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Juuri koskaan kansainvälinen
osallistuminen Venäjän duuman
vaaleihin ei ole ollut yhtä vah-
vaa kuin joulukuussa 2007.

Pieni Suomikin mukana
vaaleissa

Tammikuussa 2007 Suomen
eduskunnan Tulevaisuuden valio-
kunta nimesi Venäjän duuman
tulevat vaalit käännekohdaksi,
joka näyttäisi, millaiseksi Venäjän
puoluekenttä muodostuu. Pelko-
kuvaksi nimettiin suuriin energia-
yhtiöihin, puolustusvoimiin ja sa-
laiseen poliisiin tukeutuva eliitti.
Fobian mukaan kansalaisten oi-
keusturva ja henkilökohtainen
turvallisuus eivät toteutuisi.

Yleisradio oli tehnyt päätökset
ohjelmavalinnasta, että vaalipäi-
vänä 2.12.2007 näytetään Suo-
men televisiossa Ulkolinjalla Car-
rén provokaatio”Putinin valtakun-
ta”. Naapurimaan päämiestä moi-
tittiin rikolliseksi KGB-upseeriksi,
joka räjäytti asuinhuoneistoja ja
surmautti vastustajiaan. Puheen-
vuoroa pitivät venäläisen oligar-
kian edustajat ja heidän lemmikit.
Yleisradion menettely täyttäisi
kunnialoukkausrikoksen tunto-
merkit, jos tapausta tutkittaisiin
lakikirjan kanssa.

Yhdysvallat pisti rahaa

Yhdysvaltojen senaatti ilmaisi
heinäkuussa 2005 strategiseksi
missioksi vastustaa Venäjän kas-
vavaa vaikutusvaltaa. “Yhdysvalto-
jen prioriteetit” tulisi turvata. Se-
naatti suuntasi satoja miljoonia
dollareita Venäjällä tapahtuvaan
poliittiseen toimintaan. Yhdysval-
tojen ulkoasiainministeriö ilmoit-
ti huhtikuussa 2007 vuosittaises-

sa raportissaan, että USA on todel-
lakin panostanut voimakkaasti ta-
loudellisesti ja poliittisesti Venä-
jän sisäisiin asioihin. Condoleezza
Rice nimesi tehtäviksi demokrati-
an vahvistamisen ja kansalaisjär-
jestötoiminnan. Yhdysvallat il-
moitti Venäjän politiikkansa pää-
tavoitteeksi duuman vaalit joulu-
kuussa 2007 ja presidentin vaalit
maaliskuussa 2008. Mainitun ra-
portin mukaan USA käytti vuon-
na 2006 Venäjän sisäisiin asioihin
sekaantumiseen noin 200 miljoo-
naa dollaria.

Helmikuussa 2007 USA:n kan-
sallisen tiedustelun päällikkö
Michael McConnell julisti, että Ve-
näjä etäytyy demokratiasta. Yh-
dysvaltain varapresidentti Dick
Cheney pelotteli Eurooppaan Ve-
näjän “energiapommista”. Vaaleja
edeltäneet kuukaudet tekivät sel-
väksi, että Yhdysvalloille sopisi rik-
kinäinen, heikko Venäjä, jonka
luonnonrikkaudet ovat edullises-
ti käytettävissä amerikkalaisen ta-
louskasvun vauhdittamiseen.

”Venäjän yhtenäisyys” juhli
2.12.2006 viisivuotista historiaan-
sa. Puolue nimesi Venäjän liberaa-
listen uudistusten historiasta pal-
jon sellaista, josta puolue sanou-
tuu irti.. Puolue tunnisti myös kan-
sainvälisen intressin sekaantua
Venäjän sisäisiin asioihin. Johto-
ajatukseksi nimettiin ”suvereeni
demokratia”.

Kasparov – amerikkalainen
nappula

Duuman vaalien edellä Bere-
zovskin ja Hodorkovskin sekä eräi-
den muiden oligarkien suojatti,
shakkimestari Garry Kasparov sai
julkisuutta länsimaisessa lehdis-
tössä. Kukaan ei muistanut moit-

tia, että Kasparov yritti tunkeutua
rikollisesti keskusvaalilautakun-
taan. Suomessa hänet nimettiin
”oppositiojohtajaksi”, vaikka mies
ei osallistunut demokraattisiin
vaaleihin. “Toinen Venäjä” ei ole
poliittinen puolue, joka osallistui-
si demokraattisiin vaaleihin, vaan
länsirahoitteinen työväline levot-
tomuuksien luomisessa. Puolueen
kannattajien iskulauseena oli ”Ei
vaaleja – Venäjän hyväksi – Puti-
nia vastaan”. AFP ja Reuters omis-
tivat Kasparoville laajat lähetykset.
Verryttely oli nyt suoritettu vaali-
en jälkeisiä reaktioita varten. Kas-
parov pelasi nappulansa siten,
että hänet pidätettiin, jolloin me-
diassa voitiin kauhistella venäläis-
tä miliisiä.

Garry Kimovich Kasparov syntyi
1963 Bakussa juutalaisperhee-
seen. Hän voitti shakin maailman
mestaruuden nuorimpana kos-
kaan vuonna 1985, jolloin hän
voitti Anatoli Karpovin. Suuria
shakkiotteluja on ollut aivan viime
vuosiin saakka.  Kasparov valittiin
Komsomolin keskuskomiteaan
1987. Tältä ajalta periytyy lähei-
nen suhde Hodorkovskiin ja mui-
hin juutalaisiin oligarkeihin. Hän
on ilmoittaunut ehdokkaaksi vuo-
den 2008 presidentin vaaleihin.
Kasparov osallistui vuonna 1996
näkyvästi Jeltsinin presidentti-
kampanjan tukemiseen. Jeltsinin
suhde Kasparovin oligarkiystäviin
oli tunnetusti läheinen.

Vuodesta 2005 Yhdistynyt kan-
salaisoikeusrintama on Kasparo-
vin eräs työväline. Vuonna 1991
reaganilainen, washingtonilai-
nen turvallisuusjärjestö Center
for Security Policy palkitsi Kaspa-
rovin teoista ”amerikkalaisen va-
pauden” hyväksi. Hänen suhteen-
sa on läheinen Hoover-instituut-

tiin. Lokakuussa 2007 Kasparov
ilmoitti useissa suosituissa ame-
rikkalaisessa televisio-ohjelmissa
USA:n vierailunsa aikana, että
hän ”taistelee Venäjän demokra-
tian puolesta”.

Putin antoi äänensä
demokratialle

11 puoluetta kilpaili duuman
vaaleissa. Massamediassa kam-
panjat olivat virallisesti kielletty
ennen kolmatta marraskuuta.
Suomalaisessa mediassa on kau-
histeltu, että valtapuolue ei lähte-
nyt mukaan kaikkiin vaaliväittelyi-
hin niiden väitetyn huonon tason
vuoksi. Tämä seikka tuskin tekee
vaaleista epädemokraattisia.

Lokakuussa 2007 tehdyn VT-
SIOM-mielipidemittauksen mu-
kaan äänestysprosentti olisi voi-
nut nousta 71%:iin. Äänestysinto
nousi puolessa vuodessa lähes 10
%-yksikköä. Äänestysaktiivisuus
jäi 63%:iin. Venäjän yhtenäisyys –
puolueen suosioksi ennustettiin
65,5%, kommunistisen puolueen
9,7%, Liberaalidemokraattisen
puolueen 4,6% ja Rodina-puolu-
een 4,2%. Venäjän yhtenäisyyden
–puolueen suosio lisääntyi syksyn
2007 aikana, kun presidentti Puti-
nin osallistuminen vaaleihin tuli
ilmeiseksi.

Vaalien lopulliset tulokset vas-
taavat vaaliennusteita. Yhtenäi-
nen Venäjä sai prosenttiyksikön
vähemmän ääniä kuin vaalien-
nusteet lupasivat: 64,19 % (paik-
koja 310–315). Kommunistinen
puolue lisäsi suosiosta ennustuk-
sista 2 %-yksikköä: 11,59 % (50-
60), Liberaalidemokraatit saivat
8.18 % (40-45) ja Venäjän oikeus
7,78 % äänistä (40-45).

Kansainvälisenä vaalitarkkailija-

na toiminut puolalainen Mateus
Piskorski arvioi, ettei vaaleissa ol-
lut mitään epäilyttävää demo-
kraattisuuden kannalta. Venäjän
vaalilainsäädännöstä olisi läntisel-
lä Euroopalla ja Yhdysvalloilla
monta opittaa seikkaa, jotta vaa-
lien suhteellisuus ja demokraatti-
suus toteutuisivat. Sitä vastoin
Reuters julkaisi Kasparovin haas-
tattelun, jonka mukaan Venäjän
vaalit olisivat demokratian raiska-
usta. Radio Vapaa Eurooppa nime-
si viisi myyttiä Venäjän demokra-
tiasta ja vaaleista. Amerikkalais-
johtoisen radiokanavan mukaan
Venäjällä oli “valheelliset vaalit”.
Etyjin parlamentaarisena vaali-
tarkkailijana toiminut Kimmo Kil-
junen (sd.) toteaa nettisivuillaan
maltillisesti, että “Ei vaalien tekni-
sessä suorituksessa ongelmia ol-
lut”. Tämä lause ei mahtunut Hel-
singin Sanomien vaaleja käsittä-
vään juttuun Kiljusen sitaattien
joukosta.

Länsimainen sekaantuminen
duuman vaaleihin loi odotettua ja
valitettavaa mediahakuisuutta
vaalitappion jälkeen: mahdolli-
suuden liittyä syytöksiin vaalien
epärehellisyydestä. Jopa Suomes-
sa pääministeri erehtyi arvioi-
maan duuman vaaleja ”epänor-
maaliksi” (HS 3.12.2007 B 2), kos-
ka istuva presidentti Putin otti
osaa vaaleihin. Pääministeri ei se-
littänyt, miksi hyvässä keski-iässä
Putinin olisi pitänyt jo jättäytyä
varhaiseläkkeelle tai demokrati-
sen vaikuttamisen ulkopuolelle.
Sitran konferenssissa presidentti
Tarja Halonen arvioi sitä vastoin,
että Suomen kannalta on edullis-
ta Venäjän poliittisen vallan säily-
vän Suomelle ystävällisten taho-
jen käsissä.

Juha Molari

Kansallismuseossa 27.11.2007
Venäjä-seminaarissa Anja Paja-
lin Suomalaisvenäläisestä
kauppakamarista antoi monta
argumentti Venäjän hyvyydel-
le suomalaisille. “Venäjällä on
paljon positiivisia asioita”, Paja-
lin muistutti.

Tärkeimmäksi argumentiksi
nousi ostovoiman kasvu, joka ei
rajoitu enää vain Pietarin ja Mos-
kovan alueisiin. Myös toiminta-
edellytykset ovat tulleet hyvälle
kansainväliselle tasolle. Koulutus-
ta arvostetaan Venäjälle suures-
ti: “Venäläiset ovat sivistynyttä
väkeä”. Ajatusmaailma kehittyy
vahvan koulutuksen tähden.
Mikä puuttuu Venäjältä, on lähin-
nä kaupallistaminen erinomaisel-
le tiedolle, mutta näitäkin kaupal-
listamismahdollisuuksia on il-
maantunut.

”Venäjä lähempänä kuin
Helsinki”

Pajalinin mukaan Venäjä on
suhteellisen vakaa poliittisesti lii-
ketoiminnan kannalta. “Venäjä on
lähellä suomalaisia. “Kun liikkuu
Itä-Suomessa tai Keski-Suomessa,
voi havaita, että Venäjä on lähem-
pänä kuin Helsinki”.

Kolikolla on kääntöpuolensakin.
Venäjää pidetään yhä riskimarkki-
noina. Poliittinen riski liittyy vaa-

lien luomaan käymistilaan, mutta
tämä tuntuu hyvin vähän jokapäi-
väisessä elämässä. “Suomessa
suomalaisen median kautta uuti-
sointi on aika yksinpuolista, kes-
kittyy skandaaleihin, kun käytän-
nön liike-elämä on harmaampaa
ja käytännöllisempää kuin lehti-
tietojen perusteella voisi olettaa”.

 Pajalin nimesi erääksi riskiksi
WTO-päätöksen viipyminen:
“tunnelin päässä on valoa, mutta
pää on siirtynyt kauemmaksi”.
WTO oli hyödyksi tullauksen ja
sertifioinnin ongelmissa. Lainsää-
däntö on kehittynyt Venäjällä,
mutta ongelmat ovat toimeen-
panossa ja tulkintojen erilaisuu-
dessa eri alueilla. Hallinto on yhä
raskasta eikä korruptio ole hel-
pottunut. Maanomistuksessa on
tulkintaongelmia.

Huikeat kasvuluvut

Pajalin luetteli ison joukon suu-
ria kasvulukuja Venäjän kansanta-
loudesta. Bruttokansantulo 7,9 %,
inflaatio on pysynyt 7,4 %:ssa, te-
ollisuustuotanto on kasvanut 8,4
%, kiinteät investoinnit 20 %, kiin-
teät ulkomaiset investoinnit jopa
154 % vuodessa. Tuonti on kasva-
nut Venäjälle 31 % ja vienti Venä-
jältä 25 % vuodessa. Kansalaisten
tulojen kasvu on ollut 12,6 %, kun
virallisesti keskipalkka on 360 eu-

roa kuukaudessa, mutta Pajalin
muistuttaa, että “harmaa talous
tulee tässä apuun”: todellisuudes-
sa työntekijän käytettävät tulot
ovat suuremmat kuin viralliset ti-
lastot paljastavat.

Pajalin ilmaisi huolensa, että
Suomi on menettämässä asemi-
aan Venäjällä. Vuoden 2007 en-
simmäisen puoliskon aikana ulko-
maiset investoinnit kasvoivat Ve-
näjälle 158 % edellisvuodesta, luo-
totuksessa 585 %! Ulkomaisista in-
vestoinneista tärkeän osan ottaa
ulkomailla asuvat venäläiset, jot-
ka sijoittavat nyt Venäjälle. Kypros
(21 %) johti ulkomaisia investoin-
teja. Seuraavilla sijoilla olivat Alan-
komaat (19 %), Luxemburg (16 %),
Iso-Britannia (11 %), Saksa (6 %) ja
USA (4 %). Venäjän kaupankäyn-
nin kasvu on ollut suurinta Saksan
kanssa, 50 % edellisvuodesta. To-
dellinen kasvu on toki pienempi,
koska harmaan tuonnin ja viennin
määrä on pienentynyt edellisvuo-
desta. Italian kauppa Venäjän
kanssa on kasvanut 57 %, Ranskan
47 %, Iso-Britannian 47 %, Puolan
43 % ja Suomen 18 % edellisvuo-
desta. Suomi vie koneita ja laittei-
ta, paperia ja terästä, mutta tuo
raaka-aineita (öljyä, kaasua, puu-
ta). Uutena piirteenä on Suomen
alueella tukkuliikkeet eurooppa-
laisille laitemerkeille. Päämiehet
ovat antaneet suomalaisille agen-

teille hoidettavaksi Venäjän. Paja-
lin kertoi tuoreista tutkimuksista,
joiden mukaan suomalaisista Ve-
näjä-yrittäjistä uskoi kasvuodo-
tuksiinsa Venäjällä. Etabloitumi-
nen Venäjälle houkuttelee yhä
useampia.

”Ahkeria, koulutettuja,
itsevarmoja”

“Olisi helpompaa, jos venäläiset
olisivat vihreitä, jotta ymmär-
täisimme heti ajattelutapojemme
erot. Nyt he ovat samannäköisiä
skandinaavien kanssa, mutta ovat
sekä ranskalaisen emotionaali-
suuden että korealaisen epäsuo-
ran viestinnän ja suhdeverkosto-
jen sekoitus”. Toimitusjohtaja Erik
Helin Specta Groupista kuvaili elä-
västi venäläisyyttä ja nuoria venä-
läisiä johtajia. “Venäläisillä ei ole
yhtä näkökulmaa todellisuuteen,
vaan osaavat huomioida muuttu-
vat olot”.

Helinin mukaan nuorilla johta-
jilla ei ole vanhojen tapojen mu-
kaisia esteitä toiminnalle. ”Nämä
ovat eteenpäin suuntautuneita,
he luovat omat käytännöt, mutta
eivät kärsi historian taakasta”. Of-
fensiivinen johtamiskulttuuri on
luomistahtoinen, he ovat rohkei-
ta kyseenalaistamaan vanhan.
Nämä nuoret johtajat ovat ahke-
ria, koulutettuja ja ennakkoluulot-
tomia. 12 tunnin työpäivä on ta-

Организация экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР) опубликовала пред-

варительные результаты прошлогод-
него тестирования уровня знаний
школьников из 57 стран мира — так
называемый рейтинг PISA (Pro-
gramme for International Student
Assessment).

Согласно результатам PISA-
2006, самые образованные подро-
стки живут в Финляндии. Второе и
третье место заняли учащиеся из
Гонконга и Канады. Россия, по
предварительным оценкам и с уче-
том погрешности, заняла 33—38
место, сообщает ВВС.

PISA считается самым авторитет-
ным международным рейтингом
уровня знаний учащихся средних
школ из разных стран мира. Это тес-
тирование ОЭСР проводят раз в три
года среди 15-летних школьников в
десятках стран мира.

В 2006 году в тестировании PISA
приняли участие более 400 тыс. уча-
щихся их 57 стран мира. В 2000 г.
главное внимание уделялось провер-
ке навыков чтения, в 2003 г. — зна-
ний по математике. В 2006 г. вопро-
сы касались, в основном, естествен-
но-научных дисциплин, интереса к
науке в целом и способности подро-
стков использовать научные знания
в повседневной жизни.

Финские школьники получили са-
мые высокие оценки. Второе и тре-
тье место заняли учащиеся из Гон-
конга и Канады. Знания “выше сред-
него”, то есть выше среднестатисти-
ческой нормы ОСЭР, показали
школьники из 20 стран, набрав более
505 очков. В их числе Тайвань, Эсто-
ния, Япония, Новая Зеландия, Авст-
ралия, Нидерланды, Лихтенштейн,
Словения, Германия, Великобрита-
ния, Чехия. В списке с РФ соседству-
ют Люксембург и Италия, ненамного
отстающая от России по уровню об-
разованности молодежи.

Учащиеся этих стран, по итогам
прошлогоднего тестирования, получи-
ли меньше 495 очков, что по шкале
оценок PISA означает уровень знаний
“ниже среднего”. В той же группе ока-
зались подростки из США (489 очков),
Латвии и Словакии. Последнее мес-
то в списке заняла Киргизия, чьи
школьники получили всего 322 балла.

Самые
образованные

Kansainväliset duuman vaalit

Miksi Venäjä on hyvä
markkina-alue suomalaisille?

vallista, mihin on lisättävä parin
tunnin työmatkat. Nuoret johtajat
ovat erilaisia kuin 50–60 –luvulla
syntyneet venäläiset. Kaksi tutkin-
toa on jo standardi menestyvälle
venäläiselle.

Nämä ovat itsevarmoja kan-
sainvälisissä yhteyksissä. Venäjäl-
lä on johtajapula, minkä tähden
osastopäälliköt ja kehityspäälli-
köt tulevat suoraan koulunpen-
kiltä. Venäjällä etäjohtaminen ei
onnistu, tarvitaan jalkautumista
ja läsnäoloa. Sillä ei ole merkitys-
tä, oletko enemmistö- vai vähem-
mistöomistaja, vaan onko sinulla
henkilökohtaisia verkostoja ja
oletko paikalla.

Juha Molari
molari@kauppatie.com


