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ВОЗМОЖЕН БАРТЕР НА ПИЛОМАТЕРИАЛ

Venäläisvetoinen
yrittäjyys Suomessa

Jari Jumpponen, Markku Ikävalko
ja Boris Karandassov selvittivät

Pohjoisen ulottuvuuden tutkimus-
keskuksen tutkimuksessa “Venäläis-
vetoinen yrittäjyys Suomessa”  (Lap-
peenrannan tekninen yliopisto,
Northern Dimession Research Cent-
re, Pub. 55, 2009) Suomessa toimi-
via venäläisyrityksiä.

Venäläisjohtoinen
yrittäjyys vähäistä

Merkillepantavaa on tutkimukses-
sa tehdyt havainnot, että vain 5 % ve-
näläisistä maahanmuuttajista toimii
Suomessa yrittäjinä. Venäläisyritys-
ten määrä on vain 1 % Suomen yri-
tysten kokonaismäärästä. Monet
maahanmuuttajayrittäjät toimivat
palvelualoilla, tai tukku- ja vähittäis-
kaupassa. Myös maahanmuutta-
jayrittäjät harjoittavat kiinteistö-, ho-
telli- ja ravintolatoimintaa. Maahan-
muuttajien yritystoiminta on yleen-
sä varsin matalakatteista. Verotieto-
jen mukaan 30 suurimman venäläis-
johtoisen yrityksen yhteenlaskettu
liikevaihto oli Suomessa noin viisi
miljardia euroa (vuosi 2006). 75 % il-
moitti tuloksensa nollaksi tai tappiol-
liseksi. Näiden yritysten vaikutus
Suomen kansantalouteen jää täten
varsin vähäiseksi.

Tutkijat selvittivät Patentti- ja re-
kisterihallituksen yritystietokantaa
ja havaitsivat, että yrittäjyys ja yri-
tyksen omistaminen eivät ole erityi-
sen suosittua venäläisvähemmistön
keskuudessa. Venäläinen yrittäjyys
on sinänsä nuori ilmiö. Vasta peres-
troikka loi pienimuotoisen yrittäjyy-
den. Tutkijat muistuttavat, että vuo-
rovaikus rajan yli on molemmin-
puolista. Venäläisyritykset pitävät
Suomea luonnollisena vaihtoehto-
na kansainvälistymiselleen.

Itsensä työllistämistä
Tutkijoiden kiinnostus etniseen

näkökulmaan yrittäjyyden tutki-
muksessa oli hyvin tervetullut. Kan-
sainvälisissä tutkimuksissa on aiem-
min todettu, että etnisillä yrityksillä
on vaikutusta niin kokonaisiin kan-
santalouksiin, toimialoihin kuin alu-
eellisestikin. Tutkijat päätyivät siihen,
että etnisten yritysten yrityskanta
olisi monestakin syystä hyvin toivot-
tava. Tällainen yritystoiminta vähen-
tää vähemmistöjen työttömyyttä,
tuo etniset ryhmät lähemmäksi val-
taväestöä ja auttaa etnisten yhteisö-
jen taloudellista kehitystä. Etnistä
yrittäjyyttä selvittäneet aiemmat
kansainväliset tutkimukset ovat tuo-
neet ilmi, että etninen yrittäjyys ja

perheyrittäjyys kulkevat usein käsi
kädessä. Monet maahanmuutta-
jayrittäjät aloittavat yrityksensä
myös ilman aiempaa kokemusta, il-
man erityisosaamista ja ilman tarvit-
tavaa pääomaa. Pääoman puute ajaa
yrittäjät pienimuotoiseen toimin-
taan. Riski ja innovointi ovat tärkeitä
tekijöitä tällaisissa yrityksissä, erityi-
sen nopeita he ovat matkimaan tois-
ten onnistuneita kokemuksia. Suo-
messa tehdyssä tutkimuksessa saa-
tiin vastaavia tuloksia.

Vain 62 yritystä vastasi tutkijoi-
den kyselyyn. Näistä 28 yritystä toi-
mi tukku- ja vähittäiskaupassa, näis-
tä 5 puuntuonnissa ja –huolinnas-
sa sekä 5 autojen välitys- ja myynti-
toiminnassa. 11 yritystä harjoitti
kuljetus-, huolinta- ja varastointipal-
veluja. Vain 7 harjoitti ravintola- ja
hotellipalveluja. Yli puolella vastan-
neista yrityksistä liikevaihto jäi alle
0,5 miljonan euron, suurimmalla se
oli 70 miljoonaa euroa. 64 % vastan-
neista yrityksistä työllisti 1-3 hen-
keä. 75 % yrittäjistä kertoi osan asi-
akkaistaan olevan Venäjällä; kol-
masosa yrittäjistä kertoi, että venä-
läisasiakkaiden osuus koko asiakas-
kunnasta on jopa 76-100 %. Tyypil-
linen venäläisyrittäjä Suomessa on

nelikymppinen, Venäjällä korkea-
koulutuksen saanut mies. Yrittäjis-
tä kahdella kolmasosalla oli yliopis-
tokoulutus, mikä on paljon enem-
män kuin suomalaisten yrittäjien
keskuudessa. Suurimmalle osalle
yritystoiminta oli keino itsensä työl-
listämiseksi.

Vaikeuksia ja epäluuloa
Venäläisvetoiset yritykset koh-

taavat Suomessa vaikeuksia asioi-
dessaan maahanmuuttoviran-
omaisten ja rahoittajien kanssa. Yrit-
täjillä on ollut vaikeuksia saada työ-
ja oleskelulupia omasta yritykses-
tään huolimatta. Ulkomaalaisviras-
ton hitaat käsittelyajat ovat vaikeut-
taneet yritystoimintaa. Eräs yrittäjä
kertoi aikovansa siirtää yritystoi-
mintansa Suomesta Saksaan vält-
tääkseen em. ongelmia. Venäläis-
yrittäjät aloittavat toimintansa pää-
sääntöisesti ilman Suomesta saatu-
vaa julkista tukea, mutta monella
yrittäjällä on myös epäluuloa julki-
sia organisaatioita kohtaan. Tutkijat
törmäsivät tyypilliseen piirteeseen
etnisten yritysten tutkimuksessa:
yrittäjät ovat varsin torjuvia vasta-
usten antamisessa.

Juha Molari

Venäjän vakuutusmarkkinoiden haasteet ja näkymät
Dmitri Filatov, Sinikka Parvi-

ainen ja Päivi Karhunen
selvittivät Venäjän vakuu-

tusmarkkinoiden kehitystä ylei-
sesti ja erityisesti Pietarin kehitys-
tä lokakuussa 2009 valmistunees-
sa tutkimuksessaan The St. Peters-
burg Insurance Market: Current
Challenges and Future Opportu-
nities (Working papers 473; Hel-
singin Kauppakorkeakoulu – Cen-
ter for Markets in Transition, CE-
MAT, lokakuu 2009). Tutkijat haas-
tattelivat venäläisiä ja suomalaisia
vakuutusasiantuntijoita. Tutkijat
toivat esille vakuutusmarkkinoi-
den ajankohtaiset haasteet erityi-
sesti nyt globaalin talouslaman ti-
lanteessa. Tässä artikkelissa käyte-
tyt kaaviot ovat myös em. tutki-
muksesta, mutta käännetty eng-
lannista suomeksi.

Vakuutuksia jo 1700-luvulla

Venäjällä on ollut vakuutuksia
1700-luvulta alkaen, mutta nyky-
aikainen historia ajoittuu vain
1990-luvun alkuun, kun ensim-
mäiset yksityiset vakuutusyhtiöt
perustettiin. Vuonna 1918 Neu-
vostohallitus kansallisti kaikki va-
kuutusyhtiöt. Valtiollinen vakuu-
tusyhtiö Gosstrakh perustettiin
vuonna 1925. Vuonna 1947 tämän
valtiollisen vakuutusyhtiön ulko-
maiset toiminnot tulivat Ingosst-
rakhin tehtäviksi. Suomalainen
vakuutusyhtiö Ingonord on synty-
nyt vuonna 1952 Ingosstrakhin
edustajaksi. Vuonna 1992 Venäjäl-
lä säädettiin vakuutuslaki. Lain-
säädäntö oli 90-luvun alussa hy-
vin puutteellista. Markkinoille tuli
tuossa vaiheessa pelureita, joiden
tarkoitusperät eivät olleet puh-
taasti vakuutuspalvelujen raken-
tamisessa. Puolet vakuutuksista
on terveyteen ja autoihin liittyviä.
Venäjän kansalaisilla ja yrityksillä
on varsin niukasti tietoa vakuu-
tusten hyödyllisyydestä. Vakuu-
tusta valittaessa on hinta yhä rat-

kaiseva valintaperuste. Asiakas-
suhteiden painottuminen voi lisä-
tä laadun painoarvoa ja hinta jää
vähemmälle huomiolle. Tutkijat
otaksuivat, että globaali finanssi-
kriisi voi puhdistaa vakuutus-
markkinoita ja poistaa epäluotet-
tavia pelureita.

Finanssikriisi romutti
markkinoita

Pietarissa oli eräät nopeimmin
kasvaneista vakuutusmarkkinois-
ta maailmassa ennen kuin vuon-
na 2008 alkoi globaali finanssikrii-
si. Tällä hetkellä monella vakuu-
tusyrityksellä on vakavia vaikeuk-
sia. Nämä vakavat seuraukset nä-
kyvät Pietarin vakuutusmarkki-
noilla vielä seuraavien vuosien ai-
kana. Vakuutusmarkkinoiden kas-
vua oli vauhdittanut Venäjän hal-
lituksen lainsäädäntöä asiaa var-
ten. Silti vakuutusmarkkinat ovat
yhä alikehittyneet Venäjällä. Tut-
kijat viittaavat siihen, että vakuu-
tusmarkkinoiden osuus on vain
2,3% bruttokansantuotteesta,
kun esimerkiksi vanhoissa EU-
maissa se on 9,3%, Puolassa 3,3%
ja Tšekissä lähes 4%. Vuonna 2008
vakuutusmarkkinat kasvoivat Ve-
näjällä 22,7% vuoteen 2007 ver-
rattuna. Vuoden 2008 lopulla Ve-
näjällä toimi 786 vakuutuksia
antavaa yritystä. Vuonna 2008 Pie-
tarin vakuutusmarkkinoiden arvo
oli 42,2 miljardia ruplaa, mikä oli
4,5% Venäjän koko vakuutus-
markkinoiden arvosta.

Kun vuonna 2008 tutkijat alkoi-
vat kirjoittaa selvitystään Venäjän
ja Pietarin vakuutusmarkkinoista,
näkymät olivat erityisen valoisat
ja luottamusta herättävät, mutta
nyt näkymät ovat kääntyneet pes-
simistisiksi.  Vakuutusmarkkinoi-
den kasvukin oli alkanut vasta
muutama vuosi aiemmin. Venäjä
sai uuden vakuutuslain vuonna
2004. Myös vuonna 2009 Venäjän

hallitus on tehnyt useita reforme-
ja vakuutuslainsäädäntöön. Huh-
tikuussa Pietarissa pakollinen sai-
rasvakuutus uudistui, pyrkimykse-
nä oli kilpailun edistäminen. Työ-
tön kansalainen voi valita hyvin
vapaasti vakuutusyrityksen; työn-
tekijän pitää jättää anomus työn-

antajalle jotta voisi vaihtaa vakuu-
tusyhtiötä ja menettelyt maksa-
vat. Selvityksessä viitataan siihen,
että Venäjän talousministeriö on
arvioinut BKT:n laskevan 8,5%
vuoden 2009 aikana. Skeptisim-
mät eivät usko säilyttävän edes
vuoden 2008 vakuutusmarkkinoi-

den arvoa. Yksi kriisin uhreista oli
Russkiy Mir vakuutusyhtiö, joka oli
ollut yksi johtavista Pietarissa,
mutta 1.3.2009 se joutui Rosgos-
strakhille – Venäjän suurimmalle
vakuutusyhtiölle. Tutkijat eivät jää
kuitenkaan pessimismiin, vaan
viittaavat kriisin puhdistavan
markkinoita.

Vuoden 2009 aikana finanssikrii-
si on vaikuttanut vakuutusmarkki-
noiden kaikille aloille – voimak-
kaimmin KASKO –vakuutuksiin.
Helmikuussa 2009 Pietarissa oli
200 rekisteröityä vakuutusyritystä,
joista vain puolet voi jatkaa toimin-
taansa finanssikriisin jälkeen. Alas-
ajo merkitsee työntekijöiden erot-
tamisia. Erityisesti vaikeudet kos-
kevat pieniä vakuutusyrityksiä, jot-
ka olivat erikoistuneet autovakuu-
tuksiin, kun taas isoilla yrityksillä on
ylimääräisiä reservejä selvitä vai-
keasta ajasta. Toukokuussa 2009
Fitch luokitteli Venäjän vakuutus-
yritysten näkymät sanalla “negatii-
vinen”. Viisi yritystä kuudesta suu-
rimmasta venäläisestä vakuutus-
yrityksestä on pyytänyt hallituksel-
ta tukea toiminnalle, mutta halli-
tuksen intresseihin ei katsota pa-
nostuksen lisäämistä vakuutussek-
torille. Pietarissa muutama iso va-
kuutusfirma hallitsee markkinoita.
Tilanne on samankaltainen kuin
läntisissä maissa.

Vuonna 2004 Venäjän hallitus
poisti useita rajoituksia, jotka es-
tivät ulkomaisten vakuutusyritys-
ten tulon Venäjän markkinoille.
EU:n ulkopuolelta tulevan toimi-
jan oikeus omistaa rajoittui
49%:iin venäläisen vakuutusyri-
tyksen osakepääomasta. Ulko-
maisten vakuutustoimijoiden
osuus Venäjän vakuutusmarkki-
noilta on rajoitettu 25%:in koko-
naismarkkinoista. Vuonna ulko-
maisten vakuutustoimijoiden
osuus oli 13,5% Venäjän vakuu-
tusmarkkinoista. Nämä rajoitukset
ovat eräs tärkeä osa Venäjän WTO-

neuvotteluja. WTO-ratkaisu vapa-
uttaisi ulkomaisille yritykselle täy-
det oikeudet saapua Venäjän
markkinoille. Ulkomaisista vakuu-
tusyhtiöistä merkittävimmät ovat
Allianz ryhmä, AIG, Alte Leipziger
(Ergo) ja Zurich Financial Services.
Ranskalainen iso vakuutusyhtiö
AXA saapui Venäjän markkinoille
vuonna 2008. Ulkomaisten firmo-
jen tulo markkinoille ei ole aivan
helppoa, ainakin paikallisiin tradi-
tioihin tulisi kiinnittää huomiota.
Byrokratia ja oikeudelliset rajoi-
tukset hidastavat yritysten tuloa
vakuutusmarkkinoille. Pitkän ajan
näkymät olivat kuitenkin tutki-
muksen tekijöiden ja heidän haas-
tattelemien asiantuntijoiden mu-
kaan optimistiset. “He kaikki viit-
tasivat siihen, että markkinat tu-
levat selvemmiksi, läpinäkyvim-
miksi ja sivistyneemmiksi” (s.  116).
Uusien ulkomaisten vakuutusyri-
tysten ei uskota keskipitkällä aika-
välillä voimakkaasti saapuvan Ve-
näjän markkinoille.

Tutkijat Dmitri Filatov, Sinikka
Parviainen ja Päivi Karhunen otak-
suivat selvityksessään, että finans-
sikriisin seurauksena vakuutusasi-
akkaiden mieltymykset tarkentu-
vat: hinta ei enää ole tärkein kri-
teeri, koska halvimman vakuutuk-
sen tarjonnut yritys ei välttämät-
tä maksa ajallaan tai lainkaan. Asi-
akkaat kiinnittävät enemmän
huomiota yrityksen maineeseen
ja palvelutasoon. Tutkimus pää-
tyykin siihen, että Venäjän vakuu-
tusmarkkinat muuttuvat yhä
enemmän kohti niitä tavanomai-
sia standardeja ja käytäntöjä, jot-
ka tavataan jo kehittyneissä valti-
oissa. “Meidän vastaajamme olivat
melko optimistisia vakuutusmark-
kinoiden tulevaisuudesta ja olivat
luottavaisia omaan kykyynsä näh-
dä vakuutusmarkkinat kriisissä ja
kriisin ohessa” (s. 118).

Juha Molari
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Venäläiset suuret vakuutusyhtiöt

Ìåæäó Ïåðìñêèì êðàåì è Ôèí-
ëÿíäèåé áóäåò êóðñèðîâàòü ðåãó-
ëÿðíûé ïîåçä. Ñîîòâåòñòâóþùàÿ
äîãîâîðåííîñòü äîñòèãíóòà 20 îê-
òÿáðÿ â Ïåðìè íà ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè “Ðåãèîíû Åâðîïû —
ðàçâèòèå áåç ãðàíèö” —  Ôîðóì ðå-
ãèîíîâ.

Ôèíñêàÿ êîìïàíèÿ “Kouvola
Innorail Oy” (“Èííîðåéë”) è ïðàâè-
òåëüñòâî Ïåðìñêîãî êðàÿ ïîäïèñà-
ëè ïðîòîêîë î íàìåðåíèÿõ â ñâÿçè
ñ ía÷aëîì ïðîåêòa, öåëüþ êîòîðî-
ãî ÿâëÿåòñÿ îòêðûòèå ðåãóëÿðíîãî
ñîîáùåíèÿ êîíòåéíåðíûì áëîê-ïî-
åçäîì ìåæäó ãîðîäàìè Êîóâîëîé
(Ôèíëÿíäèÿ) è Ïåðìüþ. Íàëàæèâà-
íèå æåëåçíîäîðîæíîãî ñîîáùåíèÿ

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 îêòÿáðÿ â ýòîì
ãîäó â Ôèíëÿíäèè ñîçäàíî 5700
íîâûõ ïðåäïðèÿòèé ðàçëè÷íîé
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ïî÷òè
íà òûñÿ÷ó ìåíüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷-
íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ îáùèì ïàäåíèåì ïðîèç-
âîäñòâà êàê â ïðîìûøëåííîì ñåêòî-
ðå, òàê è â ñôåðå óñëóã.

Íå ïîìîãàþò «ñòàðòîâûå äåíü-
ãè», êîòîðûå âûïëà÷èâàþòñÿ  ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì â òå÷åíèå 18 ìåñÿ-
öåâ â ðàçìåðå îò 550 äî 900 åâðî.
Âïðî÷åì, óæå â ñëåäóþùåì ãîäó êî-
ëè÷åñòâî íîâûõ ïðåäïðèÿòèé ìî-
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ñ Ôèíëÿíäèåé â áóäóùåì äàñò íà-
øåìó ðåãèîíó íå òîëüêî óâåëè÷åíèå
êîëè÷åñòâà êîíòåéíåðíûõ ãðóçîïå-
ðåâîçîê, íî è ðàçâèòèå ëîãèñòèêè è
ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò”.

Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà-ðàñïîðÿ-
äèòåëÿ “Kouvola Innorail Oy” Ñèðê-
êó Ñåéëà, âñêîðå ïðîéäóò âñòðå-
÷è ñ ïåðìñêèìè êîìïàíèÿìè, íà
êîòîðûé ïðåäñòîèò ðåøèòü ðÿä
òåõíè÷åñêèõ âîïðîñîâ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ ïðîåêòà.

Ñòîðîíàì íåîáõîäèìî îïðåäå-
ëèòü ïîòåíöèàëüíûõ ïîëüçîâàòå-
ëåé, ñîîòâåòñòâóþùèå ãðóçîïîòîêè
è óñëîâèÿ äëÿ ðåãóëÿðíîãî, äâóñòî-
ðîííåãî ñîîáùåíèÿ êîíòåéíåðíûì
áëîê-ïîåçäîì ìåæäó ãîðîäàìè.

Новые предприятия и кредиты
æåò ñóùåñòâåííî âîçðàñòè è, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, áëàãîäàðÿ íèçêèì
ñòàâêàì ïî êðåäèòàì. Òàê, ïðåäïî-
ëîãàåòñÿ, ÷òî íèçêèå áàíêîâñêèå
ñòàâêè â åâðîçîíå ïðîñóùåñòâóþò
ïî êðàéíåé ìåðå äî âòîðîãî êâàð-
òàëà 2010 ãîäà.

Ñîãëàñíî ïðîãíîçàì, â êîíöå
2010 ãîäà ñòàâêà áóäåò êîëåáàòüñÿ
ìåæäó 1,5—1,75%, à ñòàâêà 12-ìå-
ñÿ÷íîãî Åâðèáîðà (êëþ÷åâàÿ ñòàâ-
êà ìåæáàíêîâñêîãî äåíåæíîãî ðûí-
êà åâðîçîíû) — ìåæäó 2,25—2,5%.
Ñåé÷àñ ñòàâêà ðàâíÿåòñÿ 1%, è 12-
ìåñÿ÷íûé Åâðèáîð — 1,3%.




