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NÄKYMÄ PÄÄKADULLE. Mika Kokkonen (vas.)
ja Kirill Tervo Castren & Snellmanin
asianajotoimiston parvekkeella, joka sijaitsee
Nevski Prospektin varrella, Pietarin ydinkeskustassa.
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Pietarissa
apu on
lähellä

Suomalaisia tukipalveluyrityksiä toimii Pietarissa jo
kymmenkunta. Maanmiehiä
autetaan itänaapurin tavoille
juridisissa, taloushallinnollisissa ja
rekrytointiasioissa.

»

Pietari
Martti Kiuru, teksti
Svetlana Aleksejeva, kuvat
martti.kiuru@kauppalehti.i
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PUNAISELLA MATOLLA. Mika Kokkonen keskustan talossa, jossa sijaitsee Castren & Snellmanin asianajotoimisto.

S

UOMALAISYRITYSTEN menestys Venäjällä ei
kaadu ainakaan tukipalvelujen puutteeseen.
Esimerkiksi Pietarissa on kymmenkunta suomalaisomisteista yhtiötä tai organisaatiota, jotka tarjoavat yrityksille erilaisia juridisia ja taloushallintopalveluita. Venäjällä myös toimii
itänaapurin bisnekseen erikoistuneita yrityskonsultteja, konsulttiyhtiöitä ja useiden suomalaiskaupunkien edustustoja.
Helmikuussa Suomen suurimpiin kuuluva asianajotoimisto
Borenius ilmoitti avaavansa toimipisteen Pietarissa. Borenius
sijoittautuu kaupunkiin ilmeisen suurella satsauksella, sillä yhtiö palkkasi kokonaisen tiimin liikejuristeja, jotka työskentelivät aikaisemmin ruotsalaisen Mannheimer Swartling-asianajotoimiston palveluksessa Pietarissa.
Erilaisia yritysten tukipalveluja tarjoavat myös Finpro ja Suomalais-Venäläinen kauppakamari, mikä tuntuu hieman närästävän puhtaasti kaupalliselta pohjalta toimivia kilpailijoita.

CASTREN & Snellmanin asianajotoimisto sijaitsee paraatipaikalla pääkatu Nevski Prospektin varrella. Parvekkeelta avautuu
näköala Kazanin tuomiokirkolle.
”Nykyinen toimitila hankittiin, kun yhtiömme etabloitui Venäjälle vuonna 1994”, kertoo asianajaja Kirill Tervo.
Kahdessa vuosikymmenessä huoneiston arvo on vähintään
kymmenkertaistunut, joten transaktio – kuten Tervo juristina
sanoisi – on ollut yhtiölle enemmän kuin kannattava.
Nykyään C & S:lla on Pietarissa ja Moskovassa lähes 40 työntekijää, joista yli puolet juristeja.
Tervon edustama yhtiö on erikoistunut vaativiin juridisiin
toimeksiantoihin. Venäjällä tämä tarkoittaa esimerkiksi asiakkaalle tarjotun tontin historian, tontille saatavan infrastruktuurin ja ympäristölupien huolellista selvittämistä.
”Esimerkkinä toiminnastamme voidaan mainita Cramon ja
Ramirentin Venäjälle ja Ukrainaan perustaman Fortrent-yhteisyrityshankkeen avustaminen. Prosessi oli kilpailuoikeudellisesti vaativa, koska se edellytti kilpailuviranomaisten hyväksyntää seitsemässä maassa”, Tervo sanoo.
Tervon juttukumppanina on Awara Groupin osakas Mika
Kokkonen. Awara tuli Venäjälle vuonna 1998 ja yhtiön palve-

luksessa on noin 150 henkeä. Awaran tarjoamaan laajaan tuotesortimenttiin kuuluvat lakipalvelujen ohella muun muassa
taloushallinto- ja headhunting-palvelut.
Awara toimii Pietarin ja Moskovan ohella myös Jekaterinburgissa, Kiovassa ja Tverissä, jossa yhtiöllä on palvelukeskus.
”Tverissä palkkataso on ehkä puolet Moskovan tasosta, joten
palvelukeskuksen perustaminen paikkakunnalle oli optimaalinen ratkaisu”, Kokkonen sanoo.
Ovatko C & S ja Awara kilpailijoita Venäjällä?
”Kyllä ja ei. C & S ei kuitenkaan tarjoa taloushallintoa, vaan
olemme keskittyneet perinteisten asianajopalveluiden puolelle”, Kirill Tervo sanoo.
SEKÄ C & S että Awara palvelevat suomalaisirmojen ohella
myös venäläisiä ja kansainvälisiä yrityksiä. Lännessä tiedetään
ja vähintään luullaan, että juuri suomalaiset ovat oivia Venäjäosaajia. EU-alueelle pyrkiville venäläisyrityksille suomalainen
palveluyhtiö taas on luonteva partneri.
Tervo ja Kokkonen sanovat, että Suomen kannattaa ilman
muuta hyödyntää gateway-asemaansa myös palvelujentuottajana. Esimerkiksi japanilaiset, korealaiset ja amerikkalaiset
yhtiöt ovat kiinnostuneita yhteistyöstä suomalaisten kanssa.
”Venäläinen toimintakulttuuri tunnetaan tosi huonosti esimerkiksi USA:ssa. Jenkit yrittävät itsepintaisesti tuoda Venäjälle omia speksejään ja toimintamallejaan, vaikka se ei kerta
kaikkiaan toimi”, Kokkonen sanoo.
”Länsimaista tai suomalaista organisaatiomallia ei yksinkertaisesti voi istuttaa sellaisenaan Venäjälle”, Tervo lisää.
SUOMALAISFIRMOISTA poiketen länsiyhtiöt etabloituvat Venäjälle yleensä Moskovan kautta. Sekä C & S että Awara satsaavat voimakkaasti pääkaupunkiin, jossa liiketoimintakulttuuri
on ilmeisesti kohentunut uuden kuvernööri Sergei Sobjaninin
myötä.
Pietarissa kehitys on taas monen mielestä ollut nurinkurista.
Nykyistä kuvernööri Georgi Poltavtšenkoa pidetään pilkunviilaajana, jonka käynnistämä korruptionvastainen taistelu koetaan yritysmaailmassa hidasteena. Ilmeisesti moni länsiyritys
oppi entisen kuvernööri Valentina Matvijenkon aikana toimimaan ”mutkat suoraksi”-periaatteella, mihin on saattanut liit-

tyä myös lahjontaa.
Mitä ohjeita palveluyhtiöt antavat yrittäjälle, joka ei saa Pietarissa tontilleen rakennuslupaa kirveelläkään?
”Lähtökohta on se, että edetään juridiikka edellä, eli Venäjän
lainsäädännön mukaan. Asioiden edistämiseksi voidaan käyttää myös erilaisten lobbaustahojen palveluksia, mutta pelkästään suhteiden varaan investointia ei kannata missään nimessä
perustaa”, Tervo ja Kokkonen ohjeistavat.
Entä voiko Venäjän oikeuslaitokseen luottaa? Eräs suomalaisyrittäjä teki aliurakan venäläistilaajalle, joka jätti muotovirheeseen vedoten urakan maksamatta. Yrittäjä ei uskaltanut
haastaa venäläisosapuolta oikeuteen, koska tällä oli kuulemma
suhteet Venäjän korkeimpaan johtoon.
Mikä neuvoksi?
Venäjän oikeuslaitos jakautuu yleisiin tuomioistuimiin ja
muun muassa yritysten välisiä kiistoja puiviin arbitraatio-, eli
sovitteleviin tuomioistuimiin. Mika Kokkosen mielestä yleisten tuomioistuinten taso ja läpinäkyvyys vaihtelevat suuresti.
Sen sijaan arbitraatio-oikeuksien toimintakulttuuri on kohentunut huomattavasti viime vuosina. Myös korkeimman arbitraatio-oikeuden ennakkopäätökset sitovat arbitraatio-oikeuksia.
Kokkosen mukaan venäläisen oikeuslaitoksen iso plussa on
siinä, että se toimii nopeasti – toisin kuin Suomessa.
”Yllä olevaa tapausta tarkemmin tuntematta kehottaisin
yrittäjää käynnistämään oikeusprosessin”, Kokkonen sanoo.
AJOITTAIN Venäjällä kuulee kauhutarinoita yrityskaappauksista ja muista väärinkäytöksistä, joiden kohteeksi suomalaisyrittäjät ovat joutuneet venäläisten taholta. Tervolle ja Kokkoselle aihe on tuttu, mutta he kehottavat suhtautumaan kertomuksiin varauksella.
”Usein on niin, että vaikeuksiin joutunut yrittäjä on tehnyt
virheitä. Tämä on luottanut liikaa venäläiskumppaniin eikä tarkastanut tämän taustoja”, Tervo sanoo.
Kokkonen muistuttaa, että Venäjällä toimivien suomalaistenkin joukossa on hämärämiehiä ja onnenonkijoita.
”Pikavoittoja 1990-luvun tapaan ei itänaapurista ole saanut
enää pitkiin aikoihin”, Kokkonen korostaa.
Luotettavia palveluyhtiöitä käyttämällä hölmöjen virheiden
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TALOUSHALLINTO ON RYHMÄTYÖTÄ. Leinosen kirjanpitäjät
Irina Žarikova (vas.), Olga Tšokal ja Natalja Baratšenja sekä
markkinointipäällikkö Emma Nurmela ja Leinonen Yhtiöiden
pääjohtaja Juri Ljamin.

Kirill Tervo,
Asianajaja
&

Mika Kokkonen
Awara Groupin osakas

MAPPIEN MAA. Juri Ljamin ja Emma Nurmela toimistossa.

määrä voidaan minimoida. Venäjän yrityslainsäädäntö antaa
esimerkiksi pääjohtajalle huomattavan paljon toimivaltaa. Jos
suomalaisyhtiöllä on venäläinen pääjohtaja, kannattaa tämän
rajoittaa valtaa ja varojen käyttöä yhtiöjärjestyksessä sekä työsopimuksessa.
VENÄJÄLLÄ on myös uusi kirjanpitolaki, jonka yhtenä tarkoituksena on helpottaa byrokratiaa. Esimerkiksi veroilmoitukset
ja yritysten välinen dokumenttien vaihto voidaan jo nykyään
hoitaa sähköisesti.
Uudistuksista huolimatta yritysbyrokratia vaatii edelleen
noin viisi kertaa enemmän työvoimaa kuin Suomessa. Esimerkiksi tavallista työmatkaa varten on läpikäytävä monimutkainen byrokraattinen prosessi.
Venäjällä pääkirjanpitäjä on perinteisesti ollut kukkulan kuningas, jonka tietämättä kärpänenkään ei lennä yrityksen tiloissa. Onko tilanne muuttumassa?
”Kirjanpitäjät tuntevat kyllä edelleen arvonsa, mutta oma
yrityskulttuurimme on sellainen, että kirjanpidossa on kyse
yrityksen päätehtävän eli tuloksenteon tukitoiminnasta”, Kokkonen sanoo.
Välillä tuntuu, että suomalaisirmojen etabloitumisinto Venäjän suhteen olisi tasaantunut huippuvuosista 2006–2008.
”Ja hyvä on, että on tasaantunut. Noina vuosina Venäjälle
tultiin monesti ilman minkäänlaista liiketoimintasuunnitelmaa.”
Kannattaako itänaapuriin kuitenkin edelleen hakeutua?
”Ilman muuta, kunhan tuotepaketti on kunnossa, kotiläksyt suoritettu ja rahoitus järjestyksessä. Venäjälle ei kuitenkaan kannata tulla vanhoilla tuotantolinjoilla tai ajatuksella,
että maa olisi jonkinlainen pelastusrengas, jos liiketoiminta
Suomessa on tappiollista”, Kirill Tervo ja Mika Kokkonen korostavat.
LEINONEN toiminut lähes kaksi vuosikymmentä Venäjällä.
Leinonen Yhtiöiden Pietarin toimistossa on kokonainen seinällinen perinteisiä kirjanpitomappeja.
”Monista uudistuksista huolimatta ei Venäjän kirjanpitoalalla
ole vielä päästy eroon suurimuotoisesta paperinpyörittämisestä”, selittää Leinosen markkinointipäällikkö Emma Nurmela.

mmattiliitto Pron tutkija Petri Palmu ja
rahoitusalan sopimusalavastaava Ira Saarnio
vaativat palkkasalaisuuden heittämistä romukoppaan (KL Debatti 18.3.).
Palmu ja Saarnio kirjoittivat – sopivasti työmarkkinaväännön keskellä –, että yritysten ylimmän johdon
tulisi ansaita enintään noin kolme kertaa enemmän
kuin toimihenkilöiden. Kun viime mainittu henkilöstöryhmä ansaitsee kolmisen tonnia kuussa,
ylimmälle johdolle riittäisi Pron mukaan 9 000 euron
kuukausikorvaus.
Palmu ja Saarnio hämmästelevät johdon ja toimihenkilöiden ansioiden jopa monikymmenkertaista
eroa. Heidän mukaansa taustalla ei voi olla rehellistä
analyysiä eri tekijöiden osuudesta arvonmuodostukseen.
Tutkijat esittävät palkkasalaisuuden poistamista
oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi. Palmun ja Saarnion mukaan se loisi läpinäkyvyyttä eri tehtävien
välille.
”Alkushokin jälkeen se vähentäisi kilpailua
työpaikan eri toimijoiden välillä ja lisäisi oikeudenmukaisuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä”, tutkijat
arvioivat.
Pron ajatukset ovat varsin yleviä ja edistyksellisiä,
mutta mielenkiintoista on se, että järjestö itsekään
ei toteuta omaa ohjettaan. Pron puheenjohtaja Antti
Rinne on mallikkaasti noudattanut palkkasalaisuuden poistamista ja kertonut avoimesti ansaitsevansa
15 000 euroa kuussa (sisältäen vapaan autoedun).
Olisi mielenkiintoista kuulla, miten Palmu ja
Saarnio perustelevat sen, että yritysjohtajille riittää 9
000 euroa kuussa, mutta duunariherroille maksetaan kernaasti vielä kuutisen tonnia till eli kahden
toimihenkilön kuukausipalkan verran enemmän.
Rinteen ansioksi on toki luettava se, että hän on
luopunut kalliista lisäeläkkeestään. Järjestely säästänee Pron jäsenten rahoja satojatuhansia euroja.

Leinonen tarjoaa taloushallintopalveluita kymmenessä
maassa ja yhtiöllä on toimipiste jopa niin eksoottisissa paikoissa kuin Bulgarian Soiassa ja Liettuan Kaunasissa.
Venäjälle yhtiö tuli ensimmäisten joukossa. Pietariin avattiin toimisto vuonna 1995 ja Moskovaan vuonna 2006. Venäjän
toimipisteissä työskentelee parikymmentä henkeä. Ydinliiketoiminnan ohella Leinonen palvelee asiakkaita Venäjällä myös
lakiasioissa.
”Pääasiakkaitamme ovat suomalaiset pienet ja keskisuuret
yritykset, mutta asiakaskuntaan kuuluu myös virolaisia, ruotsalaisia ja kiinalaisia irmoja”, Nurmela kertoo.
Nurmelan mukaan Leinosen laaja verkosto maailmalla tarjoaa asiakasyrityksille monia synergiaetuja. Toiminta on hyvin
kansainvälistä ja esimerkiksi yhtiön Helsingin toimiston työntekijöistä yli puolet puhuu venäjää.
Nurmela sanoo, että Venäjän uusi kirjanpitolainsäädäntö vähentää kirjanpitäjän roolia ja toisaalta kirjanpitäjän sosiaaliset
taidot korostuvat yhä enemmän.
”Osaavia kirjanpitäjiä on vaikea löytää, mutta väittäisin, että
me olemme onnistuneet rekrytoinnissa. Kirjanpitäjämme ovat
kielitaitoisia ja osaavat kommunikoida itsenäisesti asiakkaiden
kanssa”, Nurmela kehuu.
Suomalaisyritysten etabloituminen Venäjälle etenee yleensä
siten, että yhtiöllä on ollut esimerkiksi vientiä maahan ja toiminnan laajentuessa päätetään perustaa tytäryhtiö paikan päälle.
”Tässä vaiheessa osaavan palveluyrityksen käyttö on erittäin
suotavaa, koska huolellinen pohjatyö auttaa välttämään alkuvaiheen virheet, jotka voisivat myöhemmin koitua yritykselle
kalliiksi”, Nurmela korostaa.
Varsinkin pienemmissä venäläisyhtiöissä on edelleen yleisenä käytäntönä niin sanottu musta ja valkoinen kirjanpito, eli
esimerkiksi verotuksen minimoimiseksi osa palkoista maksetaan pimeästi. Törmätäänkö Leinonen Yhtiöissä myös tähän
”maan tapaan”?
”Tällaista toimintaa esiintyy yleisesti, mutta teemme asiakasyrityksillemme heti kättelyssä selväksi, että kikkailu kirjanpidossa käy pitkässä juoksussa kalliimmaksi kuin lain kirjaimen noudattaminen. Leinonen toimii vain Venäjän lain puitteissa eikä esitä asiakkaille hämärähommia”, Emma Nurmela
vakuuttaa. ■

ROSATOM on vihjannut Fennovoiman ydinvoimalan
laitostoimitukselle niin hyvää tarjousmallia, että sille
on vaikea sanoa ei. Loviisa 3 voi olla tulossa, mutta ei
Loviisaan vaan Pyhäjoelle.
Fennovoiman ongelma on voimalan rahoitus ja
juuri siihen paikkaan Rosatom iskee. Se väläyttää
rahoituspakettia, jossa laitos maksettaisiin takaisin
vasta mankala-periaatteella myytävässä sähkön hinnassa. Fennovoima saisi maksuaikaa joko 1 600 tai 1
200 megawatin laitokselle siten vuosikausia.
Rahoitusmalli tekisi Rosatomista tavallaan Fennovoiman osakkaan. On todennäköistä, että Pyhäjoellä kannattaa alkaa opiskella kyrillisten kirjainten
aakkosia.
Kisa reaktoritoimituksesta käydään Toshiban ja
Rosatomin välillä. Arevaa rahan paneminen Fennovoimaan ei kiinnosta, mutta sitä Fennovoima janoaa.
Fennovoima on kertonut päättävänsä laitostoimittajasta vielä tämän vuoden aikana. Reaktorin valinta
on ydinvoimalahankkeen avainasia. Siksi valmistelut
valinnasta ovat pitkällä. Fennovoima haluaisi rakentaa mieluummin pienen 1 200 megawatin laitoksen.
Se syntyisi nopeammin eikä maksaisi maltaita.
Fortumin johtokin on nyt sitä mieltä, että ydinvoimaloissa pieni onkin kaunista. Yhtiö haluaisi
rakentaa pieniä voimaloita. Olkiluoto kolmosen hurja
kustannusnousu on säikäyttänyt ydinvoimamiehetkin, vaikka julkisuudessa toista vakuutellaan.
KAKSI suomalaista suursijoittajaa työeläkeyhtiö
Varma ja Ilmarinen ovat julkisesti hyviä kavereita,
mutta kulisseissa ne koettavat kampittaa toisiaan sen
kuin ehtivät. Eläkeyhtiöillä oli hieman eri strategia
Outokummun ja Talvivaaran anneissa. Kummallakin
tietenkin omasta mielestään se oikea.
Varmassa kovaa kilpailijaa, Ilmarista kutsutaan
lempinimellä ”Hautausmaa”. Termi ei sentään kuvaa
kilpailijan sijoituspolitiikkaa, vaan konkreettisesti
yhtiön sijaintia Länsiväylän kainalossa ja Hietalahden hautausmaan vieressä. Varman konttorista
katsottaessa hautausmaa näkyy ensin. Ilmarisen
vastavetoa odotellaan. Jonkin sortin epävirallinen
nimitysvaliokunta on takuulla koolla.

