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Suomen Pietarin pääkonsulaatti,
Preobraženskaja pl. 4
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Toimialueet

• Pietari

• Leningradin alue

• Murmanskin alue

• Arkangelin alue

• Karjalan tasavalta

• Novgorodin alue

• Pihkovan alue

• Komin tasavalta

• Vologdan alue
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Organisaatio

PÄÄKONSULI

Pääkonsulin

sijainen

Hallinto

talous- ja 

tietohallinto

Alueellinen ja 

taloudellinen 

yhteistyö

Maahantuloasiat:

viisumit,

oleskeluluvat

Konsuliasiat
Lehdistö- ja

kulttuuriasiat

Erityis-

asiantuntijat

-SM  

-YM  

-STM

- TEM

- RVL

- Tulli
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Pääkonsulaatin tehtävät

• Kaupan ja investointien sekä muun alueellisen ja 

taloudellisen yhteistyön tukeminen

• Maahantuloasiat: viisumit, oleskelu- ja työluvat

• EU:n läsnäolon tukeminen; Pohjoinen ulottuvuus

• Kulttuuri- ja tiedeyhteistyö

• Suomen kansalaisten avustaminen 

• Ympäristö-, sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyö, 

järjestäytyneen rikollisuuden vastainen toiminta



Team Finland

• Venäjän verkostoa johtaa suurlähettiläs Moskovassa, 

Pietarissa pääkonsulin vetämä Luoteis-Venäjän alueellinen 

verkosto

Tehtävät:

• Vaikuttaminen toimintaympäristöön

• Yritysten kansainvälistymispalvelut

• Investointien edistäminen Suomeen

• Maakuvatyö
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Kaupalliset suhteet

• Venäjä on Suomen suurin tuontimaa ja kolmanneksi suurin 

vientimaa 

• Venäjän osuus viennistä vuonna 2013 oli 9,6% (tammi-

helmikuu 2014 8,1%)

• Kumulatiiviset investoinnit Suomesta Venäjälle yli 12 mrd €

• Arviolta 500-600 suomalaista yritystä toimii Venäjän 

markkinoilla ja työllistää noin 50 000 henkeä
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Venäjän taloustilanne

• Talouskasvu hidastunut nopeasti 

• Vuoden 2014 kasvuennuste: IMF 0,2 %; OECD  0,5%

• Ruplan kurssin nopea heikkeneminen, ruplan arvo hieman 

vahvistunut viime aikoina (13.5. 1€ = 47.8 ruplaa)

• Ilmassa on varovaisuutta

• Krimin kriisin vaikutukset (Seija Lainela, BOFIT):

– Toimintaympäristön epävarmuus kasvaa

– Ulkomaisen rahoituksen saanti vaikeutuu

– Pääomien vienti kiihtyy

– Teknologinen eristyneisyys länsimaista lisääntyy
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Suomalaiset yritykset Venäjällä

• Vienti Venäjälle on notkahtanut: kaupan yritykset kärsineet 

pahiten, palvelualojen toimijoilla menee parhaiten

• Odotukset viennin ja liiketoiminnan kehittymiselle ovat 

varovaisen optimistisia

• Suomalaisyritykset eivät ole vähentämässä investointejaan 

Venäjälle

• Eniten investointisuunnitelmia on kaupan alan yrityksillä

• Ongelmia Venäjän-kaupassa

– Ruplan kurssi

– Venäjän poliittinen tilanne ja riski

– Tullaus rajanylityksineen

Lähde: SVKK:n Venäjän-kaupan

barometri kevät 2014



Suomen maakuva Luoteis-Venäjällä

• Suomen ”brändi” alueella vahvan myönteinen

• Korkealuokkaiset palvelut ja tuotteet, luotettavuus

• Ekologisesti puhtaat tuotteet, puhdas luonto
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Matkailun potentiaali

• Pääkonsulaatti myönsi 1,2 milj.  viisumia v. 2013  (koko 

Venäjällä 1,5 milj.), vähenee 20-22% v. 2014

• Suomessa vierailee vuodessa noin 7,6 milj. matkailijaa, 

joista 47% tulee Venäjältä. 

• Ulkomaiset matkailijat käyttävät Suomessa yhteensä 2,3 

mrd. €, josta venäläisten osuus on 39%.

• 15 %:lla venäläisistä ulkomaanpassi

• Noin 80 % pietarilaisista ei ole koskaan käynyt 

Suomessa vrt PIE asukasluku noin 5 miljoonaa
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Lähitulevaisuuden kysymyksiä ja trendejä

• Venäjän talouskehitys, ruplan kurssi

• Matkailun kehittyminen 

• Venäläisen keskiluokan kasvu ja muuttuvat 

kulutustottumukset

• Venäläiset investoinnit Suomeen

• Venäjän markkinat suuntana suomalaisten start up –

yritysten kansainvälistymiselle

• Arktinen yhteistyö

• Krimin kehittäminen
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