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Новое строительство и ремонт:
— дачи
— частные и секционные дома
— бревенчатые дома

А также в продаже готовые построенные объекты в Эно:
— дачи готовые и строящиеся

в Йоенсуу:
— квартиры в этажных домах, отремонтированные
— квартиры в секционных домах, также строятся новые

Подрядные строительные работы
в Восточной Финляндии

Спрашивайте доп. информацию на фин. и анг.  и фото по: petri.klemm@telemail.fi
RAKENNUS P.KLEMM OY

Kauppatie 23, 81200 Eno   Tel.+358 500 197473

СВЫШЕ 30.000 СЕМЕЙ ВЫБРАЛИ
УЮТНЫЙ ДОМ ÄLVSBYTAL.
ВЫ ХОТИТЕ ВЫГОДНО И ЛЕГКО
ПОСТРОИТЬ СВОЙ ДОМ? Halmesuo Merja

t. +358-500-422 894

ФИНСКИЙ. УЮТНЫЙ. ГОТОВЫЙ.

Закажите проспект
и цены:

www.alvsbytalo.fiФинские готовые дома.

В ГОТОВЫЙ ПАКЕТ ДОМА
ÄLVSTALO ВХОДИТ ФУНДАМЕНТ,
ТЕПЛОВОЙ НАСОС
И ТРАНСПОРТИРОВКА.

merja.halmesuo@alvsbytalo.fi

Halmesuo Jari
t. +358- 500-840 648,
+358- 3-780 4428
jari.halmesuo@alvsytalo.fi

Kansainvälinen talousfoorumi
Pietarissa ei kesäkuussa 2009

tuonut mitään erityistä esille, jota
Venäjän kauppatie –lehden luki-
jat eivät olisi jo aiemmin voineet
tuntea lehden artikkeleiden pe-
rusteella.

Vuosi sitten talousfoorumin ai-
kana oli jo havaittavissa talouskrii-
sin alku Yhdysvalloissa, mutta Ve-
näjällä uskottiin säilyvän vahvana.
Nyt talouskriisi on koskettanut
kaikkia. Investointiaktiviteetti on
laskenut alhaiseksi Venäjällä, mut-
ta presidentti Medvedevin mu-

Kansainvälinen talousfoorumi
Pietarissa 2009

kaan investoinnit eivät ole suin-
kaan kuolleet kokonaan. Venäjä
on valmis tukemaan investointien
elpymistä. Verotusjärjestelmää
voidaan uudistaa vähemmän by-
rokraattiseksi. Eräässäkin yrityk-
sessä piti tehdä 47 000 kopiota ve-
rovirastoa varten! Medvedevin
mukaan kansainväliset investoin-
nit voisivat saada piristystä myös
kansainvälisestä finanssikeskuk-
sesta Moskovasta.

Venäjä on tehnyt useita ehdo-
tuksia maailman finanssijärjestel-
män uudistamiseksi. Valuuttara-

haston ja Maailmanpankin kos-
meettiset uudistukset eivät tyy-
dytä Venäjää.  Finanssiministeri
Kudrin ennusti talouskriisin toisen
aallon saapumista. Hänen mu-
kaan ruplan devalvoitumisen jäl-
keen arvon palaaminen entisel-
leen kestää 3-4 vuotta.

Kansainvälisen talousfoorumin
osallistujat keskustelivat öljyn hin-
takehityksestä.  Kaikkien näkymi-
en mukaan öljyn hinta nousee
korkeammaksi kuin Venäjän bud-
jettisuunnitelmissa oli otaksuttu.
Tällä hetkellä öljyn hinta on jo 69

dollaria barrel, mikä on enemmän
kuin budjettilaskelmien perusta-
na ollut hinta. Energiafirmojen
johtajista 25,7% otaksui öljyn kes-
kihinnaksi 70–80 dollaria barrelil-
ta vuodelle 2009; 19,2% tyytyi ny-
kyiseen hintatasoon 60–70 dolla-
ria barrelilta ja 18,2% uskoi öljyn
hinnaksi jopa 80-90 dollaria bar-
relilta. Öljyfirmojen johtajista
31,4% otaksui vuoden 2009 öljyn
keskihinnaksi 70–80 dollaria bar-
relilta, mutta 28,6% jopa 80–90
dollaria!

Juha Molari

Venäjä tärkeä
kumppani

Anna Kivonen sanoo opiskeli-
joiden ja koko yhteiskunnan

havahtuneen, että Venäjä on tär-
keä kumppani. Itä-Uudenmaan
oppilaitosten Venäjä-verkoston
puheenjohtaja, opinnäytetyön
ohjaaja, Reija Sandelin kertoi hä-
nelle, että kaikki Venäjän vaihto-
paikat ovat olleet jo viimeiset kak-
si vuotta täynnä.  – Muutamat suo-
menkieliset opiskelijatoverini ovat
alkaneet lukemaan venäjän kieltä
ja olen huomannut, että koulum-
me HAAGA-HELIAn Porvoon yksi-
kön venäjän kielen kurssien ryhmät
ovat olleet enemmän kun täynnä,
kun muutama vuosi sitten ei pidet-
ty yhtään kurssia venäjä opiskele-
vien oppilaiden puutteesta. Venä-
läiset ovat myös suurin yksittäinen
ulkomaalaisia edustava opiskelija-
ryhmä HAAGA-HELIAssa.

Verkostot ovat tärkeitä

Kivosen opinnäytetyö “Itä-Uu-
denmaan verkostoituminen Ve-
näjän kanssa” (Haaga-Helian am-
mattikorkeakoulu, 2009) valmistui
äskettäin. Hän tutki, mitkä ovat
matkailualan yrityksien kiinnos-
tukset, toiveet ja tarpeet verkos-
toitumiselle keskenään ja yhdes-
sä oppimiselle. Miten itäuusmaa-
laiset matkailualan yritykset ja
ammatilliset koulut verkostoitu-
vat Venäjälle?

Tutkimuksessa ilmeni, että sekä
suomalaiset että venäläiset yrityk-
set halusivat lisää asiakkaita (mat-
kailijoita) ja toistensa tapakulttuu-
rin tietämystä. Opinnäytetyön toi-
meksiantaja oli Itä-Uudenmaan
oppilaitosten Venäjä-verkosto.
Verkostoon kuuluu itäuusmaalai-
sia kouluja eri asteilta. Toimikun-
nassa ovat edustettuina Porvoon
ja Loviisan  kaupungin yleissivis-
tävät koulut (suomen- ja ruotsin-
kieliset), Valkon kansalaisopisto,
Porvoon kauppaoppilaitos, Edu-
poli, Amisto, HAAGA-HELIA amk,
Borgå folkakademi, Porvoon kan-
salaisopisto. Kivonen kertoo, että
projektien puitteissa se on tehnyt
yhteistyötä erilaisten venäläisten
koulujen kanssa Karjalassa, Pieta-
rissa ja Ufassa niin yleissivistäväl-
lä kuin ammatillisella puolella.

Kivosen mukaan tärkeintä ver-
kostoitumisessa on luottamus ja
verkostokumppanuuden hyödyn
näkeminen. Kommunikointia var-
ten verkostokumppanin kulttuu-
ri pitää tuntea.  – Sosiaalisten ver-
kostojen merkitys Venäjällä on pe-
rua Neuvostoliiton ajoilta, jolloin
tavaroista oli pulaa ja verkostojen
kautta sai tavarat hankittua. Neu-

vostoaikaan ihmisillä oli myös niu-
kaasti rahaa ja jopa työpaikkaa
käytettiin omana resurssina, jolloin
rahaa kompensoitiin verkostosuh-
teella. Esimerkiksi mentiin vain tu-
tulle lääkärille, saatiin työpaikka
vain tuttavan kautta ja oltiin teke-
misissä vain tuttujen ja läheisten
kanssa, kun luottamus tuntematto-
mia ihmisiä kohtaan puuttui. Venä-
jällä korostuvat sosiaaliset verkos-
tot edelleen, vaikka nykyään jo ra-
halla saa melkein kaiken halu-
amansa.  

Venäläisten vahva
ote opiskeluun

Kivonen opiskeli Pietarin val-
tiollisessa finanssi- ja ekonomiyli-
opistossa vuoden 2007 syksyn.
Hän opiskeli kansainvälisiä talous-
suhteita, laadun johtamista, kult-
turologiaa, henkilöstön johtamis-
ta ja venäjän kieltä.

–Voin sanoa rehellisesti, että se
tietomäärä mitä olen saanut
Finec:sta oli valtava. Yhdessä luen-
nossa käsitellään todella laajoja
kokonaisuuksia, paljon tietoa, tosin
myös paljon teoriaa, mutta mielen-
kiintoista, ja se että kaikki kirjoitta-
vat vihkoihinsa kaiken mitä opetta-
ja puhuu, niin se mielestäni jää pa-
remmin mieleen. Suomessa on to-
tuttu jakamaan aina monisteita,

joita ei kaikki välttämättä lue, mut-
ta Venäjällä opetus on hieman eri-
lainen, paperiakin säästyy.

–Venäläisten vahva ote opiske-
luun ja halu olla muita älykkääm-
pi ja viisaampi (+venäläisten pu-
keutuminen, joka on asia erik-
seen) luo haasteita vaihto-opis-
kelijoille, tärkeintä on olla itsevar-
ma, määrätietoinen ja huumorin-
tajuinen, sillä ilman näitä ominai-
suuksia on hankalaa lähteä vaih-
toon yleensäkään.

Venäläisten matkailijoiden
merkitys

Matkailua opiskellut ja matkai-
lua opinnäytetyössään tutkinut
Kivonen lienee juuri oikea henki-
lö lausumaan, että Suomessa pi-
täisi nyt houkutella venäläiset ja
muut matkailijat viihtymään alu-
eella kauemmin. – Vuosi 2009 on
täynnä kulttuurisia tapahtumia
Porvoossa, Turussa, Helsingissä ja
muualla. – Venäjällä on isot resurs-
sit, kuten Venäjän presidentti Med-
vedev haastattelussaan sanoi, eikä
kestä kauan kun ruplan kurssi sta-
bilisoituu ja taloustilanne paranee.

Kivonen korostaa, että Suomel-
le venäläinen matkailija on arvo-
kas. – Se yksinkertaisesti tuo rahaa

maahaan. Taloudellinen tilanne
supistaa ehkä rahankulutuksen
vähätuloisilta, mutta en usko kes-
kiluokan muuttavan tapojaan lo-
maillessaan Suomessa. Suomessa
lomailevat ne, joilla ei riitä rahaa
muualle Eurooppaan.

Kivonen tuntee hyvin ajattelun
“venäläisestä matkustussesongis-
ta Suomeen”, jolloin suomalaiset
yrittäjät ”tietävät” venäläisten tu-
levan Suomeen ostoksille tai mök-
kilomalle venäläisen juhlakalente-
rin mukaan. Anna Kivonen tahtoo
kuitenkin muistuttaa, että venäläi-
set ovat alkaneet matkustaa ”se-
sonkiajansa” ulkopuolella, nyt
myös pienimmissä seurueissa
matkustaminen lisääntyy.

– Venäläinen tulee aina matkus-
tamaan alennuksien perässä Suo-
meen. Venäläiset pitävät Suomes-
ta ostettuja tuotteita (esim. vaat-
teet, elektroniikka) laadukkaina ja
halpoina. Tulevan (Helsinki-Pietari)
luotijunaradan myötä matkustus
lisääntyy entisestään ja jos viisumi-
pakko vielä poistuisi, niin venäläi-
set matkustaisivat Suomeen niin
usein kuin suomalaiset Venäjälle,
jotka käyvät viikoittain tankkaa-
massa autojansa Viipurissa.

Nykyvenäläisten lomailijoiden
rahankäyttöä

Kivonen viittaa Tilastokeskuk-
seeen, jonka mukaan venäläiset
käyttävät paljon rahaa ostoksiin
matkustaessaan Suomeen. – Jos
kyse on mökkilomasta, niin rahaa
kuluu vapaa-ajan aktiviteetteihin,
kuten kalastukseen tai moottori-
kelkkasafareihin. Jos venäläinen
lomailee, niin hän ei säästä rahan-
sa, sillä kaiken pitää olla parempaa
ja kalliimpaa kun naapurilla. Talou-
dellinen tilanne ei näytä vaikutta-
van lomailevien venäläisten rahan
käyttöön. 

Kivonen kertoo esimerkin kou-
lumatkastaan Lapin laskettelukes-
kukseen Leville. He kävivät paikal-
listen yritysten esittelyissä.   – Yl-
lätys yllätys saimme kuulla mitä
erikoisempia tarinoita venäläisten
asiakkaiden vaatimuksista tai ra-
hojensa tuhlauksesta. Venäläiset
ostavat usein all inclusive-pakette-
ja, kun taas suomalaiset tyytyvät
pelkkiin aamiaispaketteihin. Venä-
läinen haluaa näyttää hyvältä ja
huolletulta, kun monien suomalai-
sen slogan on “käytännöllisyys ja
mukavuus”.

Opiskelijat huomanneet saman kuin yhteiskunta:
Venäjä tärkeä kumppani

Juha Molari
juha.molari@kauppatie.com




