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Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK) toimii Pietarin Suomi-talossa,  mihin on keskittynyt 

huomattava joukko suomalaisia Venäjän kaupan osaajia. Kauppakamarin aluejohtaja Tarmo 

Suomalainen kertoo kamarilla olevan kuutisenkymmentä venäläistä jäsenyritystä, joista 5 on 

naisvetoisia. Aluejohtaja sanoo viihtyvänsä tehtävissään ja katsoo, että venäläisen yrityskulttuurin voi 

oppia ja tehdä hyvää yhteistyötä venäläisyritysten kanssa. Suomalaisista Venäjän kauppaa harjoittavista 

ja kauppakamarin kanssa toimivista yrityksistä Suomalainen mainitsee mm. Nokian Renkaat, YIT:n, 

Nesteen, Nordean, S- ja K-ryhmät sekä Valion ja Atrian. Kauppakamari järjestää vuosittain myös 

Suomessa kursseja Venäjän kaupasta kiinnostuneille vientiä suunnitteleville yrityksille. 

 

Suomalaiset tuotteet - tunnetusti hyviä 

 

Suomalaisilla elintarvikkeilla on Pietarissa ja Venäjällä hyvä maine, joka auttaa myös kauppaketjuja 

toimimaan näillä markkinoilla. S-ryhmä on saanut vahvan aluen Prismoilleen (nyt 5 kpl ja tavoitteena 

30) ja se on nyt sijalla 15 kauppaketjujen joukossa. Jäseniä on jo yli 250000, mutta jäsenedut ja kortit 

toimivat eri tavoin kuin Suomessa. K-ryhmä puolestaan on rakentanut jo 16 Rautakeskoa ja on sekin 

menestynyt hyvin. Ruotsista liikkeellä on ennen kaikkea Ikea, mikä aikoo rakentaa alueelle 2 

megakeskusta.  

 

Nokian Renkaat on nykyisin Venäjän suurin rengasvalmistaja ja toimii täällä Vianorin kanssa. Sen 

liikevaihto lähentelee jo miljardia euroa ja puolet tuotannosta menee vientiin. Valion tunnetuin merkki 

Venäjällä on Viola-juusto, mikä oli hyvin suosittu jo neuvostoaikana. Elintarvikekaupoissa suomalaiset 

tuotteet ovat hyvin esillä ja niitä löytää useimmista venäläisketjuistakin. Myös Atrialla ja Valiolla on 

täällä omat tehtaansa. 

 

Yritystoiminta Venäjällä 

 

Pietari ja Venäjä ovat aluejohtaja Suomalaisen mukaan mainettaan parempia työympäristöjä. Työn 

tuottavuus on esim. Nokian Renkailla täällä  parempi kuin Suomessa, mutta keskimäärin työn 

tuottavuus on täällä alhainen. Venäjällä on käytössä tasavero ja prosentti on 13. Pääomatuloista 

maksetaan kuitenkin 20 % veroa. Työvoimakustannuksiksi täällä tulee 1,5 kertaa palkkasumma. 

Venäläiset johtavat omalla tyylillään lähinnä ylhäältä alaspäin eikä isonkaan yrityksen johtajalla 

yleensä ole kansainvälistä kokemusta tai kielitaitoa, joten yhteistyössä tarvitaan venäjän kielen 

tulkkausta. 

 

Venäjän vaalit ja Putinin paluu presidentiksi ei ole merkinnyt näkyviä muutoksia. Vaalilupaukset 

kohdistuivat pitkälti eläkkeiden nostamiseen. Venäjän kasvuvauhti on nyt noin 4 % mutta omaa 

tuotantoa tai ainakaan kilpailukykyistä tuotantoa on vielä aika vähän. Tämä huolestuttaa joitakin mm. 

WTO-jäsenyyden lähetessä toteutumistaan (nyt voimassa). Venäläinen pääoma hakeutuu edelleen 

mieluusti ulkomaille ja maasta on lähtenyt ulkomaille miljoona koulutettua työntekijää. Oma 

ongelmansa ovat monet konkurssikypsät valtion laitokset. 

 

 

 



Venäjä on suuri  

 

Pietarin osalta jokin aika sitten valmistunut Pietarin kehätie on tarjonnut elinkeinoelämälle aikaisempaa 

sujuvammat yhteydet Leningradin oblastin alueella ja myös Suomeen päin tapahtuvassa liikenteessä. 

Pietarin keskustassa liikenne pääosin seisoo ja julkiselle liikenteelle on jatkossa pakko tehdä jotain. 

Esim. metrolinjoja on tarpeisiin nähden liian vähän. Venäläiset ovat kuitenkin varsin tyytyväisiä 

eivätkä koe tarvitsevansa ulkomaalaisia tai vieraiden kielten osaamista. Venäjä on suuri ja se riittää 

useimmille.  

 

Ulkomaalaisia turistejakin on Pietarissa vähän verrattuna kotimaiseen turismiin. Niinpä juuri mitään ei 

ole englannin kielellä ja vieras saa pärjätä omin avuin, vaikka venäläiset ovatkin erittäin ystävällisiä. 

Nälkää Pietarissa ei tarvitse nähdä, sillä ravintoloita on valtavasti, hinnat kohtuullisia ja laatu varsin 

hyvä eikä aukioloissa ole rajoja. Pietarin taideaarteet, kirkot ja palatsit ovat aivan oma lukunsa ja 

tarjoavat kiintoisat puitteet myös ulkomaisten yritysten palveluksessa olevalle henkilökunnalle. 
 
Kirjoittaja vieraili stipendiaattina Suomi-talossa heinäkuussa 2012 viikon ajan. 


