisätään toimitusmaksu (alk. 10 €) ja  
laskulla maksaessa laskutuslisä (7 €). 
Tilaukset: elena.niininen@svkk.fi

Opas on myynnissä myös kaikissa SVKK:n 
tilaisuuksissa Helsingissä, jolloin ostami-
nen onnistuu helposti pankkikortilla ilman 
laskutus- ja toimituskulut.
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palvelut yrityksille
Kauppakamarin jäsenedut
 • Tehokas verkostoituminen
 • Näkyvyys – alustukset ja luennot tilaisuuksissa
 • Ainutlaatuinen uutispalvelu: verkkouutiset ja uutiskirje
 • Jäsenlehti Venla
 • Luottamukselliset vaikuttamiskanavat
 • Analyyttinen talouskatsaus neljännesvuosittain

Lisäpalvelut – jäsenille 25 % alennus
 • Venäjän-kaupan koulutukset – myös etäosallistumismahdollisuus
 • Event Management -tapahtumajärjestelyt
 • Toiminta-apu – tilat ja tulkit

Kaikille yrityksille Team Finland -palvelut Venäjälle
 • Venäjän markkinoiden asiantuntijaneuvonta ml. juridiikka
 • Markkinapotentiaalin ja jakeluteiden arviointi ja kehittäminen
 • Kontaktinhaku
 • Neuvotteluapu
 • Etabloitumisneuvonta: juridiikka, HR, taloushallinto
 • Liiketoimintamahdollisuudet ja myyntiliidit
 • Team Finland -matkat Venäjän eri alueille
 • Team Finland -kasvuohjelmien toteutus Venäjällä

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin
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Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK on johtava Venäjän-kaupan asiantuntijaorganisaatio, jonka keskeisin tehtävä on  
edesauttaa suomalaisten yritysten vientiä ja liiketoimintaa Venäjällä. Edistämme myös venäläisyritysten mahdollisuuksia ja  
halukkuutta löytää Suomesta kumppaneita ja liiketoimintamahdollisuuksia. 
Tarjoamme neuvontaa, koulutamme, tuotamme tietoa, verkostoimme ja selvitämme markkinoiden mahdollisuuksia.  
Meillä on noin 700 jäsentä Suomessa ja Venäjällä. Maksuttomat palvelumme sekä monipuoliset jäsenpalvelumme  
antavat erinomaiset eväät yrityksille menestyä Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa.

Yhteystietomme 
Helsinki

Moskova

Pietari

Jekaterinburg

Tarkemmat tiedot löydät www-sivuiltamme. Seuraa meitä Facebookissa, Twitterissä, Youtubessa ja LinkedInissä. 
www.svkk.fi • www.svkk.ru • @SVKK_FRCC • #SVKK

Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK

Helsingin toimisto 
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
+358 10 439 1150 
info@svkk.fi, etunimi.sukunimi@svkk fi 

Pietarin toimisto 
Bolshaja Konjushennaja 4-6-8 A, tsto B301, 191186 Pietari
+7 812 322 2121 
info@spb.svkk.ru

Moskovan toimisto 
Pokrovski bulvar 4/17, korp. 4B, 101000 Moskova
+7 495 917 9037 
office@svkk.ru 

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



Valmiina palvelemaan sinua ja yritystäsi kaikissa Venäjän-kaupan kysymyksissä.


