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PÄÄKIRJOITUS

Kevään Venlan teemana on kuluneen poikkeuksellisen vuoden opit. Teimme gallupin, jossa verkostomme väki vas-
tasi kysymyksiin: mikä on muuttumassa Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa, tekemisen tavoissa ja johtamisessa.

Etätapaamiset ja -tapahtumat ovat jo muuttuneet uudeksi normaaliksi samalla, kun työyhteisöissä päivitetään 
lähi- ja etätyöskentelyn sääntöjä. Luottamuksen ja viestinnän roolit korostuvat, mikä haastaa positiivisesti myös 
tiimien sisäistä vuorovaikutusta ja viestintää sekä tietysti myös johtamista. Gallupimme mukaan pysyvää on luotta-
mus suomalaiseen laatuun, osaamiseen ja työkulttuuriin. Se ilahduttaa ja luo uskoa tekemiseen.

Asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa täytyy myös löytää aikaa aktiiviselle keskustelulle tehokkaita kanavia pitkin. 
Entistä tärkeämpää on nyt esittää oikeita kysymyksiä, kuunnella ja aidosti kuulla sekä jakaa luotettavaa tietoa. Tätä 
myös me lupaamme jatkaa.

Venla on osa kauppakamarimme omaa mediaa ja tukee päivittäistä uutistuotantoamme. Yhtä pääosaa lehdes-
sämme esittävät jäsenyrityksistämme tehdyt jutut. Tässä numerossa ääneen pääsevät ANCOR, Awara IT, Easy 
Travel ja Valio. VIP-vieraaksi saimme EK:n kauppapolitiikan johtajan Hanna Laurénin, joka toimii aktiivisesti myös 
kauppakamarimme hallituksen jäsenenä. Kollegani Elena Kozhevnikova kertoo asiantuntijan palstalla, miten kier-
totalous on noussut tärkeäksi teemaksi myös Jekaterinburgissa.

Olemme saaneet satakunta uutta jäsenyritystä mukaan verkostoomme. Tervetuloa! Kannattaa ottaa kaikki hyöty 
irti meidän uudistuneista jäsenpalveluista ja -eduista. Verkkokoulutukset on syytä tsekata huolella läpi, sillä siellä 
on paljon hyödyllistä tulossa ja jäsenet saavat koulutukset ilmaiseksi. Toivottavasti sinulla on jo omat jäsentunnuk-
set, joilla pääset lukemaan vain jäsenille tarkoitettuja sisältöjä verkkosivuiltamme ja ilmoittautumaan tilaisuuksiim-
me. Ohjeet tunnusten aktivoimiseen löydät sivulta 34.

Uutena omana mediana aloimme keväällä tuottaa podcast-sarjaa Ruplan kurssi. Kolme ensimmäistä jaksoa on jo 
julkaistu. Ruplan kurssi löytyy meidän verkkosivuilta ja muun muassa Spotifysta. Ensimmäisessä jaksossa keskus-
telimme Venäjän-kaupan mahdollisuuksista ja tulevaisuuden trendeistä, toisessa kiertotaloudesta ja kolmannessa 
kuluttajamarkkinoista sekä verkkokaupasta. Laita napit korvaan ja kuuntele, vaikkapa raittiissa kevätsäässä.

Valoa, iloa ja terveyttä sinulle!

Kohtaamisia ja kuuntelemisen taitoa

Ilmoitusmyynti 
Satu Niemelä
satu.niemela@svkk.fi
Paino Laine Direct Oy 
ISSN 1797-9110,  painettu
ISSN 2736-9048, verkkojulkaisu
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Kauppapolitiikan  
maailmanympärimatkaaja

VIP-HAASTATTELU

Teksti  Patrik Saarto  Kuva Elinkeinoelämän keskusliitto

Mistä tällaisia superihmisiä tulee, kysyn itseltäni haastatellessani 
Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan johtajaa Hanna Laurénia. Laurén on 
kiertänyt maailmaa kansainvälisten suhteiden ja kaupan etujoukoissa ja suorittanut 
tämän pohjaksi useita tutkintoja. Virtaa tähän on varmasti antanut se sama räiskyvä 

reippaus, jolla Laurén kertoo vaiheistaan ja maailman menosta.

Hanna Laurén 
johtaa kolmen 
hengen kauppa-
politiikan tiimiä.
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Kauppapolitiikan  
maailmanympärimatkaaja

VIP-HAASTATTELU

Tämä superihminen tulee Suo-
men länsirannikolta. Laurén 
on syntynyt Vaasassa ja 

muuttanut perheen mukana isänsä 
työn perässä läntisessä Suomessa. 
Maailmankansalaisuuteen hän on 
kasvanut pienestä pitäen – isoisä 
työskenteli kauppasatamassa La-
vansaaressa, isän veljet opiskelivat 
Saksassa ja siskokin muutti Sveitsiin. 
Niinpä Laurénkin otti ja lähti 15-vuo-
tiaana yläasteen jälkeen Kokemäeltä 
Saksaan, Bad Segebergiin.

- Sanoin vanhemmille, että ihan 
vain kesäksi ratsastamaan kilpaa, 
mutten sitten palannutkaan, Laurén 
kertoo nauraen.

Lähtö Saksaan oli ensimmäinen 
askel tiellä, joka on luonut Laurénin 
syvän ja laajan asiantuntemuksen 
kansainvälisistä asioista. Olankohau-
tuksella vanhemmat eivät Saksaan 
lähtöä sulattaneet, vaan maailmalle 
sai jäädä, jos menee kouluun. Niinpä 
yläasteella saksaa lukenut Laurén 
kävi Hampurissa kauppa-akatemiaa.

Vuosituhannen vaihteessa oli 
kuitenkin aika vaihtaa maata, mikä 
oli toinen tärkeä askel. Edessä oli 
Lontoo, alempi korkeakoulututkinto 
kansainvälisen lain parissa ja opis-
kelun ohessa työt Westminsterin 
parlamentissa. Tehtävänä oli seura-
ta parlamentin keskusteluja ja toi-
mittaa Hansard-lehdestä otteita eri 
paikkoihin. Opinnot jatkuivat mais-
terivaiheessa Wienissä, josta tie vei 
Geneveen EU-diplomaattiharjoitteli-
jaksi ja lopulta takaisin Lontooseen 
– tekemään vielä yhden tutkinnon 
täysipäiväisen työn ohella konsultti-
toimistossa. Siinä on aika monta tut-
kintoa yhdelle ihmiselle.

- Kauppa-akatemia, yksi alempi ja 
kaksi maisterintutkintoa, eli Wienis-
tä ja Kentin yliopistosta. Minulla on 
Suomesta myös liikemiesten kaup-
paopistosta tutkinto. Tykkäsin opis-
kella, Laurén virnistää.

Wieniin tehdyssä maisterintut-
kinnossaan Laurén tutki, että jos 
asetetaan rinnakkain sitova ihmisoi-
keuspykälä ja kauppasopimus, niin 
kumpi niistä on vahvempi. Geneves-
sä Laurén istui YK:n ihmisoikeusneu-
vostossa ja teki havaintoja, kuinka 
pelkällä puheoikeudella istuva ka-
tolinen kirkko käytti valtaa vaikut-

tamalla päätöksentekoon. Tämän 
johdosta toinen gradu koski katoli-
sen kirkon vaikutusta EU:n perusso-
pimuksiin. 

- Yhteinen tekijä on se, että miten 
valtaa voidaan käyttää niin, että se 
näkyy kansainvälisessä laissa, miten 
pienet tekijät voivat käyttää valtaa 
kansainvälisissä sopimuksissa. Se 
leimaa minun uraani, olivat kyseessä 
sitten kauppasopimukset tai lentolii-
kennesopimukset, Laurén summaa. 

”Antaa ajan kulua”
Ura ennen nykyistä tehtävää Elin-
keinoelämän keskusliitossa on ollut 
yhtä vauhdikas kuin opiskeluvuodet. 
Tyttären syntymä vuonna 2006 toi 
Laurénin Suomeen, jossa Antti Kaik-
konen palkkasi hänet. Pian Suomi jäi 
taas taakse, kun vuorossa oli EU:n 
komissio, ensin Brysselissä ja sitten 
Costa Ricassa ja Panamassa neuvot-
telemassa EU-Keski-Amerikka kaup-
pasopimusta. Kun sopimukseen 
saatiin nimet alle, Laurén kävi taas 
Suomessa kääntymässä johtajateh-
tävissä konsulttiyhtiössä ja sitten 
kävi kutsu Finnairille.

- Se oli ihanaa aikaa olla Finnairil-
la. Oli suuren kasvun aika ja neuvo-
teltiin uusia lentoreittejä. Oli mielen-
kiintoista, kun kasvu vaati niin paljon 
valtiollisia neuvotteluja, Laurén ku-
vailee.

Finnairillakin Laurénilla oli apu-
naan oma tiimi, mutta etenkin Kii-
naa ja Venäjää hän kertoo tehneensä 
kädet savessa. Näissä maissa hänen 
tuli vietettyä seitsemän vuoden ai-
kana todella paljon aikaa. Neuvot-
telujen vastapainoksi Laurén päätti 
käydä joka reissulla syömässä hyvin 
ja harrastamassa kulttuuria. 

Neuvotteluissa ja niiden ulko-
puolella Laurén teki havainnon, että 

“Se, että on viettänyt satoja päiviä Kiinassa ja Venäjällä neuvotellen 
on tuonut luonteeseen jotakin. On ollut etuoikeus, että pääsee näke-
mään ja kokemaan jotakin sellaista. Päätin, etten matkusta Venäjälle 
kertaakaan niin, etten käy syömässä hyvin, teatterissa, konsertissa 
tai tanssimassa. Tutustun ihmisiin, joilla ei ole mitään tekemistä neu-
vottelujen kanssa. Se oli hyvä taktiikka, koska voi rehellisesti sanoa, 
että ihastuin ihmisiin ja kulttuurin.”

henkilökohtaisten suhteiden ja yh-
teisen vapaa-ajanvieton merkitys ei 
ole kadonnut mihinkään. Nuorempi 
polvi on Laurénin mukaan rennom-
paa ja ennakkoluulottomampaa, 
mutta taipuvainen myös kiirehti-
mään tapaamiset läpi keskittymättä 
niihin ja kumppaneihinsa kunnolla. 
Ihmissuhteissa tehokkuus ei ole vält-
tämättä se, mihin kannattaa panos-
taa.

- Joskus olemme seisseet viran-
omaisen oven takana monta tuntia 
pakkasessa odottamassa joulukassit 
kädessä. Ne voisi lähettää lähetillä, 
mutta sillä on ihan eri merkitys, kun 
siellä seisoo itse, Laurén sanoo.

 
Oikeiden kysymysten 
äärellä
Hanna Laurén on työskennellyt vuo-
rotellen yksityisellä ja julkisella sek-
torilla, mutta nyt Elinkeinoelämän 
keskusliitossa hän on ensimmäistä 
kertaa kolmannella sektorilla. 
     Takana on nyt ensimmäinen vuosi 
tehtävässä. Se on Laurénin mukaan 
kiteyttänyt entisestään sitä, kuinka 
tärkeää on pitää aina mielessä, kuka 
on asiakas. Asiakas ei ole Elinkeino-
elämän keskusliitto, vaan kaikki ne 
tuhannet jäsenyritykset ja -järjestöt, 
jokainen omista lähtökohdistaan. 
Kun suurvaltasuhteet saavat uuti-
sissa paljon ruutuaikaa, voi esille 
nousta kiivasta keskustelua herät-
tävä ilmiöitä, jotka eivät kuitenkaan 
ole niitä yritysten kannalta oleelli-
simpia.  

HANNA LAURÉN JA VENÄJÄ
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- Täytyy osata tunnistaa, mitkä 
näistä vaikuttavat yrityksiin, kertoa 
se ja saada yrityksiltä ymmärrystä 
siitä. Joskus yrityksille jää kaukai-
seksi, miten jokin ilmiö käytännössä 
vaikuttaa yritystoimintaan ja siihen 
meidän täytyy aina osata vastata. 
Siinä itseään pitää koko ajan haas-
taa, Laurén kuvailee. 
     Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että vaikka jokin uusi EU-vastainen 
tulli vaikuttaisi Suomen kokonais-
vientiin vain vähän, se voi olla yksit-
täisen yrityksen toiminnalle vakava 
muutos. Yritysjohtajaa ei lämmitä, 
jos edunvalvoja puhuu kansanta-
louden tasolla ja on tyytyväinen 
päästyään asiantuntijana ääneen. 
Ei myöskään pidä hyväksyä sitä, jos 
julkisessa keskustelussa yrityksille 
tokaistaan kevyesti, että vaihtakaa 
markkinaa, jos on vaikeaa. Se kun ei 
käy tosielämässä niin helposti. 
     - Venäjän-kaupassakin voi sanoa, 
että Venäjän-kaupan merkitys 
Suomelle kokonaisviennistä ja 
bruttokansantuotteesta on vähen-
tynyt, mutta joillekin toimialoille ja 
yrityksille se on äärettömän tärkeä, 
Laurén huomauttaa. 
     Maailmantalous on tällä hetkellä 
murroskohdassa. Maailma odottaa 
elpymistä koronasta, mutta maat 
ja alueet lähtevät uuteen kasvuun 
eri asemista. Laurénin mukaan jos 
oikein yksinkertaistetaan, Eurooppa 
ja Yhdysvallat lähtevät takamatkalta 

suhteessa Aasiaan. Se ei ole auto-
maattinen voitto Kiinalle, mutta Kii-
na on taloudellisesti vahvempi kuin 
olisi ilman globaalia koronakriisiä 
ollut. Samaan aikaan vapaan mark-
kinatalouden puolestapuhujatkin 
ovat päästäneet takaovesta valtio-
kapitalismia sisään, kun valtiontu-
kisääntöjä ja kilpailupolitiikkaa on 
löysätty. 
     Uudessa tilanteessa piilee Lauré-
nin mukaan myös mahdollisuus 
vahvistaa monenkeskisiä järjestö-
jä, kuten WTO:ta, johon Venäjä ja 
Kiinakin ovat jäseninä sitoutuneet. 
Juopaa maiden välillä luo kuiten-
kin Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen 

Hanna Laurén
 

valtataistelu, johon muidenkin 
maiden on reagoitava. Olisi syytä 
löytää yhteiset pelisäännöt esimer-
kiksi digitalisaatiolle, tietoturvalle ja 
päästöille.  
     Maat kipuilevat myös omien 
ongelmiensa kanssa. Yhdysvallat 
menetti paljon Donald Trumpin 
kaudella, Kiina jäi varjoihin korona-
rokotteissa. Venäjää taas varjostaa 
Laurénin mukaan epäonnistumisen 
pelko. Venäjä valitsee mieluummin 
vanhan ja tutun kuin ottaa kehitys-
askelia tuntemattomaan, oli kyse 
sitten uusiutuvasta energiasta tai 
avoimuudesta rokotteissa. Tämä 
on hänestä harmi, sillä osaamista ja 
potentiaalia löytyisi.

Venäjän historiallinen 
kipupiste
Venäjän ja EU:n suhteet ovat saaneet 
viime vuosina yhä uusia kolhuja. Taus-
talla ei ole pelkästään erilaiset kriisit 
ja erimielisyydet, vaan ehkä jotakin 
syvempää. Venäjällä on ollut hankala 
asenne Euroopan komissioon, mutta 
ei niinkään yksittäisiin jäsenmaihin. 
Samaan aikaan jäsenmaiden, kuten 
Suomen, kauppapolitiikassa säännöt 
asettaa Euroopan komissio. Tätä ei 
ole ehkä Venäjällä täysin hyväksytty, 
Laurén arvioi. 
     Syy saattaa olla siinä, että Venäjän 
omat EU:n kaltaiset viiteryhmät, olivat 
ne sitten Neuvostoliitto, IVY tai Euraa-
sian talousliitto, eivät ole kehittyneet 
vastaavalla tavalla. Mitä enemmän 
tämä tulee esiin, sitä aggressiivisem-
min Venäjä käyttäytyy. Se tekee tilan-

teesta hankalan. EU:lle on tärkeintä 
säilyttää yhtenäisyys ja ennustetta-
vuus kaikesta huolimatta. 
     - Venäjän pitää hyväksyä, että on 
Euroopan unioni, mutta toisaalta pi-
tää ymmärtää, mihin kipeään kohtaan 
se aina potkaisee. En osaa sanoa, 
mikä tähän on ratkaisu, mutta minulla 
on hyvä diagnoosi, Laurén sanoo.

Isossa kuvassa muotoseikoista tulisi 
päästä yli. EU on Venäjän suurin 
kauppakumppani ja merkittävässä 
osassa siinä on murroksessa oleva 
energiasektori. Eurooppa kehittää 
uusiutuvaa energiaa ja akkutekno-
logiaa ja jos ongelmista ei päästä yli 
periaatteen vuoksi, Venäjä ei pääse 
tähän markkinaan kiinni. Venäjällä 
on myös osaamista digitalisaation 
saralla ja esimerkiksi Yandexille riit-
täisi markkinoita, jos maabrändiky-
symykset ja tietoturva-asiat olisivat 
sovittuna. 
    - Toivon, että jollain keinolla 
eurooppalaiset johtajat kävisivät 
Venäjän kanssa kulisseissa rehel-
listä dialogia tästä. Jonkinlainen 
pelisääntökeskustelu täytyy käydä, 
enkä tiedä, tarvitaanko siihen nyt 
ensin televisiokameroita, Laurén 
puntaroi. 
     Monia maita, mantereita, tehtäviä 
ja neuvotteluita käytyään Hanna 
Laurén johtaa nyt Etelärannassa 
kolmen hengen tiimiä, joka saa lisää 
selkänojaa myös EK:n Brysselin 
toimistosta ja jäsenten tuntosarvista 
markkinoilla. Maailmalla tapahtuu 
niin paljon ja niin nopeasti, että 
perillä pysyminen on haastavaa itse 
kullekin. Kuinka Laurénin kaltainen 
jokamaanosaaja tämän tekee? 
     - Pitää priorisoida ja jättää 
epäolennaiset tekemättä, Laurén 
vastaa. ••

Kauppapolitiikan johtaja, 
Elinkeinoelämän keskus-
liitto
Syntynyt:  leijonana  
vuonna 1977
Perhe: 14-vuotias tytär, 
brittikissa ja beagle
Koulutus: MA, Politics & 
Government (UK), Master 
of Advanced International 
Studies (AT) 
SVKK:n hallituksen jäsen
Harrastukset: argentiina-
lainen tango, teatteri ja 
kuntoilu

VIP-HAASTATTELU
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Työnantajabrändin merkitys  
korostuu Venäjällä 

Teksti  Inga Kairo  
Käännös  Mataleena Ikonen 
Kuvat  ANCOR

ANCOR kehottaa suomalaisia Venäjälle kansainvälistyviä yrityksiä suunnit-
telemaan huolella HR-strategiansa. Erityisen tärkeää on huomioida Venä-
jän markkinoiden erityispiirteet, työvoiman sitouttamisen haasteet sekä 
työnhakijoiden kasvavat odotukset työnantajaa kohtaan.

Henkilöstöyritys ANCOR toimii yli 30 vuoden ko-
kemuksella auttaen yrityksiä löytämään toimi-
via ratkaisuja HR-kysymyksiin. ANCOR-konser-
nin operatiivisten toimintojen johtaja  Aleksei 

Mironov kertoo, että yritys on oikeastaan toiminut emo-
yhtiönä HR-konsultoinnille ja rekrytoinnille Venäjällä. 
ANCOR kuului ensimmäisiin henkilöstöpalvelualan yri-
tyksiin, jotka jo 90-luvun alkupuolella tarjosivat rekry-
tointiprosessien ulkoistamista. 

Mironovin mukaan ANCORin asiakkaina oli aiemmin 
pääasiassa ulkomaisia yrityksiä, mutta nykyään venäläis-
ten ja ulkomaisten yritysten määrä asiakaskunnassa on 
melko tasainen. ANCORin työntekijät seuraavat mielen-
kiinnolla suomalaisten yritysten investointeja Venäjällä. 
Esimerkiksi monet teollisuusyritykset ovat kiinnostavia. 

- Suomalaisilla asiakkailla on aina ollut tärkeä rooli AN-
CORin liiketoiminnassa. Suurin osa Venäjällä hyvin me-
nestyneistä suomalaisyrityksistä on jollain tavalla ollut 
tekemisissä kanssamme, Mironov kertoo.

Suhteisiin suomalaisyritysten kanssa on tietoisesti 
panostettu. ANCORin laajan osaamisen turvin asiak-
kaalle voidaan toimialasta riippuen tarjota erilaisia 
toimivia ratkaisuja. Myös kauppakamarin jäsenyys on 
ollut myönteinen tekijä tässä suhteessa. 

- Jäsenyys Suomalais-Venäläisen kauppakamarin 
kanssa tarjoaa meille entistä enemmän mahdollisuuk-
sia käydä tiiviimpää vuoropuhelua suomalaisten yritys-
ten kanssa ja auttaa heitä liiketoimintansa kasvattami-
sessa Venäjällä, Mironov kiittelee.

JÄSENYRITYS ANCOR
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JÄSENYRITYS ANCOR

Pandemian vallassa
Huolimatta vuoden 2020 vaikeasta markkinatilan-
teesta ANCORin liikevaihto kasvoi yli 15 %. Mironovin 
mukaan tulos selittyy sillä, että yritykset kiinnittivät 
paljon huomiota henkilöstökysymyksiin ja irtisanomi-
sia pyrittiin välttämään viimeiseen asti.    
     Suomalaisyritysten menestys Venäjällä pande-
mia-aikana on ollut vaihtelevaa. Mironov muistuttaa, 
että suomalaisilla yrityksillä on Venäjällä joka tapauk-
sessa kova kansainvälinen kilpailu. Menneenä vuonna 
huomattiin, että jokunen suomalainen toimija jätti 
Venäjän markkinan. 
     - Tämän takia voidaan sanoa, että pandemiatilanne 
on vaikuttanut eri tavalla suomalaisten liiketoimintaan 
Venäjällä, ja yritykset ovat eri tavoin selvinneet itse 
kriisistä. Yleisesti ottaen ANCORilla on havaittu, että 
suomalaiset suuryritykset ovat kiinnostuneita Venä-
jän markkinoista ja valmiita yhteistyöhön, Mironov 
kommentoi. 

Henkilöstömarkkinoiden erityispiir-
teet
ANCORin tilastojen mukaan Venäjän työmarkkinat 
eroavat rakenteeltaan monien muiden maiden mark-
kinarakenteista. Ensinnäkin Venäjällä työttömyysaste 
on matala, ja toisekseen Venäjän väestörakenne on 
haastava, sillä työikäisen väestön määrä vähenee 
maassa melko rajusti. Tästä seuraa, että yrityksillä on 
pulaa osaavasta henkilökunnasta. 

Puhutaan maailmanlaajuisesta ilmiöstä Skills Gap, 
osaamisvajeesta. ANCORilla on huomattu, että vaikka 
Venäjällä uutta työpaikkaa etsii suuri määrä ihmisiä, 
yritykset eivät ole halukkaita palkkaamaan näitä ihmi-
siä, koska heiltä puuttuu tarvittavaa osaamista. 
     - Meillä on matala työttömyysaste, ketterät mark-
kinat ja suuri kysyntä. Työtä etsivät ihmiset eivät 
suinkaan ole työttömiä, vaan he etsivät avoimia työ-
paikkoja parempien etujen toivossa, Mironov kuvailee 
tilannetta.

 

Sijoittajien haasteet Venäjällä
Mironovin arvion mukaan Venäjän tilanne ei ole yksi-
selitteinen. Jopa pandemian aikana työntekijät ovat 
pystyneet valitsemaan, millaista työtä tekevät. Tästä 
syystä yritysten tulee panostaa työnantajabrändin 
rakentamiseen. 
      - Suomalaiset yritykset ovat yleisesti ottaen hyvin 
kiinnostavia työnantajia Suomessa ja ympäri Euroop-
paa, mutta tilanne ei ihan aina ole sama Venäjällä. 
Monet sijoittajat painivat samojen ongelmien kanssa. 
Yrityksen hakiessa kasvua uusien työntekijöiden hou-
kutteleminen ja sitouttaminen jää usein viimeiseksi 
vaihtoehdoksi. On ollut tapauksia, joissa suunnitelmat 
ovat valmiina, mutta uusien työntekijöiden hankinta 
on osoittautunut vaikeaksi, tai jos se on onnistunut, 
niin nämä työntekijät ovatkin pian jättäneet yrityksen 
muiden mielenkiintoisempien mahdollisuuksien vuok-
si, Mironov analysoi tilannetta.  
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JÄSENYRITYS ANCOR

Teollisuuden klusterit, kuten Pietari, asettavat omat 
paineensa kilpailla työvoimasta. Tämän takia kilpai-
luun tulee valmistautua huolellisesti. Venäjän markki-
noiden riittävä tuntemus, osaavan työvoiman sitout-
tamisen haasteiden ja hakijoiden kasvavien odotusten 
huomioon ottaminen sekä oikein suunniteltu HR-stra-
tegia mahdollistavat liiketoiminnan menestyksekkään 
kasvun Venäjällä.

Tulevaisuuden näkymät 
Mironovin mukaan Venäjän väestörakenne ei merkit-
tävästi muutu lähitulevaisuudessa. Liike-elämässä 

kohdataan myös jatkossa työvoiman saatavuudesta 
johtuvia ongelmia. Työvoiman liikkuvuus ja työn pe-
rässä muuttaminen tulevat kasvamaan, työntekijöiden 
vaihtuvuus säilyy suurena, ja työntekijöitä on haasta-
vaa motivoida pysymään työpaikoissaan. 
     ANCORin ennusteiden mukaan IT, teollisuus ja tek-
niikka ovat aloja, joilla työntekijöistä on eniten pulaa 
Venäjällä, ja näiden alojen osaajien tarpeen odotetaan 
vain kasvavan. Näin ollen markkinoilla säilyy jatkos-
sakin tilanne, jossa työnantajat joutuvat kilpailemaan 
työntekijöistä. ••
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UUTISIA

Venäjä jatkaa vuonna 2014 Ukrainan kriisin myötä 
asetettuja elintarvikkeiden tuonnin rajoituksia vuoden 
2021 loppuun. Venäjä on jatkanut tuontikieltoa vuoden 
kerrallaan. Myös EU on pitänyt Ukrainan kriisistä 
johtuvat pakotteet voimassa jatkaen niitä puoli vuotta 
kerrallaan.
     Rajoitteiden kohteena ovat EU, Yhdysvallat, Ka-
nada, Australia, Norja, Albania, Montenegro, Islanti, 
Liechtenstein ja Ukraina. Brexitin myötä listalle on nyt 
lisätty erikseen Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti, selviää 
uutispalvelu RBK:sta.

Helmikuussa yhtiön tehdas Moglinossa, Pihkovassa sai 
korkea-arvoisia vieraita. Tuotantoon kävivät tutus-
tumassa Venäjän pääministeri Mihail Mišustin sekä 
Venäjän johtoa.
     Nor-Maali on Pihkovan tehdasinvestoinnin jälkeen 
kasvattanut myyntiverkostoaan Venäjällä muun 
muassa Pietariin, Moskovaan, Krasnodariin ja Jekate-
rinburgiin. Vuoden 2021 aikana verkosto kasvaa jälleen 
uusiin kaupunkeihin.
     Nor-Maalin tuotteita käyttävät venäläiset suuryrityk-
set kuten Lukoil ja Gazprom. 

Venäjä jatkaa elintarvikkeiden tuontikieltoa vuoden 2021 loppuun

Veneretkiä tarjoava yritys hankki siperialaisen hydrokopterin - toistaiseksi ainoa Suomeen myyty kappale

Nor-Maalilla vahva vuosi Venäjällä - pääministeri Mišustin ja Venäjän johtoa vieraili tehtaalla Pihkovassa

Venäjä on jatkanut tuontikieltoa vuoden kerrallaan.

Yhtiö jatkaa kasvuaan Venäjällä ja Euraasian talousliiton alueella.

Pohjanmaalainen veneretkiä tarjoava West Coast RIB Charter on 
vahvistanut kalustoaan venäläisellä Sever 750K -hydrokopterilla. 
Kyseessä on ilmapotkurilla varustettu kulkuneuvo, joka kulkee niin 
vedessä kuin jäällä ja tarjoaa näin mahdollisuuden elämysmatkai-
luun ympäri vuoden.
     Kyseinen hydrokopteri on toistaiseksi ainoa Suomeen myyty 
kappale. Sen voimanlähteenä on 430 hevosvoiman V8 Chevrolet 
-moottori ja se on rekisteröity kymmenelle henkilölle. Aluksessa on 
lämmitetty hytti.

Hydrokopteri kulkee niin vedessä kuin jäällä.

Valtiollisen jäteoperaattorin tulee mahdollistaa lajittelu puolelle venäläisistä vuoden 2021 kuluessa

Venäjän hallitus on vaatinut valtiolliselta jäteoperaattorilta REO:lta 
tuloksia lajitteluasteen nostamiseksi. Vielä ensimmäisellä vuosinel-
jänneksellä lajittelun edellyttämät keräysastiat olivat käytettävissä 
vain 26 % venäläisistä, mutta hallitus haluaa REO:n nostavan osuu-
den tänä vuonna 42 %, kertoo uutissivusto RBK.
     Käytännössä tämä tarkoittaa investointeja lajitteluastioihin. REO:n 
tilastojen mukaan Venäjällä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 92 
000 lajitteluun tarkoitettua keräysastiaa, mutta koko maan katta-
miseksi niitä tarvitaan 420 000. Kustannuksiksi arvioidaan 5,2 milj. 
ruplaa.

Venäjä tarvitsee vielä moninkertaisen määrän lajitteluastioi-
ta keräyksen toteuttamiseksi.



11  

UUTISIA

Venäjän talouskehitysministeriö harkitsee ajoneu-
voveron laskemista tai poistamista kokonaan ympä-
ristöystävällisiltä ajoneuvoilta, kuten kaasuautoilta. 
Ajoneuvovero määräytyy tällä hetkellä moottorin tehon 
perusteella alueellisesti. 
     Venäjällä oli heinäkuussa 2020 rekisteröitynä 53 mil-
joonaa autoa, joista 155 000 oli kaasukäyttöisiä. Izvesti-
jan mukaan Venäjällä käytetään vuosittain 70 miljoonaa 
tonnia bensaa ja dieseliä. Energiatehokkuuden tehosta-
miseksi tehtävien toimien arvioidaan laskevan polttoai-
neiden käyttöä 11 miljoonalla tonnilla vuodessa.

Rakennusyhtiö SRV rakentaa kansain-
väliselle urheiluketjulle, Decathlonille, 
3460,6 neliömetrin myymälärakennuk-
sen Mytištšiin, Moskovaan. Mytištši on 
voimakkaasti kasvava alue Moskovan 
pohjoisosissa.
     Rakennus nousee SRV:n rakentaman 
4Daily-kauppakeskuksen viereen ulit-
sa Mira -kadun varrelle tontille, jonka 
SRV oli jo aiemmin hankkinut alueen 
jatkokehittämistä varten.
     Myymälän rakentaminen on alkanut 
joulukuussa 2020 ja se valmistuu 
elokuussa 2021. Decathlonilla on tällä 
hetkellä 18 myymälää eri puolilla 
Moskovaa. 

Venäjällä pohditaan ajoneuvoveron uudistamista ympäristöystävällisiä autoja suosivaksi

SRV rakentaa urheiluketju Decathlonille myymälärakennuksen Moskovaan

Venäjä tähtää kaasuautojen osuuden kasvatta-
miseen.

Uusi myymälä avaa ovensa elokuussa.

Venäjä päätti avata Suomen kansalaisille ja Suomessa 
oleskeluluvalla asuville pääsyn Venäjälle lentoteitse 
Moskovan ja Pietarin kautta hallituksen 25.1. julkaise-
malla määräyksellä.
     Suomalaiset voivat jälleen hakea kaikkia viisumityyp-
pejä Venäjälle. Ainoana poikkeuksena ovat sähköiset vii-
sumit, joiden myöntäminen on yhä keskeytetty Venäjän 
hallituksen erillisellä päätöksellä.
     Venäjälle saapuessaan on näytettävä venäjän- tai 
englanninkielinen todistus negatiivisesta koronatestis-
tä, jonka näyte on annettu korkeintaan kolme vuoro-
kautta aikaisemmin.

Venäjän suurlähetystö ilmoitti tammikuussa: Venäjälle voi taas hakea kaikkia viisumeita

Venäjä salli tammikuun lopulla matkustamisen 
Suomesta lentoteitse Moskovaan ja Pietariin.
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Mitä uusia mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa avautuu, kun koronapandemia saadaan 
kuriin? Miten työn tekemisen tavat ovat muuttuneet yrityksessänne viimeisen vuoden aikana ja jääkö niistä 
jotain pysyvää toimintaanne? Miten johtaminen on muuttunut? Mitkä ovat viimeisen vuoden opit?   Mitä uusia 
mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa avautuu, kun koronapandemia saadaan kuriin? Miten 
työn tekemisen tavat ovat muuttuneet yrityksessänne viimeisen vuoden aikana ja jääkö niistä jotain pysyvää 
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johtaminen on muuttunut? Mitkä ovat viimeisen vuoden opit?   

1. Mitä uusia mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän 
välisessä kaupassa avautuu, kun koronapande-
mia saadaan kuriin? 

Venäjän verkkokauppa oli vuonna 2020 todella huimas-
sa kasvussa. Lähteestä riippuen kasvua vuoteen 2019 
verrattuna tuli 30–56 %. Huomionarvoista on se, että 
erityisesti vanhempien ostajien osuus kasvoi viime 
vuonna ja ostamisen helppouden löydettyään, paluuta 
vanhaan tuskin on. Eli verkkokauppiaiden on nyt mah-
dollista tavoittaa entistä vanhempia ja ostovoimaisem-
pia kohderyhmiä.  
     Toinen verkkokaupan trendi on ruoan verkkokaup-
pa, joka kasvoi viime vuonna räjähdysmäisesti ympäri 
maailmaa. Venäjällä ruoan verkkokaupan ympärille on 
jo kehittynyt useita eri alustoja (esimerkiksi Yandexilta 
ja Sberbankilta) ja myös markkinapaikka Ozon.ru on 
panostanut todella paljon elintarvikkeiden myyntiin 
alustalla.  
     Venäjä on myös "auennut" rajoituksistaan Suomea 
nopeammin, joten esimerkiksi HoReCa-alan tuotteita 
myyvien yrityksien tulisi suunnata katseensa myös 
Venäjälle, jossa kahvilat, ravintolat sekä baarit ovat 
auenneet. 

TEEMA

MUUTOS 
on aina mahdollisuus

Mikael Krasnov,  
Growthsulting Groupin 
toimitusjohtaja

2. Miten työn tekemisen tavat ovat muuttuneet 
yrityksessänne viimeisen vuoden aikana ja jääkö 
niistä jotain pysyvää toimintaanne? 

Verkkotapaamiset ovat tulleet erittäin tutuiksi ja 
samalla totta kai fyysiset tapaamiset ja tapahtumat 
ovat olleet lähes nollassa. Varmaankin etätapaamisis-
ta tulee uusi normi, mutta uskon itse myös fyysisten 
tapaamisten tärkeyteen. 

3. Miten johtaminen on muuttunut? 

Suomen päässä mikään ei ole muuttunut, mutta 
Venäjän pään yhteistyökumppaneiden kanssa viesti-
minen on ollut hankalaa, ja heidän ohjaaminen on ollut 
entistä intensiivisempää. 

4. Mitkä ovat viimeisen vuoden opit? 

Pitää takoa kun rauta on kuumaa. On ollut hienoa olla 
mukana todella monen yrityksen kasvussa ja kansain-
välistymisessä näin haastavina aikoina!

Mitä kulunut poikkeuksellinen vuosi opetti
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1. Mitä uusia mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän 
välisessä kaupassa avautuu, kun koronapande-
mia saadaan kuriin?  

Lisääntyneen säästämisen ja patoutuneen kuluttaja-
kysynnän purkautuminen luonee markkinoille posi-
tiivisen vireen. Kodista on tullut elämän keskipiste 
– työpaikka, koulu, päiväkoti, lomakohde, ravintola, 
viihdekeskus ja kuntosali. Mikäli tämä trendi säilyy 
edes osittain myös pandemian jälkeen, niin koteihin ja 
asumiseen panostetaan jatkossakin enemmän. Myös 
verkkokaupan ja etänä ostettavien ja kulutettavien 
palveluiden suosion kasvu luo uusia mahdollisuuksia.

2. Miten työn tekemisen tavat ovat muuttuneet 
yrityksessänne viimeisen vuoden aikana ja jääkö 
niistä jotain pysyvää toimintaanne?  

Toimihenkilöiden laajamittainen siirtyminen etätöihin 
vuonna 2020 on muuttanut pysyvästi suhtautumista 
etätyöskentelyyn. Tämä korostuu etenkin Pietarissa ja 
Moskovassa, joissa päivittäiseen työmatkaan voi kulua 
jopa tunteja. Esimiehet ja alaiset ovat yhdessä etsineet 
sopivaa tasapainoa etä- ja lähityöskentelyn välille. 
Moni tehtävänkuva on sellainen, että töitä on mah-
dollista tehdä täysin etänä – ja näin moni tekeekin. On 
ollut mukava huomata, että virtuaalinen kanssakäy-
minen on parhaimmillaan jopa edistänyt yhteistyötä 
eri yksiköidemme välillä, kun kaikki osapuolet ovat 
samalla viivalla, eikä kellään ole fyysisen läsnäolon 
tuomaa kotikenttäetua. Virtuaalisesta tiimistä on 
tullut normi, ei poikkeus. Siksi maantieteen ja fyysisen 

sijainnin asettamat reunaehdot ovat hälventyneet. 
Toimivassa etätyöskentelyssä on olennaista harmoni-
soidut IT-ratkaisut. 

3. Miten johtaminen on muuttunut? 

Kun tavataan vähemmän tai joissain tapauksissa ei 
ollenkaan, luottamuksen ja viestinnän rooli korostuu. 
Esimiehen on erityisen tärkeää olla säännöllisesti yh-
teydessä tiimiläistensä kanssa, niin porukalla kuin hen-
kilökohtaisesti, ja yrittää kuunnella tuntoja herkällä 
korvalla. Tässä ovat apuna kaikki mahdolliset kanssa-
käymisen kanavat – Teams-palaverit ja -chatit, What-
sApp, sähköposti ja puhelin. Teams-palaverit tutun, 
mukavan porukan kesken ovat usein päivän piristys, 
kun pidetään kamerat päällä ja annetaan huumorinkin 
kukkia. Myös säännölliset, kaikille Venäjän työntekijöil-
lemme suunnatut online-tilaisuudet ja tietoiskut ovat 
olleet tärkeässä roolissa yhteishengen ylläpitämisessä. 
Nämä käytännöt jäävät varmasti osaksi uutta normaa-
lia. Ihmisten turvallisuuden täytyy aina olla etusijalla, 
ja myös siksi on ollut tärkeää viestiä kulloinkin voimas-
sa olevat toimintatavat ja rajoitteet koko henkilöstölle 
selkeästi ja oikea-aikaisesti. Koska olemme jo monen 
vuoden ajan harjoitelleet kaupunkien ja maiden välistä 
yhteistyötä etäyhteyksien yli, monilla tiimeillä oli 
onneksi jo kohtalaiset valmiudet siirtyä virtuaalivaih-
teelle. Muutoksessa on ollut myös apua hyvistä analy-
tiikkatyökaluista, joiden ansiosta avainhenkilöillä on 
sijainnista riippumatta ajantasainen ja kattava näkymä 
siihen, missä liiketoiminnassa mennään. 

4. Mitkä ovat viimeisen vuoden opit?

Toimimalla yhtenä joukkueena yllättäviinkin ongelmiin 
keksitään nopeasti parhaat ratkaisut, eikä pyörää 
tarvitse keksiä moneen kertaan. Venäläinen kuluttaja 
on valmis ja halukas hoitamaan asioita internetin väli-
tyksellä, ja yritysten täytyy tähän tarpeeseen vastata. 
Pandemian alkumetreillä lanseeraamamme aihetun-
niste #далеконовместе (#kaukanamuttayhdessä) 
on jäänyt elämään, ja tulee varmasti tsemppaamaan 
meitä jatkossakin.    

Venla Laakkonen,  
YIT:n markkinointi- ja 
myyntijohtaja,  
Asuminen Venäjä
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1. Mitä uusia mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän 
välisessä kaupassa avautuu, kun koronapande-
mia saadaan kuriin? 

Ympäristöpuolella on selvästi vetoa uusiin kiertota-
lousratkaisuihin ja asiakkailla tuntuu olevan kiire saa-
da asioita eteenpäin, joka on ehdottoman positiivista.  

2. Miten työn tekemisen tavat ovat muuttuneet 
yrityksessänne viimeisen vuoden aikana ja jääkö 
niistä jotain pysyvää toimintaanne? 

WOIMAn ratkaisujen myynti ja markkinointi vaatii 
vahvaa asiakaskohtaamista ja vierailuja paikan päällä 
kohteessa, tätä ei pystytä täysin ulkoistamaan saati 

tekemään Teamsin kautta, joten tietty työperäinen 
matkustus on välttämättömyys, mutta matkustus 
tullee muuttumaan muuten radikaalisti entisestä. 
Etätyö on varmasti jatkossa, muillakin, normikäytäntö 
tietyissä rooleissa työskenteleville.

3. Miten johtaminen on muuttunut? 

Tiimin johtaminen on haasteellisempaa siinä mielessä, 
että kommunikointikanavien määrä on kasvanut ja 
lähikontaktit minimoituneet. Yhteisten aktiviteettien 
järjestäminen on myöskin poistunut, joka aiheuttaa 
varmasti tietyissä henkilöissä tunteita. Perusasiat 
pysyy toki aina samana, kuunteleminen, välittäminen 
ja mielenkiintoisten haasteiden antaminen tiimeille.

4. Mitkä ovat viimeisen vuoden opit? 

Johda edestäpäin, älä jää tuleen makaamaan sillä 
tilanne on kaikille sama! Löydä mahdollisuuksia ja 
ole valmis nopeisiin muutoksiin sekä pidä yrityksesi 
toiminta joustavana! Muista, että muutos on aina 
mahdollisuus.  

Henri Kinnunen,  
WOIMA Corporationin 
toimitusjohtaja

Andrey Malkki,  
Kivisammon  
toimitusjohtaja

1. Mitä uusia mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän 
välisessä kaupassa avautuu, kun koronapande-
mia saadaan kuriin? 

Talouden elpyminen on aina mahdollisuuksien paikka, 
joten tässäkin tapauksessa suomalaisille yritykselle 
aukea mahdollisuus käydä asiakkailla Venäjällä ja sol-
mia uusia kauppoja. 

2. Miten työn tekemisen tavat ovat muuttuneet 
yrityksessänne viimeisen vuoden aikana ja jääkö 
niistä jotain pysyvää toimintaanne? 
 
Etätapaamiset asiakkaiden kanssa on tuonut meille 
uusia mahdollisuuksia käyttää tehokkaammin työaika.

3. Miten johtaminen on muuttunut? 

Digitaalisten työkalujen käyttö on tehostanut johta-
mista. 

4. Mitkä ovat viimeisen vuoden opit? 

Digitalisaatio on meidän kaikki. =)
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jotain pysyvää toimintaanne? Miten johtaminen on muuttunut? Mitkä ovat viimeisen vuoden opit?   Mitä uusia 
mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa avautuu, kun koronapandemia saadaan kuriin? Miten 
työn tekemisen tavat ovat muuttuneet yrityksessänne viimeisen vuoden aikana ja jääkö niistä jotain pysyvää 
toimintaanne? Miten johtaminen on muuttunut? Mitkä ovat viimeisen vuoden opit?   Mitä uusia mahdollisuuksia 
Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa avautuu, kun koronapandemia saadaan kuriin? Miten työn tekemisen ta-
vat ovat muuttuneet yrityksessänne viimeisen vuoden aikana ja jääkö niistä jotain pysyvää toimintaanne? Miten 
johtaminen on muuttunut? Mitkä ovat viimeisen vuoden opit?   

TEEMA

1. Mitä uusia mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän 
välisessä kaupassa avautuu, kun koronapande-
mia saadaan kuriin?  

Venäjä on varmasti jatkossakin tärkeä kauppakump-
pani ja toivottavasti menestymisen mahdollisuuksia 
avautuu yrityksille huolimatta poliittisen ilmapiirin 
olennaisesta kiristymisestä viime kuukausina, mistä 
olen kyllä huolissani. 
     Suomalaiseen laatuun, osaamiseen ja työkulttuuriin 
luotetaan. Uskoisin uusia mahdollisuuksia avautuneen 
ja avautuvan edelleen perinteisesti vahvojen Venäjän 
vientialojen, kuten koneiden ja laitteiden, kemikaa-
lien sekä puu- ja paperituotteiden ohella, uusille 
vientialoille kuten vaikkapa digitaalisten palveluiden, 
digiteknologian sekä terveysalan yrityksille. Lisäksi 
Suomen maantieteellinen asema mahdollistaisi meille 
hyvän aseman digitaalisen kaupan logistisena asema-
na idän ja lännen välissä, jos tätä korttia rohkenisimme 
voimakkaammin käyttää.

2. Miten työn tekemisen tavat ovat muuttuneet 
yrityksessänne viimeisen vuoden aikana ja jääkö 
niistä jotain pysyvää toimintaanne?  

Käynnistimme koronaviruspandemian alkaessa 
mittavan määrän erilaisia varotoimia työntekijöiden 
terveyden turvaamiseksi. Toimimme yhdessätoista 
maassa, joten seurasimme maiden antamia ohjeistuk-
sia ja päivitimme toimintaohjeita niiden mukaisesti. 
Matkustaminen vähennettiin minimiin. Esimerkiksi 
tehtailla ja laboratorioissa työskentelevät työntekijät 

jatkoivat töitä normaalisti tiukkojen terveysturvallis-
ten ohjeiden mukaan. Toimistotyöntekijät siirtyivät 
pääsääntöisesti etätöihin. Tehtävissä, jotka vaativat 
fyysistä läsnäoloa, otettiin käyttöön entistä tarkem-
mat hygienia- ja suojauskäytännöt. Seurasimme lisäksi 
mahdollisia altistumisia tarkasti. Siirtyminen uudenlai-
siin työn tekemisen tapoihin kävi nopeasti, Teamsin ja 
muiden sovellusten käyttö omaksuttiin osaksi arkea, 
toki myös tilanteen pakosta.   
     Uskon, että hybridimalli, jonkinlainen toimistolla 
työskentelyn ja etätyöskentelyn yhdistelmä, jää käyt-
töön pandemian jälkeen. Liikematkustaminen luulta-
vasti vähenee pysyvästi. 

3. Miten johtaminen on muuttunut? 

Etäjohtamisessa viestinnän rooli on korostunut 
entisestään. Olemme lisänneet pandemian aikana 
viestintää muun muassa järjestämällä enemmän 
sisäisiä webinaareja ja infoja esimiehille. Siirryimme 
pandemian alkaessa käyttämään Teamsiä ja otimme 
Teams-neuvotteluhuoneet käyttöön. 
     Kiinnitimme johtamisessa entistä enemmän huo-
miota työntekijöiden hyvinvointiin. Ja toki, onhan 
johtaminen haastavampaa vain ruudun takaa, ja itse 
ainakin kaipaan paitsi suunniteltuja myös satunnaisia 
fyysisiä kohtaamisia työpaikalla.

4. Mitkä ovat viimeisen vuoden opit?? 

Toki monin tavoin haastava viime vuosi osoitti, että 
työt hoituvat myös etänä ja saamme tuloksia aikaan. 
Pandemia vauhditti digitalisaatiota ja nopeutti esimer-
kiksi myynnin ja tuotannon suunnittelun prosesseja. 
Pidän tästä huolimatta itse enemmän kasvokkain 
työskentelystä, ja odotan sitä, että pääsemme jälleen 
palaamaan toimistolle.   

Elisa Markula,  
Tikkurilan  
toimitusjohtaja



16  VENLA  / SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KAUPPAKAMARI

ASIANTUNTIJAN PALSTA

Jekaterinburgissa työskentelevä 
Elena Kozhevnikova on ollut 
Suomalais-Venäläisen kaup-

pakamarin itäisimmän toimipisteen 
palveluksessa sen avaamisesta 
lähtien, yli 13 vuoden ajan. Kozhev-
nikovalla on pitkä kokemus alueen 
yritysten tarpeista, teollisuuden 
keskittymistä, tulevaisuuden näky-
mistä, ja ennen kaikkea suomalai-
syritysten mahdollisuuksista mark-
kinoilla. Hän toimii kauppakamarin 
vanhempana yritysneuvojana ja 
aluetoimiston ainoana työntekijänä. 
Monelle herää ensimmäisenä ajatus, 
että eikö moisen työn tekeminen 
yksin ole yksitoikkoista, mutta Koz-
hevnikova vastaa heti, että ei. Hän 
pitää kotikaupungistaan ja työnku-
vastaan. 
     - Kun saan tehdä päivittäin 
töitä mielenkiintoisten ihmisten ja 
yritysten kanssa, en tunne oloani 

yksinäiseksi. Työssä ei ehtisikään 
tylsistymään, koska mielenkiintoista 
tekemistä on niin paljon. Päivittäi-
nen yhteydenpito toisiin kauppa-
kamarin työntekijöihin saa minut 
tuntemaan kuin kollegat olisivat 
viereisessä toimistohuoneessa, ihan 
seinän takana, Kozhevnikova kertoo. 
     Kozhevnikovan tehtävä on edes-
auttaa suomalaisyrityksiä menes-
tymään Venäjällä myös perintei-
sempien metropolien, Pietarin ja 
Moskovan ulkopuolella. Kun kysyn 
Kozhevnikovalta onnistumisia työu-
ran varrella, hän mainitsee tehtyjä 
sopimuksia Sotshissa, Finnairin len-
toliikenteen avautumisen Jekaterin-
burgiin ja matkat Kazaniin, Novosi-
birskiin ja Samaraan. Kozhevnikovan 
työ ei siis ole ennen pandemian 
alkua ollut vain toimistossa istumis-
ta, vaan siinä on päässyt näkemään 
maata monelta suunnalta. 
     Vaikka pandemiatilanteen 
jatkuminen on monelle turhaut-
tavaa, osaa Kozhevnikova nähdä 
asian valoisat puolet. Hän sanoo, 
että koska työmatkailu ja fyysisten 
tapahtumien järjestäminen ovat 
vähentyneet, ehtii online-muodossa 
tapaamaan useampia ihmisiä, ja 
kohtaamiset ovat olleet antoisia. 

Oikeastaan yhteydenottoja on tullut 
vain aiempaa enemmän.  
     - Aika, jota parhaillaan elämme, 
haastaa meitä, mutta se tarjoaa 
myös mielenkiintoisia mahdolli-
suuksia kehittää omaa työskentelyä. 
Vaikeammat ajat tulee osata nähdä 
uusin silmin. Kaupankäynti ei pysäh-
dy pandemian aikana, eikä voikaan 
pysähtyä, Kozhevnikova toteaa.

Kauppakamarin 
vanhempi yritys-
neuvoja Elena 
Kozhevnikova 
inspiroituu työs-
sään erilaisista 
asiakaskohtaami-
sista. 

Jekaterinburgissa luotetaan 
suomalaiseen osaamiseen

Jekaterinburg on nykyaikainen 
liike-elämän keskus Uralilla, 
joka sijaitsee strategisesti mer-
kittävien Euroopan ja Aasian 
välisten kuljetusreittien varrella. 
Jekaterinburg oli aiemmin 
suljettu ulkomaailmalta siellä si-
jainneen puolustusteollisuuden 
takia. Nykyään kaupunki on yksi 
Venäjän suurimmista teollisuus-
keskittymistä, sekä tieteen ja 
koulutuksen keskus. Alueella 
kiinnitetään runsaasti huomiota 
kiertotalouteen ja ympäris-
tönhuoltoon. Jekaterinburgia 
voidaan perustellusti kutsua 
Venäjän kolmanneksi tärkeim-
mäksi bisneskaupungiksi. 
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Kozhevnikova ja Suomi
Kozhevnikova on vieraillut useasti Suomessa. Hän 
kuvailee itseään rauhalliseksi ja samaistuu monessa 
mielessä suomalaisiin. Myös suomalainen musiikki 
ja elämä luonnon läheisyydessä viehättävät kaup-
pakamarin konkaria. Kuitenkaan eroavaisuuksilta ei 
täysin vältytä. Kozhevnikova kertoo todenneensa, 
että suomalaiset ovat ensivaikutelmaltaan hieman 
varautuneita, mutta itse asiassa erittäin vastuun-
tuntoisia. Suomalaiset eivät puhu lämpimikseen, 
vaan tarkoittavat sitä, mitä sanovat. 

Kozhevnikovan saa eniten innostumaan työstään 
juuri erilaiset kohtaamiset yritysedustajien, dele-
gaatioiden ja muiden asiakkaiden kanssa. Jokaisella 
yrityksellä on omat sisäiset ja ulkoiset prosessinsa, 
mikä tekee yrityksestä ainutlaatuisen. Aina keskus-
telut eivät ole helppoja, mutta ne ovat joka kerta 
mielenkiintoisia. Erityisesti Kozhevnikova iloitsee 
voidessaan auttaa suomalaisyrityksiä alkuun Venä-
jän-kaupassa. Työn suola on sen vaihtelevuus, sillä 
jokainen kohtaaminen on omanlaisensa.

ASIANTUNTIJAN PALSTA

Teksti  Mataleena Ikonen Kuva Suomalais-Venäläinen kauppakamari

Ympäristönhuolto ja 
liiketoimintamahdolli-
suudet
Vaikka suomalaisyritysten suurim-
mat keskittymät sijaitsevat Pieta-
rissa ja Moskovassa, on suomalai-
silla Jekaterinburgissa hyvä maine. 
Suomalaiseen laatuun luotetaan, 
ja jalansijaa on jo laajasti useilla eri 
sektoreilla. Jekaterinburgissa on 
toiminut yli 50 suomalaisen yrityk-
sen edustustoa tai jakelijaa. Tätä 
valttikorttia kannattaa hyödyntää 
myös tulevaisuudessa. Kilpailua 
kuitenkin löytyy, sillä monet etenkin 
eurooppalaiset yritykset ovat löytä-
neet tiensä tähän alati uudistuvaan 
teollisuuskaupunkiin. 
     Jekaterinburgissa meneillään 
olevat teollisten tuotantolaitosten 
modernisointiprojektit liittyvät 
suurelta osin ympäristönhuoltoon. 
Kiertotalous on tärkeä teema, jonka 
Kozhevnikova näkee mahdollisuu-
tena suomalaisille toimijoille. Tässä 
perinteisessä kaivosteollisuuden 
kaupungissa on kiinnostuttu jäte-
huollosta ja ympäristöystävällisem-
mästä energiantuotannosta. Trendi 
näkyy myös muualla Venäjällä. Esi-
merkiksi ilmanlaatuun on kiinnitetty 
huomiota, joten Jekaterinburgin il-
maa aiemmin saastuttaneet tehtaat 
on siirretty kaupungin ulkopuolelle, 
ja niihin on asetettu suodattimia.  
     Alueella on kuitenkin edelleen 
saasteita, ja tavoitteena on vähen-
tää alueella toimivien teollisuus-
laitosten päästötasoja nykynor-
meja vastaaviksi. Kaupunki jatkaa 
uudistustöitään myös kaupungin 
yleisilmeen eteen. Kozhevnikova tie-
tää suomalaisten toimijoiden olleen 
mukana uudistamisprojekteissa, ja 
toivoo heidän tuovan omaa osaa-
mistaan mukaan myös jatkossa. 

Elena Kozhevnikovan mukaan Uralin pääkaupungiksi kutsuttua Jekaterinburgia kannattaa 
seurata tarkasti, koska sen teollisuuskeskittymässä on jatkuvasti käynnissä erilaisia moderni-
sointiprojekteja niin teollisuudessa kuin kiertotaloudessakin. Suomalaiset yritykset ovat solmi-
neet siellä merkittäviä kauppasopimuksia.

Kozhevnikova vieraili Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 2008, 
jolloin hän oli delegaatioineen Vaasan Asuntomessuilla.
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Tapahtumien ja tapaa-
misten keskus
Kozhevnikova suhtautuu tulevaisuu-
teen valoisin mielin. Hän on nähnyt, 
miten Jekaterinburg ja koko Sverd-
lovskin alue on muuttunut viimei-
sen parin vuosikymmenen aikana. 
Kaupunki on vähitellen avautunut 
ja kasvanut. Sverdlovskin alue on 
myös suosittu paikka näyttelytapah-
tumille ja kongresseille. Jekaterin-
burgissa sijaitsee Uralin modernein 

Vuonna 2019 käytiin delegaation kanssa Ufassa. 

ASIANTUNTIJAN PALSTA

messukeskus Jekaterinburg Expo. 
Kaupunki toimi yhtenä vuoden 2018 
jalkapallon MM-kisojen kisakau-
punkina, ja oli ehdolla Expo 2020 
-maailmannäyttelykaupungiksi. 
     Jekaterinburgissa järjestettäi-
siin normaalioloissa fyysisiä Team 
Finland -vienninedistämisvierailuja. 
Näistä matkoista on aiemmin saatu 
erinomaista palautetta. Asiakkaat 
ovat kiitelleet erityisesti Suoma-
lais-Venäläistä kauppakamaria on-
nistuneista tapaamisista ja tapahtu-

majärjestelyistä. Juuri Sverdlovskin 
alueella on solmittu monia mer-
kittäviä sopimuksia. Syksyllä 2020 
kauppakamari järjesti ensimmäisen 
virtuaalisen vierailun Tjumeniin, ja 
kuluvalle vuodelle suunnitellaankin 
matkoja etäyhteyksin. Kozhevnikova 
iloitsee saavutetusta menestykses-
tä, ja odottaa kaikesta huolimatta 
kovasti aikaa, jolloin matkailu on 
taas turvallista. Tapaamisia ja vierai-
luja on varmasti tulossa. ••
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Pohjois-Eurooppa houkuttaa  
harjaantuneita maailmanmatkailijoita

Teksti Patrik Saarto Kuva Easy Travel

Matkailuala odottaa yhä epätietoisena koronapandemian kukistumista. 
Monien on matkustettava poikkeusoloissakin, mikä on luonut korvaavia 

mahdollisuuksia Easy Travelille Helsingin ja Pietarin välille.

On vuosi 2005. Murmanskilaissyntyinen 
Alexander Sirota on valmistunut Rovanie-
men ammattikorkeakoulusta matkailualalle 
ja perustaa oman yhden hengen yrityksen. 

Kokemusta on jo karttunut kalastusmatkojen järjestä-
misestä Kuolan niemimaalle, mutta nyt kohderyhmä-
nä ovat venäläiset, jotka haluavat Lappiin viettämään 
vuodenvaihteen juhlia. 

Viisi vuotta myöhemmin Lappi ei enää riitä, eikä 
vuodenvaihteen pääsesonkikaan. Yhteistyökumppanit 
tarvitsevat Sirotan asiantuntemusta ympäri vuoden. 
Sirota muuttaa etelään Helsingin seudulle ja laajentaa 
kesäsesonkiin, valikoimissa on mökki- ja kalastusretkiä 
sekä kaupunkikierroksia. Pian matka-
kohteisiin tulevat mukaan Ruotsi, Norja 
ja Tanska, sillä kasvanut kansainvälinen 
asiakaskunta haluaa nähdä muutakin 
kuin Suomen. 

Näin kasvoi matkailualan yritys Easy 
Travel. Tänä päivänä Sirotan johtamas-
sa yrityksessä työskentelee 14 ihmistä 
kuudessa kaupungissa Pohjoismaissa ja 
Baltiassa. Yritys toimii B2B-segmentissä 
toteuttaen matkoja avaimet käteen -periaatteella Suo-
meen, Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Viroon, 
Latviaan ja Liettuaan.

- Tavoitteenamme on järjestää parhaat mahdolliset 
elämykset Pohjoismaissa, Sirota lupaa.

Easy Travelin asiakaskunnasta kolmannes tulee 
Venäjältä. Muita suurimpia asiakasalueita ovat Kes-
ki-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja arabimaat. Sirotan 
mukaan Pohjois-Eurooppa houkuttelee matkailijoita, 
jotka ovat jo kiertäneet Keski- ja Etelä-Euroopan suosi-
tuimmat kohteet. 

- Tänne tulevat matkustajat ovat ”matkustamisen 
ammattilaisia”, he ovat matkailleet paljon ennen tänne 
tuloaan. He haluavat jotakin erikoista ja tässä Pohjois-
maat ovat hyvä tuote, Sirota kuvailee. 

Ei liene yllätys, että pohjoiseen vetää ennen kaikkea 
luonto. Pohjoismaissa on myös turvallista ja ihmiset 
tutkitusti maailman onnellisimpia. Talvisin monet jät-

tävät kaupunkien pölyt taakseen ja suuntaavat Lapin 
luontoon nauttimaan erilaisista aktiviteeteista, kesällä 
matkataan enemmän Baltiaan ja kierretään useam-
massa maassa kerralla. Samassa rytmissä liikkuvat 
myös Easy Travelin Suomen työntekijät Rovaniemen ja 
Helsingin toimistojen välillä.

Erojakin Pohjoismaista löytyy. Sirotan mukaan Suo-
men Lappi tarjoaa tällä hetkellä parhaan matkailuinf-
ran Ruotsin ja Norjan Lappiin verrattuna. Norjassakin 
on viime vuosina alettu panostaa pohjoiseen.

Suomi on talven ykkösmaa
Venäläiset asiakkaat painottuvat 
edelleen vuodenvaihteen seson-
kiin. Tuon parin viikon juhlakauden 
ajaksi asiakkaita tuli ennen korona-
pandemiaa vuosittain 2000-2500. 
Matkat ovat perhelomia, joilla 
tavataan joulupukkia sekä ajetaan 
huskyillä, poroilla ja moottorikel-
koilla.

Suurin osa Easy Travelin venä-
läisistä asiakkaista istuu Moskovassa. Suomen lähi-
alueilta, kuten Pietarista, ei asiakkaita juuri tule, sillä 
Suomi on heille niin tuttu, monilla on Suomen puolella 
mökkejäkin. Moskovasta ja Moskovan kautta sen sijaan 
tullaan matkatoimistojen asiakkaina.

- Suomesta on aika vahva ja hyvä mielikuva. Kun pu-
hutaan talvesta, yleensä Suomi tulee aina ensimmäise-

Perustettu 2005

Henkilöstö 14

Liikevaihto 7 milj. €

Easy Travel
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nä. Moskovassa on paljon lunta, mutta se on erilaista, 
ja monet haluavat päästä Moskovasta pois oikeaan 
talveen, Sirota naurahtaa.

Mielikuviin ja matkailuun vaikuttavat tietysti myös 
kansainvälinen politiikka ja Venäjän taloudellinen 
tilanne. Suomi on EU:n jäsen, mutta asiakkaat näkevät 
Suomen ystävällismielisempänä maana kuin vaikkapa 
Saksan tai Ranskan. Ukrainan kriisi vaikutti negatiivi-
sesti paitsi kansainvälisiin suhteisiin, myös venäläisten 
kotitalouksien ostovoimaan, joka oli alkanut heikentyä 
jo kriisiä aikaisemmin. 

Tämän vuoksi Easy Travel on viime vuosina panos-
tanut muihin markkinoihin. Venäjällä on tutut vakioasi-
akkaat ja markkinointi tapahtuu pitkälti suosittelujen 
kautta. Kilpailuetuna Easy Travelilla 
on venäjänkielentaitoinen henkilöstö. 
Venäläinen ymmärtää, mitä toinen ve-
näläinen haluaa ja siksi venäläisasiak-
kaat etsivät mieluiten yrityksiä, joissa 
saa apua venäjäksi, Sirota kuvailee. 
Suhteita pidetään yllä myös rajojen 
ollessa kiinni.

- Nyt kun mitään ei tapahdu, on tär-
keää olla yhteydessä yhteistyökump-
paneihin, puhua pienistä asioista ja muistuttaa, että 
me olemme täällä. Jos he tarvitsevat jotain, olemme 
aina auki ja vielä elossa, Sirota sanoo.

Helsinki-Pietari-Helsinki aukesi syk-
syllä 
Kuten tunnettua, koronapandemia iski ensimmäisenä 
palvelualoille, ennen kaikkea matkailuun. Ala ei ole 
vieläkään päässyt elpymään, eivätkä edes rokotteet 
ole hälventäneet sumua tulevaisuudennäkymien tieltä. 
     - Joka päivä tulee uusia haasteita. En tiedä, mitä 

odottaa kesältä – tuleeko tänne ketään, matkustel-
laanko kotimaassa. Kaikista pahin on epäselvyys. 
Pitäisikö jaksaa vuoden vielä vai mitä pitäisi tehdä? 
Sirota harmittelee. 
     Easy Travel on pärjännyt pitkälti vahvan kassan 
turvin, mutta hanskojakaan ei ole tiputettu. Venäjä 
höllensi kansalaisiltaan matkustusrajoituksia vähitel-
len muun muassa terveys- ja sukulaissyistä johtuvissa 
rajanylityksissä ja ulkomaalaisetkin pääsivät maahan 
erityisluvilla. Tähän saumaan Easy Travel avasi syys-
kuussa minibussiyhteyden Helsingin ja Pietarin välille. 
     - Syyskuusta lähtien tuote on kehittynyt hyvin. 
Meillä on pieniä, kahdeksanpaikkaisia minibusseja, ne 
lähtevät melkein joka päivä täysinä, Sirota kertoo. 

     Matkustajat ovat enimmäkseen 
Suomessa pysyvästi asuvia venäläisiä, 
joiden on hoidettava Venäjällä asioita. 
Monilla on Venäjällä omaisia, kiinteis-
töjä, laskuja ja muuta välttämätöntä ja 
etenkin iäkkäämmät hoitavat terve-
ysasioita mieluiten äidinkielellään 
kotikonnuillaan. Venäjälle lähdetään 
myös ottamaan koronarokote. Venä-
jältä Suomeen on tullut asiantuntijoita 

ja KHL:n väkeä, kuten erotuomareita. Jonkin verran 
kyydissä on ollut myös suomalaisia asiantuntijoita. 
     Vastuullisuus on ollut tärkeällä sijalla palvelussa. 
Easy Travel on ollut matkustajien suhteen tarkka, eikä 
kyytiin ei ole otettu Venäjälle silkkaan hauskanpitoon 
hamuavia bileporukoita. 
     Pandemia jatkuu, mutta seuraava askel on jo selvä. 
Easy Travel aloittaa Easy Express -palvelun, jossa 
samojen autojen kyydissä voi toimittaa dokumentteja 
Venäjälle tai Venäjältä. Tämä auttaa esimerkiksi silloin, 
kun on tarve lähettää oikeanlaisella paperilla ja leimal-
la varustettu sopimus yli rajan. ••
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- pitkän linjan 
Venäjän-kaupan tekijä

Valio lupaa vaihtelua ja iloa ruokapöytään. Tätä tehtävää yritys on toteuttanut 
jo yli sadan vuoden ajan niin Suomessa kuin Venäjällä. Yksi Valion peruspi-
lareista on vastuullisuus, mikä näkyy niin ihmisten, eläinten kuin ympäristön 
hyvinvoinnista huolehtimisena. 

Valion historia Venäjällä 
ulottuu tsaari Nikolai II:n 
aikaan, jolloin koko hovi 
ihastui sen tuotteisiin. Vienti 

alkoi voituotteista, ja on sittemmin 
laajentunut yhä uusilla tuotteilla. 
Nykyisin Venäjällä myydään yli 170 
Valion tuotetta. Yri-
tyksellä on paikallista 
tuotantoa Venäjän 
suurkaupungeissa, 
kuten Pietarissa ja 
Moskovassa. 
     Valio on yli 
110-vuotisen histo-
riansa aikana näh-
nyt paljon Venäjän 
markkinoilla. Valion 
ydinliiketoimintojen 
johtaja Elli Siltala 
tietää 20 Valiolla 
vietetyn työvuoden 
ansiosta hyvin, että 
Venäjän markkinat 
eroavat Suomen 
markkinoista. Venä-
jän maitomarkkinat 
ovat jokseenkin 
epävarmat, minkä 
lisäksi taloudelliset ja 
ulkopoliittiset muutokset ovat aina 
tuoneet oman mausteensa maan 
markkinatilanteeseen.  
     Tulevaisuuden ennakointi ei ole 
koskaan helppoa, mutta haastavaa 

Teksti  Mataleena Ikonen  Kuvat  Valio

se on etenkin tällaisessa epäva-
kaassa ajassa. Ihmiset ovat herkkiä 
reagoimaan hintojen muutoksiin, ja 
toisaalta säästämisen halu on nyt 
kasvanut. Tämä kaikki ennustaa 
kuluttajien toiminnan vähenemistä 
tänä kuluvana vuonna. Hintaherk-

kyys on kuitenkin aina ollut tyypillis-
tä Venäjän markkinoilla.  
     - Toisin sanoen liiketoiminta 
Venäjällä on haastavaa, mutta hyvin 
mielenkiintoista, ja markkinat ovat 

kaikesta huolimatta erittäin lu-
paavat. Venäjän markkinoilla Valio 
edustaakin suomalaista osaamista 
puhtaimman maidon ja hyvinvointia 
edistävien tuotteiden tuotannossa. 
Valion nimestä on tullut venäläisille 
laadun synonyymi. Näin voidaan sa-

noa, että ostamalla Valion tuotteita 
kuluttaja saa varmuuden siitä, että 
hän tekee oikean valinnan sekä itsel-
leen että rakkailleen, Siltala kertoo. 

JÄSENYRITYS VALIO

VALIO
Markkinat tarjoavat haasteita ja mahdollisuuksia
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Elli Siltalalla on Va-
liolla yli 20 vuoden 
työkokemus. Tällä het-
kellä hän toimii Valion 
ydinliiketoimintojen 
johtajana. “Liiketoiminta Venäjällä 

on haastavaa, mutta hy-
vin mielenkiintoista, ja 
markkinat ovat kaikes-
ta huolimatta erittäin 
lupaavat.”
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Koronavuoden vaikutukset 
Vuoden 2020 epidemiologinen tilan-
ne teki kuluttajista entistä tietoi-
sempia siitä, että ruokatuotanto on 
yksi elämän perusedellytyksistä. Ku-
luttajat arvostavat sitä, kun voivat 
epävakainakin aikoina olla varmoja 
elintarvikkeiden saatavuudesta. 
Koronavuonna ihmisten laittaessa 
enemmän ruokaa kotona, myyntiä 
ravintolapuolelta siirtyi eittämät-
tä vähittäiskauppapuolelle. Tämä 
mahdollisti verkkokaupan merkit-
tävän kasvun, millä oli positiivinen 
vaikutus Valion liiketoimintaan. 
Kuitenkin kotoilun oheen haetaan 
elämyksiä ruoasta. 
     - Venäjän, Suomen ja muiden 
maiden markkinoilla vuosien ajan 
tehdyn työn perusteella saatu 
kokemus viittaa siihen, että jopa ta-
louskriisien aikana jokainen haluaa 
maukkaita, laadukkaita ja terveel-
lisiä tuotteita pöytäänsä. Tehtävä-
nämme valmistajana on tarjota juuri 
sellaisia tuotteita. Uskomme, että 
verkkokaupasta tulee yhä tärkeämpi 
asia Venäjän markkinoilla: pandemia 
on mahdollistanut toimituksen ja 
verkkokauppapalveluiden täysimää-
räisen arvostamisen, tietää Siltala.

Nykytrendit Venäjällä
Venäjän markkinoiden kehitys 
seuraa jossain määrin kansainvä-
lisiä trendejä. Ympäristöasioita ja 
terveellistä ruokaa arvostetaan 
aiempaa enemmän. Tältä osin 
Valiolla kehitetään olemassa olevien 
tuotemerkkien valikoimaa, kuten 
Eila laktoosittomia tuotteita, Odd-
lygood-kaurajuomia sekä vitami-
noituja tuotteita. Etenkin kestävän 
kehityksen kysymykset ovat nyt pin-
nalla. Tutkimusten mukaan vuonna 
2019 ekologiaa ja vastuullisuutta piti 
erittäin tärkeänä 64 % venäläisistä, 
mikä on 8 % enemmän kuin vuonna 
2015. 
     - Venäjällä asukkaat ovat huo-
lissaan maaperän, ilman ja veden 
puhtaudesta. Venäläiset pitävät 
myös pakkausten kierrätettävyyttä 
ja kaatopaikkojen vähentämistä tär-
keänä. Olemme aloittaneet kaikkien 
pakkausmateriaalien uudistamisen 
ja korvanneet koko venäläisen 
maidon pakkauksen Tetra Pak 
-kasvipohjaisella pakkauksella, joka 
on valmistettu kasvipolymeerien 
pohjalta, Siltala kertoo.

Venäläiset rakastavat 
Violaa
Viola on yksi Valion Venäjän mark-
kinoiden vahvimmista tuotemer-
keistä. Ajan myötä sulatejuustosta 
tuli niin suosittua, että vuonna 2009 
Moskovan alueella toimintansa 
aloitti Valion oma tehdas, joka on 
erikoistunut nimenomaan Vio-
la-sulatejuustoon. Yhtiö toteuttaa 
säännöllisesti investointihankkeita 
tehtaalla, mikä mahdollistaa tuotan-
tokapasiteetin lisäämisen jatkuvasti 
kasvavan tuotteiden kysynnän 
tyydyttämiseksi.   
     - Venäläisten rakkaus tähän tuot-
teeseen alkoi vuosikymmeniä sitten, 
kun Valiosta tuli virallinen maito-
tuotteiden toimittaja vuoden 1980 
olympialaisiin Moskovassa. Jotkut 
kuluttajat edelleen nostalgisesti 
muistelevat pyöreää purkkia, johon 
tämä juusto pakattiin. Olemme var-
moja, että venäläisten rakkaus tätä 
tuotetta kohtaan ei ole vain tuote-
merkin pitkän historian tulos, vaan 
myös Viola-sulatejuuston korkean 
laadun ja maun tunnustaminen, 
Siltala toteaa tyytyväisenä. ••

JÄSENYRITYS VALIO
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Paljon  
muutakin  
kuin  
edustavia
tiloja

Tarjoamme tilaisuudellesi 
kokonaisvaltaiset palvelut. 
Suomi-Talon keskeinen sijainti, 
historiallinen miljöö sekä viihtyisät ja 
viimeisimmällä kokousteknologialla 
varustetut tilat luovat puitteet 
onnistuneen tilaisuuden 
toteuttamiseen — myös etänä.

OTA YHTEYTTÄ!
+7921 449 0547
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TALOUSKATSAUS

Venäjän talous ja tuonti palau-
tuvat taantumasta vähitellen  
– edessä talouden peruskysymyksiä 

Vesa Korhonen,  

Vanhempi ekonomisti

Suomen Pankin nousevien  

talouksien tutkimuslaitos BOFIT

Talous elpyy maltilliseen 
kasvuun, kotimainen ky-
syntä ja tuonti matalalla
Talousennustamiseen koronaviruk-
sen oloissa sisältyy poikkeuksellista 
epävarmuutta. Keskeisissä ennus-
teissa maailmalla viruksen odote-
taan helpottavan ensi vuoteen tulta-
essa. BOFITin tuore Venäjä-ennuste 
ei ole tässä poikkeus. BOFIT odottaa 
Venäjän BKT:n elpyvän viime vuoden 
ennustettua lievemmästä kolmen 
prosentin notkahduksesta ja kasva-
van tänä vuonna sekä ensi vuonna 
lähes kolmen prosentin vuositah-
dilla. Virusodotuksen ohessa on 
tavanomaisempia ennusteoletuksia. 
Markkinat odottavat öljyn hinnan 
kääntyvän viimeaikaisesta noususta 
loivaan laskuun ja painuvan selvästi 
alle 60 dollariin vuonna 2023. Maa-
ilmantalouden odotetaan kasvavan 
hyvin. Ensi vuonna Venäjän öljyn 
tuotantoa vähentänyt OPEC+-so-
pimus päättyy. Julkisen talouden 
viime vuoden kovan menobuustin 
jälkeen Venäjä kaavailee menojen 
vähenevän reaalisesti hieman tänä 
ja ensi vuonna, jotta budjettivaje 
supistuu. 
     Venäjän tavara- ja palvelutuonti 
väheni lähes 14 % vuonna 2020, 
mutta nuo kaksi lohkoa ovat tietysti 
aivan eri tolalla. Tavaratuonti su-

pistui muutaman prosentin, mutta 
palvelujen tuonti putosi paljon, kun 
siihen sisältyvät venäläisten matkai-
lumenot ulkomailla haihtuivat lähes 
täysin (vuonna 2019 matkailumenot 
olivat 10 % kokonaistuonnista). Ta-
varatuonti elpyy talouden mukana 
ja vähän sitä nopeammin kuten 
aiemminkin laman jälkeen, ja venä-
läisten matkailu toipuu luonnollises-
ti matkustusrajoitusten poistuttua. 
Tuontia on kylläkin vielä lähivuosina 
tuntuvasti vähemmän kuin vuosina 
2011−2014. Keskeinen syy on ruplan 
matalana pysyttelevä kurssi. 
     Yksityinen kulutus on toipunut 
nihkeästi kesästä lähtien, mutta se 
elpyy yhdessä työllisyyden ja tulojen 
palautumisen kanssa. Kulutus nou-
see vuoteen 2023 tultaessa vuo-
sien 2019 ja 2014 tasolle. Julkisen 
talouden palkkojen yleiskorotukset 
pysynevät parin viime vuoden lailla 
inflaation tasalla, kun taas eläkkeet 
nousevat kesän 2018 päätöksen 
mukaisesti noin 2 % inflaatiota 
nopeammin. Viime vuoden lopulla 
alkanut investointien hienoinen toi-
puminen jatkuu. Nousu voi olla vai-
meahkoa, sillä investoimiseen ei ole 
aivan pian kovaa tarvetta teollisuu-
den kapasiteetin käytön oltua viime 
keväästä asti alimmillaan vuosikym-
meneen. Investointitunnelmat ovat 
laimeat, sillä entistä useampi yritys 

näkee Rosstatin kyselyn mukaan 
investointeja rajoittavia tekijöitä 
kuten talouden epävarmuuden ja 
investointien riskit. Kokonaisvien-
nin määrä palaa myös kasvuun, 
joskin nousua rajaavat tänä vuonna 
Venäjän energiaviennin ja mat-
kailutulojen elpymiseen liittyvät 
epävarmuudet. Öljyn osalta vientiä 
tukee OPEC+-tuotantosopimuksen 
päättyminen. Toisaalta lähivuosien 
odotuksia painavat energia-alan ar-
viot öljytuotteiden viennin pysymi-
sestä melko ennallaan ja maakaasun 
viennin varsin maltillisesta kasvusta.

Käsillä on käänteitä sekä 
epävarmuuksia ja sen 
jälkeen talouden perus-
kysymyksiä
Venäjälläkin talous on elpymiskään-
teessä, jossa on riskejä sekä odotet-
tua heikommasta että paremmasta 
kehityksestä tänä ja ensi vuonna. 
Muutaman osan kääntymisnopeus 
vaikuttaa paljon: öljyn ja kaasun 
tuotannon palautumisvauhti viime 
vuoden kuopasta on tuntuva tekijä 
BKT:n elpymistahdissa. Matkustus-
rajoitusten purku sekä koronakriisin 
aikana kotitalouksiin patoutunut ky-
syntä ja kertyneet varat voivat melko 
ripeästi heilauttaa yksityistä kulutus-
ta ja Venäjän kokonaistuontia. 
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     Keskeisin epävarmuus ja ennuste-
riski on kuitenkin koronaepidemian 
pitkittyminen Venäjällä ja maail-
malla. Sen alla taloudet maailmalla 
voivat elpyä odotettua heikommin. 
Öljyn hinnan tuntuva lasku puoles-
taan painaisi Venäjällä yksityistä 

sektoria, julkista taloutta ja tuontia. 
Budjettimenojen tiukka linja voi ke-
ventyä nopeastikin, jos tarve vaatii 
esimerkiksi talouden kehittyessä 
odotettua heikommin. Vaalitkin 
voivat vaikuttaa. Kohonneesta öljyn 
hinnasta koituva öljyverotulojen 

nousu antaa matalan valtionvelan ja 
melko runsaan valtion vararahaston 
päälle lisää menovaraa. 
Ensi vuoden jälkeen talouden kasvu 
hidastuu noin kahteen prosenttiin 
vuonna 2023 ja edelleen kohti ta-
louden pitkän ajan kasvunäkymää. 
Näin arvioidaan, koska tuntuvia 
muutoksia ei oleteta tuossa vai-
heessa tulevan öljyn hintaan tai 
julkisen talouden menoihin eikä 
talouden uudistuksiin esimerkiksi 
viranomaistoiminnan rintamal-
la. Pitkän ajan kasvunäkymä on 
puolestaan madaltunut vähitellen 
pitkälti siksi, että Venäjällä on inves-
toitu vuodesta 2015 alkaen huomat-
tavasti vähemmän kuin 2010-luvun 
alkupuoliskolla. 
     Virusajan jälkeen Venäjällä ja laa-
jalti muualla on edessä budjettiva-
jeen pienentämisen ohella samoja 
talouden peruskysymyksiä kuin 
ennen virusta. Venäjällä tarvetta oli-
si edistyä talouden järjestelmäuu-
distuksissa, joiden periaatteellinen 
lista on edelleen pitkä esimerkiksi 
omistusoikeuksien parantamisesta 
alkaen. Käynnissä on lähinnä vanho-
jen säännösten giljotiiniksi kutsuttu 
sääntelyuudistus, josta päävastuu 
on talousministeriöllä. Venäjän teol-
lisuuden ja yrittäjien liiton (RSPP) 
kyselyissä viranomaisten valvonta- 
ja tarkastustoiminnan paine onkin 
ollut liiketoimintaympäristön ongel-
mien kärkipäässä (hintojen, verojen 
ja työvoiman jälkeen). Korruptoitu-
neimmiksi viranomaisiksi yritykset 
ovat kuitenkin kokeneet lainvalvon-
ta- ja turvallisuusviranomaiset sekä 
myös tuomioistuimet. Niihin eivät 
talousministeriön valtuudet ulotu. 
     Nämä toimintaympäristön 
piirteet koskevat ensisijaisesti 
venäläisiä yrityksiä, mutta ainakin 
epäsuorasti myös ulkomaisia yrityk-
siä, koska ne rajoittavat talouden 
kasvua ja markkinoiden kokoa. 
Näilläkin eväillä Venäjän taloudelle 
ennustetaan toki kasvua, vaikkakin 
jonkin verran hitaampaa kuin esi-
merkiksi ns. Keski- ja Itä-Euroopan 
sekä Balkanin maille.

Venäjän talous elpyy ja kasvaa − kulutus, investoinnit ja 
tuonti varsin matalalla
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Pieni Venäjällä, 
iso Suomessa
Pieni markkinaosuus Venäjällä voi olla merkittävä 
osuus suomalaisyrityksen kokonaisliikevaihdosta on 
fakta, mitä ei pitäisi unohtaa, kun arvioidaan naapu-
rimaamme potentiaalia kauppakumppanina. Tosi-
asioiden tunnustaminen on viisauden alku Venäjän 
kaupassakin. Ja niiden valossa Suomessa ei ole syytä 
laiminlyödä Venäjän markkinoita.

Poliittiset jännitteet ja koronapandemia ovat 
toki viime aikoina vaikeuttaneet Suomen ja 
Venäjän välistä kaupankäyntiä. Julkisessa 
talouskeskustelussa Venäjä tuntuu kuitenkin 
loistavan poissaolollaan. Yrityksetkin puhu-

vat Euroopan elvytyksestä, Kiinan talousihmeestä ja 
Amerikan markkinoiden dynamiikasta ja jopa Afrikan 
noususta, mutta vähemmän Venäjästä – valitettavasti.

Tosiasia on kuitenkin se, että Venäjä on yhä – vai-
keuksienkin keskellä – Suomelle tärkeä kauppakump-
pani. Tullin tavaravientitilastojen perusteella Venäjä on 
Suomen kolmanneksi tärkein kauppakumppani Saksan 
ja Ruotsin jälkeen. Se on kuudenneksi merkittävin vien-
timaamme ja toiseksi suurin tuontimaamme. 

Viimeisen 10 vuoden aikana Venäjän kaupassa 
energiapainottuvan tuontimme arvo on pysynyt lähes 
ennallaan, mutta vientimme arvosta hävisi yli 30 pro-
senttia vuonna 2015, kun Krimin miehitys johti EU:n 
pakotteisiin ja Venäjän vastatoimiin.  Tuolloin suoma-
laisyrityksiäkin koetteli erityisesti Venäjän asettama, 
länsimaisia maataloustuotteita ja elintarvikkeita kos-
keva tuontikielto. Toki EU:n asettamat pakotteet ovat 
vaikeuttaneet Venäjän kaupan rahoittamista ja tietty-
jen teknologiatuotteiden vientiä Venäjälle. 

Tosiasia on, että pakotteiden suorien vaikutusten 
on arvioitu kuitenkin koskevan vain noin 5 prosenttia 
Suomen käymästä Venäjän kaupasta. Pakotteet eivät 
siis selitä kaikkien suomalaisyritysten vetäytymistä Ve-
näjän markkinoilta, vaan siihen syynä on enemmänkin 
Venäjän markkinoiden yleinen epävarmuus lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä.

     Viime aikojen tapahtumat Venäjällä ja niihin liitty-
vät vastatoimet länsimaissa - Euroopan unioni ja Yhdys-

vallat mukaan lukien - kertovat siitä, etteivät poliittiset 
jännitteet ainakaan ole lievenemässä. Tämä väistämät-
tä heijastuu kauppasuhteisiin. Toisaalta Venäjän mark-
kinoilla toimivat suomalaisyrityksetkin ovat jo tottu-
neet vuosien saatossa epävarmuuteen.

Tosiasia on, ettei Venäjä tällä hetkellä ole suomalais- 
yrityksille sellainen kultainen Eldorado kuin se ehkä 
oli 2000-luvun alussa, eikä vientimme palaa samalle 
tasolle, mitä se oli ennen EU:n pakotteita ja Venäjän 
vastatoimia. Kasvavasta protektionismista ja ruplan 
heilahtelusta johtuen kilpailu Venäjän markkinoilla on 
jatkuvasti kiristynyt. 

Toisaalta tuoreimmat Venäjän kaupan barometrit 
kuitenkin kertovat, että Venäjän markkinoille jääneet 
suomalaisyritykset aikovat panostaa pitkällä tähtäi-
mellä markkinoilla pärjäämiseen, ja ovat lisänneet pai-
kallista läsnäoloa, myyntiä ja jopa tuotantoa maassa. 
On syytä muistaa, että nykyisin Tikkurila tekee maaleja 
ja Nokian Renkaat renkaita menestyksekkäästi Venä-
jällä. Tämä ei kuitenkaan näy Suomen tullitilastoissa, 
mutta auttaa näitä suomalaisyrityksiä pärjäämään glo-
baaleilla markkinoilla. 

Tosiasia on, että Venäjällä toimii yhä arviolta 900 
suomalaisella pääomalla perustettua yritystä. Suoma-
laisyritysten investointien arvoksi Venäjällä arvioidaan 
yli 12 miljardia euroa. Suomi on kokoonsa nähden mer-
kittävä ulkomaisten investointien lähde Venäjällä. 

Öljyyn ja fossiilisiin polttoaineisiin nojaava Venäjän 
talous kaipaa kuitenkin kuumeisesti uudistautumis-
ta muun maailman rakentaessaan ilmastoneutraalia, 
vihreää taloutta ja ottaessaan tuottavuutta lisääviä di-
giloikkia. Venäjän kaasuputket ja ydinvoimalat ovat osa 
Euroopan kauppaa Venäjän kanssa, mutta tulevaisuut-
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taan Venäjä ei voi rakentaa fossiilisen energian tai edes 
ydinvoiman viennin varaan. Niiden käyttö tulee lännes-
sä pienenemään vauhdilla. 

Venäjä kaipaakin oman taloutensa modernisaatio-
ta, jossa teollisuuden resurssi- ja energiatehokkuutta 
parannetaan ja yhteiskunnan ilmastoneutraalisuutta 
vahvistetaan rakentamisesta liikenteeseen. Maa haluaa 
nostaa teollisuuden jalostusarvoa, kehittää vesi- ja jä-
tehuoltoa, digitalisaatiota, terveysteknologiaa sekä 
maatalous-, metsä- ja kaivososaamista. Tämä avaa 
mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Meillä on 
Venäjällä kaivattavaa osaamista, mutta toivottavas-
ti meillä on jatkossakin Venäjän toimintakulttuurin ja 
markkinan riittävää ymmärrystä.

Tosiasia on, että Venäjän etuna on osaava, koulutet-
tu väestö, yli 140 miljoonan kuluttajan markkina, vaik-
ka ruplan heilahtelu väillä syö venäläisten ostovoimaa. 
Koronapandemian jälkeenkin matkailu avautuu, mutta 
ensi vaiheessa varmastikin naapurimaiden kesken. On 
syytä muistaa, että venäläiset ovat yhä edelleen selväs-
ti suurin Suomessa vieraileva matkailijaryhmä. Vuonna 
2019 venäläiset yöpyivät Suomessa yli 800 000 kertaa, 
kun esimerkiksi kiinalaisilla määrä oli vain puolet siitä 
eli noin 400 000 yöpymistä.

Tulevaisuudessakin 140 miljoonan kuluttajan markkina 
itänaapurissa on erinomainen mahdollisuus yrityksil-
lemme kaupankäynnissä ja matkailussa - poliittisista 
jännitteistä ja markkinoiden epävarmuudesta huoli-
matta. Yhdessä Venäjän ja EU:n yli 450 miljoonan kulut-
tajan muodostamien sisämarkkinoiden kera Suomella 
on laajassa Euroopassa tarjolla jopa lähes 600 miljoo-
nan kuluttajan lähimarkkinat. Se on paljon enemmän 
kuin maailman johtavan talousmahdin Yhdysvaltojen 
300 miljoonan kuluttajan kotimarkkinat. 

Tosiasia on se, että Venäjän markkinoiden merkitys-
tä ei Suomessa kannata koskaan väheksyä tai aliarvi-
oida. Koko Euroopan tulevaisuuden kannalta olisikin 
toivottavaa, että saisimme poliittiset jännitteet ja kon-
fliktit hoidettua Venäjän kanssa kuntoon. Siinä asiassa 
pallo taitaa olla Venäjällä – sekin on fakta se. Mutta ison 
Venäjän mahdollisuuksia pienessä Suomessa ei pidä 
unohtaa. ••

Timo Vuori, johtaja, 
Keskuskauppakamari
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Awara IT sai kasvua  
karanteeneista

Awara IT on tehnyt yhteistyötä monien Venäjällä toi-
mivien suomalaisyritysten kanssa. SOK Groupin ja 

Reiman kanssa on toteutettu merkittäviä projekteja jo 
vuosien ajan. Tärkeimmällä sijailla ratkaisujen toimitta-

misessa on yhtiön mukaan nopeus.

Teksti Inga Kairo Käännös Patrik Saarto Kuvat Awara IT

Microsoft palkitsi Awara IT:n 
vuonna 2019 parhaana kump-
panina Venäjällä sekä yleisesti 
että ERP-, tiimityö- ja Power BI 
-kategorioissa.
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Digitransformaatio ei ole Awara IT:lle vain muo-
dikas fraasi, vaan todellisia toimenpiteitä ja 
tuloksia. Näin lupaa yhtiön automatisaatiosta 
vastaava Managing Partner Aleksandr Jer-

makov. Awara IT on yksi Microsoftin aktiivisimmista 
kumppaneista Venäjällä ja IVY-maissa. Yhtiö tarjoaa 
asiakkailleen mahdollisimman optimaalisia ratkaisuja, 
joskus jopa odottamattomia, mutta Jermakovin mu-
kaan aina toimivia.

- Olemme kasvaneet itsenäiseksi IT-yhtiöksi suoma-
laisesta konsulttiyhtiö Awara Groupista. Kasvuvaihe oli 
varsin vaikea, mutta selätimme haasteet. Yllätyksek-
semme kasvoimme juuri koronakaranteenien aikaan 
– muuttuneet olosuhteet eivät estäneet meitä toteut-
tamasta suunitelmiamme, Jermakov kertoo yhtiöstä.

Kasvun myötä Awara IT on avannut hiljattain edus-
tustot Kazakstaniin ja Espanjaan. Sekään ei ollut aivan 
yksinkertaista, mutta Jermakovin mukaan sitäkin kieh-
tovampaa.

Vuodesta 2007 alkaen Awara IT on työskennellyt ta-
valla tai toisella monien suomalaisten yritysten kans-
sa. Kumppaneiden joukossa on tunnettuja yrityksiä 
kuten Reima, Prisma, Tikkurila, Sokos, SRV, Cargotec, 
Paroc, Paulig 
ja monia mui-
ta. Awara IT 
on toimitta-
nut yrityksille 
e s i m e r k i k s i 
v a r a s t o n -
hallinta- ja 
CRM-järjestel-
miä.

SOK:n ho-
tellien ja Pris-
mojen kans-
sa yhteistyö 
on jatkunut aina siitä alkaen, kun SOK aloitti Venäjän 
markkinoilla. Reimalle Awara IT toimitti IT-palveluja en-
sin Venäjällä, sitten globaalisti.

Jermakovin mukaan yhteistyö suomalaisten kans-
sa on osoittanut, että suomalaiset yritykset valitsevat 
kumppaninsa erittäin huolellisesti. Suhteet ja taito 
kuunnella asiakasta ovat tärkeitä.

- Suomalaisille yrityksille kumppanin laatu on ää-
rimmäisen tärkeää. Olemme huomanneet tämän 
usein, ainakin IT-palvelujen kohdalla. Jos on osoit-
taa asiakkaalle positiivisia referenssejä, yhteistyö al-
kaa nopeasti ja sujuu jouhevasti, Jermakov kuvailee.  

Paljon pieniä projekteja
Awara IT:n kysytyimpiä palveluita Venäjällä ovat pienet 
automatisaatioprojektit, joissa yritykset haluavat auto-
matisoida suppeita, mutta välttämättömiä prosesseja. 

Usein kysymys on toiminnanohjausjärjestelmän päivi-
tyksestä uuteen. Awara IT:llä on löydetty erityinen lä-
hestymistapa tällaisiin tehtäviin.

- Ehdotamme yrityksille siirtymistä viimeisimpään ja 
automaattisesti päivittyvään ohjelmaversioon. Puhe-
limet ja tietokoneet päivittyvät itsestään, joten tämä-
kin tuntuu itsestään selvältä. Asiakas hankkii ohjelman 
kerran ja sen jälkeen se palvelee monta vuotta ladaten 
päivitykset itse, Jermakov linjaa.

Awara IT järjestää myös käytännön tietoiskuja kaikil-
le, jotka ovat kiinnostuneet Microsoftin tuotteista ja di-
gitransformaatiosta ylipäätään. Asiakkaat tavoitetaan 
kaikissa kanavissa aina sosiaalisesta mediasta puska-
radion kautta fyysisiin tapaamisiin.

Nopeus on valttia
Markkinatilanne alalla muuttuu nopeasti. Asiakkaat 
eivät halua odottaa ratkaisuja kuukausia, vaan ensi 
sijalla on nopeus – time-to-market. Nopeudesta on 
tullut trendi 
ja hinnasta 
välitetään 
vähemmän. 
Järjestelmiä 
käytetään ja 
muutetaan 
jatkuvas-
ti, kyse on 
investoinnista 
joustaviin tek-
nologioihin. 
Kokonaisuuk-
silta halutaan 
tehokkuutta ja mahdollisuutta muutoksiin nopeasti ja 
edullisesti, mikäli ulkoiset tekijät niin edellyttävät.  
     - Olemme lakanneet tarjoamasta erillisiä ERP-jär-
jestelmiä. Tarjoamme saumattomia palveluekosys-
teemejä, jotka täyttävät kaikki tarpeet pilvipalveluista 
alkaen. Alkuinvestoinnin suuruuden sijaan asiakkaita 
kiinnostaa enemmän käyttökulut, Jermakov sanoo. 
     Vuosi 2020 osoitti, kuinka tuntemamme maailma 
voi muuttua hetkessä. Suuri määrä videokonferens-
seja ja uusia toimintatapoja kasvatti pilvipalveluiden 
kysyntää ja teki niistä tärkeimmän trendin. Pilvipalve-
lut mahdollistavat suuren verkkoliikenteen ja tietojen 
säilyttämisen helposti. Samaa koskee myös toimin-
nanohjausjärjestelmiä. 
     Toinen trendi on Jermakovin mukaan edellä mainit-
tu joustavuus. Käyttäjä saattaa tietämättömyyttään 
hankkia yhä enemmän järjestelmiä ja käyttöliittymiä, 
joiden mukana tulee ylimääräisiä toimenpiteitä ja 
kaaosta tietojenkäsittelyssä, vaikka kaiken voi liittää 
kaikkeen. Mahdollisuus muokata järjestelmää nopeasti 
ja vähällä vaivalla on yksi tärkeimmistä kriteereistä 
järjestelmän valinnassa. 
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- Time-to-market vaikeutuu usein 
liian pienen alkuinvestoinnin vuoksi. 
Se on synnyttänyt vielä yhden tren-
din, kausilisenssien käytön. Kausi-
maksulla yritykset voivat hankkia 
täyden kokonaisuuden mahdolli-
simman pienellä alkuinvestoinnilla, 
Jermakov valottaa.

IT-yhteistyössä piilee 
potentiaalia
Awara IT:llä siirtyminen etätöihin ei 
aiheuttanut ongelmia. Toimistolla 
ei ole vaarallista ja tarjolla on kaikki 
mukavan työnteon välineet, mutta 
sinne mennään edelleen vain poik-
keustilanteessa, Jermakov kertoo.

- Kollegoiden mukaan kotoa työs-
kentely on usein produktiivisempaa. 
Se on työssämme tärkeää, vaikka 
kaikki eivät pääsekään keskustele-
maan tarpeeksi, Jermakov sanoo.

Awara IT jatkaa lähitulevaisuudes-
sa valitsemallaan tiellä, toteuttaen 
monimutkaisia, mutta mielenkiintoi-
sia digitransformaatioprojekteja, jot-
ka tuovat asiakkaille todellista talou-
dellista hyötyä. Työntekijät viihtyvät 
tekoälyn, koneoppimisen, IoT:n, li-
sätyn todellisuuden ja digitaalisten 
kaksosten parissa.

Suomalaisten ja venäläisten 
IT-yritysten yhteystyö ei yhtiön nä-
kemyksen mukaan ole täydessä po-
tentiaalissaan.  Awara IT on valmis 
syventämään yhteistyötä. ••

Awara IT:n väki on ylpeä Micro-
softilta saamistaan tunnustuk-
sista.

Awara IT:n asiantuntijat esiinty-
vät säännöllisesti kansainväli-
sissä alan tapahtumissa, kuten 
NAV TechDays-tapahtumassa.
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UUDET JÄSENET

Uudet jäsenyritykset, tervetuloa mukaan 
mahdollisuuksien verkostoomme!

Abloy OOO*
AP-Tela Oy*
Arlift International, OOO
Balmuir Oy *
Blastman OOO*
Borenius Attorneys Russia Oy*
Brookes International School 
CBS group
Center for Contemporary Cardiology 
DAVID BROWN SANTASALO RUS Limited Liability 
Company*
EduSavo Oy*
EKE-Engineering LLC*
Element Mining and Construction Oy
Europress OOO*
Fagerhult AB*
Fagerhult SPB, OOO*
Fazer Finland Oy*
Fazer Leipomot Oy*
Fazer Makeiset Oy*
Fazer OOO*
Finscan Rus OOO*
Fortum PAO*
Fortum Power and Heat Oy*
Foxx Consulting, OOO
GloBAS Group
HACKLIN CIS St.Petersburg*
Hansastroi AO
Häti Oy*
Iin konepaja Oy*
IKP Service Oy*
ILP-Group Oy*
Isku Interior SP, OOO*
Itamaa OOO, Moskova*
Itamaa OOO, Pietari*
KAUKO International-RUS LLC *
Kentek AO*
Kiilto Family Oy*
Kiilto Oy*
Konecranes Demag Rus, AO*
Konecranes Finance Oy*
Konecranes Global Oy*
Kulma OOO*
Laitex OOO*
Leipurin Oyj*
L-Export Oy *
Logset Oy
Luhta OOO*
Lumon AO*
Meconet OOO*

Meka OOO*
Mercuri International, OOO
Metsi Oy
Metsa Forest Podporozhye OOO*
Metsa Forest St Petersburg OOO*
Metsa Svir OOO*
Metsä Board Russia OOO*
Mira Development OOO*
Nanten OOO*
Neles Finland Oy*
Neles LLC*
Nokian Shina OOO*
Nokian Tyres OOO*
Nordkalk OOO*
NTO Ecotop
Oy Ivan Karelski Fish Ltd 
Paulig Oy*
Pedconsos Oy*
PiippoRus OOO*
Polap-Team Oy*
Print OOO
Prisma OOO*
Raumaster Oy*
Raumaster Paper Oy*
RosCo LLC
Sintrol OOO*
SOK Service Center RUS LLC*
Sokotel, OOO*
SRV Development OOO*
SRV360 OOO*
Stark Suomi Oy
Steelmasters' Voice Oy*
Sumeko OOO*
Suomen Osuuskauppojen keskuskunta*
Teknoma Oy*
Telko OOO*
Transpoint International (FI) Oy *
Valio, OOO*
Valon Kone OOO*
Valon Kone Oy*
Veljekset Häti Oy*
Vineyard OOO*
Viuleva
Wärtsilä Finland Oy*
Wärtsilä Solutions Oy*
Wärtsilä Vostok OOO*
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä*
YTM-Industrial Oy

* = konsernijäsenyys
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Hei ja onneksi olkoon!
Yrityksesi on liittynyt Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäseneksi.  
Kaikki uudistetut jäsenpalvelut ja -edut ovat nyt sinun käytössäsi. 

JÄSENPALVELUT
Tieto - monipuolinen tietopalvelumme jäsenille sisältää: Venä-
jän-kaupan uutiset, jäsen- ja sidosryhmälehden, näkyvyyttä, 
jäsenten tietopankin ja talouskatsaukset. Tuotamme päivit-
täin jäsenille tarkoitettuja uutisia suomeksi ja venäjäksi. 
Klubit - Järjestämme jäsenillemme runsaasti erilaisia ver-
kostoitumistilaisuuksia ajankohtaisista Venäjän-kaupan 
aiheista.
Edunvalvonta - Jäsenet voivat viestiä kauttamme Venäjän 
julkiselle hallinnolle liiketoimintaan liittyvistä kysymyksistä 
ja päästä vaikuttamaan talous- ja kauppapoliittisten asioi-
den käsittelyyn.
Verkkokoulutus - Järjestämme ajankohtaisia ja jäsenille 
maksuttomia verkkokoulutuksia.
 

JÄSENEDUT
Jäsenetuna tarjoamme 25 % alennuksen osallistumisesta 
asiantuntijapäiviimme (aiheina muun muassa tullaus- ja 
sertifiointi, verot, riskit ja kaupan esteet), Team Finland -vie-
railuista Venäjälle ja erilaisista tilaustapahtumista. Järjes-
tämme myös virtuaalisia vierailuja ja tapaamisia Venäjälle.

Lue lisää:  
www.svkk.fi/jasenyys/palvelut-ja-edut/

Ilmoittaudu tapahtumiin:  
www.svkk.fi/tapahtumat/

NÄIN SAAT JÄSENTUN-
NUKSET KÄYTTÖÖSI

Omilla tunnuksilla pääset lukemaan 
vain jäsenille tarkoitettuja sisältöjä  
kuten uutisia ja tietopankin artikke-
leita. Tunnuksilla pääset ilmoittautu-
maan myös klubeihin ja verkkokoulu-
tuksiin.

Jäsentunnuksena toimii sähköposti-
osoitteesi. Salasanan voit luoda alla 
olevan linkin ohjeen mukaisesti. Jos 
et saa salasanalinkkiä sähköpostiisi, 
tarkista roskapostikansio. Jos sinulla 
ei vielä ole kauppakamarimme jäsen-
tunnuksia, ole yhteydessä hallinto- 
päällikköön minna.kakko@svkk.fi. 
Ilmoita hänelle nimesi, tittelisi,  
sähköpostiosoitteesi ja yrityksen nimi. 
Tunnuksesi ovat voimassa seuraavana 
päivänä. 
https://www.svkk.fi/nain-saat-jasen-
tunnukset/
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JÄSENPALVELUT

Tuotamme jäsenille päivittäin uutisia ja tietoa Suomen ja Venäjän välisestä 
kaupasta ja taloudesta. Uutisemme ovat kompaktia ja nopeasti luettavaa 
tietoa kaupan kuulumisista, Venäjän kehityksestä ja kansainvälisen kauppa-
politiikan käänteistä. Haluamme vahvistaa jo ennestään erinomaista Suo-
mi-kuvaa Venäjällä kertomalla suomalaisyritysten osaamisesta, tuotteista, 
palveluista ja innovaatioista. 
Palveluun kuuluvat 
• Päivittäinen uutispalvelu
• Viikoittainen jäsenkirje uutiskoosteineen ja tapahtumineen
• Painettu jäsen- ja sidosryhmälehti Venla kahdesti vuodessa 
• Näkyvyyttä jäsenyrityksille: haastatteluja, asiantuntijapuheenvuoroja ja 
mainospaikkoja
• Tietopankki: laki, tullaus, logistiikka, henkilöstöhallinto, talouspakotteet
• Venäjän talouden kvartaalikatsaus

Kauttamme jäsenet pääsevät vaikuttamaan talous- ja kauppapoliittisiin 
asioihin ja viestimään Venäjän julkiselle hallinnolle liiketoimintaan liittyvistä 
kysymyksistä. Jäsenillä on mahdollisuus myös tavata yritys- ja viranomais-
delegaatioita.
Keskeisiä yhteistyökumppaneitamme Suomessa ovat kaupunkien ja 
alueiden johdot, alueelliset kauppakamarit, ministeriöt, suurlähetystöt, 
konsulaatit, kaupalliset edustustot sekä Elinkeinoelämän keskusliitto, Kes-
kuskauppakamari, East Office, Suomen Yrittäjät ja Association of European 
Business. Toimimme aktiivisesti Team Finland Russia -verkostossa.
Venäjällä meillä on tiiviit ja pitkäaikaiset suhteet kaupunkien ja alueiden 
johdon kanssa. Teemme yhteistyötä myös eri toimialaministeriöiden kanssa 
sekä Venäjän teollisuustoimijoiden ja yrittäjien liiton, Venäjän kauppa- ja 
teollisuuskamarin ja Venäjän valtiollisen jäteoperaattorin, REOn, kanssa.

Järjestämme ajankohtaisia ja jäsenille maksuttomia verkkokoulutuk-
sia.  Ne ovat napakoita yhden teeman ympärille koottuja informatiivisia 
tietopaketteja. Kouluttajiksi kutsumme parhaat asiantuntijat Suomesta 
ja Venäjältä. Reagoimme koulutuksissa erilaisiin yritystoimintaan vaikut-
taviin lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksiin.
Verkkokoulutusten aiheita ovat muun muassa tullaus, juridiikka ja talous-
hallinto. Järjestämme koulutuksia suomeksi, venäjäksi ja englanniksi.

Klubit ovat vain jäsenille avoimia verkostoitumistilaisuuksia, joiden ohjel-
massa on ajankohtaisia alustuksia, mielenkiintoisia vieraita, kokemuksien 
jakamista ja verkostoitumista. Kaikille yhteisten jäsentilaisuksien lisäksi 
järjestämme myös temaattisia klubeja. Kaksi kertaa vuodessa julkaisemme 
Venäjän-kaupan barometrin tulokset. Keväisin järjestämme sääntömää-
räisen jäsenkokouksen, jossa jäsenet päättävät kauppakamarin asioista. 
Syksyisin järjestämme korkean tason seminaarin.
Maksuttomiin klubeihin on mahdollisuus osallistua myös etänä. Järjestäm-
me klubeja suomen ja venäjän kielellä. Joissakin tilaisuuksissa on myös 
tulkkaus. 

Ota kaikki hyöty irti jäsenpalveluistamme
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Järjestämme laajoja usean asiantuntijapuheenvuoron sisältäviä temaatti-
sia koulutuksia: Tullauspäivä, Tullaus- ja sertifiointipäivä, Veropäivä, Riski-
päivä, Kaupan esteet -päivä. Näissä noin neljä kertaa vuodessa järjestettä-
vissä tilaisuuksissa on simultaanitulkkaus.

Järjestämme vienninedistämisvierailuja parhaita liiketoimintamahdolli-
suuksia tarjoaville Venäjän alueille. Vuonna 2020 järjestimme myös ensim-
mäisen virtuaalivierailun, jonka kohteena oli Tjumen. Tärkeimmät viennin-
edistämisalueet ovat Jekaterinburg ja Uralin alue, Tatarstan, Moskova ja 
Pietari.

Vierailut järjestetään Team Finland -yhteistyönä Suomen Moskovan-suur-
lähetystön ja Suomen Pietarin-pääkonsulaatin kanssa. Suomalaista yritys-
delegaatioita johtaa joko suurlähettiläs tai pääkonsuli. Suomalais-Venäläi-
nen kauppakamari kokoaa yritykset ja järjestää yritysohjelman. Vierailut 
suunnitellaan alueellisten mahdollisuuksien ja suomalaisyritysten toivei-
den mukaisesti. 

Venäjällä kohtaamiset ovat tärkeitä. Huolellisesti järjestetty asiakastilai-
suus on erinomainen keino markkinoida ja luoda henkilökohtaisia suhteita 
potentiaalisiin asiakkaisiin ja kumppaneihin. Järjestämme yrityksille tilauk-
sesta ison mittakaavan PR-tapahtumat ja korkean tason bisnesfoorumit sa-
moin kuin erilaiset tuotteiden tai palvelujen promo- ja markkinointitilaisuu-
det sekä yritysvierailut. Meillä on sekä kokemusta että osaamista, ja ennen 
kaikkea tunnemme venäläisen asiakaskentän ja markkinan. Räätälöimme 
tapahtuman aina asiakkaan omien toiveiden mukaan.

Palvelumme
Tarjoamme kaikille kiinnostuneille seuraavia palveluja: asiantuntijapäivät, Team Finland 
-vierailut ja tilaustapahtumat. Näistä palveluista jäsenet saavat 25 % edun.
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VERKKOKOULUTUS

Ilmoittaudu toukokuun verkkokoulutuksiin
- jäsenet ilmaiseksi

Verkkokoulutus  
18.5.2021 10.00-12.30
Vientitullaus ja maahantuonti Venäjälle

Kielet: suomi ja venäjä (simultaanitulkkaus)

Jäsenille maksuton

Muille 125 € + alv

Lisätietoja: Koulutusvastaava Elena Niininen,  
elena.niininen@svkk.fi, puh. +358 50 360 7742

Онлайн-тренинг/verkkokoulutus 
21.5.2021 11.00-13.00
Изменения в трудовом праве и кадровом 
администрировании

Työlainsäädännön ja henkilöstöhallinnon muutokset.

Kieli: venäjä

Jäsenille maksuton

Muille 125 € + alv

Lisätietoja: vanhempi yritysneuvoja Sergei Usoltsev,  
+7 926 920 1760, sergei.usoltsev@svkk.ru
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Konsernijäsenyys avaa palvelut ja edut koko  
henkilöstölle – yhdellä maksulla
Lanseerasimme uuden konsernijäsenyyden vuoden 2020 lopulla, kun jäsenkokous 
hyväksyi Suomalais-Venäläinen kauppakamarin uudistetut säännöt ja palvelupaketin. 
Huhtikuun 2021 alkuun mennessä 55 yhtiötä oli valinnut konsernijäsenyytemme.

Konsernijäsenyys yksinkertaistaa, laajentaa ja helpottaa kauppakamarin jäsenpalvelui-
den ja -etujen hyödyntämistä jäsenille, joilla on tytäryrityksiä Suomessa ja Venäjällä.
Jäsenmaksun suuruus määräytyy konsernin liikevaihdon mukaan. Emoyhtiö voi yh-
dellä maksulla liittää kaikki tai haluamansa tytäryritykset kauppakamarimme jäsenik-
si, jolloin koko konserni pääsee nauttimaan jäsenpalveluista ja -eduista. Näin kaikki 
tytäryhtiöidenkin työntekijät saavat ajankohtaisia uutisia ja tietoa Venäjän-kaupasta ja 
taloudesta. He pääsevät myös osallistumaan jäsenyrityksille tarkoitettuihin klubeihin 
ja maksuttomiin verkkokoulutuksiin sekä verkostoitumaan muiden Venäjän-kaupan 
tekijöiden kanssa.

Sisäistä viestintää konsernijäsenyydestä
Kun yhtiö päättää ottaa konsernijäsenyyden ja liittää siihen tytäryhtiöitään, on 
tietenkin ensisijaisen tärkeää, että viesti tästä menee jokaiselle työntekijälle. 
     - Olemme valmistelleet infopaketin, jota konsernijäsenyyden valinneet yhtiöt 
voivat helposti jakaa omissa sisäisen viestinnän kanavissaan. Siinä on esitelty  
kaikki jäsenpalvelut ja rahanarvoiset edut, jotka ovat käytössä kaikilla 
työntekijöillä. Infopaketti löytyy meiltä suomeksi, venäjäksi ja  
englanniksi. Jaamme infopakettia yrityksille, kertoo  
Suomalais-Venäläisen kauppakamarin viestintä- ja  
markkinointijohtaja Satu Niemelä.

Kiilto Family, Teknoma ja Lautex, YIT ja Valio  
valitsivat konsernijäsenyyden ensimmäisten  
joukossa. 
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Konsernijäsenyys avaa palvelut ja edut koko  
henkilöstölle – yhdellä maksulla

Kiilto Familyn talousjohtajan Arto Raivion 
mukaan on kätevää, kun usean laskun sijaan 
jatkossa konsernijäsenyys hoituu yhdellä 
maksulla.

– Konsernijäsenyydessä on erittäin arvokas-
ta se, että emo- ja tytäryhtiöillämme on nyt 
käytössä yksi taho, joka pitää silmät auki 
Venäjällä. Kauppakamari jakaa meille uutisia 
ja informaatiota sekä luo mahdollisuuksia kau-
pankäynnille ja yhteistyölle, sanoo Arto Raivio.

Kiilto-Klein toimitusjohtaja Evgeny  
Abrinin mukaan konsernijäsenyys avaa laa-
jemmat osallistumismahdollisuudet Kiilto-kon-
serniin kuuluville yrityksille.
– Osa tytäryrityksistä oli jo ennestään 
kauppakamarin jäseniä, mutta erilaisilla 
jäsenyyspaketeilla ja -ehdoilla. Vuoden 2021 
toimintasuunnitelmassa esitetty periaate Yksi 
kauppakamari – yksi jäsenyys tuntuu meistä 
oikealta ja oikeudenmukaiselta, Abrin sanoo.

Teknoman toimitusjohtajan Arto Hellmanin 
mukaan yritys liittyi jäseneksi yhtiön tulevai-
suudensuunnitelmia silmällä pitäen.
– Teknoma Oy liittyi jäseneksi, sillä tarkoituk-
senamme on etabloitua tiettyjen tuotteiden 
osalta Venäjälle lähivuosina, Hellman kertoo.

Hellmanin mukaan Lautexin liiketoiminta on 
hyvin erilaista kuin Teknoman. Konsernijä-
senyyden etuna on alennus jäsenmaksussa. 
Lautexin toimitusjohtajan Jukka Vappulan 
mukaan pitkäaikainen jäsenyys on tukenut 
yritystä Venäjän-kaupassa. Konsernijäsenyys 
mahdollisti yritysten jäsenyyden yhdellä jäsen-
maksulla.

– Olemme käyneet kursseja ja saaneet tietoa-
pua kamarilta silloin kun olemme tarvinneet. 
Kiitos siitä, Vappula sanoo.

YIT Saint Petersburg JSC:n toimitusjohtaja 
Teemu Helppolaisen mukaan konsernijäse-
nyys tuli YIT:lle ikään kuin tilauksesta.

- YIT:n kaltaista yritystä, joka toimii Venäjällä 
useammassa paikassa, uusi konsernijäsenyys 
palvelee erinomaisesti, Helppolainen sanoo.

Jo ennen konsernijäsenyyttä YIT on hyödyntä-
nyt kamarin palveluja pitkään ja monipuolises-
ti. YIT on ollut mukana vienninedistämisvierai-
luilla kaupungeissa, joissa sillä on toimintaa, 
mikä on tarjonnut mahdollisuuden syventää 
kontakteja paikallishallintoihin. 

Uskon, että nuo matkat ovat olleet hyödyllisiä 
meidän lisäksi myös muille osanottajille, sillä 
olemme voineet kertoa YIT:n kokemuksista 
juuri noissa kaupungeissa ja antaa vinkkejä, 
Helppolainen kertoo.

Valion ydinliiketoimintojen johtaja Elli Siltala 
painottaa yhteistyön merkitystä liiketoimin-
nassa. Hän kiittelee Suomalais-Venäläisen 
kauppakamarin jäsenetuja, jotka ovat tarjon-
neen heille pääsyn tärkeän tiedon pariin ja 
mahdollisuuden syventää tietämystä markki-
noista. Konsernijäsenyys auttaa sekä emoyh-
tiötä että tytäryhtiötä pysymään paremmin 
vuorovaikutuksessa molemmissa maissa 
toimivien liike-elämän toimijoiden kanssa.

– Suomalais-Venäläinen kauppakamari on 
erinomainen esimerkki siitä, että yhteistyö on 
menestyvän liiketoiminnan perusta. SVKK:n 
tarjoamat mahdollisuudet ovat tärkein syy liit-
tyä jäseneksi. SVKK on foorumi kokemusten-
vaihdolle markkinatoimijoiden välillä. Valion 
kannalta Venäjän markkinoilla on merkittävä 
rooli, ja meille on tärkeää luoda kumppanuuk-
sia markkinatoimijoiden kanssa kansainvälisel-
lä tasolla.

CASE KIILTO CASE TEKNOMA & LAUTEX

CASE YIT CASE VALIO

Lue lisää konsernijäsenyydestä ja caset kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme svkk.fi/jasenyys/konsernijasenyys/
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PODCAST
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PODCAST

Joko olet kuunnellut  
Podcast-sarjaamme Ruplan kurssi?  
3/5 jaksoista on jo julkaistu
1. jakso: Venäjän-kaupan mahdollisuudet ja tulevaisuuden trendit
Vieraina Tikkurilan toimitusjohtaja Elisa Markula, East Officen edustuston 
päällikkö Jari Jumpponen ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin  
toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.

2. jakso: Ympäristöajattelu, kiertotalous ja jätehuolto Venäjällä
Vieraina WOIMA Corporationin toimitusjohtaja Henri Kinnunen, Nokian  
Renkaiden varatoimitusjohtaja Andrei Pantioukhov ja Suomalais-Venäläisen 
kauppakamarin kestävän kehityksen yritysneuvoja Jekaterina Lindberg. 

3. Kuluttajamarkkinat ja verkkokauppa Venäjällä
Luhta Sportswear Companyn divisioonan johtaja Keni Luhtanen, SOK:n  
Country Director Marita Koskinen ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin 
palvelujohtaja Tarja Teittinen.

Podcast-sarjan juontaa Suomalais-Venäläisen kauppakamarin viestintä- ja 
markkinointijohtaja Satu Niemelä.

Kuuntele uutta Podcast-sarjaamme www.svkk.fi/podcast-ruplan-kurssi/  ja Spotifyssa.



42  VENLA  / SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KAUPPAKAMARI

Varaa mainospaikka syksyn Venlasta
Jokaisessa lehdessä on varaus myös yritysten mainoksille. Syksyn lehti ilmestyy 3.11.2021. 
Aineistot tulee toimittaa viimeistään 24.9.2021.

Mainosten koot ja jäsenhinnat
1/1 sivu (215 x 280 mm)  490 €
1/2 sivua vaaka (185 x 113 mm) 320 €
1/2 sivua pysty (89 x 233 mm) 320 € 
1/4 sivua vaaka (185 x 54 mm) 250 €
1/4 sivua pysty (89 x 113 mm) 250 €
1/1 takakansi (215 x 250 mm) 900 €
2/1 aukeama (430 x 280 mm) 1 200 €

Varaa mainospaikka yrityksellesi ja ota yhteyttä markkinointikoordinaattoriimme Viktoria 
Ant-Wuoriseen, viktoria.ant-wuorinen@svkk.fi.

NÄKY V Y YTTÄ

Näkyvyyttä jäsenyrityksillemme  
 Venlassa, verkkosivuillamme ja somessa
Julkaisemme kevään ja syksyn Venloissa jäsenyritystemme haastattelujen pohjalta tehtyjä  
artikkeleita. Jokaisessa lehdessä annamme näkyvyyttä neljälle jäsenyritykselle. Nämä jutut  
ovat lukijoidemme kestosuosikkeja: muiden Venäjällä toimivien yritysten ja toimijoiden tarinat 
kiinnostavat. Noin kaksi viikkoa lehden ilmestymisen jälkeen aloitamme juttujen julkaisun  
digiartikkeleina verkkosivuillamme ja jaamme ne myös somekanavissamme.

Käännämme suomeksi tehdyt jutut myös venäjäksi, julkaisemme ne verkkosivuillamme ja  
sometamme. Näin jäsenyrityksemme saavat maksimaalisen näkyvyyden verkostoissamme.
Haluatko näkyvyyttä yrityksellesi? Ota yhteyttä viestintä- ja markkinointijohtajaamme  
Satu Niemelään, satu.niemela@svkk.fi.
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Suomalais-Venäläinen kauppakamari, SVKK, on johtava Suomen ja Venäjän välisen kaupan asian- 
tuntija- ja edunvalvontaorganisaatio, joka yhdistää suomalaisen osaamisen ja mahdollisuuksien  
Venäjän. Meillä työskentelee yli 20 Venäjän-kaupan asiantuntijaa, jotka palvelevat yli 650 suomalaista  
ja venäläistä jäsenyritystä sekä kaikkia Suomen ja Venäjän välisestä kaupasta kiinnostuneita.

Rakennamme liiketoiminnan mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän välille tarjoamalla yrityksille  
parhaan tavan hyödyntää Venäjän-kaupan mahdollisuudet. Meidän tärkein tehtävämme on auttaa  
asiakastamme menestymään. Meiltä saat aina ajantasaista ja luotettavaa tietoa Venäjän-kaupasta  
ja liiketoimintaympäristöstä.

www.svkk.fi

Yhteystietomme 

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

Suomalais-Venäläinen kauppakamari 
– ainutlaatuinen mahdollisuuksien verkosto

Pietarin toimisto 
Bolshaja Konjushennaja 4-6-8 A,  
tsto B302, 191186 Pietari
+7 812 322 2121 
info@spb.svkk.ru

Moskovan toimisto 
Kropotkinskij pereulok 15-17
119034 Moskova
office@svkk.ru 

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

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

Näkyvyyttä jäsenyrityksillemme  
 Venlassa, verkkosivuillamme ja somessa




