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SUOMI-TALO LYHYESTI 

Keväällä 2018 Governia Oy:n omistukseen siirtynyt Pietarin Suomi-Talo on liike-elämän, tieteen, 

kulttuurin ja taiteen asiakaslähtöinen palvelu- ja tapahtumakeskus, joka tarjoaa yrityksille ja 

organisaatioille kohtaamispaikan sekä valmiin palvelu- ja yhteistyökumppaniverkoston Pietarissa. 

Governia Oy toimii kiinteistön omistajana. Governian tytäryhtiö Pietarin Suomi-Talo Oy on 

perustanut venäläisen tytäryhtiön OOO Dom Suomen, joka hallinnoi ja vuokraa talon tiloja ja 

kehittää sen palveluja. 

Suomi-Talon liiketoiminta perustuu tilojen vuokraukseen ja palvelujen tarjoamiseen. Vuokrattavat 
tilat on jaoteltu seuraavasti: 

 

 

 

Lisäksi Suomi-Talo tarjoaa erilaisia palveluja yritysten tarpeisiin, pääsääntöisesti ne ovat 
yhteistyökumppaneiden tuottamia, esim. catering, juridiset, taloudelliset ja HR-palvelut.  
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SUOMI-TALON ARVOT SEKÄ STRATEGIA JA VISIO 

 

 

Suomi-Talon strategiaa vuosille 2021–2023 päivitettiin vuonna 2020. Tavoitteena on tarjota vakaa 

toimintaympäristö ja kohtauspaikka suomalaisille liike-elämän, tieteen, taiteen ja kulttuurin 

edustajille toimiessaan paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Suomi-Talon arvot näkyvät 

jokapäiväisessä toiminnassa, sillä ne määrittävät Suomi-Talon tavan toimia ja tuottaa palveluja.  

Lisäksi Suomi-Talon toimintaa ohjaa YK:n kestävän kehityksen periaatteet, valtioneuvoston 

omistajapoliittinen periaatepäätös (viimeisin 8.4.2020) sekä Governia-konsernin eettiset ohjeet. 

Pietarin Suomi-Talo Oy noudattaa suomalaista lainsäädäntöä, ja sen venäläinen tytäryhtiö paikallista 

lainsäädäntöä 

 

SUOMI-TALON VASTUULLISUUSTEEMAT 2020 

 

Tähän yritysvastuuraporttiin on koottu eri vastuullisuusteemojen tavoitteita ja niiden toteutumisia. 

Jokaisen vastuullisuusteeman yhteydessä tavoitteen toteutumisen kehitystä kuvataan seuraavilla 

väreillä:  
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Suomi-Talo on luotettava, turvallinen ja yhteisöllinen ympäristö, jossa asiakkaat voivat toimia 

suomen kielellä ja suomalaisella toimintatavalla.  

Asiakaskokemusta on parannettu säännöllisellä viestinnällä ja mielenkiintoisella sisällöllä. Vuoden 

aikana on toteutettu digitaalisen ja kriisiviestinnän koulutus sekä käynnistetty aktiivinen viestintä 

sosiaalisen median kanavilla.  

Asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi päivitetään myös kiinteistön videovalvontajärjestelmä. 

Suunnittelutyöt on käynnistetty vuonna 2020 ja asennustyöt toteutetaan vuonna 2021.  

Asiakashallinnan ja asiakaspalvelun laadun parantamiseksi yhtiölle on hankittu myös CRM-

järjestelmä, joka on tarkoitus ottaa täysipainoisesti käyttöön vuoden 2021 aikana.  
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Suomi-Talossa työskentelee toimitusjohtajan lisäksi 2 työntekijää. Kiinteistön huolto, siivous, 

vartiointi sekä taloushallinto on ulkoistettu.  

Henkilöstön työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota – henkilöstöä 

kannustetaan osallistumaan ammatillista osaamista ylläpitäviin ja kehittäviin sekä omaa 

tehtävänkuvaa tukeviin koulutuksiin. 

Kehityskeskustelut toteutetaan säännöllisesti aina kaksi kertaa vuodessa. Kehityskeskustelun 

tarkoituksena on sitouttaa työntekijät Suomi-Talon arvoihin ja visioon, motivoida tavoitteisiin sekä 

luoda luottamuksellinen ilmapiiri. 

 

 

 

Yhtiössä on käytössä koko henkilökunnan kattava tulospalkkiojärjestelmä, joka pohjautuu Valtion 

omistajapoliittisen periaatepäätöksen (8.4.2020) palkitsemisohjeisiin, joiden mukaan tulospalkkion 

enimmäismäärä voi olla 15 % vuosipalkasta tai palkkionsaajan poikkeuksellisen hyvän 

henkilökohtaisen suorituksen perusteella enintään 30 %. Tulospalkkion maksamisen perusteena ovat 

yhtiön hallituksen vuosittain vahvistamat tavoitteet ja mittarit. Pitkän aikavälin palkitsemista ei ole 

käytössä. 
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Suomi-Talon operatiivinen toiminta saatiin täysimittaisena käyntiin syksyllä 2019. Näin ollen vuonna 

2020 keskityttiin energiankulutuksen osalta vertailukelpoisten lähtötietojen keräämiseen 

säästötavoitteiden asettamiseksi toteuman perusteella.  

Vuoden 2020 alussa aloitettiin jätteiden kierrätys ja aiheen tiimoilta vuokralaisille järjestettiin 

infotilaisuuksia ohjeistuksineen.  
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Suomi-Talo noudattaa toiminnassaan Governia-konsernin eettisiä ohjeita, ja ne on julkaistu talon 

kotisivuilla suomeksi ja venäjäksi. Yhtiö ei harjoita epäeettisiä kauppatapoja, eikä ota tai maksa 

lahjuksia tai muita taloudellisia etuuksia hankkiakseen tai ylläpitääkseen liiketoimintaa. Samaa 

vastuullisuutta edellytetään myös yhteistyökumppaneilta, jotka hyväksyvät Suomi-Talon periaatteet 

allekirjoittamalla vastuullisuussitoumuksen. 

Verojen osalta toimintaperiaatteena on näyttää verotettava tulos ja maksaa verot siinä maassa, 

jossa ne harjoitetun liiketoiminnan perusteella kuuluu maksaa. Verojen maksamisessa, tilittämisessä 

sekä raportoinnissa noudatetaan toimintamaan lainsäädäntöä. 

Suomi-Talon kotisivujen uudistuksen yhteydessä sivuille perustettiin Whistleblower -väärinkäytösten 

ilmoituskanava, jonka kautta voi ilmoittaa yhtiön hallitukselle huomatuista väärinkäytöksistä ja 

epäeettisestä toiminnasta. 

Suomi-Talon hallitus kokoontui 11 kertaa vuoden 2020 aikana. Kaikki varsinaiset jäsenet olivat 

100%:sti edustettuina. Hallitus käsittelee 2 kertaa vuoden aikana operatiivisen johdon laatiman 

riskienhallintasuunnitelman, joka sisältää toiminnan jatkuvuuteen liittyvät riskit ja niihin liittyvät 

toimenpiteet. Kerran vuodessa tapahtuva vapaaehtoinen hallinnon tarkastus on ulkoistettu. 

Tarkastusraportti annetaan hallitukselle tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Suomi-Talon tietoturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Talon omaa ja vuokralaisten 

tietoturvallisuuden tasoa tarkastellaan jatkuvasti. 

 

PANDEMIAN VAIKUTUKSET VASTUULLISEEN LIIKETOIMINTAAN 

Venäjän talous kärsi voimakkaasti koronapandemiasta vuonna 2020. Erityisesti kiinteistö- ja 

palvelualat, Suomi-Talo mukaan lukien, ovat kärsineet rajoitustoimenpiteistä. Rajan sulkeminen 

maaliskuussa 2020 pysäytti liikematkustamisen ja tyrehdytti Suomi-Talon aikaperusteisten tilojen ja 

palvelujen myynnin. 

Vuokralaisten turvallisuudesta huolehdittiin yleiseen hygieniaan liittyvällä ohjeistuksella, 

turvavälirajoituksilla sekä yleisiin tiloihin hankituilla desinfiointiaineilla. Tämän lisäksi venäläinen 
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tytäryhtiö hankki paikallisten viranomaisten vaatiman QR-koodin, jonka avulla tiedotettiin 

viranomaisten edellyttämien pandemiatoimenpiteiden toteutuksesta turvallisen työympäristön 

takaamiseksi.  

Henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi työntekijät siirtyivät keväällä 2020 etätöihin, ja 

etätyömahdollisuutta jatkettiin vuoden loppuun asti. Tämän lisäksi henkilöstölle hankittiin 

vapaaehtoinen sairausvakuutus nopeaan hoitoon pääsemiseksi sairaustapauksissa. 

Pandemialla on todennäköisesti oman henkilöstön ja asiakkaiden työskentelytapoihin ja -malleihin 

pysyvä vaikutus. 

 

VUOSI 2021 

 

 

Suomi-Talo jatkaa vastuullisten toimintatapojen kehittämistä. Tavoitteena on toteuttaa ensimmäistä 

kertaa asiakastyytyväisyyskysely, jonka antaa pohjan asiakaskokemuksen kehittämiseen.  
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Henkilöstön työhyvinvointia edelleen edistetään voimavarojen lisäämiseksi. 

 

 

 

Varmistaakseen hankintojen kestävyyden laaditaan Suomi-Talolle hankintaperiaatteet, jossa 

edellytetään yhteistyökumppaneiden noudattavan konsernin eettisiä ohjeita. 

 

 

 

Suomi-Talon toimintatavat ovat eettisiä, kestäviä ja läpinäkyviä. Ne noudattavat Suomen ja Venäjän 

lainsäädäntöä mukaan lukien verotus- ja raportointikäytännöt. 
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