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Lukijalle

lukijalle

K

äsissäsi on teos nimeltä Vie osaaminen kartalle – Venäjän
ja itäisen Euroopan alueasiantuntijuutta etsimässä. Ajatus
tämän kirjan kokoamisesta syntyi usean vuoden kuluessa,
keskustellessa kollegoiden, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteinen kokemus oli, että Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntemus on arvokasta ja kovalla työllä
hankittua osaamista, jota kuitenkin jopa asiantuntijoiden itsensä on joskus
vaikea tunnistaa ja arvostaa. Monella alan opiskelijalla on palo oppia tuntemaan syvällisesti oma erityisalueensa, mutta miten jalostaa tuo into menestykseksi työelämässä? Moni- ja poikkitieteinen osaaminen ei aina asetu
perinteiseen, kapeaan käsitykseen asiantuntijuudesta. Erot ovat kuitenkin
määritelmällisiä, eivät laadullisia.
Tämä teos hahmottaa alueasiantuntijuutta neljästä näkökulmasta.
Ensimmäisessä luvussa pohditaan käsitteen määrittelyn kautta sekä asiantuntijuutta yleisesti että erityisesti alueasiantuntijuutta. KT Sakari Saukkonen
taustoittaa asiantuntemuksen käsitettä korkeakoulutuksen näkökulmasta ja
7
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korostaa, että asiantuntemuksen luonteeseen kuuluu oman tietämyksen ja
osaamisen aktiivinen ylläpito ja kehittäminen. VTT Jouni Järvinen syventää
asiantuntijuuden käsitettä kohti alueasiantuntijuutta ja erityisesti Venäjän ja
itäisen Euroopan alueasiantuntijuutta. Hän myös perustelee tämän erityis
asiantuntemuksen merkitystä työelämässä.
Kirjan toisessa luvussa HuK Marjo Kauppinen ja FM Max Wahlström käsittelevät alueasiantuntijan keskeisiä työvälineitä, kieli- ja kulttuuriosaamista. He
pohtivat, millaisia välineitä kyseiset taidot ovat työelämässä ja minkälaisissa
erilaisissa tehtävissä niitä voi hyödyntää. FM Soili Lehto-Kylmänen pohtii tulevan alueasiantuntijan tärkeää siirtymävaihetta korkeakoulusta työelämään.
Entisiä opiskelijoitaan haastattelemalla Lehto-Kylmänen on kartoittanut työelämään astumiseen liittyviä vaiheita ja löytänyt tärkeitä askelmerkkejä, jotka
tulevan alueasiantuntijan ja häntä ohjaavan opettajan kannattaa tuntea.
Venäjän-kaupan konkarit FM Olavi Filppula ja KTT Veikko Kärnä käsittelevät alueasiantuntijalle keskeisen toimintakentän Venäjän muutoksia. Kärnä
rakentaa kaaren bilateraalikaupasta kapitalistiseen nyky-Venäjään ja kuvaa,
kuinka alueasiantuntijan toimintaympäristö ja sitä kautta myös itse alueasiantuntijuus on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Filppula
jatkaa siitä, mihin Kärnä lopettaa ja luo katseen eteenpäin: nouseviin aloihin
ja alueosaajan toimintakentän tulevaisuuteen.
Kirjan viimeinen luku muodostuu ytimekkäistä uratarinoista, jotka
tarjoavat välähdyksiä erilaisten alueasiantuntijoiden työstä. Mukaan on
valittu ihmisiä eri aloilta ja erityyppisistä tehtävistä. Näitä kaikkia moniosaajia yhdistää kiinnostus ja asiantuntemus liittyen Venäjään ja itäiseen
Eurooppaan. Se on heidän valttikorttinsa työelämässä.
Tämä kirja on koottu osana Euroopan sosiaalirahaston tukemaa Venäjän ja
itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoilla -hanketta (OVET). Kirja on suunnattu kaikille Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntemuksesta kiinnostuneille
8

lukijalle

ja myös alueasiantuntijuuden käsitettä laajemmin pohtiville. Teos antaa ajateltavaa korkeakoulujen henkilöstölle, työnantajille ja opiskelijoille.
Tämä kirja pyrkii pureutumaan Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijuuden ytimeen. Seuraavilta sivuilta selviää, mitä on Venäjän ja itäisen
Euroopan osaaminen, miten sitä voi työelämässä hyödyntää ja millaisia ovat
alueasiantuntijan toimintakenttä ja sen toimijat.

Helsingissä 8.12.2011
Kirjan toimittajat
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Mikä alueasiantuntija?
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Sakari Saukkonen on koulutukseltaan kasvatustieteiden tohtori, ja hän toimii

tutkimuskoordinaattorina Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa.
Saukkonen on työskennellyt useissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä. Hänen
erityisalueitaan ovat akateeminen asiantuntijuus ja korkeakouluopiskelijoiden uraohjaus.

asiantuntijuuteen
kasvaminen
korkeakoulutuksessa
sakari saukkonen

Perusta asiantuntijuudelle luodaan
korkeakoulutuksessa, yliopistoissa ja
ammattikorkeakouluissa. Asiantuntijuuteen
kasvaminen ei kuitenkaan lopu valmistumiseen,
vaan jatkuu koko työuran ajan. Tulevaisuuden
asiantuntija toimii verkostoissa, joissa ratkaisuja
etsitään tieteidenvälisesti ja vuorovaikutuksessa
verkoston muiden jäsenten kanssa.
12
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A

siantuntijuutta voidaan tarkastella yksilöllisestä, yhteisöllisestä tai institutionaalisesta näkökulmasta. Yksilön näkökulmasta kysymys on psyykkisistä, erityisesti kognitiivisista
ominaisuuksista, jotka mahdollistavat yksilöllisen taitavuuden. Yhteisön näkökulmasta asiantuntijuuteen sosiaalistutaan vuorovaikutuksessa yhteisön jäsenten kesken. Asiantuntijuus on lisäksi instituutio, yhteiskunnan rakenteellinen ominaisuus,
jossa tunnustetaan jonkin ryhmän erityinen asema ja asemaan perustuva
valta toimia tiettyjen kysymysten asiantuntijoina. Tässä artikkelissa asiantuntijuus määrittyy ensisijaisesti kahdesta ensimmäisestä näkökulmasta
kysymyksenä yksilön taitavuuden kehittymisestä yksilöllisen toiminnan ja
yhteisöllisen vuorovaikutuksen tuloksena.
Näkökulmaa asiantuntijainstituutiosta ei voi kuitenkaan kokonaan
sivuuttaa. On hyvä muistaa, että tiedon ja vallan yhteen kietoutuminen ja
jonkun tai joidenkin asiantuntijuuden tunnustaminen yhteiskunnassa on
valtaan liittyvä poliittinen kysymys: jotkut määritellään asiantuntijoiksi
ja jotkut toiset maallikoiksi.
Yksilöllisen asiantuntijuuden voidaan määritellä rakentuvan vahvasta
ammattispesifistä tietämyksestä ja taidosta soveltaa asiantuntemusta
käytännön ongelmien ratkaisuun. Lisäksi asiantuntija osaa säädellä toimintaansa, on tietoinen ajattelustaan ja toiminnastaan ja pystyy muuttamaan
niitä palautteen pohjalta. Asiantuntijuuteen kuuluu käsitteellinen oppiminen ja monimutkaisten ilmiöiden syvällinen ymmärtäminen. Asiantuntijuus
on yksilön jatkuvaa kehittymistä oman alansa tietäjänä ja taitajana, ja asian
tuntijoilla on myös sisäinen tarve ja halu itsensä kehittämiseen.
Yhteisöllisestä näkökulmasta asiantuntijuuteen liittyy yksilön kyky
oppia yhdessä toisten kanssa ja toisilta yhteisön jäsenenä. Se on kykyä toimia
maailmassa erilaisten tilanteiden vaatimusten mukaisesti. Yhteisöllisesti
13
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asiantuntijuus tarkoittaa tällöin ilmiöiden syvällistä ymmärtämistä asiantuntijayhteisön jakaman käsitteistön avulla. Tämän käsitteistön ja ymmärryksen oppiminen tapahtuu parhaiten sellaisissa työ- tai oppimisyhteisöissä,
joihin kuuluu asiantuntijuuden eri vaiheissa olevia henkilöitä. Erilaisten
asiantuntijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu yksilön kasvu noviisista todelliseksi asiantuntijaksi, mikä lisää yksilöllisiä toiminta
valmiuksia mutta kehittää myös asiantuntijakulttuuria.
Korkeakoulutusta
asiantuntijuuteen

On ollut tavallista puhua yhtäältä akateemisesta asiantuntijuudesta, jolloin viitataan yliopistokoulutukseen, ja toisaalta ammattikorkeakoulu
tuksen tuottamasta asiantuntijuudesta, jolloin tarkoitetaan enemmän
ammattitaitavuutta. Haluan kuitenkin nähdä korkeakoulutuksen enemmän kokonaisuutena kuin kahtia jakaantuneena. On tietenkin totta, että
ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutustavoitteet ja -sisällöt
poikkeavat yleisellä tasolla monin tavoin toisistaan. Kun ammattikor
keakoulujärjestelmää rakennettiin 1990-luvun puolivälissä, pohdinta
ammattitaidosta ja asiantuntijuudesta sekä ammattikorkeakouluopetuksen
tuottamasta osaamisesta oli osa uuden koulutusinstituution itseymmärryksen
rakentamista. Kysyttiin, millainen osaaminen on asiantuntijuutta ja onko
ammattilaisuus, taitava ammattisuoritus, asiantuntijuutta. Usein ajatellaan,
että ammattitaito liittyy käytännölliseen taitavuuteen ja asiantuntijuus
puolestaan analyyttiseen taitavuuteen. Tällöin ammattitaito konkretisoi
tuu toiminnallisena ja tuotannollisena kyvykkyytenä ja asiantuntijuus
kielellisenä ja käsitteellisenä kyvykkyytenä.
Taitava ammattilainen kykenee ratkomaan vaikeita käytännön ongelmia,
14
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mutta on ajateltu, että se voi tapahtua ilman ratkaisujen käsitteellistämistä ja
teoreettista ymmärtämistä. Ammattilainen ei siis välttämättä pysty selittämään
muille, kuinka selvisi vaativasta tehtävästä, saati että osaisi kuvata toimintansa
taustalla olevia teoreettisia perusteita. Asiantuntijan sen sijaan katsotaan tuntevan ja tunnistavan käsiteltävänä olevien ilmiöiden tai tehtävien teoreettiset
perusteet, joiden pohjalta asiantuntija kykenee analyysin pohjalta tuottamaan
ratkaisuja usein abstrakteihin tai käsitteellisesti monimutkaisiin kysymyksiin.
Korkeakoulujen duaalirakenne, saati eri koulutusalat, eivät kuitenkaan
välttämättä vastaa koulutusten todellisia sisällöllisiä eroja eivätkä työelämän
tämän hetken todellisuutta. Monet koulutukset tuottavat sekä käytännöllistä
että käsitteellistä osaamista, ja yhä useammissa työtehtävissä pitää kyetä sekä
käytännölliseen toimintaan että käsitteelliseen analyyttisyyteen. Vanhastaan
esimerkiksi lääkäreiden on pitänyt kyetä sekä teoriaperustaiseen diagnostiikkaan että käytännölliseen sairaudenhoitoon. On nähtävissä, että vastaavalla tavalla yhä useammissa työtehtävissä, oli kyse tradenomista, artesaanista, ekonomista tai arkkitehdista, on osattava yhdistää oman alan teoriaa
ja käytäntöä, minkä lisäksi on oltava sekä teknisesti taitava että sosiaalisesti
pätevä. Tulevaisuuden työn ennakoidaankin tapahtuvan entistä useammin
oppivissa verkostoissa, joissa eri toimialat, eri tieteenalat ja erilaiset asiantuntijat työskentelevät yhteisten tavoitteiden parissa. Näissä toimintaympäristöissä menestytään monipuolisella ja alati kehittyvällä osaamisella, jonka
perusteet voidaan saada niin ammattikorkeakoulusta kuin yliopistosta.
Yhteistä kaikille korkeakoulutusaloille on niissä rakentuvan osaamisen
perustuminen tutkittuun tietoon ja koeteltuihin käytäntöihin sekä niiden
arviointiin. Kaikilla aloilla hankitaan perusvalmiuksia ymmärtää oman alan
tutkimustietoa ja ainakin jossain määrin myös tuottaa oman alan tietoa alalla hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti. Korkeakoulutetun asiantuntemus
on aina koeteltuun ja kumuloituvaan tietoon perustuvaa osaamista, jolloin
15
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asiantuntemus ei ole vain yksilön ominaisuus vaan asiantuntijatietoa tuottavassa yhteisössä opittu toimintatapa. Siten korkeakoulutus antaa perusvalmiudet kasvaa aidoksi asiantuntijaksi: henkilöksi, joka pystyy toimimaan itsenäisesti, oivaltavasti ja tuloksellisesti.
Asiantuntijaksi kasvaminen on pitkä prosessi. Tunnetun nyrkkisäännön
mukaan todelliseksi huippuosaajaksi tuleminen vaatii noin 10000 tunnin
tai noin 10 vuoden tavoitteellisen harjoittelun. Kymmenen vuotta on kaksi
kertaa pitempi kuin yliopistokoulutuksen tavoitteellinen suoritusaika. Siten,
vaikka sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut ilmaisevat kouluttavansa
asiantuntijoita, on oletettavaa, ettei todellinen asiantuntijuus rakennu vielä
koulutuksen aikana. Syvällinen oppiminen ja asiantuntijaksi kehittyminen
vievät aikaa enemmän kuin yleensä oletetaan.
Asiantuntijaksi kehittymisessä kysymys ei ole ainoastaan oppimiseen
käytetystä ajasta. Kyse on oppimisen laadusta eli siitä, miten korkeakoulu
opinnoissa tuotetaan autenttisia oppimiskokemuksia asiantuntijaympä
ristöissä. Tätä tukevat niin konstruktivistinen ja ryhmäprosesseja kehittävä
pedagogiikka, opintoihin nivoutunut ohjattu harjoittelu kuin aidot työkokemukset. On hyödyllistä kehittää korkeakouluihin autenttisia oppimisympäristöjä, sillä niissä kehittyvät nykyisessä ja tulevaisuuden työelämässä
tärkeät ongelmanratkaisun, projektinhallinnan ja tiimityöskentelyn taidot.
Kyselytutkimuksissa korkeakouluopiskelijat ovat kertoneet, että vasta käytännön toiminnan yhdistäminen teoreettiseen opetukseen auttoi ymmärtämään ja syventämään oman alan osaamista.
Korkeakoulutus tuottaakin edellytyksiä todelliseksi asiantuntijaksi kehittymiselle. Pelkkä koulutus ei tuota asiantuntijuutta – pikemmin voidaan puhua
pätevistä toimijoista (competent performer), joiden kasvu asiantuntijaksi (expert)
on hyvässä vauhdissa. Tämä ei lainkaan vähennä korkeakoulutuksen asemaa
tai merkitystä, sillä hyvin järjestetty, työelämän kanssa vuorovaikutteinen
16
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On hyödyllistä kehittää korkeakouluihin
autenttisia oppimisympäristöjä,
sillä niissä kehittyvät nykyisessä
ja tulevaisuuden työelämässä tärkeät
ongelmanratkaisun, projektinhallinnan
ja tiimityöskentelyn taidot.

koulutus edistää ja nopeuttaa huomattavasti asiantuntijuuteen kasvamista.
Vaikka koulutus ei tuota asiantuntijuutta käsitteen syvällisessä merkityksessä,
niin koulutuksessa omaksuttu teoreettis-käsitteellinen tieto ja kriittinen ajattelu ovat tärkeitä edellytyksiä asiantuntijuuteen kasvulle – kyvylle tuottaa
uutta tietoa, uusia ideoita ja merkittäviä oivalluksia jo olemassa olevan tiedon
ja menettelytapojen kopioimisen sijasta.
Asiantuntijuus
tulevaisuuden työelämässä

Elinkeinoelämän keskusliiton Oivallus-hankkeen loppuraportissa ennustetaan, että tulevaisuuden työ irtautuu yhä enemmän rutiineista ja alkaa
muistuttaa jazz-improvisaatiota. Vaikka rutiinitöitä tulee aina olemaan,
entistä useammat työtehtävät eivät ole tarkasti määriteltyjä. Työn tekeminen edellyttää luovuutta, improvisoimista ja tiimityötaitoja. Aivan kuten
jazz-muusikon, työntekijän tulee olla yksilöllisesti taitava, mutta samalla
17
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pitää osata herkällä korvalla kuunnella toisia ja olla mukana rakentamassa
yhteisen työn rytmiä ja säveliä. Erityisesti tietointensiiviset työt lisääntyvät
ja edellyttävät taitoa moninaisen informaation analysoimiseen, sosiaaliseen
vuorovaikutukseen, suulliseen ja kirjalliseen kommunikaatioon, sujuvaan
esiintymiseen sekä abstraktiin ajatteluun.
Tätä jo yleistynyttä uudenlaista työelämässä tarvittavaa asiantuntijuutta
voidaan kuvata myös verkosto- ja raja-asiantuntijuudeksi. Asiantuntijat työskentelevät monenlaisissa ilmiöiden ja ihmisten muodostamissa verkostoissa,
joiden rajoilla syntyy moniulotteisia kysymyksiä ja ongelmia, mutta myös vastauksia ja toimintakäytäntöjä. Vahvoilla ovat ne, joilla on yhtäältä vankka oman
alan osaaminen, mutta toisaalta riittävästi tietoa ja osaamista omaan alaan
potentiaalisesti limittyvistä aloista. Näiden lisäksi tarvitaan vielä joustavuutta
ja uteliaisuutta ylittää tavanomaisuuden rajoja ja rajoituksia.
Työelämän näkökulmasta asiantuntijuuden tulee siten olla laaja-alaista.
Usein puhutaan monitieteisyydestä (multidisciplinary), kun tarkoitetaan useita tiedonaloja yhdistelevää osaamista. Tieteidenvälisyys (interdisciplinary)
on kuitenkin osuvampi käsite kuvaamaan aidosti eri tiedonaloja yhdistävää
toimintaa. Monitieteisyys viittaa tilanteeseen, jossa eri tiedonalat ikään kuin
asetetaan vierekkäin ja niistä kustakin ammennetaan tietoa ja ratkaisuja niiden omien logiikoiden mukaisesti. Tällöin ratkaisujen perusteet rakentuvat
monenlaisen tiedon varaan, mutta vaarana on eri näkökulmien jääminen
vain toisiaan täydentäviksi ja pahimmillaan irrallisiksi.
Tieteidenvälinen lähestymistapa puolestaan tarkoittaa lähtökohtaisesti
tiedonalojen rajojen ylittämistä, työskentelyä rajapinnoilla, rajojen yli ja
rajat unohtaen siten, että erillisten tieteiden tieto syntetisoituu, yhdistyy
uudeksi kokonaisuudeksi. Tämä ajattelu vastaa monia arkielämän tilanteita, joissa ongelmien ratkaiseminen ja tavoitteisiin pääseminen toteutetaan syntetisoidun, niin kokemuksellisen kuin teoreettisen, tiedon varassa.
18
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Maailma ei jakaudu oppiaineisiin,
ja entistä harvemmin työtehtävät
jakaantuvat selvärajaisesti, minkä vuoksi
korkeakoulutuksessa on perusteltua
pyrkiä tieteidenvälisen asiantuntijuuden
kehittämiseen.

 aailma ei jakaudu oppiaineisiin, ja entistä harvemmin työtehtävät jakaanM
tuvat selvärajaisesti, minkä vuoksi korkeakoulutuksessa on perusteltua pyrkiä tieteidenvälisen asiantuntijuuden kehittämiseen.
Tilannetta voi tarkastella myös suljetun ja avoimen asiantuntijuuden
käsitteillä. Suljetussa asiantuntijuudessa osaamisen kontekstina ja
perustana on yksi tieteenala ja asiantuntija nähdään tieteelliseen rationaliteettiin perustuvan luotettavan instituution tai ammattikunnan edustajana. Maallikoiden tehtävä on seurata asiantuntijoiden ilmentämää totuutta.
Avoimessa asiantuntijuudessa konteksti rakentuu kommunikaatiossa eikä
sitä kiinnitetä etukäteen tiukasti rajattuun tietämiseen. Avoimen asian
tuntijuuden perusta ei ole traditio tai rutiini, vaan eräänlainen ajattelua
organisoiva sääntö, jonka pohjalta erilaisia kysymyksiä voidaan lähestyä ja
etsiä ratkaisuja sulkematta pois maallikkoperspektiiviä.
On helppoa tunnistaa perinteisiä suljetun asiantuntijuuden ammattikuntia
kuten lääkärit, lakimiehet ja insinöörit. Yhteiskunta-, sosiaali-, kasvatus- ja
humanististen alojen parista taas löytyy avoimeen asiantuntijuuteen perustuvia
19
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ammattilaisia. Esimerkiksi kasvatusalalla puhutaan kasvatuskumppanuu
desta ja uraohjauksessa käydään asiakaslähtöistä dialogia. Samalla tavalla
kuin osa työtehtävistä tulee aina olemaan rutiiniluontoisia, tulee myös osa
asiantuntijatehtävistä rakentumaan tulevaisuudessakin suljetun asiantuntijuuden perustalle. Silti trendi näyttää selvältä: maailman monimutkaistuminen ja työtehtävien sisällöllinen muuttuminen johtaa yhä useammalla alalla
ja yhä useammissa tehtävissä kohti avointa asiantuntijuutta. Siinä asiantuntija itse, asiantuntijat keskenään ja asiantuntijat yhdessä maallikoiden kanssa
identifioivat, käsitteellistävät ja ratkaisevat kysymyksiä, jotka monimutkaisen
luonteensa vuoksi vaativat tieteidenvälistä ja laaja-alaista tarkastelua.
Asiantuntijuus kasvuna
ja vuorovaikutuksena

Kognitiivisen kehittymisen näkökulmasta asiantuntijuuden rakentuminen on psykologiselta perustaltaan varsin samanlaista ympäristöstä riippumatta. Asiantuntijaksi kasvaminen edellyttää harjoitusta ja vuorovaikutusta
asiantuntijakulttuurissa sekä itsesäätely- ja itsereflektiotaitojen kehittymistä.
Asiantuntijuus ilmenee sekä käytännöllisenä että teoreettis-käsitteellisenä
ja analyyttisenä taitavuutena. Olipa asiantuntemuksen luonne enemmän
käytännöllinen tai teoreettis-käsitteellinen, niin kummassakin tapauksessa
asiantuntijuuteen kuuluvat korkeatasoiset metakognitiiviset taidot: kyky
säädellä omaa toimintaa, kyky tunnistaa oman osaamisen rajat sekä kyky
löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja monimutkaisissa tilanteissa.
Korkeakoulutus voi kehittää yksilöllisiä ominaisuuksia ja antaa muodollisen pätevyyden perinteisiin ammatteihin. Asiantuntijakulttuuriin
sosiaalistaminen ja aidoksi asiantuntijaksi kehittyminen tapahtuu pääosin
koulutuksen ulkopuolella. Työelämässä tieteidenvälinen, laaja-alainen
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Tulevaisuuden asiantuntija
luottaa omiin kykyihinsä siksi,
että on jo koulutuksensa aikana
saanut rakentaa osaamistaan
vuorovaikutteisessa ja
arvostavassa ilmapiirissä.

asiantuntijuus on sekä yksilön että ryhmän ominaisuus. Tiukasti rajattujen alojen asiantuntijoiden aikakausi alkaa olla ohi: nykyään edellytetään
yhtäältä yksilöllisen asiantuntijuuden laajentamista sekä toisaalta yhtei
söissä vuorovaikutuksessa rakentuvaa asiantuntemusta.
Uudenlainen maailma on aina haaste niin koulutukselle kuin koulutettaville. Haasteet voidaan nähdä joko ongelmina tai mahdollisuuk
sina. Niihin voidaan reagoida suojautumalla tai pyrkimällä itse vaikuttamaan tulevaisuuteen. Mikäli korkeakoulutus nimensä mukaisesti vaalii
korkeinta sivistystä, on johdonmukaista olettaa sen suuntautuvan aktiivisesti tulevaisuuden rakentajaksi. Tällöin niin koulutuksen kuin tutkimuksen avulla tuotetaan uutta, mahdollista maailmaa ja konkreettisia
välineitä, kuten uusia keksintöjä tai käytäntöjä, joilla voidaan vaikuttaa
maailmaan. Samalla voidaan rakentaa opiskelijoiden uskoa tulevaisuuteen, omiin kykyihinsä ja yhteistyön voimaan. Tulevaisuuden asiantun
tija luottaa omiin kykyihinsä siksi, että on jo koulutuksensa aikana saanut
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rakentaa osaamistaan vuorovaikutteisessa ja arvostavassa ilmapiirissä.
 udenlainen tieteidenvälinen asiantuntija kysyy ensimmäiseksi, miten
U
voimme ratkaista ongelman yhdessä. Yhdessä toimimiseen liittyy myös
eettinen ylisukupolvisen vastuun ulottuvuus: yhteiskuntaa rakennetaan
tuleville sukupolville eikä vain meille itsellemme.
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Jouni Järvinen toimii koulutusohjelmajohtajana Helsingin yliopiston Aleksanteri-
instituutissa. Hänen osaamiseensa kuuluvat opetuksen kehittäminen sekä koulutuksen
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Koulutukseltaan hän on valtio
tieteiden tohtori tutkimusalueinaan itäinen Keski-Eurooppa ja Länsi-Balkan.

alueasiantuntija
tieteiden välissä
jouni järvinen

Alueasiantuntija on nykypäivän erikoisosaaja,
joka ymmärtää kohdealueensa ilmiöitä
syvällisesti ja osaa tulkita niitä alueen oman
kulttuuris-yhteiskunnallisen viitekehyksen
huomioiden. Tieteidenvälinen lähestymistapa
on olennainen työkalu alueasiantuntijan työssä:
eri näkökulmia yhdistämällä syntyy ratkaisu
monimutkaiseenkin ongelmaan.

24

1 Mikä ALUEASIANTUNTIJa?

M

itä on tieteidenvälinen alueasiantuntijuus? Kysymykseen on lähes mahdotonta antaa yksiselitteistä vastausta,
koska niin tieteidenvälisyys kuin (alue)asiantuntijuus
kin voidaan ymmärtää monin eri tavoin. On kuitenkin
mahdollista ja mielekästäkin nostaa esiin joitakin
merkitseviä tekijöitä, joista tieteidenvälisen alueasian
tuntijuuden voidaan katsoa koostuvan.
Kyse on useiden tiedollisten ja taidollisten kompetenssien sulautumisesta
yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka keskeisenä yhdistävänä tekijänä on tietyn
maantieteellisen alueen syvällinen ja monipuolinen tuntemus. Käytännössä
tämä tarkoittaa niin alueen kulttuurin, politiikan, talouden kuin kielen tuntemusta. Alueasiantuntijan työkalupakki ei ole mitenkään ennalta määritelty,
vaan jokainen alueasiantuntija tai sellaiseksi tähtäävä räätälöi oman pakettinsa omien intressiensä ja eteen tulevien asiantuntijatehtävien mukaan.

Idän tietäjät
– aluetutkimuksen juuret

Aluetutkimus omana tieteidenvälisenä tutkimusalanaan tai -traditionaan
on verrattain nuori. Se alkoi kehittyä nopeasti erityisesti Yhdysvalloissa toisen maailmansodan jälkeen ja on vallannut alaa yliopistoissa kautta maailman. Vaikka maailman eri alueisiin kohdistuvaa tutkimustoimintaa oli ollut
jo paljon aiemminkin, alueita koskeva tiedontarve kasvoi mm. talouden
kansainvälistymisen ja maailmanpoliittisen kehityksen myötä.
Yleisesti Venäjän ja Itä-Euroopan, nykyisin pikemminkin itäisen Euroopan, tutkimukseksi kutsuttu aluetutkimuksen haara sai alkunsa toisen maailmansodan jälkeen. Idän ja lännen ajauduttua kylmään sotaan uuden vastustajan monitahoinen ymmärtäminen nousi tärkeään asemaan. Yhdysvalloissa
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kehittyi ns. sovjetologia tai kremlologia, jolla viitattiin juuri Neuvostoliiton
ja sen vaikutuspiiriin kuuluneiden, ns. Itä-Euroopan maiden tutkimukseen.
Muista aluetutkimuksen haaroista Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus erosi
paitsi strategiselta painoarvoltaan myös kohdealueensa luonteelta. Kylmän
sodan aikana alueen tutkiminen oli hankalaa yhteiskuntien sulkeutuneisuuden vuoksi. Tutkijoilla ei useinkaan ollut pääsyä alkuperäislähteistöjen äärelle,
eikä heillä ollut tiivistä kanssakäymistä kohdealueen tutkijoiden kanssa. Myös
ennakkokäsitykset tai ideologinen lataus saattoivat ajoittain heijastua työhön.
Sosialistisen järjestelmän romahduksen (1989–1991) jälkeen tilanne alkoi
muuttua nopeasti yhteiskuntien avautuessa. Tieteentekijöiden kansainvälinen
yhteistyö kasvoi ja valtavat määrät lähdeaineistoa saatiin tutkijoiden käytettäväksi. Myös mahdollisuudet tehdä kenttätutkimusta paranivat oleellisesti.
Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen strategispoliittinen luonne muuttui: uutena fokuksena oli tarve ymmärtää sosialismin jälkeisten yhteiskuntien
monitahoista muutosta ja lähihistorian painolastia. Ennen kaikkea syntyi
tarve rakentaa tulevaisuutta vakauden ja yhteistyön perustalle.
Tutkimuksellisen fokuksen siirtyessä myös poliittisesti latautunut termi ItäEurooppa on joutunut uudelleenarvioinnin kohteeksi. Kylmän sodan aikainen
termi on pikemminkin geopoliittinen kuin maantieteellinen, minkä vuoksi
termi ei kuvaa vallitsevaa todellisuutta. Lisäksi sen konnotaatiot ovat jossain
määrin pejoratiivisia ja anakronistisia. Valtaosa maista, joihin termillä on
perinteisesti viitattu, kuuluu maantieteellisesti Keski- ja Kaakkois-Eurooppaan.
Tänä päivänäkin Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen keskeinen
erityispiirre on menneisyyden ja sen kulttuurispoliittisten heijastumien
ymmärtäminen osana alueen yhteiskuntien toimintakulttuuria sen kaikilla sektoreilla. Alueen kompleksisuus vaatii alueasiantuntijoilta todellista
kykyä hahmottaa tarkasteltavia kysymyksiä useiden tieteenalojen näkökulmia integroiden, tieteidenvälisesti.
26

1 Mikä ALUEASIANTUNTIJa?

Aluetutkimus omana tieteidenvälisenä
tutkimusalanaan tai -traditionaan
on verrattain nuori.

Asiantuntijana
asiantuntijoiden joukossa

Asiantuntijuus ei ole pysyvä tila vaan prosessi, jossa voidaan edetä osaamisen karttuessa tai mennä myös taaksepäin, mikäli omaa asiantuntijuutta
ei kehitetä aktiivisesti. Asiantuntijuuden kehittyminen on monisäikeinen
ja -tasoinen prosessi, jossa yksilön asiantuntemus kytkeytyy osaksi asiantuntijayhteisön osaamista.
Vaikka asiantuntemuksen määritelmiä on lukuisia, sen voidaan katsoa
muodostuvan erilaisista tiedoista, taidoista ja toimintamalleista, jotka
yhdessä muodostavat asiantuntijan jäsentyneen osaamisen. Asiantuntijan
osaamisessa on merkittävä rooli tehtävä- ja alakohtaisilla tietorakenteilla,
jotka erottavat eri asiantuntijuuksia toisistaan.
Alueasiantuntijan tapauksessa käsitteellisen, koulutukseen perustuvan
tiedon rinnalla korostuu verrattain paljon kokemuksen kautta kertynyt
osaaminen. Tällä viittaan erityisesti siihen toiminnalliseen tietoon ja
kokemukseen, joka kehittyy pidemmällä aikavälillä mm. alueella oleskelun
ja kulttuurikontaktien tukeman enkultuuraation myötä.
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Keskeinen osa asiantuntijuutta on organisoituun tietoon pohjautuva taito
ratkaista ongelmia ja erottaa olennainen epäolennaisesta. Asiantuntija pystyy
paitsi tuottamaan tietoa myös arvioimaan sitä. Asiantuntijan on kyettävä
kommunikoimaan erilaisissa yhteyksissä erilaisten vastaanottajien kanssa.
Kommunikaatio- ja sosiaaliset taidot ovat tärkeä osa asiantuntijan tehtävää.
Alueasiantuntijan kommunikaatiotaitoihin liittyy olennaisena osana
myös oman alueen kielen tai kielten hallinta ja kulttuuristen toimintamallien tuntemus. Kielitaidon taso luonnollisesti vaihtelee hyvinkin paljon,
mutta esimerkiksi paikallisen median seuraaminen alkukielellä on lähes
välttämätöntä useissa alueasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.
Asiantuntijuuden rakentuminen on paitsi kognitiivinen myös sosiaa
linen prosessi, jossa ohjauksella ja asiantuntijayhteisön jäsenyydellä
– asiantuntijuuteen kasvamisella – on merkittävä rooli. Asiantuntijuuden
kasvun myötä siirrytään asiantuntijuuden reuna-alueelta kohti sen keskusta,
asiantuntijayhteisön tunnustamaa asiantuntijuutta.
Asiantuntemus kehittyy vuorovaikutteisessa prosessissa. Asiantuntijoilla
on monia kulttuurisesti yhdistäviä tekijöitä ja konventiota, jotka kyseiseen
asiantuntijayhteisöön kuuluvat tuntevat. Tälläisiä voivat olla esimerkiksi
käytettävä terminologia, kirjoittamisen ja esiintymisen konventiot sekä
vaikkapa yhteiset konferenssit tai tieteelliset seurat. Näiden yhdistävien
tekijöiden kautta muodostuu myös yksilön oma asiantuntijaidentiteetti,
jota merkitykselliseen yhteisöön kuuluminen vahvistaa.
Asiantuntijayhteisöllä on suuri merkitys kyseisen alan kehittymisen ja
tiedon tuottamisen kannalta, sillä asiantuntijuus on luonteeltaan myös verkostoitunutta. Yksilön tieto on yhteydessä muiden asiantuntijayhteisön jäsenten tietoon, jonka kautta jaettu tieto kumuloituu edelleen. Tällaista tiedon
verkottumista kutsutaan joskus myös asiantuntijayhteisön transaktiiviseksi
muistiksi. Asiantuntijuus ei siis kehity yksinomaan vertikaalisesti oman
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alakohtaisen tietämyksen lisääntyessä, vaan yksilön asiantuntijuus suhteutuu
muiden asiantuntijuuteen ja metatietoon horisontaalisesti.
Asiantuntijuus on muuttuvaa. Asiantuntijatehtävät tai asiantuntijuus eivät
kehity pelkästään asiantuntijayhteisön määrittämän prosessin kautta, vaan
mitä suurimmassa määrin vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan
kanssa. Samoin on myös alueasiantuntijuuden kanssa. Monet tehtävät edellyttävät vahvaa sidosryhmien tuntemista ja kykyä vuorovaikutteiseen dialogiin sekä osaamista toimia verkostomaisessa toimintaympäristössä. Lisäksi
alueasiantuntijan on osattava navigoida tieteiden välissä ja yhdistää eri alojen
näkökulmia alueasiantuntijuuden tarpeisiin.
Tieteiden väliin
ja takaisin

Miksi tieteidenvälistä? Tieteidenvälisellä lähestymistavalla voidaan
tuoda syvempää ymmärrystä monimutkaisiin kysymyksenasetteluihin
kuin vain yksittäisten tieteenalojen kautta tarkasteluna. Tieteidenvälisen
tutkimuksen nopea yleistyminen on seurausta akateemisen ja yhteiskunnallisen tiedontarpeen monimutkaistumisesta.
Tieteidenvälisen tutkimuksen ja osaamisen tarve on osin seurausta
yksittäisten tieteenalojen yhä suuremmasta erikoistumisasteesta. Joidenkin mielestä vuosisatoja kestänyt tieteenalojen kaventuminen on johtanut jopa eräänlaiseen putkinäköön. Pitkälle menevä erikoistuminen
on kuitenkin perusteltua useillakin aloilla, eikä se ei sulje pois, etteikö
tieteidenvälisyyden kautta avautuvalle laajemmalle katsantokannalle
olisi tarvetta. Pikemmin näen näiden vuorovaikutuksen tukevan toi-
siaan, sillä tieteidenvälisessä tutkimuksessa on kyse juuri eri tieteenalojen
näkökulmien yhdistämisestä.
29

VIE osaaminen kartalle

Juuri näkökulmien ja tieteenalojen integraatio erottaa tieteidenvälisen
tarkastelutavan monitieteisestä, jossa eri tieteenalojen näkökulmat tuodaan
esiin ominaan, ei synteesiä tehden. Useat ongelmat vaativat käytännössä
tieteidenvälisen tarkastelumallin omaksumista. Esimerkiksi korruptiota
tarkasteltaessa on ilmiön ymmärtämiseksi lähes välttämätöntä lähestyä
asiaa useasta näkökulmasta. Kyse on hyvin monisyisestä kulttuurisesta ja
yhteiskunnallisesta ilmiöstä, jolla on lukuisia olomuotoja ja vaikutuksia.
Varsin monet kysymykset, joiden kanssa alueasiantuntijat joutuvat tekemisiin, ovat luonteeltaan tieteidenvälistä ymmärtämystä vaativia.
Aluetutkimus on alusta alkaen ollut luonteeltaan tieteidenvälistä tai
monitieteistä. Käsillä olevat kysymykset ovat usein vaatineet laajempia
ja monipuolisempia näkökulmia kuin mitä tiukasti yhteen tieteenalaan
fokusoituneet tarkastelukulmat ovat pystyneet tarjoamaan. Voidaan puhua
eräänlaisesta uusgeneralistisesta lähestymistavasta, joka alkoi hahmottua
pitkälle viedyn tieteenalakohtaisen erikoistumisen rinnalle. Tieteidenvälinen tutkimus on kyennyt useissa tapauksissa antamaan paremmin vastauksia esiin nousseisiin yhteiskunnallisiin, ei siis suoraan tieteenintresseistä kumpuaviin, kysymyksiin.
Tieteidenvälistä tutkimusta ja asiantuntijuutta on ajoittain kritisoitu pinnallisuudesta juuri siksi, ettei tieteenintressi ole välttämättä ensisijainen tai ainoa tutkimusta motivoiva tekijä. Usein onkin niin, etteivät
tieteidenvälistä tutkimusta tekevät henkilöt pyrikään ensisijaisesti jonkin
yksittäisen tieteenalan teoreettisen kehityksen kärkeen, vaan pyrkivät ratkaisemaan konkreettisempia ongelmia.
On kuitenkin huomioitava, että vaikka tieteidenvälinen asiantuntijuus
ja tutkimus onkin näkökulmaltaan perinteistä yhden tieteenalan piirissä
tapahtuvaa tutkimusta laajempaa, ei se kuitenkaan automaattisesti tai yksiselitteisesti tarkoita, etteikö tieteidenvälistä tutkimusta tekevä henkilö voisi
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Tieteidenvälisen alueasiantuntemuksen
dynamiikka rakentuu tieteellisen
ydinosaamisen ja laajan
alueosaamisen varaan.

viedä myös yksittäisen tieteenalan teoreettista ja metodologista kehitystä
eteenpäin. Tieteenhistoriasta löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, miten
tieteenalat kehittyvät ja uuden tieteenalat syntyvät juuri rajapintojen ja
reuna-alueiden tarkastelun kautta.
Molempia lähestymistapoja tarvitaan. On hieman yksinkertaistavaa
puhua tieteidenvälisen tutkijan toiminnan olevan pinnallista ja yhden tieteenalan sisällä operoivan tutkijan syvällistä. Kyse on syvällisyyden suhteellisesta ja laadullisesta erosta. Olisi epäreilua, että esimerkiksi vuosikymmeniä
Puolaa tieteidenvälisestä näkökulmasta tarkastellutta asiantuntijaa, joka
tuntee niin kulttuurin, kielen, politiikan kuin talouden, syytettäisiin pinnallisuudesta, kun taas maan vaakunoiden muotokieltä tutkivaa asiantuntijaa
arvostettaisiin pelkästään syvällisyyden vuoksi. Kärjistävän esimerkin avulla
on tarkoitus selventää syvällisyyden luonteen ja laadullisen eron suhteellisuutta sekä alueasiantuntijuuden olemusta.
Alueasiantuntijan osaamisen ytimessä on kyky ymmärtää monimutkaisia
yhteiskunnallisia ilmiöitä kohdealueen kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa
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kontekstissa. Juuri kyky kontekstualisoida antaa valmiuden analysoida käsillä olevaa ongelmaa sen luonnollisessa viitekehyksessä.
Tieteidenvälisen alueasiantuntemuksen dynamiikka rakentuu yhteen
tai kahteen tieteenalaan pohjautuvan tieteellisen ydinosaamisen ja laajan
alueosaamisen varaan. Yksilön tieteellisellä osaamisella tarkoitetaan ensi
sijaisesti sitä tieteenalapohjaista teoreettista ja metodologista osaamisen
ydintä, jonka ympärille tieteidenvälinen alueasiantuntijuus muodostuu.
Alueasiantuntijalta odotetaan usein hyvin laaja-alaista alueen tuntemusta, mikä käytännössä edellyttää tieteidenvälistä katsantokantaa. Alueasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä toimiva henkilö joutuu säännönmukaisesti tekemisiin sellaisten teemojen kanssa, jotka eivät ole hänen
osaamisensa keskiössä. Alueasiantuntijalla on kuitenkin yleensä varsin
hyvät eväät kohdentaa katseensa uusiin teemoihin ja päästä niihin kiinni,
koska asiantuntijuuden rakentuminen edellyttää jatkuvaa fokuksien siirtämistä. Alueasiantuntijuuden logiikka perustuu pitkälti juuri kykyyn inte
groida erilaisia näkökulmia koherentiksi asiantuntemukseksi.
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Marjo Kauppinen työskentelee Helsingin yliopiston nykykielten laitoksella länsija eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien oppiaineessa opetusavustajana, ja hänen
työtehtäviinsä kuuluu mm. opiskelijoiden työelämäorientaatio. Hän on tehnyt oppi
aineestaan valmistuneista laajan työelämäselvityksen vuonna 2011.
Max Wahlström työskentelee Helsingin yliopiston nykykielten laitoksella länsi-

ja eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien oppiaineessa tohtorikoulutettavana.
Max Wahlström on asunut ja työskennellyt Kroatiassa ja Makedoniassa. Hänen
väitöskirjatutkimuksensa käsittelee Bulgarian ja Makedonian kielten historiaa.

kielen ja kulttuurin
taitaja
marjo kauppinen, max wahlström

Kielitaito ja kulttuurin tuntemus ovat tärkeimpiä
välineitä alueasiantuntijan työkalupakissa 
– erityisesti Venäjän ja itäisen Euroopan alueella,
joka on kuin valtaisa tilkkutäkki monine kielineen ja
kulttuureineen. Paikallista kieltä puhumalla tutustuu
ihmisiin, mediaan ja yhteiskuntaan syvällisemmin
kuin englannin tai muun valtakielen avulla. Taiteen,
tapakulttuurin ja poliittisen ympäristön tuntemus
helpottaa paikallisten kanssa toimimista ja saa
esimerkiksi kokoukset ja neuvottelut sujumaan.
36

2 askelmerkit ammattiin

M

ikä on kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen merkitys alueasiantuntijuudessa? Tätä kysymystä pohdimme tarkas
telemalla, millaisia kielitaito-odotuksia ja -vaatimuksia
alueasiantuntijaan kohdistuu ja miten erilaiset työtehtävät
tässä suhteessa eroavat toisistaan. Lisäksi analysoimme Venäjän ja itäisen Euroopan kielellisiä erityispiirteitä. Kulttuuri
osaamista käsittelevässä osassa puhumme hiljaisesta tiedosta ja annamme
verkostoitumisvihjeitä niin kielen ja kulttuurin tuntijaksi haluaville opiskelijoille, työntekijöitä kaipaaville työnantajille kuin tulevia asiantuntijoita
kouluttaville tahoillekin.
Asiantuntija käsitetään ammattilaisena, jolla on runsaasti tiettyyn alaan
liittyvää tietoa ja taitoa. Asiantuntija tuntee pätevyytensä rajat: hän tietää
myös, mitä ei tiedä. Asiantuntijan tieto on käsitteellistä, toiminnallista ja
hiljaista tietoa. Käsitteellinen tieto perustuu koulutukseen ja on asiantuntijuuden edellytys mutta ei riitä yksinään, sillä asiantuntijuuteen oppimisessa
tärkeää on asiantuntijayhteisön toimintaan osallistuminen. Näin saatava toiminnallinen tieto perustuu kokemusperäisen ja käsitteellisen tiedon arviointiin rinnakkain. Asiantuntijana toimiminen ja vuorovaikutus ovat välttämättömiä myös sen vuoksi, että vain näin on mahdollista omaksua niin kutsuttua
hiljaista tietoa. Hiljainen tieto on intuitiivista, osin tai kokonaan tiedostamatonta ja vaikeasti sanoiksi puettavaa. Jotta hiljaista tietoa voisi hyödyntää tai
välittää, sekin täytyy puolestaan sanallistaa osaksi käsitteellistä tietoa.
Alueasiantuntijan pätevyyteen kuuluvat puolestaan laaja ja syvällinen
tieto tietystä kohdealueesta tai kohdealueista sekä kyky asettaa tämä tieto
laajempaan asiayhteyteen. Alueasiantuntijan yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa on keskeistä niin kotimaan kuin kohdealueenkin konventioiden
tunteminen sekä valmius osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Alueasiantuntijuus ei ole vakaa tila, joka voidaan kerralla saavuttaa lopullisesti.
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Se vaatii pitkäjänteistä ja jatkuvaa kehittämistä, kohdealueen seuraamista
ja alueella oleskelua. Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijuudesta
puhuttaessa on muistettava, että tämä alue ei ole kulttuurisesti yhtenäinen.
Jo naapurimaiden välillä voi olla merkittäviäkin eroja, jotka vaikuttavat niissä asuvien ihmisten tapaan toimia. Alueasiantuntijan on tärkeä tuntea ensi
sijaisen kohdealueen lisäksi myös lähialueita.
Tarkoituksenamme on pohtia ja arvioida, millainen on hyvä alueasiantuntija ja millaisia vaatimuksia työelämällä voisi hänelle olla. Toisaalta taas – alueasiantuntijuuden käsitteen suhteellisesta tuoreudesta johtuen – on syytä myös
muistuttaa osaamisesta ja valmiuksista, jotka tekevät alueasiantuntijasta työnantajalleen arvokkaan, vaikka niiden merkitys ei aina ole helposti havaittavissa.
Alueasiantuntijuus
ja kielitaito

Usein kuulee todettavan, että kielitaito on tärkeää alalla kuin alalla. Jos väitettä ei eritellä sen kummemmin, yhtä tyhjänpäiväistä olisi todeta, että työ
elämässä on tärkeää osata istua. Kysymys kielitaidosta, jota alueasiantuntijalta työelämässä vaaditaan, on monimutkainen useasta syystä. Taustalla
vaikuttavat usein vanhentuneet ja todellisuudenvastaiset käsitykset ja odotukset kielitaidosta ja sen merkityksestä. Toisaalta työelämän toiveet ja vaatimukset eivät myöskään ole yhteneväisiä, koska alueasiantuntijan ammattikuvat vaihtelevat suuresti. Lisäksi itse kielitaidon mittaaminen ja kielellisestä
osaamisesta viestiminen on kiperämpi tehtävä kuin voisi kuvitella.
On edelleen tavallista, että esimerkiksi kaupan ja yhteiskuntatieteellisten
alojen asiantuntijoilta ei odoteta välttämättä minkäänlaista paikalliskielten
osaamista heidän toimiessaan Venäjän ja itäisen Euroopan alueella. Asiantuntijan toiminta-alue on määräytynyt usein lähes sattumalta, ja tutkintoalaan
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Kielitaidon mittaaminen ja
kielellisestä osaamisesta viestiminen
on kiperämpi tehtävä kuin voisi kuvitella.

liittyvät tiedot ja taidot ovat tärkein palkkausperuste. Tällainen tilanne ei kuitenkaan vastaa parhaiten työelämän tarpeita, vaan se on seurausta kohtaantoongelmasta. Usein työnantajat eivät edes tiedä, että toiminta-alueen kieliä opetetaan ja opiskellaan esimerkiksi suomalaisissa korkeakouluissa siinä määrin,
että kielitaito voisi olla hakuvaatimus myös harvinaisempien kielten osalta.
Kielellisistä valmiuksista puhuttaessa korostuvat usein osaamistasoa kuvaavat määreet. Kielitaitoa voidaan arvioida useilla asteikoilla, joista tunnetuin lienee kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys (CEFR), joka jakautuu tasoihin A1, A2, B1, B2, C1
ja C2. Aina ei voi kuitenkaan luottaa siihen, että työnantaja tuntee kyseisen
asteikon. Lisäksi kielitaidosta kertominen pelkästään yksinkertaistavin hyvä–
huono-määrittelyin tai jäykin asteikoin ei ole aina tarkoituksenmukaista.
On olemassa lukuisia työtehtäviä, joissa jo vaatimattomastakin kielitaidosta
– esimerkiksi kyvystä ymmärtää sanomalehtitekstejä – on suuri hyöty. Kenties työnhakijan olisikin syytä kuvata hakemuksessaan kielitaitoaan ja sen
eri osa-alueita myös sanallisesti.
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Yhteiskunnan ja kulttuurin
asiantuntijatehtävät

On tavallista, että julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin asiantuntijoilta vaaditaan raportteja ja analyysejä jostakin toiminta-alueen yhteis
kunnallisesta, taloudellisesta tai kulttuurillisesta ilmiöstä. Niin kutsuttuihin maailmankieliin – käytännössä usein englantiin – rajoittuvan
kielellisen osaamisen seuraukset ovat monitahoiset ja osittain arvaamattomat. Vaikka englannin kielen kasvaneessa käytössä on demokraattiset
ja voimaannuttavat piirteensä, tilanne hyödyttää taloudellisesti lähinnä
äidinkielisiä englannin puhujia, koska siitä seuraa englanninkielisen
uutismedian ja julkaisualan etulyöntiasema tiedontuotannossa. Lisäksi
on huomionarvoista, että valtaosa itäistä Eurooppaa ja Venäjää koskevasta
tutkimuksesta julkaistaan edelleen paikallisilla kielillä.
Akateemisista julkaisukäytännöistä johtuen päivänpolttaviin tapahtumiin liittyvä tieteellinen tieto seuraa aina jonkin verran jäljessä. Siksi
asiantuntijan on seurattava myös uutismediaa. Suuretkin kansainväliset mediatalot ovat usein yhden aluereportterin tulkintojen varassa,
jolloin asiantuntijan kyky seuloa ja analysoida paikallista mediaa takaa
laajemman ja monitahoisemman kokonaiskuvan. Keskeinen taito on
myös paikallisen mediatiedon luotettavuuden arviointi. Pelkästään englanninkielisten uutislähteiden tuottama tieto on lukijan saavuttaessaan
moninkertaisesti suodatettua, ja siksi alkuperäislähteiden arviointi on
usein mahdotonta. Tällaiselta pohjalta muodostettu käsitys ei voi olla
kovin tuore, monitahoinen tai omaperäinen.
Asiantuntijan on oltava myös tietoinen muutamista kieleen liittyvistä
vallankäytön asetelmista. Monet hallitukset, puolueet, yritykset ja muut
toimijat viestivät säännöllisesti englanniksi. Tällöin viestintä on kuitenkin
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aina selkeästi tarkoitushakuista: ulkomaalaisille kerrotaan englanniksi,
mitä heidän halutaan tietävän. Lisäksi lait, jotka velvoittavat eri maiden
hallintoja noudattamaan julkisuusperiaatetta, harvoin vaativat tiedon julkistamista muulla kuin paikalliskielellä. Siksi useat arkistot ja ajankohtaiset tilastot ovat saavutettavissa vain paikallisia kieliä osaaville.
Jos asiantuntija, tutkija tai journalisti osaa vain englantia tai muuta
länsieurooppalaista kieltä, hän saa tietoja vain samaa kieltä puhuvilta
henkilöiltä. Tämä ei välttämättä sinänsä tunnu suurelta ongelmalta, onhan englantia osaavien lukumäärä kasvussa myös itäisessä Euroopassa.
Asiantuntijan tavoitettavissa olevien ihmisten määrä tai otoksen edustavuus ei kuitenkaan ole ainoa pulma. On havaittu, että ihmiset kertovat eri
asioita riippuen siitä, millä heidän osaamistaan kielistä keskustelu käydään. Englanninkielinen keskustelunavaus ilmaisee, että kysyjä on ulkopuolinen, vieras. Ulkopuoliselle kerrotaan se, mitä ulkopuolisen ajatellaan
haluavan ja ansaitsevan tietää. Toisaalta on hyvä muistaa, että pelkästään
paikallisen kielen alkeiden osaaminen ei välttämättä viesti keskustelukumppanille, että kuulija ymmärtää riittävän hyvin ja että tälle voi siis
puhua vapautuneesti.
Millainen kielitaito on sitten yhteiskunnan ja kulttuurin asian
tuntijatehtävissä riittävä? Vaikka kysymykseen ei luonnollisestikaan ole
yksiselitteistä vastausta, rimaa ei pidä asettaa liian korkealle. Vähäinenkin
kielitaito, vaikka vain kirjoitusjärjestelmän tunteminen tai kielen sanojen
suurin piirtein oikea ääntäminen, on aina hyödyllistä, ja nämä hyödyt palkitsevat usein varsin nopeasti. Myöskään uutisjuttujen, haastattelujen ja arkistolähteiden lukeminen ei vaadi samanlaista harjaantumista esimerkiksi
suullisessa tai kirjallisessa ilmaisussa, ja juuri luetun ymmärtäminen on sellainen kielitaidon alue, jossa kehittyy varsin nopeasti itsenäisesti tekemällä.
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Kääntämis- ja
tulkkaustehtävät

Kääntäminen ja tulkkaus ovat kielen opettamisen rinnalla tunnetuimpia
kielialan ammatteja. Suomalaisissa korkeakouluissa molemmat suuntautumisvaihtoehdot ovat usein eriytyneet varsin kauas kielten filologisista linjoista ja aloja leimaavat pitkä sekä seikkaperäinen perehdyttäminen ja varsin
korkealle asetetut kielitaitovaatimukset. Tästä huolimatta kääntämiseen ja
tulkkaukseen liittyvät työtehtävät ovat erittäin yleisiä ainakin osana alueasiantuntijan mahdollisia toimenkuvia.
On hyvä tehdä heti ero kääntämisen ja tulkkauksen välille: vaikka ne
usein rinnastetaan, on kyse tyystin erilaisia valmiuksia vaativista työnkuvista. Tulkkauksessa suullinen käännös tuotetaan usein samanaikaisesti tai vain pienellä viiveellä. Kirjallinen käännös ei puolestaan ole sidottu
samanlaisiin puhevalmiuksiin ja nopeaan reagointiin. Usein kuulee sanot
tavan, että jotta voisi tulkata, on vieraan kielen taidon oltava ”täydellinen”.
Vaikka tulkin kielitaitovaatimukset ovat ilmiselvästi erittäin korkeat, tulkin
ammattitaito rakentuu kielitaidon lisäksi myös oman alan erikoistaitojen
ja apuvälineiden hallinnalle sekä runsaan harjoittelun tuomalle harjaannukselle ja varmuudelle. Pelkkä erinomainen vieraan kielen taito tai edes
kaksikielisyys ei vielä tee kenestäkään kykenevää tulkkia.
Ammattimainen kääntäminen vaatii kielitaidon lisäksi erilaisia taidollisia valmiuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi käännöstyön nopeuteen
ja laatuun. On myös syytä erottaa asiatekstien kääntäminen kaunokirjallisuuden kääntämisestä. Asiatekstien ammattimainen kääntäjä kääntää
tekstityypistä riippuen 5–50 liuskaa päivässä, romaanikäännöksen valmistumiseen voi taas kulua vuosikin. Asiakäännösten ammattilaiset ovat usein
erikoistuneita esimerkiksi tekniikan, lääketieteen tai juridiikan käännöksiin. Työnantajasta riippuen kääntäjällä voi lisäksi olla käytössään lukuisia
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kieliteknologisia apuvälineitä kuten käännösmuisteja ja termipankkeja.
Alueasiantuntija joutuu kääntämään käytännössä jatkuvasti, oli kielitaidon taso mikä tahansa. Kaikki käännöstyö ei tietenkään päädy julkaistavaksi,
vaan usein asiantuntija kääntääkin vain omiksi tarpeikseen. Monet organisaatiot hyötyvät kuitenkin esimerkiksi otsikkotason raakakäännöksistä, joiden
perusteella voidaan valikoida lehdistökatsaukseen tai media-analyyseihin
käännettävät tekstit. Tämän tyyppiset tehtävät on yksityissektorilla usein
ulkoistettu business intelligence -alan yrityksille, jotka puolestaan työllistävät monenlaisia kielen ja kulttuurin asiantuntijoita. Julkisella ja kolmannella
sektorilla voi olla suuri etu, jos organisaation sisällä on työntekijä, joka pystyy laatimaan hieman matalampaa laatutasoa edellyttäviä käännöksiä.
Satunnaiset kääntämistehtävät ovat siis ennemmin sääntö kuin poikkeus.
Vaadittava kielitaidon taso on toki korkeampi kuin pelkästään silloin, kun
luetusta on tehtävä selkoa vain itselle. Kuitenkin vaatimattomampikin
kielitaito usein riittää aivan kelvollisen käännöksen tuottamiseen: nopeus
ja tasalaatuisuus ovat ne tekijät, jotka paranevat harjoittelemalla. Myös
muiden kuin käännettävän kielen käännöskokemus hyödyttää, sillä kuten
todettua, kääntämisessä on kyse myös taidollisista valmiuksista. Lisäksi
omakohtainen kääntämiskokemus ja kääntämisen teoreettisten peruskysymysten ymmärtäminen ovat hyödyksi viestintään liittyvissä työtehtävissä.
Viestinnän
tehtävät

Kun puhutaan viestinnästä osana alueasiantuntijan työtehtäviä, on käsite
ymmärrettävä varsin laajassa mielessä. Mahdollisia työtehtäviä, joissa
alueasiantuntija joutuu viestimään kohdealueensa kielellä, voivat
olla tiedotustehtävät, mutta yhtä lailla neuvotteluihin ja arkipäiväiseen yhteydenpitoon liittyvät tehtävät. Puhuttaessa viestinnästä ei voida
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k uitenkaan jättää yhtään vähemmälle huomiolle omalla äidinkielellä ja
esimerkiksi englannin kielellä tapahtuvaa kommunikaatiota.
Vanha totuus on, että jos on aikeissa ostaa jotain, voi käyttää haluamaansa kieltä. Jos taas on myyjänä, on sopeuduttava ostajan kielivaatimuksiin.
Yksityiset organisaatiot käyttävätkin merkittäviä summia ulkoisiin lokalisointi- ja käännöspalveluihin toimiessaan kansainvälisesti. Julkisella ja
kolmannella sektorilla sekä pienissä ja keskisuurissa ulkomaankauppaa
harjoittavissa yrityksissä ei välttämättä ole käytössä vastaavia resursseja, ja
siksi työntekijällä, joka kykenee esimerkiksi epäviralliseen yhteydenpitoon
kohdemaan kielellä, voi olla organisaatiolle suurikin merkitys.
Tässä yhteydessä on palattava käsityksiin kielitaidosta. Kun kyseessä on
tieteellinen, journalistinen tai tiedoteteksti, kirjallinen ilmaisu kielellä kuin
kielellä on taito, jota edes äidinkielinen puhuja ei hallitse ilman harjoittelua
ja koulutusta. Julkaisukelpoisen tekstin tuottaminen ilman erittäin syvällistä kohdekielen taitoa onkin mahdotonta. Usein kielitaito on kuitenkin
kohtuullisin ponnistuksin harjoiteltavissa niin hyväksi, että viestinnästä
vastaava henkilö voi itse tuottaa raakatekstin ja äidinkielinen tarkastaja voi
nopeastikin viilata sen julkaisukuntoon. Tämä voi huomattavasti nopeuttaa
organisaation julkaisu- ja viestintäprosesseja.
Suuremmissa organisaatioissa, jotka joko sisäisesti tai ulkopuolisten
avulla tuottavat käännöksiä, tarvitaan kuitenkin lisäksi jatkuvaa käännösten laaduntarkkailua ja arviointia. Tämä tehtävä soveltuu erinomaisesti
henkilölle, jolla on kohdekielien ja -kulttuurien tuntemusta ja omakohtaista
kokemusta kääntämisestä. Jos on tutustunut kääntämisen ongelmakenttään, voi käännöksen laadun arviointi olla mahdollista myös sellaisten kielten osalta, joiden taito ei riitä kääntämiseen. Jos äidinkielisen kirjallisen
ilmaisun taidot ovat lisäksi hyvät, voi alueasiantuntijasta tulla monikielisen
kirjallisen viestinnän asiantuntija. Tästä syystä myös käännöstieteen, kieli44
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Kirjallinen ilmaisu kielellä
kuin kielellä on taito, jota edes
äidinkielinen puhuja ei hallitse
ilman harjoittelua ja koulutusta.

tieteen ja kotimaisten kielten opinnot voivat muodostua kielellisesti orientoituneen alueasiantuntijan valteiksi.
Venäjän ja itäisen Euroopan
kielellisiä erityispiirteitä

Itäisen Euroopan ja Venäjän alue vaikuttaa kielellisessä mielessä valtaisalta
tilkkutäkiltä. Jokaista kansallisvaltiota tuntuu vastaavan oma kielensä, joka
tuon valtion alueella on virallinen pääkieli. Näin ollen kielellinen itäinen
Eurooppa muodostuu seuraavista kielistä: venäjä, viro, latvia, liettua, valkovenäjä, ukraina, puola, slovakki, tšekki, unkari, romania, moldova, bulgaria, makedonia, albania, kreikka, serbia, bosnia, kroaatti, montenegro ja
sloveeni. Tämä voi vaikuttaa toivottomalta, jos haluaa erikoistua laajemman alueen asiantuntijaksi ja opetella yhden näistä kielistä. Tilanne ei kuitenkaan ole tarkemmin tarkasteltuna aivan näin hankala.
Keskenään ymmärrettäviä yllä esitellyistä kielistä ovat bosnia, kroaatti,
montenegro ja serbia, joiden standardikieliä kutsuttiin 1900-luvulla yhdellä
nimellä serbokroaatiksi tai kroatoserbiaksi. Lisäksi moldovan ja romanian
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kirjakieli on käytännössä sama, ja puhutun kielen erot perustuvat murrerajoihin, jotka ulottuvat myös Romanian valtion sisälle. Romanian ja moldovan läheisiä sukukieliä puhutaan myös etelämpänä Balkanilla. Erittäin
läheistä sukua keskenään ovat bulgaria ja makedonia. Niin ikään venäjä,
ukraina ja valkovenäjä keskenään ja toisaalla slovakki ja tšekki muodostavat
kielten ryhmiä, joissa yhden kielen osaaminen auttaa merkittävästi toisen
kielen ymmärtämistä ja oppimista. Myös puolan ja sloveenin osaamisesta
on hyötyä opiskeltaessa muita slaavilaisia kieliä. Balttilaiset kielet latvia ja
liettua eivät ole keskenään ymmärrettävissä, mutta niiden rakenteessa ja
sanastossa on huomattavasti samankaltaisuuksia.
Itäisessä Euroopassa on joitakin alueellisia lingua franca -kieliä, joiden
rooli perustuu toisaalta kielten asemaan vähemmistökielinä kansallisvaltion
ulkopuolella, toisaalta historiallisiin ja kulttuurisiin siteisiin. Venäjä on erittäin merkittävä kulttuuri- ja vähemmistökieli niin kaikissa Baltian maissa
kuin Moldovassa, Valko-Venäjällä ja Ukrainassakin. Turkkilainen vähemmistö
Balkanilla on yllättävän suuri, ja lisäksi turkinkielisten kulttuurituotteiden
merkitys ja näin ollen myös kielen osaaminen on kasvanut merkittävästi viime
vuosina Balkanin muslimien keskuudessa. Bosniaa, kroaattia, montenegroa ja
serbiaa ymmärretään ja puhutaan edelleen varsin laajasti koko entisen Jugoslavian alueella myös Kosovossa, Makedoniassa ja Sloveniassa.
Merkittävä vähemmistökieli niin Slovakiassa, Romaniassa kuin pohjoi
sessa Serbiassakin on unkari. Myös albanian puhujia on iso osa väestöstä
Albanian ja Kosovon ulkopuolella Makedoniassa. Venäjän federaation alueella
on 27 kieltä, joilla on alueellinen virallisen kielen asema, sekä lisäksi kymmeniä muita kieliä, joista monet ovat erittäin uhanalaisia. Venäjällä puhutuista
kielistä suomen sukukielillä on muutama miljoona puhujaa ja esimerkiksi
turkkilaiskieli tataarilla yli viisi miljoonaa. Erityinen asema itäisen Euroopan kielellisten vähemmistöjen joukossa on romanikielellä, jonka puhujia on
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Kielitaidon kokonaisvaltaisen
kehittämisen kannalta
on keskeistä oleskella
kohdealueella.
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enemmän kuin vaikkapa yksittäisten Baltian kielten, sloveenin tai makedonian puhujia. Romanikielen eri varieteetit voivat kuitenkin erota toisistaan
paljonkin eivätkä ole aina keskenään ymmärrettävissä.
Olisi ihanteellista, että itäisen Euroopan alueasiantuntija hallitsisi
ainakin jossain määrin jonkin paikalliskielen ja sen lisäksi kielen, jolla olisi laajempaa alueellista relevanssia. Kielitaidon kokonaisvaltaisen kehittämisen kannalta on keskeistä oleskella kohdealueella, sillä kielen käyttäminen aidossa kommunikaatiossa on tehokkain tapa kehittää puhutun kielen
sujuvuutta ja puheen ymmärrystä. Paikallisten kielten osaaminen on koko
itäisen Euroopan alueella erittäin palkitsevaa, koska englannin osaaminen
ei ole kaikkialla kovin laajaa tai hyvää ja koska lähialueiden ulkopuolelta
tulevat kielen osaajat ovat harvinaisuuksia ja saavat näin ollen usein varsin
lämpimän kohtelun.
Alueasiantuntijuus ja
kulttuuriosaaminen

Kulttuuriosaaminen käsitetään monin eri tavoin. Tämä johtunee siitä, että
sanalla kulttuuri on myös tarkoitettu monia eri asioita. Amerikkalaiset
antropologit Alfred Louis Kroeber ja Clyde Kluckhohn kokosivat jo vuonna
1952 listan 164:stä kulttuurin määritelmästä, ja silti he loivat lisäksi omansa. Erään myöhemmän määritelmän mukaan kulttuuri on ihmisten kollektiivista toimintaa, joka koostuu aineettomista arvoista, aineellisesta
kulttuurista, kielestä ja kommunikaatiosta sekä toiminnasta. Aineettomia
arvoja ovat normit, eettiset periaatteet ja perinteet. Ne vaikuttavat käyttäytymiseen, arvostuksiin sekä käsityksiin oikeasta ja väärästä sekä antavat
myös ohjeita, kuinka toimia. Aineellinen kulttuuri tarkoittaa esineitä,
rakennuksia, tekniikkaa, kulttuuriympäristöjä ja niihin liittyviä symbolisia
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Tärkeä osa työnantajan tarvitsemaa
kulttuuriosaamista on kyky johtaa
eri kulttuurialueilta kotoisin olevia
työntekijöitä.

merkityksiä. Lisäksi kulttuuriin kuuluvat kieli ja kommunikaatio. Tässä
yhteydessä toiminta kuvaa kulttuurin ilmenemistä erilaisina käytäntöinä
ja tapoina tuottaa merkityksiä. Se on silloin niin elämäntapoja arkielämässä
kuin käytäntöjä työelämässä. Siihen liittyvät myös tapa hoitaa yhteisiä
asioita, rajanveto julkisen ja yksityisen välillä sekä poliittinen kulttuuri.
Kapeasti käsitettynä kulttuurituntemuksella on tarkoitettu esimer
kiksi tietyn alueen historian tuntemista. Samoin sillä on voitu tarkoittaa
tapojen ja perinteiden tuntemista. Tämä onkin tärkeää esimerkiksi silloin, kun töitä tehdään osana monikulttuurista työyhteisöä muualla kuin
kotimaassa. Kulttuuriosaamisesta yrityksen kilpailuetuna kirjoittavan
Liisa Uusitalon mukaan kulttuuriosaamisessa on kyse kyvystä hankkia ja
käsitellä monitieteistä, monipuolista tietoa ja taidosta soveltaa tätä tietoa
käytännön toimissa. Kulttuuriosaaminen on taito, jota ei rakenneta hetkessä, vaan osaaminen karttuu pitkän ajan kuluessa ja kokemuksen myötä. Kulttuuriosaamista on esimerkiksi asiakkaiden ja heidän kulttuurinsa
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ymmärtäminen sekä kulutuskulttuurin ottaminen huomioon silloin, kun
yritys alkaa toimia uudella alueella.
Tärkeä osa työnantajan tarvitsemaa kulttuuriosaamista on kyky johtaa
eri kulttuurialueilta kotoisin olevia työntekijöitä niin kotimarkkinoilla
kuin maissa, joissa on paljon vierastyövoimaa. Eri kulttuureissa omaksuttujen käytäntöjen ja niiden taustalla olevien arvojen, uskomusten ja normien erot tulevat ilmi vasta kun erilaisten käytäntöjen mukaan toimivat
ihmiset työskentelevät yhdessä. Kuinka suuria erot todella ovat, paljastuu
vasta kun erilaisten käytäntöjen myötä joudutaan konfliktiin. Nämä seikat
ovat niin globaaliyritysten kuin kansainvälisten fuusioiden, toimintojen
ulkoistamisen ja kansainvälisen rekrytoinnin ongelmia.
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi kulttuuriosaamiseen sisältyy
eettisten kysymysten tunteminen: hyvän tavan mukaiset käytännöt, yrityksen yhteiskuntavastuu, eettisten periaatteiden noudattaminen sekä
ympäristövaikutuksista huolehtiminen. Myös luottamuksen rakenta
minen erilaisissa verkostoissa on tärkeää. Samoin esteettisten arvojen
huomioon ottaminen ja viestintätaidot kuuluvat kulttuuriosaamiseen.
Tähän osa-alueeseen luetaan esimerkiksi tuotteiden muotoilun kysymykset, kulttuurisidonnaisen viestinnän suunnittelu, mainonnan ja
muun viestinnän merkitys- ja tulkintaerojen tunnistaminen samoin
kuin kieli- ja argumentointitaidot sekä neuvottelu- ja yhteistyötaidot.
Kulttuuriosaaminen tuo yritykselle mahdollisuuden erottua ja antaa edun
kilpailijoihin nähden – edun, joka ei ole välittömästi matkittavissa. Hyvät
kulttuuriset tiedot ja taidot johtavat parempaan yrityskuvaan ja pysyvämpiin verkostosuhteisiin sekä pitkällä aikavälillä kannattavampaan taloudelliseen toimintaan. Parhaimmillaan kulttuuriosaaja on työntekijänä
ratkaisevassa roolissa yrityksen menestyksen kannalta.
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Parhaimmillaan kulttuuriosaaja
on työntekijänä ratkaisevassa roolissa
yrityksen menestyksen kannalta.

Kulttuuritulkki
hyödyntää hiljaista tietoa

Kulttuuritulkki (cultural interpreter) tai -välittäjä (mediator) on herkistynyt tuntemansa kulttuurin erityispiirteille. Kulttuuritulkki on tietyssä
määrin kaksikulttuurinen, ja hän tietää myös, mitkä oman kulttuurin piirteet hänen käyttäytymiseensä vaikuttavat. Hänellä on tietoa molemmista
yhteiskunnista sekä molempien kulttuurien edellyttämistä teknisistä, sosiaalisista ja kommunikointitaidoista. Tietoon molemmista yhteiskunnista
lukeutuvat historia, kansanperinne, perinteet ja tavat sekä arvot ja kiellot.
Lisäksi kulttuuritulkin tulee tuntea luonnonympäristö ja sen merkitys sekä
tietää tärkeät ihmiset yhteiskunnassa. Teknisillä taidoilla tarkoitetaan tässä
yhteydessä esimerkiksi asianmukaista pukeutumista. Sosiaaliset taidot edellyttävät tietoa sosiaalisia suhteita säätelevistä säännöistä yhteiskunnassa ja
emotionaalista pätevyyttä kuten asianmukaisen itsehillinnän tasoa. Kulttuuritulkin kommunikointitaidot kattavat niin kirjoitetun, puhutun kuin
nonverbaalisen kommunikaationkin.
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Hiljainen tieto on tärkeä osa kulttuuriosaamista. Hiljaisen tiedon lisäksi
kulttuuriosaamiseen sisältyy ymmärrys ihmisistä ja heidän elinympäristöistään, sosiaalisesta kontekstista ja vuorovaikutustilanteista. Kulttuuritulkki ottaa tämän vuorovaikutustilanteissa huomioon. Hiljainen tieto on
sisäistämäämme tietoa, joka perustuu esimerkiksi tunteisiin tai toimintaan. Se ei ole välttämättä tiedostettua, ja sitä voi olla vaikea pukea sanoiksi.
Tällaista tietoa ei voi opettaa, vaan se kehittyy vaivihkaa sitä mukaa, kun
muu aiheeseen liittyvä pätevyys karttuu. Parhaiten tiettyyn alueeseen liittyvää hiljaista tietoa voi omaksua oleskelemalla tällä alueella ja olemalla
vuorovaikutuksessa siellä kasvaneiden kanssa. Sekä yrityksien sisällä että
kumppanien ja asiakkaidenkin keskuudessa piilee arvokasta tietoa. Tämän
tiedon kerääminen, eri lähteistä tulevan tiedon yhdistäminen ja muuntaminen yleispäteviksi menettelytavoiksi ei ole helppoa, ja se edellyttää
kokonaisnäkemystä, jollaista alueasiantuntijalla tulisi olla.
Venäjän ja itäisen Euroopan kulttuuriosaamisessa on ensiksikin otettava
huomioon alueen historia ja sen vaikutus tähän päivään. Venäjän ja itäisen
Euroopan alueella on edelleen huomioitava sosialistisen järjestelmän vaikutukset, sillä etenkin vanhempien ikäluokkien toiminnassa ne saattavat yhä
näkyä. Lisäksi on tiedettävä, millaiset elementit kullakin alueella määrittävät ihmisten identiteettejä. Toisilla kansoilla tärkeä tekijä voi olla kieli,
ja pienetkin eroavaisuudet naapurikieliin nähden ovat merkittäviä. Identiteetit saattavat perustua myös esimerkiksi vuosisatoja vanhoihin legendoihin. Muun muassa tällaisten seikkojen huomioiminen vaikuttaa yhteistyön
sujuvuuteen Venäjän ja itäisen Euroopan alueella.
Hiljaisen tiedon lisäksi kulttuuriosaamista voidaan hahmottaa kulttuurienvälisen herkkyyden kehittymismallin avulla. Kyseessä on Milton
Bennetin luoma malli kaksikulttuuriseksi välittäjäksi kehittymisestä. Se
kartoittaa reaktiota toiseuteen, vieraan kulttuurin elementteihin, jotka
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poikkeavat välittäjän omasta kulttuurista. Pätevyys rakentuu mallissa
kuuden vaiheen kautta. Nämä vaiheet ovat kieltäminen, puolustus, minimisaatio, hyväksyntä, adaptaatio ja integroituminen. Kolme ensimmäistä
vaihetta muodostavat etnosentrisen vaiheen ja kolme jälkimmäistä vaihetta
etnorelativistisen vaiheen. Sopeutumisen edetessä välittäjä alkaa huomata, ettei hänen oma maailmankuvansa olekaan ainoa mahdollinen ja oikea.
Viimeisessä vaiheessa hän saavuttaa kyvyn nähdä ja arvioida tilanteita
useammasta kulttuuriperspektiivistä käsin.
Kulttuuriasiantuntijan ja
yritysten verkostoituminen

Koska kulttuuriosaamisen määrittely ja arviointi on varsin monimutkainen
tehtävä, on ymmärrettävää, että työnantajilla on tapana painottaa rekrytoinnissaan substanssiosaamista kieli- ja kulttuuriosaamisen jäädessä toiseksi. Itäisen Euroopan alueella esimerkiksi Tšekissä toimitaan kuitenkin jo päinvastoin: yritykset hakevat vaikkapa pohjoismaisten kielten ja
kulttuurien tuntijoita ja lupaavat perehdyttää työntekijänsä hallitsemaan
muut tarvitsemansa taidot. Suomalaiset yritykset toivovat lisäksi usein
harjoittelijaa palkatessaan, että opiskelija olisi opintojensa loppupuolella.
Toinen vaihtoehto olisi palkata harjoittelijaksi opintojensa alkuvaiheessa
oleva opiskelija. Näin työnantajan olisi mahdollista saada opiskelija kiinnostumaan yritykselle olennaisesta substanssiosaamisesta. Opiskelija voisi
pätevöityä juuri yrityksen tarvitsemalle osa-alueelle.
Eräs mainio keino selvittää, mitä kulttuuriasiantuntemus on käytännössä
ja millainen merkitys sillä voi olla yritykselle, on teettää pro gradu -tutkielma
tilaustyönä tulevalla alueasiantuntijalla. Yritykset kuitenkin käyttävät tätä
keinoa vain vähän. Esimerkkinä opinnäytteestä, jollaista yritys voisi suoraan hyödyntää, on Anu Korhosen pro gradu -tutkielma Helsingin yliopiston
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länsi- ja eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien oppiaineeseen. Tutkielman
eräs johtopäätös on, että voitelurahaan rinnastuvan lahjan antamista viran
omaiselle ei pidä käsittää lahjonnaksi, vaikka se sitä olisikin suomalaisen
ajattelutavan ja normiston mukaan. Toinen esimerkki saman oppiaineen pro
gradu -työstä, jonka sovellusarvo on huomattava, on Katri Pacekin tutkielma,
joka kartoittaa suomalaisjohtoisessa puolalaisessa työyhteisössä vastaantulevia
konfliktitilanteita ja niiden syitä. Näistä tutkielmista käy ilmi, kuinka Venäjän
ja itäisen Euroopan alueelle suuntaava tai tämän alueen työvoimaa käyttävä
yritys voi joutua miettimään kaiken perusasioita myöten uudella tavalla.
Asiantuntijaksi kehittyminen edellyttää osallistumista vuorovaikutteiseen
asiantuntijaverkostoon. Alueasiantuntijaksi haluavalta opiskelijalta tämä
edellyttää ylimääräistä työpanosta. Pelkkä tutkinnossa määriteltyjen kurssien
suorittaminen ei riitä. Eräs keino hankkia tarkempaa tietoa ja samalla keino
verkostoitua on osallistua ylipiston vierailuluennoille, väitöstilaisuuksiin ja
seminaareihin. Perustutkinto-opiskelijoiden olisikin hyvä tarttua näihin
mahdollisuuksiin entistä useammin. Vuonna 2010 tehtiin selvitys siitä, kuinka
Helsingin yliopiston länsi- ja eteläslaavilaisten ja balttilaisten kielten ja kulttuurien oppiaineista valmistuneet sijoittuvat työelämään. Selvityksen mukaan
tärkeimpiä työn saantiin vaikuttaneita seikkoja olivat oma persoona ja ominaisuudet sekä itse luodun verkoston kontaktit. Eniten haittaa omalle alalle
työllistymisessä aiheuttivat muun muassa epävarmuus omasta osaamisesta,
urasuunnitelmien jäsentymättömyys ja suhdeverkoston puute.
Siltaa alueasiantuntijoiksi opiskelevien ja yritysten välille on yritetty rakentaa yliopistoissa alumniyhteistyöllä. Kuitenkin näitä yhteyksiä on ainakin itäisen Euroopan asiantuntijoiden ja sellaiseksi opiskelevien välillä vähän.
Yliopistojen tulisikin miettiä uusia ratkaisuja, jotta opiskelijat, alumnit ja työelämän edustajat voisivat verkostoitua. Tällaisen verkoston tulisi toimia kuten
asiantuntijaverkoston: jokainen osallistuja on aktiivinen toimija, joka oppii
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toisilta. Näin jokaisen osaaminen on hyödyksi muille osapuolille. Eräs mahdollisuus on perustaa internetiin verkosto, jossa samasta aiheesta kiinnostuneet
voivat kokoontua yhteen ja muodostaa ryhmiä. Ne voivat välittää asiantuntemusta esimerkiksi Venäjän ja Itä-Euroopan kieli- ja kulttuuriosaamiseen liittyvistä aiheista kuten kulttuurienvälisestä viestinnästä.
Myös rekrytointimessuja voi hyödyntää aiempaa monipuolisemmin,
vaikka kieli- ja kulttuuriosaajille erityisesti suunnattuja messuja ei enää
juurikaan tunnu olevan. Perinteisillä messuilla opiskelijat kiertävät yhdeltä yritysosastolta toiselle ja jättävät heitä kiinnostaviin paikkoihin CV:nsä.
Rekrytointimessuista saataisiin mielenkiintoisempia, jos tällaisilla messuilla
olisi opiskelijoita antamassa näytteitä taidoistaan. Yhteiskuntaan ja talouteen
erikoistuneet voisivat tehdä lyhyitä koosteita alueensa ajankohtaisista lehtijutuista ja taustoittaa niitä, kun taas viestinnän tulevat asiantuntijat voisivat esitellä, kuinka tekstiä pitää muokata siirrettäessä viestiä maasta toiseen.
Asiatekstinkääntäjät puolestaan esittelisivät nopeutta, jolla he kääntävät tekstejä niin raakaversioiksi kuin valmiiksi käännöksiksikin.
Kieli, kulttuuri
ja työelämä

Kuten edellä on käynyt ilmi, ovat kielitaito ja kulttuurintuntemus olennainen, parhaimmillaan jopa määrittävä osa alueasiantuntijan valmiuksia
– ja kääntäen nämä valmiudet hallitsevilla työntekijöillä voi olla ratkaiseva
merkitys organisaation menestymisessä. Toisin kuin vaikkapa atk-taidoista,
kieli- ja kulttuuriosaamisesta kertominen työnantajalle ei ole kuitenkaan
yksinkertainen tehtävä. Usein vastassa on työnantaja, joka ei edes tiedä, millaisia taitoja työntekijältä voi realistisesti odottaa.
Yliopiston kieli- ja kulttuuriaineista valmistuneiden sijoittumisselvityksistä
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käy ilmi, että merkittävä osa valmistuneista työllistyy sellaisille aloille, jotka
eivät liity suoraan kääntämiseen, tulkkaukseen tai opettamiseen. Jos työtehtävissä tästä huolimatta hyödynnetään tutkinnossa hankittuja kieli- ja kulttuurivalmiuksia, kyseessä ovat tyypillisesti juuri alueasiantuntijuutta vaativat
tehtävät. Nämä ovat usein niin sanottuja piilotyöpaikkoja: tarkkaa tehtävänkuvausta ei ole koskaan julkaistu hakuilmoituksessa, vaan tehtävä on muotoutunut tai muotoiltu sopivan henkilön ympärille. Työpaikka on saatu tyypillisesti joko toimimalla ensin toisissa, yleisemmissä tehtävissä organisaatiossa tai
sitten olemassa olevien ammatillisten verkostojen kautta. Juuri verkostoituminen voi siis tarjota opiskelijalle mahdollisuuden päästä osaamistaan vastaaviin tehtäviin nopeammin ja antaa työnantajalle paremman kuvan, millaista
osaamista yleensä on saatavilla.
Tässä yhteydessä kieli- ja kulttuuriosaamisesta on puhuttu erillisinä
valmiuksina. Usein havaittu tosiasia kuitenkin on, että kieli- ja kulttuuriosaamisen kartuttaminen kulkevat mitä suurimmassa määrin käsi kädessä.
Ensinnäkin suuri osa kulttuurisesta toiminnasta on kielellistä, ja näin kieli
ja kulttuuri ovat jo määritelmällisesti erottamattomia. Toiseksi erityisesti
kohdemaassa oleskeltaessa jokainen kielen oppimiseksi käyty keskustelu,
luettu teksti ja vaikkapa katsottu tv-ohjelma sisältää kulttuurista tietoa kuin
kaupan päälle. Kieltä hyvin osaavalla onkin usein lähes automaattisesti runsaasti myös kulttuuriin liittyvää tietoa. Alueasiantuntija erottuu kuitenkin
siinä, että hänellä on lisäksi käsitteellisiä työkaluja tuon tiedon jäsentämiseksi, taustoittamiseksi, tulkitsemiseksi ja välittämiseksi.
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Soili Lehto-Kylmänen on valmistunut Kiovan valtionyliopistosta pääaineenaan

 ansainväliset suhteet. Hän toimii Kymenlaakson ammattikorkeakoulun
k
lehtorina kansainvälisen kaupan koulutusohjelmassa. Hänen tehtäviinsä
kuuluu myös opiskelijoiden työharjoittelun ohjaaminen.

Alueasiantuntijan
ensiaskeleet työelämässä
soili lehto-kylmänen

Alueasiantuntijan työura käynnistyy usein
työharjoittelun tai vaihto-opiskelun kautta.
Harjoittelun kautta saadut kokemukset ja kontaktit
voivat myöhemmin avata ovia moniin suuntiin
– myös yllättäviin, sillä Venäjän ja itäisen Euroopan
asiantuntijoille on tarjolla monenlaisia tehtäviä
monilla aloilla. Jo työelämään siirtyneet Venäjänkaupan opiskelijat kertovat, että ennakkoluuloton
ja rohkea asenne vie uralla eteenpäin.
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V

enäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijaksi opiskelevalla on edessään haaste: Venäjä ja itäinen Eurooppa eivät
muodosta yhteiskunnallisesti tai kulttuurillisesti yhtenäistä
aluetta, vaan niitä yhdistää lähinnä toisen maailmansodan
jälkeisen poliittisen tilanteen aiheuttama eristyneisyys
muusta Euroopasta. Venäjää ja itäistä Eurooppaa käsittele
viä koulutusohjelmia, opintojaksoja ja kursseja on tarjolla sekä yliopistois
sa että ammattikorkeakouluissa. Ne sisältävät kielen ja kulttuurin opiskelua
sekä erittäin vaihtelevasti historiaan, yhteiskuntaan ja talouteen liittyviä
opintojaksoja ja antavat opiskelijalle laajat, ajantasaiset yleistiedot alueesta.
Opiskelijasta riippuu, kuinka syvällisesti hän haluaa perehtyä aluee
seen esimerkiksi opiskelijavaihdon, tutkimushankkeisiin osallistumisen
ja käytännön harjoittelun avulla. Tässä artikkelissa tarkastelen, millaisia valmiuksia työnantajat toivovat Venäjän ja itäisen Euroopan osaajalta.
Esimerkkinä käytän ammattikorkeakoulun Venäjän-kaupan opiskelijoita.

Mitä työelämä
tarvitsee?

Venäjän ja itäisen Euroopan osaajista on ainakin julkisen keskustelun
mukaan ollut pulaa jo monta vuotta. Samaan aikaan moni alueen kieliä,
aluetuntemusta, historiaa ja kulttuuria opiskellut ei kuitenkaan löydä töitä. Joko koulutus ei vastaa tarvetta tai sitten työnantajat eivät itsekään tiedä,
minkälaisia osaajia tarvitsevat. Eivätkö opiskelunsa päättäneet osaa kertoa,
mitä he oikeastaan osaavat, vai tarvitaanko alueosaajia niin vähän, että
jatkuva kouluttaminen onkin turhaa? Kymenlaakson ammattikorkea
koulussa on vuosien varrella tehty kyselyjä siitä, minkälaisia Venäjä-osaajia
Kymenlaaksossa toimivat yritykset tarvitsevat. Laajempi ja maantieteellisesti
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kattavampi tutkimus tehtiin vuonna 2009 Helsingin kauppakorkeakoulussa.
Tämän tutkimuksen tulokset eivät juuri eroa aiemmin tehdyistä selvityksistä, mutta antavat monipuolisemman kuvan yritysten Venäjä-osaamiseen
kohdistuvista vaatimuksista. Venäjällä tapahtuneet muutokset asettavat uusia vaatimuksia, ja Venäjälle vievät tai siellä toimivat suomalaisyrityksetkin
ovat nykyisin monipuolisempi joukko kuin vielä 10 vuotta sitten. Näin ollen
tarvittavat taidot ovat kovin yritys- ja toimintamuotokohtaisia.
Venäjän kielen taidon puute ei ole suomalaisten yritysten suurin ongel
ma. Enemmän vaikeuksia aiheuttaa se, etteivät työntekijät tunne venäläistä kulttuuria ja liiketoimintatapoja. Tämä tilanne korostuu erityisesti
vientiyrityksissä, kun taas Venäjällä toimivat suomalaisyritykset voivat turvautua venäläiseen henkilökuntaan ja käyttää yhteydenpidossa esimerkiksi
englantia. Suurimpia kauppaa haittaavia ongelmia ovat tullaus ja logis
tiikka, byrokratia ja korruptio. Tästä on helppo vetää ainakin se johtopäätös, että tärkeää on niin kielen, kulttuurin kuin liiketoiminnan osaaminen eikä niitä voi asettaa vastakkain. Byrokratia- ja korruptio-ongelmien
käsitteleminen vaatii usein enemmän kulttuurin kuin liiketoiminnan osaamista. Ratkaisevaa on, minkälaista liiketoimintaa yrityksellä Venäjällä on ja
hoidetaanko se Suomesta vai kohdealueelta.
Aiemmin mainitussa kymenlaaksolaisille yrityksille tehdyssä kyselyssä
kävi ilmi, että suurin osa niistä harjoitti vientiä, kuljetuksia, tuontia tai
konsultointia. Yli puolet vastanneista yrityksistä ilmoitti, ettei niillä ole
riittävästi Venäjän maantuntemusta eikä tietoa venäläisestä kulttuurista.
Kehitettäviä alueita olivat venäjän kielen taito, liiketoimintakulttuurin tuntemus, myynnin edistäminen, uusien kontaktien ja asiakkaiden hankkiminen,
asiakkuuksien hoito sekä sopimusasioiden ja maksuliikenteen hoito.
Yritykset tarvitsevat siis osaajia, joilla on sekä taitoa että tietoa. Kielitaidon
merkitys on huomattava, jos tarkastellaan yritysten mainitsemia ongelmia.
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Vain venäjää osaava pystyy hankkimaan tietoa Venäjän eri alueiden taloudesta
ja markkinoista, hankkimaan uusia asiakkaita ja hoitamaan asiakkuuksia.
Näissä tehtävissä yrityksen tavoitteiden ja suunnitelmien tunteminen on
tärkeää, eikä tällaista toimintaa välttämättä ole järkevää ulkoistaa kohde
alueella toimiville venäläisille, vaan osaamista tulee olla myös yrityksen sisällä.
Monet suomalaiset yritykset toimivat myös EU-alueella, ja läntisten ja
yleensäkin kansainvälisen kaupan operaatioiden ja käytäntöjen tuntemus on
kohtalaisen hyvin suomalaisten hallussa. Todella kansainvälistyneitä venäläisiä yrityksiä löytyy vain öljy- ja raaka-ainealoilta sekä logistiikasta. Pienten ja keskisuurten venäläisten yritysten kansainvälistyminen on aivan alussa ja sen konsultoimisessa venäläisille yrityksille suomalaisten osaamisella
on tulevaisuudessa suuria mahdollisuuksia. Se taas edellyttää sekä kielitaitoa
että käytännön yritystoiminnan osaamista.
Kyselyssä pohdittiin myös, miten opiskelijoiden ja yritysten yhteistyötä
voitaisiin parantaa. Yritykset olivat halukkaita ottamaan työharjoittelijoita
ja teettämään opinnäytetöitä, mitä onkin tehty jo useita vuosia. Näiden
lisäksi mainittiin erilaiset projektityöt, markkinaselvitykset ja markkina-
alueanalyysit, yhteistyökumppaneiden etsiminen, markkinointi- ja
vientisuunnitelmat, toimialakohtaiset selvitykset, markkinointimateriaalin
valmistaminen, käännöstyöt ja yhteyksien hoitaminen Venäjälle.
Kun pohditaan koulutuksen työelämävastaavuutta, on pidettävä mielessä, että koulussa voidaan opettaa monia asioita teoriassa, mutta käytännön
oppii vain tekemällä. Opiskelijoille voidaan antaa tietoa Venäjän liiketoimintaympäristöistä ja yrityksistä, lainsäädännöstä, jakelukanavista sekä hallinnosta.
On kuitenkin vaikeampi opettaa, miten liike-elämässä todellisuudessa toimitaan: millaisia ovat yritysten väliset suhteet, menettelytavat, tiedonkulku ja
päätöksenteko. Liike-elämässä muutokset voivat tapahtua hyvinkin nopeasti,
jolloin niihin pitää pystyä reagoimaan yksittäisen yrityksen kannalta.
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Työharjoittelusta
avaimet työelämään

Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyy useita työharjoittelujaksoja, joiden tarkoitus on antaa opiskelijalle käytännön kokemusta oman alansa
työstä. Venäjän-kauppaa opiskelevien työharjoittelupaikalle on pari perus
vaatimusta: työssä pitää voida käyttää venäjän kieltä ja työn pitää olla
kansainvälistä. Työpaikan ei tarvitse olla kauppaa käyvä yritys, vaan se
voi olla myös julkisyhteisö, yrityspalveluorganisaatio tai kansainvälinen
järjestö. Tavoitteena on, että harjoittelupaikassa voi käyttää opittuja taitoja ja kartuttaa uusia ja että harjoittelu tukee opiskelijan yleistä Venäjä-
osaamista ja kulttuurisidonnaisten toimintatapojen tuntemusta.
Tätä artikkelia varten haastattelin Venäjän-kaupan alalta valmistuneita
opiskelijoita. He osasivat erittäin hyvin kuvata työharjoittelun aikana tapahtunutta oppimista ja sen merkitystä myöhemmin työelämässä. Eräs
haastateltavista vietti harjoitteluaikansa Pietarissa:
”Tärkeimpänä opituista asioita voin mainita jokapäiväisen toimimisen
venäläisten kanssa venäläisessä työympäristössä. On hyvä ottaa tavaksi kaikkien
tervehtiminen aamuisin, kun tulee töihin, kättely on erittäin tärkeää, mutta vain
miesten kesken. Toisena voidaan mainita niin sanotut puhumattomat sopimukset ja asiat venäläisessä yritystoiminnassa: kaikki tietävät miten asiat hoidetaan,
mutta ei ole mitään virallista tapaa, miten ne hoidettaisiin. Olin yllättynyt, kuinka
paljon koulussa opitut asiat näkyivät todellisessa liiketoimintaympäristössä Venäjällä. Monet teoriaopinnoissa opitut asiat näkyivät käytännön asioissa. Esimerkiksi
tilaukset ja sopimukset laadittiin kutakuinkin samalla tavalla kuin ne teoria
opinnoissa oli käyty läpi. Erityisesti huomioni kiinnitti riskinhallinta. Yksi aihe,
jota teoriaopinnoissa on painotettu, on juuri riskinhallinta ja sen vaikutukset.”
62

2 askelmerkit ammattiin

”Olin yllättynyt, kuinka paljon
koulussa opitut asiat näkyivät todellisessa
liiketoimintaympäristössä Venäjällä.”
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Toinen Venäjällä työharjoittelunsa tehnyt opiskelija sai autenttista
kokemusta käytännön liiketoiminnasta:
”Työharjoittelupaikka tarjosi kokemuksen yrityksen päivittäisestä operatiivisesta
toiminnasta paikallisessa liiketoimintaympäristössä. Harjoittelussa syntyi kokemus
venäläisestä johtamiskulttuurista ja toisaalta yrityksen omasta yrityskulttuurista.”

Työharjoitteluissa hän sai tulkkaus- ja käännöstehtäviä, arkistointitehtäviä,
puhelinvaihteen ja kassan hoitoa sekä laskutusprosessin ylläpitoa. Hän oli tuolloin suorittamassa jo toista korkeakoulututkintoa. Nyt jo vuosia työelämässä
ollut tradenomi kertoo, että harjoitteluaikana saadut positiiviset kokemukset
ovat olleet hyödyllisiä myöhemmissä työtehtävissä eri organisaatioissa.
Työharjoittelun alussa monet saavat tehtäväkseen hyvin tavanomaisia
toimistotehtäviä. Opiskelijat eivät välttämättä koe näiden vastaavan omia
tavoitteitaan, vaikka niissä usein voi käyttää opiskelussa hankittuja taitoja kuten tietokoneohjelmien käyttöä. On ymmärrettävää, että Venäjänkauppaa opiskeleva haluaisi alusta lähtien olla mukana organisaation tai
yrityksen Venäjä-asioissa. Tämä on usein mahdollista vain venäjää äidinkielenään osaaville. Kieliosaaminen yhdistettynä taloushallinnon osaamiseen ja
toimistorutiinien hallintaan saattaa johtaa vakaaseen urakehitykseen, kuten
eräälle haastateltavista oli käynyt:
”Olin mukana kahdessa projektissa, jotka eivät mitenkään liittyneet Venäjän-
kauppaan. Samalla kuitenkin opin, miten toimitaan EU-rahoitteisessa p
 rojektissa,
miten ylläpidetään erilaisia taulukoita, maksetaan laskuja ja raportoidaan.
Opiskelun perusteella osasin käyttää Exceliä ja Wordia ja olin valmis oppimaan
uusia asioita. Samalla kehittyi myös suomen kielen taitoni. Työharjoittelun
päätyttyä sain ensimmäisen määräaikaisen työsopimuksen.”
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Harjoitteluajan tärkein anti voi olla uusiin tieto- ja ohjausjärjestelmiin
tutustuminen:
”Suoritin harjoitteluni asiakaspalveluosastolla, jossa työtehtäviini kuului
päivittäisen asiakaspalvelun lisäksi tilausten käsittely, laskutus, varastotilanteen
seuranta, vientipapereiden tekeminen ja kuljetusten järjestäminen. Harjoittelupaikassani on käytössä Oracle-toiminnanohjausjärjestelmä, jonka opetteleminen
ja käyttäminen oli yksi tärkeimmistä harjoitteluuni kuuluneista tehtävistä.”

Useat opiskelijat korostivat harjoittelun opettaneen ymmärtämään
asiakokonaisuuksia ja sen ymmärtämistä, kuinka oma työ liittyy muiden
työhön ja kuinka tärkeää on, että kaikki tekevät työnsä hyvin. Opiskelun
aikana opintojaksot ja kurssit eivät aina pysty antamaan kuvaa yrityksen toiminnasta prosessina, vaikka erilaisia toiminnanohjausjärjestelmiä
pyritäänkin opettamaan.
Osaaminen kehittyy
töitä tehdessä

Harjoittelujakso antaa opiskelijalle jonkinlaista tuntumaa siitä, minkälaista työtä hän haluaa tulevaisuudessa tehdä, ja ehkä myös siitä, minkälaista
ei ainakaan halua. Vastavalmistunut työnhakija saattaa kuitenkin huomata työtilanteen muuttuneen harjoitteluajoista, sillä toimintaympäristön
muutokset ja vaihtelut vaikuttavat pk-yrityksiin l yhyelläkin aikajaksolla.
Venäjän-kauppaa käyviin yrityksiin saattavat vaikuttaa Venäjän tapahtumat, siellä tehdyt taloutta koskevat päätökset, päätöksenteon hitaus, suomalaisen yrityksen epävarmuus, rahoitusongelmat sekä pätevän ja kokeneen henkilöstön puute.
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Venäjän-kauppa on varsin vaativa ala, ja vastavalmistuneen ensimmäiset 2–3 vuotta voivat hyvinkin kulua perehtymällä yrityksen strategioihin,
toimintatapoihin ja kauppakumppaneihin. Uuden työntekijän tehtäviin
voivat kuulua tapaamisten ja vierailujen järjestelyt, neuvottelujen valmistelut ja muistioiden kirjoittaminen. Jos tämä tapahtuu pääasiassa venäjäksi,
kielitaito karttuu varmasti. Monille puhelinkeskustelut venäjäksi saattavat tuottaa suuria vaikeuksia, vaikka kielitaito muuten olisi kohtalaisen
hyvä. Ensimmäinen työpaikka antaa hyvät edellytykset kehittää Venäjä-
asiantuntijan identiteettiä ja luoda vankkaa pohjaa kestävälle asian
tuntijuudelle. Usein pätevyys karttuu, kun tarjottu työtehtävä on haastava.
Eräs työntekijä kuvaa dynaamista etenemistään näin:
”Työtehtävät vaihtuivat koko ajan ja työntekijät myös. Esimieheni tarjosi minulle
hyvin haasteellista projektia ja lupasi olla tukena siinä. Suostuin tehtävään ja sain
uuden tehtävänimikkeen, projektikoordinaattori. Siinä tarvitsin venäjän lisäksi
englannin osaamista, koska kaikki yhteydenpito rahoittajiin tapahtui englanniksi.
Suoriuduin tehtävästä hyvin. Se oli hyvä koulu ja olen kiitollinen esimiehelleni
luottamuksesta ja tuesta, jota häneltä sain.”

Työntekijän oma kuvaus kertoo siitä, että pitää olla rohkeutta ottaa vastaan
tehtäviä, joissa on mahdollisuus hankkia pätevyyttä, eikä ajatella, että ensin
pitää olla pätevä. Työpaikalla tämä edellyttää sitä, että työntekijä jo aiemmin
on osoittanut olevansa luottamuksen arvoinen ja tehnyt työnsä hyvin.
Haastateltavat kertovat, että harjoittelupaikan kokemukset vaikuttavat
paitsi siihen, kuinka rohkeasti hakee töitä, myös työllistymiseen. Pelkkä hyväkään päättötodistus ei välttämättä anna samanlaista varmuutta. Eräs opiskelija kertoi, että työllistymiseen vaikuttivat venäjän kielen taito ja kokemus
tietyntyyppisistä töistä harjoittelupaikassa. Parin vuoden päästä hän siirtyi
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Pitää olla rohkeutta ryhtyä
tehtäviin, joissa voi hankkia
pätevyyttä, eikä ajatella,
että ensin pitää olla pätevä.

saman yrityksen sisällä toisenlaisiin tehtäviin, joissa koulutuksesta ei ollut
ehkä niin paljon hyötyä, vaan valintaan vaikuttivat kahden vuoden työkokemuksen aikana opitut asiat ja luodut henkilösuhteet. Toinen opiskelija
puolestaan toteaa saaneensa ensimmäisen työpaikan vahvan englannin ja
venäjän taitojensa sekä vakuuttavan työhaastatteluesiintymisensä ansiosta.
Seuraavassa työpaikassa arvostettiin venäjän taitoa ja työkokemusta.
Jo useita vuosia Venäjän-kauppaa käyvässä yrityksessä työskennellyt
kertoo, että harjoittelu edisti työllistymistä monin tavoin, sillä sen aikana hän tutustui Venäjän-kaupassa toimiviin ihmisiin. Ensimmäisen työ
harjoittelupaikan kontakti otti yhteyttä valmistumisen jälkeen ja tarjosi
työtä. Hän on edelleen työssä samassa yrityksessä. Hän määrittelee, että
työllistymiseen vaikutti eniten kielitaito, paikallisen toimintakulttuurin
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osaaminen ja työharjoittelussa opittu käytännön asioiden hoitaminen.
Hän myös määrittelee alueosaamisen juuri näin.
Urakehitys vai
ammatillinen kasvu?

Muutamia vuosia sitten ammattikorkeakoulujenkin opetusohjelmiin sisältyi
urasuunnittelun opintojakso, mutta siitä on nyttemmin luovuttu. Suurimpana
syynä lienee se, että sitä mukaa kuin työmarkkinoiden ennustettavuus on
vähentynyt ja työsuhteet pirstaloituneet, urasuunnittelu on tullut vaikeammaksi. Monet vastavalmistuneet eivät odota saavansa pysyvää työpaikkaa ja
ovat valmistautuneet ottamaan vastaan koulutustaan vastaamatontakin työtä.
Jatko-opiskelumahdollisuudet ovat lisääntyneet ja työpaikka ulkomailla on
kiinnostava ja realistinen vaihtoehto. Samanaikaisesti downshifting on tullut
muotiin: määrätietoinen uran luominen ei kiinnosta läheskään kaikkia opiskelijoita. Urakehityksen sijaan opiskelijoita ohjataankin miettimään, mitä he
oikeastaan haluavat elämältään, ja siinä työ on vain yksi osa-alue. Tutkimuksetkin kertovat, että nuorille hyvin palkattu työ ei ole tärkeintä, vaan paljon
tärkeämpää on löytää tasapaino elämän eri osa-alueiden kesken.
Oikeastaan vain pari haastattelemistani entisistä opiskelijoista ilmoitti rakentavansa uraa siinä merkityksessä, että tavoitteena olisi sellainen
nousujohteinen vertikaalinen eteneminen tehtävästä toiseen, joka usein liitetään sanaan menestys. Moni kuitenkin käytti ura-sanaa, mutta siinä merkityksessä, että oli muutamassa vuodessa saanut tehdä joko samassa tai eri
yrityksissä ja organisaatioissa hyvin erilaisia töitä. Kysymys on enemmänkin sekä syvyyssuuntaisesta että horisontaalisesta urakehityksestä, osaamisen monipuolistamisesta, itsetuntemuksen ja asiantuntemuksen lisääntymisestä ja vahvistumisesta sekä myös uskosta siihen, että on oikealla alalla.
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Työelämän käytäntöjen takana olevia
kulttuurisidonnaisia toimintatapoja
pitää ymmärtää.

Tietyssä määrin nykyinen työelämä lyhytkestoisine työsuhteineen luokin
edellytyksiä tällaiselle urakehitykselle.
Viisi vuotta sitten valmistunut opiskelija kertoo nykyisten työtehtäviensä olevan itsenäisiä asiantuntijatehtäviä. Kolme vuotta valmistumisensa
jälkeen hän sai vaativia kehitystehtäviä ja on sen jälkeen edennyt yrityksessä
vastuullisiin lähinnä viestintään ja henkilöstön kehittämistehtäviin. Tämä
on osaamisalue, johon hän ei opiskeluissaan voinut perehtyä.
”Vaikka valmistumisen jälkeinen työ on ollut kiistatta urakehitystä, en aseta
vertikaalista urakehitystä työn sisällön kehittymisen edelle. Urakehitys ei ole
minulle pääasia, vaan työn sisällön täytyy tarjota tyydytystä.”

Kouluttajat ovat vastuussa opiskelijoiden kehityksestä, ja siksi opiskelun aikana pitäisi kannustaa opiskelijoita pohtimaan itseään myös kansalaisina, keskustella maailman tapahtumista ja asettaa kyseenalaisiksi
itsestäänselvyyksiä. Venäjään liittyvät opinnot antavat tähän runsaasti
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 ahdollisuuksia. Vaihto-opiskelu Venäjällä avaa kokonaan uuden arki
m
todellisuuden ja nostaa esille kysymyksiä, joita Suomessa ei tule ajatelleeksi.
Näissä keskusteluissa on hyvä korostaa liiketoiminnan vastuullisuutta ja
eettisten periaatteiden noudattamista. Jotkut jo työelämässä olevat entiset
opiskelijat ovat kertoneet, että vasta, kun he olivat saaneet ystäviä Venäjällä
ja päässeet näkemään tavallisten venäläisten arkitodellisuutta, monet opiskelun aikana esiin tulleet asiat avautuivat aivan uudella tavalla ja asioiden
tärkeysjärjestys muuttui. Ainakin yksi opiskelija on siirtynyt myynnistä
avustustyöhön ja venäläisen kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen.
Tulevaisuuden työelämää käsittelevän tutkimuksen perusteella voidaan
määritellä, että tulevaisuuden työ on ajattelua vaativaa globaaleissa verkostoissa tapahtuvaa projektityyppistä tietotyötä. Yksinkertaisesti sanoen
tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten pitää tulla toimeen toistensa kanssa ja
heidän pitää ymmärtää työelämän käytäntöjen takana olevia kulttuuri
sidonnaisia toimintatapoja. Vain tällaisella asenteella voidaan pitää verkostot koossa ja koota projektit palvelemaan kokonaisuutta. Kysymys on mitä
suurimmassa määrin ihmisten johtamisesta, toisten ja itsensä.
Globaalin toiminnan luonne ei rajoitu siihen, mitä Suomi ja Venäjä tekevät. Avoimuus on hyvä pohja tietoa ja ymmärtämistä vaativalle yhdessä
tekemisen taidolle. Eräs opiskelija oli ollut sekä työharjoittelussa että
myöhemmin töissä Pietarin Suomen-konsulaatissa. Kysyin, kuinka työ on
muuttanut hänen asenteitaan. Vastaus kysymykseen kuvastaa hyvin avoimuuden ja ennakkoluulottoman asenteen merkitystä:
”Työ itsessään ei oikein ole muuttanut asenteita suuntaan kuin toiseenkaan, mutta

asuminen Pietarissa on muuttanut asenteita venäläisiä ja venäläistä k ulttuuria
kohtaan positiivisella tavalla. Myös kaupungissa eläminen on m
 ielekkäämpää nyt
kuin pari vuotta sitten, kun ymmärtää tapojen erilaisuutta paremmin.”
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Venäjän ymmärtäminen vaatii perehtymistä menneisyyteen, kykyä
hahmottaa toisella tavalla olemisen peruskysymyksiä ja vilpitöntä halua
oppia toimimaan toisenlaisten elämänedellytysten muovaamassa sosiaalisessa todellisuudessa. Venäjä muovaa kaikkia niitä ihmisiä, jotka toimivat Venäjällä tai venäläisten kanssa. Venäjä-asiantuntijuus on myös sitä,
että antaa tämän kaiken vaikuttaa omaan ammatilliseen kasvuunsa. Sen
varaan voi rakentaa myös menestyksekästä uraa.
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Veikko Kärnä on väitellyt kauppatieteen tohtoriksi ja luonut pitkän uran Venäjän

 aivosteollisuudessa. Vuonna 2008 hän siirtyi Rovaniemen ammattikorkeakoulun
k
yliopettajaksi. Hän seuraa edelleen aktiivisesti Venäjän tapahtumia ja luennoi
Venäjän talouden kehityksestä.

Muuttuva venäjä,
muuttuva asiantuntijuus
veikko kärnä

Venäjän lähihistoria on muutosten historiaa, ja nämä
muutokset ovat vaikuttaneet voimakkaasti myös
Venäjän-kaupassa työskentelevän asiantuntijan työhön.
Kaupankäynti Putinin 2000-luvun Venäjällä on erilaista
kuin neuvostovuosina tai Jeltsinin aikakaudella, vaikka
tietyt lainalaisuudet pätevät edelleen. Tulevaisuudessakin
Venäjän-kaupan asiantuntija tarvitsee monenlaista
tietoa ja taitoa menestyäkseen.
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V

enäjän sisäpoliittisten myllerrysten myötä ovat Venäjän-
kaupassa työskentelevän asiantuntijan osaamisvaatimukset
kehittyneet aina kulloisenkin muutosvaiheen erityisvaatimusten mukaan. Tässä artikkelissa kuvaan Venäjän-kaupassa
tapahtuneita muutoksia ajanjaksona, joka alkaa 1980-luvun
puolesta välistä ja päättyy 2000-luvun puoleen väliin. Ajanjakso on jaettu kolmeen vaiheeseen: neuvostoaikaan 1984–1991, Jeltsinin aikaan
1991–1999 ja Putinin aikaan 2000–2008. Kunkin ajanjakson osalta nostan esiin
Venäjän kanssa käytävään kauppaan liittyviä tyypillisiä piirteitä ja tarkastelen,
miten ajan haasteet vaikuttivat asiantuntijuuden vaatimuksiin. Peilaan muutoksia myös omiin henkilökohtaisiin kokemuksiini Venäjän-kaupassa.
Asiantuntijuuden määritelmänä toimii kokemuksellinen asiantuntijuus,
jossa keskeisiä elementtejä ovat tietämys omalta alalta, kyky toimia asian
tuntijana sekä asiantuntijan oma luottamuksen ja varmuuden tunne.
Artikkelin kuvaama asiantuntijuus rakentuu käytäntöyhteisöissä, joissa
asiantuntijayhteisöön tuleva noviisi toimii aluksi sen reunoilla asiantuntijoiden toimiessa keskiössä. Vähitellen muiden toimintaa seuratessaan ja
heiltä oppiessaan hän siirtyy kohti asiantuntijayhteisön keskustaa ja osaa
samalla toimia yhä enemmän itsenäisesti ja asiantuntijan tavoin.
Keskeistä artikkelin ajattelussa on yhteisöllisyys. Oppimisen kannalta
sen voi kytkeä ajatukseen lähikehityksen vyöhykkeestä: yksilö ylittää itsenäisen oppimisensa rajat jonkun paremmin asian hallitsevan ohjauksessa
ja pystyy näin edistymään pidemmälle kuin yksin. Ohjaava asiantuntija
siis auttaa oppijaa astumaan askeleen oman kehitysvyöhykkeensä rajojen
yli. Koska artikkelissa sivutaan asiantuntijuutta yhteisöllisenä toimintana,
kiinnostus kohdistuu verkostomaisiin toimintajärjestelmiin ja -prosesseihin. Verkostoissa ja toiminnan prosesseissa rakentuu myös tämän artikkelin kuvaama asiantuntijuus.
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Venäjän-kaupassa
tarvittava ydinosaaminen

Alueasiantuntijan osaaminen Venäjän-kaupan tehtävissä voidaan määritellä viiden eri ydinosaamisalueen kautta: kulttuurin tuntemus, oman alan
tietotaito, kielitaito, kansainvälisen kaupan tuntemus ja aiempi Venäjänkaupan kokemus. Kulttuurin tuntemuksella tarkoitan sitä venäläisen kulttuurin tuntemusta, joka on tarpeen asiakkaiden ja muiden venäläisten sidos
ryhmien kanssa toimittaessa. Tällaisia ovat niinkin yksinkertaiset asiat kuin
tervehtiminen (naiset eivät yleensä kättele miehiä Venäjällä), maljapuheen
pitäminen (vain hautausmaalla ei kilistellä snapsilaseja), runoudesta keskusteleminen (Jesenin on hyvä tietää, vielä parempi on osata jokin hänen
runonsa) ja oopperan tunteminen (kuka olikaan Boris Godunov?).
Oman alan tietotaito käsittää työnantajan tuotteiden ja toimintojen hallinnan. Venäjän alueasiantuntijan tulee tuntea oman alansa tekniset tiedot
niin, että hän pystyy venäläisen ostajan tai muun sidosryhmän jäsenen kanssa
keskustelemaan myös teknisistä asioista. Kielitaidolla taas viitataan tässä alueasiantuntijan venäjän kielen taitoon. Asiantuntijan tulee osata sekä yleiskieltä
että oman alansa erityissanastoa niin, että hän kykenee neuvottelemaan asiantuntijoiden kanssa. Alueasiantuntijan on myös osattava lukea venäläisiä virallisia kirjeitä ja ymmärrettävä, mitä venäläinen osapuoli oikeastaan haluaa taitavasti verhotuin sanankääntein sanoa. Kielitaidon on oltava niin sujuvaa, että
asiantuntija pystyy tarvittaessa kääntämään suomenkielistä tekstiä venäjäksi.
Kansainvälisen kaupan teknisten yksityiskohtien ja vaadittavien dokumenttien hallinta on yhtä tärkeää kuin jo edellä luetellut ydinosaamiset. Tarjousten tekeminen, sopimusneuvottelujen käyminen ja toimitusten järjestäminen toimivat Venäjän kanssa käytävässä kaupassa aivan samalla tavalla kuin
länsikaupassakin, mutta Venäjän-kauppaan sisältyy myös alueelle tyypillisiä
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käytäntöjä, jotka länsikaupassa ovat tuntemattomia. Länsikaupassa hankittu
neuvottelukokemus, -tyyli ja -taktiikat ovat toki erittäin hyödyllisiä taitoja
myös Venäjän-kaupassa. Myös aiempi Venäjän-kaupan osaaminen on hyödyksi: kokemuksen myötä asiantuntijalle kehittyy Venäjällä oma suhdeverkosto, joka auttaa ja tukee häntä työssään.
Venäjä-asiantuntijuuden kehittyminen
– alueasiantuntijana kaivosteollisuudessa
Neuvostoaika – byrokratian ja jäykän
neuvottelukulttuurin aikakausi

Neuvostoliitto oli 1980-luvun lopussa kommunistinen yksipuoluedikta
tuuri, jossa valtio omisti kaikki tuotantovälineet, rakennukset, maat ja
metsät. Ainoastaan Moskovassa sijaitsevilla ulkomaankauppayhtymillä oli
oikeus käydä kauppaa ulkomaisten yritysten kanssa. Ulkomaisilla kauppa
kumppaneilla ei saanut olla tytäryhtiöitä maassa, vain akkreditoituja
edustustoja, joiden valvonta oli pääsääntöisesti keskitetty Neuvostoliiton
ulkomaankauppaministeriölle. Kauppoja edustusto ei voinut tehdä, vaan
ne tehtiin aina suomalaisen emoyhtiön nimissä.
Neuvostoliittolaiset ulkomaankauppajärjestöt olivat monopoleja. Tilaajina toimivat neuvostoliittolaiset ministeriöt sekä niiden alaisuudessa toimivat tehtaat, kombinaatit, jotka olivat siis ulkomailta tuotavien tavaroiden
loppukäyttäjiä. Kolmen Moskovan-vuoteni aikana en juurikaan tavannut
kombinaattien edustajia, vaan neuvotteluihin osallistuivat vain ulkomaankauppayhtiöiden asiantuntijat ja keskusministeriöiden edustajat.
Neuvostojärjestelmässä yksittäisellä ulkomaankauppayhtymän ostajalla ei ollut kuin nimellisesti mahdollisuuksia valita, keneltä tuote ostetaan.
Näiden ammattiostajien kiinnostus kohdistui pääosin tuotteen hintaan ja
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sopimusehtoihin. Ostaja ei saanut olla suoraan yhteydessä ulkomaalaisiin yrityksiin. Hänen piti hankkia noin kymmenen henkilön allekirjoitus
sähke- tai telex-luonnokseensa ennen kuin hän saattoi lähettää sen. Tästä
virallisen vallan puutteesta huolimatta ostaja saattoi toimia hyväksemme
antamalla kauppaneuvotteluja varten sellaisia vihjeitä, joiden avulla saimme oman tarjouksemme hyväksytyksi.
Venäläiset ostajat hallitsivat kaikki mahdolliset neuvottelutaktiikat.
Hyvin tyypillistä oli, että kauppasopimusneuvottelut aloitettiin viikon
alussa suomalaisen myyjän saavuttua Moskovaan. Kun myyjä ensimmäistä kertaa kävi neuvottelussa ulkomaankauppajärjestössä, pyydettiin häntä
odottamaan puhelimen lähellä kutsua seuraaviin neuvotteluihin. Myyjä
saattoi joutua odottamaan soittoa koko viikon, ja kun se viimein tuli, oli
perjantai ja aika lähteä lentokentälle kohti Suomea. Tarjottua sopimus
paperia ei välttämättä ehtinyt lukea, siinä olevista ehdoista ei ehditty neuvotella ja hintakin oli huomattavasti alempi kuin tarjouksessa. Myyjän
viisumikin oli otettu vain yhdeksi viikoksi, ja viisumin pidentäminen Moskovassa olisi ollut vaikeaa. Nämä olivat muutamia tapoja, joilla neuvostoostaja yritti puristaa suomalaista myyjää hyväksymään sopimusehdot.
Neuvosto-organisaatioiden käyttämä neuvottelutyyli oli usein kaupankäynnin prosessissa kilpaileva eli venäläinen osapuoli yritti pitää neuvottelujen tahtipuikon omissa käsissään. Neuvostomielipide oli aina oikea, ja
sitä yritettiin sinnikkäästi ajaa sopimustekstiin. Sopimuspohja oli venäläisen
juristin laatima, eikä siihen saanut tehdä muutoksia ilman lakiosaston lupaa.
Suomalaiset yritykset nauttivat kuitenkin Neuvostoliiton poliittista suosiota,
joten sopimukset saatiin usein tehtyä yhteistyössä.
Oman asiantuntijuuteni kehityksessä erityinen osuus oli yhteisöllisellä
oppimisella. Kauppaneuvotteluihin Moskovaan saapui aina suomalainen delegaatio, jossa oli niin teknisiä kuin kaupallisiakin asiantuntijoita.
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KGB tarkkaili
sekä ulkomaalaisia
että heidän kanssaan
työskenteleviä venäläisiä.

 eurasin yhtiöni Moskovan edustuston nuorimpana työntekijänä kokeS
neempien perässä neuvotteluihin ja opin neuvostoliittolais-suomalaisen
tavan käydä kauppaa.
Vähitellen osaamiseni kehittyessä aloin myös käydä neuvotteluja
yksin. Asetelma neuvotteluissa oli kannaltani haastava: neuvostopuolella
neuvottelupöytää istui vähintään kaksi, mutta usein jopa kolme tai neljä,
noin viisikymppistä insinööriä, suomalaisella puolella taas minä, vajaa
kolmikymppinen kauppatieteilijä. Ajan myötä opin tuntemaan muutaman keskeisen kumppanin, ja välillemme syntyi luottamus. Huomasin,
että venäläiset pyrkivät ostamaan tuotteita heidän luottamuksensa saavuttaneilta henkilöiltä ja näiden yrityksiltä. Vaikka solmin useita tuttavuuksia Moskovan-vuosinani, todellista ystävyyttä ei kuitenkaan päässyt
syntymään, sillä KGB tarkkaili sekä ulkomaalaisia että heidän kanssaan
työskenteleviä venäläisiä.
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Jeltsinin aika
– kaaos ja hajaantuminen

Jeltsinin aika toi suuria muutoksia kaupankäyntiin. Neuvostoliitto hajosi ja
Venäjä alkoi purkaa isoa keskushallintoaan Moskovassa. Kauppayhtymien
monopoliasemat purettiin ja oikeus ulkomaankauppaan annettiin yrityksille ja tuotantolaitoksille. Sen seurauksena lähes kaikki neuvottelut ja kaupat
tehtiinkin nyt Moskovan sijaan ympäri Venäjää sijaitsevissa yrityksissä,
minun tapauksessani kaivoskombinaateissa. Kaupankäynnissä omistajuuden
muutos johti siihen, että aiempi neuvostoliittolainen ammattiostaja vaihtui
amatööriin, jolla ei ollut aiempaa kansainvälisen kaupan osaamista. Toisaalta hänellä oli alan tietotaitoa moskovalaista ostajaa enemmän.
Käymämme kauppa lähentyi toimintatavoiltaan länsikauppaa: myimme
tuotteitamme suoraan loppukäyttäjälle ilman ulkomaankauppayhtymiä.
Ostaja tiesi laitteiden heikkoudet, ja toisin kuin neuvostokaupan aikana,
aloimme saada reklamaatioita asiakkailtamme. Jeltsinin aikana edustamallani yritykselle alkoi kertyä myös takuukustannuksia samaan tapaan kuin
länsikaupassa.
Samoihin aikoihin me suomalaiset liikemiehet huomasimme olevamme kauppasopimusten ammattilaisia. Kun neuvostoaikana melkein kaikki sopimukset tehtiin neuvosto-osapuolen laatimalle ja moskovalaisten
juristien moneen kertaa tarkistamalle pohjalle, nyt sopimuksia alettiinkin
tehdä meidän suomalaisten laatimille sopimuspohjille. Meillä oli mahdollisuus saada, joskus jopa sanella, sopimuksiin omat ehtomme. Neuvottelu
taktiikoissa tapahtui muutos. Venäläiset eivät enää yrittäneet taktikoida suomalaisia myyjiä hyväksymään heidän ehtojaan, vaan he pyrkivät
sopimukseen, joka hyödyttäisi molempia osapuolia.
Uusi tilanne kaupankäynnissä merkitsi todellisuudessa myös Venäjän
modernisoinnin alkua. Tämä koski sekä kaupankäynnin toimintatapoja
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Uusi tilanne kaupankäynnissä
merkitsi todellisuudessa myös
Venäjän modernisoinnin alkua.

että laitekantaa. Länsimaiset kauppatavat alkoivat askel askeleelta yleistyä
Venäjällä. Asiakkaamme alkoivat vähitellen luopua venäläisestä konekannasta ja ryhtyivät käyttämään lähes kokonaan länsimaisia kaivoslaitteita. Kaupankäynnissä siirryimme myös käyttämään länsikaupasta tuttuja maksu- ja
toimitusehtoja. Vapaa-ajan vietto asiakkaan kanssa oli 1990-luvulla paljon
raskaampaa kuin varsinaiset kauppaneuvottelut kaivoksilla. Rankka työ johti
siihen, että vain harvat suomalaiset jaksoivat työskennellä Venäjän kaivoskaupassa.
Tutustuminen venäläisiin kaivoksiin ympäri maata laajensi myös suhdeverkostoani, jonka ahkeran rakentamisen olin aloittanut neuvostoaikoina.
Olennaista oli venäjän kielen taito, jota ilman verkostoituminen ei olisi ollut
mahdollista. Kaivosinsinöörit eivät osanneet puhua muita kieliä kuin venäjää.
Jokaisen kauppakumppanini tarina oli suurin piirtein sama: he olivat kyllä
opiskelleet koulussa ja teknillisessä korkeakoulussa englantia tai saksaa, mutta koska kielen opetus oli kohdistunut vain lähinnä kielioppiin ja lukemiseen,
ei kenenkään suullinen kielitaito ollut keskusteluun vaaditulla tasolla.
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Jeltsinin ajan eräs suuri muutos oli laitekauppojen rahoituksen siirtyminen Moskovasta kaivoksille. Neuvostoaikana rahoitus meni barter-kaupaksi
kutsutun järjestelmän kautta. Oman tuotteen saaminen kiintiöön varmisti
tulevat kaupat. Jeltsin kuitenkin lopetti keskushallinnolta tulevan rahoituksen kombinaateille. Kaivokset olivat tähän valmistautumattomia, ja ne
joutuivat etsimään rahoitusta uusilta yksityisiltä pankeilta. Meille kaivos
koneiden myyjille tämä merkitsi satojen uusien sopimusten solmimista. Luulimme usein Jeltsinin kauden alkuaikoina, että sopimuksen allekirjoittaminen
merkitsi varmaa kauppaa, jonka rahoitus oli kunnossa. Vähitellen opimme
eron suomalaisten ja venäläisten suhtautumisessa sopimuksiin. Venäläisille
sopimukset olivatkin pankkeja varten tehtyjä. Asiakkaamme yrittivät niiden
avulla todistaa pankille tarvitsevansa kipeästi meidän ja muiden länsimaisten
laitteita ja hakivat lainaa niiden avulla.
KGB hajotettiin ja sen rippeiden toiminta alueilla oli aikaisempaan verrattuna heikkoa. Ihmiset muuttuivat avoimemmiksi ja sain paljon oikeita,
aitoja ystäviä. Toisaalta osittain KGB:n alasajosta johtuen Venäjän korruptio alkoi entisestään lisääntyä. Valvonnan heikkeneminen mahdollisti sen,
että yritysten johtajat alkoivat perustaa omia pienyrityksiään johtamiensa
kombinaattien sisälle. Nämä yksityiset pienyritykset ostivat kombinaatin
tuotteita ja myivät niitä edelleen. Ostohinta oli alhainen, myyntihinta oli
korkea. Näin kombinaattien johtajat lähipiireineen vaurastuivat.
Putinin aika
– uusi järjestys ja keskittyminen

Vladimir Putin nousi valtaan 1990-luvun lopussa ja toimi Venäjän presidenttinä vuosina 2000–2008. Putin palautti maahan keskitetyn hallintojärjestelmän, joka vertikaalisuudessaan muistuttaa entistä neuvosto
järjestelmää. Putin palautti myös politiikan talouteen: hän perusti maahan
82

3 NAVIGOINTIA MUUTOSTEN KESKELLÄ

Ilman venäjän kielen taitoa
verkostoituminen ei olisi
ollut mahdollista.

uudestaan voimakkaan valtion omistaman teollisuuden. Oligarkit, jotka
olivat merkittäviä myös poliittisesti Jeltsinin kaudella, menettivät otteen
politiikkaan. Taloudessa oli mahdollista menestyä vain silloin, kun oli
hyvissä väleissä Putinin lähipiirin kanssa.
Epäsuosioon joutuneet oligarkit pakotettiin luopumaan omaisuudestaan.Venäläisten kaivoskombinaattien kannalta olennaista Putinin ajanjaksolla oli se, että ne menettivät Jeltsinin kauden alussa nauttimansa
itsenäisyyden. Oligarkit muodostivat kaivoksista, rikastamoista ja metallien
jalostuslaitoksista vertikaalisesti integroituja konserneja, joissa tuotettiin
lopputuotteita omista raaka-aineista. Kaivoskombinaatti ei enää myynyt
tuotettaan, rikastetta, ulkoiselle asiakkaalle, vaan oman konsernin jalostuslaitokselle. Samoin ostot ja erityisesti niiden suunnitteleminen ja rahoitus
siirtyivät asteittain konsernien ostoammattilaisille. Näin venäläiset halusivat kohottaa yrityksensä tuotannon jalostusarvoa.
Putinin kauden asiakkaani, kaivoskombinaatit, määrittelivät edelleen,
mitä laitteita he tarvitsivat, mutta uudet omistajat antoivat siihen rahat.
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Uusien omistajien vaatimuksesta kaupoista alettiin järjestää huutokauppoja.
Niitä oli monia erityyppisiä, esimerkiksi avoimia, joihin saivat kaikki
halukkaat osallistua ja suljettuja, joihin kutsuttiin kaikkein potentiaalisimmat tarjoajat. Avoimet huutokaupat muistuttivat Maailmanpankin tai YK:n
organisaation järjestämiä avoimia tarjouskilpailuja. Usein kaupan voitti se
osapuoli, joka oli ehtinyt luoda läheiset suhteet ostajan kaikkein vaikutusvaltaisimpiin edustajiin ja joiden kanssa oli laadittu kaupan kohteena olevan
laitteiston tekninen spesifikaatio. Verkostoituminen ja suhteiden käyttäminen auttoivat tulosten saamisessa myös Putinin aikana.
Usein päätöksenteko jakautui periferiassa toimivan kaivoksen ja Moskovan ostokonttorin välille. Enää ei riittänyt, että kävi neuvottelemassa Siperian
kaivoksella. Sen lisäksi piti neuvotella kaivoskonsernin ostojohdon, rahoitusjohdon ja ylimmän johdon kanssa yhtiön pääkonttorissa, joka tyypillisesti
sijaitsi Moskovassa. Neuvotteluista tuli kompleksisempia kuin Jeltsinin aikana.
Putinin kaudella Venäjälle syntyi myös jälleenmyyntikulttuuri. Ulkomaisten yritysten edustustot lakkautettiin, ja niiden tilalle suuret länsimaiset yritykset perustivat omia tytäryhtiöitään. Pienemmät yritykset palkkasivat venäläisiä jälleenmyyjiä, diilereitä, edustamaan itseään. Jeltsinin
ajan tiukat ennakkomaksuehdot alkoivat vähitellen poistua, ja länsiyhtiöt
alkoivat luotottaa omia jälleenmyyjiään. Vuoden 2008 laman yhteydessä selvisi, että useat jälleenmyyjät eivät pystyneet maksamaan velkojaan,
mikä johti luottotappioihin. Usein syynä oli se, että sopimuksessa kauppakumppanina oli gibraltarilainen tai muu bulvaani. Kauppasopimukseen
merkitty juridinen ostaja oli venäläisen osapuolen offshore-yhtiö, jota ei
saatu vastuuseen maksamattomista laskuista.
Uusi neuvottelukulttuuri vaati myyjältä uusia ja vanhoja taitoja. Nyt
piti osata neuvotella tekniikasta kaivoksella, rahoituksesta ja sopimuksen
sisällöstä Moskovassa ja pitää yllä hyviä suhteita ostajan ylimpään johtoon.
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Lisäksi piti pystyä selvittämään, ovatko palveluita tarjoavat välittäjät oikealla asialla. Myös jälleenmyyjien kanssa toimiminen vaati uusia taitoja,
mikä edellytti länsimaisten kaupankäynnin tapojen tuntemista. Uusi venäläinen toimintatapa edellytti myös sitä, että samoin kuin neuvostoaikoina
jokainen kauppasopimus piti tarkistuttaa ja hyväksyttää yhtiön omalla laki
miehellä. Tavoitteena oli erityisesti laatia nopeasti muuttuvan venäläisen
lainsäädännön mukaisia sopimuksia.
Putinin aikana kauppakumppaneitten kielitaito oli jo aikaisempaa parempi. Useat Moskovan ostokonttorien edustajista puhuivat erinomaista englantia, kaivoksilla sen sijaan piti osata venäjää. Uudet kauppakumppanit olivat
alansa asiantuntijoita. Enää me suomalaiset emme olleet osaavampi osapuoli, venäläiset osasivat ostamisen taas samalla tavalla kuin neuvostoaikojen
ammattiostajat. Tämä merkitsi myös sitä, että he ottivat ostoammattilaisen
työkalupakin käyttöönsä ja alkoivat käyttää ammattiostajan keinoja saadakseen neuvoteltua hyvät ehdot. Suomalaisuudesta ei ollut enää sitä hyötyä,
mitä siitä oli ollut Neuvostoliiton aikana. Putinin kaudella suomalaisen asian
tuntijan neuvosto-osaaminen oli taas tarpeellinen taito. Alueasiantuntijan piti
osata neuvotella niin teollisuusmiesten kuin poliitikkojenkin kanssa. Kaupan
käyntiin liittyvät tavat muuttuivat kuitenkin asiallisemmiksi. Alkoholin runsasta käyttöä oli entistä harvemmin. Usein illat olivat vapaita eikä ohjelmaa
enää järjestetty, mikä helpotti alueasiantuntijan työtä.
Putinin kaudella korruptio lisääntyi räjähdysmäisesti. Jokainen pyrki maksimoimaan oman osuutensa oligarkkien ja valtio-omistajan rahoista. Turvallisuuspoliisin eli nykyisen FSB:n paluu takaisin vallan keskiöön ei estänyt tätä
kehitystä. Entiset neuvostotavat alkoivat palata. Salaisten, ulkomaalaisilta kiellettyjen kaupunkien käsite syntyi uudestaan. Usein kielletyt kaupungit olivat
samoja kuin neuvostokaudella. Venäläinen osapuoli ei näillä paikkakunnilla
saanut ottaa vieraita vastaan ilman ennakkoilmoitusta paikkakunnan FSB:lle.
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Sama koskee merkittävien virkamiesten ulkomaanmatkoja – niitäkään ei enää
Putinin kaudella saanut suorittaa ilman ennakkoilmoitusta FSB:lle.
Putinin aikana tietoa Venäjästä ja sen viranomaisten toiminnasta alkoi
olla runsaasti saatavilla. Jokaiselle viranomaiselle avattiin omat internetsivustot, joilla he julkistivat tietoa omista toiminnoistaan. Yliopistot ja yritykset alkoivat toimia internetissä perustaen omia sivustojaan. Olennaista
venäläisten organisaatioiden internetsivuilla on se, että suuria pörssiyhtiötä
lukuun ottamatta tarkka ja kattava tieto asioista löytyy yleensä vain viranomaisen tai yhtiön venäjänkielisen sivuston kautta.
Venäjän-kaupan
tulevaisuus

Edellä peilasin alueasiantuntijuuden kehittymistä Venäjällä tapahtuneisiin
liiketoimintaympäristön muutoksiin. Siirtyminen neuvostoajan byrokraattisista toimintatavoista Jeltsinin väliaikaisen vapauden ajan luomaan sekasortoon ja edelleen takaisin Putinin ajan keskitetyn hallinnon ilmapiiriin on
vaatinut alueasiantuntijalta joustavaa muuntautumiskykyä.
Länsimaisen liiketoimintakulttuurin leviäminen Venäjälle alkoi Jeltsinin
kaudella. Sitä ennen toimineilla Neuvostoliiton keskitetyn suunnitelma
talouden ulkomaankauppayhtymillä oli aivan omat jäykät ja byrokraattiset
toimintatapansa, joihin länsimaisten liikemiesten oli sopeuduttava. Venäjän
valtion synnyttyä Jeltsinin kaudella ulkomaankaupan osaaminen lähes katosi
ja sitä ryhtyivät harjoittamaan kouluttamattomat ostajat kombinaateissa.
Länsimaiset kauppatavat, sopimusmallit ja liiketoimintakulttuuri alkoivat
levitä Venäjälle. Tässä voi nähdä Venäjän modernisoitumisen ensimmäiset askeleet. Putinin kaudella länsimaissa koulutetut venäläiset liikemiehet vahvistivat tämän länsimaisen toimintatavan leviämistä. Venäläiset ominaispiirteet
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Kauppojen tekeminen
Venäjällä on edelleen
kollektiivista.

ovat kuitenkin säilyneet kaupanteossa. Tämä ilmenee tyypillisesti siinä, että
kauppojen tekeminen Venäjällä on edelleen kollektiivista; kaupanteossa on
monta vaihetta ja kaikkien osallisten tulee saada hyväksyä sopimus ennen
kuin se voidaan solmia. Viranomaisten ja alueasiantuntijoiden omat suhdeverkostot ovat edelleen tärkeitä venäläisessä kaupankäynnissä.
Toinen merkittävä osaamisalue Venäjä-asiantuntijan työssä on kulttuurinen vuorovaikutus. Keskeisessä asemassa on venäjän kielen taito. Neuvosto
kaudella ja Jeltsinin kaudella ilman kielitaitoa oli mahdotonta saavuttaa
asiantuntijuutta Venäjän-kaupassa. Putinin kaudella myös venäläisen osapuolen edustajat, erityisesti konsernien länsimaissa koulutetut ostajat, puhuivat sujuvaa englannin kieltä. Tästä huolimatta kulttuurisen kanssakäymisen
syveneminen ei ole mahdollista ilman venäjän kielen taitoa. Kielitaidottomuus
vaikeuttaa myös internetissä saatavilla olevan tiedon hyödyntämistä, koska
vain osa tiedoista on käännetty englanniksi.
Neuvottelukulttuuri on muuttunut huomattavasti aina kulloisenkin
aikakauden tuomien uusien tuulien myötä. Neuvostoaikoina käytiin etukäteen
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oman verkoston sisäisiä, salaisia neuvotteluja, joissa sovittiin, miten virallisissa neuvotteluissa käyttäydytään. Jeltsiniläisen avoimuuden aikana neuvottelut olivat suoria, kahden osapuolen käymiä neuvotteluja. Putinin aikana
neuvostotyyppiset ammattiostajat alkoivat käyttää ammattilaisten keinoja;
neuvostoaikojen ”pokazukha” eli teeskentely oli palannut neuvotteluihin.
Erilaiset byrokraattiset esteet kaupankäynnissä ovat aina olleet esillä jossain muodossa Venäjän alueasiantuntijan työssä. Neuvostoaikoina byrokratia
oli valtioiden välistä ja kohdistui yrityksen näkökulmasta kaupan rahoitukseen,
barter-kauppaan. Jeltsinin aikana byrokratiaa ajettiin alas, vaikka virastot
yrittivätkin vastustaa muutosta. Turvallisuuspoliisille kävi samoin: neuvosto
aikojen mahtavasta apparaatista tuli entiseen verrattuna vähäpätöinen tekijä
Jeltsinin aikana. Putinin aikana sekä salainen poliisi että byrokratia ovat palanneet takaisin myös liike-elämään. Usein turvallisuuspoliisi käyttää byrokratiaa
ja sen säännöksiä (paloturvallisuus, verotus ym.) ei-toivottujen henkilöiden
tai firmojen poistamiseksi markkinoilta. Byrokratian lisääntyminen on myös
johtanut korruption räjähdysmäiseen kasvuun kaikkialla Venäjällä.
Tämän päivän Venäjän alueasiantuntijan pitää tuntea Venäjää laaja-alaisesti.
Nykyinen kauppatapa Venäjällä on hybridi neuvostoaikakauden, Jeltsinin
aikakauden ja Putinin aikakauden toimintatavoista. Alueasiantuntijan tulee
tuntea Venäjä kokonaisuutena; hänen pitää osata toimia alueilla ja keskuksessa.
Hänen tulee osata kohdata venäläinen liikemies, mutta myös virkamies. Erityisen tärkeää on kuitenkin edelleen verkostoituminen ja venäjän kielen taito.
Venäjän-kaupan asiantuntijan tulevaisuuden osaamistarpeisiin vaikuttavat monet tekijät. Ensimmäisenä voi mainita poliittisen kehityksen.
Tämä koskee niin Venäjän asemaa kansainvälisessä yhteisössä (esim. WTO-
jäsenyys) kuin Venäjän omaa sisäpolitiikkaa. Toisena kehityssuuntana, joka
osittain liittyy edelliseen, on maan talouden kehittyminen. Presidentti
Medvedevin aloittama modernisointi ei ole edennyt niin kuin on suunniteltu.
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Luottamus ja ystävyys ovat edelleen
menestyksekkään kaupankäynnin
edellytyksiä Venäjällä.

Putinin aloittama strategisten sektorien suojelu voi osaltaan vaikuttaa talouden kehittymiseen kielteisesti, jos sitä ei lievennetä riittävästi. Jos ainoastaan venäläiset yhtiöt saavat omistaa tärkeitä teollisuuden aloja, voi tämä
estää niiden nykyaikaistamista. Strategisten sektoreiden suojelun säilyessä
nousevat poliittiset suhteet entistä tärkeämpään asemaan. Osallistuminen
poliittisen kauppavaltuuskunnan matkalle Moskovaan voi olla tulevaisuudessa erinomainen sijoitus suomalaisyrityksen Venäjän-kaupan menestymiseen.
Tarve tuntea venäläistä kulttuuria säilyy myös tulevaisuudessa tärkeänä osana asiantuntijan osaamista. Venäjä on pinta-alaltaan laaja valtio,
jonka kulttuuri on elinvoimainen, omaperäinen ja vahva. Vaikka länsimaisia kulttuurisia elementtejä alkaakin ilmestyä Venäjälle, eivät ne täysin muuta venäläistä toimintatapaa. Alueasiantuntijan tulee jatkossakin
tuntea sekä venäläinen arkielämän kulttuuri että korkeakulttuuri. Samoin
tekninen tietotaito on myös tulevaisuudessa tarpeellista, ja yhdistettynä
kielitaitoon sen merkitys tulee lisääntymään. Alueasiantuntijan on hyvä
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osata kertoa kauppakumppanin omalla kielellä suomalaisen tuotteen ominaisuuksista. Pelkkä muutaman fraasin tunteminen ei riitä luottamuksen
luomisessa. Luottamus ja ystävyys ovat edelleen menestyksekkään kaupankäynnin edellytyksiä Venäjällä.
Yhä tärkeämpi osa asiantuntijan osaamista on julkisesti saatavilla olevan tiedon löytäminen venäläisten verkkopalvelujen kautta. Omaa suhde
verkostoaan taas voi laajentaa ja lujittaa sosiaalisen median kautta, mutta
ei pelkästään Facebookissa, vaan sen venäläisessä vastineessa V kontakte
-sivustolla. Ilman venäjän kielen taitoa tämäkin asia jää helposti länsimaisen toimijan ulottumattomiin.
Länsimaisten kauppatapojen tunteminen ja ajan myötä kerätyt omakohtaiset kokemukset vahvistavat alueasiantuntijan asiantuntijuutta. On
hyvä tietää, miten lännessä asioita hoidetaan ja miten venäläinen kauppatapa on aiemmin toiminut. Näistä yhdessä muodostuu ainutlaatuinen
kokemus, jolla myös tulevaisuudessa on varmasti kysyntää työmarkkinoilla. Venäjän alueasiantuntijuus epäilemättä muuttuu ajan ja erityisesti
Venäjän sisäpolitiikan muutosten myötä mutta tulee edelleen säilyttämään
vahvan omaleimaisuutensa. Ilman kulttuurin, perinteiden, kielen ja maan
toimintatapojen tuntemista Venäjälle ei kannata lähteä.
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Olavi Filppula on koulutukseltaan filosofian maisteri. Hän on tehnyt pitkän uran Venäjän-

kaupassa mm. Nokian sekä IT-alan asiantuntijayrityksen Market-Vision p
 alveluksessa.
Tällä hetkellä hän toimii Venäjään erikoistuneena konsulttina ja kouluttajana.

Venäjän
toimintaympäristön
haasteita ja
tulevaisuudennäkymiä
olavi filppula

Venäjällä on viime vuosina käynnistetty mittavia
modernisaatio-ohjelmia, joilla maan kasvavaa taloutta
pyritään kehittämään. Sekä uudistukset että venäläisen
yhteiskunnan ja kulttuurin perinteet asettavat haasteita
nykypäivän Venäjä-osaajalle: alueasiantuntijan on
tunnettava sekä menneisyys että tulevaisuudennäkymät.
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V

enäjä on edelleen yksi Suomen suurimpia kauppakumppaneita
lähinnä energiaraaka-aineisiin perustuvan tuonnin arvon ansiosta. Venäjän-kauppa on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti, mikä
näkyy nousuna Suomen ulkomaankaupassa. Venäjän-kauppa
työllistää useita tuhansia suomalaisia suoraan tai epäsuorasti
teollisuuden, kaupan ja palveluiden aloilla. Venäjän hallitus on
julkistanut viime vuosina lukuisia kehitysohjelmia, jotka tarjoavat sekä mahdollisuuksia että haasteita myös suomalaisille yrityksille. Muutaman vuoden
takaisesta finanssikriisistä huolimatta voidaan sanoa, että Venäjän talouskasvu
jatkuu. Kuitenkin kasvun nopeuteen kohdistuu joitain epävarmuustekijöitä,
jotka liittyvät Venäjän öljy- ja kaasuviennistä saamiin tuloihin, energia- ja
liikenneinfrastruktuurin kehittymiseen sekä hallinnon toimivuuteen.
Venäjän talouden modernisointitahti ja ulkomaisten sijoitusten houkutteleminen maahan vaikuttavat suuresti talouden kasvuun. Venäjän johdon pyrkimyksenä on kehittää infrastruktuuria, vähentää byrokratiaa, parantaa eri
teollisuuden alojen toimintaolosuhteita sekä tehdä toimintaympäristö houkuttelevammaksi myös ulkomaisille investoinneille ja työntekijöille. Tälle
onkin tarvetta, sillä sekä venäläiset että ulkomaiset yritykset kohtaavat edelleen ongelmia, jotka liittyvät hallinnon toiminnan ennakoimattomuuteen ja
raskaaseen byrokratiaan. Tässä artikkelissa tarkastelen, millaiselle osaamiselle ja kokemukselle on kysyntää ja tarvetta Venäjän markkinoilla.

Suomalaiset yritykset Venäjällä:
viejistä paikallisiksi toimijoiksi

Suomalaisten yritysten Venäjän toiminnot ovat viime vuosina muuttuneet
perinteisestä vientitoiminnasta paikalliseksi toimimiseksi Venäjällä. Yhä
useammalla suomalaisella yrityksellä on tytäryhtiö tai edustusto Venäjällä,
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ja monilla on myös tuotantolaitos paikan päällä. Tämä asettaa suomalais
yritykset uudenlaisten haasteiden eteen, kun yrityksen toiminnassa ja johtamisessa tulee huomioida kulttuuri- ja toimintatapaerot. Maiden väliset
liiketoimintakulttuurin eroavuudet tuovat oman värinsä ja haasteensa.
Riittävän laadukkaan, kokeneen työvoiman saatavuus on myös haasteellista nyt ja tulevaisuudessa. Työvoiman saatavuuden niukentuessa rekrytoinnin ja johtamisen merkitys kasvaa entisestään työvoiman sitouttamiseksi yritykseen ja sen tavoitteisiin.
Eri tutkimusten mukaan Suomi-kuva on venäläisten yritysten ja asiakkaiden näkökulmasta enimmäkseen positiivinen: suomalaisia tuotteita ja palveluita pidetään haluttavina ja korkealaatuisina. Samoin myös suomalaista
työtä ja työntekoa arvostetaan eri teollisuuden aloilla sekä palvelusektoreilla.
Erityisen mielenkiinnon kohteena on suomalainen teknologia- ja innovaatioosaaminen. Toisaalta sekä Moskovassa että Pietarissa ja myös Venäjän aluekeskuksissa suomalaisten yritysten ja tuotteiden saatavuus ja näkyvyys on
vaatimatonta johtuen kansainvälisestä tarjonnasta ja kilpailusta. Jo yksistään
näistä syistä suomalaisten yritysten toiminnan kehittäminen ja aktiviteettien
lisääminen Venäjällä on keskeistä. Monipuolisen viennin edistäminen, rekrytointi sekä Suomessa että Venäjällä ja henkilöstön perehdyttäminen, kouluttaminen ja suuntaaminen näille alueille ovat entistä tärkeämmässä asemassa
eri teollisuuden aloilla ja ennen kaikkea palvelusektorilla.
Venäjän toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset avaavat suomalaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia solmia kauppa- ja partnerisopimuksia venäläisten kanssa. Näin yritykset voivat toimia yhdessä Venäjällä, Suomessa tai muissa EU-maissa sekä sitä kautta avata uusia yhteisiä
markkinoita tai jakelukanavia. Venäjän markkinoilla onnistumisessa tarvitaan vankkaa paikallistuntemusta, venäjän kielen osaamista, Venäjän
historian tuntemusta ja neuvottelutaitoja. Kun siihen lisätään suomalais94
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Suomalaisyritysten lähitulevaisuuden
odotukset Venäjän liiketoiminnastaan
ovat korkealla.

ten tunnustettu johtamistaito ja tinkimätön sopimusten noudattaminen,
 oidaan hyvin ennustaa, että tulevaisuuden toimintaympäristö Venäjällä
v
tarjoaa paljon hyviä yhteistyömahdollisuuksia.
Viennin kasvu jatkuu
haasteista huolimatta

Toukokuussa 2011 Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskuksen
(CEMAT) haastattelemien Venäjällä toimivien suomalaisyritysten mukaan
oman toimialan kasvu on Venäjällä kehittynyt odotuksien mukaisesti. Vaikka
toimialakohtaisia eroja on jonkin verran, lähes kaikkien suomalaisyritysten
kuluvan vuoden liiketoiminnan kehitys on ollut positiivista. Haastateltujen
suomalaisyritysten lähitulevaisuuden odotukset Venäjän liiketoiminnastaan
ovat korkealla. Suurimpana uhkana nähdään globaalin talouden heilahtelut,
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jotka ennen kaikkea raaka-aineiden kysynnän kautta vaikuttavat Venäjän
markkinoihin. Varsinaisia maan sisäisiä uhkia ei haastateltavien mukaan ole
lyhyellä tähtäimellä näköpiirissä, eikä vuoden 2012 presidentinvaalien uskota
aiheuttavan suuria muutoksia. Pidemmällä tähtäimellä Venäjän talouden rakenteen monipuolistuminen on välttämättömyys. Samoin alueellisten erojen
kasvu tulee aiheuttamaan suuria haasteita Venäjän tulevalle kehitykselle.
Suomalais-venäläisen kauppakamarin julkaiseman barometrin mukaan
Venäjän viennin kasvu jatkuu. Kevään 2011 barometrissä 49 % yrityksistä
raportoi kasvusta ja 41 %:lla viennin taso säilyi ennallaan. Suurten yritysten vienti kasvoi enemmän kuin muiden, kuten barometrin edellisellä kierroksellakin. Vientitoiminnassa suurimpia ongelmia olivat vastaajien mielestä tullaus ja byrokratian kasvu, logistiset vaikeudet sekä partnereiden ja
asiakkaiden löytäminen. Henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen yrityksen toimintaan nähtiin myös suurena ongelmana useimmissa yrityksissä.
Muidenkin haastattelututkimusten mukaan vahvistuu käsitys siitä, että
suurimmat ongelmat ja haasteet Venäjän-liiketoiminnassa ovat nimenomaan henkilöstökysymykset, puutteellinen kommunikaatio ja heikko kielitaito sekä kova kilpailutilanne ja korruptio. Nämä ongelmat korostuvat
yrityksen operatiivisessa osaamisessa itse yrityksen sisällä sekä toisaalta heijastuvat vaikeuksina myös asiakastapaamisissa.
Venäjällä toteutetaan parhaillaan modernisaatio-ohjelmaa, jonka tavoitteena on uudistaa tuotanto- ja osaamisrakennetta. Kehityskohteita
ovat energiatehokkuus ja energiansäästäminen, lääketieteen teknologiat,
strategisesti tärkeät informaatioteknologiat, viestintäyhteyksiin liittyvä
avaruusteknologia ja ydinteknologia. Modernisaatio-ohjelman toteuttamisessa venäläisten ja ulkomaisten yritysten henkilöiden osaaminen, kokemus, yhteistyö ja partnerisopimukset ovat ratkaisevia. Suomalaisille
tämä modernisaatio-ohjelma tarjoaa loistavan mahdollisuuden kehittää
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venäjän hallituksen tavoitteita tuleville vuosille
>

valtionyrityksiä yksityistetään

>

yhdessä ulkomaisten investoijien kanssa perustetaan
investointirahasto jakamaan riskit innovaatioprojekteissa

>

Moskovasta luodaan Venäjän ja koko Itä- ja Keski-Euroopan
finanssikeskus

>

Skolkovosta tehdään nykyaikainen innovaatiokeskus

>

Ulkomaista pääomaa ja sijoituksia yritetään saada Venäjän
energiasektorille

>

rakennetaan koko maan kattava laajakaistaverkosto

y hteistyötä ja entisestään integroida liiketoimintaosaamista. Modernisaation
toteuttamisohjelmissa suomalainen osaaminen, innovatiivisuus ja korkean
teknologian myynti Venäjälle on kasvavaa liiketoimintaa. Olennaista onkin
suunnata investointeja ja voimavaroja henkilöstön valmiuksien kehittämiseen haastavassa liiketoimintaympäristössä. Suomalaisten yritysten etabloituminen keskeisten suurkaupunkien ohella eri puolille Venäjää antaa hyvän
mahdollisuuden laajentaa ja kehittää kauppasuhteita eri teollisuuden aloilla.
Modernisaatio-ohjelman vauhdittamiseksi Venäjän hallitus julkaisi uuden
lain keväällä 2010 houkutellakseen ulkomaalaisia kokeneita asiantuntijoita
muuttamaan Venäjälle. Uuden lain asetusten mukaan ulkomaalainen henkilö voidaan luokitella huippuasiantuntijaksi, jos hänellä on erittäin laaja
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kokemus tai saavutukset joltakin erikoisalalta ja hänelle maksetaan palkkaa miljoona ruplaa vuodessa (35–40 000 euroa). Tällainen henkilö voi
olla taustaltaan myös kokenut tutkija tai opettaja. Uusi laki helpottaa
ulkomaalaisen yrityksen asiantuntijatyöntekijöiden lähettämistä Venäjälle. Maahantulomuodollisuudet ovat yksinkertaisempia ja työ- ja oleskelulupien saaminen on helpompaa. Lisäksi laki mahdollistaa sen, että
ulkomaalainen yritys voi tämän lain mukaan lähettää Venäjälle oman
asiantuntijansa tytäryrityksen toimitusjohtajaksi.
Eri sektorien
kehitysnäkymiä

Informaatioteknologia-ala kehittyy voimakkaasti Venäjällä ja tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia myös ulkomaisille yrityksille. Kehitysvauhdista
kertoo se, että IT-palvelujen kasvu oli vuonna 2010 noin 15–20 %. Myös
IT-palveluiden ulkoistaminen on selvässä kasvussa, mutta ulkoistamista
hankaloittaa se, ettei Venäjällä ole riittävästi luotettavia ja osaavia ulkoistamispalvelujen tarjoajia. Samoin palveluja tarjoavan yrityksen henkilöstön puutteellinen osaaminen luo lisävaikeuksia ulkoistamisprojekteissa.
Riippuen toimialasta monet yritykset suhtautuvat epäilevästi ulkoistamiseen, koska tietoturvan ja salassapitovelvollisuuden takaaminen on edelleen herkkä osa-alue. Kysyntää ulkoistamiseen kuitenkin on, ja tärkeän
kasvualueen muodostaa myös erilaisten business-sovellusten tarjonnan ja
käyttöönoton lisääntyminen, mikä tulee kasvamaan viidenneksen verrattuna viime vuoteen. Myös konsultoinnin osuus on kasvanut viime vuosina
tasaisesti ja tulee olemaan noin neljännes IT-palveluista.
Menestyäkseen Venäjän kilpailluilla markkinoilla ulkomaalaisen yrityksen on löydettävä luotettava venäläinen yhteistyökumppani, jolla on
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Informaatioteknologia-ala
kehittyy voimakkaasti Venäjällä.
It-palvelujen kasvu oli vuonna 2010
noin 15–20 %.

jo kokemusta ja asiakaspohjaa Venäjän isoissa kaupungeissa. Kumppanin
valinnassa on syytä olla huolellinen ja tarkistaa yrityksen omistajien tausta,
nykyinen taloudellinen tilanne sekä yrityksen tämänhetkinen osaamistaso
ja asiakkaat. Venäjällä on tyypillistä, että IT-projektien toteuttamiseen
hyväksytään tai valitaan ainoastaan kotimaisia yrityksiä, joilla tosin voi
olla ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita tai asiantuntijoita. Näin menetellään varsinkin projekteissa, joita tilataan ja tehdään asiakasyrityksen
keskijohdossa tai operatiivisella tasolla. Ylin johto on nimellisesti mukana
päätösprosessissa, mutta varsinainen työ tehdään alemmalla organisaatiotasolla. Tilaavan yrityksen tai organisaation ylimmän johdon ja toimittaja
yrityksen johdon liike- ja ystävyyssuhteet vaikuttavat projektisopimuksen
syntymiseen, eli kaverit ostavat palveluksia toisiltaan.
Venäjän öljy- ja kaasuteollisuudessa liiketoimintaa ohjaa muutama prioriteetti, kuten liiketoimintaprosessien kehittäminen, yrityksen työvoiman
tehokkuuden parantaminen sekä yrityksen kustannusten leikkaaminen.
Sama suuntaus on vallalla myös Venäjän pankki- ja vakuutussektorilla,
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energia-alalla sekä suurissa tietoliikenneyrityksissä. Kasvava tarve on
myös käyttää puolueetonta analyyttistä tietoa ja konsultointia päätöksenteossa. Tämä tarjoaa hyviä mahdollisuuksia yhteistyölle, mutta edellyttää,
että yrityksessä on Venäjän liiketoimintaan perehtyneitä henkilöitä.
Markkinatutkimus- ja konsultointiyrityksiä on useita satoja Venäjällä, ja
niiden toiminta on keskittynyt lähinnä suuriin kasvukeskuksiin. Näiden yritysten osaamistaso ja tarjonnan laatu vaihtelevat suuresti, mutta niiden tarjoamista palveluista muodostetaan käypä markkinahinta, joka yleensä alittaa
selvästi ulkomaalaisten yritysten hintatason. Venäläiset yritykset pärjäävät
hyvin suhdetoiminnassa ja verkostoitumalla laajasti asiakkaiden kanssa eri
organisaatiotasoilla, mutta heikkouksia ovat puutteellinen projektijohtamistaito, huono työn laatu, aikataulujen pitämättömyys ja henkilöstön vaihtuvuus. Sen sijaan ulkomaisten yritysten tarjoamia palveluja halutaan ensisijaisesti vahvan asiantuntijuuden, korkean laadun ja tunnettuuden takia.
Venäjän pyrkimykset parantaa omaa maataloustuotantoaan voivat
merkittävästi vaikuttaa suomalaisten elintarvikeviejien toimintatapoihin.
Venäjän paljon puhetta ja keskustelua aiheuttanut modernisaatio-ohjelma
tulee myös positiivisesti vaikuttamaan maiden väliseen kaupankäyntiin.
Venäjän ainoa vaihtoehto on nostaa maan kilpailukykyä ja satsata omaan
tuotantoon. Sberbankin pääjohtaja German Gref totesi keväällä, että huoli
matta väestön korkeasta koulutustasosta, valtavista luonnonresursseista
ja edullisesta maantieteellisestä sijainnista talouskasvu on jäänyt varsin
vaatimattomaksi verrattuna muihin kehittyviin talouksiin. Venäjän
talouskasvu on kuitenkin noin 4 % vuositasolla, mikä antaa suomalaisille
yrityksille hyvät kasvumahdollisuudet.
Varsinkin suuret suomalaisyritykset ovat investoineet Venäjälle useisiin tuotantolaitoksiin ja rakennusprojekteihin. Ohjelmat rakennusalalla
ovat nostaneet suomalaiset rakentajat monilla Venäjän alueilla merkittä
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Venäjän-kaupassa tarvitaan monipuolista
osaamista, ennakkoluulotonta asennoitumista
ja sopeutumiskykyä alati muuttuvassa
toimintaympäristössä.

viksi toimijoiksi. Samoin suomalaiset palvelualojen yritykset tekevät
omia investointejaan Venäjälle. Tällaisia ovat mm. informaatioteknologia,
kiinteistöhuolto, ympäristö- ja logistiikkapalvelut. Näille mainituille sektoreille on jo joukko suomalaisia yrityksiä sijoittanut sekä rahaa että henkilöstöä
viimeisten vuosien aikana. Jatkossa myös yhä useammat palvelualan yritykset
etabloituvat Venäjälle sitä mukaa kun palveluiden markkinat kehittyvät.
Millaista osaamista tarvitaan
Venäjän toimintaympäristössä?

Koska Venäjän talouspolitiikka suosii omaa tuotantoa ja korkeilla tullimaksuilla pyritään pitämään tavaroiden tuontivirrat siedettävinä, yhä useammat
suomalaiset Venäjän-kaupan yritykset joutuvat miettimään strategisia toimintatapojaan uusiksi ja mahdollisesti siirtämään toimintaansa ja tuotantoaan Venäjälle. Kaikilla aloilla tarvitaan osaavaa työvoimaa sekä Suomen
että Venäjän puolella. Avainasemassa ovat henkilöt, joilla on kiinnostusta
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sekä valmiudet toimia ja työskennellä myös Venäjällä. Tässä tarvitaan ennen kaikkea Venäjän kulttuurin ja toimintatapojen tuntemusta ja hyvää venäjän kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi Venäjän monivivahteisen
liiketoimintakulttuurin tuntemus ja ymmärtäminen on ehdoton edellytys
onnistumiselle. Kaiken kaikkiaan Venäjän-kaupassa tarvitaan monipuolista osaamista, ennakkoluulotonta asennoitumista ja sopeutumiskykyä alati
muuttuvassa toimintaympäristössä.
Venäjä-kokemusta omaavista kaupallisista ja teknisistä osaajista käydään suomalaisyrityksissä kovaa kilpailua, eikä pitkille työkomennuksille
tunnu olevan lähtijöitä. Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisten
markkinoiden tutkimuskeskus (CEMAT) selvitti pari vuotta sitten, minkälaista Venäjä-osaamista suomalaisyrityksissä kaivataan. Kaupanteossa
ylivoimaisesti suurimpana haasteena ja ongelmallisena yritykset pitivät
tullausta ja logistiikkaa sekä byrokratiaa ja korruptiota. Lisäksi kielitaidon
puute haittaa merkittävästi yritysten kaupankäyntiä Venäjällä. Ongelmaksi
koetaan toisaalta suomalaisten riittämätön venäjän kielen taito ja toisaalta
venäläisten vajavainen englannin kielen osaaminen. Vieraiden kielten, erityisesti englannin, taidon parantuminen on kuitenkin selvä trendi nuorten
koulutettujen henkilöiden keskuudessa.
Venäjän kielen taitoa pidetään oleellisena edellytyksenä rekrytoitaessa
henkilöstöä sekä Suomeen että Venäjälle, mutta muutakin on osattava.
CEMAT:in kyselyyn vastanneiden mukaan Venäjän-kauppaa tekevissä
yrityksissä tarvitaan tällä hetkellä eniten teknistä ja kaupallista osaamista.
Vähiten arvostetaan yleistä kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta.
Humanististen alojen Venäjä-osaajia on koulutettu paljon, mutta yritykset
eivät tämän tutkimuksen perusteella kovin helposti rekrytoi henkilöitä puhtaan humanistisen koulutustaustan perusteella. Humanistisen koulutuksen
saaneita työskentelee Venäjän-toiminnoissa joka kolmannessa tutkimuk102
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Oikealla yrittämisellä ja asenteella
pystyy rakentamaan mielekkään työuran.
Olennaista on olla utelias ja rohkea,
kiinnostunut työstään ja valmis
oppimaan uutta.

seen osallistuneista yrityksistä, mutta vastaajien mielestä heitä ei tarvita lisää.
Oma kokemus kuitenkin osoittaa, että oikealla yrittämisellä ja asenteella sekä
sopivalla lisäkoulutuksella saa työpaikan ja pystyy rakentamaan mielekkään
työuran. Olennaista on olla utelias ja rohkea, kiinnostunut työstään ja valmis oppimaan uutta. Näin toimien humanistinen opiskelutausta sopii hyvin
Venäjän-kaupan eri tehtäviin, myös yrityksen johtotasolla.
Menestyäkseen Venäjän markkinoilla ja ollakseen riittävän innovatiivisia
suomalaiset yritykset tarvitsevat liiketoimintaosaamista, teknologiaosaamista,
ympäristöosaamista ja palveluosaamista. Yrityksen valmius toimia myös globaaleilla markkinoilla takaa onnistuneita kumppanuussopimuksia, joilla on
positiivinen lisävaikutus menestykseen myös Venäjän markkinoilla. Venäläiset
yritykset, varsinkin suuryritykset, arvostavat tuotteita, teknologiaa ja osaamista, joilla on kansainvälinen leima ja tunnettuus. Yllä mainitun osaamisen hankkiminen vaatii suomalaisilta yrityksiltä investointeja kokeneisiin alan osaajiin.
Toiminnan alkuvaiheessa on tyypillistä, että Suomesta lähetetään kokeneita asiantuntijoita Venäjälle määräaikaissopimuksilla, hankitaan työluvat
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ja muut tarvittavat luvat sekä viisumit. Tilanteen tekee ongelmalliseksi
se, ettei näillä henkilöillä ole välttämättä ollenkaan työkokemusta venäläisten kanssa, ei venäjän kielen taitoa, saati sitten Venäjän liiketoiminnan
tuntemusta. Näihin tehtäviin tulisi valmistautua jo Suomessa, ja yritysten tulisi satsata enemmän henkilöstön kouluttamiseen sekä Suomessa että
Venäjällä olevissa toimipisteissä.
Kieli- ja kulttuuriosaamisen
merkitys Venäjän-kaupassa

Kansainvälisen kaupan tutkimuskeskuksen kyselyssä selvisi, että kielitaidon
puute on ongelma Venäjän-liiketoiminnassa: tätä mieltä oli suuri osa kyselyyn
vastanneista suomalaisyrityksistä. Venäjän-kaupassa vallitseva kieli on venäjä,
tosin usein yritysten sisäinen kommunikaatiokieli on englanti tai joskus jopa
suomi. Venäjän kieltä käytetään paljon sähköposteissa asiakkaiden kanssa,
mutta sopimusteksteissä on paljon käytössä kaksikielisiä versioita, englanti–venäjä, jolloin tapauksesta riippuen jompikumpi kielistä on ensisijainen.
Kommunikointi asiakkaiden kanssa tapahtuu joko venäjän tai englannin kielellä. Ongelmia ja väärinymmärryksiä syntyy lähinnä puhelinkeskusteluissa.
Eri tulkinnat ja terminologiset vivahteet aiheuttavat sen, että osapuolet ymmärtävät helposti toisensa väärin. Siksi tulkkausta käytetään melko usein,
mutta senkin käyttö voi aiheuttaa ongelmia ja väärinymmärryksiä.
Englannin kielen osaaminen Venäjällä on osittain sidoksissa toimialaan,
jolla yritys ja sen asiakkaat toimivat. Julkisella sektorilla, öljy- ja kaasualan
suurissa yrityksissä sekä energiasektorilla tapaa harvoin englannin kielen
taitajia, ja useimmiten näiden yritysten ylin johto kommunikoi venäjän
kielellä. Sen sijaan suurimmissa liikepankeissa, venäläisissä ja ulkomaisissa,
johtopaikoillakin on englannin kielen osaajia, ja he myös käyttävät kieltä
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Humanistinen opiskelutausta
sopii hyvin Venäjän-kaupan
eri tehtäviin, myös yrityksen
johtotasolla.

mielellään. Näissä pankeissa on tosin myös ulkomaista työvoimaa aivan
ylimmässä johdossa.
Tutkimuksen mukaan venäjän kielen käyttö vain lisääntyy englantiin ja
suomeen verrattuna. Markkinoilla kannattaa toimia asiakkaan kielellä, koska siten saavuttaa merkittävän kilpailuedun. Venäjän-kauppaa tehtäessä venäjä on valtakieli, ja pelkkää venäjää käyttää noin kymmenesosa yrityksistä.
Vaikka monet yritykset pitivätkin kielitaidon puutetta ongelmana, viestintää
venäläisten liikekumppanien kanssa luonnehdittiin yleensä melko sujuvaksi.
Venäjän liiketoimintaympäristöä kuvattaessa on hyvä ymmärtää myös
käsite ”Venäjä-osaaminen”. Venäjän kielen osaamista testataan ja selvitetään rekrytointivaiheessa, kun valitaan henkilöitä Venäjän-liiketoiminnan
eri tehtäviin. Venäjän kielen taito helpottaa ja nopeuttaa asioimista sekä parantaa yrityksen mahdollisuuksia pitää kontrolli omissa käsissä varsinkin
Venäjällä toimivissa tytäryhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä. Samalla kielen taito on vahva osoitus venäläiselle kauppakumppanille, että on kiinnostunut
syvemmin asioista eikä pelkästään tukeudu tulkin apuun. Tärkeitä ovat
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myös sujuva kommunikointitaito, kaupallisen alan kokemus ja lisäksi vielä
kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan osaaminen. Venäläisten yritysten
päätöksentekoprosessin eri vaiheiden ymmärtäminen ja hyödyntäminen eri
neuvottelutilanteissa on myös eduksi.
Venäjän talouden myönteinen kehitys ja yritysten lisääntyvä kiinnostus
Venäjän markkinoita kohtaan lisää Venäjä-osaajien tarvetta nyt ja lähitulevaisuudessa. On selvää, että yritykset tarvitsevat yhä enemmän henkilöstöä, joka pystyy toimimaan Venäjällä ilman ennakkoluuloja. Tämä tarve on
huomattu ja noteerattu myös Suomen ja Venäjän viranomaislausunnoissa.
Yritykset ovat kuitenkin avainasemassa palkatessaan uusia henkilöitä nimenomaan Venäjän-kauppaan. Keskeistä tässä Venäjä-osaamisessa on asenne, halu, uteliaisuus ja rohkeus toimia venäläisten kanssa. Siksi Suomessa
on tarvetta kouluttaa henkilöitä, jotka saavat laajan tietämyksen Venäjästä,
hankkivat toimialaan liittyvän erikoisosaamisen sekä tuntevat hyvin Venäjän liiketoimintaympäristön ja opiskelevat venäjän kielen.
Työvoiman saatavuuden ja
sitouttamisen haasteita Venäjällä

Valtaosa suomalaisista Venäjän-kauppaa käyvistä yrityksistä harjoittaa perinteistä vientitoimintaa. Näillä yrityksillä on Venäjällä joko oma myyntikonttori
tai edustusto tai osaksi tai täysin oma tytäryhtiö. Useat yritykset toimivat lisäksi jonkin toisen ulkomaisen yrityksen jakelijana tai edustajana, jolloin toimintamuoto voi olla hyvinkin monisäikeinen. Monilla suomalaisilla yrityksillä Venäjän-liiketoiminnan osuus koko liikevaihdosta on tällä hetkellä noin
20–25 %, mikä saattaa hyvinkin kasvaa Venäjän talouden nykykehityksen valossa. Jos liiketoimintojen osuus on yli puolet yrityksen liikevaihdosta, niin
riippuvuus Venäjän markkinoista on jo merkittävä, mutta samalla se tarjoaa
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Venäjän talouden kasvu
ja yritysten kiinnostus Venäjän
markkinoita kohtaan lisää
Venäjä-osaajien tarvetta
nyt ja lähitulevaisuudessa.

myös potentiaaliltaan suuren markkina-alueen. Haasteita on silloin henkilöstön rekrytoinnissa, palkkaamisessa ja sitouttamisessa yrityksen avainpaikoille.
Vaikka Venäjällä sijaitsevan yksikön pääjohtajan paikka on useimmiten
suomalaisten hallussa, niin venäläisiäkin palkataan näihin tehtäviin. Muut
avaintehtävät, tuotanto, myynti ja markkinointi, ovat yleensä venäläisten
käsissä. Myös suhdeverkostojen hoitaminen paikallisiin sidosr yhmiin
annetaan usein paikallisen henkilöstön vastuulle. Tukea ja konkreettisia
neuvoja annetaan jatkuvasti suomalaisen emoyrityksen puolelta. Varsinkin myynti- ja markkinointitehtävissä suomalaisten kokemus ja myös
rohkeus ovatkysyttyjä auttamaan paikallisia myyjiä. Selkeä trendi suoma
laisten yritysten Venäjän-liiketoiminnassa on, että henkilöstön saatavuusja kustannussyistä venäläisen johdon osaamiseen ja paikallistuntemukseen
kuitenkin halutaan luottaa ja heitä palkataan avainpaikoille. Ongelmia
tuottaa eritoten venäläisten huippuosaajien löytäminen ja sitouttaminen
Moskovassa, Pietarissa ja eräissä muissa suurkaupungeissa, kuten
Jekaterinburgissa ja Kazanissa. Toisaalta Venäjälle muuttamaan halukkaita
suomalaisia asiantuntijoita ei välttämättä löydy kovinkaan helposti.
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Venäläinen henkilöstörekrytointiin erikoistunut yritys teki kesällä 2011
internetkyselyn, johon vastasi 4000 henkilöä. Joka neljäs kyselyyn vastanneista oli valmis vaihtamaan työpaikkaa heti vuoden tai puolentoista
vuoden työskentelyn jälkeen ja joka viides heti muutaman kuukauden työskentelyn jälkeen. Tosin kyselyn tulokset paljastavat myös sen, että suuri
osa vastanneista oli valmis tekemään töitä pitempään, ja he uskoivat positiivisiin muutoksiin yrityksen sisällä. Venäläisen työvoiman ailahtelevuudesta kertoo myös se seikka, että jopa joka neljäs oli jälkeenpäin katunut
työpaikan vaihtoa. Suomalaisten yritysten onkin syytä satsata enemmän
aikaa ja rahaa rekrytointiin ja henkilöiden sopivuuden arviointiin. Ja mikä
tärkeintä, yrityksen kannattaa tarkkaan seurata ja valvoa, kuinka uusi
työntekijä suoriutuu tehtävistään koeaikana.
Venäjän toimintaympäristö tulee muuttumaan lähivuosina, ja yhä
enemmän korostuu työvoiman liikkuvuus ja hakeutuminen yrityksiin,
sekä venäläisiin että myös ulkomaisiin, jotka tarjoavat mielenkiintoisen
ja haastavan työn sekä ennen kaikkea taloudellisen stabiliteetin ja nousu
johteisen kasvun. Venäläiset työnhakijat kiinnittävät huomiota siihen,
miten yritys näkyy netissä, mitä yrityksestä kirjoitetaan, miten yritys
menestyy markkinoilla ja kuinka sitä johdetaan. Henkilöstön rekrytoinnissa ja sitouttamisessa yritykseen on entistä enemmän pantava painoa laadukkaalle johtajuudelle, toiminnan joustavuudelle, mutta myös sille, että
työntekijöitä ja asiakkaita arvostetaan ja työntekijälle annetaan riittävä
vapaus kehittää itseään ja omaa henkilökohtaista brändiään.
Venäjän toimintaympäristössä kilpailun kiristyessä ja potentiaalisen
työvoiman vähetessä yritykset pyrkivät kaikin tavoin löytämään parhaat
resurssit tekemällä yhteistyösopimuksia korkeakoulujen kanssa. Näin
toimien yritykset varmistavat jo hyvissä ajoin resurssien saannin, kasvattavat opiskelijoita tuleviin tehtäviin ja opiskelijat puolestaan pääsevät
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Kilpailun kiristyessä yritykset
etsivät parhaita resursseja
tekemällä yhteistyösopimuksia
korkeakoulujen kanssa.

tutustumaan yritystoimintaan jo opiskeluaikanaan. Sosiaalinen media,
Facebook ja Twitter, sekä etupäässä ystäväsuhteet auttavat etsittäessä uusia työntekijöitä yritykseen. Tämä malli toimii hyvin suurkaupungeissa,
joissa tieto-liikenneyhteydet ovat jo laajasti käytettävissä, mutta maaseutupaikkakunnat ovat huonommassa asemassa.
Venäjä on edelleen hyvin vahvasti verkostoyhteiskunta: henkilökohtaisilla suhteilla on painava merkitys asioiden hoitamisessa ja järjestämisessä. Tämän lisäksi henkilöstökysymykset, kielitaidon puute ja hyvien
yhteistyökumppaneiden löytäminen sekä kulttuurierot vaikeuttavat
yritysten toimintaa ja jarruttavat niiden liiketoiminnan kehittymistä.
Suomalaiset yritykset toimivat Venäjällä paljolti englannin kielen varassa
ja palkkaavat tietoisesti paikallisia henkilöitä, jotka osaavat englantia. Näin
yritetään hoitaa yhteyksiä emoyrityksen ja tytäryrityksen välillä, sillä Suomessa ei useinkaan ole venäjänkielentaitoista henkilökuntaa. Näin toimien
109

VIE osaaminen kartalle

y ritykset toimivat puoliteholla, koska kommunikaatio englannin kielellä
on usein puutteellista ja asioiden selvittämiseen ja lopulliseen ymmärtämiseen tuhlautuu paljon kallista aikaa. Kielimuuri, ennakkoluulot ja myös
uskalluksen puute aiheuttavat sen, että moni asia tehdään useaan kertaan.
Vedomosti-lehden nettiversio julkaisi heinäkuussa kyselyn siitä, miten
venäläiset työntekijät suhtautuvat venäläisiin ja ulkomaalaisiin työnantajiin valitessaan itselleen työpaikkoja. Venäläiset asiantuntijat siirtyvät yhä
useammin venäläisen yrityksen palvelukseen. Ennen vuoden 2009 talouskriisiä venäläiset siirtyivät aktiivisesti länsimaisten työnantajien yrityksiin
Venäjällä. Venäläiset kokivat, että työskentely läntisessä yrityksessä on pysyvämpää, uralla eteneminen on helpompaa ja itse läntiset yritykset olivat
prosessien kannalta hyvin organisoituja. Kyselyn mukaan nyt yli kolmannes työntekijöistä oli valmis siirtymään venäläisomisteisiin yrityksiin. Siirtymisen ehtoina tosin mainittiin mielenkiintoisemmat tehtävät, paremmat
uramahdollisuudet ja erityisesti suuremmat palkat. Venäläiset yritykset
ovat valmiita maksamaan parempia palkkoja varsinkin, jos henkilö on
työskennellyt muutaman vuoden länsimaisessa yrityksessä.
Venäläisen henkilöstöyrityksen edustajan mukaan venäläiset yritykset
eivät kuitenkaan ole kiinnostava vaihtoehto verrattuna läntisiin yrityksiin. Suurin syy on venäläisten yritysten johtamistavoissa, jotka koetaan
epäoikeudenmukaisina. Tällaisissa yrityksissä ylimmän johdon edustajat
joutuvat tekemään epärealistisia päätöksiä, joista työntekijät eivät pidä.
Jos henkilö kuitenkin vaihtaa läntisestä yrityksestä venäläisen yrityksen
palvelukseen, kyseessä on uran jatkaminen ja sen kehittäminen. Toisaalta
on esimerkkejä läntisten yritysten johtotason henkilöistä, jotka ovat siirtyneet venäläiseen yritykseen ja yrittäneet tuoda sinne läntisiä toiminta
tapoja onnistumatta siinä. Venäläinen yritysmaailma ja sen toiminta on
niin erilainen, että siihen sopeutuminen on iso haaste ulkomaalaisille.
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Venäjän innovaatiostrategian
haasteita

Venäjällä on käynnissä innovaatiostrategia, joka ulottuu vuoteen 2030. Tätä
varten on perustettu tietoyhteiskunnan kehittämisneuvosto, jonka tehtävänä on Venäjän tieteen ja teknologian kehitysstrategian valmistelu. Venäjän
ylin johto on nostanut esille innovaatiot taloudellisen kehityksen moottorina ja politiikan painopistealueena. Venäjällä panostetaan merkittäviä
summia tutkimus- ja kehitystoimintaan. Yhtenä esimerkkinä voisi mainita Rusnanon, joka on suuri nanoteknologian korporaatio. Rusnano voi
tehdä sijoituksia myös ulkomaisiin nanoteknologia-alan yrityksiin sillä
edellytyksellä, että tuotantoa syntyy Venäjälle.
Tieteessä ja teknologiassa Venäjällä on rajallinen määrä maailmanluokan
toimijoita, mutta erityisesti tiedeasioissa Venäjä on osoittanut vahvaa analyyttistä osaamista. Kuten muillakin aloilla, byrokratia ja immateriaali
oikeuslainsäädännön puutteet haittaavat innovaatioalaa. Haasteena voidaan
pitää toimivien viranomaissuhteiden luomista ja niiden ylläpitoa Venäjän
eri tahoihin ja virastoihin. Venäjän innovaatioympäristön tunteminen on
myös jatkokehityksen kannalta oleellista. Venäjän mahdollinen WTO- ja
OECD-jäsenyys tukisivat toimintaympäristön kehittymistä.
Suomalaisten yritysten verkostoituminen venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä innovatiivisten yritysten investointien lisääminen Venäjällä ja Suomessa tukevat innovaatioyhteistyötä. Samalla olisi pyrittävä
edistämään työvoiman liikkuvuutta molempiin suuntiin: työluvan saanti
pitäisi tehdä helpommaksi. Suomalaisen yritysjohdon ja asiantuntijoiden
työlupien ja viisumien saannin on oltava joustavaa ja ennustettavaa. Ala- ja
aluekohtaisia työlupakiintiöitä tulisi kehittää niin, että työluvat myönnetään
pitemmälle aikajaksolle ja hakuprosessiaikaa lyhennetään nykyisestä. Venäjä
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on järjestelmällisesti kehittänyt omaa elinkeinolainsäädäntöään viime vuosina, mutta tehottomuus hidastaa edelleen lakien toimeenpanoa. Tämä
vaikuttaa kielteisesti ulkomaisten suurinvestointien käynnistämiseen ja luo
epävarmuutta sekä kotimaisten että ulkomaisten sijoittajien keskuudessa.
Tulevaisuudennäkymiä

Olen pyrkinyt luomaan kuvaa Venäjän toimintaympäristöstä nyt ja lähitulevaisuudessa. Tarkastelun kohteena on ollut erityisesti itse toiminta
ympäristö, sen tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuuden trendit. Artikkeli antaa myös näkemyksen siitä, mitä vaatimuksia ja haasteita Venäjän
toimintaympäristö tuo suomalaisille yrityksille. Oma monivuotinen
Venäjän-kaupassa toimiminen ja ennen kaikkea laaja kontaktiverkosto
antavat hyvän syyn tehdä johtopäätöksen, että Venäjällä toimittaessa
tai sinne liikuttaessa on syytä olla seuraavanlaista osaamista: Venäjän
tuntemus, venäjän kielen osaaminen, monivuotinen kokemus liiketoiminnassa Suomessa ja ulkomailla, kommunikaatiotaito sekä ennakkoluuloton
asenne venäläisiä kohtaan. Kun tähän lisätään vielä vahva kaupallinen ja
tekninen substanssiosaaminen sekä suomalaisessa että venäläisessä yrityksessä, voidaan saavuttaa hyviä tuloksia Venäjän kasvavilta markkinoilta.
Venäjän markkinat ovat suomalaisille yrityksille haasteellinen
toimintaympäristö. Venäjän kauppaan ja liiketoimintaan liittyvistä tullija viranomaistoiminnan ongelmista, puutteista sekä monikerroksisesta
byrokratiasta kärsivät eniten pienet ja keskisuuret yritykset. Yksi merkittävä Suomen Venäjän kauppaa vaikeuttava tekijä on tällä hetkellä
ja jatkossakin henkilöstöön liittyvät kysymykset ja ongelmat. Suurin
haaste alati lisääntyvässä kilpailussa tulee olemaan pätevän henkilöstön
löytäminen, palkkaaminen, kouluttaminen ja sitouttaminen yritykseen.
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 oinen haaste on luotettavien yhteistyökumppaneiden löytäminen ja
T
liiketoiminnan päivittäisten rutiinien pyörittäminen. Oman haasteensa
tuo myös venäläisten osaamistason nousu ja osittainen oman teollisuuden
tuotannon suojeleminen länsimaisilta yrittäjiltä ja sijoittajilta.
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Liettuaa
laidasta laitaan
kaisla suokas, niina tenhio

Liettuan kielen tulkki Reeta Tuoresmäellä
riittää töitä, sillä liettuaa taitaa Suomessa
vain harva. Alun perin hänen suunnitelmissaan
oli työskennellä teatterialalla, mutta opinnot
Klaipedassa saivat innostumaan liettuan
kielestä. Nykyään Reeta toimii tulkkina
omalla toiminimellään.
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R

eeta Tuoresmäki
oli innokas teatterin
harrastaja jo nuorena,
ja hänen suunnitelmissaan oli tehdä harrastuksesta työ. Liettuaan Reeta
päätyi nimenomaan teatterin kautta,
kun hän lähti Klaipedaan opiskelemaan harrastajateatterin ohjaajaksi.
Vuoden kestävä koulutus oli
suunnattu ulkomaalaisille ja opetus
oli englanniksi, mutta Reeta kiinnostui opettelemaan liettuaa. ”Halusin tutustua liettualaisiinihmisiin syvällisemmin. Jos puhui vain
englantia, ei päässyt hirveän pitkälle.”
Suomen palattuaan Reeta otti
yhteyttä Helsingin yliopiston balttilaisten kielten laitokseen saadakseen liettuan kielen yksityistunteja. Liettuan
kielen lehtori Aurelija Kaskeleviciene
ehdotti, että yksityistuntien sijaan
Reeta pyrkisi yliopistoon.
Reeta aloitti opinnot balttilaisten kielten ja kulttuurin laitoksella.
Hän opiskeli yhtenä sivuaineenaan
teatteritiedettä ja suunnitteli jatka
vansa teatteriopintoja Liettuassa,
mutta vähitellen kieliopinnot
alkoivat viedä mukanaan.

”Olen mennyt koko ajan sitä
kohti, mikä kiinnosti. Ehkä en
tehnyt hirveän järkevästi opiskeluja,
mutta tein ne tunteella. Jälkeenpäin
ymmärsin, että niin sen pitikin mennä.”
Yliopistossa Reeta luki myös
musiikkitiedettä, taiteentutkimusta
ja estetiikkaa ja teki opiskelun ohella
erilaisia kulttuurialan töitä. Vielä
opiskelujen aikana hän ei olisi
osannut kuvitella tekevänsä nykyistä

työtään, vaan oma tie on löytynyt
sivupolkujen kautta.

Jokainen työpäivä
on erilainen
Reetan nykyinen työnkuva on muotoutunut käytännön kautta: hän tekee
tulkin ja kääntäjän töitä siellä missä
tarvitaan, sekä suomesta liettuaan että
liettuasta suomeen. Liettuan kielen
tulkkina ei ole juuri mahdollisuutta
erikoistua yhteen osa-alueeseen, vaan
pitää hallita useita aloja. Reetankin työtehtävät vaihtelevat laidasta
laitaan, eniten hän työskentelee
poliisin ja oikeuslaitoksen palveluksessa. Töitä on riittänyt hyvin, mutta
Reeta kertoo, että rikosasioiden kanssa
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on raskasta olla tekemisissä päivästä
toiseen. T
 yötä varten on myös pitänyt
opetella paljon lakisanastoa, sillä
poliisi- ja lakiasioissa asiat on tärkeää
ilmaista tarkasti.
Myös Reetalle rakas teatteriala
on työllistänyt häntä jonkin verran.
Harrastuksiensa ja opintojensa kautta
teatteria tunteva Reeta päätyi jo
opiskeluaikaan tulkkaamaan
suomalaisohjaaja Kristian S medsille.
Reeta oli vaihto-opiskelijana 
Vilnassa, kun Smeds saapui sikäläiseen teatteriin tekemään teatteri
produktiota. Smeds tarvitsi tulkkia,
ja Reeta pääsikin lähes kylmiltään
tekemään ensimmäistä tulkkaus
tehtäväänsä. Työtä onneksi helpotti
se, että mukana oli vain yksi näyttelijä. Sittemmin Reeta on tulkannut
Smedsille muissakin produktioissa ja
ollut tulkkina H
 elsingissä järjestettävällä Baltic Circle -teatterifestivaalilla.
Reetalla ei ole erillistä kääntämistai tulkkauskoulutusta, hän on käynyt
vain yksittäisiä kursseja opiskelu
aikana. Joskus koulutuksen puute on
harmittanut, ja tulevaisuuden vaihtoehto onkin opiskella joko kääntämisen
ja tulkkauksen m
 aisteriohjelmassa
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tai konferenssitulkkauksen koulutus
ohjelmassa. Hän myös opiskelee
jatkuvasti erikoissanastoa ja pitää yllä
muiden kielten kuten ranskan taitoa.

Vapaata mutta
epäsäännöllistä
Reeta perusti oman toiminimen heti
valmistumisensa jälkeen vuonna 2008,
ja siitä lähtien töitä on riittänyt jopa
niin paljon, ettei hänellä ole tarvetta
juurikaan mainostaa palvelujaan.
Toiminimen ylläpitäminen on sujunut
humanistilta helposti, vaikka Reetalla
ei ole yrittäjyyteen liittyvää koulutusta.
”Toiminimen pyörittäminen vie
jonkin verran aikaa mutta ei ole
mitenkään ylivoimaista. Jonkin verran
olen joutunut opettelemaan lakiasioita
erityisesti verotukseen liittyen.”
Yrittäjäksi ryhtyminen on ollut
kannattavaa, useimmat yritykset 
kun eivät halua palkata tulkkia
tai kääntäjää ilman toiminimeä.
Työnantajalle on helpompaa, kun
työntekijä hoitaa itse laskutus- ja
verotusasiat toiminimensä kautta.
Vapaat ja vaihtelevat työajat
ovat itsenäisen työskentelyn etu ja
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Tulkki joutuu jatkuvasti perehtymään
uusiin aloihin ja opettelemaan uutta
erikoissanastoa, ja siksi uteliaisuus
ja tiedonjano ovat tärkeitä.

haitta. Toisaalta Reeta on vapaa
päättämään itse työaikansa, mutta
valmiudessa pitää olla jatkuvasti, sillä
töitä tulee usein hyvinkin lyhyellä
varoitusajalla. Pitää pystyä sietämään epäsäännöllisyyttä ja vaihtuvia
tilanteita. T
 ehtäviin pitää olla valmis
tarttumaan nopeasti, sillä jos töistä
kieltäytyy, ei välttämättä pyydetä
enää uudelleen.
Joskus työ on yksinäistä, kun
työyhteisön tuki puuttuu: yrittäjän
täytyy itse muistaa huolehtia omasta
jaksamisestaan. Reeta keskustelee
kollegojensa kanssa työasioista silloin
kun siihen tarjoutuu mahdollisuus.
Piirit ovat kuitenkin pienet: itsensä
lisäksi Reeta tietää Suomesta

vain kolme liettuan kielen tulkkia, 
ja he ovat kaikki syntyperäisiä
liettualaisia.
Reeta listaa hyvän tulkin
ominaisuuksiksi rauhallisuuden:
pitää kyetä pysymään ulkopuolisena
vaikeassakin tilanteessa.
”Vaikeinta on pystyä tekemään ero
myötätunnon ja säälin välillä. Ei voi
liikaa surra toisten puolesta, mutta 
ei voi toisaalta toimia kuin kone.”
Tulkki joutuu jatkuvasti
perehtymään uusiin aloihin ja
opettelemaan uutta erikoissanastoa,
ja siksi uteliaisuus ja tiedonjano ovat
tärkeitä. Kaikkea ei pysty opiskelemaan etukäteen, sillä usein osaaminen muotoutuu vasta työn kautta.
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Toimittaja seuraa
intohimoisesti uutisia
ja sivistää ihmisiä
niina tenhio

Venäjän kielen ja kirjallisuuden tohtori löysi
toiveammattinsa Yleisradion venäjänkielisestä
uutistoimituksesta. Erinomainen yleissivistys,
monipuolinen kielitaito ja laaja-alainen 
kiinnostus ympäröivään yhteiskuntaan
avaavat ovia toimittajalle.
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H

eli Jormanainen
opiskeli Helsingin yliopistossa venäjän kieltä
ja kirjallisuutta sekä
kotimaista kirjallisuutta.
Lisäksi Helillä on opintoja Moskovan yliopiston journalistisesta
tiedekunnasta. Opiskeluaikana hän
työskenteli matkaoppaana ja vei suomalaisia matkailijoita Neuvostoliittoon
ja Venäjälle. Opasvuosien aikana Helin
kontaktiverkosto karttui ripeästi.
Heli työskenteli jonkin aikaa
myös kääntäjänä, ja tästä kokemuksesta on ollut hyötyä myös nykyisessä
työssä: kymmensormijärjestelmä tuli
tutuksi myös kyrillisillä kirjaimilla,
ja kielitaidon lisäksi käännöstyö opetti
kurinalaisuutta ja järjestelmällisyyttä.
Heli väitteli tohtoriksi venäjän
kielestä ja kirjallisuudesta vuonna 2000,
mutta tiesi jo silloin, ettei tutkijan ura
ole häntä varten: ”Minulle ei sovi monivuotinen, hidas ja epävarma ammatti
vaan toimittajan nopeatempoinen työ.”
Heli päätyi toimittajaksi Yleis
radioon sattumalta. Juuri jätettyään
väitöskirjan käsikirjoituksen professorille Heli huomasi ilmoitustaululla
Ylen työpaikkailmoituksen, jossa

etsittiin kesätoimittajia venäjän
kieliseen toimitukseen. Aikaisemmista
opiskeluaikojen kesätöistä oli yllättävää hyötyä: Heli oli tutustunut tulevaan esimieheensä jo yli kymmenen
vuotta aikaisemmin matkatoimistossa
ja pääsi haastatteluun. Kesän jälkeen
työt jatkuivat, ja vakinaistaminen
tapahtui vuoden sisällä aloittamisesta.

Historian ja kulttuurin
tuntemus on ässä hihassa
Helin mukaan toimittajan on vaikea
toimia ilman laajaa yleissivistystä,
käsitystä yhteiskunnasta ja historiasta sekä taiteesta ja kulttuurista.
Toimittajalla on nykyään yhä
useammin yhteiskuntatieteellinen
yliopistokoulutus tai medianomin
tutkinto ammattikorkeakoulusta,
vaikka alalle perinteisesti on päässyt
myös ilman muodollista toimittajan koulutusta. Helin mukaan Ylen
ulkomaan kirjeenvaihtajaksi esimerkiksi Moskovaan tuskin kuitenkaan
pääsee ilman yhteiskuntatieteellistä
koulutusta ja venäjän kielen taitoa.
Toimittaja voi erikoistua esimerkiksi kulttuuri-, talous-, urheilu- tai
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politiikan toimittajaksi. Humanistinen tai kulttuurialan k
 oulutus on
erinomainen pohja kulttuuritoimittajalle tai yleistoimittajalle, ja Helin
mukaan kielitaitoisia humanisteja
tarvittaisiin tekemään parempia ja
monipuolisempia uutisia. Usein esimerkiksi venäjänkieliset haastattelut
hoidetaan tulkin avulla, jolloin haastattelu jää pintapuoliseksi ja uutiseen
voi eksyä jopa täysin väärää tietoa.
Aito laaja-alainen kiinnostus
yhteiskunnan tapahtumia kohtaan 
on välttämätöntä toimittajalle.
”Pitää olla

intohimoinen uutisten
seuraaja, elää koko ajan radio- ja
tv-uutisten kanssa, seurata päivittäin
lehtiä, Hesaria nyt vähintään, mutta
ei haittaa yhtään seurata tärkeimpiä
maakuntalehtiä.” Lisäksi Venäjään
erikoistuneen toimittajan täytyy
seurata Venäjän koko mediakenttää:
myös sensuroituja valtion kanavia.
Yleistoimittajana Heli ei ole kokenut
tarvetta lisäkoulutukselle, mutta
myöntää, että ulkomaantoimituksessa
tai talousalan juttujen kirjoittamisessa
alan opinnoista olisi paljon hyötyä.
Haastatteluja varten toimittajan
täytyy perehtyä haastattelun aihee-
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seen, mutta yleissivistystä ei voi unohtaa. ”Kun venäläiselle jollain keinolla
pystyy osoittamaan, että tietää heidän
kirjallisuudestaan, kuvataiteestaan ja
musiikistaan, se nostaa pisteitä todella
paljon sivistyneen venäläisen silmissä.”
Haastattelutilanne on usein haastateltavalle jännittävä, ja toimittajan
täytyy omalla persoonallaan auttaa
haastateltavaa rentoutumaan ja avautumaan. Myös eri-ikäisten haastateltavien kanssa täytyy pystyä luomaan
luottamuksellinen ja lämmin suhde.
Erityisesti iäkkäämpien haastateltavien kanssa keskustellessa Helille on
paljon hyötyä Venäjän ja Neuvostoliiton historian asiantuntemuksesta:
”Jos käsittelen haastateltavan kanssa
viimeisten 80 vuoden tapahtumia
Neuvostoliitossa ja Venäjällä, on hyötyä siitä että tiedän, mistä he puhuvat
ja voin kommunikoida samalla tasolla.”
Helin mielestä ei kannata turhaan
pitää kynttilää vakan alla: hän käyttää
tohtori-korttia etenkin haastatellessaan toista tohtoria. ”Itse koen, että
vahva humanistinen koulutus ja
sivistys sekä tohtoriopinnot tekivät
minusta oman alani spesialistin, ja
se antaa minulle vahvaa selkänojaa.”
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Ainejärjestössä syntynyt
tuttavaverkosto on
nyttemmin levittäytynyt
erilaisiin asiantuntijatehtäviin.
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Verkosto auttaa
uralla eteenpäin

edustustojen lehdistösihteerin 
toimeen. Heli on huomannut, että
Opiskeluaikana Heli osallistui
suomalaisdiplomaatit ovat joskus
aktiivisesti venäjän kielen ja kirjal
heikoilla sensaatiohakuisten
lisuuden ainejärjestön toimintaan.
toimittajien kanssa toimiessaan:
Tuolloin syntyi oman alan tuttava
”Tässä mielestäni ulkoministeriö
verkosto, joka on nyttemmin
saisi petrata ja palkata vaikka jonkun
levittäytynyt erilaisiin asiantuntijaäidinkielisen venäläisen, joka pystyisi
tehtäviin työelämässä. Tätä verkostoa pistämään luun kurkkuun toimittaHeli hyödyntäätoisinaan esimerkiksi jille haastattelutilanteissa.”
haastateltavien löytämisessä. Kaikki
kontaktiverkostot ovat toimittajalle
Mediakenttä
tärkeitä, eikä satunnaisiakaan kohtulevaisuudessa
taamisia kannata väheksyä. ”ToiYleisradion vahvuus on, että se 
mittajan työssä pitää olla ulospäin
pystyy tarjoamaan palveluja myös
suuntautunut ja aktiivinen eikä
pienille erikoisryhmille, kuten
passiivinen paperiintuijottaja.”
Suomen venäjänkielisille. Näistä
Heli on tyytyväinen työhönsä
erikoisryhmistä kaupallinen media
ja työnantajaansa. Yle on suuri
media-talo, ja mahdollisuuksia työn- ei ole kiinnostunut, koska pieni volyymi ei tuota tarpeeksi rahaa yhtiön
kuvan vaihtamiseen talon sisällä on
kassaan. Ylen uutisorganisaatio on
paljon. Yleen rekrytoidaan harvoin
myös sikäli poikkeuksellinen, että
uusia toimittajia tai työntekijöitä
se toimii sekä valtakunnallisesti että
talon ulkopuolelta, ja taloon pääsepaikallisesti.
miseksi tuttavaverkostosta voi olla
Helin työmotivaatiota lisää myös
apua. Helin mukaan aina kannattaa
kuitenkin olla aktiivinen ja hakea sitä pienen toimituksen kasvava kuulija- 
ja lukijaryhmä Suomen ulkopuolella:
työtä, mistä on kiinnostunut.
erityisesti Pietarissa ja Suomen
Myös ulkoasianministeriö rekrytoi toimittajia, esimerkiksi ulkomaan lähialueen venäläisissä kaupungeissa
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Ylen venäjänkielisiä uutisia siteerataan ahkerasti. Myös Baltian maissa
ja Moskovassa seurataan, mitä Ylen
venäjänkielinen toimitus uutisoi
Suomesta. Tällä tavoin piskuinen
muutaman hengen toimitus vaikuttaa ulkomaisen venäjänkielisen
mediakentän Suomi-tietouteen
merkittävästi.
Suomessa asuvat venäläiset ovat
kuitenkin toimituksen pääasiallinen
kuulijakunta, ja heidät otetaan
huomioon sisältöä suunniteltaessa:
”Haluamme tehdä ohjelmia, jotka
mahdollisimman hyvin integroivat
heitä suomalaiseen yhteiskuntaan,
koska aika monella on heikot tiedot
suomalaisesta yhteiskunnasta, politiikasta, työelämästä ja historiasta.”

Median maailmassa kilpailu
 leisöstä on kovaa, ja uutisorgani
y
saation johtoportaassa seurataan
entistä tarkemmin verkkouutisten
lukijatilastoja – eli lasketaan klikkauksia. Illuusiot suuren yleisön
sivistystasosta karisevat nopeasti,
kun katsotaan tilastoja luetuimmista
verkkouutisista. Helin mielestä kaupalliseen mediaan verrattuna Yleisradion tehtävä on kuitenkin antaa
tietoa yhteiskunnan tapahtumista
– millainen maa Suomi on ja miten
Suomi toimii. Tämän tehtävän täyttämiseksi vakaa julkinen rahoitus
on välttämätön. Helin kanta median
viihteellistymiseen on selkeä: ”Ylen
tehtävä on sivistää ihmisiä, vaikka he
eivät halua, että heitä sivistetään.”
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digiajan
kulttuuritulkki
satu rautuma

Nataliya Kohvakko työskentelee internet
markkinoinnin parissa ja on venäläisen kulttuurin
asiantuntija. Ukrainasta kotoisin oleva Kohvakko
toimi kotimaassaan ohjelmistojen kehittäjänä
ja järjestelmäanalyytikkona ennen muuttoaan
Jyväskylään. Suomessa hän on työskennellyt
Jyväskylän yliopiston palveluksessa tutkijana
sekä Nokia Oyj:llä ohjelmistoarkkitehtina
ja erikoisasiantuntijana.
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S

uomen teknologia
teollisuudessa oli kova
pula osaajista 2000-luvun alussa.
Tästä syystä Jyväskylän yliopisto aloitti
kansainvälisen opiskelijavaihto-
ohjelman yhteistyössä Harkovan
teknillisen yliopiston kanssa ja
Nataliya Kohvakko tuli Suomeen
tämän ohjelman kautta. Hänet
valittiin liikkuvan tietojenkäsittely
tieteen e nglanninkieliseen Mobile 
Computing -maisteriohjelmaan
yhdessä parinkymmenen muun
ukrainalaisopiskelijan kanssa. 
Ennen Jyväskylään tuloaan opiskelijat joutuivat suorittamaan iltaisin
puolen vuoden ajan lisäkursseja muiden opintojensa ohella. Ukrainalaiset
opiskelijat olivat nuorempia kuin
suomalaiset ja suurin osa heistä oli
maisteriksi valmistuessaan noin
22–23-vuotiaita.
Ukrainassa opiskellessaan
Natalya oli työskennellyt yliopistossa
ohjelmoinnin parissa, joten hänellä
oli Suomeen tullessaan jo oman alan
työkokemusta. Hän oli Jyväskylän
yliopistossa tutkijana vuosina 2002–

2005, mutta teollisuuden puolelta
työkokemusta ei ollut kertynyt
ennen Nokialle siirtymistä.
Nataliya kertoo, että hän ei ollut
kovin aktiivinen etsimään osa-aikatai kesätöitä opintojen ohelle, toisin
kuin iso osa suomalaisopiskelijoista,
koska ei tiennyt, että Suomessa
kannattaa näin tehdä. Maisterintutkinnon Nataliya suoritti puolessa
toista vuodessa ja hän jatkoi siitä
suoraan jatko-opintoihin.
”2006 olin töissä, valmistelin väitöskirjaa ja minulla oli 2-vuotias tyttö.
Se oli aika rankka vuosi.” Rankoista
ajoista kuitenkin selvittiin: Nataliyan
tietoliikenneohjelmistoja käsittelevä
väitöskirja valmistui vuonna 2006.
Syksyllä 2005 Nataliya sattui
katsomaan, mitä työpaikkoja Nokian
Jyväskylän yksiköllä olisi tarjolla.
Avoimien työpaikkojen joukossa oli
mielenkiintoiselta kuulostava tehtävä,
jota hän päätti hakea. Rekrytointiprosessissa oli monta eri vaihetta,
mutta Nataliya tuli lopulta valituksi
tehtävään. Työt hän aloitti Nokialla
vuoden 2006 alussa.
Nataliya on sitä mieltä, että
monipuolinen koulutustausta sekä
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 krainasta että Suomesta, ohjelU
mointialan työkokemus ja englannin
kielen taito vaikuttivat siihen, että
hän sai työpaikan. Nokian sisäinen
kierto oli nopeaa, ja hän eteni pian
haastavampiin tehtäviin. Hän ei
kuitenkaan päässyt vielä Nokialla
käyttämään venäläisen kulttuurin
asiantuntemustaan.
Suomen kieltä Nataliya alkoi
opiskella heti Jyväskylään tultuaan.
Hän opiskeli kaikki vieraskielisille
tarjolla olevat suomen kielen kurssit
ja täydensi kieliopintojaan vielä
suomen kielen laitoksella, jossa hän
osallistui samoille luennoille pääaineopiskelijoiden kanssa puolen
vuoden ajan. Yliopistolla hän käytti
pääasiallisesti kuitenkin englantia.
Nataliya sanoo oppineensa
käyttämään suomea kunnolla vasta
Nokialla työskennellessään. Vaikka
Nokian virallinen organisaatiokieli
oli englanti, niin arkikeskusteluissa
työntekijät käyttivät kuitenkin suomen kieltä. Kahdensadan työntekijän
joukosta vain noin kymmenen
henkilöä oli ulkomaalaistaustaisia.
Yliopistolla vieraillessaan Nataliyan
tuttavat puhuivat hänelle yhä
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englantia ja hänen oli aluksi vaikeaa
s aada heidät uskomaan, että hän
puhui jo sujuvaa suomea.
Suomen kielen osaaminen on
Nataliyan mukaan erittäin t ärkeää,
jos haluaa työskennellä pienissä tai
keskisuurissa yrityksissä. Hänen
kokemuksensa mukaan maahanmuuttajan on kuitenkin helpompi
sopeutua ison, monikansallisen
yrityksen työkulttuuriin Suomessa,
mutta toisaalta taas isoihin yrityksiin
on melkein mahdotonta päästä töihin,
jos ei ole työkokemusta pienemmästä
yrityksestä. Hän tuntee monta ulkomaalaista henkilöä, joilla on juuri
tämän takia ollut vaikeuksia työllistyä.

Infokone Oy:n
alkutaival
Nokia ilmoitti vuonna 2009 lakkauttavansa Jyväskylän yksikön. Natali
yalle tarjottiin mahdollisuutta siirtyä
työskentelemään toiselle paikkakunnalle, mutta hän viihtyi Jyväskylässä
ja halusi jäädä perheensä kanssa sinne.
Nataliya luonnehtii itseään aktiiviseksi ihmiseksi, joka on aina ollut
halukas luomaan tyhjästä jotain 
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”Alussa et tiedä yhtään mitään.
Mitä tehokkaammin itse kehityt,
sitä enemmän yrityksesi kehittyy.”

uutta ja kehittämään uusia ideoita.
Siksi hän myös halusi kokeilla
oman yrityksen perustamista.
”Teimme päätöksen, että perustan
yrityksen. Perustaminen ei ollut
vaikeaa, sain starttirahaa valtiolta,
olin yrityshautomoprojektissa ja
sitä kautta sain vähän kehittämistukea. V
 armaan jokaisella on omat
vaikeutensa yrityksen perustamisessa. Alussa et tiedä yhtään mitään.
Mitä t ehokkaammin itse kehityt, sitä
enemmän yrityksesi kehittyy.”
Natalian yritys Infokone Oy on
keskittynyt venäjänkieliseen internetmarkkinointiin ja tarjoaa suomalaisille asiakkaille sekä konsultointiapua

että toteuttamisratkaisuja venäläiseen
 ulttuuriin ja sähköiseen liiketoi
k
mintaan liittyen. Yritystoiminta on
lähtenyt käyntiin hyvin, kuten myös
yhteistyö suomalaisten asiakkaiden kanssa, muutamia p
 oikkeuksia
lukuun ottamatta.
Joskus Nataliyalle on tuottanut
vaikeuksia se, ettei hän välttämättä
ymmärrä suomalaisia a siakkaita
samalla tavalla kuin syntyperäinen
suomalainen. Mutta hän sanoo
kehittävänsä tätäkin taitoa jatkuvasti
parempaan suuntaan. Joskus hän
on kohdannut epäluuloja maahan
muuttajataustansa takia, eivätkä
asiakkaat ole sen takia luottaneet
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häneen. Tämä on kuitenkin Nataliyan
mukaan erittäin harvinaista, ja hän
on huomannut, ettei suomalaistenkaan keskinäinen yhteistyö toimi aina
täydellisesti.
Infokoneen asiakkaista suurin osa
on suomalaisia yrityksiä. Virallista
päätöstä yrityksen sisäisestä kielestä
ei ole tehty, mutta suurin osa työn
tekijöiden tehtävistä on sellaisia, jotka
edellyttävät venäjän kielen taitoa.
Nataliyan mukaan tehtävä määrittelee
sen, painotetaanko henkilön rekry
toinnissa enemmän kielitaitoa, kokemusta vai koulutustaustaa. Kasvu
vaiheessa olevaan yritykseen kannattaa
kuitenkin hänen mukaansa etsiä henkilöitä, joilla on selkeä kiinnostus työn
sisältöä kohtaan ja jotka ovat kiinnostuneita kasvamaan yrityksen mukana.
Uuden henkilön palkkaaminen on
Nataliyan mukaan vielä melkoinen
riski, joten siksi Infokoneella ei ole vielä
resursseja rekrytoida palvelukseensa
kokeneita asiantuntijoita. Siksi hän on
halunnut antaa opiskelijoille mahdollisuuden päästä tutustumaan yrityksen toimintaan harjoittelun kautta.
Nataliya sanoo, että oikealla asenteella
harjoittelija voi mahdollisesti luoda
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itselleen työpaikan. Koska yrityksessä
ei ole vielä muodostunut vakiintuneita
tehtävänkuvia, Infokoneessa pyritään löytämään uusille työntekijöille
tehtäviä, joissa jokainen pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Näin
harjoittelijat saavat mahdollisuuden
kehittää sekä omaa ammattitaitoaan
että yritystä.

Tulevaisuuden alat
Nataliya pääsee työnsä kautta
seuraamaan Venäjän markkinoita
asiantuntijan roolissa. Länsimaalaisten
yritysten toimintakulttuuri Venäjällä
ei hänen mukaansa eroa kovinkaan
paljon siitä, millaiseen kulttuuriin
suomalaiset ovat tottuneet. Sen sijaan
venäläisissä yrityksissä työnteko on
melko erilaista. Henkilöstön vaihtuvuus
etenkin p k-yrityksissä on todella suurta.
Työntekijöitä saatetaan erottaa helposti,
mikäli he eivät ole toimineet tarkasti
esimiehen ohjeiden mukaan. Toisaalta
venäläiset työntekijät ovat myös itse
aktiivisia vaihtamaan työpaikkaa sopivan työn osuessa kohdalle. Henkilöstön
pysyvyys on parhainta yrityksissä, jotka
haluavat panostaa työntekijöiden
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hyvinvointiin ja kehittymiseen.
Nataliya kehottaa Venäjälle suuntaavia
asiantuntijoita valmistautumaan suurempaan työstressiin kuin Suomessa.
”Täytyy olla rohkea, kärsivällinen ja
valmis kohtaamaan vaikeuksia, koska
vaikeuksia varmasti tulee.”
Lisäksi toiminta on monessa
paikassa paljon kaoottisempaa, johta
mistyyli ankarampaa eikä työn
tekijöitä kiitellä kovinkaan usein.
Sopeutumiskyky ja ennakkoluulot
tomuus ovat hänen mielestään
tärkeimpiä luonteenpiirteitä Venä
jällä työskenneltäessä.
Nataliya suosittelee, että erityi
sesti kieltenopiskelijat yhdistäisivät
tutkintoonsa myös muutakin kuin
pelkkiä humanistisia aineita.
Työllistymisnäkymät paranevat
paljon, jos yhdistää kieliopintoihin
esimerkiksi kansainvälistä liiketoi-

mintaa tai juridiikkaa. Pelkkään kieliosaamiseen kannattaa panostaa hänen
mukaansa vain siinä tapauksessa,
jos todella rakastaa kieltä ja haluaa
keskittyä kääntämiseen.
Toisaalta hän haluaa korostaa
sitä, että kannattaa opiskella ja
tehdä niitä asioita, jotka todella
kiinnostavat. Jos jonkin oppiaineen
opiskelu ei houkuttele yhtään, niin
sillä alalla ei todennäköisesti halua
työskennelläkään. Nataliya arvelee,
että suomalaisella ympäristöosaamisella on tulevaisuudessa kysyntää
Venäjällä. Jätteenlajittelu, uusiutuvien
energialähteiden käyttö ja ympäristö
teknologia tulevat kasvattamaan suosiotaan Venäjällä. Matkailu Venäjän
ja Suomen välillä lisääntyy jatkuvasti,
joten siltä alalta hän arvelee löytyvän
työpaikkoja myös tulevaisuudessa.
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Venäjän kieli +
taloustiede =
Heli Simolan
menestysresepti
Kaisla suokas, niina tenhio

Heli Simola alkoi opiskella venäjää lukiossa
klassikkokirjailijoiden innostamana. Tie vei
lukemaan venäjää Tampereen yliopistoon,
jossa toiseksi pääaineeksi valikoitui taloustiede.
Tuplamaisteri pääsi pian valmistumisen jälkeen
osaamistaan vastaavaan työhön Suomen Pankkiin
ja siirtyi joitakin vuosia sitten Ruukin globaalista
taloudesta vastaavaksi ekonomistiksi.
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H

eli Simolan kiinnostus
Opiskeluaikoihin kuului myös
venäjän kieleen syttyi
järjestötoiminta sekä venäjän että
jo yläasteiässä: venäkansantaloustieteen ainejärjestöissä,
läisen kirjallisuuden
joissa tuli samalla luotua kontakteja
vieraus ja eksoottisuus
muihin alan ihmisiin. Varsinkin
kiehtoivat, ja kirjaivenäjän puolella piirit ovat pienet,
metkin olivat jännittävän e rilaisia.
joten samat ihmiset tulevat vastaan
Yläasteella ei ollut kuitenkaan
myöhemminkin uralla, Heli kertoo.
mahdollista opiskella venäjää, joten
Entiset opiskelutoverit ovat tosin
kielen opinnot alkoivat vasta lukiossa. työllistyneet todella erilaisiin tehtäLukion jälkeen Heli pääsi lukeviin, virkamiehestä luokanopettajaan.
Opintojen alkuvaiheessa Helillä
maan venäjää Tampereen yliopistoon.
ei ollut selkeitä urasuunnitelmia.
Eksoottisuuden tuntu karisi opiske”Ei minulla aikanani ollut selkeätä
lun myötä pian, mutta kiinnostus
polkua, en ole suunnitellut uraani
kieleen säilyi. Opintojen alusta asti
Helistä kuitenkin tuntui selvältä, että kovinkaan määrätietoisesti. Opiskelu
perinteiset kielialan ammatit kääntä- vaiheessa ei ollut täsmällistä kuvaa,
että mitä se työ sitten tulee olemaan.”
minen ja opettaminen eivät innostaOnnistunut aineyhdistelmä
neet. Talousala sen sijaan houkutti,
ratkaisi Helin urasuunnan: työt
joten hän valitsi sivuaineekseen
Suomen Pankissa alkoivat kesätöinä
kansantaloustieteen. Ala vei mukanaan siinä määrin, että kansantalous- siirtymätalouksien tutkimuslaitoksella. Seuraavana talvena Heli sai
tieteestä tuli toinen pääaine. Opinsamasta talosta Venäjä-ekonomistin
tojen päätteeksi Helillä oli maisterin
määräaikaisen viran – työn, joka
paperit molemmista aineista.
Heli ei lähtenyt vaihto-opiske
vastasi täydellisesti hänen opintolijaksi yliopistovuosinaan, mutta
taustaansa. Venäjän kielen taidosta oli
hän suoritti muutaman viikon kieli
hyötyä sekä virallisia tekstejä lukiessa
harjoittelun kielikurssilla Venäjällä.
että työmatkojen viedessä Venäjälle.
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Vastuualueena
maailma
Haastattelun tekohetkellä Heli
työskentelee Ruukissa ekonomistina.
Hänen tehtävänsä on talouden kehityksen seuraaminen ja vastuualueena
koko maailma. Vaikka työ ei keskitykään pelkästään Venäjän ja itäisen
Euroopan talouksien seuraamiseen,
ne ovat kuitenkin Ruukin toiminnassa keskeisiä markkina-alueita. Helin
tehtävä on muodostaa maailman
talouden kehityksestä kokonaiskuva
ja ennakoida, kuinka kehityssuunnat
vaikuttavat metalliteollisuuteen ja
Ruukin toimintaan. Juuri talousmuutosten seurauksien ennustaminen onkin Helin mielestä hänen
työssään haastavinta.
Yritysmaailmassa vietettyjen
vuosien jälkeen Heli on palaamassa
juurilleen Suomen Pankkiin. Hän
kertoo kaivanneensa tutkimukseen
painottuvaa työtä, jossa voi keskittyä
makrotalouden ilmiöihin. Työskentelyä yksityisellä sektorilla Heli ei
pidä kovin erilaisena kuin julkisella
sektorilla. Hänen tapauksessaan
suurin ero on se, että yksityisellä
sektorilla näkökulma on kapea-

134

alaisempi ja käytännönläheisempi,
julkisella puolella taas syvällisempi ja
tutkimukseen painottuva.
Ruukissa hänen työtovereinaan on
useiden eri alojen edustajia useista eri
maista. Suomen Pankissa lähes kaikki
työtoverit ovat talousalalta, ja toiminta
on paikallisempaa, vaikka yhteistyötä
toki tehdään muiden Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenten sekä
ulkomaisten luennoitsijoiden kanssa.
Suomen Pankissa Heli pääsee myös
keskittymään täysin Venäjä-asioihin.

”Työpaikkailmoituksissa
ei haeta Venäjäasiantuntijaa”
Tärkeimpänä tekijänä työnhaussa Heli
pitää hakijan opiskelutaustaa ja erityisesti onnistunutta aineyhdistelmää.
Pääainetta hyvin täydentävä sivuaine
voi vaikuttaa paljonkin. Toki työ
kokemuksella on myös merkitystä,
mutta opinnot ovat työnantajalle
peruslähtökohta, jonka perusteella
hakijan sopivuutta arvioidaan.
Kuitenkin hyvältä työntekijältä
vaadittavat ominaisuudet riippuvat täysin työnkuvasta: tärkeintä
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on osata asiansa. Heli mainitsee,
että Ruukissakin työntekijöillä on
hyvin erilaiset koulutustaustat.
Hänen mielestään työyhteisölle on
vain hyväksi, että työntekijöillä on
näkemyksiä useilta eri tieteenaloilta.
Heli muistuttaa, että työpaikkailmoituksissa ei haeta erityisesti
Venäjä-asiantuntijoita. Siitä huolimatta venäjän kielen ja kulttuurin
osaajia tarvitaan monella alalla ja
hyvin erilaisissa tehtävissä. ”Venäjä
muuttuu koko ajan, mutta siellä on
siitä huolimatta omat käytäntönsä,
jotka vaativat opettelua. Venäjä on
vielä vähän eksoottinen. Sitä arvostetaan, että ihminen tuntee markkinaa
ja on toiminut siellä. Sekin riittää
pitkälle, että on halukas menemään
sinne ja oppimaan.”
Moniin tehtäviin tietenkin
tarvitaan tietyntyyppistä substanssiosaamista: esimerkiksi kirjanpitäjän
työssä ensisijaista on kirjanpito-

taito. On k
 uitenkin paljon sellaisia
työtehtäviä, joihin ei ole täsmällistä koulutustaustaa, ja silloin
esimerkiksi Venäjän ja Itä-Euroopan
aluetuntemus ja kielitaito voi olla
suuri etu työnhaussa. Helin mukaan
tehtävässä kuin tehtävässä on etua,
jos pystyy keskustelemaan asiakkaan
tai yhteistyökumppanin omalla
äidinkielellä.
Heli ennustaa, että tulevaisuudessa tarvitaan edelleen pienten
alueitten asiantuntijoita. Itäinen
Eurooppa ja Venäjä ovat jatkuvasti
kasvavia m
 arkkinoita esimerkiksi
juuri metalliteollisuudelle, ja
kehittyvälle alalle tarvitaan lähi
tulevaisuudessa lisää osaavia
työntekijöitä. Ehkä yhä useamman
itäisen E
 uroopan ja Venäjän alue
asiantuntijan kannattaisikin harkita osaamisen laajentamista myös
talousalalle, jos kiinnostusta ja intoa
vain riittää.
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pienhotellissa
johtajakin moppaa joskus
kaisla suokas

Venäläiset matkailijat ovat tärkeä ja ennen
kaikkea kasvava asiakasryhmä itäsuomalaisille
matkailualan yrityksille. Kuhmolaisessa Hotelli
Kalevalassa myyntipäällikkönä toimiva Salla Pappila
on tottunut työssään huomioimaan venäläisten
asiakkaiden odotukset ja toiveet ja tarttumaan
kursailematta tehtävään kuin tehtävään.
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S

alla Pappila opiskeli
Kajaanin ammatti
korkeakoulussa trade
nomiksi kotimaan
markkinoinnista ja
suoritti matkailualan kursseja vapaasti valittavina
opintoina. Opiskeluaikanaan Salla
oli mukana perustamassa Kajaanin
AMK:n opiskelijoiden Kajability-
oppimisyritystä, jossa opiskelijat
pääsivät toimimaan yrityksen vastuu
tehtävissä ja harjoittelemaan työelämässä vaadittavia taitoja. Yrityksen
toimitusjohtajana toimiessaan Salla
tutustui kanssaopiskelijoihin ja sai
kokemusta liike-elämästä. Kajabilityn
aikana hankituista kontakteista on
ollut suurta hyötyä myöhemmin uralla.
”Opiskelijatuttaviani työskentelee
monilla eri aloilla, olemme toimineet
toinen toistemme asiantuntijoina.”
Salla sai Hotelli Kalevalasta
harjoittelupaikan, jonka myötä ovi
matkailualalle aukesi. Työt jatkuivat
kesätöinä ja osa-aikaisina vastaanotto
virkailijan tehtävinä, ja Salla pääsi
siirtymään kohti haastavampia tehtäviä.
Tällä hetkellä Salla on Hotelli Kalevalan
myyntipäällikkö: vastuu ja sen myötä

myös velvoitteet ovat kasvaneet 
vuosien myötä. Hänen tehtäviinsä
kuuluvat hotellin ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palvelujen
myynti ja markkinointi. Tärkeitä kohderyhmiä ovat ulkomaiset matkanjärjestäjät Keski-Euroopasta ja Venäjältä.
Huippusesongin aikana Salla myös
järjestää ohjelmapalveluita, ohjaa
turistiryhmiä ja toimii heidän hotelli
emäntänään. Parhaimmillaan Salla
on toiminut jouluemäntänä ryhmälle,
jossa on matkailijoita yhdeksästä eri
maasta. Silloin haasteena on, miten
keksiä ohjelmaa, joka ylittää kulttuurirajat ja saa kaikki asiakkaat viihtymään.

Kokonaisuus ratkaisee
mielekkyyden
Pienessä yrityksessä työyhteisöön
sitoutuminen on tärkeää ja yhteishenki onkin usein vahvempi kuin
isommissa yksiköissä. Erilaiset
persoonallisuudet otetaan mielellään
vastaan ja jokainen saa tilaa olla oma
itsensä. Pienessä yhteisössä yksilön
osuus korostuu: jokaisen työpanos on
lopputuloksen kannalta merkittävä.
Pelkkä rahallinen vastine ei riitä
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Sallalle työnteon motiiviksi, vaan
työn mielekkyys syntyy tehtävien
ja työyhteisön muodostamasta
kokonaisuudesta. Ajatuksia ja uusia
ideoita syntyy myös vapaa-ajalla.
Urasuunnittelua Salla ei erityisemmin kannata, sillä hänen mielestään sattumalle pitää jättää sijaa
mielekkään uran rakentumisessa.
”Oma into antaa suuntaa, mutta
kohtalo kuljettaa eteenpäin ja antaa
vivahteita uralle. Tähän perustuu
mielestäni onnellinen työnteko.”

Moniosaajia kaivataan
matkailualalle
Hotellialalla on tällä hetkellä s uuri
pula kokeista, tarjoilijoista ja ohjelma
palveluyrittäjistä, mutta Sallan
mukaan korkeakoulutettuja moni
osaajia tarvitaan yhtä lailla. Matkailu
ala voi tarjota heille monenlaisia
työtehtäviä: tarvitaan hotellinjohtajia
ja myynti- sekä vuoropäällikköjä.
Varsinkin pienissä yrityksissä kuten Hotelli K
 alevalassa myös
johtoportaan tehtäviin kuuluvat
tarvittaessa myös käytännön työt – ja
asenne niiden tekemiseen pitää olla
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kohdallaan. ”Pöydän pyyhkimistä
ja loppukuluttajan palvelemista
emme pelkää, vaan teemme sitäkin
työtä a mmatistamme ylpeänä.”
Kielitaito on luonnollisesti yksi
tärkeimmistä matkailun ammatti
laisen työvälineistä. Englannilla
toki pärjää, mutta monipuolisemmasta kielivalikoimasta on ehdotonta etua. Salla itse ei puhu venäjää
mutta kertoo, että Hotelli Kalevala
palkkaa joka vuosi venäjää o
 saavia
sesonkityöntekijöitä. Etenkin
joulun ja uudenvuoden aikaan eli
venäläismatkailijoiden vilkkaimpana
sesonkina on tärkeää, että hotellissa
on tarjolla palvelua myös venäjäksi.
Lisäksi on tärkeää, että asiakkaat tietävät jo ennen hotelliin saapumistaan,
millä kielellä henkilökunta pystyy
heitä palvelemaan.
Myös vuorovaikutus- ja viestintä
taitoja tarvitaan matkailualalla,
samoin kuin myynti- ja markki
nointiosaamista. Eri maihin suuntautuvassa viestinnässä ja markkinoinnissa on tärkeää osata ottaa kohdemaan
käytännöt huomioon – kulttuurin
tuntemusta tarvitaan, kun mainontaa suunnataan suoraan esimerkiksi
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venäläisille asiakkaille tai toimitaan
yhteistyössä venäläisen matkanjärjes
täjän kanssa. Hotellihenkilökunta
toimii usein yhteyshenkilönä venäläisen
asiakkaan ja paikallisen palveluntarjoa
jan välillä, jolloin kulttuurillisten erojen ymmärtäminen saa asiat sujumaan.
Kaiken kaikkiaan korkeakoulu
tetulta matkailun ammattilaiselta

vaaditaan nopeaa reagoimista
muuttuviin tilanteisiin ja rohkeaa
heittäytymistä käsillä olevaan tehtävään, Salla summaa. Uran kannalta
voi olla hyväksi uskaltautua suurten
kaupunkien ulkopuolelle, e simerkiksi
juuri Itä-Suomen pieniin kuntiin,
missä venäläisten matkailijoiden virta
kasvaa jatkuvasti.
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Tuore yrittäjä
omalla tiellään
niina tenhio

Kun tarpeeksi mielenkiintoista ja pysyvää
työpaikkaa ei valmistumisen jälkeen löytynyt,
humanisti Terhi Pääskylä-Malmström
päätti tehdä itselleen sellaisen. Vuoden
yrittäjyyden jälkeen Terhi on varma, ettei
tule enää työskentelemään asiantuntijana
kenenkään muun alaisuudessa.
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T

erhin oma yritys
Svalbo Communications Oy on yhden
naisen voimanpesä,
jonka laajaan liike
ideaan kuuluvat sisältö
palvelut, k
 äännöspalvelut, luennot
ja kustannustoiminta sekä jumppa
tunnit. Moni toimeksiannoista liittyy
Viron kieleen ja kulttuuriin, mutta
yritys tekee myös paljon muuta.
Svalbo Communications on
ollut toiminnassa syksystä 2010 lähtien,
ja tuoreen yrittäjän ensimmäinen vuosi
on kulunut tukka putkella töitä tehden
ja uutta oppien. Yrittäjyyden parhaita
puolia Terhin mukaan ovat joustava
työaikataulu, monipuolinen työnkuva
ja vapaus valita paitsi kollegat, myös
asiakkaat. Kolikon kääntöpuolelta
löytyvät toimeentulon ajoittainen
epävarmuus ja vapaa-ajan puute.
Terhi opiskeli yliopistossa pääaineenaan puheviestintää ja sivuainee
naan fonetiikkaa. Innostus Viron kieleen ja kulttuuriin roihahti liekkiin
opintomatkalla kaksi vuotta ennen
valmistumista, ja seuraavana syksynä
Terhi aloitti viron opinnot yliopiston kielikeskuksessa. Valmistumisen

j älkeen Terhi on opiskellut
viroa lisää Virossa ja Helsingissä.
Opintojen ohessa Terhi työskenteli vaateliikkeessä, ja valmistumisen
jälkeen hän toteutti pitkäaikaisen
haaveensa ja opiskeli jumppaohjaajaksi.
Ennen oman yrityksen perustamista
Terhi työskenteli monessa paikassa
tehden eripituisia pätkätöitä: toimistotöitä kuntosalilla, sisällöntuottamista
ja journalismia lehdissä j a konsuli
virkailijan töitä Suomen suurlähetystössä Virossa. Terhi ehti myös toimia
Suomen Viro-yhdistysten liiton
toiminnanjohtajan sijaisena. Viiden
vuoden aikana hän kyllästyi erilaisiin
pomoihin ja tyhjiin kiitoksiin, joista
ei kuitenkaan seurannut todellista
asiantuntemuksen arvostusta eli
pitempiaikaista palkallista työpaikkaa.
Punnittuaan erilaisia mahdollisuuksia
Terhi perusti oman toiminimen.

Talous- ja verokiemuroista
päänvaivaa
Aloittavalle yrittäjälle on olemassa
monenmoisia tukimuotoja. Terhikin
haki neuvoja ja apua uusyrityskes
kuksesta liiketoimintasuunnitelman
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tekemiseen ja byrokraattisiin
kysymyksiin. Hän haki ja sai starttirahaa yrityksen perustamista varten,
lisäksi hän kävi yrittäjyyskurssilla
Helsingin kauppakorkeakoulussa.
Yrityksen kirjanpito on
useimmiten ulkoistettu ammatti
laiselle, mutta yrittäjä itse joutuu silti
painimaan talouteen liittyvien kysymysten kanssa jonkin verran. Moni
alaisen yrityksen palveluiden hinnoittelu on erityisen hankalaa, etenkin
koska asiakaskunta ei ole välttämättä
tottunut maksamaan oikoluku- ja
luennointipalveluista. Myös käännös
alalla hinnoittelu on melko villiä,
ja itsenäinen yrittäjä joutuu välillä
tekemään salapoliisin työtä saadakseen
selville kilpailijoiden hintatason.
Myös verotuskysymykset tuottavat
päänvaivaa tottumattomalle. Juridisissa kysymyksissä Terhin lakimiehenä
toimiva puoliso on auttanut jonkin
verran, mutta peruslainsäädännöstä
on yrittäjän itsensäkin hyvä olla perillä.
Talous- ja yrittäjyysopinnoista olisi
Terhin mukaan paljon hyötyä yrittäjä
nä, mutta koska opiskeluaikana yrittäjyys ei siintänyt mielessä uravaihto
ehtona, talousopintoja ei tullut tehtyä.
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Svalbo Communicationsin tilauksista
valtaosa liittyy tekstin tuottamiseen
ja kääntämiseen, ja Terhi on miettinyt myös käännösteknisten opintojen
suorittamista työn ohessa, kunhan
yrityksen toiminta vakiintuu ja aikaa
oman asiantuntemuksen kehittämiseen on enemmän.
Yksityisyrittäjä tarvitsee monenlaisia verkostoja. Erikoistuneella alalla
asiakkaat tulevat useimmiten laajan
tuttavaverkoston kautta. Jotkut asiakkaat ovat tutustuneet Terhiin jo hänen
aikaisemmissa työpaikoissaan.
Yrittäjän kollegoita ovat toiset
yrittäjät, ja tätä kontaktiverkostoa on
helpoin laajentaa kuulumalla erilaisiin
järjestöihin ja yhdistyksiin. Järjestöjen
jäsenmaksut ovat kuitenkin melko
korkeita suhteessa nuoren yrittäjän
tuloihin, eikä Terhi ole toistaiseksi
liittynyt jäseneksi mihinkään liittoon,
vaikka niistä toki olisikin hyötyä.
Toimialojensa puolesta Terhi voisi
kuulua sekä yrittäjien, journalistien
että kääntäjien liittoon, mutta useampaan liittoon kuuluminen aiheuttaisi
päällekkäisyyttä sekä maksuissa että
palveluissakin. Seuraavaksi Terhi
aikookin suunnata energiaa kontakti
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verkostojensa laajentamiseen ja
ylläpitoon, jotta saisi vakiinnutettua
hieman asiakaskuntaansa.

Yrittäjyyden
tiellä myös
tulevaisuudessa
Svalbo Communications tarjoaa
monenlaisia palveluita, ja ensimmäisen vuoden aikana Terhiltä on kulunut
paljon aikaa työrutiinien opetteluun.
Osassa toimeksiannoista käytetty aika
ja korvaus eivät ole olleet oikeassa
suhteessa. Tulevaisuudessa Terhi aikoo
karsia rönsyjä liikeideastaan ja keskittyä ydintoimintoihin – niihin, mistä
suurin osa yrityksen liikevaihdosta
muodostuu. Terhin mukaan ”parin
vuoden päästä näkee, mistä voi leivän
päälle tulee”.
Toistaiseksi Terhi pyörittää yritystään kotoa käsin, minkä vastapainoksi lomalla täytyy matkustaa joko
kotimaassa tai ulkomailla. Toistaiseksi

Terhi ei kaipaa erillistä toimistotilaa,
koska asiakastapaamisia on helppo
järjestää myös kahviloissa ja koti
toimiston kustannukset ovat pienet.
Oman visionsa mukaan
Terhi on yksityisyrittäjä myös
tulevaisuudessa. Hän on mielestään
huono delegoimaan tehtäviä eteenpäin,
ja mieluummin suosittelee a siakkaalle
toista yrittäjää kuin rekrytoi omaan
yritykseensä toisen työntekijän. 
Svalbo Communications ei olisi
ollut mahdollinen ilman Terhin aviomiehen vakituista ja hyvää työpaikkaa,
koska ensimmäisen vuoden aikana
kassavirta ei ole ollut tasaista. Yrittäjyys palkkatyön ohella taas olisi ollut
Terhin kokemuksen mukaan liian
rankka vaihtoehto. Monia yrittäjiä
motivoi mahdollisuus p alkkatyötä
parempiin tuloihin, mutta tässä
suhteessa Terhi kokee poikkeavansa
valtavirrasta. Terhi arvostaa yrittä
jyydessä eniten vapautta: ”Olen
tällainen oman tieni kulkija.”
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Jalka työelämän
oven väliin jo
opiskeluaikana
kaisla suokas

Tradenomiksi Haaga-Heliassa opiskeleva
Mikko Olsamo on jo päässyt työn syrjään kiinni.
Ammattikorkeakoulun yhteisprojekti Sampo
Pankin kanssa johti ensin kesätöihin ja myöhemmin
pidempään työsuhteeseen. Kielitaito on venäjää
toisena äidinkielenään puhuvan Mikon valtti
työelämässä: tällä hetkellä hän valmistelee
opinnäytetyötä Valion Pietarin-tytäryhtiölle.

144

4 erilaiset osaajat, uudet alat

M

ikko Olsamo 
Mikko alkoi suunnitella myös
kasvoi kaksikielisessä
vaihto-opiskelua. Hän päättikin lähteä
perheessä, ja hänen
Pietariin vahvistamaan sekä kieli
venäjänkielinen
taitoaan että rahoitusalan osaamistaan.
Kaksikielisessä ja -kulttuurisessa
äitinsä piti huolta siitä,
perheessä kasvaneena Mikko tunsi
että poika oppi paitsi
puhumaan myös lukemaan ja kirjoitta- jonkin verran venäläistä elämänmenoa jo vaihtoon lähtiessään, mutta
maan venäjää. Koulussa Mikko ei kuikunnolla hän pääsi kulttuuriin
tenkaan käynyt venäjän tunneilla, ja
sisälle vasta vaihtoaikana. Hän oli
kun sekä ystävät että y mpäristö olivat
suomenkielisiä, venäjän puhuminen jäi lapsena käynyt usein Pietarissa äitinsä
kanssa, mutta lyhyillä lomamatvähälle. Uudelleen innostus venäjään
koilla kokemus oli jäänyt kuitenkin
syttyi vasta lukioiässä.
Lukion jälkeen Mikko työskenpinnalliseksi. ”En päässyt mukaan
teli muutaman vuoden rakennustyöpaikalliseen elämänrytmiin. Asuimme
maalla, mutta suunnitelmissa olivat
hotellissa ja viivyimme vain pari
jo tuolloin kaupallisen alan opinnot.
päivää, ei siinä ehtinyt paljon tutustua
Jo pikkupoikana alkanut kiinnostus
kulttuuriin.” Vaihtovuonna jotkin
matematiikkaan sai hänet innostumaan venäläiseen elämänmenoon liittyvät
rahoituksen opiskelemisesta.
piirteet kuten byrokratian määrä
Aloittaessaan opinnot Haaga-
tulivat yllätyksenä. Muille suomaHeliassa Mikko päätti panostaa
laisille – jotka saattoivat olla ensimkunnolla venäjän kieleen. Hän lähti
mäistä kertaa elämässään Venäjällä
ottamaan selvää ammattikorkeakoulun – kulttuurisokki oli vielä suurempi.
kielikursseista ja huomasi, että tarjonta
Pietarissa Mikko opiskeli vuooli monipuolinen. Erityisesti kurssit
den taloustieteellisessä yliopistossa.
painottivat käytännön kielitaitoa, kuVaihtovuoden tärkeintä antia häten asiakirjojen laatimista, työelämän
nelle oli kielitaidon vahvistuminen
sanastoa ja translitterointia. Koska
ja varsinkin talousalan venäjän
kansainvälisyys ja kielet kiinnostivat,
kielisten termien oppiminen. Koska
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vaihto-opiskelijoille suunnattu opetus
järjestettiin englanniksi, erillään paikallisista opiskelijoista, Mikon piti itse
ottaa selvää venäjänkielisistä kursseista. Vain harva vaihto-opiskelija uskalsi
osallistua venäläisten kanssa samoille
luennoille: ”Olin niin kuin jokin ufo
siellä venäjänkielisten opiskelijoiden
joukossa, siellä ei hirveästi näkynyt
ulkomaalaisia.”
Yhteiselo paikallisten opiskelijoiden
kanssa jäi muutenkin vähäksi: vaihtoopiskelijat asuivat omassa
asuntolassaan ja viettivät aikaa toistensa seurassa. Englannin kielen taito koheni monella, mutta kokemus venäläisestä elämänmenosta jäi p
 innalliseksi.
Mikko vinkkaakin, että asuminen
paikallisen perheen luona olisi vaihtoopiskelijalle paras tapa oppia kieltä ja
tapakulttuuria.

Opinnäytteellä
arvokasta kokemusta
Opinnäytetyön tekeminen yritykselle
voi olla opiskelijalle hyvinkin ratkaiseva askel työelämään siirryttäessä,
niin myös Mikolle. Hänen tapauksessaan venäjän kielen taito ratkaisi
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opinnäytetyön aiheen, kun
Valion Pietarin tytäryhtiö etsi HaagaHeliasta opinnäytteen tekijää.
Mikko alkoi tehdä yhtiön
strategiajohtamiseen liittyvää tutki
musta yhdessä toisen opiskelijan kanssa: he lähtivät Pietariin haastattele
maan yhtiön johtohenkilöstöä.
Haastattelut tehtiin venäjäksi, 
ja Mikko käyttää niitä opinnäytteensä
aineistona, aiheenaan strategian jalkauttaminen ja organisaation sisäinen
viestintä. Hänen mukaansa opinnäyte
prosessista on ollut hyötyä sekä työn
antajalle että opiskelijoille. Yhtiö on
saanut paitsi tutkimustuloksia myös
kontakteja potentiaalisiin työntekijöihin, opiskelijat taas ovat keränneet
kokemusta ja vahvistaneet asemiaan
työmarkkinoilla.
Myös muista opiskelun kautta
saaduista kontakteista on ollut hyötyä.
Mikon ensimmäisenä opiskeluvuonna
Haaga-Helia ja Sampo Pankki järjestivät
projektin, jossa tradenomiopiskelijat
pääsivät työskentelemään pankin konttoreihin muutamaksi viikoksi. Vaikka
hakijoita oli paljon, hän lähetti hakemuksen ja tuli valituksi. Projektityöpätkää Sammon Vuosaaren konttorissa
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”Kun tulet töihin uuteen paikkaan,
työnantaja ei tunne sinua. Pitää
itse näyttää, mihin pystyy.”
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”En ole koskaan
seurasi heti kesätyöpaikka seuraavana
pelännyt
kesänä. Työ oli puhelimitse tehtävää
mokaamista”
asiakaskontaktointia – ei varsinaisesti
Mikon tulevaisuudensuunnitelmissa
Mikon unelmatyötä, m
 utta siitä oli
lähimpänä siintää opinnäytetyön
hyvä aloittaa.
viimeisteleminen ja valmistuminen
”Vaikka työ ei ole juuri sitä, mistä
Haaga-Heliasta. Sen jälkeen vaihto
on haaveillut, pitää tehdä parhaansa ja
ehtoja onkin monia: siirtyminen
ajatella sitä mitä siitä seuraa. Kyllä se
työelämään tai ylemmän korkea
huomataan, kun panostaa työhönsä ja
koulututkinnon suorittaminen joko
on valmis ottamaan vastuuta.”
Jo seuraavana kesänä Mikko siirtyi
Aalto-yliopistossa tai ammattikorkeaenemmän sijoitusneuvontaan painot
koulussa, Suomessa tai ulkomailla.
Vaikka suunta ei ole vielä täysin
tuviin tehtäviin, osin oman aktiivisuuvarma, Mikko on suunnitellut tarktensa ansiosta. Aluksi hänelle annettiin
kaan mahdolliset vaihtoehdot:
samoja kontaktointitehtäviä kuin
”Suunnitelmallisuus tuo varmuutta.
edellisenä kesänäkin, mutta tutus
Ensimmäisen kesätyöpaikkani sain
tuttuaan konttorin sijoitusneuvojaan
hyvällä tuurilla, mutta sen jälkeen
Mikko alkoi oma-aloitteisesti siirtyä
olen aina suunnitellut pari vuotta
yhä enemmän sijoitusneuvontatehtäeteenpäin. Jos on selkeitä tavoitteita,
viin. Kontaktointityöt jäivät tekemättä,
tekee määrätietoisemmin töitä saavutmutta kesän lopussa häntä jo kiiteltiin
taakseen ne ja ottaa selvää, mitä etenehyvästä sijoitusmyyntituloksesta.
Mikon mukaan omaan työnkuvaan
miseen tarvitaan.”
Työmahdollisuuksia on monia
voi vaikuttaa paljonkin. ”Kun tulet töimyös itärajan takana, ja miksei muualhin uuteen paikkaan, työnantaja ei tunne sinua. Pitää itse näyttää, mihin pystyy.” lakin itäisessä Euroopassa: venäjän kieTyöt Sampo Pankissa ovat jatku
li avaa mahdollisuuksia työskennellä
neet ympärivuotisina. Opiskelun
esimerkiksi Baltian maissa. Toki useilla
ohella Mikko työskentelee iltaisin
kansainvälisillä aloilla, kuten rahoimuutamana päivänä viikossa.
tuksessa ja meklarin työssä, englanti
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on tärkein työskentelykieli, mutta
venäjästä on paljon apua. Parhaat
työmahdollisuudet ovat Venäjällä:
jo opiskeluaikanaan Mikko on lähettänyt työhakemuksia sekä suurlähetystöön että Venäjällä toimivien suomalaispankkien konttoreihin.
”Jo opiskeluaikana kannattaa
kartoittaa mahdollisuuksia ja lähettää
työhakemuksia moneen paikkaan.
Eihän se sulje mitään pois. Tieto siitä,
mitkä ovat omat mahdollisuudet
työmarkkinoilla, on arvokasta. Sitten
kun on aika vaihtaa työpaikkaa, tietää jo, mistä hakea.”
Vastaukset Mikon lähettämiin
hakemuksiin ovat olleet lupaavia, ja
töitä olisi luvassa heti valmistumisen jälkeen. Mikon mukaan nuorilla
kielitaitoisilla suomalaisilla on hyvät
mahdollisuudet edetä Venäjällä, sillä

suomalaisia pidetään yleisesti luotettavina ja ahkerina työntekijöinä.
Mitä vinkkejä Mikko sitten
antaisi vaikkapa ensimmäisen 
vuoden opiskelijalle?
”Ihan sama, opiskeleeko markkinointia tai taloustieteitä tai fysiikkaa,
mutta siinä pitää olla jokin mauste,
jokin oma erikoisosaaminen siinä
rinnalla. Vaikka sitten kiinan kieli.”
Mikko kehottaa myös lähtemään
rohkeasti mukaan kaikenlaisiin projekteihin ja hakemaan uusia työpaikkoja,
vaikka onnistumisesta ei olisikaan
varmuutta. ”Itse en ole koskaan pelännyt mokaamista. Voi ottaa sellaisenkin
työn, josta ei tiedä, pärjääkö. Tulos voi
olla tosi hyvä, ja usein onkin. Usein
ihmiset pelkäävät epäonnistumista,
mutta aikuisiahan me kaikki ollaan. Ei
epäonnistumiseen kuole.”
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Simon-Erik Ollus tekee
sitä, mikä kiinnostaa
kaisla suokas

Simon Erik Olluksen johtoajatuksena on
ollut tehdä sitä, mikä kiinnostaa, ja pyrkiä
tekemään se mahdollisimman hyvin. Ja Ollusta
on kiinnostanut moni asia: kansantaloustiede,
Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimus ja
kansalaisjärjestötoiminta. Tällä hetkellä
hän toimii Fortumin pääekonomistina.
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S

imon-Erik aloitti
maan Venäjän ja itäisen Euroopan
kansantaloustieteen
tutkimuksen maisteriohjelmaan. Hän
opinnot Helsingin
kertoo, että instituutti tarjosi loistavan
yliopistossa 90-luvun
tilaisuuden tutustua Venäjä-asioista
lopussa. Silloin hänellä
kiinnostuneisiin opiskelijoihin useilta
ei ollut tarkkaa käsitystä eri tieteenaloilta ja eri puolilta Suomea.
siitä, mitä hän tulisi tulevaisuudessa
Opiskeluaikana luodut kontaktit ovat
tekemään työkseen, mutta idän
edelleen merkittäviä: tuttavaverkosto
talouksiin erikoistuminen ei ollut
on esimerkiksi perustanut Suomen
vielä suunnitelmissa. Aktiivinen
Venäjä-Klubin, joka pyrkii edistämään
kansalaisjärjestötoiminta kuitenkin
Suomi–Venäjä-yhteyksiä.
Venäjän ja itäisen Euroopan
avasi nuoren opiskelijan silmät Itäopinnot ovat kuitenkin vain yksi osa
Euroopan ja Venäjän suuntaan.
Simon-Erikin osaamista: yliopistoSimon-Erik toimi kaksi vuotta
vuosinaan hän ehti opiskella pää
European Youth Forumin, Euroopan
aineensa kansantaloustieteen lisäksi
nuorisojärjestöjen katto-organisaamyös matematiikkaa, tilastotiedettä
tion hallituksen jäsenenä ja toimi
ja Eurooppa-sivuainekokonaisuuesimerkiksi Valko-Venäjän, Georgian
den. Jonkin aikaa hän toimi myös
ja Azerbaidzanin kansalaisjärjestöEspoon kunnallispolitiikassa sekä Eva
jen kanssa. Tämä oli aikaa, jolloin
Biaudet’n eduskunta-avustajana.
entisten Neuvostomaiden historia,
nykyisyys ja tulevaisuus törmäsivät
rajusti: suunnitelmatalouden jäljet
”Vierastan
olivat vielä näkyvillä, mutta maat
urasuunnittelua”
suuntasivat, joskin haparoiden, kohti
Vaikka Simon-Erikiä voisi hyvin
modernisaatiota ja markkinataloutta.
Järjestötoiminnan kautta virinnyt
kutsua uraohjukseksi, hän vierastaa
Venäjä-kiinnostus vei Simon-Erikin
puhetta urasuunnittelusta. ”Olen
opiskelemaan Helsingin yliopiston
aina tehnyt sitä, mikä mielestäni on
Aleksanteri-instituutin koordinoikiinnostavaa, ja sitten kun sitä tekee
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r iittävän hyvin ja riittävän taidokkaasti, suomalaisen suurteollisuuden omistase johtaa aina seuraavaan askeleeseen.”
ma Venäjä-osaamisen keskus.
Urasuunnittelun sijaan SimonSimon-Erik työskenteli East Officen
Erik on tarttunut tilaisuuksiin silloin,
neuvonantajana puolitoista vuotta,
kun niitä on tullut eteen. Jo opiskeluminkä jälkeen hänet pyydettiin
aikana, vuonna 2003, hänelle tarjottiin Fortumille nykyiseen tehtäväänsä 
tilaisuutta kirjoittaa selvitys Venäjän
– erityisesti Venäjä-osaamisensa vuoksi.
Fortumin pääekonomistina
talouden kehityshaasteista. Yhdessä
Simon-Erik johtaa Industrial
Antti Helanterän kanssa kirjoitettu
Intelligence -yksikköä, jonka tehkirja Miksi Venäjä ei ole Suomi?
tävänä on analysoida ja ennustaa
on edelleen viitattu teos Venäjällä.
energiamarkkinoiden tapahtumia ja
Kirjaprojekti poiki myös Simon-
taustoittaa siten investointipäätöksiä.
Erikin ensimmäisen työpaikan Suomen Pankissa: hän siirtyi vuonna 2004 Yksikkö ennakoi niin sähkön hintakehitystä kuin ilmastonmuutoksen
siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen
vaikutuksia pidemmällä aikavälillä
(BOFIT) Venäjä-ekonomistiksi.
Suomen Pankissa Simon-Erik
– onhan energia-ala keskeisessä
vietti lähes viisi vuotta, ja noiden
roolissa ilmastonmuutoksen pysäyttä
vuosien aikana hän valmistui maistemisessä. Pääosassa on globaalien ja
riksi ja aloitti jatko-opinnot, kirjoitti
pohjoismaisten energiamarkkinoiden
lukuisia artikkeleita, osallistui Suoseuraaminen, mutta Venäjä on toki
men Pankin rahapolitiikkavalmistetärkeä osa-alue globaalissa taloudessa
luun sekä oli mukana Sitran Venäjäja keskeinen tekijä niin energia- kuin
ohjelmassa, jonka tarkoituksena oli
ilmastopolitiikassakin.
Kattavien ennusteiden tekemiedistää Suomen ja Venäjän talouksien
nen edellyttää energiamarkkinoiden
yhteistyötä.
Vuonna 2008 hänet rekrytoitiin
tuntemusta, mutta yhtä lailla yhteis
yhdessä suurlähettiläs René Nybergin
kunnallisiin, poliittisiin ja akateemikanssa perustamaan East Office of
siin tapahtumiin ja ilmiöihin perehty
Finnish Industries -yritystä, joka on
mistä ja ymmärrystä siitä, miten ne
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”Ei ole ollenkaan huono idea mennä
Venäjälle vaihtoon. Ja ei mielellään
Pietariin tai Moskovaan, vaan jonnekin
Taka-Hikilään, missä joutuu puhumaan
venäjää ja pistämään itsensä likoon.”
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vaikuttavat liike-elämään. SimonErik sanookin, että hänen yksikkönsä 
toimii myös linkkinä akateemisen
tutkimuksen ja yritysmaailman välillä.

”Jos pärjää Venäjällä,
pärjää missä vain”

harjoittelu- tai työpaikan V
 enäjältä.
Nuoria suomalaisia osaajia ei ole
kovinkaan paljon Venäjällä – niinpä
sinne lähtevä opiskelija tai vasta
valmistunut voi e detä työelämässä nopeammin kuin Suomessa olisi mahdollista. Simon-Erik kuitenkin korostaa,
että Venäjällä työskenneltäessä täytyy
olla avarakatseinen ja ennakkoluuloton.
Oma aktiivisuus ja aloitteellisuus ovat
tärkeitä: ”Venäjä ole sellainen p aikka,
että joku tulee kultatarjottimella
tarjoamaan, että tässä olisi tämä työpaikka. Jos et itse siellä pysy pinnalla,
sitten ei kannata edes yrittää.”
Toisaalta vaihto-opiskelusta
tai työharjoittelusta Venäjällä on
hyötyä, vaikka palaisikin kotimaahan.
Venäjällä opittu käytännön kielitaito
ja toimintakulttuurin tuntemus on
arvokasta venäläisten asiakkaitten
tai yhteistyökumppaneitten kanssa
toimittaessa.

Simon kertoo vaihto-opiskelujakson
olleen Venäjän ja itäisen Euroopan
maisteriopintojen tärkeintä antia:
keväällä 2004 hän vietti puoli vuotta
Pietarissa vaihto-opiskelijana. Pietari
oli kuitenkin tuolloin jo alkanut
länsimaistua, ja englantia puhuttiin
yleisesti. Simon-Erik harmitteleekin,
että venäjän taito ei siksi kehittynyt
tarpeeksi. Hän suosittelee vaihto-
opiskelua kaikille Venäjästä kiinnostuneille: ”Ei ole ollenkaan huono idea
mennä Venäjälle vaihtoon. Ja ei mielellään Pietariin tai Moskovaan, vaan
jonnekin Taka-Hikilään, missä joutuu
puhumaan venäjää ja pistämään
itsensä likoon. Jos pärjää Venäjällä,
”Emme tarvitse
pärjää missä vain.”
Venäjä-osaajien armeijaa”
Simon-Erikin kanssa samaan
Viime aikoina Venäjän ja i täisen
aikaan vaihtoon lähti viisi muuta
Euroopan asiantuntijuuden t arvetta
suomalaisopiskelijaa, joista neljä jäi
on painotettu myös poliittisella
sille tielleen: he löysivät vaihtoaikana
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t asolla. Simon-Erik Ollus ei kuitenkaan näe tarvetta kouluttaa suurta
määrää Venäjä-spesialisteja ainakaan
talouselämän tarpeisiin. ”Tarvitaan hyviä juristeja, tarvitaan hyviä
rahoituksen osaajia, tarvitaan hyviä
insinöörejä ja ekonomisteja, jotka
ymmärtävät Venäjää jonkin verran,
ymmärtävät, miten Venäjä toimii ja
miksi se toimii niin. Mutta me emme
välttämättä tarvitse sataprosenttisesti
vain V
 enäjään erikoistuneita osaajia.”
Simon-Erik pitääkin Venäjän ja
itäisen Euroopan opintoja erinomaisena täydennyksenä monien alojen
tutkintoihin, kuten oikeus- tai talous
tieteeseen. Venäjän historian tuntemus
auttaa ymmärtämään, miten sosialistinen perintö edelleen vaikuttaa venäläiseen yhteiskuntaan. Se on hyödyksi
monilla aloilla, myös bisnesmaailmassa.
Myös tutkijalle Venäjään erikoistuminen on erittäin hedelmällinen
vaihtoehto, Simon-Erik vinkkaa,

onhan hän itsekin keskittynyt Venäjän
talouteen jatko-opinnoissaan. Hänen
mukaansa Venäjä on yksi mielenkiintoisimmista tutkimuskohteista esimerkiksi yhteiskuntatieteilijälle, koska se
on hybridiyhteiskunta, joka kantaa
valtavaa historiallista taakkaa mutta
toisaalta modernisoituu kovaa vauhtia.
Mitä neuvoja Simon-Erik
sitten antaisi nuorelle Venäjän ja
itäisen Euroopan opiskelijalle tai
vastavalmistuneelle työnhakijalle?
Konkreettisia neuvoja ovat kielitaidon
hankkiminen, vaihto-opiskeluun lähteminen ja Venäjä-osaamisen yhdistäminen laajempaan kokonaisuuteen.
Simon-Erikin tärkein neuvo koskee
kuitenkin oman tien löytämistä: ”Tie
ei aina ole viivasuora, vaan usein
kivinen ja mutkikaskin. Kannattaa
olla avarakatseinen, kannattaa tarttua
niihin mahdollisuuksiin, mitä tulee,
ja tehdä mahdollisimman hyvin niitä
asioita, mitkä tuntuvat kiinnostavilta.”
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