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Mikko Nissinen

• Asunut Venäjällä ja Kazakstanissa vuodesta 1998

• Työnantajat: KONE Oyj, K-rauta, Sormat Oy, Abloy Oy, Huhtamäki Leaf Oy

• Nykyisin johdon konsultti ja sijoittaja

• Yepzon Oy:n, Weldi Oy:n ja Talas Electric Oy:n hallitusten jäsen

• Käynyt yli 60 kaupungissa Venäjällä
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Uusien koronavirustapausten määrä, päivitetty 19.8.

Venäjällä vuorokaudessa 
4828 uutta tapausta, 
joista Moskovan alueella 
151 ja Leningradin 
alueella 28.



Vahvistettujen tapausten määrä



Koronavirukseen liittyvät 
rajoitukset

• Ravintolat, kauppakeskukset, kuntosalit, uimahallit, teatterit, parturi-kampaamot, puistot jne. kiinni huhti-
heinäkuussa

• Ruokakaupoissa ja apteekeissa asioidessa suojamaskit ja kertakäyttökäsineet pakolliset

• Vahva suositus oli välttää liikkumista oman kodin ulkopuolella

• Monet ulkomaiset yritykset siirtyivät etätöihin ennen virallista suositusta

• Maaliskuun lopussa alkoi jakso, jolloin ei menty töihin muutoin kuin erityisluvalla. Jakso päättyi 12.5.

• Metro ja taksit toimivat koko ajan lähes normaalisti

• Matkustaminen Venäjän sisällä sallittua, rajat kiinni

• Nyt tilanne normalisoitunut, jotkin rajoitukset ovat vielä voimassa

• Verkkokauppa ja etenkin päivittäistavaroiden kotiinkuljetus lisääntyi voimakkaasti



Koronavirus

• Venäjällä todettu 937 000 tapausta ja vain 15 900 kuollutta. 

• Tilastointiperusteita on muutettu taudin edetessä. Nyt enemmän kuolemia liitetään koronavirukseen
vaikka virus ei olisikaan lopullinen kuolinsyy.

• Alueelliset erot tapausten määrässä ovat suuret vaikkakin Venäjän tasolla tilanne on stabiili. Uudet
tartuntapiikit ovat todennäköisiä nyt kun rajoitukset on suurimmaksi osaksi poistettu.

• Talouden kannalta merkittävää ei ole havaittujen tapausten määrä vaan rajoitukset sekä kuluttajien
sentimentti.

• Koska Venäjä on keskusjohtoinen maa, niin esim. matkustamista koskevat rajoitukset on helpompi
toteuttaa kuin monissa muissa maissa. 

• Uusi kansallinen lockdown on epätodennäköinen ja se voitaisiin tulkita maan johdon
epäonnistumiseksi.



SVKK:n jäsenkysely 269 

suomalaisyritykselle huhti-

toukokuussa 2020 
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Koronaviruksen vaikutukset 
talouteen

• Venäjän BKT supistui huhti-kesäkuussa reaalisesti 8,5 % vuotta aiemmasta.

• Pudotus oli hieman useimpien ennustajien odotuksia pienempi ja maltillisempi kuin vuonna 

2009 kansainvälisen finanssikriisin aikana.

• Kulutuksen voimakas vähentyminen koronapandemian hillitsemiseksi asetettujen tiukkojen 

rajoitustoimien vuoksi.

• Kulutusta on vähentänyt myös heikentynyt tulokehitys ja työttömyyden kasvu.

• Useimmissa ennusteissa Venäjän BKT:n odotetaan supistuvan tänä vuonna 5–8 % ja kasvavan 

ensi vuonna 3–4 %.



Venäjän BKT supistui hieman vähemmän kuin 
Yhdysvalloissa ja euroalueella huhti-kesäkuussa
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Russian recovery: V, W or L?
Russian economy has partly weathered the crisis better than expected but

uncertainty remains unprecedented

18.8.2020



Russian recovery looks like a wide V 

Sources: East Office, HSE Zentr Razvitya, 

Sberbank, IMF, EBRD; World Bank
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• So far Russian economy has out-performed the worst expectations

given that Russia was faced with both a falling oil price and spread

of the virus. 

• Economic fall in 2020 expected to be less than in 2009 (-7.9 %) but

recovery will be slower. The relatively smaller significance of 

services in Russia is an advantage in this crisis.

• Russia is expected to reach its pre-crisis levels in 2022. 

• Recovery will be led by the normalization of consumer demand. 93
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…but the lop-sided Ls and Ws cannot be

ruled out

 Downside risks to the forecasts remain historically high: 

1) weaker global recovery (weak European growth, low oil and gas prices)

2) new spread of the virus

3) geopolitical and internal political tensions

18.8.2020



Exports down by a third in Q2/2020

18.8.2020
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Surprisingly current accounce balance maintained positive

• Trade balance in 2Q20 worsened significantly as exports

declined by 33 % but imports by only 14 %.

• Decline in exports is attributed to both low oil prices and 

production quantities as well low natural gas prices, which the

weaker RUR could not completely compensate for. 
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• All Russian main export products declined considerably in 

Jan-May 2020 with the exception of agriproducts, namely

wheat and other grains. 

Source: FTS



Ease of doing business ranking

Finland #17 in 2019
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Poliittinen tilanne - venäläinen 
maailmankuva

• Ajatus vahvasta valtiosta, jota kansalainen palvelee.

• Ajatus Venäjästä suurvaltana edelleen vahva ja näkyy sekä ulko- että sisäpolitiikassa.

• Ulkopolitiikka on aina nollasummapeliä – joku voittaa ja joku häviää.

• Uhkakuvia luodaan ja niitä käytetään häikäilemättä propagandassa.

• Ulkopuolinen uhka aina läsnä (Yhdysvallat ja Eurooppa, NATO, länsimainen elämäntapa jne.).

• Sisäisenä uhkana oppositio, jolla ei ole asiaa valtion medioihin. 

• Konservatiivinen arvomaailma, perinteiset perhearvot, ortodoksisen kirkon arvovallan kasvu, suhtautuminen esim. 
seksuaalivähemmistöihin.

• Yhä useampi venäläinen on käynyt Euroopassa, ja pitää näkemästään. Silti moni suhtautuu varauksella 
eurooppalaiseen elämäntapaan ja liberaaliin arvomaailmaan.



Poliittinen tilanne – Putinin 
kannatus
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Habarovskin mielenosoitukset

• Kymmenet tuhannet ihmiset ovat ottaneet osaa mielenosoituksiin, jotka ovat jatkuneet jo yli kuusi viikkoa.

• Mielenosoitukset alkoivat, kun aluepiirin suosittu kuvernööri Sergei Furgal pidätettiin heinäkuussa murhasyytteiden 

varjolla ja lennätettiin Moskovaan. 

• Arvostelijoiden mukaan tapauksen taustalla on poliittinen motiivi, joka juontuu siitä, että Furgal valittiin 

kuvernööriksi vuonna 2018 ylivoimaisin äänin ohi Putinin tukeman Yhtenäinen Venäjä -puolueen ehdokkaan.

• Poliisi on antanut mielenosoittajien kokoontua siitä huolimatta, että julkiset kokoontumiset on kielletty 

koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

• Mielenosoitukset eivät ole saaneet huomiota valtamedioissa.

• Laajemmin myös muualla maassa on määrittelemätöntä halua muutokseen ja kyllästymistä Putiniin. Tämä johtuu 

osittain alhaisesta elintasosta, heikentyneestä ostovoimasta sekä tunteesta, että Moskovaa ei kiinnosta 

aluekaupunkien hyvinvointi ja kehitys. Moni myös pitää perustuslakiäänestystä teatterina.



Tilanne Valko-Venäjällä



Tilanne Valko-Venäjällä

• Ympäri maata on järjestetty laajoja mielenosoituksia presidentinvaalien jälkeen. Vaaleissa istuva 
presidentti Aljaksandr Lukashenka sai virallisten tietojen mukaan yli 80% äänistä.

• Mielenosoitukset yltyivät, kun tieto OMONin silmittömästä väkivallasta levisi. 

• Lakkorintama laajentuu. Nyt myös monet suuret valtionyhtiöt ovat lakossa.

• Protestit ovat rauhanomaisia mutta tilanne on tulenarka ja saattaa eskaloitua väkivaltaiseksi.

• Valko-Venäjä on valtio-, puolustus- ja tulliliitossa Venäjän kanssa, ja sen strateginen sijainti on 

Venäjän kannalta äärimmäisen tärkeä.

• Tilanne on Venäjän kannalta kiusallinen. Valko-Venäjän muuttuminen demokratiaksi voisi 

vahvistaa vastaavia mielialoja myös Venäjällä.
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Suomikuva Venäjällä

• Pietarissa erittäin positiivinen, suuri osa on käynyt Suomessa, moni käy usein

• Moskovassa neutraali tai positiivinen, moni ei tiedä missä Suomi sijaitsee, mutta tuntee/muistaa 

suomalaisia tuotteita

• Aluekaupungeissa positiivinen, ulkomaalaiset harvinaisuus

• Huoltajuuskiistat ylittävät silloin tällöin uutiskynnyksen

• Suomalaisia pidetään luotettavina, joskin ehkä hieman yksinkertaisina

• Suomalaisen on helppo toimia Venäjällä, varsinkin jos osaa kieltä



Aiheet

• Venäjän koronavirustilanne

• Venäjän talouskehitys ja liiketoimintaympäristö

• Poliittinen tilanne

• Suomikuva Venäjällä

• Kulttuurierot ja johtaminen

• Case-esimerkkejä digitalisaatiosta

• Avointa keskustelua



Kulttuurierot ja johtaminen
• Hierarkkisuus ja vahvat organisaatiolaatikoiden muurit perintönä neuvostoajalta. Tiedon panttaus.

• Aikakäsitys (tapaamisten sopiminen viikkojen päähän, sovittujen tapaamisten vahvistaminen, tapaamisten 

alkaminen ajallaan).

• Venäläiset kollegat saattavat ottaa kokouksessa hyvinkin rajusti yhteen, mutta kokouksen jälkeen ollaan kuin 

mitään erikoista ei olisi tapahtunut (koska ei olekaan tapahtunut).

• Johtajan on välillä otettava tiukasti kantaa ja näytettävä, että on aidosti kiinnostunut asiasta.

• Yrityksen toiminnan tarkastelu aidosti asiakkaan näkökulmasta on harvinaista.

• Työntekijät, joilla on kokemusta sekä venäläisistä että ulkomaisista yrityksistä preferoivat yleensä ulkomaista 

yritystä työnantajana (strategian johdonmukaisuus, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, työntekijän arvostus, 

kuunteleva ja sparraava johtaminen, joustot).

• Oikeiden ihmisten (arvot) rekrytointi äärimmäisen tärkeää. Uudet työntekijät tuovat mukanaan oman 

arvomaailmansa ja yritys muuttuu pikku hiljaa. Sitoutunut työntekijä ei kelloa katso.
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Case-esimerkkejä digitalisaatiosta

• Verkkokauppa

• Päivittäistavaroiden kotiinkuljetus 

• Taksit (Uber, Yandex Taxi)

• Pankki- ja maksupalvelut (esim. hoitovastikemaksut, card-to-card –maksut, Apple Pay & Google 

Pay)

• Asunnon vuokraaminen verkossa (esim. Airbnb)
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Kiitos!
Mikko Nissinen

mikkonissinen73@gmail.com

+79261104103


