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Lyhenteet
BKT

Bruttokansantuote

BOFIT

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos

CBC

Cross Border Cooperation (Rajat ylittävä yhteistyö)

CEMAT

Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

EFTA

European Free Trade Association (Euroopan vapaakauppajärjestö)

EK

Elinkeinoelämän keskusliitto

(Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki)

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ENPI

European Neighbourhood and Partnership Instrument
(Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden väline)

EU

Euroopan unioni

FINNFUND

Teollisen yhteistyön rahasto Oy

Finnvera Oyj

Suomen valtion omistama erityisrahastoyhtiö

Finpro

Suomalaisten yritysten perustama vienninedistämisyhdistys

Fintra

Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus

IFC

International Finance Corporation (Kansainvälinen rahoitusyhtiö)

IMF

International Monetary Fund (Kansainvälinen valuuttarahasto)

KKK

Keskuskauppakamari

KTM

Kauppa- ja teollisuusministeriö

LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö

Luvera

Luoteis -Venäjän kehitysrahasto (kaakkoissuomalaisia yrityksiä varten)

NEFCO

Nordic Environment Finance Corporation (Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö)

NIB

Nordic Investment Bank (Pohjoismaiden Investointipankki)

Nopef

Nordic Project Fund (Pohjoismaiden projektivientirahasto)

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development

( joka perustettiin v. 1999 yhdistämällä Kehitysaluerahasto Oy ja Suomen Valtiontakuukeskus)

(Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö)
Pk-yritykset

Pienet ja keskisuuret yritykset

Rosstat

Venäjän valtion tilastotoimi

Sitra

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

TE-keskus

Työ- ja elinkeinokeskus

TEKES

Teknologian ja innovaatioiden kehityskeskus

TEM

Työ- ja elinkeinoministeriö

UM

Ulkoasiainministeriö

WTO

World Trade Organization ( Maailman kauppajärjestö)
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Tiivistelmä
Suomalaisten pk-yritysten hankevalmistelutuen
evaluointi on osa ulkoasiainministeriön ( UM )
tilaamaa lähialueyhteistyön kokonaisvaltaista
evaluointitoimeksiantoa. Tässä yhteydessä on
analysoitu tämän tuen käyttöä sen olemassaolosta
alkaen, vuodesta 2003 vuoden 2009 loppuun asti.
Pk-yritysten hankevalmisteluun osoitetun
määrärahan tarkoituksena on ollut edistää
suomalaisten yritysten Venäjälle kohdistuvan
liiketoiminnan suunnittelua ja toteutusta.
Rahoitetuilla hankkeilla on pyritty käynnistämään
tai edelleen kehittämään suomalais-venäläistä
tuotannollista yhteistyötä, palvelujen tuottamista
tai muuta yritystoiminnan yhteistyötä.
Käytännössä määrärahaa on voitu käyttää
sellaisiin esi- ja toteutettavuusselvityksiin sekä
henkilöstön koulutukseen, joilla on yritetty edistää
liiketoiminnan toteutumista ja kehittämistä
eri aloilla.
Lähialueyhteistyömäärärahoista maksettava hankekohtainen avustus on ollut korkeintaan 50 000 euroa
ja korkeintaan 50 % toteutuneista kustannuksista.
Vuosina 2003– 2009 toimintaan kohdennettiin
yhteensä 3,9 miljoonaa euroa ja rahoituspäätöksiä 		
oli marraskuun 2009 loppuun mennessä tehty
138 hankkeelle. Käytännön hallinnoijana ja
asiantuntijaorganisaationa on koko instrumentin
olemassaoloajan toiminut Finnvera Oyj.
Evaluoinnin tulokset osoittivat pk-yritysten
hankevalmistelutuen olleen onnistunut kokonaisuus.
Erityisen tarkoituksenmukaista se oli 2000-luvun
alussa, jolloin Venäjän liiketoiminnallinen ympäristö
oli turbulenssissa ja pk-yrityksiltä puuttuivat
Venäjällä toimintaa tukevat rakenteet.
Yritystasolla instrumenttia on pidetty hyvin
tarkoituksenmukaisena. Haastateltujen yritysten
vastauksissa on korostettu mm. sen tärkeyttä,
että instrumentin käytöllä on opittu toimintatapoja,
jotka vallitsevat kyseisellä toimialalla venäläisten
viranomaisten ja muiden relevanttien toimijoiden
kuten kilpailijoiden keskuudessa, pystytty
arvioimaan markkinapotentiaaleja ja markkinointi4

mahdollisuuksia sekä potentiaalisia alihankkijoita
ja joint venture -kumppaniehdokkaita, kuten myös
tunnistamaan ja löytämään kilpailijoita ja sopivia
konsultteja sekä potentiaalisia rekrytoitavia
henkilöitä.
Pk-yritysten hankevalmistelutuen hallinnointia
voidaan pitää tehokkaana. Finnvera on hallinnoinut
instrumentin käyttöä, ja ainoat konkreettiset
tehostamisehdotukset, joita asiakasyrityksiltä
saatiin tässä selvityksessä, koskivat tarvetta
voimistaa instrumentin markkinointia sekä luoda
toisiaan täydentävien instrumenttien käytöstä
kokonaiskuva, joka helpottaisi pk-yritysten Venäjään
kohdistuvien toimintojen suunnittelua ja rahoitusta.
Instrumentin tehokkuutta ei suoritettujen panosten
ja saavutettujen tulosten suhteen voitu evaluoida,
koska tarvittavat asiakirjat eivät olleet evaluoijien
käytössä niiden sisältämien yrityssalaisuuksien
vuoksi.
Kokonaisuutena voidaan evaluoinnissa päätyä
tulokseen, että instrumentin käyttö on ollut
tuloksellista suhteessa käytettyihin panoksiin.
Jokaisen pk-hankevalmistelutukea käyttäneen
haastatellun yrityksen kohdalla on saavutettu
konkreettisia tuloksia. Suurin osa yritysten
saavuttamista hyödyistä, joita yritykset useimmiten
olivat pk-yritysten hankevalmisteluinstrumentilla
tavoitelleetkin, liittyivät yleisiin oppeihin toimialan
toimintatavoista, markkinamahdollisuuksien
arvioinneista yms., mutta myös konkreettisimmista
asioista.
Haastatelluista yrityksistä 39 % olisi tehnyt
selvityksen tai hankkeensa, vaikka eivät olisi saaneet
lähialueyhteistyötukea. Yrityksistä 31 prosentilla taas
ei olisi ollut varaa toteuttaa selvitystä tai hanketta
ilman lähialueyhteistyötukea. Yrityksistä 92 % sai
lisärohkaisua lähialueyhteistyötuesta yrityksen
toimille Venäjälle, ja samoissa yrityksissä se auttoi
myös johtoa suunnittelemaan toimintaansa ja
hankkeitaan entistä systemaattisemmin.

Avustuksen merkitys oli suhteellisesti suurempi
pienissä yrityksissä ja palvelualojen yrityksissä
kuin muissa.
Haastatellut yritykset ovat arvioineet hankkeidensa
kehitysvaikutuksia ennen kaikkea työllisyys
vaikutusten kautta. Kokonaisvaikutus työllisyyteen
on ollut yhteensä näissä yrityksissä 160–170
henkilötyövuotta tarkasteluaikana 2003–2009.
Hankkeiden tuloksena on perustettu yhteensä viisi
tytäryhtiötä. Lisäksi kauppa on lisääntynyt.
Pk-yritykset kaipaavat kokonaiskuvaa rahoitus
mahdollisuuksista ja -lähteistä ja haluaisivat
selventää käsityksiään niiden soveltuvuudesta
erityyppisiin rahoitustarpeisiin. Puolet yrityksistä oli
tutustunut muihinkin pk-yritysten instrumentteihin,
joita voidaan käyttää Venäjä-toimintojen valmistelussa
ja toteutuksessa. Parhaiten niistä tunnetaan Nopef.
Evaluoinnin suositukset ovat:
1. Suositellaan pk-yritysten hankevalmistelutuen
rahoitusta jatketaan lähitulevaisuudessakin.
2. Instrumentin käytön laajentaminen koko Venäjää
koskevaksi ( mikä tapahtui tarkasteluajanjakson
jälkeen helmikuussa 2010) on perusteltua, koska
suomalaisyritysten liiketoimintamahdollisuudet
ovat voimakkaasti kasvamassa muillakin alueilla,
kuten Venäjän Kauko-Idässä ja Siperiassa. Monilla
alueilla olisi järkevää koordinoida pk-hanketukiinstrumentin käyttöä esim. TEM:n hallinnoimien
Suomen ja Venäjän talouskomission alaisten
aluetyöryhmien kanssa, joiden avulla pyritään
edistämään suomalaisyritysten liiketoiminta
mahdollisuuksia suomalaisille vähemmän
tunnetuilla alueilla. Samoin olisi järkevää
koordinoida instrumentin käyttöä tiettyjen
taloudellisen yhteistyön ohjelmien ja hankkeiden
kanssa, joita rahoitetaan lähialueyhteistyövaroin.

välisiin raja-alueyhteistyöohjelmiin ( ENPI CBC), 		
ja miten lähialueyhteistyövaroin voitaisiin kehittää
pk-sektoria tukevia ratkaisuja institutionaalisella 		
ja koulutuksellisella tasolla. Tavoitteena tulisi olla se,
että näiden rahoituskanavien avulla saataisiin aikaan
Venäjän alueilla pk-sektorin kannalta sekä
institutionaalista että henkistä kehitystä.
4. Laaditaan pk-yrityksille suunnatuista rahoitusmahdollisuuksista kokonaiskuvan antava selvitys,
jota päivitetään säännöllisesti. Tietokannan tulisi
olla yleisesti käytettävissä ja sen luominen ja ylläpito
tulisi kilpailuttaa selvityksen valmistuttua.
Vaihtoehtona voisi olla myös portaalin luominen 		
ja ylläpito.
5. Vahvistetaan pk-yritysten hankerahoitus
mahdollisuuksien markkinointia ja viestintää.
Erityisesti tulisi panostaa sähköisen materiaalin
tuotantoon, mikä tukisi em. selvityksen ja
muiden tukimateriaalien käyttöä pk-yrityksissä.
6. Tulisi laatia sekä hankesuunnittelulle että
raportoinnille selkeät ohjeet siitä, miten hankkeiden
tuloksia, tehokkuutta ja vaikutuksia mitataan ja
miten mittarit tulisi ottaa huomioon valmisteluissa
ja raportoinnissa.
7. Suunnitellaan pk-yrityksille kohdennettavia
koulutusmoduuleja, joiden avulla selvennetään
venäläistä liiketoimintaympäristöä ennen
hankkeiden alkamista. Olisi syytä etsiä pk-yritysten
hankevalmistelutuen ja muiden lähialuevaroista
rahoitettujen yrityshankkeiden välille konkreettisia
hyödyntämismahdollisuuksia, sillä evaluoinnin
mukaan synergiavaikutukset olisivat ilmeiset.

3. Tulisi etsiä aktiivisesti sellaisia venäläisiä
yhteistyötahoja, joiden avulla voidaan edesauttaa
tehokkaammin pk-yritysten hankkeiden toteutusta
kohdealueilla. Tulisi myös harkita, miten pk-yritysten
tukitoiminnot voitaisiin integroida EU:n ja Venäjän
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1. Evaluointi prosessina
1.1. Evaluoinnin tarkoitus ja tavoitteet
Tämä evaluointi on osa ulkoasiainministeriön
( UM) tilaamaa lähialueyhteistyön kokonaisvaltaista
evaluointitoimeksiantoa. UM:n toimeksiannon
konkreettiset tavoitteet ovat:
1) Evaluoida kokonaisvaltaisesti Suomen ja Venäjän
välisen lähialueyhteistyön toteutus ottaen huomioon
kaikki kymmenen toimintasektoria, jotka UM on
tehtävänannossaan määritellyt. Evaluoinnissa
keskitytään vuoden 2004 jälkeiseen toimintaan.
Arviointiryhmän tavoitteena on arvioida lähialueyhteistyön hanketoiminnan tarkoituksenmukaisuus
ja perusteltavuus lähialueyhteistyön tavoitteiden
kannalta eri sektoreilla, sen tuloksellisuus, taloudellisuus, vaikuttavuus ja kestävyys eri sektoreilla, sekä
lähialueyhteistyön hallinnollisten menettelytapojen
soveltuvuus tavoitteiden saavuttamiseksi.
Lähialueyhteistyön kokonaisvaltaisen evaluoinnin
lisäksi arviointiryhmä tarkastelee yksityiskohtaisemmin hanketoiminnan tarkoituksenmukaisuutta,
tehokkuutta, tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja
kestävyyttä seuraavilla valituilla sektoreilla, 		
ja tekee niistä erilliset evaluaatioraportit:
• pk-yritysten hankevalmistelutuki
( arvioidaan yhteistyö ajalla 2003– 2009)
• sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyö
( arvioidaan yhteistyö ajalla 2004– 2009)
• kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyö
( arvioidaan yhteistyö ajalla 2004– 2009)
2) Antaa lähialueyhteistyön tämänhetkiset linjaukset
huomioon ottaen lähialueyhteistyötä toteuttaville
ministeriöille ehdotuksia Suomen ja Venäjän välisen
lähialueyhteistyön toteuttamiseen tulevaisuudessa.
Niissä tulisi käsitellä muuan muassa rahoitustarpeen
suuruutta, instrumenttien valintaa, koordinaatiota
kumppanimaan ja -alueiden kanssa, hallinnollisia
menettelytapoja, sektorivalintoja sekä Suomen
lähialueyhteistyön yhteensovittamista muiden
rahoitusohjelmien kanssa.
6

Tässä evaluoinnissa keskitytään pk-yritysten
hankevalmistelutuen evaluointiin.
Vuodesta 2003 alkaen on lähialueyhteistyömäärä
rahoista osoitettu erillinen suomalaisten pk-yritysten
hankevalmisteluun tarkoitettu määräraha, jonka
tarkoituksena on edistää suomalaisten yritysten
Venäjälle kohdistuvan liiketoiminnan suunnittelua
ja toteutusta. Rahoitettavilla hankkeilla on pyritty
käynnistämään tai edelleen kehittämään
suomalais-venäläistä tuotannollista yhteistyötä,
palvelujen tuottamista tai muuta yritystoiminnan
yhteistyötä. Käytännössä määrärahaa on voitu
käyttää sellaisiin esi- ja toteuttavuusselvityksiin sekä
henkilöstön koulutukseen, joilla on yritetty edistää
liiketoiminnan toteutumista ja kehittämistä
eri aloilla.
Lähialueyhteistyömäärärahoista maksettava hankekohtainen avustus on ollut korkeintaan 50 000 euroa
ja korkeintaan 50 % toteutuneista kustannuksista.
Vuosina 2003– 2009 toimintaan kohdennettiin
yhteensä 3,9 miljoonaa euroa ja rahoituspäätöksiä 		
oli marraskuun 2009 loppuun mennessä tehty 138
hankkeelle. Käytännön hallinnoijana ja asiantuntijaorganisaationa on koko instrumentin olemassaoloajan toiminut Finnvera Oyj.

1.2. Evaluoinnin toteutus
Evaluointi aloitettiin perehtymällä UM:ltä ja
Finnveralta saatuihin aineistoihin, jotka kuvasivat
itse prosessia sekä hanketuen taustoja, periaatteita
ja sopimuksia. Lisäksi evaluoijat perehtyivät
pk-yritysten rooliin Venäjällä sekä suomalaisia
pk-yrityksiä ja niiden toimintoja kuvaaviin
tutkimuksiin ja selvityksiin. Tämän jälkeen evaluoijat
keskustelivat ja sopivat UM:n ja Finnveran kanssa
evaluoinnin lähestymistavasta, haastateltavien
yritysten valintakriteereistä ja -tavasta sekä
konkreettisista työvaiheista.

Seuraavaksi oli vuorossa Finnveran yhteydenotto
valittuihin yrityksiin haastatteluja varten.
Tämän jälkeen evaluoija sopi vapaaehtoisesti
mukaan ilmoittautuneiden yritysten kanssa
haastatteluista, jotka tehtiin puhelimitse, ennalta
toimitettua kyselylomaketta käyttäen. Tämän jälkeen
haastattelujen avulla kerätty primääriaineisto
analysoitiin ja analyysi yhdistettiin sekundääri
tutkimusaineistoon, jota oli analysoitu paitsi
hankkeen alussa, myös koko prosessin aikana.
Haastattelut suoritti toinen evaluointitiimin jäsenistä.
Edellä mainitut työvaiheet toteutettiin
kesä– elokuussa 2010, joista haastattelut tehtiin
heinä- ja elokuun aikana. Raportti kirjoitettiin
elo– syyskuun aikana. Ensimmäinen luonnosraportti
valmistui 16.9.2010 ja lopullinen raportti 2.11.2010.

2. Toimintaympäristö 		
		 Venäjällä
2.1. Venäjän taloudellinen kehitys 		
ja Suomi
Eri kansainvälisten lähteiden mukaan ( IMF,
Maailmanpankki, Venäjän talouskehitysministeriö,
OECD ja BOFIT) Venäjän reaalisen bruttokansan
tuotteen ( BKT ) vuotuinen kehitys oli 2000-luvun
ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin
noin 7 %. Nyt samat laitokset arvioivat talouskasvun
jäävän tuon keskimääräisen luvun alapuolelle vielä
vuosiksi. Esimerkiksi Maailmanpankki arvioi, että
Venäjän reaalinen BKT saavuttaa kriisiä edeltävän
tasonsa vasta vuoden 2012 lopulla. Kasvun, ja sen
asteen taustalla on pitkälti öljyn maailmanmarkkinahinta ja sen tuleva kehitys. ( CEMAT 2010).
Tarkasteltavalla ajanjaksolla Luoteis -Venäjällä
koettiin pääsääntöisesti voimakkaan kasvun aikaa,
joka perustui rakennemuutosten aikaansaamiin
uusiutuneisiin teollisuustuotannon aloihin ja kaupan
kasvuun. Vuosituhannen alussa teollisuustuotannon
kasvuluvut olivat merkittävästi suuremmat
Luoteis -Venäjällä kuin Venäjällä keskimäärin.
Pietari on toiminut Luoteis -Venäjän kasvun
keskuksena niin teollisuustuotannossa kuin
erityisesti palvelujen kehityksessä. Siellä tapahtui
myös voimakkainta klusteripohjaista kasvua,
painottuen vuosituhannen alussa elintarvike
klusteriin, informaatioteknologiaan, turismiin,
kuljetuksiin, tekstiiliteollisuuteen, laivan
rakennukseen ja optiikkaan ( Kosonen 2003).
Venäjällä tapahtuneet voimakkaat rakennemuutokset
johtivat myös Venäjän eri alueiden kohdalla hyvin
eritasoiseen kehitykseen, ja esim. Kososen ( 2003) 		
ja useiden BOFITin tekemien tutkimusten ja
CEMATin taloudellisten seurantaraporttien mukaan
myös alueiden kesken entistä voimakkaampaan
erilaistumiseen ja osin polarisoituneeseen
kehitykseen. Pietari on Luoteis -Venäjän talous
kehityksen moottorina heijastunut lähinnä
Leningradin alueeseen, muttei juurikaan muualle.
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Suuri osa tiettyjen alueiden, kuten Karjalan ja
Komin tasavaltojen sekä Arkangelin, kehityksestä 		
on edelleen 2000-luvun ensimmäisellä vuosi
kymmenellä perustunut pitkälti julkisen sektorin
investointeihin, jotka ovat useimmiten kohdistuneet
infrastruktuuriin ja osin perusteollisuuden uusio- ja
korjausinvestointeihin. Näiden alueiden pk-sektorit
ovat edelleen varsin kehittymättömät varsinkin
tuotantotoiminnoissa, vaikka esim. Arkangelin
alueella pk-yrityksiä on koetettu vahvistaa
viime vuosina sekä institutionaalisin keinoin
että tukimuotoja kehittämällä.
Talouskehitystä voidaan arvioida monilla mittareilla,
mutta yksi mielenkiintoisimmista tässä yhteydessä
käytettäväksi on AB-ICI indeksi, joka kuvaa Venäjän
Alfa-Bankin ja Moskovan New School of Economicsin
investoijaluottamusta. Se supistui voimakkaasti
vuoden 2008 lopulla ja 2009 alussa, kun se oli
pääsääntöisesti kasvanut vuodesta 2004 vuoteen
2007, voimakkaimmin kevään 2004 ja kevään 2006
välisenä aikana ( CEMAT 2010). Suomalais-venäläisen
kauppakamarin barometrin mukaan suomalais
yritysten odotukset ja toteutuneet toiminnot ovat
kehittyneet vastaavanlaisesti kuin em. mittarit
osoittavat eli positiivista kehitystä noudattaen
vuoden 2008 kesään saakka, jonka jälkeen seurasi
vuoden synkkä jakso, minkä jälkeen odotukset ja
toteutuneet toiminnot ovat alkaneet jälleen kasvaa.
Suomalaisyritysten vienti on kasvanut Venäjälle
keskimäärin 13 %:n vuotuista vauhtia 2000-luvulla.
Venäjä on noussutkin yhdeksi Suomen tärkeimmistä
kauppakumppaneista Ruotsin ja Saksan rinnalle.
Suomen vienti Venäjälle oli vuonna 2008 7,6 miljardia
euroa, ja sen osuus Suomen kokonaisviennistä oli
vajaa 12 %. Tuolloin Venäjä oli Suomen suurin
kauppakumppani sekä viennissä että tuonnissa
( Tullihallitus 2009 ja Heikkilä 2010 ). Suomen vienti
Venäjälle koostuu lähinnä moottoriajoneuvoista,
puhelin-, radio- ja tv-laitteista, eri toimialojen
erikoiskoneista sekä yleiskäyttöisistä teollisuuden
koneista ja laitteista. Näiden osuus oli vuonna 2008
Venäjälle suuntautuvasta viennistämme lähes puolet
( Tullihallitus 2009 ja Heikkilä 2010). Erityispiirteenä
Suomen viennissä Venäjälle on se, että valtaosaa siitä
ei ole valmistettu Suomessa, vaan vientituotteet
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kulkevat Venäjälle Suomen kautta. Suuri osa
viennistämme johtuu ennen kaikkea maantieteellisestä sijainnistamme ja logistiikkajärjestelmämme
toimivuudesta.
Mikäli Venäjä liittyy WTO:hon, hyötyisivät sen
jäsenyydestä ennen kaikkea palvelualat. Moniin
tuotantoaloihin jäsenyys sen sijaan vaikuttaisi
Venäjällä negatiivisesti ( Ks. esim. Simola 2007).
Venäjä on valmistellut jäsenyyshakemustaan ja
kelpoisuuttaan jo usean vuoden ajan. Toisaalta se
on toiminut viime aikoihin saakka varsin konfliktihakuisesti WTO:n periaatteita vastaan, ennen
kaikkea vienti- ja tullitariffien noston sekä erilaisten
teknisten ja hygieenisten ei-tariffiperusteisten
rajoitusten muodossa. Onkin ymmärrettävää, että
niin kaupan kuin investointien kohdalla tietyillä
sektoreilla kuten metsä- ja elintarviketeollisuudessa
eletään varsin epäselvässä tilanteessa sekä
nykyhetken että tulevaisuuden näkökulmasta.
Tämä heijastuu ymmärrettävästi mm. investointi
halukkuuteen ja suosii lyhytjännitteistä kaupallista
toimintaa Venäjällä.

2.2. Liiketoiminta- ja
investointiympäristössä vaikuttavat
tekijät ja niiden muutokset
Keskuskauppakamari ( KKK ) tekee monia
vertailututkimuksia ja selvityksiä mm. suomalais
yritysten kokemuksista ja näkemyksistä erilaisissa
liiketoimintaympäristöissä. Vuonna 2007 KKK teki
selvityksen, jossa vertailtiin liiketoimintaympäristön
kehityssuuntia Ruotsissa, Saksassa, Venäjällä,
Norjassa ja Islannissa heijastaen suurimpia
kauppakumppaneidemme ja EU:n ulkopuolisen
Pohjois-Euroopan välisiä eroja. Se oli jatkumoa
KKK:n aiemmille selvityksille, joita on tehty
säännöllisesti vuodesta 1998 alkaen, jolloin
painopistealueina olivat Itä-Euroopan siirtymä
taloudet. Uusimman selvityksen tulokset 		
eivät olleet Venäjän suhteen kovin rohkaisevia. 		
Se sai suomalaisyrityksiltä yhä edelleen kautta
aikain alhaisimpia arvosanoja, mitä liiketoiminta
ympäristöistä on vuosien saatossa em. selvityksissä
annettu. Erityisen kovan kritiikin saivat osakseen

muut Luoteis -Venäjän alueet kuin Pietari ja
Leningradin alue, jotka nekin jäivät selvästi jälkeen
Moskovasta. Mainittakoon, että KKK:n selvityksessä
haastatelluista yrityksistä 92 %:lla oli vientiä
Venäjälle, 8 %:lla tuontia sieltä ja 32 %:lla tytäryhtiö
Venäjällä. Toimialoittain runsas puolet vastaajista
edusti teollisuutta, 28 % kauppaa ja loput palveluja
ja muuta toimintaa. Etabloitumisessa yleisin muoto
oli haastateltavien keskuudessa tytäryhtiö, toiseksi
yleisin edustusto ja vain viidellä prosentilla muilla
Luoteis -Venäjän alueilla toimivista, haastatelluista
suomalaisyrityksistä oli osakkuus paikallisessa
yhtiössä.
KKK:n selvityksen mukaan positiivisinta kehitystä
Luoteis -Venäjällä on tapahtunut markkinoiden
kasvun ja taloudellisen tilanteen paranemisen myötä
viime vuosina. Myös lainsäädännössä, poliittisissa
uudistuksissa, maksuliikenteen järjestelyissä ja
rahoituksessa on tapahtunut suomalaisyritysten
mukaan maltillista positiivista kehitystä. Samoin
paikallisia ihmisiä pidetään pätevinä, koulutettuina
ja varsin innostuneina. Sen sijaan lähentyminen
kohti eurooppalaisia kauppatapoja ja kansainvälis
tyminen ylipäätään on ollut hidasta. Byrokratia on
vähentynyt tuskin huomattavasti, kaupankäynti 		
ei ole juurikaan avautunut eikä yksityistäminen
edennyt, ulkomaisten kielien hallinta on pysynyt
vähäisenä, liikenneyhteydet ja infrastruktuuri
heikkoina, tietoliikennekin yllättävän kehitty
mättömänä ja tullauskäytännöt lähes ennallaan.
Laatutason nousua, tai laatutietoisuutta tai
kiinnostusta EU-jäsenyyteen suomalaisyritykset
eivät ole havainneet mitattavissa määrin
( Keskuskauppakamari 2007 ).
KKK:n barometrin mukaan suurimpia kaupankäynnin ongelmia suomalaisyritysten kannalta olivat
tulliin ja tullaukseen liittyvät asiat, sekä muuttuvaan
ja ennakoimattomaan lainsäädäntöön liittyvät seikat.
Kolmanneksi eniten ongelmia synnyttivät kauppatapoihin ja hyvinkin erilaiseen yrityskulttuuriin
liittyvät asiat. Venäjän markkinoilla suurimpia
ongelmia olivat byrokratia ja korruptio. Pienempiä
hankaluuksia koettiin yhteistyökumppaneiden ja
pätevän henkilökunnan löytämisessä sekä
maksuliikenteessä ( KKK 2007 ).

Kaupankäyntiin ja markkinoihin liittyvät suurimmat
ongelmat vaihtelivat Venäjän tarkasteltujen alueiden
suhteen. Tullaukseen liittyvät ongelmat olivat
keskeisimpiä ja suurimpia Pietarissa, vaikka
muuallakin ne olivat keskeisessä asemassa.
Sen sijaan lainsäädäntöön liittyvät ongelmat
olivat pienimmillään Pietarissa, vaikka sielläkin
huomattavan suuret verrattuna Moskovaan ja
muihin Luoteis -Venäjän alueisiin. Byrokratia oli
suurimmillaan muilla Luoteis-Venäjän alueilla,
samoin kauppatapoihin ja yrityskulttuuriin liittyvät
ongelmat. Kuljetukset ja logistiikka muodostuivat
ongelmaksi erityisesti Pietarissa, kun taas hintataso
ja -kilpailu merkittäväksi ongelmaksi ainoastaan
Moskovassa ( KKK 2007 ). Luoteis-Venäjällä em.
tekijöiden lisäksi rahoituksen järjestäminen vaikutti
tuottaneen suomalaisyritysten kokemusten mukaan
ongelmia käytännön liiketoiminnassa.
Kun tarkastellaan viranomaistoimintaa yksityis
kohtaisemmin, suomalaisyrityksistä 45 %:n mielestä
alue- ja paikallisviranomaiset toimivat Luoteis Venäjällä hyvin. Vastaajista 37 % katsoi, että
veroviranomaiset toimivat hyvin ja 36 % oli
tyytyväisiä tarkastus- ja sertifiointiviranomaisten
toimintaan. Yritysten toimintaa hidastavat eniten
tulli- ja rajatarkastusviranomaiset ( 82 %),
tarkastus- ja sertifiointiviranomaiset ( 55 %) ja
veroviranomaiset ( 36 %). Kolmannes haastatelluista
suomalaisyrityksistä oli tyytymättömiä poliisi
viranomaisiin sekä alueellisiin ja paikallisiin
viranomaisiin. Lainsäädännölliset ongelmat liittyvät
useimmiten lain erilaiseen tulkintaan viranomaisten
kesken ja tuotteiden hyväksymiseen sen seurauksena
( KKK 2007).
Kun investointeja tarkastellaan kokonaisuutena
suomalaisyritysten kannalta, on Venäjä noussut
sijalta 16 sijalle 6 suorien suomalaisten investointien
kohteena vuodesta 2000 vuoteen 2008. Suomen
Venäjälle suuntautuvien suorien investointien
nettovirta on ollut voimakkaassa nousussa yltäen
579 miljoonaan euroon vuonna 2008. Suorien
investointien nettovirralla mitattuna Venäjä olikin 		
jo Suomen kolmanneksi tärkein investointikohde
kyseisenä vuonna ( Suomen Pankki 2008).
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Heikkilä ( 2010) on tarkastellut ansiokkaasti
suomalaisia investointeja Venäjälle ja niihin liittyviä
tilastoja. Hän toteaa venäläisten investointitilastojen
olevan vajavaisia, sillä esim. v. 2008 ne eivät
sisältäneet Fortumin tekemää suurta yrityskauppaa,
mikä yksistään olisi mullistanut suomalaisyrityksiin
kohdistuneet tilastot. Venäjän valtiollisen tilastotoimen Rosstatin mukaan Venäjälle oli v. 2007
rekisteröity 28 000 yritystä, joissa oli ulkomaista
omistusta mukana. Näistä yrityksistä 554:ssä eli
lähes 2 %:ssa oli suomalaisia henkilöitä tai yrityksiä
mukana. Johtuen tilastollisista ongelmista
suomalaisten investointien määrää on mahdoton
selvittää tarkasti. Heikkilän ( 2010) tutkimuksen
mukaan suomalaisten investointien todellinen
määrä on 5,5– 6 miljardia euroa. Heikkilä ja Simola
( 2010) päättelevät, että talouden kokoon nähden
suomalaiset yritykset ovat investoineet Venäjälle
enemmän kuin minkään muunmaalaiset yritykset.

Heikkilän tutkimuksen päätelmät ovat linjassa
myös muiden tutkimusten kanssa, joita on tehty
pk-yrityksiä koskevina Venäjällä. Esim. Alhojärvi
(2008) on osoittanut haastatteluihin perustuen, että
Venäjän metsäsektorilla suurin osa investointeihin
vaikuttavista tekijöistä on luonteeltaan yleisiä
kaikille sektoreille ja klustereille heijastuvia, ja niissä
vaikuttavia. Näin olleen tietyn toimialan toimijat
voivat harvoin vaikuttaa ratkaisevasti näiden
tekijöiden toimintaan, sillä ne ovat ratkaistavissa
tekijästä riippuen federaatio-, alue- tai paikallis
tasoilla. Oman yrityksen ja toimialan ratkaistavissa
on yleensä vain vähemmän merkityksellisiä,
vaikkakin liiketoiminnan sujuvuuden ja
kannattavuuden kannalta tärkeitä asioita.
Tutkimuksia on tehty metsäalan lisäksi puurakentamisen, bioenergian ja luontomatkailun aihepiireissä,
ja tulokset ovat samansuuntaisia kaikilla
tarkastelluilla aloilla.

Viime vuosina suomalaisyritykset ovat investoineet
ennen kaikkea yritysostoin sähkön ja lämmön
tuotantoon ( sekä jakeluun), logistiikkasektorille,
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppaan, lihanjalostukseen ja muuhun elintarviketeollisuuteen
sekä aikakauslehtien ja kioskikaupan kehittämiseen
( Heikkilä 2010). Rakennussektori on ollut kenties
pisimpään suomalaisyritysten investointien ja
toiminnan painopisteala Venäjällä, ja on sitä edelleen.
Puurakentamisen kiinnostuksen myötä ovat
pikku hiljaa myös pk-yritykset lisänneet kauppaa ja
läsnäoloaan Venäjän markkinoilla. Toinen merkittävä
toimiala pk-sektorin kannalta on perinteisesti ollut
mekaaninen metsäteollisuus, jonka parissa on asteittain lisätty tuotannollisiakin investointeja Venäjälle.

Nämä johtopäätökset perustuvat lähinnä
Maailmanpankin keräämiin kokemuksiin
pääasiassa metsäteollisuuden investoinneista
vaikeissa olosuhteissa globaalisti. Näihin
kokemuksiin perustuen esim. merkittävimmät
suomalaiset metsäteollisuusyritykset kehittivät
2000-luvun alussa UM:n ja TEM:n avustuksella
Maailmanpankin tytäryhtiön IFC:n puitteissa
laajan investointiohjelman. Se johti investointeihin
vuodesta 2006 lähtien ja jatkuu edelleen. 		
Tämän IFC:n kautta toteutetun konseptin oppeja 		
ei kuitenkaan ole käytetty missään muussa
lähialueyhteistyön hankkeessa tai ohjelmassa eikä
esim. pk-yritysten hankevalmistelutuen saaneiden
yritysten hankkeiden neuvonnassa, vaikka sekä
hankkeet että yritykset ovat törmänneet samoihin
liiketoimintaympäristössä havaittuihin ongelmiin.

Heikkilä ( 2010) tarkastelee tutkimuksessaan
ennen kaikkea valittujen suurten suomalaisyritysten
epäonnistuneita ja vaikeutuneita investointeja
Venäjälle case-tyyppisenä tutkimuksena. Yhteistä
kaikille epäonnistumisille on ollut, että vahvan
paikallisen partnerin puuttuessa suomalaisyritykset
ovat joutuneet poliittis-hallinnollisten tekijöiden
kautta ahtaalle ja muuttamaan konseptiaan, tai peräti
perumaan sen. Kaikesta tästä on seurannut suuria
taloudellisia menetyksiä, joissa kärsijöinä ovat olleet
ko. suomalaisyritykset.
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2.3. Suomalaisten pk-yritysten
suurimmat haasteet ja ongelmat Venäjällä
Suomalaisista pk-yrityksistä Venäjällä on tehty
vähän tutkimuksia ja selvityksiä. Tämä on
heijastunut eri tavoin myös lähialueyhteistyöhön.
Olennaista on lähialueyhteistyön kannalta,
että sen avulla edistetään suomalaisten yritysten
toimintoja Venäjällä. Tätä tavoitetta on harvoin
havainnollistettu ongelmakentän avulla rahoittavan
hallinnon, hanketukea hakevan yrityksen tai
muun organisaation tahoilta. Tässä yhteydessä
tarkastellaan lähinnä kahta mielenkiintoista
tutkimusta, jotka käsittelevät tätä ongelmakenttää.
Fintran tekemä tutkimus ( 2009) vertailee
kompetensseja ja niihin liittyviä tarpeita
venäläisissä ja suomalaisissa yrityksissä, 		
joiden joukossa oli isojen yritysten ja kehittämis
organisaatioiden lisäksi myös pk-yrityksiä.
Fintran tutkimus ( 2009) osoittaa missä asioissa ja
suhteissa venäläis- ja suomalaisyrityksillä on erilaisia
käsityksiä ja näkemyksiä liiketoiminnasta ja siihen
liittyvistä strategioista sekä niiden toteutuksista.
Lyhyesti sanottuna mikään olennainen ei ole
ilman yhdessä tehtäviä modifikaatiota siirrettävissä
toisiin olosuhteisiin, ja tähän ongelmaan törmätään
jatkuvasti. Fintra onkin lähialueyhteistyörahoitusta
saaneessa yritysjohdon koulutusohjelmassaan
keskittynyt näiden ongelmien ja pullonkaulojen
etsintään ja kehittämään niihin yhteisiä ratkaisuja.
Tutkimuksen ja koulutuksen painopisteitä ovat
kommunikointi ja työskentelytavat, markkinointi ja
myynti sekä johtajuus ja johtaminen. Koska Fintran
koulutettavat edustavat kussakin koulutusjaksossa
useita eri toimialoja, alueita ja kaupunkeja ( 20– 30
kaupunkia ympäri Venäjää), kerätty aineisto on
varsin monipuolinen ja kattava. Tosin toimi
aloittaisten johtopäätösten tekeminen on ollut
haasteellista.
Fintran tutkimuksen suurimmat edut ovat asiakasja kohdealuelähtöisen konseptin luominen ja
noudattaminen niin tutkimuksessa kuin koulutuksessakin, koulutustarvelähtöinen lähestymistapa
sekä tutkimustulosten julkaiseminen monisteasussa,
mikä mahdollistaisi tulosten käytön muissakin

hankkeissa. Evaluoijien havaintojen mukaan muissa
hankkeissa ei ole hyödynnetty Fintran tutkimuksen
mielenkiintoisia tuloksia ja koulutuksellista
lähestymistapaa.
Heininen et al. ( 2009) luovat mielenkiintoisen
katsauksen pk-sektorin kehitykseen Neuvostoliitossa
ja Venäjällä sekä perustelevat selkeästi, miksi
yritysrahoitusmarkkinoiden kehitystä tulisi
analysoida ja seurata, jotta yrittäjyys ja pk-sektori
voisivat kehittyä suotuisasti Venäjällä. Tutkimuksen
on tehnyt CEMAT ( entinen Helsingin Kauppakorkeakoulun yhteydessä toimiva Kansainvälisten
markkinoiden tutkimuskeskus), joka nyttemmin
toimii Aalto-yliopiston yhteydessä.
Heininen et al. ( 2009) mukaan v. 1998– 2001
rekisteröityjen pienyritysten määrä Venäjällä
pysyi lähes muuttumattomana ollen noin 800 000.
Niiden rooli työllistäjinä ja osuus esim. BKT:sta
pysyi myös melko samanlaisena. Tuon jälkeen niin
pienyrittäjät kuin koko Venäjä pyrkivät nousemaan
talouskriisin jälkeen jaloilleen, mikä alkoi heijastua
myös pk-sektorin kasvuna. Pk-yritysten määrä kasvoi
vuosina 2001– 2007 843 000:sta 1,137 miljoonaan
yritykseen, eivätkä luvut sisällä yksityisyrittäjiksi
rekisteröityjä henkilöitä. Näiden lisäksi v. 2005
arvioitiin, että vähintään 40 % venäläisistä
pk-yrityksistä liikkui talouden harmailla alueilla,
eivätkä toimineet rekisteröidysti, vaan ilman
kirjanpitoa ja verojen maksuja. Vuonna 2008 alkanut
globaalitalouskriisi lohkaisi jälleen pk-yrityksiä
Venäjällä, mutta taloudelliset seuraamukset jäivät
kuitenkin ennakoitua pienemmiksi.
Maantieteellisesti venäläiset pk-yritykset 		
jakautuvat suurin piirtein tasaisesti suhteessa
alueen asukasmäärään. Pienyritysten toiminta 		
on keskittynyt kaupunkeihin, ja ennen kaikkea
suurkaupunkeihin, sillä kolmasosa pk-yrityksistä
sijaitsee Moskovassa. Pk-yritykset jakautuvat
liikevaihdon perusteella toimialoittain seuraavasti:
tukku- ja vähittäiskauppa 61 %, teollisuustuotanto
13 %, rakennustoiminta 11 %, kiinteistö- ja muut
palvelut 6 %, liikenne- ja tietoliikenne 3 %,
maatalous 2 % ja muut toimialat 3 % ( Rosstat 2008 ).
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Olennaisimmat institutionaaliset ratkaisut, joilla
pk-yritysten muodostamista ja kehitystä tuettiin,
olivat 1988 hyväksytty laki osuuskunnista, mikä
Karhusen ym. mukaan ( 2008 ) käytännössä salli
yksityiset yritykset sekä joukko lakiuudistuksia
koskien yhteisyritysten perustamista neuvostoliittolaisten ja ulkomaalaisten yhtiöiden välillä. Valtio
puuttui pk-sektorin kehittämiseen vasta v. 1995– 98,
jolloin valtio ryhtyi määrätietoisesti laatimaan ja
noudattamaan pk-sektorin kasvattamiseen
tähtäävää strategiaa ( Karhunen ym. 2008 ).
Pk-sektorin kasvulle on asetettu Venäjällä
kunnianhimoiset tavoitteet. Talouskehitysminis
teriön vuoteen 2020 ulottuvan kehitysstrategian
luonnoksen mukaan pk-yritysten osuus kaikista
yrityksistä kasvaisi 80 %:in eli noin kuuteen
miljoonaan yritykseen. Silloin niiden olisi tarkoitus
työllistää 60– 70 % kaikista työntekijöistä. 		
Saman strategian mukaan pienyritysten osuutta
olisi tarkoitus nostaa lähemmäs eurooppalaista
tasoa, noin 50 prosenttiin. Strategian mukaan
yrityksiä halutaan erityisesti terveydenhuoltoon, 		
tietoaloille, puunjalostukseen ja tutkimustoimintaan ( Heininen ym. 2009).
Pienyritysten odotetaan osallistuvan innovaatio
kehitykseen, jota puolestaan tuetaan voimakkaasti
federaatiotason strategialla. Tämän yhtenä
tarkoituksena on innovaatioiden myötä korvata
tuontia ja lisätä kotimaisten tuotteiden ja palvelujen
valikoimaa ja laatua. Toimintaa tuetaan mm. valtion
kehitysavustuksin, ja esim. pienyrityslainojen ja
koulutusohjelmien muodossa. Venäjän hallitus tukee
mm. osaamiskeskusten, teknologiapuistojen ja yrityshautomoiden perustamista yhtenä tavoitteenaan
vientiin suuntautuvan liiketoiminnan edistäminen.
Parin viime vuoden aikana ollut taantuma ja
sittemmin lama paljastivat pk-yritystenkin kannalta
ongelmallisia asioita. Koska rahamarkkinat olivat
keskeisesti mukana talouslaman ongelmakentässä,
vaikutti se myös välittömästi jo muutenkin
vaikeahkoihin pienyritysten rahoitusmarkkinoihin.
Venäläisille pk-yrityksille kohdistettavat
rahoitusinstrumentit eivät ohjaa kovin pitkään 		
ja jäntevään liiketoiminnan suunnitteluun.
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Kullakin merkittävällä pankilla on omat
pk-yrityksille suunnatut lainaohjelmansa.
Myönnettävät summat ovat vaihdelleet paljon ja
kaikilla pankeilla on ollut myös vakuudettomia
tuotteita, joita myös pk-yritysten on ollut mahdollista
hakea. Laina-ajat ovat tyypillisesti olleet 1– 2 vuotta.
Nämä seikat ovat johtaneet mm. korkeisiin
lainakorkoihin ja siihen, että suomalaiset
pk-yritykset ovat hyvin harvoin käyttäneet näitä
tuotteita ja palveluja. Rahaliikenteen esteiden
vähentyessä suomalaiset pankit ovat käytännössä
lainoittaneet suomalais-venäläisten pk-yritysten
liiketoimintaa merkittävältä osin. Venäläisten
rahoitusmarkkinoiden kehittymättömyys on yksi
olennaisimmista huomioonotettavista seikoista
suomalaisten pk-yritysten kannalta.
Muut pk-yritysten kannalta olennaisimmat ongelmat
liittyvät samoihin asioihin kuin KKK:n ( 2007 )
tutkimuksessa on edellä analysoitu, eli pääasiassa
yleisessä toimintaympäristössä vaikuttaviin
hallinnollis-poliittisiin tekijöihin, joiden
ymmärtämiseen ja niistä selviämiseen tarvitaan
oikeanlainen ja yhteistyökykyinen paikallinen
partneri, kuten esim. Fintran tutkimuksessa ja
koulutuksessa on edellä esitelty. Näiden syiden takia
olisi erittäin järkevää, että Finnveran hallinnoimassa
pk-yritysten hankevalmistelutuessa käsiteltäisiin ja
otettaisiin huomioon näitä yleisiä liiketoiminta
ympäristöön vaikuttavia tekijöitä ja potentiaalisia ja
todellisia uhkia ja se, miten niistä voi onnistuneesti
selvitä. Tämän voisi organisoida esimerkiksi
ohjaamalla pk-yritykset käyttämään aiempien
lähialuehankkeiden liiketoimintaympäristöjä
käsitteleviä tutkimuksia ja selvityksiä, tai
hyödyntämään niiden tuloksista laadittuja
tietokantoja ja portaaleja, joiden luomista 			
on esitetty tämän selvityksen suosituksissa.

2.4. Pk-yrityksille tarjolla olevat
yleisimmät julkiset hanketuen lähteet 		
ja muodot
Finnveralla on useita pienille ja keskisuurille
yrityksille tarkoitettuja tuotteita. Lähialueyhteistyömäärärahoista rahoitettavan pk-yritysten hankevalmistelutuen Finnvera esittelee haastattelujen
mukaan yleensä osana kyseistä tuotepakettiaan.
Finnvera tarjoaa pienyrityksille lainoja yrityksen
perustamiseen ja kehittämiseen sekä instrumentteja
erityisesti viennin edistämiseen. Käytännössä
kehittämiseen kohdennettava lainoitus edellyttää
yritystutkimusta, minkä tuloksia Finnvera käyttää
lainapäätöksissään. Siinä yhteydessä voidaan
selvittää Finnveran kanssa myös toteutettavuus
tutkimusten erilaiset tukimahdollisuudet.
Käytännössä tuki voi olla myös pienimuotoinen
ratkaisu Venäjälle suuntautuvien liiketoimintojen
kehittämiselle. Tuki on rajallinen ja edellyttää
siksi selvityksen tekijältä hyvin tavoitteellista ja
fokusoitua otetta. Finnveran erityisesti pk-yrityksille
kehitettyjä tuotteita ovat kansainvälistymislaina 		
ja -takuu, joita voidaan hyvin käyttää Venäjällä
esim. pk-hankevalmistelutuen avulla tehtyjen
toteutettavuustutkimuksen ja koulutuksen jatkona
tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan
investointeihin, kehittämiseen ja kasvuun.
Finnvera myöntää viennin muotoihin ja kohteisiin
vientitakuita, joilla voidaan varautua esim.
vientisaataviin, ostajaluottojärjestelyihin, remburssitakuisiin, pankkiriskeihin, viennin rahoituksen
vakuuksiin sekä sijoittajan riskivakuuksiin
investoinneissa. Näillä takuilla voidaan vahvistaa
myös em. investointien vientiä.
Suuri osa tuotteista soveltuu myös Venäjälle, mutta
edellyttää käyttäjältään vientikaupan ja investointien
ammattitaitoista ymmärtämistä. Usein investointien
rahoituksessa käytetään Finnveran sijasta, mutta
usein siihen liittyen, Finnfundin instrumentteja,
joita on kehitetty vaikeita ja arvaamattomia
olosuhteita varten. Haastatelluista pk-yrityksistä
lähes kaikki tunsivat Finnveran instrumentteja,
mutta tietämys Finnfundista oli varsin rajallinen.

TEKES ja Sitra olivat muutamalle haastatellulle
yritykselle tuttuja, mutta niiden käyttöä ei ole
harkittu tässä yhteydessä. Sitra keskittyi Venäjään
muutaman vuoden ajan, lähinnä vuosina 2002– 2007,
mutta profiloitui vientiorientoituneiden keski
kokoisten ja suurehkojen yritysten aktiviteettien
tukijaksi ohjelmassaan, vaikka periaatteessa
pk-yritykset olikin mainittu painopistekohteiksi.
Tällä hetkellä olisikin mielenkiintoista tietää,
voisivatko Sitran nykyisissä innovaatio- ja
sektoriohjelmissa mukana olevat yritykset käyttää
Sitran aiempaa kokemusta ja verkostoja Venäjäaktiviteeteissaan. Tämä mahdollisuus voisi
edesauttaa myös pk-yrityksiä, jotka toimivat
Sitran painopistealoilla.
TEKES lähestyy puolestaan Venäjää esim.
innovaatio-ohjelmiensa kautta, ja yhtymäkohtia
löytyy tiettyjen yhteisten painopistealojen kautta
kuten ympäristöteknologiassa. Koska venäläiset
tahot panostavat innovaatioihin hyvin voimakkaasti
lähivuosina, voisi kolmikantainen yhteistyö
rahoittajien, tutkimuslaitosten ja yritysten kesken
molemmissa maissa saada aikaan paljonkin uutta 		
ja molempia maita hyödyttävää. Tämä voisi luoda
mahdollisuuksia myös korkeaosaamisen ja
-teknologian pk-yrityksille Suomessa.
Kansainvälisistä rahoituslaitoksista tuen
hakemiseen matalin kynnys suomalaisille
pk-yrityksille on Helsingissä sijaitsevaan
Pohjoismaiden projektivientirahasto Nopefiin.
Nopefin kautta pk-yritykset voivat ennen kaikkea
rahoittaa toteutettavuusselvityksiä ja muita
esitutkimust yyppisiä selvityksiä myös Venäjällä.
Nopefin kilpailukyky suhteessa muihin toimijoihin
on sen laaja ja monipuolinen kokemus kohdemaistaan
ja -alueistaan ( Bulgaria, Romania tai EU:n ja
EFTA:n ulkopuolella sijaitsevat maat ) ja sen
hyvin kommunikoiva ja informoiva lähestymistapa.
Se kiinnittää erityishuomiota liike- ja muuhun
toimintaympäristöön, ja niinpä jo hankkeen
valmisteluvaiheessa voidaan käyttää apuna sen
tietokantoja ja kokemuksia mm. kohdealueista ja
muista hankkeista. Rahoitus on edullisella korolla
olevaa lainoitusta. Usein Nopefin toteutettavuus
selvitykset voivat johdattaa myös muiden
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pohjoismaisten rahoituslaitosten piiriin, jotka
sijaitsevat samoissa toimitiloissa sen kanssa.
Lähialueyhteistyön kokonaisvaltaisen evaluoinnin
yhteydessä todettiin kasvavat mahdollisuudet
energia- ja ympäristöalan investointeihin Venäjällä.
Niiden osalta yksi kilpailukykyisimmistä toimijoista
Venäjällä on NEFCO.
NEFCO rahoittaa edullisin lainaehdoin investointeja,
joissa on mukana pohjoismaisia partnereita, ja niihin
liittyviä toteutettavuusselvityksiä, myös Venäjällä.
NEFCO voi edesauttaa pk-yritysten liiketoimintaa
Venäjällä esim. uusiutuvien energiamuotojen
kohdalla. NEFCO voi rakentaa rahoituksellisia
sateenvarjoja esim. pienten ja keskisuurten
bioenergiaratkaisujen rahoittamiseksi. 		
Nämä ratkaisut voivat tarjota niin raaka-aineen
hankinta- kuin käyttöteknologian valmistajalle
erinomaisia vientimahdollisuuksia ja tukea 		
riskien hallintaan investointirahoituksensa kautta.
Näillä näkymin NEFCO tulee olemaan pitkään ja
aktiivisesti mukana eri puolilla Venäjää em. aloilla,
sillä investointitarpeet kasvavat siellä voimakkaasti.
Eurooppalaisista ja globaaleista julkisista rahoituslaitoksista tullevat Venäjällä olemaan pitkään
vielä mukana EBRD ja Maailmanpankin IFC.
Molemmilla on pitkä ja monipuolinen kokemus
Venäjästä ja sen eri alueista ja sektoreista. 		
Ne ovat myös kehittäneet erityisrahoituksen
muotoja, jotka soveltuvat mikro- ja pk-yrityksille.
Käytännössä niitä voidaan anoa tiettyjä paikallisia
venäläisiä pankkiverkostoja käyttäen, eli ne toimivat
paikallispankkien kautta Venäjällä.
Suuretkin suomalaiset yritykset ovat käyttäneet
näiden rahoittajien palveluita Venäjällä, 		
ennen kaikkea niiden suoman investointien turvan
kautta. Niiden lainoitus on kalliimpaa kuin esim.
suomalaisten liikepankkien, mutta silti yleensä
kilpailukykyistä Venäjän lainoituksen ehtojen
kanssa. Suurten suomalaisten yritysten kokemusten
mukaan IFC:tä ja EBRD:tä kannattaa käyttää esim.
laajojen ja pitkäaikaisten investointien valmistelussa
ja toteutuksessa. Niiden avulla voidaan myös
lainoittaa sektoriohjelmia, mikäli niitä toteutetaan
yritysten taholta, sekä infrastruktuuriin kohdistuvia
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parannuksia. Suomella on näiden rahoituslaitosten
yhteydessä myös ns. trust fund -rahastot, jotka voivat
tarjota rahoitusta suomalaisia yrityksiä kiinnostaviin
ja niiden liiketoimintaa edistäviin investointi- ja
kehittämishankkeisiin Venäjällä, ennen kaikkea
niiden valmisteluvaiheisiin. Suomalaiset pk-yritykset
eivät haastattelujen mukaan juuri tunne näitä tahoja,
ja jos tuntevat, suhtautuvat niihin epäröiden mm.
niiden byrokraattisen hallinnointitavan vuoksi.

3. Pk-yritysten hankevalmistelutuki
3.1. Toiminta- ja hakuprosessi
Ulkoasiainministeriön ( UM ) ja Finnvera Oyj:n
kesken allekirjoitettiin 8.1.2003 yhteistyösopimus
pk-yrityksille suunnatun hankevalmistelutuen
hallinnoimisesta ja toteuttamisesta. Sopimus
uusittiin 23.2.2010. Sopimuksen mukaan UM:llä on
lähialuehankkeiden valmisteluun vuosittain noin 0,5
miljoonaa euroa, joka on kolme vuotta käytettävissä
olevaa siirtomäärärahaa. Finnveran roolina on toimia
sopimuksen mukaisesti asiantuntijana, mikä
tarkoittaa käytännössä toimimista palvelupisteenä
yrityksille.
Yhteistoiminnan reunaehdoissa määriteltiin,
että valmistelurahaa myönnetään pääsääntöisesti
pk-yritysten hankkeisiin, ja että hankkeisiin on
sisällyttävä suomalainen intressi joko omistuksen tai
yhteistyön kautta. Määrärahaa voidaan periaatteessa
myöntää kaikkien toimialojen hankkeisiin,
mutta pääpaino on energia-, ympäristönsuojelu-,
metsä-, elintarvike-, maatalouden sivuelinkeino-,
informaatioteknologia-, vaatetus- ja metalliteollisuustoimialojen hankkeilla. Rahoitusta myönnetään
ensisijaisesti Suomen lähialueilla Venäjällä
toteutettaviin hankkeisiin. Vuonna 2010 uusitun
sopimuksen mukaan rahoitusta voidaan myöntää
myös muille alueille. Yhtään muita alueita koskevaa
hanke-esitystä ei kuitenkaan ole toistaiseksi tullut.
Hankkeisiin myönnettävä rahoitus on valtionapua,
jonka suuruus on enimmillään 50 % hankkeen
kustannuksista, ja hanketuen enimmäismäärä 		
60 000 euroa (ennen uuden sopimuksen voimaantuloa
50 000 euroa). Tuki on luonteeltaan vähämerkityk
sellistä ”de minimis” -tukea. Sopimuksen mukaan
pk-yritysten hankevalmistelutukea ei myönnetä
rahoitukseksi Interreg-hankkeisiin, EU:n ja Venäjän
välisten raja-alueyhteistyöohjelmien ( ENPI CBC )
hankkeisiin tai hankkeisiin, jotka saavat valtionavustuslain ( 688/2001) mukaista julkista tukea.

Hankevalmistelutukea koordinoidaan erityisesti
Pohjoismaiden Projektivientirahaston ( Nopef ) kanssa
siten, että keskenään sovitun työnjako- ja yhteistyömallin mukaisesti Finnvera ja Nopef vaihtavat
säännöllisesti keskenään hanketietoja hakijoiden
luvalla. Lähialueyhteistyörahoitusta myönnetään
sen mukaisesti ensisijaisesti pk-yritysten alustaviin
hankeselvityksiin ( ns. pre-feasibility study tai
vastaava selvitys ) sekä toiminnan käynnistämisen
vaatimiin koulutus- ja asiantuntijakustannuksiin.
Nopef puolestaan rahoittaa vain varsinaisia
toteutettavuustutkimuksia ( feasibility study). Tosin
sopimuksessa mainitaan, että myös lähialueyhteistyörahoitusta on mahdollista käyttää varsinaisiin
toteutettavuustutkimuksiin, jos siihen todetaan
olevan riittävät ja painavat perusteet Nopefin ja
Finnveran kesken käytyjen neuvottelujen pohjalta.
UM:n ja Finnveran välisessä sopimuksessa on myös
määritelty, että myös Finnfundin asiantuntemusta
hyödynnetään, käytännössä erityisesti investointien
arvioinneissa.
Pk-hankevalmistelutuen tiedottamisesta yrityksille
vastaa ensisijaisesti Finnvera, mutta UM huolehtii
siitä, että sen lähialuetoiminnasta tiedottamisen
yhteydessä tuodaan esille Finnveran asiantuntija
palvelut. Rahoituksen hakemista varten laadittiin
yrityksille selkeät ohjeet, ja hakemuslomake on
julkaistu UM:n nimissä. Sopimuksen mukaan
lähialueyhteistyöhankkeita koskevista asiantuntijapalveluista on vastannut Finnveran Helsingissä
sijaitsevan kenttäyksikön EU- ja kv-ryhmä, mutta
eri puolilla Suomea sijaitsevien aluekonttoreiden
asiantuntemusta on käytetty hyväksi suomalaisten
hakijayritysten arvioinnissa. Toiminnan ohjausryhmälle menevän Finnveran asiantuntijaselvityksen
on hyväksynyt Finnveran kenttäjohtaja, joka on ollut
Finnveran johtoryhmän jäsen. Ohjausryhmän on
asettanut UM ja siinä ovat olleet edustettuina UM ja
KTM, sittemmin TEM. UM tekee rahoituspäätökset
ohjausryhmän suositusten perusteella.
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Hankevalmistelumäärärahan käsittelyprosessi Finnverassa

Yhteydenotot

Lopputilitys UM:ssä
Hakemus

Lisätiedot/kommentit

Aluekonttori

Loppuraportti ja FV:n
lausunto UM:lle

Esitysluonnos

Kommentit

Toteutus

Lopullinen esitys

Hyväksyminen FV:ssa

1. maksu

Aineisto UM:öön

Hyväksyttävät hankevalmistelun kustannukset on
määritelty UM:n vahvistamissa, hakemuslomakkeella esitetyissä periaatteissa. Kustannusylityksiä
ei rahoiteta hankkeen toteuttamisen aikana eikä
jälkikäteen. UM on maksanut myöntämänsä
rahoituksen kahdessa erässä. Ensimmäinen erä,
puolet myönnetystä rahoituksesta, on maksettu
ennakkona välittömästi päätöksenteon jälkeen, ja
toisen erän maksatus on tapahtunut tilintarkastajan
hyväksymän kustannus- ja maksutilityksen pohjalta.
UM:n ja Finnveran sopimuksen mukaisesti UM 		
on maksanut Finnveran asiantuntijapalveluksista
peruskorvauksena 1000 euroa jokaista UM:lle
esitettyä hanketta kohti sekä lisäkorvauksena 4 %
myönnetystä avustusmäärästä rahoitettavaksi
hyväksyttyä hanketta kohti. TEM on osallistunut
valintaprosessiin lausunnon antajana ennen UM:n
tekemää päätöstä.
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TEM:n kommentit

UM:n päätös

Finnvera on markkinoinut tarkasteltavaa
instrumenttia osana omaa rahoitusvalikoimaansa,
mutta tämän instrumentin markkinoinnissa tuodaan
aina esille, että kyse on lähialueyhteistyömäärä
rahoista saadusta valtionavusta. Finnveran oma
rahoitusvalikoima, joka kohdistuu myös
pk-yrityksiin, ei sisällä avustuksia, vaan lainoja,
takauksia ja takuita. Investointilainoituksessa
asiakkaita ohjataan myös kääntymään Finnfundin
puoleen. Finnvera on markkinoinut pk-yritysten
hankevalmistelutukea myös yhteisillä tilaisuuksilla
Nopefin kanssa, joihin on aika ajoin osallistunut
myös Finnfund. Osa haastatelluista yrityksistä olikin
tutustunut tarkasteltavaan instrumenttiin juuri
tällaisissa Elinkeinoelämän keskusliiton
koordinoimissa tilaisuuksissa.

3.2. Yleinen hankekuvaus
Kun pk-hankevalmistelutuen rahoituspäätöksiä
tarkastellaan vuosina 2003– 2009, voidaan niistä
tehdä muutamia suuntaa antavia päätelmiä
( alla olevat luvut ovat ilman Finnveran
hallinnointipalkkioita).
Vuonna 2003, jolloin hanketuen käyttö alkoi,
yritysten alueellisena painopisteenä oli koko
Luoteis -Venäjän alue, jolloin yritykset tyypillisesti
etsivät Venäjältä tietylle tuotteelle paikkaa
tuotantotoiminnalle ja/tai yhteistyökumppania.
Toinen alueellisesti kiinnostava alue oli Pietarin
kaupunki, jossa tyypillisesti etsittiin kaupallisia
yhteistyömahdollisuuksia sekä palveluissa että
tuotantotoiminnassa. Rahoitettuja hankkeita oli 16
ja keskimääräinen tuki per hanke oli 19 846 euroa.
Rahoituksen kokonaisvolyymi oli tuolloin
317 539 euroa.
Vuonna 2004 rahoitettuja hankkeita oli 23 ja
rahoituksen kokonaisvolyymi oli 383 716 euroa,
hankekohtaisen rahoituksen ollessa keskimäärin 		
16 683 euroa. Suurin muutos edelliseen vuoteen 		
oli Karjalan tasavallan nouseminen kiinnostavaksi
kohteeksi ja koko Luoteis -Venäjää koskevien
hankkeiden väheneminen. Pietari säilyi edelleen
kiinnostavimpana kohteena, mutta kiinnostus kasvoi
myös Leningradin alueeseen. Selvitettävistä
hankkeista 70– 80 % koski tuotannollista toimintaa
mekaanisen metsäteollisuuden korostuessa.
Kolmasosa rahoituksesta kohdistui yritysten
paikallisen henkilökunnan kouluttamiseen, eli tuen
saajat olivat käytännössä jo pääosan investoinneistaan
tehneitä yrityksiä, jotka tarvitsivat tukea
henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
Vuonna 2005 pk-yrityshanketuella rahoitettiin 		
20 yritystä keskimäärin 22 688 eurolla. Rahoituksen
kokonaisvolyymi oli 453 764 euroa. Koulutus
hankkeiden osuus oli edelleen merkittävä, 29 %
rahoituksesta, ja rahoituksen painopiste oli edelleen
tuotannollisten investointien valmisteluissa.
Alueellisesti alettiin jälleen keskittyä Pietariin ja
Leningradin alueeseen, ja muiden alueiden merkitys
pieneni. Uutena alueena tuli mukaan Vologdan alue,

josta yksi yritys oli kiinnostunut koneenrakennustehtaan alihankinnan kohteena.
Vuonna 2006 UM:lle palautettiin käyttämättä jääneitä
edellisen vuoden määrärahoja runsaat 28 000 euroa
hankerahoituksen kokonaisvolyymin ollessa tuolloin
490 518 euroa. Rahoitusta sai 18 yritystä ja
rahoitettujen hankkeiden keskimääräinen koko oli
27 251 euroa. Suurimpina muutoksina voidaan pitää
koulutushankkeiden rahoituksen pienenemistä
kymmeneen prosenttiin sekä elektroniikka-alan
kiinnostuksen heräämistä tuotannolliseen
toimintaan erityisesti Pietarissa ja Leningradin
alueella. Toimialoittainen hajonta hankevalmistelujen
ja niiden rahoituksen suhteen oli suurimmillaan.
Vuoden 2006 määrärahoista siirrettiin merkittävän
suuri määrä, lähes 133 000 euroa, vuodelle 2007,
koska useat vuoden 2006 hankkeet jatkoivat
toimintaansa vielä vuoden 2007 puolella. 		
Uusien rahoituspäätösten kokonaisvolyymi vuonna
2007 oli 340 700 euroa jakaantuen 13 yritykselle
keskimääräisen hankekohtaisen rahoituksen ollessa
26 208 euroa. Kolmasosa rahoituksesta suuntautui
erityisesti ICT- ja tietotuotannon kehittämisen aloille,
ja puhtaasti koulutukseen keskittyviä hankkeita 		
ei tuolloin ollut. Hankkeissa oltiin tyypillisesti
valmistelujen alkuvaiheessa, ja toiminta keskittyi
edelleen Pietariin, Leningradin alueeseen ja
uudelleen nousevaan Karjalan tasavaltaan.
Vuonna 2008 jatkui edelleen merkittävä osa
edellisen vuoden aikana aloitetuista hankkeista ja
myönnettyjä määrärahoja siirtyi 116 500 euron
arvosta kyseiselle vuodelle. Uusia rahoituspäätöksiä
tehtiin 383 500 euron arvosta 13 yritykselle
hankekohtaisen keskiarvon ollessa 29 500 euroa.
Hankepaletti oli toimialojen suhteen jo erittäin laaja:
lääke- ja hammaslääketieteeseen liittyvät alat
tulivat uutena mukaan, ja toimintaa oli esimerkiksi
markkinointiviestinnän palvelutoiminnoissa,
Suursaaren matkailun kehittämisessä, marmorikiven
hyödyntämisessä ja turkistoimialan liiketoiminnan
kehittämisessä. Pk-yrityshanketukea käytettiin
ensimmäisen kerran Murmanskin alueella
etabloitumisen selvittämiseksi. Pietari oli 		
edelleen mielenkiintoisin kohdealue yrityksille.
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Vuosi 2009 oli toiminnan suhteen ennätyksellisen
aktiivista aikaa. Uusia rahoituspäätöksiä tehtiin
yhteensä 1 270 545 euron arvosta ja tuen saajina
oli 33 yritystä. Hankekohtainen rahoitus nousi
keskimäärin 38 501 euroon. Lähes kaksi kolmasosaa
hankkeista kohdistui Pietariin. Leningradin alueen
houkuttavuus väheni, mutta Karjalan tasavaltaan 		
oli edelleen ollut kiinnostusta uusillakin aloilla,
kuten ympäristöteknologiassa. Liiketoimialojen kirjo
kasvoi edelleen ja uusina tai kasvavina aihepiireinä
ovat mukaan tulleet esim. koulutus-, terveys- ja
hyvinvointipalvelut sekä erilaiset tietopalvelut.
Toisaalta kiinnostusta on riittänyt perustuotanto
toiminnankin kehittämiseen niin maatalouden
kuin elintarvike- ja energiatuotannon aloilla.

3.3. Hanketukea käyttäneiden
yritysten yleiskuvaus
Hanketukea käyttäneitä yrityksiä kuvataan
pääasiassa Finnveralta saatujen ja haastattelujen
avulla kerättyjen tietojen perusteella. Finnveran
yksityiskohtaisempaan tarkasteluun esittämät
yritykset, joita oli 26, jakaantuivat maantieteellisesti
kotipaikkakuntansa mukaisesti seuraavasti:
Helsingissä

1

Muualla pk-seudulla

6

Varsinais-Suomessa

–

Satakunnassa

–

Kanta-Hämeessä

1

Päijät-Hämeessä

1

Pirkanmaalla

4

Kymenlaaksossa

1

Etelä-Karjalassa

2

Etelä-Savossa

1

Pohjois-Savossa

–

Pohjois-Karjalassa

2

Keski-Suomessa

2

Etelä-Pohjanmaalla

–

Keski-Pohjanmaalla

1

Pohjois-Pohjanmaalla

3

Kainuussa

–

Lapissa

1
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Haastatelluista yrityksistä Helsingissä sijaitsi 1,
muulla pääkaupunkiseudulla tai Uudellamaalla 2,
Kymenlaaksossa 1, Pirkanmaalla 2, Etelä-Karjalassa 1,
Etelä-Savossa 1, Keski-Suomessa 1, Keski-Pohjanmaalla 1, Pohjois -Pohjanmaalla 2 ja Lapissa 1.
Yrityksen koko vaihteli varsin paljon. 		
Suomessa olevan henkilöstön mukaisesti 		
jaoteltuna, 13 haastatellun yrityksen koko 		
jakaantui seuraavasti:
<5

2

5– 9

2

10–

1

20–

3

50–

–

100–

3

200–

1

500–

1

Palvelualojen yritykset olivat keskimäärin
pienempiä, ja tuotantoalojen yritykset taas
suurimpia esitetyssä jaotelmassa.

4. Evaluoinnin toteutus
4.1. Evaluoinnin aineisto sekä
arvioidut yritykset ja hankkeet
Suomalaisten pk-yritysten hankevalmistelutuen
evaluoinnin aineisto kerättiin kirjallisesti
käyttäen Finnveralta saatua perusaineistoa,
haastattelemalla Finnveran avainhenkilöitä sekä
yrityshaastattelujen avulla ( haastattelulomake
liitteenä 1). Haastattelut organisoitiin seuraavasti:
1) Finnvera teki alustavan valinnan niiden
130 yrityksen joukosta, jotka olivat saaneet 		
v. 2003– 2009 pk-yritysten hankevalmistelutukea
UM:ltä. Finnveran käyttämät yritys/hankevalintakriteerit, joista keskusteltiin UM:n ja arviointiryhmän jäsenten kanssa, olivat:
• yrityksen toimiala ( tasapaino tuotanto- ja
palveluyritysten kesken, eri toimialojen edustavuus )
• hanketuen kohdentaminen eri vaiheisiin
( esiselvitys, toteutettavuusselvitys, koulutus )
• todennäköisesti avoin suhtautuminen
rahoituslähteeseen ja mahdollisesti evaluointi
ryhmään
2) Valinnan avulla päädyttiin 27 yritykseen,
joille lähettiin Finnveran välityksellä sähköpostitse
ulkoministeriön kirje, jossa kerrottiin evaluoinnista,
sen tavoitteista ja toteutuksesta sekä pyydettiin
yrityksiä ilmoittamaan kiinnostuksesta osallistua
haastatteluun. Haastattelun ajankohta sovittiin
jokaisen haastateltavan kanssa erikseen ja haastattelu
toteutettiin puhelimitse lomakkeen kysymyksillä.
Lomake toimitettiin etukäteen osallistuville
yrityksille tutustuttavaksi.
3) Valituista yrityksistä haastateltiin 13, jotka
ilmoittautuivat vapaaehtoisesti. Haastattelut tehtiin
9.7.– 19.8.2010 välisenä aikana. Haastattelut suoritti
yksi asiantuntija.

Analysoidut yritykset voidaan jakaa toimialoittain
seuraavasti:
Tuotantotoiminta, yhteensä 6 yritystä
1

metsäteollisuus/puunjalostus;

2

mekaaninen metsäteollisuus

1

elintarviketeollisuus

1

tekstiiliteollisuus

1

kokoonpanotuotanto

Palvelutoiminta, yhteensä 7 yritystä
1

matkailu

1

kunnallinen jätehuolto

1

yrityspuiston palvelut

1

huoltokoneiden huolto

1

viestintä ja markkinointi, konsultointi

1

vienti- ja tuontikauppa, agentuuri

1

projektijohto- ja ympäristökonsultointipalvelut

Yhteistä tarkastelluille yrityksille oli se, 		
että kaikilla oli ennestään yhteyksiä Venäjälle. 		
Toiset olivat toimineet aikoinaan jo Neuvostoliiton
kaupassa aktiivisesti, tosin sukupolvet olivat
vaihtuneet, mutta osalla yrityksistä yhteydet olivat
syntyneet vasta viime aikoina. Yhteinen piirre
haastatelluille yrityksille oli, että kaikilla oli
kyseessä ennalta hyvin suunnitellut toiminnot,
johon pk-hanketukea käytettiin, ja sen avulla tehtiin
joko esisuunnittelua ( hankevaihe 1 ), toteutettavuusselvitystä ( hankevaihe 2 ) ja/tai koulutettiin
( hankevaihe 3 ) henkilöstöä. Haastatelluista
yrityksistä 62 % oli käyttänyt pk-yritysten
hanketukea esiselvitykseen, eli ne olivat Venäjän
toimintonsa alkuvaiheessa ja 15 % oli käyttänyt
sitä sekä esi- että varsinaiseen selvitykseen.
Haastatelluista yrityksistä 15 % oli hankkeessa
varsin pitkällä, eli olivat käyttäneet hanketukea
sekä selvitykseen että henkilöstön koulutukseen 		
ja yksi yritys pelkästään koulutukseen.
Aineiston saatavuus oli rajoitettua, sillä pk-hanketuesta rahoitetaan yrityssalaisuuksiakin sisältäviä
toimintoja, eikä yrityskohtaisia toteutettavuus
selvityksiä, hankeanomuksia tai hankkeiden
loppuraportteja ollut evaluoijien käytössä.
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Tämä vaikuttaa ennen kaikkea siihen, ettei
työn laatua, tehokkuutta ja tuloksellisuutta voitu
hankekohtaisesti tarkastella tarvittavalla tasolla.
Tulevaisuudessa ulkoministeriön tulee rahoittajana
varmistaa käyttöoikeutensa pk-hanketuen hankeanomusten ja raporttien sisältöön omiin arviointi-,
tarkastus- ja evaluointitarpeisiinsa, jotta hankkeiden
evaluointi voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan.

4.2. Käytetyt menetelmät ja
aineiston analyysi
Evaluointia suunniteltaessa kävi ilmi, että UM oli
syksyllä 2009 keskustellut yhdessä Finnveran ja
Aalto-yliopiston tutkimusryhmän kanssa tarpeesta
tehdä pk-hanketukea saaneista yrityksistä tutkimus.
Luonteeltaan se olisi perustutkimustyyppinen,
koska yrityksiä ei ollut koskaan aiemmin tutkittu
hanketuen näkökulmasta. Evaluointiryhmä sai
käyttöönsä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
markkinoinnin laitoksen käyttämän kysely
lomakkeen, joka osoittautui hyväksi pohjaksi
evaluointikyselyn laatimisessa. Ajatuksena oli
myös, että mikäli Aalto-yliopisto etenisi tutkimus
ajatuksessaan itse tutkimusvaiheeseen, ( lomaketta
oli testattu esitutkimuksen vaiheessa, muttei
tutkimusta vielä aloitettu kesällä 2010 ), voitaisiin
evaluoinnin avulla kerättyä materiaalia hyödyntää
myös tutkimuksen tukena. Evaluointihaastatteluun
otettiin mukaan lisäksi kysymyksiä, joiden avulla
voitiin käsitellä itse evaluoinnin kannalta keskeisiä
asioita. Evaluoinnin keskeiset asiat on määritelty
UM:n taholta tehtävänkuvauksessa (liite 2).
Koska haastateltavien yrityksen määrä – ottaen
huomioon käytettävissä ollut aika ja resurssit –
rajattiin suhteellisen pieneen, mutta kuvaavaan
otokseen ( 10 % tukea saaneista yrityksistä ).
Todettiin, että analyysissä on tärkeämpää pyrkiä
enemmän laadullisen kuin määrällisen tiedon
keruuseen. Analyysissä tulokset esitellään
perusjakaumin sekä yrityskohtaisin tuloksin ja
esimerkein, joilla kuvataan ja osin selitetään
toteutuneita ja toteutumattomia, mutta tavoiteltuja
tapahtumia ja toimintoja. Kerätyn primääriaineiston
lisäksi selvityksessä käytettiin relevanteimpia alan
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ja aihepiirin viime aikojen julkaisuja, sekä verrattiin
havaintoja lähialueyhteistyön kokonaisvaltaisen
evaluoinnin muihin taloudellista yhteistyötä
käsitteleviin osioihin ja niiden aineistoihin.
Nämä sekundääriset aineistot ovat olleet tärkeimpiä
lähteitä tämän selvityksen luvun 2 laadinnassa.
Luku keskittyy toimintaympäristön kuvaukseen
Venäjällä.
Pk-hankevalmistelutuen yleisessä kuvauksessa
käytettiin ulkoministeriön hankerekisteriä
( nk. LYHTI-tietokantaa) ja Finnveran numeerisia
aineistoja; ennen kaikkea vuosittaisen rahoituksen
volyymi, hankkeiden määrä ja budjetit saatiin näistä
lähteistä. Näiden tietojen avulla analysoitiin, kuinka
paljon tarkastelujaksolla on toteutettu aktiviteetteja
pk-yritysten hankevalmistelutuella. Koska kyseessä
on pk-yritysten hankevalmistelutuen kokonais
valtainen evaluointi eikä hanke-evaluointi, 		
käsiteltiin valittuja 13 yritysesimerkkiä näytteinä
eikä tilastollisena otoksena. Analyysia ohjasivat
talouselämän kehittämistä koskevat periaatteet ja
tavoitteet, jotka on mainittu myös tämän evaluoinnin
tehtävänkuvauksessa, sekä sen mukaiset evaluoinnin
kriteerit, jotka toisaalta on laadittu yleisesti koko
evaluointia koskeviksi ja toisaalta erityisesti
pk-hankevalmistelutukea spesifisesti koskeviksi.
Viime mainitut ovat seuraavat:
• tarkoituksenmukaisuus
• tuloksellisuus
• tehokkuus
• vaikutukset
• koherenssi/täydentävyys/lisäarvo
Kysymysten sisältöä on kuvattu tehtävän
kuvauksessa (liite 2).

5. Evaluoinnin tulokset
5.1. Tarkoituksenmukaisuus
Kun pk-yritysten hankevalmistelutukea valmisteltiin
2000-luvun alussa, Venäjällä oli varsin ongelmallinen
ja haasteellinen toimintaympäristö pk-yrityksille, 		
ja esim. pk-sektoria tukevat rakenteet, kuten
yhdistykset yms. puuttuivat. Lisäksi ainoat
käyttökelpoiset instrumentit pk-yritysten
kansainvälistymiseen ja viennin edistämiseen
olivat Finpron instrumentit. Ne olivatkin ja ovat
käyttökelpoisia ennen kaikkea ulkomaankaupan
edistämisessä, mutta soveltuvat varsin heikosti esim.
etabloitumiseen, missä tarvitaan usein investointeja.
Pk-yritysten hanketukea voidaan pitää kiistatta
tarkoituksenmukaisena 2000-luvun alkupuolen
toimintaympäristössä. Kun verrataan pk-yritysten
hankevalmistelutukea muihin nykyään tarjolla
oleviin instrumentteihin, kuten kansainvälisten
rahoituslaitosten vastaaviin, voidaan kilpailua pitää
entistä kovempana ja tarkasteltavan instrumentin
tarkoituksenmukaisuutta suhteellisesti pienempänä.
Tarkoituksenmukaisuutta on tarkasteluajanjaksolla
vähentänyt erityisesti instrumentin käytön
maantieteellinen rajaus lähialueisiin, mistä on
tapaus tapaukselta saatettu joustaa ( kyseinen rajaus
on myöhemmin poistettu ). Tarkoituksenmukaisuutta
on lisäksi vähentänyt se, että tarkasteltavan
instrumentin yhteensopivuus kansainvälisten
rahoituslaitosten vastaaviin instrumentteihin ei ole
kaikissa tapauksissa hyvä, jolloin tätä instrumenttia
ei voida käyttää toteutettavuustutkimuksissa,
joita tehdään ko. laitosten lainaohjelmien puitteissa
yrityksille. Eli ne eivät ole välttämättä metodiltaan
yhteensopivia. Tämä johtaa siihen, että toteutettavuustutkimukset joudutaan laatimaan toiseen kertaan.

Yritystasolla instrumenttia on pidetty hyvin
tarkoituksenmukaisena. Haastateltujen yritysten
vastauksissa on korostettu mm. sen tärkeyttä,
että instrumentin käytöllä on opittu toimintatapoja,
jotka vallitsevat kyseisellä toimialalla venäläisten
viranomaisten ( 85 %) ja muiden relevanttien
toimijoiden kuten kilpailijoiden ( 77 %) keskuudessa,
on pystytty arvioimaan markkinapotentiaaleja
( 69 %) ja markkinointimahdollisuuksia ( 69 %)
sekä potentiaalisia alihankkijoita ( 69 %) ja 		
joint venture -kumppaniehdokkaita ( 62 %) sekä
pystytty tunnistamaan ja löytämään kilpailijoita
( 69 %), sopivia konsultteja ( 62 %) sekä potentiaalisia
rekrytoitavia henkilöitä ( 62 %). Suluissa olevat luvut
kuvaavat niiden yritysten osuutta haastatelluista,
jotka käyttivät instrumenttia ko. asioihin ja tehtäviin.
Kenties kaksi parhaiten tarkoituksenmukaisuutta
kuvaavaa kysymystä koskivat lähialueyhteistyötuen
saamismahdollisuuden vaikutusta yrityksen
Venäjälle suuntautuville toimille ja sen kannustavaa
vaikutusta yritysjohdon systemaattiselle
suunnittelulle hankkeen suhteen. Molempiin
kysymyksiin haastatelluista yrityksistä 92 %
antoi positiivisen vastauksen.
Yritykset eivät niinkään puineet instrumentin
soveltuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta
lähialueyhteistyökehikossa, vaan ennen kaikkea
sitä, miten sen käytöllä voidaan konkreettisesti
edesauttaa oman yrityksen ulkomaankauppaa 		
ja etabloitumista Venäjälle. Mutta koska lähialue
yhteistyön yhtenä peruspilarina on edistää
suomalaisyritysten toimintaa Venäjällä, voidaan
ko. kysymysten ja vastausten perusteella arvioida,
että yritykset pitävät instrumenttia tarkoituksen
mukaisena myös lähialueyhteistyökontekstissa.

Toisaalta pk-yritysten hankevalmistelutuki on ollut
hyvin yhteensopiva ja täydentävä esim. Nopefin
instrumenttien kanssa, joista merkityksellisin on
keskittynyt erityisesti toteutettavuusselvitysten
rahoitukseen.
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5.2. Tehokkuus
Hakuprosessi on vaihdellut yritysten ja hankkeiden
kesken varsin paljon. Valittujen 26 yrityksen
kohdalla aika, jolloin hakemus jätettiin Finnveraan
siihen kunnes UM oli tehnyt siitä myönteisen
päätöksen, vaihteli yritysten välillä 42 vrk:sta 333
vrk:een. Paljon aikaa vieneissä hakemuksissa oli
tyypillistä se, että niitä hiottiin Finnveran
henkilöstön kanssa. UM teki yleensä päätöksensä
2– 3 kuukauden kuluessa Finnveran esityksestä.
Sinä aikana mm. KTM ja sittemmin TEM antoi
lausuntonsa hankkeesta, minkä jälkeen osastopäällikkötason virkamies teki päätöksen hankkeen
rahoituksesta. Nopeimmillaan UM käsitteli asiaa
ennen päätöksentekoa 2 vrk, ja pisimmillään 4 kk
näiden yritysten ja hankkeiden kohdalla. Hankkeen
vaiheella ( 1, 2 tai 3 ) ei ollut olennaista vaikutusta
esityksen käsittelyyn. Hyvin tehdyt ja selkeät
esitykset on lähes aina viety päätökseen nopeasti;
vaikeissa olosuhteissa tai heikompitasoisia esityksiä
on jouduttu kehittelemään ja muuttamaan
prosessin aikana.
Haastatellut yritykset ovat olleet hakuprosessiin
tyytyväisiä. Hankalinta yritysten kannalta oli
hakemisvaiheessa arvioida esim. kuljetus-,
matka-, materiaali- ym. kustannuksia ( 62 %) sekä
yritysjohdon hankkeen valmisteluun käyttämiä
työtunteja ( 54 %). Kaikki haastatellut yritykset
arvioivat ettei työsuunnitelman ja hakemuksen
laatiminen esiselvitykselle työllistänyt johtoa
kohtuuttomasti, eikä sen laatimista varten tarvinnut
rekrytoida uutta työntekijää tai palkata konsulttia.
Sen sijaan hankevaihe 2 työllisti johtoa enemmän,
muttei kohtuuttomasti, eikä itse selvityksenkään
suhteen ylimääräistä apua tarvittu kuin yhden
yrityksen kohdalla. Haastatelluista yrityksistä 92 %
oli sitä mieltä, että Finnverasta sai tarvittaessa tukea
suunnitelman tekemiselle. Lisäksi sen antamaa
tukea arvioitiin ammattitaitoiseksi.
Raportointikin oli haastateltujen yritysten mielestä
kohtuullisen helppoa, ja 69 % oli tietoinen tai
käyttänyt Finnveran apua siinä. Mikään taho ei ole
antanut kielteistä palautetta Finnveran ammatti
taitoon tai asenteeseen liittyen. Kolmasosa ei ollut
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tarvinnut lainkaan Finnveran neuvoja tai tukea
raportointiinsa. Sen sijaan hämmennystä herätti
kustannusten kohdentamiseen liittyvä seikka,
jonka mukaan vain Venäjällä tehtävät työtunnit
ovat veloitettavissa, vaikka suurin osa analyyseistä
tehdään tai joudutaan tekemään kotimaassa. Tähän
osa yrityksistä toivoisi lisää selkeyttä ja johdon
mukaisuutta. Toinen asia, joka tuntui aiheuttavan
joillekin yrityksille lisätöitä, oli tilintarkastajan
käyttö. Epäselvää oli tarvitaanko lausuntoon lähinnä
kansainvälisiin asioihin erikoistunutta tahoa vai
kelpaako oma tilintarkastustaho, joka muutenkin
tarkastaa tilien oikeellisuuden. Nämä epäselvyydet
olisi varmasti pystytty selvittämään Finnverasta,
jos niitä olisi kysytty.
Hallinnollinen kuvio ei yrityksille ollut kovinkaan
selvä. Yli puolet ei ollut huomannut UM:n roolia,
vaikka suurimman osan mukaan Finnvera oli
informoinut heitä prosessista. Yleisin kommentti
olikin, ettei UM:tä juuri havainnut, prosessi oli
riittävän toimiva yrityksen kannalta, ja Finnvera
toimi aktiivisesti ja hyvin roolissaan. Nähtävästi 		
ne yritykset, joilla prosessi oli kestänyt pitkään,
olivat ymmärtäneet syyt viivytyksiin, sillä ne eivät
kritisoineet prosessin pituutta haastattelujensa
yhteydessä. UM:n roolia toivottiin aktiivisemmaksi
sellaisissa kysymyksissä, jotka liittyvät hankkeen
etenemisen kannalta välttämättömiin tietoihin
infrastruktuurista ja toimintaympäristöstä.
Yksikään haastatelluista yrityksistä ei ollut käyttänyt
UM:n julkaisemia Venäjän liiketoimintaympäristöä
tarkastelevia analyyseja, joita voisi saada käyttöön 		
esim. www.formin.fi -nettisivujen kautta.
Finnveralta taas toivottiin lisää aktiivisuutta 		
ja neuvoa-antavampaa otetta sen sijaan 		
että oltiin käytettävissä, jos apua tarvittiin. 		
Tätä aktiivisuutta ja asiakaslähtöisyyttä kaivattiin
lisää ennen kaikkea selvitysten ja niiden toteutuksen
vaiheissa, ei niinkään esiselvitysvaiheessa.
Finnveran henkilökunnan toivottiin myös tekevän
yrityskäyntejä esi- ja valmisteluvaiheessa, jotta
tietyn toimialan erityispiirteet ja perustoiminnot
selviäisivät, jolloin yhteisen lähestymistavan
löytäminen nopeutuisi. Sillä olisi ainakin jossain
määrin vaikutusta sekä tehokkuuteen että

tuloksellisuuteen. Oli myös toivomuksia, että
joltain taholta saisi kokonaiskuvan eri rahoitus
mahdollisuuksista ja -lähteistä, sillä pk-yrityksillä 		
ei ole siihen liittyvää aikaa tai osaamista, 		
mutta tarpeita on kasvavasti.
Yritykset olivat saaneet perustietonsa instrumentista
hyvin monenlaisista lähteistä. UM:n ja Finnveran
lisäksi mm. maakuntaliitosta, Finnveran maakunnalliselta partnerilta ( vienti- ja tapahtumajärjestäjä
yritykseltä  ), TE- ja sittemmin ELY-keskuksilta,
työnantajajärjestöiltä, maakuntatapahtumista,
yrittäjiltä jne. Haastattelujen perusteella ei vaikuta
siltä, että instrumentti löydettäisiin tyypillisesti
systemaattisten markkinointitoimenpiteiden
tuloksena tai seurauksena. Millään yrityksellä 		
ei ollut kokonaiskuvaa rahoitusmahdollisuuksista.
Instrumentin tehokkuutta tulisi arvioida ja mitata
myös panosten ja saavutettujen tulosten suhteen.
Sitä varten evaluoinnissa tarvittaisiin tietoa
rahoitetuista esiselvityksistä/selvityksistä/koulutussuunnitelmista yms. Tällaiset asiakirjat eivät olleet
niiden sisältämien yrityssalaisuuksien johdosta
evaluoijien käytössä, joten tältä osin tehokkuutta 		
ei voitu evaluoida. Ainoa arviointiperusta tässä
suhteessa on kysymys siitä, oliko lähialueyhteistyötuesta saatu rahallinen tuki tai hyöty ollut
huomattavasti sen hakemista koituvaa vaivaa
suurempi. Haastatelluista yrityksistä 85 % yhtyi
tähän positiiviseen näkemykseen, ja loput pitivät
hyötyjä ja vaivannäköä joko yhtä suurina tai vaivoja
hyötyjä suurempina.

5.3. Tuloksellisuus
Kokonaisuutena voidaan evaluoinnissa päätyä
tulokseen, että instrumentin käyttö on ollut
tuloksellista suhteessa käytettyihin panoksiin.
Jokaisen pk-hankevalmistelutukea käyttäneen
haastatellun yrityksen kohdalla on saavutettu
konkreettisia tuloksia. Näin ei ole suinkaan ollut
asia kaikkien lähialueyhteistyörahoitusta saaneiden
elinkeinoelämään liittyneiden hankkeiden kohdalla.

Suurin osa yritysten saavuttamista hyödyistä, joita
ne useimmiten olivat pk-yritysten hankevalmistelu
instrumentilla tavoitelleet, liittyivät yleisiin
oppeihin toimialan toimintatavoista, markkina
mahdollisuuksien arvioinneista yms., mutta myös
konkreettisempiin asioihin. Tällaisia hyötyjä ovat
esim. markkinamahdollisuuksiin tarttuminen
( 46 %), yksittäisten potentiaalisten jälleenmyyjien
löytäminen ( 31 %), heidän arviointinsa potentiaalin
( 23 %) ja riskien suhteen ( 31 %), liikesuhteen
konkreettinen luominen yksittäisiin jälleenmyyjiin
( 39 %), yksittäisten potentiaalisten loppuasiakkaiden
löytäminen ( 46 %) sekä heidän arviointinsa
potentiaalin ( 46 %) ja riskien suhteen ( 31 %).
Haastatelluista yrityksistä 69 % oli löytänyt
potentiaalisia alihankkijoita, arvioinut heitä
potentiaalin ( 62 %) ja riskien suhteen ( 46 %),
minkä lisäksi 54 % oli esim. luonut konkreettisen
liikesuhteen yksittäisiin alihankkijoihin. Yrityksistä
39 % oli löytänyt potentiaalisia yritysostokohteita 		
ja 31 % oli arvioinut niitä potentiaalin ja riskien
suhteen, mutta vain 8 % oli tehnyt yritysoston
konkreettisesti. Sen sijaan suuri osa oli oppinut
rekrytoimaan venäläisiä työntekijöitä: 62 %
yrityksistä oli löytänyt potentiaalisia yksittäisiä
rekrytoitavia henkilöitä ja 46 % oli heitä myös
rekrytoinut.
Osalla yrityksistä liikesuhteet olivat vuosien
mittaan tiivistyneet. Yksi yrityksistä oli joutunut
omistusvaltauksen kohteeksi Pietariin perustetun
yhteisyrityksensä kohdalla. Yritys ei tästä
valtauksesta lannistunut, vaan on jatkanut
liikesuhdetta vallatun yrityksen kanssa, joka toimii
suomalaisyrityksen jälleenmyyjänä Pietarissa
molempia osapuolia tällä hetkellä tyydyttävällä
tavalla. Toinen mekaaniseen metsäteollisuuteen
panostanut yritys oli joutunut perustetun
tytäryhtiönsä kanssa kahdesti kohtaamaan
konkurssin vastaosapuolen takia.
Aineisto on liian pieni, jotta siitä voitaisiin
tehdä toimialoittaisia analyyseja. Kun verrataan
tuotannollisia ja palvelualan yrityksiä, voidaan
todeta tuotannollisten yritysten pystyneen
konkreettisempiin ja mittavampiin tuloksiin
haastateltujen yritysten joukossa. 			
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Tosin suuri osa rekrytoinneista ja tytäryhtiöiden
perustamisesta on perustunut pitkäaikaiseen
olemassaoloon Venäjällä, tai joillain jopa
Neuvostoliitossa. Nämä kokeneet tuotantoalojen
yritykset ovat samalla kooltaan keskimäärin
suurempia kuin palvelualan kokemattomammat
yritykset Venäjän markkinoilla.

omistuskaappaus. Koska hankkeet ja etabloitumiset
valmistellaan varsin yksipuolisesti suomalaisten
yritysten toimesta, ja koska aineistoa etabloitumisesta
on varsin vähän, voidaan yleisiin hankevalmistelukokemuksiin perustuen sanoa, ettei sitoutuminen
yleensä ole yhtä suurta ja syvää kuin yhdessä
tehtyjen valmistelujen pohjalta.

Haastatelluista yrityksistä 39 % olisi tehnyt
selvityksen tai hankkeensa joka tapauksessa,
vaikka eivät olisi saaneet lähialueyhteistyötukea.
Yrityksistä 31 %:lla taas ei olisi ollut varaa toteuttaa
selvitystä tai hanketta ilman lähialueyhteistyötukea.
Kuten aiemmin mainittiin, 92 % yrityksistä sai
lisärohkaisua lähialueyhteistyötuesta yrityksen
toimille Venäjällä. Samoissa yrityksissä se auttoi
myös johtoa suunnittelemaan toimintaa ja hankkeita
entistä systemaattisemmin. Avustuksen merkitys oli
suhteellisesti suurempi pienissä yrityksissä ja
palvelualojen yrityksissä kuin muissa.

Valmisteluprosessilla on kaikissa toiminta
ympäristöissä suuri merkitys. Siksi olisi järkevää
panostaa Luoteis -Venäjällä vastaosapuolten
etsintään, ja pyrkiä löytämään osin institutionaalista
polkua käyttäen venäläisiä potentiaalisia partnereita
niin kaupan kuin investointitoimintojenkin puolelta.
Tämä todennäköisesti tehostaisi merkittävästi
instrumentin käytettävyyttä, ja vaikuttaisi positiivisesti paitsi sen tehokkuuteen, myös tuloksellisuuteen
ja vaikuttavuuteen, ja niiden kautta kestävyyteen.

Etabloitumisesta luopumiseen on liittynyt parina
viime vuotena taloudellinen laskusuhdanne ja lama
sekä pitemmällä aikavälillä myös tiettyjen alojen
suljetut markkinat ja kova kilpailu (esimerkkinä
jätehuolto). Tuotantoalojen etabloitumiseen
ovat vaikuttaneet eri syistä johtuen maaseudun
heikko infrastruktuuri sekä huoltotoiminnan
järjestämisen vaikeus.
Kuten aiemmin mainittiin, suurella osalla 		
yrityksistä tavoitteet liittyivät yleisellä tasolla
toimintaympäristön ja mm. viranomaisten toiminnan
ymmärtämiseen sekä yhteistyökumppaneiden 		
ja kilpailijoiden konkreettiseen etsintään. Näissä
tavoitteissa yritykset ovat onnistuneet yleensä
60– 80 prosenttisesti. Kriittisimmät kommentit
virkamiehistä koskevat tiettyjä suljettuja aloja kuten
jätehuolto. Paikallisia rahoituslaitoksia eivät juuri
ketkään haastatelluista tahoista tunteneet.
Kun pk-hanketukea saaneet yritykset ovat
perustaneet yrityksiä Venäjälle, on se yleensä
tapahtunut tytäryritysten perustamisena,
jolloin myös suurin osa omistuksesta on säilynyt
suomalaisella yrityksellä. Yhteisyrityksistä yhdellä
haastatelluista yrityksistä oli ikävä kokemus:
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5.4. Vaikutukset
Hankkeiden toteuttajat ovat arvioineet vaikutuksia
ennen kaikkea työllisyysvaikutusten kautta.
Haastateltujen yritysten mukaan työllisyys
vaikutukset ovat olleet yrityskohtaisesti 0– 100
henkilötyövuotta per vuosi. Kokonaisvaikutus
työllisyyteen on haastateltujen mukaan ollut noin
160– 170 henkilötyövuotta. Yhteensä tytäryhtiöitä 		
on 5, mutta osan perustamiseen ovat vaikuttaneet
monet muutkin tekijät, kuten rahoitus.
Tuotannollisilla hankkeilla on ollut selvästi
enemmän vaikutuksia työllisyyteen kuin
palvelualoilla. Lisäksi kauppa on lisääntynyt
useammin kuin tuotanto, mutta siihen ei ole juuri
lisähenkilökuntaa rekrytoitu, lukuun ottamatta
paria lisähenkilöä per kauppaa käyvä yritys.
Yleensä yritysten laskelmat perustuvat Venäjällä
aikaansaatuihin lisäyksiin, mutta Suomeen
heijastuvat lisätoiminnot on pyritty yleisesti
hoitamaan entisen henkilökunnan toimesta.
Muutamat suomalaisyritykset ovat arvioineet
vaikutuksia myös muilla mittareilla ja muilla tavoin.
Esimerkiksi matkailuun liittyvässä selvityksessä
yritysjohto arvioi, että kehitettäväksi kohteeksi
valitun, yleisöltä toistaiseksi suljetun saaren

matkailun edellytykset paranivat selvityksen
myötä, ja sen johdosta esim. ympäristöä on siistitty
poistamalla metalliromua yms. Suurin osa
hankkeista on kuitenkin jäänyt odottamaan jatkokehittelyä, joten yritysjohdon mukaan vaikutukset
ovat toistaiseksi siitä syystä olleet varsin rajalliset
tai vähäiset. Investointeihin liittyviä ympäristö
vaikutusten analyyseja ei haastateltujen yritysten
hankkeissa tehty. Normaalit paloturvallisuusanalyysit yms. on puolestaan tehty asianmukaisesti,
mutta joidenkin yritysten mukaan yhteistyössä alan
viranomaisten kanssa on silti ollut vaikeuksia.
Haastateltujen yritysten mukaan lähialueyhteistyötuen avulla toteutetut selvitykset ym. toiminnot
johtivat yleisimmin uusien partnereiden ja
kontaktien löytämiseen ja liiketoimintasuhteiden
luomiseen. Konkreettisilla mittareilla mitattuina
selvitys tai hanke johti 39 % yrityksistä jonkin tietyn
Venäjälle suuntautuvan investoinnin tekemiseen,
31 %:lla puolestaan tietyn Venäjälle kaavaillun
investointiajatuksen hylkäämiseen. Yrityksistä
46 prosentilla selvitys johti jonkin Venäjälle
suuntautuvan liiketoiminnan käynnistymiseen ja
39 prosentilla sen laajentamiseen. Yrityksistä 8 %
lopetti tietyn Venäjälle suuntautuvan liiketoiminnan,
ja 31 % yrityksistä laajensi selvityksen ja hankkeen
tuloksena myyntiään Venäjälle. Yrityksistä 38 %
aloitti Venäjällä tapahtuvan alihankinnan ja 31 %
puolestaan laajensi sitä. Yrityksistä 31 % palkkasi
ensimmäiset työntekijänsä Venäjällä, ja saman verran
yrityksiä kasvatti työntekijöidensä määrää siellä.

liittyviä Venäjähankkeiden rahoitusmahdollisuuksia.
Luoteis -Venäjän rahastoa, Luveraa, ei tuntenut
kukaan haastatelluista yritysjohtajista. 		
Luveran rahoitus edellyttää, että yritys sijaitsee
Kaakkois -Suomessa. Nopef on em. instituutioista
tunnetuin, ja sen yhteistyötä Finnveran kanssa
mm. maakuntak ierroksilla pidetään hyvänä
markkinointi- ja informointitapana.
Pk-yritykset kaipaavat kokonaiskuvaa rahoitus
mahdollisuuksista ja -lähteistä ja haluaisivat
selventää käsityksiään niiden soveltuvuudesta
erityyppisiin rahoitustarpeisiin. Yksi yrityksistä
antoi negatiivisen kuvan Euroopan jälleenrakennusja kehityspankista, EBRD:stä, eikä pitänyt sitä
soveltuvana pk-yrityksen tarpeisiin. Kukaan
yritysjohtajista ei tarkastellut rahoitusmahdollisuuksia ns. sateenvarjojen alla eli sellaisten
rahoitusratkaisujen puitteissa, joihin esim.
energiansäästö- ja uusiutuvan energian laitos
investoinnit ja niihin liittyvät rahoitusratkaisut
tulevaisuudessa entistä useammin todennäköisesti
nidotaan, ainakin NEFCOn kokemusten mukaan.
Jo aiemmin on todettu, että 39 % haastatelluista
yrityksistä olisi tehnyt joka tapauksessa selvityksensä
tai hankesuunnittelunsa, vaikkei niillä olisi ollut
käytössä lähialueyhteistyörahoitusta. Mikään yritys
ei maininnut siinä yhteydessä em. rahoituksen
lähteitä, mutta ne olisivat varmasti aktiivisemmin
hakeneet tietoa muista kilpailevista ja täydentävistä
lähteistä, elleivät olisi päätyneet pk-yritysten
hanketuen anomiseen.

5.5. Koherenssi, täydentävyys ja lisäarvo
Puolet yrityksistä oli tutustunut myös muihin
pk-yritysten tuki-instrumentteihin, joita voidaan
käyttää Venäjä-toimintojen valmistelussa ja
toteutuksessa. Parhaiten niistä tunnetaan Nopef.
Yhdellä yrityksistä on parhaillaan käynnissä
toteutettavuusselvitys Nopefin rahoituksen pohjalta,
perustuen pk-yritysten hankevalmistelutuen avulla
tehtyyn esiselvitykseen. Yhtä yrityksistä oli aiemmin
pyydetty mukaan Sitran Venäjä-ohjelmaan, ja
muutama yrityksistä on ollut tekemisissä TEKESin
rahoituksen kanssa, muttei ole käyttänyt siihen
25

6. Keskustelua ja johtopäätöksiä
Pk-yritysten hankevalmistelutuen käyttö on
evaluoinnin perusteella ollut tuloksellista ja
tehokasta. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää
yhtä keskikokoista yritystä, joka toimii mekaanisen
metsäteollisuuden teknologian tuotannossa
kansainvälisesti. Yritys on toiminut Venäjän
kaupassa viimeiset 15 vuotta toimittamalla tuotteet
ja teknologian varaosat Suomesta asiakkailleen
Venäjälle käyttäen paikallisia välikäsiä. Toimitus 		
on ollut, ja on edelleen varsin vaivalloista tullauksen
hitauden ja siihen liittyvän byrokratian ym. takia.
Yritys halusi parantaa palvelunsa laatua sekä
monipuolistaa sitä toimimalla suoraan asiakkaiden
suuntaan Venäjällä, myös pitkällä tähtäimellä.
Yritys käytti analysoitavaa instrumenttia
toteutettavuusselvitykseen ( hankevaihe 2 ). 		
Sen tavoitteena oli selvittää yrityksen perustaminen
Pietariin, jonka tehtävänä olisi huolto- ja varaosapalvelujen tuottaminen Venäjän laajuisesti.
Toteutettavuusselvitys antoi mahdollisuuden
päätöksentekoon, jota helpottivat selvityksessä
yritysjohdon ja ulkopuolisen konsultin yhdessä
tekemät analyysit siitä, miten uuden yrityksen
perustaminen ja sen toiminnan tukeminen
kannattaa tehdä. Tämän jälkeen yritys on käyttänyt
instrumentin rahoitusta seuraavaan hankevaiheeseen
3, eli koulutukseen, jossa edellisessä vaiheessa
identifioituja potentiaalisia työntekijöitä on
koulutettu uuden yrityksen toimintoihin. 		
Yrityksen mukaan hanke vahvistaa yrityksen
kilpailuasemaa Venäjällä ja lisää siellä kehitys
vaikutuksia ennen kaikkea työllistämällä,
mutta myös parantamalla palvelujen tasoa alalla.
Lisäksi se vahvistaa oman suomalaisen paikkakunnan tuotannon pysymistä ja kehittymistä, sekä
työllisyyden varmistumista Venäjän viennin kasvun
turvaamisen myötä.
Kaikki haastatellut yritykset saavuttivat näiden
esi- ja toteutettavuusselvitysten myötä vähintään
yleiset, toimintaympäristöön liittyvät tavoitteensa 		
ja yli puolet niistä saavutti hyvinkin konkreettisia
tavoitteitaan markkinoinnin ja markkinoiden
analysoinnin, potentiaalisten asiakkaiden ja
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kilpailijoiden arvioinnin sekä henkilöstön
rekrytoinnin yms. suhteen.
On kuitenkin todennäköistä, että haastatellut
yritykset antavat keskimääräistä positiivisemman
kuvan analysoidusta instrumentista, sillä ne valittiin
Finnveran taholta, yhdessä sovittujen kriteerien
pohjalta, ja niiden joukosta haastateltiin vapaa
ehtoisia ja aktiivisia yrityksiä. Harva pelkkiä
epäonnistumisia kokenut yritys on kiinnostunut
julkisesti myöntämään epäonnistuneet kokemuksensa.
Tosin haastateltujen joukossa oli muutama yritys,
joka oli kokenut epäonnistumisiakin, kuten yhden
kohdalla omistuskaappauksen ja toisen kohdalla
kaksi yllättävää konkurssia. Mutta olennaisempaa
lienee kuitenkin se, että yritykset kertoivat avoimesti
kokemuksistaan, joihin lähes aina em. tappioiden
myötä kuului myös byrokratiaan yms. liittyviä
hidasteita ja vaikeuksia sekä yllättäviä,
vaikeasti ennakoitavia käänteitä.
Suomalainen metsä- ym. teollisuus, joka on tottunut
investoimaan kansainvälisesti, ja useimmiten
suuruudeltaan ylittää pk-yritysten koolle asetetut
kriteerit, onkin oppinut viime vuosina käyttämään
kansainvälisiä rahoituslaitoksia apunaan
valmistellessaan investointejaan vaikeisiin
liiketoiminnallisiin olosuhteisiin. Ne eivät niinkään
käänny Maailmanpankin IFC:n tai EBRD:n puoleen
edullisten lainojen tai lainarahan hinnan takia,
vaan käyttääkseen niiden puitteita sateenvarjonaan
ja turvatakseen omat investointinsa mahdollisimman
hyvin. Niinpä esim. 2000-luvun kokemukset
metsäteollisuuden investoinneista IFC:n kautta
Venäjälle, joihin liittyviä alkuvaiheita rahoitettiin
UM:n ja KTM:n tuellakin, osoittautuivat strategisesti
oikeiksi ratkaisuiksi, verrattuina sekä samalla
toimialalla toimivien kilpailijoiden investointeihin
ilman vastaavaa tukipilaria että esim. pk-yritysten
hankevalmistelutukea saaneiden yritysten
kokemuksiin.

Olisikin todennäköisesti järkevää saattaa
pk-yritysten tietoon aivan hankesuunnittelun
alkuvaiheessa se, mitä erityisesti UM:n, TEM:n ja
LVM:n kautta on yritysten toimintaympäristöistä
konkreettisesti opittu, jotta opit voitaisiin hyödyntää
myös pienemmissä yrityksissä ja hankkeissa.
Tällä hetkellä tällaista tiedon ja opin siirtoa ei ole.
Toisaalta voitaisiin harkita kehitettäväksi tietyille
toimialoille, kuten energia- ja ympäristöaloille,
sellaisia ratkaisuja, joissa asiantuntija- ja teknologiapalveluja ja -tuotteita tarjoavat yritykset voisivat
yhdessä tarjota esim. kansainvälisen rahoitus
laitoksen, NEFCO:n tai NIB:n, kautta palvelujaan
niiden luomien sateenvarjojen ja ohjelmien kautta.
Pilotteina voisivat hyvin toimia esim. energiansäästö- ja energiatehokkuusinvestoinnit, jotka
kasvavat voimakkaasti Venäjällä teollisuudessa,
rakentamisessa ja liikenteessä, ja joissa 		
tarvitaan kaikentasoisia ja -kokoisia ratkaisuja.
Tarjottavien palveluiden skaalaa voitaisiin kehittää
ja markkinoida esim. vastikään perustetun
suomalais-venäläisen energia-alan yhteistyö
ryhmänkin kautta joko erillisinä palveluina,
tai toimimalla alihankkijoina tukemassa alan
isojen toimijoiden palveluja ja tuotteita Venäjälle.
Toinen erinomainen mahdollisuus uusien konseptien
kehittämiseen voisivat olla ympäristöalaan liittyvät
vesitalouden ja ympäristötekniikan investoinnit,
jotka yleistyvät ja tulevat kasvamaan voimakkaasti
Venäjän laajuisesti.
Näissäkin kysymyksissä pohjoismaisilla
rahoituslaitoksilla, etenkin NIB:llä ja NEFCO:lla
voisi olla paljon kokemusta annettavana myös
suomalaisille pk-yrityksille, joille ne voisivat avata
Venäjän markkinoita tavallista monipuolisemmin ja
turvallisemmin. Näitä rahoituslähteitä voisi olla
järkevää käyttää myös uusiutuvien energiamuotojen
kohdalla, joiden käyttöönotto on osoittautunut
haasteelliseksi mm. uusiutuvan energialähteen
raaka-ainehuollon vaikeuksien takia. Cleantechtyyppiset klusterit voisivat esimerkiksi toimia
pilottiorganisaatioina tai -verkostoina Suomessa,
mikäli niiden joukosta löytyy kiinnostusta Venäjälle.
Samantyyppisiä verkostoja voitaisiin kehittää ja
kokeilla myös muilla toimialoilla sen sijaan,

että rahoitetaan lähialueyhteistyön puitteissa usein
suhteellisen päämäärättömiä yrittäjyyshankkeita,
kuten yleistä lähialueyhteistyötä koskevassa
evaluoinnissa on arvioitu.
Evaluointi osoittaa tarkasteltavan instrumentin
rajallisuudet ja heikkoudet. Vaikka haastatellut
yritykset olivatkin hyvin yksiselitteisesti tyytyväisiä
Finnveran toimintaan haku- ja raportointivaiheissa,
ja useimmiten tyytyväisiä myös itse instrumentin
käytön tuomiin hyötyihin, voidaan tulosten
rajallisesta käytettävyydestä ja hankkeiden
ongelmista päätellä, että Finnveran tulisi
markkinoida paitsi omaa instrumenttiaan entistä
aktiivisemmin ja monipuolisemmin, myös pyrkiä
antamaan kokonaiskuva pk-yritysten käytettävissä
olevista julkisista rahoitusvaihtoehdoista 		
Venäjän kaupan ja investointien kehittämiseksi.
Asiaan tulisi panostaa joko Finnveran tai jonkin
muun tahon kautta ainakin lähivuodet aktiivisesti,
mieluiten joko UM:n tai TEM:n tuella. Siinä voisi
toki käyttää useampaa relevanttia ja asianosaavaa
toimijaa ja rahoittajaa viestinnän ja markkinoijan
ominaisuudessa eri puolilla maatamme. Tämän
evaluoinnin mukaan tämä lisäisi selvästi rahoituksen
tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Tätä viestintä- ja
markkinointiprosessia kannattaisi tukea välittämällä
kokemuksia venäläisestä toimintaympäristöstä ja
liiketoimintamahdollisuuksista koskien pk-sektoria.
Tämän tuloksena voitaisiin rahoitettavat hankkeet
fokusoida entistä paremmin tärkeimpiin asioihin
eikä käyttää resursseja opettelemalla perus- ja
yleiset asiat alusta lähtien itse, usein virheiden 		
ja ongelmien kautta.
Pk-yrityksen kannalta olisi hyvä asia, että
se voisi muodostaa itse kokonaiskuvan Venäjätoimintojensa rahoituslähteistä ja -mahdollisuuksista.
Tämän perusteella yritys voisi paitsi suunnitella
toimintaansa entistä pitkäjänteisemmin ja
monipuolisemmin, myös hankkia tukea verkostoista
ja esim. pohjoismaisista rahoituslähteistä kuten
Nopef ja NEFCO sekä käyttää niiden tarjoamia
palveluja ja instrumentteja omien vientiponnistelujensa edistämiseksi, jatkona vaikkapa Finnveran
hallinnoimalle hanketuelle. Tällaisen prosessin
myötä synergiat muiden toimijoiden kanssa
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kasvaisivat, ja turvallisuus lisääntyisi suhteessa
toimintaympäristöstä johtuviin mahdollisiin
yllätyksiin. Haastatelluista yrityksistä vasta 15 % 		
oli oivaltanut tämän polun, ja 38 % niistä oli ollut
hankkeensa takia yhteydessä muihin julkisiin
rahoituslähteisiin kuin Finnveraan.
Olisi todennäköisesti järkevää etsiä pk-yritysten
kehittämisestä kiinnostuneita, ja mieluiten siihen
erikoistuneita tahoja Luoteis -Venäjän eri alueilta, 		
ja valmistella jatkossa ainakin osa hanke-esityksistä
niiden kanssa. Haastattelujen mukaan pk-sektorin
mahdollisuuksia esim. Murmanskin alueella
parantaisi teollisuus- tai muun yhdistyksen
etabloituminen alueelle (Finpron lisäksi), tai
liittoutuminen paikallisen pk-sektoria edustavan
organisaation kanssa. Liittoutuminen edistäisi
molemminpuolisia etuja. Evaluointitiimin mielestä
voisi olla järkevää liittää tämä hanke kokeiluna
esim. EU:n ja Venäjän välisen raja-alueyhteistyön
ENPI CBC Kolarctic -ohjelmaan ja seurata
ohjelmakauden ajan siitä saatavia kokemuksia.
On hyvin todennäköistä, että yhteisesti valmistellut
pk-yritysvetoiset hankkeet olisivat tuloksellisempia
ja vaikuttavampia, kuin tähän asti Murmanskin
alueella toteutetut yrittäjyyttä ja pk-sektorin yrityksiä
käsitelleet hankkeet. Finprolla on ollut vaikeuksia
käynnistää ja kehittää toimintaansa Murmanskin
alueella, mutta esim. tämän evaluoinnin tulosten
esittelyn myötä aluehallinnosta voisi löytyä sekä
kiinnostusta ( jota on jo ilmaistu) että tukea tällaiselle
yhteistoiminnalle. Murmanskin alueella on
haastattelujen mukaan selvä tarve saada aktiivisesti
mukaan suomalaisia pk-yrityksiä sekä kaupan
että investointien alalle.
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7. Suositukset
1. Suositellaan pk-yritysten hankevalmistelutuen
rahoituksen jatkamista lähitulevaisuudessakin.
2. Instrumentin käytön laajentaminen koko Venäjää
koskevaksi ( mikä tapahtui tarkasteluajanjakson
jälkeen, helmikuussa 2010 ) on perusteltua, koska
suomalaisyritysten liiketoimintamahdollisuudet
ovat kannalta voimakkaasti kasvamassa muillakin
alueilla, kuten Venäjän Kauko-Idässä ja Siperiassa. 		
Monilla alueilla olisi järkevä koordinoida
pk-hanketuki-instrumentin käyttöä esim. TEM:n
hallinnoimien Suomen ja Venäjän talouskomission
alaisten aluetyöryhmien kanssa, joiden avulla
pyritään edistämään suomalaisyritysten
liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille
vähemmän tunnetuilla alueilla. Aluetyöryhmät ovat
avoimia myös pk-yrityksille, mutta niitä on kovin
harvoin osattu hyödyntää pk-yritysten toimesta.
Samoin olisi järkevää koordinoida instrumentin
käyttöä tiettyjen taloudellisen yhteistyön ohjelmien
ja hankkeiden kanssa, joita rahoitetaan lähialue
yhteistyövaroin. Yksi tällaisista on Fintran
toteuttama FinRus-ohjelma, joka kohdistuu hyvin
monille alueille ja aloille Venäjällä. Koordinoinnilla
olisi saavutettavissa mitattavissa olevia synergia
etuja. Tämä olisi mahdollista esimerkiksi
osallistumalla Fintran ohjelmaan tarjoamalla
yhteistyöyrityksenä työharjoittelupaikkaa tai
vierailukohdetta ja käyttämällä Fintran tietokantoja
kiinnostavista Venäjän alueilla toimivista yrityksistä.
3. Etsitään aktiivisesti sellaisia venäläisiä
yhteistyötahoja, joiden avulla voidaan yhdessä
edesauttaa tehokkaammin pk-yritysten hankkeiden
toteutusta kohdealueilla. Tämä voisi edetä pilottialueiden ja -alojen/sektorien kautta. Tulisi myös
harkita, miten pk-yritysten tukitoiminnot voitaisiin
integroida EU:n ja Venäjän välisiin raja-alueyhteistyöohjelmiin ( ENPI CBC ), ja miten lähialueyhteistyö
varoin voitaisiin kehittää pk-sektoria tukevia
ratkaisuja institutionaalisella ja koulutuksellisella
tasolla. Tavoitteena tulisi olla se, että näiden
rahoituskanavien avulla saataisiin aikaan
pk-sektorin kannalta sekä institutionaalista

että henkistä kehitystä. Tämä vahvistaisi erityisesti
venäläisten tahojen ja yritysten valmiutta toimia
suomalaisten kanssa entistä tehokkaammin sekä
auttaisi suomalaisia löytämään entistä monipuolisemmasta yritysjoukosta soveltuvimmat partnerit.
4. Laaditaan pk-yrityksille suunnatuista rahoitusmahdollisuuksista kokonaiskuvan antava selvitys,
jota päivitetään säännöllisesti. Tietokannan tulisi olla
yleisesti käytettävissä ja sen luominen ja ylläpito
tulisi kilpailuttaa selvityksen valmistuttua.
Vaihtoehtona voisi olla myös portaalin luominen 		
ja ylläpito. Yhtenä lähtökohtana voisi olla TEM:n
puitteissa valmisteltu ja käytettävissä oleva
Yritys-Suomi -sivusto ( www.yrityssuomi.fi ), jonka
olemassaoloa tosin haastatellut yritykset eivät olleet
osanneet hyödyntää tässä arvioidun hankkeensa
yhteydessä.

ja muiden lähialuevaroista rahoitettujen yritys
hankkeiden välille konkreettisia hyödyntämis
mahdollisuuksia, sillä evaluoinnin mukaan
synergiavaikutukset olisivat ilmeiset. 		
Nyt rahoitetuista aktiviteeteista kulutetaan liian
suuri osa jo tiedossa/olemassa olevien asioiden
selvittämiseen, vaikka ne olisivat koulutuksella
siirrettävissä paljon tehokkaammin.

5. Vahvistetaan pk-yritysten hankerahoitus
mahdollisuuksien markkinointia ja viestintää,
etenkin Finnveraa hyödyntäen. Erityisesti tulisi
panostaa sähköisen materiaalin tuotantoon, joka
tukisi em. selvityksen ja muiden tukimateriaalien
käyttöä pk-yrityksissä. Finnveran nykyiset
panostukset eivät haastattelujen mukaan ole
vielä riittävät suhteessa pk-yritysten tarpeisiin.
6. Tulisi laatia sekä hankesuunnittelulle että
raportoinnille selkeät ohjeet siitä, miten hankkeiden
tuloksia, tehokkuutta ja vaikutuksia mitataan, ja
miten mittarit tulisi ottaa huomioon valmisteluissa
ja raportoinnissa. Tämä kehitystyö voitaisiin
soveltuvimmin tehdä yhteistyössä UM:n ja TEM:n
kanssa, jolloin mittareiden perusteet olisivat
yhteensopivat ja käyttö yhteismitallista.
7. Suunnitellaan pk-yrityksille kohdennettavia
koulutusmoduuleja, joiden avulla selvennetään
venäläistä liiketoimintaympäristöä ennen hankkeiden
alkamista. Työ voidaan liittää käynnissä oleviin
koulutusohjelmiin, kuten esim. FinRus-ohjelmaan,
tai kilpailuttaa erikseen ko. palveluja tarjoavien
kesken. Koulutus voisi sisältää myös osioita, joissa
tarkasteltaisiin koulutettavien omia hankkeita,
joiden valmistelua rahoitetaan pk-hanketuella.
Olisi syytä etsiä pk-yritysten hankevalmistelutuen 		
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Liite 1. Kyselylomake
Haastattelu- ja kyselylomake

1. Perustiedot

2. Hankesuunnittelu

Yrityksen nimi

Ketkä osallistuivat suunnitteluun, heidän vastuualueensa,
arviointinne suunnitteluvaiheen kestosta?

Haastateltavan henkilön nimi ja asema
Hankkeen tavoitteet eri aikavälillä?
Henkilön rooli hankkeessa
Mikä on hankkeen rooli yrityksenne strategiassa?
Yrityksen perustamisvuosi ja lyhyt historia
Miten arvioitte toimintaympäristöä Venäjällä ennen hanketta?
Kuvaus yrityksen toimialasta

□
□

3. Hanketyyppi ja toteutusajankohta
tuotanto:

Yrityksemme on
saanut tukea
kyseisenlaiseen
projektiin
(merkitse rasti, jos kyllä)

palvelut:

ja tuotanto- / palvelutoiminnoista

B. Selvitys /

2005 –2010
5 –9
10–
20–
50–

□
□
□
□
□

Projektin
toteutuksen
ajankohdat
(merkitse kk /
vuosi / vuodet)

A. Esiselvitys

Kuinka paljon yrityksessänne on työntekijöitä?

Alle

Tuen hakemisen
ja myönnön
ajankohdat
(merkitse kk /
vuosi/vuodet)

100–
200–
500–
Yli 		

□
□
□
□

liiketoimintasuunnitelma
C. Koulutus /
asiantuntijaprojekti

Missä yrityksenne kotipaikka sijaitsee?
Helsingissä
Muualla pk-seudulla
Muualla: uudellamaalla
Varsinais-Suomessa
Satakunnassa
Kanta-Hämeessä
Päijät-Hämeessä
Pirkanmaalla
Kymenlaaksossa
Etelä-Karjalassa

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Etelä-Savossa
Pohjois-Savossa
Pohjois-Karjalassa
Keski-Suomessa
Etelä-Pohjanmaalla
Keski-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjanmaalla
Kainuussa
Lapissa

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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4. Toteutuksen hyödyt ja vaikutukset
Seuraavassa taulukossa tiedustellaan hyötyjä,
joita yrityksenne on mahdollisesti saanut lähialuetukiprojektista
(tai -projekteista). Vastausohjeet:

Mahdollinen projektista saatu hyöty
• Yleisen ymmärryksen saaminen Venäjällä toimimista
koskien (esim. kulttuuri, sopimusten teko, verotus,
talousaluesäännöstö, työlait, tullit, lisensointi, sertifiointi)
• Niiden toimintatapojen oppiminen, jotka vallitsevat Venäjällä
oman toimialamme asiakkaiden keskuudessa
• Niiden toimintatapojen oppiminen, jotka vallitsevat Venäjällä
oman toimialamme alihankkijoiden keskuudessa
• Niiden toimintatapojen oppiminen, jotka vallitsevat
toimialaamme liittyvien muiden relevanttien toimijoiden kuten
kilpailijoiden keskuudessa (ei viranomaisten)
• Niiden toimintatapojen oppiminen, jotka vallitsevat Venäjällä
toimialaamme liittyvien viranomaisten keskuudessa
• Niiden toimintatapojen oppiminen, jotka ovat välttämättömiä
Venäjän harmaan talouden puitteissa toimimiselle tai
toimintaympäristössä selviämiselle
• Uusien markkinamahdollisuuksien tunnistaminen / löytäminen /
• Uusien markkinamahdollisuuksien arvioiminen
markkinapotentiaalin suhteen
• Uusien markkinamahdollisuuksien arvioiminen yrityksemme
omien vahvuuksien vs. heikkouksien / riskien suhteen
• Uusiin markkinamahdollisuuksiin tarttuminen
(implementointi projektin aikana)
• Jo aiemmin (ennen projektia) tunnistettujen / löydettyjen
markkinamahdollisuuksien arvioiminen markkinapotentiaalin
suhteen
• Jo aiemmin (ennen projektia) tunnistettujen markkina
mahdollisuuksien arvioiminen yrityksemme omien vahvuuksien
vs. heikkouksien / riskien suhteen
• Jo aiemmin tunnistettuihin markkinamahdollisuuksiin
tarttuminen (implementointi projektin aikana)
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Kyllä

Ei

Kommentit

Mahdollinen projektista saatu hyöty

Kyllä

Ei

Kommentit

• Sen oppiminen, mistä syistä johtuen aiemmat suomalaiset
tai muut ul komaalaiset yrittäjät ovat menestyneet tai
epäonnistuneet alallamme Venäjällä
• Yksittäisten potentiaalisten jälleenmyyjien tunnistaminen /
löytäminen
• Yksittäisten jälleenmyyjien arviointi niiden potentiaalin
suhteen (esim. halu ja kyky jälleenmyydä tuotettamme)
• Yksittäisten jälleenmyyjien arviointi niihin liittyvien riskien
suhteen
• Liikesuhteen konkreettinen luominen
yksittäisiin jälleenmyyjiin
• Yksittäisten potentiaalisten loppuasiakkaiden (”liidien”)
tunnistaminen / löytäminen
• Yksittäisten loppuasiakkaiden arviointi niiden potentiaalin
suhteen (esim. halu ja kyky ostaa tuotettamme)
• Yksittäisten loppuasiakkaiden arviointi niihin liittyvien
riskien suhteen
• Liikesuhteen konkreettinen luominen
yksittäisiin loppuasiakkaisiin
• Yksittäisten potentiaalisten alihankkijoiden
tunnistaminen / löytäminen
• Yksittäisten alihankkijoiden arviointi niiden potentiaalin
suhteen
• Yksittäisten alihankkijoiden arviointi niihin liittyvien suhteen
• Liikesuhteen konkreettinen luominen
yksittäisiin alihankkijoihin
• Yksittäisten potentiaalisten joint venture -kumppanien
tunnistaminen / löytäminen
• Yksittäisten joint venture -kumppanien arviointi
(potentiaali / riskit)
• Omistusjärjestelyn neuvottelu joint venture -kumppanien
kanssa
• Yksittäisten potentiaalisten yritysostokohteiden
tunnistaminen / löytäminen
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Mahdollinen projektista saatu hyöty

Kyllä

Ei

Kommentit

• Yksittäisten yritysostokohteiden arviointi (potentiaali / riskit)
• Yritysoston / jen konkreettinen suorittaminen
• Yksittäisten relevanttien viranomaisten tunnistaminen
• Konkreettinen suhteiden luominen viranomaisiin
• Yksittäisten potentiaalisten rekrytoitavien henkilöiden
löytäminen
• Konkreettiset yksittäiset rekrytoinnit
• Yksittäisten potentiaalisten konsulttien
tunnistaminen / löytäminen
• Yksittäisten kilpailijoiden tunnistaminen
omalla markkinallamme
• Yksittäisten kilpailijoiden analysoiminen

Oletteko mitanneet hankkeen tuloksia ja vaikutuksia

Muuttuivatko tietonne ja näkemyksenne liiketoiminta

sen toteutusaikana tai toteutuksen jälkeen? Miten?

ympäristöstänne Venäjällä hankkeen vaikutuksesta? Miten?

(esim. liikevaihdon kehitys, uusi markkina-alue, asiakkaiden /
kontaktien / verkostojen määrä / laatu, henkilöstön osaamisen

Muuttuivatko yrityksenne henkilöresurssit hankkeen kuluessa

kehittyminen tms.)

tai sen tuloksena, ja jos kyllä, miten?

Muuttuivatko Venäjä-liiketoimintanne tavoitteet / toimintanne

Vaikuttiko lähialueyhteistyön pk-valmistelutuen maantieteellinen

hankkeen vaikutuksesta? Miten?

rajaus toiminnan suunnitteluunne ja jos kyllä, miten?

Hankkeen vaikutuksesta…
• Selvitys / projekti, johon saimme lähialuetukea, oli yrityksemme
ensimmäinen kosketus Venäjään ja sen markkinoihin.
• Olimme jo ennen sitä projektia / selvitystä, johon saimme
lähialuetukea, tehneet selvityksiä Venäjällä
• Meillä oli jo ennen sitä projektia / selvitystä, johon saimme
lähialuetukea, liiketoimintaa Venäjällä.
• Saimme selvityksestä / projektista arvokasta tietoa tiettyjen
Venäjälle suuntautuvien uusien investointipäätösten tueksi.
• Saimme uusia partnereita Venäjältä selvityksen / projektin
aikana / vaikutuksesta
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Kyllä

Ei

Kommentit

Hankkeen vaikutuksesta…

Kyllä

Ei

Kommentit

• Loimme selvityksen / projektin aikana arvokkaita verkostokontakteja Venäjälle suuntautuvan liiketoimintamme tueksi.
• Selvitys / projekti johti tietyn Venäjälle suuntautuvan
investoinnin tekemiseen.
• Selvitys / projekti johti tietyn Venäjälle kaavaillun
investointiajatuksen hylkäämiseen.
• Selvitys / projekti johti tietyn Venäjälle suuntautuvan
liiketoiminnan käynnistymiseen.
• Selvitys / projekti johti tietyn Venäjälle suuntautuvan
liiketoiminnan laajentamiseen.
• Selvitys / projekti johti tietyn Venäjälle suuntautuvan
liiketoimintamme lopettamiseen.
• Selvitys / projekti johti yrityksemme Venäjän myynnin
käynnistymiseen.
• Selvitys / projekti johti yrityksemme Venäjän myynnin
laajenemiseen.
• Selvitys / projekti johti yrityksemme Venäjällä tapahtuvan
alihankinnan aloitukseen.
• Selvitys / projekti johti yrityksemme Venäjällä tapahtuvan
alihankinnan laajentumiseen.
• Selvitys / projekti johti siihen, että yrityksemme palkkasi
ensimmäiset työntekijänsä Venäjällä.
• Selvitys / projekti johti siihen, että yrityksemme palkkasi
lisää työntekijöitä Venäjälle.
• Olisimme tehneet selvityksen / projektin joka tapauksessa,
vaikka emme olisi saaneetkaan lähialuetukea.
• Yrityksellämme ei olisi ollut varaa toteuttaa selvitystä /
projektia ilman lähialuetukea.
• Lähialuetuen saamismahdollisuus antoi lisärohkaisua
yrityksemme Venäjälle suuntautuville toimille
• Lähialuetuen hakeminen kannusti / auttoi
johtoamme suunnittelemaan selvityksen / projektin
huomattavasti systemaattisemmin
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Millaisia kehitysvaikutuksia arvioisitte selvityksellä

Olitteko selvityksen aikana tai sen jälkeen Suomessa

ja toisaalta suunnitellulla toiminnalla olevan / olleen

ja lähialueilla toimiviin muihin rahoittajiin kuten:

kohdealueella?

– Nopef

– Sitra

– ELY-keskukset

– Luoteis -Venäjän rahasto Luvera

Millaisia ympäristövaikutuksia arvioisitte hankkeellanne

– Finnfund

– venäläisiin rahoituslaitoksiin, mihin?

olevan / olleen kohdealueella?

– Tekes

– johonkin muuhun, mihin?

Teittekö siihen liittyvää ympäristövaikutusten analyysia

Olitteko tietoinen em. rahoituslähteiden toiminnasta

jossain suhteessa?

ja niiden tarjoamista instrumenteista lähialueilla?

5. Lähialuetuen hakeminen
• Oli hankalaa tunnistaa etukäteen (suunnitelmavaiheessa)
työtehtäviä, joita selvitykseen / projektiin tulisi sisältymään.
• Oli hankalaa eritellä jälkikäteen (raportointivaiheessa)
työtehtäviä, jotka selvitykseen / projektiin sisältyivät.
• Oli hankalaa laskea etukäteen (suunnitelmavaiheessa)
työtunteja, joita selvitykseen / projektiin tulisi sisältymään.
• Oli hankalaa eritellä jälkikäteen (raportointivaiheessa)
työtunnit, jotka selvitykseen / projektiin sisältyivät.
• Oli hankalaa laskea etukäteen (suunnitelmavaiheessa)
mahdollisten alihankinta- / konsultointipalveluiden kustannuksia,
joita selvitykseen / projektiin tulisi sisältymään.
• Oli hankalaa eritellä jälkikäteen (raportointivaiheessa)
alihankinta- / konsultointipalveluiden kustannuksia,
jotka selvitykseen / projektiin sisältyivät.
• Oli hankalaa allokoida etukäteen (suunnitelmavaiheessa)
muita kustannuksia (esim. kuljetus-, matka-, materiaali- tms),
joita projektiin tulisi sisältymään.
• Oli hankalaa eritellä jälkikäteen (raportointivaiheessa)
muita kustannuksia (esim. kuljetus-, matka-, materiaali- tms),
joita projektiin sisältyi.
• Yrittäjän itsensä tai yrityksen ylimmän johdon projektiin
käyttämille työtunneille on ylipäänsä mahdoton laskea
tuntihintaa.
• Suunnitelman laatiminen lähialuetuen saamiseksi
”esiselvitykselle” oli hankalaa.
• Suunnitelman laatiminen lähialuetuen saamiseksi
”esiselvitykselle” työllisti johtoamme (tai yrittäjää itseään)
kohtuuttomasti.
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5. Lähialuetuen hakeminen

Kyllä

Ei

Kommentit

• Itse suunnitelman laatiminen lähialuetuen saamiseksi
”esiselvitykselle” vaati uuden työntekijän (tai konsultin)
palkkaamista.
• Suunnitelman laatiminen lähialuetuen saamiseksi
varsinaiselle ”hankeselvitykselle / liiketoimintasuunnitelmalle”
oli hankalaa.
• Suunnitelman laatiminen lähialuetuen saamiseksi
varsinaiselle ”hankeselvitykselle / liiketoimintasuunnitelmalle”
työllisti johtoamme (tai yrittäjää itseään) kohtuuttomasti.
• Itse suunnitelman laatiminen lähialuetuen saamiseksi
varsinaiselle ”hankeselvitykselle / liiketoimintasuunnitelmalle”
vaati uuden työntekijän (tai konsultin) palkkaamista.
• On ylipäänsä erittäin hankalaa vetää rajaa esiselvitystyön
ja liiketoimintasuunnitelman laatimistyön välille
• On ylipäänsä erittäin hankalaa vetää rajaa selvitystyön
(tiedon hankkimisen) ja liikesuhteiden solmimistyön
(bisneksentekemisen) välille
• Finnverasta sai tarvittaessa tukea suunnitelman
tekemiselle.
• Finnverasta sai tarvittaessa tukea raportointidokumentin
laatimiselle.
• Lähialuetuesta saatu rahallinen tuki / hyöty
kokonaisuudessaan oli huomattavasti sen hakemisesta
koituvaa vaivaa / haittaa suurempi.

Kuinka selkeänä ja toimivana pidätte pk-hankevalmistelutuen

Olisiko yhteistyö tai hanke toteutunut ilman UM:n

anomiseen ja käsittelyyn sekä ohjaamiseen liittyvää

pk-rahoitustukea?

työnjakoa UM:n ja Finnveran välillä?
Oliko tiedossanne muita rahoituslähteitä, joilla olisitte voinut
Miten haluaisitte kehittää pk-hankevalmistelutukea

rahoittaa hanketta?

– sisällöllisesti, laadullisesti ja määrällisesti
– sen hallinnointia

Muita kehittämisehdotuksia, muita kommentteja?

Mistä saitte tiedon UM:n lähialueyhteistyön
pk-hankevalmistelun rahoitusmahdollisuudesta?
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Liite 2. Evaluointikysymykset koskien pk-yritysten hankevalmistelutukea
(ote tehtävänkuvauksesta)
Suomalaisten pk-yritysten hankevalmistelutuki –
lisäkysymykset:
Toiminnan tarkoituksenmukaisuus; arvioidaan

Toiminnan vaikutukset; arvioidaan

• missä määrin suomalaisten pk-yritysten hankevalmistelu-

• miten hankkeen toteuttaja kokee, että lähialue on hyötynyt

tuen tavoitteet tukevat lähialueyhteistyön yleisiä tavoitteita

hankkeesta

• missä määrin lähialueyhteistyövaroista maksettavan tuen

• minkälaisia työllisyysvaikutuksia hankkeella on ollut

määrä on yrityksissä koettu tarkoituksenmukaiseksi

Suomessa / Venäjällä

(prosentuaalisesti / absoluuttisesti)

• mikä on ollut hankkeen tai Venäjälle etabloitumisen

• missä määrin pk-hankevalmistelutuen maantieteellinen

vaikutus tukea saaneen yrityksen taloudelliseen tilanteeseen

rajaus lähialueisiin on yrityksissä koettu tarkoituksen

• ovatko hankkeen aikana tehdyt selvitykset johtaneet

mukaiseksi

kaupalliseen toimintaan
• miten yritykset ovat huomioineet hankeselvitysten ja

Toiminnan tehokkuus; arvioidaan

mahdollisesti käynnistetyn / käynnistettävän tuotannollisen
toiminnan ympäristövaikutukset

• miten ohjelman hallinnointi on koettu yrityksissä
(hakuprosessin ”helppous”, hakemusten käsittelyaika,

Toiminnan koherenssi / täydentävyys / lisäarvo; arvioidaan

raportointiohjeet)
• missä määrin pk-hankevalmistelutuen hallintoelinten

• miten pk-hanketuen toiminta on täydentänyt samalla

tehtävänjako on selkeä ja tehokas

alalla toimivien muiden rahoittajien (Nopef, TE-keskukset,

• mistä yritykset ovat saaneet tiedon määrärahasta;

Tekes, Finnfund, Luoteis -Venäjän rahasto Luvera, muut)

miten ohjelman tiedotustoimintaa voitaisiin tehostaa

ohjelmien toteutusta

Toiminnan tuloksellisuus; arvioidaan
• ovatko pk-hankevalmistelutuki ja sen kautta rahoitetut
hankkeet saavuttaneet niille asetetut tavoitteet
• missä määrin saatu tuki on johtanut yritysten pysyvään
etabloitumiseen Venäjälle; onko etabloitumisessa onnistuttu
paremmin tietyillä toimialoilla? Onko vaikeuksia ilmennyt
joillain tietyillä toimialoilla?
• mikä on ollut avustuksen merkitys erikokoisissa yrityksissä;
ovatko tulokset olleet erilaisia riippuen tukea saaneen
yrityksen koosta?
• mistä syistä etabloitumisesta on mahdollisesti luovuttu?
• Mitkä ovat olleet ongelmia yleisellä tasolla?
• minkälaisia kokemuksia tukea saaneilla yrityksillä on
Venäjällä toimimisesta eri sidosryhmien kanssa 		
(paikalliset yritykset, yhteistyöyritykset, rahoituslaitokset,
viranomaiset yms.); miten yritykset kuvaavat mahdollisten
venäläisten yhteistyöyritysten sitoutumista hankkeeseen
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