
 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO  

Teknistaloudellinen tiedekunta 

Tuotantotalous 

 

 

 

 

 

 

 

RISKIENHALLINTA SUOMALAISYRITYKSEN VENÄJÄLLÄ 

HARJOITTAMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA 

 

 

 

 

 

Terhi Kare   Lappeenrannassa 18.8.2009  

 

 

 

Tarkastajat: 

Professori Juha Väätänen 

Professori Tuomo Kässi 

 

Ohjaajat: 

Professori Juha Väätänen 

Diplomi-insinööri Vesa Lipsanen 

 

 



  
 

TIIVISTELMÄ 
 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
Teknistaloudellinen tiedekunta 
Tuotantotalouden osasto 
 
Terhi Kare 
 
Riskienhallinta suomalaisyrityksen Venäjällä harjoittamassa  
asuntotuotannossa 
 
Diplomityö 
 
2009 
 
137 sivua, 7 kuvaa, 39 taulukkoa ja 1 liite 
 
Tarkastajat:  Professori Juha Väätänen 

  Professori Tuomo Kässi 
 
Hakusanat:  Riski, riskienhallinta, Venäjä, rakentaminen, asunto-

tuotanto 
Keywords:  Risk, risk management, Russia, construction, residen-

tial production 

 
Venäjällä rakentamiseen kohdistuu samoja riskitekijöitä kuin Suomessakin, mutta 
erilaisesta toimintaympäristöstä johtuen riskitekijöiden merkittävyys vaihtelee. 
Lisäksi Venäjällä rakentamiseen kohdistuu monia muitakin riskejä. Tutkielman 
päätarkoituksena on tunnistaa tutkimuksen kohdeyrityksen tytäryhtiönsä kautta 
Venäjällä harjoittamaan asuntotuotantoon kohdistuvia merkittävimpiä riskitekijöi-
tä. Riskitekijöiden merkittävyyttä Venäjällä harjoitettavassa tuotannossa arvioi-
daan suhteessa Suomessa vallitsevaan toimintaympäristöön ja rakennusalan riski-
kenttään. Tutkielma on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusotteella. Tutkielman 
teoriaosa luo pohjan empiirisen osan ymmärtämiselle ja tutkimukselle. 
 
Tutkielmassa määritetyt merkittävät riskitekijät Venäjällä harjoitettavassa asunto-
tuotannossa ovat suurelta osin lähtöisin toimintaympäristöön liittyvistä tekijöistä. 
Venäjän talous on tällä hetkellä globaalin talouskriisin kourissa. Myös asuntotuo-
tantoon kohdistuu tutkielman tulosten perusteella merkittäviä riskitekijöitä. Toi-
mintaympäristöön ja markkinoihin kohdistuvat riskitekijät ovat kuitenkin yleisesti 
ottaen merkittävämpiä Venäjällä rakennettaessa kuin itse asuntotuotannon toteut-
tamiseen liittyvät riskit. 
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In Russia construction industry faces same kind of risk factors as in Finland. 
However operational environments differ between Russia and Finland and be-
cause of that the substance of risk factors varies between countries. Construction 
industry in Russia faces also additional risk factors compared to Finland’s busi-
ness environment. The purpose of this study is to recognize major risk factors in 
the Finnish target company’s residential production in Russia. The substance of 
the risk factors is evaluated in Russia’s residential production in comparison with 
Finland’s operational environment and the risk field of the construction industry. 
Qualitative research method is applied in this study. The theoretical part serves as 
groundwork for the empirical study.  
 
In this study specified significant risk factors in residential production in Russia 
are originated from factors that are related to Russia’s operational environment. 
At the moment global economic crisis has hit hard to Russia’s economy. Also 
residential production in Russia is directed major risk factors. Operational envi-
ronment and markets related risk factors are however more significant than risk 
factors that are related direct to residential production. 
 
 
 

 
 
 



  
 

ALKUSANAT 

 

Kirjoittaessani tätä istun kesämökin terassilla Iitissä toukokuisena puolipilvisenä 

lauantain iltapäivänä. Linnut tekevät pesää pari viikkoa sitten rakennettuihin lin-

nunpönttöihin, vesi on tyyni, koirat nukkuvat päiväunta sohvalla ja naapurista 

kuuluu moottorisahan – rakentamisen – ääniä. Yksi työ on viimeisiä silauksia 

vaille valmis ja kirjoittaminen tuntuu mukavalta. Työtä on kirjoitettu niin Iitissä, 

Kouvolassa, Lappeenrannassa, Helsingissä, Kittilässä kuin Pietarissakin ja kaikis-

sa mahdollisissa keleissä, vaikka itse kirjoittamisen kannalta kelillä ei niin suurta 

merkitystä olekaan. Matkan varrella, keskellä talvea, vastaan tuli riskien tutki-

mukseen liittyvä Engblomin (2003, 3) ajatus: ”Ajoittain riskitutkija on kuin pa-

hanilmalintu, joka kaivaa jotain sellaista, joka voi mennä pieleen”. Paremmin ei 

mielestäni viimeisen vuoden aikana kohtaamiani tunnetiloja voi kuvata.  

 

Työn aihetta lähdettiin työstämään kesällä 2008, jolloin Venäjän rakentaminen oli 

todellisessa korkeasuhdanteessa ja maailman talouden tilanne oli hyvällä tai aina-

kin kohtalaisella mallilla. Syyskuussa 2008 täydellä voimalla iskenyt globaali 

talouskriisi sekoitti kuitenkin myös Venäjän markkinat, mikä lisäsi työn kirjoitta-

miseen todellisia haasteita, sillä asiat tuntuivat muuttuvan liian nopeasti ja kaikki 

saatavilla oleva tieto tuntui olevan vanhaa. Olisi ollut helppoa kirjoittaa siitä, kun 

asiat menevät hyvin. Tällä hetkellä moni rakennusinvestointi seisoo Venäjällä. 

Lisäksi loistavasti aiheeseen perehtynyt työn ohjaajani vaihtui kohdeyrityksessä ja 

työ tuntui jäävän joksikin aikaa tyhjän päälle. Tässä yhteydessä haluan esittää 

erityiset kiitokset Markku Kaarlelalle. Joskus työtä tehdessä tuntui Engblomin 

(2003, 3) tavoin, että kaikki mikä saattoi mennä pieleen, myös meni pieleen ja 

tutkimuksen tekoon vaikuttavia tekijöitä oli määrättömästi. Lisäksi tuntui oudolta 

kirjoittaa riskeistä, joista pahimmat tuntuivat toteutuvan samaan aikaan silmien 

alla. Toisaalta haasteista selviytyminen on tuottanut jälkikäteen suurta mielihyvää 

ja työ on valmistunut aikataulussa. Nyt minulla on käsissäni valmis työ, näen sen 

jäljen ja olen valmis uusiin haasteisiin. Myös maailmantalous ja sitä myötä myös 

Venäjän markkinat lähtevät vielä kasvuun – ainakin jollakin aikavälillä, sillä en-

nustaminen on tällä hetkellä vaikeaa.  



  
 

 

Kiitos kotijoukoille ja ystäville saamastani tuesta. Kiitos myös professori Juha 

Väätäselle työn laatimiseen liittyvistä asiantuntevista kommenteista. Kiitokset 
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tumassa mökkitien ihmeisiin ja illalla olisi tarkoitus laittaa myös grilli tulille, sillä 
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1 JOHDANTO 

 
Suomen suhtautuminen Venäjään on tasapainoilua mahdollisuuksien ja uhkien 

välillä. Talouskasvumme perustuu suurelta osin Venäjän kauppaan. (Koroma 

2008, 36) Venäjällä suomalaisten yritysten toiminta on siirtymässä yhä enemmän 

kaupasta kohti etabloitumista ja investointeja. (Ollus 2008, 103) Nyt on mahdolli-

suus päästä mukaan Venäjän talouden nosteeseen, mutta on myös ymmärrettävä 

Venäjä-riskien kasvu. Tällä hetkellä Venäjälle investoimisen riskejä arvioidaan 

yrityksissä, sillä epävarmuus jatkuu edelleen.  (Koroma 2008, 36) 

 

Venäjällä investoiva yritys kohtaa täysin erilaisen liiketoimintaympäristön kuin 

Suomessa. Yritys kohtaa venäläisen kapitalismin. Investointien suoja on Venäjällä 

heikko ja liiketoimintariskit ovat paljon suuremmat kuin länsimaisilla markkinoil-

la. Hallintokoneistolla on venäläisessä kapitalismissa korostunut rooli ja hallinnon 

kanssa tulee osata toimia. Venäjä on myös suhdetalous, jossa suhteiden avulla 

pyritään riskien vähentämiseen ja tiedon hankkimiseen. ”Talouden vakaus perus-

tuu autoritaariseen hallintoon, sen nauttimaan suosioon ja epävirallisiin suhteisiin, 

joilla palkataan oikeusjärjestelmän ja lainsäädännön puutteita.” (Ollus 2008, 103) 

 

Globaali talouskriisi ei ole ohittanut Venäjää. Kriisin seurauksena sekä yrityksiä 

että sekä pankkeja kaatuu ja käynnissä on mittava omaisuuden uusjako. (Koroma 

2008, 36) EU-maista Suomi on Venäjästä riippuvaisin maa. Tulevaisuudessa on 

todennäköistä, että muutamassa vuodessa Suomessa tulee olemaan entistä enem-

män yrityksiä, joilla on suurempi liikevaihto Venäjällä kuin kotimaassa. Sen si-

jaan venäläiset yritykset eivät juuri investoi Suomeen. Elinkeinoelämän valtuus-

kunnan raportti, Venäläinen kapitalismi ja Suomi (Ollus 2008) osoittaa, että saa-

vuttaakseen hyödyn Venäjän markkinoiden kasvusta suomalaisten yritysten tulee 

osata toimia venäläisessä kapitalismissa ja hallita siihen liittyvät riskit. (EVA 

2008) 
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet 
 
Venäjällä toimintaympäristö on haastava, mikä hankaloittaa ja asettaa haasteita 

riskienhallinnalle. Tutkimuksen päätarkoituksena on tunnistaa tutkimuksen koh-

deyrityksen tytäryhtiönsä kautta Venäjällä harjoittamaan asuntotuotantoon kohdis-

tuvia merkittävimpiä riskitekijöitä. Riskitekijöiden merkittävyyttä Venäjällä har-

joitettavassa tuotannossa arvioidaan suhteessa Suomessa vallitsevaan toimintaym-

päristöön ja rakennusalan riskikenttään. Riskien tunnistamisella tarkoitetaan tässä 

yhteydessä sellaisten potentiaalisten riskitapahtumien löytämistä, joilla on merki-

tystä toimijan kannalta. 

 

Tutkimus toimii lähtöaineistona tutkimuksen kohdeyrityksen vientiprojektien ris-

kienhallintamatriisin laadinnalle. Tutkimuksen osatarkoituksena on jatkokehitet-

tynä mahdollistaa vientiprojektien tietokantapohjainen jälkiarviointi. (Kaarlela 

2009) Tutkimuksen teoriaosan tarkoituksena on kuvata riskienhallintaprosessia 

yleisluonteisesti sekä vahvistaa lukijan käsitystä Venäjästä liiketoimintaympäris-

tönä suomalaisen yrityksen näkökulmasta.  

 

1.2 Tutkimusmenetelmät ja toteutus 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä ovat Venäjällä harjoitettavassa tuo-

tannossa erityisesti merkittävimpiä riskitekijöitä suomalaiseen toimintaympäris-

töön verrattuna. Kokonaisvaltaisemman käsityksen saamiseksi, tutkimuksen ai-

heesta johtuen, laadullisten tutkimusmenetelmien käyttö on tässä tapauksessa 

määrällisten tutkimusmenetelmien käyttöä perustellumpaa. Tämä tutkimus on 

kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus.  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata tutkittavaa kohdetta niin ko-

konaisvaltaisesti kuin mahdollista ja tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elä-

män kuvaaminen. Todellisuus on kuitenkin moninainen ja tapahtumat vaikuttavat 

samanaikaisesti toisiinsa ja monensuuntaisten suhteiden löytäminen on mahdollis-

ta. Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on paljastaa tai löytää tosiasioita 
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pikemminkin kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi et al. 2000, 

152) 

 

Tapaustutkimus on yksi kvalitatiivisen tutkimuksen lajeista (Hirsjärvi et al. 2000, 

153). Tämä tutkimus on laadittu tapaus- eli casetutkimuksena yritykselle. Yhte-

näistä tapaustutkimuksen määritelmää ei voida esittää (Syrjälä 1994, 11). Yinin 

mukaan tapaustutkimus voidaan määritellä empiiriseksi tutkimukseksi, joka mo-

nipuolisilla tavoilla hankittuja ja monipuolisia tietoja käyttäen tutkii toimivaa ih-

mistä tai nykyistä tapahtumaa tietyssä ympäristössä (ks. Metsämuuronen 2006, 

90; Syrjälä 1994, 10). Tarkan määritelmän koostamista vaikeuttaa se, että tapaus 

voi olla lähes mikä vain (Metsämuuronen 2006, 90). Tapaustutkimusta voidaan 

käyttää kuvaileviin, selittäviin ja etsinnällisiin ongelmiin (Uusitalo 1991, 76). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on etsiä ja kuvata riskejä kohdeyrityksen toi-

mintaympäristössä.  

                                                                                                                                                        

1.2.1 Aineistonkeruumenetelmät 

 

Gubrium on todennut, että kvalitatiivinen tutkimus on joukko mitä moninaisimpia 

tutkimuksia (ks. Hirsjärvi et al. 2000, 152). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lomit-

tuvat toisiinsa tutkimusaineiston kerääminen, käsittely ja analyysi. Analyysin pe-

rusteella voidaan saada viitteitä siitä, että tutkimusaineistoa tulee täydentää. Ai-

neiston täydentämisen jälkeen analyysiä voidaan jälleen jatkaa. ”Aineiston rajat 

ovat tässä mielessä avoimet, ne voivat laajeta tai supistua tutkimuksen edetessä.” 

(Uusitalo 1991, 80) Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiin piirteisiin kuuluu, että 

ihmistä suositaan instrumenttina tiedon keruussa. Tutkija luottaa enemmän kes-

kusteluihin ja omiin havaintoihinsa kuin mittausvälineillä saatavaan tietoon. Pe-

rusteluna menettelylle on näkemys siitä, että ihmisen on mahdollista sopeutua 

vaihteleviin tilanteisiin. Täydentävän tiedon hankinnassa apuna voidaan käyttää 

myös testejä ja lomakkeita. (Hirsjärvi et al. 2000, 155) Monipuolinen tiedonhan-

kinta ei kuitenkaan poissulje tapausta valottavan tilastollinen aineiston käyttöä 

(Syrjälä 1994, 11).  
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Tämän tutkimuksen empiirisessä osiossa aineistonkeruumenetelmänä on pääasias-

sa käytetty sekä avointa haastattelua että sähköistä kyselylomaketta. Haastatteluja 

on suoritettu Suomen lisäksi myös Pietarissa, jossa tutkijan on myös ollut mahdol-

lista tutustua venäläiseen asuntotuotantoon itse rakennuskohteissa. Haastattelujen 

avulla pyrittiin keräämään tietoa aiheesta sähköisen kyselylomakkeen laatimista 

varten. Tutkimuksessa käytetyn kyselylomakkeen rakenne oli strukturoitu. Lo-

makkeen loppuun oli kuitenkin varattu tilaa myös avoimille kommenteille, missä 

vastaajat saattoivat tuoda esiin omia näkemyksiään aiheesta. Kyselylomakkeen 

avulla kerätyt mahdolliset epäselvät vastaukset on pyritty selvittämään lisähaastat-

teluiden avulla. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohdejoukko valitaan tarkoituksen mukaisesti 

(Hirsjärvi et al. 2000, 155). Empiria pohjautuu sekä Lemminkäinen-konsernin 

johdon ja henkilökunnan näkemyksiin että muiden rakennus- ja rahoitusalan asi-

antuntijoiden mielipiteisiin. Kaikilta haastateltavilta ja kyselyn vastaajilta on edel-

lytetty kokemusta Venäjästä toimintaympäristönä.     

 
Tutkimuksen teon alussa pyrittiin selvittämään mahdollisia aiheesta aiemmin teh-

tyjä tutkimuksia. Rinteen (2007) kokoamassa julkaisussa käsitellään venäläisten 

rakennusmarkkinoiden mahdollisia skenaarioita. Julkaisua on käytetty lähteenä 

tutkimuksen teoriaosuuden kokoamisessa, mutta tämä tutkimus ei ole varsinainen 

jatke Rinteen julkaisulle. Teoriaosuudessa käytetty muu aineisto koostuu pääasi-

assa aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta, artikkeleista, tilastotiedoista ja aihee-

seen liittyvistä verkkojulkaisuista.  

 

1.2.2 Rajaukset 

 
Tutkimusongelma määrittää tutkimuksen rajat mahdollisimman tarkasti. Tutki-

muksen tarkoituksena on antaa yritykselle kuva sen toimintaympäristössä piilevis-

tä riskeistä. Riskejä kartoitetaan avoimien haastattelujen ja kyselylomakkeen avul-

la kerättyjen tietojen pohjalta. Riskien hallinnan kustannusvaikutusten arviointi 

jätetään tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole myöskään 

ratkaista eikä parantaa riskejä, eikä etsiä korjaavia toimenpiteitä riskien hallitse-
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miseksi. Tutkimus on määritelty koskemaan ainoastaan tutkimuksen kohdeyritystä 

tytäryhtiöineen. Teoriaosuus on määritetty tukemaan empiriaosion ymmärtämistä 

ja antamaan yleiskuva Venäjästä liiketoimintaympäristönä.  

 

Yleisellä tasolla ajateltuna tapaus ei ole yleistettävissä. Toisaalta tutkija saattaa 

löytää yhdistävän mielenkiintoisen piirteen. (Metsämuuronen 2006, 92) Tämä 

tutkimus ei ole tutkijan näkökulmasta suoraan yleistettävissä käsiteltävän tapauk-

sen ainutkertaisten ominaispiirteiden vuoksi. Yhteneväisyyksiä saattaa kuitenkin 

löytyä tutkittaessa tapausta, jolla on samankaltaisia piirteitä. Yleistämistä oleelli-

sempaa on tapauksen ymmärtäminen (Metsämuuronen 2006, 92).  

  

1.2.3 Analyysi ja luotettavuus 

 
Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisin piirteisiin kuuluu, että analysointitapana 

käytetään induktiivista analyysiä. Tutkija pyrkii paljastamaan odottamattomia 

seikkoja, minkä vuoksi analyysin lähtökohtana ei ole hypoteesien tai teorian tes-

taaminen vaan aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Se mikä on 

tärkeää, ei ole tutkijan päätettävissä. (Hirsjärvi et al. 2000, 155) Tutkimusaineis-

tosta koostettu analyysi on tutkijan itse työstämä. Analyysi perustuu tutkimusai-

neiston monipuoliseen ja seikkaperäiseen tarkasteluun.  

 

Erilaisten analysointitapojen määrä on yksi kvalitatiivisen aineiston hyvistä puo-

lista. Jos jokin tapa tuntuu toimimattomalta, on mahdollisuus soveltaa jotakin tois-

ta tapaa. Käytännössä eri analysointitavat kietoutuvat toisiinsa. Tutkija pystyy 

analyysissään soveltamaan yhtä tapaa vain harvoin. (Eskola & Suoranta 1998, 

162–163)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusprosessin arviointi pelkistyy luotettavuutta 

koskevaksi kysymykseksi. Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on tutkijan 

avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen, että tutkija itse on tutkimuksensa kes-

keisin tutkimusväline. Pääasiallinen luotettavuuden kriteeri on tutkija itse, minkä 

vuoksi luotettavuuden arviointi tulee kohdistaa koko tutkimusprosessiin. (Eskola 
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& Suoranta 1998, 211) Lopullinen luotettavuuden arviointi jää lukijalle itselleen, 

sillä tutkija ei voi sitä hänen puolestaan tehdä. 

 

Realistisessa luotettavuuskäsityksessä on kyse siitä, kuinka pätevästi tutkittua 

kohdetta kuvataan tutkimustekstissä (Eskola & Suoranta 1998, 213). Tässä tutki-

muksessa tutkimusprosessia on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti ja 

avoimesti. Uskottavuus luotettavuuden kriteerinä tarkoittaa, että tutkijan tulee 

tarkistaa, vastaavatko hänen käsitteellistyksensä ja tulkintansa tutkittavien käsi-

tyksiä (Eskola & Suoranta 1998, 212). Avainhenkilöt ovat saaneet lukea tutki-

muksen ennakkoon, esittää siitä mielipiteitään ja mahdolliset epäselvyydet on 

selvitetty lisähaastatteluin. Vahvistuvuus puolestaan tarkoittaa sitä, että tutkijan 

tekemät tulkinnat saavat tukea toisista vastaavista samaa ilmiötä tarkastelleista 

tutkimuksista (Eskola & Suoranta 1998, 213).  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen varmuutta voidaan lisätä ottamalla huomioon myös 

ennustamattomasti tutkimukseen vaikuttavat tutkijan ennakko-oletukset (Eskola & 

Suoranta 1998, 213). Tutkijan ennakko-oletuksiin vaikuttaa lähes kymmenen 

vuotta kestänyt osa-aikainen kohdeyrityksessä työskentely, minkä ansiosta tutkija 

on voinut tutustua yrityksen toimintaympäristöön Suomessa. Tämä osaltaan auttaa 

hahmottamaan venäläisen toimintaympäristön erilaisuutta suhteessa suomalaiseen 

toimintaympäristöön.  

 

1.2.4 Tutkimuksen rakenne ja viitekehys 

 

Tutkielma koostuu neljästä pääosiosta: johdannosta, teoriaosasta, empiirisestä 

osasta sekä yhteenvedosta ja johtopäätöksistä.  Tutkielman johdanto-osuuden jäl-

keen siirrytään teoriaosioon, jossa perehdytään riskien hallinnan teoriaan, riskien 

ja riskienhallinnan erityispiirteisiin rakennusalalla ja tutustutaan Venäjän riski-

kenttää käsitteleviin tutkimuksiin. Tämän jälkeen teoriaosuudessa keskitytään 

luomaan tutkimuksen lukijalle kuva Venäjästä toimintaympäristönä. Teoreettiselta 

pohjalta arvioituna Venäjänä toimintaympäristönä -osuus ei ole aivan puhdas, sillä 

osa osuudesta pohjautuu haastatteluihin. Taloustilanne muuttuu kuitenkin Venä-
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jällä, kuten myös globaalilla tasolla, tällä hetkellä niin nopeasti, että pelkän kirjal-

lisuuden avulla Venäjän talouden nykytilasta ei saataisi oikeaa kuvaa.  

 

Empiria lähtee liikkeelle tutkimuskohteen kuvauksesta, jonka tarkoituksena on 

antaa lukijalle kuva Oka Oy:n ja sen tytäryhtiöiden yritysrakenteesta ja toiminnas-

ta pääpiirteissään. Tämän jälkeen esitetään lyhyt kuvaus kolmesta Venäjällä sijait-

sevasta asuntotuotantokohteesta ja pohditaan niiden rakentamisvaiheessa esiin 

tulleita ongelmia. Empirian analysointivaiheessa pohditaan avoimien haastattelui-

den ja kyselylomakkeen perusteella saatuja tietoja ja kootaan yhteen merkittä-

vimmät riskit.  

 

Tutkimuksen lopussa esitetään yhteenveto ja johtopäätökset, joissa kootaan yh-

teen tutkimuksen tulokset eli Oka Oy:n tytäryhtiönsä kautta Venäjällä harjoitta-

maan asuntotuotantoon kohdistuvia merkittävimpiä riskitekijöitä. Yhteenveto ja 

johtopäätökset -osiossa pohditaan myös jatkotutkimusten mahdollisuutta. 
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2 RISKIENHALLINTA 

 

Perinteisesti riskejä on tarkasteltu varsin suppeasta näkökulmasta. Yrityksen toi-

minnan perusteista ja tavoitteista lähtevää kokonaistarkastelua ei juuri ole tehty. 

Näkökulman laajentaminen tarjoaa kuitenkin kokonaan uusia visioita. Yrityksen 

strategisella tasolla suoritettu kokonaistarkastelu asettaa asiat oikeaan tärkeysjär-

jestykseen, jolloin esille saadaan yrityksen toimintaa uhkaavat riskit ja tätä kautta 

tarkastelun perspektiivi saadaan kohdistettua oikein. Riskien tarkastelun avulla 

voidaan myös löytää uusia mahdollisuuksia yrityksen toiminnan kehittämiseen.  

(Erola & Louto 2000, 7) 

 

Yritysten riskit saavat alkunsa moninaisista lähteistä. Maailmanlaajuiset ja moni-

mutkaiset talouksien väliset syy-yhteydet muodostavat merkittäviä riskejä sekä 

kansainvälisille että ainoastaan yhdessä maassa toimiville yrityksille. Esimerkkinä 

tästä ovat mm. 1980- ja 1990-luvuilla Neuvostoliitossa ja Venäjällä tapahtuneet 

mullistukset, joilla oli laajoja vaikutuksia Suomen vienti- ja tuontitoiminnan lisäk-

si myös yritysten arvoketjujen jäsenissä ja niiden sidosryhmissä. (Engblom 2003, 

11) Yhä useammin tulevaisuuteen kohdistuva epävarmuus koetaan enemminkin 

kauaskantoisten muutosten kuin lähiympäristön aiheuttamaksi (Kuusela & Olli-

kainen 1998, 28). 

 

Riskikäsityksen leviämisen kannalta 1990-luku on ollut keskeinen ajanjakso. 

1990-luvun selkein kehitystrendi oli erilaisten hallinta- ja johtamisjärjestelmien 

yleistyminen. Lisäksi laatu-, turvallisuus, ja ympäristöjärjestelmät tarjosivat sel-

keän mallin yrityksen riskienhallintatoiminnan organisointiin. (Räikkönen 2002, 

21) Riskit ja riskienhallinta ovat 2000-luvulla sekä monimutkaistuneet että koko-

naisvaltaistuneet. Riskit liittyvät tuotannon teknisten yksityiskohtien sijasta entistä 

enemmän yrityksen strategiaan, asiakkaiden ja sidosryhmien mielikuviin sekä 

yrityksen markkina-arvon säilyttämiseen. Riskit koetaan entistä vaikeammin en-

nakoitaviksi ja abstraktimmiksi. Riskityyppien erottelua ei pidetä enää järkevänä. 

yrityksen toiminnan kannalta vaan yrityksissä korostetaan entistä enemmän kaik-
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kien liiketoimintaan liittyvien riskien kokonaisvaltaisempaa huomioimista. (Räik-

könen 2002, 22)  

 

Nopeat teknologiset ja taloudelliset muutokset, yrityselämän kansainvälistyminen 

ja markkinoiden avautuminen ovat mullistaneet käsitystämme riskeistä perusteel-

lisesti (Kuusela & Ollikainen 1998, 28). Erola ja Louto (2000, 7-8) korostivat jo 

vuosituhannen vaihteessa, että yritysten tulisi aloittaa riittävän ajoissa varautumis-

suunnittelu mahdollisen globaalin pörssiromahduksen aiheuttamia suuria taloudel-

lisia vaikutuksia varten. Nyt kun globaali finanssikriisi on toteutunut yllättävällä 

voimalla ja lyhyellä aikavälillä, myös riskienhallintakysymys on erittäin ajankoh-

tainen.   

   

2.1 Riskin käsitteestä 
 
Käsitteenä riski on laaja ja moniulotteinen. Yleisesti ottaen riski mielletään sitä 

suuremmaksi, mitä vastenmielisemmäksi riski koetaan. (Rissa 1999, 68) Perusläh-

tökohtana riskin määritelmään kuuluu, että tapahtumaan tulee kytkeytyä epävar-

muutta. Mikäli tapahtuman tulos tai seuraus on täysin ennalta tiedossa, kyse ei ole 

riskistä.  (Juvonen et al. 2005, 7) Eräänlaisena tieteellisen riskin määrittämisen 

peruslähtökohtana pidetään Koganin ja Wallachin vuonna 1964 esittämää riskin-

määritelmää: ”Riski on kaksitahoinen, toisaalta se sisältää mahdollisuuden ja toi-

saalta vaaran aspektin”. Tieteellisestä näkökannasta katsottuna riskiin nähdään 

sisältyvän mahdollisuus myös jostakin hyvästä. (Juvonen et al. 2005, 8)  

 

Laurilan (1981, 21) mukaan riski on tappion uhka tai menetyksen mahdollisuus. 

Raivolan ja Kamppisen mukaan ”Erilaiset vaarat ovat ympäristön mahdollisia 

tapahtumia, jotka uhkaavat ihmistä tai ihmisen arvostamia asioita. Riskillä ym-

märretään vaaran määrän mittaa.” (ks. Engblom 2003, 15) Engblomin (2003, 15) 

mukaan riski määritellään useimmiten epäedullisen tapahtuman mahdollisuutena 

ja sen mittana. Helpin ja Paloheimon (2005, 27) mukaan riskillä tarkoitetaan ta-

loudellisen tappion mahdollisuutta. Myös Laurilan (1981, 21) mukaan ”Riski on 

epävarmuutta, joka liittyy taloudelliseen menetykseen”. 
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Yleisessä kielenkäytössä sanalla riski tarkoitetaan uhkaa tai vaaraa. Riskiin sisäl-

tyy ajatus siitä, että jotakin epäedullista voi tapahtua jollekin omaisuudelle, henki-

lölle itselleen tai toiselle henkilölle. (Juvonen et al. 2005, 7) Erolan ja Loudon 

(2000, 23) mukaan riskillä tarkoitetaan yleisesti ottaen mahdollisuutta menettää 

jotakin äkillisen tapahtuman johdosta ja tuon tapahtuman todennäköisyyttä. Kuu-

selan ja Ollikaisen (2005, 16) mukaan arkikielessä sanalla riski ilmaistaan onnet-

tomuuden mahdollisuuteen liittyvää varaa ja epätietoisuutta. 

  

Riski muodostuu kahdesta osa-alueesta: sekä riskin suuruudesta että sen todennä-

köisyydestä (Helppi & Paloheimo 2005, 27).  Lisäksi riskiin sisältyy kolme teki-

jää, jotka vaikuttavat riskin kokemiseen. Nämä ovat tapahtumaan liittyvä epävar-

muus, tapahtuman vakavuus ja laajuus sekä tapahtumaan liittyvät odotukset. (Ju-

vonen et al. 2005, 7) Erolan ja Loudon (2000, 23) mukaan riskin ominaispiirtei-

siin kuuluu sattumanvaraisuus ja satunnaisuus, mutta ei välttämättä aina ennalta-

arvaamattomuus, sillä riskin toteutumiseen voidaan myös varautua.  

 

2.2 Riskienhallinnan viitekehys 
 
Perinteisesti riskienhallinta on ymmärretty prosessina, jonka avulla on mahdollista 

torjua yritystä uhkaavia riskejä ja minimoida niiden aiheuttamia menetyksiä 

(Engblom 2003, 19; Suominen 2003, 27). Erolan ja Loudon (2000, 20) mukaan 

riskienhallinnan tehtävänä on analysoida ja selvittää tekijöitä, joilla saattaa olla 

vaikutusta yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa nyt ja tulevaisuudessa ja pyrkiä 

vaikuttamaan näihin tekijöihin. Riskienhallintaa ei ole määritelty kiinteästi ja yk-

siselitteisesti. (Engblom 2003, 19)  

 

Riskejä voidaan arvioida esimerkiksi tapaustutkimuksen avulla, kokemusperäises-

ti tai laskennallisesti. Riskin merkittävyys on riippuvainen yrityksen riskinkanto-

kyvystä. Tämän vuoksi riskinkantokyky onkin arvioitava ensin riskin merkittä-

vyyttä arvioitaessa. (Juvonen et al. 2005, 8-9) Riskinkantokyvyllä tarkoitetaan 

kykyä jatkaa normaalia toimintaa sellaisessakin tilanteessa, jossa riskin mukainen 
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epämiellyttävä vaihtoehto toteutuisi (Erola & Louto 2000, 23). Jaurin (1997, 12) 

mukaan yrityksen riskienhallinnan päätehtävänä onkin yrityksen toiminnan jatku-

vuuden turvaaminen. 

 

Riskienhallinnan perustavoite on hyvin laaja. Riskienhallinnan tavoitteena on 

välttyä liian suurilta riskeiltä ja havaita muuttuneiden olosuhteiden seurauksena 

syntyneet uudet yrityksen toimintaa mahdollisesti uhkaavat riskit. Tämän perus-

tehtävän lisäksi riskienhallinnan tavoitteena on yritystoiminnan ohjaaminen kohti 

parempia päätöksiä, joissa on varauduttu riskeihin. Riskienhallinnan avulla yrityk-

sessä voidaan paremmin tunnistaa riskien toteutumisen uhka, hallita toteutuvia 

riskejä ja näistä johtuvia kriisitilanteita, varmistaa toiminnan jatkuvuus sekä nopea 

palautuminen kriisin jälkeen normaalitilaan. Riskienhallinnan avulla voidaan 

myös paremmin hallita kriisitilanteiden johtaminen ja toteuttaa ns. due diligence -

periatteetta1 yrityksen johtamisessa. Banham on todennut, että yritykset jotka tar-

kastelevat riskejä kokonaisuutena, pystyvät tekemään parempia riskejä koskevia 

suojautumispäätöksiä. (Engblom 2003, 19, 41) 

 

Riskienhallinnan investoinnit tulee mitoittaa riskien koon mukaan, sillä kaikkien 

riskien hallitseminen ei ole järkevää (Engblom 2003, 20) Riskiltä suojautumisen 

hinta vaihtelee riippuen riskityypistä, riskin kestosta ja riskin laadusta. On myös 

muistettava, että kaikilta riskeiltä ei voida suojautua. (Helppi & Paloheimo 2005, 

33) Riskienhallinnan perusajatuksena onkin löytää riskien hallintaan sijoitettujen 

resurssien ja niiden toteutumisesta aiheutuvien seurausten kustannusoptimi. Jos 

riskienhallintaa ei sijoiteta resursseja, riskitapahtumista aiheutuvat kustannukset 

ovat usein suurempia. Toisaalta jos riskienhallintaan sijoitetaan tarpeeksi resursse-

ja, riskitapahtumista aiheutuvat kustannukset saadaan minimoitua. On kuitenkin 

muistettava, että lainsäädäntö saattaa asettaa minimivaatimuksia riskienhallinnal-

le. (Engblom 2003, 20) 

 

                                                 
1 Yrityksen hallituksen ja toimitusjohtajan kannalta on erittäin tärkeää, että jälkeenpäin on mahdol-
lista todeta vastuuhenkilöiden toimineen kykynsä mukaisesti ja vilpittömin mielin. Tämän ns. due 
diligence -periaatteen edellytyksenä on että yrityksessä on ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin va-
hinkojen estämiseksi ja niiden vaikutusten minimoimiseksi. (Erola & Louto 2000, 43) 
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Hallikas et al. (2002, 61) mukaan riskienhallintaprosessi on yritysjohdon päätök-

sentekoväline, jolla tunnistettuja riskejä ja niiden vaikutuksia arvioidaan ja jonka 

avulla valitaan kutakin riskitekijää parhaiten vastaavat riskinhallintakeinot.  

 

Riskienhallintaprosessin voidaan määritellä muodostuvan viidestä osavaiheesta:  

1. riskien tunnistaminen;  

2. riskien suuruuden arvioiminen; 

3. riskien hallintakeinojen valinta; 

4. riskienhallinnan organisoiminen;  

5. riskien seuranta. 

(Engblom 2003, 20; Hallikas et al. 2002, 61; Helppi & Paloheimo 2005, 28; Suo-

minen 2003, 31)  

 

Riskien tunnistamisella tarkoitetaan sellaisten potentiaalisten riskitapahtumien 

löytämistä, joilla on toimijan kannalta merkitystä. Arviointivaiheessa riskin suu-

ruus selvitetään esimerkiksi tapahtumien todennäköisyyksien ja seurausten relaa-

tiona. Termillä riskianalyysi tarkoitetaan sekä riskien tunnistamista, että niiden 

suuruuden arviointia. Tapahtumaseurauksiin liittyvät todennäköisyydet pyritään 

määrittelemään todennäköisyyksien perustuvassa riskianalyysissa. Todennäköi-

syyksien selvittäminen on kuitenkin paljolti riippuvainen siitä, minkälaista tietoa 

analyysin suorittajalla on käytettävissään. (Engblom 2003, 20–21) 

 

Kun yrityksen toiminnan kannalta olennaiset riskit on tunnistettu ja niiden suu-

ruutta arvioitu, tulee tehdä niiden hallintaan liittyviä päätöksiä (Engblom 2003, 

21). Riskienhallinnan menetelmiä ovat mm. riskien pienentäminen, siirtäminen, 

välttäminen, jakaminen ja omalla vastuulla pitäminen (Engblom 2003, 21; Suo-

minen 2003, 98). Riskien pienentämisellä tarkoitetaan riskitapahtumien seurauk-

siin tai todennäköisyyksiin vaikuttamista. Riskien välttämisessä toiminta suunna-

taan siten, että riski poistuu kokonaan toimijan riskikentästä. Esimerkiksi sopi-

musteitse riskejä voidaan siirtää toiselle osapuolelle, joko kokonaan tai osittain. 

Hajauttamalla voidaan jakaa riskejä. Perinteisesti hyvä esimerkki tästä on ollut 

osakesalkun hajauttaminen sisällyttämällä salkkuun monen eri yrityksen osakkei-
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ta. (Engblom 2003, 21) Käynnissä oleva globaali talouskriisi on kuitenkin osoitta-

nut, että sijoitussalkun hajauttamisellakaan ei voida varautua salkun arvon laskuun 

sellaisessa tilanteessa, jossa pörssikurssit laskevat voimakkaasti maailman laajui-

sesti samaan aikaan. Tämän on yksi osoitus siitä, että riskikenttä muuttuu jatku-

vasti ja riskienhallintaan tulee jatkuvasti etsiä uusia keinoja. Jos riskin suuruus ja 

riskinkantokyky sitä edellyttävät, myös riskin omalla vastuulla pitäminen voidaan 

tietyissä tilanteissa katsoa järkeväksi (Engblom 2003, 19–21).  

 

2.2.1 Riskien tunnistaminen ja arvioiminen 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa Oka Oy:n tytäryhtiönsä kautta har-

joittaman asuntotuotannon venäläisessä toimintaympäristössä kohtaamia merkit-

tävimpiä riskitekijöitä. Riskien tunnistamisen avulla pyritään löytämään sellaiset 

riskitekijät, joilla on vaikutusta yhtiön toimintaan. Suomessa rakennusalan riski-

kenttä tunnetaan paremmin kuin Venäjällä. Työn avulla yritetään löytää sellaiset 

riskit, joilla on yleisellä tasolla toimijan kannalta suurempi merkitys Venäjällä 

harjoitettavassa tuotannossa kuin Suomessa harjoitettavassa tuotannossa.  

 

Riskienhallinnan toinen vaihe eli riskin suuruuden arviointi on työn puitteissa 

ongelmallista. Riskin suuruus on riippuvainen riskin todennäköisyydestä ja riskin 

toteutumisesta aiheutuvista seurauksista. Rakennusala on yleisesti ottaen projekti-

luontoista toimintaa. Projektien ominaispiirteet eroavat kuitenkin toisistaan, min-

kä vuoksi jonkin projektin osalta tietty riski koetaan suuremmaksi kuin jonkin 

toisen projektin kohdalla. Riskien todennäköisyyttä ja riskin toteutumisesta aiheu-

tuvia seurauksia tulisi arvioida projektikohtaisesti.  

 

Tässä työssä riskien merkittävyyttä arvioidaan kuitenkin yleisellä tasolla venäläi-

sen ja suomalaisen toimintaympäristön relaationa, minkä vuoksi seuraavassa esi-

tettyjen riskienhallintateorioiden täysin suora soveltaminen empiirisessä osiossa ei 

ole mahdollista. Arviointi perustuu Venäjän liiketoimintaympäristöstä kokemusta 

omaavien henkilöiden näkemyksiin. Kuten edellä todettiin, riskienhallintaa ei ole 
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määritetty yksiselitteisesti mikä mahdollistaa erilaisten ja sovellettujen menetel-

mien käytön.  

 

Riskitekijöiden projektikohtainen arviointi on tarkoitus jättää yritysjohdon tehtä-

väksi, kuten myös riskienhallinnan kolme viimeistä vaihetta, joita ovat riskien 

hallintakeinojen valinta, riskienhallinnan organisoiminen ja riskien seuranta. Työn 

puitteissa voidaan antaa ainoastaan sysäys riskienhallinnan ajattelutapaan, minkä 

jälkeen tulee aloittaa jatkotyö, jossa asiaa kehitetään pidemmälle (Kaarlela 2009). 

Seuraavassa esitetty teoria kuvaa riskienhallinnan kahden ensimmäisen osavai-

heen riskien tunnistamisen ja riskien suuruuden arviointia. Teoriaosuudessa anne-

taan myös alkusysäys sille kuinka kohdeyrityksen riskienhallintatyökalua olisi 

mahdollista lähteä kehittämään. 

 

Riskienarviointimalleja on olemassa useaa eri tyyppiä. Arviointimallin tulisi olla 

riittävän selkeä ja yksinkertainen, sen tulisi olla helposti kommunikoitavissa eri 

henkilöstöryhmien kesken ja sen tulisi tukea strategista ajattelua ja päätöksente-

koa, auttaa päätöksenteon priorisoinnissa ja tukea ryhmätyöskentelyä. (Hallikas et 

al. 2002, 46) 

 

Riskien arviointi voidaan karkeasti jakaa objektiiviseen ja subjektiiviseen riskien 

arviointiin. Objektiivinen arviointi perustuu havaittuihin tapahtumiin, joita koske-

vaa tietoa on mahdollista saada esimerkiksi yrityksen toiminnanohjausjärjestel-

mästä. Tietoa on tietyissä tapauksissa mahdollista saada myös yrityksen reaalipro-

sesseja mittaamalla. Tällöin tehdyistä havainnoista tuotetaan dataa, jota analysoi-

malla riskin todennäköisyys voidaan selvittää tapahtumatiheyden perusteella. 

(Hallikas et al. 2002, 47) 

 

Subjektiivinen arviointi sen sijaan perustuu puhtaasti asiantuntijoiden arvioihin. 

Yrityksen toimintaympäristöön sisältyy paljon epävarmuutta, jota ei joko pystytä 

mittaamaan tai sen mittaaminen muodostuisi niin monimutkaiseksi ja työlääksi, 

ettei sen mittaaminen olisi enää järkevää. Subjektiivinen arviointi perustuu sekä 

asiantuntijan kokemukseen että asiantuntijan näkemykseen perustuvaan näyttöön 
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yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä. Subjektiivinen arviointi voidaan suorittaa 

joko numeerisesti tai laadullisten asteikkojen avulla. Joskus riskitapahtumien ar-

vioimiseen riittää suuntaa antava arvio, jotta päätöksiä olisi mahdollista tehdä ja 

priorisoida. (Hallikas et al. 2002, 47–48) Tämä työ pohjautuu puhtaasti subjektii-

visiin näkemyksiin.   

 

Arvioitaessa liiketoimintaan liittyviä riskejä huomiota tulee kiinnittää aikaväliin, 

jolla mahdollisia riskitapahtumia arvioidaan. Liiketoimintaympäristön muutos-

vauhdilla on suuri vaikutus siihen kuinka usein riskejä tulisi arvioida, jotta niihin 

voitaisiin varautua. (Hallikas et al. 2002, 48) Globaalin talouskriisin seurauksena 

liiketoimintaympäristö on Venäjällä muuttunut erittäin nopeasti. 

 

Jotta riskejä pystytään hallitsemaan, vertailemaan ja priorisoimaan, niitä tulee 

pystyä myös mittaamaan. Riskin esiintymistodennäköisyys ja riskin toteutumises-

ta aiheutuva seuraus ovat riskin keskeiset osatekijät ja niitä molempia tulee voida 

mitata erikseen. Riskin osatekijöiden mittaamisessa voidaan molempien tekijöiden 

osalta käyttää esimerkiksi viisiportaista asteikkoa. (Hallikas et al. 2002, 47) 

 

Hallikas et al. (2002, 48) esittää taulukossa 1 mallin, jonka mukaan riskien seura-

uksia voidaan arvioida viisiluokkaisen asteikon avulla.  

 

Taulukko 1. Riskien seurausten arviointiasteikko 

Vaikutusluokka Tulkinta 
1 Ei vaikutusta Riski on koko yrityksen kannalta ajateltuna merkityksetön 

2 Pieni vaikutus Pienehköjä yksittäisiä menetyksiä 

3 Kohtalainen vaikutus Lyhyellä aikavälillä vaikeuttaa yritysten toimintaa,  
liikevaihtoon verrattuna menetysten arvo on kohtalaisen pieni 

4 Vakava vaikutus Vaikeuttaa pitkäaikaisesti ja huomattavasti yrityksen toimintaa,  
liikevaihtoon verrattuna menetysten arvo on suuri 

5 Katastrofaalinen vaikutus Saattaa aiheuttaa yrityksen toiminnan loppumisen 

 

Riskien seurauksia arvioitaessa on hyvä palauttaa ensin mieleen joko omassa tai 

muissa kilpailevissa yrityksissä sattuneet riskitapahtumat. Menetyksiin liittyviä 

keskeisiä seurauksia riskien toteutumisessa ovat taloudelliset seuraukset ja aineet-

tomat seuraukset, kuten esimerkiksi myöhästymiset, luottamus ja maine, jotka 
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voivat lopulta aiheuttaa taloudellisia menetyksiä, vaikka niitä ei voidakaan suo-

raan mitata rahassa. Vaikutusten rahallinen arviointi on mahdollista suhteuttaa 

esim. yrityksen liikevaihtoon, jolloin vaikutusten arviointi helpottuu. (Hallikas et 

al. 2002, 48) 

 

Riskitapahtumien esiintymismahdollisuuden vertailu voidaan Hallikkaan et al. 

(2002, 49) mukaan tehdä taulukossa 2 esitetyllä tavalla. 

 

Taulukko 2. Riskien esiintymismahdollisuuden arviointiasteikko 

Mahdollisuus Tulkinta 

1 Erittäin pieni Hyvin harvinainen tapahtuma 

2 Pieni Tapahtuman esiintymisestä on olemassa epäsuoraa näyttöä  
ja vastaavia tapahtumia on joko joskus voinut esiintyä  
tai niiden esiintyminen on ollut lähellä 

3 Kohtalainen Tapahtuma tai vastaavan kaltainen tapahtuma on joskus  
esiintynyt omassa tai muissa yrityksissä  

4 Suuri Tapahtuma on esiintynyt silloin tällöin 

5 Erittäin suuri Tapahtuma toistuu usein 

 

Yrityksen toimintaympäristön arviointi on tärkeä osa mahdollisuusarviointia. Yri-

tyksen lähitoimintaympäristön lisäksi huomiota tulisi kiinnittää potentiaaliseen 

toimintaympäristöön, joka muodostuu potentiaalista asiakkaista, potentiaalisista 

kilpailijoista, potentiaalisista toimittajista ja potentiaalisista kumppaneista, joiden 

tunnistaminen vaikuttaa suuresti havaittujen riskien hallintaan. Trendit, teknologi-

set näkymät ja toimialan kehitysnäkymät, ovat myös arvokasta evidenssiä. Mah-

dollisuuksien arviointia auttaa ns. ”heikkojen signaalien” tunnistaminen ja niiden 

jatkuva seuranta, mikä auttaa varautumaan mahdollisiin tapahtumiin jo ennalta 

käsin. (Hallikas et al. 2002, 49) 

 

Riskien arviointimalli voidaan Hallikkaan et. al. (2002, 50) mukaan rakentaa tau-

lukossa 3 kuvatulla tavalla. Taulukossa 3 jokaiselle riskitapahtumalle on annettu 

arvio sekä riskitapahtuman aiheuttamasta vaikutuksesta että tapahtuman esiinty-

mistodennäköisyydestä aikaisemmin esitettyjen arviointiasteikkojen mukaisesti. 

(Hallikas et al. 2002, 49) 
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Taulukko 3. Riskien arviointimalli 

 

Seuraukselle ja todennäköisyydelle annetut arvot heijastavat arvioijan mielikuvaa 

tapahtuman evidenssistä. Tämän mallin avulla saatua mielikuvaa tulee usein tar-

kentaa sanallisten ilmauksien avulla eli ns. kvalitatiivisella kuvauksella. On huo-

mattava, että riskiarvioinnissa, joka suoritetaan edellä esitetyiden tekniikoiden 

mukaisesti, päämääränä on tavallaan alustava ja suhteellinen arviointi. Tämän 

arvioinnin tarkoituksena onkin löytää riskitekijät, jotka vaativat tarkempaa arvi-

ointia. (Hallikas et al. 2002, 50) 

 

Riskien priorisointi on tärkeä osa riskien arviointia. Priorisoinnin tarkoituksena on 

etsiä ne tekijät, jotka vaativat tarkempaa selvitystä tai mahdollisia jatkotoimenpi-

teitä. Riskien arvioinnin on tuettava priorisointiprosessia. Kuvassa 1 riskit esite-

tään kahden riskikomponentin, seurauksen ja todennäköisyyden, avulla. Kuvassa 

riskien merkittävyys kasvaa oikealle yläviistoon mentäessä. (Hallikas et al. 2002, 

51) 
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Kuva 1. Esimerkki riskien esitystavasta 

 

Epävarma tapahtuma/tapahtuman syy Seuraus Todennäköisyys 
Asiakasyrityksessä tapahtuvat omistusmuutokset 2 4 
Asiakas ostaa pienemmältä toimittajajoukolta 3 2 
Suurempien toimituskokonaisuuksien aikaan saaminen 2 3 
Asiakas vaatii kansainvälisyyttä 1 1 
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Juvonen et al. (2005, 8-10) esittävät riskin perinteisestä matemaattisesta määri-

telmästä johdetun tavan priorisoida riskejä ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen. Pe-

rinteisesti riski määritellään todennäköisyydestä ja epävarmuudesta muodostuvak-

si: vuusriskinvakasyystodennäköiRiski *= (Juvonen et al. 2005, 8; Suominen 

2003, 10). Perinteiseen riskin määritelmään sisältyy kuitenkin yksi selkeä puute. 

Määritelmän avulla ei voida arvioida mihin riskeistä ensisijaisesti tulisi varautua. 

Riskejä ei siis voi määritelmän avulla asettaa tärkeysjärjestykseen. Määritelmässä 

riskin merkittävyys ja riskin todennäköisyys ovat samanarvoisia asioita vaikka 

asia ei ole niin. Yleisesti ottaen jos riski on erittäin merkittävä (5), riski uhkaa 

yrityksen olemassaoloa, sen todennäköisyys on pieni (1). Sen sijaan jos riskin 

vakavuus on merkityksetön (1), riskin mahdollisesta toteutumisesta aiheutuu vain 

pieni taloudellinen menetys (5). Malli antaa molemmissa tapauksissa saman lop-

putuloksen (5).   (Juvonen et al. 2005, 9)  

 

Riskien arviointiin on olemassa kehittyneempi laskukaava, joka huomioi myös 

riskin merkittävyyden. Riskin merkittävyys on painottamisen arvoinen asia, koska 

riskienhallintatyössä huomiota tulee kiinnittää ensisijaisesti seurausten vakavuu-

teen. Seurausten vakavuudella on riskienhallintatyössä todennäköisyyttä suurempi 

painoarvo, koska riskin seurausten vakavuus on aina merkittävämpi tekijä kuin 

riskin toteutumisen todennäköisyys. Rasmussenin riskien määritelmä on muotoa 

vakavuussyystodennäköiRiski *= . Kaavan avulla saatu tulo on nimeltään ris-

kiarvo. Riskiarvot ovat eri riskeille laskettuna vertailukelpoisia. Riskiarvojen las-

kemisen avulla on mahdollista selvittää, mitkä riskit ovat uhkana yrityksen toi-

minnan jatkuvuudelle. (Juvonen et al. 2005, 10) Taulukossa 4 esitetään Juvosen 

et. al. (2005, 10) kehittämä riskiarvotaulukko. 

 

Taulukko 4. Riskiarvon ilmaisema uhka yrityksen toiminnan jatkuvuudelle 

 

Riskiarvo Uhka yrityksen toiminnan jatkuvuudelle 

<10 Merkityksetön riski 

10–20 Kohtalainen riski 

20< Merkittävä riski 



   19 
  
  
 

2.3 Riskien ja riskienhallinnan erityispiirteet rakennusalalla 
 
Rakennusteollisuuteen liittyy paljon enemmän riskejä ja epävarmuutta kuin mo-

niin muihin teollisuuden aloihin. Rakennusprojektin läpivienti ensimmäisestä kus-

tannusarviosta kohteen käyttöönottoon on monimuotoinen prosessi, joka vaatii eri 

ihmisiltä hyvin erilaisia taitoja, kiinnostusta ja laaja-alaista yhteistyötä. Lisäksi 

projektin läpivientiin sisältyy monia ulkoisia, kontrolloimattomia tekijöitä. (Fla-

nagan & Norman, 1993, 1) 

  

Usein projektin ajatellaan kulkevan tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Rakenta-

miseen liittyy kuitenkin paljon myös epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi olisi hy-

vä pysähtyä pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja, jotka saattavat mennä pieleen pro-

sessin aikana. Näin pohdittuja vaihtoehtoisia lopputulemia voidaan käyttää hyväk-

si riskienhallinnassa. (Flanagan & Norman, 1993, 5, 17) 

 

Riski suhteutuu odotettavissa olevaan tuottoon. Mitä suurempi on osapuoleen 

kohdistuva riski, sitä suurempi on myös tuotto-odotus. Rakennusprojektin riskit 

liittyvät yhteen tai useampiin seuraavista: 

• epäonnistuminen kustannusten budjetoinnissa, niiden ennustamisessa ja 

arvioinnissa tai tarjouksen laskennassa ja teossa; 

• epäonnistuminen ajan käytössä, joko hyväksymisten, suunnittelun, raken-

tamisen tai projektin hallussapidon osalta; 

• epäonnistuminen vaaditun laadun, toimivuuden, käyttötarkoituksen ja tur-

vallisuuden tuottamisessa sekä ympäristönäkökohtien huomioimisessa. 

Useimmissa tapauksissa epäsuotuisan tapahtuman seuraus on taloudellinen mene-

tys. (Flanagan & Norman, 1993, 8, 17) 

 

Rakennusprojekteissa riski kohdistuu pääosin urakoitsijaan ja asiakkaaseen. Va-

kuutusyhtiöön puolestaan kohdistuu pieni todennäköisyys sellaisesta riskistä, ku-

ten tulipalosta, joka toteutuessaan aiheuttaa suuria vaikutuksia. Lisäksi kansainvä-

listen investoijien kannalta valuuttojen vaihteluihin liittyy merkittäviä riskejä. 

Ennen kansainvälisen investointipäätöksen tekoa investoijien tulee aina kiinnittää 

huomiota valuuttakurssiriskiin. Inflaatio on urakoitsijan vaikutusmahdollisuuksien 
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ulkopuolella oleva riski. Siihen voidaan kuitenkin varautua lisäämällä hintoihin 

riskipreemio. (Flanagan & Norman, 1993, 16–18) 

 

Rakennusalalle on tyypillistä myös projektien erilaisuus. On hyvin harvinaista, 

että tultaisiin toteuttamaan kaksi samanlaista kohdetta. Projektit ovat luonnostaan 

erilaisia, minkä vuoksi jokaiseen projektiin kohdistuvia riskejä tulisi arvioida erik-

seen. Vakavimmat riskeistä aiheutuvat vaikutukset rakennusalalla ovat epäonnis-

tuminen kustannusten hallinnassa, aikataulun hallinnassa, määritetyn laadun tuot-

tamisessa tai operaation hallinnassa, omaisuudelle tulvan tai tulipalon seurauksena 

aiheutunut vahinko sekä työntekijän vaillinaisista työolosuhteista johtuva louk-

kaantuminen. (Flanagan & Norman, 1993, 8-9, 49) 

 

Flanagan ja Norman (1993, 54) jakavat kuvassa 2 rakennustoiminnan riskit riskin 

laajuuden ja syyn mukaan neljään luokkaan. Kuvassa riskin laajuus ja syy suhteu-

tuu sille merkittyyn pinta-alaan. Kuvan 2 mukaisesti rakennustoiminnan osalta 

merkittävimmät riskit johtuvat toimintaympäristöstä ja rakennusteollisuudesta ja 

markkinoista. Sen sijaan kuvion perusteella yrityksen toimintakulttuuriin, projek-

tisalkkuun ja resursseihin sekä rakennushankkeeseen ja työntekijöihin kohdistuvat 

riskit eivät ole aivan yhtä huomattavia. 

 

 

Kuva 2.  Rakennustoiminnan riskit jaoteltuna riskin laajuuden ja syyn mukaan 

(Flanagan & Norman, 1993, 54) 

Toimintaympäristö 

Rakennusteollisuus ja markkinat 

 

Yrityksen toimintakult-
tuuri, projektisalkku ja 

resurssit 

 
Rakennushan-
ke, yksittäiset 
toimihenkilöt 
ja muut työn-

tekijät 
 



   21 
  
  
 

 

Toimintaympäristö vaikuttaa kaikkiin organisaatioihin. Yleisesti ottaen toimin-

taympäristöön liittyvät riskit voidaan jakaa kahteen osaan, joista ensimmäinen 

vaikuttaa fyysiseen ympäristöön ja toinen poliittiseen, sosiaaliseen ja taloudelli-

seen ympäristöön. Fyysinen ympäristö käsittää sää- ja muista luonnonolosuhteista 

aiheutuvat riskit ja niillä voi toteutuessaan olla valtava vaikutus rakennusproses-

siin. Fyysistä ympäristöriskiä on mahdoton kontrolloida, mutta sen mahdollisesti 

aiheuttamia vaikutuksia voidaan yrittää lieventää. Työt voidaan esimerkiksi suun-

nitella suoritettavaksi silloin kun suotuisten sääolosuhteiden todennäköisyys on 

suuri.   Poliittisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta toimintaympäristöstä johtuvat 

riskit ovat osittain kontrolloitavissa. Taloudellinen ja sosiaalinen ympäristö on 

hallituksen kontrollissa, mutta eri teollisuuden aloilla on mahdollisuus vaikuttaa 

niihin. Kuitenkin yhdellä yrityksellä tai yksilöllä yksinään ei juuri ole valtaa näis-

sä asioissa. Toimintaympäristöstä aiheutuvia riskejä ei voi jättää huomiotta vaan 

riskille altistumisen vaikutuksia ja mahdollisia seurauksia tulee arvioida jatkuvas-

ti. (Flanagan & Norman, 1993, 54–55) 

 

Rakennusteollisuuteen ja markkinoihin liittyvät riskit vaikuttavat koko teollisuu-

den alaan. Tällainen riski voi olla esimerkiksi kaikkien rakennustyöntekijöiden 

lakko. Teollisuusmaissa rakennusteollisuus noudattaa oligopolistista mallia, jolle 

on tyypillistä se, että markkinoilla on vain vähän suuria yhtiöitä ja paljon pieniä 

yrityksiä. Yleisesti ottaen suuret yhtiöt arvioivat riskejään paljon systemaattisem-

min kuin pienet yritykset. Kaikki yritykset pyrkivät myös säilyttämään markkina-

asemansa, mikä tarkoittaa sitä, että niiden tulee jatkuvasti arvioida kilpailutilan-

netta ja hintatasoa. Kaikki rakennusalan yritykset ovat markkinariskin subjekteja, 

mutta koska yritykset ovat toisistaan riippuvaisia yhden, varsinkin suuren yrityk-

sen, toiminta vaikuttaa muiden yritysten toimintaan. (Flanagan & Norman, 1993, 

55–56) 

 

Jokainen yhtiö operoi markkinoilla ja yhtiöillä on aina tietyllä hetkellä tietty mää-

rä projekteja projektisalkussaan. Yrityksen toimintakulttuuriin ja resursseihin sekä 

projektisalkkuun liittyvät riskit linkittyvät toisiinsa, koska yhtiön täytyy kantaa 
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riskipitoisesta projektista mahdollisesti aiheutuvat seuraukset. Tästä johtuen riski-

strategia määritellään yritystasolla. Monet yhtiöt perustavat kuitenkin erillisiä yh-

tiöitä eri projekteille, jotta voisivat välttää ja hallita liiallista altistumista riskeille. 

(Flanagan & Norman, 1993, 56)  

 
Monet riskit on helpointa tunnistaa toimihenkilö ja työntekijätasolla. Tällä tasolla 

rakennushankkeen nähdään koostuvan sadoista toimista ja osioista. Tällä tasolla 

työskentelevillä henkilöillä on käytännöllistä arkipäivän ymmärrystä riskeihin 

liittyen. Riskienhallintajärjestelmää tulisikin voida käyttää kaksisuuntaisesti: sekä 

ylhäältä alas että alhaalta ylös. (Flanagan & Norman, 1993, 56) 

 

Klemetti (2006) on tutkinut riskienhallintaa rakennusprojektin yhteistyöverkostos-

sa. Klemetin mukaan rakentamiseen liittyvästä riskienhallinnasta on tehty useita 

tutkimuksia, joissa rakennushankkeita kuvataan erityisen riskipitoisiksi projek-

teiksi, joihin kohdistuu epävarmuutta useasta eri lähteestä. Rakennushankkeisiin 

kohdistuvien riskien määrää voitaisiin vähentää yhteistyössä tehtävien riskienhal-

linta käytäntöjen avulla. (Klemetti 2006, 106)   

 
Huolimatta useista rakennusalan riskienhallintaa käsittelevistä tutkimuksista, 

malleista ja jopa menestyksekkäistä esimerkeistä, jotka tähdentävät 

riskienhallinnan tärkeyttä, rakennusala ei ole kiinnostunut niiden käytöstä. 

Riskienhallintakäytännöt eivät ole niin laajassa käytössä rakennusalalla kuin ne 

teoreettisesti voisivat olla ja yhteistyötä riskienhallintaan liittyen ei 

rakennusprojektien yhteistyöverkostoissa juuri harjoiteta. Yhteistyön avulla 

riskienhallinnassa voidaan kuitenkin saavuttaa monia etuja. Yhteistyö saattaa 

tuoda enemmän riskejä riskienhallintaprosessin käsiteltäväksi ja se voi paljastaa 

ongelmat aiemmin, jolloin niihin on mahdollista varautua koko verkostossa 

aiemmin. (Klemetti 2006, 107–108)  

 
Pääasialliset syyt siihen että riskienhallinta ei ole rakennushankkeiden yhteistyö-

verkostoissa laajassa käytössä ovat ensinnäkin heikko tietämys riskienhallinnasta 

ja sen tuomista eduista. Oppimista jo aikaisemmin toteutetuista projekteista ei 

juuri esiinny, sillä hiljainen tieto ei siirry ketjussa eteenpäin. Toiseksi ala on pit-
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kään luottanut vanhoihin käytäntöihinsä vahvasti keskitetyistä yhteistyömalleista, 

joiden odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Kolmanneksi rakennusalalla on 

vahva hintakilpailu, joka tekee kaikki pitkäkestoiset investoinnit ja yhteistyösuh-

teet hankaliksi. Yhteistyösuhteita on alalla vain henkilötasolla, mutta ei niinkään 

yritystasolla. Rakennusalan liiketoimintakäytäntöjä ja työtapoja on vaikea muut-

taa, sillä ne ovat vallinneet alalla jo pitkään. (Klemetti 2006, 108) 

 

2.4 Tutkimuksia ja näkökulmia Venäjän riskikenttään liittyen 
 
Venäjän entinen ensimmäinen varapääministeri Boris Nemtsov on todennut, että 

käytännöllisesti katsoen riski on kaikilta osin osa elämää Venäjällä. Se on saman-

aikaisesti sekä kauheaa, että mielenkiintoista ja kiinnostavaa (Aleshin 2001, 207) 

 

Aleshin (2001) on tutkinut kansainvälisten projektien riskienhallintaa Venäjällä 

1990-luvun lopussa. Aleshin mukaan Venäjällä toteutettaville kansainvälisille 

projekteille on luonteenomaista liiketoimintaympäristöstä johtuen suuret riskit ja 

korkea epävarmuusaste, mikä johtuu sekä markkinainfrastruktuurin että kokemuk-

sen ja osaamisen puutteesta venäläisessä toimintaympäristössä toimimisessa. Pro-

jektin ulkomaalaisilla ja venäläisillä osapuolilla ei ole luotettavaa ja täydellistä 

tietoa projektin toteutukseen liittyvistä riskeistä Venäjällä. (Aleshin 2001, 207) 

 

Käytännössä Venäjälle suuntautuvien projektien toteutuksessa ei ole selkeää nä-

kemystä siitä, minkä tyyppisiä ovat projektin täytäntöönpanoon liittyvät riskit eikä 

siitä millä tavoin riskit vaikuttavat projektiin. Erityisesti riskien todennäköisyyttä 

ja mahdollisten negatiivisten vaikutusten suuruutta on vaikea arvioida. Näkemys 

puuttuu myös siitä, mitkä riskit ovat projektin kannalta kaikkein vaarallisimpia, 

missä määrin riskien seurauksia on mahdollista vähentää sekä siitä minkä kaltaisia 

suojausmekanismeja tulisi ottaa käyttöön. (Aleshin 2001, 208) 

 

Nämä seikat johtavat ristiriitaiseen ja epätarkkaan projektin todellisen tilan arvi-

ointiin. Uudet ulkomaalaiset Venäjän markkinoilla aloittavat yritykset altistuvat 

suuremmille ja useammille riskeille kuin venäläiset kanssa kilpailijansa. Hanka-
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luuksia aiheuttavat erityisesti puutteet tuotannon olosuhteiden ja kulttuurin tunte-

muksessa, huono venäläisen lainsäädännön, standardien ja sääntelyn tuntemus, 

huonosti toimivat organisaatioperiaatteet, paikallisten materiaalien käyttö, työsuo-

ritukset ja kielitaito. (Aleshin 2001, 208)   

 

Venäjän talousjärjestelmän erityispiirteitä sekä maan merkitystä Suomelle kuvaa 

Olluksen (2008) laatima Venäläinen kapitalismi ja Suomi -raportti. Raportin mu-

kaan on viisi seikkaa, jotka luonnehtivat Venäläistä kapitalismia. Ensinnäkin Ve-

näjä on valtava maa, jossa on 11 aikavyöhykettä. Toiseksi maan taloudessa on yhä 

näkyvissä historiallinen taakka neuvostoliiton aikakaudesta johtuen. Kolmanneksi 

Venäjä on luonnonvaratalous tyypillisine ongelmineen. Neljänneksi Venäjän talo-

utta vaivaa inertia, joka tarkoittaa taipumusta vastusta muutosta, joka on osittain 

seurausta maan valtavista luonnonvaroista saatavista tuotoista. Viides haaste on 

Venäjän eristäytyneisyys muusta maailman taloudesta maan keskeisestä maantie-

teellisestä sijainnista huolimatta. (Ollus 2008, 13)  

 

Suomalaisen investoijan näkökulmasta Venäläisen kapitalismin erityispiirteet 

merkitsevät entistä suurempaa riskiä. Toisaalta Venäjän markkinat saattavat tarjo-

ta Suomelle huomattavasti nykyistä laajempia yhteistyömahdollisuuksia, jos vain 

osataan toimia oikein. Selkeitä ohjeita siihen, miten suomalaisten yritysten tulisi 

Venäjän talouden suhteen toimia, on kuitenkin mahdoton antaa. Taloudellinen 

integraatio Venäjän kanssa ei tule olemaan lineaarinen vaan vuorovaikutteinen ja 

polveileva prosessi. Suomalaiset osapuolet voivat parantaa menestymismahdolli-

suuksiaan tässä prosessissa tunnistamalla keskeiset haasteet riittävän aikaisin ja 

hakemalla ratkaisuja tarpeen mukaan myös yhdessä. (Ollus 2008, 103–104) 

 

Finpron maaliskuun 2009 maaraportissa kuvataan myös Venäjän markkinoiden 

riskejä ja uhkia, joita raportin mukaan ovat finanssikriisin negatiiviset vaikutuk-

set, korkea inflaatio, suurempien investointihankkeiden esteenä oleva riittämätön 

investointi- ja omistussuoja, pankkisektorin ja rahoitusjärjestelmän kehittymättö-

myys, kuljetusinfrastruktuurin kehittymättömyys, korruptio ja byrokratia, lainsää-

dännön keskeneräisyys sekä negatiivinen demografiakehitys. (Spiridovitsh 2009, 
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7) Näiden lisäksi syksyllä 2008 Rakentaminen on Suomen valtti Venäjällä -

seminaarissa esiintyneen YIT Lentekin toimitusjohtajan Juha Vätön (2008) mu-

kaan markkinariskejä Venäjällä rakennusalan näkökulmasta ovat pula osaavasta 

ammattitaitoisesta henkilökunnasta, kustannustason nousu sekä sopimukset maan 

hankintaan liittyen. Lisäksi öljyn hintakehitys sekä devalvaatio vaikuttivat Vätön 

mukaan selkeästi riskitekijöiltä lokakuussa 2008. Seuraavassa luvussa keskitytään 

tarkemmin venäläisen toimintaympäristön piirteisiin.  
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3 VENÄJÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 
 

Venäjä kuuluu pinta-alansa ja väestömääränsä puolesta maailman suurimpiin 

maihin. Talous on viime vuosina kehittynyt Venäjällä erittäin nopeasti, mutta maa 

elää yhä suurta yhteiskunnallista murrosta. Venäjä on edelleen haasteellinen maa 

kaupankävijälle. Kaupankäynti Venäjällä vaatii paljon tietoa ja kärsivällisyyttä, 

jotta yhteistyö kantaisi hedelmää. Venäjän viime vuosina kasvanut ostovoima 

houkuttelee muitakin ja on muistettava, että suomalaiset eivät ole yksin liikkeellä 

Venäjällä. (SVKK 2007, 8) Suomen viennistä Venäjän kaupan osuus on Euroopan 

alueen suurin. Viennin lisäksi myös suomalaisten Venäjälle tekemät investoinnit 

ovat kasvaneet voimakkaasti. (Säntti 2008a, 35)  

 

Venäjän liiketoimintaympäristö on kuitenkin muuttunut viime aikoina, sillä glo-

baali talouskriisi on edennyt Venäjällä vauhdilla (Kosonen 2009, 43). Idästä tule-

vat uutiset ovat olleet syksystä 2008 lähtien yhtä lohduttomia kuin lännestä tulevat 

uutiset. Venäjällä pankit ovat horjuneet, pörssikurssit ovat laskeneet ja rakennus-

työmaat ovat seisoneet. (Säntti 2008b, 10) Lisäksi maan talouskasvu on hidastu-

nut. Venäjällä pankkisektori on kriisin kourissa. Pankit kiristävät lainanantoaan, 

vaativat entistä parempia vakuuksia, lyhyempää takaisinmaksuaikaa ja entistä 

korkeampia korkoja. (Kosonen 2009, 43) 

 

Tästä huolimatta Talous 2009 -seminaarissa puhuneen, Baltic Beverages Holdin-

gia johtaneen, Christian Ramm-Schmidtin mukaan ”Venäjän avautuminen on 

Suomen suurin mahdollisuus meidän elinaikanamme”. Venäjällä tänä vuonna suu-

rin askelin edenneet suomalaisyritykset ovat samaa mieltä. Venäjä on talouskas-

vun selvästä hidastumisesta huolimatta mahdollisuuksien maa. (Säntti 2008b, 10) 

Venäjä on paremmassa kunnossa nyt kuin 1990-luvun kriisin aikaan. Takana on 

usean vuoden vahva talouskasvu. Öljyn ja kaasun myynnin seurauksena maalle on 

kertynyt suuri valuuttavaranto. Venäjä on myös lähes velaton. Lisäksi Venäläiset 

yritykset ovat ehtineet vahvistua 2000-luvulla. Venäjän talouskriisi ei välttämättä 

aiheuta maalle erittäin vakavia seurauksia vaan siitä on mahdollista selvitä. (Ko-

sonen 2009, 43) 
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Suomalaisyrityksillä on melko vahva usko Venäjän talouteen pienentyneistä kas-

vuennusteista huolimatta. Suomalaiset eivät ole peruneet Venäjän liiketoimiaan 

suuressa mittakaavassa. Ne yritykset, jotka eivät pelästyneet Venäjän valuuttakrii-

siä vuonna 1998 vaan jäivät rakentamaan maata, ovat menestyneet hyvin Venäjäl-

lä. Kriisi saattaa tarjota myös hyvän hetken yritysostoihin ja jalansijan vahvista-

miseen maassa. (Kosonen 2009, 43) Tässä työssä Venäjää toimintaympäristönä 

analysoidaan mukautetun PESTEL-mallin avulla. Ennen PESTEL-analyysin esit-

tämistä tutustutaan kuitenkin Venäjän kilpailukykyyn kansainvälisien vertailujen 

avulla. 

 

3.1 Venäjän kilpailukyky kansainvälisissä vertailuissa 
 
The World Economic Forum (WEF) on julkaissut vuosittain eri maiden kansain-

välistä kilpailukykyä mittaavan raportin jo kolmen vuosikymmenen ajan.  The 

Global Competitiveness -raportti tuotetaan yhdessä johtavien akatemioiden ja 

tutkimuslaitosten kanssa ja sen tarkoituksena on arvioida kattavasti eri maiden 

heikkouksia ja vahvuuksia ja niiden vaikutusta maiden kilpailukykyyn. Vuoden 

2008–2009 tutkimus perustuu 12 000 yritysjohtajan näkemyksiin yhteensä 134 

maailmaan maasta ja mittaa maiden välistä kilpailukykyä yhdeksän eri osa-alueen 

avulla. (WEF 2009) Taulukossa 5 esitetään vuoden 2008–2009 The Global Com-

petitiveness -indeksin tulokset sekä vertailussa kymmenen parhaiten sijoittuneen 

maan että Venäjän osalta. 
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Taulukko 5. Vuoden 2008-2009 The Global Competitiveness -indeksin tulokset  

Sijoitus Maa GCI-luku 
1 USA 5,74 

2 Sveitsi 5,61 

3 Tanska 5,58 

4 Ruotsi 5,53 

5 Singapore 5,53 

6 Suomi 5,50 

7 Saksa 5,46 

8 Alankomaat 5,41 

9 Japani 5,38 

10 Kanada 5,37 

51 Venäjä 4,31 

(WEF 2009) 

 

Taulukosta 5 voidaan nähdä, että vuoden 2008–2009 The Global Competiti-

veness-indeksiä johtaa USA. USA johti indeksiä myös vuotta aiemmin (WEF 

2009). Sveitsi sijoittui taulukon mukaan vertailussa toiselle ja Tanska kolmannelle 

sijalle. Suomi sijoittui indeksissä sijalle 6. Suomen sijoittumisessa ei tapahtunut 

muutoksia suhteessa edellisen vuoden vertailuun. Venäjä sijoittui vuoden 2008–

2009 indeksissä sijalle 51. Vuotta aiemmin Venäjä sijoittui sijalle 58 (WEF 2009). 

Venäjän sijoitus on parantunut seitsemän sijaa kuluneen vuoden aikana.   

  

WEF kiinnittää myös sanallista huomiota vuoden 2008–2009 raportissaan Venä-

jän sijoittumiseen vertailussa. Venäjän vahvuuksia ovat raportin mukaan markki-

noiden suuri koko ja makrotalouden kehittyvä stabiilius, josta voidaan pääasiassa 

kiittää öljytuloista saatuja windfall-voittoja. (WEF 2009, 21) On kuitenkin huo-

mioitava, että talouskriisin vaikutus Venäjän makrotalouden stabiiliuteen ei kui-

tenkaan vielä näy indeksin kehityksessä, mikä lisää erityisesti seuraavaan Global 

Competitiveness -indeksiin kohdistuvaa mielenkiintoa.   

 

WEF jatkaa raportissaan, että jotta Venäjä voisi lisätä kilpailukykyään, sen tulisi 

kiinnittää erityishuomiota lukuisiin rakenteellisiin heikkouksiin. Pääasiallisia 

heikkouksia ovat hallinnon tehokkuuden puute ja puutteet oikeusjärjestelmässä. 

Yksityiset instituutiot saavat heikon arvosanan yritysetiikkaan liittyvistä tekijöistä. 
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Lisäksi maan rahoitusmarkkinat ovat kansainvälisesti mitattuna heikosti kehitty-

neet. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat siihen, että Venäjällä on hankala harjoittaa 

liiketoimintaa, minkä vuoksi niihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta Venä-

jän sijoitus vertailussa olisi pysyvä ja kehittyisi myönteisesti. (WEF 2009, 21) 

 
International Institute for Management Development (IMD) Sveitsin Lausannessa 

on maailman johtava kansainväliseen liiketoimintaan keskittynyt koulu. IMD jul-

kaisee vuosittain kuuluisan World Competitiveness Yearbook (WCY) nimisen 

julkaisun, jossa 57 taloutta ympäri maailman on asetettu järjestykseen niiden kil-

pailukyvyn mukaisesti. Maiden välistä kilpailukykyä mitataan neljän kilpailuky-

vyn päätekijän mukaan, joita ovat taloudellinen suoriutuminen, hallinnon tehok-

kuus, liiketoiminnan tehokkuus sekä infrastruktuuriin liittyvät tekijät. Jokainen 

päätekijä jakautuu viiteen alatekijään. Kilpailukykyisimmän maan WCY-indeksin 

arvoksi merkitään 100. (IMD 2009) Taulukossa 6 esitetään vuoden 2009 WCY-

indeksin tulokset indeksissä parhaiten sijoittuneiden kymmenen talouden sekä 

Venäjän osalta. 

 

Taulukko 6.  Vuoden 2009 WCY-indeksin tulokset 

Sijoitus Maa Indeksiluku 
1 USA 100.000 

2 Hong Kong 98.146 

3 Singapore 95.740 

4 Sveitsi 94.163 

5 Tanska 91.741 

6 Ruotsi 90.520 

7 Australia 88.934 

8 Kanada 88.708 

9 Suomi 88.373 

10 Alankomaat 87.758 

49 Venäjä 52.770 

(IMD 2009) 

 

Taulukon 6 perusteella voidaan nähdä, että vuonna 2009 kilpailukykyisin talous 

oli WCY-indeksin mukaan USA, joka sijoittui ensimmäiselle sijalle myös vuonna 

2008. Toiseksi vertailussa sijoittui Hong Kong ja kolmanneksi Singapore. Venäjä 

sijoittui vertailussa vuonna 2009 vasta sijalle 49. Vuotta aiemmin Venäjän sijoitus 
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oli IMD:n (2009) mukaan 47. eli hieman parempi kuin vuonna 2009.  Venäjän 

kilpailukykyisyys on WCY-indeksin mukaan hieman heikentynyt kuluneen vuo-

den aikana. Suomi sijoittui vertailussa sijalle 9. Vuonna 2008 Suomi sijoittui 

WCY-indeksissä sijalle 15 (IMD 2009). Suomen sijoittuminen vertailussa on pa-

rantunut kuluneen vuoden aikana selkeästi. 

 

Vuoden 2008–2009 The Global Competitiveness -indeksin mukaan Venäjän kil-

pailukykyisyys on parantunut verrattuna edellisen indeksin tuloksiin. Sen sijaan 

WCY-indeksin perusteella arvioituna Venäjän kilpailukykyisyys on hieman hein-

kentynyt suhteessa edelliseen vertailuun. Huomionarvoista on että indeksit mit-

taavat erilaisia osatekijöitä. The Global Competitiveness -indeksi mittaa kilpailu-

kyvyn kehitystä useammalta osa-alueelta kuin WCY-indeksi ja sitä voidaan tässä 

mielessä pitää WCY-indeksiä kattavampana. Huomattavaa kuitenkin on että Ve-

näjä ei menestynyt erityisen hyvin kummankaan indeksin tulosten perusteella ja 

maan kilpailukyvyssä on kehittämisen varaa. Talouskriisi aiheuttaa suuria haastei-

ta Venäjän kilpailukyvylle, minkä vuoksi seuraavaksi julkaistavien indeksien tu-

lokset ovat erityisen mielenkiintoisia. 

 
 

3.2 PESTEL-analyysi 

 
Organisaation johdon päätöksentekoon vaikuttavat monet makroympäristön teki-

jät. Muutokset verotuksessa, lainsäädännössä, tullisäädännössä, väestöpohjassa ja 

politiikassa ovat kaikki esimerkkejä makroympäristön muutoksesta. Jotta muutos-

ten analysointi olisi helpompaa, yritysjohto voi kategorisoida makroympäristön 

tekijät PESTEL-mallin avulla, jossa makroympäristö luokitellaan koostuvaksi 

poliittisista tekijöistä (political factors), taloudellisista tekijöistä (economic fac-

tors), sosiaalisista tekijöistä (social factors), teknologisista tekijöistä (technologi-

cal factors), ympäristötekijöistä (environmental factors) ja lainsäädäntöön liitty-

vistä tekijöistä (legal factors). Huomionarvoista mallin käytössä on se, että itse 

PESTEL-tekijöiden listaaminen ei itsessään kerro paljoa yritysjohdolle vaan yri-
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tysjohdon tulee miettiä, mitkä tekijät muuttuvat todennäköisimmin ja millä näistä 

muuttuvista tekijöistä on suurin vaikutus yrityksen toimintaan. (Oxford 2007) 

 

Poliittisiin tekijöihin sisältyvät julkisessa vallassa tapahtuvat muutokset, kuten 

esimerkiksi pääministerin vaihtuminen ja muut politiikassa tapahtuvat muutokset 

(Johnson et al. 2006, 65). Myös julkisen vallan toiminta ja vaikutus taloudessa, 

sen tarjoamat palvelut, yritysten tukeminen ja tähän liittyvä priorisointijärjestys 

ovat esimerkkejä huomionarvoisista poliittisista tekijöistä. Poliittiset päätökset 

saattavat vaikuttaa yritystoiminnan kannalta tärkeisiin asioihin, kuten koulutetun 

työvoiman saantiin, väestön terveyteen ja infrastruktuuriin. (Oxford 2007) 

 

Taloudelliset tekijät koostuvat korkokantojen, valuuttakurssien ja verotuksen 

muutoksista, inflaation kehityksestä ja yleisestä taloudellisesta kehityksestä. Ta-

loudessa tapahtuvat muutokset saattavat vaikuttaa yritystoimintaan usealla tavalla. 

Esimerkiksi korkokantojen nousu saattaa vähentää investointien tekemistä velka-

rahan kustannusten nousun vuoksi. Vahva valuuttakurssi saattaa puolestaan vai-

keuttaa vientiä vieraassa valuutassa tapahtuvan hintojen nousun vuoksi. Inflaation 

kasvaminen saattaa lisätä työntekijöiden palkankorotuksiin liittyviä vaatimuksia ja 

kasvattaa kustannuksia. Kasvava väestön tulotaso saattaa puolestaan lisätä yritys-

ten tuotteisiin kohdistuvaa kysyntää. (Oxford 2007) 

  

Sosiaaliset tekijät koostuvat muutoksista, jotka liittyvät elintapoihin, asenteisiin, 

ostotottumuksiin tai väestökysymyksiin, kuten eliniän kehitykseen. Myös ns. 

harmaa talous sisältyy tähän ryhmään. (Johnson et al. 2006, 65) Sosiaalisissa 

asenteissa tapahtuvat muutokset saattavat vaikuttaa tuotteiden kysyntään, niiden 

saatavuuteen ja henkilön halukkuuteen tehdä työtä (Oxford 2007). 

 

Uudet teknologiat luovat uusia tuotteita ja uusia prosesseja. Uusi teknologia saat-

taa vähentää kustannuksia, kehittää laatua ja johtaa innovaatioihin. Tämän kaltai-

nen kehitys hyödyttää sekä kuluttajia, että tuotteita tarjoavia yrityksiä. Ympäristö-

tekijöihin sisältyvät sään- ja ilmaston muutokset. (Oxford 2007) 
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Lainsäädäntöön liittyvät tekijät ovat sidoksissa yrityksen toimintaympäristöön. 

Yritysten toiminnan kannalta tärkeimmät lainsäädäntökategoriat ovat kuluttaja-

lainsäädäntö, kilpailulainsäädäntö, työntekijälainsäädäntö sekä terveyteen ja tur-

vallisuuteen liittyvä lainsäädäntö. (Oxford 2007) 

 

PESTEL-analyysistä on olemassa useita eri muunnoksia2. Mallia voi soveltaa 

esimerkiksi lyhyempänä PEST-analyysinä, jossa keskitytään neljän ensimmäisen 

faktorin arviointiin. Mallia voidaan soveltaa myös usealla tasolla. Tämän kaltaista 

eri tasoilla, kuten paikallisen, kansallisen ja globaalin tason kattavaa mallia kutsu-

taan LoNGPESTEL-analyysiksi (Oxford 2007). Kaikkien mallien lähtökohtana on 

kuitenkin auttaa yritysjohtoa seuraamaan yrityksen toimintaan vaikuttavien ul-

koisten tekijöiden kehitystä. 

 

PESTEL-mallia on myös kritisoitu siitä, että tärkeiden tekijöiden luokitteleminen 

eri kategorioihin on haitallista ja epäonnistuu usein. Tämä johtuu siitä, että va-

paassa markkinataloudessa on esimerkiksi hyvin vähän puhtaasti taloudellisia 

tekijöitä, sillä useimpiin taloudellisiin tekijöihin vaikuttavat poliittiset päätökset. 

Samalla tavoin teknologisilla tekijöillä on vaikutusta ainoastaan silloin kun ne 

ovat sosiaalisesti hyväksyttyjä ja poliittisesti sallittuja. Tämän vuoksi on tärkeää 

huomioida myös se, että analyysin suorittajalle tulisi muodostua tekijöiden erotte-

lemisen lisäksi myös kokonaiskuva sekä tämän hetkisestä tilanteesta että siitä 

kuinka tilanne tulee kehittymään tulevaisuudessa. (Chartered Institute of Mana-

gement Accountants 2005, 1-2) 

 

Seuraavassa Venäjän toimintaympäristöä kuvataan PESTEL-analyysiä mukaillen. 

Analyysissä keskitytään erityisesti poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin 

tekijöihin. Teknologisiin tekijöihin ja ympäristötekijöihin ei seuraavassa 

analyysissä juuri puututa analyysin pituuteen liittyvistä seikoista johtuen. Venäjän 

teknologisella kehityksellä ja ympäristöön liittyvillä tekijöillä on merkitystä myös 

rakennusalan kannalta, mutta ensisijainen vaikutus talouskriisin kourissa 

painivaan rakennusalaan on tällä hetkellä kuitenkin juuri poliittiseen 
                                                 
2 Esimerkiksi Wikipedian (2009) mukaan erilaisia PESTEL-malleja on kymmenkunta erilaista 
vaihtoehtoa. 
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päätöksentekoon, maan talouden kehitykseen ja väestön elintasoon, kuten 

ihmisten asunnonostokykyyn liittyvillä tekijöillä. Tekijöiden välinen luokittelu ei 

ole tiukka vaan tarkoituksena on luoda kokonaiskuva Venäjästä 

toimintaympäristönä erityisesti asuntorakentamiseen keskittyvän yrityksen 

näkökannalta. Tasoittain kuvattuna esitys etenee siten, että ensin Venäjän 

toimintaympäristöä kuvataan maa-tasolla poliittisten, markkinoihin liittyvien sekä 

väestöön ja elintasoon liittyvien kysymysten osalta. Asuntorakentamisen tasolla 

keskitytään asuntorakentamisen markkinoihin, jonka jälkeen kuvataan 

sosiaaliselta kannalta asiakkaiden asunnonostokykyyn vaikuttavia seikkoja, kuten 

asuntolainoituksen kehitystä Venäjällä ja maan pankkisektorin tilannetta.  

Analyysin etenemistä kuvataan taulukossa 7.  

 

Taulukko 7. Sovelletun PESTEL-analyysin eteneminen 

 
 

3.3 Venäjän poliittinen toimintaympäristö ja lainsäädännön ke-
hitys 

 

Venäjän valtiomuoto on liittovaltio eli federaatio, joka koostuu 84 hallinnollisesta 

alueesta. Venäjän itsenäistyi elokuussa 1991 ja maan perustuslaki hyväksyttiin 

joulukuussa 1993. Venäjän valtion päämies on presidentti, joka omaa erittäin laa-

jat valtaoikeudet esimerkiksi Suomen presidenttiin verrattuna. Presidentti hyväk-

syy asetukset, nimittää korkeimmat virkamiehet ja toimii puolustusvoimain yli-

päällikkönä. Istuvana presidenttinä toimii Dimitri Medvedev, joka valittiin touko-

kuussa 2008 presidentiksi 70,28 %:n äänimäärällä. Presidentin valtakausi on neljä 

vuotta ja enintään kaksi kautta kerrallaan. (Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti 

2009) Venäjän pääministerinä toimii entinen Venäjän entinen presidentti Vladimir 

 Maa-taso Toimialataso / Asuntorakentaminen 

Poliittiset tekijät ja 
lainsäädäntö 

Osio 3.3 Venäjän poliittinen toimin-
taympäristö ja lainsäädännön kehitys 

 

Taloudelliset tekijät Osio 3.4 Venäjän makrotalouden 
yleinen kehitys 

Osio 3.6 Asuntorakentamisen markki-
nanäkymät Venäjällä 

Sosiaaliset tekijät Osio 3.5 Väestö ja elintaso Venäjällä Osio 3.7 Pankkisektorin ja asunto-
lainoituksen tilanne Venäjällä 
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Putin (Keskisuomalainen 2008). Pääministeri johtaa hallitusta. Liittokokouksesta 

ja duumasta koostuva lainsäädäntövalta on parlamentilla. (Venäjän ja Itä-

Euroopan instituutti 2009) 

 

Puoluepolitiikka on Venäjällä kehittymätöntä, sillä se ei heijasta yhteiskunnan eri 

taloudellisten intressien edunvalvontaa ja mielipiteitä. Hallinnon sisältöä ja tehok-

kuutta on viime vuosina pyritty uudistamaan. Uudistuksessa on luotu kolmiportai-

nen hallinto, jossa ministeriöt vastaavat valtionhallinnon toiminnasta yleisellä 

tasolla, virastot hoitavat lainsäädännön toimeenpanon valvontaa ja toimistot vas-

taavat rekistereiden ylläpidosta, omaisuuden hallinnosta ja julkishallinnon tarjoa-

mista palveluista. (SVKK 2007, 11–14) 

 

Venäjän lainsäädäntöön on tehty viime vuosina huomattavasti muutoksia. Venä-

jän peruslainsäädäntöä voidaan pitää melko kattavana, mutta tulkintaepäselvyyk-

siä viranomaisten kanssa voivat edelleen aiheuttaa normien monitasoisuus sekä 

osittainen ristiriitaisuus. Käytännön toiminnan kannalta oleellisia ovat lakien li-

säksi myös viranomaisten antamat määräykset, ohjeet ja kirjeet. (SVKK 2009) 

 

Venäjän julkista hallintoa pidetään yleisesti ottaen tehottomana ja byrokraattisena. 

Venäjän tilastokomitean mukaan Venäjän federaation julkishallinnossa ei kan-

sainvälisesti vertailtuna ole suhteellisesti enempää työntekijöitä kuin Iso-

Britanniassa, Kanadassa tai USA:ssa. Työntekijöiden lukumäärä ei kuitenkaan 

anna oikeaa kuvaa hallinnon tehokkuudesta. (SVKK 2007, 14) Tarkasteltaessa 

taulukkoa numero 8, joka kuvaa Venäjän julkishallinnon tehokkuutta, kuuden eri 

osa-alueen osalta, voidaan huomata, että Venäjän julkishallinnon tehokkuus jää 

vertailussa monilta osin Kiinan ja Intian tasolle tai niiden alapuolelle. Suomen 

julkishallinnon tehokkuuteen verrattuna Venäjä jää kilpailussa kauas. 
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Taulukko 8. Julkishallinnon tehokkuus Venäjällä suhteessa vertailumaihin 

(The World Bank Group 2008) 

 
Venäjän virkamiesten tehottomuus on osittain sidoksissa muutostilassa olevan 

lainsäädännön aiheuttamiin ongelmiin, tästä johtuvaan lisätyömäärään sekä osit-

tain sidoksissa virkailijoiden käytettävissä olevan teknisen infrastruktuurin kehit-

tymättömyyteen. Tehottomuus johtuu kuitenkin myös virkailijoiden asenteesta 

työtään kohtaan sekä yhteiskunnan että omien intressien sekaantumisesta. Venä-

jällä virkamiesten lahjonta on yleistä. (SVKK 2007, 15) 

 

Yhteiskunnan pyörät pyörivät Venäjällä henkilösuhteiden avulla. Virallinen jär-

jestelmä toimii puutteellisesti ja kansalaisten luottamus poliitikkoihin on heikko. 

Jotta asioiden käsittely nopeutuisi tai helpottuisi, on turvauduttava tuttaviin. Hen-

kilösuhteilla ei kuitenkaan pärjää Venäjälläkään kaikkialla, sillä hallituksen ja 

poliittisen opposition vastakkainasettelua ne eivät ylitä. Sen sijaan verkostot toi-

mivat sekä puolueiden sisällä että poliittisen eliitin parissa. Tuomiovalta ja poliit-

tinen valta ovat lähellä toisiaan ja henkilöt valitaan molempiin joko vallan sisäpii-

ristä tai siihen kuuluvien henkilöiden toimesta. Naisten osuus poliittisesta eliitistä 

on Venäjällä pieni, koska eliittiin pääsy edellyttää useimmiten turvallisuus- ja 

armeijataustaa. Esimerkiksi Putin nimitti presidenttikautensa alkaessa poliittisiin 

asemiin pietarilaisia armeija- ja turvallisuustaustaisia tuttaviaan. Verkostokulttuuri 

on este Venäjän oikeusvaltion kehitykselle. (Hemming 2008) 

 

Korruptio on henkilökohtaisen edun nimissä tehtävää saadun valta-aseman vää-

rinkäyttöä. Korruptio vaikeuttaa lakeihin pohjautuvaa hallintoa, heikentää demo-

Tehokkuusindeksi: max = 100, maailman eri maiden keskiarvo = 50 

 Venäjä Suomi 
Iso-

Britannia USA Japani Kiina Intia 
Vastuun kantaminen 
yhteiskunnan edusta 20,2 97,6 93,8 85,1 75,5 5,8 58,7 

Poliittinen vakaus 23,1 99,0 66,3 55,8 84,6 32,2 17,8 
Hallituksen toimien 
tehokkuus 42,2 96,7 93,8 91,5 89,1 61,1 57,3 

Sääntelyn laatu 35,0 95,6 98,1 90,8 83,5 45,6 46,1 

Lakien noudattaminen 16,7 96,7 92,9 91,9 90,0 42,4 56,2 

Korruption kontrolli 16,4 99,5 93,7 91,3 84,5 30,9 47,3 
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kratiaa, lisää köyhyyttä ja aiheuttaa sekä onnettomuuksia että kuolemia. Suuri 

korruption määrä heikentää ulkomaalaisten sijoittajien luottamusta markkinoihin 

ja tätä kautta vähentää maahan tulevan ulkomaisen pääoman määrää. Äärimmäi-

sen korruptoituneissa maissa investointien kannattavuus laskee ja kansa ei juuri 

hyödy tehdyistä investoinneista. (Transparency International Suomi – Finland. 

2009) 

 

Transparency International on kansainvälinen järjestö, joka on keskittynyt lahjon-

nan vastaiseen työhön. Järjestö julkistaa vuosittain CPI-indeksin (Corruption Per-

ception Index), jonka avulla arvioidaan korruption esiintymistä eri maissa as-

teikolla 1–10. Vuonna 2008 vertailussa oli mukana 180 maata. (Transparency 

International 2009) Taulukossa 9 esitetään vuoden 2008 CPI-indeksin tulokset 

Venäjän ja kymmenen vertailussa parhaiten sijoittuneen valtion osalta. 

 

Taulukko 9. CPI-indeksin tulokset vuonna 2008  

Sijoitus Maa CPI-tulos 2008 
1 Tanska 9,3 

1 Uusi-Seelanti 9,3 

1 Ruotsi 9,3 

4 Singapore 9,2 

5 Suomi 9,0 

5 Sveitsi 9,0 

7 Islanti 8,9 

7 Alankomaat 8,9 

9 Australia 8,7 

9 Kanada 8,7 

147 Venäjä 2,1 

(Transparency International 2009) 

 

Taulukon 9 perusteella voidaan nähdä, että vuonna 2008 Venäjä sijoittui vertai-

lussa vasta sijalle 147 CPI-luvulla 2,1. Suomi sijoittui vertailussa viidenneksi yh-

dessä Sveitsin kanssa CPI-luvulla 9,0. Transparendy Internationalin (2009) mu-

kaan Venäjä sijoittui vuoden 2007 vertailussa sijalle 143 ja vuonna 2006 Venäjän 

sijoitus oli 121. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että Suomi on jakanut vertai-

lussa ensimmäisen sijan vuosina 2007 ja 2006 (Transparency International 2009). 
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Kolmen viime vuoden aikana Venäjän sijoitus on vertailun perusteella laskenut. 

Korruption voidaan katsoa hieman lisääntyneen Venäjällä viime vuosina. Suomen 

sijoituksen huonontuminen johtuu suurelta osin vuonna 2008 ilmenneistä vaalira-

hoitukseen liittyvistä epäselvyyksistä3. Vaalirahoituskohu on edelleen jatkunut 

Suomessa vuonna 2009. 

 

Venäjällä on viime vuosina aloitettu taistelu lahjontaa ja korruptiota vastaan. Jotta 

valtion palvelukseen hakeutuisi laadukkaampaa työvoimaa, virkamiesten palkkoja 

on nostettu. Virkamiesten toiminnalle pyritään asettamaan uudet normit lainsää-

dännön avulla. Lisäksi lainsäädäntöön liittyviä lahjonnan mahdollistavia tulkin-

nanvaraisuuksia on pyritty karsimaan. Myös yritystoiminnassa tavoitellaan sellai-

sia pelisääntöjä, joihin ei sisältyisi virkamiesten lahjonta. Jo tsaarien aikana muo-

dostunutta traditiota on kuitenkin hankala muuttaa, eikä korruptiosta päästä eroon 

muutamassa vuodessa lakeja muuttamalla. (SVKK 2007, 15) Käynnissä oleva 

globaali talouskriisi ei odotettavasti ainakaan helpota Venäjän korruptiokehityk-

sen kääntämistä positiiviseen suuntaan. 

 

Korruption vastaisesta työstä huolimatta Venäjän korruptiokehitys on ollut nega-

tiivista. Venäjän vaurastumisen myötä rahaa on liikkunut kansantaloudessa 

enemmän ja osa siitä on suuntautunut viranomaisten lahjontaan. Moskovalaisen 

Indem-tutkimuslaitoksen mukaan vuonna 2005 pk-yritysten liikevaihdosta meni 

yli 7 %:a lahjontaan. ”Korruptioveron” suuruus Venäjän BKT:stä on Indemin 

mukaan 1,1 %:a. Korruptoituneimpia aloja ovat Indemin mukaan rakentaminen, 

tuotannollisten tilojen ostaminen, vuokraus sekä maapalstojen hankkimiseen liit-

tyvät operaatiot ja liiketoimet. Venäläisen byrokratian kankeudesta ja lainsäädän-

nön monimutkaisuudesta huolimatta Venäjän julkishallintoa määräyksineen tulee 

kunnioittaa. (SVKK 2007, 15–16)  

  

                                                 
3 Lisätietoja on saatavissa esimerkiksi 10.6.2008 julkaistuista Helsingin Sanomista (Helsingin 
Sanomat 2008). 
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3.4 Venäjän makrotalouden yleinen kehitys 
 
Venäjä on pinta-alaltaan maailman suurin valtio. Asukasluvun perusteella Venäjä 

on maailman kahdeksanneksi suurin valtio. Venäjän talouskasvu on ollut voima-

kasta 2000-luvun aikana. Talouskasvu perustuu pääosin kahteen taustatekijään, 

joista toinen on ruplan devalvointi vuonna 1998 ja toinen on öljyn korkea hinta. 

Valuutan devalvointi vuonna 1998 mahdollisti tuontia korvaavien toimintojen 

kehityksen. Korkea öljyn hinta on puolestaan kasvattanut merkittävästi Venäjän 

vientituloja. (Rinne 2007, 6–8) Taulukossa 10 esitetään The Vienna Institute for 

International Economic Studies (WIIW) julkaisemat luvut koskien Venäjän brut-

tokansantuotteen, vaihtotaseen ja valuuttakurssin kehitystä neljältä viime vuodelta 

sekä ennusteet vuosille 2009 ja 2010. 

 

Taulukko 10. Venäjän BKT:n, vaihtotaseen ja valuuttakurssin kehitys  

(WIIW 2009, 

97) 

 

90-luvun en-

simmäisen puo-

likkaan aikana 

Venäjän kokonaistuotanto lähestulkoon puolittui ja lasku pysähtyi vasta vuoden 

1998 talouskriisin jälkeen. 2000-luvun alkupuolella talouskasvu kiihtyi vuosittain 

keskimääräisen kasvun ollessa vuoteen 2007 saakka seitsemän prosentin luokkaa. 

Energiatuotteiden korkeat maailmanmarkkinahinnat tukivat talouskasvua, mutta 

myös kotimainen kysyntä ja palvelusektori voimistuivat. (Spiridovitsh 2009, 9) 

Viime vuosina venäläiset päättäjät ovat pystyneet hyvin hallitsemaan nousukautta. 

Ulkomaalaiset valtion velat on maksettu pois, valuuttavarantoa on kasvatettu ja 

julkisen sektorin palkkoja on nostettu. (Sutela 2009) 

 

Vain vähän aikaa sitten Venäjä oli tulvillaan rahaa, sillä sekä ulkomaiset kaupan-

käyntivarannot että pääoman virtaus maahan olivat ennätystasolla. Lisäksi myös 

  2005 2006 2007 2008 2009e 2010e
BKT  (mrd. EUR) 613 789 946 1 140 1 033 1 060
BKT:n reaalinen muutos-%  
(nimellisarvo RUB) 6,4 7,7 8,1 5,6 1,1 3,7

Vaihtokurssi (RUB/EUR) 35,26 34,11 35,01 36,43 45 50
Vaihtotaseen ylijäämä (mrd. 
EUR) 67,7 75,2 55,7 67,5 10,0 -10,0
Vaihtotaseen ali-/ylijäämä 
(% BKT:stä) 11,0 9,5 5,9 5,9 1,0 -0,9
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maan vaihtotase ja valtion budjetti olivat selkeästi ylijäämäisiä. Taloudellisen 

korkeasuhdanteen haittapuolena olivat kaksinumeroinen inflaatio ja ruplan arvon 

voimakas nousu. Vuonna 2008 Venäjän taloudellinen kasvu oli yhä 6 %:a ja in-

vestointien kasvu 13 %:a. Vientituotot kasvoivat 24 %:a ja myös vaihtotaseen 

ylijäämä kasvoi edelleen. Käytännöllisesti katsoen bruttokansantuote kuitenkin 

romahti vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Samaan aikaan inflaatio pysyi 

kuitenkin korkealla tasolla ja jopa kiihtyi entisestään ruplan arvon laskun ja halli-

tuksen elvytystoimien seurauksena. (WIIW 2009, 94) 

 

Huolimatta vahvasta talouden perustasta globaali talouskriisi on iskenyt Venäjään 

toden teolla erityisesti vuoden 2008 syyskuun jälkeen. Maan osakemarkkinat las-

kivat 70 %:a vuoden 2008 toukokuun ja vuoden 2009 tammikuun välisenä aikana. 

Tämä lasku oli kehittyvien markkinoiden suurimpia. Samaan aikaan markkinoilla 

liikkuva pääoma väheni noin 1 000 miljardia dollaria (USD). Kokonaisuudessaan 

vuonna 2008 maasta virtasi nettomääräisesti ulos pääomaa 140 miljardin dollarin 

arvosta. Vertailukohtaa tälle antaa se, että esimerkiksi vuonna 2007 pääomaa vir-

tasi maahan 80 miljardin dollarin arvosta. Erityisesti suurien Venäläisten yhtiöi-

den, kuten Gazpromin, Rosneftin, Lukoilin, Sberbankin ja Norilsk Nickelin osak-

keiden arvot ovat laskeneet rajusti, mikä johtuu osittain sijoittajien ylireagoinnista 

ja osittain keskeisten tekijöiden maailman markkinahintojen, kuten öljyn ja metal-

lin hintojen laskusta sekä lyhytaikaisten ulkomaalaisten valuuttaluottojen määräs-

tä. Viimeaikainen kehitys heijastaa enemmän väliaikaista markkinaosapuolten 

ylireagointia kuin pitkäkestoista Venäläisen investointiympäristön heikkenemistä. 

Venäjän taloudellista kasvua koskevat keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteet 

eivät ole huonoja. (WIIW 2009, 94) 

 

Alhaisempien vientituottojen seurauksena bruttokansantuotteen kasvu tulee hidas-

tumaan huomattavasti vuonna 2009. Kaupankäynti tulee vähentymään ja erityises-

ti vaihtotaseen ylijäämä tulee pienenemään. Lukuisia investointisuunnitelmia on 

täytynyt jäädyttää ja valtion tulot tulevat putoamaan merkittävästi öljyn vientitulo-

jen vähenemisen seurauksena. Nämä kaikki tekijät yhdessä vaikuttavat bruttokan-

santuotteen kasvun hidastumiseen siten, että vuonna 2009 kasvun on ennustettu 
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jäävän yhteen prosenttiin. Useimmat ennusteet Venäjän BKT:n vuoden 2009 kas-

vua koskien liikkuvat 1–3 %:n välillä. Energian hintakehityksellä on suuri vaiku-

tus ennusteiden toteutumiseen. (WIIW 2009, 95) 

 

Sekä investointien että kulutuksen odotetaan kasvavan 3–7 %:a vuonna 2009. In-

vestointiympäristön odotetaan kuitenkin pysyvän haasteellisena sekä rahoituksen 

saatavuuteen liittyvistä haasteista että yleisestä investointeihin kohdistuvasta il-

mapiiristä johtuen. Nominaalinen viennin ja tuonnin kasvu tulee heikkenemään 

olennaisesti. Vientien volyymi tulee jopa hieman laskemaan vuonna 2009. (WIIW 

2009, 95) 

 

BKT:n kasvun hidastuminen vaikuttaa Vienna-instituutin mukaan välttämättömäl-

tä ja kestää ainakin tämän vuosikymmenen loppuun. Vienna-instituutin ennuste 

perustuu maltilliseen öljyn hinnan kasvuun. Sekä yksityisen kulutuksen että inves-

tointien odotetaan kasvavan bruttokansantuotetta nopeammin. Erityisesti viennin 

kehityksen uskotaan edelleen olevan hidasta, sillä öljyn ja kaasun vienti tulee tus-

kin lisääntymään. Sen sijaan tuonnin odotetaan kasvavan nopeasti yksityisen kulu-

tuksen kasvun ja investointikehityksen seurauksena. Tämä tulee merkitsemään 

negatiivisia vaikutuksia viennille suhteessa bruttokansantuotteeseen sekä kaupan-

käynnin ja vaihtotaseen ylijäämän asteittaista vähentymistä. Itse asiassa vaihtota-

seen ylijäämä, joka vuonna 2008 oli 6 %:a bruttokansantuotteesta, tulee pian hä-

viämään. Inflaation uskotaan edelleen pysyvän yli 10 %:ssa vuonna 2009 ja myös 

tämän jälkeen inflaation odotetaan edelleen pysyvän lähellä 10 %:a. (WIIW 2009, 

95–96)  

 

Öljyn hintakehityksellä on Venäjän taloudessa merkittävämmät seuraukset kuin 

globaalin talouskriisin suorilla vaikutuksilla sekä lyhyellä, keskipitkällä että pit-

källä tähtäimellä. Venäjän talouden päällimmäinen haaste on se, että miten maa 

onnistuu korvaamaan energian viennin avainkasvutekijänä muita sektoreita, kuten 

valmistusta, high-tech alaa ja palveluita kehittämällä.  Haasteita taloudelle aiheut-

tavat myös maan väestötieteelliset tekijät. Venäjän talouden aiemmat haasteet, 
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kuten instituutioiden kehitys, taloudellinen eriarvoisuus ja maan modernisoitumi-

nen ovat myös edelleen relevantteja. (WIIW 2009, 96)   

 

3.4.1 Hintataso 

 
Hintatason mittaamisella on tärkeä merkitys, kun muodostetaan kuvaa makrota-

loudellisista tekijöistä. Hintatason kansainvälisessä mittaamisessa kohdataan usein 

ongelmia, joiden ratkaiseminen ei ole helppoa. Esimerkiksi asuinkustannusten 

vertailu eri maiden välillä on usein hankalaa, sillä jokaisessa maassa tietty osa 

väestöstä omistaa asuntonsa, jossa he asuvat. Osa tästä väestöstä on jo maksanut 

asuntolainansa pois ja käyttää näin ollen erittäin vähän rahaa asumiseen.  Toinen 

osa maksaa edelleen lainastaan korkoja ja lyhennyksiä, jolloin heidän asumiskus-

tannuksensa muodostuvat suuremmiksi. Yksi vaihtoehto on asunnon tai talon 

vuokraaminen. Osa asunnon tai talon vuokraajista vuokraa itselleen asuintilan 

vapailta markkinoilta, joilla vuokra muodostuu kysynnän ja tarjonnan mukaan. 

Sen sijaan julkinen sektori usein tukee asumista valtion ja kuntien vuokra-

asunnoissa. Lisäksi asunnoista perittyjä vuokria voidaan usein pitää vain suuntaa 

antavina, sillä pienen asunnon laatu ei välttämättä ole sama sekä Lontoossa että 

Jakartalla. (Tiusanen 2008b, 35) 

 

Ostovoimapariteetin (Purchasing power parity, PPP) mukaan tehdyissä vertailuis-

sa huomioidaan hyödykkeiden ja palvelujen hintaerot, minkä vuoksi ostovoimapa-

riteetin avulla voidaan paremmin arvioida kansantuotteen todellista arvoa eri kan-

santalouksien välillä (The World Bank Group 2009a). Valuuttojen väliset arvos-

tussuhteet lasketaan maidenvälisten hintavertailujen avulla. Ostovoimapariteetti 

on valuuttakurssi, jonka mukaan laskettuna kahden maan hyödykekorin hinta 

muodostuu yhteiseksi valuutaksi muutettuna täysin samaksi. Yleisesti ottaen osto-

voimapariteetti ei ole sama kuin todellinen valuuttakurssi. Ostovoimapariteetin 

avulla on mahdollista mitata kansantalouden rahan arvoa sen mukaan kuinka pal-

jon sen valuutalla on mahdollista ostaa tavaroita ja palveluja. Tällä tavoin on 

mahdollista saavuttaa tarkempi käsitys kansantalouden tuotoksesta asukasta kohti 

kuin vain muuttamalla bruttokansantuotteen tai bruttokansantulon arvo joksikin 
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toiseksi valuutaksi, kuten euroiksi tai yhdysvaltain dollareiksi (Tilastokeskus 

2009a). Kansainvälisissä vertailuissa on tärkeää, että vertailun kohteena on sa-

manlainen ostoskori kaikissa vertailuun osallistuvissa maissa (Tiusanen 2008b, 

35).  

 

Vienna-instituutti julkaisee vuosittain kehittyviä talouksia koskevan hintatasoin-

deksin, joissa Euroopan unioniin kuuluvien 27 maan (EU (27)) keskimääräistä 

hintatasoa merkitään vertailuluvulla 100. Taulukossa 11 esitetään ostovoimapari-

teetin mukaan muodostettu (PPP) Venäjän hintatasoindeksi vuosina 2001 ja 2008 

ja indeksin kasvu tällä aikavälillä. 

 

Taulukko 11. Venäjän hintataso ja sen kasvu vuosina 2001 ja 2008 (PPP) 

EU (27) = 100 
2001 2008 Kasvu- % 2001–2008 

33 60 82 % 

(WIIW 2009, 121)  

 

Taulukon 11 perusteella voidaan nähdä, että Venäjän hintataso on kasvanut erit-

täin voimakkaasti (82 %) kahdeksan viimeisen vuoden aikana. Venäjän hintataso 

vuonna 2008 oli 60 %:a EU-maiden keskimääräisestä hintatasosta. Kuten esite-

tyistä luvuista voidaan huomata, ero on kaventunut viime vuosina nopeasti.    

 

Union Bank of Switzerlandin (UBS) julkaisemassa Prices and Earning raportissa 

mitataan hintojen ja palkkojen kehitystä 71 kaupungissa maailman ympäri. Hin-

taindeksi perustuu 122 hyödykettä sisältävään kuluttajan ostoskoriin. (UBS 2008, 

3) Indeksissä New Yorkia merkitään luvulla 100. Taulukossa 12 esitetään hintain-

deksi, joka ei sisällä vuokria, sekä 10 kalleimman kaupungin että Moskovan osal-

ta.  
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Taulukko 12. Hintaindeksi 2008  

Sijoitus Kaupunki 
New York = 100 

(ei sisällä vuokria) 
1 Oslo 144,2 

2 Kööpenhamina 129,8 

3 Lontoo 125,9 

4 Dublin 122,7 

5 Zürich 120,2 

6 Tukholma 117,6 

7 Helsinki 116,5 

8 Geneve 115,2 

9 Pariisi 113,6 
10 Wien 113,3 

49 Moskova 82,2 

(UBS 2008, 4) 

 

Taulukon 12 perusteella voidaan nähdä, että Oslo on vertailun kallein kaupunki. 

Moskova on vertailun perusteella sijalla 49 ja kaupungin hintataso on noin neljä 

viidesosaa New Yorkin hintatasosta.  Helsinki sijoittui vertailussa seitsemänneksi.  

 

Taulukossa 13 esitetään UBS:n julkaisema palkkaindeksi, jonka mukaan Kööpen-

haminassa on bruttopalkkojen mukaan mitattuna kallein palkkataso. Moskova 

sijoittuu vertailussa sijalle 48. Moskovan bruttopalkkataso on noin neljäsosa New 

Yorkin palkkatasosta. Helsinki sijoittui vertailussa sijalle kahdeksan. 

 

Taulukko 13. Palkkaindeksi 2008  

Sijoitus Kaupunki New York = 100 (bruttopalkka) 
1 Kööpenhamina 140.9 

2 Oslo 139.1 

3 Zürich 130.0 

4 Geneve 125.4 

5 Dublin 111.7 

6 Frankfurt 104.8 

7 Bryssel 103.6 

8 Helsinki 103.6 

9 Luxemburg 102.7 

10 Lontoo 102.2 

48 Moskova 24.8 

(UBS 2008, 5) 
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Nettopalkkojen mukaan mitattuna Moskovan sijoitus vertailussa oli 47. ja kau-

pungin indeksiluku oli 31.6 vuonna 2008 (UBS 2008, 4). Moskova on asukkaiden 

näkökulmasta suhteellisen kallis kaupunki, sillä kaupungin hintataso on noin neljä 

viidesosaa New Yorkin hintatasosta, kun vastaavasti nettopalkkataso on vain kol-

masosan New Yorkin tasosta.  Nettopalkkojen mukaan laskettua indeksiä johtaa 

Zürich (UBS 2008, 4), mikä johtuu Sveitsin alhaisesta verotasosta.  

 

Nettopalkkaindeksi ei kuitenkaan kerro kuinka paljon nettopalkalla eri kaupun-

geissa voi ostaa. Tämän vuoksi nettopalkat tulee laskea erilaiset hintatasot huo-

mioivan ostovoimapariteetin (PPP) mukaan, joka mahdollistaa ”todellisten” luku-

jen vertailun. (Tiusanen 2008b, 40) UBS on julkaissut ostovoimapariteetin mu-

kaan lasketun nettotuntipalkkaindeksin, jossa New Yorkia merkitään indeksillä 

100. Moskovan osalta indeksi on 44.4 ja Helsingin osalta indeksi on 117.2 (UBS 

2008, 6). Moskovan elintaso on indeksin mukaan noin 44 %:a New Yorkin tasos-

ta. Zürich johtaa vertailua indeksiluvulla 143.7, mikä tarkoittaa sitä, että Zürichin 

asukkailla on mahdollisuus kuluttaa eniten suhteessa tekemäänsä työtuntimäärään. 

 

3.4.2 Ulkomaiset investoinnit ja palvelujen ulkoistamismahdollisuudet 

 

Neuvostoliiton romahtamisen ja 1990-luvun alun vaikeiden vuosien jälkeen kan-

sainväliset yhtiöt alkoivat huomata, että siirtymätaloudet tarjoavat erinomaisia 

mahdollisuuksia ulkomaisille investoinneille. Tehdyt investoinnit eivät ole kui-

tenkaan jakautuneet tasaisesti siirtymätalouksien kesken, sillä ulkomaisten inves-

toijien silmissä jotkin maat vaikuttavat toisia kiinnostavammilta kuin toiset talou-

det. (Tiusanen 2008b, 44)  

 

Siirtymätalouksiin tehdyt ulkomaiset investoinnit hyödyttävät talouksia monin eri 

tavoin, sillä ne lisäävät paikallisten investointien määrää. Ulkomaisten investoin-

tien kautta talous saa tietoa uudenlaisista tekniikoista ja johtamistavoista. Myös 

saatavilla olevien hyödykkeiden ja palvelujen määrä lisääntyy paikallisessa talou-

dessa ulkomaisten investointien kautta. Lisäksi viennin rakenne ja volyymi tehos-

tuvat ja tuontia korvaavat toiminnot kehittyvät, mikä vaikuttaa positiivisesti myös 
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talouden vaihtotaseeseen. Ulkomaisten yritysten maksamat verot kasvattavat 

myös talouden budjettituottoja. Ulkomaiset investoinnit lisäävät myös kilpailua ja 

pitävät tätä kautta kotimaisten yhtiöiden hinnoittelun kurissa. Suuren luokan ul-

komaiset investoinnit luovat usein uusia mahdollisuuksia myös paikallisille ali-

hankkijoille, mikä osaltaan edistää työllisyyden kehitystä. Lisäksi ulkomaiset yri-

tykset investoivat usein osan saamistaan tuotoista paikallisella tasolla uudelleen. 

Ulkomaiset investoinnit ovat siirtymätalouksissa luoneet näennäisen ympyrän, 

jossa ulkomaisten yhtiöiden markkinoille tulo lisää taloudellista kasvua ja kehittää 

paikallista liiketoimintaympäristöä (Tiusanen 2008b, 44–46). Taulukossa 14 on 

esitetty siirtymätalouksiin tehtyjen kaikkien ulkomaalaisten investointien arvo 

vuonna 2007 kokonaisuudessaan sekä asukasta kohden laskettuna.  

 

Taulukko 14. Siirtymätalouksiin tehtyjen kaikkien ulkomaisten investointien arvo 

vuonna 2007 sekä kokonaisuudessaan että asukasta kohden laskettuna  

Maa 
FDI  inward stock*  

(milj. USD) Asukasluku** (milj.) 
FDI inward stock /  

asukas (USD) 
Viro 16 594 1,3 12 765 

Unkari 97 397 10,1 9 643 

Tšekki 101 074 10,3 9 813 

Slovakia 40 702 5,4 7 537 

Slovenia 10 350 2 5 175 

Latvia 10 493 2,3 4 562 

Liettua 14 679 3,4 4 317 

Puola 142 110 38,1 3 730 

Bulgaria 36 058 7,7 4 683 

Romania 60 921 21,5 2 834 

Venäjä 324 065 142,1 2 281 

(*UNCTAD 2008, 257–260; **The World Bank Group 2009b) 

 

Taulukon 14 perusteella nähdään, että asukasta kohden laskettuna parhaiten ul-

komaisia investointeja koskevassa kilpailussa ovat menestyneet Viro, Unkari ja 

Tšekki. Sen sijaan Venäjä ei ole menestynyt hyvin ulkomaisia investointeja kos-

kevassa, kilpailussa. Asukasta kohden tehtyjen vertailujen perusteella erot siirty-

mätalouksien välillä muodostuvat suuriksi, sillä vertailujen perusteella Viroon 

tehtyjen ulkomaisten investointien arvo asukasta kohden laskettuna on yli viisin-

kertainen Venäjään verrattuna. Venäjällä on valtavasti asukkaita, joka osaltaan 
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vaikuttaa Venäjän asukasta kohden laskettuun investointilukuun. Venäjän sijoit-

tumiseen vertailussa vaikuttaa kuitenkin myös se, että Venäjä neuvottelee edelleen 

maailman kauppajärjestön WTO:n jäsenyydestä, sillä ei ole aikomusta liittyä Eu-

roopan unioniin ja se on lisännyt ulkomaisiin investointeihin kohdistuvia rajoituk-

sia (Tiusanen 2008b, 45–46). 

 

Venäjälle on tästä huolimatta tehty 2000-luvun aikana merkittävissä määrin ul-

komaisia investointeja, kuten taulukossa 14 esitetyistä luvuista voidaan päätellä. 

Kaikkien maahan tehtyjen ulkomaisten investointien arvo oli, United Nations 

Conference on Trade and Development -organisaation julkaiseman maailman in-

vestointeja käsittelevän raportin mukaan, vuonna 2007 yli 324 miljardia dollaria, 

kun vuonna 2000 vastaava luku oli vielä hieman yli 32 miljardia dollaria (UNC-

TAD 2008, 260). 

 

Euroopan siirtymätalouksien ulkomaille tekemät investoinnit ovat yleisesti ottaen 

olleet vähäisiä, mutta kuitenkin selkeässä kasvussa. Venäjä on tähän verrattuna 

selkeä poikkeus, sillä Venäjän öljy-, kaasu- ja metalliyhtiöt ovat investoineet mer-

kittävässä määrin ulkomaille. (Tiusanen 2008b, 47) 

 

Liiketoimintaympäristöllä on suuri vaikutus maahan tehtäviin ulkomaisiin inves-

tointeihin. The World Bank Group julkaisee vuosittain Ease of Doing Business -

indeksin, jossa 181 maata sijoitetaan järjestykseen sen mukaan millaiset toiminta-

edellytykset ne pystyvät liiketoiminnalle tarjoamaan. Ease of Doing Business -

indeksissä Sijan 1 saanut maa tarjoaa indeksin perusteella parhaan säännellyn ym-

päristön liiketoiminnan harjoittamiselle. Indeksissä mukana olevia maita on arvi-

oitu 10 osa-alueen osalta, joista jokainen on saanut yhtä suuren painoarvon. Doing 

Business 2009 -raportissa käytetty data on kerätty huhtikuun 2007 ja kesäkuun 

2008 välisenä aikana. (The World Bank Group 2009c). Taulukossa 15 esitetään 

sekä kymmenen parhaiten sijoittuneen maan että Venäjän sijoittuminen vuoden 

2009 Ease of Doing Business -indeksissä. 
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Taulukko 15. Vuoden 2009 Ease of Doing Business -indeksin tulokset  

Sijoitus Maa 
1 Singapore 

2 Uusi-Seelanti 

3 USA 

4 Hong Kong 

5 Tanska 

6 Iso-Britannia 

7 Irlanti 

8 Kanda 

9 Austaralia 

10 Norja 

120 Venäjä 

(The World Bank Group 2009c) 

 

Taulukosta 15 voidaan nähdä, että vuoden 2009 Ease of Doing Business -indeksiä 

johtaa Singapore, toisena on Uusi-Seelanti ja kolmantena USA. Kolmen kärki 

pysyi samana vuonna 2009 kuin vuotta aiemmin. Venäjä sijoittui indeksissä vasta 

sijalle 120. Maan sijoitus huononi kahdeksan sijaa verrattuna vuotta aiempaan 

tilanteeseen. Suomi sijoittui vuoden 2009 indeksissä sijalle 14. Vuonna 2008 

Suomi sijoittui yhtä sijaa paremmin eli sijalle 13. (The World Bank Group 2009c, 

6) Seuraava taulukko kuvaa Venäjän sijoittumista Ease of Doing Business -

indeksissä 10 indeksin osa-alueen osalta. 

 

Taulukko 16. Venäjän sijoittuminen Ease of Doing Business -indeksissä  

Ease of Doing Business –indeksi Sijoitus 
Kokonaissijoitus 120 
Liiketoiminnan aloittaminen 65 

Omaisuuden rekisteröinti 49 

Yli rajojen tapahtuva kaupankäynti 161 

Rakennusluvan myöntämiskäytännöt 180 

Luoton saaminen 109 

Sopimusten valvonta 18 

Työntekijöiden työllistäminen 101 

Investoijien suoja 88 

Liiketoiminnan lopettaminen 89 

Verojen maksaminen 134 

(The World Bank Group 2009c, 130) 
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Indeksin kymmenen pääosion osalta, voidaan todeta, että Venäjä menestyy erit-

täin hyvin sopimusten valvonnan osa-alueella. Venäjä sijoittuu indeksissä melko 

myös hyvin omaisuuden rekisteröinnin ja liiketoiminnan aloittamisen alueilla. Sen 

sijaan yli rajojen tapahtuvan kaupankäynnin, verojen maksamisen työntekijöiden 

työllistämisen, luoton saamisen ja rakennusluvan myöntämiskäytäntöjen osa-

alueilla olisi paljon parantamisen varaa. Tämän työn aiheen kannalta mielenkiin-

toinen tieto on, että Venäjä sijoittuu rakennusluvan myöntämiseen liittyvissä asi-

oissa sijalle 180 eli toiseksi huonoimmalla sijalle 181 maan joukossa.   

 

Venäjän liiketoimintaympäristö vaikuttaa haasteelliselta, mikä vaikuttaa varmasti 

myös maan heikkoon sijoittumiseen, ulkomaisiin investointeihin kohdistuvassa 

kilpailussa, siirtymätalouksien sarjassa. Venäjän valtavat luonnonvarat ovat anta-

neet sille mahdollisuuden jättäytyä investointikilpailussa taka-alalle, mikä osal-

taan on saattanut hankaloittaa maan talouden ja liiketoimintaympäristön kehitystä. 

Lisäksi globaalin talouskriisi vähentää ainakin hetkellisesti ulkomaalaisten inves-

tointien määrää Venäjällä. 

 

Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana palvelujen ulkoistaminen on ollut yksi 

keskeisimmistä yritysten toimintaa kuvaavista ilmiöistä. Ulkoistaminen on perus-

tunut globaalissa taloudessa esiintyviin suuriin kustannuseroihin. Eniten yritykset 

ovat ulkoistaneet IT-palveluja, vaihdepalveluja sekä muita yritysten tukitoiminto-

ja, jotka on mahdollista hoitaa myös etäältä käsin. Maailman rikkaissa osissa toi-

mivat yritykset ovat alkaneet ulkoistaa palvelujaan kehittyville markkinoille, sillä 

siirtymätaloudet tarjoavat korkean koulutustason omaavaa työvoimaa yhdistettynä 

kohtuulliseen palkkatasoon.  (Tiusanen 2008b, 29) 

 

Kansainvälinen konsultointiyhtiö A.T. Kearneyn Global Services and Location -

indeksissä (GSLI) analysoidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen 50 maata 

niiden tarjoamien ulkoistamismahdollisuuksien mukaan. Jokaista maata arvioi-

daan 43 tekijän osalta, jotka voidaan jakaa maan taloudellista kiinnostavuutta, 

ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta sekä liiketoimintaympäristöä koskeviin 

kategorioihin. Taloudellinen kiinnostavuus kategoria saa indeksissä suurimman 
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painoarvon, minkä vuoksi se arvostetaan välille 0–4. Muut osa-alueet pisteytetään 

indeksissä välille 0–3. (A.T. Kearney 2009, 1–2) Taulukossa 17 esitetään vuoden 

2009 GSL-indeksin tulokset Venäjän ja kymmenen parhaiten sijoittuneen maan 

osalta. 

 

Taulukko 17. Vuoden 2009 GSL-indeksi  

Sijoitus Maa 
Taloudellinen 
kiinnostavuus 

Ammattitaitoisen 
työvoiman saata-

vuus 
Liiketoimin-
taympäristö Yhteensä 

1 Intia 3,13 2,48 1,30 6,91 
2 Kiina 2,59 2,33 1,37 6,29 
3 Malesia 2,76 1,24 1,97 5,98 
4 Thaimaa 3,05 1,30 1,41 5,77 
5 Indonesia 3,23 1,47 0,99 5,69 
6 Egypti 3,07 1,20 1,37 5,64 
7 Philippiinit 3,19 1,17 1,24 5,60 
8 Chile 2,41 1,20 1,89 5,50 
9 Jordania 2,99 0,91 1,59 5,49 

10 Vietnam 3,21 1,02 1,24 5,47 
33 Venäjä 2,39 1,45 1,08 4,92 

(A.T. Kearney 2009, 2) 

 

Vuoden 2009 GSL-indeksi paljastaa, että kolme vertailua johtavaa maata – Intia, 

Kiina ja Malesia – ovat pysyneet samana suhteessa edellisen vuonna 2007 toteute-

tun vertailun tuloksiin. Kuitenkin maailman talouden taantuma on vaikuttanut 

selkeästi muiden maiden vertailussa saamiin tuloksiin. Euroopan siirtymätalouk-

sissa tapahtunut kustannustason nousu on pudottanut aiemmin hyvin menestynei-

den Puolan, Tšekin ja Unkarin sijoitusta vertailussa tuntuvasti. Sen sijaan Kaak-

kois-Aasian ja Lähi-idän maiden sijoitukset ovat nousseet suhteessa edellisen ver-

tailun tuloksiin.  (A.T. Kearney 2009,1) Venäjä sijoittui vuoden 2009 GSL-

indeksissä sijalle 33. Vuonna 2007 Venäjän sijoitus oli 37 (A.T. Kearney 2007, 

2).  Venäjän sijoitus on parantunut hieman suhteessa edellisen vertailun tuloksiin. 

Kuten taulukon 14 perusteella voidaan nähdä, Venäjä ei ole kuitenkaan menesty-

nyt kovin hyvin yhdenkään indeksin kategorian osalta. Venäjää ei tällä perusteella 

voida pitää kovinkaan kiinnostavana yritysten palvelujen ulkoistamiskohteena. 

Suomi ei ole mukana A.T. Kearneyn laatimassa vertailussa. 
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Suomen pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen BOFIT:n tutkimuspäällikkö 

Pekka Sutelan mukaan Venäjä ei Aasian naapurina tule olemaan halpojen tuotan-

tokustannusten maa. Venäjä ei myöskään Euroopan naapurina tule olemaan kor-

kean teknologian maa, vaan sen sijaan Venäjä saattaa löytää mahdollisuutensa 

innovaatioista. Merkittävä kysymys tältä kannalta on se, että pystyykö Venäjä 

nousemaan innovaatioyhteiskunnaksi. Sutelan mukaan Venäjällä on talouskriisistä 

huolimatta edelleen valoisa tulevaisuus edessään, mutta ehkä sitä on kuitenkin 

vain lykätty parilla vuodella. (Sutela 2008)  

 

3.5 Väestö ja elintaso Venäjällä 
 

Venäjällä asui vuoden 2008 lopussa 141,9 miljoonaa ihmistä (WIIW 2009, 97). 

Pääkaupungissa Moskovassa asuu 10,1 miljoonaa ja Pietarissa 4,57 miljoonaa 

ihmistä. Muita miljoonakaupunkeja ovat Novosibirsk, Nizsnyj Novgorod, Jekate-

ringburg, Samara, Omsk, Kazan, Tsheljabinsk, Rostov-on Don, Ufa, Volgograd ja 

Perm. (Spiridovitsh 2009, 4) Yksin Pietarissa on lähes saman verran asukkaita 

kuin Suomessa. Pietarin lähialueet mukaan laskettuna väestön määrä ylittää Suo-

men asukasluvun selkeästi. Venäjällä on tarjota yrityksille valtavat markkinat.  

 

Vienna instituutin julkaisemien väestön määrää käsittelevien lukujen (WIIW 

2009, 97) mukaan Venäjän väestön määrä on ollut jo pitkään laskusuhdanteessa. 

Vuonna 2007 Venäjän väestönkasvu oli The World Bank Groupin (2009d) julkai-

seman vuoden 2009 World Development Reportin mukaan -0,5 %:a. Vuonna 

2006 miesten keskimääräinen eliniän odote oli 59 vuotta, mikä on selkeästi lyhy-

empi kuin naisten eliniän odote 73 vuotta. Suomessa vastaava miesten keskimää-

räinen eliniänodote vuonna 2006 oli 77 vuotta, mikä on selkeästi korkeampi kuin 

Venäjällä. Suomessa naisten eliniänodote 83 vuotta on myös selkeästi korkeampi 

kuin miesten. (The World Bank Group 2009d) 

 

Venäjän väestöstä 79,8 %:a on venäläisiä. Tataareita väestöstä on 3,8 %:a. Vä-

hemmistöjä ovat mm. ukrainalaiset (2 %), baškiirit (1,2 %), tšuvassit (1,2 %). 

Muiden vielä pienempien vähemmistöjen osuus väestöstä on yhteensä 12,1 %:a. 
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Maan virallinen kieli on venäjä ja maan pääuskonnot ovat ortodoksisuus ja isla-

minusko. (Spiridovitsh 2009, 5) 

 

YK:n julkaiseman vuoden 2007/2008 Human Development –raportissa julkais-

taan inhimillistä kehitystä mittaava Human Development Index (HDI), joka laske-

taan kolmen eri dimension yhteenvetona. Nämä kolme dimensiota ovat pitkä ja 

terve elämä, tiedonsaanti ja riittävä elintaso, joita mitataan mm. eliniän odotteen, 

saavutetun koulutustason sekä ostovoimakorjatun dollareissa (USD) henkeä koh-

den lasketun bruttokansantuotteen avulla. Vuoden 2007/2008 vertailussa mukana 

oli yhteensä 177 maata. HDI-indeksin arvot ilmaistaan välillä 0–1. (UN 2009, 

229–356) Taulukossa 18 esitetään vuoden YK.n julkaisemasta vuoden 2007/2008 

esitetyt vuoden 2005 HDI-indeksit sekä vertailussa 10 parhaiten sijoittuneen maan 

että Venäjän osalta. 

 

Taulukko 18. Vuoden 2005 HDI-indeksin tulokset  

Sijoitus Maa HDI-indeksi 
1 Islanti 0.968 

2 Norja 0.968 

3 Australia 0.962 

4 Kanada 0.961 

5 Irlanti 0.959 

6 Ruotsi 0.956 

7 Sveitsi 0.955 

8 Japani 0.953 

9 Alankomaat 0.953 

10 Ranska 0.952 

67 Venäjä 0.802 

(UN 2009, 229–232) 

 

Kuten taulukon 18 perusteella voidaan huomata, HDI-indeksin arvoissa ei ole 

suuria eroja kärkimaiden välillä. Venäjä sijoittui vertailussa sijalle 67 HDI-luvulla 

0.802. Suomen sijoitus vertailussa oli 11. HDI luvulla 0.952. Molemmat maat 

sekä Venäjä että Suomi luokitellaan YK:n raportissa kuuluvan korkean elintason 

omaaviin maihin (UN 2009, 229–332). 
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Venäjän väestöstä lukutaitoisia oli vuoden 2005 tietojen mukaan 99 %:a (The 

World Bank Group 2009d). Vuonna 2002–2005 Venäjän bruttokansantuotteesta 

koulutukseen kului keskimäärin 3,6 %:a. Suomessa koulutusmenojen osuus 6,5 

%:a bruttokansantuotteesta on selkeästi korkeampi kuin Venäjällä (UN 2009, 

294–295).  

 

Kansainväliset elinkustannusvertailut tehdään usein ottamalla tarkasteluun eri 

maiden BKT-luvut henkeä kohden laskettuna. Eri maiden lukujen vertailun hel-

pottamiseksi luvut muutetaan virallisten valuuttakurssien avulla joko euroiksi tai 

dollareiksi. Menettely helpottaa kansainvälisten vertailujen tekemistä. (Tiusanen 

2008a, 24)  

 

On kuitenkin huomattava, että viralliset valuuttakurssit (official exchange rate, 

ER) eivät välttämättä heijasta eri maiden hintatasojen eroavaisuuksia. Esimerkiksi 

laajentuneessa EU:ssa hintataso vaihtelee maiden välillä. Alhaisemman elintason 

omaavassa maassa 100 eurolla ostaa enemmän tuotteita kuin korkeamman elinta-

son omaavassa maassa. Tällaisessa tapauksessa voidaan sanoa, että köyhemmän 

maan valuutta on aliarvostettu virallisen valuuttakurssin mukaan laskettuna. Tä-

män vuoksi BKT luvut asukasta kohden tulisi esittää alemman hintatason omaavi-

en siirtymätalouksien osalta ostovoimapariteettiteorian (purchasing power parity, 

PPP) mukaisesti, jossa vaihtokurssit mukautetaan toisen maan hintatasoon ident-

tisten kuluttajaostoskorien hintojen avulla. (Tiusanen 2008a, 24) 

 

Asukasta kohden lasketut BKT-luvut sekä virallisen vaihtokurssin mukaisesti että 

PPP-perusteella laskettuna eroavat usein toisistaan, minkä vuoksi on käytännöllis-

tä mitata ERDI-indeksi (exchange rate deviate index). ERDI lasketaan jakamalla 

PPP-korjatut henkeä kohden lasketut BKT-luvut virallisen vaihtokurssin (ER) 

mukaisesti henkeä kohden lasketuilla BKT-luvuilla. Jos ERDI:n arvo on yli yksi, 

maan valuuttakurssi on aliarvostettu. Jos ERDI:n arvo puolestaan on alle yksi, 

luku indikoi sitä, että maan valuuttakurssi on yliarvostettu. (Tiusanen 2008a, 25) 

Taulukossa 19 esitetään Venäjän sekä virallisen vaihtokurssin mukaiset että PPP-

perusteiset BKT-luvut henkeä kohden ja ERDI-luvut kolmelta viime vuodelta. 
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Taulukko 19. Venäjän BKT-luvut asukasta kohden (EUR) ja ERDI  

  2006 2007 2008 
BKT/hlö ER (EUR) 5 500 6 700 8 000 

BKT/hlö PPP (EUR) 11 100 12 400 13 500 

ERDI 2,02 1,85 1,69 

(WIIW 2009, 97) 

 

Kun virallinen valuuttakurssi ja PPP-mukautettu valuuttakurssi ovat yhtä suuret 

(ERDI:n arvo on 1), voidaan sanoa, että virallinen vaihtokurssi on tasapainossa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että virallinen valuuttakurssi heijastaa oikein paikallista hin-

tatasoa. (Rinne 2007, 11) Siirtymätalouksien valuutat ovat yleisesti ottaen aliar-

vostettuja, mutta aliarvostusedulla on taipumus hävitä ajan myötä (Tiusanen 

2008a, 26). Taulukon 19 perusteella voidaan todeta, että Venäjän valuuttakurssi 

on aliarvostettu ja Venäjä on matkalla tasapainoisempaan valuuttakurssiin. Venä-

jän hintakilpailukykyisyys on pienentynyt vuosi vuodelta ja tulee ajan kanssa lop-

pumaan etenkin jos energian hinta jatkaa nousevaa kehitystään. 

   

Venäjän BKT asukasta kohden on taulukon 19 mukaan kasvanut viimeisen kol-

men vuoden aikana sekä virallisen vaihtokurssin että ostovoimapariteetin mukaan 

laskettuna. Kuitenkin Venäjän bruttokansantuote asukasta kohden laskettuna on 

vielä kaukana Länsi-Euroopan tasosta. Läntisessä Euroopassa (EU 15) BKT asu-

kasta kohden oli vuonna 2007 noin 27 700 euroa (Tiusanen 2008a, 25). Luku on 

yli kaksinkertainen Venäjän vastaavaan lukuun (12 400 EUR) verrattuna. BKT-

luku henkeä kohden virallisten vaihtokurssien mukaan laskettuna antaisi vääristy-

neen kuvan, sillä perushyödykkeistä ja -palveluista koostuva kuluttajan ostoskori 

maksaa vähemmän Venäjällä kuin läntisessä Euroopassa (Rinne 2008, 9).  

 

Taulukossa 20 esitetään venäläisten keskimääräiset kuukausittaiset bruttopalkat 

sekä virallisen vaihtokurssin (ER) mukaan laskettuina että ostovoimapariteetin 

(PPP) mukaisesti korjattuina. Lisäksi taulukossa 20 esitetään palkkojen todellinen 

kasvuprosentti kolmelta kuluneelta vuodelta. 
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Taulukko 20. Bruttokuukausipalkat ja niiden kasvu Venäjällä (EUR)  

  2006 2007 2008 
Keskimääräinen bruttokuukausipalkka EUR (ER) 312 388 470 

Keskimääräinen bruttokuukausipalkka EUR (PPP) 625 722 787 

Palkkojen todellinen kasvu- % 13,3 16,2 9,7 

(WIIW 2009, 122) 

 

Venäjällä nominaalinen keskimääräinen bruttopalkka vuonna 2008 oli 470 euroa 

ja PPP-periaatteen mukaan laskettuna lähes 790 euroa. Vuonna 2007 vastaava 

luku oli noin 390 euroa virallisen vaihtokurssin mukaan laskettuna. Suomessa 

vastaava luku oli noin 2 700 euroa (Tilastokeskus 2009b). Ostovoimakorjattu ve-

näläisen keskimääräinen kuukausittainen bruttopalkka oli vuonna 2007 kuitenkin 

lähes kaksi kertaa suurempi kuin nominaalinen bruttopalkka. Taulukon 20 perus-

teella voidaan nähdä, että palkat ovat Venäjällä vuositasolla mitattuna kasvaneet 

voimakkaasti.  

 

Venäjällä palkkojen kasvu on ollut voimakkainta Euroopassa sijaisevien siirtymä-

talouksien sarjassa sekä virallisen vaihtokurssin, että ostovoimapariteetin mukai-

sesti tarkasteltuna (Tiusanen 2008a, 16–18) Taulukosta 21 voidaan nähdä, että 

virallisen valuuttakurssin mukaan palkat ovat nousseet keskimäärin 279 %:a vuo-

den 2001 ja 2008 välisenä aikana. Todellisen palkkatason paljastavan ostovoima-

pariteetin perusteella laskettuna palkkojen kasvu on ollut maltillisempaa, mutta 

silti erittäin voimakasta, sillä palkat ovat PPP-perusteella laskettuna nousseet Ve-

näjällä 109 %:a vuoden 2001 ja 2008 välisenä aikana. Tässä yhteydessä on kui-

tenkin huomattava, että myös inflaatio on Venäjällä voimakasta. Inflaatio ei kui-

tenkaan kokonaan selitä palkkojen nousua vaan venäläisten keskimääräinen elin-

taso on myös noussut 2000-luvun aikana. 
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Taulukko 21. Keskimääräinen kuukausipalkka ja sen kasvu Venäjällä vuosina 

2001 ja 2008 (EUR)  

  2001 2008 
Kasvu- % 
2001–2008 

Keskimääräinen kuukausipalkka EUR (ER) 124 470 279 % 

Keskimääräinen kuukausipalkka EUR (PPP) 377 787 109 % 

(WIIW 2009, 121) 

 

Tässä yhteydessä tulee kuitenkin mainita, että verot, sosiaaliturvamaksut ja asu-

miskustannukset (sähkö ja vesi mukaan lukien) ovat olennaisesti matalampia Ve-

näjällä kuin Suomessa. (Rinne 2007, 9) Huomattava osa palkoista erityisesti suur-

ten kaupunkien ulkopuolella ja mm. rakennussektorilla maksetaan pimeänä, min-

kä vuoksi viralliset tilastot eivät anna oikeaa kuvaa Venäjän palkkatasosta. Tulot 

on myös jaettu epätasaisesti sekä alueellisesti että kotitalouksien kesken. Palkat 

ovat Moskovassa ja Pietarissa keskimäärin selkeästi korkeampia kuin Venäjällä 

keskimäärin. Lisäksi länsimaiset yritykset joutuvat maksamaan huomattavasti 

maan keskitasoa korkeampia palkkoja.  (Spiridovitsh 2009, 15). 

 

Gini-indeksi on yleisin käytössä oleva tulonjaon tasaisuutta mittaava indeksi. Mitä 

suuremman arvon indeksi saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-

kertoimen pienin arvo on 0, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla asukkailla on yhtä 

suuret tulot. Indeksin suurin arvo puolestaan on 100, mikä tarkoittaa sitä, että suu-

rituloisin tulonsaaja saa kaikki tulot. (Tilastokeskus 2008) Venäjällä Gini-indeksin 

arvo vuonna 2002 oli YK:n julkaiseman vuoden 2007/2008 Human Development 

Reportin mukaan 39,9. Vastaava luku Suomessa oli vuoden 2000 tietojen mukaan 

26,9. Venäjällä parhaiten palkattu 10 %:a väestöstä ansaitsi vuonna 2002 koko-

naispalkkasummasta 30,6 %:a. Parhaiten palkattu 20 %:a ansaitsi kokonaispalk-

kasummasta vuonna 2002 jo lähes puolet eli 46,6 %:a. Väestön heikoiten palkattu 

20 %:a ansaitsi vuonna 2002 kokonaispalkkasummasta 6,1 %:a. Vertailukohdan 

tarjoavat Suomen vuoden 2000 tulonjakoa kuvaavat luvut, joiden mukaan väestös-

tä parhaiten palkattu 10 %:a ansaitsi 22,6 %:a kokonaispalkkasummasta ja parhai-

ten palkattu 20 %:a ansaitsi 36,7 %:a kokonaispalkkasummasta. Suomessa väes-

tön heikoimmin palkattu 10 % ansaitsi vuonna 2000 YK:n mukaan 9,6 %:a koko-
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naispalkkasummasta.  (UN 2009, 281–282). Esitettyjen lukujen valossa voidaan 

todeta, että tulot ovat Venäjällä jakautuneet epätasaisemmin kuin Suomessa. On 

kuitenkin huomioitava, että Venäjän talousministeriön arvion mukaan keskiluokan 

osuus saattaa venäjällä vuoteen 2020 mennessä nousta nykyisestä 22 prosentista 

50–52 %:iin, mikäli tulotason kasvu jatkuu nykyisellä tasollaan. (Spiridovitsh 

2009, 15). 

 

Usein on mainittu, että palkkojen ja työn tuottavuuden tulisi nousta käsi kädessä. 

Jos palkat kasvavat tuottavuutta nopeammin, tuloksena on palkkainflaatio. Tämän 

vuoksi kansainvälisellä tasolla kilpailukykyä mitattaessa on käytännöllistä kiinnit-

tää huomiota yksikkötyökustannuksiin4. Jos maan yksikkötyökustannukset nouse-

vat nopeammin kuin muussa maailmassa, maan hintakilpailukykyisyys vähenee. 

(Tiusanen 2008a, 18) Vienna-instituutin mukaan yksikkötyökustannukset Venä-

jällä olivat vuonna 2008 virallisen vaihtokurssin mukaan laskettuina indeksiluvun 

mukaan 362,4. Indeksissä vuosi 2000 on merkitty indeksiluvulla 100.  (WIIW 

2009, 121) Venäjän yksikkötyökustannus-indeksi on hyvin korkea, mikä tarkoit-

taa sitä, että maa on menettänyt yksikkötyökustannuksiin liittyvää kilpailukyky-

ään erittäin nopeasti.  

 

Venäjän vientisektori on materiaali-intensiivinen. Kaksi kolmannesta Venäjän 

viennistä koostuu öljystä ja kaasusta. Tämän lisäksi metalli ja kemianteollisuudel-

la on selkeä osuus maan viennistä. Tämän vuoksi Venäjän vienti ei ole yhtä herk-

kä hinnan muutoksille kuin jos vienti koostuisi teollisesti valmistettavista tuotteis-

ta, joissa yksikkötyökustannusten osuus on merkittävä. (Tiusanen 2008a, 19)  

 

Tuontia korvaavien toimintojen osalta yksikkötyökustannukset näyttelevät suu-

rempaa osaa. Esimerkiksi autoteollisuudessa yksikkötyökustannusten osuus on 

merkittävä, sillä tuotteen hinta on maan autoteollisuudessa merkittävämmässä 

asemassa kuin laatu. Yksikkötyökustannusten nopea nousu pakottaa paikallisen 

teollisuuden kiinnittämään huomiota työn tuottavuuteen, jotta yksikkötyökustan-

nusten nousu saataisiin hallintaan. (Tiusanen 2008a, 19)  
                                                 
4 Yksikkötyökustannus (unit labour cost, ULC) tarkoittaa yhden yksikön tuottamisen hintaa. (Ta-
loussanomat 2009) 
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Vienna-instituutti julkaisee myös ostovoimapariteetin mukaisen yksikkötyökus-

tannuksia kuvaavan indeksin. Indeksissä Itävallan yksikkötyökustannuksia merki-

tään luvulla 100. Itävaltaa voidaan tässä mielessä pitää EU 15 -maiden edustajana 

(Tiusanen 2008a, 19). Taulukon 22 perusteella on nähtävissä, että Venäjän yksik-

kötyökustannusten kasvu on ollut erittäin nopeaa 2000-luvun aikana. Maan palk-

kakilpailukykyisyys on heikentymässä nopeasti. Venäjän palkkataso on kuitenkin 

vielä kaukana EU-15 -maiden palkkatasosta.  

 

Taulukko 22. Ostovoimapariteetin mukaan esitetyt yksikkötyökustannukset ja 

niiden kasvu vuosina 2001 ja 2008  

 
2001 

Itävalta = 100 
2008 

Itävalta = 100 
Kasvu- % 2001–

2008 
Yksikkötyökustannukset PPP 17.70 40.98 132 % 

(WIIW 2009, 121) 

 

Vuonna 2007 keskimääräinen työttömyysaste Venäjällä oli ILO:n Labour force 

surveyn mukaan 6,1 %:a. Miesten osalta työttömyysaste (6,4 %) oli korkeampi 

kuin naisten (5,8 %) osalta. (ILO 2009) Vuonna 2008 Venäjän työttömyysaste oli 

kasvanut 0,2 prosenttiyksikköä eli 6,3 %:iin (WIIW 2009, 97). Finanssikriisin 

seurauksena Venäjän työttömyysasteen voidaan katsoa kasvavan edelleen.  Spiri-

dovitshin (2009, 15) mukaan alueellisesti katsottuna vähiten työttömiä on Mosko-

vassa, Moskovan alueella ja Pietarissa. Eniten työntekijöitä ovat irtisanoneet me-

talli- ja rakennusalan yritykset (Spiridovitsh 2009, 15). 

 

Viime vuosien suhteellisen korkeasta työttömyysasteesta huolimatta monet suuret 

kaupungit, erityisesti Moskova ja Pietari ovat kärsineet työvoimapulasta, minkä 

vuoksi lähinnä entisistä neuvostotasavalloista saapuvan maahanmuuttajatyövoi-

man määrä on kasvanut. (Rinne 2007, 10) Työvoiman saanti ja soveltumattomuus 

tarjolla oleviin työtehtäviin on talouskriisistä huolimatta edelleen ongelma suuris-

sa aluekeskuksissa. Yritykset kokevat haasteelliseksi myös työvoiman sitouttami-

sen yrityksiin, sillä työpaikan vaihto on yleistä paremmasta palkasta tai muista 
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eduista johtuen. Koulutetulla työvoimalla on sananvaltaa palkkansa ja työsopi-

musehtojensa suhteen. (Spiridovitsh 2009, 15).  

 

3.6 Asuntorakentamisen markkinanäkymät Venäjällä 
 

Neuvostoliiton aikakaudella asunto-osakkeet olivat valtion omistuksessa. Neuvos-

toliiton hajoamisen jälkeen noin 60 %:a asunto-osakkeista yksityistettiin eli koti-

taloudet saivat mahdollisuuden ostaa asunnon, jossa asuivat. Loput asunto-

osakkeista siirrettiin valtion omistuksesta kunnalliseen omistukseen. Jotkin varak-

kaat kaupungit, kuten Pietari ja Moskova ovat pystyneet kehittämään ja laajenta-

maan asunto-omistustaan. Tämä ei kuitenkaan ole ollut kaikkien kaupunkien ja 

kylien osalta mahdollista rahoitusjärjestelyistä johtuen. (Rinne 2007, 11) 

 

Venäjällä asuntokanta ja infrastruktuuri tarvitsisivat pikaista kunnostusta ja uutta 

rakennustuotantoa. Venäjän kansalaisista 30 %:a asuu asunnoissa, joissa on puu-

tetta juoksevasta vedestä, sähköstä tai molemmista. Suurin osa Venäjän rakennus-

kannasta ja infrastruktuurista on rakennettu Neuvostoliiton aikakaudella. Monet 

näistä rakennuksista ovat kunnossapidon laiminlyönnin johdosta huonokuntoisia. 

Tämän vuoksi uusiin, moderneihin rakennuksiin kohdistuu kova kysyntä. Lisäksi 

venäläisten ostovoiman kasvu on mahdollistanut aiempaa suurempien ja parempi-

en asuntojen hankinnan. Useat ihmiset omistavat kotinsa ja maksavat nimellistä 

ylläpitomaksua valtiolle. Valtio on kuitenkin jo vuosia laiminlyönyt asuinraken-

nusten kunnossapidon. Monet Neuvostoliiton aikana rakennetuista rakennuksista 

tarvitsevat peruskorjausta alkaen putkista, sähkötöistä ja maalaamisesta. Raken-

nusala on kasvanut Venäjällä selkeästi kahdella saralla: sekä peruskorjaus että 

uudisrakennussektorilla. (Rinne 2007, 7–12) 

 

Yksityisessä omistuksessa olevien huoneistojen kunnossapitoon kohdistuu eräitä 

ongelmia. Neuvostoliitossa ei ollut käytössä läntistä asunto-osakeyhtiö-

järjestelmää. Tämän vuoksi on vaara, että kukaan ei huolehdi, eikä ole vastuussa 

korkeiden, monista asunnoista koostuvien, rakennusten kunnossapidosta. Joissa-

kin tapauksissa useista asunnoista koostuvissa rakennuksissa asuvat kotitaloudet 
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tai kokonaiset korttelit ovat ryhtyneet keräämään varoja kunnostustöitä varten. 

Suomessa säännönmukainen asunto-osakeyhtiömalli on Venäjällä vasta alkutaipa-

leella. (Rinne 2007, 12) 

 

Uudistettu maareformi on mahdollistanut Venäjällä sekä maa-alueiden yksityis-

omistuksen että vapaan kaupankäynnin. Ulkomaalaiset eivät silti vieläkään voi 

omistaa maata, mutta he voivat vuokrata sen 49 vuodeksi. Ulkomaalaisten yritys-

ten tulee ottaa asia huomioon erityisesti omistussuhteita käsittelevien sopimusten 

yhteydessä. (Rinne 2007, 7) 

 

Vienna-instituutin julkaisemien lukujen (WIIW 2009, 97) perusteella voidaan 

todeta että rakennusala on kasvanut 2000-luvun aikana Venäjällä huimaa vauhtia. 

Vuonna 2003 rakennusala kasvoi yli 14 %:n vuosivauhtia ja vuosina 2004 ja 2005 

rakennusalan kasvu saavutti yli 10 %:a. Nopeimmin rakennusala kasvoi kuitenkin 

vuosina 2006 ja 2007, jolloin kasvu ylitti molempina vuosina yli 18 %:a. Vielä 

vuonna 2008 rakennusalan kasvuksi kirjattiin 12,8 %:a. (WIIW 2009,97) Tällä 

hetkellä globaali talouskriisi on kuitenkin iskenyt Venäjällä kuten muuallakin 

maailmassa voimakkaasti rakennusalaan ja suomalaisyritykset ovat jäädyttäneet 

syksystä 2008 lähtien rakennuskohteitaan Venäjällä (ks. esim. Mölsä & Pakkanen 

2009). 

 

Vuonna 2008 rakentamisen osuus oli 5,6 %:a Venäjän BKT:stä. Vuotta aikai-

semmin osuus oli 5,1 %:a. (Federal State Statistic Service 2009) Rakennusala on 

kasvanut nopeimmin Moskovassa, Pietarissa, Yekateringburgissa ja Nizhnyj 

Novgorodissa. Näihin kaupunkeihin on Venäjällä keskittynyt valmistusteollisuus, 

joka on alueiden talouskasvun perusta. Rakennusmarkkinat ovat kuitenkin kasva-

neet myös monissa muissa suurissa Venäläisissä kaupungeissa. (Rinne 2007, 7) 

 

Suomalaisten rakennusalan yhtiöiden kansainvälisten tytäryhtiöiden liikevaihto oli 

noin 13,5 miljardia. euroa vuonna 2007. Neljän suurimman yrityksen toiminta 

muodosti kaksi kolmasosaa liikevaihdosta. Ulkomaisesta toiminnasta Itä-

Euroopan ja Venäjän osuus oli 23 %:a. Vuonna 2008 suomalaisten yritysten kan-
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sainvälinen toiminta kehittyi myönteisesti Venäjällä ja Pohjoismaissa, mutta heik-

keni Baltiassa. RT:n seurannan mukaan rakennusyhtiöiden kansainvälisen toimin-

nan arvo vuonna 2008 oli 3,2 miljardia euroa. Venäjän laskutus kohosi vuonna 

2008 yli 580 miljoonaan euroon. (RT 2009) Rakentaminen on Suomen valtti Ve-

näjällä -seminaarissa esiintyneen, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtajan, 

Tarmo Pipatin mukaan rakennusala on Pipatin mukaan kansainvälistynyt viime 

vuosina todella nopeasti ja talous- ja rahaliittoon liittyminen on ollut rakennusalan 

kansainvälistymisen kannalta positiivinen asia. (Pipatti 2008) 

 

Finanssikriisin seurauksena rakennussektorilla toimivien yritysten (122 000) mää-

rän odotetaan merkittävästi vähenevän Venäjällä. Rakennussektori työllistää kuusi 

miljoonaa ihmistä Venäjällä ja rakennussektorilla työskentelevien palkka on noin 

20 %:a suurempi kuin maan keskiarvo epäkiitollisista työskentelyolosuhteista 

johtuen. Rakennusalan työntekijöistä suuri joukko on ulkomaalaisia, joista huo-

mattava osa työskentelee maassa laittomasti. (Spiridovitsh 2009, 44) 

 

Venäjä on ainakin ennen talouskriisin puhkeamista ollut suomalaisten rakennus-

yhtiöiden näkökulmasta toiseksi suurin markkina-alue. (Rinne 2007, 14) Suoma-

laisista rakennusyhtiöistä YIT on suurin länsimainen asuntorakentaja Venäjällä. 

Yhtiö rakentaa asuntoja mm. Pietarissa ja Moskovassa ja sen ympäristössä, Jeka-

teringburgissa, Jaroslavlissa ja Donin Rostovissa. SRV on keskittynyt Venäjällä 

kauppakeskusten, liike- ja toimitilojen sekä hotellien rakentamiseen. Yhtiöllä on 

kuitenkin rakenteilla asuinalue myös Viipurin Papulan kaupunginosassa. Lem-

minkäinen on toteuttanut Venäjällä mm. monitoimihalleja, asfaltointikohteita ja 

tuotantolaitoksia. Parhaillaan konsernilla on meneillään myös 17-kerroksisen ker-

rostalohankkeen rakentaminen Pietarissa.  Quattrogemini on puolestaan toteutta-

nut kokonaisvastuuhankkeita lähinnä länsimaisille tilaajille. (Spiridovitsh 2009, 

26) 

 

Asuinrakentaminen hallitsee Venäjän rakennustuotantoa, sillä Federal State Statis-

tics Servicen (2009) julkaisemien tilastojen mukaan lattiapinta-alan (m2) mukaan 

mitattuna asuinrakentamisen osuus maan rakennustuotannosta oli vuonna 2007 
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noin 76 %:a ja vuonna 2006 osuus oli noin 82 %:a. Asuntojen kysyntä oli kesään 

2008 saakka vilkasta sekä väestön tulotason kasvusta että rahoitusvaihtoehtojen 

monipuolistumisesta johtuen (Spiridovitsh 2009, 42).  Vuonna 2007 Venäjällä 

valmistui tietojen mukaan 74,3 miljoonaa m2 uutta asuinalaa. Vuonna 2006 vas-

taava luku oli 62,3 miljoonaa m2. (Federal State Statistics Service 2009). Venäjän 

rakentajien liitto arvioi, että vuonna 2009 uutta asuinpinta-alaa otetaan käyttöön 

enintään 52 miljoonaa m2. Asuinrakennusten tuotantoa tukee edelleen kansallinen 

asuinrakennusohjelma, jonka tukemiseksi valtio on luvannut lisää määrärahoja. 

(Spiridovitsh 2009, 42)  

 

Kuutioissa laskettuna asuinrakennuksia valmistui 281,4 miljoonaa m3 vuonna 

2007 (Federal State Statistics Service 2009). Vertailukohtaa Suomen markkinoi-

hin antaa se, että vuonna 2007 asuinrakennuksia valmistui Suomessa 15,47 mil-

joonaa m3 (Tilastokeskus 2009c). Vuonna 2007 Venäjällä otettiin kappalemääräi-

sesti käyttöön yli 193 000 asuntoa. Vuonna 2006 vastaava luku oli lähes 149 000 

asuntoa. (Federal State Statistics Service 2009) Talouskriisin seurauksena asuin-

rakennusten sekä liike- ja toimistorakennusten rakennustuotanto on lähes pysäh-

tynyt Venäjällä (Spiridovitsh 2009, 30).  

 

Esimerkiksi Pietarissa asunnontarve on kuitenkin huutava, sillä Pietarin kaupunki 

tarvitsisi 80 000 uutta asuntoa vuosittain. Vuonna 2008 Pietarissa rakennettiin 40 

000 asuntoa. Vuonna 2009 määrä tulee taantumasta johtuen putoamaan. Alueella 

pelätään, että keskeneräisiä rakennusten runkoja jää tienvarsille suuri määrä odot-

tamaan rahoituskriisin loppumista. (Mölsä & Pakkanen 2009) Suomalainen ra-

kennuskonserni YIT päätti lokakuussa 2008 keskeyttää markkinatilanteesta johtu-

en 2 400 asunnon rakentamisen Venäjällä (Startel 2008). Lemminkäinen konser-

niin kuuluvat yhtiöt Oka Oy ja Lemcon Oy ovat jäähdyttäneet toistaiseksi osan 

Pietarissa sijaitsevasta kerrostalohankkeestaan. NCC:llä on pääasiassa Nokian 

Renkaille rakenteilla 200 asuntoa Pietarissa. Yhtiöllä oli onnea siinä, että sen suu-

rimman hankkeen rakennustöitä ei ehditty aloittaa ennen talouskriisin puhkeamis-

ta. (Mölsä & Pakkanen 2009) 
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Tonttimaan puute ja tonttien saatavuus hankaloittivat aiemmin rakennusyhtiöiden 

toimintaa. Tällä hetkellä taantuma näkyy Venäjällä tonttien tarjonnan kasvuna ja 

niiden hintojen halpenemisena. (Mölsä & Pakkanen 2009) 

 

Uudisrakentamisen ohella myös olemassa olevan rakennuskannan saneeraamises-

sa olisi paljon tehtävää. Venäjän hallituksen mukaan noin puolet kaiken kaikkiaan 

kolmen miljardin neliömetrin asuinrakennuskannasta tulee kunnostaa ja saneerata. 

Hanketta varten on perustettu Rahasto kunnallisen asuntouudistuksen tukemiseen, 

johon on osoitettu varoja 10 miljardin USD:n arvosta. (Spiridovitsh 2009, 42) 

 

Tällä hetkellä eräät Venäjän asuntorakentamiseen liittyvät säädökset haittaavat 

alan kasvua. Rakentajan näkökulmasta ongelmallinen laki liittyy asuntokorttelin 

tai muun kiinteistön rakentamiseen osakeperusteisesti. Lain tarkoituksena on suo-

jata asunnon ostajia rahojen menetykseltä ja taata se, että ostajat todella saavat 

ostamansa huoneiston. Jos rakentaja rikkoo sopimuksen, kuten esimerkiksi asun-

non valmistuminen myöhästyy kolme kuukautta, ostajat voivat jopa vaatia tonttia 

ja rakennusta itselleen. Tämän seurauksena pankit eivät ole halukkaita rahoitta-

maan rakentajan toimintaa rakentamisen aikana, jos lainan vakuutena on tontti tai 

itse rakennus. (Rinne 2007, 14) 

 

Toinen lainsäädäntöön liittyvä ongelma talonrakennusalalla on se, että ostaja voi 

rekisteröidä asunnon omaisuudekseen vasta, kun rakennus on läpäissyt viran-

omaistarkastuksen. Rekisteröintisäädöksistä johtuen rakennusvaiheessa olevaa 

asuntoa ei hyväksytä pankeissa asuntolainan vakuudeksi. Uusi kiinnelainalainsää-

däntö vaatii, että rakennus on läpäissyt viranomaistarkastuksen ja että huoneiston 

omistaja on rekisteröinyt asunnon omaisuudekseen ennen kuin laina voidaan 

myöntää. (Rinne 2007, 14) 

 

Venäläinen ja suomalainen asuntorakentaminen eroaa myös lopputuotteen kannal-

ta, sillä Venäjällä asunnot myydään tavallisesti puolivalmiina eli betonipintaisena, 

millä tarkoitetaan sitä, että toisin kuin Suomessa, asunnoista puuttuu sisusteet. 

Valmiiksi tehtyjen asuntojen osuus on kuitenkin kasvussa Venäjällä. Puolivalmii-
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den asuntojen myynnillä on vaikutusta myös asuntojen hintatasoon, sillä Venäjällä 

asuinneliömetrin hinta on vain kolmannes Suomen hintatasosta. (Repo 2006) 

  

Vaikka suurin markkina rakennusalan kannalta liittyy Venäjällä asuntorakentami-

seen, voisi kilpailun kiristyessä joidenkin yhtiöiden osalta olla viisasta erikoistua 

toisen tyyppiseen rakentamiseen (Rinne 2007, 15). Asuntojen lisäksi myös nyky-

aikaisista toimistotiloista on puutetta Venäjällä. Toimistotilojen ohella kysyntä 

ylittää tarjonnan myös liiketilojen osalta. Moskovassa kärsitään myös varastotilo-

jen puutteesta. Talouskriisin vuoksi sekä toimistotilojen että liiketilojen rakenta-

misen odotetaan merkittävästi vähenevän vuonna 2009. Lisäksi kohtuuhintaisista 

kolmen tähden hotelleista on puutetta Venäjällä. Myös Sotshin talviolympialaiset 

vuonna 2014 ja Shtokmanin kaasukentän käyttöönotto Barentsin merellä tulevat 

olemaan rakentamisen kannalta valtavia haasteita lähivuosina. (Spiridovitsh 2009, 

43–44) 

 

Valtion varoja kaivattaisiin kipeästi myös infrastruktuurin rakentamiseen ja kun-

nossapitoon. Renaissance Capital -pankin mukaan koko maan infrastruktuurin 

perusremontti maksaisi noin 180 miljardia dollaria5 (USD). (Turtiainen 2009) 

Valtion on käyttänyt varoja mm. maa- ja vesirakennustöiden, kuten satamien, tei-

den ja lentokenttien rakentamiseen. Infrastruktuuri-investoinnit ovat kuitenkin 

jakautuneet epätasaisesti. Pietari ja Moskova ovat olleet suosiossa julkisen raken-

tamisen osalta. (Rinne 2007, 6) Pääministeri Vladimir Putin on vakuuttanut, että 

ainakin liikenneinfrastruktuurin rakentamista jatketaan finanssikriisistä huolimat-

ta. (Spiridovitsh 2009, 44) 

 

Suomalaiset rakennusyhtiöt eivät etsi Venäjältä halpaa työvoimaa, sillä rakennuk-

sia ei ole mahdollista viedä samoin kuten monia pieniä hyödykkeitä. Ulkomaalai-

set rakennusliikkeet, suomalaiset mukaan lukien, etsivät Venäjältä markkinaa, 

jolla on mahdollista kasvaa ja laajentaa toimintaa. Rakentaminen ei Venäjältä tule 

loppumaan, sillä maan tarpeet ovat kaikkien rakentamisen osa-alueiden kohdalla 

valtavat. Käynnissä oleva talouskriisi on väliaikaisesti hankaloittanut rakennus-

                                                 
5 Renaissance Capital -pankin julkaisut ovat saatavissa ainoastaan salasanan avulla. 
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alan toimintaa. Kun maan talous lähtee jälleen käyntiin, on nousuun varautuneilla 

suomalaisilla rakennusalan yhtiöillä hyvät mahdollisuudet menestyä Venäjällä. 

Tosin myös kovaan kilpailuun on syytä varautua. 

 

3.7 Pankkisektorin ja asuntolainoituksen tilanne Venäjällä 
  
Neljä suurinta pankkia Venäjällä ovat, vuoden 2007 tietojen mukaan, taseen pe-

rusteella laskettuina säästöpankki Sberbank, josta Venäjän keskuspankki omistaa 

58 %:a, Vneshtorgbank (VTB), josta Venäjän valtio omistaa 77,5 %:a, kaasuyhtiö 

Gazpromin omistama Gazprombank ja Bank Moskvy, joka on Moskovan kaupun-

gin omistuksessa. Näiden neljän pankin jälkeen seuraavat ensimmäiset yksityiset 

pankit, joita ovat Alfa-Bank ja Uralsib. Suurimmat ulkomaisessa omistuksessa 

olevat pankit ovat kahdeksatta sijaa pitävä italialaisen UniCreditin omistama In-

ternational Moscow Bank ja kymmenennellä sijalla oleva itävaltalainen Raiffeisen 

Bank. Sberbank on pankkisektorin selkeä, johtaja. Sberbankin osuus talletuksista 

oli 53 %:a vuonna 2007.  Kotitalouksien lainoituksista Sberbankin osuus vuonna 

2007 oli 37 %:a ja yritysten lainoituksesta 32 %:a.  (BOFIT 2007, 1)  

 

The Banker -lehti julkaisi heinäkuussa 2007 maailman tuhannen suurimman pan-

kin listan6. Listaa johtaa Bank of Amerika. Ensimmäinen venäläinen pankki Sber-

bank on listan sijalla 66. Pankin pääoma oli listauksen mukaan 11 134 miljoonaa 

USD ja pankin varat olivat 131 657 USD. Sijalla 116 on VTB Bank (pääoma 

6 203 milj. USD, velat 52 403 milj. USD) ja sijalla 137 on Gazprombank (pääoma 

4 671 milj. USD, velat 28 912 milj. USD). Listalla on kaikkiaan 27 venäläistä 

pankkia.  (BOFIT 2007, 1) Syksyllä 2008 ilmenneen globaalin finanssikriisin 

esiin tulon jälkeen maailman tuhannen suurimman pankin listauksessa ja ainakin 

pankkien pääomissa ja varallisuudessa on luultavasti tapahtunut muutoksia. The 

Banker -lehti ei ole kuitenkaan julkaissut uutta listausta vuoden 2007 jälkeen.  

 

Useilla Venäjän suuryhtiöillä ja erityisesti pienemmillä venäläisillä pankeilla on 

ollut vaikeuksia ulkomaisten velkojensa hoitamisessa ja uudelleen rahoituksessa. 

                                                 
6 The Banker -lehden julkaisema listaus on saatavissa ainoastaan kirjautumistunnusten avulla. 
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Luottojen myöntämisperusteet ovat kiristyneet. Erityisesti puute pitkäaikaisesta 

kotimaisesta rahoituksesta on saanut yritykset ja jopa valtion kontrolloimat yrityk-

set, kuten Gazpromin ja Rosneftin, etsimään ulkopuolista rahoitusta muualta. Yk-

sityinen ulkomaalainen velka oli syyskuussa 2008 yli 350 miljardia dollaria. 

(WIIW 2009, 94–95)   

 

Kuten USA:ssa ja EU:ssa, myös Venäjällä hallitus on ottanut käyttöön useita el-

vytyspaketteja kohentaakseen pankkien likviditeettiä ja palauttaakseen markki-

noiden luottamusta järjestelmään. Valtion omistama Vneskonombank (VEB) tar-

joaa markkinoille uusia maksimissaan kuuden kuukauden maturiteetin lainoja 

ilman vakuuksia. Lisäksi VEB tarjoaa yrityksille lainoja, joiden avulla on mahdol-

lista uudelleen rahoittaa lyhytaikaisia ulkomaisia velkoja. Näin myöntämiensä 

luottojen vakuudeksi VEB vastaanottaa yhtiöiden osakkeita. Yksityisten talletus-

ten takuurajaa on kriisin myötä nostettu 700 000 ruplaan, mikä vastaa 20 000 eu-

roa. Yhteensä valtio on tukenut eri toimin markkinoita yli 200 miljardilla dollaril-

la. Huolenaiheena valtion tukeen liittyen ovat kuitenkin sekä väärinkäytökset että 

korruptio. Ei ole varmaa, että tuki jakautuisi pankkien kesken tasaisesti ja että se 

todella saavuttaisi likviditeettivaikeuksissa olevat yritykset. On odotettavissa että 

pieniä ja keskisuuria pankkeja tulee romahtamaan ja maan pankkisektori tulee 

modernisoitumaan ja valtio tulee vaikuttamaan entistä enemmän rahoitusvaikeuk-

sien kanssa kamppailevien yritysten toimintaan. (WIIW 2009, 95)  

 

Venäjän pankkikriisin taustalla on Venäjän oligarkien toiminta. Oligarkit olivat 

ottaneet velkaa off shore -yritystensä nimiin ulkomaalaisista pankeista, minkä 

vuoksi velat eivät näkyneet venäläisten yritysten ja pankkien tilastoissa ja taseissa. 

Suurliikemiesten jättimäinen velka oli yllätys sekä markkinoille, että maan halli-

tukselle. Todellinen velkojen mittakaava alkoi selvitä vasta kun ulkomaisten vel-

kojen vakuutena käytettyjen venäläisten suuryritysten osakkeiden arvot alkoivat 

laskea. Sulaminen johtui sekä kansainvälisestä finanssikriisistä että Venäjän omis-

ta toimista, kuten Georgian sodasta. (Schönberg 2009, 34–35) 
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Venäjän hallituksen suuret tukipaketit ovat estäneet maan taloutta romahtamasta, 

mutta talouden pyörät eivät kuitenkaan ole lähteneet liikkeelle. Talouskriisin ai-

heuttamasta epävarmuudesta johtuen raha ei siirry pankeista yrityksille. Epävar-

muuden lisäksi myös korkojen nousu on heikentänyt pankkien antolainausta. Esi-

merkiksi yrityslainoissa käytettävä kolmen kuukauden Mosprime-viitekorko liik-

kui vuoden 2009 alkupuolella 20–30 %:n välissä. Koron päälle lisätään vielä pan-

kin katteet. (Schönberg 2009, 34–36) 

  
Tilanne voi laueta, jos öljyn hinta lähtee nousuun tai maan devalvaatiokierre saa-

daan katkaistua. Syksyn 2008 ja vuoden 2009 alun välillä ruplan arvo on heiken-

tynyt selkeästi. Venäjän keskuspankin mukaan devalvaatiokierre on nyt loppunut 

ja rupla tulee pysymään uuden laajennetun valuuttaputken sisällä. Ruplan vakau-

tuminen ei kuitenkaan ole täysin varmaa, sillä ruplan arvoon saattaa kohdistua 

jälleen paineita, jos öljyn hinta heikkenee entisestään. Tällöin Venäjän keskus-

pankin vaihtoehtoina ovat ruplan tukeminen, valuuttavarantojen tuhlaaminen, rup-

lan päästäminen kellumaan tai valuuttasäännöstely. (Schönberg 2009, 36) 

 
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1992 valtion omistamien yritysten val-

tava yksityistämisprosessi aloitettiin pienien ja keskisuurten yritysten yksityistä-

misestä. Vuosina 1994–1996 yksityistämisen kohteena olivat suuryritykset. (Vää-

tänen 2008, 18) Moni Venäjän 1990-luvulla yksityistetyistä suuryhtiöistä on pa-

laamassa valtion omistukseen, kun valtio ottaa yhtiöiden osakkeita yrityksille 

myöntämiensä lainojen vakuudeksi. Maassa on käynnissä mittava omaisuuden 

uudelleen järjestely, jonkin kaltainen päinvastainen yksityistäminen. (Schönberg 

2009, 37) 

 
Swedbankin Pietarin edustuston johtajan Vesa Turtiaisen mukaan talouskriisi ja-

kaa Venäjän pankkisektorin neljään osaan. Ensinnäkin Venäjän hallitus on ilmoit-

tanut tukevansa kolmea valtion omistamaa pankkia, joita ovat Sberbank, VTB 

Group ja OAO Gazprombank. Hallituksen mukaan nämä pankit tullaan pitämään 

pystyssä valtion tuella. Sen sijaan toisen ryhmän, johon kuuluvat suuret yksityis-

omistuksessa olevat pankit, osalta on epävarmaa miten pankit selviävät velvoit-

teistaan. Kolmannen joukon muodostavat pienet yksityisomistuksessa olevat pan-
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kit, jotka tulevat kohtaamaan selkeitä ongelmia. On odotettavissa, että pankkisek-

tori tulee konsolidoitumaan. Pieniä pankkeja katoaa. Osa pankeista kaatuu ja osan 

ostavat suuret pankit edulliseen hintaan. Neljäs sektori koostuu ulkomaisista pan-

keista, joiden kannalta tilanne on helpompi. (Turtiainen 2009) 

 

Ulkomaalaiset Venäjällä toimivat pankit eivät ole tällä hetkellä akuutissa kriisissä, 

vaikka taloustilanne ei niidenkään osalta näytä juuri tällä hetkellä valoisalta. Esi-

merkiksi Swedbank seuraa taloustilannetta tiiviisti ja on tilanteen seurauksena 

lopettanut uusien luottojen myöntämisen Venäjällä marraskuussa 2008. Vanhat 

luotot hoidetaan pankin mukaan edelleen normaalisti. Täysin synkältä tilanne ei 

kuitenkaan vaikuta, sillä Turtiaisen mukaan Swedbank suunnittelee useiden uusi-

en konttoreiden avaamista Venäjällä, kunhan talous ensin tasapainottuu. (Turtiai-

nen 2009) 

 

Venäjän valtion saamat tulot koostuvat pääosin öljyn ja kaasun myynnistä. Turti-

aisen mukaan yksipuolinen tuotantorakenne on Venäjän talouden tasapainon kan-

nalta taakka ja talouden suuri heikkous. Venäjän talouden kehitys riippuu suurelta 

osin öljyn hintakehityksestä.  Helmikuussa 2009 öljy maksoi noin 40 dollaria tyn-

nyriltä, jota voidaan pitää Venäjän talouskehityksen kannalta kipurajana. Tuolla 

hinnalla Venäjän kokonaistalous vielä selviää, vaikkakin heikosti. Jos öljyn hinta 

laskee 30 dollariin tynnyriltä, Venäjän talous kohtaa huomattavia vaikeuksia. Sen 

sijaan, jos öljyn hinta nousee 60 dollariin tynnyriltä, Venäjän talouden näkymien 

voidaan katsoa olevan vakaammat. (Turtiainen 2009) 

 

Talouden heikentyneistä näkymistä kertoo myös Venäjällä viime aikoina lisäänty-

nyt protektionismi.  Venäjän valtio pyrkii suojelemaan kotimaista tuotantoaan 

mm. tullimaksuja nostamalla. Tästä hyvä esimerkki on puutullikiista. (Turtiainen 

2009) Periaatteessa on mahdollista, että jos protektionismi lisääntyy huomattavas-

sa määrin, Venäjä saattaa rajoittaa ulkomaalaisten yritysten maassa toimimista. 

 

Venäläisten kuluttajien perusluottamus pankkeihin on heikko. Tämä pohjautuu 

historiaan, sillä viimeisen 20 vuoden aikana kuluttajat ovat menettäneet säästönsä 
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kaksi kertaa: ensimmäisen kerran Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen vuonna 

1991 ja toisen kerran Venäjän vuoden 1998 valuuttakriisin seurauksena. (Turtiai-

nen 2009) 

 

Jokaisessa länsimaisessa taloudessa suurin osa asunto-osakkeista rahoitetaan kiin-

nelainajärjestelmän avulla, johon lukuisat pankit, vakuutusyhtiöt ja hypoteekkiyh-

teisöt osallistuvat. Suomessa tämän kaltainen järjestelmä on laajassa käytössä, 

sillä noin kaksi kolmannesta kotitalouksista, jotka elävät omistusasunnoissa tai 

omakotitaloissa, rahoittaa asumisensa asuntolainan avulla. Lainan takaisinmaksun 

jälkeen asunto on heidän omaisuuttaan. (Rinne 2007, 18) 

 

Vuonna 2005 Venäläisistä kuluttajista vain 0,5 %:lla oli asuntoluotto. Länsimai-

hin verrattuna osuus on erittäin pieni. Sittemmin osuus on hieman kasvanut, mutta 

on edelleen hyvin pieni. Venäläisten kuluttajien vähäinen halukkuus ottaa lainaa 

perustuu heikon pankkisektoriin kohdistuvan luottamuksen lisäksi korkeaan kor-

kotasoon. Elokuussa 2008 asuntolainan korko oli 15 %:a, mutta puoli vuotta 

myöhemmin helmikuussa 2009 asuntolainan korot ovat nousseet noin 25 %:iin. 

(Turtiainen 2009) Asuntolainan saannin vaikeus onkin yksi Venäjän rakentamisen 

pullonkauloista (Rinne 2007, 7). 

 

Venäjän asuntolainamarkkinat ovat myös pankkien näkökulmasta heikosti kehit-

tyneet. Jotta pankit voisivat myöntää lainaa asiakkailleen, tarvittaisiin ottolainaus-

ta. Kuitenkaan pankkien ottolainausjärjestelmä ei ole Venäjällä kovin kehittynyt. 

Lisävaikeuksia asuntolainamarkkinoiden kehitykseen aiheuttaa Venäjän pantti-

käytäntö, joka Suomessa on pankin kannalta aukoton. Suomessa lainan laimin-

lyönti johtaa automaattisesti lainan vakuutena olevan pantin siirtymiseen pankille.  

Venäjällä näin ei kuitenkaan aina ole. (Turtiainen 2009) 

 

Myös talouskriisi vaikuttaa asuntojen ja sitä kautta myös asuntolainojen kysyn-

tään. Venäjällä uusia kerrostaloasuntoja ostaa pääasiassa hyvin toimeentuleva 

keskiluokka. Talouskriisin myötä yleinen epävarmuus ja työttömyyden uhka on 

kasvanut, mikä heikentää asuntojen kysyntää. (Turtiainen 2009) Lisäksi Venäjällä 



   69 
  
  
 

asunnot hinnoitellaan usein dollaripohjalta ja ruplan devalvoitumisen myötä asun-

tojen hinnat ovat nousseet Venäläisten kuluttajien silmissä. Tarvetta uusille asun-

noille olisi, mutta talouskriisin seurauksista ja pankkijärjestelmän kehittymättö-

myydestä johtuen asunnonostajat eivät pysty eivätkä uskalla niitä tällä hetkellä 

ostaa. Venäjällä keskiluokka on kuitenkin kasvussa, minkä seurauksena myös 

potentiaalisten asunnon ostajien määrä tulee kasvamaan, kunhan maa ensin selvi-

ää talouskriisistä. 
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4 OKA OY JA VENÄJÄN ASUNTOTUOTANTO 
 

Tämän luvun aluksi kuvataan Oka Oy:n ja Lemminkäinen konsernin avainluvut ja 

tulevaisuuden näkymät. Luvun tarkoituksena on antaa lukijalle kuva Oka Oy:n ja 

sen tytäryhtiöiden yritysrakenteesta ja toiminnasta pääpiirteissään. Luvun lopussa 

esitetään lyhyt kuvaus kolmesta Oka Oy:n Venäjällä jo toteuttamasta tai parhail-

laan toteutuksen alla olevasta rakennuskohteesta. 

  

4.1 Lemminkäinen konserni, talonrakennustoimiala ja Oka Oy  
 
Rakennusliike Koho & Sutela Oy perustettiin vuonna 1987. Kolme vuotta myö-

hemmin yhtiön nimi muutettiin Oka Oy:ksi. Vuodesta 1995 lähtien Oka Oy:n 

pääomistaja on ollut Lemminkäinen-konserni. Vuoden 2008 alussa Lemminkäi-

nen konsernin liiketoiminta jaettiin neljään toimialaan, joita ovat talonrakentami-

nen, talotekniikka, infrarakentaminen ja rakennustuotteet. Rakennustoimialasta 

vastaa Lemminkäinen Talo Oy. Oka Oy on yksi kahdestatoista Lemminkäinen 

Talo Oy:n tytäryhtiöstä. (Oka 2009a) 

Lemminkäinen-konsernin päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö. Eri puolilla 

maailmaa asiakkaita palvellaan myös rakentamisen erikoisosaamisella. Lemmin-

käisen osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. (Oka 2009a) Vuonna 2008 

Lemminkäinen konsernin liikevaihto oli lähes 2,5 miljardia euroa ja liikevaihto 

kasvoi 14 %:a. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 27 %:a. Kon-

sernin liikevoitto oli vuonna 2008 noin 123 milj. euroa, kun vuotta aiemmin vas-

taava luku oli 127 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja laski 18 %:a vuonna 2008 

ollen 91 milj. euroa. Vuonna 2008 yhtiön tilauskanta laski 25 %:a ja oli tilikauden 

päättyessä noin 1 065 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 konsernin palveluksessa oli 

keskimäärin lähes 9 800 henkilöä. (Lemminkäinen 2009a) 

Lemminkäinen-konsernin toimialoista talonrakentaminen kasvoi 16 %:a vuonna 

2008 ja oli noin 1,2 miljardia euroa, mikä on lähes puolet koko konsernin liike-

vaihdosta. Talonrakentamisen liikevaihdosta tuli 80 %:a Suomesta, 5 %:a muista 
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Pohjoismaista, 6 %:a Venäjältä ja 9 %:a muista maista. Etenkin vuoden 2008 en-

simmäisellä puoliskolla liikevaihtoa kasvattivat kotimaassa vilkkaana jatkunut 

liike- ja toimistorakentaminen sekä talonrakennustoiminta Venäjällä. Talonraken-

tamisen liikevoitto pysyi vuonna 2008 edellisen vuoden tasolla ja oli lähes 72 mil-

joonaa euroa. Talonrakennustoimialan tilauskanta laski kuitenkin lähes 40 %:a 

vuonna 2008 ollen noin 576 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin tilauskanta oli 938 

miljoonaa euroa. Vuonna 2008 kansainvälisen tilauskannan osuus oli noin 89 mil-

joonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli lähes 107 miljoonaa euroa. Talonraken-

tamisen toimialalla työskenteli vuonna 2008 keskimäärin lähes 3 200 henkilöä. 

(Lemminkäinen 2009a) 

Oka Oy on rakennusliike, joka rakentaa asuntoja, erilaisia liike- ja toimistotiloja 

sekä tiloja teollisuuden ja logistiikan tarpeisiin ja omaa myös vankan ammattitai-

don korjausrakentamisessa. Yhtiön kiinteistöpalveluyksikkö tarjoaa kokonaisval-

taisia teknisiä palveluja rakennuksen elinkaariprosessin eri vaiheisiin. Oka Oy:n 

juuret ovat vahvasti Kymenlaaksossa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Kouvolassa ja 

aluetoimistoja on Espoossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Imatralla ja Tampereella. 

Oka Oy:n harjoittaman uudisrakentamisen painopistealueet ovat Kymenlaaksossa, 

Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Savossa. Korjausrakentamista yhtiö 

harjoittaa koko Etelä-Suomen alueella. Vuonna 2007 tehdyn yritysoston myötä 

Oka Oy:n toiminta laajeni myös Venäjälle. (Oka 2009a)  

 

Vuonna 2008 Oka Oy:n liikevaihto oli lähes 245 miljoonaa euroa. Vuotta aiem-

min yhtiön liikevaihto oli noin 219 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 yhtiön liiketu-

los oli hieman yli 13 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli noin 27 miljoo-

naa euroa. Oka Oy:ssä työskenteli vuonna 2008 keskimäärin 490 henkilöä. Vuon-

na 2008 valmistui eri puolella Suomea useita logistiikka- ja kauppakeskuksia. 

Suurin näistä oli Mäntsälään rakennettu 75 000 m2:n logistiikkakeskus. Oka Oy:n 

liikevaihtoa kasvattivat vuonna 2008 vuoden loppupuolella tehdyt 100 miljoonan 

euron kiinteistökaupat. Perustajaurakointikohteita valmistui Lappeenrantaan, Kot-

kaan ja Imatralle. Oka Oy:n saneerausyksikön toiminta on edelleen monipuolistu-

nut saneerausliiketoiminnan kehittyessä. Tytäryhtiönsä StP-Rakennus Oy:n kautta 

Oka Oy on mukana Pietarin rakentamisessa. Tilikauden päättyessä Oka Oy:n tila-
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uskanta oli noin 112 miljoonaa euroa, kun yhtiön tilauskanta vuotta aiemmin oli 

noin 183 miljoonaa euroa. (Oka 2009b) 

 

4.1.1 Tulevaisuuden näkymät Venäjällä ja kotimaassa 

 

Vuonna 2008 kansainvälisen toiminnan osuus talonrakentamisessa oli noin 244 

miljoonaa euroa, josta Venäjän osuus oli lähes kolmannes. Näkymät Venäjällä 

ovat kuitenkin synkentyneet kansainvälisen rahoituskriisin seurauksena ja raken-

tamisen kysyntä on romahtanut. Lähiaikoina asuntokaupan ei odoteta vilkastuvan 

merkittävästi. Venäjällä yksityisen kulutuksen kasvua heikentävät mm. kulutus-

luottojen saatavuuden vaikeutuminen ja ruplan devalvoituminen. (Lemminkäinen 

2009a) 

 

Venäjällä aloitettiin 479 vapaarahoitteisen asunnon rakentaminen vuonna 2008. 

Vuotta aiemmin vastaava luku oli 91 asuntoa, minkä perusteella voidaan todeta 

kasvun olleen erittäin merkittävää. Voimakkaasti heikentyneen asuntomyynnin 

seurauksena vuonna 2008 aloitetuista asunnoista 264 asunnon rakentaminen kes-

keytettiin loppuvuonna. Tilikauden päättyessä Lemminkäinen-konsernilla oli ra-

kenteilla 306 asuntoa. Vastaava luku vuotta aiemmin oli 91 asuntoa. Vuonna 2008 

asuntoja myytiin Venäjällä 103 kappaletta. (Lemminkäinen 2009a) 

 

Näkymät Venäjällä ovat haasteelliset. Konsernin tilinpäätöksessä kuitenkin tode-

taan, että viime vuosien kasvusta huolimatta Venäjälle sitoutuneen pääoman mää-

rä ei edelleenkään ole merkittävä, mistä johtuen alueen voimakkaasti heikentynyt 

markkinatilanne ja asuntojen kysynnän hidastuminen ei siten oleellisesti vaikuta 

Lemminkäinen-konsernin tulokseen (Lemminkäinen 2009a).  

 

Rakentamisen tilanne ei tällä hetkellä ole kuitenkaan haasteellinen ainoastaan Ve-

näjällä, sillä myös Suomessa uudistalonrakentamisen määrä vähenee vuonna 

2009. Myöskään asuntokaupan ei odoteta merkittävästi vilkastuvan. Sen sijaan 

korjausrakentamisen uskotaan jatkavan tasaista kasvuaan. Lisäksi käynnistymässä 

olevat suuret infrahankkeet pitävät myös lähivuosien markkinatilanteen suotuisa-
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na. Loppuvuoden 2009 taloudellisen kehityksen arvioiminen on poikkeuksellisen 

haastavaa. Epävarman markkinatilanteen ja olemassa olevan tilauskannan perus-

teella Lemminkäinen-konsernissa arvioidaan, että vuoden 2009 liikevaihto ja tulos 

ennen veroja jäävät selvästi edellisvuoden tasosta. (Lemminkäinen 2009b) Myös 

Oka Oy:n toimintakertomuksessa todetaan, että taloudellisen kehityksen arviointi 

on epävarman markkinatilanteen johdosta haasteellista. Myös Oka Oy:ssä arvioi-

daan, että vuoden 2009 liikevaihto ja tulos eivät yllä vuoden 2008 tasolle. (Oka 

2009b) 

Oka Oy:n aluejohtajan Vesa Lipsasen toukokuussa 2009 antaman arvion mukaan 

näyttää siltä, että Venäjän lama tulee olemaan pitempi ja syvempi kuin mitä vielä 

esimerkiksi puoli vuotta aiemmin arveltiin. Venäjän taloudellinen tilanne on hyvin 

pitkälle riippuvainen öljyn markkinahinnan kehityksestä. Rakentaminen lähtee 

liikkeelle pienellä viiveellä muun kansantalouden kasvun mukana. Lipsanen odot-

taa rakentamisen pääsevän Venäjällä jälleen kasvu-uralle vuonna 2011. Oka Oy:n 

ja Lemminkäinen-konsernin Venäjän toiminnoilla on hänen mukaansa hyvät kehi-

tys- ja kasvumahdollisuudet ensi vuosikymmenellä, etenkin Pietarin alueella. 

Kasvu edellyttää niin taloudellisia kuin henkisiä panostuksia ennen kaikkea henki-

löstön rekrytointiin ja koulutukseen. (Lipsanen 2009) 

 

4.2 Oka Oy:n toiminta Venäjällä, StP-Rakennus ja ZAO Lipsa-
nen 

 
Oka Oy:n Imatran aluejohtaja Vesa Lipsasen mukaan pelkistetysti ilmaistuna Oka 

Oy:n liiketoiminta Venäjällä on asuntojen gryndaamista. Kuitenkin kun toiminta 

puretaan kerroksittain, syntyy moninainen palapeli. (Lipsanen 2008)  

 

Syyskuussa 2003 kolme rakennusliikettä, Oka Oy, Rakennusliike Sulo Lipsanen 

Oy ja Oy Rakennuspartio, perustivat yhdessä StP-Rakennus Oy:n. Jokaisen kol-

men yhtiön omistusosuudeksi uudesta yhtiöstä muodostui 33 %:a. (Lipsanen 

2008)  
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Rakennusliike Sulo Lipsanen Oy on rakentanut Venäjällä vuodesta 1993 lähtien. 

Venäjällä rakentamista varten Rakennusliike Sulo Lipsanen Oy perusti vuonna 

1995 ZAO Lipsanen Oy:n7. ZAO Lipsanen Oy:n hallussa ovat venäjällä rakenta-

mista varten tarvittavat lisenssit. (Lipsanen 2008) 

 

Vasta perustettu StP-Rakennus Oy tarvitsi venäläisen operaattorin, jonka vuoksi 

ZAO Lipsanen Oy myytiin StP-Rakennus Oy:lle. Venäjällä StP-Rakennus Oy 

toimii ZAO Lipsanen Oy:n nimellä. Yhtiön käytännön toiminta alkoi vuonna 

2004. ZAO Lipsanen Oy:ssä työskentelee 12 henkilöä, joista 4 on suomalaisia ja 8 

venäläisiä. (Lipsanen 2008) 

 

Vuoden 2007 kesäkuussa Rakennusliike Sulo Lipsanen myi rakennusliiketoimin-

tansa Oka Oy:lle. Lemcon Oy puolestaan osti lokakuussa 2007 Oy Rakennuspar-

tion omistamat StP-Rakennus Oy:n osakkeet. (Lipsanen 2008) Lemcon Oy, kuten 

myös Oka Oy ovat molemmat osa Lemminkäinen-konsernia. Lemcon on toiminut 

Venäjällä vuosikymmeniä, minkä ansiosta yhtiö on saavuttanut Venäjällä vahvan 

tuotannollisen osaamisen. Liiketoimintakauppojen seurauksena Oka Oy:n omis-

tusosuudeksi StP-Rakennus Oy:stä muodostui 67 %:a ja Lemcon Oy:n omis-

tusosuudeksi 33 %:a. StP-Rakennus Oy omistaa ZAO Lipsasesta 100 %:a. Sekä 

Lemcon Oy että Oka Oy kuuluvat Lemminkäinen Talo Oy:öön, jonka puolestaan 

omistaa Lemminkäinen Oyj. (Lipsanen 2008) 

 
StP-Rakennuksen osakkaiden, Oka Oy:n ja Lemcon Oy:n, välillä on projektinjoh-

tourakkasopimus. Lemcon toimii käytännön rakentajan lisäksi myös omistajana. 

Osakkaiden toimenkuvat jakautuvat siten, että Oka Oy hoitaa tontin ostoon, koh-

teen suunnitteluun, rakennusluvan hankintaan sekä asuntojen myyntiin liittyvät 

toiminnot. Lemcon Oy:n vastuulla on itse käytännön rakentaminen. (Lipsanen 

2008) Venäläisille ZAO Lipsasen rakentamia asuntoja markkinoidaan Dom Lem-

con -nimellä, joka on vapaasti suomennettavissa Lemcon Koti. Lemcon on toimi-

nut pitkään Venäjällä, joten suomalaisen rakennusliikkeen nimi on Venäjällä ai-

nakin jossain määrin tunnettu. 

                                                 
7 ZAO on Venäjällä käytössä oleva osakeyhtiömuoto, joka tarkoittaa suljettua osakeyhtiötä. Yhtiön 
osakkeet eivät tällöin ole julkisen kaupankäynnin kohteena (SVKK 2007, 224) 
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Tällä hetkellä ZAO Lipsanen Oy harjoittaa Venäjällä ainoastaan asuntotuotantoa. 

Tulevaisuudessa yhtiö harkitsee aloittavansa myös liiketilojen rakentamisen Ve-

näjällä. Yhtiö on toteuttanut tai on parhaillaan toteuttamassa Pietarissa kolmea 

asuntokohdetta, joita ovat 9. Sovetskaja, Vitebski Prospekt ja Aleksandria.   (Lip-

sanen 2008) Seuraavassa esitetään lyhyt kuvaus jokaisesta kohteesta ja kohteiden 

toteuttamisessa ilmenneistä mahdollisista erityisistä piirteistä. 

 

4.2.1 9. Sovetskaja 

 
Vuonna 2005 alkoi ZAO Lipsasen ensimmäisen kohteen rakentaminen Pietarissa 

9. Sovetskaja kadulle yhdessä venäläisen yhteistyökumppanin rakennusliike Sto-

nen kanssa. Kohde koostuu kahdesta talosta ja 60 asunnosta. Teknisesti kohde on 

ollut valmiina keväästä 2008 lähtien. Eniten ongelmia ja viivytyksiä kohteen to-

teuttamisessa on aiheutunut siitä, että ZAO Lipsasen venäläisen yhteistyökump-

pani Stonen pääjohtaja Andrei Kusnetsov muutti omavaltaisesti Stonen osuuden 

rakennettavasta kohteesta eli ensimmäisen kerroksen asuntojen käyttötarkoituk-

sen, asunnoista liikehuoneistoiksi, sopimatta asiasta viranomaisten kanssa. (Lip-

sanen 2008)  

  

Kusnetsovilla oli aikanaan merkittävä asema Komsomol nimisessä nuorisojärjes-

tössä yhdessä Valentina Matvienkon kanssa, joka on nykyisin Pietarin kaupungin 

kuvernööri. Kusnetsov ajatteli voivansa sopia suoraan käyttötarkoituksen muutok-

sesta Matvienkon kanssa, mutta ei onnistunut suunnitelmassaan. Yksi paperi odot-

ti kuusi kuukautta yhtä nimikirjoitusta, jonka Matvienko lopulta määräsi allekir-

joitettavaksi venäläisten asunnonostajien vaatimuksesta. Venäläiset asunnonosta-

jat, jotka kärsivät tilanteesta eniten, lähettivät kirjeen kaupunginhallintoon, minkä 

seurauksena viranomaiset lopulta hyväksyivät käyttötarkoituksen muutoksen. 

(Lipsanen 2008) Tapaus kuvaa hyvin henkilösuhteiden merkitystä Venäjällä har-

joitettavassa liiketoiminnassa.  

 

Kohteen 9. Sovetskaja asunnot on myyty. Yleisesti ottaen asunnon ostajat kohde-

ryhmänä koostuvat venäläisestä keskiluokasta, kuten suomessakin. 9. Sovetskajan 
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asunnon ostajista kuitenkin noin puolet on ollut suomalaisia, mikä johtuu siitä että 

kyseessä on Pietarin ydinkeskustassa sijaitseva kohde ja asuntoja on ostettu myös 

sijoitusasunnoiksi. (Lipsanen 2008) 9. Sovetskajan asukkaat ovat muuttaneet 

asuntoihinsa vuoden 2009 alkupuolella. Asuntojen rekisteröinti ostajien nimiin 

saataneen hoidetuksi vuoden 2009 aikana. (Lipsanen 2009) 

 

4.2.2 Vitebski Prospekt 

 
Vitebski Prospekt kohteessa on 225 asuntoa, joista ZAO Lipsasen osuus on 91 

asuntoa. Lokakuussa 2008 ZAO Lipsanen Oy oli myynyt osuudestaan 49 asuntoa, 

joista 9 asunnon ostajat olivat suomalaisia. (Lipsanen 2008). Vitepskin työmaa-

päällikön Petri Rasilaisen mukaan osapuolina Vitepskin rakentamisessa ovat 

Trest, Stone ja ZAO Lipsanen. ZAO Lipsanen toimii investoijana ja omistaa ra-

kentamiseen oikeuttavat lisenssit.  Trest huolehtii tontti-, rakennuslupa ja infra-

maksuasioista. Venäläinen rakennusliike Stone toimii työn tilaajana. Stonen omis-

tama yhtiö CY1 toimii kohteen pääurakoitsijana. Tämä johtuu siitä, että venäläi-

sen lainsäädännön mukaan sama yhtiö ei voi toimia sekä työn tilaajana että pää-

urakoitsijana. (Rasilainen 2008)  

 

Kohteen toteutus on edennyt hitaasti, mikä johtuu pääosin kahdesta seikasta. En-

sinnäkin osuudet venäläisen rakennusliike Stonen ja ZAO Lipsasen välillä ovat 

50–50 ja työnjako ei ole toiminut, koska kummallakaan ei ole enemmistöosuutta. 

(Rasilainen 2008). Toiseksi kyse on venäläiseen johtamiskulttuuriin liittyvistä 

tekijöistä. Kyse ei ole työntekijöiden laiskuudesta vaan työnjohdosta. Kohteessa 

on toiminut yksi suomalainen työmaapäällikkö ja kymmeniä venäläisiä johtajia. 

Yksilöinä venäläiset insinöörit ovat alansa huippuja. Alemman tason johtajat eivät 

kuitenkaan uskalla tehdä päätöksiä, vaikka ne kuuluisivatkin heidän päätäntäval-

taansa, ellei pääjohtajalta kysytä ensin mielipidettä. Tämän vuoksi päätöksenteos-

sa on tarvittu yksi suomalainen työmaapäällikkö ennen kuin kohteen johtaminen 

on saatu toimimaan. (Lipsanen 2008)  

 
Mielenkiintoinen piirre on myös se, että rakennettavien kohteiden byrokratiaa 

hoitamaan on palkattu kaksi venäläistä asiantuntevaa henkilöä. Yksin suomalaisen 
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osaamisen turvin byrokratian hoitaminen olisi muodostunut mahdottomaksi. (Lip-

sanen 2008) Komission tekemiä välitarkastuksia on suoritettu työmaalla jatkuvas-

ti. (Rasilainen 2008) 

 

Yhteistyökumppani Stonen kanssa rakentamisessa on ilmennyt ongelmia, minkä 

vuoksi ZAO Lipsanen ei ole halukas jatkamaan enää yhteistyötä. Jos jotakin on 

haluttu tehdä tai muuttaa, on asiasta tullut kirjoittaa kirje. Ongelmia on liittynyt 

myös kohteen rahoitukseen. Stone haluaisi rahoittaa rakentamisen hartiapankkipe-

riaatteella ja edetä kohteen rakentamisessa hitaammin, mikä ei sovi ZAO Lipsasen 

suunnitelmiin, koska yhtiö käyttää kohteen rahoittamiseen velkarahaa.  Tulevai-

suuden osalta on harkinnassa, että ZAO Lipsanen lähtisi harjoittamaan urakointia 

itsenäisesti. (Rasilainen 2008)  

 

Kohde on rakentamisen osalta valmistunut vuoden 2009 alkupuolella ja kohteen 

viranomaistarkastukset on tarkoitus suorittaa alkukesällä 2009. Tarkoituksena on, 

että asunnot voidaan luovuttaa ostajille vuoden 2009 elokuun alkuun mennessä. 

(Lipsanen 2009) Mielenkiintoinen, mutta Venäjällä hyvin tavallinen piirre on se, 

että Vitebskin asunnot, kuten muukin kohteet, luovutetaan asuntojen osalta venä-

läisen tavan mukaan betonipintaisena. Yleiset tilat tehdään valmiiksi asti. Ulko-

ovi on jokaisen asunnon omistajan hankittava itse, sillä luovutusvaiheessa asun-

noissa on ainoastaan pahviovet. (Rasilainen 2008) Asunnonostajien kanssa laadi-

taan ensin esikauppakirja. Lopullinen kauppakirja laaditaan kohteen valmistumi-

sen jälkeen. Vasta tämän jälkeen kohteen omistaja voi rekisteröidä asunnon omai-

suudekseen. Asunnon omistaja omistaa Venäjällä konkreettisesti asuntonsa, sekä 

seinät että katot. Suomessa asunnonomistaja omistaa asuntonsa hallintaan oikeut-

tavat osakkeet asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöstä. Venäjällä ei ole taloyhtiötä vaan 

asukkaat perustavat usein oman yhdistyksensä. (Siivo 2008)   

 

4.2.3 Aleksandria 

 

Hyvien metroyhteyksien päässä sijaitsevan Aleksandrian rakentaminen alkoi 

Helmikuussa 2008 (Lipsanen 2009). Kohde sijaitsee Pietarin Obuhovon kaupun-
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ginosassa (Mölsä & Pakkanen 2009). Aleksandria koostuu 527 asunnosta ja siinä 

on 17 kerrosta. Rakennuksen pinta-ala on 30 000 m2.  (Lipsanen 2008) Kohteen 

arvo on noin 50 miljoonaa euroa. (Mölsä & Pakkanen 2009). Seuraavista kuvista 

vasemman puoleinen on otettu Aleksandrian työmaalla 5.12.2008. Oikean puolei-

nen kuva on Dom Lemconin (2008) esitteessä esitetty tietokoneanimoitu näkemys 

kohteesta sen valmistumisen jälkeen. 

  

Kuva 3. Aleksandrian työmaa 5.12.2008 ja näkemys valmiista kohteesta 

 

StP-Rakennus Oy:n toimitusjohtajan Petri Siivon mukaan Aleksandria on ensim-

mäinen Oka Oy:n konserniyhtiö Lemconin kanssa yhteistyössä toteuttama kohde. 

Kohde on kuitenkin aloitettu jo ennen Lemconin mukaan tuloa. Aleksandria-

kohteen toteuttamiseen osallistuu kolme osapuolta: tontin haltija, rakennuttaja ja 

pääurakoitsija. Tontin haltija, joka toimii myös työn tilaajana, omistaa tontin. 

Vaihtoehtoisesti hänellä voisi olla investointisopimus Pietarin kaupungin kanssa 

tontin rakentamisesta tietyn ajan kuluessa. Rakennuttajan tehtäviin kuuluu sekä 

suunnitteluttaa että valvoa työ. Pääurakoitsijan toimenkuva koostuu kohteen to-

teutusvelvollisuudesta. (Siivo 2008) 

 

Aleksandrian rakentaminen on aloitettu elokuussa 2007.  BPSK on tontinhaltija, 

jolla on investointisopimus. BPSK käynnisti urakan jo pari vuotta aiemmin ja otti 

aluksi itselleen suunnitteluttamisroolin. ZAO Lipsanen puolestaan toimi aluksi 

kohteen investoijana ja pääurakoitsijana. Myöhemmin ZAO Lipsanen solmi Lem-
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conin kanssa aliurakkasopimuksen, jonka seurauksena pääurakoitsijavastuu siirtyi 

Lemconille. BPSK toimii tällä hetkellä lähinnä ”paperitiikerinä”, joka hoitaa vi-

ranomaissuhteita, eikä investoi rahaa kohteen rakentamiseen. Tontin haltija ei voi 

luovuttaa toiselle osapuolelle investointisopimuksen avulla saavuttamiaan oikeuk-

sia. (Siivo 2008) 

 

Tuottavuudeltaan Vitepskin työmaan malli on parempi kuin Aleksandrian, jossa 

Lemcon on mukana urakoitsijana. (Rasilainen 2008) Käytännössä ZAO Lipsasen 

ja Lemconin yhteistyö sujuu hyvin, mutta tämän kaltainen toteutustapa on kallis. 

Toisaalta asia voidaan ajatella siten, että raha liikkuu Lemminkäinen-konsernin 

sisällä, minkä seurauksena myös kate pysyy konsernin sisällä. Lisäksi yhteistyö-

kuvion kautta mm. maariski on saatu paremmin hallintaan, sillä Lemconilla on 

pitkäaikainen kokemus Venäjän rakentamisesta. (Siivo 2008) 

 

Aleksandria koostuu A- ja B-osasta (Lipsanen 2008). Kohteen A-osaan tulee 260 

asuntoa (Mölsä & Pakkanen 2009). Aleksandrian rakentaminen ei ole edennyt 

ongelmitta, sillä kohteen B-osan rakentaminen keskeytettiin 8-kerroksen korkui-

sena, asuntokaupan hiljennettyä syksyllä 2008, yleisen taloustilanteen heikenty-

misestä johtuen. Aleksandrian A-osa valmistuu 30.6.2010 mennessä. B-osan ra-

kentamisen jatkamisesta tehdään erillinen päätös siinä vaiheessa, kun asunto-

myynti osoittaa jälleen piristymisen merkkejä ja kohteen A-osassa on enää koh-

tuullinen määrä asuntoja myymättä. Tällä hetkellä kohteesta on myyty 41 asuntoa. 

(Lipsanen 2009)  
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5 OKA OY:N ASUNTOTUOTANNON RISKIT VENÄJÄLLÄ  

 

Venäjällä rakentamiseen kohdistuu samoja riskejä kuin Suomessakin. Näiden ris-

kien lisäksi Venäjällä rakentamiseen kohdistuu monia muitakin riskejä. (Rasilai-

nen 2008) Saman asian voi sanoa toisinkin, sillä samat asiat, jotka kotimaassa 

ovat hankalia, ovat hankalia myös Venäjällä. Lisäksi ovat Venäjän omat erityiste-

kijät. (Kaarlela 2008a) Toisenlainen toimintaympäristö kuin missä Suomessa on 

totuttu toimimaan tuo rakentamiseen uuden kaltaisia riskejä ja lisähaasteita. Enna-

kointi auttaa hyvän lopputuloksen saavuttamisessa. (Kaarlela 2008b) On kuitenkin 

huomattava, että tämän työn puitteissa on mahdollista antaa ainoastaan sysäys 

riskienhallinnan ajattelutapaan. Tämän jälkeen tulee aloittaa jatkotyö, jossa asiaa 

kehitetään pidemmälle. (Kaarlela 2009a) 

 

Tässä luvussa perehdytään ensin Oka Oy:n Venäjällä harjoittamassa asuntotuo-

tannossa esiin tulleisiin haasteisiin ja ongelmiin, minkä jälkeen tutustutaan Lem-

con Oy:n harjoittamaan riskienhallintaan. Tämän jälkeen keskitytään riskienhal-

lintakyselyn taustoihin, kyselyn toteuttamiseen ja sen avulla saatuihin tuloksiin.  

 

5.1 Asuntotuotannossa esiin tulleita ongelmia 
 
Jotta riskejä kartoittavan kyselylomakkeen laatiminen olisi mahdollista, Venäjällä 

harjoitettavan asuntotuotannon riskejä lähdettiin kartoittamaan selvittämällä ensin 

tuotannossa esiin tulleita ongelmia ja haasteita. Seuraavassa esitetään useiden 

haastattelujen perusteella kerättyjä kommentteja, jotka syventävät lukijan käsitys-

tä yritystasolla siitä liiketoimintaympäristöstä, jossa Venäjällä toimitaan.   

 

Globaali finanssimaailman häiriö on riski, joka vaikuttaa ulkopuolelta yrityksen 

toimintaan Lisäksi kaasun ja öljyn hintakehityksellä on selkeä vaikutus Venäjän 

talouskehitykseen ja sitä kautta myös yritystoimintaan (Lipsanen 2008). Näihin 

riskeihin yrityksen on erittäin vaikea vaikuttaa.   
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Devalvaatio ja valuuttakurssiriski ovat merkittäviä riskejä, joita on vaikea hallita. 

Siivon (2008) mukaan Venäjä on dollarivoittoinen maa, mikä tarkoittaa sitä, että 

vaikka venäjän valuutta on rupla, osa hyödykkeistä hinnoitellaan edelleen dolla-

reissa. Tästä seuraa suomalaisen yrityksen kannalta kolmen valuutan, euron, dol-

larin ja ruplan, riskipositio. Valuuttoihin liittyviä riskejä pienentääkseen ZAO 

Lipsanen on esimerkiksi maksanut kesäkuussa 2008 omistajiensa avustuksella 

kaikki dollarilainansa. (Lipsanen 2008) StP-Rakennus on myös terminoinut luot-

tojaan. Sen sijaan tuloja ei ole mahdollista terminoida. (Siivo 2008) Terminointi ei 

ole ilmaista, mutta terminoinnin katsottiin olevan tarpeen globaalin markkinatilan-

teen vuoksi (Lipsanen 2008). Myös aliurakoitsijat hinnoittelevat usein palveluk-

sensa dollareissa. Jos euron hinta muuttuu suhteessa dollariin, myös ZAO Lipsa-

sen ja sitä kautta StP-Rakennuksen tulos vaihtelee. Ruplan devalvointi tarkoittaa 

ZAO Lipsasen kannalta sitä, että jos yhtiön kassassa on paljon euroja käytettävis-

sä, tarvikkeita saadaan ostettua edullisesti. Toisaalta ruplia käyttävien asunnonos-

tajien kannalta ajateltuna asuntojen hinnat nousevat (Siivo 2008) 

 
Lipsasen (2008) mukaan jonkin kaltainen riski on myös se, että Venäjän talouspo-

liittisessa päätöksenteossa saattaa tapahtua sellainen muutos, joka johtaa venäläis-

ten yritysten suorimiseen ja protektionismin kasvuun. Siivon (2008) mukaan yksi 

esimerkki tästä on mm. se, että yritys ei voi toimia Venäjällä ilman, että sitä on 

rekisteröity maahan. Roolien toteuttaminen Venäjällä vaatii lisäksi lisenssin. Tä-

män vuoksi pohtimisen arvoinen asia on periaatteessa myös se kuinka kauan Ve-

näjä sallii ulkomaalaisten toimia maassa. (Siivo 2008) 

  

On myös mahdollista, että viranomaiset alkavat tulkita asuntorakentamiseen liit-

tyviä lakeja ja normeja entistä tiukemmalla tavalla, mikä johtaisi tarjonnan supis-

tumiseen. Venäjällä viranomaisriskit ovat kuitenkin Suomeen verrattuna kerta-

luokkaa suuremmat. Vaikein viranomainen on paloviranomainen. Vaikka kohde-

kuvat olisi jo varustettu paloviranomaisilta saaduin viranomaisleimoin, saatetaan 

muutoksia tästä huolimatta vaatia. (Lipsanen 2008).  

 
Viisumiasiat ja työlupa-asiat voidaan myös kokea riskinä, sillä jos säädökset EU:n 

ja Venäjän välillä muuttuvat, muutokset vaikuttavat ihmisten työntekomahdolli-
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suuksiin Venäjällä. Suuria riskejä sisältyy myös kieli- ja kulttuuriakselille. Vää-

rinkäsitykset ovat myös melko yleisiä. Toimenkuvasta riippuu paljon, kuinka hy-

vä venäjänkielentaito työntekijällä tulee olla. (Siivo 2008)  

 

Miljoonakaupungissa myös ihmisiin kohdistuu riskejä. Ympäristön turvallisuus-

ongelmat kattavat henkilöturvallisuuteen ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät 

kysymykset. Henkilöturvallisuuteen liittyviä ongelmia ei ole ilmennyt. Tietysti 

järkeä tulee käyttää sen suhteen missä päin kaupunkia liikkuu, mihin aikaan ja 

missä seurassa. (Lipsanen 2008) Ympäristön tilaan kohdistuu taloudellisia riskejä. 

Periaatteessa kaikki jätteet periaatteessa kierrätetään. Käytäntö vaikuttaa kuitenkin 

villiltä. (Niiranen 2008) Myös tietoturva internetissä mielletään heikoksi (Rasilai-

nen 2008). 

 
Johtamisen osalta on huomattava, että Suomessa käytössä oleva jos sovitaan niin 

tehdään -periaate ei toimi Venäjällä. (Rasilainen 2008) On mahdollista, että teh-

dään puutteellisia tai vajavaisia sopimuksia, sillä Venäjällä ei ole käytössä yleisiä 

sopimusmalleja, kuten Suomessa on esimerkiksi Rakennusalan yleiset sopi-

musehdot. Suomessa käytössä olevat sopimusehdot on kyllä käännetty venäjäksi, 

mutta niiden käyttö on erittäin hankalaa. Sopimusmallien puuttumisen vuoksi jo-

kainen sopimus on oma yksilöllinen kokonaisuutensa, mikä aiheuttaa ongelmia 

sopimusten laatijoille. (Lipsanen 2008)  

 

Myös kirjanpidon ja taloushallinnon osa-alueella esiintyy ongelmia, sillä on vain 

harvoja osaajia, jotka hallitsevat sekä suomalaisen, että venäläisen kirjanpidon. 

Tällä hetkellä kirjanpito laaditaan ensin venäläisten säädösten mukaan, minkä 

jälkeen se osittain käännetään suomalaisten säädösten mukaiseksi, jotta se voidaan 

viedä konserniraportteihin. Jos kirjanpitoa ei tehtäisi venäläisten säädösten mukai-

sesti, toimittaisiin Venäjällä voimassa olevan lain vastaisesti. Suomessa on vain 

harvoja henkilöitä, jotka hallitsevat kunnolla venäläisen tilinpäätöksen muokkaa-

misen suomalaiseen muotoon. Tämän vuoksi kirjanpito käännetään Venäjällä. 

Taloushallinto koetaan hankalaksi asiaksi, sillä suomalainen johto ei ymmärrä 

venäläistä kirjanpitoa. Tämän seurauksena johdon on vain luotettava yhtiön pää-
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kirjanpitäjän sanaan. Tämä tekee pääkirjanpitäjästä koko yhtiön tärkeimmän työn-

tekijän.  (Siivo 2008) 

 
Verottajalla on Venäjällä valtavan laajat toimintavaltuudet ja verosuunnittelu on 

hankalaa. Verottaja saattaa esimerkiksi sulkea jonkun aliurakoitsijan tilit, minkä 

seurauksena laskuja ei voida maksaa. Rahaliikenne Suomen ja Venäjän välillä 

periaatteessa toimii, mutta siihen liittyy aikatauluongelmia. Rahaliikenne Venäjän 

sisällä on hallitumpaa. (Siivo 2008)  

 

Normit ovat joka maassa erilaiset ja jotkut normit ovat tiukempia Venäjällä. Suo-

messa normeja noudatetaan tarkemmin kuin Venäjällä. Kyse on kulttuurierosta. 

(Siivo 2008) Venäjällä käytössä olevista normeista ja lainsäädännöstä kertoo 

myös se, että jos uusi laki astuu voimaan saattaa kulua monta vuotta ennen kuin 

pykälän tarkoitus oikeasti ymmärretään. Normit myös kiristyvät jatkuvasti. (Rasi-

lainen 2008) 

 

Kuten edellä todettiin, myös venäläisten yhteistyökumppanin kanssa on ilmennyt 

ongelmia. Kumppaniriski ei ole totaalisesti realisoitunut. Ennen kaikkea taloudel-

lisista rahoitusvelvoitteista selviäminen on kumppaniriskeistä suurin. Venäjällä 

urakat, kuten esimerkiksi sähköurakka saatetaan maksaa rahan sijasta alihankki-

joille myös asuntoina. Puhutaan siis oravannahkakaupasta. Tällöin uudeksi riskik-

si muodostuu ns. kumppaniriskin siirtyminen. (Lipsanen 2008) 

 

Kohteiden hankesuunnittelun osalta on todettavissa, että suomalaiset suunnittelu-

firmat ovat perustaneet paljon yhteisyrityksiä venäjälle. Rakennussuunnittelun 

osalta tullaan jatkossa toimimaan joko siten, että venäläiset suunnittelevat kohteet 

ja suomalaiset tarkastavat suunnitelmat tai siten, että suomalaiset hoitavat suunnit-

telun ja venäläiset adaptoivat suunnitelmat venäläisiin kohteisiin sopiviksi. (Rasi-

lainen 2008; Moilanen 2008) 

 
Varsinaisen tuotantoprosessin ongelmat ovat toimenkuvien jakautumisen vuoksi 

Lemcon Oy:n vastuulla. Riskikerroin Venäjän rakentamisessa on kuitenkin suu-

rempi tuotannon määrästä johtuen. (Lipsanen 2008)   
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Finanssikriisi on vaikeuttanut rakentamista siten, että tavarantoimituksia hoitavat 

yritykset haluaisivat, että toimitukset maksettaisiin käteisellä. Yritykset eivät luota 

suuriinkaan venäläisiin pankkeihin, sillä ne saattavat kaatua. Toinen syy käteis-

maksujen preferointiin on se, että arvoasteikossa korkeammalla oleva johtaja saat-

taa pankkiin maksettaessa ottaa rahat välistä, eivätkä rahat näin ollen mene oike-

aan kohteeseen. Suomalaisia rakennusmateriaaleja käytetään kohteiden rakenta-

misessa paljon. (Rasilainen 2008) Venäjällä ei ole myöskään alihankintojen suh-

teen käytössä erillistä vakuuskäytäntöä. Alihankkijoille maksetaan suuria ennak-

komaksuja, minkä vuoksi muodostuu rahoitusriski. Jos alihankkija ei pysty täyt-

tämään velvoitteitaan, ennakkomaksut menetetään. (Lipsanen 2008) 

 
Nykyisin aliurakoitsijat ovat pääasiassa hyviä sen vuoksi, että nyt tiedetään ketä 

voidaan käyttää. Toimitusten aikataulutuksessa on kuitenkin edelleen ongelmia.. 

(Rasilainen 2008) Lisäksi on mahdollista, että alihankkijoiden hinnat nousevat 

jyrkästi lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi kesällä 2006 muutama saksalainen beto-

nitehdas osti useita venäläisiä betonitehtaita, jolloin venäjän markkinoille syntyi 

oligopolistinen tilanne. Tilanteen seurauksena valmisbetonin hinta nousi lyhyellä 

aikavälillä noin 80 %:a. (Lipsanen 2008) 

 
Erityisesti sähkön saantiin on kohdistunut ongelmia, sillä sähkön toimitus on yk-

sissä käsissä. Sähkön toimituksia hoitaa paikallinen sähköyhtiö Len Energo. Säh-

kön toimituksissa esiintyvät vaikeudet johtuvat pääasiassa siitä, että metroasemien 

ympärille on rakennettu paljon uusia rakennuksia ja sähkö ei yksinkertaisesti riitä 

kaikille. (Rasilainen 2008) 

 

Työtapaturmat eivät tähän mennessä ole olleet suuri ongelma. Esimerkiksi Vi-

tepski Prospekt -kohteessa työtapaturmat ovat pääurakoitsijan vastuulla. Vitepskin 

työmaapäällikkö Rasilaisen mukaan yhtään työtapaturmaa ei ole ilmoitettu hänel-

le. Vastuut eivät yllä ZAO Lipsaseen. (Rasilainen 2008) 

 

Työntekijöiden koulutustasossa on toivomisen varaa. Esimerkiksi venäläisellä 

yhteistyökumppanilla on palveluksessa rakennuspäällikkö, joka on saanut poliisin 
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koulutuksen. Myös sukulaisten suosiminen on yleistä, sillä he ovat lojaalimpia ja 

uskollisempia työntekijöitä. (Rasilainen 2008) Myös laatu on Venäjällä riski. Laa-

tuseikat liittyvät pitkälti työnjohdon osaamiseen. Usein ongelmia aiheutuu siitä, 

että työnjohto ei osaa selittää azerbaitzanilaiselle työntekijälle kuinka työn tulisi 

suorittaa. (Siivo 2008) Työntekijöitä kannattaisi kouluttaa toteuttamaan Suoma-

laisten standardien mukaista laatua. (Rasilainen 2008) 

 

Työntekijöiden rekrytointi on myös suurempi riski Venäjällä kuin Suomessa, sillä 

jos yhteistyö työntekijän kanssa ei suju, on paljon helpompi löytää korvaava työn-

tekijä Suomessa kuin Venäjällä. (Siivo 2008) Voittaja on se, joka pystyy sopeu-

tumaan maan olosuhteisiin. Rekrytoinnin kannalta on myös erittäin tärkeä löytää 

sopeutumiskykyiset työntekijät. Usein sellaiset ihmiset, jotka ovat olleet töissä 

Suomen ulkopuolella, ovat tottuneet myös muihin kulttuureihin ja ovat sopeutu-

vaisia vallitseviin olosuhteisiin. (Siivo 2008) 

 

Asuntokaupan pysähtyminen on Lipsasen (2008) mukaan tärkein perustajaura-

kointiin liittyvistä riskeistä. Asuntokauppa on talouskriisin myötä hiljentynyt Ve-

näjällä selkeästi.  Rasilaisen (2008) mukaan esimerkiksi marraskuussa 2008 näyt-

töjä kuitenkin oli Vitebski Prospekt -kohteessa paljon. Yksi syy tähän on se, että 

ihmiset alkavat viimein uskoa että kohde todella valmistuu. (Rasilainen 2008) 

Tämä kertoo jotain venäläisten kuluttajien luottamuksesta yritysten harjoittamaa 

toimintaa kohtaan. Suomalaisuudella on hyvä maine venäläisten keskuudessa, 

minkä vuoksi venäläis-suomalaisuutta voidaan pitää jonkin asteisena myyntivalt-

tina (Moilanen 2008). 

 

5.2 Konserniyhtiö Lemcon Oy:n riskienhallinta 
 
 
Vuonna 1972 perustettu, Lemminkäinen Talo Oy:hyn kuuluva Lemcon Oy on 

kansainvälinen projektirakentaja. Lemcon kuuluu Suomen projektirakentamisen 

uranuurtajiin. Nykyisin Lemcon toimii edelleen kaikilla mantereilla ja historiansa 

aikana on toteuttanut projekteja yli 70 maassa. Onnistunut vientiprojektin läpi-



   86 
  
  
 

vienti edellyttää Lemconin mukaan ennen kaikkea paikallisolojen tuntemusta. 

(Lemcon 2009, 4–5) 

 

Lemconin rakentama Svetogorskin puunjalostuskombinaatti valmistui Venäjällä 

vuonna 1976. (Lemcon 2009, 4). Venäjällä Lemcon on yli 30-vuotisen historiansa 

aikana toteuttanut pääasiassa liikerakennuksia, urheiluhalleja ja erilaisia raken-

nuksia metsäteollisuudelle. Asuntorakentamista Lemcon on harjoittanut Venäjällä 

vasta muutaman vuoden. (Lietonen 2009) Koska Lemcon toteuttaa yhdessä Oka 

Oy:n kanssa Venäjällä parhaillaan Aleksandria-projektia on kiinnostavaa tietää, 

kuinka pitkä kokemuksen Venäjällä rakentamisesta omaava Lemcon toteuttaa 

riskienhallintaa ja mittaa riskejään. 

 

Lemconin Venäjän viennin johtajan Juha Höyhtyän (2009) mukaan riskienhallinta 

liittyy koko projektin toteutushankkeen kestoon ja projektin eri vaiheisiin on kehi-

tetty erilaisia malleja. Riskienhallinta kytkeytyy tiiviisti yhtiön toimintajärjestel-

mään. Lemconin laatuinsinöörin Karoliina Lietosen (2009) mukaan toimintajär-

jestelmä sisältää laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat. Toimintajärjestelmän mu-

kaisesti Lemconissa toteutettu riskienhallinta ei eroa Venäjän ja Suomen tai mui-

den kansainvälisten kohteiden välillä (Höyhtyä 2009). 

 

Lemconin mukaan liiketoimintariskit käsittävät liiketoiminta-alueen sisäiset ja 

ulkoiset riskit, toimintaympäristöön ja suhdanteisiin liittyvät riskit sekä taloudelli-

set, poliittiset ja henkilöstöriskit. Vahinkoriskien määritellään käsittävän omai-

suus-, tieto-, henkilöstö- ja turvallisuusriskit. Lemconin kaikkiin kohteisiin koh-

distuvien liiketoimintariskien arviointi on osa yhtiön johtoryhmätyöskentelyä. 

Arvioidut alueelliset liiketoimintariskit huomioidaan myös kaikissa Venäjän 

hankkeissa. Projektikohtaisesti riskejä arvioidaan toimintajärjestelmän mukaisesti 

kolmessa päävaiheessa: alun markkinointivaiheessa, sitä seuraavassa myyntivai-

heessa sekä projektin valmisteluvaiheen yhteydessä. (Lietonen 2009) 

 

Ensimmäinen riskitarkastelu tehdään projektin markkinointivaiheessa, jossa toteu-

tetaan projektin laskentapäätös, ennakkopäätöstarkastelu sekä projektin vastuu-
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henkilöiden määrittäminen. (Lietonen 2009). Markkinointivaiheessa hankkeesta 

tehdään ennakkokatselmusmuistio, jonka avulla pohditaan kannattaako projektia 

ylipäätään lähteä toteuttamaan (Höyhtyä 2009). Ennakkokatselmusmuistiota ei 

tehdä kuitenkaan aivan pienistä projektikohteista vaan yhtiön toimintajärjestel-

mässä on määritetty euromääräiset rajat, joiden mukaan päätetään muistion tar-

peellisuudesta. Yleisesti ottaen Venäjällä toteutettavien kohteiden osalta rajat ovat 

kotimaisia kohteita pienemmät. Lisäksi riskeissä on maakohtaisia eroja ja Venä-

jällä toteutettavissa kohteissa riskeillä saattaa olla omat painoarvonsa. (Lietonen 

2009) 

 

Projektin myyntivaiheessa tarkentuvat kohteen ominaispiirteet ja asiakkaan vaa-

timukset (Lietonen 2009). Riskikartoitus laaditaan projektin tarjouskatselmuksen 

läpikäynnin yhteydessä (Höyhtyä 2009). Tässä riskianalyysissä, joka tehdään 

kaikkien projektien osalta, määritetään mm. riskin todennäköisyys, haitallisuus ja 

merkittävyys.  Riskin todennäköisyyttä ja haitallisuutta pohditaan yhdessä projek-

tiin osallistuvien henkilöiden kesken. Lisäksi jos riski pystytään hinnoittelemaan, 

sille määritetään arvo. Riskin arvon määrittämisestä on apua sekä projektin tarjo-

uksen teossa että sopimuksen laadinnassa. Riskianalyysin tuloksena kartoitetuista 

riskeistä mahdollisimman moni pyritään eliminoimaan tarjouksen teon ja sopi-

muksen solmimisen yhteydessä. (Lietonen 2009) Tätä kautta pyritään saamaan 

urakoitsijan kannalta aikaan mahdollisimman hyvä sopimus (Höyhtyä 2009).  

 

Projektin valmisteluvaiheessa tehdään projektisuunnitelma, jota voidaan pitää 

projektin toteutuksen käsikirjana (Lietonen 2009) Projektisuunnitelma sisältää 

aina riskianalyysin (Höyhtyä 2009). Projektin valmisteluvaiheessa riskejä analy-

soidaan uudelleen. Tällöin selvitetään ovatko kaikki myyntivaiheessa määritellyt 

riskit yhä relevantteja vai onko niistä osa saatu kuoletettua ja että onko mahdolli-

sesti ilmaantunut joitakin uusia riskejä, joihin tulisi varautua. Jäljelle jäävät varsi-

naiset toteutusvaiheen riskit. (Lietonen 2009)  

 

Riskejä seurataan näiden kolmen päävaiheen lisäksi koko projektin käynnissä 

olon ajan (Lietonen 2009). Kun hanke on valmis, riskit joko ovat tai eivät ole to-
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teutuneet ja edessä on kohteen takuuaika ja takuuajan murheet. Joskus riskit voi-

vat kääntyä myös mahdollisuuksiksi. (Höyhtyä 2009) Jokaisen projektin jälkeen 

pidetään palautepalaveri, jossa tarkastellaan projektin sujumista sekä sitä mitkä 

riskit toteutuivat ja mitkä jäivät toteutumatta. Palautepalaverin avulla pyritään 

oppimaan mahdollisista virheistä. Lisäksi tätä kautta kartoitettuja merkittävimpiä 

riskejä arvioidaan muutaman kerran vuodessa projektipäällikköpalavereissa. Kar-

toitetuista merkittävistä ja uusista riskeistä raportoidaan myös yhtiön johtoryhmäl-

le. (Lietonen 2009) 

 

Lemconin riskienhallinta vaikuttaa hyvin kattavalta ja toimintaympäristöstä riip-

pumatta erittäin toimivalta. Riskienhallinta on saatu hyvin integroitua myös yhtiön 

johtamiskäytäntöihin. Lemconin riskienhallintakäytännöistä voitaisiin ottaa oppia 

myös Lemminkäinen-konsernin sisällä. Oka Oy ja Lemcon Oy voisivat harkita 

yhteisten riskienhallintakäytäntöjen käyttöönottoa StP-Rakennuksen kautta yhdes-

sä toteuttamansa asuntotuotannon osalta, sillä kuten työssä jo aiemmin esitettiin 

Klemetin (2006, 106) mukaan rakennushankkeisiin kohdistuvien riskien määrää 

voitaisiin vähentää yhteistyössä tehtävien riskienhallintakäytäntöjen avulla. Yh-

teistyössä harjoitettava riskienhallinta olisi sekä molempien yhtiöiden että koko 

konsernin etu. 

 

5.3 Kyselyn toteuttaminen ja vastausten analysointi 
 
Työn toisessa luvussa lainattiin Räikkösen (2002, 21) tekstiä, jossa kerrottiin, että 

1990-luvulla esimerkiksi laatujärjestelmät tarjosivat selkeän mallin yritysten ris-

kienhallinnan organisointiin. Riskit ja riskienhallinta ovat kuitenkin monimutkais-

tuneet ja kokonaisvaltaistuneet 2000-luvun aikana ja riskit ovat entistä abstrak-

timpia ja vaikeammin ennakoitavissa. Yrityksissä korostetaan entistä enemmän 

kaikkien liiketoimintaan liittyvien riskien kokonaisvaltaisempaa huomioimista. 

(Räikkönen 2002, 22)  

 

Tässä työssä Venäjällä harjoitettavan asuntotuotannon riskejä kartoittavaa kysely-

lomaketta lähdettiin rakentamaan Oka Oy:ssä käytössä olevan ISO 9001 -
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laatujärjestelmän kautta. Kyselylomakkeen teoreettiset riskifaktorit ovat Oka Oy:n 

laatujärjestelmässä esitettyjen päätoimintojen tärkeimpiä varmistus- ja laadunoh-

jaustehtäviä, joiden merkitystä pyydetään arvioimaan kyselyn avulla (Kaarlela 

2009). Kyselylomake voitiin näin integroida yhtiössä jo käytössä oleviin riskien-

hallintamenetelmiin. Kyselylomakkeen riskifaktoreina ovat laatujärjestelmästä 

lähtevien päätoimintojen lisäksi Venäjällä tapahtuvan asuntotuotannon empiiriset 

ja hypoteettiset erityistekijät (Kaarlela 2009). Tällä tarkoitetaan erityisesti sitä, 

että laatujärjestelmästä löytyvien osioiden lisäksi kyselylomaketta täydennettiin 

toimintaympäristöön liittyviä riskejä mittaavalla osiolla, jonka avulla myös itse 

liiketoimintaan, eikä pelkästään rakennusprojektin toteuttamiseen, liittyviä riskejä 

saatiin kartoitettua kokonaisvaltaisemmin. 

 

Venäjällä harjoitettavaan asuntotuotantoon liittyvien riskien kartoituksessa käytet-

tiin apuna kyselylomaketta, jonka rakenteen voi nähdä liitteestä 1. Kyselyn avulla 

pyrittiin tunnistamaan tutkimuksen Oka Oy:n tytäryhtiönsä kautta Venäjällä har-

joittamaan asuntotuotantoon kohdistuvia merkittävimpiä riskejä. Kyselylomake 

laadittiin erityisesti Oka Oy:n näkökulmaan sopivaksi ja rakentaa yhtiössä jo käy-

tössä oleva laatujärjestelmä huomioiden.  

 

Kyselylomake jaettiin 10 eri osioon, joista ensimmäisessä kartoitettiin kyselyn 

vastaajien tietoja. Seuraavassa osiossa paneuduttiin Venäjän toimintaympäristöön 

liittyviin tekijöihin. Tämän jälkeen kysely ositettiin Oka Oy:n käyttämän ISO 

9001-serfioidun laatujärjestelmän mukaisesti seuraaviin seitsemään osa-

alueeseen: johtaminen, hankesuunnittelu, laskenta, hankinta, rakentamisen valmis-

telu, rakentaminen ja markkinointi. Kyselyn loppuun jätettiin tilaa vapaille kom-

menteille.      

 

Kyselylomakkeen kokoamisessa käytettiin apuna myös riskienhallinnan teo-

riaosuudessa luvussa 2 esitettyä Flanaganin ja Normanin (1993, 54) kehittämää 

rakennustoiminnan riskijaottelua. Kyselyn toimintaympäristöosion tarkoituksena 

oli määrittää Flanaganin ja Normanin teorian mukaisesti Venäjän toimintaympä-

ristöön liittyviä riskejä sekä maan rakennusteollisuutta ja markkinoita. Laatujär-
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jestelmästä saadun jaottelun avulla pyrittiin selvittämään yrityksen toimintakult-

tuuriin, projektisalkkuun ja resursseihin sekä itse rakennushankkeeseen, yksittäi-

siin toimihenkilöihin ja muihin työntekijöihin liittyviä riskejä. Kuva 4 selventää 

kyselyn jaottelua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Kyselyn osioiden jaottelu 

 

Käsitteinä laatu ja riskienhallinta ovat kerroksisia ja moniselitteisiä. Laadun ja 

riskienhallinnan merkityskokemukseen liittyy aina subjektiivinen ja tehtävälähtöi-

nen tarkastelutapa. (Kaarlela 2009) Huomionarvoista kyselyn toteuttamisen kan-

nalta onkin se, että koska kysely oli rakennettu Flanaganin ja Normanin (1993, 

54) esittämän kolmion mukaan, osa vastaajista, jotka edustivat jotakin muuta toi-

mialaa kuin rakentamista, kokivat ongelmalliseksi vastata osaan rakentamiseen 

liittyvistä kysymyksistä. Tämän vuoksi vastausten analysoinnissa vastaajat on 

eritelty kahteen ryhmään, joista toinen edustaa rakentamiseen liittyvää näkökul-

maa (omistajat, urakoitsijat ja suunnittelijat) ja toinen edustaa rahoittajien ja asi-

antuntijoiden näkökulmaa. Tästä johtuen kyselyn laatujärjestelmän alle sijoittuvis-

sa osioissa rakentamisen ammattitaitoa edustavaa näkökulmaa voidaan pitää luo-

tettavampana.  

 

Kahden erilaisen kyselyn laatimista eri vastaajaryhmille ei kuitenkaan pidetty tar-

peellisena, sillä tämän kaltaisen vastaajaryhmien jaon avulla saadaan mielenkiin-

Toimintaympäristö 

Rakennusteollisuus ja markkinat 

 

Yrityksen toimintakult-
tuuri, projektisalkku ja 

resurssit 

Rakennushanke, 
yksittäiset 

toimihenkilöt ja 
muut työntekijät 

 

Kyselyn 
toimin-
taympäris-
töosio 

Kyselyn ISO 9001 -
laatujärjestelmän 
perusteella muodos-
tetut osiot 



   91 
  
  
 

toista tietoa myös eri vastaajaryhmien mielipide-eroista. Kaarlelan (2009) mukaan 

kyselylomakkeen palauteaineiston avulla pyrittiin myös tarkastelemaan eri toi-

menkuvaisten ihmisten näkemyksiä ja riskikokemuksia ja luomaan tämän avulla 

kokonaisnäkemys tekijöistä, joiden eksistenssiin on kiinnitettävä erityistä huomio-

ta mahdollisimman laadukkaaseen lopputulokseen ja häiriövapaaseen hanke-

etenemään pyrittäessä. 

 

Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2009. Kyselylomakkeen rakenne oli vapaa 

sana -osiota lukuun ottamatta strukturoitu, mikä tarkoittaa sitä että kyselyssä oli 

annettu valmiit vastausvaihtoehdot. Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan 

vastausvaihtoehdoista riskimerkitystä kuvaavin verrattaessa Venäjällä harjoitetta-

vaa asuntotuotantoa Suomessa harjoitettavaan tuotantoon. Jokaiseen kysymykseen 

vastausvaihtoehtoina olivat: 

• ei merkittävä riski, millä tarkoitettiin sitä, että tekijä ei ole merkittävä Ve-

näjällä harjoitettavassa tuotannossa suhteessa Suomessa harjoitettavaan 

tuotantoon; 

• vähäinen riski, joka tarkoitti, että tekijällä on Venäjällä harjoitettavassa 

tuotannossa vähäinen merkitys suhteessa Suomessa harjoitettavaan tuotan-

toon; 

• tavanomainen riski, joka tarkoitti, että tekijä on riskimerkitykseltään sa-

mantasoinen sekä Venäjällä että Suomessa harjoitettavassa tuotannossa;   

• kohonnut riski, jolla tarkoitettiin, että tekijällä on merkittävämpi painoarvo 

Venäjällä harjoitettavassa tuotannossa suhteessa Suomessa harjoitettavaan 

tuotantoon; 

• merkittävä riski, joka tarkoitti, että Venäjällä harjoittavassa tuotannossa 

tekijä on merkittävä suhteessa Suomessa harjoitettavaan tuotantoon.   

 
Kyselyyn saadut vastaukset pisteytettiin siten, että ei merkittävä riski sai ar-

vosanaksi 1, vähäinen riski 2, tavanomainen riski 3, kohonnut riski 4 ja merkittävä 

riski 5. Jos vastaaja oli jättänyt vastaamatta johonkin kysymykseen, ko. vastauk-

sen arvosanaksi merkittiin 0. Vastaukset taulukoitiin ja niistä laskettiin kullekin 
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kyselyn riskitekijälle keskiarvo8, mediaani9 ja keskihajonta10. Arvosanan 0 saaneet 

vastaukset huomioitiin keskiarvon jakajaa määritettäessä, joten niillä ei ole vaiku-

tusta ko. tekijälle laskettuun keskiarvoon. 

 

5.3.1 Vastaajien taustat 

 
Kyselyyn vastasi 28 henkilöä, joista 27 oli miehiä ja yksi oli nainen. Kaikki kyse-

lyn vastaajat olivat suomalaisia sen vuoksi, että venäläisellä tai jotakin muuta kan-

sallisuutta edustavalla vastaajalla ei katsottu olevan riittävää tietoa suomalaisesta 

riskiympäristöstä ja riskitekijöistä.  Kyselyssä pyydettiin vertaamaan venäläistä ja 

suomalaista riskiympäristöä ja riskitekijöitä toisiinsa. Kyselyä taustoitettiin ensin 

sähköpostitse. Vastaajilta tiedusteltiin, että voisivatko he mahdollisesti vastata 

sähköiseen suomalaisyrityksen Venäjällä harjoittaman asuntotuotannon riskejä 

käsittelevään kyselyyn ja mikäli he vastasivat myöntävästi kysely lähettiin heille. 

Kaikista taustoittavan sähköpostin saaneista henkilöistä 61 %:a vastasi kyselyyn. 

Tiedusteluun myöntävästi vastanneista kyselyn palautti 74 %:a. Luotettavien vas-

tausten saamiseksi kysely lähetettiin vain pienehkölle, ennalta valikoidulle kohde-

joukolle ja kaikilta kyselyn vastaajilta edellytettiin kokemusta Venäjästä toimin-

taympäristönä ja/tai Venäjän rakentamisesta, mikä rajasi kyselyn vastaajien luku-

määrää. Naisvastaajien tavoittaminen muodostui ongelmaksi, sillä alan asiantunti-

joita on suomessa ylipäätään vähän ja heistäkin vain pieni joukko on naisia. 

 

Kuten kuvan 5 perusteella voidaan todeta, kyselyn vastaajista 32 %:a edusti ura-

koitsijan näkökulmaa, 7 %:a omistajan ja saman verran suunnittelijan näkökul-

maa. Laajemman näkökulman saavuttamiseksi kyselyn vastaajia pyrittiin etsimään 

myös rakentamisen toimialan ulkopuolelta. Kyselyn vastaajista rahoittajan näkö-

kulmaa edusti 21 %:a ja asiantuntijan näkökulmaa edusti 32 %:a prosenttia vas-

                                                 
8 Keskiarvo on tunnetuin keskiluku, joka ilmoittaa mihin kohtaan muuttujan jakauman keskikohta 
sijoittuu valitulla alueella (Tilastokeskus 2009d). 

9 Mediaani kertoo jakauman tyypillisen arvon eli kyseessä on jakauman keskimmäinen havain-
toarvo, kun havainnot on asetettu suuruusjärjestykseen (Tilastokeskus 2009d).   

10 Keskihajonta on hajontaluvuista tärkein ja se mittaa mittaa havaintoarvojen hajaantumista muut-
tujan jakauman keskikohdan ympärille. (Tilastokeskus 2009d) 
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taajista. Kyselyn vastaajien näkökulmat jakautuivat kaiken kaikkiaan melko tasan, 

sillä hieman yli 46 %:a prosenttia kaikista vastaajista edustivat rakentamiseen 

painottuvaa näkökulmaa ja hieman yli 53 %:a vastaajista edusti rahoittajan ja asi-

antuntijan näkökulmaa. Huomioitakoon kuitenkin, että asiantuntijoihin sisältyi 

myös Venäjän rakentamistoimialan konsultointia harjoittavia henkilöitä, minkä 

vuoksi jakoa rakentamiseen painottuvan näkökulmaan ja rakentamisen ulkopuoli-

seen näkökulmaan ei voida pitää täysin selkeänä. 
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Kuva 5. Kyselyn vastaajan edustama näkökulma / toimiala 

 

Kyselyn vastaajia käsitellään anonyymeinä, mutta heidän edustamiensa organisaa-

tioiden nimet ovat julkaisukelpoisia. Vastaajat edustivat yhteensä 21 eri organi-

saatiota, joita olivat: 

• Ernst & Young Oy, 

• Danske Bank, 

• East Office of Finnish Industries Oy, 

• EuroRus Management & Investments Services / Fimera Oy, 

• Finnvera Oyj, 

• Handelsbanken, 

• Kartek, 

• Lemcon Oy, 

• Lemminkäinen Talo Oy, 
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• RK Rakennuskanta Oy, 

• NCC, 

• Oka Oy, 

• Pohjola Pankki Oyj, 

• PricewaterhouseCoopers Oy, 

• Reim Group Oy, 

• Sampo Pankki Oyj, 

• StP-Rakennus Oy 

• Suomen Pankki,  

• Swedbank, 

• Vahanen Oy, 

• ZAO YIT Lentek 

 
Kuvasta 6 voidaan nähdä, että kaikista vastaajista puolet edusti organisaation ylin-

tä johtoa ja 36 %:a organisaation keskijohtoa. Vastaajista 7 %:a oli työmaahenki-

löstöä tai työskenteli muissa tehtävissä. Valitettavasti vastaajiksi ei tavoitettu talo-

ushallinnon ammattilaisia. Suomalaisten asiantuntemus Venäjän lakien mukaan 

harjoitettavaan taloushallintoon ja erityisesti kirjanpitoon liittyen vaikuttaa puut-

teelliselta ja se koetaan myös ongelmaksi. 
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Kuva 6.  Vastaajan asema hänen edustamassaan organisaatiossa 
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Kyselyn vastaajilta tiedusteltiin myös sitä kuinka monen vuoden kokemuksen he 

omaavat Venäjän liiketoiminnasta ja Venäjästä liiketoimintaympäristönä. Kuvan 7 

mukaan neljäsosa vastaajista oli työskennellyt Venäjään liittyvissä tehtävissä 1-5 

vuotta. Vastaajista 21 %:a omasi 5-10 vuoden kokemuksen ja 7 %:a 10–15 vuo-

den kokemuksen. 15–20 vuoden kokemus oli 14 %:lla vastaajista. Vastaajista 18 

%:a oli toiminut Venäjään liittyvissä tehtävissä yli 20 vuotta.    
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  Kuva 7. Vastaajan kokemus Venäjän liiketoiminnasta  

  ja Venäjästä liiketoimintaympäristönä 

 

5.3.2 Toimintaympäristö 

 
Kyselyn toimintaympäristö-osiossa vastaajilta kysyttiin taulukossa 23 näkyvien 

tekijöiden osalta heidän käsitystään tekijän merkittävyydestä venäläisessä toimin-

taympäristössä suhteessa suomalaiseen toimintaympäristöön. Saatujen vastausten 

perusteella jokaiselle tekijälle laskettiin keskiarvo, mediaani ja keskihajonta.  
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Taulukko 23. Toimintaympäristö-osio, kaikkien vastausten keskiarvo, mediaani 

ja keskihajonta 

Tekijä Keskiarvo Mediaani 
Keski-

hajonta 
Devalvaatio 4,5 5,0 0,6

Viranomaistoiminta ja byrokratia 4,4 5,0 0,8

Rahoitusmarkkinoiden ja asuntolainoituksen toimivuus 4,4 4,0 0,6

Valuuttakurssien muutokset 4,2 4,0 0,8

Yhteiskunnallinen tilanne, stabiliteetti ja ennustettavuus 4,0 4,0 0,7

Kansantalouden yleinen tila ja kehitysnäkymät 3,9 4,0 0,7

Öljyn maailmanmarkkinahinta 3,9 4,0 0,7

Rakennuslainsäädännön ja yleisen lainsäädännön hallinta 3,8 4,0 0,9

Korruptio ja lahjukset 3,7 4,0 1,0

Inflaatio 3,7 4,0 0,8

Kieli, kulttuuri ja mentaali 3,7 4,0 1,0

Poliittiset tekijät 3,4 3,5 1,1

Kilpailutilanne ja kilpailukyky (kilpailijoiden määrä ja status) 3,0 3,0 0,6

Hinta- ja laatukilpailu, niiden painoarvot 3,0 3,0 0,7

Ympäristönäkökohtiin liittyvät tekijät 2,7 3,0 1,0

 

Kyselyn vastausten perusteella ruplan devalvaatiota voidaan Venäjällä pitää sekä 

vastausten keskiarvon, että mediaanin perusteella merkittävänä riskitekijänä suo-

malaiseen toimintaympäristöön verrattuna. Tämän tekijän kohdalla on kuitenkin 

huomioitava se, että kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2009, jolloin ruplan 

devalvoituminen oli erittäin ajankohtainen asia. Vastausten perusteella myös vi-

ranomaistoimintaa, rahoitusmarkkinoiden ja asuntolainoituksen toimivuutta, va-

luuttakurssien muutoksia sekä venäläisen yhteiskunnan tilannetta, stabiliteettia ja 

ennustettavuutta voidaan pitää kohonneina riskitekijöinä suomeen verrattuna. 

Myös kansantalouden yleistä tilaa ja kehitysnäkymiä sekä öljyn maailmanmarkki-

nahinnan kehitystä että inflaatiota voidaan pitää keskiarvoa pyöristämällä kohon-

neina riskitekijöinä. Sekä rakennuslainsäädännön ja yleisen lainsäädännön hallinta 

että korruptio ja lahjukset koettiin kohonneiksi riskitekijöiksi Venäläisessä yhteis-

kunnassa Suomeen verrattuna. Myös kieleen, kulttuuriin ja mentaaliin liittyvät 

asiat koettiin vastausten perusteella ongelmallisiksi.  

 

Sen sijaan poliittisiin tekijöihin, rakennusalan kilpailutilanteeseen ja alan hinta- ja 

laatukilpailuun sekä ympäristönäkökohtiin liittyviin tekijöihin ei koettu liittyvän 

tavanomaista suurempaa riskiä kuin suomalaisessa toimintaympäristössä. Kaikki-
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en tekijöiden osalta vastausten perusteella lasketut mediaanit ovat linjassa tekijöil-

le laskettujen keskiarvojen kanssa. Sen sijaan keskihajonnan perusteella voidaan 

huomata, että lähes kaikkien vastausten ja erityisesti poliittisten tekijöiden, kie-

leen, kulttuuriin ja mentaaliin liittyvien tekijöiden sekä ympäristönäkökohtiin liit-

tyvien tekijöiden osalta keskihajonta on melko suuri, mikä tarkoittaa sitä että vas-

taajien mielipiteet ovat vaihdelleet jonkin verran kulloinkin kyseessä olevan teki-

jän suhteen.  

 
Taulukossa 24 esitetään vastausryhmittäin toimintaympäristöön liittyville tekijöil-

le lasketut keskiarvot sekä niiden väliset erot. Ryhmä 1 koostuu omistajien, ura-

koitsijoiden ja suunnittelijoiden antamista vastauksista, joiden perusteella tekijöil-

le on laskettu keskiarvot. Ryhmä 2 puolestaan kuvaa rahoittajien ja asiantuntijoi-

den antamia vastauksia, joista keskiarvot on laskettu vastaavasti. Ryhmien välis-

ten keskiarvojen erotukset on myös merkitty taulukkoon 24.  

 

Taulukko 24. Toimintaympäristö-osio, vastausryhmien 1 ja 2 keskiarvot sekä 

niiden väliset erot 

Tekijä 
KA Ryh-

mä 1 
KA Ryh-

mä 2 Ero 

Rahoitusmarkkinoiden ja asuntolainoituksen toimivuus 4,6 4,2 0,4

Devalvaatio 4,5 4,6 -0,1
Valuuttakurssien muutokset 4,4 4,1 0,3

Viranomaistoiminta ja byrokratia 4,1 4,7 -0,6

Öljyn maailmanmarkkinahinta 4,1 3,7 0,4

Kansantalouden yleinen tila ja kehitysnäkymät 3,9 3,9 0,1

Inflaatio 3,8 3,6 0,2

Yhteiskunnallinen tilanne, stabiliteetti ja ennustettavuus 3,8 4,2 -0,5

Kieli, kulttuuri ja mentaali 3,5 3,8 -0,2

Rakennuslainsäädännön ja yleisen lainsäädännön hallinta 3,3 4,2 -1,0

Korruptio ja lahjukset 3,2 4,1 -0,9

Hinta- ja laatukilpailu, niiden painoarvot 3,0 2,9 0,1

Poliittiset tekijät 2,8 3,9 -1,1

Kilpailutilanne ja kilpailukyky (kilpailijoiden määrä ja status) 2,7 3,2 -0,5

Ympäristönäkökohtiin liittyvät tekijät 2,3 3,1 -0,8

 

Taulukon 24 perusteella voidaan todeta, että asiantuntijat ja rahoittajat (ryhmä 2) 

kokevat yleisesti ottaen venäläisen toimintaympäristön riskipitoisemmaksi kuin 

rakennusalalla toimiva ryhmä 1. Asiantuntijat ja rahoittajat kokevat erityisesti 
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poliittiset tekijät ja rakennuslainsäädännön ja yleisen lainsäädännön hallinnan, 

korruption ja lahjukset sekä ympäristönäkökohtiin liittyvät tekijät merkitykselli-

semmiksi kuin rakennusalalla työskentelevä ryhmä. Sama pätee viranomaistoi-

mintaan ja byrokratiaan sekä yhteiskunnalliseen tilanteeseen, stabiliteettiin ja en-

nustettavuuteen liittyviin tekijöihin. Poikkeuksen muodostavat rahoitusmarkki-

noiden toimivuus ja öljyn maailmanmarkkinahinta, jotka rakennusalan ryhmä ko-

kee merkittävimmiksi riskitekijöiksi kuin asiantuntijat ja rahoittajat.   

 

5.3.3 Johtaminen 

 
Kyselyn laatujärjestelmän perusteella rakennettu osio alkaa johtamisen osa-

alueella. Vastaajat kokivat johtamisen osalta haastavaksi suhteiden luomisen ja 

niiden ylläpidon, sillä taulukosta 25 voidaan nähdä että sekä yhteistyökumppanei-

den valinta ja toiminnan edellyttämien verkostojen luominen että yhteiskunta-, 

viranomais- ja asiakassuhteiden hoitamista pidetään kohonneina riskitekijöinä 

Suomeen verrattuna. Myös toimintaympäristön hallinta, tontin hankinta ja tehokas 

kaavasuunnittelu sekä sopimustekninen osaaminen koettiin kohonneiksi riskiteki-

jöiksi. Sen sijaan raportointikäytäntöjen peittävyys, organisoituminen sekä tehtä-

vien ja vastuiden jako, henkilöstön motivointi ja ammattitaito, hankkeen toteutet-

tavuuden ja kannattavuuden arviointi sekä teknisten faciliteettien tarkoituksenmu-

kaisuus ja toimivuus koettiin samantasoisiksi riskitekijöiksi sekä Venäjällä että 

Suomessa. Tekijöille lasketut mediaanit eivät poikkea keskiarvoista merkittävästi. 

Kuitenkin myös johtamis-osiossa kuten toimintaympäristö-osiossakin vastausten 

keskihajonta muodostui jokaisen tekijän kohdalla melko suureksi.    
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Taulukko 25. Johtaminen-osio, kaikkien vastausten keskiarvo, mediaani ja keski-

hajonta 

Tekijä Keskiarvo Mediaani 
Keski-

hajonta 
Yhteistyökumppaneiden valinta ja toiminnan edellyttämien 
verkostojen luominen 4,2 4,0 0,8 
Yhteiskunta-, viranomais- ja asiakassuhteiden hoitaminen 4,2 4,0 0,8 
Toimintaympäristön hallinta ja paikallistuntemus  3,9 4,0 1,1 
Tontin hankinta ja tehokas kaavasuunnittelu 3,9 4,0 0,8 
Sopimustekninen osaaminen, sopimusten sitovuus ja yksiselit-
teisyys  3,8 4,0 0,8 
Raportointikäytäntöjen peittävyys ja luotettavuus 3,4 4,0 0,7 
Organisoituminen, roolitukset, tehtävät ja vastuut 3,4 3,0 0,9 
Henkilöstön motivointi, pätevyys ja ammattitaito 3,2 3,0 0,8 
Hankkeen toteutettavuuden ja kannattavuuden arviointi 3,2 3,0 0,8 
Teknisten faciliteettien tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus 3,1 3,0 0,8 

 

Taulukko 26 kuvaa rakennusalalla työskentelevien henkilöiden (ryhmä 1) sekä 

rahoitusalalla ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien henkilöiden (ryhmä 2) mie-

lipiteitä sekä niiden välisiä eroja. Taulukon 26 perusteella voidaan jälleen todeta, 

että rahoittajat ja asiantuntijat kokevat johtamisen-alueen riskipitoisemmaksi 

kaikkien kysyttyjen tekijöiden osalta. Erot ovat useiden tekijöiden kohdalla mer-

kittäviä. Kuten jo aiemmin todettiin, ei rahoitusalalla ja asiantuntijatehtävissä 

työskentelevillä henkilöillä voi olla samantasoista käsitystä kyselyn asuntoraken-

tamiseen liittyvistä osioista, jotka on laadittu laatujärjestelmään perustuen, kuin 

rakennusalalla työskentelevillä henkilöillä. Tästä johtuen kyselyn laatujärjestel-

män perusteella rakennetuissa osioissa ryhmän 1 vastauksia voidaan pitää luotet-

tavampina kuin ryhmän 2 vastauksia. Kuitenkin tekijöiden välinen järjestys pysyy 

molempien ryhmien vastausten osalta lähes samana. Ryhmän 1 mielestä kohon-

neita riskitekijöitä ovat suhteiden luominen ja ylläpito, tontinhankinta ja tehokas 

kaavasuunnittelu, sopimustekninen osaaminen ja sopimusten sitovuus. Ryhmä 1 ei 

kuitenkaan pidä näitä tekijöitä aivan yhtä riskipitoisina kuin ryhmä 2. 
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Taulukko 26. Johtaminen-osio, vastausryhmien 1 ja 2 keskiarvot sekä niiden vä-

liset erot 

Tekijä 
KA Ryh-

mä 1 
KA Ryh-

mä 2 Ero 
Yhteistyökumppaneiden valinta ja toiminnan edellyttämien 
verkostojen luominen 3,8 4,5 -0,7 

Yhteiskunta-, viranomais- ja asiakassuhteiden hoitaminen 3,8 4,5 -0,8 

Tontin hankinta ja tehokas kaavasuunnittelu 3,8 3,9 -0,2 
Sopimustekninen osaaminen, sopimusten sitovuus ja yksiselit-
teisyys  3,5 4,0 -0,5 

Toimintaympäristön hallinta ja paikallistuntemus  3,2 4,4 -1,2 

Organisoituminen, roolitukset, tehtävät ja vastuut 3,2 3,7 -0,5 

Raportointikäytäntöjen peittävyys ja luotettavuus 3,2 3,7 -0,5 

Hankkeen toteutettavuuden ja kannattavuuden arviointi 3,1 3,2 -0,1 

Henkilöstön motivointi, pätevyys ja ammattitaito 2,8 3,5 -0,7 

Teknisten faciliteettien tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus 2,6 3,5 -0,9 

  

5.3.4 Hankesuunnittelu 

 
Hankesuunnittelun osalta hieman kohonneina riskitekijöinä pidetään suunnittelun 

eri osapuolien toimintaedellytysten ja yhteistyössä onnistumisen varmistamista, 

suunnittelijavalintoja, suunnittelun ohjausta sekä hankkeen aloitusedellytysten 

varmistamista ja aloituspäätöksen tekoa, kuten taulukon 27 perusteella on nähtä-

vissä. Tietohävikkiä, koemarkkinoinnin ja markkinatutkimusten toteutusta ja luo-

tettavuutta voidaan pitää yhtä riskipitoisena niin Venäjällä kuin Suomessa. Pie-

nimmän keskiarvon (2,7) omaa asiakastarpeiden tunnistaminen. Uusien asuntojen 

tarve Venäjällä on kova ja yleisesti ottaen asuntojen varustelutaso on alhaisempi. 

Lisäksi vanhojen asuntojen kunto on heikompi kuin Suomessa. Nämä tekijät hel-

pottavat asiakastarpeiden tunnistamista ja yleisellä tasolla voidaan tämän vuoksi 

katsoa, että asiakastarpeet on pääosin tunnistettu.     
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Taulukko 27. Hankesuunnittelu-osio, kaikkien vastausten keskiarvo, mediaani ja 

keskihajonta 

Tekijä Keskiarvo Mediaani 
Keski-

hajonta 
Suunnittelun eri osapuolien toimintaedellytysten ja niiden 
välisen yhteistyön varmistaminen 3,7 4,0 0,8

Suunnittelijavalinnat, suunnittelun ohjausmenettelyt 3,6 3,0 0,9
Hankkeen aloitusedellytysten varmistaminen ja aloituspäätök-
sen teko 3,5 3,5 0,7
Suunnittelun tehokkuuden ja toteutettavuuden arviointi, lakien, 
asetusten ja määräysten näkökulmasta 3,5 3,0 0,8
Aloitusedellytyksiin ja aloituspäätöksiin liittyneiden reunaeh-
tojen siirtyminen hankeketjussa eteenpäin, tietohävikki 3,3 3,0 0,9

Koemarkkinoinnin toteutus, tulosten luotettavuus 3,0 3,0 0,6

Markkinatutkimukset ja niiden luotettavuus 3,0 3,0 0,9

Asiakastarpeiden tunnistaminen 2,7 3,0 0,7

 
 
Taulukosta 27 voidaan nähdä, että vastausten mediaanit kulkevat pääosin linjassa 

vastausten keskiarvojen kanssa. Keskihajonnan osalta voidaan todeta, että kysy-

myksiin annetut vastaukset ovat vaihdelleet jonkin verran. Yleisesti ottaen hanke-

suunnittelu-osiota ei vastausten perusteella laskettujen keskiarvojen perusteella 

koettu aivan yhtä riskipitoiseksi kuin toimintaympäristöön ja johtamiseen liittyviä 

tekijöitä.  

 
Rakennusalalla toimivien mielipiteet ja rahoittajien ja asiantuntijoiden mielipiteet 

eivät hankesuunnittelun alueella eronneet yhtä paljon kuin edellisissä osioissa. 

Taulukon 28 mukaan suurimmat erot ryhmien mielipiteissä liittyivät suunnittelun 

toteutettavuuden ja tehokkuuden arviointiin lakien ja määräysten näkökulmasta 

sekä projektin aloituspäätökseen ja reunaehtoinen liittyvää tietohävikkiin, joita 

rahoittajat ja asiantuntijat pitivät hieman merkittävämpinä riskitekijöinä kuin 

omistajat, urakoitsijat ja suunnittelijat.  
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Taulukko 28. Hankesuunnittelu-osio, vastausryhmien 1 ja 2 keskiarvot sekä nii-

den väliset erot 

Tekijä 
KA Ryh-

mä 1 
KA Ryh-

mä 2 Ero 
Suunnittelijavalinnat, suunnittelun ohjausmenettelyt 3,8 3,5 0,3
Suunnittelun eri osapuolien toimintaedellytysten ja niiden 
välisen yhteistyön varmistaminen 3,7 3,7 0,0
Hankkeen aloitusedellytysten varmistaminen ja aloituspäätök-
sen teko 3,7 3,4 0,3

Koemarkkinoinnin toteutus, tulosten luotettavuus 3,2 2,9 0,2
Suunnittelun tehokkuuden ja toteutettavuuden arviointi, laki-
en, asetusten ja määräysten näkökulmasta 3,2 3,8 -0,6
Aloitusedellytyksiin ja aloituspäätöksiin liittyneiden reunaeh-
tojen siirtyminen hankeketjussa eteenpäin, tietohävikki 3,1 3,5 -0,5

Markkinatutkimukset ja niiden luotettavuus 2,8 3,1 -0,2

Asiakastarpeiden tunnistaminen 2,5 2,8 -0,3

 
 

5.3.5 Laskenta 

 
Taulukosta 29 on nähtävissä, että laskennan alueella kohonneita riskitekijöitä ovat 

kustannuskehityksen ennustaminen ja laskentavaiheen panoshintojen stabiliteetti. 

Muita taulukossa 29 mainittuja tekijöitä voidaan pitää Venäjällä samantasoisina 

riskitekijöinä kuin Suomessakin. Vastausten mediaanit eivät poikkea kovin paljon 

lasketuista keskiarvoista. Vastausten keskihajonnan perusteella voidaan edelleen 

todeta, että vastauksiin on sisältynyt jonkin verran vaihtelua. 

 

Taulukko 29. Laskenta-osio, kaikkien vastausten keskiarvo, mediaani ja keskiha-

jonta 

Tekijä Keskiarvo Mediaani 
Keski- 

hajonta 
Kustannuskehityksen ennustaminen 3,8 4,0 0,7

Laskentavaiheen panoshintojen stabiliteetti / muutokset 3,6 4,0 0,7
Kustannusarvion lähtökohtana olevien tietojen ja olettamuksi-
en siirto hankintaan ja toteutusorganisaatioon 3,4 3,0 0,6

Kustannusfaktoreiden (työ, aine, alihankinta) hallinta 3,3 3,0 0,5
Suunnitelmien peittävyys ja luotettavuus toteutusta vastaavan 
kustannusarvion laatimiseksi 3,3 3,0 0,8
Laskentavaiheen jälkeiset suunnitelmamuutokset ja täyden-
nykset 3,3 3,0 0,9

Jälkilaskenta- ja toteumatietouden hyväksikäyttö 2,9 3,0 0,8
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Taulukon 30 perusteella on nähtävissä, että vastaajaryhmien mielipide-erot ovat 

olleet laskenta-osion tekijöiden osalta erittäin pieniä. Sekä rakennusalan vastaajat, 

että rahoittajat ja asiantuntijat ovat olleet keskimäärin melko samaa mieltä lasken-

taan liittyvien tekijöiden riskisyydestä. 

 

Taulukko 30. Laskenta-osio, vastausryhmien 1 ja 2 keskiarvot sekä niiden väliset 

erot 

Tekijä 
KA 
Ryhmä 1 

KA 
Ryhmä 2 Ero 

Kustannuskehityksen ennustaminen 3,9 3,7 0,2 

Laskentavaiheen panoshintojen stabiliteetti / muutokset 3,5 3,7 -0,1 

Kustannusfaktoreiden (työ, aine, alihankinta) hallinta 3,3 3,3 0,0 
Kustannusarvion lähtökohtana olevien tietojen ja olettamuk-
sien siirto hankintaan ja toteutusorganisaatioon 3,2 3,5 -0,3 
Suunnitelmien peittävyys ja luotettavuus toteutusta vastaa-
van kustannusarvion laatimiseksi 3,2 3,3 -0,1 
Laskentavaiheen jälkeiset suunnitelmamuutokset ja täyden-
nykset 3,2 3,3 -0,2 

Jälkilaskenta- ja toteumatietouden hyväksikäyttö 2,8 3,0 -0,2 

 

5.3.6  Hankinta 

 
Hankinnan osa-alueella kohonneita riskitekijöitä ovat taulukon 31 perusteella 

energian ja veden toimituksiin liittyvät tekijät sekä toimittajien ja aliurakoitsijoi-

den kapasiteetti-, toimitus- ja aikatauluvarmuus eli aliurakoitsijoiden laaduntuot-

tokyky. Huomionarvoisia tekijöitä ovat myös toimittaja- ja aliurakoitsijakentän 

tunteminen, sopimustekninen osaaminen, avaintoimittajien henkilöstö, organisaa-

tio, sen joustavuus, yhteistyökyky ja -halu sekä hankintaan liittyvät tarjouspyyn-

tö-, neuvottelu- ja sopimuskäytännöt. Sen sijaan hankintojen kustannusseurantaa, 

laskujen tarkastusta, hyväksymistä ja maksamista, rakennustarvikkeiden ja -ma-

teriaalien saatavuutta sekä rakennustarvikkeiden ja -materiaalien yleistä käytettä-

vyyttä ja soveltuvuutta voidaan pitää samantasoisina riskitekijöinä sekä Suomessa 

että Venäjällä. Vastauksien perusteella lasketut mediaanit kulkevat samassa lin-

jassa vastausten keskiarvojen kanssa. Tekijöille lasketut vastausten keskihajonnat 

muodostuivat melko suuriksi.    
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Taulukko 31. Hankinta-osio, kaikkien vastausten keskiarvo, mediaani ja keskiha-

jonta 

Tekijä Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 
Energian ja veden toimituksiin liittyvät tekijät 4,1 4,0 1,1 
Toimittajien ja aliurakoitsijoiden kapasiteetti-, toimitus- ja 
aikatauluvarmuus, laaduntuottokyky 4,0 4,0 0,6 

Toimittaja- ja aliurakoitsijakentän tunteminen  3,8 4,0 0,9 
Avaintoimittajien henkilöstö, organisaatio, sen joustavuus, 
yhteistyökyky ja -haöu 3,7 4,0 0,9 

Sopimustekninen osaaminen  3,7 3,5 0,8 
Hankintaan liittyvät tarjouspyyntö-, neuvottelu- ja sopimus-
käytännöt 3,6 4,0 0,8 
Hankintojen kustannusseuranta, laskujen tarkastus hyväksy-
minen ja maksaminen 3,3 4,0 0,9 

Rakennustarvikkeiden ja -materiaalien saatavuus 3,0 3,0 0,7 
Rakennustarvikkeiden ja -materiaalien yleinen käytettävyys 
ja soveltuvuus 3,0 3,0 0,9 

  

Vastausryhmien mielipiteiden välille muodostui joidenkin tekijöiden osalta mer-

kittäviä eroja, kuten taulukon 32 perusteella voidaan todeta. Sekä rahoittajista ja 

asiantuntijoista koostuva ryhmä että rakennusalan ryhmä olivat merkittävimmät 

keskiarvot saaneista tekijöistä melko samaa mieltä. Sen sijaan muiden tekijöiden 

osalta rahoittajat ja asiantuntijat kokivat tekijät painoarvoltaan merkittävämmiksi 

kuin rakennusalalla työskentelevä vastaajaryhmä. Kuten edellä arvioitiin, niin 

selkeästi rakentamiseen liittyvien kyselyn osa-alueiden osalta, rakennusalan vas-

taajien vastauksia voidaan pitää luotettavampina kuin rahoittajien ja asiantuntijoi-

den mielipiteitä. Tästä johtuen hankinnan osa-alueen osalta kohonneina riskiteki-

jöinä Venäjällä voidaan pitää ryhmän 1 vastausten mukaisesti energian ja veden 

toimituksiin liittyviä tekijöitä sekä toimittajien ja aliurakoitsijoiden kapasiteetti-, 

toimitus-, ja aikatauluvarmuutta. Muita tekijöitä voidaan pitää melko samantasoi-

sina tekijöinä riskimerkitykseltään sekä Venäjällä että Suomessa.  
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Taulukko 32. Hankinta-osio, vastausryhmien 1 ja 2 keskiarvot sekä niiden väliset 

erot 

Tekijä 
KA Ryh-

mä 1 
KA Ryh-

mä 2 Ero 
Energian ja veden toimituksiin liittyvät tekijät 4,2 4,1 0,1
Toimittajien ja aliurakoitsijoiden kapasiteetti-, toimitus- ja 
aikatauluvarmuus, laaduntuottokyky 3,9 4,1 -0,2

Sopimustekninen osaaminen  3,4 3,9 -0,5
Avaintoimittajien henkilöstö, organisaatio, sen joustavuus, 
yhteistyökyky ja –halu 3,4 3,9 -0,5

Toimittaja- ja aliurakoitsijakentän tunteminen  3,3 4,2 -0,9
Hankintaan liittyvät tarjouspyyntö-, neuvottelu- ja sopimus-
käytännöt 3,3 3,8 -0,6
Hankintojen kustannusseuranta, laskujen tarkastus hyväksy-
minen ja maksaminen 3,2 3,5 -0,3

Rakennustarvikkeiden ja –materiaalien saatavuus 2,7 3,3 -0,6
Rakennustarvikkeiden ja -materiaalien yleinen käytettävyys ja 
soveltuvuus 2,6 3,3 -0,8

 

5.3.7 Rakentamisen valmistelu 

 
Taulukon 33 perusteella on nähtävissä, että rakentamisen valmistelu osa-

alueeseen liittyviä tekijöitä voidaan pitää riskimerkitykseltään melko samantasoi-

sina sekä Venäjällä että Suomessa. Ainoastaan ensimmäinen taulukkoon merki-

tyistä tekijöistä omaa muita hieman korkeamman keskiarvon. Vastausten perus-

teella lasketut mediaanit ovat samansuuntaisia keskiarvojen kanssa. Keskihajon-

nan perusteella voidaan nähdä, että annettuihin vastauksiin on edelleen sisältynyt 

vaihtelua. 

 

Taulukko 33. Rakentamisen valmistelu -osio, kaikkien vastausten keskiarvo, me-

diaani ja keskihajonta 

Tekijä Keskiarvo Mediaani 
Keski-

hajonta 
Rakennussuunnitelmien laatiminen ja hyväksyminen ja suun-
nittelukatselmuksen pitäminen 3,5 3,5 0,8

Kustannusten määrittely ja tarkastus 3,3 3,0 0,8
Resurssien riittävyyden varmistaminen ja resurssien oikea 
jako 3,3 3,0 0,8
Työmaan aloituspäätösperusteiden tarkastus ja aloituspalave-
rin pitäminen 3,0 3,0 0,7

Laatusuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen 3,0 3,0 0,8
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Taulukon 34 mukaan ryhmä 2 koki rakentamisen valmisteluun liittyvät tekijät 

riskimerkitykseltään merkittävämmiksi kuin ryhmä 1, mikä nosti edellisessä tau-

lukossa esitettyjen vastausten keskiarvoja. Myös tässä osa-alueessa omistajien, 

urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden eli ryhmän 1 vastauksia voidaan pitää asian-

tuntevampina kuin ryhmän 2 vastauksia. Ryhmän 1 antamien vastausten perus-

teella voidaan todeta, että rakentamisen valmistelu-osioon ei sisälly sellaisia teki-

jöitä, jotka tulisi huomioida erityisesti Venäjällä asuntoja rakennettaessa, sillä 

tekijät ovat riskimerkitykseltään lähes samantasoisia sekä suomessa että Venäjäl-

lä. 

 

Taulukko 34. Rakentamisen valmistelu -osio, vastausryhmien 1 ja 2 keskiarvot 

sekä niiden väliset erot 

Tekijä 
KA Ryh-

mä 1 
KA Ryh-

mä 2 Ero 
Rakennussuunnitelmien laatiminen ja hyväksyminen ja suun-
nittelukatselmuksen pitäminen 3,3 3,6 -0,2
Resurssien riittävyyden varmistaminen ja resurssien oikea 
jako 2,9 3,5 -0,6

Kustannusten määrittely ja tarkastus 2,8 3,6 -0,8

Laatusuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen 2,8 3,1 -0,2
Työmaan aloituspäätösperusteiden tarkastus ja aloituspalave-
rin pitäminen 2,7 3,2 -0,5

 

5.3.8 Rakentaminen 

 
Taulukon 35 perusteella kohonneina riskitekijöinä voidaan Venäjällä harjoitetta-

vassa asuntotuotannossa Suomeen verrattuna pitää osaavaa työmaahenkilöstöä, 

kuljetusten ja logistiikan oikea-aikaisuutta ja rakentamisen aikatauluttamista. Sen 

sijaan oikeiden työmenetelmien valintaa ja kaluston saatavuutta, kohteen kustan-

nuskehityksen seuraamista ja informaation ja tiedon hallintaa voidaan vastausten 

perusteella pitää riskimerkitykseltään samantasoisina tekijöinä sekä Venäjällä että 

Suomessa. Vastausten mediaanit noudattelevat vastausten keskiarvoja. Sen sijaan 

keskihajontaluvuista on nähtävistä, että vastauksiin on myös rakentaminen-osiossa 

sisältynyt vaihtelua.  
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Taulukko 35. Rakentaminen osio, kaikkien vastausten keskiarvo, mediaani ja 

keskihajonta 

Tekijä Keskiarvo Mediaani 
Keski-

hajonta 
Osaava työmaahenkilöstö  3,7 4,0 0,8
Kuljetusten ja logistiikan oikea-aikaisuus rakennusmateriaali-
en riittävyyden varmistamiseksi 3,6 4,0 0,9

Rakentamisen aikatauluttaminen 3,5 3,0 1,0

Oikeiden työmenetelmien valinta ja kaluston saatavuus 3,4 3,0 1,1

Kohteen kustannuskehityksen seuraaminen 3,2 3,0 0,7
Informaation ja tiedon hallinta (mm. työmaa-, aloitus- ja 
suunnittelukokousten järjestäminen) 3,1 3,0 0,8

 

Myös taulukon 36 perusteella osaavaa työmaahenkilöstöä sekä kuljetusten ja lo-

gistiikan oikea-aikaisuutta voidaan pitää hieman kohonneina riskitekijöinä. Asian-

tuntijat ja rahoittajat arvioivat rakentaminen-osion tekijät riskimerkitykseltään 

suuremmiksi kuin omistajat, urakoitsijat ja suunnittelijat. Myös tässä osiossa ryh-

män 1 vastaukset ovat luotettavampia. Kahta ensimmäistä taulukossa mainittua 

tekijää lukuun ottamatta rakentaminen-osion tekijöitä voidaan pitää riskimerkityk-

seltään samantasoisina sekä Venäjällä että Suomessa.   

 

Taulukko 36. Rakentaminen osio, vastausryhmien 1 ja 2 keskiarvot sekä niiden 

väliset erot 

Tekijä 
KA Ryh-

mä 1 
KA Ryh-

mä 2 Ero 
Osaava työmaahenkilöstö  3,5 3,7 -0,2
Kuljetusten ja logistiikan oikea-aikaisuus rakennusmateriaali-
en riittävyyden varmistamiseksi 3,5 3,7 -0,3

Rakentamisen aikatauluttaminen 3,2 3,7 -0,6

Oikeiden työmenetelmien valinta ja kaluston saatavuus 3,2 3,6 -0,4

Kohteen kustannuskehityksen seuraaminen 3,1 3,5 -0,4
Informaation ja tiedon hallinta (mm. työmaa-, aloitus- ja 
suunnittelukokousten järjestäminen) 2,9 3,3 -0,4

 

5.3.9 Markkinointi 

 
Markkinoinnin osalta voidaan huomata, että molempia kysyttyjä tekijöitä voidaan 

pitää riskimerkitykseltään samantasoisina sekä Suomessa että Venäjällä. Vastauk-

sille lasketut mediaanit noudattavat keskiarvojen kanssa samaa linjaa. Tekijöille 
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laskettujen keskihajontojen perusteella voidaan nähdä, että vastauksiin on sisälty-

nyt hieman vaihtelua taulukon 37 perusteella.  

 

Taulukko 37. Markkinointi-osio, kaikkien vastausten keskiarvo, mediaani ja kes-

kihajonta 

Tekijä Keskiarvo Mediaani 
Keski-

hajonta 
Asukas ja asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen ja tulos-
ten seuraaminen 3,0 3,0 0,6
Markkinointitoimenpiteiden kohdentaminen oikeisiin asiakas-
segmentteihin 2,9 3,0 0,5

 
 
Myös markkinointi-osiossa ryhmän 2 vastausten keskiarvot muodostuivat suu-

remmiksi kuin ryhmän 1 vastausten keskiarvot. Kumpikaan ryhmä ei taulukon 38 

perusteella kuitenkaan pitänyt markkinointi-osion tekijöitä riskimerkitykseltään 

kohonneina vaan tekijät olivat riskimerkitykseltään samantasoisia tai jopa vähäi-

sempiä Venäjällä kuin Suomessa, mikä johtuu paljolti maan valtavasta asuntotar-

peesta.  

 

Taulukko 38. Markkinointi-osio, vastausryhmien 1 ja 2 keskiarvot sekä niiden 

väliset erot 

Tekijä 
KA Ryh-

mä 1 
KA Ryh-

mä 2 Ero 
Markkinointitoimenpiteiden kohdentaminen oikeisiin asiakas-
segmentteihin 2,5 2,9 -0,4
Asukas ja asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen ja tu-
losten seuraaminen 2,4 3,2 -0,8

 

5.3.10 Vapaa sana 

 
Kyselyn vapaa sana -osiossa vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa vapaita kom-

mentteja aiheeseen liittyen. Muilta osin kyselylomakkeen rakenne oli strukturoitu. 

Seuraavassa käsitellään aiheen kannalta tärkeitä ja mielenkiintoisimpia kyselyn 

vastaajien kannanottoja. 
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Erään vastaajan mukaan ei voida millään olettaa, että vieraissa olosuhteissa raken-

taminen sujuisi täysin samalla tavoin kotimaassa. Suomalaisittain toimien vieraas-

sa maassa operointi tuo aina jotakin lisää olosuhteiden, henkilöiden, sidosryhmien 

ja muiden tekijöiden varmistamiseen. Jo henkilöstön työnantajaansa kohdistama 

lojaalisuus on toinen kuin suomalaisessa organisaatiossa. Tämän vuoksi varmis-

tamista voidaan pitää keskeisenä tekijänä. Tässä suhteessa riskien arviointi on 

suhteellista.   

 

Kyselyyn vastanneen urakoitsijan mukaan ”rakennusurakointi on määritelmälli-

sesti riskiottoa”. Riskien kääntöpuolella ovat mahdollisuudet, jotka saattavat oi-

kein hyödynnettyinä parantaa kannattavuutta. Organisaation ja henkilöstön pitkä-

aikaisesta kokemuksesta huolimatta Venäjällä on käytännön rakentamisessa huo-

mattavasti enemmän vaikeuskerrointa kuin Suomessa. Vaihteluväli onnistuneiden 

ja epäonnistuneiden hankkeiden välillä on Venäjällä rakennettaessa myös suu-

rempi. Keskiarvo on onneksi se, joka lopulta ratkaisee. 

  

Saman kyselyyn vastanneen urakoitsijan mukaan asuntojen myyntiprosessin on-

nistuminen asuntotuotannossa takaa lopulta ainoan pysyvän tulovirran, jolta on 

mahdollista ponnistaa. Vastaajan mukaan asuntojen markkinointipuoli jäi tutki-

muksessa liian vähälle huomiolle, sillä myynnin onnistuminen on lopulta Venäjän 

asuntotuotannon jatkumisen paras tae. Jos asuntomyynnissä ei onnistuta, toteutuu 

kaikista suurin riski. Tämän vuoksi asuntomyynnin kehittämiseen tulisi kiinnittää 

huomiota.   

 

Erään toisen urakoitsijan mukaan riskienhallinnan suurin haaste Venäjällä on tällä 

hetkellä periaatteessa sama kuin Suomessa. Suurimpana haasteena voidaan pitää 

laman kestoa ja syvyyttä sekä tulevan kehityksen arvioinnin vaikeutta. Kehitty-

mättömän liiketoimintaympäristön vuoksi kaiken liiketoiminnan ennalta suunnit-

telu on vaativampaa Venäjällä kuin Suomessa. Lähtökohtaisesti kaikkea liiketoi-

mintaa voidaan pitää riskisempänä Suomeen verrattuna.  

 
Kyseinen rahoittaja nostaisi kriittisimmäksi Venäjän-liiketoiminnan menestysfak-

toriksi laadukkaan johtamisen, joka ei hänen mukaansa ole mahdollista ilman riit-
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tävää kielen ja kulttuurin tuntemusta. Johtajan ei kuitenkaan tarvitse olla varsinai-

nen lingvisti-etnologi, vaan hänen tulee olla selvillä perusasioista. Näitä perusasi-

oita voivat mm. olla suomalaisesta poikkeava aikakäsitys, lausahdusten ”se on jo 

valmis” tai ”totta kai” kontekstuaalinen ymmärtäminen tai harmaan talouden lo-

giikan ymmärtäminen. Harmaan talouden perusolettamuksen ymmärtäminen on 

tärkeää siksi, että usein se selittää ensikädeltä selittämättömän tuntuisia ilmiöitä 

ihmisten suhtautumisessa viranomaisten kanssa asiointiin, työntekoon tai vaikka 

työnantajan omaisuuteen.  

 
Toimintaa Venäjällä suunniteltaessa tulee kyseisen rahoittajan mukaan henkisesti 

varautua siihen, että mikään suunniteltu ei tule toteutumaan suunnitelmien mu-

kaan, sillä parametrejä on liikaa. Rahoittaja korostaa, että hän ei ole projektisuun-

nittelun asiantuntija. Hän näkee kuitenkin, että projektisuunnittelu voisi Venäjän 

olosuhteissa olla enemmänkin eräänlaista skenaarioanalyysiä, jossa projekti ei 

jumitu, jos se ei etene suunnitellulla tavalla vaan tällöin otettaisiin käyttöön suun-

nitelma B, C, jne.  

 

Sama rahoittaja korostaa, että toimintaympäristön epävarmuustekijät, kuten in-

flaatio, devalvaatio, valuuttahinnoittelu, korot jne. on otettava vakavasti ja niiden 

haitallisilta vaikutuksilta on pyrittävä suojautumaan niin hyvin kuin mahdollista. 

On kuitenkin huomattava, että joskus johdannaisiin tapahtuvat suojaukset saatta-

vat korkean volatiliteetin vuoksi muodostua melko kalliiksi. 

 

Erään vastaajan mukaan ”rakentaminen on hankkeen vaiheista helpoin ja ennus-

tettavin osa”. Toisen vastaajan mukaan vertailu Suomen vastaaviin riskeihin on 

hieman vaikeaa, koska hän on hyvin vähän toiminut rakentamisessa Suomessa. 

Merkittävimpiä riskejä hänen mukaansa ovat viranomaistoiminta sekä suunnitte-

lun hallinta ja optimointi. Itse urakan toteutuksessa riskit ovat hänen mukaansa 

samaa tasoa Suomen kanssa. Hän korostaa, että energian saatavuudessa työnaika-

na riskit melkein aina toteutuvat, mutta niihin osataan jo varautua. 

 

Eräs vastaaja kirjoitti, että vaikeinta on tontin hankinta, liittymä ja juridiset asiat. 

Myös lähtötietojen saanti vie aikaa, joten hyvä venäläinen suunnittelu tulisi käyn-
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nistää riittävän aikaisin. Vastaajan mukaan rakentamiseen liittyvät luvat kyllä saa-

daan jos dokumentaatio on asiallisesti hoidettu. 

 

Erään suunnittelijan mukaan Venäjällä on nähtävissä selkeää pyrkimistä pois ul-

komaalaisen suunnittelun, työmaahenkilöstön ja tavaran käytöstä, minkä vuoksi 

riskit näillä alueilla ovat kasvamassa. Toinen kirjoitti, että suunnittelijan Venäjä-

kokemukseen ei tule luottaa ellei organisaatiolla ole paikallisuutta, lisenssejä ja 

venäläistä henkilöstöä.  

 

Yksi vastaaja pohti sitä, mitkä riskit ovat hallittavissa tai poistettavissa omalla 

toiminnalla. Hänen mukaansa oman vaikuttamisen ulkopuolella on ainakin nykyi-

nen finanssikriisi. Eräs vastaaja puolestaan totesi, että markkinatilanteen normali-

soituessa rahoituksen saatavuus ja ehdot paranevat. Tällä hetkellä rahoitusmarkki-

nat eivät juuri toimi Venäjällä ainakaan asunnon ostajan kannalta.  

 

Muutama kyselyn vastaajista kritisoi kyselyn kysymyksen asetantaa. Erään vas-

taajan mielestä kysymys yhteiskunta-, viranomais- ja asiakassuhteiden hoitamises-

ta olisi tullut jakaa kahtia, siten että viranomais- ja yhteiskuntasuhteita olisi tullut 

käsitellä erikseen ja asiakassuhteita erikseen, sillä ne ovat Venäjällä täysin eri 

asioita. Toinen seikka, josta ko. vastaaja huomautti oli se, että hankesuunnitte-

luosiossa käytettyä koemarkkinointia ei toistaiseksi tunneta Venäjällä.  

 

Erään toisen vastaajan mielestä kysytyt asiat korreloivat vahvasti keskenään ei-

vätkä siten ehkä erittele riskien luonnetta riittävästi. Jos esimerkiksi byrokratia ja 

siihen liittyvä korruptio todetaan merkittäväksi riskiksi, tämä näkemys heijastuu 

kaikkiin lupakäsittelyä ja viranomaistoimintaa käsitteleviin kysymyksiin. Sama 

pätee hintoihin ja kustannuksiin liittyvään epävarmuuteen. Hänen mukaansa myös 

jotkin kyselyn kysymyksistä olivat päällekkäisiä, kuten devalvaatiota ja valuutta-

kurssimuutoksia koskevat kysymykset.  

 

Kyselyä laadittaessa huomattiin, että tekijöitä oli vaikea asettaa ainoastaan yhden 

osa-alueen alle, sillä asiat tuntuivat liittyvän vahvasti toisiinsa. Kyselyn jaottelu 
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saattaa joiltakin osin tuntua keinotekoiselta ja kyselyn osiot sisältävät päällekkäi-

syyksiä, mutta kyselyn laatimisen ja toteuttamisen kannalta reaalimaailman asioita 

oli jaoteltava eri osioihin vaikka hieman väkivalloin ja keinotekoisesti.   

 

Eräs vastaajista kirjoitti, että kysymysten asettelu saattaa johtaa tulkintoihin siitä 

mitä itse asiassa on tarkoitettu. Sama asia mietitytti paria muutakin vastaajaa. 

Käyttäessään sanaa tavanomainen hän kertoi tarkoittavansa samalla tavoin kuten 

Suomessakin. Kyselyn kannalta vastauksissa haettiin juuri tämän kaltaista vertai-

lutapaa. Osa vastaajista puolestaan piti kysymyksiä hyviä ja monipuolisina.  

 

Loppukaneettina eräs vastaaja totesi, että ”Kyllä venäjällä rakentaa voi, jos on 

oikea asenne ja henkilöstöä”. Toinen vastaaja kommentoi, että äkkinäisen ei pidä 

kuvitella, että Venäjällä rakennettaisiin kuten Suomessa. On muistettava, että 

maassa toimitaan maan tavalla, mutta hyviä uusia käytäntöjä harkiten soveltaen.  

 

5.4 Merkittävimpien riskien tunnistaminen 

 

Seuraavassa kootaan yhteen edellisissä osioissa esitetyt Oka Oy:n Venäjällä har-

joittaman asuntotuotannon riskejä kartoittavan kyselyn tulokset. Kyselyn toimin-

taympäristöosion tulokset on koottu molempien vastaajaryhmien mielipiteistä. 

Kyselyn laatujärjestelmän pohjalta rakennettujen osioiden, joita olivat johtaminen, 

hankesuunnittelu, laskenta, hankinta, rakentamisen valmistelu, rakentaminen ja 

markkinointi, osalta merkittävien riskien määrittäminen perustuu omistajien, ura-

koitsijoiden ja suunnittelijoiden mielipiteisiin. Tämä johtuu siitä, että osa kyse-

lyyn vastanneista asiantuntijoista ja rahoittajista oli huolissaan siitä, että koska 

kyselyssä käsitellyistä asioista suurin osa liittyi itse rakennusprojektin hallintaan 

ja läpivientiin, heidän asiantuntemuksensa ei olisi riittävä siihen, että he voisivat 

vastata kyselyyn. Kyselyn tulosten perusteella rahoittaja- ja asiantuntijaryhmä 

mielsi suuren osan kysytyistä tekijöistä riskimerkitykseltään hieman suuremmaksi 

kuin omistajista, urakoitsijoista ja suunnittelijoista koostuva ryhmä.    
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Seuraavassa esitetään kyselyn tulosten perusteella kohonneen tai merkittävän ris-

kin statuksen saaneet riskitekijät. Tässä yhteydessä kohonnut riskitekijä tarkoittaa 

sitä, että tekijällä on kohonnut painoarvo Venäjällä harjoitettavassa asuntotuotan-

nossa suhteessa Suomessa harjoitettavaan tuotantoon. Merkittävä riski puolestaan 

tarkoittaa, että Venäjällä harjoitettavassa asuntotuotannossa tekijä on merkittävä 

suhteessa Suomessa harjoitettavaan tuotantoon. Seuraavassa huomioidaan ainoas-

taan kyselyn tulosten perusteella keskiarvon 3,5 tai tätä suuremman keskiarvon 

omaavat riskitekijät. Jos vastauskeskiarvo pyöristyy lukuun 4, on kyseessä ko-

honnut riskitekijä. Sen sijaan, jos vastauskeskiarvo pyöristyy lukuun 5, on kysees-

sä merkittävä riskitekijä. Sekä keskiarvon 4 että 5 saaneisiin tekijöihin tulee kiin-

nittää erityishuomiota ja ne ovat yrityksen toiminnan kannalta merkittävimpiä 

riskitekijöitä. Taulukossa 39 esitetään kyselyn tulosten perusteella merkittävät ja 

erityishuomiota vaativat riskitekijät verrattaessa Oka Oy:n Venäjällä harjoittamaa 

asuntotuotantoa Suomessa harjoitettavaan tuotantoon. 
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Taulukko 39. Venäjällä harjoitettavan asuntotuotannon merkittävimmät riskiteki-

jät 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
Devalvaatio 
Viranomaistoiminta ja byrokratia 

Rahoitusmarkkinoiden ja asuntolainoituksen toimivuus 

Valuuttakurssien muutokset 

Yhteiskunnallinen tilanne, stabiliteetti ja ennustettavuus 

Kansantalouden yleinen tila ja kehitysnäkymät 

Öljyn maailmanmarkkinahinta 

Rakennuslainsäädännön ja yleisen lainsäädännön hallinta 

JOHTAMINEN 
Yhteistyökumppaneiden valinta ja toiminnan edellyttämien verkostojen luominen 

Yhteiskunta-, viranomais- ja asiakassuhteiden hoitaminen 

Tontin hankinta ja tehokas kaavasuunnittelu 

Sopimustekninen osaaminen, sopimusten sitovuus ja yksiselitteisyys  

HANKESUUNNITTELU 
Suunnittelijavalinnat, suunnittelun ohjausmenettelyt 

Suunnittelun eri osapuolien toimintaedellytysten ja niiden välisen yhteistyön varmistaminen 

Hankkeen aloitusedellytysten varmistaminen ja aloituspäätöksen teko 

LASKENTA 
Kustannuskehityksen ennustaminen 

Laskentavaiheen panoshintojen stabiliteetti / muutokset 

HANKINTA 
Energian ja veden toimituksiin liittyvät tekijät 

Toimittajien ja aliurakoitsijoiden kapasiteetti-, toimitus- ja aikatauluvarmuus, laaduntuottokyky 

RAKENTAMINEN 
Osaava työmaahenkilöstö  

Kuljetusten ja logistiikan oikea-aikaisuus rakennusmateriaalien riittävyyden varmistamiseksi 

 

Toimintaympäristöosion tulosten perusteella merkittävin riskitekijä on devalvaa-

tio. On kuitenkin huomattava, että kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2009, 

jolloin devalvaatio oli erittäin ajankohtainen asia Venäjän taloudessa ja se odotet-

tavasti näkyy myös vastauskeskiarvoissa. Devalvaatio oli koko kyselyn tulosten 

perusteella ainoa tekijä, jota voitiin pitää merkittävänä riskitekijänä. Muita taulu-

kossa 39 mainittuja tekijöitä voitiin pitää kohonneina riskitekijöinä. Kuitenkin 

yrityksen toiminnan kannalta molempia tekijäryhmiä voidaan pitää tärkeinä.  

 

Huolimatta siitä, että devalvaatiotekijä nousi kyselyn tulosten perusteella merkit-

tävimmäksi riskitekijäksi, öljyn maailmanmarkkinahinnan kehitystä voidaan kui-

tenkin pitää tätäkin merkittävämpänä riskitekijänä, sillä öljyn maailmanmarkkina-
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hinnan laskulla on ollut merkittävä vaikutus ruplan devalvointitarpeeseen. Öljyn 

maailmanmarkkinahinta vaikuttaa myös moniin muihin toimintaympäristön riski-

tekijöihin, kuten Venäjän talouskehitykseen ja rahoitusmarkkinoihin. Onkin tär-

keää huomata, että toimintaympäristön riskitekijät eivät ole toisistaan erillisiä 

vaan riskitekijät ovat sidoksissa toisiinsa ja yhden riskitekijän toteutuminen saat-

taa vaikuttaa myös muiden riskitekijöiden toteutumiseen. 

 

Devalvaatio-tekijän lisäksi toimintaympäristö-osiossa erityishuomiota vaativia 

riskitekijöitä ovat viranomaistorjunta ja byrokratia, rahoitusmarkkinoiden ja asun-

tolainoituksen toimivuus, valuuttakurssien muutokset, yhteiskunnallinen tilanne, 

stabiliteetti ja ennustettavuus kansantalouden yleinen tila ja kehitysnäkymät sekä 

rakennuslainsäädännön ja yleisen lainsäädännön hallinta. Kyselyn tulokset peilaa-

vat hyvin luvussa 3 esitetyssä PESTEL-analyysissä läpikäytyihin Venäjän toimin-

taympäristöä kuvaaviin ongelmallisiksi miellettyihin tekijöihin. Tulokset vahvis-

tavat myös ennen kyselyn laatimista läpikäydyissä haastatteluissa Venäjällä har-

joitettavassa asuntotuotannossa esiin tulleita ongelmia haasteita ja pohtimisen 

arvoisia seikkoja. 

 

Johtamisen osalta kohonneita riskitekijöitä Venäjällä harjoitettavassa asuntotuo-

tannossa suhteessa Suomessa harjoitettavaan tuotantoon ovat yhteistyökumppa-

neiden valinta ja toiminnan edellyttämien verkostojen luominen, yhteiskunta-, 

viranomais- ja asiakassuhteiden hoitaminen, tontin hankinta ja tehokas kaava-

suunnittelu sekä sopimusten sitovuus ja yksiselitteisyys. Kyselyn ulkopuolelle jäi 

valitettavasti johtamisen osa-alueeseen liittyvä riskitekijä, joka on heikko tunte-

mus venäjällä harjoitettavaa kirjanpitoa ja taloushallintoa kohtaan. Haastattelujen 

perusteella tämä on yksi merkittävistä riskitekijöistä. Tekijän merkittävyyden puo-

lesta puhuu myös se, että kyselyn vastaajaksi ei tavoitettu venäläistä taloushallin-

toa tuntevia vastaajia. 

 

Hankesuunnittelun osalta Venäjällä harjoitettavassa tuotannossa erityistä huomio-

ta vaativiksi tekijöiksi nousevat suunnittelijavalinnat ja suunnittelun ohjausmenet-

telyt, suunnittelun eri osapuolien toimintaedellytysten ja niiden välisen yhteistyön 
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varmistaminen sekä hankkeen aloitusedellytysten varmistaminen ja aloituspäätök-

sen teko. 

 

Laskennan, hankinnan ja rakentamisen osa-alueilla nousi merkittävimmiksi riski-

tekijöiksi kussakin kaksi kysytyistä tekijöistä. Laskennan osalta Venäjän asunto-

tuotannossa suomalaisyrityksen näkökulmasta haastavaksi koetaan kustannuskehi-

tyksen ennustaminen ja laskentavaiheen panoshinnoissa tapahtuvat muutokset. 

Hankinnan osalta esiin nousivat energian ja veden toimituksiin liittyvät tekijät 

sekä aliurakoitsijoiden kapasiteetti-, toimitus- ja aikatauluvarmuus. Rakentamisen 

osa-alueella osaavaa työmaahenkilöstöä sekä kuljetusten ja logistiikan oikea-

aikaisuutta rakennusmateriaalien riittävyyden varmistamiseksi pidettiin erityis-

huomiota vaativina tekijöinä Venäjällä harjoitettavassa tuotannossa suhteessa 

Suomessa harjoitettavaan tuotantoon. 

 

Myös johtamisen, hankesuunnittelun, laskennan, hankinnan, rakentamisen valmis-

telun ja rakentamisen osa-alueissa kysytyt seikat vahvistavat haastatteluissa esiin 

tulleita ongelmia ja haasteita. Osaksi tämä saattaa tietysti johtua siitä, että haastat-

teluissa esiin tulleita seikkoja käytettiin apuna kyselylomakkeen laadinnassa. Toi-

saalta on kuitenkin huomioitava, että nämä kyselyn osiot pohjautuvat selkeästi 

Oka Oy:ssä käytössä olevaan laatujärjestelmään, jossa kyselyssä esitetyt tekijät 

tulevat myös esille. Lisäksi kyselyyn on vastannut myös moni sellainen henkilö, 

jota ei ole haastateltu ennen kyselyn toteuttamista ja heidän mielipiteensä näkyvät 

tätä kautta myös kyselyn tuloksista lasketuissa keskiarvoissa.  

 

Rakentamisen valmisteluun ja markkinoinnin osa-alueisiin ei kyselyssä käsitelty-

jen tekijöiden osalta liittynyt erityishuomiota vaativia tekijöitä. Markkinoinnin 

osalta on todettava, että tämän hetkinen perustajaurakoinnin talouspuolen kannalta 

merkittävä seikka, Venäjän asuntokaupan hiljentyminen, liittyy talouskriisin reali-

soitumisesta aiheutuneisiin seurauksiin sekä asuntolainan saantiin ja korkotasoon 

liittyviin tekijöihin eikä niinkään huonosti hoidettuun markkinointiin. 
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Takuukysymykset ovat Suomessa myös taloudellisessa mielessä huomattava teki-

jä asuntotuotantoon liittyen. Useimmiten takuutöissä korjataan lähinnä asunnon 

pintamateriaaleissa ilmeneviä virheitä. Takuuseen liittyvät tekijät jätettiin kyselyn 

ulkopuolelle, koska Venäjällä suurin osa asunnoista valmistuu betonipintaisena ja 

asunnon ostajat huolehtivat itse asuntonsa pintamateriaaleista. Tämän vuoksi ta-

kuukysymyksiin liittyvät tekijät eivät Venäjällä harjoitettavassa asuntotuotannossa 

ole tässä mielessä yhtä relevantteja kuin Suomessa harjoitettavassa tuotannossa. 

Venäläinen rakennustapa tavallaan eliminoi näin ollen yhden Suomessa merkittä-

vän riskitekijän. Toisaalta, jos panostetaan jo valmiiksi laadukkaaseen tuotantoon, 

ei takuukysymysten osalta taloudellisesti merkittäviä riskejä pitäisi toteutua 

myöskään suomalaisessa tuotannossa. Laatujärjestelmän soveltamisen avulla täh-

dätään laadukkaan lopputuotteen aikaansaamiseen. 

 

Empiirisen kyselyn tulokset peilaavat myös Flanaganin ja Normanin (1993) esit-

tämää teoriaan, jossa toimintaympäristöön sekä rakennusteollisuuteen ja markki-

noihin liittyvät riskitekijät ovat merkittävämpiä kuin yrityksen toimintaan, projek-

tien toteuttamiseen ja henkilöstöön liittyvät riskitekijät. Kyselyn tulosten perus-

teella toimintaympäristö-osioon sisältyi useita erityistä huomiota vaativia riskite-

kijöitä. Sen sijaan muiden osa-alueiden osalta, jotka mittasivat nimenomaan yri-

tykseen toimintaa, projektien toteuttamiseen ja henkilöstöön liittyviä riskejä, eri-

tyishuomiota vaativien tekijöiden keskiarvot olivat yleisesti ottaen, joitakin yksit-

täisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, hieman pienempiä. Usein toimintaympäris-

töön ja markkinoihin liittyvien riskitekijöiden toteutumisesta aiheutuvat seurauk-

set aiheuttavat suurempia taloudellisia menetyksiä kuin itse rakentamiseen, henki-

löstöön ja yrityksen toimintaan liittyvät tekijät.  

 

Toimintaympäristöön liittyviltä riskitekijöiltä on myös vaikeampi suojautua tai 

joissain tapauksissa se ei edes ole mahdollista. Luvussa 3 esitetyn teorian mukaan 

riskitekijän todennäköisyys on pieni, jos riskin toteutumisesta aiheutuvat seurauk-

set ovat suuret. Tällä hetkellä harvinaiseksi mielletty riskitekijä, maailman laajui-

nen talouskriisi on kuitenkin toteutunut ja kriisin aiheuttamilta vaikutuksilta yri-

tysten on erittäin vaikea ja tietyiltä osin jopa mahdoton suojautua. Lisäksi Venäjä 
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on toimintaympäristönä ilman talouskriisiäkin omine erityispiirteineen yleisesti 

ottaen suuri riski suomalaisen ja myös muiden ulkomaalaisten yrityksten näkö-

kulmasta. 

   

Riskin merkityskokemukseen liittyy subjektiivinen tarkastelutapa, sillä ihminen 

katsoo riskejä tehtäväkohtaisesti. Asioita tulisi voida lähestyä ylhäältä helikopte-

riperspektiivistä. Työmaamestari saattaa kokea suureksikin riskiksi ja epäonnis-

tumiseksi sen, jos valutapahtuma viivästyy tunnin. Kokonaisuuden kannalta kyse 

ei kuitenkaan ole merkittävästi riskitekijästä. Tämän vuoksi on tärkeää, että riske-

jä määritettäessä tulisi päästä eroon henkilökohtaisesta tunnetilasta ja katsoa teki-

jöitä läpi koko ketjun. (Kaarlela 2009) Kyselylomakkeen käytön avulla pyrittiin 

nimenomaan kokonaisuuden hahmottamiseen. Kysely pohjautui sekä toimintaym-

päristön tekijöihin, että laatujärjestelmässä määritettyihin seikkoihin, joiden tar-

koituksena on varmistaa laadukkaan lopputuotteen syntyminen koko tuotantoket-

jun lävitse. Tämän lisäksi näkökulman laajentamisen puolesta puhuu se, että kyse-

lyn vastaajat edustivat erilaisia toimenkuvia ja työskentelivät erilaisissa organisaa-

tioissa. 

 

Riskien merkittävyys riippuu yrityksen riskinkantokyvystä. Lisäksi rakennusalalla 

projektien toteuttamisen erityispiirteet eroavat toisistaan, minkä vuoksi jonkin 

tietyn projektin osalta tietyn riskitekijän mahdollisesta toteutumisesta aiheutuvat 

seuraukset saattavat olla merkittävämpiä kuin jonkin toisen projektin osalta. Tässä 

työssä on selvitetty mitkä riskitekijät ovat merkittävimpiä yleisesti ottaen Oka 

Oy:n Venäjällä tapahtuvassa asuntotuotannossa Suomessa harjoitettavaan tuotan-

toon verrattuna. Riskien mahdollisesta toteutumisesta aiheutuvien taloudellisten 

vaikutusten ja riskien todennäköisyyksien arviointi kunkin projektin kohdalla jää 

yritysjohdon tehtäväksi. Työn tarkoituksena oli tunnistaa merkittävät riskitekijät 

Venäjällä harjoitettavassa asuntotuotannossa ja antaa sysäys riskienhallinnan ajat-

telutapaan. Työtä on tarkoitus käyttää lähtöaineistona Oka Oy:n vientiprojektien 

riskienhallintamatriisin laadinnassa. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Yhä monimutkaisemmiksi käyvät maailman talouksien väliset syy-yhteydet aset-

tavat merkittäviä riskejä yrityksille. Yhä useammin epävarmuus on seurausta kau-

askantoisista muutoksista. Riski on moniulotteinen ja laaja kaksitahoinen käsite, 

joka sisältää sekä mahdollisuuden että vaaran aspektin. Riskitekijään tulee kytkey-

tyä epävarmuutta ja useimmiten riskien toteutumisesta aiheutuvat seuraukset miel-

letään vastenmielisiksi. Riskien toteutumiseen on mahdollista varautua riskienhal-

linnan avulla. Riskienhallinnan tavoitteena on välttää liian suuria riskejä ja havaita 

muutosten seurauksena ilmenneet uudenlaiset riskit. Myös yritystoimintaa pyri-

tään ohjaamaan kohti parempia päätöksiä, joissa on varauduttu riskeihin. Riskin 

merkittävyys on riippuvainen yrityksen riskinkantokyvystä. Lisäksi projektiluon-

toisella rakennusalalla jonkin tietyn projektin kohdalla riskitekijän mahdollisesta 

toteutumisesta aiheutuvat seuraukset saattavat muodostua suuremmaksi kuin jon-

kin toisen hankkeen kohdalla. Rakennusalaa pidetään riskialttiimpana toimialana 

kuin monia muita toimialoja. Kaikkien riskien hallitseminen ei kuitenkaan ole 

järkevää riskien hallinnasta aiheutuvien kustannusten vuoksi, eikä riskeiltä suo-

jautuminen aina ole edes mahdollista. Optimaalisen ratkaisun löytäminen on tär-

keää, jotta riskienhallinnassa onnistuttaisiin. 

 

Työn tarkoituksena oli tunnistaa Lemminkäinen-konserniin kuuluvan Oka Oy:n 

tytäryhtiönsä kautta Venäjällä harjoittamaan asuntotuotantoon kohdistuvia 

merkittävimpiä riskitekijöitä. Riskitekijöiden merkittävyyttä Venäjällä 

harjoitettavassa tuotannossa arvioidaan suhteessa Suomessa vallitsevaan 

toimintaympäristöön ja rakennusalan riskikenttään. Venäjällä suomalainen 

rakennusyhtiö kohtaa täysin totutusta poikkeavan toimintaympäristön. Syksyllä 

2008 ilmennyt globaali talouskriisi on lisäksi vaikuttanut merkittävästi myös 

Venäjän talouteen, minkä seurauksena rakennusala on Venäjällä vaikeuksissa. 

Venäjän toimintaympäristöstä aiheutuvat riskit ovat suuria, mutta on myös 

huomioitava, että onnistuessaan asuntotuotantoprojekti on taloudellisesti 

kannattavampi kuin Suomessa. Venäjä toimintaympäristönä tarjoaa suurempien 
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riskien vastapainoksi uusia mahdollisuuksia ja valtavat markkinat suomalaisille 

rakennusliikkeille.  

 

Uudet ulkomaalaiset Venäjällä aloittavat yrityksen altistuvat useammille ja suu-

remmille riskeille kuin venäläiset kilpakumppaninsa. Venäjän markkinoilla tulisi 

osata toimia oikein, mutta mitään yleispäteviä toimivia neuvoja ei ole mahdollista 

antaa. Keskeisten varautumista vaativien tekijöiden riittävän ajoissa tapahtuvan 

tunnistamisen avulla yrityksen menestysmahdollisuudet Venäjän markkinoilla 

kuitenkin kasvavat. 

 

Venäjä on yksi maailman suurimmista valtioista ja maan talouskasvu on ollut 

vahvaa useiden vuosien ajan. Maa on pystynyt keräämään huomattavan valuutta-

varannon öljyn ja kaasun viennistä saatujen tulojen avulla. Globaali talouskriisi 

alkoi kuitenkin edetä Venäjällä vauhdilla syksyllä 2008. Kriisin seurauksena pan-

kit ovat Venäjällä horjuneet, pörssikurssit ovat laskeneet voimakkaasti ja raken-

nustuotantoa on keskeytetty. Lisäksi markkinoilla liikkuvan pääoman määrä on 

vähentynyt ja pääomaa on virrannut maasta ulos. Myös protektionismi on lisään-

tynyt. Venäjä on kuitenkin paremmassa kunnossa kuin vuoden 1998 valuuttakrii-

sin aikaan. Huomionarvioista on myös se, että ne ulkomaalaiset yritykset jotka 

eivät pelästyneet valuuttakriisiä vaan jatkoivat toiminnan harjoittamista, ovat me-

nestyneet hyvin Venäjällä. 

 

Venäjän talouskasvun lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteet eivät vielä 

alkuvuodesta 2009 olleet huonoja huolimatta siitä, että maan BKT:n kasvun us-

kottiin hidastuvan ja vaihtotaseen ylijäämän odotettiin pienenevän vuonna 2009. 

Arviot Venäjän BKT:n kasvusta vuonna 2009 liikkuivat vielä alkuvuodesta 1–3 

%:n välillä. Venäjän talouskehitystä koskevat viimeisimmät ennusteet ovat kui-

tenkin heikentyneet selkeästi alkuvuonna julkaistuihin arvioihin verrattuna. 

 

Maailmanpankin vuoden 2009 kesäkuun lopussa julkaiseman ennusteen mukaan 

taantuma on Venäjällä kuitenkin syventynyt entisestään ja maan BKT:n odotetaan 

vuonna 2009 supistuvan 7,9 %:a. Arvion mukaan työttömyys saattaa Venäjällä 
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nousta 13 %:iin vuoden loppuun mennessä. Ennusteen mukaan on kuitenkin odo-

tettavissa, että talouteen pumpatut tukipaketit, öljyn hinnan hidas nousu ja alentu-

nut inflaatio vaikuttavat vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla positiivisesti 

maan talouteen ja talouden odotetaan näiden seurauksena kääntyvän maltilliseen 

kasvuun vuonna 2010. Vuonna 2010 Maailmanpankki arvioi Venäjän BKT:n kas-

vavan 2,5 %:a.  (The World Bank Group 2009e, 1–12) IMF:n heinäkuussa 2009 

päivittämät arviot ovat samansuuntaisia vaikkakin maltillisempia Maailmanpankin 

ennusteiden kanssa. IMF:n ennusteen mukaan Venäjän BKT tulee vuonna 2009 

supistumaan 6,5 %:a ja vuonna 2010 IMF odottaa maan BKT:n kasvavan 1,5 %:a 

(IMF 2009).   

 

Talouskriisin seurauksena venäläiset yritykset ja pankit ovat joutuneet vaikeuk-

siin, minkä seurauksena valtion valuuttavaranto on huvennut huomattavasti talou-

teen pumpattujen tukipakettien ansiosta. Venäjän pankkisektoria pidetään yleisesti 

ottaen heikosti kehittyneenä. Huolenaiheena kuitenkin on se, että saavuttaako tuki 

korruption ja mahdollisten väärinkäytösten johdosta likviditeettivaikeuksissa ole-

vat yritykset ja miten tuki jakautuu pankkien kesken. Öljyn markkinahinnan kehi-

tyksellä on kuitenkin huomattavammat vaikutukset Venäjän talouteen kuin talo-

uskriisin seurauksilla. Maan talouden suuri haaste onkin se, että miten energian-

vienti talouden avainkasvutekijänä onnistutaan korvaamaan muita sektoreita ke-

hittämällä. 

 

Venäjän toimintaympäristön erityispiirteitä suomalaisen yrityksen näkökulmasta 

ovat mm. maan tehoton julkishallinto, oikeusjärjestelmän puutteet, byrokratia ja 

korruptio. Venäjä on myös suhdetalous. Venäjä ei ole menestynyt hyvin Euroopan 

siirtymätalouksien välisessä, ulkomaisia maahan tehtäviä investointeja koskevas-

sa, kilpailussa, sillä maan valtavat luonnonvarat antavat sille mahdollisuuden jät-

täytyä kilpailussa taka-alalle. Venäjä on lisännyt ulkomaisiin investointeihin koh-

distuvia rajoituksia. Investointikilpailussa taka-alalle jättäytyminen on saattanut 

hankaloittaa Venäjän talouden ja liiketoimintaympäristön kehitystä. Liiketoimin-

taympäristönä Venäjä on ulkomaiselle yritykselle haasteellinen. 
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Hintataso on Venäjällä kasvanut vahvan talouskasvun tukemana nopeasti. Tästä 

huolimatta maan hintataso on vielä kaukana EU-maiden keskimääräisestä hinta-

tasosta. Ero on kuitenkin kaventunut nopeasti. Venäjän aliarvostettu valuuttakurs-

si houkuttelee ulkomaisia investoijia. Maan hintakilpailukykyisyys on kuitenkin 

vähentynyt vuosi vuodelta. Yhtenä elintason mittarina käytetty ostovoimaparitee-

tin mukaan muodostettu BKT asukasta kohden -luku on kuitenkin Venäjällä vielä 

kaukana EU 15 -maiden tasosta. Väestön palkat ovat kasvaneet Venäjällä voi-

makkaasti, mutta tästä huolimatta maan palkkataso on vielä kaukana Suomen ta-

sosta. Venäjällä palkkakilpailukykyisyys on heikentymässä nopeasti ja maa on 

palkkainflaation kourissa. Työttömyys on talouskriisin seurauksena maassa selke-

ässä kasvussa. 

 

Rakennusala on kasvanut Venäjällä voimakkaasti 2000-luvun ajan ja vielä vuonna 

2008 ala kasvoi 12 %:a. Talouskriisin seurauksena alan suhdanteet ovat kuitenkin 

kääntyneet päälaelleen ja suomalaiset rakennusliikkeet ovat jäädyttäneet inves-

tointejaan Venäjällä. Rakennuskanta ja infrastruktuuri ovat Venäjällä huonokun-

toisia. Uusiin asuntoihin kohdistuu Venäjällä huutava tarve.  Rakennusala on kas-

vanut selkeästi sekä peruskorjaus että uudisrakennussektoreilla. Asuntojen omai-

suudeksi rekisteröintiin liittyvät säädökset haittaavat Venäjällä asuntolainoituksen 

kehitystä.  

 

Suomalaiset rakennusliikkeet etsivät Venäjästä markkina-aluetta, jolla on mahdol-

lista kasvaa ja laajentaa toimintaa. Rakentaminen ei maassa tule loppumaan, sillä 

Venäjän tarpeet ovat valtavat kaikkien rakentamisen osa-alueiden kohdalla. 

Käynnissä oleva globaali talouskriisi on väliaikaisesti hankaloittanut rakennusalan 

toimintaa. Kun maan talous kääntyy jälleen noususuhdanteeseen, on suomalaisilla 

rakennusalan yrityksillä hyvät mahdollisuudet menestyä Venäjällä. Yhtiöiden on 

kuitenkin syytä varautua myös kovaan kilpailuun.  

 

Asuntolainan saannin vaikeus on eräs asuntotuotannon kehitystä haittaavista teki-

jöistä Venäjällä. Kuluttajien luottamus maan pankkijärjestelmää kohtaan on heik-

ko. Asuntolainamarkkinat eivät ole Venäjällä kovin kehittyneet ja vain hyvin pie-
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nellä osalla venäläisistä kuluttajista on asuntolaina. Lisäksi lainojen korkotaso on 

talouskriisin seurauksena noussut selkeästi. Asuntoja ostaa Venäjällä pääasiassa 

hyvin toimeen tuleva ja kasvussa oleva keskiluokka. Epävarmuus ja työttömyyden 

uhka on kuitenkin heikentänyt asuntojen kysyntää. Venäjällä asunnot hinnoitel-

laan usein dollareissa (USD) ja ruplan devalvoitumisen myötä asuntojen hinnat 

ovat nousseet venäläisten kuluttajien silmissä.  Tarvetta uusille asunnoille olisi, 

mutta talouskriisin aiheuttamien seurausten ja pankkijärjestelmän kehittymättö-

myydestä johtuen asunnonostajat eivät uskalla eivätkä pysty niitä tällä hetkellä 

hankkimaan. 

 

Lemminkäinen-konserniin kuuluva Oka Oy harjoittaa Pietarissa asuntotuotantoa 

tytäryhtiönsä StP-Rakennus Oy:n ja tämän 100 %:sti omistaman ZAO Lipsasen 

kautta. Myös Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemcon Oy on StP-

Rakennuksen vähemmistöomistaja. Venäjän markkinoiden hiljentymisen seurauk-

sena myös ZAO Lipsanen on joutunut jäädyttämään osittain yhden kohteen raken-

tamisen. Lemminkäinen-konsernissa kuitenkin korostetaan, että Venäjälle sitoutu-

neen pääoman määrä ei ole merkittävä. 

 

Venäjällä harjoitettavan asuntotuotannon merkittävimmät riskitekijät pyrittiin 

tunnistamaan haastatteluiden ja sähköisesti toteutetun kyselyn avulla. Tässä yh-

teydessä riskien tunnistamisella tarkoitettiin sellaisten potentiaalista riskitapahtu-

mien löytämistä, joilla on vaikutusta Oka Oy:n toimintaan. Kyselyn avulla kartoi-

tetut merkittävimmät riskitekijät yksilöidään kappaleessa 5.4 merkittävimpien 

riskien tunnistaminen. 

 

Toimintaympäristön riskitekijöistä päällimmäiseksi nousee öljyn maailmanmark-

kinahinnan kehitys, jolla on vaikutusta useisiin toimintaympäristön riskitekijöihin. 

Kyselyn toimintaympäristö-osiossa mainitut riskitekijät peilaavat hyvin teo-

riaosuudessa kuvattuun Venäjän toimintaympäristöön ja haastatteluissa esiin tul-

leisiin ongelmiin ja haasteisiin. Myös johtamisen, hankesuunnittelun, laskennan, 

hankinnan, rakentamisen valmistelun ja rakentamisen osa-alueissa kysytyt seikat 
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vahvistavat haastatteluissa esiin tulleita Venäjällä harjoitettavan asuntotuotannon 

ongelmia ja haasteita.  

 

Markkinoinnin osa-alueeseen ei katsottu liittyvän merkittäviä riskitekijöitä. Venä-

jän asuntokaupan hiljentyminen, liittyy talouskriisin realisoitumisesta aiheutunei-

siin seurauksiin sekä asuntolainan saantiin ja korkotasoon liittyviin tekijöihin eikä 

niinkään huonosti hoidettuun markkinointiin. 

 

Empiirisen kyselyn tulosten perusteella näyttäisi siltä, että tulokset peilaavat myös 

Flanaganin ja Normanin (1993) esittämään teoriaan, jonka mukaan toimintaympä-

ristöön sekä rakennusteollisuuteen ja markkinoihin liittyvät riskitekijät ovat mer-

kittävämpiä kuin yrityksen toimintaan, projektien toteuttamiseen ja henkilöstöön 

liittyvät riskitekijät. Usein toimintaympäristöön ja markkinoihin liittyvien riskite-

kijöiden toteutumisesta aiheutuvat seuraukset aiheuttavat suurempia taloudellisia 

menetyksiä ja niiltä on vaikeampi suojautua kuin itse rakentamiseen, henkilöstöön 

ja yrityksen toimintaan liittyvät tekijöiltä. Tällä hetkellä harvinaiseksi mielletty 

riskitekijä, maailman laajuinen talouskriisi on kuitenkin toteutunut ja kriisin aihe-

uttamilta vaikutuksilta yritysten on erittäin vaikea ja tietyiltä osin jopa mahdoton 

suojautua. Lisäksi Venäjä on yleisesti ottaen toimintaympäristönä ilman talous-

kriisiäkin ja omine erityispiirteineen yleisesti ottaen suuri riskitekijä suomalaisen 

ja muun ulkomaalaisen yrityksen näkökulmasta. 

   

Huomionarvoista on, että yleisellä tasolla tehty riskitekijöiden arviointi ei käytän-

nön toiminnassa ole riittävää tuotannon projektiluontoisuudesta johtuen. Riskite-

kijöiden todennäköisyyksien arviointi ja mahdollisesta toteutumisesta aiheutuvien 

seurausten arviointi tulisi suorittaa jokaisen projektin kohdalla erikseen. Tässä 

työssä on selvitetty mitkä riskitekijät ovat merkittävimpiä yleisesti ottaen Oka 

Oy:n Venäjällä tapahtuvassa asuntotuotannossa Suomessa harjoitettavaan tuotan-

toon verrattuna. Riskitekijöiden projektikohtainen arviointi jää yritysjohdon tehtä-

väksi.  Työn avulla pyrittiin antamaan sysäys riskienhallinnan ajattelutapaan ja 

työtä on tarkoitus käyttää lähtöaineistona Oka Oy:n vientiprojektien riskienhallin-

tamatriisin laadinnassa. Viitteitä Oka Oy:n riskienhallintaan voitaisiin hakea 
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Lemcon Oy:n harjoittamasta riskienhallinnasta. Oka Oy ja Lemcon Oy voisivat 

harkita yhteisten riskienhallintakäytäntöjen käyttöönottoa, StP-Rakennuksen kaut-

ta, yhdessä Venäjällä toteuttaman asuntotuotannon osalta. Yhteistyössä harjoitet-

tava riskienhallinta olisi sekä molempien yhtiöiden että koko konsernin etu. 

 

Venäjällä harjoitettavaan asuntotuotantoon liittyvä riskienhallinta on kiinnostava 

ja monimuotoinen aihe. Toimintaympäristö Venäjällä muuttuu nopeasti, minkä 

seurauksena myös riskitekijöissä saattaa tapahtua muutoksia. Tämän vuoksi mie-

lenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe liittyy siihen, millaisia ovat tulevaisuudessa 

merkittävät riskitekijät ja miten riskitekijät ovat muuttuneet Venäjän talouskriisis-

tä ennemmin tai myöhemmin tapahtuvan nousun myötä. Merkittäviä riskitekijöitä 

voisi kartoittaa myös jonkin toisen rakentamisen osa-alueen osalta, kuten esimer-

kiksi liikerakentamisen osalta.  Kuten uusiin asuntoihin, myös nykyaikaisiin liike-

tiloihin kohdistuu Venäjällä merkittäviä tarpeita. 
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LIITE 1/1 
 
Sähköinen kyselylomake – Johdanto  
 

TK / 3.2-09

Venäjän asuntorakentaminen tarjoaa paljon mahdollisuuksia suomalaisyrityksille, mutta mahdollisuuksien kasvun myötä myös

yrityksen kohtaamat riskit kasvavat. Lisäksi globaali talouskriisi asettaa tällä hetkellä riskienhallinnalle erityisiä haasteita. 

Venäjällä toimiva yritys kohtaa myös täysin erilaisen toimintaympäristön. Jotta suomalasyritys menestyisi Venäjän

markkinoilla, sen tulee osata toimia Venäläisessä toimintaympäristössä ja hallita siihen liittyvät riskit.

Tämä tutkimus on osa Lappeenrannan tekniselle yliopistolle ja Lemminkäinen konserniin kuuluvalle Oka Oy:lle tehtävää diplomityötä

jonka aiheena on Riskienhallinta suomalaisyrityksen Venäjällä harjoittamassa asuntotuotannossa. Tutkimuksen suorittaa ekonomi ja 

tuotantotalouden opiskelija Terhi Kare ja työn ohjaajana toimii professori Juha Väätänen. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa 

Venäjällä harjoitettavaan asuntotuotantoon kohdistuvia merkittävimpiä riskejä.

Kyselylomake on lähetetty vain valokoidulle ja pienehkölle kohdejoukolle. Kyselyn vastaajien valintaan on vaikuttanut 

heidän kokemuksensa Venäjästä toimintaympäristönä ja/tai Venäjän rakentamisesta. Koska alan asiantuntijoita on 

vähän, juuri sinun vastauksesi on tutkimuksen onnistumisen kannalta oleellinen.

Diplomityö julkaistaan kesän 2009 aikana ja se on tuolloin nähtävissä sähköisessä pdf-muodossa Lappeenrannan teknillisen

yliopiston LUTPub tietokannassa osoitteessa http://oa.doria.fi/handle/10024/4002 ja se on lainattavissa paperiversiona yliopiston

kirjastosta. Vastaajien edustamat organisaatiot listataan tutkimustuloksissa. Muutoin julkaistussa tutkimuksessa 

kyselylomakkeen kautta saatuja vastauksia käsitellään anonyymisti.

Vastaamiseen menee aikaa n. 15 minuuttia. Palautathan kyselyn sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen:

terhi.kare@oka.fi 16.2.2009 mennessä. Lisätietoja kyselyyn vastaamisesta ja itse tutkimuksesta on saatavissa tutkijalta 

itseltään edellä mainitusta sähköpostiosoitteesta.

Kiitos jo etukäteen vastauksestasi!

RISKIENHALLINTA SUOMALAISYRITYKSEN VENÄJÄLLÄ
HARJOITTAMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA
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Sähköinen kyselylomake – Esitiedot 
 

TK / 3.2-09

ESITIEDOT

Valitse ainoastaan yksi vaihtoehto.

Nainen

Mies

Omistaja

Rahoittaja

Urakoitsija

Suunnittelija

Asiantuntija

Vastaajan asema hänen edustamassaan organisaatiossa Ylin johto

Keskijohto

Taloushallinto

Työmaahenkilöstö

Muut tehtävät

1-5 vuotta

5-10 vuotta

10-15 vuotta

15-20 vuotta

yli 20 vuotta

Vastaajan edustama toimiala / näkökulma

Kokemus Venäjän liiketoiminnasta ja Venäjästä toimintaympäristönä

RISKIENHALLINTA SUOMALAISYRITYKSEN VENÄJÄLLÄ
HARJOITTAMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA

Vastaajan sukupuoli
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Sähköinen kyselylomake – Toimintaympäristö 1/2 
 

TK / 3.2-09

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Valitse vaihtoehdoista riskimerkitystä kuvaavin verrattaessa Venäjällä harjoitettavaa tuotantoa

Suomessa harjoitettavaan tuotantoon. Valitse ainoastaan yksi vaihtoehto.

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Yhteiskunnallinen tilanne, stabiliteetti ja ennustettavuus ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Rakennuslainsäädännön ja yleisen lainsäädännön hallinta ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Kansantalouden yleinen tila ja kehitysnäkymät ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

RISKIENHALLINTA SUOMALAISYRITYKSEN VENÄJÄLLÄ
HARJOITTAMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA

Kieli, kulttuuri ja mentaali

Viranomaistoiminta ja byrokratia

Poliittiset tekijät

Rahoitusmarkkinoiden ja asuntolainoituksen toimivuus

Devalvaatio

Korruptio ja lahjukset
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Sähköinen kyselylomake – Toimintaympäristö 2/2 
 

TK / 3.2-09

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Valitse vaihtoehdoista riskimerkitystä kuvaavin verrattaessa Venäjällä harjoitettavaa tuotantoa

Suomessa harjoitettavaan tuotantoon. Valitse ainoastaan yksi vaihtoehto.

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Valuuttakurssien muutokset ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Öljyn maailmanmarkkinahinta ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Ympäristönäkökohtiin liittyvät tekijät

Kilpailutilanne ja kilpailukyky (kilpailijoiden määrä ja status)

RISKIENHALLINTA SUOMALAISYRITYKSEN VENÄJÄLLÄ
HARJOITTAMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA

Hinta- ja laatukilpailu, niiden painoarvot

Inflaatio
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Sähköinen kyselylomake – Johtaminen 1/2 
 

TK / 3.2-09

JOHTAMINEN

Valitse vaihtoehdoista riskimerkitystä kuvaavin verrattaessa Venäjällä harjoitettavaa tuotantoa

Suomessa harjoitettavaan tuotantoon. Valitse ainoastaan yksi vaihtoehto.

Toimintaympäristön hallinta ja paikallistuntemus ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Yhteiskunta- , viranomais- ja asiakassuhteiden hoitaminen ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Sopimustekninen osaaminen, sopimusten sitovuus ja yksiselitteisyys ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Tontinhankinta ja tehokas kaavasuunnittelu ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Hankkeen toteutettavuuden ja kannattavuuden arviointi ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Teknisten faciliteettien tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus

RISKIENHALLINTA SUOMALAISYRITYKSEN VENÄJÄLLÄ
HARJOITTAMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA

Raportointikäytäntöjen peittävyys ja luotettavuus

Organisoituminen, roolitukset, tehtävät ja vastuut

Henkilöstön motivointi, pätevyys ja ammattitaito
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Sähköinen kyselylomake – Johtaminen 2/2 
 

TK / 3.2-09

JOHTAMINEN

Valitse vaihtoehdoista riskimerkitystä kuvaavin verrattaessa Venäjällä harjoitettavaa tuotantoa

Suomessa harjoitettavaan tuotantoon. Valitse ainoastaan yksi vaihtoehto.

Yhteistyökumppaneiden valinta ja toiminnan edellyttämien verkostojen luo- ei merkittävä riski

minen vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

RISKIENHALLINTA SUOMALAISYRITYKSEN VENÄJÄLLÄ
HARJOITTAMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA
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Sähköinen kyselylomake – Hankesuunnittelu 
 

TK / 3.2-09

HANKESUUNNITTELU

Valitse vaihtoehdoista riskimerkitystä kuvaavin verrattaessa Venäjällä harjoitettavaa tuotantoa

Suomessa harjoitettavaan tuotantoon. Valitse ainoastaan yksi vaihtoehto.

Markkinatutkimukset ja niiden luotettavuus ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Asiakastarpeiden tunnistaminen ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Suunnittelijavalinnat, suunnittelun ohjausmenettelyt ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

varmistaminen vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Suunnittelun tehokkuuden ja toteutettavuuden arviointi, lakien, asetusten ja ei merkittävä riski

määräysten näkökulmasta vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Koemarkkinoinnin toteutus, tulosten luotettavuus ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Hankkeen aloitusedellytysten varmistaminen ja aloituspäätöksen teko ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Aloitusedellytyksiin ja aloituspäätöksiin liittyneiden reunaehtojen siirtyminen ei merkittävä riski

hankeketjussa eteenpäin, tietohävikki vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

RISKIENHALLINTA SUOMALAISYRITYKSEN VENÄJÄLLÄ
HARJOITTAMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA

Suunnittelun eri osapuolien toimintaedellytysten ja niiden välisen yhteistyön 

 



   145 
  
  
 

Sähköinen kyselylomake – Laskenta 
 

TK / 3.2-09

LASKENTA

Valitse vaihtoehdoista riskimerkitystä kuvaavin verrattaessa Venäjällä harjoitettavaa tuotantoa

Suomessa harjoitettavaan tuotantoon. Valitse ainoastaan yksi vaihtoehto.

Kustannusfaktoreiden (työ, aine, alihankinta) hallinta ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Jälkilaskenta- ja toteumatietouden hyväksikäyttö ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Suunnitelmien peittävyys ja luotettavuus toteutusta vastaavan kustannusar- ei merkittävä riski

vion laatimiseksi vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Kustannuskehityksen ennustaminen ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Laskentavaiheen panoshintojen stabiliteetti / muutokset ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Kustannusarvion lähtökohtana olevien tietojen ja ja olettamuksien siirto ei merkittävä riski

hankintaan ja toteutusorganisaatioon vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Laskentavaiheen jälkeiset suunnitelmamuutokset ja täydennykset

RISKIENHALLINTA SUOMALAISYRITYKSEN VENÄJÄLLÄ
HARJOITTAMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA
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Sähköinen kyselylomake – Hankinta 
 

TK / 3.2-09

HANKINTA

Valitse vaihtoehdoista riskimerkitystä kuvaavin verrattaessa Venäjällä harjoitettavaa tuotantoa

Suomessa harjoitettavaan tuotantoon. Valitse ainoastaan yksi vaihtoehto.

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Hankintaan liittyvät tarjouspyyntö-, neuvottelu- ja sopimuskäytännöt ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Toimittajien ja aliurakoitsijoiden kapasiteetti-, toimitus- ja aikatauluvarmuus, ei merkittävä riski

laaduntuottokyky vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

-halu vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Hankintojen kustannusseuranta, laskujen tarkastus hyväksyminen ja ei merkittävä riski

maksaminen vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

soveltuvuus vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

RISKIENHALLINTA SUOMALAISYRITYKSEN VENÄJÄLLÄ
HARJOITTAMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA

Rakennustarvikkeiden ja -materiaalien yleinen käytettävyys ja 

Energian ja veden toimituksiin liittyvät tekijät

Rakennustarvikkeiden ja -materiaalien saatavuus

Toimittaja- ja aliurakoitsijakentän tunteminen 

Avaintoimittajien henkilöstö, organisaatio, sen joustavuus, yhteistyökyky ja

Sopimustekninen osaaminen 
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Sähköinen kyselylomake – Rakentamisen valmistelu 
 

TK / 3.2-09

RAKENTAMISEN VALMISTELU

Valitse vaihtoehdoista riskimerkitystä kuvaavin verrattaessa Venäjällä harjoitettavaa tuotantoa

Suomessa harjoitettavaan tuotantoon. Valitse ainoastaan yksi vaihtoehto.

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

sen pitäminen vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Laatusuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen

RISKIENHALLINTA SUOMALAISYRITYKSEN VENÄJÄLLÄ
HARJOITTAMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA

Kustannusten määrittely ja tarkastus

Resurssien riittävyyden varmistaminen ja resurssien oikea jako

Työmaan aloituspäätösperusteiden tarkastus ja aloituspalaverin pitäminen

Rakennussuunnitelmien laatiminen ja hyväksyminen ja suunnittelukatselmuk-
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Sähköinen kyselylomake – Rakentaminen 
 

TK / 3.2-09

RAKENTAMINEN 

Valitse vaihtoehdoista riskimerkitystä kuvaavin verrattaessa Venäjällä harjoitettavaa tuotantoa

Suomessa harjoitettavaan tuotantoon. Valitse ainoastaan yksi vaihtoehto.

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

riittävyyden varmistamiseksi vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Osaava työmaahenkilöstö 

Informaation ja tiedon hallinta

Kuljetusten ja logistiikan oikea-aikaisuus rakennusmateriaalien

(mm. työmaa-, aloitus- ja suunnittelukokousten järjestäminen)

Kohteen kustannuskehityksen seuraaminen

Oikeiden työmenetelmien valinta ja kaluston saatavuus

RISKIENHALLINTA SUOMALAISYRITYKSEN VENÄJÄLLÄ
HARJOITTAMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA

Rakentamisen aikatauluttaminen
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Sähköinen kyselylomake – Markkinointi 
 

TK / 3.2-09

MARKKINOINTI

Valitse vaihtoehdoista riskimerkitystä kuvaavin verrattaessa Venäjällä harjoitettavaa tuotantoa

Suomessa harjoitettavaan tuotantoon. Valitse ainoastaan yksi vaihtoehto.

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

ei merkittävä riski

vähäinen riski

tavanomainen riski

kohonnut riski

merkittävä riski

Asukas ja asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen ja tulosten seuraaminen

RISKIENHALLINTA SUOMALAISYRITYKSEN VENÄJÄLLÄ
HARJOITTAMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA

Markkinointitoimenpiteiden kohdentaminen oikeisiin asiakassegmentteihin
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Sähköinen kyselylomake – Vapaa sana 
 

TK / 3.2-09

VAPAA SANA

Kommentteja aiheeseen liittyen

RISKIENHALLINTA SUOMALAISYRITYKSEN VENÄJÄLLÄ
HARJOITTAMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA

  


