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V

enäjän ja itäisen Euroopan tutkimus (VIE-tutkimus) on Suomessa pieni suuri ala, jolla on kokoaan suurempi vaikutus. Suomalaisesta VIE-tutkimuksesta on tullut myös kansainvälisesti
merkittävä ja näkyvä. Menestystarinan taustalla on joukko onnistuneita ratkaisuja, joita tehtiin kylmän sodan päättymisen
myötä. Toisin kuin useimmissa muissa läntisen Euroopan maissa, Suomessa panostettiin 1990-luvulla voimakkaasti VIE-tutkimuksen ja erityisesti
Venäjä-tutkimuksen kehittämiseen.Yksi merkittävimmistä panostuksista
oli Suomen Akatemian Venäjä-tutkimusohjelmat.
Tärkeä uusi avaus oli myös Aleksanteri-instituutin perustaminen Helsingin yliopistoon vuonna 1996 koordinoimaan ja kehittämään alan valtakunnallista tutkimusta, koulutusta ja tuntemusta. Vuonna 1998 käynnistyivät alan valtakunnallinen maisteri- ja tutkijakoulu. Suomessa kehitetty
valtakunnalliseen verkostoon perustuva konsepti kokoaa pienen maan resurssit tehokkaasti yhteen – tätä kansainvälisesti ainutlaatuista mallia
onkin benchmarkattu myös muualle, mm. Norjaan, Ruotsiin ja IsoonBritanniaan. Suomeen on syntynyt aivan uusi sukupolvi sekä maisteriettä tohtoritason asiantuntijoita. Vuonna 2012 toimintansa aloitti Suomen Akatemian rahoittama Venäjän tutkimuksen huippuyksikkö Venäjän
modernisaation valinnat. VIE-tutkimuksella on aina ollut korkea profiili myös yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa. Puheille Suomen erityisestä
Venäjä-osaamisesta on aidosti katetta.
VIE-tutkimukseen kohdistuukin runsaasti odotuksia, toiveita ja vahvoja
mielikuvia. Moniin odotuksiin on pystytty vastaamaan, mutta tehtävää on
myös tulevaisuudessa. Tämä kirja syntyi tarpeesta tehdä hyvästä vieläkin
parempi: etsiä uusia avauksia ja uudenlaisia tapoja hyödyntää ja kehittää edelleen jo olemassa olevaa vahvaa VIE-tutkimusta, tietoa ja asiantuntemusta.
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Kirjan lähtölaukauksena oli Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa syyskuussa 2012 järjestetty aivoriihi. Siihen kutsuttiin joukko Venäjän
ja itäisen Euroopan parhaita asiantuntijoita – tutkijoita, virkamiehiä, liikeelämän edustajia ja poliitikkoja. Tämän julkaisun kirjoitukset on koottu
aivoriihen keskustelujen pohjalta syntyneiden neljän kattoteeman alle.
Näitä ovat yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja siihen liittyvät monenlaiset kohtaantohaasteet, koulutuksen kehittäminen, Venäjän kasvava talous
ja sen merkitys Suomelle sekä uusien kohdealueiden merkitys sekä Suomelle että muulle maailmalle.
Kirjan ensimmäisessä osassa Tutkimus kohtaa yhteiskunnan – vai kohtaako? pohditaan tiedontuottajien ja tarvitsijoiden välistä kohtaantoongelmaa. Suomessa tehdään Venäjään ja itäiseen Eurooppaan liittyvää
tutkimusta monipuolisesti. Toisaalta Venäjä-osaamisessa on ilmeisiä aukkoja. Helsingin yliopiston Venäjän kielen ja kirjallisuuden professori Arto
Mustajoki antaa kirjoituksessaan askelmerkit suomalaisen Venäjä-osaamisen
parempaan hyödyntämiseen ja maidemme välisen yhteistyön tiivistämiseen.
Kansanedustaja Paula Lehtomäki kannustaa tutkijoita aktiivisuuteen ja tiiviiseen viestimiseen, jotta vuorovaikutus poliitikkojen kanssa ja sitä kautta vaikutus päätöksentekoon lisääntyisi. Opetusneuvokset Erja Heikkinen
ja Birgitta Vuorinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä katsovat suomalaista
ja venäläistä korkeakouluyhteistyötä rakenteellisesta näkökulmasta. Korkeakoulutuksen ja tutkimusjärjestelmän uudistaminen samaan aikaan sekä
Suomessa että Venäjällä on mahdollisuus uudenlaiselle yhteistyölle.
Puolustusministeriön tutkimusjohtaja Juha Martelius ja Helsingin yliopiston dosentti Christer Pursiainen nostavat esiin kaksi alaa, joilla tarvitaan merkittävästi lisää osaamista. Martelius peräänkuuluttaa lisää Venäjän
sotilas- ja turvallisuuspolitiikan tutkimusta ja Pursiainen puolestaan Venäjän politiikan tutkimusta. Molemmat esittävät myös konkreettisia ratkaisumalleja tilanteeseen. Monet kohtaanto-ongelmat liittyvät akateemisen uran
ja soveltavan tutkimuksen yhdistämisen haasteisiin. Professori Veli-Pekka
Tynkkynen pureutuu tähän kysymykseen ja etsii erityisesti suomalaiseen tutkimusjärjestelmään sopivia ratkaisuja.
Kirjan toisessa osassa Siperia opettaa, koulutus tekee asiantuntijan syvennytään koulutukseen. Turun yliopiston vararehtori, professori Riitta Pyykkö
analysoi kielitaidon merkitystä osana asiantuntijuutta ja esittelee suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia monipuoliseen
8

kielenopiskeluun. Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen puolestaan argumentoi, että Venäjä-huippuasiantuntijoiden lisäksi suomalainen yhteiskunta tarvitsee myös runsaasti asiantuntijoita, joilla on perus
tuntemus Venäjästä. Professori Ilkka Liikanen ja tutkimuspäällikkö Joni
Virkkunen Itä-Suomen yliopistosta pohtivat Venäjän ja itäisen Euroopan
alan tohtorikoulutuksen tulevaisuutta uudessa tutkijakoulujärjestelmässä.
Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä korostaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen Venäjä-yhteistyön tärkeyttä ja sen osana
erityisesti täydennyskoulutusta.
Suomessa kannetaan huolta siitä, että venäjää ei opiskella tarpeeksi. Venäjän opiskelua peruskouluissa on kuitenkin mahdollista lisätä merkittävästi,
osoittaa koordinaattori Marjo Markkanen. Hän esittelee hankkeen, jonka
avulla muutos saatiin aikaan Pohjois-Savossa. Suomalaisissa korkeakouluissa on monipuoliset mahdollisuudet erikoistua Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaksi. Valtakunnallisesta Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulusta valmistunut toimittaja Suvi Turtiainen kertoo, miten
yhä kansainvälistyvämmässä maailmassa alan maisterikoulua tulisi kehittää.
Venäjä nähdään Suomen talouden kannalta suurena mahdollisuutena,
jota ei kuitenkaan hyödynnetä tarpeeksi monipuolisesti. Tähän problematiikkaan ottavat Venäjä Suomen talouden veturina -osassa kantaa Venäjän talouden ja liike-elämän asiantuntijat. Asiantuntija Timo Laukkanen Elikeinoelämän keskusliitosta korostaa asenteen ja ammattiosaamisen merkitystä
Venäjän kielen ja kulttuurin tuntemuksen lisäksi. Toimitusjohtaja Maria
Kuokkanen heittää haasteen suomalaiselle yhteiskunnalle – Venäjä ei ole ainoastaan rajan takana oleva mahdollisuus vaan venäläiset asiantuntijat ja
yritykset saapuvat myös Suomeen. Osaammeko ottaa tilaisuudesta hyödyn
irti? Suomen Pankin ekonomisti Vesa Korhonen korostaa ammattimaisuuden
kasvua Venäjä-toiminnoissa. Itseoppineiden kaupparatsujen aika on ohi.
Kirjan päättävässä neljännessä osassa Uudet avaukset uusiin alueisiin
käsitellään otsikon mukaisesti uusia tai uudella tavalla merkitykselliseksi
tulleita kohdealueita, joiden asiantuntemukseen suomalaisessa yhteiskunnassa tulisi panostaa. Toisinaan kuulee esitettävän väitteen, ettei EU:hun
liittyneiden itäisen Euroopan maiden asiantuntemukselle ole enää tilausta.
Koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen kertoo, miksi kuitenkin juuri nyt
näiden maiden entistä parempi tuntemus on tärkeää. Asiantuntija Niina
Tenhio jatkaa pohtimalla Euroopan muutoksen vaikutusta asiantuntemuk9

sen muutokseen. Arktisen alueen globaali merkitys kasvaa. Dosentti Lassi
Heininen Lapin yliopistosta esittelee arktiseen alueeseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Myös Kaukasia ja Keski-Aasia ovat sekä globaalisti että
Suomen kannalta yhä merkittävämpiä alueita. Aleksanteri-instituutin tutkija Hanna Smithin mukaan Kaukasian ja Keski-Aasian tutkimus on mahdollisuus, jota Suomen ei kannata ohittaa.
Kirjan sivuilta löytyy myös joukko listoja, joiden avulla hahmotetaan
Venäjän ja itäisen Euroopan alan suuntaviivoja ja mahdollisuuksia sekä
alan asiantuntemuksen ja sen kehittämisen reunaehtoja. Listat syntyivät
julkaisua valmistelleessa aivoriihessä, osana vilkasta keskustelua ja rennolla otteella tehtyjä ryhmätöitä.
Kirja on osa Euroopan sosiaalirahaston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen tukemaa Venäjän ja itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoilla -hanketta (OVET). Kirja on jatkoa OVET-hankkeen aiemmalle julkaisulle
Vie osaaminen kartalle – Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijuutta
etsimässä. Molemmat julkaisut ovat luettavissa sähköisinä hankkeen sivuilta
(http://www.ovethanke.fi/).
Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille ja aivoriihen osallistujille erittäin inspiroivista keskusteluista ja mielenkiintoisista teksteistä. Kirjan tekemistä on myös innoittanut professori Arto Mustajoen ansiokas selvitys
Yliopistojen Venäjä-yhteistyön ja Venäjä-osaamisen kehittäminen vuodelta 2007.
VIE osaaminen yhteiskuntaan -kirjan avulla haluamme osaltamme viedä
Venäjän ja itäisen Euroopan alaa askeleen eteenpäin. Toivomme, että tämä
kirja rohkaisee keskustelemaan ja kehittämään alaa, joka on Suomen ehdoton kilpailuetu ja menestyksen tae.

Helsingissä 11. tammikuuta 2013
Kirjan toimittajat
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tutkimus
kohtaa
yhteiskunnan
– vai kohtaako?

VIE osaaminen yhteiskuntaan

Suomen Venäjä-osaamInen
parempaan käyttöön
ARTO MUSTAJOKI

Suomella on paljon Venäjä-osaamista – ja näin
täytyykin olla, koska Venäjä on Suomelle
poikkeuksellisen tärkeä maa. Tämän vuoksi
maiden yhteistyön ei voi vain antaa kehittyä
itsestään, vaan siihen on panostettava aktiivisesti.
Samalla erilaisten Venäjä-osaajien yhteistyötä
olisi tiivistettävä konkreettisin toimenpitein.
Tätä mieltä on Helsingin yliopiston Venäjän
kielen ja kirjallisuuden professori Arto Mustajoki.

V

enäjä-osaamista on monenlaista ja monentasoista. Se on liikemiesten ja muiden elinkeinoelämän edustajien tietotaitoa, jonka
he ovat hankkineet monivuotisen kokemuksen kautta. Julkisella sektorilla on omat Venäjä-osaajansa, jotka toimivat ministeriöissä, kunnissa, erilaisissa maakunnallisissa organisaatioissa ja
kansalaisjärjestöissä. Heillekin on kertynyt käytännön yhteistyön tuloksena
arvokasta tietoa siitä, miten venäläisten kanssa kannattaa toimia. Tärkeä
suomalaisen Venäjä-osaamisen näyttämö on valtion poliittisen johdon ja
heidän venäläisten virkaveljiensä kanssakäyminen. Kaikilla näillä sektoreilla Suomella on kansainvälisesti vertaillen paljon osaamista – mutta niin täytyykin olla, koska Venäjä on meille paljon tärkeämpi maa kuin
13
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Ruotsille, Tanskalle, Portugalille tai Bolivialle. Kasvavasta kiinnostuksesta
kertoo myös Team Finland -yhteistyöverkosto, joka kokoaa yhteen kaupan
ja julkisen sektorin toimijoita.
Mediankin Venäjä-osaaminen on lisääntynyt – tosin se ei aina näy. Silloin kun uutisotsikoihin tunkeutuvat lasten huoltajuuskiistat, Pussy Riot
tai muut maailmaa kuohuttavat sensaatiot, Suomen iltapäivälehdistö vajoaa
samalle tasolle kuin osa Venäjän mediaa, joka houkuttelee yliampuvilla otsikoilla stereotyyppisiä käsityksiään vaalivia lukijoita. Mutta normaalioloissa
suomalaisessa mediassa on alkanut ilmestyä entistä enemmän analyyttisiä
artikkeleita, joissa taustoitetaan Venäjän tapahtumia varsin asiantuntevasti.
Jos jätetään tarkastelun ulkopuolelle Johan Bäckmanin aikaansaamat
uutissotkut, kokonaisuudessaan asiallinen tieto leviää entistä paremmin
Suomesta Venäjälle ja päinvastoin. Mielenkiintoinen virstanpylväs tässä kehityksessä oli joulukuun alussa 2012 Helsingissä järjestetty suuri suomalaisvenäläinen mediakonferenssi, jossa toimittajat, tutkijat ja poliitikot pohtivat
yhdessä maittemme kuvaa mediassa.
Venäjä-osaamisesta ja -kiinnostuksesta kertovat lukuisat viime vuosina Suomessa ilmestyneet kirjat, kuten Timo Vihavaisen toimittama
Opas venäläisyyteen, Anna-Lena Laurénin lämminhenkiset arjen kokemuksista kertovat kirjat, Outi Parikan Äiti-Venäjän aapinen, Riitta Pyykön
Maa jossa kaikki on mahdollista ja monet muut. Antti Helanterän ja
Veli-Pekka Tynkkysen upea Maantieteelle Venäjä ei voi mitään sai TietoFinlandian vuonna 2003. Arto Luukkanen on sohaissut Venäjään liittyvää
keskustelua uudella teoksella melkein joka vuosi. Naapuruussuhteiden historiaa ovat viime vuosina uudelleenkirjoittaneet muun muassa Matti Klinge,
Timo Vihavainen, Ossi Jussila ja Jukka Tarkka. Kaunokirjallisin keinoin
ovat Venäjän historian eri vaiheita käsitelleet muun muassa Rosa Liksom
ja Laila Hirvisalmi. Venäjä ja venäläiset ovat ilmestyneet myös dekkarikirjallisuuteen ja tv-sarjoihin.
Vaikka osassa teoksista Venäjästä annetaan melko ankea kuva, se on
niissä joka tapauksessa voimakkaasti läsnä. Venäläistä kaunokirjallisuutta
on alettu uudestaan kääntää suomeksi runsain mitoin. Erilaiset palveluyritykset houkuttelevat kilvan asiakkaikseen venäläisten maahanmuutta14
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jien ja turistien kasvavaa joukkoa. Kaiken kaikkiaan Venäjä on tällä hetkellä
Suomessa voimakkaasti läsnä maana, joka tarjoaa yllättäviä kokemuksia ja
suuria mahdollisuuksia.
Silmäys yliopistoihin osoittaa, että akateemisessakin maailmassa Venäjäosaaminen on korkealla tasolla. Niillä tutkimusaloilla, joilla Suomi menestyy erityisen hyvin kansainvälisessä kilpailussa, maamme osuus maailman
tieteellisestä tuotannosta ja näkyvyydestä on noin prosentin luokkaa. Venäjätutkimus on kotimaahan kohdistuvan tutkimuksen ohella (suomen kieli,
Suomen historia jne.) ainoa tieteenala, jolla Suomi ei ole vain suhteellisesti
vaan myös absoluuttisesti merkittävä tekijä maailmassa. Karkeasti arvioiden suomalaisten Venäjä-tutkijoiden osuus maailman kokonaisvolyymista
on viitisen prosenttia. Se on samaa suuruusluokkaa kuin Saksan ja IsonBritannian, joihin yleensä voimme verrata itseämme vain suhteellisesti
tarkasteltuna. Venäjä-tutkimuksen korkeaan tasoon ja laajaan rintamaan
sopii edellä esitetty toteamus: näin täytyykin olla.
Aleksanteri-instituutti on jatkanut aktiivista toimintaansa ja saanut
poikkeuksellisen näkyvän jalansijan myös mediassa. Ajoittain instituuttia
syytetään itsekeskeisyydestä ja valtakunnallisen roolinsa unohtamisesta.
Onkin totta, että tämä tehtävä ei aina korostu sen toiminnassa. Toisaalta
instituutin koordinoimat tohtoriohjelma ja maisteriohjelma ovat aidosti
valtakunnallisia. Venäjän modernisaation huippuyksikkö on sekin osoitus yhteistyökyvystä. Vain yksi viiden klusterin vetäjistä on Aleksanteriinstituutista (Markku Kivinen). Kahden klusterin johtajat tulevat Tampereen yliopistosta (Tuomas Forsberg ja Pami Aalto), yksi on Helsingin yliopiston nykykielten laitokselta (Arto Mustajoki) ja yksi Pietarin Eurooppayliopistosta – Vladimir Gel’man, joka valittiin loppuvuodesta 2012 Suomen
Akatemian Finland Distinguished Professor -tehtävään. Suomalaisen
Venäjä-tutkimuksen etuja on suuri nuorten tutkijoiden määrä, hyvät suhteet venäläisiin tutkijoihin ja riittävän suuren kriittisen massan luoma tutkijayhteisö, jossa tutkijat oppivat toisiltaan.
Vuosina 2004–2007 toiminut Suomen Akatemian Muuttuva Venäjätutkimusohjelma oli merkittävä piristysruiske Venäjä-tutkimukseen.
Sen 33 hanketta kattoivat poikkeuksellisen laajan temaattisen kentän metsän15
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Venäjä-tutkimus on ainoita
aloja, jolla Suomi ei ole vain
suhteellisesti vaan myös
absoluuttisesti merkittävä
tekijä maailmassa.

hoidosta yritysten hallintojärjestelmiin, nuorison rasismista aerosolihiukkasten analyysiin, identiteettikysymyksistä Venäjän rooliin maailmankaupassa. Ohjelman jälkeen suomalais-venäläistä yhteistyötä on jatkettu
suunnattujen hakujen kautta. Erityisen suosittu oli esimerkiksi Venäjän
perustutkimuksen rahaston kanssa toteutettu fotoniikan haku, joka keräsi 51 yhteishakemusta. Päihderiippuvuuden tutkimukseen kohdistuneessa
haussa olivat partnereina molemmat perustutkimusta rahoittavat rahastot.
Suomi osallistuu aktiivisesti myös eurooppalaisen ERA-NET RUS -yhteistyöohjelman valmisteluun. Tekeskin on virittelemässä yhteistyötä venäläisten osapuolten kanssa. Se ei ole ollut helppoa, koska Venäjältä puuttuu
Tekesiä vastaava organisaatio.
CIMOlla on ollut toiminnassa erilaisia vaihto-ohjelmia Venäjän kanssa,
mm. Luoteis-Venäjälle suunnattu First-ohjelma. Sen kautta tulee Suomeen
vuosittain yli 200 vaihto-opiskelijaa Venäjältä, Suomesta Venäjälle lähtevien
määrä on ollut alle sata. Tehokas jatkokoulutukseen kohdistunut venäläisten tohtoriopiskelijoiden rekrytointikanava on ollut Suomalais-venäläinen
talvikoulu, joka on hiljan laajennettu koskemaan myös ukrainalaisia nuoria. Cross-Border University -konsepti toimii, mutta siitä saatava hyöty ei
ole vastannut odotuksia ja hankkeeseen suunnattuja henkisiä ja taloudellisia voimavaroja. Suomalaisilta unohtuu usein koulutuksen ja tutkimuksen
markkinaluonne. Ihmiset eivät siirry toiseen maahan opiskelemaan tai tutkimaan ellei heillä ole tietoa tästä maasta tai jos tieto viittaa pikemminkin
ongelmiin kuin mahdollisuuksiin.
16
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Näyttäisi siltä, että Venäjä herättää entistä suurempaa mielenkiintoa maassamme. Suhteet ja asenteet normalisoituvat vähitellen. Venäjä-asiat eivät ole
enää niin suuressa määrin kuin aikaisemmin joidenkin yksittäisten Venäjäintoilijoiden varassa, vaan Venäjän merkitys ymmärretään laajasti. Suhteet
Venäjään eivät enää ole tunneasia vaan niitä säätelee järjen ääni, realismi. Kiinnostusta tuntuu olevan myös venäjän kieleen. Siitä kertoo kirjan Kevyt kosketus
venäjän kieleen saama laaja lukijakunta: ensimmäinen painos myytiin loppuun
kuukaudessa jo ennen kuin kirja valittiin Tieto-Finlandia -ehdokkaaksi.
Venäjä-osaaminen ja yhteistyö venäläisten kanssa siis kehittyy ja syvenee,
kuten oli tapana sanoa 30 vuotta sitten. Tänä päivänä se ei ole vain poliitikkojen hokema fraasi, vaan se kuvaa asioiden todellista tilannetta Suomessa.
Kymmenen vuoden kuluttua olemme varmasti monessa asiassa paljon pidemmällä. Mutta ottaen huomioon ne mahdollisuudet, joita Venäjä tarjoaa,
meidän on tyhmää tyytyä siihen, että aikaa myöten asiat kehittyvät itsestään. Mielestäni on kolme aluetta, joilla aktiivisella toiminnalla saataisiin
aikaan uudenlaista yhteistyötä, josta Suomi hyötyisi.
A. Tutkijoiden ja käytännön toimijoiden
välisen kuilun kaventamineN

Vaikka akateeminen maailma on herännyt kehittämään suhteitaan tiedon
käyttäjiin, olemme vielä kaukana luontevasta kanssakäymisestä. Kyse ei
ole vain tiedon siirrosta sen tuottajilta sen käyttäjille, vaan olennaista on
vuorovaikutus, jonka seurauksena tutkijat näkevät käytännön tarpeista
lähtevät kysymykset otollisina tutkimusaiheina. Alla on joitakin käytännön
ehdotuksia, jotka voisivat parantaa tilannetta. Osa ehdotuksista ei ole uusia,
mutta se ei vähennä niiden merkitystä.
1. Venäjä-osaamisen messut

Vuosittain pidettävä suurtapahtuma, jossa akateeminen maailma kohtaa
käytännön Venäjä-yhteistyötä tekevät tahot: talouden, hallinnon ja politiikan edustajat. Messut tarvitsevat parin vuoden ajan ulkopuolista tukea,
jonka jälkeen ne voisivat pärjätä omillaan.
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2. Venäjä-tiedon vuosikirja

Mitä missä milloin -tyyppinen vuosikirja, jossa alan suomalaiset, venäläiset ja läntiset asiantuntijat kirjoittavat katsauksia Venäjästä: faktaa,
analyysejä, tietoiskuja, mitä tapahtuu Venäjän energiapolitiikassa, metsäsektorilla, kulttuurielämässä, korkeakoulu-uudistuksessa jne. Kirjasta
tehdään sekä suomenkielinen että englanninkielinen laitos. Tämäkin hanke tarvitsee aluksi muutaman vuoden tuen (esimerkiksi EU:n Science in
Society -ohjelmasta), sen jälkeen kirjan julkaiseminen olisi varmaan kaupallisesti kannattavaa. Vuosikirjan laadinnassa voisi käyttää hyväksi ulkoministeriön erinomaisia Venäjän viikkokatsauksia – tietysti asianomaisella
luvalla ja tähän tarkoitukseen muokattuna.
3. Venäjä-tiedon koulutuspaketti

Maanpuolustuskurssien kaltainen vip-tason ohjelmakokonaisuus, jossa
eri alojen asiantuntijat (yliopistot, ministeriöt, yritykset) jakavat Venäjätietoutta. Osa ohjelmasta toteutetaan Pietarin Suomi-talossa.
4. Venäläisten osapuolten kanssa toteutettu akateemista osaamista
ja yritysmaailman tarpeita lähentävä haku

Teknisesti haasteellinen, mutta tuloksiltaan uusia uria aukova voisi olla
venäläisten osapuolten kanssa toteutettu Tekesin ja Suomen Akatemian
yhteishaku. Yksi kohde voisi olla tietokoneympäristöön liittyvät palveluinnovaatiot, kuten sähköiset rekisterit, sanakirjat, käännökset, puheentunnistaminen ja tiedon louhinta. Tämä on kasvava liiketoiminta-alue, jolla
Suomessa ja Venäjällä on toisiaan täydentävää osaamista.
B. Venäjän akateemisen osaamispotentiaalin
hyödyntämineN

Venäjällä on aivovuodosta huolimatta suuri osaamispotentiaali. Pelkästään Pietarissa asuu yhtä monta lahjakasta nuorta kuin koko Suomessa.
Suomi voisi paljon paremmin hyödyntää erinomaista sijaintiaan ja hyvää
mainettaan koulutusmaana.
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5. Kilpailutetut maisteriohjelmat

Cross Border -ohjelma ei ole vastannut odotuksia. Se on byrokraattinen
ja hidasliikkeinen. Sen oheen tai tilalle tulisi luoda suomalais-venäläisten
maisteriohjelmien verkosto. Ohjelmat saavat 2 + 2 vuoden rahoituksen,
jonka jälkeen ne kilpailevat uudesta rahoituksesta. Englannin- tai venäjänkieliset ohjelmat perustuvat yliopistojen yhteistyösuhteille, joihin voi liittyä
myös tutkimuksellisia intressejä. Tavoitteena on yhteistutkinto.
6. Suomalais-venäläisen talvikoulun laajentaminen

CIMOn pyörittämää hyvin toimivaa suomalais-venäläistä talvikoulua
voisi laajentaa sekä maantieteellisesti että sisällöllisesti. Venäläisten ja ukrainalaisten tohtoriopiskelijoiden lisäksi mukaan voisi kelpuuttaa myös
kazakstanilaisia. Jos seminaareja olisi kaksi, sisällöstä saataisiin kompaktimpi; samalla yhteiskuntatieteellisten ja humanististen alojen nuoria tutkijoita saataisiin enemmän mukaan.
7. Paluumuuttajaohjelma

Laaditaan yhdessä Suomessa asuvien venäläisten akateemisten osaajien
kanssa ohjelma, jonka avulla houkutellaan Suomeen länteen muuttaneita
venäläisiä huippuasiantuntijoita.
8. Markkinointi

Vajavainen tietopohja kummallakin puolen rajaa hidastaa nykyisten yhteistyömuotojen hyödyntämistä. Pietarin ulkopuolella Suomi on melko tuntematon maa koulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta. Suomessa ei kovin
hyvin tunneta venäläistä tutkimusta niilläkään luonnontieteiden aloilla,
joilla Venäjällä tutkimuksen taso on korkea. Siksi tarvitaan eri tavoin toteutettuja tiedotus- ja mainoskampanjoita.
C. Venäjän kielen taidon lisääminen

On paljon esimerkkejä siitä, kuinka aktiiviset suomalaiset toimijat voivat
pärjätä Venäjällä myös englannin kielellä. Toisaalta venäjän kielen taito avaa
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uusia ovia ja helpottaa toimimista Venäjällä ja venäläisten kanssa. Kielitaito
on tässä yhteydessä ymmärrettävä laajasti niin että se kattaa myös kulttuuria koskevan ymmärryksen ja kyvyn käyttää kieltä tilannekohtaisesti. Lisäksi on korostettava, että kielitaito ei yksin koskaan riitä. Kieli on kommunikaatioväline, sisällöt puhuja luo muun osaamisensa pohjalta.
9. Venäjän kielen oppimateriaalit kuntoon

Venäjä on oppimateriaalien kustantamisen näkökulmasta pieni kieli Suomessa. Kaupalliset kustantajat näkevät venäjän kielen sanakirjamarkkinatkin liian pieniksi. Jotta venäjän kielen osaaminen ei olisi Suomessa oppimateriaaleista kiinni, niiden laadintaan tarvitaan ulkopuolista tukea. Varsinkin
erilaisille sähköisille materiaaleille on kova tarve. Materiaalin tuottamiseen
voisivat osallistua yhteistyössä esimerkiksi Suomen venäjänopettajien yhdistys, SETKA-yhteistyöverkosto ja Helsingin yliopiston Venäjän kielen ja
kirjallisuuden oppiaine, joilla on kaikilla kokemusta asiassa.
10. Venäjän opetuksen laajentaminen kouluissa

Työnantajien esittämät tarpeet ja koululaisten intressit puoltaisivat huomattavasti nykyistä laajempaa venäjän kielen opiskelua peruskoulussa ja
lukiossa. On kuitenkin teknisiä ja rakenteellisia syitä, jotka estävät merkittävät lisäykset venäjän kielen opinnoissa. Tavoitteeksi tulisi asettaa, että
vuonna 2020 Suomessa joka 10. työssä käyvä suomalainen osaisi puhua
venäjää nykyisen joka 45. sijasta. Vuoden 2030 luku voisi olla joka kolmas.
Vastaavan tavoitteen esitti kansliapäällikkö Jaakko Nummisen johtama
työryhmä jo vuonna 1978.
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Venäjä-osaaminen ja
päätöksenteko tiiviimpään
vuorovaikutukseen
paula lehtomäki

Suomi on liian pieni maa siihen, että politiikan
ja akateemisen maailman kontaktit jäisivät
etäisiksi, sanoo kansanedustaja Paula Lehtomäki.
Miten Venäjä-osaamisen ja yhteiskunnallisen
vaikuttamisen sidoksia oikein pitäisi tiivistää?

T

apasin tammikuussa 2004 ulkomaankauppaministerinä Yhdysvaltain kauppaneuvottelija Robert Zoellickin Washingtonissa.
Asialistalla oli kansainvälistä kauppapolitiikkaa ja tapaamiseen
varattu puoli tuntia. Kaikki ei kuitenkaan mennyt suunnitelmien
mukaan. Kauppaministerikollegoiden tapaaminen ei alkanutkaan
maailman kauppajärjestöstä, vaan Suomen itärajalta. Kauppaneuvottelija
oli lukenut kotiläksynsä hyvin. Hän tiesi papereidensa perusteella, että olen
kotoisin aivan itärajan pinnasta, harvaan asutulta seudulta. Zoellick kyseli kaikenlaista Venäjästä, alkaen siitä, millaista rajaseudulla on ja päätyen
Venäjän WTO-jäsenyysprosessiin. Mukana oli poliittisen mielenkiinnon
lisäksi kosolti inhimillistä kiinnostusta.
Eivät Washingtonissa ministeritapaamiset joka päivä veny puolesta
tunnista puoleentoista. Mutta sellaista Venäjä aiheuttaa – ja sellainen on
Suomen rooli Venäjän naapurina.
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Euroopassa ja maailmalla Suomi profiloituu tai profiloidaan usein nimenomaan Venäjän läntisenä naapurina. Historian suuret ikävyydet ovat
riittävän kaukana ja suhteiden perusrakenne vaikuttaa riittävän ongelmattomalta siihen, että meillä arvellaan olevan hyvät mahdollisuudet arvioida
objektiivisesti Venäjää. Siksi meiltä kysytään.
Suomessa ollaan perustellusti montaa mieltä siitä, olemmeko me edelleen Venäjän tuntija, tai olemmeko koskaan olleetkaan. On syytä kantaa
huolta esimerkiksi siitä, minkä verran meillä opiskellaan venäjän kieltä tai
onko Venäjään liittyvä tutkimus ja koulutus riittävän laajaa ja laadukasta.
Suomen vahvuus on siinä, että suhteet Venäjään ovat aktiiviset, monitasoiset ja moni-ilmeiset. Niitä voisi kutsua arkipäiväisiksi – niin
kuin naapureiden välillä kuuluukin! Raja-alueiden ja niiden ihmisten
välinen vuorovaikutus, hallintojen yhteistyö sekä poliittisten kontaktien vilkkaus pitävät naapurit tekemisissä toistensa kanssa. Samalla
pysymme tietoisina toistemme tekemisistä. Aktiivisten, arkipäiväisten
suhteiden kokemus ja tieto välittyy myös poliittiselle tasolle. Naapuria ei
opi tuntemaan vain kirjoista.
Kenelle tutkimusta tehdään?

Syksyn 2012 aikana olen pari kertaa päässyt Aleksanteri-instituuttiin Helsingissä kuuntelemaan huippututkijoiden analyysejä Venäjästä. Ne ovat olleet
mielenkiintoista kuultavaa. Olen kokenut myös ylellisyydeksi keskittyä yhteen teemaan tuntikausiksi. Sellaista ei politiikan arjessa tapahdu kovin usein.
Välillä olen pohtinut, miten pitkä matka yliopiston luentosalista on hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan kokoushuoneeseen. Vai
onko sittenkään? Fyysisestihän ne sijaitsevat suorastaan naapurikortteleissa.
Mutta kohtaavatko akateemisesti tuotettu tieto ja osaaminen päivänpoliittisen päätöksenteon? Missä määrin niiden pitäisi kohdata? Miten Venäjäosaamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen sidoksia oikein pitäisi vahvistaa ja tiivistää? Näitä kysymyksiä pohdin vailla teoreettista tutkimuspohjaa
ja viitekehystä, sen empiirisen kokemuksen nojalla, joka vuosikausien poliittisen kokemuksen ja ulkopolitiikkaan osallistumisen perusteella on syntynyt.
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Yliopistoja kuulee joskus arvosteltavan siitä, että ne tutkivat vain
itseään ja akateemista maailmaa varten. Vaikka väite olisi perusteeton,
akateemisen yhteisön kannattaa suhtautua siihen vakavasti. Kieltämättä
joskus törmää tutkimuksiin, joiden lopputuloksen olisi arkikokemuksen
perusteella osannut sanoa jo etukäteen. Silloin jää miettimään, mitä tarkoitusta tutkimus oikein palvelee.
Tätä kysymystä pitää Venäjä-tutkimuksessakin tutkijoiden kysyä
itseltään. Aiheet ovat mielenkiintoisia ja sytyttäviä, mutta palvelevatko ne
yleisempää tarkoitusta? Paneudutaanko tiettyihin aiheisiin siksi, että niihin
on ennenkin paneuduttu ja ne kiinnostavat tutkijoita, vai siksi, että tutkimuksella tavoitellaan laajempaa yhteiskunnallista hyötyä? Venäjä on niin
vetovoimainen kokonaisuus ja sen merkitys Suomelle monin tavoin niin
tärkeä, että henkilökohtainen inspiraatio ja laajempi yhteiskunnallinen
merkitys voidaan kyllä yhdistää.
Tutkimusmaailman yhteydessä puhutaan silloin tällöin myös lähes
mystifioiden ”tutkijakammioista”, joihin tutkijat eristäytyvät vain oman
tieteellisen aiheensa pariin. Kammiot ovat varmasti jo menneen maailman
tuulia, mutta tutkijayhteisöjen verkottumisessa ympäröivän yhteiskunnan – niin poliittisen päätöksenteon kuin elinkeinoelämänkin – kanssa
on vielä parannettavaa.
Useimmat meistä viihtyvät parhaiten samanmielisten kanssa. Kun samanmieliset ovat vielä saman alan asiantuntijoita, energiaa ei kulu jonninjoutavien itsestäänselvyyksien selittämiseen. Mutta ei siinä oma ajattelukaan
aina laaja-alaistu. Politiikka tai elinkeinoelämä ei saa olla tutkimusyhteisölle pelkkä välttämätön paha tai tutkimuksen kohde vaan tärkeä yhteistyötaho, jonka näkemyksillä ja tarpeilla voi olla myös tutkimusta suuntaava
vaikutus. Tutkimusaiheisiin, tai viimeistäänkin johtopäätöksiin, toivoisi
myös aimo annoksen käytännönläheisyyttä. Asiantuntijoiden näkemykset liikkuvat joskus kovin yleisellä tai jopa teoreettisella tasolla. On tärkeä muistaa, että yhteiskunnallinen päätöksenteko on usein hyvin konkreettista. Myös ulkopolitiikan arki on kohteliaisuusfraasien lisäksi mitä
suurimmassa määrin konkreettisia tapauksia ja niiden ratkomista. Siihen
eivät pelkät ylätason periaatteet aina auta.
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Politiikka tai elinkeinoelämä ei saa olla
tutkimusyhteisölle pelkkä välttämätön
paha tai tutkimuksen kohde vaan tärkeä
yhteistyötaho, jonka näkemyksillä ja tarpeilla
voi olla tutkimusta suuntaava vaikutus.
Poliittisen päätöksenteon rattaat pyörivät
joskus nopeasti

Hyvin konkreettinen kompastuskivi yhteiskunnallisen päätöksenteon ja tieteenteon välillä on aika. Tieteelliset johtopäätökset syntyvät ajan kanssa ja
vasta pitkänkin tutkimuksen jälkeen. Päätöksenteko sen sijaan tapahtuu tässä ja nyt. Arkipäivän politiikka on usein sarja erilaisten tulipalojen sammuttamista, jossa ennakointi auttaa mutta nopea reagointi on täysin välttämätöntä. Onnistuuko tutkimus hyppäämään tämän liikkuvan junan kyytiin?
Aika, tai sen puute, on keskeinen tekijä myös viestin välittämisessä. Puolentoista tunnin luento antaa mahdollisuuden perusteelliseen teeman käsittelyyn. Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on pöydällä yhtä aikaa monia
erilaisia asioita. Se tarkoittaa samalla, että on vain hyvin rajallinen aika yhteen asiaan. Sama koskee joukkotiedotusvälineitä.
Hyvä ilmaisutaito on viestinsä maailmalle haluavan tutkijan perusominaisuus. Siihen kuuluu olennaisen tiivistäminen selkeästi ja pieneen pakettiin.
Loistavimmankin tohtorin kannattaa kysyä itseltään, osaanko kertoa keskeisen sanottavani parissa minuutissa –ja vielä niin, että kuulija sen ymmärtää.
Ylipäätään kannustan asiantuntijoita rohkeuteen tutkimusaiheiden valinnassa ja omassa viestinnässään. Jos tutkijan näkemystä kysytään, sitä kysytään
sen vuoksi, että saataisiin se näkemys – ei vain ympäripyöreää sanahelinää.
Pitää luottaa omaan osaamiseensa niin, että rohkenee sen perusteella lausua
mielipiteitä myös yliopiston ulkopuolella. Kriittisyys ei ole itseisarvo, mutta tietenkin juuri valtavirrasta poikkeavat perustellut mielipiteet ovat niitä,
jotka voivat synnyttää kuulijoissaan uutta ajattelua. Se on arvokas tavoite.
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Kaikki viisaus ei asu omassa päässä
– kohtaamisia tarvitaan

Myös päättäjät voivat edistää yhteiskunnallisen päätöksenteon ja Venäjäosaamisen parempaa linkittymistä. Uskon, että taipumus ajattelun urautumiseen koskee myös meitä poliitikkoja. Sitähän sanotaan, että ihmisellä on
taipumus poimia informaatiovirrasta ne asiat, jotka tukevat omaa, vanhaa
mielipidettä – ei niinkään omaksua uusia faktoja oman mielipiteen muuttamiseksi. Näin lienee myös päätöksentekijöiden parissa.
Suomen kaltaisessa maassa päätöksentekijöillä on onneksi hyvät mahdollisuudet hyödyntää eri alojen asiantuntijuutta. Kaikki viisaus ei asu
omassa päässä eikä eduskuntatalon seinien sisäpuolella. Lainsäädäntötyössä kuullaan päivittäin kymmeniä eri ihmisiä mitä erilaisimmista asioista,
jotta syntyy mahdollisimman kattava kuva lakien vaikutuksista eri tahoille.
Näissä kuulemisissa myös akateeminen maailma on hyvin edustettuna.
Oma haasteensa on, miten valmiita me päättäjät olemme korjaamaan
omia ennakkokäsityksiämme, jos faktat sitä puoltavat tai tietoomme tulee
uusia näkemyksiä. Avoin ja oppimishaluinen asenne ympäröivän maailman
viesteihin on varmasti elinikäinen prosessi. Valitettavasti se, mitä muualla
yhteiskunnassa kutsutaan ”ajassa elämiseksi”, leimataan politiikassa usein
takin kääntämiseksi. Siksikin oman kannan muuttaminen voi olla vaikeaa.
Maan hallituksen työskentelyssä päätöksentekijöiden ja akateemisen
maailman suorat kontaktit jäävät usein etäisiksi. Mitä painavammasta
tai peräti salaisesta asiasta on kysymys, sitä vähemmän kokoushuoneessa
on porukkaa. Siksi on tärkeää, että erilaiset näkemykset välittyvät myös
näihin tilanteisiin valmistelukoneistojen ja julkisen keskustelun kautta.
Siihen puolestaan tarvitaan verkostoitumista ja viestinnällistä kykyä.
Olisi kenties hyvä lisätä akateemisen maailman tuntemusta politiikan arkikäytännöistä. Miten niitä Venäjä-suhteitakin oikein käytännössä
hoidetaan? Millainen on se kokous ja keskustelu, joka julkilausumia edeltää?
Akateemisen maailman edustajille voisi olla silmiä avartavaa joskus seurata paikan päällä, mitä ministereiden tai valtionpäämiesten kohtaamisissa
oikeasti tapahtuu, ja miten.
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Venäjä-tutkimus ja -osaaminen ovat tärkeä osa Suomen roolia Venäjän
tuntijana. Asemamme säilyttämiseksi tarvitsemme lisää kielen opiskelijoita kouluihin, lisää opiskelijavaihtoa ja tiiviit arkipäivän kontaktit. Lisäksi
tarvitsemme kansainväliset mitat täyttävää akateemista tutkimusta ja sen
entistä tehokkaampaa kerryttämistä. Pienen maan voimavarat riittävät
vain, kun eri tahojen toimet tukevat toinen toisiaan.
Akateeminen yhteisö tekee palveluksen itselleen ja yhteiskunnalle, kun
se tähtää tekemistensä korkeaan laatuun, pyrkii tuottamaan yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta ja on aktiivisesti avoin ulospäin. Tiiviimmät kontaktit yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden kanssa avaavat
parhaimmillaan molemmille osapuolille uusia näkökulmia ja vahvistavat
yhteistä Venäjä-osaamistamme.

aivoriihen antia
kolme tieteenalaa, joilla tarvitaan lisää
Venäjän ja itäisen euroopan asiantuntijoita
seuraavan 10 vuoden sisällä

1.	Sisä-, ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkimus
2.	Kauppa- ja taloustieteet
3.	Ympäristöntutkimus
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Uudistuksia saavutetaan
yhteistyöllä
erja heikkinen,
birgitta vuorinen

Korkeakoulutusjärjestelmät uudistuvat
sekä Suomessa että Venäjällä. Järjestelmien
yhteensopivuutta edistämällä voidaan vahvistaa
yhteistyötä entistä useammilla tieteenaloilla,
arvioivat opetusneuvokset Erja Heikkinen ja
Birgitta Vuorinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

S

uomi ja Venäjä panostavat osaamisen kehittämiseen koko koulutusjärjestelmän tasolla sekä uudistamalla tutkimus ja innovaatiojärjestelmää ja alakohtaisia toimintatapoja. Suomen ja Venäjän
välinen osaamisen kehittämisen yhteistyö hyötyy siitä, että tunnemme toisemme ja lisäämme yhteensopivuutta. Järjestelmien
yhteensopivuus on paremmin saavutettavissa monen- ja kahdenvälisessä
pitkäjänteisessä yhteistyössä kuin asettamalla osapuolille välitavoitteita,
joiden saavuttamisen jälkeen yhteistyön kuvitellaan etenevän nopeammin.
Kansainvälistä yhteistyötä on tuettava myös järjestäytymällä kansallisesti. Alakohtainen ja alueellinen korkeakoulujen ja muiden toimijoiden
verkostoituminen ja yhdessä toimiminen lisäävät näkyvyyttä ja parantavat
yhteistyömahdollisuuksia. Venäjä-osaamisen ja Venäjän kanssa tehtävän
yhteistyön fokusten löytämiseksi on Suomessakin työsarkaa. Tarkastelemme seuraavassa korkeakoulutus- sekä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmien
yhteensopivuutta edistäviä esimerkkejä.
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Kansainväliset sopimukset sitovat yhteisiin tavoitteisiin

Venäjä on ollut mukana Bolognan prosessissa vuodesta 2003 lähtien. Venäjä
on 46 Euroopan maan tavoin sitoutunut uudistamaan korkeakoulutuksen
rakenteita, koulutusjärjestelmän läpinäkyvyyttä ja laadunvarmistusta. Tavoitteena on luoda muihin maanosiin nähden kilpailukykyinen ja houkutteleva koulutusalue. Suomessa uudistukset ovat edenneet Venäjää nopeammin, mikä on korkeakoulujärjestelmien sisäinen variaatio ja mittakaavaerot
huomioonottaen ymmärrettävää. Muutos Bolognan prosessin mukaiseen
kaksiportaiseen rakenteeseen ja opintopistemitoitukseen oli suomalaisissa
korkeakouluissa suhteellisen helposti toteutettavissa, kun viitisenkymmentä
korkeakoulua sidottiin muutoksiin kansallisella uudistusprosessilla.
Venäjän yli 1 400 korkeakoulusta osa on monialaisia yliopistoja, osa
yhdelle tai kahdelle alalle erikoistuneita akatemioita ja osa instituutteja,
jotka voivat olla korkeakoulujen osia tai itsenäisiä yksiköitä. Uudistusten
läpiviennin kannalta haasteellista on, että yliopistojen joukossa on paljon
yksityisiä yliopistoja. Niiden omistajapohja on kirjava ja omistajuus voi
olla muualla kuin Venäjällä. Toisaalta vahva federaatiotason toimivalta
esimerkiksi opetussuunnitelmissa mahdollistaa uudistusten tukemisen
lainsäädäntötyöllä ja vahvalla ohjauksella.
Uudistusten läpivieminen on kuitenkin hidas prosessi. Kuvaavaa on,
että Venäjä ei onnistunut tuottamaan vertailutietoa vuoden 2012 Bolognavertailuraporttiin. Ainoastaan yksi maa Venäjän lisäksi ei täyttänyt raportointivelvoitetta. Edellisen, vuoden 2009 raportin perusteella näyttää, että
osa uudistuksista on päässyt hyvään vauhtiin. Toisaalta osa uudistuksista ei
näy korkeakoulutuksessa käytännössä. Esimerkiksi kansainvälinen liikkuvuus on edelleen vähäistä ja uusi tutkintorakenne ei kata kaikkea korkeakoulutusta, vaan rakenne on otettu vanhan järjestelmän rinnalle.
Venäjä on tunnistanut korkeakouluopetuksen vähäisen kansainvälisyyden ja käynnistänyt aloitteita liikkuvuuden lisäämiseksi. Venäläiset
korkeakoulut mm. lisäävät vieraskielistä koulutusta ja houkuttelevat ulkomaalaisia korkeakouluopiskelijoita Venäjälle. Esimerkiksi Venäjän federaation kansainvälisyyden edistämisen aloitteella lähetetään 1 000 opiskelijaa
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suorittamaan kokonaista korkeakoulututkintoa ulkomaille. Suomen ja Venäjän välinen opiskelija-, harjoittelija- ja opettajaliikkuvuus on järjestelmiemme mahdollisuudet huomioon ottaen melko vähäistä. Liikkuvuutta
tulee monimuotoistaa niin alojen kuin osallistujapohjankin osalta. Opiskelijoiden ja tutkijoiden liikkuminen edistää arkipäivän yhteistyötä, mikä
mahdollistaa bottom-up -vaikuttamisen käytänteiden ja käyttäjänäkökulman huomioimisen uudistuksissa.
Lissabonin sopimus tutkintojen akateemisesta tunnustamisesta on voimassa 50 maassa, myös Suomessa ja Venäjällä. Sopimuksen lähtökohta on,
että sopimuspuolet tunnustavat toisen sopimuspuolen tutkinnot, jos ei voida osoittaa olennaista eroa tunnustettavan tutkinnon ja tunnustamishakemuksen saaneen maan vastaavan tutkinnon välillä. Erot Suomen ja Venäjän korkeakoulujärjestelmien, tutkintojen ja niiden tunnustamisprosessien
välillä aiheuttavat kuitenkin aika ajoin haastavia tilanteita esimerkiksi yhteistutkintojen toteuttamisessa. Yhteisten kansallisten ja kansainvälisten
sääntöjen ja tavoitteiden merkitys tuleekin esiin vasta, kun toiminta on organisoitu yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Tiedediplomatia tutkimuksen ja
innovaatiotoiminnan raamittajana

Tutkimus- ja innovaatiojärjestelmien toimintaan vaikuttavat korkeakouluja tutkimuslaitoskentän lisäksi myös kansainväliset taloudelliset ja tiedediplomaattiset sitoumukset. Venäjästä tuli Maailman kauppajärjestön WTO:n
jäsen tänä vuonna, ja sen OECD-jäseneksi pyrkiminen on kesken. Kansainvälisten järjestöjen jäsenyyden myötä on mahdollisuus toimintatapojen
vakiinnuttamiseen kaupan ja talouden aloilla, mutta myös innovaatio- ja
tutkimusjärjestelmässä. Valtioiden allekirjoittamilla sopimuksilla ei ole
merkitystä, jos niiden sitoumuksia ei noudateta. Esimerkiksi WTO-jäsenyyttä on Venäjällä pidetty yritysten toimintaa kangistavana ja kielteisenä
kehityksenä jo pelkästään siitä syystä, että sen toimintapuitteita ei tunneta.
Venäjän WTO-jäsenyys on kuitenkin niin nuori, että kattavaa analyysiä sen
vaikutuksesta tutkimus- ja innovaatiojärjestelmään ei vielä voi tehdä.
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Venäjän hakemusta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
OECD:n jäseneksi on käsitelty jo useamman vuoden ajan. OECD:n politiikkasuosituksilla ohjataan taloudellisen kehityksen tekijöiden toteutusta jäsenmaissa niin, että yhteistoiminta tulee mahdolliseksi tai helpottuu.
Järjestö ei tähtää niinkään harmonisointiin kuin yhteensopivuuteen, ja sen
suositusten voi katsoa täydentävän WTO-sopimuksen luomaa toimintakehystä. OECD tarkastelee Venäjän käynnissä olevassa jäsenyyshakuprosessissa erityisesti verotusta, ulkomaisten investointien toteutumista, korruption
kitkemisen sääntelyä sekä yritysten organisoitumista. Huolimatta taloudellisten kysymysten painottumisesta OECD:n politiikkasuositukset edistävät
myös tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edellytyksiä kansallisella tasolla.
OECD:n komiteoiden alatyöryhmissä on käyty korkeakoulutuksen
uudistamisen näkökulmasta kiinnostavia ja paljastavia keskusteluja Venäjän valmiuksista eri toimialoilla. Osa OECD:n jäsenmaista on huolestuneena todennut, että kaikkia politiikkasuosituksia ei ole implementoitu
Venäjällä, ja jos onkin, Irkutskin tai Murmanskin tilanne on toisenlainen
kuin Moskovan tai Pietarin.
Toisaalta monet OECD-suositukset ovat niin yksityiskohtaisia tai koskevat maan talouden kannalta vähemmän merkityksellistä teknologiaa
tai marginaalista toimialaa, etteivät suositellut toiminnot ole perusteltuja
kaikissa maissa. Tätä taustaa vasten Venäjälle asetettu vaatimus kaikkien
suositusten implementoinnista vaikuttaa tiukalta. On selvää, että Venäjän
kokoisessa maassa variaatio tutkimus- ja innovaatiotoiminnan valmiuksissa maantieteellisten alueiden välillä jo toimialojen sisällä on suuri. Erilaisuus on mahdollisuus myös kulttuurien kehittymiselle. Yhteensopivuus ja
kansainvälinen hyväksyntä on varmasti myös Venäjän intresseissä.
Rajat ovat ylitettävissä

Hyvin säilynyt salaisuus on Venäjän tutkimusinfrastruktuuri ja sen taso.
Esimerkiksi Neuvostoliiton aikaisten suljettujen tiedekaupunkien tutkimuksen tarjoamat yhteistyön mahdollisuudet ovat laajassa mitassa tuntemattomia vaikkapa suomalaiselle tiedeyhteisölle. Tutkimusyhteistyötä ja
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Hyvin säilynyt salaisuus
on Venäjän tutkimusinfrastruktuuri ja sen taso.
liikkuvuutta maidemme välillä on vähiten juuri tutkimuslaiteintensiivisillä
aloilla, ja on vaikea kuvitella tiedepoliittista toimenpidettä, jolla tietoisuutta
kaikenkattavasti lisättäisiin. Ainoastaan konkreettisilla alakohtaisilla ja tutkijakohtaisilla toimenpiteillä tehdään tunnetuksi rajat ylittäviä yhteistyön
valmiuksia ja lisätään yhteensopivia toimintatapoja.
Uusi, nykyaikainen ja kunnianhimoinen tutkimus- ja innovaatiokeskittymä Skolkovo saa Venäjällä ja maailmalla tutkimus- ja innovaatiotoiminnan uutisoinnissa suuren huomion. Skolkovoon kohdistuu paljon toiveita,
joiden realisoitumista odotellessa pitäisi löytää toimivat menettelyt olemassa olevien tutkimusyhteistyömahdollisuuksien tunnetuksi tekemiseen
kummallakin puolella valtakuntien rajaa.
Ulkomaiset suorat investoinnit Venäjälle ovat kasvaneet, mutta samaan
aikaan kotimainen pääoma pakenee ulkomaille. Kansainvälisille sijoittajille
Venäjälle tehtävien investointien saaminen kannattaviksi vaatii enemmän
työtä kuin muualle tehtyjen sijoitusten. Perinteisillä savupiipputoimialoilla
ja suurissa yrityksissä tutkimusyhteistyö on vain pieni osa kansainvälistä
toimintaa, kun taas pk-yrityksille tutkimusyhteistyö sekä tutkimushenkilökunta- ja opiskelijavaihto voivat olla merkittävä kansainvälistymisen tekijä.
Julkisen ja yksityisen sektorin tutkimusyhteistyö on Suomessa sujunut
vuosikymmenet hyvin verrattuna moniin maihin mm. Tekesin perustamisen (1983) ansioista. Korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö yli
Suomen ja Venäjän välisen rajan on viime aikoina monimuotoistunut. Esimerkiksi, Tekesin ja venäläisen pk-yritysten rahoittajan FASIEn yhdessä
tukema pk-yritysten yhteistyö mahdollistaa myös korkeakoulujen osallistumisen markkinalähtöisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Hyvän lisän
julkiseen ja yksityiseen sekä maantieteelliset rajat ylittävään yhteistyötarjontaan tuo korkeakouluopiskelijoiden järjestämä harjoittelu- ja vierailutoiminta mm. venäläisiin pk-yrityksiin. Myös Venäjän federaatio haluaa
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tukea korkeakoulujen, yritysten ja innovaatiotoimijoiden yhteistyötä kanavoimalla toimintaan kannusterahaa lähivuosina.
Uudelle tasolle Venäjä-osaamisessa

Suomella on Venäjä-osaajan maine, ja Venäjä-tutkimusta tehdään maan
koko huomioiden paljon. Kuitenkin muiden kuin suoraan Venäjään tai venäjään liittyvien tieteenalojen osaaminen on epätasaista, ja on aloja, joilla
osaamista tai Venäjä-kiinnostusta ei ole. Olemassa olevia vahvuuksia on
edelleen vahvistettava, minkä lisäksi on syytä lisätä yleistä Venäjä-tietoisuutta sekä venäjän kielen osaajien määrää. Päätöksen olla tekemättä yhteistyötä venäläisten korkeakoulujen, tiedelaitosten ja yritysten kanssa olisi
hyvä perustua riittävälle tiedolle ja ymmärrykselle eikä ennakkoluuloille
tai mielikuville. On myös aiheita ja aloja, joilla yhteistyö olisi välttämätöntä
ja tarpeellista. Arktisen alueen mahdollisuuksien hyödyntäminen ja uhkien
torjuminen on hyvä esimerkki voimien yhdistämisen tarpeellisuudesta.
Suomi on mukana pohjoismaisissa ja eurooppalaisissa kolmansien maiden kanssa tehtävän tutkimus- ja innovaatioyhteistyön edistämistoimissa.
Pohjoismaiden ministerineuvosto allekirjoitti Venäjän opetus- ja tiedeministeriön kanssa yhteistyösopimuksen vuonna 2011. Sopimuksen kattamilla
toimilla pyritään edistämään tutkimusyhteistyötä tukemalla liikkuvuutta
sekä tutkimustyön edellytyksiä maiden välillä. Eurooppalaisen tutkimusalueen osana toimiva kansainvälisen yhteistyön strateginen foorumi SFIC
vahvistaa Euroopan ja kolmansien maiden, mukaan lukien Venäjä, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan yhteistyön puitteita.
Yhteistyön painopisteiden ja tavoitteiden asettaminen monimutkaistuu
sitä helpommin, mitä useampi osapuoli niitä on asettamassa. Toisaalta monenvälisessä yhteistyössä omien kansallisten lähtökohtien ja tavoitteiden
kriittinen tarkastelu ja sitä mahdollisesti seuraava käytänteiden aktiivinen
muuttaminen on todennäköisempää kuin kahdenvälisessä yhteistyössä.
Kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti alkaa olla historiaa kansainvälisessä yhteistyössä. Nykypäivän kansainvälisyyttä kuvaa sananlaskuista
paremmin ”ei kahta kolmannetta, eikä kolmaskaan ilman paria jää”.
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Haasteet Venäjän sotilasja turvallisuuspolitiikan
tutkimuksessa
JUHA MARTELIUS

Akateemisesta tutkimuksestamme
puuttuvat lähes täysin Venäjän
puolustushallinnon ja sotatalouden
tutkimus, mitä voidaan pitää
erittäin merkittävänä aukkona
yhteiskunnallisessa Venäjätutkimuksessamme, kirjoittaa
tutkimusjohtaja Juha Martelius
puolustusministeriöstä.

S

uomen turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön keskeisimpiä
toimijoita on Venäjä. Venäjän luoteiselle ja läntiselle alueelle sijoittuu valtaosa maan väestöstä ja infrastruktuurista sekä taloudellisesta toiminnasta. Alueella on Venäjälle keskeinen strateginen
merkitys. Lisäksi arktisen alueen merkitys Venäjälle niin taloudellisesti kuin turvallisuuspoliittisesti on kasvamassa ilmasto-olosuhteiden
muutoksen helpottaessa liikennettä pohjoisilla merialueilla.
Puolustusministeriö on määrätietoisesti pyrkinyt kehittämään
tietoperusteista johtamista eli tavoitetta siitä, että valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulee perustua tutkittuun tietoon. Tavoite on sisällytetty niin puolustusministeriön strategiseen suunnitelmaan 2030 kuin
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tutkimusstrategiaan. Puolustusministeriön strateginen tutkimusagenda
jakautuu karkeasti kahtia toimintaympäristöanalyysiin ja vaikuttavan puolustuspolitiikan tutkimukseen.
Puolustusministeriön toimintaympäristöanalyysin tueksi on ollut tarve
saada mm. Suomen turvallisuuden näkökulmasta tuotettua, analysoitua
ja käytännönläheistä Venäjä-tietoutta. Erityinen päämäärä on ollut päästä julkilausumien ja doktriinien taakse selvittämään todellista toiminnan
tasoa ja siihen liittyviä vaikuttimia. Puolustusministeriön hallinnonalan
virkamiehillä on sinänsä tietyillä aloilla laadukastakin Venäjä-osaamista,
mutta sen tueksi ja uusien osaajien lisäämiseksi tarvitaan myös korkealaatuista akateemista tutkimusta. Osaaminen ei nouse tyhjästä.
Turvallisuuspolitiikan tutkimukselle on tarvetta

Yleisesti ottaen Suomessa on varsin laadukasta Venäjä-osaamista niin akateemisen yhteisön, viranomaisten kuin yksityisen sektorin sisällä, mutta
yhteistyössä tehty tiedon kokoaminen, analysointi ja johtopäätökset ovat
usein jääneet puuttumaan. Venäjä-tieto on voinut hyödyttää organisaation
sisäistä tarvetta, mutta tieto ei ole kumuloitunut riittävästi organisaatioiden
välillä eikä aina edes niiden sisällä. Keskeistä on sekin, että vaikka Venäjää
tutkitaan maailmalla luonnollisesti paljonkin, missään muualla sitä ei tehdä
Suomen näkökulmia silmällä pitäen.
Lisäksi puolustushallinnon kannalta tärkeä, niin sanottuun kovaan turvallisuuteen, erityisesti Venäjän sotilaspolitiikkaan ja sen taustatekijöihin
liittyvä Venäjä-tutkimus on ollut Suomessa valitettavan vähäistä eikä sen
kehittämismahdollisuuksia ole aina riittävästi osattu tai haluttu käyttää hyväksi. Esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulussa haettavana ollut Venäjäprofessuuri jäi täyttämättä pätevien hakijoiden puutteessa. Itse asiassa suoraan Venäjän sotilas- tai turvallisuuspolitiikkaan keskittyvää akateemiset
kriteerit täyttävää monografiaa (väitöskirja tai post doc) ei ole tehty Suomessa vuosikymmeneen. Akateemisesta tutkimuksestamme puuttuvat lähes
täysin esimerkiksi Venäjän puolustushallinnon tai sotatalouden ja sen tuottavuustekijöiden, tutkimus- ja kehittämisosaamisen sekä niihin liittyvän
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Maanpuolustuskorkeakoulussa
haettavana ollut Venäjäprofessuuri jäi täyttämättä
pätevien hakijoiden puutteessa.

suorituskykykapasiteetin tutkimus, mitä voidaan pitää erittäin merkittävänä
aukkona yhteiskunnallisessa Venäjä-tutkimuksessamme.
Mistä tämä sitten johtuu? Osittain kysymys on ollut tutkijoiden henkilökohtaisista kiinnostuksen kohteista ja rahoituksen suuntautumisesta
muualle kuin turvallisuuden tutkimukseen, mutta myös pätevien, kieli- ja
kulttuuritaitoisten tutkijoiden puutteesta.
Kyse on ehkä myös kylmän sodan rajaamista kehyksistä. Tuolloin Neuvostoliitto oli tutkijoille kiinnostavampi kohde kuin nyky-Venäjä nimenomaan
sotilaspolitiikan näkökulmasta, elettiinhän suurvaltojen vastakkainasettelun ja ydinasevarustelun aikaa. Myös Yhdysvalloissa oli suurvaltakilpailun
aikana määrällisesti suurta Neuvostoliitto-tutkimusta, sovjetologiaa, joka
omalta osaltaan määritti myös kansainvälisten suhteiden tutkimusta. Venäjä
ei kuitenkaan enää ole ekspansiivinen Neuvostoliitto ideologioineen eivätkä
nykynuoret näe Suomea kohtaan suuntautuvan juuri lainkaan kovaan turvallisuuteen liittyviä sotilaallisia uhkakuvia. Miten tähän ajatteluun liittyisi
kiinnostus tutkia esimerkiksi Venäjää sotilaspoliittisena toimijana?
Silloin kun Venäjää tutkitaan myös turvallisuusteemaa sivuten, keskustelua määrittävät usein (lähi)historiallinen suurvaltatutkimus tai kansainvälisten suhteiden teoreettisempi tutkimus. Tutkimus voi olla sinänsä
korkeatasoista, mutta se jää varsin kauaksi käytännönläheisemmästä, ratkaisukeskeisestä ongelmanasettelusta.
Puolustusministeriö on viimeisen neljän vuoden aikana tilannut tietotarpeisiinsa kaksi laajaa tutkimusta Venäjän kehityksestä. Vuonna 2008 julkaistussa Venäjä-tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat yhteiskunta ja
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sisäpolitiikka, talous ja logistiikka, ympäristö, energia sekä ulkopolitiikka.
Hankkeen toteuttamismallissa hyödynnettiin laajasti puolustushallinnon
ulkopuolista osaamista. Se osoitti selvän tarpeen Suomen turvallisuuden
näkökulmasta tuotetun, analysoidun ja käytännönläheisen Venäjä-tiedon
kokoamiselle. Julkaisusta otettiin kolme painosta ja internetlatausten määrä
oli kokonaisuudessaan noin 16 000. Neljän vuoden aikana Venäjällä ja kansainvälisessä yhteisössä tapahtunut kehitys kannustivat kokoamaan uudestaan yhteen eri alojen kotimaisen Venäjä-asiantuntemuksen. Vuonna 2012
Muutosten Venäjä -hanke keskittyi neljään aiheeseen: Venäjän ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, sotatalouteen ja talouteen sekä energiapolitiikkaan, yhteiskunnalliseen vakauteen ja IVY-maiden kriisipotentiaaliin.
Venäjän turvallisuuspolitiikan teemoissa on yhä runsaasti tutkittavaa,
analysoitavaa ja selvitettävää erityisesti sotilas- ja turvallisuuspolitiikassa
ja lähes täydellisessä tutkimuskatveessa olevassa erityiskysymyksessä, Venäjän sotataloudessa.
Venäjän turvallisuuskehityksen haasteet
ovat yhä moninaisempia

Venäjän ulkopolitiikan tavoitteena on välttyä tulemasta suljetuksi pois kansainvälisestä päätöksenteosta, koska tämän seurauksena olisi sen vaikutusvallan väheneminen. Poliittisena syynä taustalla on Venäjän pyrkimys tulla
tunnustetuksi suurvaltana. Maailmantalouden rakenteiden muuttuessa se
on kuitenkin yhä enemmän pakotettu integroitumaan kansainväliseen talousyhteistyöhön ja kansainvälisiin rakenteisiin.
Venäjä vastustaa johdonmukaisesti kansainvälisen järjestelmän muiden
toimijoiden tuloa kilpailemaan sen kanssa alueelle, jota se pitää omana intressipiirinään. Intressipiirin muotoutuminen on jo tutkimuskysymys itsessään. Venäjä pyrkii ylläpitämään mittavaa sotilaallista potentiaalia, joka
on määrällisesti ja laadullisesti riittävä torjumaan monialaisia uhkakuvia.
Venäjä pyrkii edistämään sellaista maailmanjärjestelmää, jossa yhdelläkään toimijalla ei ole ylivertaista asemaa suhteessa muihin ja jossa se itse
on yhtenä keskeisenä toimijana.
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Pitkällä tähtäimellä Venäjän kansainväliseen asemaan vaikuttavat sisäiset haasteet kuten talouden rakenteen yksipuolisuus, talouden ja hallinnon
uudistumista estävä korruptio, demografinen kehitys sekä demokratian ja
poliittisen järjestelmän puutteet. Kaikki ovat myös turvallisuuspolitiikan
taustaan vaikuttavia tekijöitä.
Venäjä luottaa puolustusdoktriinissaan yhä ydinaseiden antamaan pelotteeseen, ja asevoimien reformia pyritään ponnekkaasti jatkamaan, mutta
talouden tuottavuus asettaa kuitenkin rajoja monille tavoitteille. Venäjällä
on käynnistymässä laajamittainen aseistuksen ja kaluston uudistamisohjelman toimeenpano, johon suunnataan huomattavia taloudellisia resursseja.
Puolustukseen ja sisäiseen turvallisuuteen ohjataan lähivuosina kolmannes valtion menoista, ja maan johto on vahvasti sitoutunut vuoteen 2020
ulottuvan varusteluohjelman toteuttamiseen.
Venäjän valtionbudjetti on edelleen vahvasti sidoksissa energian maailmanmarkkinahinnan kehitykseen, eikä tähän yhtälöön ole odotettavissa
lähiaikoina merkittävää muutosta. Nykyisellä öljyn hinnalla suunnitelmiin on varaa vain, mikäli muiden menojen kasvu pidetään minimissä.
Venäjän puolustusteollisuudelle onkin suuri haaste tuottaa varusteluohjelman tavoitteiden mukaiset tilaukset vuoteen 2020 mennessä. Modernin aseistuksen tuottaminen suunnitellusti edellyttää tuotantolinjojen ja
suunnitteluprosessien uudelleenrakentamista sekä uuden insinöörisukupolven kasvattamista.
Koko sotatalouden kehitykseen liittyvä arviointitutkimus olisi arvokas
lisä analyysille Venäjästä kansainvälisenä sotilaspoliittisena toimijana, ja samalla se avaisi yleisemminkin Venäjän kykyä toteuttaa prioriteettilistallaan
kärkipäässä olevia reformeja.
Mikä neuvoksi?

Keskeistä olisi saada aikaan ainakin jossakin määrin fasilitoitu tai formalisoitu keskusteluyhteys tietoa tarvitsevien viranomaistahojen ja sitä
tuottavien tutkimuslaitosten ja yliopistojen välille. Tavoitteena tulisi olla
ensiksi akateemisen perustutkimuksen vahvistaminen Venäjän keskeisistä
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turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä teemoista, toiseksi perustutkimuksesta
nousevan soveltavan, ratkaisumalleja etsivän tutkimuksen tukeminen ja
kolmanneksi kummankin tavoitteen kautta saatavan tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen.
Täysin tyhjästä ei luonnollisestikaan tarvitse aloittaa: kyse on ehkä ennemminkin oikean näkökulman löytämisestä. Laajemmin ottaen myös Venäjätutkijoiden ymmärrystä turvallisuuspolitiikan tutkimuksesta tulisi lisätä,
Suomessa on runsaasti laadukasta Venäjä-tutkimusta, nyt pitäisi vain osa
siitä suunnata katsomaan Venäjää ”turvallisuusprisman” läpi. Siten kyettäisiin tehokkaasti löytämään ne tavat, lainalaisuudet, intressit, prosessit,
epäjohdonmukaisuudet ja johdonmukaisuudet, joilla turvallisuus rakentuu Venäjän politiikassa.
Käytännössä tulisi siis ensimmäiseksi tunnistaa turvallisuuteen liittyvän
Venäjä-tiedon käyttäjät ja tuottajat. Toiseksi olisi analysoitava tuotetun tiedon
ja tiedonvälittämisen verkostojen nykytila. Kolmanneksi olisi rakennettava toimiva prosessi, jossa olisi otettu huomioon niin rahoitusmekanismit, tietotarpeiden tunnistaminen kuin niihin vastaaminenkin.
Tavoitteena voisi olla myös Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen
strategian valmistelu, joka tulisi toteuttaa poikkihallinnollisesti ja osallistaa siihen eri hallinnonalojen keskeiset organisaatiot ja sidosryhmät. Valmistelussa tulisi huomioida toimintaympäristön muutokset sekä keskeiset
valtioneuvoston politiikkaohjelmat ja strategiat. Tutkijoiden ja virkamiesten yhteisissä asiantuntijatyöpajoissa tulisi tunnistaa keskeiset ilmiöt, kehityskulut ja tietotarpeet. Strategiassa tulisi määritellä kriteerit tutkimuksen
kohdentamiselle sekä tavoitetila ja toimenpiteet sen saavuttamiseksi.
Verkostomaisessa työskentelyssä on joka tapauksessa otettava huomioon, että siitä vastuu kuuluu kaikille verkoston jäsenille: yhteisen pöydän
ääreen tulisi saada kaikkien vastuutahojen aktiivisia edustajia, jotta toiminnan vaikuttavuus olisi maksimaalista.
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Venäjän politiikka
puhuttaa, missä ovat
politiikan tutkijat?
christer pursiainen

Suomessa tarvitaan Venäjän politiikan
tuntijoita, mutta alan tutkimusta
tehdään hyvin vähän. Dosentti
Christer Pursiainen esittää tukun
toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

S

uomen kohtaloita on aina leimannut suurvalta-Venäjän naapuruus. Erityisesti Venäjän poliittinen järjestelmä sekä Venäjän
suhteet muihin suurvaltoihin ja laajemmat pyrkimykset kansainvälisellä areenalla ovat keskeisiä Suomen historiaan vaikuttaneita asioita. On siksi luontevaa vaatia, että myös EU-Suomen
Venäjän tutkimuksen ja opetuksen yksi painopisteistä pitää olla politiikan
tutkimus, mukaan lukien kansainvälisten suhteiden tutkimus.
Yliopistoissa tällaista tutkimusta ja opetusta harrastetaan yleisen valtio-opin alla Helsingin yliopistossa (HY), Jyväskylän yliopistossa (JY),
Lapin yliopistossa (LY), Tampereen yliopistossa (TaY), Turun yliopistossa (TY) sekä Åbo Akademissa (ÅA). Tähän verrattavaa opetusta ja tutkimusta Venäjään liittyen on myös Maanpuolustuskorkeakoulussa.
Aleksanteri-instituutti koordinoi suurta osaa Venäjään liittyvää valtioopillista opetusta mukaan lukien instituutin valtakunnalliset maisteri- ja
tohtorikoulut, joiden opiskelijat kuitenkin suorittavat opinnäytteensä
omiin tiedekuntiinsa. Erityisen tärkeä rooli on Ulkopoliittisella instituutilla useiden Venäjästä väitelleiden politiikan tutkijoiden tukikohtana.
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Laimea kiinnostus valtio-opin laitoksilla

Suomalaisten valtio-opin opiskelijoiden kiinnostus Venäjää kohtaan piirtyy
oheisesta taulukosta (Taulukko 11), johon on listattu yllä mainituissa yliopistoissa viime vuosikymmeninä valmistuneet Venäjä-aiheiset pro gradu -työt.
Suhteellisen vaatimaton tulos heijastanee sitä, että monilla valtio-opin
laitoksilla ei ole strategiaa erityisesti Venäjään kohdistuvan opetuksen ja
opinto-ohjauksen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.
Suomen yliopistokirjastojen LINDA-tietokannasta selviää, että vuosina
2000–2012 on valmistunut 149 eri tieteenalojen väitöskirjaa, joissa Venäjä on tutkimuskohde. Valtio-opillisten väitöskirjojen osuus näistä on 11 eli
noin 7 %, kuten käy ilmi taulukosta 2.
Taulukon perusteella voi väittää, että suomalaisen Venäjän politiikan
tutkimuksen kärki on kapea ja usea väitelleistäkin sijoittuu tulevassa toimessaan tutkimuksen ulkopuolelle.
Kuva suomalaisen Venäjän politiikan tutkimuksen mahdollisesta levey
destä syntyy niiden muilta tieteenaloilta (sosiologia, poliittinen historia,
taloustiede, oikeustiede, filosofia) tulevien Venäjä-asiantuntijoiden kautta,
jotka mediassa kommentoivat Venäjän politiikkaa. Lisäksi monet politiikan tutkijat osallistuvat keskusteluun Venäjän politiikasta olematta Venäjätuntijoita sanan varsinaisessa merkityksessä.
On huomioitava, että jotkut Suomen johtavista Venäjän politiikan tutkijoista ovat tehneet väitöskirjansa ulkomailla. Lisäksi suomalaisissa yliopistoissa tai instituuteissa vierailevat taikka Suomeen pysyvämmin asettuneet Venäjä-tutkijat nostavat Suomessa tutkimusta tekevien väitelleiden
tutkijoiden määrää.
Kansainväliset yhteistyöverkostot
ja julkaisut tärkeitä

Suomen Akatemian rahoittamat kansainväliset hankkeet ovat erinomainen
asia myös Venäjän politiikan tutkimukselle. Viimeisen viidentoista vuoden
ajalta löytyy puolisen tusinaa laajaa hanketta, jotka ovat olleet korvaamat40
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Taulukko 1
Valtio-opilliset Venäjää
käsittelevät pro gradu -työt*

	HY	JY	LY**	MPKK***	TaY	TY	
3
1990–94
1		2		1
3
1995–99
13
1
1
7		
4
4
2000–04
1
7
1
1
3
5
2005–09
2
11
1
1
4
2010–12
2
2
18
1
2

ÅA
2
2
1

*Tiedot on kerätty kysymällä ko. valtio-opin laitoksilta sekä käymällä läpi
olemassa olevia opinnäytetietokantoja. Lista saattaa silti olla puutteellinen.
Mukaan on otettu vain sellaiset tutkimukset, joissa Venäjä on selkeästi
tutkimuskohde (eikä esimerkiksi sellaisia tutkimuksia, joissa käsitellään
vaikkapa suomalaisten Venäjä-näkemyksiä).
**Tiedot vain vuodesta 1998 lähtien.
***Sisältää kadettitutkielmat (1995–97) sekä kadetti- ja merikadettikurssien (vain
pro gradu -taso), esikuntaupseerikurssien ja yleisesikuntaupseerien opinnäytteet.

tomia suomalaisen tutkimuksen nostamisessa kansainväliseen tietoisuuteen.
Pienimuotoisemmat kansainväliset yhteistyöprojektit luovat usein edellytyksiä suuremmille hankkeille. Lisäksi panostus kansainvälisiin konferensseihin, kuten vuosittaiseen Aleksanteri-konferenssiin, on korvaamatonta
kansainvälisen näkyvyyden kannalta.
Erityisen myönteistä suomalaisen Venäjän politiikan tutkimuksen kansainvälisen vaikuttavuuden kannalta ovat vaihto-ohjelmat, joissa kansainvälisesti johtavia Venäjä-tutkijoita saadaan Suomeen. Mainittakoon erikseen Aleksanteri-instituutin Visiting Fellowship -ohjelma sekä Finland
Distinguished Professor -ohjelma, jotka luovat pitkäaikaisia kansainvälisiä
yhteistyösuhteita. Toiseen suuntaan vaihto-ohjelmat näyttävät toimivan
huonommin ja suomalaiset politiikan tutkijat vierailevat harvoin pidempiä
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Taulukko 2
Valtio-opilliset Venäjää
käsittelevät väitöskirjat 2000–*

	HY	JY	LY	MPKK	TaY	TY	 ÅA
2000–04			1				
5				3
2005–09
1
2010–12
1						

Aleksanteri-instituutin tohtorikoulu
(eivät vielä valmistuneet) 5
*Sama kuin Taulukko 1 kohdalla.

aikoja Venäjän tai muiden maiden johtavissa tutkimuslaitoksissa. Syitä tähän olisi syytä tarkemmin pohtia.
Suomen asema Venäjä-tuntemuksessa huomioidaan silloin tällöin kansainvälisesti. Karu totuus akateemisessa maailmassa kuitenkin on, että
vain kansainväliset vertaisarvioidut (peer review) julkaisut tuovat aitoa
tunnustusta – aivan samoin kuin urheilussa ainoastaan kansainväliset arvokisat tuovat mainetta.
Parhaimmat Venäjän politiikkaa käsittelevät suomalaiset väitöskirjat
päätyvät yleensä vuoden parin viiveellä markkinoille vertaisarviota noudattavien englanninkielisten kustantajien kautta. Lisäksi vertaisarvioituja
englanninkielisiä kokoomateoksia toimittavat tai kirjoittavat verrattain
usein suomalaiset Venäjän politiikan tutkijat.
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Venäjän poliittinen järjestelmä
– sen luonne, vakaus, dynamiikka
ja tulevaisuus – on suuri aihe, jota
suomalainen Venäjä-tutkimus
ei saa ohittaa.
Suomalainen Venäjän politiikan tutkimus ei nouse määrällisesti korkealle kansainvälisissä julkaisuissa. Artikkeleita alan englanninkielisissä vertaisarvioiduissa tiedelehdissä on vähän ja harvoin. Kaupallisilta kansainvälisiltä markkinoilta on vaikea löytää suomalaisen Venäjän politiikan tutkijan
monografiaa, joka ei olisi väitöskirjan muunnelma. Venäjäksi (tai muilla
kielillä) vain aniharva suomalainen Venäjän politiikan tutkija on julkaissut
vertaisarvion läpikäyneitä artikkeleita tai kirjoja.
Suuri osa suomalaisesta kirjoittelusta Venäjän politiikasta on eräänlaista journalismia alaviitteillä. Sama koskee mediaa, jossa tutkijat esittävät usein pikemmin valistuneita mielipiteitä kuin tutkimustensa tuloksia.
Venäjän politiikan tutkimuksen tulee olla osa tieteenalan yleisiä kysymyksenasetteluja ja hyödyntää sen teorioita, käsitejärjestelmiä ja metodologioita. Olemassa olevia teorioita tulee soveltaa ja testata Venäjään
sekä tuoda oman tutkimuksen kautta tuotetun uuden tiedon avulla uusia
avauksia tieteenalan keskusteluun.
Monitieteisyys ja maantuntemus tulevaisuuden valtteja

Monitieteisyys on muotitermi myös Venäjän tutkimuksessa. On hyvä, että
eri tieteenaloilta lähtöisin olevat tutkijat kirjoittavat yhdessä kirjoja ja
tarkastelevat samaa tutkimusongelmaa kahden tai useamman tieteenalan
näkökulmista. Aidompi monitieteisyys kulkee kuitenkin paremmin tieteenalojen välillä käsitteiden ja tutkimusotteiden välityksellä kuin alue
tutkimuksen tai varsinaisen empirian tasolla. Hyvä esimerkki on konstruktivistisen tutkimusotteen leviäminen sosiologiasta kansainvälisen politiikan
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tutkimukseen 1990-luvulla, mikä puolestaan mullisti Venäjän tutkimuksen
kansainvälisten suhteiden alueella 2000-luvulla.
Venäjän politiikan tutkimus on samalla myös aluetutkimusta. Haaste
on löytää oikea tasapaino tieteenalan ja aluetutkimuksen perinteen välillä. Vaikka lähestymistavan pitää olla juurtunut tieteenalaan, on säilytettävä
vaatimus vahvasta maantuntemuksesta. Venäjän kielen, kulttuurin, historian ja yhteiskunnan syvällinen tuntemus pitää olla suomalaiselle Venäjän
politiikan tutkimukselle yhtä selkeä perusedellytys kuin englannin kielen
taito ja yhdysvaltalaisen kulttuurin tuntemus on edellytys Yhdysvaltain
politiikan tutkimukselle. Ilman maantuntemuksen työkalupakkia Venäjän
politiikan tutkija on hukassa, joutuu turvautumaan toisen käden lähteisiin
ja referoivaan tutkimusotteeseen eikä voi tuottaa uutta tietoa.
Suuret kysymykset tutkimuskohteiksi

Suomalainen Venäjä-tutkimus hukkuu usein liian pieniin kysymyksenasetteluihin ja suuret kysymykset jätetään muiden huoleksi. Venäjän poliittinen
järjestelmä – sen luonne, vakaus, dynamiikka ja tulevaisuus – on suuri aihe,
jota suomalainen Venäjä-tutkimus ei saa ohittaa.
Nykytilanteessa poliittinen transitio- ja demokratisoitumiskeskustelu
on antanut sijaa ns. uuden autoritarismin taikka sekajärjestelmien tarkastelulle. Vertailu (comparative politics) muiden vastaavien hybridisten
maiden, tai vaikkapa selkeämmin autoritaarisen Kiinan, poliittisten järjestelmien kanssa on erityisen lupaava tutkimuskehys, joka auttaa ymmärtämään tällaisten uudenlaisten poliittisten järjestelmien olemusta.
Venäjän kansainvälisen aseman kehitys on toinen suuri kysymys, johon suomalaisen Venäjä-tutkimuksen tulee keskittyä. Venäjää on tarkasteltava osana muuttuvaa kansainvälistä järjestelmää, jota erityisesti Kiinan vahva nousu leimaa. Onko Venäjä tässä kuviossa nouseva vai
laskeva suurvalta, suuntautuuko se yhteistyöhön ja keskinäisriippuvuuteen
vai voimapolitiikkaan?
Kummassakin – vertailevan politiikantutkimuksen sekä kansainvälisten suhteiden tutkimuksen – tapauksessa pitää lähtökohtaisesti välttää
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kysymyksenasetteluiden Suomi-lähtökohtaisuutta, mikä väistämättä marginalisoi tutkimuksen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tutkija
voisi yleisemmistä kysymyksenasetteluista seuraavien johtopäätöstensä
valossa tarkastella niitä seurauksia, joita Venäjän poliittinen järjestelmä
taikka ulkopolitiikka ja kansainvälinen asema sekä niiden mahdollinen
muutos Suomelle tuottavat.
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Toimenpide-ehdotuksia
Seuraavat toimenpide-ehdotukset nousevat
yllä mainituista väitteistä:

1.	Olisi suotavaa, että Aleksanteri-instituutti yhdessä valtio-opin laitosten
kanssa arvioisi resurssit ja laatisi strategian vahvistamaan Venäjän
politiikan maisteriopetusta ja opinto-ohjausta.
2.	Suomen Akatemian ja muiden rahoittavien tahojen tulisi suunnata tohtorikoulutusta sekä hankerahoitusta Venäjän poliittisen järjestelmän
ja kansainvälisen aseman tutkimukseen.
3.	Kokeneet tutkijat sijoittuvat yleensä käytännöllisempää tutkimusta harjoittaviin instituutteihin, joissa pääpaino on in-house -julkaisujen nopeassa
tuottamisessa. Instituuttien tulisi kansainvälisen näkyvyyden vuoksi panostaa ja rohkaista tutkijoita myös vertaisarvion läpikäyneiden artikkeleiden
tuottamiseen laadukkaissa kansainvälisissä tiedejulkaisuissa.
4.	Suomalaiset Venäjän politiikan tutkijat eivät näy kansainvälisesti monografioiden tuottajina. Sinänsä hyvä verkostoitumisen ja tutkimusryhmien
muodostamisen vaatimus rahoituksen ehtona aiheuttaa näin epätoivotun
tarkoittamattoman seurauksen. Rahoitusinstrumentteja ja -käytäntöjä
tulee miettiä tämän epäkohdan kannalta.
5.	Suomalaiset Venäjän politiikan tutkijat eivät juuri julkaise vertaisarvioituja teoksia ja artikkeleita venäjän kielellä. Asenteellisten syiden lisäksi
merkittäviä syitä lienevät sujuvan kielitaidon puute sekä rahoituksen 		
puuttuminen käännöksiltä tai kielentarkastukselta.
6.	Yleistä maantuntemuksen tasoa, mukaan lukien kielitaito ja pidemmät
vaihtojärjestelmät, pitää jatkuvasti kehittää Venäjän politiikan tutkimuksessa. Tätä tietotaitoa tukevia järjestelmiä tulee Suomessa kehittää yhteistyössä venäläisten yliopistojen ja politiikan tutkimuslaitosten kanssa.

1
Suuret kiitokset Emilia Marttuselle Aleksanteri-instituutin tietopalvelusta, joka auttoi kerää-		
		mään taulukoiden tiedot. Kiitokset myös valtio-opin laitoksille, jotka toimittivat kyseiset tiedot.
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Soveltavan tutkimuksen
ja akateemisen uran
yhdistämisen haasteet
veli-pekka tynkkynen

Yliopistojen toivotaan tuottavan enemmän
soveltavaa tutkimusta, mutta perinteisen
akateemisen uran ja soveltavan tutkimuksen
yhdistämiseen liittyy haasteita, kirjoittaa Venäjän
energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.

S

oveltavasta tutkimuksesta käytetään englanninkielistä käsitettä
applied research. Luonnontieteiden, vaikkapa fysiikan ja kemian puolella soveltavan ja perustutkimuksen raja on usein vaikea
määrittää, ainakin jos mittariksi otetaan akateemisen työn luonne. Molemmissa nimittäin pyritään korkealuokkaisten, vertaisarvioitujen akateemisten tutkimusten tuottamiseen. Toki fyysikotkin tekevät
akateemisen piirin ulkopuolella merkittävää tutkimusta, joka tähtää erilaisten innovaatioiden ja teknisten laitteiden tuotekehittelyyn. Tämä työ on kuitenkin usein teollisuusvetoista ja siten akateemisen maailman ulkopuolella.
Yhteiskuntatieteiden puolella soveltavaa tutkimusta kutsutaan usein
politiikkaorientoituneeksi tutkimukseksi, joka tulee englanninkielisestä käsitteestä policy oriented research. Se kuvaa hyvin pesäeroa perustutkimukseen,
sillä soveltavana sen tulisi helpottaa poliittisia päätöksiä. Luonnontieteiden
puolella teollisuuden tutkimus- ja tuotekehittelytyö on siis selkeästi akateemisesta uraputkesta erillinen työnsarkansa, mutta yhteiskuntatieteen puolella
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ero perus- ja soveltavan tutkimuksen välillä voi olla hiuksenhieno. Tästä
hyvänä esimerkkinä on oma työyhteisöni eli valtakunnallisella mandaatilla
Venäjää ja itäistä Eurooppaa tutkiva Aleksanteri-instituutti. Saman katon
alla tehdään sekä kansainvälisesti korkeatasoista akateemista tutkimusta,
jota ilmentää Suomen Akatemian myöntämä huippuyksikkörahoitus vuosille 2012–2017, että monialaista soveltavaa tutkimusta ja yhteiskunnallista
vuorovaikutusta julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Tällainen moninaisen osaamisen keskittymä tukee Suomen kansallisia intressejä,
koska meillä on erityinen tiedontarve Venäjän suhteen.
Akateemista tutkimusta vai ajatushautomoja?

Aleksanteri-instituutin profiili siis mukailee maailmalla kovasti yleistyneitä ajatushautomoja, think-tankeja, joita etenkin itseään suurvaltana
pitävät valtiot ovat perustaneet. Tämä vertaus on sikäli sopiva, että Suomea on tituleerattu Venäjän-tutkimuksen suurvallaksi. Ajatushautomoissa
raja perus- ja soveltavan tutkimuksen välillä on häilyvä. Näihin houkutellaan akateemisella uralla ansioituneita tutkijoita mutta samalla myös politiikan ja talouden ammattilaisia. Ajatushautomoiden idea on luoda yhteisö, jossa kohtaavat monenlainen osaaminen ja useat tulokulmat. Puhtaasti akateemisessa ajatushautomossa olisikin vaarana arkitodellisuuden
seuraamisen jääminen teoretisoinnin jalkoihin. Pointti uravalinnan näkökulmasta on kuitenkin siinä, että ajatushautomoiden tutkijat tuottavat
sekä perustutkimuksen kaltaista tutkimusta että soveltavaa, politiikantekoa
edesauttavaa pohdiskelua teorioista riisuttuina raportteina. Työskentely
näinkin soveltavassa tutkimusyhteisössä ei siten välttämättä sulje portteja
myöhemmälle, puhtaasti akateemiselle uralle.
Tieteellisen objektiivisuuden nimeen vannovan akateemisen maailman näkökulmasta yliopistojen ulkopuolisten ajatushautomoiden ja muiden soveltavien yhteiskuntatieteellisten tutkimusinstituuttien ongelmaksi
voidaan kokea se, että tutkijoiden kädet sidotaan instituuttien rahoittajien
poliittisiin, jopa puoluepoliittisiin tavoitteisiin ja agendanmäärittelyihin.
Esimerkiksi entisessä työpaikassani aluetutkimusinstituutissa Nordregiossa
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Suomessa yliopistoille ja
tutkimusinstituuteille lankeavat
usein sekä akateeminen tutkimus että
ajatushautomoiden tehtävät. Tämän
pitäisi näkyä myös rahoituksessa.

rahoittajan eli pohjoismaisen ministerineuvoston toive oli saada tutkimushankkeisiin mukaan pohjoismainen näkökulma ja hyöty. Minä en näkisi
tätä kuitenkaan ongelmana niin kauan kuin nämä intressit on tuotu tutkimuksen teossa esille. Poliittisuus ei siis periaatteellisesti ole esteenä uraliikkuvuudelle soveltavien instituuttien ja perustutkimuslaitosten välillä.
Akateemisen uran mittatikkuna toimivat, opetuksen ja opintotöiden
ohjauksen ohella, artikkelit vertaisarvioiduissa lehdissä sekä julkaistut kirjat korkealle rankatuissa kustantamoissa, joten rahoituksen lähteellä tai
tutkijan affiliaatiolla ei pitäisi olla akateemista uraa haittaavia ulottuvuuksia. Pikemminkin valtiollisten ajatushautomoiden ja poliittisten instituuttien ansio on se, että ne nostavat pelkällä olemassa olollaan esiin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näennäisen objektiivisuuden ongelmallisuuden.
Tuomalla poliittiset lähtökohdat eksplisiittisesti esille ne lisäävät tutkimustulosten luotettavuutta ja käytettävyyttä. Julkaisut vertaisarvioiduissa lehdissä nimittäin takaavat sen, että tutkijat ovat noudattaneet yleisiä metodologisia reunaehtoja tutkimusta tehdessään.
Miten sovittaa yhteen akateeminen
ja soveltava tutkimus?

Täysin toinen asia on ajankäyttöön liittyvä ero, joka vallitsee soveltavien
tutkimusinstituuttien ja perustutkimuslaitosten välillä. Hyvin usein erillisten tutkimusinstituuttien tehtävänmäärittelyissä korostetaan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen merkitystä, jolloin myös tutkimusrahoituksen
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kanavissa painottuvat soveltavat ja politiikkaorientoituneet suunnat. Tämä
myös ohjaa tutkimushakuja niiden rahoituslähteiden luo, joiden laatukriteereissä eivät painotu vertaisarvioidut akateemiset julkaisut vaan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sovellettavuus. Hyvin usein näissä hankkeissa tutkimukseen käytettävä aika on huomattavasti lyhyempi kuin
perustutkimuksessa, jolloin akateemisiin tehtäviin meritoivia julkaisuja
ei yksinkertaisesti ehditä tuottaa.
Ristiriita muodostuu yksilötasolla siitä, että puhtaasti akateemisessa
uraputkessa menestyminen on nykypäivänä entistä enemmän kiinni vertaisarvioitujen julkaisujen määrästä, jota seurataan tarkasti suhteessa tutkijan uran pituuteen. Esimerkiksi tutkijaäideiltä uraa lyhennetään automaattisesti vuodesta puoleentoista lasta kohden tutkimusrahoitushakemuksia
arvioitaessa. Mitä enemmän julkaisuja arvostetuimmissa lehdissä ja mitä
lyhyemmässä ajassa, sitä korkeammalle tutkija rankataan. Tässä kisassa ei
voi menestyä, jos työajasta merkittävä osa on kohdennettu tilaustutkimuksiin ja muuhun soveltavaan tutkimukseen.
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, soveltava ja akateeminen tutkimus ovat kaikki läsnä myös omassa työssäni Venäjän energiapolitiikan
professorina. Tämä on haastava yhtälö, sillä minun on pidettävä mielessä, että yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja politiikkaorientoituneesta raportoinnista ei tule aikasyöppöä, joka estää vertaisarvioitujen julkaisujen kirjoittamisen. Suomalaisessa kontekstissa tämä saattaa olla akateemista uraa uhkaava tekijä. Kuitenkin esimerkiksi energiapolitiikan tutkimuksen alalla kansainvälisesti hyvin korkealle noteerattu
brittiläinen Oxford Institute for Energy Studies toimii huippuyliopiston yhteydessä, vaikka sen toimintatapa muistuttaa ajatushautomoa siinä mielessä, että tutkijat tuottavat etupäässä kirjoja ja politiikkapapereita instituutin
omissa julkaisusarjoissa. Suomi ei ehkä kuitenkaan ole riittävän iso akateeminen markkina-alue, johon mahtuisivat sekä laaja-alaista osaamista arvostavat ajatushautomot että vain akateemisilla meriiteillä pelaavat yliopistot ja
tutkimusinstituutit. Meillä nämä molemmat tehtävät lankeavat yliopistoille
ja tutkimusinstituuteille, minkä pitäisi näkyä niiden vaikuttavuutta ja siten
rahoitusta arvioitaessa niin laitos- ja instituutti-, kuin yksilötasollakin.
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siperia opettaa,
kOULUTUS tekee
asiantuntijan
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Kielen osaamisen merkitys
ja koulutuksen haasteet
riitta pyykkö

Englannin kielen taito on muuttunut
erityisosaamisesta kansalaistaidoksi.
Asiantuntijatehtävät edellyttävät kuitenkin
monipuolista kielitaitoa, toteaa Turun
yliopiston vararehtori Riitta Pyykkö.

V

enäjä ja itäinen Eurooppa muodostavat niin kielellisesti kuin
kulttuurisestikin melkoisen tilkkutäkin. Niitä koskeva koulutus
painottuu kuitenkin suomalaisissa korkeakouluissa Venäjään ja
venäjään. Koulutusta tarjotaan sekä aluetutkimuksellisista että
kielellisistä lähtökohdista. Rajanveto näiden kahden lähestymistavan välillä on toisinaan hankalaa. Kieliaineissa korostuu nykyisin aiemman, puhtaammin lingvistisen tai kirjallisuudentutkimuksellisen lähestymistavan asemesta kohdealueen yhteiskunnan ja kulttuurin laaja-alainen
tuntemus sekä monikulttuuriseen kommunikaatioon liittyvä osaaminen, ja
alueasiantuntijaa taas on vaikea kuvitella ilman jonkinasteista kohdealueen
kielen taitoa. Sekä alueasiantuntijan että kielen ja kulttuurin osaajan ammattikuvat voivat myös työelämässä olla mitä moninaisimmat.

Koulutuksen nykyinen tilanne

Venäjän kieltä ja kulttuuria tai kääntämistä voi opiskella pääaineena Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo
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Akademissa. Sivuaineopiskeluun ja opiskeluun kielikeskuksissa on mahdollisuus muuallakin. Muista slaavilaisista kielistä ja kulttuureista Helsingin yliopisto tarjoaa useita länsi- ja eteläslaavilaisia kieliä, Tampere tšekkiä
ja Jyväskylä slovakkia. Slaavilaisista kielistä viisi (bulgaria, puola, slovakki,
sloveeni ja tšekki) on Euroopan unionin virallisia kieliä, venäjää puhutaan
EU:n vähemmistökielenä laajalti erityisesti Baltian maissa. Myös Suomen
venäjänkielinen väestö kasvaa. Kielten osaamiselle on tarvetta, vaikka
julkisuudessa usein uskotaankin kaiken eurooppalaisen yhteistoiminnan
onnistuvan englanniksi.
Helsingin yliopistossa on monialaista Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimusta, ja Itä-Suomen yliopistossa Venäjä-osaaminen on yksi rakenteilla
olevista vahvuusaloista, jossa painotetaan erityisesti raja- ja reuna-alueisiin
kohdistuvaa tutkimusta ja koulutusta. Lappeenrannan teknillinen yliopisto kouluttaa Venäjä-osaajia lähinnä teollisuuden palvelukseen. Maan
yliopistojen eri tiedekunnista ja kauppakorkeakouluista löytyy Venäjään ja
itäiseen Eurooppaan sekä Baltian maihin kohdistuvaa aluetutkimuksellista
koulutusta. Myös joissakin ammattikorkeakouluissa panostetaan Venäjäosaamiseen. Lisäksi Suomessa on merkittäviä tietoaineistoja, erityisesti
kansalliskirjastomme slaavilainen kirjasto.
Kaikesta huolimatta alan koulutus koetaan usein ongelmalliseksi. Kouluissa Venäjä tai venäjä ei kiinnosta, hakijoita niitä opiskelemaan yliopistoihin on enintään keskinkertaisesti, kieltenopiskelijat pelkäävät jäävänsä
valmistuttuaan vaille työtä. Toisaalta elinkeinoelämä valittaa pulaa Venäjäosaajista ja laajalle yleisölle suunnattuja tietokirjoja ilmestyy runsaasti. Tarvetta ja kiinnostusta siis on: eivätkö tarjonta ja kysyntä kohtaa?
Venäjä-asiantuntijuus yhteiskunnassa

Säännöllisin välein Suomessa paneudutaan Venäjä-osaamiseen, tehdään
kartoituksia alan koulutuksesta ja erilaisia toimenpideohjelmia. Esimerkiksi
vuonna 2009 hallitus valmisti toimintaohjelman, jonka osana tarkastellaan
Venäjä-osaamista. Ohjelmassa mainitaan yhtenä ongelmana, että Venäjäosaaminen nähdään edelleen usein erityistaitona, vaikka siitä olisi hyötyä
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monilla eri aloilla. Ohjelman mukaan Venäjää koskevassa tutkimuksessa
olisi Venäjää koskevan yleisen analyysin ohella syytä pyrkiä ennakoimaan
Venäjän kehitystä. Naapurin liikkeistä on syytä olla perillä. Elinkeinoelämän koulutustarvekartoituksissa korostetaan myös Venäjä-tuntemuksen ja
venäjän kielen osaamisen tärkeyttä. Englanti ei yksin riitä, vaan sen ohella
olisi syytä osata nykyistä enemmän myös ruotsia, saksaa ja venäjää.
Suomen venäjänkielisen väestön määrä kasvaa, mikä heijastuu myös
koulutukseen. Venäjän kielen ja kulttuurin oppiaineissa kaikissa yliopistoissa venäjää kotikielenään tai toisena kielenään puhuvien osuus on suuri, jopa
kolmasosa tai puolet opiskelijoista. Kielitaidon taso voi eri osa-alueilla kuitenkin vaihdella paljonkin, ja taustalta löytyvät yleissivistävän koulutuksen
resurssiongelmat. Venäjää vieraana kielenä opiskelevat ja sitä kotikielenä
puhuvat saattavat erityisesti peruskoulussa ja lukiossa päätyä samoihin
ryhmiin, mikä ei vahvista oppimista tai lisää kummankaan ryhmän motivaatiota. Parhaimmillaan kaksikieliset opiskelijat kuitenkin muodostavat
valmistuttuaan merkittävän ja osin aliarvostetun resurssin.
Miten suunnata koulutusta?

Korkeakoulujen opetustarjontaan vaikuttavat niin kansalliset kuin kansainvälisetkin, erityisesti eurooppalaiset, korkeakoulupoliittiset linjaukset.
Korkeakoulutuksessa korostuu tällä hetkellä laadun rinnalla tehokkuus ja
opintojen nopea eteneminen. Varsinkin kouluissa vähemmän opiskeltujen
kielten kohdalla tämä voi aiheuttaa ongelmia. Oppiminen vaatii aikaa ja
opetusta, kun lähtötaso on matala, mutta oppimistulosten laadusta ei pitäisi
tinkiä. Uusia ratkaisuja siis tarvitaan.
Yliopistoissa on tyypillistä, että kieliaineiden yksiköt ovat – suomea ja
englantia lukuun ottamatta – varsin pieniä. Toimintayksikköjen resurssit
menevät pitkälti perusopetukseen ja ongelmana on tutkimustyölle jäävän
ajan vähyys. Kieliaineiden keskinäisessä yhteistyössä on suuria yliopistokohtaisia eroja, vaikka kehitys onkin viime vuosina ollut positiivista. Yhteistyö näkyy yhteisesti organisoituina opintojaksoina ja yhteisinä tutkimushankkeina. Yhteistyö myös muiden kuin kieliaineiden kanssa on
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kasvussa, mutta siinä on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.
Kieli yhdistettynä johonkin muuhun substanssiin on työelämän kannalta
mielekäs valinta, jonka suunnitelmallisuutta tutkinnoissa voisi tukea nykyistä paremmin. Esimerkiksi kielen pääaineopintojen yhdistäminen yhteiskuntatieteellisiin aineisiin saattaisi tuottaa erinomaisen osaamisyhdistelmän julkisen sektorin asiantuntijatehtäviin.
Kun venäjän opiskelu peruskouluissa ja lukioissa on kovin vähäistä, on
ymmärrettävää, että kaikkien yliopistojen venäjän kielen oppiaineet korostavat työllistymismahdollisuutta elinkeinoelämän ja erityisesti Venäjänkaupan piiriin. Kaikki painottavat tutkinnon sivuaineiden valinnan merkitystä työllistymisen kannalta. Toinen yleinen polku johtaa edelleen venäjän
kielen opettajaksi, mutta puhtaasti kielen ja kulttuurin asiantuntemukseen
kohdistuvan koulutuksen tarve on rajallinen. Kielten ja kulttuurien tuntemus muun asiantuntijuuden rinnalla on sen sijaan yhä tärkeämpää. Kielellisen asiantuntemuksen tarpeista ei kuitenkaan ole kunnollista selvitystä.
Kieliaineita sijoitetaankin sivuaineina monien muiden alojen tutkintoihin. Oppiaineiden pienuuden takia sivuainekokonaisuudet ovat yleensä
identtisiä pääaineen vastaavantasoisten kanssa. Poikkeuksen muodostavat
esimerkiksi kauppakorkeakouluissa tarjottava kieltenopetus tai joidenkin
kielikeskusten tarjoamat sivuaineen laajuiset kokonaisuudet.
Asiantuntijatyön kielellisyys

Asiantuntija- ja tietotyössä on keskeistä asiantuntijan suhde toisiin asiantuntijoihin ja tuotettavaan tietoon. Työ on usein vuorovaikutusta, ja työntekijältä vaaditaan monenlaisia taitoja, jotka pohjimmiltaan ovat kielellisiä. Ylipäänsä asiantuntijatyön voi sanoa keskittyvän yhä enemmän kieleen.
Työn viestintäkontekstit ovat myös yhä useammin monikielisiä ja kulttuurienvälisiä, mikä tekee niistä hyvin kompleksisia.
Asiantuntijatyön tarpeista lähtien tuntuisi viisaalta kehittää uudella tavalla profiloituja laadukkaita sivuainekokonaisuuksia, joissa voisi painottaa
monikulttuurista viestintää ja kohdemaan kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta. Koulutuksessa voitaisiin myös korostaa vain joitakin kielitaidon
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osa-alueita. Jos ajatellaan vaikkapa sitä, että Suomessa olisi hyvä olla nykyistä enemmän Venäjän oikeuslaitoksen, oikeudellisen ajattelun ja lainsäädännön tuntemusta, auttaisi sen lisäämisessä jo juristin hyvä venäjänkielisten tekstien ymmärtämistaito. Käytännön liike-elämässä toimiva saattaa
tarvita itse ensisijaisesti suullista kielitaitoa, ja sopimustekstit on mahdollista siirtää niiden asiantuntijan käsiteltäväksi. Menestyksellisen toiminnan
takaamiseksi hänen on kuitenkin tunnettava hyvin venäläistä toiminta- ja
tapakulttuuria sekä arvomaailmaa.
Kaikilta korkeakoulututkinnon suorittaneilta odotetaan yleisiä valmiuksia, jotka kehittyvät työelämässä mutta joita enenevässä määrin odotetaan myös vastavalmistuneilta. Työelämässä toimiminen edellyttää kykyä
analyyttiseen ja itsenäiseen toimintaan mutta myös taitoa toimia vuorovaikutteisesti monialaisissa ryhmissä. Edellinen on perinteisesti ollut yliopistojen vahvuus, jälkimmäistä tulisi nykyistä paremmin kehittää jo koulutuksessa, opiskelumuotojen kautta. Yllä kuvatut sivuaineopinnot tarjoaisivat
mahdollisuuksia myös tähän.
Koulutuksen kansainvälisyys

Kansainvälisistä linjauksista eurooppalaisen korkeakoulutusalueen rakentaminen, niin kutsuttu Bolognan prosessi, on viimeisen kymmenen vuoden
aikana muuttanut tutkintorakenteita ja tutkintojen sisältöjä sekä korostanut
kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön tärkeyttä. Euroopan komission
linjauksissa, esimerkiksi marraskuussa 2012 esitellyssä koulutusstrategiassa,
korostetaan myös työmarkkinoilla tarvittavien tietojen ja taitojen varmistamista koulutuksen ja työnantajien nykyistä tiiviimpien yhteyksien avulla.
Osana uusia tavoitteita on myös vieraiden kielten opiskelun lisääminen.
Eurooppalainen kehitys näkyy myös Venäjään ja itäiseen Eurooppaan
kohdistuvassa koulutuksessa, erityisesti kansainvälisissä maisteritason ohjelmissa. Osa ohjelman opinnoista saatetaan suorittaa kumppaniyliopistossa kohdemaassa, tai koulutusta saatetaan tarjota erityisesti kansainvälisille
opiskelijoille. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta on valmistunut jo toistasataa venäläistä diplomi-insinööriä, joista huomattava osa
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Suomalaisen koulutuksen
uhkana on kielellinen
yksipuolistuminen.
on työllistynyt suomalaisyrityksiin. Yhteistutkinnot tarjoavat erinomaisen
mahdollisuuden kansainvälistymiseen myös suomalaiselle opiskelijalle,
jopa silloin kun hän itse ei konkreettisesti liiku. Opiskelu kansainvälisessä
ryhmässä on tehokasta kotikansainvälistymistä.
Kansainvälisten koulutusohjelmien perustamista on kuitenkin syytä harkita ja suunnitella tarkkaan. Niitä tulisi suunnata vain aloille, joilla
kyseisellä yliopistolla ja sen partnereilla on erityistä osaamista ja joilla on
kysyntää niin opiskelijoiden keskuudessa kuin työmarkkinoilla. Tasokkaat
kansainväliset koulutusohjelmat ovat erittäin vaativa laji mutta onnistuessaan ehdottomasti tulevaisuuden opiskelumuoto.
Kielikoulutuksen haasteet ja mahdollisuudet

Yhteiskunnassa ja työelämässä toimiminen on yhä monikielisempää ja monikulttuurisempaa. Suomalaisen koulutuksen uhkana on kuitenkin kielellinen
yksipuolistuminen. Kohta suomalainen nuori opiskelee enää ruotsia (jota ei
opi) ja englantia (jolla uskoo tulevansa toimeen kaikkialla). Englannin kielen taito on myös muuttumassa eräänlaiseksi kansalaistaidoksi, tietoteknisiin
taitoihin verrattavaksi – erityisosaaminen se ei enää ole. Työelämä, jota tutkimustyökin on, edellyttää myös muiden kielten ja kulttuurien tuntemusta.
Kielen osaaminen on hyvä yhdistää laaja-alaiseen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemukseen tai toisaalta johonkin aivan muuhun alaan. Uusia
ratkaisuja tarvitaan kaikilla korkeakoulututkintotasoilla: niiden rakenteissa, sisällöissä ja järjestämistavoissa. Yksi selvästi nähtävissä oleva suuntaus on eri alojen monitieteinen koulutuksellinen yhteistyö. Nykypäivän
ongelmat kun eivät noudata tieteenalojen rajoja. Käynnissä oleva korkeakoululaitoksen ja työelämän rakenteellinen muutos tarjoaa uudistuksille
sekä kepin että porkkanoita.
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Minkälaisia
asiantuntijoita
Suomi tarvitsee?
markku kivinen

Vahvojen Venäjä-osaajien lisäksi suomalainen
yhteiskunta tarvitsee kahdenkymmenen,
kymmenen tai viiden prosentin Venäjäasiantuntijoita. Ratkaisevaa on asiantuntijuuden
riittävyys kulloiseenkin tarkoitukseen, sanoo
Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen.
Ohvatila golovu i stoju,
-Tshto ljudskie kozni! –
Ohvatila golovu i poju
Na zare na pozdnej

Y

ritämme kääntää Marina Tsvetajevan runoa Anna Ahmatovasta
ja ajaudumme kiistelemään jo ensimmäisestä säkeestä: –Näin
se menee! –Ei kyllä varmasti mene! Vaimoni, joka on filologi,
on varma, että säe tarkoittaa ”Pitelen päätäni ja seison, en piittaa
puheista”. Minusta se ei sovi mihinkään ja olen vakuuttunut, että
säkeen pitää kuulua: ”Syleilen päätäsi ja seison, en piittaa puheista”. Emme
pääse yksimielisyyteen, sillä tehtävä on lähes mahdoton. Tsvetajevan runous viittaa moniin rekistereihin, ja hän käyttää lähes kaikkia runouden
keinoja. Hyviä käännöksiä ei oikeastaan juuri ole, vaikka Tsvetajevalla on
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Suomessakin pieni ihailijakaartinsa ja hänestä on meilläkin ilmestynyt
useita väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä. Useimmat käännökset tinkivät kokonaan runomitoista ja yrittävät tavoittaa perusajatuksen. Tulos jää
parhaimmillaankin vain viitteelliseksi eikä usein vaikuta juuri lainkaan
runoudelta. Jos Venäjä-asiantuntemuksen kriteeriksi asetetaan kyky kääntää Tsvetajevaa tai ylipäätään venäläistä runoutta, meillä ei ole lainkaan
asiantuntijoita, tai korkeintaan yhden käden sormilla laskettava määrä niitä, jotka rohkenevat sellaisiksi ilmoittautua. Jos minulta kysytään, kelpuuttaisin tähän vaativimpaan kategoriaan vain Marja-Leena Mikkolan, jonka
käännökset ovat oikeita runoja.
Esimerkin tarkoituksena on kuvata kulttuurien kohtaamiseen liittyvän asiantuntemuksen asteikkoa. Jos kouluttaisimme asiantuntijoita, jotka
täyttäisivät kaikkein vaativimmatkin kriteerit, tehtävä olisi lähes mahdoton. Mitä järkeä on siis siinä, että Aleksanteri-instituutissa olemme kouluttaneet jo satoja Venäjään ja itäiseen Eurooppaan erikoistuneita maistereita
ja jo puolisensataa tohtoriakin?
Vastataksemme tähän kysymykseen meidän täytyy ajatella asiantuntemuksen käyttötarkoituksia. Kauppaa tekevän ei tarvitse hallita kirkkoslaaviin liittyviä viittauksia eikä ulkopolitiikan asiantuntijan tarvitse ymmärtää
kaikkia Venäjän runouden vivahteita. Ratkaisevaa on asiantuntijuuden riittävyys kulloiseenkin tarkoitukseen. Aleksanteri-instituutin maisterikoululaiset ovat sijoittuneet erinomaisesti sekä idänkauppaa tekeviin yrityksiin
että julkisen sektorin organisaatioihin. Itse asiassa asiantuntijuuden kysyntä
ylittää edelleen roimasti tarjonnan. Lukuisissa yksityisen ja julkisen sektorin työtehtävissä tehdään Venäjän kanssa yhteistyötä ilman asiantuntemusta
tai kielitaitoa. Eikä esimerkiksi venäläisille turisteille ole palveluja omalla
kielellä sellaisillakaan paikkakunnilla, joiden kauppa ja turismi elävät venäläisten asiakkaiden varassa.
Aleksanteri-instituutin maistereiden ja tohtoreiden asiantuntijuus on
monitieteistä. Kieliä pääaineenaan opiskelleet saavat koulutusta yhteiskunnasta ja taloudesta, toisaalta esimerkiksi juristit tai taloustieteilijät voivat
perehtyä kulttuuriin ja historiaan. Valtakunnallinen yhteistyö verkostojen avulla on osoittautunut jo suomalaiseksi kilpailueduksi. Tätä mallia
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Tarvitsemme lisää koulutusta,
jossa Venäjä-asiantuntemus on
komponenttina laajemmassa
kokonaisuudessa.

on vaihtelevalla menestyksellä yritetty seurata ainakin Ruotsissa ja IsossaBritanniassa. Meidän verkostoistamme valmistuvat eivät ole vain Venäjän
tai muun Itä-Euroopan asiantuntijoita. Heillä on oman alansa pätevyys, ja
sen lisäksi vaihteleva määrä alueeseen liittyvää asiantuntemusta, joka on
pyritty räätälöimään kunkin omien tarpeiden mukaan.
Onko suomalaisessa Venäjä-asiantuntemuksessa sitten kaikki jo kohdallaan? Eipä ihan niinkään. Enkä nyt tarkoita vain sitä kielen opetukseen
liittyvää ongelmaa, että monet Venäjä-asiantuntijat ovat aloittaneet kieliopinnot vasta yliopistossa, koska koulujen opetustarjonta ei ole kohdallaan.
Kenties vielä tärkeämpää on se, että vahvasti Venäjään (tai muuhunkin
itäiseen Eurooppaan) erikoistuvien asiantuntijoiden ohella suomalainen
yhteiskunta tarvitsee myös osaajia, joiden ammattitaidossa on eriasteisesti
Venäjä-osaamisen komponentti. Jos runouden kääntäjät ovat sataprosenttisesti erikoistuneet Venäjään ja Aleksanteri-instituutin maisterit ja tohtorit ehkä viisikymmentäprosenttisesti, suomalaiseen työelämään tarvitaan
myös niitä, joiden Venäjä-osaaminen on esimerkiksi kaksikymmentä, kymmenen tai vaikkapa vain viisikin prosenttia.
Ajatellaan vaikkapa sosiaalityöntekijöitä, jotka työskentelevät viime aikoina paljon keskustelua herättäneiden perhepolitiikan kysymysten parissa.
Valtaosa heidän asiakkaistaan on suomalaisia, mutta joukkoon mahtuu myös
yhä lisääntyvä määrä maahanmuuttajaperheitä ja perheitä, joissa jompikumpi vanhemmista on venäläinen. Ei olisi pahitteeksi, että sosiaalityöntekijöillä
olisi perustiedot venäläisestä perhekulttuurista ja kasvatusperinteistä. Meillä
on myös kasvava määrä venäläisiä lääkäreitä. Sairaaloiden työn sujuvuuden
kannalta ei olisi haitaksi, jos lääkäreille olisi tarjolla täydennyskoulutusta,
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joka antaisi valmiuksia venäläisten kollegojen ja asiakkaiden kohtaamiseen.
Esimerkkejä voisi poimia liki kaikilta aloilta esimerkiksi kaupan, turvallisuuden, hallinnon tai oikeuslaitoksen piiristä. Tässä on eritasoisille täydennyskoulutuslaitoksille tarjolla suuret koulutusmarkkinat.
Kaikille opiskelijoille tulee tarjota
Venäjä-asiantuntemuksen alkeet

Vaikka meillä yliopistoissa on varsin hyvät mahdollisuudet erikoistua vahvasti Venäjän ja Itä-Euroopan osaajaksi, paljon vähemmän tarjontaa on
kevyemmän asiantuntemuksen osalta. Humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen maisterit voivat edelleen valmistua yliopistosta tietämättä
juuri mitään meidän aikamme suurimmista kansainvälisen järjestelmän
muutoksista tai naapurimaittemme yhteiskunnasta ja historiasta. Tähän
tarvitaan tiedekuntarajat ylittäviä peruskursseja. On myös hyvä tehdä ekskursioita ja olla opiskelijavaihdossa Venäjällä. Paljon Venäjällä reissanneet
tietävät, kuinka mukavaa on tulla kotiin. Suomalainen yhteiskuntakin
näyttää silloin vähän toisenlaiselta.
Kaiken kaikkiaan tarvitsemme lisää sellaista koulutusta, jossa Venäjäasiantuntemus on komponenttina laajemmassa kokonaisuudessa. Tiedekuntien opiskelijoille tulee järjestää sellaisia peruskursseja, joissa opitaan
Venäjä-asiantuntemuksen alkeet. Tällaiset kurssit voivat olla osa laajempaa transition tai jopa kehitystutkimuksen kokonaispakettia. Olennaista
on, että suomalaiset humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen maisterit, kauppatieteilijät ja juristit tuntevat perusasiat suurimmasta naapurimaastamme. Täydennyskoulutuskeskusten tulee kehittää eri ammattialojen koulutuspaketteja, joissa Venäjä-osaamisen komponentti vaihtelee
työelämän tarpeita vastaavasti.
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Tohtorikoulutus
uudistuu: Kuinka käy
valtakunnallisuuden?
ilkka liikanen
joni virkkunen

Suomalaisen tohtorikoulutuksen
uudistuksen myötä Venäjän ja itäisen
Euroopan tutkimuksen valtakunnalliset
tutkijakoulut lakkautetaan. Professori
Ilkka Liikanen ja tutkimuspäällikkö
Joni Virkkunen Itä-Suomen yliopistosta
pohtivat, miten uudistukset vaikuttavat
alan tohtorikoulutuksen tulevaisuuteen.

V

enäjä-tutkimus on ollut yksi suomalaisen aluetutkimuksen painopisteistä jo vuosia. Itä-Suomen yliopiston strategiassa laajaalainen Venäjä-osaaminen on määritelty yhdeksi yliopiston
rakennettavista vahvuusalueista. Itä-Suomen yliopiston lisäksi
Venäjään, itäiseen Eurooppaan ja entisen Neuvostoliiton alueeseen liittyvää tutkimusta sekä perus- ja jatkokoulutusta tehdään eri puolilla Suomea mm. Helsingin, Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistossa,
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Alan tutkimusta koordinoi valtakunnallisesti Helsingin
yliopiston Aleksanteri-instituutti.
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Verkostoista monialaisiin tutkijakouluihin

Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen tohtorikoulutuksesta on vastannut pääosin kaksi kansallisiin verkostoihin perustuvaa monitieteistä
tohtoriohjelmaa: Aleksanteri-instituutin Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tutkijakoulu ja Itä-Suomen yliopiston ”Venäjä Euroopassa” Rajojen ja raja-alueiden tutkimuksen tohtoriohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Akatemia ovat ns. tutkijakoulutukityöryhmän
suosituksesta päättäneet uudistaa kansallista tohtorikoulujärjestelmää.
Valtakunnalliset tohtorikoulut (myös edellä mainitut Venäjä-tutkimuksen
tohtoriohjelmat) lakkautetaan ja tohtorikoulutuksen koordinointi ja rahoitus siirtyvät yliopistoille.
Uudistus tuo varmasti tervetulleita parannuksia jatkokoulutuksen ja
tohtorikoulutusjärjestelmän läpinäkyvyyteen, nuorten tutkijoiden ammatilliseen osaamiseen ja urasuunnitteluun. Vahvoihin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin perustuvan tohtorikoulutuksen näkökulmasta
uudistus on kuitenkin kyseenalainen. Verkostomallinen tohtorikoulu ei ole
ollut vain Venäjän ja itäisen Euroopan alan toimintatapa, vaan malli on ollut
käytössä usealla alalla – pienessä maassa resurssit on pyritty hyödyntämään
mahdollisimman hyvin verkostoitumalla valtakunnallisesti. Mitä haasteita
tai mahdollisuuksia uusi järjestelmä tuo Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen jatkokoulutukselle? Entä miten suomalaiset yliopistot pystyvät
vastamaan kansainvälisen kilpailun haasteisiin?
Tohtorikoulutusuudistuksen taustalla on ajatus, että tutkijakoulujen
määrä (112 vuonna 2010) on liian suuri eivätkä pienet koulut kykene tarjoamaan kaikille jatko-opiskelijoille yhtenäisiä edellytyksiä laadukkaaseen
tohtorikoulutukseen. Uudistuksen tavoitteena on parantaa tohtorikoulutuksen laatua ja kehittää niiden prosesseja tuomalla järjestelmään lisää
avoimuutta, painottamalla nuoren tutkijan ammatillista kehittymistä ja
työllistymistä ja kanavoimalla kaikki jatko-opiskelijat systemaattisen tohtorikoulutuksen piiriin. Yhtäältä tämä tarkoittaa, että tohtorikoulujen
määrä vähenee samalla kun tohtorikoulutus siirretään osaksi yliopistojen
tai niiden tiedekuntien isoja monialaisia tohtorikouluja. Toisaalta yliopistot
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Alan tohtorikoulutuksen
säilyttäminen alueellisesti ja
sisällöllisesti laaja-alaisena ja
kansallisen verkostoyhteistyön
kehittäminen on kaikkien etu.

voivat itse päättää, mitkä tieteenalat tai tutkimusalat tukevat niiden strategisia tavoitteita ja ansaitsevat oman tohtoriohjelmansa.
Itä-Suomen yliopistossa tilanne on periaatteessa valoisa, koska laajaalainen Venäjä-osaaminen on yksi yliopiston kehitettävistä painoaloista.
Tämänhetkisen suunnittelun ja päätöksenteon mukaan uusi Venäjä- ja
rajatutkimuksen tohtoriohjelma aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa.
Tohtoriohjelma on monitieteinen rajojen, raja-alueiden ja rajat ylittävän
vuorovaikutuksen asiantuntijoiden tohtorikoulutusohjelma, jonka erityisenä painoalueena on Luoteis-Venäjä ja Euroopan Unionin itäinen ulkoraja.
Se perustuu Itä-Suomen (ja entisen Joensuun) yliopiston pitkään Venäjä- ja
rajatutkimuksen perinteeseen, joiden tematiikkaa globaalit muutokset, taloudelliset heilahdukset ja turvallisuushaasteet ovat viime vuosina laajentaneet perinteisen alue- ja periferiatutkimuksen ulkopuolelle.
Miten yhteistyö turvataan tulevaisuudessa?

Valtakunnan tasolla on kuitenkin vaikea ennakoida, miten alan tohtorikoulutuksen ja -koulutusverkoston käy uudistusten keskellä. Vahvasta perustasta ja kauniista tavoitteista huolimatta pelkona on, että tohtorikoulutusjärjestelmän uudistukset tulevat heikentämään tohtorikoulutuksen
kansallisen ja kansainvälisten verkostojen toimintaedellytyksiä. Uudessa
tilanteessa eri yliopistoissa sijaitsevien Venäjään liittyvien tohtoriohjelmien ja jatkokoulutusta järjestävien laitosten yhteistyön merkitys korostuu.
Jos ja kun yliopistot saavat itse päättää tohtorikoulutuksensa aloista omien
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strategioidensa painoalojen perusteella, ei ole mitenkään itsestään selvää,
että kaikki kentällä nyt toimivat yliopistot sitoutuvat Venäjän yhteis
kuntaan, kieleen ja kulttuuriin liittyvän jatkokoulutuksen edellytysten järjestämiseen. Miten turvataan alan kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
jatkossa? Entä mitä keskittyminen tarkoittaisi alan asiantuntijoiden osaamisen tai alueellisen sijoittumisen suhteen?
Alan tohtorikoulutuksen säilyttäminen alueellisesti ja sisällöllisesti laajaalaisena ja kansallisen verkostoyhteistyön kehittäminen on kaikkien etu.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi tunnustaa verkostomaisen toiminnan merkitys ja pyrkiä löytämään mekanismi, jolla eri yliopistot ja niissä
tutkintojaan tekevät nuoret tutkijat voitaisiin ottaa mukaan alan tohtorikoulutukseen. Tavoitteet tohtoriohjelmien välisestä synergiasta, päällekkäisyyksien välttämisestä ja yhteisvaikutuksesta voidaan varmistaa vain kehittämällä tohtoriohjelmien ja jatkokoulutusta antavien laitosten yhteistyötä.
Nykyisten verkostomaisten tohtoriohjelmien johtoryhmien jäsenten tulisi ottaa aktiivinen rooli omissa yliopistoissaan. He voivat edistää yliopistojen sitouttamista sekä nuorten tutkijoiden integroimista alan keskeisimpiin
tutkimusryhmiin ja yliopistoissa toteutettavien tutkimusprojektien yhteistyöhön. Kriittinen kysymys alan tutkimuksessa ja tohtorikoulutuksessa on,
kuinka laatu pystytään säilyttämään korkeana ja miten Venäjä-tutkimuksen
profiilia pystytään edistämään kansallisesti ja kansainvälisesti. Tarvitaan
avointa keskustelua ja jonkinlaista yhteisymmärrystä niistä suuntaviivoista
ja pelisäännöistä, joiden mukaan alan tutkimusta ja jatkokoulutusta kehitetään valtakunnan tasolla. Kuka ottaa vastuun valtakunnallisesta koordinaatiosta, Akatemia vai ministeriö? Vai pystyvätkö yliopistot itse luomaan
mallin verkostomuotoisen yhteistyön edistämiseen?
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Suomalaisten korkeakoulujen Venäjä-yhteistyö:
mahdollisuudesta
menestykseksi
anneLI pirttilä

Jotta Venäjä olisi todellinen kilpailuetu ja
suomalaisten korkeakoulujen aito kumppani,
tarvitaan tekoja puheiden sijaan. Tärkeä askel
oikeaan suuntaan on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö, kirjoittaa Saimaan
ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä.

V

enäjällä on erityisasema suomalaisten korkeakoulujen, niin
ammattikorkeakoulujen kuin yliopistojenkin kansainvälisissä suhteissa. Maiden kauppasuhteet ja elinkeinoelämän mielenkiinto sekä valtiovallan Venäjä-ohjelmat viitoittavat ja
luovat kannustimia korkeakoulusektorin tiiviimmälle yhteistyölle naapurimaan suuntaan.
Venäjä on lähellä. Pietari on lähempänä kuin muut samankokoiset maailman metropolit, sanotaan juhlapuheissa. Helsingistä on Pietariin vain
kolmen tunnin matka. Lappeenrannasta pujahtaa Pietariin puolessatoista
tunnissa eli nopeammin kuin Helsinkiin. Venäjän maantieteellisen läheisyyden olettaisi näkyvän korkeakouluopiskelijoiden vaihtotilastossa ja ulkomaisten opiskelijoiden määrissä sekä Suomen että Venäjän korkeakouluissa.
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Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tilastot piirtävät tästä kuitenkin osittain karumman kuvan.
CIMOn opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta mittaavista tilastoista selviää, että venäläisten tutkintoon johtava sekä vaihto-opiskelu
ovat lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2002
suomalaisissa korkeakouluissa oli 1075 venäläistä tutkinto-opiskelijaa, ja
vuonna 2011 määrä oli jo lähes kaksinkertainen. Ulkomaisissa tutkintoopiskelijoissa venäläiset ovat Suomessa kakkossijalla kiinalaisten jälkeen.
Vuonna 2011 Venäjältä tuli Suomeen 493 vaihto-opiskelijaa, noin 60 prosenttia enemmän kuin vuonna 2000.
Suomeen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutuvien venä
läisten kiinnostus painottuu maantieteellisesti. Kevään 2012 ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutusohjelmien yhteishaussa eniten ensisijaisia hakijoita oli Saimaan ja Mikkelin ammattikorkeakouluihin,
joihin haki noin kolmannes Venäjältä tulevista ensisijaisista hakijoista.
Puolet ensisijaisista venäläisistä hakijoista haki Itä- ja Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakouluihin.
Suomalaisten mielenkiinto Venäjän korkeakouluja kohtaan sen sijaan on
vaatimattomampaa. Venäjä on lähellä, mutta ei niin lähellä kuin esimerkiksi naapurimaamme Ruotsi, jossa lukuvuonna 2010–2011 oli 956 suomalaista
tutkinto-opiskelijaa. Puhumattakaan suosituimmasta kohdemaasta Britanniasta, minne suuntasi samana lukuvuonna kolmannes ulkomailla tutkintoon opiskelevista suomalaisista eli kaikkiaan 1 777 opiskelijaa. Venäjällä korkeakoulututkintoon opiskeli CIMOn tilastojen mukaan vain 58 suomalaista.
Luku on melkein tismalleen sama kuin kymmenen vuotta aikaisemmin.
Näissä kansainvälistymistilastoissa piirtyy näkyviin Venäjän ja Suomen
korkeakouluyhteistyön keskeisin ongelma, vaihdon ja muunkin yhteistyön
epäsymmetrisyys. Se koskee niin ammattikorkeakouluja kuin yliopistojakin. Epäsymmetrisyydelle voidaan löytää ja löydetäänkin aina tukku hyviä
selityksiä. Yksi keskeisiä syitä on, että Venäjällä ei ole opetustarjontaa englanniksi tai jollakin muulla suomalaisten ymmärtämällä kielellä, kun taas
Suomessa englanninkielistä tarjontaa on runsaasti. Kuitenkin suomalaisten
tutkinto-opiskelua ja vaihtoa suuntautuu Venäjää enemmän maihin, joissa
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ei aina opiskella englanninkielisissä ohjelmissa, mutta silti samanlaista epäsymmetriaa ei pääse syntymään.
Läheisyyden näköharha

Maantieteellinen läheisyys on luonut suomalaisille jonkinlaisen näköharhan. Monet venäläisten yliopistojen kanssa paljon tekemisissä olevat ovat
kantapään kautta oppineet, että etäisyyttä ei voi mitata vain kilometreissä ja
tunneissa. Hyvin monissa asioissa Lontoo tai New York on lähempänä kuin
Pietari. Matkalla Venäjän muuttamisessa todelliseksi kilpailueduksi ja suomalaisten korkeakoulujen aidoksi yhteistyökumppaniksi tämän etäisyyden
ulottuvuuden oivaltaminen on ensimmäinen askel eteenpäin.
Kummallakin korkeakoulusektorilla suhteita rasittaa vaje venäläisen kulttuurin ja toimintatapojen ymmärtämisessä. Ylittämättömäksi kynnykseksi
on monissa yhteyksissä muodostunut suomalaisten vähäinen venäjän kielen
taito. Venäjän kieltä taitavia on korkeakoulujen venäjän kielen opetuksen ja
tutkimuksen kanssa tekemisissä olevien keskuudessa, mutta muiden alojen
asiantuntijoista vain kourallinen osaa venäjää. Harva suomalainen puhuu venäjää muutamaa sanaa enempää. Useimpien kohdalla kielen opiskelu kilpistyy
kyrillisten kirjainten ja muutaman kohteliaan fraasin omaksumiseen.
Venäjään liittyvä osaaminen on usein ohutta ja haurasta. Näin myös
Kaakkois-Suomessa, josta on hyvää vauhtia muodostumassa likipitäen yhteinen talous- ja työssäkäyntialue Pietarin metropolialueen kanssa. Ydinkysymys kiertyy siihen, miten aukot venäläisen kulttuurin ja ajattelun ymmärtämisessä pystyttäisiin kuromaan umpeen.
Kohti yhteisiä tavoitteita

Niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin korkeakouluissakin Venäjä koetaan
suurena, täynnä lupauksia olevana mahdollisuutena, jota ei vielä ole pystytty kunnolla hyödyntämään. Suunnitelmia tehdään, toimintaohjelmia
laaditaan. Kohta se tulee, kohta se alkaa, mutta ei ihan vielä. Venäläisille
yhteistyöyliopistoille tehdyt aloitteet saavat idässä osakseen ystävällistä suh69
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tautumista ja ymmärtämystä, mutta eivät välttämättä johda konkreettisiin
toimenpiteisiin. Henkeä on, mutta tekoja puuttuu.
Mahdollisuuksien muuttamista menestykseksi edesauttaisi varmasti
paitsi edellä mainittu venäläisen kulttuurin ja kielen tuntemus, myös aikaisempaa vastavuoroisempi suhtautuminen venäläisiin yhteistyökumppaneihin. Niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissa näyttää siltä,
että lähestymme venäläisiä omine yhteistyöaloitteinemme, jotka olemme laatineet omista tavoitteistamme ja lähtökohdistamme. Vaikka tämä
toimintatapa soveltuu monien länsimaisten kumppanien kanssa tehtävään
yhteistyöhön, ei venäläinen osapuoli aina edes ymmärrä, mitä yhteistyöhankkeilla tavoitellaan ja miksi niissä kannattaisi olla mukana.
Suomalaisten korkeakoulujen suhteessa venäläisiin toimiamme leimaa
liian usein tämä käsitys oman ajattelumme ja toimintatapojemme ylivertaisuudesta. Ajattelemme, että venäläiset ovat omassa kehityksessään vielä
meitä jonkin verran jäljessä. Mahdollisuuksien toteutuminen odottaa aikaa, jolloin venäläisen korkeakoulun opetus ja tutkimus kehittyy meidän
tasollemme. Lähtökohtana on, että me suomalaiset edustamme normia ja
venäläiset sen alittavaa suoritusta. Oletuksena on, että venäläisillä on paljon
opittavaa suomalaisilta, mutta asian kääntäminen toisin päin on jo ajatuksellisestikin mahdoton. Me näytämme ajattelevan, että jokaisen venäläisen
sisällä asuu pieni suomalainen, joka oikein opastettuna kyllä löytää valon.
Kun venäläisellä osapuolella suurvallan kansalaisena yhtä usein on juuri
päinvastainen käsitys, vaikeuksilta ei voi välttyä.
Suomalaisten korkeakoulujen tulisi pyrkiä aitoon vuoropuheluun venäläisten yliopistojen kanssa. Se vaatii vuosikausien panostusta henkilökohtaisten suhteiden luomiseen ja keskusteluun yhteistyökumppanien kanssa. Kansainvälisessä yhteistyössä saadaan parempia tuloksia, jos ei lähdetä
tyrkyttämään valmiita, omia malleja normeina kumppaneille. Venäläisten
yliopistojen kanssa ei päästä alkua pidemmälle, jos ei olla valmiita panostamaan aidon, vuorovaikutteisen kumppanuuden rakentamiseen.
Korkeakoulusektorilla olisi paljon opittavaa suomalaiselta elinkeinoelämältä venäläisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Elinkeinoelämässä ymmärretään vastavuoroisuuden ja toisen osapuolen odotusten kunnioittaminen,
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mutta korkeakoulusektorilta tämä nöyrä suhtautuminen liian usein unohtuu. Liiketoiminnassa on ollut pakko löytää toimintatavat, jotka huomioivat
molempien osapuolien tavoitteet. Näiden toimintatapojen aito omaksuminen korkeakoulusektorilla voisi johtaa parempaan lopputulokseen.
Täydennyskoulutus väylänä Venäjälle

Omassa kansainvälistymisessään erityisesti Venäjän suuntaan suomalaiset
yliopistot ja ammattikorkeakoulut voisivat tehdä aiempaa tiiviimpää yhteistyötä sekä koulutuksessa että tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Voimien
kokoaminen tulisi tehdä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sektorirajat ylittävillä ratkaisuilla kaikkien osapuolten intressit huomioon ottaen
ja osaamista kooten.
Viime vuosina on voimia yritetty koota esimerkiksi siten, että jotkut
korkeakoulut ovat halunneet julistautua yhteistyösopimuksin kaikkien
suomalaisten korkeakoulujen portinpitäjiksi Venäjälle. Tämä on osoittautunut kestämättömäksi ja kansainvälisen yhteistyön luonteelle vieraaksi
ratkaisuksi. Venäjä on kiinnostava kaikille suomalaisille korkeakouluille.
Hedelmällisempää olisi koota vähät resurssit yhteisiin koulutus- tai tutkimus- ja kehityshankkeisiin.
Erityinen mahdollisuus yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyölle olisi venäläisille suunnattu, yhteistyönä toteutettu täydennyskoulutus. Jo tällä hetkellä esimerkiksi Saimaan ammattikorkeakoulun liiketalouden englanninkielisen maisteriohjelman opiskelijoista noin puolet tulee
Venäjältä. Osa opiskelijoista työskentelee venäläisissä yrityksissä Pietarissa ja
pendelöi ilta- ja viikonloppukoulutukseen Lappeenrantaan.
Kysely näille opiskelijoille osoitti, että työssäkäyvät venäläiset arvostavat
paitsi EU-alueella tunnustettua tutkintoa, myös heidän oman kotimaansa
yliopistoja joustavampaa mahdollisuutta opiskella työn ohessa.
Myös suomalaisen liiketalouden opetuksen laatu ja pedagoginen to
teutus sekä läheisyys elinkeinoelämän käytäntöihin ja projektimuotoinen
oppiminen saavat kiitosta. Venäläiset opiskelijat arvostavat myös suo
malaisten opettajien kanssa työskentelyn demokraattisuutta. Opiskelijat
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Venäjä kiinnostaa kaikkia suomalaisia
korkeakouluja, joten resurssit tulisi
kerätä yhteisiin koulutus- tai
tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

kokevat, että heidät otettiin osaksi korkeakouluyhteisöä ja he olivat tasaveroisia kumppaneita.
Täydennyskoulutuksessa yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla olisi
mahdollisuus ottaa askel eteenpäin luomalla maksullisia palveluja, joissa tarjottaisiin sekä venäläisille että Venäjällä toimiville kansainvälisille
yrityksille koulutustuotteita koko henkilöstön kouluttamiseen. Realismia
lienee sekin, että maksulliset tutkinnot jollakin aikavälillä tulevat vaihtoehdoksi, vaikka kaikki keskustelunavaukset tähän suuntaan kohtaavat
poliittista herkkyyttä. Korkeakouluille ne tarjoaisivat oivallisen mahdollisuuden suomalaisen osaamisen vientiin.
Yhdessä korkeakoulut – mahdollisesti yhteistyössä toisen asteen ammatillisen koulutuksen kanssa – voisivat tarjota laajaa ja eritasoista henkilöstökoulutusta ja toivottavasti myöhemmin maksullisia tutkintojakin.Tällainen toiminta voisi olla osa Venäjän kansainvälistymistä ja suomalaisten
yritysten avautumista Venäjälle.
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisellä täydennyskoulutuksella olisi tarvetta ja mahdollisuuksia myös kotimaassa omassa kansainvälistymisessämme Venäjän suuntaan. Venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyvien
osaamisen ja ymmärryksen aukkojen umpeen kuromisessa korkeakouluilla
on kotimaassa keskeinen rooli ja tärkeä tehtävä.
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Venäjän kielen
suosio on
tahdon asia
marjo markkanen

Suomessa puhutaan paljon siitä,
että venäjän kieltä opiskellaan
maassamme liian vähän. Verraton
Venäjä -hanke onnistui kuitenkin
kymmenkertaistamaan venäjän
opiskelun Kuopiossa. Hankkeen
vetäjä Marjo Markkanen kertoo,
miten tässä onnistuttiin.

V

enäjän kielen osaamisen merkitys suomalaisille on kiistaton.
Läheisten kontaktien vuoksi tarvitsemme yhä enemmän sekä
venäjän kielen että kulttuurin asiantuntijoita. Kielen tarve on
lisääntynyt huomattavasti venäjänkielisten maahanmuuttajien
ja turistien määrän kasvaessa. Myös moni suomalainen yritys
etsii kasvumarkkinoita idästä. Venäjän taitoa tarvitaan siis päivittäin monilla elinkeinoelämän aloilla erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Itä-Suomessa,
niin ylimmässä johdossa kuin aivan tavallisissa asiakaspalvelutehtävissä,
sekä vakituisesti että kausiluontoisesti. Suuri osa tämänhetkisistä venäjän
osaajista on kuitenkin kohta eläkeiässä. Uusien osaajien määrä on vähäinen
eivätkä Venäjä tai venäjän kieli tunnu kiinnostavan nuoria.
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Opiskelu alkuun peruskoulussa

Kielitaito on väline, jota tarvitaan monipuoliseen kanssakäymiseen. On
tärkeää hallita sanaston ja kieliopin lisäksi myös kulttuurin käyttäytymisnormit. Sujuva kielitaito vaatii syvällistä ja pitkäaikaista perehtymistä
kieleen ja kulttuuriin. Kielen opiskelu olisi hyödyllistä aloittaa mahdollisimman varhain, sillä kielen omaksuminen lapsuusiällä on nopeampaa ja
helpompaa kuin aikuisena. Peruskoulussa aloitetut venäjän opinnot tuottavat venäjän kielen osaajia, jotka pystyvät kommunikoimaan monipuolisesti. Opiskelun aloittaminen seuraavilla kouluasteilla on toki mahdollista, mutta tällöin opintonsa aloittava ei välttämättä ehdi saavuttaa yhtä
monipuolista kielitaitoa.
Peruskoulun kielenopetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilas opiskeltavan kielen kielialueeseen ja kulttuuriin, jolloin hän oppii ymmärtämään erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Tämä on hyvin tärkeää Venäjän osalta,
sillä vähäinen tietämys aiheuttaa helposti ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä. Vaikka peruskoulussa venäjää opiskellut ei opintojaan myöhemmin
jatkaisikaan, hänen saamansa tieto ja kokemukset kielestä auttavat häntä
säilyttämään myönteisen suhtautumisen Venäjään ja venäjän kieleen myöhemmissäkin elämänvaiheissa.
Vaikka venäjän kielen opiskelun tarve ja hyödyllisyys tunnetaan, kieltä
opiskellaan kuitenkin hyvin vähän. Viime vuonna alle prosentti alakoululaisista ja alle kaksi prosenttia yläkoululaisista opiskeli venäjää suomalaisissa
peruskouluissa. Aivan viime vuosina opiskelijamäärissä on ollut hienoista
nousua. Nousu voi johtua valtakunnallisesta Kielitivoli-hankkeesta, jossa
jaettiin kunnille valtion erityisavustusta kieltenopiskelun monipuolistamiseksi peruskouluissa. Myös kielitaidon tarpeen nostaminen esille julkisuudessa saattaa olla osallisena opiskeluinnon lisääntymiseen.
Vaikka pientä nousua opiskelijamäärissä on nähtävissä, muut kielet ovat
venäjää paljon suositumpia. Syitä venäjän vähäiseen kiinnostavuuteen lienee monia. Nykyään vallalla oleva ajatus siitä, että englannin kielellä pärjää kaikkialla, on omiaan vähentämään muiden kielten opiskelua. Venäjän
kielen asemaa vaikeuttavat lisäksi väärinkäsitykset ja ennakkoluulot, jotka
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saavat aikaan aiheetonta pelkoa ja torjuntaa. On selvää, että venäjän kielen
suosion lisäämiseksi peruskoulussa tarvitaan erityistoimia.
Kiinnostuksen kieleen voi herättää

Kielen opiskelun edistämishankkeet ovat lisänneet venäjän opiskelua selvästi. Edellä mainittu valtakunnallinen Kielitivoli-hanke on edistänyt kieltenopiskelua monessa kunnassa, mutta Pohjois-Savossa vaikutukset jäivät
venäjän kielen osalta toivottua pienemmiksi. Oli selvää, että alueelle tarvittiin oma venäjän kielen opiskelua edistävä hanke.
Verraton Venäjä -hanke on vastaus tähän tarpeeseen. Kuopion, Iisalmen, Leppävirran, Nilsiän, Siilinjärven ja Varkauden yhteinen hanke sai
kolmevuotisen rahoituksen Pohjois-Savon liitolta. Hankkeessa pyritään
edistämään ja lisäämään venäjän kielen opiskelua peruskouluissa monin
eri tavoin. Tarkoituksena on luoda myönteisiä mielikuvia Venäjästä, sen
kulttuurista ja kielestä sekä viestiä oppilaille ja vanhemmille kielitaidon
hyödyistä erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden avulla. Oppilaille on järjestetty mm. Venäjä-aiheiset messut, venäjänkielisiä konsertteja ja teatteriesityksiä. Tapahtumien kautta venäjän kieli on tullut oppilaille tutummaksi
ja he ovat saaneet omakohtaisia kokemuksia heitä kiinnostavasta venäläisestä kulttuurista, kuten rockista, rapista ja nukketeatterista.
Tärkeä kohderyhmä Verraton Venäjä -hankkeessa ovat myös vanhemmat, koska heidän arvostuksensa ja asenteensa ovat usein oppilaan kielivalintojen takana. Vanhemmille on tarjottu vanhempainilloissa ajantasaista
tietoa venäjän kielen opiskelusta ja Venäjä-osaamisen merkityksestä jatkoopinnoissa ja työelämässä. Hankkeen yhteistyökumppaneina on paikallisia
yrityksiä, joilla on kokemusta Venäjän-kaupasta tai venäläisistä asiakkaista.
Yhteistyöyritykset tarjoavat venäjän kielen valinneille peruskoululaisille
kesätyö- ja TET-harjoittelupaikkoja, kutsuvat venäjän ryhmiä yritysvierailuille ja käyvät kertomassa oppilaille ja vanhemmille Venäjä-yhteyksistään
tai asiakaspalvelukokemuksistaan venäläisten kanssa.
Venäläiset ovat Pohjois-Savon suurin kansallisuusvähemmistö, ja myös
heidän kotoutumistaan tuetaan tuomalla Venäjän kulttuuria ja kieltä esille
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Koululaisten kielivalintojen
takana ovat usein vanhempien
arvostukset ja asenteet.

myönteisillä tavoilla. Maahanmuuttajia pyritään saamaan monipuolisesti
mukaan venäjän kielen ja kulttuurin markkinointiin.
Venäjän kieli nousi verrattomaan suosioon

Verraton venäjä -hankkeen alku on ollut erittäin lupaava: hankkeeseen
kuuluvissa kunnissa venäjän kielen valinnat peruskoulussa ovat pääasiassa
lisääntyneet. Tavoitteeksi asetetun 12 uuden venäjän ryhmän sijaan ryhmiä aloitti syksyllä 2012 peräti 19. Suurinta kiinnostus on Kuopiossa, jossa
venäjän kielen valinnaisryhmien määrä kymmenkertaistui edellisvuodesta.
Venäjä on nyt Kuopiossa suosituin yläkoulussa alkavista valinnaisista kielistä. Myös Varkaudessa venäjän ryhmien määrä on kolminkertaistunut ja
Nilsiässä ja Siilinjärvellä kaksinkertaistunut edellisvuodesta.
Kun venäjän kielen opiskelu saadaan hankkeen avulla hyvään alkuun,
sen toivotaan jatkuvan hankkeen päätyttyäkin. Kouluissa ylläpidetään
myönteistä asennetta venäjän kielen opiskeluun, ja venäjänopettajat ja
opinto-ohjaajat tiedottavat oppilaita myös jatkossa kielen osaamisen merkityksestä. Opettajien verkostoituminen kuntarajojen yli tuo heille tukea
ja helpottaa käytännön työtä yhteydenpidon ja oppimateriaalien jakamisen
kautta. Hankkeen aikana aloitetut yhteydet ystävyyskouluihin ja venäläisiin
nuoriin motivoivat oppilaita autenttisiin kielenoppimistilanteisiin ja lisäävät halua jatkaa kielen opiskelua. Koulujen ja yritysten yhteistyö osoittaa
venäjän osaamisen hyödyn nuorille konkreettisesti.
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Ratkaisuna etäopetus ja pienet ryhmäkoot

Vaikka hanketoiminta on todettu tehokkaaksi välineeksi venäjän suosion
nostamiseen, kaikilla kunnilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käynnistää
hanketta. Tarvitaan myös muita keinoja, joilla venäjän opetusta peruskouluissa voidaan turvata ja lisätä. Apua saadaan etäopetuksesta, jolloin pienet
ryhmät eri kouluilla voivat osallistua samalle tunnille videoneuvottelulaitteiden avulla. Näin oppilaille turvataan mahdollisuus venäjän opiskeluun
omalla koululla eikä koulunvaihtoa kielivalinnan takia tarvita. Kuopiossa
saadut kokemukset kolmen ryhmän yhdistämisestä ovat pääosin myönteisiä. On tärkeää jakaa etäopetuksesta saatuja kokemuksia sekä opettajille että
oppilaille, sillä etäopetus tulee varmasti yleistymään varsinkin pienissä kunnissa pienten oppilasmäärien ja opettajien rekrytointivaikeuksien vuoksi.
Lisäksi on mahdollista keskittää kielivalinnat vain tiettyihin kieliin.
Esimerkiksi Kotkassa alakoulun vapaaehtoiset kielivalinnat on keskitetty venäjään, sillä aiemmalla vapaalla valinnalla ei ryhmiä syntynyt juuri lainkaan. Keskittymällä yhteen kieleen Kotkassa on voitu taata ainakin
4–8 uuden ryhmän syntyminen vuosittain. Mahdollista on myös pienentää
ryhmäkokoja venäjän opiskelun turvaamiseksi. Näin on tehty mm. Vantaalla, jossa ryhmäkoon minimi on tällä hetkellä 12 oppilasta aiemman
18 sijaan. Monissa kunnissa ryhmäkoot pyrkivät kuitenkin pienenemisen
sijaan kasvamaan erilaisten säästöohjelmien takia. Myös kielivalikoiman
supistuminen on näköpiirissä monessa kunnassa.
Hankkeiden avulla luodaan rakenteita, joilla ylläpidetään kielen opiskelun
jatkumoa. Hankkeiden lisäksi tarvitaan ideoiden jakamista, etäopetusmahdollisuuksien käyttöönottoa sekä kuntien omaa panostusta ja halua venäjän
kielen aseman parantamiseen. Venäjän kielen markkinointia ja tiedotusta olisi
suunnattava erityisesti päättäjien suuntaan, jotta he ymmärtäisivät kielitaidon merkityksen ja sitoutuisivat pitämään ryhmäkoot pieninä sekä turvaamaan mahdollisimman monipuolisen kielivalikoiman peruskoulussa.
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aivoriihen antia
kolme pahinta Venäjään liittyvää virhettä

1. Venäläisten aliarviointi
2. Venäjän monimuotoisuuden unohtaminen
3.	Stereotypioiden ylläpitäminen
kolme parasta Venäjän ja itäisen Euroopan
alan onnistumista

1. Iso panostus Venäjä-tutkimukseen ja
koulutukseen ja siitä saatu hyöty
2.	Toimiva ja kiinteä yhteistyö kaikilla tasoilla
3.	Suomen venäläiset voimavarana
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Työnantaja haluaa
kielitaitoisen ja
kaaosta kokeneen
Venäjä-osaajan
suvi turtiainen

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulun opinnot kokoavat yhteen Suomen nuoria
Venäjä-asiantuntijoita ainutlaatuisella tavalla.
Tulevaisuudessa maisterikoulun on kehityttävä
nykyistä kansainvälisemmäksi ja valmistettava
huippuasiantuntijoita kansainvälisille
työmarkkinoille, kirjoittaa maisterikoulusta
valmistunut toimittaja Suvi Turtiainen.

”

V

sjo budet horosho.” Passi on viety, kaksi vartijaa seuraa joka
askelta ja edessä on karkotus maasta. Silti kazakstanilaista rajavartijaa on helppo uskoa. Kaikki tulee järjestymään. Aleksanteri-instituutin koordinoima VIExpert-maisterikoulu
mainostaa toimintaperiaatteekseen ”mahdollisuuden syventyä Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimukseen useiden eri tieteenalojen näkökulmista”. Kiistatta maisterikoulu tarjoaakin yliopistoopiskelijalle Suomen parhaat lähtökohdat syventää ja monipuolistaa
akateemista ymmärrystä itäisistä naapureista. VIExpert-opinnot koulivat
oikeustieteen opiskelijasta itäorientoituneen lakimiehen ja kauppatie79
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teilijästä potentiaalin idänkauppiaan. Silti maisterikoulun todellinen vahvuus on akateemisen opetuksen ulkopuolella, käytännön Venäjän ja venäläisyyden ymmärtämisessä.2
Maisterikoulun valtti tulee vastaan heti ensimmäisellä pakollisella
kurssilla Orilammen kesäkoulussa. Tulevia Venäjä-asiantuntijoita ei raahata viikoksi metsään vain kuuntelemaan luentoja vaan ennen kaikkea
verkostoitumaan. Orilammen kesäkoulun johdatusluennot ovat huipputasoa, luennoitsijat päteviä ja gradupajat auttavat opiskelijoita tutkimustyössään eteenpäin. Viisi vuotta myöhemmin viikosta muistaa kuitenkin
parhaiten kesäkouluun osallistuneet opiskelijat. Näistä kontakteista on
ollut vastavalmistuneena myös työelämässä eniten hyötyä. Tiiviissä verkostossa tietää, kuka on kuka, missä kukin vaikuttaa tai vähintään sen,
kuka tietää jonkun, joka tietää asiasta lisää.
Maisterikoulu yhdistää Suomen nuoret Venäjä-osaajat ainutlaatuisella
tavalla. Opiskelijoiden välillä on enemmän solidaarisuutta kuin kyräilyä:
Venäjä-aiheisista töistä vinkataan eteenpäin eikä pimitetä kilpailun pelossa,
vaikka talouskriisissä akateemiset työt ovat kiven alla. Yhteiset kokemukset
luovat yhteisöllisyyttä. On huomattavasti luontevampaa soittaa ihmiselle,
jonka kanssa on seinäkiipeillyt Orilammella kaatosateessa tai matkustanut
junalla Marinmaahan, kuin ihmiselle, johon ainoa yhteys on saman ilman
hengittäminen Venäjä-aiheisella massaluennolla. Maisterikoulussa Venäjäkiinnostus suodattaa yhteen samanhenkiset ihmiset, joiden kanssa on luontevaa pitää yhteyttä vuosienkin päästä.
Verkoston liimana ei ole vain jaettu opiskelutausta vaan yhteinen intohimon kohde. Kiinnostuksen Venäjää kohtaan on oltava aitoa. Harva nousee
todelliseksi Venäjä-osaajaksi ajattelemalla, että luenpa nyt vähän venäjää
niin saan varmaan helposti töitä. Tarvitaan pitkäjänteistä innostusta, että
vaikean kielen ja haastavan kulttuurin saa edes jollain tavalla haltuunsa.
Tähän eivät riitä pelkät opinnot, vaikka ne venyisivätkin suomalaisittain
ylipitkiksi. Pitää jaksaa istua venäläisten keittiöissä, jonottaa Moskovanmetron aamuruuhkassa ja matkustaa ympäri entisiä neuvostomaita vielä
pitkään maisteritutkinnon jälkeenkin. Ja nauttia siitä. Pelkkä kielitaito ja
kulttuurin ymmärtäminen eivät yksinään tee asiantuntijaa, mutta todelli80
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selle vaikuttajalle ne ovat elintärkeitä. Asiantuntijuus on kuin juoksukunto:
ilman treeniä se katoaa hetkessä.
Kansainvälisyys ja kokemus kasvattavat todellisen
Venäjä-ammattilaisen

2010-luvulla valmistuneille maistereille ei ole juuri tarjolla valmiita töitä.
Sen sijaan on olemassa persoonan ympärille rakentunutta asiantuntijuutta,
jolle on löydettävä ostaja. VIExpert-opinnot ovat tässä itsensä brändäämisessä ainutlaatuisen tärkeitä. Ilman erikoisosaamista minkä tahansa alan
työntekijä hukkuu massaan. Media-alalla hyviä yleistoimittajia on joka sormelle, mutta venäjää osaavia ja venäläistä kulttuuria tuntevia toimittajia
vain kourallinen. Erikoisosaaminen tekee työnhakijasta monipuolisen. Jos
omalta alalta, esimerkiksi sanomalehdistä, ei löydy töitä, oman työnhakijaprofiilinsa voi kallistaa Venäjä-asiantuntijuuden puolelle ja hankkia töitä
sitä kautta. Asiantuntijuus avaa myös kansainvälisiä ovia. Harva eurooppalainen työnantaja innostuu suomeksi kirjoittavasta toimittajasta, mutta kun
ansioluetteloon kirjoittaa ”skandinaavisia kieliä ja venäjää puhuva Venäjän
ja Itä-Euroopan asiantuntija”, markkina-arvo on jo aivan toinen.
Nuorelle Venäjä-asiantuntijalle maailma on auki. VIExpert-maisterikoulussa neuvotaan kotimaisen ansioluettelon tekemisessä ja opetetaan kotimaisten töiden etsimistä. Yliopiston tehtävänä olisi lisäksi kertoa mahdollisuuksista, joita opiskelija ei itse osaa ajatella, ja nostaa vastavalmistuneen
katse kotimaisista työmarkkinoista rajojen yli paitsi itään myös länteen. Jo
Ruotsissa Venäjä-asiantuntijoille on paljon kysyntää.
VIExpert-opiskelija oppii luennoilla tuntemaan suomalaisen Venäjätutkimuksen ja oman alansa merkittävimmät suomalaiset asiantuntijat.
Verkostoyliopistojen kurssit ovat pääosin suomalaisten tutkijoiden vetämiä.
Maisterikoulun opintomatkat tehdään omalla porukalla, eikä niitä liitetä
esimerkiksi kohdemaassa pidettäviin kansainvälisiin seminaareihin. Poikkeuksena ovat Kilpisjärven ja Petroskoin kesäkoulut, jotka pyrkivät tuomaan venäläiset ja suomalaiset yhteen. Muuten kansainväliset yhteydet
jäävät helposti tenttikirjallisuuden tasolle.
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Asiantuntijuus on kuin
juoksukunto: ilman treeniä
se katoaa hetkessä.
Aleksanteri-instituutin koordinoima Venäjän modernisaation valinnat
-huippuyksikkö on oikea suunta kohti suomalaisen Venäjä-tutkimuksen
kansainvälistymistä. Suomalaista asiantuntijuutta yritetään kunnianhimoisesti brändätä maailmalle, ja hallitukseen on valittu suomalaisten huippuosaajien lisäksi tunnettu pietarilainen tutkija Vladimir Gel’man.
Maisterikoulun tulisi pyrkiä samanlaiseen maineen kohotukseen ja kansainvälistymiseen. Hyvää mainosta olisi esimerkiksi vuosittain julkaistava
artikkelikokoelma, jossa esiteltäisiin maisterikoululaisten parhaiden gradujen tutkimustulokset ja mielenkiintoisimmat kurssiesseet tieteellisinä
artikkeleina. Mahdollisuus oman tutkimuksen julkaisemiseen nostaisi tutkimusten tasoa ja motivoisi kirjoittamaan myös englanniksi. Ja mikä tärkeintä: opiskelijalla olisi konkreettista näyttöä Venäjän ja itäisen Euroopan
asiantuntijuudesta valmistumisen jälkeen. Etenkin Pohjois-Amerikassa on
paljon vastaavia opiskelujulkaisuja. Kustannusten säästämiseksi useat niistä
julkaistaan verkossa ja toimitusneuvostona toimivat muut opiskelijat.
Kansainvälisyyteen vaikuttaa myös kielitaito, jonka merkitystä pitäisi korostaa maisterikoulussa nykyistä enemmän. Tällä hetkellä maisterikoulu ei
hyväksy venäjän kielen kursseja opintojen osaksi. Jo pelkkä maisterikoulun
koordinoima vapaamuotoinen keskusteluryhmä auttaisi kehittämään tai
säilyttämään vaihdossa hankitun kielitaidon. Syvällistä Venäjä-asiantuntijuutta on harvoin ilman venäjän taitoa. Työnantaja Suomessa tai maailmalla
tuskin palkkaa Venäjä-asiantuntijaa, joka hallitsee venäjästä vain aakkoset.
Toinen työnantajien korostama meriitti on käytännön kokemus, jota ei
saa ilman kohdemaassa asumista. Maisterikoulun tulisikin kehittää vaihtoyliopistoverkostoaan ja laajentua kauemmas suomalaisten suosimista keskuksista. Monella opiskelijalla on pelkästään pietarilainen näkökulma Venäjään,
joten vaihtoyliopistoja tarvitaan myös suomalaisille tuntemattomammissa
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kohteissa. Esimerkiksi öljytasavalta Tatarstanin pääkaupunki Kazan, Kazakstanin talouskeskus Almaty ja Valko-Venäjän Minsk alkavat olla merkittäviä keskuksia Suomen talouselämälle ja siten myös tuleville Venäjän ja
muun venäjänkielisen maailman asiantuntijoille. Opiskelijavaihto on hyvä
keino testata siipien kestävyyttä, ja ideaalimaailmassa vaihtovuosi idässä
olisi pakollinen osa VIExpert-opintoja.
Maisterikoulu on kiitettävästi vienyt opiskelijoita eksoottisiin lähikohteisiin vuosittain järjestettävillä opintomatkoilla. Tätä perinnettä on ehdottomasti jatkettava. Jo pelkkä viikon matka Murmanskin ja Minskin kaltaisiin
kohteisiin tekee tuntemattomista alueista tuttuja. Kun on kerran juhlinut
minskiläisessä lähiössä paikallisten opiskelijoiden kanssa, Valko-Venäjällä
työskenteleminen tai matkustaminen ei yhtäkkiä tunnukaan niin kaukaiselta ajatukselta. Tai kun rajatarkastajat eivät byrokraattisista syistä halua
päästää maisterikoulun bussia lähtemään Valko-Venäjältä ilman tuntuvaa
sakkoa, rajaongelmat tulevilla matkoilla eivät stressaa läheskään yhtä paljon.
Maisterikoulun akateeminen anti kasvattaa opiskelijan Venäjä-tietäjäksi, mutta vasta käytännön kokemus todelliseksi ammattilaiseksi. Venäjäasiantuntijan on opittava sietämään kaaosta, joka Venäjällä on pikemminkin
normaali- kuin poikkeustila. Maisterikoulu opettaa tätä viemällä opiskelijan keskelle sekamelskaa. Opiskelijaviisumia hakiessa saattaa ajautua tilanteeseen, jossa syyttää naama punaisena Venäjän suurlähetystöä ”elämänsä
pilaamisesta”. Moskovaan muuttaessa ”varma kämppä” saattaa peruuntua
tuntia ennen Tolstoi-junan lähtöä. Kokemuksen myötä kaikkeen tottuu eivätkä yllättävät tilanteet halvaannuta toimintaa.
Lopulta, kun on vankina Kazakstanin rajalla ja stressaamisen sijaan
heittää nopilla erän Yatzya, tietää oppineensa paljon. Vaikka viisi ensimmäistä virkamiestä sanoo ei, aina tulee se viimeinen, joka sanoo ”vsjo budet
horosho”. Tämä on maisterikoulun tärkein opetus, jota myös työnantajat
arvostavat – sekä Suomessa että ulkomailla.
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Puhun Venäjä-asiantuntijuudesta, vaikka virallisesti kyse on Venäjän ja Itä-Euroopan maisterikoulusta.
Venäjä on kuitenkin maisterikoulun kiintopiste, ja valtaosa opiskelijoista erikoistuu Venäjään.

III
venäjä
suomen
talouden
veturina
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Venäjä-osaamista
ei pidä mystifioida
timo laukkanen

Venäjä-osaaminen ei ole mystiikkaa
vaan ammattitaitoa, jota kokemus ja
kyky hallittuun riskinottoon
täydentävät, kirjoittaa asiantuntija
Timo Laukkanen Elinkeinoelämän
keskusliitto EK:sta.

E

hkä tunnetuimman Venäjä-luonnehdinnan on esittänyt IsonBritannian toisen maailmansodan aikainen pääministeri Winston Churchill. Hän totesi syksyllä 1939: ”En pysty ennustamaan
Venäjän toimia. Se on arvoitus, joka on kääritty salaisuuteen, keskelle mysteeriä; mutta ehkäpä on olemassa avain. Tuo avain on
Venäjän kansallinen intressi.”
Itäinen rajanaapurimme on jäänyt yllättävän vieraaksi useimmille suomalaisille, mutta Venäjä-osaamista ei pidä mystifioida. Avain on monipuolinen Venäjä-tietämys, jonka soisi Suomessa olevan paljon nykyistä laajempaa. Kaikkialla ympäröivää maailmaa havainnoidaan omaan kansalliseen
identiteettiin peilaten. Itänaapurimme historian ja kulttuurin tuntemus
auttavat ymmärtämään maidemme välisiä eroavaisuuksia sekä niiden syitä
ja vaikutuksia jokapäiväiseen elämään. Tämä yhdistettynä oman alan ammattitaitoon luo vahvan pohjan Venäjä-osaamiselle etenkin, jos siihen liittyy edes jonkinlainen venäjän kielen taito.
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Kielitaito – työnhakijan valttikortti

Suomen ja Venäjän kanssakäyminen lisääntynee entisestään viisumikäytäntöjen helpottumisen ja myöhemmin viisumivapauden myötä. Myös maidemme välinen kauppa ja rajan ylittävät investoinnit jatkanevat kasvuaan.
Kaikki nämä tekijät merkitsevät enenevää Venäjä-osaajien tarvetta.
On sitten kyseessä liikejuristi, myyntineuvottelija tai vaikka eräopas,
Venäjä-osaajan tulee ensisijaisesti olla oman alansa ammattilainen. Kielitaidon puute ei ole este, mutta selkeä osaamisen rajoite. Suomen kouluissa
itänaapurin kieltä opiskellaan kuitenkin hälyttävän vähän. Peruskoulun 8.
ja 9. luokalla vain alle kaksi prosenttia suomalaisista opiskelee venäjää ja
lukioissakin vain alle kolme prosenttia.
Harvinaisuutensa vuoksi venäjän kielen taito on valttikortti työnhaussa. Elinkeinoelämän keskusliiton vuonna 2009 tekemässä henkilöstö- ja
koulutustiedustelussa 29 prosenttia vastaajista painotti venäjän kielen taitoa rekrytointikriteerinä. Esimerkiksi ranskan kielen taitoa korosti vain
viisi prosenttia vastaajista, vaikka sen suosio lukioissa on moninkertainen
venäjään verrattuna.
Vastaavanlaiseen tulokseen päädyttiin myös Eurobarometrin kevään
2012 kyselyssä. Monta kertaa useampi suomalainen piti venäjää itselleen
hyödyllisempänä kuin ranskaa. Tämä herättää toiveita siitä, että jatkossa
yhä useamman koululaisen vanhempi suosittelee lapsilleen venäjän ottamista vieraaksi kieleksi.
Venäläiset maahanmuuttajat voimavarana

Työmarkkinoilla venäjän kielen osaamistarvetta on vähentänyt äidinkieleltään venäläisten voimakkaasti kasvanut maahanmuutto Suomeen. Maassamme asuu nyt jo noin 60 000 maahanmuuttajaa, joiden äidinkieli on venäjä. Vilkas maahanmuutto on helpottanut venäjän kielen taitoa edellyttävän
henkilöstön rekrytointia niin matkailupalveluihin kuin myös muille aloille.
Koska Suomessa yritysten sisäisenä kielenä on lähes aina suomi, suurena
haasteena on tehokkaan suomen kielen opetuksen järjestäminen. Kotout
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tamista tulisi helpottaa myös perehdyttämällä maahanmuuttajat Suomen
historiaan, kulttuuriin sekä tapoihin työ- ja kotioloissa.
Maahanmuuttajat mukaan lukien venäjän kielen taito on maassamme
suhteellisesti paljon yleisempää kuin muualla Euroopassa. Tämä on kilpailuetu, josta on syytä pitää tiukasti kiinni. Venäjän kielen opiskelumahdollisuuksia tulisi parantaa erityisesti rajanläheisillä alueilla, joilla kielitaidon
merkitys on erityisen suuri.
Kulttuurintuntemus kruunaa osaamisen

Luottamuksellisten kauppa- ja muiden naapuruussuhteiden rakentaminen
edellyttää vähintäänkin perustietoja Venäjän historiasta, kulttuurista sekä
neuvottelu- ja seurusteluetiketistä. Historian, kulttuurin ja tapojen tuntemuksella voi välttää sudenkuoppia ja ilahduttaa venäläisiä, jotka arvostavat
suuresti omaa kulttuuriaan ja erityisesti sen tuntemusta. Samalla on hyvä
muistaa pinta-alaltaan maailman suurimman valtion monimuotoisuus: yli
140 miljoonan Venäjän kansalaisen joukkoon mahtuu lukuisia kieli- ja kansallisuusvähemmistöjä, uskontoja ja tapoja.
Kulttuuriosaamisen kehittäminen vaatii aktiivisuutta ja avointa mieltä.
Venäläisen kulttuurin tarjonta on Suomessa varsin vaatimatonta, on sitten
kyseessä televisio, elokuvat tai kirjakaupat. Näin on siitäkin huolimatta,
että kyseessä on naapurimaa, jonka kanssa Suomella on yhteistä maarajaa
yli 1 200 kilometriä. Syynä lienee pitkälti kysynnän vähäisyys, jota toisaalta
ruokkii tarjonnan vaatimattomuus.
Syvällisen Venäjä-tietämyksen kannalta on tärkeää, että nuorille on
tarjolla monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun Venäjällä. Uudet opiskelumuodot, kuten mahdollisuus hankkia kaksoistutkinto opiskelemalla Lappeenrannassa ja Pietarissa, ovat erittäin tervetulleita. Jo lyhyetkin
opinto- ja etenkin työskentelyjaksot Venäjällä auttavat ymmärtämään
itänaapuriemme ajattelua sekä eteen tulevien asioiden priorisointia ja painottamista eri tavalla kuin Suomessa. Tärkeää on myös tiivistää yhteistyötä Venäjä-osaajia tuottavien oppilaitosten ja niistä valmistuvia ammat
tilaisia palkkaavien yritysten välillä.
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Maahanmuuttajat mukaan
lukien venäjän kielen taito on
maassamme suhteellisesti
paljon yleisempää kuin
muualla Euroopassa.

Työssä tarvittavan kulttuurituntemuksen vajetta voi paikata muun
muassa monien koulutusorganisaatioiden ja konsulttien järjestämissä seminaareissa, joissa perehdytään venäläiseen toimintakulttuuriin, päätöksentekoon, johtamistapoihin sekä muihin työn ja keskinäisen kanssakäymisen kannalta keskeisiin asioihin.
Venäjä-tieto helpommin saataville

Ammattiosaamisen, kielitaidon ja kulttuurituntemuksen lisäksi tarvitaan moninaista faktatietoa Venäjästä. Ongelmana ei useinkaan ole tiedon puuttuminen vaan sen löytäminen. Tähän onkin aiheellisesti kiinnitetty huomiota monissa yhteyksissä kuten pohdittaessa yritysten
kansainvälistymispalveluiden kehittämistä EK:n järjestämän Team Finland
-tapahtuman hengessä. Tiedon tuottajia on runsaasti, mutta esimerkiksi
kansainvälistymispalveluissa tarjonnan sirpaleisuus hankaloittaa tiedon
päätymistä sitä tarvitseville.
Muun muassa Suomen Akatemia, yliopistot ja muut korkeakoulut tuottavat varsin paljon tutkimustietoa Venäjästä. Valitettavasti sen hyödyntäminen
kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin jää usein varsin vähäiseksi. Erityisesti
soveltavan tutkimuksen hyödyntäminen voisi olla nykyistä suurempaa. Tilannetta helpottaisi se, että tiedon saatavuuteen ja helppokäyttöisyyteen panostettaisiin nykyistä merkittävämpi osa tutkimukseen käytettävistä varoista.
Tutkimustietoa tehokkaammin elinkeinoelämän tarpeita palveleekin usein tieto, jonka tuottaa lähellä yrityksiä toimiva julkisrahoitteinen
90

VIE osaaminen yhteiskuntaan

tai yksityinen taho kuten Suomalais-venäläinen kauppakamari, Finpro
tai ulkoasiainministeriö. Selkeät portaalit, räätälöitävissä oleva haku sekä
sähköposti-ilmoitus uudesta tiedosta lisäisivät tutkimusten, selvitysten ja
raporttien käyttöarvoa. Tiedon päätyminen kansainvälisiin julkaisuihin ei
välttämättä lisää siitä saatavaa hyötyä Suomessa.
Ennakointi entistä tärkeämpää

Hiljaisten signaalien havainnointi ja kaikenlainen ennakointi ovat tärkeitä menestystekijöitä. Niiden hyödyntäminen edellyttää ripeää tiedonvälitystä ja tietoon reagoimista. Esimerkiksi venäläisten kulutustottumukset muuttuvat aiempaa nopeammin. Kaupan liiton selvityksessä
syksyllä 2011 todettiin: ”Suomalaiskaupoissa pietarilaiset hakevat erityisesti vaatteita, ruokaa ja juomaa, käyttö- ja sisustustavaroita sekä kosmetiikkaa. Pääosin tarjonta miellyttää tulijoita, mutta jalkinetarjonta ei tutkimuksen mukaan selvästikään vastaa venäläistä makua.” Kun tämä
markkinasignaali välitettiin suomalaiselle yrityskentälle, monet kaupat
todennäköisesti täydensivät valikoimiaan jalkineilla, joissa on huippukorkeat korot, siro rakenne ja mielenkiintoisia yksityiskohtia – kultaa ja
kimallusta unohtamatta.
YLE:n uutinen välitti jokin aika myöhemmin havainnon Venäjä-osaamisen vajeesta ja osuvasta reagoinnista sen korjaamiseksi: ”Viime vuoden
vaihteessa venäläisten lomakausi toi tuhansittain turisteja jälleen Helsingin katukuvaan. Kaupungin matkailutoimistossa huomattiin, että venäläiset haluavat asioida omalla äidinkielellään. Kaikki matkailutiedottajat onkin passitettu venäjän kielen kursseille.”
Venäjältä kantautuvien signaalien seuraaminen luo edellytyksiä osuvaan ennakoivaan reagointiin. Muun muassa Venäjän valtion budjettisuunnitelmat, yksityistämis- ja muut kehitysohjelmat antavat hyvää
osviittaa siitä, mihin syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Pelkän
suoraviivaisen analysointitaidon lisäksi Venäjä-osaaminen auttaa arvioimaan todennäköisen toteutumisprosentin ja -aikataulun, jotka harvoin
ovat aivan suunnitelman mukaisia.
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Yllätyksiä muttei mystiikkaa

Käsitys siitä, miten kumppani todennäköisimmin reagoi, vähentää epävarmuutta ja lisää onnistumisen mahdollisuutta. Shakissakin voittaa yleensä
se, joka parhaiten tuntee vastapelaajansa ja osaa ennakoida tulevat siirrot.
Kokemus onkin merkittävä lisä Venäjä-osaamiseen, tosin sen liiallinen
painotus voi muodostua rasitteeksi. Historia ei ihan aina toista itseään ja
muutosnopeus vaihtelee eri aikoina ja aloittain. Monipuolinen osaaminen ja
käytännön kokemus työskentelystä venäläisten kanssa luovat pohjan, jolla
voi luottavaisin mielin edetä kohti hankaliakin haasteita.
Yllätyksiin tulee toki aina varautua. Esimerkiksi pitkään ulkomailla
työskennelleet tai vaikkapa opintonsa Yhdysvaltain tai Ison-Britannian
huippuyliopistoissa suorittaneet venäläiset eivät välttämättä toimi samoin
kuin Neuvostoliiton aikana koulutuksensa saaneet ja koko ikänsä Venäjällä
asuneet ja työskennelleet henkilöt.
Venäjä-osaaminen ei ole mystiikkaa, vaan yksinkertaisesti tietoon perustuvaa ammattitaitoa ja osaamista, jota täydentää kokemuksen mukanaan
tuoma kyky hallittuun riskinottoon.

Aivoriihen antia
Kolme nousevaa aluetta Venäjän
ja itäisen Euroopan tutkimuksessa

1.	Kazakstan
2.	Siperia ja arktinen alue
3.	Kiina
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Venäjä tulee,
onko Suomi valmis?
maria kuokkanen

Venäjän elinkeinoelämä kansainvälistyy
ja työvoima liikkuu länteen – myös
Suomeen. Onko Suomi valmis hyötymään
tarjolla olevasta koulutetusta työvoimasta
ja yhteistyömahdollisuuksista? kysyy
Maria Kuokkanen, Sislivo Oy:n
toimitusjohtaja ja kokenut Venäjänkaupan asiantuntija.

V

enäjän WTO-jäsenyys toteutui vuosien valmistelun ja odotuksen jälkeen kesällä 2012. Suomalaisten vientiyritysten piirissä odotetaan jäsenyyden näkyviä vaikutuksia perinteisiin
idänkaupan ongelmiin – valtion sääntelemiin syrjiviin kuljetustariffeihin, tullaukseen ja yleiseen byrokratiaan. Siirtymäaikojen jälkeen kansainväliseen kauppajärjestöön kuuluminen vakauttaa
kaupankäyntiä, tuo ennustettavuutta toimintaympäristöön ja vähentää
yritysten kilpailukykyyn vaikuttavia diskriminoivia käytäntöjä. Sen lisäksi, että jäsenyyden ennustetaan lisäävän tuontia Venäjälle ja nostavan
ulkomaisten yritysten investointihalukkuutta, se tuo Venäjää lähemmäs
kansainvälisiä käytäntöjä. Myös venäläisen liike-elämän odotukset ovat
korkealla, mistä kertoo venäjänkielisten WTO-asiantuntijoiden suuri
kysyntä venäläisissä yrityksissä.
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Kauppavaihdolla mitattuna Venäjä on Suomen suurin kauppakumppani.
Venäjältä Suomeen tuodaan pääasiassa raaka-aineita, Suomesta viedään Venäjälle investointihyödykkeitä ja muita pitkälle jalostettuja tuotteita. Epätasapaino on suuri, ja osaamisen viennin suunta on kovin yksipuolinen. Tämä
ei tosin koske ainoastaan kauppaa vaan myös koulutusta ja tutkimusta. Vaikka Venäjän ulkomaankaupan perusta on raaka-ainevienti, se kansainvälistyy aivan uusilla, myös Suomelle merkittävillä tavoilla. Eivät ainoastaan
jättimäiset kemian, metallialan ja metsäteollisuuden raaka-aineviejät laajenna toimintaansa kansainvälisesti vaan mukana kansainvälistymiskehityksessä ovat myös venäläiset pk-sektorin yritykset. Kyse on Venäjän oman
ulkomaankaupan luonnollisesta kehityksestä. Venäjän yritysmaailman
kansainvälistymisen monipuolistumista odotetaan markkinoilla myös
muualla kuin Suomessa. Kumppanuuksista ja investoinneista kilpaillaan.
On tärkeää hyödyntää tätä kehitystä ajoissa.
On oletettavaa, että venäläistaustaisten suorien investointien määrä
Suomeen tulee kasvamaan. Etabloituminen Suomeen voi tapahtua esimerkiksi yritysostojen, tytäryhtiön tai yhteisyritysten perustamisen kautta, ja
tästä hyötyvät sekä venäläiset että suomalaiset yritykset. Venäläinen yritys hyötyy suorasta pääsystä EU-markkinoille ja Suomen korkeasta teknologiatasosta. Se pystyy kohottamaan omaa tietotaitoaan ja nostamaan
jalostusastetta. Tärkeämpää kuin markkinoiden laajentaminen länteen
saattaakin olla venäläisen yhtiön imagon ja tuotteiden laadun nostaminen
EU-tasolle. Venäjällä ns. ”jevrostandart” eli eurostandardi on ollut pitkään
laadun tae. Suomalainen yhteistyökumppani tai yrityksen osakas, jonka
tuotanto- tai teknologiaosaamisesta löytyy synergiaetuja, saa mahdollisen
osakkaan ja pääsyn valmiille, jatkuvasti kasvaville Venäjän markkinoille.
Kehitys asettaa osaamisellemme haasteita, jotka vaikuttavat suoraan
kilpailukykyymme. Onko meillä tarjottavana sellaista liike-elämän ja koulutuksen osaamista, jota voidaan hyödyntää nimenomaan tässä tilanteessa?
Kyllä, mutta meillä ei ole riittävästi sopivaa kielitaitoa uusien mahdollisuuksien täysipainoiseen hyödyntämiseen. Kielitaidon ja ammattiosaamisen kohtaanto-ongelma tunnetaan erityisesti vientiyritysten piirissä. Se on
kuitenkin asia, johon voidaan vaikuttaa päättäväisellä koulutuspolitiikalla.
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Venäjänkielinen työvoimaresurssi
on menestyksen edellytys

Yksi suomalaisen työelämän tulevaisuuden haasteista on ammattitaitoisen työvoiman saaminen. Jo karttaa katsomalla voi huomata, että Venäjältä löytyy suurin lähellä oleva työvoimaresurssi. Työvoimaa – ja pääomia – työntää Venäjältä länteen esimerkiksi epävarmuus tulevasta kehityksestä. Työvoimaa Suomeen houkuttelevia tekijöitä ovat muun
muassa maantieteellinen läheisyys, mahdollisuus päivittäiseen työmatkailuun itärajan yli, tasapainoinen hyvinvointiyhteiskunta, EU-jäsenyys ja
korkea teknologiaosaaminen.
Työvoiman liikkuvuuden lisääntyminen Venäjältä Suomeen vastaa
ammattitaitoisen työvoiman kysyntään, etenkin idänkaupan asiantuntijatarpeeseen. Olemassa olevaa venäjänkielisen vähemmistön kieli- ja kulttuuriosaamista tulisi hyödyntää paremmin. Erityisen suuri potentiaali on
toisen polven suomenvenäläisissä, jotka ovat säilyttäneet oman kulttuuriidentiteettinsä, mutta saaneet koulutuksensa Suomessa. Näiden noin parikymppisten nuorten koulutusta tulee tukea ja kannustaa heitä säilyttämään
arvokas identiteettinsä ja kielitaitonsa.
Työvoiman liikkuminen edellyttää teknisten esteiden kuten viisumija työlupakäytäntöjen helpottamista sekä EU:ssa että Venäjällä. Ennen
kaikkea se edellyttää valmiutta ymmärtää ihmisten erilaisia lähtökohtia.
Ulkomaalaisten asiantuntijoiden onnistunut työelämään sijoittuminen ja
sitouttaminen vaativat panostusta sekä yhteiskunnalta että suomalaisilta
työnantajilta. Monikulttuuriset työyhteisöt eivät ole harvinaisia Suomessa tälläkään hetkellä, mutta suomalais-venäläisten työyhteisöjen määrä
tulee kasvamaan. Luottamuksellisen ilmapiirin luominen on välttämätöntä monikulttuurisen työyhteisön toiminnalle. Yhteinen yrityskieli ei yksistään riitä luomaan luottamusta, vaan johtamisen ja rekrytointiosaamisen
merkitys korostuu entisestään. Kun yrityksissä toimii erilaisista taustoista
tulevia esimiehiä, alaisia ja kollegoita, on tärkeää ymmärtää että he tuovat mukanaan hyvinkin erilaisia historiallisia painolasteja ja käsityksiä
ympäröivästä yhteiskunnasta.
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Tulemme olemaan riippuvaisia uusista kansainvälisistä työyhteisöistä
joko suoraan tai erilaisten toimitusketjutusten ja verkostojen kautta. Voimme valita, suhtaudummeko venäläisiin työtovereihin ja liikekumppaneihin
ennakkoluuloisesti vai yritämmekö tutustua heidän kulttuurisiin lähtökohtiinsa. Työnantajan tehtävänä on välittää ymmärrettävällä tavalla hyvän
hallintotavan mukaiset käytännöt, eettiset toimintamallit ja yhteiskuntavastuun merkitys. On välttämätöntä valmistautua kertomaan myös siitä,
miten suomalainen yhteiskunta ja työkulttuuri toimivat. Toisen kulttuurin
ymmärtäminen lähtee oman kulttuurin arvostamisesta.
Venäläisin silmin Suomi ei välttämättä näyttäydy kovinkaan houkuttelevana maana. Hyvien asiantuntijoiden saamista vaikeuttaa Suomen raskas
progressiivinen tuloverotus, joka Venäjän 13 prosentin tasaveroon verrattuna vaatii perusteluja. Jokainen suomalainen tietää, mitä verorahoilla kustannetaan, mutta ulkomaalaiselle tämä ei ole itsestään selvää. Suomalaisen
yhteiskunnan täytyy pystyä viestimään, mitä rahojen vastineeksi saadaan.
Käytännössä kyse on tasa-arvoisen yhteiskunnan toiminnasta viestimisestä, kuten siitä, miten terveydenhuolto-, koulutus- ja eläkejärjestelmämme
toimivat. Kun verotuksen perusteet avataan ja viestitään oikein, voidaan
positiivisia vaikutuksia saada aikaan.
Aito kumppanuus edellyttää asennetta
ja asiantuntemusta

Venäjän kielen opiskelun mahdollistaminen eri tasoilla koululaisista työssäkäyviin on kansallinen etumme. Aito kumppanuus edellyttää alueasiantuntemusta ja alueasiantuntemus kielitaitoa. Alueasiantuntemus laajasti
ymmärrettynä sisältää kumppanin kulttuurin eli tieteen, taiteen, kielen,
uskonnon, urheilun, yhteiskuntajärjestelmän, historian, politiikan, arvojen
ja toimintatapojen tuntemusta ja seuraamista. Toisin sanoen aitoa kiinnostusta kumppania kohtaan. Tämä osaaminen tuo yritystoiminnalle mittavaa
lisäarvoa ja kilpailuetua. Ongelmana on se, että suomalaisten kiinnostus niin
Venäjää kuin venäjän kieltäkin kohtaan on olematonta. Kiinnostus saadaan
heräämään vain luomalla mahdollisuuksia kanssakäymiseen, kuten opiskeli96
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Venäjä ei saisi olla osaamisalueena
erillinen saareke – ei yrityselämässä
eikä koulutusmaailmassa.
javaihtoon, työharjoitteluun ja kesätöihin. Suomesta tulisi olla yhtä helppoa
lähteä Venäjälle kuin Venäjältä Suomeen. Kiitos Helsingistä Viipuriin ja Pietariin liikennöivän Allegro-junan, tämä on jo logistisesti mahdollista. Allegro
voi olla 3,5 tunnin matka johonkin vielä tärkeämpään – asennemuutokseen.
Työnantaja luonnollisesti priorisoi työntekijän ammatillista substanssiosaamista ja oman toimialansa asiantuntemusta. Idänkaupassa menestystä
haluava yritys kuitenkin edellyttää palveluksessaan olevilta ekonomeilta,
insinööreiltä tai juristeilta sekä venäjän kielen taitoa että muuta alueasiantuntemusta. Ilman asianmukaista kielitaitoa hyväkin asiantuntija jää toimijana ulkopuoliseksi, kuplaan. Venäjän kielen hallitseminen työelämässä
tarvittavalla tasolla vaatii vuosien työn, ja siksi kielitaitoiset asiantuntijat
ovatkin erittäin arvokkaita. Tällä hetkellä työnantajilla on vain vähän valinnanvaraa: samat osaajat siirtyvät yhtiöstä toiseen eikä uusia tulokkaita
juuri ole. Venäjä ei saisi olla osaamisalueena erillinen saareke – ei yrityselämässä eikä koulutusmaailmassa. Venäjän toimintoja harkitsevan tai laajentavan yrityksen tulisi suunnitella toimintansa pitkäjänteisesti niin, että
uutta nuorta sukupolvea olisi aina kasvamassa ja totuttautumassa Venäjätehtäviin aivan samoin kuin muihinkin kansainvälisiin tehtäviin.
Tällä hetkellä vain 2 % suomalaisista puhuu venäjää. Harva heistä taitaa
kieltä riittävän hyvin selviytyäkseen oman alansa liike-elämän tilanteista,
toisin kuin esimerkiksi englantia, jota kuulemme ja käytämme eri tilanteissa lapsuudesta alkaen. Itse opiskeltu venäjä riittää työelämässä vain tavanomaiseen kanssakäymiseen kollegoiden tai liikekumppaneiden kanssa mutta
ei neuvottelutilanteisiin tai monimutkaisten sopimusten ymmärtämiseen.
Suurimmissa yrityksissä saattaa olla oman toimialansa loistavasti tunteva ja
osaava kääntäjä, mutta sekään ei yksin riitä. On suuri lisäarvo yritykselle,
mikäli Venäjä-osaamista löytyy läpi organisaation. Vakaan pohjan venäjän
97

VIE osaaminen yhteiskuntaan

osaamiseen tarjoavat muiden yliopisto-opintojen ohessa suorittu kielitutkinto ja Venäjän ja itäisen Euroopan opinnot. Näiden laajasti ja poikkitieteellisesti Venäjää, itäistä Eurooppaa ja IVY-aluetta käsittelevien opintojen tulisi olla
joustavasti saatavilla myös täydennyskoulutuksena jo työelämässä oleville.
Kymmenen vuoden kuluttua Venäjä näyttää erilaiselta yhteiskunnalta
kuin vuonna 2013. Yksi muutoksen suurista voimista on venäläisten aito
halu kansainvälistyä. Uudistusta edistävät myös monet uudet kanavat ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Tiedon luonne muuttuu, kun se on
avointa lähes kaikille. Tieto ja kokemukset vyöryvät rajan yli. Toivottavasti
rajan yli tapahtuva liike olisi tulevaisuudessa yhä enemmän kaksisuuntaista.

AIVORIIHEN ANTIA
kolme perusteosta, jotka jokaisen
Venäjästä kiinnostuneen tulisi lukea

1.	Nikolai Gogol: Kuolleet sielut
2.	Antti Helanterä ja Veli-Pekka Tynkkynen:
	Maantieteelle Venäjä ei voi mitään
3.	Fjodor Dostojevski: Rikos ja rangaistus
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Venäjän WTO-jäsenyys
lisää kilpailua, talouskasvua ja yritystoiminnan
ammattilaisten tarvetta
vesa korhonen

Venäjän pitkään odotettu
WTO-jäsenyys on vihdoin
toteutunut. Suomen Pankin
ekonomisti Vesa Korhonen valaisee
jäsenyyden merkitystä ja vaikutusta
asiantuntijoiden tarpeeseen.

V

enäjän talouden ja ulkomaankaupan ennakoidaan kasvavan
tulevina vuosina melko reippaasti, ja elokuussa 2012 toteutunut Venäjän liittyminen Maailman kauppajärjestön WTO:n
jäseneksi tuo lisää kasvua. Tämä näkymä ei ole muuttunut
marraskuusta 2011, jolloin Venäjän 18 vuotta kestäneen liittymisprosessin jäsenyysneuvottelut saatiin päätökseen.
Venäjän WTO-jäsenyyden välittömimmin tunnistettavat vaikutukset
tulevat lähinnä niistä Venäjän tavara- ja palvelutuonnin esteitä vähentävistä toimista, joista Venäjän liittymissopimuksessa on sovittu. Kuten WTO:ssa
ja muutoinkin kansainvälisessä kauppapolitiikassa on muotoutunut tavaksi,
Venäjän ja WTO:n jäsenmaiden välillä on sovittu useista yksityiskohtaisista
toimenpiteistä, joihin Venäjä sitoutuu. Venäjän lukuisien WTO-sitoumus-
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ten toimeenpano edellyttää toki paljon työtä ja valvontaa Venäjän kauppakumppanimaissa. Joidenkin tuonnin esteitä vähentävien toimien vaikutukset voivat vesittyä, koska Venäjä ottaa käyttöön muita tuontia hylkiviä
toimia, joihin Venäjän WTO-sitoumukset eivät ainakaan yksiselitteisesti
ulotu. Kaiken kaikkiaan tuonnin esteet kuitenkin madaltuvat.
Sovittujen toimien välittömien vaikutusten ohella Venäjän WTO-jäsenyydestä syntyy ainakin kolmenlaista hyötyä, olkoonkin, että ne ovat välittömiä
vaikutuksia vaikeammin hahmotettavia. Ensinnäkin Venäjän sitoumukset
eivät kata ulkomaalaisten investoijien pääsyä kaikille palvelualoille, mutta
sitoumukset parantavat investoijien käsityksiä siitä, miten vakaa, avoin ja
ennakoitava Venäjä on. Esimerkkejä näistä sitoumuksista ovat mahdollisuus
turvautua WTO:n kiistojensovittelumekanismeihin ja Venäjän notifiointivelvoitteet. Eräiden arvioiden mukaan jo pelkkä Venäjän WTO-jäsenyys
parantaa investoijien luottamusta. Tämä voi lisätä suoria ulkomaisia investointeja Venäjälle jonkin verran, mitä Venäjän tuonnin esteitä vähentävät
toimet voivat joko tukea (Venäjällä tuottavien yritysten saadessa halvempia
tuontipanoksia) tai ehkäistä (Venäjällä tuottavien yritysten kohdatessa kilpailevia halventuneita tuontituotteita).
Toiseksi Venäjän WTO-sitoumusten toimeenpano voi parhaimmillaan
kannustaa Venäjää myös muihin talouden uudistustoimiin, jotka osaltaan
lisäävät talouden kasvua.
Kolmanneksi merkittävien Venäjän WTO-jäsenyyden vaikutusten arvioidaan pidemmän päälle tulevan kilpailun lisääntymisestä Venäjällä,
mikä ajaa venäläisiä yrityksiä tuottavuuden parantamiseen ja sen myötä
nopeampaan kasvuun. Maailmanpankissa tehtyjen tutkimusten mukaan
jäsenyys kasvattaa Venäjän kotimaista tuotantoa (BKT:tä) yli 3 % muutaman vuoden aikana. Tältä pohjalta Suomen Pankin BOFIT:issa tehdyn
tutkimuksen mukaan Venäjän WTO-jäsenyys lisäisi Suomen vientiä Venäjälle melko tuntuvasti3. WTO-jäsenyyden vaikutusten suhteuttamiseksi on hyvä palauttaa mieliin se, että Venäjän talouden ennustetaan lähes
kaikilla tahoilla kasvavan muutoinkin 3–3,5 % vuodessa. Tätä perustellaan
muun muassa sillä, että yritysten toiminta Venäjällä tehostuu myös ilman
uusia talouden uudistustoimia.
100

VIE osaaminen yhteiskuntaan

Itseoppineiden kaupparatsujen
aika on ohi

Venäjän talouden ja ulkomaankaupan kasvaessa suomalaisten yritysten
tarve saada Venäjän-kaupan ja muiden Venäjän-operaatioiden ammattilaisia luonnollisesti kasvaa. Venäjän kielen riittävä osaaminen ammattiasioissa on edelleen tärkeää, vaikka Venäjän elinkeinoelämässä englannin
kielen asema vahvistuukin vähitellen. Yrityksissä on toimintoja, joissa on
tähänkin asti ehdottomasti tarvittu ammattiosaamista ja parhaassa tapauksessa myös venäjän kieltä – kuten yritysten laskentatoimi ja muu taloushallinto sekä tuotantotalous. Nämä tehtävät edellyttävät edelleen sitä,
että niitä hoitavat työntekijät hankkivat riittävät valmiudet oppilaitoksissa. Työ toki opettaa lisää, mutta koulutusperustaltaan Suomi on jo hyvän
aikaa ollut voittopuolisesti koulutusjärjestelmäänsä eikä yritysten kisällijärjestelyihin pohjaava yhteiskunta. Nykykilpailussa yritysten täsmälliselle tiedolle rakentuvia ja välttämättömien yksityiskohtien täyttämiä toimintoja ei voida hoitaa hetkeäkään vain vähän sinne päin.
Aika ajoin on puhuttu siitä, että Venäjän-kaupassa ja muutoinkin yritystoiminnassa Venäjällä selviää työssä opituilla markkinoinnin ja johtamisen
taidoilla, kunhan puhuu hyvää venäjää. Samalla tavoin Suomessa ja muissa maissa on aiemmin puhuttu itseoppineista kauppamiehistä ja johtajista.
Johtamisen ja markkinoinnin ammattilaiset ja kouluttajat ovat epäilemättä eri mieltä, vaikka eivät varmastikaan kiellä kielellisten ja sosiaalisten
taitojen merkitystä. Käytännössä itseopituilla taidoilla yrityksen toiminta on pitkään pystytty pitämään kannattavana, niin sanotusti pinnalla,
ja Venäjällä kilpailun puutteen ansiosta hyvinkin kannattavana.
Tällä pohjalla osa kannattavuudesta voi kuitenkin jäädä saamatta, ja
ajan myötä kilpailun kiristyminen tiukentaa mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan. Kilpailun kasvaessa teollistuneissa maissa kuten
myös useissa nousevissa talouksissa entistä harvemmat yritykset ovat selvinneet ilman vankasti koulutettuja johtamisen ja markkinoinnin ammattilaisia. Ei ole mitään syytä olettaa, että näin ei kävisi myös Venäjällä.
Venäjällä talouden ja yritystoiminnan hoito on viimeisen kahden vuosi101
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Markkinoinnin johtamisen,
länsimaisen taloushallinnon ja
yrityksen kokonaisjohtamisen
taitajia tarvitaan lisää.
kymmenen aikana ammattilaistunut, ja tässä suhteessa muutos jatkuu
kulttuurierojen säilymisestä huolimatta.
Kaupan kasvaessa muun muassa tuotelogistiikan ja markkinoinnin käytännön toteuttajat ovat hyvin todennäköisesti kasvavassa määrin venäläisiä,
joskin pienin panostuksin paikalla olevat suomalaisyritykset voivat edelleen
pitää myös pääosan käytännön markkinoinnista lähinnä suomalaisissa käsissä. Venäjän säännökset edellyttävät eräillä aloilla, että Venäjälle perustetuissa
yrityksissä toimii jatkossakin venäläinen esimerkiksi pääjohtajana tai pääkirjanpitäjänä. Mutta samalla myös markkinoinnin johtamisen, länsimaisen
taloushallinnon ja yrityksen kokonaisjohtamisen taitajia tarvitaan lisää. Se,
miten paljon suomalaisten johtamisen taitajien tarve kasvaa, riippuu siitä,
miten venäläisten taloushallinnon ja johtamisen osaajien koulutus kehittyy.
WTO-jäsenyyden vahvistaessa Venäjän kasvua Venäjän taloutta ja kaupan
kysymyksiä koskevan tutkimuksen tarve säilyy. Jäsenyyden tuomat uudet
tutkimus- ja selvitysteemat ovat lähinnä spesifejä kansainväliseen kauppaan
sekä kauppapolitiikkaan ja muuhun taloudelliseen integraatiopolitiikkaan
kohdistuvan taloustieteellisen ja oikeustieteellisen tutkimuksen teemoja.

3

	Heli Simola: Suomi hyötyy Venäjän WTO-jäsenyydestä, BOFIT Online 8/2011.
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Venäjän varjossa:
Euroopan pienten
maiden tuntemus
jää hyödyntämättä
jouni järvinen

Toisin kuin usein väitetään,
tiivistyvät kontaktit ja lähentyminen
Suomeen pikemminkin lisäävät itäisen
Keski-Euroopan tuntemuksen tarvetta
kuin vähentävät sitä, väittää koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen.

E

uroopan geopoliittinen kartta on muuttunut sosialistisen
järjestelmän romahtamisen jälkeen melkoisesti puoli vuosisataa
kestäneen kahtiajaon päätyttyä ja yhdistymisen samalla nopeutuessa. Sittemmin esiin on piirtynyt kuitenkin uudenlaisia jakolinjoja, kuten esimerkiksi EU-jäsenet – ei-jäsenet, köyhä etelä
– rikas pohjoinen. Samaan aikaan Saksan ja Venäjän välistä on nousut esiin
suuri joukko pieniä maita Virosta Makedoniaan.
Tätä aluetta on totuttu kutsumaan Itä-Euroopaksi. Kyse on kuitenkin anakronismista ja geopoliittisesti latautuneesta termistä, joka ei tee oikeutta alueen maille. Kyse on kulttuurisesti ja historiallisesti monimuotoisesta alueesta, jota yhdistää sosialistinen menneisyys.
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Alue, johon tässä yhteydessä viitataan lyhteellä IKEBB (itäinen KeskiEurooppa, Baltia ja Balkan) voidaan jäsentää mielekkäiksi alueellisiksi kokonaisuuksiksi. Niihin kuuluvilla mailla on paitsi yhteistä historiallista kokemusta, myös selkeää samankaltaisuutta ja tavoitteita nyky-yhteiskunnan
kehityksen suhteen. Näitä aluekokonaisuuksia ovat Baltian maat, itäinen
Keski-Eurooppa (Puola, Tšekin tasavalta, Slovakia, Unkari ja Slovenia)
sekä Kaakkois-Euroopassa Albanian, Bosnia-Hertsegovinan, Bulgarian,
Kosovon, Kroatian, Makedonian, Moldovan, Montenegron, Romanian ja
Serbian käsittävä Balkan.4
Vaikka alueen maat ovat järjestelmällisesti ottaneet etäisyyttä lähimenneisyyteen, heijastuu sosialismin ajan kokemus yhä monin tavoin yhteiskunnallisessa ja talouselämässä. Huomioitavaa on myös, että näiden maiden kehitys on aina ollut tiukasti sidottu naapurissa sijaitsevien suurten
valtioiden kehitykseen.
Tämä kuulostaa tutulta myös suomalaisesta näkökulmasta. Onkin siis
erikoista huomata, kuinka tuntematon tämä lähialue meille on. Monien silmissä alue näyttäytyy jollain tavalla jäsentymättömänä, Itä-Eurooppana,
eikä sen merkitystä ja potentiaalia ole täysin ymmärretty. Sama koskee
myös Ukrainaa ja Valko-Venäjää.
Tiivistyvät kontaktit

Venäjä-osaamisen, tutkimuksen ja koulutuksen merkitystä Suomelle on
vaikea kiistää. Entisen Itä-Euroopan, nykyisen Baltian, Keski- ja KaakkoisEuroopan, osalta tilanne on nähty vaihtelevammin. Onko meidän tarpeen
tuntea nykyisiä ja tulevia EU-kumppaneitamme pintaa syvemmältä?
Mielestäni vastaus on varsin yksiselitteinen: kyllä on. Venäjän ja yhtä
lailla IKEBB-alueen – usein vaikeasti ennakoitava – kehitys on osoittanut
aluetutkimuksen ja sen rinnalla koulutuksen tarpeen pikemminkin kasvaneen kuin vähentyneen. Suomalaisten tuntemus itäisestä Euroopasta on
keskimäärin varsin vähäistä, erityisesti suhteutettuna siihen, kuinka paljon
ja monin tavoin lähemmäs meitä alue on tullut Berliinin muurin murtumisen jälkeisinä parina vuosikymmenenä.
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Suomalaisten kontaktit ja yhteistyö ovat lisääntyneet käytännössä kaikilla sektoreilla taloudesta ja politiikasta kulttuurin ja matkailuun. Erityisen merkittävää myös Suomen kannalta on alueen maiden tiivistyvä
yhteistyö EU:n kanssa ja siihen liittyminen. EU:n puitteissa Suomen on
välttämättä osattava ja haluttava toimia yhteistyössä muiden, myös uusien
ja tulevien, jäsenvaltioiden kanssa.
EU:ssa erityisesti pienten maiden on tärkeää hakea yhteistyökumppaneita, jotta oma ääni saadaan kuuluviin. Monissa kysymyksissä alueelliset
yhteistyömallit ovat yhä voimissaan. Suomelle merkityksellisten Pohjoismaisten yhteistyömallien rinnalla esimerkiksi Itämeren alueen maiden
yhteistyö, jossa myös IKEBB-maita on mukana, on kasvanut merkittävästi
esimerkiksi ympäristökysymyksissä.
Samaan aikaan alueellisten yhteistyörakenteiden rinnalla asiakohtaiset
kumppanuudet ovat lisääntyneet, esimerkkinä vaikkapa Suomen ja Hollannin lisääntynyt yhteistyö talouspoliittisissa kysymyksissä, erityisesti
eurokriisin puitteissa. On varsin mahdollista ja pikemminkin todennäköistä, että IKEBB-alueelta löytyy yhä useammin Suomelle merkityksellisiä niin talous- kuin poliittisia yhteistyökumppaneita.
Yhteistyö ja alueen haasteet vaativat asiantuntemusta

Yhteistyön ja kanssakäymisen lisääntyminen johtaa yksiselitteisesti asiantuntemuksen tarpeen lisääntymiseen. Näin ollen suomalaisten on panostettava myös IKEBB-alueen maiden tuntemukseen. Meidän on huomattavasti helpompi ymmärtää nykyisten ja tulevien EU-kumppaneidemme
poliittisia ja muita valintoja, mikäli me ymmärrämme näiden maiden kulttuurisesta ja historiallisesta kokemuksesta kumpuavia voimia, jotka vaikuttavat niiden näkemykseen tulevaisuudesta ja siten suoraan heijastuvat tämän päivän toimintaan.
Valitettavan usein monet IKEBB-alueen maista ovat nousseet esiin Suo
messa verrattain negatiivisessa valossa. Ongelmia ovat aiheuttaneet esimerkiksi alueelta tulleiden romanien liikkeet ja niihin liittyvät lieveilmiöt,
taloustiikereiden kynsien tylsistyminen, poliittiset skandaalit, korruptio ja
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Alueasiantuntemusta hyödyntämällä
voidaan jopa ennaltaehkäistä
mahdollisia kriisitilanteita tai ainakin
vaikuttaa niiden laajuuteen ja syvyyteen.
järjestäytynyt rikollisuus. Lisäksi Jugoslavian hajoamisen jälkimainingit
kuten Kosovon itsenäisyyteen liittyvien kiistojen tai Bosnia-Hertsegovinan
sisäisten ristiriitojen jatkuminen pitävät yhä poliittista epävakautta yllä
Kaakkois-Euroopassa.
Monet näistä ilmiöistä ovat suoraan johdettavissa sosialismin jälkeisestä rajusta muutosprosessista, joka alueella on yhä monin tavoin käynnissä. Alueasiantuntemus parantaa mahdollisuuksiamme ymmärtää näitä
ilmiöitä, varautua ja mahdollisesti vaikuttaa niihin. On selvää, että alueen
ennakoitavuuden lisääntyminen on merkittävä etu niin suomalaisessa kuin
eurooppalaisessa mittakaavassa.
Alueosaamisen kautta myös strategisen suunnittelun edellytykset paranevat merkittävästi. Parhaimmillaan alueosaaminen kytkeytyy kiin
teästi yhteiskunnallisiin päätöksentekoprosesseihin. Sitä hyödyntämällä
voidaan jopa ennaltaehkäistä mahdollisia kriisitilanteita tai ainakin
vaikuttaa niiden laajuuteen ja syvyyteen. Vähimmilläänkin alueasian
tuntemuksen myötä potentiaalisten kriisien logiikka ja mahdolliset ulospääsytiet ymmärretään paremmin.
Alueellisten toimintadynamiikkojen tuntemus antaa edellytykset vastata erilaisiin haasteisiin. EU asettaa Suomen sellaiseen viitekehykseen,
jossa kumppaneiden syvällinen tuntemus antaa meille selvän edun oman
toimintamme suunnitteluun. Tämä ei koske tietenkään ainoastaan politiikkaa vaan pätee yhtä lailla liiketoiminnassa, kulttuuriyhteistyössä kuin
muillakin sektoreilla.
Talouden toimintamekanismit ja liiketoimintakulttuuri ovat IKEBBalueella yhä muutoksessa. Monet yritykset ovat tulleet maitojunalla takaisin, koska eivät ole osanneet toimia alueella joko toimintaympäristön
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monimutkaisuuden tai vaikkapa korruption aiheuttamien ongelmien vuoksi. Yhtenä viimeisimmistä tapauksista voidaan mainita TeliaSoneran toimilupiin Uzbekistanissa liittyneet sotkut, joihin liittyneessä mediatiedotteessa
yhtiö totesi olleensa liikkeellä ilman asianmukaista alueosaamista.
Kielitaitoa ja substanssiosaamista
sopivassa suhteessa

Venäjä-osaamisen kohdalla kielitaidon merkitystä korostetaan yhtenä keskeisimmistä alueasiantuntemuksen työkaluista. Sama pätee jossain määrin
myös IKEBB-maihin, mutta kielitaidon painoarvo on kuitenkin hieman
pienempi, tai vähintäänkin erilainen. IKEBB-alueella on kyse pienistä tai
verrattain pienistä (puola ja ukraina) kielistä. Ei voida odottaa, että alueeseen keskittyneet asiantuntijat osaisivat aktiivisesti useampaa kuin yhtä
tai kahta alueen kieltä. Passiivisen kielitaidon merkitys esimerkiksi uutisseurannassa on kuitenkin suuri.
Kielellisesti heterogeenisella alueella etusijalle nousevat tieteellinen ja
alueellinen substanssiosaaminen. Substanssiosaaminen viittaa paitsi tieteenalakohtaiseen, teoreettiseen ja menetelmälliseen osaamiseen, myös tietyn tutkimustematiikan syvälliseen hallintaan alueellisessa kontekstissa.
Alueasiantuntijuus tarkoittaa ensisijaisen kohdemaan historian, kulttuurin, politiikan, talouden jne. syvällisen ja monipuolisen tuntemuksen
lisäksi myös naapurimaiden tai paremminkin -alueiden verrattain hyvää
tuntemusta. Tämä on esimerkiksi IKEBB-alueella tärkeää paitsi maiden
suhteellisen pienuuden ja tiiviiden yhteyksien vuoksi, myös siksi, että useilla kysymyksillä on rajat ylittäviä ulottuvuuksia – oli sitten kyse poliittisista pyrkimyksistä tai ympäristökysymyksistä. Alueasiantuntijuuden avulla
kyetään havaitsemaan ja arvioimaan eri ilmiöitä, suhteuttamaan ne ja asettamaan ne oikeaan kontekstiinsa – samoin pystytään huomioimaan naapurimaiden erilaisuus mutta myös yhtenevät intressit.
On yhteiskunnallisesti tärkeää, että Suomessa koulutetaan monitieteisiä
ja kielitaitoisia alueasiantuntijoita ja tehdään huipputason aluetutkimusta.
Aidon monitieteisyyden turvaamisen ja resurssien tehokkaan käytön kan109
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nalta on tärkeää, että yliopisto-, tiedekunta- ja laitostasolla tehdään tässä
yhteistyötä. Myös yliopistojen eri sidosryhmien näkemykset tulevaisuuden
tiedontarpeista ovat tärkeitä opetuksen kehittämisessä.
Laaja-alainen ja sektorienvälinen yhteistyö on keskeisessä roolissa paitsi kehittämisessä myös asiantuntijatiedon ja tutkimuksen hyödyntämisessä.
Onkin tärkeää löytää keinoja lisätä yliopistojen, päätöksentekijöiden, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta. Aluetutkimuksen
merkittävimpiä vahvuuksia onkin juuri akateemisen ja soveltavan tutkimuksen luonteva yhdistäminen: aluetutkimus muuntuu luontevasti yhteiskunnallisesti sovellettavaksi alueosaamiseksi. Aluetutkimuksen ja -osaamisen
hyödyntäminen Suomelle läheisillä ja poliittis-taloudellisesti merkittävillä
Euroopan alueilla on yhä riittämättömästi käytetty mahdollisuus.

aivoriihen antia
kolme tehokasta tapaa jakaa
Venäjä-tutkimusta ja tietoa:

1. Venäjä-osaamisen messut
2. Venäjää koskeva tietopaketti opiskelijoille
3.	Lisää Venäjää koskevaa täydennyskoulutustarjontaa

4
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Koska Balkan ei ole käsitteenä neutraali eikä maantieteellisesti täysin yksiselitteinen, on alueen
täsmällinen määritteleminen hankalaa. Tässä yhteydessä määrittelyä on yksinkertaistettu selkeyden
vuoksi. Tarkemmin asiasta esim. Järvinen, Jouni & Lindstedt, Jouko (toim.) Itä-Eurooppa matkalla
länteen: Itäisen Keski-Euroopan, Baltian ja Balkanin historiaa ja politiikkaa. Helsinki: Gaudeamus, 2011.
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Uuden itäisen Euroopan
kohtaaminen kaipaa
kulttuurikameleontteja
niina tenhio

Korkeakoulujen tulee lisätä keskinäistä
yhteistyötä ja luovia ratkaisuja
kansainvälistymiseen, jotta korkeakoulutettujen
monipuolinen työllistyminen globaaleille
työmarkkinoille on ylipäänsä mahdollista,
kirjoittaa Niina Tenhio, joka toimii
alueasiantuntijana kansainvälisen työnantajan
palveluksessa Länsi-Balkanilla.

S

en jälkeen kun portit Itä-Berliinistä länteen avattiin, entisen
Itä-Euroopan ”uudet” valtiot ovat kehittyneet eri suuntiin hämmentävän eri tahtiin. Euroopan sisälle on syntynyt uudenlaisia
yhteenliittymiä, ja maat, joiden on lännestä käsin katsottu olevan
liitossa keskenään, ovatkin hakeneet partnereita uusista suunnista. Hyvä esimerkki tästä on Baltia: EU-Viro hakee poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti tukea Pohjoismaista, Latvia katsoo kumppaneidensa löytyvän pikemminkin Saksasta ja Puolasta, kun taas Liettua
suhtautuu Baltian maista neutraaleimmin itäisiin slaavinaapureihin ValkoVenäjään, Ukrainaan ja Venäjään.
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Itäisen Euroopan hajautuminen muuttaa
alueasiantuntijuutta

Balkanille viitisen sataa vuotta kestänyt Osmanien valtakausi on jättänyt
huomattavasti vahvemman kulttuurisen jäljen kuin sosialistinen Jugoslavia, jonka lipun alla yhdistyivät yhdeksi tilkkutäkiksi Habsburgien valtakunnan eteläiset osat ja Osmani-imperiumin koilliskolkka. Jugoslavian
hajoaminen sotaisasti hidasti seuraajavaltioiden kehitystä, mutta nyt on
jälleen palattu vanhaan järjestykseen: etnisesti yhtenäisin ja taloudellisesti
kehittynein Slovenia on ollut Euroopan Unionin jäsen jo vuodesta 2004,
sodassa ryvettynyt Kroatia tulee seuraamaan perässä heinäkuussa 2013, ja
muut ovat jonossa. Taloudellisesti kehittymättömin Kosovo tosin odottaa
vielä itsenäisyytensä täysimääräistä kansainvälistä tunnustamista, mutta
kaikkien katse on silti pääsääntöisesti Euroopassa.
Tšekki, Slovakia ja Puola kuuluvat kaikki itäiseen Keski-Eurooppaan,
mutta silti Slovakia on maista ainoana ponnistanut eurokuntoon. Jos historiallinen ja kulttuurillinen tarkastelu ulotetaan koskemaan koko sitä aikaa,
kun jokseenkin sivistynyttä kulttuuria on Euroopassa ollut olemassa, noin
viisikymmentä vuotta sosialismia on lopulta lyhyt ajanjakso.Tätä monenkirjavaa taustaa vasten on helpompi ymmärtää, miksi Euroopan unioniin
2000-luvulla mukaan tulleet jäsenvaltiot, mukaan lukien mahdolliset tulevat jäsenvaltiot Länsi-Balkanilla, ovat niin erilaisia keskenään.
Tästä valtioiden, kulttuurien ja järjestelmien erilaisuudesta johtuen alueasiantuntija5 joutuu miettimään nimikettään. Minkälainen alue
asiantuntija on mahdollista olla, kun alueet muuttuvat koko ajan? Alueasiantuntija voi liittää tittelinsä eteen sen alueen tai osaamisalueensa,
minkä tuntee parhaiten, ja osaamisensa rajoissa modifioida vastaamaan
parhaiten sitä tehtävää, mitä varten häntä ollaan mahdollisesti palkkaamassa. Tällaisia etuliitteitä voivat olla Keski-Aasian tai Mustanmeren
alueen asiantuntija (=Bulgaria, Romania, Ukraina, ym.), siirtymätalouksien asiantuntija (= siirtymätalouksille tyypillisen kehityksen asiantuntija
maasta ja alueesta riippumatta), tai balkanilaisen kulttuurialueen asiantuntija (= Kreikka, Albania, Kosovo, Etelä-Serbia, Bulgaria, Romania).
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Euroopan rajat venyvät

Euroopan unionin laajentuessa kaupankäynti hoituu yhä useammin englanniksi, ja EU-jäsenyys yhtenäistää lakien lisäksi myös yhteiskuntia. Suurempi liikkuvuus työn ja opintojen perässä lisää kansalaisten kansainvälistä
kokemusta. Poliittisen Euroopan raja liikkuu yhä idemmäksi: talouskriisi
on entisestään lisännyt tarvetta uusille kumppaneille, ja Länsi-Euroopan
on talousvaikeuksien keskellä pakko niellä Turkin, Keski-Aasian ja Kaukasuksen maiden kasvava taloudellinen ja maailmanpoliittinen merkitys.
Taloudellisesti historiallinen käänne on jo tapahtunut: euroalueen talouskriisin keskellä Viro on euromaista ainoa, jonka talous on plussan puolella ja velkataakka euromaiden pienimpiä. Turkki on siirtynyt kehitysavun
vastaanottajasta kehitysyhteistyön rahoittajaksi. Myös Suomella on selvää
kiinnostusta lisätä yhteistyötä Mustanmeren ja Keski-Aasian maiden kanssa, mutta meiltä puuttuu noiden alueiden asiantuntemus lähes kokonaan.
Keski-Aasia on uusi itäinen Eurooppa.
Nykyisellään suomalaisen korkeakoulujärjestelmän, etenkin yliopistojärjestelmän, vahvuus on juuri se joustavuus, mikä mahdollistaa erilaisten
alueasiantuntijoiden pätevöitymisen koulutuksen ja harjoittelu- sekä työmahdollisuuksien kautta. Suomessa ei tarvita nyt eikä tulevaisuudessakaan
esimerkiksi Baltian alueen asiantuntijoiden armeijaa. Sen sijaan kaikilla
työelämän eri osa-alueilla tarvitaan ja tullaan tarvitsemaan useita suomalaisia alueasiantuntijoita, joiden erityisosaamisalueet ja profiilit ovat keskenään hieman erilaisia – uusia, nousevia alueita unohtamatta.
Kansainvälistyä voi monin tavoin

Maailman korkeakouluista valmistuu joka vuosi valtava määrä osaavia ja
innokkaita nuoria ammattilaisia. Suomalaiset korkeakoulutetut kilpailevat globaaleilla työmarkkinoilla. Meillä on tehokas ja luotettava maine
työntekijöinä, mutta päästäksemme todellisille johtopaikoille kansainvälisissä yrityksissä ja järjestöissä meidän täytyy tiedostaa omat vahvuutemme ja tuoda ne selvästi esiin monenlaisissa verkostoissa. Selkeä kansallinen
113

VIE osaaminen yhteiskuntaan

Tutkintorakenteeseen täytyy
sisällyttää kansainvälistymistä ja
työkokemusta tukevia elementtejä,
koska kenttäkokemus on välttämätön
osa asiantuntijaksi kasvamista.

strategia suomalaisen asiantuntemuksen lobbaamiseksi meiltä puuttuu,
vaikka yksittäiset suomalaiset maailmalla jo tukevatkin toisiaan.
Monipuolisen kieli- ja kulttuuritaidon – alueasiantuntijuuden – ei
tarvitse tulla kalliiksi. Suomalaisilla korkeakouluilla on tälläkin hetkellä opiskelijavaihto- ja yhteistyösopimuksia mitä eksoottisimpiin maailman maihin, mukaan lukien Keski-Aasian maat ja Turkki. Ongelma
on, että opiskelijat eivät useinkaan käytä heille tarjottuja kansainvälistymismahdollisuuksia. Syitä on monia: arkuus, kielitaidon puute, epävarmuus toimeentulosta tai uusi tehokasta valmistumista vaativa yliopistolaki.
Opinnot tai työharjoittelu ulkomailla usein hidastavat opiskelijan valmistumista, mutta ulkomailla hankitut kokemukset, kielitaito ja verkostot painavat työelämän vaakakupissa nopeaa valmistumista enemmän.
Suomalaiseen korkeakouluun palkattu harvinaisen kielen opettaja auttaa
kouluttamaan yhden maan tai alueen asiantuntijoita, mutta kielitaito yksin ei tee alueasiantuntijaa. Pelkkä vieraileva kielenopettaja ei mahdollista
riittävän laajaa erikoistumisaluetta koskevien tietojen ja taitojen hankintaa.
Päinvastoin, jos kustannussyistä opiskelijat ohjataan opiskelemaan mahdollisimman suuri osa tutkinnostaan vain yhden opettajan ohjauksessa, asiantuntijuuden mahdollisuuksien kirjo kapenee. Monialaisuuteen ja pedagogisiin taitoihin tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota vierailevia opettajia
valitessa, kun tavoitteena on kouluttaa monipuolisia alueasiantuntijoita.
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Yksittäisen luennoitsijan sijaan kannattaisi tukea suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymistä ja monipuolisen kieli- ja alueosaamisen
hankkimista lisäämällä resursseja opintojen ohjauksessa, uraohjauksessa sekä
erilaisissa kansainvälistymistä tukevissa palveluissa. Kansainvälistymiseen on
monia keinoja: korkeakoulut eri maissa voivat järjestää yhteisiä verkkokursseja tai ottaa vaihto-opiskelijoita verkkokursseilleen, opiskelijaryhmät voivat
järjestää vierailuita ja opintomatkoja, seminaareihin ja konferensseihin on
mahdollista lähettää myös maisterivaiheen opiskelijoita.
Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä on roimasti
lisättävä ja monipuolistettava. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan joustavia ja keskenään erilaisia osaajia. Opiskelijalle täytyy tehdä mahdolliseksi
omintakeisen osaamispaketin kokoaminen yhden tutkinnon sisällä ilman
useiden vuosien ylimääräisiä tai päällekkäisiä opintoja eri korkeakouluissa.
Luovuus ja innovatiivisuus
tarvitsevat tilaa ja tukea

Jotta korkeakoulujärjestelmämme synnyttää ammattitaitoisia ja kansainvälisesti haluttuja suomalaisia osaajia myös tulevaisuudessa, järjestelmä on säilytettävä monipuolisena ja joustavana. Samaan aikaan sitä täytyy kuitenkin
aktiivisesti kehittää. Jotta korkeakoulujärjestelmämme kannustaisi niin opettajia kuin opiskelijoitakin olemaan innovatiivisia, täytyy opetusmenetelmien
tarjota valmiiden ratkaisujen sijaan erilaisia oppimispolkuja erilaisille oppijoille: tutkimusten mukaan me kaikki opimme paitsi lukemalla ja kirjoittamalla, myös kuuntelemalla ja puhumalla, liikkumalla ja mallintamalla.
Nykyinen näennäistä tehokkuutta palkitseva korkeakoulujen rahoitusjärjestelmä rankaisee opettajia ja opiskelijoita, jotka haluaisivat käyttää
enemmän aikaa harvempien asioiden omaksumiseen. Suurempi joustavuus
järjestelmässä ja paremmin resursoitu tukiverkosto (opintojen ohjaus, mentorointi, verkostoitumisen tukeminen) yhdessä tuottaisivat luovempia ja
kypsempiä asiantuntijoita. Tutkintorakenteeseen täytyy sisällyttää kansainvälistymistä ja työkokemusta tukevia elementtejä, koska kenttäkokemus
on välttämätön osa asiantuntijaksi kasvamista. Teknologia mahdollistaa
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jo opiskelun omaan tahtiin, mutta samalla verkostoituen – ja etäopettajaksi voidaan palkata myös huippuasiantuntija toiselta puolen maailmaa.
Tämä on paitsi kustannustehokasta, myös ekologista. Luova ja innovatiivinen ajattelutapa ei vaadi lisäresursseja.

Aivoriihen antia
Kolme Venäjän ja itäisen Euroopan
asiantuntijan tärkeintä taitoa

1. Kielitaito ja kulttuurintuntemus
2. Oikea asenne ja joustavuus
3. Oman alan substanssiosaaminen
Jokeri:
Laulutaito yhdistettynä vahvaan fysiikkaan

5
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Alueasiantuntijuudella tarkoitetaan koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittuja tiettyä aluetta
(maantieteellistä tai muuten määriteltyä) koskevia tietoja ja taitoja, jotka ammattilaisasiantuntija yhdistää
substanssiosaamiseensa. Lisää aiheesta teoksessa ”Vie osaaminen kartalle”, OVET-hanke, 2012.

VIE osaaminen yhteiskuntaan

Muuttuva geopolitiikka ja
arktisen alueen haasteet
lassi heininen

Arktiseen alueeseen liittyy valtava potentiaali
ja suuria haasteita. Arktisen osaamisen ja
Venäjä-tuntemuksen yhdistäminen on kovaa
kansainvälistä valuuttaa, toteaa dosentti
Lassi Heininen Lapin yliopistosta.

M

aapallon pohjoisimpien alueiden geo- ja turvallisuus
poliittinen tilanne on vakaa ja rauhanomainen, kiitos alueen
valtioiden, alkuperäiskansojen ja muiden toimijoiden laajan
yhteistyön. Kansainvälisellä akateemisella yhteistyöllä on
keskeinen rooli poliittisen vakauden vahvistamisessa ja alueellisen yhteistoiminnan syventämisessä. Jo 1980-luvulla korostettiin kansainvälisen ympäristöyhteistyön merkitystä: pohjoisten merien ympäristöongelmat olivat vakavia, kärjessä ydinturvallisuus ja kaukokulkeutuvat
ilman- ja vedensaasteet.
2010-luvulla arktisen alueen kansainvälispoliittista tilaa hämmentää,
joskaan ei vielä hallitse, eräänlainen dualismi. Vastakkain ovat kansain
väliseen yhteistyöhön pohjaava alueellinen vakaus ja kasvava arktisten alueiden luonnonvaroihin ja uusiin merireitteihin kohdistuva globaali paine.
Yksi tämän vaiheen alkusysäyksistä oli venäläisen retkikunnan sukellus
Pohjoisnavan aliseen merenpohjaan kesällä 2007. Tieteellinen tutkimussukellus ylipolitisoitui sen jälkeen kun Kanadan ja Tanskan hallitukset provosoituivat ja kansainväliset tiedotusvälineet raportoivat siitä varsin yksi-
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oikoisesti. Kyse ei kuitenkaan ole uusista uhkakuvista vaan merkittävästä
geopoliittisesta, taloudellisesta ja ympäristöllisestä muutoksesta, jonka keskeiset indikaattorit ovat nopeasti etenevä ilmastonmuutos ja globalisaatio
sekä niiden luoma epävarmuus alueen asukkaiden ja yhteisöjen keskuudessa.
Meneillään oleva moniulotteinen muutos koskee pitkälti arktisen alueen
ja muun maapallon välistä suhdetta, mistä osoituksena ovat kasvava kiinnostus arktista aluetta ja sen luonnonvaroja, erityisesti energiavaroja, kohtaan sekä alueen valtioiden taloudellisten ja kansallisten intressien korostuminen. Viime vuosien kehitys osoittaa myös sen, että arktisesta alueesta on
tullut uudella tavalla geopolitiikan strateginen kohdealue ja sen merkitys
maailmanpolitiikassa on kasvussa. Tämä näyttäytyy yhtäältä Venäjän ja Yhdysvaltain alueelle sijoittamina ydinasejärjestelminä, energiaturvallisuuden
korostumisena ja ympäristöturvallisuuden nousuna valtiosuvereniteettia
koskevalle asialistalle. Toisaalta tämä näyttäytyy konstruktivistisena näkemyksenä luonnon ja kulttuurin monimuotoisuuden sekä tieteen, perinteisen tiedon ja innovatiivisuuden kasvavasta merkityksestä. Arktisella alueella
ja sen ympäristöllä on kasvava merkitys kaukokulkeutuvien saasteiden ja
ilmastonmuutoksen tutkimuksen kohdealueena niin arktisten valtioiden
kuin kansainvälisen tiedeyhteisön tutkimusintresseissä.
Tutkimus, tietotaito ja teknologia Suomen
ja Venäjän arktisissa strategioissa

Suomen ja Venäjän, kuten muiden arktisen alueen valtioiden, geopoliittinen asema pohjoisilla alueilla on muuttunut ja on edelleen muutoksessa. Kolonialistisesta politiikasta sekä geostrategisesta sotilaspolitiikasta on
siirrytty hienovaraisempaan ja ihmisläheisempään valtiopolitiikkaan, jota
ei-valtiollisten toimijoiden aktiivisuus edistää. Tämä näkyy ympäristönsuojelun korostamisena, tiivistyneenä kansainvälisenä yhteistyönä ja alkuperäiskansojen huomioimisena.
Erityisesti merijäätä sulattava ilmastonmuutos ja kansainvälisen huomion lisääntyminen on nostanut monessa Pohjoisen jäämeren rannikkovaltiossa huolen valtiosuvereniteetista. Konkreettinen osoitus arktisten
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valtioiden kansallisten intressien vahvistumisesta on se, että ensimmäistä
kertaa kaikki alueen valtiot – Venäjä ensimmäisten ja Suomi viimeisten
joukossa – ovat laatineet ja hyväksyneet kansallisen arktisen strategian
prioriteetteineen ja tavoitteineen.
Kesällä 2010 julkistetussa arktisessa strategiassaan Suomi määrittelee
neljä keskeistä tavoitetta, jotka ovat hauras arktinen luonto ja ympäristötutkimus, taloudellinen toiminta ja siihen liittyvä osaaminen ja tietotaito,
kuljetus, infrastruktuuri ja merenkulun turvallisuus sekä alkuperäiskansat ja heidän asemansa vahvistaminen. Suomen strategia on varsin laajaalainen ja kunnianhimoinen. Taloudellista toimintaa, erityisesti yhdistyneenä tietotaitoon, priorisoidaan selkeästi. Tämä vastaa pitkälti Suomen
pitkäaikaisia intressejä pohjoisessa ja kuvastaa liike-elämän ajattelua alueellisesta (taloudellisesta) kehityksestä. Rohkeampaa olisi kuitenkin ollut
sisällyttää ympäristö ja taloudellinen toiminta saman sektorin sisään ja
yhdistää niihin tutkimus, varsinkin kun korostetaan ympäristöarvoja ja
ilmastonmuutoksen merkitystä.
Strategia määrittelee ensimmäisen kerran, että Suomi on arktinen maa
ja kansainvälinen arktinen huippuosaaja. Se myös selkeästi korostaa sekä
koulutuksen, tutkimuksen, teknologian ja tietotaidon tärkeyttä että luonnonvaroihin liittyvän osaamisen, tutkimuksen ja tuotekehittelyn merkitystä. Strategia painottaa Arktisen neuvoston asemaa ensisijaisena arktisten
asioiden yhteistyöfoorumina ja Euroopan unioni mainitaan globaalina toimijana, joka on tunnustanut arktisen alueen merkityksen. Samalla tuodaan
esille, että pohjoisten alkuperäiskansojen, erityisesti saamelaisten, oikeudet
ovat yksi Suomen ihmisoikeuspolitiikan painotuksista. Yhteenvetona voi
todeta, että Suomen strategia korostaa arktisen alueen vakauden, rauhanomaisuuden ja monenkeskisen kansainvälisen yhteistyön suurta merkitystä.
Syyskuussa 2008 hyväksyttiin Venäjän federaation arktinen politiikka, jolloin Venäjä palasi kansainvälisen yhteistyön ja geopolitiikan kartalle
johtavana arktisena ja arktista tutkimusta tekevänä maana. Prioriteettien
joukossa on mm. valtion intressien turvaaminen pohjoisten merialueiden
jaossa sekä meri- ja ilmateiden käytössä, pohjoisten alueiden sosiaalis
taloudellinen kehitys, alkuperäiskansojen elämänlaadun parantaminen
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sekä tieteellisen tutkimuksen ja infrastruktuurin vahvistaminen. Venäjän
arktinen politiikka sisältää sotilaallisen turvallisuuden ja määrittelee arktisen alueen rauhan ja yhteistyön vyöhykkeeksi. Mm. Arktinen neuvosto ja
Barentsin neuvosto sekä EU:n ja Venäjän kumppanuus mainitaan olennaisina kansainvälisinä yhteistyön foorumeina.
Mielenkiintoista on todeta, että Suomen ja Venäjän kansallisissa politiikoissa tieteellinen tutkimus, tietotaito ja teknologia ovat vahvasti esillä,
sillä ne on määritelty keskeisiksi tavoitteiksi. Siten ei olekaan ihme, että
tutkimus ja teknologia ovat keskeisessä asemassa vuonna 2010 alkaneessa
Suomen ja Venäjän arktisessa kumppanuudessa.
Yhteenvetona voi todeta, että Venäjän valtionpolitiikka arktisilla alueilla
on nähtävä pragmaattisena jatkona presidentti Putinin sisä- ja talouspolitiikalle, jonka pyrkimyksenä on taata taloudellispoliittinen vakaus federaation
alueella ja vahvistaa Venäjää johtavana arktisena valtiona. Tässä tutkimuksella ja kehittyneellä teknologialla on suuri merkitys.
Arktiset Suomen ja Venäjän strategiat vertailussa

Kun katsotaan eri maiden arktisia strategioita, on niissä kiinnostavia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Ensinnäkin, kaikki arktisen alueen maat tunnustavat alueella vallitsevan vakauden ja rauhan suuren merkityksen. Viisi
rannikkovaltiota, Venäjä mukaan lukien, korostavat suvereniteettiaan ja
kansallista puolustustaan, kun taas Islanti, Ruotsi ja Suomi tyytyvät korostamaan monenkeskisen kansainvälisen ja rauhanomaisen yhteistyön merkitystä turvallisuuden lisääjänä. Tässä kohtaa Suomen ja Venäjän strategiat
eroavat merkittävästi toisistaan.
Jokaisen arktisen valtion politiikka korostaa arktisen alueen suurta taloudellista ja liiketoimintapotentiaalia. Keskiössä ovat sekä fossiiliset energiavarat että uusiutuvat luonnonvarat. Taloudelliseen toimintaan kiinteästi
liittyvä kuljetus, useimmiten merikuljetus, on keskeinen prioriteetti Islannilla, Suomella, Venäjällä ja Yhdysvalloilla, joista Islanti ja Venäjä mainitsevat myös ilmailun. Täten taloudellisessa kehityksessä ja kuljetuksessa Suomen ja Venäjän intressit ovat paljolti samansuuntaiset.
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Lähes kaikkien maiden strategiat määrittelevät ympäristön ja ympäristönsuojelun, ilmastonmuutos mukaan lukien, selkeäksi prioriteetiksi. Venäjän ja Yhdysvaltain politiikoissa se on mainittu yhtenä tavoitteena. Ilmeisestä tärkeyden määrittelyerosta huolimatta voi todeta, että Suomi ja Venäjä
korostavat, että ympäristö ei ole erillinen sektori vaan kuuluu laajempaan
kokonaisuuteen. Kaikkien valtioiden, siis myös Suomen ja Venäjän, strategiat korostavat meriturvallisuuden ja luonnonvarahallinnan merkitystä.
Kaikki strategiat mainitsevat inhimillisen ja sosiaalisen ulottuvuuden.
Suomen ja Venäjän strategiat mainitsevat myös pohjoiset alkuperäiskansat
ja korostavat niiden oikeuksia. Niin ikään tieteellinen tutkimus ja tieto/
tietotaito on mainittu kaikissa strategioissa joko prioriteettina tai keskeisenä tavoitteena. Esimerkiksi Venäjän valtionpolitiikassa teknologinen kyvykkyys on listattu prioriteetiksi, ja Suomen strategia korostaa maan omaa
teknologiapohjaista tietotaitoa.
Strategiat, koulutus ja tutkimus

Niin tieteen saavutuksia kuin teknologista tietotaitoakin voidaan käyttää
vastaamaan arktisen alueen globaalihaasteisiin ja vaalimaan sekä toteuttamaan kansallisia intressejä alueella. Suomalainen tutkimus ja koulutus
tukevat Suomen arktista strategiaa, ja vastaavasti venäläinen tutkimus ja
tiedeyhteisö tukevat Venäjän valtionpolitiikkaa arktisilla alueilla. Yhtymäkohtia löytyy arktisen kumppanuuden rakentamisen pohjaksi.
Arktisen alueen yliopistot aloittivat yhteistyönsä ja perustivat yhteisen
komitean 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Siitä lähtien ne ovat tehneet tiivistyvää yhteistyötä niin korkeakoulutuksessa kuin tutkimuksessa. Vuonna
2001 perustettu Arktinen yliopisto (University of the Arctic) on hyvä esimerkki. Vastaavasti Kansainvälinen arktinen tiedekomitea (International
Arctic Science Committee), yhteiskuntatieteilijöiden kansainvälinen yhdistys (International Arctic Social Sciences Association), Pohjoinen tutkimusfoorumi (Northern Research Forum) sekä kansainvälinen polaarivuosi
(International Polar Year) ovat oivallisia esimerkkejä tiiviistä tutkimusyhteistyöstä arktisella alueella ja pohjoisissa kysymyksissä. Arktinen tutkimus121
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Arktinen tutkimus- ja
korkeakouluverkosto on jo
olemassa. Nyt on tärkeää
vahvistaa yhteistyötä ja
tehostaa tieteidenvälistä
tutkimusta ja opetusta.

ja korkeakouluverkosto, tai oikeammin verkostot, on siis jo olemassa. Tästä
eteenpäin on erittäin tärkeää yhtäältä vahvistaa jo alkanutta yhteistyötä ja
toisaalta tehostaa tieteidenvälistä tutkimusta ja opetusta.
Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen tarve on merkittävästi laajentunut
ja kehittynyt kylmän sodan päättymisen jälkeen. Mahdollisuudet ja rakenteet tutkimuksen tekemiseen ja korkeakoulutukseen ovat paremmat kuin
1990-luvulla, mutta haasteet ovat suuremmat. Tarvitaan tieteidenvälistä
tutkimusta ja opetusta kansallisesti, niin Suomessa kuin Venäjällä, mutta samalla myös kansainvälisyyden merkitys korostuu entisestään. Tässä
avaintoimijoita ovat kansainväliset akateemiset järjestöt ja verkostot sekä
kansalliset yliopistot, tutkimuslaitokset, akatemiat ja opetusministeriöt.
Kansainvälisessä kontekstissa arktisen tuntemuksen ja Venäjän osaamisen yhdistäminen on kovaa valuuttaa, jonka soisi kiinnostavan niin opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita kuin tutkimuksesta ja korkeakoulutuksesta
päättäviä virkamiehiä ja poliitikkoja.
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Suomi Kaukasian ja
Keski-Aasian huippututkimusmaaksi
hanna smith

Entisen Neuvostoliiton maat ovat vaarassa
joutua konfliktien syöksykierteeseen, mutta
niissä on myös valtavasti potentiaalia. Suomen
tulisi tarttua haasteeseen ja panostaa alueen
tutkimukseen, kirjoittaa tutkija Hanna Smith
Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.

N

euvostoliiton hajoamisen jälkeen uusi Venäjä nousi painopisteeksi niin akateemisessa kuin soveltavassakin tutkimuksessa. Muuttuva Venäjä ja Venäjän haasteet kiinnostivat. Neuvostoliiton
hajoamisen yhteydessä syntyi Venäjän lisäksi kuitenkin neljätoista uutta itsenäistä valtiota. Niistä Baltian maat orientoituivat
vauhdilla länteen ja ottivat selvästi etäisyyttä muihin entisen Neuvostoliiton
maihin. Yksitoista valtiota jäi tutkimuksessa ja ulkopolitiikassa taka-alalle:
Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidžan, Kazakstan, Kirgisia, Uzbekistan, Turkmenistan ja Tadžikistan. Nyt kaksikymmentä
vuotta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen myös nämä maat ovat herättäneet
niin tutkijoiden kuin päätöksentekijöidenkin huomion. Maiden painoarvo
kasvaa lännessä EU:n ja Yhdysvaltojen ulko- ja kauppapoliittisten toimien
myötä. Venäjän lähialuepolitiikka on myös vaikuttanut EU:n ja Yhdysvaltojen suhtautumiseen entisen Neuvostoliiton alueisiin.
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Etelä-Kaukasia – jäätyneitä konflikteja

Etelä-Kaukasia on kolmen pienen – Armenia, Azerbaidžan ja Georgia –
mutta hyvin erilaisen valtion muodostama kokonaisuus. Maantieteellisesti
alue sijoittuu Euroopan ja Keski-Aasian väliin, ja se on monen kulttuurin ja uskonnon solmukohta. Itsenäistymisen jälkeen kaikki kolme EteläKaukasian valtiota ovat olleet haasteiden edessä. Kaikissa valtioissa on vielä
kesken valtion jälleenrakentaminen, demokratisoituminen, oikeusvaltion
lujittaminen, uskonnonvapauden turvaaminen ja taloudellisen kehityksen
eteenpäin vieminen. Kuten lähes kaikissa entisen Neuvostoliiton alueen
maissa demokratia, kestävä kehitys ja pysyvät poliittiset uudistukset eivät
ole toteutuneet siten kuin 1990-luvun alussa oletettiin. Yksi syy löytyy alueen sisäisistä konflikteista, joilla on pitkät historialliset juuret.
Etelä-Kaukasian maiden ja Euroopan Unionin kumppanuussopimukset
astuivat voimaan vuosituhannen vaihteessa, ja seuraavalla vuosikymmenellä maat olivat vahvasti osa EU:n naapuruuspolitiikkaa. Vuoden 2012 alussa
EU aloitti vapaakauppa-alueneuvottelut Georgian ja Armenian kanssa. Lisäksi Azerbaidžanin tuleva WTO-jäsenyys ja asema strategisena öljyntuottajana nostaa koko Etelä-Kaukasian alueen geopoliittista painoarvoa.
Azerbaidžanin ja Armenian välillä vallitsee edelleen syvä katkeruus ja epäluulo. Merkittävä syy tähän on Vuoristo-Karabahin konflikti, johon ei tunnu
löytyvän ratkaisua lukuisista yrityksistä huolimatta. Vuoristo-Karabahista
on tullut niin Armenian kuin Azerbaidžanin kansallisen identiteetin vahva
symboli. Sota maiden välillä päättyi tulitaukoon 1994, mutta rauhansopimus
on yhä solmimatta. Uuden sodan uhka on Etelä-Kaukasiassa vahvasti läsnä.
Armenian ja Turkin suhde on toinen potentiaalinen konflikti, mutta
myös mahdollisuus, joka voi tasapainottaa koko Etelä-Kaukasuksen kehitystä. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Turkki tunnusti Armenian itsenäisyyden, mutta maiden välille ei ole solmittu diplomaattisia suhteita. Suhteita
hiertää armenialaisten joukkomurha 1915, josta Armenia syyttää Turkkia.
Lisäksi Armeniassa koetaan, että maa on ohitettu öljyputki- ja infrastruktuuriprojekteissa. Turkin ja Armenian suhdetta on aika ajoin yritetty parantaa: vuonna 2008 Abdullah Gusta tuli ensimmäinen Turkin presidentti,
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Etelä-Kaukasia ja Keski-Aasia
ovat tärkeitä alueita myös Suomen
turvallisuuden ja mahdollisuuksien
kannalta. Siksi tarvitaan näiden alueiden
maakohtaista historian, kulttuurin,
politiikan ja yhteiskunnan tutkimusta.

joka on vieraillut Armeniassa. Tästä huolimatta Armenian ja Turkin raja on
edelleen yksi harvoista rajoista maailmassa, joka on suljettu täysin.
Georgia on Etelä-Kaukasian maista parhaiten tunnettu vuoden 2003
ruusuvallankumouksen ja vuonna 2008 Venäjän kanssa käydyn sodan
vuoksi. Georgian alueella on kaksi niin kutsuttua jäätynyttä konfliktia:
itsenäisiksi julistautuneet Etelä-Ossetia ja Abhasia. Vuoristo-Karabahin
lailla nämä Georgian jäätyneet konfliktit ovat iso este alueen tasapainoiselle kehitykselle ja turvallisuudelle.
Etelä-Kaukasia on alue, johon liittyy valtavasti potentiaalia, mutta
myös turvallisuusuhkia. Keskeinen geopoliittinen asema, ratkaisemat
tomat kysymykset sekä maiden valtiollisen identiteetin jäsentymättömyys kertovat siitä, että alueen tuntemukselle on tilausta. Suomessa EteläKaukasian asiantuntijat ovat vähissä eikä yliopistoissa ole tarpeeksi kursseja, jotka herättelisivät opiskelijoiden mielenkiintoa suuntautua juuri
Etelä-Kaukasian tutkimukseen.
Keski-Aasia – suuri tuntematon

Keski-Aasia on Suomessa monille tuntematon, ja harva suomalainen esimerkiksi osaa nimetä alueen maat saati tietää, millaisissa oloissa ihmiset
siellä elävät. Keski-Aasiaa käsittelevä uutisointi on usein negatiivista, ja
suurimmalta osalta toimittajia puuttuu alueen syvällinen tuntemus.
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Keski-Aasiaa on käsitelty pitkään yhtenäisenä alueena. Vasta viime vuosina alueen maita on alettu tarkastella viitenä erillisenä ja erilaisena itsenäisenä valtiona. Venäläisessä Keski-Aasian tutkimuksessa maita on perinteisesti käsitelty erikseen, mikä antaa Venäjälle huomattavasti vahvemman
lähtökohdan yhteistyölle Keski-Aasian maiden kanssa.
Keski-Aasian maista löytyy erilaisuuksien lisäksi myös yhtäläisyyksiä;
valtiollinen identiteetti lepää vahvasti yhden johtajan varassa. Kirgisia on
Keski-Aasian maista se, joka onnistui vaihtamaan pitkäaikaisen johtajan,
mutta niin kutsuttua tulppaanivallankumousta 2005 ei seurannut tasapainoinen demokratiakehitys. Kazakstanissa, Uzbekistanissa ja Tadžikistanissa
ovat presidentteinä edelleen samat miehet, Nazarbajev, Karimov ja Rahmon, kuin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Turkmenistanissa valta
vaihtui vuonna 2006, mutta maata pidetään Keski-Aasian totalitäärisimpänä valtiona. Keski-Aasian johtajien korkeat iät kertovat siitä, että alueella
tullaan näkemään monta uutta johtajaa lähitulevaisuudessa. Mihin suuntaan maitten kehitys silloin suuntautuu?
Keski-Aasiasta tuli Yhdysvaltojen tärkeä sotilaallinen kumppani WTCiskujen jälkeen. Ilman Keski-Aasian tukikohtia Afganistanin sodan huoltovarmuus olisi ollut huomattavasti heikompi. EU:ssa huomio kiinnittyi
Keski-Aasiaan Saksan puheenjohtajuuskauden aikana vuonna 2007, kun
aluetta koskeva strategia laadittiin. Sen jälkeen Keski-Aasia on koko ajan
noussut EU:n asialistalla niin talous-, energia- kuin turvallisuuskysymyksissäkin. Kazakstan on ensimmäinen Keski-Aasian maa, jonka kanssa EU
aikoo allekirjoittaa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen. Keski-Aasian
turvallisuus saattaa horjua vuonna 2014 YK-joukkojen vetäytyessä Afganistanista. Tämä epävarmuus saattaa heijastua myös Eurooppaan. Myös Kiina
ja Venäjä ovat kiinnostuneita Keski-Aasiasta laajasti.
Samalla kun Keski-Aasian merkitys ja kansainvälinen huomio aluetta
kohtaan on noussut, kiinnostus sitä kohtaan on kasvanut myös Suomessa.
Vuonna 2009 Kazakstanin Astanaan avattiin uusi Suomen suurlähetystö,
jonka vastuualueeseen kuuluu myös Kirgisia. Suomessa Keski-Aasian tutkimuksen ja tietoisuuden kasvattamiselle löytyy syitä myös kauppapoliittisesta näkökulmasta. Esimerkiksi Kazakstan on kaikista IVY-maista Suomen
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kolmanneksi tärkein vientimaa Venäjän ja Ukrainan jälkeen sekä toiseksi
merkittävin tuontimaa Venäjän jälkeen. Potentiaalia kaupan kasvulle löytyy.
Potentiaalia on, panostusta tarvitaan!

Etelä-Kaukasian ja Keski-Aasian tutkimukselle on tilausta. Tämä trendi
on jo aistittavissa kansainvälisissä tutkimuspiireissä sekä tilaustutkimuksessa. Kumpikaan alue ei ole helposti tutkittava. Jokaisella maalla on oma
kielensä, mutta kaikki maat ovat sen verran pieniä, ettei alueiden kieliä
helposti hakeuduta opiskelemaan. Venäjän kielen taito auttaa alkuun pääsemisessä, mutta on iso kysymys, kuinka kauan venäjän kieli on lingua
franca Keski-Aasiassa ja Etelä-Kaukasiassa.
Keski-Aasiaa ja Etelä-Kaukasiaa yhdistää yhteinen naapuri – Venäjä. Keski-Aasia ja Etelä-Kaukasia ovat historiansa saatossa olleet Venäjän
liitännäisiä tai muutoin riippuvaisia Venäjästä, vapaaehtoisesti tai vasten
tahtoaan. Keskinäisiä riippuvuussuhteita luotiin niin pitkään, että niistä ei
edelleenkään ole helppoa päästä eroon. Lisäksi Venäjä on viime aikoina aktivoinut omaa lähialuepolitiikkaansa. Presidentti Putinin tulevaisuuden visio
Euraasian Unionista saa niin kielteistä kuin myönteistäkin vastakaikua alueiden maissa. Samalla kuitenkin kansallisen identiteetin muodostamisessa
pesäeron tekeminen Venäjään on tärkeää. Miten alueiden maat tulevat suhtautumaan Venäjään? Onko länsi tai demokraattinen kehitys maille tärkeää?
Onko Kiina se valtio, josta hiljaa hivuttamalla tulee suurvalta Keski-Aasiassa? Miten Lähi-idän kärjistyneet suhteet, joissa myös Iranilla on merkittävä
rooli, tulevat vaikuttamaan Etelä-Kaukasian jännitteisiin?
Jotta näihin kysymyksiin voitaisiin antaa luotettavia vastauksia, tarvitaan maakohtaista historian, kulttuurin, politiikan ja yhteiskunnan tutkimusta – Suomessakin. Etelä-Kaukasia ja Keski-Aasia ovat tärkeitä alueita
myös Suomen turvallisuuden ja mahdollisuuksien kannalta.Suomalaisissa
tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa alueiden tutkimukselle pitäisi suunnata
korvamerkittyä rahoitusta, jotta kiinnostus alueisiin heräisi asiantuntijayhteisössä laajasti. Usein kiinnostus johonkin tiettyyn alueeseen tai aiheeseen herää inspiroivan kurssin kautta. Suomesta löytyy paljon opetusta
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Venäjään liittyen ja kurssikokonaisuuksia esimerkiksi Ukrainasta, mutta
Keski-Aasia ja Etelä-Kaukasia ovat jääneet taka-alalle.
Yliopistomaailman myllerryksessä niin Suomessa kuin muualla erikoistuminen ja fokusointi on trendikästä, mutta se mahdollistaa myös hyvät kilpailuasetelmat maailman huipulla. Suomen pitäisi panostaa erityisesti entisen Neuvostoliiton alueen maiden tutkimukseen. Maantieteelle
Suomi ei edelleenkään voi mitään eikä se monessa asiassa meitä auta, mutta entisen Neuvostoliiton huippututkimusmaana voisimme ottaa hyödyn
irti maantieteellisestä asemastamme.
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