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КОГДА ВСЕ
РЕШАЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Легкие   Прочные   Легки в обслуживании   Теплоизолированные
Для террас или просто на участок.
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e�mail: info@icestop.fi
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Nuori tutkija Juhana Urmas
luonnehtii Venäjää sanoilla,
jotka Natalia Narotšnitskaja,

duuman ulkoasiainvaliokunnan va-
rapuheenjohtaja, on joskus lausu-
nut. CEMAT:n vuotuisjuhlassa tämä
tyylikäs tutkija saapui ja esitteli it-
sensä. Nyt palasimme uudestaan
hänen luokseen: Urmas on erikois-
tunut siirtymätalouksien talous- ja
sosiaalihistoriaan. Hänen kiinnos-
tuksensa Venäjää kohtaan perustuu
jo varhaiseen kohtaamiseen venä-
jän kielen ja kulttuurin kanssa Suo-
malais-venäläisessä koulussa.

Venäjän maantieteellinen lähei-
syys ja kuitenkin mittavat kulttuu-
rierot lisäävät kiehtovuutta. Nyky-
ään häntä kiinnostavat globaalin
kehityksen kannalta merkittävät
kansainvälinen kauppa ja kansain-
väliset suhteet. Urmas työskente-
lee tutkimus- ja projektitehtävissä
Helsingin kauppakorkeakoulun
Kansainvälisten markkinoiden tut-
kimuskeskuksessa. Hän on valtio-
tieteiden maisteri. Pro gradu-tut-
kielmassaan hän selvitti Suomen ja
Neuvostoliiton välistä maakaasu-
putkiprojektia, Suomen ja Neuvos-
toliiton välistä kaupankäyntiä sekä
energia- ja taloudellis-poliittisia
suhteita.

Juhana Urmas pitää Venäjä alu-
eellista kehitystä ja kaupunki-maa-
seutusuhdetta erityisen mielenkiin-
toisina teemoina. ”Aihe on myös eri-
tyisen tärkeä tasapainoisen yhteis-
kunnallisen kehityksen kannalta.
Venäjä on pinta-alaltaan todellinen
jättiläinen. Merkittävä osa Venäjäs-
tä on kuitenkin piilossa, kun yleises-
ti kansainvälinen huomio kiinnittyy
suuriin ja rikkaisiin kaupunkeihin –
lähinnä Moskovaan ja Pietariin”.

Alueellinen polarisaatio
Urmas kertoo havainnoistaan,

miten suurkaupunkien ja maaseu-
dun välillä vallitsevat huomattavat
erot: ”Kuten on sanottu, Venäjä vai-
kuttaa elävän yhtä aikaa useammal-
la vuosisadalla. Syrjäisellä maaseu-
dulla aika vaikuttaa pysähtyneen
muutaman sadan vuoden päähän
menneisyyteen, toisaalta pääkau-
pungin kiihkeä meno on tiukasti
ajanhermolla. Maaseudun pikku-
kaupungit ja syrjäseudut uhkaavat
jäädä kehityksen kyydistä, mikä on
omiaan ruokkimaan yhteiskunnal-
lista tyytymättömyyttä”.

1990-luvun vaikeuksien jälkeen
Venäjästä tuli 2000-luvulla vauras.
Tämä elintason nousu ei jakautunut
tasaisesti. Yhteiskunta on polarisoi-
tunut, ”rikkaat alueet rikastuvat yhä
enemmän, kun köyhien on vaikea
pärjätä.  —  Venäjällä vallitsee tie-
tynlainen alueellinen polarisaatio.
On merkittävää, että Moskova on
maailman kalleimpia kaupunkeja
samalla, kun keskimääräinen palk-
ka maassa on vaivoin 600 dollaria

kuukaudessa. Tavallisella väestöllä
ei ole varaa elää Moskovassa, eten-
kään asumiskustannusten noustes-
sa”.  Myös syrjäiset seudut voivat olla
varakkaita, mikäli siellä sijaitsee
tuottoisaa teollisuutta.

Neuvostoliitossa valta oli vain ni-
mellisesti kansalla, vaikka todelli-
suudessa puolue-eliitti piti voima-
koneiston avulla kansalaiset nuh-
teessa. Neuvostoliiton hajottua ta-
pahtui suunnaton sosiaalinen muu-
tos. Neuvostoliitossa sosiaaliturva
oli länsimaisilla standardeilla vaati-
maton, mutta ”uuden järjestyksen
myötä se vähäkin poistui.  — Uusi
järjestys merkitsi köyhyyden jatku-
mista – eliittiä lukuun ottamatta; se
pystyi järjestämään hyvän toimeen-
tulon itselleen vaivattomasti valta-
asemaansa hyödyntäen”.

Köyhyyttä ja sekasortoa
Urmaksen kuva Venäjästä 1990-

luvulla on ankea: täynnä köyhyyttä,
sekasortoa. ”Keskiluokan tai kansa-
laisyhteiskunnan rakentaminen
1990-luvun kriisioloissa oli mahdo-
tonta. Suurella osalla kansalaisista
perustoimentulo oli epävarmuu-
den peitossa, kun valtio ei suoriutu-
nut palkkojen ja eläkkeiden mak-
susta”.  Venäläisten elintaso on ko-
hentunut 2000-luvulla, mutta tulo-
jako on polarisoitunut. Venäjä voi-
daan lukea moderniksi teollisuus-
yhteiskunnaksi länsimaisin standar-
dein, mutta toisaalla se on hyvin
omalaatuinen yhteiskunta, johon
eivät länsimaiset standardit sovel-
lu.  Urmas kertoo pohtineena vuon-
na 2005, kun hän asui Venäjällä, et-
tei ainakaan länsimaista keskiluok-
kaa ole maassa havaittavissa.

Venäjä on kulutusyhteiskunta.
Suuri kysymys on kuitenkin siinä,
pääseekö venäläinen keskiluokka
osaksi kulutuksesta. Urmas kuvailee
1990-luvun kriisiolosuhteita siten,
ettei tällöin ollut käytännössä mah-
dollisuutta panostaa kansalaisyh-
teiskunnan rakentamiseen. Tuo se-
kasortoinen kausi antoi oikeutuk-
sen tietynlaiselle poikkeustilalle,

jossa kansalaisyhteiskunnan raken-
taminen ei kohonnut prioriteetiksi.
Venäjän talouden kohentuminen ja
vaurastuminen 2000-luvulla loi
edellytyksiä kansalaisten oikeuksi-
en epäkohtiin puuttumiseen. On-
gelmat ovat kuitenkin yhä suuria:
”Huolimatta vaurastumisesta ja olo-
jen vakiintumisesta kansalaisyhteis-
kunta ei kuitenkaan ole juuri kehit-
tynyt”. Juhana Urmas pohtii, miten
taloustaantuma ja kasvava työttö-
myys vaikuttavat kansalaisten yh-
teiskunnallisen kritiikin määrään ja
yhteiskunnallisen murroksen syn-
tyyn. Hän ei ole vakuuttunut, että
kansalaiset järjestäytyisivät tyyty-
mättömyyden tähden.

Energianviennistä
riippuvainen talous?

Neuvostoliitossa ihmiset selvisi-
vät verkostojensa avulla. ”Verkostot
täydensivät toimeentuloa ja kohen-
sivat elintasoa. Sukulaisuus- ja ystä-
väverkostot helpottivat arkea”. Sit-
temmin kapitalismiin siirtyminen
tarkoitti tietyn kollektiivisuuden vä-
hentymistä ja individualismin nou-
sua – omaisuudella oli omistajansa.
Urmas kysyy, miten verkostojärjes-
telmä sopii markkinajärjestelmään.
Markkinataloutena Venäjä kuiten-
kin osallistuu kansainväliseen kans-
sakäymiseen ja kaupankäyntiin. Ve-
näjällä kansainvälisen liiketoimin-
nan säännöt poikkeavat yhä eu-
rooppalaisista käytännöistä. “Onko
kyse korruptiosta, ja mikä sen suh-
de on verkostokulttuuriin?”

Verkostojärjestelmä on pitkälti
kulttuurinen rakenne, joka kehittyi
paikkaamaan – länsimaisesta nä-
kökulmasta katsoen – yhteiskun-
nan ja talouden puutteita.  ”Uskon,
että verkostot ja markkinoihin pe-
rustuva liiketoiminta kehittyvät
vuorovaikutuksessa. Paljon on kui-
tenkin kiinni siitä, miten Venäjä in-
tegroituu maailmantalouden kehi-
tykseen. Mikäli Venäjä sopeutuu
kansainvälisen kaupan käytäntöi-
hin, sen paikalliset tavat altistuvat
muutospaineelle”.

Venäjän talouden ja yhteiskun-
nallisen kehityksen kannalta mer-
kittäviä tekijöitä ovat sen mittavat
öljy- ja kaasuvarat ja modernien
yhteiskuntien energiariippuvuus.
Energia on välttämättömyys yh-
teiskunnan toimivuuden kannalta.
Energiavarat ovat Venäjälle arvo-
kas resurssi. Juhana Urmas kysyy,
”mikä eteen, mikäli energiakauppa
häiriintyy? Viimeaikaista talouskrii-
siä seurannut öljyn maailman-
markkinahinnan lasku on pienen-
tänyt myös Venäjän energiakau-
pasta saamia tuloja.  —  Venäjän tu-
levaisuuden kannalta on olennais-
ta kohdistaa energiaviennistä saa-
miansa varoja talouden ja yhteis-
kunnan kehitykseen”.

Uhkaako riippuvuus energiavien-

nistä Venäjää? Pitkällä aikavälillä Ve-
näjää saattaa uhata tuudittautumi-
nen öljy- ja kaasurahavirtaan. Täl-
löin ”taloutta ja yhteiskuntaa unoh-
detaan uudistaa tulevien haastei-
den edessä. Venäjän olisikin hyvä
harkita taloutensa monipuolista-
mista.  Venäjän kannattaisi panos-
taa innovaatioteollisuuteen.  Tällä
hetkellä kannustimet panostaa in-
novaatiotalouteen eivät ole kan-
santalouden tasolla merkittävät”.

Talouskriisissä on myös
mahdollisuus

”Tehottomia ja toimimattomia
taloudellis-kaupallisia rakenteita
poistuu. Venäjän taloudellis-yhteis-
kunnallisen kehityksen kannalta
merkityksellistä on se, miten Venä-
jä tulevaisuudessa suhtautuu kan-
sainväliseen toimintaympäristöön
ja yhteisöön. Omaksuuko se neu-
vottelevamman asenteen suhtees-
sa ulkovaltoihin? Sosiaalisen kehi-
tyksen kannalta oleellista on se, mi-
ten Venäjän hallinto pystyy tyydyt-
tämään väestönsä tarpeet. Venäjäl-
lä tulisi panostaa sosiaaliturvan ke-
hitykseen, ja turvata näin väestön
elintasoa”.

Venäjä on merkittävä pelaaja
kansainvälisessä poliittis-taloudel-
lisessa yhteisössä. Erityisesti Suo-
messa tulee pysyä ajan hermolla
Venäjän taloudellis-yhteiskunnalli-
sen kehityksen suhteen. Venäjä
Suomen naapurina on ehdotto-
man tärkeä kumppani kauppaa ja
liiketoimintaa varten. Suomalais-
ten toimijoiden on etsittävä aktii-
visesti uusia keinoja yhteyden ke-
hittämiseksi. ”Tästä hyötyvät mo-
lempien taloudet”.

Urmas kokee tärkeäksi historial-
lisen näkökulman siirtymätalouksi-
en tutkimuksessa, koska siirtymäs-
sä on kysymys juuri muutosproses-
sista jostakin vanhasta uuteen: ”Tu-
levaisuus riippuu menneisyydestä.
Taloudellis-yhteiskunnallinen kehi-
tys on riippuvainen menneisyydes-
tä – mennyt aika toimii rajoittajana
ja toisaalta mahdollistajana uudel-
le vaiheelle. Usein tulos on kuiten-
kin enemmän kuin osiensa summa,
sillä siirtymäprosessi ei tapahdu
tyhjiössä”.

Siirtymäkehityksen taustalta löy-
tyy erilaisia pitkäaikaisia kulttuuris-
yhteiskunnallisia kehityskulkuja.
Nämä antavat leimansa muutoksel-
le. Niiden havaitseminen vaatii kui-
tenkin herkkyyttä. Tunnistaminen
auttaa muutoksessa pärjäämistä.
Urmas on havainnut, että Venäjä ve-
tää vahvasti omaa taloudellis-yh-
teiskunnallista linjaansa. ”Venäjä
haluaa kansainväliseen yhteyteen,
mutta se ei halua tinkiä omista ase-
mistaan”.

Juha Molari

Venäjä elää yhtä aikaa
useammalla vuosisadalla

Joni Lindfors kirjoitti HAAGA-HE-
LIA ammattikorkeakoulussa
opinnäytetyön  ”Moskovan kau-

pungin tarjoama liiketoimintapo-
tentiaali suomalaisille yrityksille”
(2009). Joni kertoo innostumisensa
Venäjään virinneen, kun hän tutus-
tui venäläisiin vaihto-opiskelijoihin.

”Huomasin, että venäläiset ovat
aivan jotain muuta kuin se kuva,
minkä suomalaisesta mediasta saa.
Keskusteltuani heidän kanssaan Ve-
näjästä, pikkupelot varisivat saman
tien pois.”

Kun opiskelee Moskovassa, suuri
haaste on venäjän kielen hallinta.
Kieli on lähtökohta kaikelle muulle.
Lisäksi asiat muuttuvat Venäjällä
nopeasti. ”Koko ajan huomaa ole-
vansa lähtöruuduissaan”. ”Moskova
on räikeä poikkeus muusta Venäjäs-
tä. Moskova ei koskaan nuku, se on
alituiseen sykkeessä ja liikkeessä.
Moskovaan ei nostalgikon kannata
vaivautua.”

Joni ei kuitenkaan kauhistele
muutosta. Aluksi kaupunki tuntui
vaivalloiselta ja äänekkäältä. ”Ihmis-
paljouden lisäksi minua vaivasi mos-

Olen varmaankin
Tuolla alueella on virheitä metsiä ja
sympaattisia pikkukyliä.   ”Alueelta
löytyvät myös moskovalaisten loma-
mökit eli datsat. Moskovan alueen
hitaampi elämänrytmi ja rikas luon-
to, joka on varmasti yhtä kaunista
kuin Suomessa, on hyvä pakopaikka
suurkaupungin hälinästä.”

Venäläiset opiskelevat yliopistos-
sa päätoimisesti.  He tuntuvat myös
omistautuvan enemmän pelkäs-
tään opiskelulle.  Opettajista ei ole
yhtä valoisa kokemus: ”Opettajat
taas tuntuivat välillä hyvinkin saa-
mattomilta. Esimerkiksi kokeissa
lunttaus tuntui olevan arkipäivää.
Luennot vaihtelivat huippu mielen-
kiintoisista esityksistä tappavan tyl-
siin suoraan paperista luettuihin”.
Joni kertoo, että ongelmiin on ha-
vahduttu ja opintojen taso on nou-
semassa. Kokeen jälkeen pitää jo
jäädä keskustelemaan opettajan
kanssa, jotta lunttaus ei voisi kätkeä
tietämättömyyttä.

Palvelukulttuurin puuttuminen
Venäjällä koettu suurin pettymys

on ollut palvelukulttuurin ”totaali-

kovalaisten jatkuva kiirehtiminen
paikasta toiseen”. Tottumisen jälkeen
paljastui, että ihmiset ovat värikkäi-
tä ja yllätyksiä täynnä. Hän löysi kai-
ken harmauden takaa löytyi se, mis-
tä saattoi kiinnostua eli ihmisistä ja
tarinoista.

“Iso laivaa on hidasta kääntää”
Moskovassa opiskellut Joni Lind-

fors tunnustaa, että Moskova-koke-
mus on muuttamassa häntä myös
hieman kyynisemmäksi Venäjää

kohtaan. Kyse on siitä, että muutok-
set näkyvät yleensä hyvin vähän
tosielämässä.  ”Isoa laivaa on hidas-
ta kääntää”.

Jonotus kasvattaa Moskovassa
asuvaa ihmistä hieman kärsivälli-
semmäksi.  Joni on kotoisin Helsin-
gistä, mutta Moskova on aivan eri
planeetalta. ”Moskova on todellinen
megacity, jonne mahtuisi varmaan-
kin kaksikymmentä Helsinkiä. Mos-
kovahan on yksi maailman suurim-
mista kaupungeista”.

Pelkokuvat haihtuivat
Moskovassa

”Kuultuani alkuun tarinoita Mos-
kovan vaarallisuudesta olinkin var-
ma, että kaupungissa olisi turvaton-
ta ja varmasti jokainen haluaisi vä-
hintään ryöstää minut. Onneksi näin
ei tosiaankaan ole, vaan järkeä käyt-
tämällä vaaralliset tilanteet pysyvät
olemattomina”.

Joni Lindfors muistuttaa, että
Moskovan kaupunki on toki jo itses-
sään järjettömän suuri, mutta sitä
ympäröi lisäksi Moskovan alue, jos-
sa asuu yli kuusi miljoonaa ihmistä.

Nuori tutkija Juhana Urmas




