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” K a t s o n  l u o t t a v a i s e n a  t u l e v a i s u u t e e n ” 
A J A N  H E R M O L L A

Valeri Shljamin: 
”Katson luottavaisena 
tulevaisuuteen” 

Taloustieteen tohtori Valeri Shljamin on Venäjän ja Suomen välisten kauppasuhteiden 

parhaita tuntijoita. Maittemme kaupan vaiheet, nykytila ja tulevaisuus ovat tärkein aihe 

hänen vastatessaan Carelian toimituksen kysymyksiin. 

Valeri Shljamin palkittiin Suomen Leijonan ritarikunnan I luokan ritarimerkillä 2017. 
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Valeri Shljamin on toiminut Petroskoin valti-
onyliopiston rehtorinviraston neuvoksena 
joulukuusta 2017 lähtien. Hän on Venäjän 

kansainvälisten asiain neuvoston ekspertti ja Karja-
lan tasavallan päämiehen neuvos. Aikaisemmin Va-
leri Shljamin oli toiminut vajaat 15 vuotta Venäjän 
Federaation kaupallisena edustajana Suomessa.

«Toimivaa yhteistoimintaa suomalaisten 
kanssa»

– Olitte ollut Venäjän kaupallinen edustaja 

Suomessa tammikuusta 2003 lokakuuhun 2017. 

Mitä pidätte omana tärkeimpänä menestyksenä 

tässä työssä, ja oliko siinä pettymyksiä, epäon-

nistumisia? 

– Sain muodostettuani pätevän asiantuntijois-
ta koostuvan työyhteisön, johon tuli mukaan 
taloustuntijoita, juristeja, insinöörejä. He ovat 
suoriutuneet hyvin kaupallisen edustuston haas-
tavista työtehtävistä. Kaupallinen edustusto on 
tärkeä osa Venäjän diplomaattista edustustoa. 
Kaupallinen edustaja nimitetään Venäjän halli-
tuksen toimesta. Kerrattakoon lyhyesti kaupalli-
sen edustusto tärkeimpiä toimintatehtäviä. 

Ensiksikin kaupallinen edustusto edistää ko-
konaisvaltaisesti Venäjän Federaation talousetuja 
maassa, jossa se toimii. Se toimii hallitusten väli-
sen kauppayhteistyökomission sihteeristönä ja 
on yksi tärkeimmistä eksperttijärjestöistä. Tämän 
komission yhteydessä toimii 16 eri aloille ja eri 
toimiin erikoistunutta työryhmää ja kymmenen 
alueellista työryhmää Venäjän Federaation eri 
osien ja Suomen välillä. Tämän lisäksi Kaupallinen 
edustusto toimii samoissa tehtävissä Rajakomis-
siossa. 

Toiseksi Kaupallinen edustusto edistää kaikki-
naisesti kotimaisia yrityksiä, jotka eivät ole raaka-
aineenviejiä. Kilpailu on kovaa Suomen markki-
noilla, joten kilpailukykyistenkin tavaroiden ja 
palveluiden Suomeen vienti kysyy venäläisiltä 
viejiltä kovaa työtä, syvällistä tietoa ja suurta si-
sua. Uuden tuontitavaran saattaminen Suomen 
markkinoille kestää parhaimmillaan kahdesta 
vuodesta viiteen vuoteen. 

Kolmanneksi Kaupallinen edustusto huomi-
oi toiminnassaan sen, että Suomi on paitsi Ve-
näjän tärkeä kauppakumppani (Suomi on kuu-

lunut keskinäisen kaupan kauppavaihdoltaan 
15 Venäjälle tärkeimmän kauppakumppanin 
joukkoon ja palveluvaihdoltaan 8 tärkeimmän 
kauppakumppanin joukkoon) myös yksi tär-
keimmistä teknologisen yhteistyön kumppa-
neista. Tämän vuoksi Kaupallisen edustuston 
haastavimpia tehtäviä on kehitellä tehokkaim-
pia keinoja selvittää ja tukea venäläisten ja suo-
malaisten yritysten, järjestöjen ja yliopistojen 
hankkeita, joilla edistetään innovaatio- ja inves-
tointitoimintaa, teknologista ja tieteellis-teknis-
tä yhteistoimintaa. 

Neljänneksi monet tärkeät kotimaiset järjes-
töt pitävät Venäjän Suomen kaupallista edus-
tustoa mitä pätevimpänä analyyttisenä keskuk-
sena, jossa tunnetaan hyvin Suomen taloutta ja 
venäläis-suomalaisia kauppasuhteita. Edustuston 
laatima aineisto on tarkoitettu paitsi valtiovallan 
viranomaisten laajalti tutkijoiden, liikepiirien, 
korkeakoulujen ja median käyttöön. 

Viidenneksi Kaupallinen edustusto toimii ko-
timaan tunnetuksi tekemiseksi Suomen luotetta-
vana ja toimivana kauppakumppanina, jolla on 
vahvaa kehityspotentiaalia. Olemme järjestäneet 
toimivaa yhteistoimintaa suomalaisten poliitikko-
jen, yrittäjien ja toimittajien kanssa.  Tätä toimin-
taa on harjoitettu kaikilla mahdollisilla kentillä. 
Kaupallinen edustusto on järjestänyt itse tai ollut 
mukana järjestämässä monenlaisia konferens-
seja, seminaareja, pyöreän pöydän tilaisuuksia, 
näyttelyjä, Venäjän eri alueiden ja yritysten esit-
telyjä, vastaanottoja ja neuvotteluja sekä osallis-
tunut suomalaisen osapuolen järjestämiin tapah-
tumiin ja tilaisuuksiin. Eikä Kaupallinen edustusto 
ole koskaan välttänyt medioita. Olemme olleet 
avoimia medialle silloinkin, kun tiesimme että 
joku toimittajista ei suhtaudu ystävällisesti koti-
maahamme. 

Haasteelliset tehtävät ovat kysyneet toiminta-
kykyistä, yhteen liittynyttä asiantuntijayhteisöä, 
jolla on motivaatiota toimia tehokkaasti. Saimme 
muodostettua tällaisen yhteisön.

”Olemme olleet avoimia 
medialle.”
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– Millaista motivaatiota juuri tarkoitatte? 

– Kaupallisen edustuston ekspertit saavat pa-
rempaa palkkaa kuin heidän kollegansa, jotka 
toimivat valtiovallan palveluksessa kotimaassa 
Venäjällä. Toisaalta heille esitetään suurempia 
vaatimuksia ja säädetään tiukempia rajoituksia 
kuin kotimaassa toimiville virkailijoille. Palkka on 
tärkeä, muttei ainoa motivaatio.

Kaupallisen edustuston johtajana pidin tär-
keänä auttaa edustustotyöhön saapuvia uusia 
kollegojamme siinä, että he osaavat toimia täy-
sitehoisesti ja sopeutua Suomen oloihin mitä 
nopeimmin. Hyväntahtoinen, ihmisiä arvostava 
työilmapiiri on tärkeä minulle. Kokeneet työn-
tekijät ovat auttaneet aloittelevia kollegojaan 
työhön perehtymisessä. Tilapäisiä työryhmiä on 
perustettu järjestämään vaativimpien hankkei-
den tai mittavampien tapahtumia, kuten Venäjän 
talouspäiviä ja alueellisia bisnesmissioita Suo-
messa, kauppayhteistyökomission istuntoja yms. 
Korotettu äänensävy ja selkäsaunat ovat olleet 
kiellettyjä meillä. Kiinnitimme suurta huomiota 
siihen että Kaupallisen edustuston työntekijöi-
den perheet viihtyvät Suomessa. Monet kollega-
ni harrastavat liikuntaa ja urheilua. Yhdessä juh-
limme kansallisjuhlia ja syntymäpäiviä. Yhdessä 
iloitsimme lasten syntymistä perheisiin. Venäjän 
Suomen kaupallisen edustuston työyhteisö on 
sopuisa tehokas joukkue. 

”Lähes kaksisataa yhteishanketta 
järjestettiin viidentoista vuoden aikana”

Tällainen toimintatapa oikeutti minua nostamaan 
vaatimusrimaa työntekijöille. Jokaiselta asian-
tuntijalta vaadittiin että hän kehittyisi johtavaksi 
kotimaiseksi asiantuntijaksi sillä venäläis-suoma-
laisen kauppayhteistyön alalla, jolla hän toimii. 
Juuri johtavaksi. Suurin osa asiantuntijoista suo-
riutui tästä tehtävästä, ja muut ovat parantaneet 
tuntuvasti omaa ammattipätevyyttään. Mosko-
vasta saatuja toimintaohjeita eikä omia käskyjäni 

laiminlyöty koskaan. Olen ylpeä siitä että sain toi-
mia yhdessä neljän erittäin hyvän henkilöstöko-
koonpanon kanssa (jokaiseen kuului 16 ekspert-
tiä ja 11–12 hallinnollis-teknistä asiantuntijaa). 
Venäjän talouskehitysministeriöltä sain luvan 
ottaa Kaupalliseen edustustoon eksperteiksi työ-
hön yhteensä 32 henkeä Moskovasta, Karjalan ja 
Mordvan tasavallasta, Pietarista ja Murmanskin 
alueelta. Ekspertit olivat keski-iältään 35–37 -vuo-
tiaita. Jokaisella heistä on ollut korkeakoulutus, 
useilla kaksikin korkeakoulutusta. Viisi heistä on 
ollut tieteenkandidaatteja, ja kaksi on tieteentoh-
toreita. Kaikki he ovat englanninkielentaitoisia, ja 
noin 70 prosenttia heistä taitaa suomen tai ruot-
sin kieltä. Suoriutuvan työyhteisön muodostami-
nen on tärkeä työtuloksemme. 

Lähes kaksisataa eri yhteishanketta järjestet-
tiin viidentoista vuoden aikana. Nämä hankkeet 
ovat olleet tärkein toimintatulos Kaupalliselle 
edustustolle ja minulle itselleni. Korostettakoon 
että Kaupallisen edustuston toiminta on ollut ky-
syttyä varsinkin siinä vaiheessa, kun eri hankkeita 
ja aloitteita kehiteltiin Venäjällä ja Suomessa. Näin 

”Palkka on tärkeä, 
muttei ainoa motivaatio.”
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oli esimerkiksi silloin kun energiayhtiö Fortum oli 
valmistellut päätöstään 4,5 miljardia USD suurui-
sista investoinneistaan Venäjälle. Myös silloin kun 
venäläinen Nitro Sibirj valmisteli kaivosteollisuu-
delle tarkoitettujen räjähteiden Suomeen viennin 
aloittamista. Kaupallisen edustuston toimintatu-
loksia määrää se, onko tämä toiminta ollut tar-
peen valtiovallan ja paikallisen itsehallinnon eli-
mille, liikepiireille, tutkija- ja eksperttiyhteisöille 
kotimaassa ja maassa, jossa edustusto toimii.  

Tärkeä tulos on sekin, että venäläisten pienten 

ja keskisuurten innovaatioalan yritysten osuus on 
kasvanut Venäjän ja Suomen kauppasuhteissa. 
Mielestäni juuri pienillä ja keskisuurilla yrityksillä 
on suuria kasvumahdollisuuksia. Niiden hyödyn-
täminen on tärkeä tehtävä. 

Epäonnistumisia on ollut siinä kuin menes-
tyksiä. Ulkomaankauppahankkeet ovat yleen-
sä haastavia ja usein riskinalaisia hankkeita. 
Todettakoon että viime 10–12 vuoden aikana 
Venäjällä on tehty paljon kotimaisten toimin-
tatapojen yhdenmukaistamiseksi parhaiden ul-

Suomen Pietarin pääkonsulin Anne Lammilan seurassa. 
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komaisten standardien ja käytäntöjen kanssa. 
Uuden yrittäjäpolven mukaantulo maailman-
markkinoille on alkanut antaa tuloksia. Mei-
dän, Kaupallisen edustuston toimijoiden mie-
lestä, tämä osoittaa kotimaisen liikeilmapiirin 
pitkäjänteistä paranemistrendiä. Tämän vuoksi 
en ole koskaan pettynyt vastoinkäymisistäkään 
huolimatta. 

”Venäjä ja Suomi ovat mukana 
maailmankaupassa” 

– Millaisia ovat olleet ja miten ovat kehittyneet Ve-

näjän ja Suomen kauppasuhteet silloin, kun toimit-

te venäjän kaupallisena edustajana Helsingissä? 

– Nousuja ja laskuja on ollut näiden 15 vuoden ai-
kana. Päätelkää itse: kauppavaihto oli päivänhin-
noissa laskettuna 8,9 miljardia USD vuonna 2003 
ja 18,7 miljardia USD vuonna 2013. Myöhemmin 
öljyn ja maakaasun hinta laski alas maailman-
markkinoilla, ja alkoi Ukrainan kriisi, joka johti pa-
kotteisiin ja vastapakotteisiin Venäjän ja USA:n ja 
EU:n välillä. Venäjän ja Suomen välinen kauppa-
vaihto laski 10,0 miljardin USA:n dollarin tasolle 
vuonna 2016. Sitä mukaan kun maailmantalous 
on elpynyt ja kriisi-ilmiöistä on selvitty Venäjän 
taloudessa, on kasvanut myös venäläis-suoma-
lainen kauppavaihto. Samaa tapahtui palvelun-
vaihdossa. Olisivat kaikki ulkoiset tekijät kuinka 
tärkeitä tahansa, molemminpuolisen kauppa-
vaihdon suhdannemuutokset ovat johtuneet 
pääasiallisesti Venäjän ja Suomen talouden jär-
jestelmällisistä puitteista ja kilpailuheikkouksis-
ta. Meillä niitä ovat raaka-ainealojen suuri osuus 
kansantaloudessa ja viennissä ja rajoitukset saada 
edullista pankkilainaa teollisuuden, voimatalou-
den, liikenteen, tietoliikenteen infrastruktuurin 
sekä käytännöllisten tutkimusten edistämiseksi. 
Suhteellisen korkeat kulut rajoittavat Suomen ta-
louden kasvua. 

Venäjä ja Suomi ovat merkittävällä tavalla 
mukana maailmankaupassa. Jyrkät muutokset 
maailmanmarkkinoilla ja kotimaata koskettavat 
kansainvälisen tilanteen kärjistymiset (tai pelkäs-
tään niiden oireet) vaikuttavat yleensä kielteisesti 
maittemme talouteen ja molemminpuoliseen 
kaupankäyntiin. Vaikka Venäjän ja EU:n väliset 
suhteet ovat viilenneet (ellei peräti jäätyneet) 

neljän viime vuoden aikana, Suomi ei ole luo-
punut Paasikiven–Kekkosen -linjastaan (hyvä 
naapuruus ja molemminpuolisesti edullinen kau-
pankäynti) ja on pysynyt pragmaattisena omissa 
Venäjän–suhteissaan. Presidentti Sauli Niinistö 
ja Suomen hallitus eivät ole vähentäneet vuoro-
keskustelua maamme valtiojohdon kanssa Venä-
jän–vastaisten pakotteiden aloittajien painostuk-
sesta huolimatta. 

USA ja Amerikan eurooppalaiset liittolaiset 
ovat järjestäneet voimakkaan kampanjan Ve-
näjää vastaan, ja Suomi saatiin mukaan Venä-
jän–vastaisiin pakotteisiin. Kaikki tämä on vai-
kuttanut venäläis-suomalaisten taloussuhteiden 
ilmapiiriin. Oman arvioni mukaan useita kym-
meniä kauppoja ja rahoitushankkeita on joko 
jäädytetty, tai peräti peruttu. Yritykset, joissa on 
venäläistä pääomaa, ovat kohdanneet vaikeuk-
sia pankkiasioinnissaan Suomessa. Arviostani 
Venäjällä ja Suomessa on menetetty vähintään 
5000–7000 työpaikkaa ulkoisten syiden vaiku-
tuksesta. Toisaalta me Kaupallisessa edustustossa 
emme huomanneet, että suomalaisten yrittäjien 
kiinnostus Venäjään olisi jokseenkin vähentynyt. 
Eri neuvotteluja järjestettiin ja pidettiin juuri päi-
vittäin. Suomalaisten arvioiden mukaan valtaosa 
suomalaisista yrityksistä, jotka olivat aloittaneet 
bisneksensä Venäjällä ennen vuotta 2014, ovat 
jatkaneet ja vieneet eteenpäin sitä. Markkinoille 
on tullut lisää suomalaisia investoijia ja innovaa-
tioyrityksiä. Venäjän kiinnostus talousyhteistyö-
hön Suomen kanssa ei myöskään ole vähentynyt. 
Päinvastoin suomalaista kokemusta on tutkittu 
yhä halukkaammin useita teollisuusaloja ja ope-
tusjärjestelmää uusittaessa. 

”Olemme iänikuisia naapureita” 

– Mitä sanoisitte venäläis-suomalaisten suh-

teiden tulevaisuuden näkymistä? Voisivatko ne 

”Suomi ei ole luopunut 
Paasikiven–Kekkosen 
-linjastaan.”
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tulla nykyistä paremmiksi ja millaisin edellytyksin 

mielestänne?

– Katson luottavaisena tulevaisuuteen. Pidän läh-
tökohtana sitä, että me ja suomalaiset olemme 
olleet iänikuisia naapureita, joilla on pitkäkestois-
ta hyvän naapuruuden kokemusta. Se perustuu 
kummankin maan intressien huomioimiseen ja 
yhteistoiminnan edun tietämiseen. Tämä koskee 
niin molemminpuolisia suhteita kuin myös laa-
jempaa kansainvälistä yhteistyötä, esimerkiksi 
Itämeren alueella ja Arktisessa. Kaikki tämä antaa 
optimismin aihetta.  

Vuosina 2014–2017 tapahtunut kuvastaa 
kuitenkin sitä, että ulkopoliittiset tekijät ovat ol-
leet varsin vakava haaste venäläis-suomalaisille 
taloussuhteille. Selvää on sekin, että kauppasuh-
teiden myönteisen kehityksen jatkuvuus riippuu 
ratkaisevissa määrin valtioiden johtajista. Lännen 
asettamat pakotteet ja Venäjän asettamat vasta-
pakotteet ovat tietenkin häirinneet kansainvälis-
tä kauppaa ja investointitoimintaa. Tämä tilanne 
jatkuu kaikesta päätellen jonkun aikaa. Kotimaan 
elinkeinoelämä on kuitenkin sopeutunut pakot-
teisiin. Venäläiset ja suomalaiset kauppakumppa-
nit ovat kehittelemässä lupaavimpia hankkeita. 
Kahden rajanaapurivaltion johdon luja poliitti-
nen tahto jatkaa hyvää naapuruuttaan on tärkein 
edellytys molemminpuolisten suhteiden parane-
miselle. 

Venäjä ja Suomi voivat päästä vakuuttaviin 
tuloksiin Arktisen alueen yhteishankkeissaan. 
Niin on kehitelty kansainvälistä telekommuni-
kointiväylää, joka ulottuu Saksasta Suomen kaut-
ta Koillisväylää pitkin Kiinaan ja Japaniin saakka; 
jäissä kulkevien monitoimisten alusten sarjan 
rakentamista; ympäristöystävällisten teknologi-
oiden käyttöä voima-, asuin- ja kunnallistalou-
den kohteiden rakentamiseksi sekä teollisten ja 
muiden jätteiden kierrätykseksi. Paljon riippuu 
Suomen asenteesta, koska Suomen kaksivuoti-
nen Arktisen Neuvoston puheenjohtajuus alkoi 
vuonna 2017. Kahdeksan valtiota kuuluu Arkti-

seen Neuvostoon. 
Itämeren alue saa osakseen suurta huomiota 

ainakin kahdesta tärkeästä syystä. 
Ensiksi suuria ympäristöongelmia on aiheu-

tunut EU:n ja Venäjän yhteisellä Itämerellä viime 
vuosikymmenten aikana. Eräät ekspertit ovat 
jopa kutsuneet Itämerta kuolevaksi mereksi. Juu-
ri Suomi ehdotti kansainvälistä Itämeren terveh-
dyttämisohjelmaa Toimien foorumilla Helsingissä 
2010. Tämän ohjelman mukaisesti Venäjä on ot-
tanut koko joukon konkreettisia sitoumuksiaan 
ja täyttänyt niitä. Samoin kuin aikaisemmin, toi-
vomme että tiivis yhteistyö Suomen kanssa jat-
kuu Pietarissa, Leningradin alueella ja Karjalan 
tasavallassa. 

”Kauttakulkuliikenteestä 
uusia mahdollisuuksia” 

Toiseksi Venäjä ja Suomi voivat hyötyä yhdessä 
kauppa- ja investointialalla kumppanuudestaan 
euraasialaisessa kauttakulkuliikenteessä. Liitäm-
me toiveitamme Koillisväylän ja Trans–Siperian 
radan kehittämiseen sekä Venäjän mukaantu-
loon Uusi Silkkitie -hankkeeseen. Tällöin lisääntyy 
Belkomur–radan merkitys. Siitä tulee kulkuväylä, 
joka yhdistää Trans–Siperian radan, Uralin, Komin 
tasavallan, Arkangelin alueen ja Karjalan tasaval-
lan Suomeen ja muihin pohjoismaihin. Kaikesta 
päätellen kannattaa päivittää Venäjän ja Suomen 
mahdollista yhteisetua kehittää Pohjola–Etelä 
-kulkuväylää, joka alkaa Venäjällä. Karttoihin tä-
män väylän pohjoispisteeksi on merkitty yleensä 
Pietari ja joskus myös Murmansk. Väylä kulkee 
Moskovaan, ja sieltä Volgajokea pitkin Astra-
kaniin. Sieltä on pääsy Dagestaniin Venäjällä ja 
Kaspianmeren alueen maihin, ja peräti Intiaan. 
Luulen että EU, jossa havaittiin että sanktiosota 
Venäjää vastaan on turhauduttavaa, ja jossa ha-
lutaan välttää häviötä maailman mega-alueiden 
talouskilpailussa, jatkaa pian liikenne- ja logis-
tiikka–alan vuoropuhelua Venäjän kanssa. EU:n 
jäsenmaana ja Venäjän rajanaapurina Suomi seu-
raa tarkkaan, mitä tapahtuu maailman kuljetus- 
ja logistiikkamarkkinoilla. Karjalan tasavallan, sa-
moin kuin muiden Luoteis-Venäjän alueiden on 
tärkeä huomioida tämä keskipitkässä sosiaali- ja 
talouskehityksen suunnittelussa. 

”Uskon että kansainvälinen 
matkailu kehittyy.”
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Hanhikiven ydinvoimalan rakentaminen Ou-
lun lähelle on mittavin venäläis-suomalainen 
investointihanke lähi kuuden vuoden aikana. 
Valtionkorporaatio Rosatom osallistuu uuden 
ydinvoimalan rakentamiseen. Tähän hankkee-
seen voisi tulla mukaan Karjalan tasavallan yrityk-
siä, kuten Petrozavodskmash Oy sekä rakennus- 
ja asennuslaitoksia. 

”Uskon että matkailu kehittyy” 

– Miten matkailu on kehittynyt Venäjän ja Suomen 

välillä?

– Uskon että kansainvälinen matkailu kehittyy 
venäläis-suomalaisen palveluvaihdon painavim-
pana alana. Venäjällä on lisätty sijoituksia mat-
kailun infrastruktuuriin noin kymmenen viime 
vuoden aikana. Tätä myöten on rakennettu uusia 
urheilulaitoksia, näyttelysaleja, hotelleja, kun-
nostettu kulttuurin ja historian muistomerkkejä, 
kehitetty kansallispuistoja, rauhoitusalueita ja 
matkailukohteisiin johtavia teitä. Olympialaisten, 
maailmanmestaruuksien ja urheilukilpailujen, 
huipputapaamisten ja muiden kansainvälisten 
merkkitapahtumien järjestäminen Venäjällä ovat 
lisänneet Venäjän matkailusuosiota, mm. suo-
malaisten keskuudessa. Toisaalta Venäjän alueet 
ovat alkaneet kilpailla keskenään matkailualalla 
nykyään. 

Karjalan tasavalta on mukana tässä kilpailus-
sa. Myönteistä kehitystä on havaittavissa Laato-
kan pohjoisrannikolla, jonne uusi Laatokan vuo-
not -kansallispuisto perustettiin tämän vuoden 
alussa. Ainutlaatuinen Ruskealan marmoripuisto 
on noussut suosituimpien kotimaisten matkailu-
kohteiden joukkoon. Museo- ja hotellitoimi ke-
hittyy Laatokan Karjalan alueella. Valamo, Kizhin 
saari ja Solovetskin luostari ovat yhä Venäjän yl-
peydenaihe. 

Luulen että Karjalan tasavalta voisi tehdä 
aloitteen kansainvälisen Pohjois-Euroopan mat-
kailuoperaattoreiden konferenssin järjestämisek-

si ja pyytää suomalaisia kumppaneita mukaan 
sitä järjestämään. Esimerkiksi oopperaesitysten 
lavastaminen Ruskealan marmoripuistossa olisi 
lupaava yhteishanke vuosittaisen Savonlinnan 
oopperafestivaalin yhteydessä. Ehkä olisi aika 
järjestää venäläis-suomalaisia kuorolaulantafesti-
vaaleja ja elvyttää Sortavalan laulukenttä uuteen 
käyttöön. Muitakin lupaavia projekteja syntyy 
varmasti. 

Monien yhteishankkeiden kokonaisuus on 
venäläis-suomalaisen kauppayhteistyön perusta. 
Niihin saadaan mukaan vähintään 40000 henkeä 
Suomen ja 50000 henkeä venäjän puolelta lähi-
vuosina. 

– Voivatko ruohonjuuritason kontaktit ja humani-

taarinen toiminta, mm. kulttuurivaihto myötävai-

kuttaa Venäjän ja Suomen suhteisiin? 

– Humanitaarisen ja taloustoiminnan keskinäis-
yhteys on tunnustettu nykyään niin kansainvä-
lisissä suhteissa kuin valtioiden sisäpolitiikassa. 
Kun kulttuurin ja opetuksen merkitystä aliarvi-
oidaan jossakin maassa tai joillakin sen alueilla, 
aiheuttaa tämä ehdottomasti elinkeinoelämän 
ja kilpailukyvyn rappiota. Samoin kun jätetään 
vähälle huomiolle naapurimaan kulttuurihank-
keita, jää huomaamatta kansallisten kulttuurien, 
perinteiden ja arvojen koko moninaisuus. Tämä 
aiheuttaa ongelmia naapurimaan liike-elämäta-
pojen ymmärtämisessä ja lopulta herättää epä-
luuloja poliitikkojen ja yrittäjien välille, varsinkin 
kansainvälisten kriisien aikana tai informaatiopai-
nostuksen vaikutuksesta. Tällöin lietsotaan erilai-
sia myyttejä ja huhuja. Kulttuuri- ja opetusalan 
hankkeet ovat pehmeän diplomatian tehokkaim-
pia keinoja. 

Venäjän ja Suomen välisten suhteiden koke-
mus osoittaa, että humanitaarinen kanssakäymi-
nen, kuten muun muassa kulttuuri-, tutkimus-, 
terveys-, urheilu-, nuorisoyhteistyö vaikuttavat 
valtioiden välisiin ja kauppasuhteisiin. Järjes-
tettäisiin kuinka voimakasta Venäjän-vastaista 

”Kotimaamme ei uhkaa 
Suomea eikä EU:ta.”

”Muitakin projekteja syntyy 
varmasti.”
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kampanjaa, aivopestäisiin ihmisiä kuinka voimak-
kaasti, lietsottaisiin itänaapuriuhan pelkoa kuinka 
ahkerasti, sadat tuhannet suomalaiset, jotka ovat 
tavalla tai toisella osallisia humanitaarisiin tai 
kaupallisiin Venäjä–suhteisiin, ymmärtävät hyvin, 
että meidän kotimaamme ei juuri uhkaa Suomea 
eikä EU:ta. Ei pidä kuitenkaan rauhoittua. Vuoden 
2014 jälkeinen nykyvaihe on koetellut venäläis-
suomalaista hyvää naapuruutta kovemmin kuin 
koskaan aikaisemmin 70 vuoden aikana. Tämän 
takia kansandiplomatia on tärkeä välttämätön 
lisä valtio- ja liikemiesten kontakteihin. 

Muutama sana lisää yhteisistä ympäristö-
hankkeista. Niillä on vuosi vuodelta yhä tärkeäm-
pi merkitys Venäjälle ja Suomelle, jotka kuuluvat 
Itämeren alueeseen. Ulkomaiset, muun muassa 
suomalaiset sijoittajat ovat rahoittaneet Pieta-
rin puhdistuslaitosten uusimista 300 miljoonan 
euron ja Karjalan tasavallan ympäristökohteiden 
uusimista ja rakentamista 18 miljoonan euron 
arvosta. Yhdessä kehitetään uusia teknologioita 
ja uutta tietoa, jotka parantavat ihmiselämän laa-
tua. 

”Karjala tärkeällä sijalla 
venäläis-suomalaisissa suhteissa” 

– Mitä sanoisitte Karjalan tasavallan sijasta, erikoi-

suuksista, mahdollisuuksista ja näkymistä Venä-

jän ja Suomen välisten kuppasuhteiden kannalta? 

Mielestäni Karjala on tärkeällä sijalla venäläis-
suomalaisissa suhteissa. Karjalan tasavalta kuu-
luu suomalais-ugrilaiseen maailmaan, ja täällä on 
enemmän kuin 700 kilometriä pitkä valtionraja 
Suomen ja myös EU:n kanssa. Karjalassa on arvok-
kaita luonnon- ja varsinkin älyllisiä varoja ja teol-
lisuuskapasiteettia. Tasavaltamme alue on tärkeä 
kauttakulkukenttä, joka yhdistää samalla niinkin 
tärkeitä keskittymiä kuin Pietari ja Murmansk. 

Toisaalta lähitulevaisuudessa Karjala kokee 
yhä voimakkaampaa kilpailua ammattitaitoisesta 
työvoimasta ja investoinneista muiden Venäjän 
Federaation osien taholta. Pelkkä maantieteel-
linen sijainti ei ole enää kilpailuvaltti Karjalalle 
Suomen-kaupan osanottajana Venäjän muihin 
alueisiin verrattuna. Rajanaapuruus kehittyneen 
Suomen kanssa ei voi edistää Karjalan talous- ja 
sosiaalikehitystä ilman tarkkaan suunniteltua 

naapurimaan raja-alueiden kanssa harjoitettavan 
rajayhteistyön strategiaa. Tällainen strategia oli 
Karjalan tasavallalla 1990-luvun puolivälistä vuo-
teen 2006 saakka, ja siinä saatiin tukea Venäjän 
Federaation johdolta. 

Arvokasta, paikoin ainutlaatuistakin rajayh-
teistyökokemusta hankittiin Karjalan tasavallassa 
vuodesta 1992 alkaen. Muistan kun Japanin ul-
koministeriön Venäjä-asiantuntija Masaru Sato 
kävi Petroskoissa 2001. Hän perehtyi seikkape-
räisesti ja kiirehtimättä Karjalan ja Suomen mo-
nitasoisia rajayhteistyösuhteita. Japanin valtio-
johto haki tarmokkaasti keinoja hoitaa kuntoon 
kotimaan ja Venäjän väliset raja-asiat. Tämän 
vuoksi Sato oli kiinnostunut Venäjän alueellises-
ta politiikasta Suomen naapurialueilla. Venäjän 
silloinen ulkoministeri Igor Ivanov vieraili saman 
vuoden aikana Petroskoissa ja Joensuussa. Hän 
kävi tutustumassa Euroregio Karelia -ohjelmaan, 
joka on jatkunut täällä vuodesta 2000 lähtien. 
Karjalan tasavalta ja Baleaarit (Espanja) voittivat 
Euroopan alue 2003 -kilpailun. Näin huomioitiin 
tasavaltamme saavutukset rajayhteistyössä sekä 
projektitoiminnassa Itämeren ja Barentsin alu-
eella. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kävi 
Karjalan tasavallassa erittelemässä ja yleistämäs-
sä myönteistä rajayhteistyökokemusta yhdessä 
Venäjän luoteisosan viranomaisten ja johtavien 
kotimaisten ei-valtiollisten järjestöjen kanssa. 

”Tuhansia ihmisiä mukana 
rajayhteistyössä” 

Tuhansia ihmisiä on tavalla tai toisella mukana ra-
jayhteistyössä rajan molemmin puolin nykyään. 
On kehitelty toimivia yhteishankkeiden muotoja 
ja kanavia. Päteviä järjestäjiä ja eksperttejä on mu-
kana näissä hankkeissa. EU:n ja Venäjän välinen 
kriisikään 2014–2017 ei ole tehnyt halla rajayh-
teistyölle. Suomi todisti Brysselille että eurooppa-
laista rajanaapuruustoimintaa pitää jatkaa, vaikka 
EU–Venäjä -kumppanuus on lähes lopetettu. Ys-

”Minulle oli tarjottu uutta työtä 
Moskovasta ja Helsingistä.”
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tävyyskaupunki- ja ystävyyskuntajärjestelmä on 
samoin säilynyt. Tämä on muun muassa Karjalan 
tasavallan ansiota. Ennalta arvattava yhteistyöha-
luinen naapuri on arvokas varsinkin kriisiaikaan. 

Se että vuosien mittaan on hankittu hyvää 
toimintakokemusta ja on kiinnostuneita ekspert-
tejä, on tärkeä, muttei riittävä edellytys jatkaa. 

Ulkomaankauppatoiminta ei hyödynnä kou-
riin tuntuvasti aluetta ilman tarkkaan suunnitel-
tua strategiaa – rajayhteistyöstrategian lisäksi. 
Tällaisessa strategiassa pitää määritellä alueen 
ulkomaankaupan tavoitteet ja painopisteet val-
takunnalliset edut ja kotimaan naapurialueiden 
edut huomioiden, kilpailuedut alueenvälisen 
työnjaon kannalta, kartoittaa ulkomaankauppaa 
harjoittavien kotimaisten yritysten piiri ja niiden 
mahdollinen osuus alueen sosiaaliseen ja talous-
kehityksessä, selvittää ulkomaisten kumppanei-
den yhteistyömotivaatio ja tämän strategian to-
teuttamiskeinot. 

Minusta on selvää että tällaisen strategian 
laatiminen on asianomaisen alueen hallituksen 
tehtävä, jossa pitää tietysti huomioida ekspert-
ti-, tutkija- ja liikemiespiirin mieltä. Toivottakoon 
että Karjalan tasavallan hallitus on aktiivinen 
käydessään vuorokeskustelua Venäjän johdon ja 
suomalaisten kumppaneiden kanssa ulkomaan-
kauppatoiminnan strategian laatimiseksi ja to-
teuttamiseksi jatkossa.  

Valitettavasti tällainen strategia on puutunut 
Karjalan tasavallalta yli kymmenen vuoden ajan. 
Ulkomaankauppatoiminnan tuloksetkin ovat ol-
leet vaatimattomia mahdollisuuksiin verrattuina. 
Toivon että Karjalan tasavallan nykyinen johto 
saa parannusta tähän asiaan. Karjalan tasavallan 
sosiaalisen ja taloudellisen kehitysohjelmaa juuri 
laaditaan parhaillaan vuoteen 2030 ulottuvaksi. 
Rajayhteistyön ja ulkomaankaupan asiat voidaan 
eritellä tämän asiakirjan erillisiksi jaksoiksi. Olen 
jo maininnut naapurimaiden talousyhteistyön 
aloja, joilla olisi sijaa Karjalan tasavallan osallistu-
miselle. 

”Tiesin että tulen kotikaupunkiin”  

– Millä tuulella palasitte Karjalaan, Petroskoihin, 

ja miksi halusitte työhön juuri Petroskoin yliopis-

toon? 

– En juuri epäillyt minne palaan pitkän Suomen-
työjaksoni jälkeen – tietysti kotikaupunki Pet-
roskoihin, vaikka minulle oli tarjottu uutta työtä 
Moskovasta ja Helsingistä jatkoksi. Näitä mielek-
käitä työtarjouksia olin saanut niin kotimaisilta 
kuin suomalaisilta yrityksiltä ja järjestöiltä. Olen 
kiitollinen niistä. Itse olin päättänyt vuosia sitten 
että tulen takaisin Petroskoihin. Viihdyn parhai-
ten omassa kotikaupungissa, jossa asuu minulle 
rakkaita ihmisiä, hyviä ystäviä, kollegoja. Täällä on 
hyvät mahdollisuudet jatkaa aktiivisesti nykyih-
misen elämää. Kaikki tämä vaikutti päätökseeni. 
On ilo että tulin tänne. Olen kotona! 

Valmistuin Petroskoin valtionyliopistosta 
1974 ja tein työtä Kostamuksen malminrikasta-
mon rakennustyömaalla yliopiston jälkeen. Olen 
aina säilyttänyt yhteyttä Petroskoin yliopistoon. 
Tahdon edistää yliopistoamme, joka valmensi mi-
nut työuraani. Kerran, kymmenisen vuotta sitten, 
Petroskoin yliopiston rehtori Anatoli Voronin 
ehdotti minulle mahdollisuutta tulla yliopistotyö-
hön. Ajattelin että se olisi ehkä paras tapa jatkaa 
työuraani. Kun toimin kaupallisena edustajana, 
sain jatkuvasti kosketusta nuoriin kotimaisiin 
yrittäjiin, tutkijoihin, valtakunnallisen, alueellisen 
ja paikallisen tason virkamiehiin. Tunnen heidän 
ongelmiaan ja olen yrittänyt edistää heitä. 

Yliopistotyössä saan auttaa nuoria systemaat-
tisesti eikä vain yksityistapauksissa. Täällä on 
mahdollista jatkaa omaa tutkimustyötäni. 

– Kertoisitteko uudesta työstänne Petroskoin 

yliopistossa – sen toimenkuvasta ja tavoitteista, 

omista suunnitelmistanne ja ensi vaikutelmis-

tanne. 

– Olen toiminut yliopiston rehtorinviraston neu-
voksena pian viiden kuukauden ajan. Tehtävänä-

”On ilo että tulin tänne. 
Olen kotona!”

”Tahdon edistää 
yliopistoamme.”


