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YRITYSTEN TULEVAISUUS VENÄJÄLLÄ, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET / KYMENLAAKSON LIITTO

UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET

UKRAINAN SODAN JA VENÄJÄN PAKOTTEIDEN VAIKUTUS
TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUNUT RAJUSTI: VENÄJÄN PAKOTTEET JA
SAMAAN AIKAAN PITKITTYNYT KORONAPANDEMIA
•
•

•

•
•

Alueemme ulottuu Venäjän rajalle saakka
• Rajaseudun elinvoimaisuus, esimerkkinä Zsar – siellä tosin koronan takia tilanne on
ollut päällä jo kaksi vuotta
Miten seudun turvallisuus koetaan jatkossa
• Sodan mahdollinen pitkittyminen lisää epävarmuutta
• Voiko vaikuttaa esim. osaajien saamiseen seudulle, muutanko rajan läheisyyteen,
varovaisuutta/odottelua asunnon ostossa/myynnissä
Sodan pitkittyminen vaikuttaa yleisellä tasolla elinkeinoelämän kehitykseen. Samaan
aikaan pitkittynyt koronatilanne.
• Vaikutus suuri tietyillä toimialoilla, joilla liiketoimintaa Venäjän kanssa. Myös raakaainepula tai kustannusten nousu tietyissä tuotteissa. Sodan pitkittyminen estää mm.
matkailun elpymistä, logistiikka, kuljetusliikkeet, transitoliikenne yms.
Vaikutus yhteistyöhön Venäjän ja venäläisten kanssa. Yhteistyö on lopetettu tai
keskeytetty venäläisten kumppanien kanssa esim. seudun Kotka päivää Pietarissa ei
järjestetä.
EUn ja Venäjän yhteisesti rahoittamiin hankkeisiin tulee muutoksia, hankkeisiin jää vain
Suomen puolella toteutettavat toimenpiteet.

SEUDUN YRITYSTEN TUKEMINEN JA KEHITTÄMINEN

Seudulla toimivien Venäjän kauppaa tekevien yritysten toiminta
• Ulkoministeriö korostaa yritysten omaa vastuuta ja aktiivisuutta päivittyvien rajoitteiden osalta. On
tärkeää tuntea tuotteisiin liittyvien rajoitusten lisäksi loppukäyttäjä ja muut kauppaan liittyvät tahot.
EU:n pakotelistojen lisäksi myös Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen pakotelistat on kaupankäynnissä
mahdollisesti huomioitava. Käytännön apua yrityksille tarjoavat EK ja ulkoministeriö.

Seudulla toimivien venäläisten yrittäjien ja yritysten toiminta on vaikeutunut
• Cursor jakaa yritysneuvonnassa tietoa yrityksille pakotteiden vaikutuksista. Lisäksi olemme
julkaisseet verkkosivuillemme tiedotteen, jossa on linkkikokoelma keskeisten toimijoiden sivuille,
näin yritykset saavat kaiken aikaa päivittyvää tietoa tilanteesta.
• Ukrainan ja Venäjän tilannetietoa yrityksille | Cursor Oy
Venäläiset kuluttajat Suomessa
• Venäläiset olivat Suomen suurin kansainvälinen matkailijaryhmä ennen pandemiaa. Venäjältä
Suomeen matkustaminen on tällä hetkellä sallittu ainoastaan
poikkeusryhmille pandemiarajoitusten vuoksi.
• Näin ollen venäläisten kuluttajien merkitys vähittäiskaupassa on ollut marginaalista jo pidempään.

SEUDUN YRITYSTEN TUKEMINEN JA KEHITTÄMINEN

Yritysneuvonnassa selvityksessä
• Ukrainalaiselle työvoimalle on kysyntää, toistaiseksi hankalaa tavoittaa, koska kaikki eivät ole vielä
kuntiin rekisteröityneet.
• Ukrainalaisilta löytyy halukkuutta perustaa yrityksiä Suomeen. Selvitämme mahdollisuuksia Migrin
kanssa.
Business Finland
• Horisontti Eurooppa: venäläiset ja valko-venäläiset osallistujat eivät pääsääntöisesti saa EUrahoitusta projekteihinsa, mutta ne ovat voineet osallistua projekteihin ja yhteistyöhön omalla
rahoituksellaan. Nyt Venäjän ja Valko-Venäjän organisaatiot suljetaan pois Horisontti Euroopan
uusista projekteista EU:n pakotteiden keston ajaksi. Komissiolta tulee tarkempi ohjeistus siitä
miten käytännössä toimitaan käynnissä olevien projektien osalta, joissa on mukana venäläisiä

MATKAILUN KEHITTÄMINEN
Visit Kotka-Hamina ja Loviisa
• Olemme lopettaneet kaiken matkailumarkkinoinnin Venäjälle
• Uudet markkinat Saksasta ja Ruotsista
• Suomen imago turvallisena matkailukohteena voi kärsiä, vielä ei ole näyttöjä.
• Korona ja venäläisten matkailijoiden puuttuminen on jo aikaisemmin vaikuttanut
kanssakäymiseen Venäjän kanssa ja varsinkin matkailun kehittämiseen
• Käynnissä olevat ENI hankkeet (2kpl) jatkuvat ilman venäläisiä partnereita Suomen
puolella.

Venäläiset matkailijat Suomessa
• Venäläiset olivat Suomen suurin kansainvälinen matkailijaryhmä ennen pandemiaa.
• Venäjältä Suomeen matkustaminen on tällä hetkellä sallittu ainoastaan
poikkeusryhmille pandemiarajoitusten vuoksi.
• Tammikuussa 2022 rekisteröitiin vain 5 662 venäläisten yöpymistä Suomessa, kun
vastaava luku ennen koronapandemiaa vuonna 2019 oli 147 356.
Kansainväliset matkailijat Suomessa
• Visit Finlandin tekemässä kyselyssä asiakasyrityksilleen vastanneista vajaasta 200
noin kolmannes kertoi, että peruutuksia on tullut jonkin verran. Valtaosa kuitenkin
totesi, että varauksia tulee normaaliin tapaan tai hieman hitaammin.
• Suomea edelleen pidetään turvallisena ja toimivana yhteiskuntana.
• Risteilijävierailujen määrä on kasvanut merkittävästi

INVEST IN
•

•
•
•

Cursorilla oli muutama Invest In-hanke käynnissä Venäjän suuntaan; eivät muutenkaan kovin
aktiivisia mutta nyt niitä ei viedä eteenpäin
Microsoft ja Fortum miljardien investointipäätös
Nato pienentänee mahdollista maariskiä
Inflaatio kuitenkin matalampaa kuin muualla Euroopassa

Akkuklusteri
• Kiinan mahdolliset kannantotot Venäjän hyökkäykseen voivat vaikuttaa akkuklusterin
kehittämiseen
• mahdollinen vaikutus toimijoiden raaka-aine saatavuuteen
Datacenterit
• Tällä hetkellä ei ole vaikutusta
Ilmailun kehittäminen
• Tulevassa hankkeessa: Pietarin yhteys jäi pois
Energian tuonti Venäjältä päättynyt
• TEM: riippuvaisuus ollut marginaalista ja tuonti on korvattu omalla tuotannolla sekä tuonnilla
muista maista
• LNG laiva
Uusiutuvat energiamuodot
• Muuttunut maailmantilanne nostaa osaltaan tätä tärkeäksi

VENÄJÄN TILANNE

• East Officen tj. Lauri Veijalainen 14.6: ”Tilanne tulee
pahenemaan ennen kuin se paranee”

POIMINTOJA LOVIISAN ELINKEINOELÄMÄSTÄ

• Loviisan Yrittäjät sarjansa paras yrittäjäjärjestö
Suomessa!
• Kuntabarometrissä entistä paremmat tulokset
• Pyöreän pöydän foorumi kaupunki, yrittäjät ja Cursor

• Suunniteltu lehdistöinfo
• Kiitos Loviisan kaupunki; positiivinen kierre on
saavutettu ja vahvistetaan sitä!

