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Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa 

OSA 1 Johdanto 
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Raportin sisältö ja tarkoitus 

• Tämä selvitys kuvaa EU:n ja Venäjän välisen 
pakotekriisin vaikutuksia ja sen synnyttämiä 
mahdollisuuksia Kymenlaaksossa. 
 

• Venäjän talouskehityksen näkymät alkoivat muuttua 
vuoden 2013 lopulla. Vuoden 2014 alussa tuli 
ilmeiseksi, että taloustilanne olisi menossa 
heikompaan suuntaan kuin mitä oli odotettu. 
Keväällä 2014 alkoivat levottomuudet Ukrainassa, 
jotka johtivat Venäjän, EU:n ja USA:n välisten 
suhteiden merkittävään heikkenemiseen. Viimeisenä 
vaiheena ovat olleet EU:n, USA:n ja muutamien 
muiden maiden pakotteet Venäjälle ja Venäjän 
vastapakotteiden kierre. Näillä tapahtumilla on ollut 
vaikutuksia Venäjän ja pakotteisiin lähteneiden 
maiden talouskehitysnäkymiin ja edellä mainittujen 
toimijoiden välisiin suhteisiin mukaan lukien 
kauppapolitiikka ja rajamuodollisuuksien 
kehittäminen.  
 
 

• Tähän selvitykseen haastateltiin kaikkiaan 19 
henkilöä, jotka ovat Venäjän asiantuntijoita ja kriisin 
vaikutuksia kohdanneiden tahojen edustajia. 
 

• Prosessi sisälsi työpajan, jossa selvityksen 
alustavien tulosten pohjalta ideoitiin tilanteen 
synnyttämiä mahdollisuuksia Kymenlaaksossa ja 
määritettiin konkreettisia kehittämistoimenpiteitä. 
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Projektin organisoituminen 
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Tiedonhankinta 
• Keskeisten asiantuntijoiden ja toimijoiden 

haastattelut (19 kpl) 
• Valtakunnallisia Venäjän kaupan ja -politiikan 

asiantuntijoita Suomesta ja Venäjältä 
• Venäjällä toimivien suomalaisten yritysten 

edustajia 
• Suurimpien venäläisiä palvelevien kaupallisten 

kohteiden edustajia 
• Venäläisten investointikohteiden edustajia 

• Asiakirja-analyysi 
• Tuoreempien kansainvälisten ja kotimaisten 

arvioiden kokoaminen kriisistä 
• Vastausten dokumentointi ja analysointi 

Capfulissa 

Venäjä-pakotteiden 
innovointityöpaja 

Yksi puolen päivän työpajaa 
Monipuolisesti alueen elinkeinoelämän 
edustajia noin 30 henkeä 
Vetovastuu Capfulilla (Kimmo Kivinen ja 
Tuomas Paananen) 

Työryhmä 
Projektijohtaja Hannu Karavirta 

Jäsenet Rahoittajien ja 
elinkeinoelämän edustajia 

Capful Kimmo Kivinen ja Tuomas 
Paananen 
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Nimi Organisaatio Titteli 

1 Kari Liuhto Turun yliopisto Professori, KV liiketoiminta 

2 Kai Mykkänen EK Johtaja, tj ja esikunta 

3 Hiski Haukkala Tampereen yliopisto Professori, KV politiikka 

4 Marjo Mäki-Leppilampi Suomen suurlähetystö, Moskova Ministerineuvos 

5 Rolf Jansson VR Group Logistiikkadivisioonan johtaja 

6 Kimmo Naski HaminaKotka Satama Oy Toimitusjohtaja 

7 Timo Pietiläinen Finnvera Edustuston päällikkö 

8 Laura Solanko Suomen Pankki, siirtymätalouksien 
tutkimuslaitos BOFIT Neuvonantaja 

9 Jukka Halonen Metsäteollisuus ry Venäjäasioiden päällikkö 

10 Birthe Suni Cursor Oy Matkailujohtaja 

11 Pekka Sutela LUT Professori 

12 Markku Huhtinen KyAMK TKI-johtaja 

13 Timo Heikkilä Kesko Aluejohtaja 

14 Virpi Herranen Tekes Head of Tekes Russia 

15 Arto Asikainen MEK Aluepäällikkö Venäjä ja IVY 

16 Arttu Salmi SOK Aluejohtaja 

17 Tommi Laaksonen Centos Toimitusjohtaja 

18 Anne Sjögren Keittiötarvikeliike Purnukka Yrittäjä 

19 Lassi Talsi Talco Toimitusjohtaja 

Haastatellut henkilöt 
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Selvityksen tarkoitus ja tavoitteet 

TARKOITUS 
 

Kuvata Venäjän ja EU:n välisen kriisin synnyttämät vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa 
 

 

 
TAVOITTEET 
 

• Kuvata asiantuntijoiden arvio kriisin tulevasta kehityksestä 

• Synnyttää maakuntaan yhteinen tilannekuva kriisin kehittymisestä  

• Arvioida kriisin vaikutukset maakunnan elinkeinoelämään ja toimijoihin 

a. Vaikutukset venäläisten matkailuun alueella 

b. Vaikutukset suomalaisten liiketoimiin Venäjällä 

c. Vaikutukset venäläisten investointeihin alueella. Sisältää vaikutukset käynnissä oleviin suunnitelmiin (esim. 
Kantasatama), jo aloitettuihin (esim. Virolahden keskus), kauempana tulevaisuudessa olevat suunnitelmat 

d. Vaikutukset yleiseen henkiseen ilmapiiriin Kymenlaaksossa 

• Luoda selkeä päätöksentekoa tukeva aineisto, jonka pohjalta maakunnassa voidaan tehdä uudelleenlinjauksia 
elinkeinopolitiikkaan 

• Synnyttää ideoita ja konkreettisia ehdotuksia tilanteen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi  
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Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa 

OSA 2 Venäjän ja EU:n välisen kriisin 
kuvaaminen 
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• 1917 Bolševikit nousivat valtaan ja Suomi 
itsenäistyi 

• Mm. Valion voin ja juuston vienti 
pysähtyi seinään 

• Vasta jatkosodan jälkeinen 
ystävystyminen avasi rajan 1944 

 
• 1991 Neuvostoliiton hajoaminen 

• Venäjän talous romahti ja ostovoima 
katosi 

 
• 1998 Ruplan romahdus  

• Venäläiskaupat tyhjenivät 
ulkomaisista elintarvikkeista  

• Venäläinen ruoka valtasi markkinat 
• Kun öljyn hinta nousi ulkomainen 

ruoka palasi kauppoihin 
 

 
 

                                            
9 9.10.2014 

Venäjän maariski | Riski on ollut aina olemassa 
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Taustat 
-Ukrainan 
kieltäytyminen 
yhteistyöstä EU:n 
kanssa 
-Levottomuudet 
etenkin Itä-Ukrainassa  
-Venäjän väliintulo 
-Rajut taistelut Itä-
Ukrainassa 
 

Nykyhetki 
-Tulitauko 
-Taisteluja tulitauosta 
huolimatta 
-Länsimaiden 
pakotteet 
-Venäjän 
vastapakotteet 

Lähiviikot 
-Pitääkö tulitauko? 
-Purkaako EU 
pakotteita tulitauon 
jatkuessa? 
-Naton väliintulo? 
-Kv. neuvottelut 

 

Kriisin jäätyminen ja jääminen 
puolikonfliktiksi 

 
• Venäjä hyötyy kriisin pitkittymisestä ja 

heikosta naapurista 
• Pakotekierre jatkuu  
• Kansainvälinen kauppa hyytyy 
• Venäjän talous heikentyy 
• Venäläisten yritysten rahoituskriisi 
• Valuuttapako ja Venäjän 

osakemarkkinoiden heikentyminen 
• Ruplan heikkeneminen 
• Venäläisten lisääntyvä tyytymättömyys 

ja levottomuudet 
• Vaikutukset vuoden 2016 

parlamenttivaaleihin? 

Poliittinen läpimurto 
 

• Venäjä ottaa sulan hattuun ja lopettaa 
kriisin kerralla 

• Pakotteet toimivat halutulla tavalla ja 
niiden vaikutuksesta kriisi halutaan 
lopettaa neuvottelemalla sopuratkaisu 

Venäjä-pakotteet | Kriisin kehityskulku 

Kunnon ryytyytys 
 

• Ukrainan armeija huonosti varusteltu 
• Venäjä voisi lopettaa kriisi sotilaallisesti 

hyvin nopeasti niin tahtoessaan 
• Jatkaako Venäjä lähipiirin aseellista 

uhkailua? 
• Kylmä sota? 
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50 % 

25 % 
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Taistelut keskittyvät Itä-Ukrainaan, jossa iso osa 
väestöstä on venäjänkielistä. Venäjän tukemat ja 
Venäjälle myötämieliset kapinalliset ottivat keväällä 
haltuunsa Luhanskin ja Donetskin maakuntien 
tärkeimpiä kaupunkeja.  
 
Ukrainan armeija valtaa kaupunkeja takaisin 
ankaralla sotilasoperaatiolla, joka on johtanut laajaan 
sisäiseen pakolaisuuteen ja siviiliuhreihin. Armeija 
piirittää Luhanskin ja Donetskin kaupunkeja. 
Siviiliuhreja aiheuttavat myös kapinallisten 
sotatoimet. Venäjä aseistaa kapinallisia ja on 
ampunut rajan yli Ukrainaan. 
 
Ukrainan hallitus ja Venäjä-mieliset separatistit 
sopivat tulitauosta 5.9.2014. Tulitauosta huolimatta 
taistelut Itä-Ukrainassa ovat jatkuneet, ja konfliktin 
osapuolet syyttelevät toisiaan tulitauon rikkomisesta. 
 
Lähde: HS arkisto 
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Ukraina | Kriisin tilanne tällä hetkellä (14.9.2014) 

Ukrainan kriisi kartalla 14.9.2014 

Lähde: HS 14.9.2014 
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21.11.2013 
Presidentti  Janukovytš ilmoittaa, ettei Ukraina allekirjoita 
EU:n kanssa yhteistyö- ja kauppasopimusta. 
24.11.2013 
Länsimielisten jättimielenosoitus Kiovassa. 
17.12.2013 
Venäjä lupaa Ukrainalle merkittävän talousapupaketin. 
18.2.2014 
Yhteenotot kärjistyvät poliisien ja mielenosoittajien välillä. 
Ainakin 26 kuolonuhria. 
22.2.2014 
Janukovytšin pako Kiovasta.  
26.–27.2.2014 
Jatsenjuk pääministeriksi. Uuden hallinnon vastaiset 
protestit lisääntyvät Krimin niemimaalla. 
28.2.2014 
Ukraina kertoo Venäjän lähettäneen tuhansia sotilaita 
Krimille. 
2.3.2014 
USA:n arvion mukaan Venäjä on miehittänyt Krimin. 
6.3.2014 
Alueparlamentti tukee Krimin liittymistä Venäjään. 
16.3.2014 
Lähes 100 % äänensä antaneista Krimin asukkaista 
äänestää Venäjään liittymisen puolesta. 

17.3.2014 
EU ja USA asettavat matkustuskieltoja ja jäädyttävät 
varoja henkilöiltä, jotka ovat lähellä maan johtoa. 
18.3.2014 
Putin vahvistaa, että Krim on liitetty Venäjään.  
1.4.2014 
Nato lopettaa yhteistyön Venäjän kanssa.  
3.4.2014 
Gazprom korottaa 2. kerran Ukrainalle maakaasun hintaa.  
7.4.2014 
Itä-Ukrainassa puhkeaa levottomuuksia, joissa vallataan 
hallintorakennuksia ja vaaditaan äänestystä itsenäisyydestä. 
12.4.2014 
Venäjä-mieliset valtaavat hallintorakennuksia Itä-Ukrainas-
sa. Venäjä varoittaa Ukrainaa voimankäytöstä. 
14.4.2014 
USA arvioi, että Venäjän joukkoja myös Itä-Ukrainan 
levottomuuksien taustalla. Venäjällä merkittävät 
joukkokeskittymät Ukrainan rajan läheisyydessä. 
17.4.2014 
Geneven kokouksessa suurvaltojen pieniä sopueleitä. 
24.4.2014 
Venäjä järjestää laajat sotaharjoitukset eteläisessä sotilas-
piirissä. Ukrainan asevoimat operoi Itä-Ukrainassa. 

 
Lähteitä: HS 14.4.2014, HS-arkisto, BBC, FT, AFP 

Ukraina | Nykykriisin kronologia (1/4) 
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12.5.2014 
EU:n ulkoministerit laajentavat pakotteita. Listalle 
lisätään kaksi krimiläistä yritystä ja 13 venäläistä 
henkilöä. 
4.6.2014 
Ukrainan armeijan ja Venäjän-mielisten separatistien 
taisteluissa kuollut satoja. 
20.6.2014 
Presidentti Porošenko julistaa viikon mittaisen hallituksen 
joukkoja koskevan tulitauon. 
1.7.2014 
Tulitaukoa ehdittiin rikkoa kymmeniä kertoja. Uhriluku jo yli 
450:n. 
9.7.2014 
EU lisää pakotelistalleen 11 uutta henkilöä. 
17.7.2014 
Malesialainen matkustajalentokone putoaa Itä-Ukrainassa.  
29.7.2014 
EU:lta lisää pakotteita rahoitusmarkkinoille, 
asekauppaan ja öljyteollisuuteen. Pakotelistalla on nyt 
yhteensä 95 ihmistä ja 23 yritystä tai järjestöä. 
7.8.2014 
Venäjä julistaa listansa vastapakotteista, jotka koskevat 
ruoka- ja maataloustuotteita. Lentokieltoja pohditaan. 
 

12.8.2014 
Itar-Tass kertoo, että Venäjältä on lähtenyt 280 kuorma-
autollista humanitääristä apua kohti Ukrainaa. 
14.8.2014 
Venäjä ilmoitta tinkivänsä elintarvikkeiden 
tuontikiellosta ja sallivansa mm. laktoosittoman maidon 
tuonnin. 
14.8.2014 
Separatistikomentaja Strelkov jättää tehtävänsä. Viikon 
sisällä kolme separatistijohtajaa on eronnut. 
14.8.2014 
Ukraina lähettää kapinallisalueille omia avustusrekkoja. 
15.8.2014 
Presidentti Niinistö tapaa Putinin ja matkustaa Venäjältä 
suoraan Ukrainaan tapaamaan presidentti Poroshenkoa. 
17.8.2014 
Venäjän, Ukrainan, Saksan ja Ranskan ulkoministerit 
jatkavat neuvotteluja Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi. 
17.8.2014 
Ukraina pyytää EU:lta ja Natolta sotilaallista apua. 
18.8.2014 
Venäjä lähettämään avustussaattueeseen liittyvät 
kysymykset on ratkaistu Ukrainan ja Kansainvälisen 
Punaisen ristin kanssa. 

 
Lähteitä: HS 14.4.2014, HS-arkisto, YLE, BBC, FT, AFP 

Ukraina | Nykykriisin kronologia (2/4) 
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19.8.2014 
Venäjän lähettämät yli 100 avustusrekkaa ylittävät rajan 
Ukrainaan ilman Ukrainan suostumusta  
26.8.2014  
Ukraina julkaisee videon vangituista venäläisistä 
laskuvarjojääkäreistä. Venäjän mukaan sotilaat eksyivät 
vahingossa rajan yli.  
Putin tapaa Poroshenkon Valko-Venäjällä henkilökohtaisesti 
ensimmäistä kertaa sitten kesäkuun. 
28.8.2014 
Ukrainan presidentti Petro Poroshenko syyttää Venäjää 
joukkojen siirtämisestä Ukrainan rajojen sisään. 
31.8.2014 
Vangittuja venäläisiä laskuvarjojääkäreitä vaihdetaan 
Ukrainalaisiin sotilasvankeihin.  
EU antaa Venäjälle viikon aikaa muuttaa kurssia 
Ukrainalla tai Venäjälle asetetaan uusia pakotteita. 
1.9.2014 
Ukrainan armeijan joukot vetäytyvät Luhanskin 
lentokentältä. 
Nato julistaa nopean toiminnan suunnitelman suojellakseen 
Itä-Euroopan maita Venäjän aggressioilta. 
USA:n kongressiedustajat vaativat Ukrainan aseistamista 
Venäjää vastaan. 

3.9.2014 
Ukraina tiedottaa Poroshenkon sopineen tulitauosta Putinin 
kanssa. Kremli tiedottaa Venäjän tukevan tulitaukoa, mutta 
korostaa, että Venäjä ei ole konfliktin osapuoli. 
Venäjä-pakotteiden valmistelu jatkuu EU:ssa 
tulitaukotiedoista huolimatta. 
4.9.2014 
Naton huippukokouksessa Walesissa Suomi ja Ruotsi 
allekirjoittavat niin kutsutun isäntämaapöytäkirjan. 
5.9.2014 
Ukrainan hallitus ja Venäjä-mieliset separatistit 
allekirjoittavat tulitaukosopimuksen. 
Venäjä kieltää kaikkien makeisten tuonnin Ukrainasta. 
6.9.2014 
Ukraina ja separatisti syyttävät toisiaan tulitauon 
rikkomisesta. 
EU päättää uusista pakotteista, listalle päätyi 
venäläisoligarkkeja ja öljy-yhtiöitä. 
7.9.2014 
Venäjä varoittaa EU:ta vastatoimista jos unioni asettaa 
Venäjälle lisäpakotteita. 
Nato-maat kiistävät luvanneensa aseapua Ukrainalle. 
10.9.2014  
EU ei pääse sopuun Venäjäpakotteiden 
toimeenpanosta. 

 
Lähteitä: HS 14.4.2014, HS-arkisto, YLE, BBC, FT, AFP 

Ukraina | Nykykriisin kronologia (3/4) 
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12.9.2014 
EU:n uudet Venäjävastaiset talouspakotteet astuvat 
voimaan, jäänmurtaja palvelut jäivät pois pakotelistalta. 
Yhdysvallat koventavat entisestään Venäjän vastaisia 
pakotteita. Uudella listalla on yhtiöitä pankki-, energia- 
ja puolustussektoreilta. 
13.9.2014 
YK aloittaa ruoka-avun jakamisen Itä-Ukrainassa. 
Venäjä kieltää taas laktoosittomien maitotuotteiden 
tuonnin. 
14.9.2014 
Taistelut leimahtavat Donetskin lentokentällä tulitauosta 
huolimatta. 
15.9.2014 
Ukrainan puolustusministeri tiedottaa Nato-maiden 
aloittaneet asetoimitukset Ukrainaan Venäjä-mielisten 
pysäyttämiseksi. 
16.9.2014 
EU:n ja Ukrainan parlamentit vahvistavat 
yhteistyösopimuksen, joka tuo Ukrainan lähemmäs unionia.  
Ukrainan parlamentti hyväksyy lain, jonka on määrä 
laajentaa Itä-Ukrainan alueiden itsehallintoa. 
 

Lähteitä: HS 14.4.2014, HS-arkisto, YLE, BBC, FT, AFP 

Ukraina | Nykykriisin kronologia (4/4) 
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Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa 

OSA 3 Kriisin vaikutusten arviointi 
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Valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki | EU:n Venäjä-
pakotteiden ja Venäjän  vastapakotteiden taloudelliset vaikutukset 27.8.2014 

 
• Venäjän talouskasvu on hidastunut pakotteista 

riippumattomista syistä jo vuodesta 2013 alkaen  
• Pakotteiden seurauksena on merkittäviä vaikutuksia 

joidenkin yritysten ja sektorien näkymiin, mutta 
kokonaistaloudelliset vaikutukset kuitenkin vähäisiä. 

• Suomen elintarvikevienti Venäjälle putoaa alle 
neljännekseen normaalitilanteesta. Suurin välitön 
vaikutus on maitosektorille. 

• VM:n kansantalousosasto ennustaa Venäjän BKT:lle 
-1 % ja tuonnille -9 % v. 2014 sekä nollakasvua v. 
2015. Suomen Pankin myöhemmin julkaistava 
Venäjä-ennuste tulee näillä näkymin olemaan hieman 
valoisampi. 

• VM:n analyysin mukaan Venäjän tuontikiellon 
kumulatiivinen suora vaikutus BKT:een on noin 0,1 % 
ja Venäjän kasvun heikkeneminen alentaa Suomen 
kokonaistuotantoa vuosina 2014–2015 yhteensä noin 
½ prosentilla 
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Suomalais-Venäläinen kauppakamari | Ukrainan kriisin ja 
pakotepolitiikan vaikutukset Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan. East 
Office tj. Raimo Valo  4.9.2014 

Venäjän taloudessa inflaatio on iso ongelma 
• Inflaatio nyt 7,6 %. Ennuste yli 10 %  

 ruuan hinta on noussut 20-30 %   
 korot nousee 
 estää kauppaa, on viennin este, aiheuttaa investointien 

lykkäystä   
• Rahoitusongelmia erityisesti aluepankeille, jotka ovat 

rahoittaneet suomalaisten vientiä ja suomalaista pk-sektoria 
• Jos kriisi pahenee, rupla heikkenee.  
Kriisin vaikutukset Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan 
• Valuuttavarantoja Venäjällä 420 miljardia dollaria 
• Suomalaisten suuriyritysten ruplamyynnissä on ollut jopa kasvua   
• Talous on kuitenkin menossa huonompaan suuntaan ja tämä 

tilanne tulee kestämään todennäköisesti pitkään 
• Yleinen ilmapiiri vaikuttaa enemmän kuin sanktiot ja itse kriisi.  

Ei saa menettää  saavutettuja asemia ja hyviä suhteita.  
Tarkkana on nyt oltava, sillä Venäjän markkinoille ovat 
kärkkymässä esimerkiksi Kiina, Intia ja Korea. 

• Ei provosoida, vaan pidetään suhteet asiallisina, toimitaan 
pragmaattisesti  ja ajatellaan asioita laajemmin 
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Suuntaa antavia arvioita kriisin rahallisista 
vaikutuksista Kymenlaaksoon 

Toimiala Liikevaihto 
vuodessa 
milj.€ 

Arvio kriisin 
vaikutuksesta 

Arvio 
vähennyk-
sestä milj.€ 

Mahdollisuuksien 
vaikutus 

Logistiikka 1 130 (2011) Haastattelujen perusteella 
maaliikenne ja liikennepalvelut 
laskeneet 25-30% 

200-300 Kolmansien maiden 
liikennettä maakunnan kautta 
 erittäin suuret 
mahdollisuudet 

Kauppa 2 275 (2011) Tax Free lasku 30 % 
syyskuun loppuun mennessä. 
(Tax Freen osuus noin 70 % 
verovapaasta myynnistä) 

10 (verovapaa) Palautuminen entiselleen 

Matkailu (ilman 
ostoksia) 

   300 (2012) S-ryhmän arvion mukaan 1 % 
 

3 Palautuminen entiselleen 
 

Teollisuus 4 260 (2011) Suurta alakohtaista vaihtelua 0 - 40 Pysyminen ennallaan 

Liike-elämän ja 
koti-talouksien 
palvelut 

   590 (2011) Suomessa Venäjän viennin 
osuus palveluista 2,2 %. 
 
Haastattelujen perusteella 
Venäjälle vienti vähentynyt 
noin 10% 

1 (venäläiset 
toimeksiannot) 

Kolmansien maiden 
lisääntyvä kiinnostus on jo 
kumonnut venäläisten 
toimeksiantojen 
vähentymisen.  
Mahdollisuus isoon kasvuun 

Rakennusala    900 (2011) Rakennusalalla odotetaan   
0 - 2 % laskua liikevaihtoon 

0 - 18 Pysyminen ennallaan 
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Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa 

Haastatteluiden esille nostamia vaikutuksia 



© COPYRIGHT CAPFUL 

Kriisiä ylidramatisoidaan 
 

• Venäjän osuus maailman taloudesta suhteellisen 
pieni 

• Globaalit talousvaikutukset pieniä 
• Öljynhinta ei ole lähtenyt kovaan nousuun 
• Suomalaisessa mediassa aiheella huomattavan 

paljon painoarvoa 
• Venäjällä kriisi ei näy niin paljoa 

 
 
”Hätkähdyttävintä kriisissä on se, että se ei ole 
maailmanlaajuisesti kovin suuri juttu. 
Globaalit talouden vaikutukset ovat 
vaatimattomia. Öljyn hinta ei ole mennyt 
katosta läpi.”  
 
”Viikonloppuna pyörähdin Suomessa ja 
huomasin, että Suomessa Ukraina on paljon 
isompi uutinen, Venäjällä ei uutisoida niin 
paljon Ukrainaa.”  

Kriisin vaikutukset Kymenlaaksossa 
 
• Venäläiskriittisyys lisääntynyt suomalaisten 

joukossa 
• Kymenlaaksossa yleistä ilmapiiriä voi verrata 90 -

luvun lamaan 
 
 

 

 
”Nostaa venäläiskriittisyyttä. Ihmiset ovat 
tavallaan syyttömiä, mutta hankala kysymys. 
Heitä pitäisi houkutella Suomeen, mutta 
vastakkainasettelu on vahva.” 
”Heikentää yleistä ilmapiiriä Kymenlaaksossa 
totta kai. Tilannetta voisi verrata 90-luvun 
lamaan ilmapiiriltään.” 
”Jos menee hyvin se ei ole uutinen mutta jos 
menee huonosti se on uutinen.” 
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Venäjä-pakotteet | Asenteet kriisiä kohtaan 
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VENÄJÄN 
TALOUS 

Inflaatio Rahoituk-
sen saata-

vuuden 
heikkene-

minen 

Ruplan 
kurssi 

Investoin-
tien vähene-

minen ja 
modernisoi-

tumisen 
hidastu-
minen 

Kotimaisen 
kulutuksen 

vähene-
minen 

Valuutta-
pako 

Venäjältä 

EU:n 
pakotteet 

USA:n 
pakotteet 

Venäjän 
vasta-

pakotteet 

Venäjä-pakotteet | Vaikutukset Venäjän talouteen 
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• Talouden ja ruplan heikentyminen vähentää venäläisten 
matkailua ja ostovoimaa 

• Ruplan arvon laskiessa matkailusta tulee yhä kalliimpaa 
• Venäläisten matkailu Eurooppaan on laskenut 20 % 

viimevuodesta, muualle maailmaan matkailu on laskenut 
vain 10 % 

• Suuria venäläisiä matkanjärjestäjiä mennyt konkurssiin 

• Venäjällä matkustuskieltoja ja huhuja 
• Virkamiehiä huhutaan olevan matkustuskiellossa miljoonia 
• Länsi-Euroopassa matkustelua ei suositella ja virkamiehiä 

pelotellaan pidätetyksi tulemisella Euroopassa 
• Venäjällä liikkuu myös huhuja, että Suomi ei myönnä 

viisumeita  

• Venäläisten lähimatkailu Suomeen mahdollisesti kasvaa 
• Suomi voi hyötyä siitä, että venäläisillä ei ole varaa 

matkustaa kauas 
• Venäläiset todennäköisesti haluavat matkustella kuten 

aikaisemmin 
• Elintarvikepakotteiden myötä venäläisten ostomatkailu 

Suomeen saattaa lisääntyä 

• Venäjä pyrkii omavaraisuuteen myös matkailussa 

• Venäjällä kehotetaan lomailemaan Krimillä 

• Väitetään että Venäjällä kehotetaan suuntaaman 
investointeja kotimaan matkailukohteiden rakentamiseen 

Venäjä-pakotteet | Vaikutukset Venäläisten matkailuun 
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Ruplariski pitkittyy kriisin 
takia 

Suomalaiset yritykset 
todennäköisesti lykkäävät 

Venäjän investointien 
aloittamista 

Investoinnit Venäjälle 
vähenevät ja venäläisillä on 

maksuvaikeuksia 

Venäjä suunnittelee lakia 
jolla voidaan jäädyttää ja 

takavarikoida 
ulkomaalaisten yritysten 

varjoja 

Yritykset, joilla on tuotantoa 
Venäjällä, tulevat 

kasvattamaan toimintojaan 

Kriisi ei ole aiheuttanut 
yritysten joukkopakoa 

Venäjältä 

Suomen etuna vahva brändi  

Venäjä-pakotteet | Vaikutukset suomalaisten liiketoimiin Venäjällä 
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LOGISTIIKKA 
Suurimmat menetykset mutta myös 
mahdollisuuksia 
 
• Jos Suomi pelaa korttinsa oikein, 

yhteistyö Venäjän kanssa voi tiivistyä 
• Kolmannet maat voivat perustaa 

varastoja Suomeen ja viedä tuotteita 
Venäjälle vakaamman ja 
turvallisemman Suomen kautta 

• Venäjä ei halua olla riippuvainen 
muiden maiden satamista 
 

 
ELINTARVIKEALA 
Kärsii kriisistä eniten 

 
 
• Yritykset siirtävät tuotantoaan 

Venäjälle 
• Eurooppalaisia elintarvikkeita on 

Venäjällä vastapakotteista huolimatta 
- tuotteille on löytynyt vaihtoehtoisia 
logistisia reittejä 
 

 
METSÄTEOLLISUUS 
Pakotteilla epäsuoria vaikutuksia  
 
• Rahoitusongelmat pankkipakotteiden 

kautta 
• Puun vientiin ei ole pakotteissa 

kajottu ja nyt metsäteollisuus hyötyy 
raakapuuntuonnissa ruplan 
alhaisesta kurssista 

• Euron vahvuus suhteessa ruplaan 
vaikeuttaa metsäteollisuuden vientiä 
 
 
 

 
ENERGIA-ALA 
Vaikutukset pienehköt 
 
• Kaasuhanoja Eurooppaan tuskin 

suljetaan 
• Kriisin vaikutus energian hintaan 

alhainen 
• Kriisi saattaa johtaa energian 

säästämiseen 

 
KONE- JA MERITEOLLISUUS, 
RAKENNUSALA 
 
• Pakotteilla suoria vaikutuksia 

koneteollisuuteen, Kymenlaaksossa 
tapahtunut tilausten peruuntumisia 

• Meriteollisuus välttyi pahimmalta 
• Rakennusalalla rahoitus keskeinen 

kysymys 

 
KAUPPA 
Venäläisten ostovoiman heikentyminen 
kriisiä suurempi vaikuttaja 
 

• Venäläisten ostovoiman 
heikentyminen vaikuttaa 
investointeihin Kymenlaaksossa 

• Ei suurta muutosta rajan yli 
tapahtuvassa elintarvikekaupassa 
 
 

Venäjä-pakotteet | Vaikutukset toimialoihin 



© COPYRIGHT CAPFUL 
                                            

31 9.10.2014 

Vaikutukset venäläisten investointeihin Suomeen 

 

• Venäläiset yritykset ovat jäädyttäneet investointinsa 
• Pakotteista johtuen Venäjän valtio joutuu pääomittamaan 

pankkejaan  
• Venäläisille yrityksille rahan hinta on kallis, mikä hillitse 

investointeja ja hidastaa entisestään maan 
talouskehitystä 

• Venäläisten investointihalut Suomeen hiipuneet 
• Venäläisillä yrityksillä pelkoja, että Suomeen ei ole 

turvallista investoida 
• Venäläiset pelkäävät pakotteita, ja sitä, onko Suomeen 

turvallista investoida 
• Suomen viestittävä, että täällä on suhteellisen helppo 

saada rahoitusta ja hyvä investointiturvallisuus 
Toisaalta 
• Kymenlaakso mielenkiintoinen vaihtoehto investoinneille 

riskien hajauttamisen takia 
• Yritykset eivät halua olla riippuvaisia vain Venäjän 

toiminnoista, vaan haluavat hajauttaa riskiä 
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Kolmansien maiden kiinnostus Venäjää kohtaan 

 

• Venäjän markkinat kiinnostavat nyt pakotteiden 
ulkopuolisia maita 

• Kuluttajilla on halu ostaa muutakin kuin venäläisiä 
tuotteita  

• Kaikki Latinalaisen Amerikan maat sekä useat Aasian 
maat ovat kiinnostuneita Venäjän markkinasta 

• Turkki on nyt hyvin aktiivinen mm 
matkailumarkkinoinnissa 

• BRIC maiden välillä on lisääntynyttä yhteistyötä 
• Venäjän maariski tiedostetaan kuitenkin muuallakin 

• Turkki ja Brasilia kovimmat kilpailijat elintarvikkeissa 
• Turkista viedään Venäjälle hedelmiä ja vihanneksia 
• Muita maataloustuotteita viedään Venäjälle Brasiliasta ja 

Uudesta-Seelannista 
• Kiinan ja Venäjän väliset suhteet hankalat 

• Kiina on ilmoittanut, että he eivät hyväksy pakotteita, 
mikä on parantanut Kiinan ja Venäjän välisiä suhteita 

• Kiinan ja Venäjän väliset suhteet ovat kuitenkin etäiset 
ennestään. Kiinalaiset ajattelevat, että Venäjä on vain 
energiantuotantoa varten ja Venäjä ei halua olla 
riippuvainen Kiinasta 

• Kiinalaiset eivät ole innokkaita tarjoamaan rahoitusta 
Venäjälle 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_New_Zealand.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chile.svg
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Vaikutukset PK-yrityksille 
• Vapaakauppa-alue- ja viisumivapauskeskustelut jäissä 

• Kaupanteko Venäjälle hankaloituu 
• Venäjän kaupan vapautuminen on harpannut 

taaksepäin 

• Luottamus on menetetty molemmin puolin 
• Poliittisesti kriisin vaikutukset kestävät  pitkään 
• Venäläisillä pelko, että heitä kohdellaan huonosti 

Euroopassa 

• Pakotekierteeseen ajautuminen todennäköistä, 
vaikutukset tuntuvat yhä useammilla toimialoilla 

• EU: pakotteissa mennään jo toisella kierroksella, 
Venäjän uudet vastapakotteet harkinnassa 

• Mahdollisia Venäjän vastapakotteita: 
alkoholintuontikielto, ilmatilan käyttökielto, lähtö 
WTO:sta, elintarvikepakotteiden pitkittyminen. 

• Venäläisten ostomatkailu saattaa lisääntyä 
• Suomen marketeista elintarvikkeiden hakeminen 
• Ostomatkailun lisääntyminen ollut vähäistä 

• Venäläisten ostovoima vähenee  
• Ruplan arvon laskiessa ostovoima heikkenee yleisesti 
• Kuluttajat lykänneet suuria ostoksia 

• Venäläiset tyytyvät halvempiin merkkeihin ja panostavat 
paikallisiin brandeihin 

• Venäläiset tottunevat paikallisiin tuotteisiin, ulkomaisille 
tuotteille vähemmän kysyntää 

• Pakotteiden poistuessa ajan myötä vanhat tuottajat on 
korvattu uusilla, ja vanhoilla on kova työ saada 
markkinaosuutensa takaisin 

• Kansainvälistymisstrategioita pohdittava tarkkaan  
• Yritysten mietittävä erityisen tarkkaan 

riskinsietokykyään  
• Venäjä-riski on toteutunut 

• Venäläisten Suomi-matkailu saattaa vähentyä 
matkustuskieltojen ja –pelkojen takia 

• Venäjä pyrkii omavaraisuuteen myös matkailussa, 
Venäjällä suositellaan matkustamaan maan sisällä, 
erityisesti Krimille 

• Matkailusta ei haluta tinkiä, vaan etsitään edullisempia 
matkailumaita, esim. Turkki 

• Venäläisillä pelkoja matkustuskielloista ja siitä, että heitä 
ei kohdeltaisi Euroopassa hyvin 

Vaikutuksia ja mahdollisuuksia 
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• Kymenlaakson alue mielenkiintoinen riskin hajauttamisen 
takia, mutta venäläisillä pelko investoida tilanteen 
epävakauden takia 

• Tilanteen hankalan arvioitavuuden takia investointi-
halukkuudet puolin ja toisin ovat vähentyneet 

• Yritysten oltava erityisen tarkkoja venäläisten 
yhteistyökumppaneiden omistusrakenteesta 

• Toimintaa ’mustalla listalla’ olevien yritysten kanssa 
vältettävä 

• Kriisillä negatiivinen vaikutus Kymenlaakson alueen 
kehittämiseen ja EU rahoitukseen 

• EU rahoja ei saada käyttöön jos kriisi pahenee eikä 
alueen osaaminen pääse kehittymään ilman näitä EU 
tuettuja hankkeita 

• Venäläiskriittisyys lisääntynyt 
• Yleinen ilmapiiri Suomessa on heikentynyt nopeasti 

 

Mahdollisuudet PK-yrityksille 
• Konsultointi ja koulutuspalvelujen tarjoaminen 

venäläisille yrityksille 
• Venäläisten koulutus toimimaan länsimarkkinoilla 
• Koulutusyhteistyöstä mahdollisesti saatavat verkostot 

tärkeitä 

• Panostukset verkkokauppaan 
• Verkkokauppa kasvaa vauhdilla 
• Showroomit Venäjällä, ostokset netistä 
• Erityisesti PK-yritykset voisivat hyötyä verkkokaupan 

mahdollisuuksista 

• Suomi tukikohtana ulkomaisille yrityksille, joilla vientiä 
Venäjälle 

• Varastot Suomeen toimintaympäristön paremman 
ennustettavuuden takia, vienti Venäjälle 

• Räätälöityjen matkojen myyminen venäläisille turisteille 
• Venäläisiä matkatoimistoja on mennyt konkurssiin 
• Suomalaiset matkatoimistot voivat tarjota nämä palvelut 

venäläisille 
• Suomi matkailussa kauttakulkumaana 

 

Vaikutuksia ja mahdollisuuksia 
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Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa 

OSA 4 Toimenpiteet ja toteutus 
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Kymenlaaksoon konsortio viemään 
Venäjälle elinkeinoelämän 
kehittämispalveluja 
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Venäjän talouden heikkenemisen ja pakotteiden vaikutukset ja 
toimenpiteet Kymenlaaksossa 

Maakunnan aktiivinen myyntirooli 
uusien logististen reittien 
muodostuessa 

Logistiset reitit uudistuvat 
Venäjän suosiessa siihen 
myönteisesti suhtautuvia 

maita (BRICS) 

Venäjän 
talouden 
heikkene-
minen ja 

pakotekriisi 

Kolmansien maiden maakuntaan 
kohdistuneeseen kiinnostukseen 
vastaaminen ja alueen myynti 

Venäjän maariskin 
lisääntyessä kiinnostus 

operoida Venäjällä Suomesta 
käsin lisääntyy 

Tilannetta rauhoittavan 
matkailumarkkinointiviestinnän 
jatkaminen venäläisille  

Venäläisillä pelokas 
suhtautuminen matkailuun 

Suomessa 

Venäjä pyrkii nyt 
voimallisesti kehittämään 
omaa elinkeinoelämäänsä 

Muutos Kehittämisteema 
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Kehittämis-
teema Toimenpiteet Toteuttajat Resurssit 

Maakunnan 
aktiivinen 

myyntirooli 
uusien 

logististen 
reittien 

muodos-
tuessa 

• Iso Kaakkois-Suomen (Etelä-Suomen?) logistisen reitin 
myyntikampanja 

• Yritykset mukaan markkinointiin 
• Logistiikkamessuille osallistuminen maakuntana 

• EU:n Green Logistic Corridor –hankkeen hyödyntäminen 
• Rajaeläinlääkäripisteen perustaminen 

 
 

Cursor, 
Kinno 
Logistiikka-
yritykset 

Kolmansien 
maiden 

maakuntaan 
kohdistunee-
seen kiinnos-

tukseen 
vastaaminen 

ja alueen 
myynti 

• Potentiaalisten kolmansien maiden toimijoiden 
kartoittaminen ja kontaktointi 

• Kehitysyhtiöiden ja maakunnassa yritysten 
asiantuntijapalveluja tarjoavien yritysten yhteistyö uusien 
asiakkaiden houkuttelemiseksi (tili-, lakiasian-, 
konsulttitoimistot jne.) 

Cursor, 
Kinno 
Yritysten 
asiantuntija-
palveluja 
tarjoavat 
yritykset 

Toimenpiteet (1/2) 
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Kehittämis-
teema Toimenpiteet Toteuttajat Resurssit 

Tilannetta 
rauhoittavan 

matkailu-
markkinointi-

viestinnän 
jatkaminen 
venäläisille  

• Maakunnassa rajalliset markkinointiresurssit => 
Edullisten markkinointitapojen hyödyntäminen 

• KyAMKin venäläiset opiskelijat mukaan some –
markkinointikampanjoihin 

• Venäläisiä matkatoimistoja mennyt konkurssiin => 
Sähköisten myyntipalveluiden ja myynnin kehittämisen 
jatkaminen 

• Ostamisen tekeminen mahdollisimman helpoksi 
• Fokusoitujen tuotepakettien tekeminen, lyhytlomat ja 

ostosmahdollisuuksien korostaminen 

Cursor, 
Kinno, 
KyAMK, 
EKAMI 
Matkailu-
yritykset 

Kymen-
laaksoon 
konsortio 
viemään 
Venäjälle 
elinkeino-

elämän 
kehittämis-
palveluja* 

• Kymenlaakso kerää yhteistyövalmiin ja kilpailukykyisen 
konsortion, joka pystyy tukemaan venäläistoimijoita 
kehitystyössä  

• Suomalaisministeriöiden ja Team Finlandin kontaktointi em. 
tehtävien tukemisessa 

• Yhteistyökonsortioon mukaan muita EU-kumppaneita 
Kymenlaakson aloitteesta (- tukee Kymenlaakson kv-
strategiaa EU:n ja Venäjän välisenä osaajana) 

• Suomalaisille tuotteille ja innovaatioille avataan uusia 
mahdollisuuksia konkreettisiin tavoitteisiin tähtäävän 
venäläisyhteistyön avulla 

Cursor, 
Kinno, 
KyAMK, 
EKAMI, 
ProAgria, 
yritykset 
 

Toimenpiteet (2/2) 

*Esimerkiksi Venäjän elintarviketeollisuudella on tehtävänään ottaa haltuun kotimaan markkinat, mutta osaaminen, tuotantotekniikka, 
investoinnit ja innovaatiopohja eivät toistaiseksi ole tarpeeksi korkealla tasolla. Kymenlaaksosta voidaan tarjota valmiita konsepteja mm. 
logistiikan saralla elintarvikekysymysten tueksi. 
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Kehittämis-
teema Toimenpiteet Toteuttajat Resurssit 

Venäjällä 
tapahtuvan 

verkko-
kaupan 

konseptointi 
maakunnan 

pk-toimijoille 

• Yhteisellä konseptoinnilla autetaan verkkokauppoja 
ylittämään tiettyjä kynnyksiä: kieli, markkinointi, tavaran 
kuljetuskanavat ja kuljetuskustannuksien alentamiseen 
vaadittava volyymi jne. 

• Yhteistyö Itellan kanssa 
• Showroomien perustaminen Venäjälle 
• Suomalaisen brändin vahvistaminen 

Cursor, 
Kinno 
Kaupanalan 
toimijat 

Muita 
yksittäisiä 

ideoita 

• Matkailussa hanketyönä Ympäristöministeriön tuki 
Suomen ja Venäjän rajanylittävälle luontomatkailulle 
(Geen Belt of Fennoskandia) 

• Koulutusyhteistyön kehittäminen, jolla kehitetään 
verkostoja ja vastataan oman osaamisen puutteisiin 

• Partneriverkoston kautta toteutetut täsmäkoulutukset 
• Valko-Venäjän kautta tuotteiden vienti Venäjälle 

• Tuontifirman perustaminen Valko-Venäjälle, jolla on tulliliitto 
Venäjän kanssa 

 

Toimenpiteet (muut) 
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Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa 

LIITE Haastattelut kokonaisuudessaan 
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Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa 

OSA 1 Kriisin tuleva kehitys 
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Suoria sitaatteja 

Kriisin kehittymiselle kolme skenaariota 
”Mielestäni on olemassa kolme skenaariota: 1. läpimurto kriisin 
ratkaisemiksi ja esimerkiksi positiivinen signaali tämän päivän (26.8.) 
neuvotteluista 2. kriisi jumiutuu tällaiseksi ikuiseksi kitinäksi ja Itä-
Ukrainan tilanne jää puolikonfliktiksi 3. kunnon ryytyytys. 
Pääpiirteittäiset todennäköisyydet näiden skenaarioiden 
tapahtumiselle ovat 25 %, 50 % ja 25 % vastaavassa järjestyksessä.” 

Kriisin kehittymistä hankala ennakoida 
”Kriisin ratkaisemissa ei ole kovin riemua herättävää edistystä. 
Todella vaikea sanoa, mitä tulee tapahtumaan. Äärimmäisen vakava 
ja iso asia tämä on - ja monimutkainen. Kaikkihan töitä tekevät sen 
eteen, että tämä saataisiin ratkaistua ja tilanne rauhoittumaan. Ei 
ainakaan kovin lyhyellä aikataululla tapahdu kuitenkaan mitään. 
Paljon riippuu siitä, miten osapuolet etenevät.”  
”Yllätyksenähän tämä on tullut, että miten tilanteet voivat muuttua 
näin nopeasti. ” 
”Kriisin tulevaa kehitystä ei kukaan tiedä. Nöyryyttä on opeteltu 
viimeiset puoli vuotta. On siis mahdotonta sanoa.” 
”Kriisin tulevaa kehitystä on mahdotonta nähdä.” 

Kriisi tulee kestämään pitkään ja kriisin kehittyminen on 
poliitikkojen käsissä 
”Kriisin kehittyminen on poliitikkojen käsissä. Ukraina on Venäjälle 
huikean tärkeä Euraasian ja turvallisuuden takia. Tulee epäsuoria 
taloudellisia toimia, joilla horjutetaan Ukrainan johtoa. Nämä 
vaikuttavat meidän sanktioiden kovuuteen ja pituuteen.” 

”Asemateriaalia on mennyt Venäjän kautta separatisteille ja kriisi 
tulee olemaan pitkä ja poliitikoista kiinni. Ratkaisu voi mennä 
pidemmälle kuin uskotaan. Tässä pitäisi kuitenkin muistaa katsoa, 
mitä Venäjällä tapahtuu eikä vain Ukrainassa.” 

Venäjä hyötyy pitkitetystä kriisistä, Ukrainalla kiire 
saada kriisi ratkaistua 
”Jos Venäjä on päättänyt pitää tilanteen jäissä, niin mitään ei 
tapahdu – se antaa Ukrainan lillua hirressä ja Kiovan kanan kypsyä.” 
”Venäjä haluaa jäädytetyn konfliktin, koska Ukraina on menossa 
siihen suuntaan, mihin Venäjä ei halua. Kestävä ratkaisu olisi 
Ukrainan jakaminen, eli länsi liittyy EU:hun ja itä Venäjään. Ukrainan 
johto ei halua tätä, koska se olisi tappio. Tilanteen epäselvyys on 
Venäjän etu tällä hetkellä.”  
”Jotain hypoteesia jos heittää, niin Venäjän intressinä on pitkittää 
kriisiä ja saada heikentynyt naapuri.” 
”Ukrainalla on tilanteessa suurempi kiire. Heidän täytyy päästä 
takaisin elämään kiinni ja pitää vaalit. Ukrainan pitää saada 
parlamentti ja täysin legitiimi ja toimintakykyinen hallitus, ja alkaa 
tehdä toimia Ukrainan sisäisen kurssin kääntämiseen.”  
”Venäjällä ei ole niin kiire. Sanktiot ovat mitä ovat, mutta heillä on 
aikaa. Ennemmin tai myöhemmin Ukraina joutuu vain pahempaan 
tilanteeseen. Paineita on, että jotain tapahtuisi suhteellisen nopeasti 
ja Ukrainalla on varmaankin intressi laukaista tilanne. ” 
”Jos se olisi Putinista kiinni, hän voisi lopettaa tämän heti tänään.  
Ilmavoimat tulittaisivat Unkarin maan tasalle hetkessä, mutta hän ei 
ole sitä halunnut.” 
”Yhtenä skenaariona Venäjä voisi ottaa sulan hattuun ja lopettaa 
kriisin kerralla. Näin se saisi myönteistä huomiota maailmalla.” 

Kriisin tuleva kehitys (1/3) 
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Suoria sitaatteja 

Poliittiset suhteet Venäjän ja länsimaiden välillä 
huonontuvat pitkäksi aikaa 

”Poliittisiin suhteisiin kriisi on vaikuttanut siten, että kukaan ei 
vakavasti esitä aloitteita suhteiden luonnista. Esimerkiksi keskustelut 
vapaakauppa-alueesta tai viisumivapaudesta ovat ohi.” 
”Kauppasuhteisiin en usko että tulee pidempiaikaisia rajoituksia, 
poliittisesti tulee olemaan hankalampaa. Geopoliittisen ja 
turvallisuuspoliittisen ajattelun paluu poliittiseen kenttään on nyt 
todellisuutta. Venäjä ei ole jatkossa henkisesti osa Eurooppaa. ” 
”Washingtonia kiinnostaa ainoastaan saada Venäjän ja EU:n välit 
pysymään huonoina. Naton intressinä on Suomen Nato-politiikan 
edistäminen.” 
”Niinistö on rohkeasti lähtenyt keskustelemaan. On tärkeätä antaa 
nyt viestiä että haluamme keskustella asioista. Kukaan ei halua 
katkaista poliittisia suhteita” 
”Euroopan ja Venäjän suhde huononee ja on huonontunut koko ajan. 
Tästä tulee vastakkain asettelu. Olen sitä mieltä, että Venäjä 
tarvitsee Eurooppaa ja toisin päin. Tässä on riski, että järki ei voita.” 
”Poliittisesti kiirisin vaikutukset kestävät pitkään. EU:n ja Venäjä sekä 
Suomen ja Venäjän suhteissa kestää kauan ennen kuin päästään 
normaaliin tilanteeseen. Luottamusta on rikottu molemmin puolin.” 
”Poliittisesti kiirisin vaikutukset kestävät pitkään. EU:n ja Venäjä sekä 
Suomen ja Venäjän suhteissa kestää kauan ennen kuin päästään 
normaaliin tilanteeseen. Luottamusta on rikottu molemmin puolin.” 

Vaarana pakotekierteeseen ajautuminen 

”Tänään (29.8.) näyttää huonolta kriisin ratkeamisen kannalta, koska 
Venäjä lisää sotilastoimintaa. Lännellä tulee todennäköisesti 
olemaan paineita pakotteiden lisäämiseen. Verrattuna siihen, missä 
olimme heinäkuun alussa, niin ollaan paljon lähempänä 
pakotekierrettä.” 
”Sanktioihin Venäjä vastaa sanktioilla, mutta ei silmä silmästä 
periaatteella.” 
”Venäjän mahdollisia uusia vastapakotteita ovat  
alkoholintuontikielto, Venäjän ilmatilan käyttökielto, Venäjän lähtö 
WTO:sta, elintarvikepakotteiden pitkittyminen.” 

Pakotteiden vaikutukset pieniä, Venäjän talouden 
heikkeneminen suurempi vaikutustekijä 

”Pakotteiden vaikutukset ovat pienet, iso kysymys on Venäjän 
talouden yleinen heikkeneminen. Pakotteet lisäävät epävarmuutta ja 
sitä kautta voivat heikentää taloudellista ilmapiiriä. 
”Vastapakotteet eivät ole millään järjellä mietitty ne on vaan heitelty. 
Jos haluttaisiin tukea heidän elintarviketeollisuuden kehittämistä olisi 
rajoitettu mieluummin vaikka makkaran tuonti.” 
”Uskon että pakotteet tulevat poistumaan nopeasti, koska yksittäiset 
kuluttajat ovat tottuneet tiettyihin tuotteisiin joita he haluavat saada.” 

Kriisin tuleva kehitys (2/3) 
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Suoria sitaatteja 

Kriisi yhdistää EU:ta ja Naton merkitys korostuu 

”Jollakin tavalla mahdollisesti yhdistää EU:ta, kun on löydetty 
yhteinen vihollinen.” 

”Naton merkitys korostuu.” 

Venäjän pyrkimyksenä yhdistää Krimi maitse Venäjään,  
EU tuskin lähtee sotilaallisesti tätä estämään 

”Yleinen mielipide täällä on, että eteläosa Ukrainasta on Novo 
Russia. Nyt puhutaan Etelä-Venäjästä. Kriisin etenemisen 
aikajänteestä on vaikea sanoa. Venäjällä pyritään siihen, että Krimi 
yhdistetään maata pitkin Venäjään. Tämä on täysin mahdollista.” 

”Avustusrekat vyöryvät yli rajan ja laskuvarjojääkäreitä on väärällä 
puolen rajaa. Hyvin mahdollista Bosnia tyyppinen tilanne. Vaikeuttaa 
poliittista tilannetta pitkäksi aikaa. Mutta tuskin EU lähtee sotimaan 
Ukrainan puolesta.” 

Venäjällä halutaan kunnioittaa sopimuksia 

”Vastapakotteet ovat näyttäneet, että ei haluta kajota isoihin ja 
läntisiinkään tärkeisiin toimijoihin, vaikka niistä joskus puhuttiinkin. 
Venäjän puolella on halua kunnioittaa sitoumuksia ja pitää konfliktia 
tolkullisella tasolla.” 

Medialla suuri vaikutus kansalaisten käsityksiin kriisistä 

”Kyllä kansa alkaa uskoa kun media hokee että Putin on yhtä paha 
kuin Pohjois-Korea. Suomalaiset toistavat uskollisesti lehdistön 
mantraa. Amerikkalaiset vaikuttavat maailman mediakentässä 
vahvasti. Edes amerikkalaiset itse eivät ole yhtä kritiikittömiä uutisten 
suhteen kuin suomalaiset.” 
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Suoria sitaatteja 

Kriisiä ylidramatisoidaan 

”Venäjän osuus maailmantaloudesta on 2-3 %. Euroopassa Venäjä 
on Saksan jälkeen suurin. Kriisiä ei pidä ylidramatisoida.” 
”Hätkähdyttävintä kriisissä on se, että se ei ole maailmanlaajuisesti 
kovin suuri juttu. Globaalit talouden vaikutukset ovat vaatimattomia. 
Öljyn hinta ei ole mennyt katosta läpi. Globaalit vaikutukset ovat 
rajattuja. Minulla on täysi luottamus sijoittajien ja ison rahan 
kyynisyyteen eli raha palaa Venäjälle, kun tilanne rauhoittuu. Siellä 
on edelleen mahdollisuus tehdä raha - raha palaa takaisin nopeasti.” 
”Suomalainen media on Rossofobista hypetystä.”  
”Viikonloppuna pyörähdin Suomessa niin huomasin että Suomessa 
Ukraina on paljon isompi uutinen, Venäjällä ei uutisoida niin paljon 
Ukrainaa.”  
”Yhteistyökumppanit ovat ottaneet asian vähän leikin kannalta. Kun 
Putin otti Krimin valtaan, yhteistyökumppanit vitsailivat että he 
voisivat nyt liittyä Suomeen että Venäjän kokonaispinta-ala pysyisi 
samana.”  
 

Eri maiden suhtautuminen kriisiin vaihtelee paljon 

”USA:n suhtautumisesta näkyy, että kriisi ei vaikuta heihin niin 
paljon.” 
”Saksalaiset ovat polttaneet päreensä perin pohjin Venäjään. Aika 
hämmentyneenä tässä joutuu olemaan.”  
”Yleinen ilmapiiri Suomessa on heikentynyt nyt nopeasti. Talvisota 
on vielä monella käymättä loppuun. Minulla on Venäjän rekkarit ja 
kyllä minulle keskisormet heiluu, valot vilkkuu ja  torvet soi Suomen 
liikenteessä.” 
 
 
 

Asenteet kriisiä kohtaan 
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Suoria sitaatteja 

Venäjän talouskasvu miinukselle 

”Vuodesta 2006 eteenpäin Venäjä kasvoi ja vahvisti suurvalta-
asemaansa. Nyt sitä kasvua ei enää ole. Bkt ei kasva, vaan menee 
pakkaselle. ” 
”Vuosina 1991–1997 Venäjän talous tuli alaspäin 40 %:a. 1997 
kasvoi 1 prosentin ja Aasian kriisin aikaan tuli jälleen alas. Vuosina 
1999–2007 kasvua tuli noin 6-7 % vuosittain ja kriisin jälkeen kasvu 
on tippunut ihan toiselle tasolle. Puolitoista vuotta ennen kriisiä ja nyt 
kriisin jälkeen kasvu on pyörinyt nollan molemmin puolin ja pitkään. 
Kultakausi ei ole konkreettinen. Öljysektori ja kotimainen kulutus 
yskivät. Lähivuodet mennään vähän pakkasella.” 
”Venäjän pörssi heiluu plus miinus 5 % riippuen siitä, mitä Putin 
sano.” 
”Venäjän talous olisi muuten huonossa hapessa ilman kriisiäkin. 
Täältä on tehty vääriä talouspäätöksiä ja tässä tehdään 
aggressiivisella ulkopolitiikalla sisäpolitiikkaa. Viedään huomio 
perusasiasta pois, koska enemmän ihmisiä kiinnostaa seurata 
Ukrainaa. Propagandakoneisto on sitä mieltä, että syy on aina 
muissa.” 

Rahoituksen saanti  hankaloituu ja investoinnit 
vähenevät 

”Isoin kysymys on ulkomaisten investoijien luottamus Venäjän 
markkinoihin. Aluehallinnot ovat hyvin hanakoita saamaan 
ulkomaisten investointeja alueelle.” 

 

”Vaikutukset talouteen ovat olleet 90 % kriisin aiheuttamaa 
epävarmuutta. Kuluttajat ja investoijat ovat seuranneet tilanteen 
kehittymistä ja lykänneet hankintoja. Jos pakotekierre jatkuu 
esimerkiksi yli vuoden ja riski lisäpakotteista säilyy, niin Venäjän 
rahoitusmarkkina hyytyy. Investoinnit voivat tipahtaa kymmeniä 
prosentteja.” 
”Korkovaatimukset ja tuottovaatimukset venäjällä ovat nousseet 
viime kuukausina. Venäläiset ovat hankkineet entistä vähemmän 
rahaa ulkomailta, syy? ettei rahaa saa vai sen hinnan nousu?.” 

”Nähtävissä on sitä, että kuluttajat pyrkivät sijoittamaan rahaa 
kiinteään omaisuuteen esim. asuntoihin tai kodinkoneisiin.” 

”Venäläisillä erityisesti rahoituksen saanti on haasteellisempaa ja 
kalliimpaa, ja se vaikuttaa investointien kehittymiseen. Lainojen 
saanti on venäläisille itselleen muuttunut myös hankalammaksi ja 
kalliimmaksi. Se vaikuttaa ulkomaankauppaan, tietotaidon ja 
teknologian saamiseen.” 
”Venäjää pidetään poliittisesti suurena riskinä ja vaatii suurta 
rohkeutta esimerkiksi toimitusjohtajalta marssia hallituksen eteen 
esittämään, että laitetaan 10 miljoonaa Venäjälle. Investoinnit tulevat 
hidastumaan molempiin suuntiin.” 
”Venäjän talous tulee olemaan jatkossakin volatiilimpi kuin Suomen. 
Nyt ei kukaan täyspäinen ehdota että investoidaan Venäjälle.”  
”Liian harva ymmärtää pakotteiden konkreettiset vaikutukset 
liiketoimintoihin. Yleisesti ajatellaan, että rahasta tulee kalliimpaa. 
Laitteiden ja varusteiden saaminen ulkomailta hankaloituu. 
Paikallinen tuotanto kehittyy aikaisemmin maahantuotujen tuotteiden 
korvaamiseksi.” 

Venäjän kehitys (1/3) 
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Suoria sitaatteja 

Venäjän talouden modernisoituminen hidastuu 

”Venäjän talous ei kasva niin kuin ennen ja se hidastaa Venäjän 
sisäisiä rakennemuutoksia tai talouden modernisaatioita.”  

”Venäjän modernisaatio on pysähtynyt tai ottaa pakkia ja siirtyy 
kauas tulevaisuuteen. Venäjän kaupan vapautuminen on 
huomattavasti harpannut taaksepäin.” 

Pakotteiden vaikutukset jääneet pieniksi 

”Ainakin vielä (4.9) Pietarissa ja Moskovassa Oltermannia näkyi 
olevan kauppojen hyllyillä ja tavaraa oli runsaasti tarjolla.” 
”Venäläisten pankkien taseissa on ulkomaisia varoja vain 10% eli 
vähemmän kun ehkä uskotaan. Takaisinmaksuaikataulut eivät ole 
pahoja. Isoimmissa valtionpankeissa, joihin nämä sanktiot 
kohdistuvat on vain muutaman miljardin uudelleenjärjestelyjä 
takaisinmaksuun per vuosi.” 
”Rahoitussanktioiden vaikutukset ovat myös pienet, riippuen tosin 
siitä kauanko sanktiot kestävät. Keskuspankki on aloittanut 
likviditeetin lisäämisen lainojen hoitamiseksi.” 
”Ei välittömästi vaikuta juurikaan Venäjän talouteen ja pidemmän 
aikavälin välillisiä vaikutuksia mahdoton ennakoida. Talouden 
heikkeneminen on alkanut monta vuotta sitten, joihin on omat 
syynsä. Sanktiovaikutukset ovat minusta ennustettua pienemmät. 
Kasvu on jo pysähtynyt. Tilanne on sillä tavalla vakavampi, kasvu ei 
lähde yhtä helposti liikkeelle kuin sanktiot.” 

Venäläiset tyytyvät halvempiin merkkeihin ja panostavat 
paikallisiin brandeihin 
”Venäjällä tilanne vaikuttaa siten, että tyydytään halvempiin 
merkkeihin.” 

”Venäjä koettaa tehdä läpimurron paikallisten tuotteiden 
brandaamisessä.” 

Venäjällä monet toimialat vaikeuksissa 

”Autoteollisuutta seurataan ja autojen myynti on laskenut paljon. 
Ulkomaiset toimijat ovat investoineet paljon autoteollisuuteen. 
Ulkomaisten yritysten kohdalla on alettu seuraamaan ostajan 
maksukykyä ja mahdollisia rahoitusvaikeuksia.” 

”Totuus on se, että Venäjä on öljy-, raaka-aine- ja kaasuriippuvainen 
ja niihin on rahoja laitettu. Nyt jää nähtäväksi, miten maatalous- ja 
elintarvikesektori kehittyvät. Niiden toimintaa on suorastaan 
”hypetetty”.” 

Lainsäädännöllä vaikeutetaan ulkomaalaisten tuotteiden 
tuontia markkinoille 

”Mahdollisia lakeja ja säädöksiä voi myös olla luvassa. Nähtävissä 
on sellaista, että tehdään vaikeammaksi ulkomaisten yritysten tai 
tuotteiden pääsy markkinoille. Julkisella puolella on suunnitteilla 
hankkeita, joissa ulkomaiset yritykset eivät saisi osallistua 
kilpailutuksiin, jos sektorilla on venäläisiä valmistajia.” 
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Nationalismi ja Eurooppa-vastaisuus nostavat päätään  

”Vaikea sanoa miten venäläinen yritysmaailma ajattelee. Nouseeko 
nationalistinen ajattelu ja he alkaisivat kieltäytyä länsimaisesta 
yhteistyöstä. Toisaalta he ovat yhtä ahneita kuin mekin ja hakevat 
parhaita mahdollisia tuottoja.” 
”Eurooppa-vastaisuutta on Venäjällä nyt havaittavissa ja Eurooppa-
matkailu on nyt vähentynyt.” 

”Venäjä kääntyy nyt niiden kumppaneiden puoleen jotka eivät 
käänny vastaan. Voi olla vaikeata päästä takaisin kumppaniksi 
tämän jälkeen.” 

Venäjällä valtiolla vahva vaikutus yrityksiin ja 
kansalaisiin 

”Venäjällä valtio on vahva: Jos valtio sanoo ettei yritykset saa toimia 
EU yritysten kanssa niin se toteutuu.” 

”Ihmiset oppivat myös ehkä kyseenalaistamaan Venäjän tiedotukset, 
jos pääsevät näkemään, kuinka asiat Suomessa ovat.” 

Putinin valta ja kannatus 

”Kriisillä on huikea vaikutus Putinin kannatukseen, koska elintaso 
laskee.” 
”Jääkö Putin pois vallasta vuonna 2018 vai 2024? Hänen jälkeensä 
on tulossa varmaan vielä tiukempi kaveri kuin Putin. Nationalismi on 
saamassa jalansijaa Venäjällä.” 

Verotuksen muuttaminen 
”Venäjällä 4.9.2014 tehdyssä ehdotuksessa ehdotetaan 
ulkomaanrajojen ylittävien kuljetusten veroksi 17 % ja kotimaisten 
kuljetuksien veroksi 0%. Tällä hetkellä verotus on toisinpäin.” 
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Suoria sitaatteja 

Talouden heikkeneminen vaikuttaa  matkailuun kriisiä 
enemmän ja ruplan heikentyminen vähentää 
venäläismatkailijoiden ostovoimaa 

”Talouskasvun hidastuminen on tapahtunut jo viime syksystä lähtien. 
Pakotteet tulevat lisäämään sakkausta. Kun talous valuu alas, 
ihmiset joutuvat harkitsemaan omaa talouttaan ja matkusteluaan 
tarkemmin.” 
”Venäläisten matkailu on tippunut 20 % viime vuodesta. Sisäiset 
tapahtumat alkoivat vaikuttaa matkailuun jo pari vuotta sitten. 
Suoraan S-ryhmän meidän hotelleissa, ravintoloissa ja välillisesti 
kaupassa on jo toteutunut 0,5 milj e vähennys myynnissä.” 
”Ylipäätään ruplan arvon laskiessa ihmisten pitää laskea pysyykö 
lähtemään ja minne pystyy lähtemään. Jos talous menee vieläkin 
huonommaksi niin Venäjällä voi tulla palkkojen laskua kun yrityksillä 
ei ole varaa maksaa. Keskiluokka on tottunut matkusteluun ja siitä ei 
välttämättä haluta tinkiä. Sitten etsitään edullisempia vaihtoehtoja ja 
niinpä esimerkiksi Turkkiin matkustaminen on nyt lisääntynyt.”  
”Venäläiset ovat tottuneet matkustamaan, mutta matkailijoiden 
määrä on vielä pintaraapaisu verrattuna koko väestöön. Venäjän 
talous ja ruplan kehitys ovat johtaneet siihen, että matkatoimistot 
ovat joutuneet lopettamaan toimintaansa. Moskovalaisilla 
matkatoimistoilla on matkoja perinteisiin suomalaisiin kohteisiin. 
Pietaristahan on helppo matkustaa Suomeen ja rajan ylitykset 
ovatkin vilkastuneet. Jos kuitenkin talous ja ruplan kurssi heittelevät, 
niin kansalaiset laskevat tarkemmin, mihin laittavat rahansa.” 

”Matkailun osalta nähdään, että venäläisten ostosmatkailusta 
saatavat tulot laskevat, koska ruplan arvo on oleellisesti heikompi.” 

”Turistit ovat nyt jo vähentyneet voimakkaasti ja käyttävät vähemmän 
rahaa kuin ennen. Lomamatkailu ja myös rajanylitys vähenee. Nämä 
ovat kuitenkin luontevia seurauksia Venäjän heikosta 
taloustilanteesta ja ruplan devalvoitumisesta.” 

Venäjällä matkustuskieltoja 
”Eri lähteistä tulee tietoa matkustuskielloista. Esimerkiksi virkamiehiä 
huhutaan olevan matkustuskiellossa miljoonia, jopa neljä miljoonaa. 
Ainakin heitä on satoja tuhansia. Suositus on, että ei tultaisi Länsi-
Eurooppaan, vaan lomailtaisiin Krimillä. Ja jos kaukomaille haluaa 
matkustaa, niin suositellaan Thaimaata, Egyptiä, Turkkia tai Arabian 
maita.”  
”Turvaviranomaiset, sotilaspuoli, korkeat virkamiehet ja tiedepuolen 
tärkeät henkilöt kuuluvat kategoriaan, joiden ei suositella 
matkustavan ollenkaan ulkomaille tai joilta otetaan jopa passit pois. 
Tämä tarkoittaa sitä, että jos perheen pää ei pääse matkustamaan, 
niin ei perhekään lähde.”  
”Olen kuullut tapauksia, että Suomessa on kesämökki, mutta tänä 
kesänä ei ole päässyt käymään siellä, koska valtio estää työntekijöitä 
matkustamasta.” 
”EU on yrittänyt viestiä Venäjän kansalaisille, että viisumeita saa, 
mutta kansallinen propaganda on vahvempi ja 15 % kansalaisista on 
asetettu valtion toimesta matkustuskieltoon, poliisit, syyttäjät, 
palomiehet jne. Joissakin virastoissa on passit otettu 
henkilöstöosaston haltuun. Nämä rajoitukset ovat pois potentiaalisen 
matkustajien joukosta.” 

Vaikutukset venäläisten matkailuun alueella (1/3) 
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Suoria sitaatteja 

Venäläisille voi muodostua pelko matkustaa Suomeen 

”On virkamiesryhmiä, joille on annettu kehotus ettei kannata 
matkustaa ulkomaille voi tulla pidätetyksi, sen sijaan kehotetaan 
matkustamaan Krimille. Jos EU on vihamielinen Venäjälle ja Suomi 
korostaa noudattavansa jokaista sanktiota tulee venäläisille pelko 
vaikka pidättämisestä.”  
”Nyt pitäisi markkinoinnilla antaa kuvaa että Suomi edelleen kirjoittaa 
viisumeita ja kaikki on yhtä leppoisaa kuin ennenkin. ”Ei tarvitse 
pelätä Suomessa”. ” 
”Matkailuviestiä pitää korjata kun on menty tulehduttamaan välejä, 
nyt ei saa kääntää selkää. Yritysten pitää ottaa lusikka kauniiseen 
käteen eikä olla niin arrogantteja markkinoinnissa. Kun Suomessa 
esitettiin aloite etteivät venäläiset saisi omistaa kiinteistöjä niin täällä 
tuli paniikki ja kiinteistöjä alettiin myydä pois ettei tule 
pakkolunastuksia. Pitää olla tarkkana uutisoinnissa kun niitä tulkitaan 
huonolla kielitaidolla.” 
”Viestintä MEKissä on edelleen sama kuin aiemminkin. Tässä 
tilanteessa meidän täytyy ylläpitää Suomea venäläisten mielissä. 
Vaikka markkinoinnilla ei saavutettaisikaan kasvua, pyritään 
pitämään nykyinen taso yllä. Tässä tilanteessa ei ole haluttu lähteä 
muuttamaan markkinointiviestiä että ”meillä on edelleenkin 
turvallista”. Ei haluta provosoida tilannetta.” 
”Venäläisillä on pelko, että heitä ei kohdeltaisi hyvin Euroopassa.” 
”Venäläisillä on tunne, että Suomessa asenteet venäläisiä kohtaan 
ovat huonontuneet entisestään.” 

Venäläisten lähimatkailu Suomeen saattaa kasva 

”Suomi on Ukrainan jälkeen toisena venäläisten matkailukohteena ja 
nyt voidaan jopa mennä paalulle Ukrainaan kohdistuvan matkailun 
vähetessä. Ihmisiä siis tulee, mutta he eivät kuluta niin paljon kuin 
ennen.” 

”Suomi ehkä jotenkin hyötyy, jos venäläisillä ei ole varaa lähteä 
kauas. Sitten tullaan Imatralle kylpemään.” 

”Pietarissa Suomen läheisyys on tärkeä, ne jotka haluavat joka 
tapauksessa lomalle saattavat harkita kaukoloman sijaan lyhytlomaa 
Suomeen joka on kuitenkin ulkomaanloma. Tänne voi tulla 
helpommin 3-4 päiväksi viikon sijaan. Vuoden 2008 lamassa oli 
havaittavissa tätä ilmiötä.”  
”Matkustaminen ei ole Suomessa halpaa, halvemmalla pääsee 
viikoksi etelään kuin Suomeen mutta kyllä me haluamme uskoa että 
tässä tilanteessa lyhyet lähimatkat voisivat lisääntyä. Golf matka 
Espanjaan tulee helposti saman hintaiseksi kuin lyhyempi golf matka 
Suomeen. Keskeistä on miten pystymme hyödyntämään 
vuodenaikoja, lumi on täällä epävarmaa.”  

Venäjä pyrkii omavaraisuuteen myös matkailussa 

”Venäjä pyrkii monella rintamalla omavaraisuuteen, myös 
matkailussa mahdollista. Mutta aika moni näkee myös verhon läpi, 
ettei kaikki Venäläinen tarjonta ole niin hyvää. Ei Sotshissa kaikki 
onnistunut.” 

”Krimillä on hyvät valmiudet kasvattaa suosiotaan 
Venäläismatkailijoiden keskuudessa upean luontonsa ansiosta. Alue 
voisi jopa houkutella turisteja Venäjän ulkopuoleltakin.” 

Vaikutukset venäläisten matkailuun alueella (2/3) 
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Suoria sitaatteja 

Elintarvikepakotteet mahdollisesti lisäisivät Venäläisten 
ostosmatkailua 

”Kun hyllyt tyhjentyvät Venäjällä on odotettu että tänne suuntautuisi 
ostosmatkailua mutta ei vielä näy todellista lisäystä.” 

”Ruokapakotteet voivat synnyttää uutta toimeliaisuutta niin kauan, 
kun Putin ei sulje rajaa. En usko, että sulkevat.” 

”Suomen marketeista juuston hakeminen voi lisääntyä mutta 
sellainen matkailuoleskelu vähenee – matkailuelinkeino kärsii.” 

”Rajalla ja Lappeenrannassa pakotteiden myötä kauppa on piristynyt 
ostosten hamstraukseen.” 

Venäjällä liikkuu huhuja matkailuveron uhasta ja siitä, 
että Suomi ei myönnä viisumeita  

”Huhuja ollut, että Suomi ei muka myöntäisi viisumeja ja näitä huhuja 
pitäisi kumota.”  

”Huolestuttavaa on huhuttu matkailuvero, jota venäläisille 
asetettaisiin.” 
”Venäläiset yhdistävät pakotteet ulkomaanmatkailukieltona. Monet 
pelkäävät, että heille ei myönnettäisi viisumia.” 

Suuria matkanjärjestäjiä on mennyt konkurssiin 

”Isoja matkanjärjestäjiä on mennyt konkurssiin ja se voi vaikuttaa, 
koska ihmiset ovat menettäneet rahaa näissä. Matkatoimistoyrittäjät 
ovat ottaneet etumaksuja, vetäneet välistä omaan taskuun ja ajaneet 
firman konkkaan. Venäläiset matkatoimistot ovat tämän puhalluksen 
tehneet. Venäläiset matkustajat eivät välttämättä ymmärrä tätä, että 
matkatoimisto on vetänyt välistä eivätkä suomalaiset hotellit ole 
saaneet maksua.” 

Matkailua siirtynyt Euroopasta muualle maailmaan 

”Eurooppa-vastaisuutta on Venäjällä nyt havaittavissa ja Eurooppa-
matkailu on nyt vähentynyt, esim. Aeroflotin tilastoissa - 20% kun 
kokonaisvähennys on - 10%. Eli matkailua on siirtynyt Euroopasta 
muualle maailmaan. Matkailu on ehkä suuntautumassa muihin 
maihin ja jotka ovat osoittaneet venäläisille ystävällisyyttä tässä 
tilanteessa.” 

Kriisin vaikutukset matkailuun jäävät mahdollisesti 
pieniksi 

”Voisin kuvitella, että venäläiset haluavat matkustaa niin kuin 
ennenkin.”  

”Matkailuun vaikuttaa eniten ruplan kurssi. Krimillä ei ollut mitään 
tekemistä venäjän ruplan alkaneeseen heikkenemiseen ja se alkoi 
vähentää matkailua. ” 

”Kaikkein varakkaimmat lopettivat Suomi matkailun ensimmäisenä. 
Nyt meillä käy keskiluokan yläosa.”  

Vaikutukset venäläisten matkailuun alueella (3/3) 
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Suoria sitaatteja 

Kriisi ei ole aiheuttanut yritysten joukkopakoa Venäjältä 

”Venäjänmarkkina on edelleen tulevaisuudessakin täällä eikä 
meidän maantieteellinen asema muutu. Yritysten joukkopakoa ei 
ole vielä ollut. Suomessa on ollut perinteisesti kiinnostusta 
Venäjää kohtaan.” 

Eri toimialoilla huomattavia eroja kriisin vaikutuksista 
vientiin 

”Suomen vienti Venäjälle voi tippua kolmanneksen. Tämä 
tarkoittaisi sitä, että yksi prosentti bkt:sta jäisi saamatta.” 
”Pakotteiden alainen vienti on 0,5 % kokonaisviennistämme ja 0,1 
% bkt:stä. Nyt kyseessä on yhden yrityksen 20 % lasku 
liikevaihtoon. Valio ei itse ole paljon valittanut asiasta. Kyllä 
heidän on pitänyt varautua tällaiseen kun toimivat Venäjän 
tuottavilla markkinoilla.” 
”Suurin vaikutus pakotteilla on vientiin. Venäjällä jo toimiviin kriisi 
vaikuttaa erilailla. Esimerkiksi Nokian Renkaat on kääntänyt 
Pietarissa tehtyjen renkaiden viennin länteen.” 
”Viejät kärsivät eniten. Ruplapohjaisen kulupohjan yrityksillä 
tilanne ei vaikuta aivan yhtä paljon.” 
”Vähemmän ja vähemmän on mennyt tavaraa. Venäläisillä on 
tapa että rahat laitetaan epävarmassa tilanteessa sukanvarteen 
eikä osteta mitään. Voisin heittää että meidän vientivolyymi on 
pienentynyt 25-30%. Meillä menee pääosin kodin pientarvikkeita.”  

Yritysten mietittävä kansainvälistymisstrategioitaan 

”Suomelle ja Baltian maille kriisin vaikutukset ovat hirveän 
vaikeita, koska ei ole muita isoja markkinoita. Tämä myös 
herättää suomalaiset kansainvälistymään. 1/3 Suomen taloudesta 
on riippuvainen Saksasta, Ruotsista ja Venäjästä. Ruotsi 
esimerkiksi on paljon kansainvälisempi maa kuin Suomi. Pitäisi 
kysyä, missä maailman uusi kasvu tapahtuu. Kiina ja USA luovat 
1/3 uudesta bkt:n kasvusta.” 
”Kauppavirrat ja rahavirrat muuttuvat Venäjältä Kauko-Itään. ” 
”Sellaisten yritysten osalta, jotka olivat miettineet laajentumista 
Venäjälle, on varmaankin vielä enemmän pohdintaa ja päätösten 
lykkäystä.” 

Suomen etuna vahva brandi  

”Suomen etu on siinä, että Pietarin alueella Suomella on ”brändi” 
täällä. Venäläiset ovat tottuneet ja luottaneet suomalaiseen 
laatuun ja toivotaan, että näin jatkuukin. Täällä toivotaan ja 
mediassakin rummutetaan, että kriisi menisi mahdollisimman 
äkkiä ohi. Edelleen yritetään pitää Suomen lippua ylhäällä täällä 
ja edistää suomalaisten tuotteiden vientiä. ” 

Yritysten oltava erityisen tarkkoja 
yhteistyökumppaneiden omistusrakenteesta 

”Ulkomaisten yritysten täytyy tarkistaa jokaisen sen 
yhteistyökumppanin (asiakkaan, toimittajan ja partnerin) 
omistusrakenne erityisen tarkasti, jottei yritykset ole suorasti tai 
epäsuorasti linkittyneitä ’mustan listan’ yritysten kanssa.”  

Vaikutukset suomalaisten liiketoimiin Venäjällä (1/2) 
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Suoria sitaatteja 

Yritykset, joilla on tuotantoa Venäjällä, tulevat 
kasvattamaan toimintojaan 

”Ne, joilla on toimintaa Venäjällä kasvattavat sitä. ” 

”Näillä yrityksillä, joilla on tuotantoa paikan päällä, kuten Fazerilla ja 
Tikkurilalla on parempi tilanne, koska kustannukset laskevat heikon 
ruplan takia. Lisäksi yritykset, joiden tuotteet eivät ole ylimmässä 
segmentissä, eivät välttämättä kärsi niin pahasti. Eli he voivat toimia 
kuten venäläiset tuottajatkin.” 

”Suomalaiset vaikuttavat olevan varuillaan, mutta he ovat entistä 
kiinnostuneempia [toimimaan Venäjän markkinoilla], erityisesti 
pakotteiden tultua voimaan.” 

Toisaalta 

Investoinnit Venäjälle vähenevät ja venäläisillä on 
maksuvaikeuksia 

”En voi spekuloida yritysten investointihalukkuutta, mutta tämä kyllä 
myrkyttää investointihalukkuutta Venäjälle jatkossa. Liian yllättäviä 
poliittisia käänteitä.” 

”Maariski on kasvanut ja se tulee jäädyttämään omat 
investointisuunnitelmat. Tällä hetkellä en tekisi henkilökohtaisesti 
investointeja Venäjälle.” 
”Pakotteet vaikuttavat siihen, että rahoituksen saanti hankaloituu. 
Venäläisillä alkaa olla maksuviiveitä eli luottotappiot kasvaa. Jos 
rahoituspuolen pakotteet kiristyvät, niin tekee tilanteen hankalaksi. 
Venäläisillä on ollut jo vuoden hankaluuksia saada rahoitusta.” 
”Nyt on peikkona, miten venäläiset pystyvät maksamaan laskunsa. ” 

Maariski on realisoitunut 

”Venäjän ja Putinin vakaus on illusionistista. Siellä ollaan valmiita 
pistämään ranttaliksi. Ei ole mitään syytä olettaa, että tilanne on joko 
on tai off. Tämän kaltaisia tilanteita voi seurata jatkossakin. Maariski 
on ihan erilailla realisoitunut kuin esimerkiksi alkuvuodesta. Se ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, ettei Venäjälle pitäisi mennä. Pitäisi 
investoida sellaista rahaa, jonka on lopulta valmis jopa häviämään.” 

”Osa hankkeista etenee, mutta yleistrendi on se, että aikalisiä on 
otettu. Positiivista on se, että kriisin aikana on tullut uusiakin 
hankkeita. ” 
”Ruplariski pitkittyy kriisin takia.” 

”Venäjän kasvunäkymät ovat heikentyneet aiemmasta 20 % alle 5 %. 
Kasvun täytyy siis perustua markkinaosuuksien voittamiseen, eikä 
yleisen talouden kanssa kasvamiseen.” 

”Vaikutukset ovat huomattavasti monimutkaisempia kuin mediassa 
annetaan ymmärtää. Moni toteaa, että Venäjä on strategisesti tärkeä 
ja esimerkiksi, että nyt ei ole hyvä hetki rakentaa uusia Prismoja. 
Asset-riski on jollain merkittävä, esimerkiksi Fortumilla. ” 

Pakotteiden poistuessa vanhat tuottajat eivät  saa 
markkinaosuuksiaan takaisin 

”Ennenpitkään pakotteista luovutaan ja päästään 
yhteisymmärrykseen. Mutta silloin talouden markkinaraot, jotka olivat 
aikaisemmin ulkomaisten tuottajien vallassa, ovat jo täytetty 
paikallisilla tai muualta tuoduilla tuotteilla. Eurooppalaiset partnerit 
eivät tule saamaan takaisin paikkaansa markkinaraossa.” 

Vaikutukset suomalaisten liiketoimiin Venäjällä (2/2) 
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OSA 6 Vaikutukset toimialoihin 



© COPYRIGHT CAPFUL © COPYRIGHT CAPFUL 
                                            

60 9.10.2014 

Suoria sitaatteja 

Logistiikan ala 
Kriisistä mahdollisuuksia logistiikan alalle 

”Kriisillä cargo-liikenteeseen ei ole ollut negatiivista vaikutusta. Jopa 
voi maalata sellaista skenaarioita, että jos Suomi tai joku muu maa 
pelaa oikein, niin yhteistyö tiivistyy venäläisten kanssa. Jos osaat 
pelata fiksusti, niin tässä kriisissä on mahdollisuus.” 

”Brasilialaiset ovat aktiivisia lihan ja kanan viennissä Venäjälle. 
Brassit ovat epäluuloisia ja mielellään vievät niitä kolmannen maan 
kautta. Aloittelevien uusien viejien on helpompi perustaa tullivarastot 
Suomeen joka on Venäjää halvempaa ja turvallisempaa. Suomessa 
jos teet virheitä ei sinulta takavarikoida kaikkea tavaraa mutta 
venäjällä voidaan ottaa. Esim. Jenkit ovat olleet kiinnostuneita 
viemään Suomen kautta ja kun kaikki muodollisuudet ovat selvää 
niin viedään lasti yli.” 

”Tuttu Brasilissa sanoi että lihanostajia on nyt paljon liikkeellä. Jos 
tänne saadaan pakotteiden varjolla liikennettä se ei välttämättä lopu 
vaikka pakotteet loppuisivatkin. Miksi he vaihtaisivat takaisin. Siksi 
on äärimmäisen tärkeätä olla nyt hereillä ja pyrkiä nappaamaan 
liikennettä tänne joka voi olla pysyvää. On ihan elintärkeä että 
pysymme logistiikkaväylissä mukana.” 

”Länsieurooppalaisilla toimijoilla vähentynyt kiinnostus venäläisiin 
projekteihin. Tietyissä toiminnoissa voidaan turvautua siihen, että 
toimitetaan Suomen kautta. Varastot pystytettäisiin Suomeen ja 
sieltä kuljetettaisiin tavaraa Venäjälle. Tämä voisi lisätä Kotkan 
sataman liikennettä. Venäjällä on kuitenkin infrastruktuuri kehittynyt 
ja laivat voivat nykyään liikennöidä suoraan Venäjällekin.” 

Logistiset virrat Venäjälle eivät välttämättä kulje 
vastaisuudessa Suomen kautta 

”Olisin tästä hyvin huolissaan Kymenlaaksossa, vaatisin 
pääministeriä miettimään kahteen kertaan seuraavia sanktioita 
Venäjän kaupan kannalta. Jos kauppasuhteet muuttuvat ja tuotteet 
alkavat tulemaan eri maista kuin Euroopasta ne eivät välttämättä 
kulje Suomen kautta kuten nykyisin.” 

”Logistiikka tulee kärsimään Venäjän viennin pienenemisestä.” 

”Japanilaiset eivät tuo auton varaosia Suomen kautta koska he ovat 
tutkineet satamamme ja ovat todenneet satamamme niin 
lakkoherkiksi. Silloin kun japanilainen delegaatio tuli Suomeen 
tutkimaan asiaa oli satamissa taas meneillään jokin tukilakko ja 
vuosien vakuuttelut siitä ettei satamamme enää ole niin lakkoherkät 
valui hiekkaan.” 

”Valko-Venäjän kautta ruokavienti on yksi, mitä jotkut tekevät. Kuulin, 
että Valion tuotteita tulee epävirallisia reittejä pitkin. Niitä tulee 
Pietariin ja jopa Moskovaan. On syntynyt epävirallisia reittejä eikä 
Valiolla ole mitään tekemistä tämän kanssa.” 

”Pakotteet ei ihan suoraan vaikuta logistiikkaan mutta BRIC ja 
Afrikan välinen kauppa tulee kasvamaan ja meidän tulisi olla siinä 
kehityksessä mukana.” 

”Logistiikka-ala on muuttunut oleellisesti. Onko tätä havaittu 
Suomessa riittävästi? 2000-luvun alussa Suomen kautta meni 1/3 
venäjän tuonnista, nykyään osuus on enää 10 %. Muutosvauhti on 
ollut todella nopeaa. Tämä johtuu siitä, että Venäjä ei halua olla 
riippuvainen muiden maiden satamista ja se tulee vaikuttamaan 
Kotkan sataman liikenteen vähentymiseen. ” 

Vaikutukset toimialoihin (1/4)  
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Suoria sitaatteja 

Sanktiot iskevät koneteollisuuteen 

”Uudet sanktiot koskevat ehkä koneteollisuutta, joka iskee 
voimakkaasti suomalaisille toimijoille.” 

Pakotteet rokottavat meriteollisuutta 

”Jos kriisi ei helpota ja tulee uusia pakotteita, niin se rokottaa aika 
pahasti esimerkiksi meriteollisuutta. Meidän huippuosaaminen on 
sellaista, että jos sitä tullaan rajoittamaan niin vaikuttaa kyllä. 
Päättäjien pitää tässä olla vaikuttamassa, ettei näitä laitettaisi 
kieltoon.” 

Metsäteollisuus hyötyy raakapuun tuonnissa ruplan 
alhaisesta kurssista 

”Nyt positiivista raakapuun tuonnissa on ruplan heikko kurssi, se on 
lisännyt raakapuun tuontia.” 

Toisaalta 

Euron vahvuus suhteessa ruplaan vaikeuttaa 
metsäteollisuuden vientiä 

”Euron vahvuus suhteessa ruplaan vaikeuttaa vientiä. Päällystetty 
paperi vahva ja paremman laatuluokan kartongit ovat vahvoja 
vientituotteita Venäjälle. Venäjällä avattu vasta yksi 160 t tuottava 
päällystepaperitehdas, kartonkipuolella heillä ei ole laadukasta 
kartonkituottajaa ollenkaan. Kiinasta voitaisiin saada kartonkia ja se 
on uhkakuva koska menetettäisiin hyvä asiakas. Suurin uhka on 
venäjän talouden yleinen taantuma.” 

Metsäteollisuuden ongelmaksi saattaa muodostua 
rahoitusongelmat pankkipakotteiden kautta 

”Uhkakuvana kriisin pitkittyessä rahoitusongelma pankkipakotteiden 
kautta. Pidemmän jänteen uhkakuvana voi olla Venäjällä 
länsimaisten toimijoiden sulkeminen ulos liikekumppanuuksista 
nationalistisen mielipidevaikutuksen kautta.” 

”Venäjälle tuskin investoidaan metsäteollisuuteen ja puun tuonti ja 
jalostaminen Suomessa on nyt kiinnostavampi tapa tehdä 
liiketoimintaa.” 

Metsäteollisuuden onneksi puun vientiin ei ole 
pakotteissa kajottu 

”Metsäala on nyt myrskyn silmässä jossa ei tuule lainkaan. 
Raakapuulla on jo aiemminkin pelattu. Ihmettelin, ettei sitä ole nyt 
otettu aseeksi. Elintarvike on varmaan ollut dramaattisempi ase, joka 
koskettanut monia maita. Suomalaiset ovat ehkä pelanneet tätä peliä 
poliittisesti hyvin ja puun vientiin ei ole kajottu. Se kohdistuisi 
kovimmin juuri Suomeen.” 

 

Vaikutukset toimialoihin (2/4) 
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Suoria sitaatteja 

Elintarvikeala 
Elintarvikealan yritykset muokkaavat strategioitaan 
”Valio on varmasti strategiansa uudelleen laatinut. Ei ole 
ensimmäinen eikä viimeinen kerta kun Venäjällä käy näin. Vuosi 
sitten Tekes ennakoi Venäjän ulkopolitiikan kovenemista ja tämä on 
toteutunut.” 
”Valio alkaa varmasti valmistamaan tuotteita täällä [Venäjällä]. Atria 
on jo investoinut, Valio olisi ehkä välttynyt suurimmilta vaikutuksilta 
jos olisi ajoissa siirtänyt tuotantoa tänne. Ne alat kärsivät vähiten 
joilla oli tuotantoa täällä.” 

Eurooppalaisia elintarvikkeita Venäjällä vastapakotteista 
huolimatta, koska niille löytynyt vaihtoehtoisia logistisia 
reittejä 
”Kollega kertoi, että Venäjän kaupoissa oli taas espanjalaisia 
hedelmiä. Niille on löytynyt ”vaihtoehtoisia logistisia reittejä” esim. 
Valko-Venäjän kautta. Tuskin venäläiset virkamiehet alkavat niitä 
kaupoista poistamaan.” 
”Venäläiset puhuvat että maatalouden vastasanktiot tukevat heidän 
kotimaan tuotantoa. Venäjän omavaraisuus naudanlihassa on alle 
puolet. Ennen kuin vasikka kannattaa teurastaa se vie yli vuoden.” 
 
 
 

Energia-ala 
Kaasuhanoja Eurooppaan tuskin suljetaan 

”En usko että kaasuhanoja laitettaisiin kiinni, sitten oltaisiin jo 
avosodassa.” 
”Läpi koko kylmän sodan energia (öljy ja kaasu) virtasi läpi rajan ja 
valuutta vaihtui. Öljyä voi vähän varastoida mutta kaasua ei 
juurikaan. Tarvitaan täysi sotatila että energiaa ei tulisi Eurooppaan.” 
”Sanktiot eivät koske energia-alaa, mutta Venäjä voi silti myydä 
kaasunsa muualle. Rosneftin johtaja sanoi että heillä on turvatut 
investointisuunnitelmat, joihin nämä sanktiot eivät vaikuta.” 

Kriisin vaikutus energian hintaan alhainen 
”Tuskin [kriisi] tulee vaikuttamaan energian hintaan niin että puuta 
alettaisiin polttamaan suurissa määrin.” 

Kriisi saattaa johtaa energian säästämiseen 

”Suurin Venäjä on öljyssä ja kaasussa (15 %) ja sitä kautta tulee 
vaikutuksia. Energiatalous alkaa miettiä, pitäisikö mennä uuteen 
suuntaan ja energian säästämiseen.” 
 

Vaikutukset toimialoihin (3/4)  
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Kaupanala 
Venäläisten ostovoiman heikentyminen vaikuttaa 
investointeihin Suomessa 

”Investointihankkeissa maakunnassa on aiemmin nojauduttu 
venäläisen ostovoiman kasvuun. Nyt ostovoima Venäjän suunnasta 
on epävarmaa ja se vaikuttaa hidastavasti omaan 
investointipolitiikkaan.” 

Ei suurta muutosta rajan yli tapahtuvassa 
elintarvikekaupassa 

”Kauppiasrajapinnassa ei ole vielä näköpiirissä selkeää suuntaa 
rajan yli tapahtuvassa elintarvikekaupassa. Media on hehkuttanut 
asiaa enemmän kuin on näkynyt todellisuudessa.” 
”Ruokakaupan ketjut tekevät markkinointia Venäjän suuntaan. 
Ainakaan vielä ei ole tehty muutoksia markkinoinnissa tilanteen 
takia.” 

 

Rakennusala 
Asiakkaiden ostovoima 

”Erityisesti rakennusalalla rahoitus on keskeinen kysymys. Jokaisen 
yrityksen täytyy uudelleenarvioida tilanne, onko meidän asiakkaalla 
rahaa. ” 

Palvelut 
”Jos saadaan Suomalaiset peloteltua niin, etteivät ne uskalla katsoa 
Venäjälle päin, niin joku ne palvelut heidän sijaan tarjoaa.” 
 

Vaikutukset toimialoihin (4/4)  
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Venäläisten investointivauhti hidastuu 
”EU:lla lista 5:stä valtio-omisteisesta pankista, joille ei saa antaa yli 
90 päivän luottoa. Nämä pankit eivät voi laskea liikkeelle uusia 
joukkovelkakirjoja. USA:n pakotteet koskevat myös lainanantoa, 
jonka EU:n pakotteet sallivat. Rahoitusmaailman on hyvin herkkä 
erilaisille uhkille kuten pakoteuhka ja ohjautuu varmasti tällä hetkellä 
niin että esim. halukkuus antaa Gazprombankille luottoa on nyt 
matala. Tämä heijastuu siihen että valtionpankit joutuvat hakemaa 
rahoitusta muualta. Valtio joutuu pääomittaamaan pankkejaan valtion 
hyvinvointirahastoista. Venäläisille yrityksille rahan hinta on nyt 
kovempi ja tämä hillitsee yritysten investointeja ja hidastaa 
entisestään maan talouskehitystä.” 
”Venäläiset yritykset ovat jäädyttäneet investoinnit. Rahan hinta on 
kallis. ” 
”Näyttää siltä että Venäläisten investointien etenemisvauhti on 
hiljenemässä tässä tilanteessa.” 
”Jo toteutuneisiin investointeihin ei vaikutusta, mutta suunnitelmiin 
voi vaikuttaa. Keskeinen kysymys on, saavatko investoijat rahaa.” 
”Venäjän talouden hiipuessa investointihalut hiipuvat myös 
ulkomaille. Nyt voi olla pelkokerrointa Suomeen investoinneille.”  
”Yksi ongelma tulee olemaan, että venäläiset yritykset pelkäävät 
ruplan kurssin heikkenemistä edelleen. Jos rahoitus tulee Venäjältä 
ruplissa, niin se voi tehdä toiminnan Suomessa hankalaksi.”  
”Venäjän kaupan vapautuminen on huomattavasti harpannut 
taaksepäin. Yritykset reagoivat tähän kukin omalla tavallaan. 
Länsimaiset investoinnit pysähtyvät vuosiksi, vaikka poikkeuksia voi 
toki olla. ” 
”Venäläisten investoijien kiinnostus Eurooppaa kohtaan ei ole 
kokonaan kadonnut, vaan investointeja on lykätty pakotteiden 
epävarman kehittymisen tähden.” 

Kymenlaakson alue mielenkiintoinen riskin 
hajauttamisen takia 
”Marginaalinen ryhmä venäläisiä katsoo Lappeenrantaa ja 
Kymenlaakson aluetta, mutta se johtuu hajauttamisesta. He 
ajattelevat, että jos Venäjällä hommat menee vaikeaksi, niin ei 
ainakaan 100 % riiputa sen kehityksestä.” 
”LUT mainostaa että yliopistoympäristö houkuttelee venäläisiä 
yrityksiä perustamaan oman yksikön alueelle. Voisimmeko me 
päästä samanlaiseen asemaan että koulutamme venäläisiä 
toimimaan länsimarkkinoilla.” 
”Jokainen hanke joka lähtisi eteenpäin toisi lisää alueellista 
hyvinvointia ja vetovoimaa. Uutta investointia pitäisi saada, vanha ei 
riitä houkuttelemaan.” 
”On suuri riski että investoinnin loppuvat Venäjältä tässä tilanteessa. 
He voivat myös helposti jättää työmaat kesken kun kotimaiset 
toimijat yleensä vievät homman väkisin loppuun jos ovat aloittaneet.” 

Venäläiset pelkäävät, että Suomeen ei ole turvallista 
investoida 
”Semmoista viestiä on tullut, että venäläisillä on kiinnostusta 
investoida, mutta venäläiset pelkäävät pakotteita ja sitä, onko 
Suomeen turvallista investoida. Meillä suomalaisillahan on käsitys, 
että Suomeen on turvallista investoida.”  
”Pakotepolitiikasta johtuen venäläiset epäilevät 
investointiturvallisuutta. Tämä vaatii siis tiedottamista ja miettimistä 
Suomen puolella. Pk-yrityksilläkin on pelko, vaikka heitä ei 
pakotteiden pitäisi koskea. Suomessa on suhteellisen helppo saada 
rahoitusta, jos vertaa venäläisiin yrityksiin Venäjällä. Suomessa saa 
rahoitusta paljon helpommin eli siitä kannattaa myös tiedottaa.”  

Vaikutukset venäläisten investointeihin 
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Suoria sitaatteja 

Venäjän markkinat kiinnostavat muitakin kuin EU:ta 

”Suurkaupungit ovat eri asia kuin muu Venäjä. Moskovassa ja 
Pietarissa on totuttu siihen, että on valinnan varaa ja erilaisia 
tuotteita hyllyllä. On myös ollut ostovoimaa ja kuluttajia, joilla on halu 
ostaa muutakin kuin venäläisiä tuotetta. Moskovassa ei näy, että 
hyllyt olisivat tyhjiä. Elintarvikepuolella kuitenkin näkyy esimerkiksi 
espanjalaisten tomaattien tai kreikkalaisten hedelmien puute. Uusia 
alkuperämaita näkyy elintarvikkeiden kylteissä. Kyllähän Venäjän 
markkinat kiinnostavat muitakin kuin EU:ta.” 
”Iät ja ajat on muilla mailla ollut kiinnostusta Venäjään.” 

BRIC maat lähentyneet 
”BRIC mailla lähentymistä tapahtunut, he ”harjoittelevat yhteistyön 
tekemistä”. Aika vähän yhteistyötä kaiken kaikkiaan. Tämä on ollut 
yksi tapa nostattaa nousevien maiden roolia kansainvälisillä 
foorumeilla. Nykyinen pakotetilanne on vaikutuksiltaan pieni BRIC 
maiden lähestymiseksi.” 
”Kiina on jo ilmoittanut että he eivät hyväksy pakotteita, parantaa 
suhteita. Venäjä lähentyy niitä maita jotka eivät lähde syyttelemään. 
Venäjä on kutsunut muita maita: ”Tarjotkaa tuotteita”. En tiedä 
riemuitaanko täällä Venäjällä Kiinalaisesta lihasta, joka on muuttunut 
nyt myrkyllisestä terveelliseksi. ” 
”On selkeästi nähtävissä merkkejä BRIC maiden välisen kaupan 
kehittymisestä. Samoin on nähtävissä että venäläiset öljy-yhtiöt ovat 
menossa vahvasti Afrikkaan. Putin ohjaa kauppaa tällä hyvällä 
tekosyyllä. ” 

Turkki  ja Brasilia kovimmat kilpailijat elintarvikkeissa 

”Turkista olisin eniten huolissani hedelmien ja vihannesten 
tuontikohteina kilpailemaan eurooppalaisten elintarvikkeiden kanssa. 
Kiinalaiset elintarvikkeet ovat kovin ala-arvoisia ja Brasilia ei korvaa 
maitotuotteita. Joka tapauksessa jos pakotteet poistuvat, ovat 
markkinat entistä kilpaillummat ja toimijoiden pitää voittaa markkinat 
uudelleen takaisin. ” 
”Maataloustuotteita aletaan tuoda Brasiliasta ja Australiasta” 
”Tuleeko Brasilialaiset myymään tuotteensa Venäjälle vai hakevatko 
venäläiset ne Brasiliasta. Brasilialaiset kyllä osaavat kyllä itsekin 
myydä elintarvikkeensa eivätkä tarvitse siihen ketään välittäjää.” 
”Venäjällä näkyy ravintoloiden ikkunoissa että menut on vaihdettu ja 
nyt mainostetaan brasilialaista pihviä, käytetään siis markkinoinnissa 
hyväksi ettei tarjota espanjalaista lihaa.” 

Kiinalaisilla vähän kiinnostusta Venäjälle 

”Kiinayhteydet eivät ole helpot. Venäjällä henkinen kynnys, he 
ajattelevat että Kiina on kehitysmaa. Kiinalaiset ajattelevat että 
Venäjä on toivoton maa, joka tuottaa vain energiaa. Venäjällä tuskin 
oikeasti toivotaan että he olisivat riippuvaisia Kiinasta EU:n sijaan. 
Tällä hetkellä on jopa epänormaalia että Kiina – Venäjä kauppa on 
niin pientä. Tilanne saattaa nyt normalisoitua.” 

”Puhutaan, että Venäjä suuntaa kauppaa ja rahoitusta Kiinaan ja 
Intiaan. Venäläinen pankkiiri väitti ettei Kiinalaiset ole kuitenkaan 
innokkaita tarjoamaan rahoitusta Venäjälle. Kiinalaisilla on omiakin 
kamppailuja nationalismin kanssa ja heille voi olla uhka sekaantua 
maahan jolla Ukrainan kaltaista kriisiä meneillään.” 

Kolmansien maiden kiinnostus Venäjää kohtaan 
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Suoria sitaatteja 

Kriisillä negatiivinen vaikutus alueen kehittämiseen ja 
EU rahoitukseen 

”Jos kriisi pahenee, EU rahoja ei varmaan saada käyttöön. 
Skenaario 3:seen kirjoitettiin, että kasvukäytävä ei vedä ja silloin 
ajattelin että voiko tuollaista tilannetta koskaan tulla ja nyt se jo tuli. 
Kinno ja Cursor ovat nyt muuttaneet suuntaa nopeasti 180 astetta. 
Tilanne on otettu vakavasti nopeasti.” 
”Oma osaamisemme ei pääse kehittymään jos näitä (EU tuettuja) 
hankkeita ei ole. Omaa työpanosta joudutaan kohdentamaan sinne 
missä rahoitusta on.” 
”Kun uutta strategiaa tehtiin ja uskottiin matkailun ja Venäjän tuovan 
uutta potkua tähän, niin nyt tuli uusi negatiivinen takaisku alueen 
kehittämiseen. Mutta kautta aikojen yrityksillä on ollut vaikeuksia ja 
yrityksiä kuolee mutta uusia yrityksiä syntyy, se on työlästä hommaa. 
Ei tämä minua  masenna. Tähän pitää tarttua ja edelleen löytää 
uusia mahdollisuuksia.”  

Venäläiskriittisyys lisääntynyt 

”Yleinen ilmapiiri Suomessa on heikentynyt nyt nopeasti. Talvisota 
on vielä monella käymättä loppuun. Minulla on Venäjän rekkarit ja 
kyllä minulle keskisormet heiluu, valot vilkkuu ja  torvet soi Suomen 
liikenteessä.” 
”Nostaa venäläiskriittisyyttä. Ihmiset ovat tavallaan syyttömiä, mutta 
hankala kysymys. Heitä pitäisi houkutella Suomeen, mutta 
vastakkainasettelu on vahva. Minulla on autossa venäläiset kilvet 
myös ja rajalla suhtaudutaan todella aggressiivisesti venäläisiä 
autoilijoita kohtaan.” 

Yleistä henkistä ilmapiiriä voi verrata 90 -luvun lamaan 

”Heikentää yleistä ilmapiiriä Kymenlaaksossa totta kai. Eniten 
vaikuttaa täällä osassa maata fyysisen sijainnin vuoksi ja vaikutukset 
ovat voimakkaita. Menossa on kolmas peräkkäinen negatiivinen bkt: 
kasvun vuosi, mikä ei sekään piristä ilmapiiriä. Tilannetta voisi 
verrata 90-luvun lamaan ilmapiiriltään.” 

”Jos menee hyvin se ei ole uutinen mutta jos menee huonosti se on 
uutinen.” 
 

Vaikutukset yleiseen henkiseen ilmapiiriin Kymenlaaksossa 
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Suomi tukikohtana ulkomaisille yrityksille, joilla vientiä 
Venäjälle 

”Brasilian ruokavienti on totta kai mahdollisuus Suomelle ja Kymelle.” 
”Kolmansien maiden kiinnostuksella on merkittävä rooli meidän 
toimialalla. Se on hubi Venäjälle päin. Tätä roolia pitäisi vahvistaa. 
Jos ei halua tehdä investointeja Venäjälle, niin voi investoida 
Suomeen ja lähelle rajaa. Logistiikkapuolella on iso rooli 
Kymenlaaksolla.” 
”Joku voisi mieluummin perustaa yrityksen Suomeen varmemmissa 
oloissa ja viedä tavaraa Venäjälle.”  
”Lappeenrantalaiset sanoivat että venäläinen yritys oli perustanut 
Suomeen yrityksen koska Pietarin rakennuskustannukset ovat niin 
korkeat. Tavarat menivät silti Venäjälle.” 
”Meillä on ollut viritteillä, että Suomi on eräällä tapaa gateway 
japanilaisille. Japani on todella kiinnostunut ja haluaisi käyttää 
suomalaista osaamista ja suomea astinlautana Venäjälle. Nyt tilanne 
on kuitenkin jäissä.” 
”Koko Suomihan on tällainen innovaatio Hongkong. Venäjä on vähän 
pelottava kumppani. Suomi voisi olla kuin Taiwan ja hoitaa Venäjä 
kauppaa mutta sitä ei ole riittävästi hyödynnetty.” 

 

Verkkokaupan mahdollisuudet 

”Nettikauppan suhteen Itella rakentaa palvelukuviota Venäjälle. Jos 
tavara katoaa kauppojen hyllyiltä, jostain ne ostetaan. Verkkokauppa 
kasvaa kovaa vauhtia. Tämä synnyttää logistiikan murroksen. Ne 
varastoidaan todennäköisesti tänne varastoihin. Tätä pitäisi pohtia 
logistiikan kannalta Kymenlaaksossa. Itellan ja treidaajien kanssa 
tätä pitäisi tutkia. Yrityksillä pitäisi olla suunnitelma miten 
verkkokauppa ja some otetaan Venäjällä huomioon. Showroomit jne. 
Läsnäolo myymälöissä muuttuu verkkokaupan suuntaan. 
Kivijalkamyymälöiden tarve vähentyy yhdenkin toimijan mukaan 
kolmasosaan. Ostamisen sovelluksia tulee koko ajan lisää.” 

Panostaminen Krimiin 
”Krimi on nyt uusi mahdollisuus, sinne rakennetaan infraa.”  
Toisaalta 
”Investoinnit Euroopasta Krimille ovat kiellettyjä.” 
 
 

Mahdollisuudet, jotka tilanne avaa alueelle tai Suomelle 
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Yleisiä asioita 
”Investointien helpottaminen.” 
”Suomen vastustus EU:n toisella pakotekierroksella huomattiin 
Venäjällä ja on parantanut asenteita Suomea ja suomalaisia 
kohtaan.” 
”Venäjällä trendi tuontitavaroiden korvaaminen omilla tavaroilla. 
Se antaa Suomalaisille yrityksille mahdollisuuden etabloitua 
Venäjälle jos ei pelkää riskejä. Nyt olisi tilaisuus siirtää tuotantoa 
Venäjälle.” 

Suhteiden kehittäminen 
”Toivoisin että Suomi profiloituisi luotettavana yhteistyökumppanina eikä 
EU:n kätyrinä Venäjän suuntaan tarjoten laadukkaita elintarvikkeita ja 
paperituotteita. Suomalaiset eivät tunnusta mitään väriä ja keskitymme 
vain liiketoiminnan tekemiseen.” 
”Tämä tilanne voi luoda etua logistiikalle Balttiaan verrattuna. Balttia on 
saanut kaapattua tavaravirtaa viimevuosina. Venäläiset ovat nyt 
tuohtuneita balttialaisten puheisiin. Meidän valttina on että ei olla Naton 
jäseniä. Isäntämaasopimukset ovat nyt todella pahaa myrkkyä tässä 
tilanteessa.”  
”Lyhyt aikainen mahdollisuuksien hyödyntäminen on mahdollista. Valion 
tapauksessa esimerkiksi heillä on mahdollisuus myydä paremmalla 
katteella laktoosittomia tuotteita, jotka on vapautettu pakotteista. Tämä 
kuulostaa paradoksaaliselta.” 
 
 

”Nyt pitäisi kriisien aikana lujentaa ponnisteluja Venäjän suuntaan. Nyt 
jos koskaan kannattaa luoda suhteita, venäläiset ovat aina arvostaneet 
että olemme olleet kaikissa tilanteissa kumppaneita.” 
”Lähtee siitä, että suhteet ovat monella eri tasolla: maiden, 
organisaatioiden ja henkilökohtaisten suhteiden tasolla. Pyrkisin 
vahvistamaan kaikkia suhteita eri tasoilla. Kriisin aikana ja kriisin jälkeen 
voi syntyä jotain todella vahvaa. Monella koulutetulla venäläisellä on 
sama mielipide kuin meillä tästä koko kriisistä.” 

Nato jäsenyyden ja yhteistyösopimusten hyötyjen ja 
heittojen arviointi 
”Jos miettii Natoon liittymistä, niin olin ennen myönteinen, mutta nyt 
skeptisempi. Natoon meneminen vaikuttaa tosi moneen asiaan, vaikka 
niin ei nähdäkään aina. Suomalaisilla poliitikoilla on hyvä käsitys 
venäläisistä ja meillä on hyvät edellytykset. Positiivista nähdä, että asia 
on näin. Venäjän kulttuuri on sellaista, että heillä on isot egot ja 
arvostavat, kun joku kuuntelee ja osoittaa huomioita. Suomalaiset on 
keskimäärin aika hyviä tässä pelissä. Minulla on käsitys, että venäläiset 
arvostavat suomalaiset korkealle. Se on mahdollisuus. Meillä on se oma 
räätälöity suhde venäläisiin.” 
 

Ehdotuksia mahdollisuuksien hyödyntämiselle (1/5) 
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Matkailuala 
Venäläisten houkutteleminen ostoksille Suomeen 
”Cursorille tässä asiassa on tärkeää, että rummutetaan 
mahdollisimman paljon sitä, että raja-asemat on uudistettu: 
Vaalimaa, Nuijamaa ja Imatra. Nyt on hyvä tilanne tulla Suomeen, 
rajanylitys on helppoa ja houkutellaan venäläisiä ostoksille.” 
”Nyt on hyvä syy houkutella venäläisiä ostoksille. Jos pakotteet 
jatkuvat, niin valikoima tulee supistumaan ja antaa 
mahdollisuuksia rajan tällä puolella marketeille, vaikka ruplan 
kurssi onkin heikko.” 
”Mieluummin venäläiset tänne matkalle kuin kierretään pakotteita. 
He näkevät eri kulttuuria ja järjestystä, mitä he arvostavat.” 

Lähilomien tarjoaminen ja mainostaminen 
”Erityisesti pietarilaisille lyhyiden lähilomien tarjoaminen.” 
”Kotimaan matkailu ja lähimatkailu on aina mahdollisuus. On 
saatu kohteita kehitettyä Repovettä jne. Alueesta pitäisi tehdä 
edelleen haluttavampi, tiedetään että täällä on Meripäivät ja 
Tykkimäki ja siinä se alkaa olemaan. Kärkihankkeet ja tekemiset 
pitää yhdessä valita ja niitä pitää viedä yhdessä eteenpäin.”  

Suomalaisten matkatoimistojen tehtävä matkojen 
ostaminen venäläisille mahdollisimmanhelpoksi 

”Miten me voisimme tehdä matkojen ostamisen helpoksi 
venäläisille nyt kun matkatoimistoja on mennyt nurin.”  
”Suomalaiset matkailutoimistot voisivat tarjota palveluita Venäjällä 
nyt, kun venäläiset matkanjärjestäjät ajautuvat yksi kerrallaan 
konkurssiin.” 

Markkinointi ja imagokamppanjointi 
”Suomessa on edelleen hyvin edullista vaikka rupla on 
heikentynyt : tax-free, ei tullimaksuja.” 
”Markkinointiin panostaminen  IMAGO-kamppanja HETI.” 
”Pitkän tähtäimen markkinointi ja markkinoinnin ylläpito.” 
”Moottoritien valmistuessa markkinointi on erittäin tärkeätä.” 

Panostukset sähköiseen markkinointiin ja 
myyntikanaviin 
”Sähköinen markkinointi / mobiili palvelut ja markkinointiin 
resursseja lisää, fokusoituja tuotepaketteja. Verkkoon siirtyminen 
vaatii tuotteelta entistä kovempaa paketointia. Konkurssiaalto voi 
hyödyttää meitä kun Turkin matkat ostetaan enemmän 
matkatoimistosta. Lähimatkat voidaan useammin ostaa 
booking.com kautta tai sähköpostitse suoraan matkailutoimijan 
kautta.”  
”Meillä ei ole julkista rahaa markkinointiin juuri nyt. EU rahoitus 
pienentyy. Nyt pitäisi olla luova, ei markkinointi aina maksa niin 
paljon. Somea hyödynnettävä.” 
”Pitäisi kehittää edelleen sähköisten myyntikanavien vahvuutta.” 
”Somen hyödyntäminen suunnitellusti ja 
asiakasryhmäkohtaisesti.” 

Ehdotuksia mahdollisuuksien hyödyntämiselle (2/5) 
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Matkailuala 
Palveluun panostaminen 
”Täällä pitää korostuneesti vastata imagon heikkenemiseen 
hyvällä ja ystävällisellä palvelulla.” 

”Venäläiset hyvin tyytyväisiä palveluihin täällä.” 

Suorien lentojen hyödyntäminen 
”Suoria lentoja: Kasan, Jeakaterginburg, Nisni Novgort, niiden 
hyödyntäminen matkailussa.” 

”Kuljetusinfrastruktuurin kehittäminen, esim. suorien, edullisten 
lentojen järjestäminen Arkhangels ja Murmanskiin.” 

Hanketyöt 
”Matkailun kehittämisessä hanketyö on tärkeää: mm. YM tukee 
Suomen ja Venäjän rajat ylittävän luontomatkailun kehittämistä.” 
Suomi kauttakulkumaana 
”Suomalaiset kaupungit kuten Lappeenranta ja Helsinki voisivat 
toimia kauttakulkupaikkoina venäläisille turisteille, jotka ovat 
matkalla Eurooppaan.” 

 

Markkinointi 
Vahva panostus markkinointiin 
”Markkinoikaa: ”Kymenlaakso on helppo ja turvallinen paikka 
yrittää ja toimia myös Venäjän puolella.” Ei pitäisi päästä 
luiskahtamaan asenteellisesti venäläisvastaiseksi. ”Pystymme 
tarjoamaan palveluja vähintään kolmella kielellä mukaan lukien 
venäjä.” ” 
”Markkinointiin panoksia nyt. Joku nappaa uudet tavaravirrat, ei 
ne merelle jää pyörimään. Missään messuilla ei ole yleensä ollut 
Suomi tai maakunta vaan siellä on yleensä mukana vain yritykset. 
Balttialla on aina messuilla mukana Latvia hienoilla osastoilla. Me 
yritykset yritämme nyt myydä maata ja logistista reittiä. Usein 
osavaltiot ovat mukana mainostamassa omaa aluettaan ja reittiä 
ja yritykset ovat siellä osastolla mukana” 
”Venäjällä toimivien yritysten pitäisi itsessään vahvistaa olemassa 
olevia kontakteja. Heillä tärkeä rooli kilven kiillottamisessa.” 

Yritysten yhteistyön tiivistäminen markkinoinnissa 

”Yritykset mukaan yhteisponnisteluun  erilaiset toimenpiteet, eri 
toimijoiden hyödyntäminen = yhteinen juttu.” 
”Toimijoiden silmälaput auki ja keskinäisen tiedon esille saanti.” 

Sosiaalisen median hyödyntäminen  

”Suusta suuhun-markkinointikonsepti, viidakkorummun 
hyödyntäminen.” 

Suomen poliittisen neutraaliuden mainostaminen 
”Suomen tulisi mainostaa itseään Venäjällä  ainutlaatuisena 
pohjoismaisena maana, joka ei sovi poliittisiin stereotypioihin.” 

Ehdotuksia mahdollisuuksien hyödyntämiselle (3/5) 
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Logistiikka 
Satama- ja logistiikkaliikenteen kehittäminen 
”Venäjän tuonti Kaukoidästä ja Etelä-Amerikasta lisääntyy ja nämä 
lisäävät sataman liikennettä.” 
”Väylämaksut ovat täällä kalliimmat kuin Balttiassa, satamamaksuja 
voisi kohtuullistaa, free-trade zone kokeilut, vapaakauppa satamat 
Virossa.”  
”Logistiikan kehitys on ollut viime vuosina heikkoa. Nyt on 
ensimmäinen teoreettinen mahdollisuus saada käänne aikaiseksi ja 
syy miksi voisi tulla lisää liikennettä Kymenlaaksoon. Nyt pitäisi 
kaikkien kehittäjätahojen ottaa logistiikan kehittäminen vakavasti ja 
satsata markkinointiin ja tunnettavaksi tekemiseen. Kuntien ja valtion 
pitäisi tehdä hommaa helpommaksi.” 
”Meiltä puuttuu rajaeläinlääkäripiste, jos sattuisin tuntemaan 
Brasilian suurimman lihan viejän ja  haluaisi perustaa pisteen 
Haminaan. Mutta se ei onnistu, pitää viedä Helsingin kautta, Evira, 
MMM ja Satama pompottelee asiaa. ” 
”EU:n Green Logistic Corridor -hanke, jossa meidät määritettiin 
ekologisesti kestäväksi käytäväksi, sitä ei ole hyödynnetty.” 
Satamien markkinointi myös länteen 
”Sataminen yms. markkinointi myös länteen.” 

Kokonaisuuksien tarjoaminen 
”Kokonaisuuksien tarjoaminen = erilaiset yhdistelmät ja niiden 
tarjoaminen.” 
”Logistiikan alalla kokonaispalvelujen tarjoaminen venäläisten 
investointivaikeuksien varjolla.” 
”Kymenlaakso voi tarjota valmiita konsepteja mm. logistiikan 
saralla elintarvikekysymysten tueksi.” 

Investointien kalastelu 
”Kaakkois-Suomen alueen on mahdollista houkutella Venäjän 
kauppaan liittyviä investointeja. Investointiturvallisuuden tulisi olla 
valttina. ” 

Valko-Venäjän kautta tuotteiden vienti Venäjälle 

”Virolaisilla kun oli vaikeuksia, niin he veivät Ukrainan kautta. Ei tarvitsisi 
kuin yksi peitekäsi eli tuontifirma Valko-Venäjällä, koska heillä on 
tulliliitto. Jos saat tavarat Valko-Venäjälle, niin pääset Venäjälle. Eli 
takaoven kautta.” 

Ehdotuksia mahdollisuuksien hyödyntämiselle (4/5) 
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Koulutus 
”Venäjän kanssa tehtävässä koulutusyhteistyössä voidaan yhdellä 
kertaa luoda maakunnan kehitykselle tärkeitä verkostoja ja 
vastata oman osaamisen puutteisiin. Tulevaisuuden kannalta 
hyvän partneriverkoston kautta toteutetut täsmäkoulutukset ovat 
parhaiten toimiva malli. Koulutusasioissa byrokratia on merkittävä 
este – kuka saa antaa todistuksia ja kuka ei? Google-tapauksessa 
on selkeästi käynyt ilmi englanninkielisen koulutuksen tarve, jota 
ilman suuryrityksiä on vaikeata houkutella Kymenlaaksoon. 
Tulisiko venäjänkielistä koulutusta järjestää yhteistyössä kuntien 
kanssa?” 

Kaupanala 

Verkkokauppaan panostaminen 

”Verkkokauppa on yksi Kymenlaakson erikoistumisala, jolla 
helpotetaan pienten yritysten mahdollisuutta hyötyä 
venäläisasiakkaista. Yhteisellä konseptoinnilla voisimme auttaa 
verkkokauppoja ylittämään tiettyjä kynnyksiä: kieli, markkinointi, 
tavaran kuljetuskanavat ja kuljetuskustannuksien alentamiseen 
vaadittava volyymi jne.” 
Ulkomaisten toimijoiden tuntemus 
”Kymenlaakson toimijoiden tulisi olla aktiivisemmin yhteydessä 
merkittäviin ulkomaalaisiin kauppajärjestöihin, 
kehitysorganisaatioihin ja teknologiapuistoihin (sekä 
edustustoihin) – näiden kautta on mahdollista tutustua niihin 
tarpeisiin, joihin Kymenlaakson tulisi vastata selkeillä 
Kymenlaakso-Venäjä-konsepteilla. (Esim. Japanin JETRO ja 
Brasilian FIRJAN)” 

Elintarvikeala 
”Venäjän elintarviketeollisuudella on tehtävänään ottaa 
merkittävältä osalta haltuun kotimaan markkinat, mutta 
osaaminen, tuotantotekniikka, investoinnit ja innovaatiopohja eivät 
toistaiseksi ole tarpeeksi korkealla tasolla: 

• Kymenlaakso voisi kerätä yhteistyövalmiin ja kilpailukykyisen 
konsortion koulutus- ja kehitysorganisaatioista, rahoittajista 
sekä yrityksistä, jotka pystyisivät tukemaan venäläistoimijoita 
em. kehitystyössä – suomalaisille tuotteille ja innovaatioille 
avautuisi uusia mahdollisuuksia konkreettisiin tavoitteisiin 
tähtäävän venäläisyhteistyön avulla. 

• Kymenlaakso voisi olla aloitteen tekijänä 
suomalaisministeriöiden ja Team Finlandin suuntaan em. 
tehtävien tukemisessa. 

• Yhteistyökonsortioon voisi mahdollisesti liittää myös muita EU-
kumppaneita Kymenlaakson aloitteesta (- tukee Kymenlaakson 
kv-strategiaa EU:n ja Venäjän välisenä osaajana).” 

 

Ehdotuksia mahdollisuuksien hyödyntämiselle (5/5) 
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Kehitystä ei saa ripustaa liikaa Venäjän harteille 

”Varoisin ettei kaikkea kehitystä ripustettaisi Venäjän varaan. 
Venäjän pitkän linjan kehitys on ollut: Oma ulkomaakauppa on 
haluttu omiin satamiin - nyt siihen on päästy eikä transitio enää palaa 
Suomeen. Venäjällä voisi olla seuraava luonteva askel pitää valuutat 
maan sisällä: Pikkupalvelut, vähittäiskauppa ja kylpylät voitaisiin 
rakentaa Venäjälle.” 
”Ei laiteta kaikkia munia yhteen Venäjäkoriin, matkailua on 
markkinoitava myös muihin suuntiin kuten Keski-Eurooppan.” 
”Itsekin uskoin aikaisemmin että Venäjältä tulee suuret 
mahdollisuudet, nyt pitäisi katsella myös muita mahdollisuuksia.” 
””Putin-juusto” -kausi ei ole pitkäaikainen, koska yritykset sopeutuvat 
tilanteeseen, koska ei ole muita vaihtoehtoja. Suomalaisten 
kannattaisi hajauttaa Aasian suuntaan, ettei yksi markkina ole liian 
suuri. Varsinkin, kun siellä on kova kasvu.” 
”Ei pidä laittaa kaikkea yhden kortin varaan. Venäjän sijainti on 
tärkeä, mutta globaalissa maailmassa sen merkitys on pienempi.”  
”Ylireagoidaanko pakotteisiin, koska Venäjän kaupan osuus 
maailmassa on vain muutama prosentti? Suomalaisten pitäisi 
seurata, missä tapahtuu maailmantalouden kasvu. Venäjä ei yksin 
pysty Suomea nostamaan - eikä Kymenlaakso. Arktinen juttu on iso 
ja se tulee tapahtumaan. Muutkin kaupungit kuin Pietari ovat tärkeitä. 
Esimerkiksi Valko-Venäjällä on 10 miljoonaa ihmistä ja Kotkasta on 
sinne lyhyt matka. Tällä hetkellä siellä toimii noin 30 suomalaista 
yritystä ja kasvuprosentti alkaa kakkosella. Poliittinen tilanne on toki 
mitä on. ” 
”Nähdään myös muita alueilta, = Suomi ja muut kv-markkinat, 
mahdollisuuksia Venäjän lisäksi, esim. Kauko-Itä ja Eurooppa 
erityisesti Saksa ja Kiina.” 

Venäläisten yritysten Suomeen tuloa helpotettava 

”Perinteisesti on tämä, että Kymenlaakso on gateway ja täältä 
viedään Venäjälle. Itse lähtisin miettimään, että miten houkuttelen 
venäläisiä yrityksiä Suomeen, koska nyt saattaisi olla otollinen hetki, 
koska Venäjällä tilanne on haasteellinen. Joitain on tullutkin 
Suomeen.” 
”Muutakin kuin metsäyrityksiä pitäisi lähteä hakemaan. Täällä 
Venäjällä voi olla pk-yrityksiä, jotka ovat aloittaneen neuvostoaikana 
ja toimivat vain Venäjällä. Näitä etsisin. Tällaiseen Invest in Finland -
juttuun panostaisin.” 

Venäjään tulee satsata vastaisuudessakin 

”Kymenlaaksolla ei oikein ole vaihtoehtoja, koska Venäjään on 
satsattu sijainnin takia. Vuodesta 2008 asti Eurooppa ja USA ovat 
olleet taantumassa. Venäjä on ollut se mahdollisuus. Maita löytyy 
totta kai muualtakin, mutta Venäjän kokoista mahdollisuutta ei löydy.” 
”Pitäisikö suomalaisilla kaupungeilla ja kylillä olla oma East Office?”  
”MEKin viesti Kymenlaakson matkailulle: ei nyt mitään äkkiliikkeitä, 
Venäjä on aina välillä tullut alas ja kyllä se sieltä taas nousee 
ylöskin.” 
 
 
 

Vaikutukset Kymenlaakson elinkeinopolitiikkaan 
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Vapaakauppa-alue- ja viisumivapauskeskustelut ovat 
jäissä, kaupanteko Venäjälle hankaloituu 

”Poliittisiin suhteisiin kriisi on vaikuttanut siten, että kukaan ei 
vakavasti esitä aloitteita suhteiden luonnista. Esimerkiksi keskustelut 
vapaakauppa-alueesta tai viisumivapaudesta ovat ohi.” 
”Venäjän kaupan vapautuminen on huomattavasti harpannut 
taaksepäin.” 

Luottamus on menetetty molemmin puolin ja 
venäläisillä on pelkoja matkustaa tai investoida 
Suomeen 
”Poliittisesti kiirisin vaikutukset kestävät pitkään. EU:n ja Venäjä sekä 
Suomen ja Venäjän suhteissa kestää kauan ennen kuin päästään 
normaaliin tilanteeseen. Luottamusta on rikottu molemmin puolin.” 

Pakotekierteeseen ajautuminen todennäköistä, 
vaikutukset tuntuvat yhä useammilla toimialoilla 

”Tänään (29.8.) näyttää huonolta kriisin ratkeamisen kannalta, koska 
Venäjä lisää sotilastoimintaa. Lännellä tulee todennäköisesti 
olemaan paineita pakotteiden lisäämiseen. Verrattuna siihen, missä 
olimme heinäkuun alussa, niin ollaan paljon lähempänä 
pakotekierrettä.” 
”Venäjän mahdollisia uusia vastapakotteita ovat  
alkoholintuontikielto, Venäjän ilmatilan käyttökielto, Venäjän lähtö 
WTO:sta, elintarvikepakotteiden pitkittyminen.” 

Venäläisten ostosmatkailu saattaa lisääntyä, mutta tästä 
vasta vähän merkkejä 
”Suomen marketeista juuston hakeminen voi lisääntyä mutta 
sellainen matkailuoleskelu vähenee – matkailuelinkeino kärsii.” 

”Rajalla ja Lappeenrannassa pakotteiden myötä kauppa on piristynyt 
ostosten hamstraukseen.” 

Venäläisten ostovoima vähenee ja halukkuus 
investointeihin heikkenee, kuluttajat tekevät vähemmän 
suuria ostoja 
”Kuluttajat ja investoijat ovat seuranneet tilanteen kehittymistä ja 
lykänneet hankintoja.” 
”Ylipäätään ruplan arvon laskiessa ihmisten pitää laskea pysyykö 
lähtemään ja minne pystyy lähtemään. Jos talous menee vieläkin 
huonommaksi niin Venäjällä voi tulla palkkojen laskua kun yrityksillä 
ei ole varaa maksaa.” 
”Jos kuitenkin talous ja ruplan kurssi heittelevät, niin kansalaiset 
laskevat tarkemmin, mihin laittavat rahansa.” 
”Vähemmän ja vähemmän on mennyt tavaraa. Venäläisillä on tapa 
että rahat laitetaan epävarmassa tilanteessa sukanvarteen eikä 
osteta mitään.” 
”Matkailun osalta nähdään, että venäläisten ostosmatkailusta 
saatavat tulot laskevat, koska ruplan arvo on oleellisesti heikompi.” 
 
 

Vaikutukset PK-yrityksille 
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Venäläiset tyytyvät halvempiin merkkeihin ja panostavat 
paikallisiin brandeihin, suomalaiset brandit menettävät 
markkinaosuuttaan 
”Venäjällä tilanne vaikuttaa siten, että tyydytään halvempiin 
merkkeihin. ” 
”Venäjä koettaa tehdä läpimurron paikallisten tuotteiden 
brandaamisessä.” 

Pakotteiden poistuessa vanhat tuottajat eivät  saa 
markkinaosuuksiaan takaisin 

”Ennenpitkään pakotteista luovutaan ja päästään 
yhteisymmärrykseen. Mutta silloin talouden markkinaraot, jotka olivat 
aikaisemmin ulkomaisten tuottajien vallassa, ovat jo täytetty 
paikallisilla tai muualta tuoduilla tuotteilla. Eurooppalaiset partnerit 
eivät tule saamaan takaisin paikkaansa markkinaraossa.” 

”Jos saadaan Suomalaiset peloteltua niin, etteivät ne uskalla katsoa 
Venäjälle päin, niin joku ne palvelut heidän sijaan tarjoaa.” 

Kansainvälistymisstrategioita pohdittava tarkkaan, 
Venäjä-riski on toteutunut 
”Sellaisten yritysten osalta, jotka olivat miettineet laajentumista 
Venäjälle, on varmaankin vielä enemmän pohdintaa ja päätösten 
lykkäystä.” 
”Maariski on kasvanut ja se tulee jäädyttämään omat 
investointisuunnitelmat. Tällä hetkellä en tekisi henkilökohtaisesti 
investointeja Venäjälle.” 

Venäläisten Suomi-matkailu saattaa vähentyä 
matkustuskieltojen ja –pelkojen takia. Venäjällä 
suositellaan matkustamaan maan sisällä 
”Keskiluokka on tottunut matkusteluun ja siitä ei välttämättä haluta 
tinkiä. Sitten etsitään edullisempia vaihtoehtoja ja niinpä esimerkiksi 
Turkkiin matkustaminen on nyt lisääntynyt.”  
”Venäjällä suositus on, että ei tultaisi Länsi-Eurooppaan, vaan 
lomailtaisiin Krimillä. Ja jos kaukomaille haluaa matkustaa, niin 
suositellaan Thaimaata, Egyptiä, Turkkia tai Arabian maita.”  
”Venäjä pyrkii monella rintamalla omavaraisuuteen, myös 
matkailussa mahdollista.” 
”Venäläisillä on pelko, että heitä ei kohdeltaisi hyvin Euroopassa.” 

Kymenlaakson alue mielenkiintoinen riskin 
hajauttamisen takia, mutta venäläisillä pelko investoida 
tilanteen epävakauden takia 
”Marginaalinen ryhmä venäläisiä katsoo Lappeenrantaa ja 
Kymenlaakson aluetta, mutta se johtuu hajauttamisesta. He 
ajattelevat, että jos Venäjällä hommat menee vaikeaksi, niin ei 
ainakaan 100 % riiputa sen kehityksestä.” 
”Semmoista viestiä on tullut, että venäläisillä on kiinnostusta 
investoida, mutta venäläiset pelkäävät pakotteita ja sitä, onko 
Suomeen turvallista investoida. Meillä suomalaisillahan on käsitys, 
että Suomeen on turvallista investoida.”  

Vaikutukset PK-yrityksille 
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Yritysten oltava erityisen tarkkoja 
yhteistyökumppaneiden omistusrakenteesta 

”Ulkomaisten yritysten täytyy tarkistaa jokaisen sen 
yhteistyökumppanin (asiakkaan, toimittajan ja partnerin) 
omistusrakenne erityisen tarkasti, jottei yritykset ole suorasti tai 
epäsuorasti linkittyneitä ’mustan listan’ yritysten kanssa.”  

Kriisillä negatiivinen vaikutus Kymenlaakson alueen 
kehittämiseen ja EU rahoitukseen, millä on erityisen 
suuri vaikutus PK-yrityksiin 
”Jos kriisi pahenee, EU rahoja ei varmaan saada käyttöön. 
Skenaario 3:seen kirjoitettiin, että kasvukäytävä ei vedä ja silloin 
ajattelin että voiko tuollaista tilannetta koskaan tulla ja nyt se jo tuli. 
Kinno ja Cursor ovat nyt muuttaneet suuntaa nopeasti 180 astetta. 
Tilanne on otettu vakavasti nopeasti.” 
”Oma osaamisemme ei pääse kehittymään jos näitä (EU tuettuja) 
hankkeita ei ole. Omaa työpanosta joudutaan kohdentamaan sinne 
missä rahoitusta on.” 
”Kun uutta strategiaa tehtiin ja uskottiin matkailun ja Venäjän tuovan 
uutta potkua tähän, niin nyt tuli uusi negatiivinen takaisku alueen 
kehittämiseen. Mutta kautta aikojen yrityksillä on ollut vaikeuksia ja 
yrityksiä kuolee mutta uusia yrityksiä syntyy, se on työlästä hommaa. 
Ei tämä minua  masenna. Tähän pitää tarttua ja edelleen löytää 
uusia mahdollisuuksia.”  

Venäläiskriittisyys lisääntynyt ja venäläiset huomanneet 
sen 

”Yleinen ilmapiiri Suomessa on heikentynyt nyt nopeasti. Talvisota 
on vielä monella käymättä loppuun. Minulla on Venäjän rekkarit ja 
kyllä minulle keskisormet heiluu, valot vilkkuu ja  torvet soi Suomen 
liikenteessä.” 

”Venäläisillä on tunne, että Suomessa asenteet venäläisiä 
kohtaan ovat huonontuneet entisestään.” 

 

Vaikutukset PK-yrityksille 
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Konsultointi ja koulutuspalvelujen tarjoaminen 
venäläisille yrityksille 

” Voisimmeko me päästä … asemaan, että koulutamme venäläisiä 
toimimaan länsimarkkinoilla.” 
”Venäjän kanssa tehtävässä koulutusyhteistyössä voidaan yhdellä 
kertaa luoda maakunnan kehitykselle tärkeitä verkostoja ja vastata 
oman osaamisen puutteisiin. Tulevaisuuden kannalta hyvän 
partneriverkoston kautta toteutetut täsmäkoulutukset ovat parhaiten 
toimiva malli. Koulutusasioissa byrokratia on merkittävä este – kuka 
saa antaa todistuksia ja kuka ei? Google-tapauksessa on selkeästi 
käynyt ilmi englanninkielisen koulutuksen tarve, jota ilman 
suuryrityksiä on vaikeata houkutella Kymenlaaksoon. Tulisiko 
venäjänkielistä koulutusta järjestää yhteistyössä kuntien kanssa?” 

Panostukset verkkokauppaan  
”Nettikauppan suhteen Itella rakentaa palvelukuviota Venäjälle. Jos 
tavara katoaa kauppojen hyllyiltä, jostain ne ostetaan. Verkkokauppa 
kasvaa kovaa vauhtia. Tämä synnyttää logistiikan murroksen. Ne 
varastoidaan todennäköisesti tänne varastoihin. Tätä pitäisi pohtia 
logistiikan kannalta Kymenlaaksossa. Itellan ja treidaajien kanssa 
tätä pitäisi tutkia. Yrityksillä pitäisi olla suunnitelma miten 
verkkokauppa ja some otetaan Venäjällä huomioon. Showroomit jne. 
Läsnäolo myymälöissä muuttuu verkkokaupan suuntaan. 
Kivijalkamyymälöiden tarve vähentyy yhdenkin toimijan mukaan 
kolmasosaan. Ostamisen sovelluksia tulee koko ajan lisää.” 
”Verkkokauppa on yksi Kymenlaakson erikoistumisala, jolla helpotetaan 
pienten yritysten mahdollisuutta hyötyä venäläisasiakkaista. Yhteisellä 
konseptoinnilla voisimme auttaa verkkokauppoja ylittämään tiettyjä 
kynnyksiä: kieli, markkinointi, tavaran kuljetuskanavat ja 
kuljetuskustannuksien alentamiseen vaadittava volyymi jne. 

Suomi tukikohtana ulkomaisille yrityksille, joilla vientiä 
Venäjälle 

”Brasilialaiset ovat aktiivisia lihan ja kanan viennissä Venäjälle. 
Brassit ovat epäluuloisia ja mielellään vievät niitä kolmannen maan 
kautta. Aloittelevien uusien viejien on helpompi perustaa tullivarastot 
Suomeen joka on Venäjää halvempaa ja turvallisempaa. Suomessa 
jos teet virheitä ei sinulta takavarikoida kaikkea tavaraa mutta 
Venäjällä voidaan ottaa. Esim. Jenkit ovat olleet kiinnostuneita 
viemään Suomen kautta ja kun kaikki muodollisuudet ovat selvää 
niin viedään lasti yli.” 

Räätälöityjen matkojen myyminen venäläisille turisteille 
venäläisten matkatoimistojen ollessa ongelmissa 

”Suomalaiset matkailutoimistot voisivat tarjota palveluita Venäjällä 
nyt, kun Venäläiset matkanjärjestäjät ajautuvat yksi kerrallaan 
konkurssiin.” 
”Erityisesti pietarilaisille lyhyiden lähilomien tarjoaminen.” 

Suomi kauttakulkumaana 

”Suomalaiset kaupungit kuten Lappeenranta ja Helsinki voisivat 
toimia kauttakulkupaikkoina venäläisille turisteille, jotka ovat matkalla 
Eurooppaan.” 
 
 

Mahdollisuudet PK-yrityksille 
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