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1. Lähtötilanne 
 

Venäjän läheisyys nähdään Pohjois-Karjalassa merkittävänä mahdollisuutena. Pitkäaikaiset kauppasuhteet, 

yritysten ja muiden toimijoiden laaja-alainen Venäjä-osaaminen1 ja ihmisten luonteva arkinen 

kanssakäyminen rajan yli ovat vahvuuksia, jotka luovat vankan pohjan kehittää rajanylittävää yhteistyötä eri 

sektoreilla. Maakunnassa on vahvaa henkistä pääomaa rajan ylittävään yhteistyöhön, kuten vilkas kulttuuri-

, kunta- ja kansalaisjärjestöyhteistyö ja ortodoksisuuden sekä karjalan kielen ja kulttuurin vaaliminen rajan 

molemmin puolin. 

Rajojen avauduttua 1990-luvun alussa käynnistyi vilkas monialainen rajan ylittävä yhteistyö Venäjän 

lähialueiden ja erityisesti Karjalan tasavallan kanssa. Pohjois-Karjalaan onkin keskittynyt monialaista ja 

korkeatasoista Venäjä-asiantuntemusta ja –osaamista erityisesti metsäbiotalouden, Venäjän 

yhteiskunnallisen muutoksen, raja-alueiden kehityksen, fotoniikan, ympäristönsuojelun, kulttuurin ja 

matkailun aloilla. Maakunnan Venäjä-toimijat ovat kokeneita kansallisten ja kansainvälisten Venäjään 

liittyvien TKI-hankkeiden toteuttajia.  

Maakunnan yrityksille Venäjä on ollut jo pitkään yksi tärkeimmistä vientimaista. Vuonna 2018 Venäjä-viennin 

arvo oli 124 miljoonaa euroa Venäjän ollessa neljänneksi tärkein vientimaa Kiinan, Ruotsin ja Saksan jälkeen. 

Yli 70 % viennistä oli metalliteollisuuden tuotteita. Venäjä-vientiä harjoittaa noin 30 yritystä, ja tavoitteena 

on lisätä vientiyritysten määrää lähivuosina. 

Maakunnan saavutettavuus on yksi sen elinkeinojen ja muun kehityksen keskeinen lähtökohta (kuva 1). 

Kansainvälisen ja kansallisen saavutettavuuden kannalta tärkeimmät tieliikenteen väylät ovat valtatiet 6, 9 ja 

23 sekä rautatieliikenteessä maakunnan läpi kulkeva Karjalan rata ja ratayhteys Venäjälle. Hyvät edellytykset 

Venäjä-kaupalle ja vilkkaalle yhteistyölle luo Niiralan kansainvälinen rajanylityspaikka, jossa on sekä 

maantien että rautatien rajanylityspaikka. Joensuun ja Puhoksen (Kitee) syväsatamista ja muualta Itä-

Suomen sisävesiltä voi Vuoksen vesistön (Saimaan järvialue) ja Saimaan kanavan kautta liikennöidä jopa 2500 

tonnin lastauskykyiset alukset Venäjän sisävesien ja Keski-Euroopan satamiin. Joensuun lentoaseman hyvä 

vuorotiheys Helsinkiin ja sujuvat matkaketjut aamuin illoin kansainvälisille yhteyksille ovat elintärkeitä. 

 

 

Kuva 1. Pohjois-Karjalan kartta. 

 
1 Venäjä-osaaminen tarkoittaa Venäjään liittyvää kulttuuriosaamista; so. tietoon ja kokemukseen perustuva kyky (1) 
toimia tehokkaasti venäläisessä kulttuurisessa kontekstissa ja/tai (2) olla tehokkaasti vuorovaikutuksessa venäläisten 
kulttuurien edustajien kanssa. (Kari Bogdanoff 2017, soveltanut Eira Varis) 
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2. Miksi Pohjois-Karjala 
 

 

Kuva 2. Pohjois-Karjalan vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä. 

 

Pohjois-Karjala on hyvä paikka asua, työskennellä ja yrittää (kuva 2). Puhdas luonto runsaine metsineen ja 

vesistöineen ja toisaalta kehittynyt asumisen ja liikkumisen infrastruktuuri tarjoavat monipuoliset asumisen 

ja harrastamisen vaihtoehdot kaupunkiasumisesta luonnonläheiseen maaseutuasumiseen. Toimivat 

liikenne- ja tietoliikenneyhteydet tarjoavat erinomaiset edellytykset joko fyysisille tai digitaalisille 

tapaamisille ja monipaikkaiselle työskentelylle. Laadukkaat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, hyvin 

järjestetty lasten päivähoito sekä kansainvälistä tunnustusta saanut suomalainen koulujärjestelmä luovat 

turvallisen asuin- ja elinympäristön kaikenikäisille maakunnan asukkaille. Kattavat julkiset kulttuuripalvelut 

(teatterit, orkesterit, museot, taideoppilaitokset, kirjastot) sekä aktiivinen paikallinen kulttuuri- ja liikunta-

alan järjestötoiminta lisäävät alueen elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Pohjoiskarjalaisuuden 

ydintä ovat avoimuus, aidot ihmiset, yhteisöllisyys ja pyrkimys, että ketään ei jätetä yksin.  

Paitsi luonnostaan ja ihmisistään, Pohjois-Karjala tunnetaan myös vahvasta yrityssektorista ja 

yrittäjäystävällisyydestä. Maakunnan tärkeimmät tuotannolliset alat ovat metsäbiotalous ja 

teknologiateollisuus, jossa vahvimpia aloja ovat koneiden ja laitteiden valmistus sekä metallituotteiden 

valmistus. Vuonna 2021 avautuva uusi fotoniikkakeskus Photonics Business and Research Center Joensuu 
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vahvistaa entisestää Joensuun seudun merkitystä yhtenä Suomen merkittävimmistä ja kansainvälisimmistä 

fotoniikka-alan keskittymistä. Muita merkittäviä kasvualoja ovat kaivannaistoiminta, elintarvikkeiden 

tuotanto ja matkailu.  

Venäjän läheisyys nähdään Pohjois-Karjalassa merkittävänä mahdollisuutena niin elinkeinoelämän kuin 

monipuolisen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteistyön kannalta unohtamatta ihmisten luontevaa arkista 

kanssakäymistä rajan yli. Tiesitkö, että Joensuusta on maanteitse lyhyempi matka Karjalan tasavallan 

pääkaupunkiin Petroskoihin (364 km, 281 000 as.) ja Pietariin (395 km, 5,4 milj. as) kuin Helsinkiin (438 km, 

655 000 as.)?  

Pohjois-Karjala on myös korkeatasoinen, monipuolinen ja kansainvälinen koulutuksen ja tutkimuksen 

maakunta. Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisin tiedeyliopisto, joka tarjoaa tutkinto-opetusta 100 

pääaineessa ja neljä tiedekuntassa: filosofinen, luonnontieteet ja metsätieteet, terveystieteet ja 

kauppatieteet. Yliopiston Joensuun ja Kuopion kampusalueilla on yhteensä 15 500 tutkinto-opiskelijaa, 17 

700 aikuisopiskelijaa ja 2 700 työntekijää. Joensuun kampuksen välittömässä läheisyydessä toimii Business 

Joensuun Tiedepuisto, joka tarjoaa korkeatasoisia tila- tapahtumapalveluita päivittäin 120 yritykselle ja 

organisaatiolle ja 2 500 ihmiselle. Lisätietoa muista Venäjä-yhteistyön organisaatoista löydät luvusta 4.1. 

Verkostot. 

 

3. Tarve 
 

Huolimatta maakunnan toimijoiden pitkäaikaisesta ja monialaisesta Venäjä-yhteistyöstä, maakunnan 

Venäjä-osaamisen tunnettuutta voidaan parantaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Kuitenkin jo nyt 

esimerkiksi Venäjän metsäsektorin tutkimuksessa ja asiantuntemuksessa Pohjois-Karjalassa on kiistatta 

vahvin osaaminen Suomessa. 

Pohjois-Karjala tunnetaan rajan takana Karjalan tasavallassa jo hyvin ja yhteistyö on vilkasta. Yhteistyön 

lisääminen myös muiden Venäjän alueiden kanssa avaa uusia mahdollisuuksia. Pietarin läheisyyden sekä 

Pietarin ja Helsingin välisten hyvien liikenneyhteyksien sekä Kaakkois-Suomen useiden kansainvälisten 

rajanylityspaikkojen vuoksi valtaosa venäläisistä matkailijoista suuntaa pääkaupunkiseudulle sekä Etelä-

Karjalaan ja Kymenlaaksoon.  Venäjän ja Karjalan tasavallan liikenneyhteyksien kehittyminen, rajanylitysten 

helpottuminen sekä tiiviimpi matkailuyhteistyö rajan yli auttavat Pohjois-Karjalaa myös muiden sektoreiden 

yhteistyön kehittymistä Venäjän eri alueiden kanssa. 

Pohjois-Karjalassa tehdään Venään liittyvää maailmanluokan tutkimusta, mutta tutkimuksen ja alueen 

elinkeinoelämän yhteistyö kaipaa uusia muotoja. Tutkijat, yritykset ja muut eri alojen toimijat yhdessä 

määrittävät tutkimusaiheita ja kehittävät uusia tapoja hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa ja luoda uutta. 

Näin elinkeinoelämän tarpeet tulevat paremmin mukaan tutkimukseen. Lisäksi tulee luoda konsepti, jossa 

yritys-tutkimusyhteistyöhön saataisiin rahoitusta. 

Pohjois-Karjalan vahvuus on maakunnan toimijoiden tiivis, toimiva yhteistyö. Pohjois-Karjalan keskeisistä 

Venäjä-yhteistyön toimijoista koostuva Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman Pokat 2021 Venäjäryhmä päätti 

tarttua toimeen Venäjän läheisyyden tarjoamien mahdollisuuksien entistä paremmaksi hyödyntämiseksi. 

Maakunnassa oleva eri alojen Venäjä-osaaminen ja -asiantuntemus on nyt koottu yhteisen sateenvarjon ja 

toimintakonseptin ”RussiaHUB North Karelia” alle.  

RussiaHUB North Karelia missiona on vahvistaa eri alojen toimijoiden ja niiden yhteistyökumppaneiden 

menestymistä auttamalla niiden Venäjään liittyvissä tieto-, koulutus-, kehittämis- ja rahoitustarpeissa.  
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Toiminnan kohderyhminä ovat yritykset, viranomaiset, järjestöt, yhteisöt, muut organisaatiot ja yksityiset 

henkilöt. 

RussiaHUB North Karelian toiminnan myötä 

• maakunta ja sen Venäjä-osaaminen ja -asiantuntemus profiloituvat kansallisesti ja kansainvälisesti 

• maakunnan Venäjä-asiantuntemus ja -tutkimus palvelevat paremmin maakunnan vientiyrityksiä ja 

muita toimijoita 

• maakunnan toimijat luovat hyödyllisiä yhteistyösuhteita ja verkostoja uusien potentiaalisten 

Venäjän alueiden viranomaisten, yritysten, organisaatioiden ja ihmisten kanssa 

• venäläisten ja kansainvälisten yritysten ja investoijien kiinnostus Pohjois-Karjalaa kohtaan lisääntyy 

• Venäjä-osaamispolku vahvistuu varhaiskasvatuksesta täydennyskoulutukseen asti 

• maakunnan elinvoima vahvistuu 

 

4. Toimintakonsepti 
 

RussiaHUB North Karelian palvelut on ryhmitelty viiteen kokonaisuuteen: verkostot, neuvonta, rahoitus, tieto 

ja osaaminen, viestintä ja markkinointi sekä (kuva 3). 

 

 

Kuva 3. RussiaHUB North Karelian palvelut 

 

4.1. Verkostot 
 

RussiaHUBin toiminnan ideana on, että sen toimijoiden ja verkostojen osaaminen on RussiaHUBin 

asiakkaiden käytettävissä Venäjään liittyvissä tieto-, osaamis-, kehittämis- ja rahoitustarpeissa. Samalla 

kehittyvät myös toimijoiden sisäiset verkostot ja yhteistyö. RussiaHUB North Karelian toimijat (sisäkehä) ja 

verkostoja (ulkokehä) on esitetty kuvassa 4. 

Russia 
HUB North 

Karelia

Verkostot

Neuvonta

Rahoitus
Tutkimus ja 
osaaminen

Viestintä ja 
markkinointi
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Kuva 4. RussiaHUB North Karelian toimijat ja verkostoja. 

 

Maakunnan keskeiset Venäjä-toimijat edustavat tutkimusta, koulutuksen kaikkia asteita, yritystoiminnan 

edunvalvonta- ja kehittämisorganisaatioita, valtio- ja kuntasektoria sekä järjestökenttää. Lisätietoa 

organisaatiosta ja niiden tarjoamista Venäjä-palveluista yhteystietoineen löydät alla olevista linkeistä. 

Tutkimus ja koulutus: 

• Luonnonvarakeskus (LUKE) 

• Itä-Suomen yliopisto 

• Karelia-ammattikorkeakoulu 

• Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria 

• Itä-Suomen koulu 

Yritystoiminnan edunvalvonta- ja kehittämisorganisaatiot: 

• Business Joensuu 

• Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI 

• Pohjois-Karjalan kauppakamari 

Valtio- ja kuntasektori, maakunnan matkailun kehittäminen ja markkinointi: 

• Pohjois-Karjalan ELY-keskus 

• Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 

• Joensuun kaupunki 

• VisitKarelia Oy  

Muut asiantuntijaorganisaatiot: 

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus 

https://www.russiahub.fi/luonnonvarakeskus/
https://www.russiahub.fi/ita-suomen-yliopisto/
https://www.russiahub.fi/karelia-ammattikorkeakoulu/
https://www.russiahub.fi/riveria/
https://www.russiahub.fi/ita-suomen-koulu/
https://www.russiahub.fi/business-joensuu/
https://www.russiahub.fi/keski-karjalan-kehitysyhtio/
https://www.russiahub.fi/kauppakamari/
https://www.russiahub.fi/ely-keskus/
https://www.russiahub.fi/maakuntaliitto/
https://www.russiahub.fi/visitkarelia/
https://www.russiahub.fi/kansanterveyden-keskus/
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Pohjois-Karjalan vahvuus on maakunnan toimijoiden tiivis, toimiva yhteistyö ja useat yhteistyöryhmät, 

esimerkkinä Pokat-maakuntaohjelman 12 teema- ja asiantuntijaryhmää. Toimijoilla on laajat kotimaiset ja 

kansainväliset yhteistyöverkostot, joita voidaan hyödyntää. Kotimaisista verkostoista voidaan mainita: 

Ulkoministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Rajavartiolaitos, Tulli, Aleksanteri-instituutti, Savonia-

amk, Suomi–Venäjä-seura, Visit Finland, Suomalais-Venäläinen kauppakamari. Pohjois-Karjalan kannalta 

keskeisiä kansainvälisiä yhteistyöfoorumeita ovat Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan sekä 

Karjalan tasavallan muodostama yhteistyöalue Euregio Karelia sekä Suomen sekä Luoteis-Venäjän, Ruotsin 

ja Norjan pohjoisimpien alueiden välinen yhteistyöelin Barentsin alueneuvosto. Muita yhteistyöverkostoja 

ovat mm. Euroopan raja-alueiden liitto AEBR, Raja-alueiden tutkimuksen yhdistys ABS ja Itä-Suomen 

yliopiston Venäjä- ja rajakeskus VERA. 

 

4.2. Neuvonta 
 

RussiaHUB:n toimijat neuvovat Venäjä-yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä. Voitte olla yhteydessä kehen 

tahansa RussiaHUBin yhteyshenkilöön mieltä askarruttavissa Venäjä-asioissa – yhteystiedot löytyvät luvusta 

5. Jos emme itse tiedä vastausta, niin etsimme oikean henkilön vastaamaan laajasta 

yhteistyöverkostostamme. 

 

4.3. Rahoitus 
 

RussiaHUBin toimintaan pyritään löytämään aina sopivin rahoitusmalli, tehtävän ja toimeksiannon mukaan. 

Pienet tehtävät voidaan hoitaa RussiaHUBin toimijoiden omin varoin, mutta suurempiin toimeksiantoihin ja 

hankkeisiin etsitään asiakkaan kanssa yhdessä sopivin rahoituslähde. Kukin RussiaHUBin toimija määrittelee 

itse, mitä tehtäviä se voi hoitaa ns. virkatyönä.  

Keskeisiä yritystoiminnan, alueellisen kehittämisen ja ulkorajayhteistyön kehittämisen rahoitusvälineitä on 

koottu taulukkoon 1.  

Taulukko 1. Yritystoiminnan, alueellisen kehittämisen ja ulkorajayhteistyön kehittämisen rahoitusvälineitä 

Pohjois-Karjalassa. 

 

 

Yritysten kehittämis- ja investointirahoitus

•Ely-keskus, avustus kehittämiseen jopa 50 %

•Ely-keskus, avustus investointeihin jopa 35 %

•TE-keskus, starttiraha

•Start Up –rahasto Joensuu

Muu rahoitus

•EARK-rahasto ja ESR-rahasto

•Alueellisen kehittämisen määräraha

•Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

•Karelia CBC-, Kolarctic- ja Kaakkois-Suomi-
Venäjä –ohjelmat

•Interreg Itämeri -ohjelma

•Pohjoinen Periferia ja Arktinen -ohjelma

•Barents-yhteistyön rahoituslähteet

•Cultura Juhlarahasto, säätiöt ja muut 
kulttuuri- ja tiedeyhteistyön rahoituslähteet

https://um.fi/etusivu
https://tem.fi/etusivu
https://raja.fi/etusivu
https://tulli.fi/etusivu
https://www2.helsinki.fi/fi/aleksanteri-instituutti
https://www.savonia.fi/
https://www.savonia.fi/
https://suomivenajaseura.fi/
https://www.visitfinland.com/
https://www.svkk.fi/
https://www.euregiokarelia.com/
https://www.barentscooperation.org/en
https://www.aebr.eu/
https://absborderlands.org/about-2/
https://www.uef.fi/fi/yksikko/vera-keskus
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Pohjois-Karjalan ELY-keskus myöntää kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja 

investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii 

kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen. Starttiraha on aloittavan yrittäjän 

tuki. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen 

arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. 

Start Up -rahasto Joensuu auttaa starttivaiheen yrityksiä kasvamaan, työllistämään ja kansainvälistymään. 

Toimialarajoituksia ei ole asetettu, pääfokus on digitalisaatioon, metsäbiotalouteen sekä materiaaleihin ja 

innovatiiviseen teknologiaan liittyvässä yrittäjyydessä. Kohdeyritysten on toimittava Joensuussa, haluttava 

sijoittua Joensuuhun tai niillä on oltava operatiivisen toiminnan tasolla yhteys Joensuun seudulle. 

EU:n uuden ohjelmakauden 2021–2027 Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelma on ”Uudistuva ja osaava 

Suomi 2021–2027”. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston 

(ESR) toimenpiteitä. Sillä tuetaan muun muassa pk-yritystoiminnan investointeja ja kehittämistä (yritykset), 

TKI-toimintaa (koulutus-, kehittämis- ja tutkimusorganisaatiot, kunnat), työllisyyttä (työnhakijat) ja 

koulutusta (kaikki työikäiset). Lisäksi ohjelmalla ehkäistään syrjäytymistä ja köyhyyttä (vähävaraiset ja lapset). 

Ohjelman tukitaso tulee olemamaan samaa tasoa kuin nykykaudella eli noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. 

Ohjelman on tarkoitus käynnistyä loppuvuodesta 2021.  

Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut maakuntien liittojen käyttöön kansallisen määrärahan alueiden 

kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen. Rahoitusvälineestä käytetään lyhennettä AKKE (Alueellisen 

kehittämisen määräraha).   

Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston tarkoituksena on edistää maakunnan henkistä ja taloudellista kehitystä 

ja toimeliaisuutta. Tulevaisuusrahaston hankkeet ovat yleensä kehittämis- ja selvityshankkeita, maakunnan 

markkinointia ja näkyvyyttä edistäviä ja maakuntaohjelma POKAT:n tavoitteita toteuttavia. Rahaston 

vuosittain käytettävissä oleva potti on 750 000 euroa ja sillä on rahoitettu noin 50 uutta hanketta.  

Suomen ja Venäjän välisellä rajalla on vuosina 2014–2020 toteutettu kolmea EU:n ulkorajayhteistyöohjelmaa 

(ENI CBC): Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi -Venäjä. Karelia CBC -ohjelman toteutusalueita ovat Suomessa 

Pohjois-Karjala, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavalta Venäjällä. Ohjelmasta on tuettu mm. 

rajanylittävää yritysyhteistyötä, monipuolisten kulttuuripalveluiden kehittämistä, asuin- ja työympäristön 

parantamista sekä ohjelma-alueen kansainvälisten rajanylityspaikkojen toimivuuden parantamista. Osa 

ohjelman hankkeista jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. 

Pohjois-Karjala on ollut liitännäisalue Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC 2014–2020 –ohjelmassa, joka on 

mahdollistanut rahoituksen hakemisen myös tästä eteläisemmän alueen ohjelmasta. Lisäksi 

pohjoiskarjalaiset toimijat ovat voineet osallistua pohjoisen Kolarctic CBC –ohjelman hankkeisiin, jos ne ovat 

liittyneet Barents-yhteistyöhön. 

EU:n ohjelmakauden 2021–2027 ulkorajayhteistyöohjelmien valmistelu on käynnistynyt. Uuden Karelia CBC-

ohjelman alustaviksi toimintalinjoiksi on valittu kilpailukykyinen aluetalous, ympäristö, matkailu ja kulttuuri 

sekä ihmisten kohtaamiset. Ohjelma-alue tulee olemaan nykyisen ohjelman ydinalue eli Pohjois-Karjala, 

Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Karjalan tasavalta. Hankkeissa voi olla partnereita myös ohjelma-alueen 

ulkopuolelta. Uuden ohjelman hankehakujen arvioidaan käynnistyvän vuonna 2023.  

Luoteis-Venäjän alueita on mukana sekä Interreg-Itämeren alueen ohjelmassa että Pohjoinen Periferia ja 

Arktinen ohjelmassa. Kumpikaan ohjelmista ei rahoita kahdenvälistä yhteistyötä venäläisten toimijoiden 

kanssa, vaan laajemmassa kansainvälisessä yhteistyössä toteuttavia kehittämishankkeita. Interreg Itämeren 

alueen ohjelman sisällöissä korostuvat Itämeren alueen mahdollisuudet sekä mereen liittyvät 

erityiskysymykset. Pohjoinen Periferia ja Arktinen -ohjelman fokus on pohjoisissa, harvaanasutuissa, 
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ilmastollisesti sekä saavutettavuuden kannalta haasteellisissa alueissa, joilla on kuitenkin sekä runsaat 

luonnonvarat että rikas kulttuuriperintö. Arktisuus nousee esille ohjelman erityiskysymyksenä. Ohjelmien 

ensimmäisten hakukierrosten odotetaan avautuvan vuoden 2021 lopussa. 

Cultura Juhlarahasto jakaa apurahoja venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun, opettamiseen tai tutkimiseen 

kerran vuodessa. Seuraava haku on syksyllä 2021. Apurahaa voivat hakea kaikki suomalaiset tai Suomessa 

asuvat tai toimivat yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt (esimerkiksi koululaiset, opiskelijat, opettajat, 

tutkijat, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja järjestöt). 

Muita rahoituslähteitä kulttuurialan yhteistyöhön Venäjän kanssa löytyy suomalais-venäläisen 

kulttuurifoorumin sivuilta, ks. luku 6. 

Monenkeskiseen Barents-yhteistyöhön on saatavissa tukea eri rahoitusmekanismeista. Tärkeimmät 

rahoituslähteet ovat Barents-maiden kansalliset ja alueelliset budjetit, erilaiset EU-ohjelmat ja 

Pohjoismaiden ministerineuvosto. Esimerkiksi Suomen ulkoministeriön hallinnoimalla Itämeren, Barentsin ja 

arktisen alueen yhteistyön määrärahalla (IBA) tuetaan kansallisia tavoitteita Itämeren alueen yhteistyössä 

sekä Suomen arktisen strategian ja hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa. Tämän lisäksi kansainväliset 

rahoituslaitokset tarjoavat rahoitusta alueen investointihankkeisiin. Tärkeimmät rahoituslähteet Barentsin 

yhteistyöhankkeiden rahoitukseen löytyvät luvusta 6. 

 

4.4. Tieto ja osaaminen 
 

Maakunnan tutkimus, koulutus- ja kehittämisorganisaatioilla on kertynyt vuosikymmeniä kestäneen Venäjä- 

ja kansainvälisen yhteistyön ansiosta vahva osaaminen palvella yrityksiä, organisaatiota ja ihmisiä 

moninaisissa tarpeissa. Maakunnan toimijoiden tutkimuksen ja koulutuksen vahvoja Venäjä-osaamisaloja ja 

kehittämisen palveluita on koottu taulukkoon 2. 

Taulukko 2. RussiaHUB North Karelian toimijoiden tarjoamia tiedon ja osaamisen palveluita. 

 

 

Tutkimus

•Venäjän metsäsektori ja 
metsätietopalvelu

•Venäjän yhteiskunta, ympäristö, 
kulttuurit ja politiikka

•EU:n naapuruus, rajat ylittävä ja 
alueellinen yhteistyö 

•Maahanmuutto ja 
muuttoliikkeet

•Terveys- ja hyvinvointi

•Tilaustutkimukset ja -selvitykset

•Markkinaselvitykset

•Venäjä- ja rajatutkimuskeskus 
VERA sekä Karjalan 
tutkimuslaitos

Koulutus

•Itä-Suomen koulu: 
esiopetuksesta lukioon

•Karelia AMK: Venäjän kieli, 
Degree Programme in 
International Business (BBA), 

•UEF: Venäjän kieli, kulttuuri ja 
yhteiskunta: perus-, jatko- ja 
täydennyskoulutus

•UEF: Karjalan kieli ja kulttuuri

•UEF: Venäjän metsäsektori, 
kestävä metsätalous

•Yritysten 
ajankohtaiskoulutukset

•Asiantuntijaluennot, webinaarit, 
seminaarit, konferenssit

•Koulutusvienti

•Maahanmuuttajien 
työllistymisen tukeminen

Kehittäminen

•Venäjä-kaupan yritysneuvonta, 
logistiikka ja matkailu

•Vienninedistämismatkojen ja 
Venäjä-tapahtumien 
järjestäminen

•Kumppanuuksien ja verkostojen 
luominen

•Yritysneuvonta, myös venäjäksi

•Liiketoiminnan käynnistäminen 
Suomessa

•Liiketoiminnan kehittäminen

•Rahoitusneuvonta

•Rekrytointi- ja osaajapalvelut

• Venäjä-yhteistyön operatiiviset 
alustat ja hankkeet (Euregio 
Karelia, Karelia CBC-ohjelma)
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Näiden palveluiden avulla voidaan löytää ratkaisuja asiakkaiden erilaisiin tutkimus-, selvitys-, koulutus- ja 

kehittämistarpeisiin. Asiakkaina voivat olla sekä suomalaiset, venäläiset että muut ulkomaiset yritykset ja 

organisaatiot. Kunkin tehtävän toteutukseen RussiaHUBin toimijat etsivät parhaat asiantuntijat sekä omista 

organisaatiostaan että omista verkostoistaan. 

Pohjois-Karjalassa venäjän kielen ja kulttuurin opiskelu on mahdollista esiopetuksesta yliopistoon asti. Sen 

lisäksi on tarjolla venäjän kieleen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvää jatko- ja täydennyskoulutusta. Myös 

alueen kansalaisopistot järjestävät venäjän kielen alkeis-, perus- ja jatkokursseja. Itä-Suomen yliopistossa on 

karjalan kielen ja kulttuurin vapaa sivuainekokonaisuus. Vuoden 2021 syksystä alkaen sen avoimen yliopiston 

tarjontaan kuuluu myös karjalan kielen perusopinnot. 

 

4.5. Viestintä ja markkinointi 
 

RussiaHUB:n viestinnän ja markkinoinnin tavoitteena on tehdä Pohjois-Karjalassa oleva laaja Venäjä-

asiantuntemus ja Venäjä-yhteistyö näkyväksi. Kattava ja oikea-aikainen viestintä tuo esiin Venäjä-yhteistyön 

mahdollisuuksia ja palvelee maakunnan yrityksiä, organisaatiota ja asukkaita sekä niiden 

yhteistyökumppaneita hyötymään paremmin rajan ja Venäjän läheisyydestä. 

Toiminnan muotoja voivat olla  

• RussiaHUB North Karelian, sen toimijoiden ja yhteistyökumppanien viestintäkanavat: verkkosivut, 

printti- ja sosiaalinen media 

• tapahtumat: seminaarit, konferenssit, webinaarit, työpajat, yleisötilaisuudet 

• kampanjat 

• asiantuntijapankki, johon kootaan eri alojen Venäjä-asiantuntijoita median, viranomaisten, yritysten, 

oppilaitosten ja muiden hyödynnettäväksi (ei-julkinen, tiedot yhteyshenkilöiden kautta ks. luku 5) 

 

5. Yhteystiedot 
 

Otahan rohkeasti yhteyttä mieltä askarruttavissa kysymyksissä niin jutellaan lisää! 

Lisätietoa löydät nettisivuiltamme https://www.russiahub.fi   

 

Timo Leinonen 
 

Matti Vuojärvi Joni Virkkunen Sanna Iskanius Tarja Raninen-
Siiskonen 

yhteyspäällikkö 
Pohjois-Karjalan 
maakuntaliitto 
 

toimitusjohtaja 
Pohjois-Karjalan 
kauppakamari 

tutkimuspäällikkö 
Itä-Suomen 
yliopisto, Karjalan 
tutkimuslaitos 

koulutusjohtaja 
Itä-Suomen 
yliopisto, Jatkuvan 
oppimisen keskus 

museonjohtaja 
Joensuun kaupunki 

050 463 1424 
 

0500 170 600 050 442 4469 050 382 3801 050 405 9079 

timo.leinonen@ 
pohjois-karjala.fi 
 

matti.vuojärvi@ 
kauppakamari.fi 

joni.virkkunen
@uef.fi 

sanna.iskanius
@uef.fi 

tarja.raninen-
siiskonen@joensuu.fi 

https://www.russiahub.fi/
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RussiaHUBin 
toiminnan 
koordinointi 

erityisesti 
yritysyhteistyö 

erityisesti 
tutkimusyhteistyö 

erityisesti 
koulutusyhteistyö 
ja järjestötoiminta 

erityisesti 
kulttuuriyhteistyö 

 

6. Hyödyllisiä linkkejä 
 

Barentsin alueneuvosto 

Barents-ohjelma 2019-2023 

Euregio Karelia 

Euregio Karelia yhteistyöstrategia 2021-2027  

Euroopan raja-alueiden liitto AEBR 

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2021 

Pohjois-Karjalan strategia 2040 

Raja-alueiden tutkimuksen yhdistys ABS 

Venäjä- ja rajakeskus VERA 

 

Rahoitus: 

Alueellisen kehittämisen määräraha (AKKE) 

Barents cooperation project funding 

Cultura Juhlarahasto 

Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön määräraha (IBA) 

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelma 

Karelia CBC-ohjelma 

Kolarctic CBC -ohjelma 

Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 

Starttiraha TE-keskus 

Start Up -rahasto Joensuu 

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi 

Yrityksen kehittämisavustus ELY-keskus 

 

https://www.barentscooperation.org/en
https://www.barentsinfo.fi/beac/docs/Barents_program_2019-2023_adopted_24_May_2018.pdf
https://www.euregiokarelia.com/
https://www.euregiokarelia.com/web/euregiokarelia/yhteistyostrategia2021-2027
https://www.aebr.eu/
https://www.pohjois-karjala.fi/pokat2021
https://www.pohjois-karjala.fi/web/guest/strategia2040
https://absborderlands.org/about-2/
https://www.uef.fi/fi/yksikko/vera-keskus
https://www.pohjois-karjala.fi/akke
https://www.barentscooperation.org/en/Working-Groups/Project-Funding
https://culturas.fi/juhlarahasto/
https://um.fi/iba-rahoitus
https://www.sefrcbc.fi/fi
http://www.kareliacbc.fi/fi/
http://www.kolarctic.fi/fi/
https://www.pohjois-karjala.fi/tulevaisuusrahasto
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html
https://www.businessjoensuu.fi/yrityspalvelut/yritystoiminnan-aloittaminen/start-up-rahasto-joensuu/
https://www.kultforum.org/fi/rahoitusmahdollisuuksia
https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus1
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