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Suomen ja Venäjän
taloussuhteisiin uusi paradigma*
Kari Jalas
Toimitusjohtaja
keskuskauppakamari

”suomen idänkysymys, joka kulkee kuin pu

naisena lankana läpi koko sen varsinaisen his
torian, on muodossa tai toisessa askarruttanut
jokaista sukupolvea tässä maassa” totesi hel
singin yliopiston suomen historian professori
jalmari jaakkola vuonna 1941 ilmestyneessä
teoksessaan.1 nykysukupolvea askarruttaa eri
tyisesti Venäjän talouden kehitys, suomen tu
levaisuuden punainen lanka, sekä suomen kyky
ymmärtää tätä kehitystä.
suomen Venäjäviennin osuus on historias
sa vaihdellut 0 ja 100 prosentin välillä, molem
mat ääripäät saavuttaen. suomen ja Venäjän
poliittinen suhde on vaihdellut aivan yhtä radi
kaalisti. ilmiöt eivät ole toisistaan riippumatto
mia.
edellisen yritysjohtajasukupolven tehtävänä
oli luoda suomeen työtä ja vaurautta kahden
välisellä taloudellisella yhteistyöllä, jonka osa
puolet olivat maailman toinen supervalta neu
vostoliitto ja pieni, puolueeton länsimaa suomi.
neuvostoliiton markkinat olivat suuret, keskit

* Kirjoitus perustuu kommenttipuheenvuoroon pekka Sute
lan (2007) esit�kseen Kansantaloudellisen Yhdist�ksen ko
kouksessa 13. helmikuuta 2007.
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Jaakkola (1941, 11).

tyneet ja kansainväliseltä kilpailulta suojatut.
suomalaisyritysten menestys oli huomattava.
neuvostoliiton romahduksen suorat taloudel
liset seuraukset olivat nekin huomattavat sekä
suomessa että Venäjällä.
Vaikka neuvostoajan sekä sitä Venäjällä seu
ranneen sekavan vaiheen kokemukset ja asen
teet ovat ilmeisen epäkuranttia tavaraa sekä
suomen että Venäjän yritysjohtajien, virkamies
ten ja poliitikkojen piirissä, suomen ja Venäjän
taloussuhteiden paradigma uudistuu kovin hi
taasti. uusi lähestymistapa on kuitenkin välttä
mätön. Venäjän markkinat kasvavat voimak
kaasti, ne ovat kysyntä ja tarjontarakenteeltaan
uudet, aiempaa hajautuneemmat ja monipuoli
semmat sekä erittäin kilpaillut.
uusi suomalainen yritysjohtajasukupolvi on
valmis aitoon, kovaan kilpailuun Venäjän
markkinoilla sekä venäläisten että ulkomaisten
yritysten kanssa. esimerkkiä ovat näyttäneet
sekä Fazer, stockmann, teliasonera että Valio,
vain joitakin yrityksiä mainitakseni. yritysken
tässä on kuitenkin edelleen myös perusteeton
ta Venäjäarkuutta. näiden aiheettomien pel
kojen häivyttämisessä yritykset eivät ole liiem
min saaneet tukea sen paremmin poliittisilta
toimijoilta kuin hallinnoltakaan.
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uuden paradigman tarve on ilmeinen. Ve
näjä vahvistuu nopeasti sekä taloudellisesti että
poliittisesti. energian merkityksen kasvu maail
manmarkkinoilla ja maailmanpolitiikassa on
nostanut Venäjän avainasemaan ja halutuksi
yhteistyökumppaniksi. Venäjän taloudella on
myös tärkeät erityispiirteensä, kuten suurval
lalle ominainen halu varmistaa valtion intressit
monilla talouselämän lohkoilla, mitä professo
ri kari liuhto (2007) on osuvasti analysoinut.
Venäjän ostovoimakorjattu kansantuote on
toisaalta kuitenkin vielä vain 12 prosenttia eu
roopan unionin kansantuotteesta. suomi puo
lestaan on osa maailman suurinta taloutta, eu
roopan unionin ”vanhempi” jäsenvaltio sekä
talous ja rahaunionin perustajajäsen. suomen
kilpailukykysijoitusten ja muiden kansainvälis
ten kauneuskilpailujen tuloksien korostaminen
saa suomalaiset yritysjohtajat lähinnä hämil
leen, mutta jotain on suomessa ilmeisesti tehty
oikeinkin.
tilanne on siis suomen ja Venäjän talous
suhteissa ”outo uus”, kuten aiemmin pikaju
nassa Meksikon, joka taloutena on suunnilleen
nykyVenäjän kokoinen, kuten tohtori pekka
sutela oivaltavasti esityksessään totesi. Venä
läisillä on ilmiselviä vaikeuksia mieltää suo
men eujäsenyyden kaikki ulottuvuudet ja
vaikutukset, mutta eipä ole toisaalta useimmil
la suomalaisillakaan kovin tarkkaa käsitystä
Venäjän nykytilasta tai sen kehityksen suunnas
ta. suomalaisilta puuttuvat monipuoliset ja
laajat kontaktit venäläisiin ja sen myötä syvälli
nen Venäjätuntemus. pintapuolisia ennakko
käsityksiä ja Venäjäkliseitä kyllä riittää.

Uskottavia Venäjän kehitysvaihtoehtoja
tohtori pekka sutelan Venäjä 2017 analyysi
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on perusteiltaan kestävä, oivaltava ja tasapai
noinen. se on myös eduskunnan tulevaisuusva
liokunnan raportin perustana, mikä on ilahdut
tava asia. ehkä Venäjä nyt nostetaan siihen
keskeiseen asemaan suomen poliittisella ja ta
loudellisella asialistalla, johon sen pitää aina
oman etumme nimessä kuulua. suomalaisessa
yhteiskunnassa tarvitaan laajaa Venäjäosaamis
ta. suomella ei ole pitkän päälle varaa lukea
Venäjän kehitystä väärin, niin kuin se on usein
tehnyt. Väärä käsitys menneisyydestä ei muuta
menneisyyttä, mutta väärä käsitys Venäjän tu
levaisuudesta voi käydä suomelle kohtalok
kaaksi.
sutelan muodostamat ja analysoimat Venä
jän talouden kehitysskenaariot ovat mahdollisia
ja sisäisesti ristiriidattomia. ne ovat myös tyh
jentäviä valittujen muuttujien osalta: energian
tuotannon ja viennin taso joko kyetään ylläpi
tämään tai sitä ei kyetä ylläpitämään. kansain
välisesti kilpailukykyinen muu tuotanto joko
syntyy tai jää syntymättä. näiden muuttujien
eri yhdistelmillä on erilaiset seuraukset suo
men ja Venäjän taloussuhteisiin.
seuraukset määräytyvät kuitenkin myös sen
mukaan, millaisen Venäjästrategian suomi va
litsee. se, että suomella ei ole Venäjästrate
giaa, on valinta sekin.
Vaikka voimme perustellusti olla sitä miel
tä, että jotkut näistä mahdollisista tulevaisuus
kuvista ovat suomen näkökulmasta toivotta
vampia kuin toiset, on tärkeää ymmärtää, että
suomi ei voi Venäjän kehitykseen vaikuttaa,
suomi voi vain reagoida ja sopeutua. sitä tär
keämpää on huolehtia siitä, että meillä on mah
dollisimman hyvät tiedot Venäjän talouden ti
lasta ja siitä, mihin suuntaan Venäjä itse haluaa
kehittyä. kansallisen strategiamme on raken
nettava näiden tietojen pohjalta.
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Venäläisen yritysjohdon
näkemyksiä Venäjän talouden
kehityksestä
keskuskauppakamarin luoteisVenäjän busi
ness barometriin on haastateltu vuosittain noin
1200 luoteisvenäläistä ja moskovalaista yritys
johtajaa. aineisto kattaa vuodet 1999–2007 ja
tukee käsitystä siitä, että Venäjän talous jatkaa
kasvuaan, ainakin toistaiseksi. kehitys oli viime
vuonna jopa odotettua parempi.
Venäläisten yritysjohtajien mukaan sekä ko
timaisten että ulkomaisten yritysten liiketoi
mintaympäristö on Venäjällä nopeasti parantu
nut, vuoden 2004 tienoille ajoittuneesta not
kahduksesta huolimatta. liiketoimintaympäris
tön paranemisen vuodesta 2003 vuoteen 2005
ainakin Venäjän tullin ja veroviranomaisten
osalta vahvistavat myös suomalaiset yritysjoh
tajat. Business barometri aineistosta käy kui
tenkin ilmi merkittävä seikka: venäläisten yri
tysjohtajien kokema epävarmuus tulevan kehi
tyksen suunnasta on erittäin suuri, myös sellais
ten talouden muuttujien osalta, joihin he pe
riaatteessa voivat vaikuttaa. Viidenneksellä
vastaajista ei ole käsitystä sen paremmin oman
yrityksensä investointien kehityksestä seuraa
vien 12 kuukauden aikana kuin Venäjän talou
den suunnastakaan.

Suomalaisen yritysjohdon
näkemyksiä Venäjästä
liiketoiminta-alueena
keskuskauppakamari kartoitti huhtikuussa
2005 suomalaisten vientiyritysten toimitusjoh
tajien käsityksiä Venäjän tarjoamista mahdolli
suuksista. kyselyyn vastasi 156 yritystä, joten
aineisto on suppea. heidän vastauksistaan piir
tyy kuitenkin varsin selvä kuva: Venäjälle inves

toidaan, koska Venäjän talous kasvaa nopeasti,
koska siellä on alhaisemmat tuotantokustan
nukset ja koska investoimalla Venäjälle välte
tään logistiikka ja tullausongelmia.
Venäjäinvestointien suurin este on byro
kratia ja lupaasioiden hankaluus sekä turvalli
suuteen liittyvät huolet. Myös markkinatilanne
– siis yllättävän kova kilpailu – lainsäädännön
tulkintaerot, yhteistyökumppaneiden puute,
investointisuojasopimuksen puute sekä kor
ruptio ovat merkittäviä suomalaisinvestointien
esteitä. jos suomen Venäjästrategiasta on tar
koitus tehdä investointivetoinen, näihin ongel
miin on löydettävä ratkaisuja yhdessä Venäjän
viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa.

Suomalaisten suhtautuminen
Venäjältä tuleviin investointeihin
sen paremmin tohtori sutelan esityksessä kuin
eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan mietin
nössäkään ei ole kovin syvällisesti pohdittu
suomen asemaa venäläisten investointien koh
demaana ja yleensä venäläisten yritysten ja ve
näläisen omistuksen roolia suomen taloudessa.
tämän kysymyksen analysointi edellyttää ny
kyistä tarkempia tietoja venäläisen pääoman ja
omistuksen ulkomaisista ulottuvuuksista sekä
tietoa siitä, mitä Venäjä ja venäläiset yritykset
investoinneillaan tavoittelevat.
on hyvin todennäköistä, että venäläiset tu
levat hyvin aktiivisesti suomen elinkeinoelä
mään joko suoraan tai erilaisten mutkien kaut
ta. yksi ajankohtaisimmista tutkimussuunnista
onkin sen vuoksi selvittää venäläisten yritysten
kansainvälisiä toimintastrategioita sekä suo
men asemaa Venäjän porttina eualueen mark
kinoille. saattaa näet hyvinkin käydä niin, että
suomesta ei tule toivottua eu:n ”gatewaytä”
Venäjälle, vaan venäläisille portti eu:n laajoille
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sisämarkkinoille. Venäläisten yritysten kiinnos
tus eumarkkinoita kohtaan sekä länsimaisen
liiketoimintaosaamisen tarve avaavat suomelle
uusia mahdollisuuksia.

Poikkihallinnollinen
Venäjä-ohjelma on tarpeen
suomen ja Venäjän taloussuhteiden uusi para
digma sisältää kolme osiota: yritysten kansain
välisen kilpailukyvyn korostumisen yhä mark
kinamyötäisemmässä liiketoimintaympäristös
sä, suomen ja Venäjän kahdenvälisten talous
suhteiden perusteiden lujittamisen sekä eu:n
ja Venäjän laajan strategisen kumppanuuden.
sekä eu:n ja Venäjän että sitä tukevan ja
siitä ponnistavan suomen ja Venäjän yhteistyön
edellytyksinä ovat:
1) valtion ja hallitusten päämiesten keskinäi
nen luottamus,
2) yleisen yhteiskunnallisen mielipiteen tuki
sekä Venäjällä että eu:ssa, myös suomes
sa,
3) merkittävä, kaikkia osapuolia tasapuolisesti
hyödyttävä ja yhdessä sovittu työjärjestys ja
aikataulu sekä
4) vahva toimeenpanokoneisto.
suomen osalta työn ensimmäiseen vaiheeseen
on ryhdyttävä heti, koska uuteen, vuodet 2007–
2011 kattavaan hallitusohjelmaan on kirjattava
suomen tahtotila. Venäjän talousskenaarioiden
vuoteen 2017 on melkein kolme hallituskautta.
hallitusohjelmassa tulisi korostaa suomen tu
kea euroopan unionin yhtenäiselle strategiseen
kumppanuuteen tähtäävälle linjalle Venäjä
suhteissa. suomen ja Venäjän välisten talou
dellisten ja poliittisten suhteiden sekä muun
kanssakäymisen kehittämiseen on kiinnitettävä
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erityistä huomiota. kahdenvälisten suhteiden
on tietenkin tuettava eu:n yhteistä Venäjäpo
litiikkaa.
uuden hallitusohjelman kiinteäksi osaksi
on laadittava poikkihallinnollinen Venäjäoh
jelma, kuten mm. eduskunnan tulevaisuusva
liokunta sekä ulkoasiainvaliokunta ja myös
keskuskauppakamari ovat esittäneet. ohjelma
koostuu eri ministeriöiden toimialoihin kuulu
vista Venäjätoimenpiteistä, hankkeista ja mää
rärahoista yhteiskunnallisine vaikuttavuusta
voitteineen. se luo puitteet eri hallinnonalojen,
yritysten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoi
den nykyistä tiiviimmälle yhteistyölle.
Venäjä tuntemusta on lisättävä julkisella
sektorilla, yritystoiminnassa ja kansalaisten kes
kuudessa.
politiikkaohjelmaan on sisällytettävä aina
kin seuraavat asiakokonaisuudet:
1) oikeudelliset kysymykset, jotka koskevat
kansalaisten ja yritysten rajan ylittävän yh
teistyön helpottamista. suomalaisten ja ve
näläisten kohtaamat oikeudelliset ongelmat
on tunnistettava ja poistettava. tavoitteena
on kattava sopimusjärjestelmä, jossa kunkin
osapuolen oikeudet ja vastuut on selvästi
määritelty.
2) hyvien toimintatapojen edistäminen yritys
toiminnassa sekä yritysten ja yhteiskunnan
suhteissa. tämä kattaa sekä yritysten hyvän
hallinnoinnin tukemisen että korruption
vastaisen työn.
3) yliopistojen ja muiden oppilaitosten mai
den välisen yhteistyön kannustaminen sekä
sitä rajoittavien esteiden poistaminen.
4) Venäjän tuntemuksen ja Venäjäosaamisen
lisääminen julkisella sektorilla, yritystoimin
nassa ja kansalaisten keskuudessa koulutus
järjestelmää tehostamalla.
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5) tieyhteyksien, rautateiden ja vesiteiden
sekä lentoliikenteen ja tietoliikenteen kehit
täminen suomen ja Venäjän välillä.
6) Venäjän Wtojäsenyyden avaamien toi
mintamahdollisuuksien ja toimintatapojen
hyödyntäminen.
7) suomalaisten yritysten kauppasuhteiden,
erityisesti Venäjäinvestointien edistäminen
sekä suomen kiinnostavuuden lisääminen
venäläisten sijoitusten kohdemaana.
8) julkisen hallinnon toimijoiden työn koor
dinointi euroopan unionin Venäjän politii
kan valmistelussa ja toimeenpanossa sekä
aktiivinen vaikuttaminen eu:n instituu
tioissa.
päävastuu toteuttamisessa on nimetyllä valtio
neuvoston jäsenellä, jonka alaisuudessa toimii
erityinen Venäjäsihteeristö, joka koostuu kes
keisten ministeriöiden edustajista. Ministerin
sekä sihteeristön päällikön henkilökohtaiset
ominaisuudet ja asema ovat ratkaisevia ohjel
man onnistumiselle.
Venäjäpolitiikan vaikuttavuuden vahvista
miseksi kautta koko yhteiskunnan on perustet
tava neuvottelukunta, jossa ovat julkisen tahon
edustajien ohella mukana elinkeinoelämä ja
työmarkkinaosapuolet sekä kansalaisyhteiskun
nan edustus.

Lopuksi
Venäjä on vaikeasti ennustettava, arvaamaton,
vahva globaali toimija. luonnonvaroiltaan se
on maailman rikkaimpia maita, historialtaan
tuhatvuotinen, ulottuvuuksiltaan suunnaton.
eusuomen asema Venäjän naapurina luo jat
kuvasti uusia kiinnostavia mahdollisuuksia
suomalaisille yrityksille, suomen eri alueille ja
koko yhteiskunnalle. laajaalaisen, johdonmu
kaisen ja rohkean Venäjästrategian tarve on
ilmeinen. sillä saavutettavat tulokset määräyty
vät tietenkin sen mukaan, millainen kehitys
skenaario Venäjällä toteutuu. strategisen lähes
tymistavan antamat tulokset ovat kuitenkin
kautta linjan parempia, kuin seuraukset siitä,
että suomi ei tunnista eikä tunnusta Venäjän
talouden kehitystä suomen tulevaisuuden pu
naiseksi langaksi. 
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