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Multihela Oy продает замки и
фурнитуру немецкой фирмы ABUS и
ее дочерней компании Pfaffenhain, а
также изготавливает продукцию для
заводов, занимающихся
производством дверей и окон,
больших строительных магазинов,
магазинов по продаже замков и
дилерам.

У нас большой ассортимент
оконной и дверной фурнитуры,
замочных частей и замков.

Нашими клиентами являются
крупнейшие фирмы, производящие
окна, двери и строительные компании
в Финляндии, Швеции, странах Балтии
и России.
Ищем компаньонов для сотрудничества.

Сантехнические работы
Вентиляционные работы

в районе Восточной Финляндии
Высококачественные монтажные и сервисные услуги для недвижимости

YIT Kiinteistötekniikka Oy
Itä-Suomi
Сеппо Корхонен
seppo.korhonen@yit.fi
Тел. +358 503 901 835
www.yit.fi

Мы будем рады предоставить вам дополнительную информацию.

Услуги по ремонту и обслуживанию

Электротехнические работы
Сигнализационные системы

Насосы для охлаждения
и  термонасосы

Lokakuussa 2008 kansainvälinen
International Transparency – tutki-
muslaitos kertoi, että Suomen si-

joitus korruptiovapaana maana on 5.
kansakuntien joukossa. Venäjä on sijal-
la 147, kun arvioitavana oli 180 valtio-
ta. Vain harva pahemmin tunnettu maa
jäi Venäjää heikommaksi. Onko venäläi-
nen demokratia tuhoutunut?

Monipuoluejärjestelmä
Luultavasti jokainen Venäjällä toi-

minut henkilö on törmännyt korrupti-
oon, pieneen tai vaikeaan. Siitä huoli-
matta International Transparencyn
määrittämä tulos on poliittinen pam-
fletti pikemmin kuin tieteellinen tulos.
Venäjällä on monipuoluejärjestelmä.
Kaupunginvaltuustojen puheenjohta-
jat ovat eri kaupungeissa hyvinkin eri
puolueista. Duuman suurin puolue on
Venäjän yhtenäisyys (Jedinaja Russia).
Tämän puolueen ideologiasta on
kuultu usein, että suvereeni demokra-
tia olisi Venäjälle tärkeintä. Puoluees-
sa on keskeisiä politiikkoja, jotka pitä-
vät tuota korostusta erheellisenä, kos-
ka se hämärtää innovaatioiden tärke-
yden, ajankohtaiset tehtävät ja kansa-
laisyhteiskunnan kehittämistarpeet.
Presidentti Medvedev on tunnettu sii-
tä, ettei hän ole korostanut suvereenin
demokratian käsitettä.

International Transparency käyttää
tiettyä moskovalaista tutkimuslaitosta,
kun arvioi Venäjää. Tuon laitoksen luo-
tettavuutta on aiheellisesti epäilty, kos-
ka se saa rahoituksensa Venäjään kiel-
teisesti suhtautuvilta oligarkeilta.  Venä-
jällä on tapahtunut hyvää muutosta,

joka näkyy tullitilastoissa. Kiristynyt val-
vonta on luonut tilastoihin luotetta-
vuutta. Lisäksi sopii pohtia, ovatko yli
neljän miljardin euron erot tullitilastois-
sa Suomen ja Venäjän välillä vain venä-
läisten deklaranttien ja liikkeenharjoit-
tajien epärehellisyyttä.

International Transparency ilmoitti,
että poliittinen näkemys Georgiasta
vaikutti ratkaisevasti Venäjän huo-
noon arvostukseen. Länsimaissa asu-
vien ihmisten mielissä on vahvistunut
vastaavat mielikuvat, että Georgian
kriisin tähden Venäjällä ei olisi itse-
kriittistä, vapaata keskustelua demo-
kratian ongelmista.

Itsekriittinen väittely
Venäjällä on itsekriittistä väittelyä

demokratiasta. Venäjällä politiikan tut-
kijat kirjoittavat Venäjän historiasta ja
sen ongelmista tuoreimmassa venäläi-
sessä politiikan alan aikakauslehdessä,
Polis-lehdessä. Professori, mainitun leh-
den päätoimittaja IK Pantin arvostelee
Venäjän demokratian kulttuuria: - Venä-
jällä autoritaarisuutta ja sen jälkeistä to-
talitaarista hallintoa toteutettiin pitkän
aikaa sisäisen demokratian poiskitkemi-
seksi kansakunnan parista. Mentalitee-
tiksi muodostui yksinkertaisuus, jonka
piirteitä ovat sisäinen katkeruus; sokea
viha rikkaita, kulttuurisesti kehittyneitä
ihmisiä, lakia ja viranomaisvaltaa vas-
taan. Tavaksi syntyi kääntyminen mieli-
valtaan, epäusko virisi lain kirjainta vas-
tan: tämä meni venäläiseen sieluun.

Professorin mukaan Venäjän yhteis-
kunnalla ei ollut 1990-luvulla taloudel-
lisia (markkinatalouden kilpailu) tai so-

siaalisia (keskiluokka vaikutusvaltaise-
na ryhmänä), historiallisia tai psykolo-
gisia edellytyksiä siirtyä demokratiaan
niin kuin tämä ymmärretään Lännes-
sä. Elokuun 1991 vallankaappaukses-
sa tapahtui kommunistihallinnon lop-
pu ja demokratian rakentaminen Ve-
näjälle, mutta tämä tapahtui ilman
massojen liikettä. – Demokratisoimi-
nen on johtanut tässä maassa aina lait-
tomuuksiin. Ensimmäinen lainrikkoja
on byrokratia: tsaristinen, kommunisti-
nen, liberaali ja isänmaallinen. Tuoma-
rit ja virkamiehet lahjotaan. Keskimää-
rin Venäjällä ei tunneta lain suojaa,
vaan pyritään kiertää laki.

Demokratian eroosio
Berliinin yliopiston politiikan profes-

sori E. Altfater kertoo venäläisessä po-
litiikan lehdessä globalisaation aiheut-
tavan demokratian eroosiota. – Talou-
dellinen globalisaatio edistää muodolli-
sesti poliittisten standardien kehittymis-
tä maailmassa, mutta se heikentää de-
mokratian sosiaalista puolta. Rikkauden
uudelleenjako on merkittävä asia, koska
se luo puitteet yksilön vapaudelle.

Altfater moittii J. Schumpeterin nä-
kemystä, jonka mukaan äänioikeus oli-
si sidottavissa dollarien omistukseen.
Äänioikeus ei saa riippua varallisuudes-
ta. Globaalit markkinat kiristävät kilpai-
lua. Syntyy tarve parantaa kilpailukykyä
ja vähentää sosiaalisia menoja tervey-
denhoidosta, koulutuksesta ja liiken-
teestä. – Globalisaatio aiheuttaa tätä
kautta ongelman demokratialle. Altfater
pohti myös maailmanlaajuisten rahoi-
tusmarkkinoiden vaikutusta kansalli-

seen itsemääräämisoikeuteen.
Venäjän seminaareissa ja lehdistös-

sä ei vaieta demokratian vakavasta
haasteesta: kansalaisyhteiskunnan
puuttumisesta ja ihmisten taloudelli-
sesta eriarvoisuudesta.

Kansainväliset suhteet
Päätoimittaja V.T. Tredjakov muistut-

taa, ettei demokratia ole koskaan toimi-
nut kansainvälisissä suhteissa, vaikka
läntiset maat ilmoittavat “taistelevan
demokraattisen maailman puolesta”.
Tredjakov myöntää, että Venäjän sisä-
politiikassa on ollut aina enemmän au-
toritäärisyyttä kuin Saksassa ja Rans-
kassa, ainakin ulkoapäin tarkasteltuna:
- Venäjä ei ole homogeeninen. Sitä ei voi
hallita yhden mallin avulla.  Yhdysvalto-
jen ulkopolitiikassa on autoritäärisyyttä,
mutta niin väistämättä sitä esiintyy Ve-
näjänkin ulkopolitiikassa.

Tredjakov kertoo merkillisestä koke-
muksestaan, jonka hän on kollegoitten-
sa kanssa kohdannut kansainvälisissä
konferensseissa. Venäläiset kuulevat
syytöksiä epädemokraattisuudesta,
vaikka venäläinen osanottajajoukko
edustaa monipuolisesti erilaisia näke-
myksiä sekä keskenään että muiden
osanottajien kanssa. – Eikö tässä ole
merkit demokraattisesta vuoropuhelus-
ta? Tredjakov ironisoi, että lännestä to-
distetaan yhdessä äänin, että Venäjällä
ei ymmärretä demokraattista prosessia.
Venäjä ei täyttäisi joidenkin laatimia
tiettyjä demokratian kriteerejä.

Juha Molari

Venäläiset ovat Suomen suurin
maahanmuuttajaryhmä. Suo-
messa asuu noin 40 000 venäjän-

kielistä ihmistä. Toisen maailmansodan
alkaessa oli Suomessa noin 15 000 ns.
vanha venäläistä. 1990-luvulta alkaen
on tullut Suomeen runsaasti venäläisiä,
ns. uusvenäläisiä. Maahanmuuttaja jou-
tuu muutokseen, kun hän asettuu uu-
teen maahan.

Olga Pussinen on tehnyt aiemmin li-
sensiaattiväitöskirjan Pietarin valtiolli-
sessa yliopistossa. Nyt hän tekee Helsin-
gin yliopistossa väitöskirjaa venäläisten
maahanmuuttajien vuorovaikutuson-
gelmista Suomessa.  Pussinen kertoo,
että lingvistiikan tutkija näkee vuoro-
vaikutuksen muuttumisen: – Ihmisen
käytös muuttuu, kun hän elää pysyvästi
ulkomailla.  Aikuinen ihminen on niin
kuin lapsi, kun hän tulee vieraaseen maa-
han. Hänen pitää vaihtaa kaikki perus-
asiat, ammatin ja koulutuksen. Pitää
opiskella kieltä. Tämä vaikuttaa väistä-
mättä käytökseen.

Pussinen korostaa kielen merkittä-
vyyttä ihmispersoonalle. – Itse asiassa
oma maailma on kielessä: kaikki on ra-
kentunut venäjäksi tai suomeksi. Tieteel-
linen tekstikin on erilainen eri kielissä.
Maailmalla on paljon tutkimuksia kielen
ja mentaliteetin keskinäisestä riippuvuu-
desta. Maailmankuva ja kieli ovat sidot-
tu toisiinsa. En tiedä, miten tämä kaikki
tapahtuu lapsen päässä.

Pussinen kertoo, että hänen oma ta-

pansa käyttää venäjää on muuttunut,
vaikka hän on filologi.  – Joskus yllättä-
en suomalainen sana hyppää mieleeni.
Vielä joku vuosi sitten saatoin puhua
puhdasta venäjää. Nyt suomalaiset sa-
nat tulevat yllättäen ajatuksiin.

Venäjällä erilaista venäjää
Kielitieteilijä muistuttaa, että oman

kielenkäytön muuttumisen rinnalla ve-
näjän kieli on muuttunut muutamassa
vuodessa. Venäjällä syntyy jatkuvasti
uusia sanoja, slangi muuttuu. Pussinen
huomaa itsekin muutoksen, kun hän
puhuu venäläisten luovien ihmisten
kanssa.  – Olen asunut seitsemän vuotta
Suomessa. Erityisesti Moskovassa ja Pie-
tarissa kieli muuttuu nopeasti. Puhun jos-
kus ikään kuin vierasta kieltä jopa oman
äitini kanssa.

Ajattelun kieli riippuu aiheesta, jota
on määrä ajatella. Kielitieteilijäkin saat-
taa kopioida suomalaisen lauseraken-
teen ja sanoa erheellisesti venäjäksi “os-
tin kaupasta”, vaikka venäjäksi sanotaan
“ostin kaupassa”.

Glamour ja rikkaus
Venäläisten maahanmuuttajien kult-

tuuri ja vuorovaikutus muuttuu Suo-
messa asuttaessa. Venäläiset olisivat
avoimempia ja sosiaalisempia ystävien-
sä parissa jos he olisivat yhdessä Venä-
jällä, jossa on oma ystäväpiiri suljetum-
pi. Suomessa sitä vastoin maahanmuut-
tajat luovat keskinäisen yhteyden, jota
ei olisi syntynyt ilman muuttoa.

Venäjällä sosiaalinen ryhmä ja sosi-

aalinen asema määrittävät vuorovaiku-
tusta ja kieltä enemmän kuin Suomes-
sa. Nainen kysyy Venäjällä, minkä näköi-
nen hän on. Myös vanhat mummot mu-
rehtivat ulkonäkö. Suomessa sitä vas-
toin mietitään, mitä naapurit ajattele-
vat. Erityisesti Moskovassa ja Pietarissa
on viime vuosina korostunut naisen tar-
ve ostaa viimeisen brändin mukainen
vaate. – Kun tulin alkuaan Suomeen, ih-
mettelin, että kaupoissa on paljon kau-
niita vaatteita, mutta väki pukeutuu yk-
sinkertaisesti. Kuka ostaa Suomessa
kauppojen kauniita vaatteita?

Venäjällä käyttäytymismallit ovat an-
karasti säädelty. Yhteiskunta on demo-
kraattisesti suuntautunut, mutta hie-
rarkkinen kastiajattelu ei ole kadonnut.
Ihmiset asettuvat tiettyihin sosiaalisiin
luokkiin. Roolikäytös on täsmällisesti
muiden ihmisten odotusten mukainen.
Imago on tärkeä asia. Pussinen kertoo,
että imago sanelee Venäjällä miehelle
välttämättömyyden pyrkiä rikkauteen.
Naisen täytyy pyrkiä glamouriin. Kaikki
muut asemat ja tavoitteet ovat vähem-
piarvoisia venäläisessä elämäntavassa.

Anteliaisuus
Neuvostoliitossa kasvanut venäläi-

nen kokee, että Suomessa ihmiset ovat
huomaavaisia, säästäväisiä ja rauhalli-
sia. Suomalaiset ovat ankaria yksityisyy-
dessään ja tunteettomuudessaan. Maa-
hanmuuttaja vertailee omia alkuperäi-
siä ja uusia maan tapoja keskenään. Hä-
nestä tuntuu, että Suomessa ihmiset ei-

vät ole kovin ärtyneitä tai huolestunei-
ta, ihmiset ovat itsetyytyväisiä. Käytök-
sen vapaus ja oman vapauden tajuami-
nen ovat erilaiset. Ihmiset liikkuvatkin
eri tavalla.  – Venäläisyyttä ei hallitse suo-
malainen säästäväisyys vaan vastakoh-
taisesti anteliaisuus.

Suomessa köyhät ihmiset eivät tun-
ne itseänsä loukatuiksi ja unohdetuik-
si. Kansalaisille taataan tasa-arvoisesti
kohtelu lain, terveydenhuollon ja pe-
rustoimentulon osalta. Kaikesta huoli-
matta Suomessakin voi kohdata etnisiä
ennakkoluuloja. Maahanmuuttajien
kulttuuria ei pidetä ehkä osana Suo-
men kulttuuria. Heidän uskotaan elä-
vän suomalaisten kustannuksella. Maa-
hanmuuttajia pelätään jopa väkivaltai-
siksi. Muutamat suomalaiset etsivät
maahanmuuttajien avulla itsensä ilmai-
semista, kun saavat täynnä tahtoa aut-
taa maahanmuuttajia ja osoittaa en-
nakkoluulotonta rakkautta.

Epämääräinen ystävällisyys
Ulkomailla toteutuvalle maahan-

muuttajien vuorovaikutukselle on luon-
teenomaista epämääräinen ystävälli-
syys: itse kunkin sosiaalista asemaa ei tie-
toisesti erotella. Maahanmuuttajat etsi-
vät toisistaan kestävää moraalista tukea.
Etualalle on tullut tiettyyn yhteisöön
kuuluminen, kun sitä vastoin Venäjällä
sosiaalisen aseman mukaiset tuntomer-
kit (koulutus, ammatti, elämän tulotaso)
olivat tärkeämpiä tekijöitä.

Juha Molari

Onko venäläistä demokratiaa?

Maahanmuuttajan persoona muuttuu




