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Johdanto

 

Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, kuinka suomalainen yrittäjä voi lanseerata tuotteensa 

tai rekisteröidä yrityksensä Venäjällä. Yhä useampi suomalainen yrittäjä haluaa viedä 

toimintansa Venäjälle. Prosessia hankaloittaa se, että yrittäjien on vaikeaa saada tietoa 

tarvitsemistaan asiakirjoista ja käytännöistä, esim. tullista, venäläisistä käytännöistä, missä 

yritystä rekisteröidään, miten yritystä rekisteröidään, veroista, tullimaksuista jne. Tämä 

opinnäytetyö ei kuitenkaan tulkitse kaikkia asiakirjoja joita pitäisi hankkia ennen yrityksen 

perustamista, sillä siihen vaikuttaa se, mille alalle yritys suuntautuu ja sen mukaan 

määräytyvät yrityksen tarvitsemat asiakirjat. Opinnäytetyö antaa tiedon, mistä asiakirjat 

hankitaan ja mitkä ovat niistä kaikista tärkeimmät. Opinnäytetyö perustuu kirjoista 

löydettyihin tietoihin, kauppakamarin julkaisemiin tietoihin ja Internetin avulla löydettyihin 

tietoihin. Työssä on materiaalia, joka perustuu epävirallisiin haastatteluihin. 

 

Opinnäytetyön kirjoittaminen oli hyvin haastavaa, sillä työ perustuu yhteenvetoon Venäjästä, 

Venäjän markkinoista, viennistä ja tuonnista, veroista, asiakirjoista, tullista jne. Työssä ei ole 

määriteltynä kaikkia Venäjän Federaation asettamia lakeja ja käytäntöjä, vaan ainoastaan 

tärkeimmät tiedot, jotka kuuluvat opinnäytetyön osa-alueeseen. Tekstissä löytyy myös tietoa 

siitä, mistä saa luotettavinta tietoa, jota päivitetään säännöllisesti. Melkein kaikki julkaistut 

tiedonlähteet ovat saatavilla sekä suomen- että venäjän kielellä. Tarvittaessa tietoa on 

saatavilla myös englannin kielellä. 

 

1.1 Opinnäytetyön aiheen valinta 

 

Opinnäytetyö Venäjästä sekä Suomesta ja niiden välisistä suhteista markkinoilla oli haastavaa. 

Aiheenvalintaan vaikutti opettajani Tiina Turku. Häneltä olen saanut tietoa mielenkiintoisista 

aihealueista opinnäytetyön kehittämistä varten. Lukuisien vaihtoehtojen joukosta olen 

löytänyt aiheen joka kiinnosti eniten. Muistutan, että opinnäytetyö perustuu eri lähteistä 

koottuihin materiaaleihin. Lähteissä mainitut yritykset sekä kauppakamari päivittävät tietonsa 

lähes kuukausittain tai sen mukaan, kun tulee muutoksia. Tarkoitus on antaa uudelle 

yrittäjälle suunta aloitukseen. Monella suomalaisella yrittäjällä on vuosikymmenien aikana 

kertynyt kokemusta yrittäjyydestä Suomessa. Tämä kokemus ei riitä mikäli yrittäjä pyrkii 

laajentamaan toimintansa Venäjälle. Tavoitteena on saattaa yrittäjän stereotyyppinen 

ajattelutapa toiseen valoon. Emme voi tietää asioiden luotettavuutta kuuntelemalla 

pelkästään tuttujen kokemuksia. Opinnäytetyön tarkoitus on antaa yrittäjille uudenlainen 

käsitys Venäjän markkinoista. 
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2 Venäjän Federaatio 

 

Venäjän pinta-ala on 17 miljoonaa neliökilometriä. Venäjä on pinta-alaltaan suurin valtio 

maailmassa. Venäjällä on yhteensä 88 federaation subjektia. Se tarkoitta sitä, että kullakin 

subjektilla on oma hallinnollinen pääkaupunkinsa ja hallintonsa. Venäjän pääkaupunki on 

Moskova. Moskovan tämän hetkinen asukasluku on n. 10 409 200. Venäjän rahayksikkö on 

edelleen rupla (RUB / RUR). Venäjällä asuu liki 200 eri kansallisuutta, jotka ovat muuttaneet 

aikoinaan Neuvostoliittoon. Monet heistä ovat menettäneet identiteettinsä. 

 

Venäjän kaikki 88 subjektia ovat syntyneet eri tavoin ja kaikilla heistä on erilaiset nimet. 

Venäjän subjekteihin kuuluu 48 aluetta (oblast’, ), 21 tasavaltaa (respublika, 

), yhdeksän autonomista piirikuntaa (avtonomnyj okrug, ), 

seitsemän aluepiiriä (kraj, ) ja yksi autonominen alue (avtonomnaya oblast’,  

). (Tiri 2007, 8-10.) 

 

2.1 Neuvostoliiton ja Venäjän Federaation erot 

 

Neuvostoliitto hajosi 25.12.1991, jonka jälkeen syntyi Venäjän Federaation alku. Venäjän 

Federaatio peri Neuvostoliiton ajoilta monia ongelmia, kuten korruptio, suuri rikollisuuden 

määrä, kansallisuusongelmat sekä talousongelmat. 

 

Vertaamalla Neuvostoliittoa ja nykyistä Venäjän Federaatiota on helppo nähdä maiden 

välinen ero ja kuilu. Monet kansalaiset pitävät Neuvostoliiton aikoja parempina, kun taas 

toiset ovat vahvoja Venäjän Federaation kannattajia. Syynä siihen on se, että monet 

kansalaiset eivät enää luota hallitukseen korruption takia. Korruptio on lisääntynyt 

voimakkaasti Neuvostoliiton hajottua. Vuonna 2000, Vladimir Putin nousi virallisesti 

presidentiksi ja hän on palauttanut Venäjälle osan Neuvostoliiton piirteitä. (Perilä-Jankola 

2001, 9-12.) 

Alhaalla on taulukko, josta selviää Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän Federaation olosuhteet.  

 

ENNEN NEUVOSTOLIITOSSA   NYT VENÄJÄLLÄ 

Kaikilla oli riittävästi rahaa   Vain harvoilla on riittävästi rahaa 

Kaikilla oli työpaikka, palkka maksettiin  Kaikilla ei ole työpaikkaa, ja palkan 
säännöllisesti maksaminen on epävarmaa tai se 

maksetaan tavarana 
Koulutus ja terveydenhuolto oli ilmaista Koulutus ja terveydenhoito 

maksavat ja ovat kalliita 
Elämä oli turvallista ja vakaata  Elämä on turvatonta ja epävakaat 

Odotettiin parempaa, koska niin luvattiin Odotetaan parempaa, koska 
huonompaa ei osata enää kuvitella 
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Taulukko 1: Ero Neuvostoliiton ja Venäjän federaation välillä (Perilä-Jankola 2001, 9-10.) 

2.2 Venäjän talous 

 

Venäjän markkinatalous on kokenut vuosien varrella kovia. Lamat ja korruptio ovat vieneet 

Venäjän valtion uskottavuuden kansalaisten silmissä. Tällä hetkellä taloustilanne Venäjällä on 

kuitenkin nousussa. Venäjän tämän hetkiset päätuotteet ovat öljy, maakaasu, metallit ja 

värimetallit. Nämä aineet eivät kuitenkaan riitä kokonaisuudessa, jotta talous kasvaisi. 

Vaikka Venäjän bruttokansantuote on maailman yhdeksänneksi suurin bruttokansantuote, 

Venäjältä puuttuu monia ulkomaisia investoijia korruption sekä sisäisten ongelmien takia. 

Monet yrittäjät pitävät investoimista Venäjällä jopa mahdottomana. (Tiri 2007, 16–19.) 

 

Vuonna 1990 Venäjällä vallitsi lama, jonka johdosta Venäjä on velkaantunut voimakkaasti 

ulkomaille. Vuodesta 1998 lähtien Venäjä alkoi nousta lamastaan ja talous oli kasvussa. 

Ensimmäisenä pohjasta alkoi nousta Venäjän kotimainen elintarviketuotanto. Jo vuonna 2000 

venäjän talous koki merkittävän nousun ja siitä lähtien talous on lähtenyt kasvamaan koko 

ajan ylöspäin. Vuonna 2008 Venäjä koki pienen laman, jonka yhteydessä monet kansalaiset 

menettivät työpaikkansa. Talous kuitenkin jatkoi nousemista ja on vieläkin nousussa, sillä 

viime vuosina Venäjä on investoinut merkittävimmin koneenrakennusteollisuuteen. Tällä 

hetkellä Venäjän merkittävin vienti muodostuu raaka-öljystä ja maakaasusta, sillä raaka-

aineet muodostavat lähes puolet Venäjän vientituloista. Rakennusalan kasvu on näkynyt 

Venäjällä vuodesta 2000 lähtien. Rakennusala ulottuu suurkaupunkeihin kuten Pietariin ja 

Moskovaan. (Tiri 2007, 12–16.) 

 

2.3 Venäjän talouden kehitys 

 

Voidaan todeta, että Venäjän talouden kehitys on tällä hetkellä positiivista. Venäjän 

parametrit (vaihtokurssit, inflaatio, valtion budjettitulot, investoinnit sekä BKT:n kasvu) ovat 

myös kasvussa. Vaikka talous on nousussa, Venäjällä on tälläkin hetkellä sisäisiä ongelmia 

liittyen rakenteellisiin uudistuksiin sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokratian etenemiseen. 

Monet kansalaiset eivät halua puuttua poliittisesti asiaan. Monille kansalaisille riittää se, että 

palkka tulee ajoissa ja kaupoissa riittää ruokaa ostettavaksi.  

Venäjän Federaation talous vaihtelee osa-alueittain (subjektin talous). Jotkut alueet ovat 

rikkaampia, toiset alueet köyhempiä. Tämän hetkinen liikevaihto Moskovassa on neljännes 

koko maan vähittäiskaupasta. Tästä johtuu se, että Moskova on yksi kalleimmista 

kaupungeista, sillä maan varallisuudesta 90 % on Moskovassa. Tämä luku houkuttaa monia 

ulkomaisia investoijia, mutta ei riittävän paljon. (Tiri 2007, 27–30.) 
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3 Ulkomaankaupan merkitys Venäjälle 

 

Kuten monille maille, ulkomaankauppa on hyvin tärkeä taloudellisesti myös Venäjälle. Jo 

Neuvostoliiton aikana Venäjä on ollut hyvin omavarainen. Neuvostoliiton aikana Venäjä on 

tullut entistä riippuvaisemmaksi ulkomaankaupasta. Venäläisten tavaroiden vienti ulkomaille 

on ollut hyvin suurta ylämäkeä, vaikka samaan aikaan venäläinen teollisuustuotanto on 

laskenut hurjaa vauhtia. Venäjän vienti kasvoi 1990-luvulla peräti 42 %, mutta BKT romahti 28 

%. Tämä oli yksi merkki siitä, että ulkomaankauppa oli sivuuttanut melkein kokonaan maan 

omat tuotteet ja niiden myynnin. Maan kehitystaso alkoi mennä alamäkeä, sillä maan omat 

tuotteet eivät enää menneet kaupaksi. Vuonna 1998 Venäjän ulkomaankaupan osuus oli 

kansainvälisesti hyvin pieni, keskimäärin noin 1,5 %. Monet ulkomaankaupan tutkijat ovat 

olleet sitä mieltä, että menestys perustuu maailmanmarkkinahintojen nousuun, toiset olivat 

sitä mieltä, että menestys on saavutettu investoimalla vienti tiettyihin suuralueisiin, joissa 

rahavirta on ollut suuri. Kumpaakaan teoriaa ei ole koskaan vahvistettu. Vuodesta 1998 

lähtien, kun Venäjän ulkomaankauppa alkoi menestyä, alkoi tehtaiden ja yritysten 

supistuminen näkyä luvuissa. Kysymys ei ollut siitä, että yritykset yrittivät laajentua, vaan 

pikemminkin toisinpäin: mitä enemmän kekseliäisyyttä työntekijällä löytyi, sitä helpommin 

hän menetti työpaikkansa. (Lehto 1998, 35 – 37.) 

 

3.1 Suomen ja Venäjän välinen kauppa 

 

Venäjä sekä Suomi ovat olleet kauppakumppaneita pitkään. Kummatkin maat ovat hyvin 

riippuvaisia toisistaan. Tuonti Venäjältä on ollut vuonna 2005 arvoltaan jopa 6,6 miljardia 

euroa. Venäjä ottaa välillä ensimmäisen paikan Suomen kauppakumppanina. Suomen vienti 

Venäjälle koostuu koneista ja laitteista. Tällä hetkellä suosituin suomalainen merkki on 

”Caterpillar”, jonka koneet on luokiteltu luotettavimmiksi ja turvallisimmiksi 

työmaalaitteiksi. Vienti kasvoi vuonna 2006 noin 12 %. Suomi on myös tunnettu alueistaan ja 

metsiköistä. Suomen paperin, raudan ja teräksen vienti Venäjälle on ollut 22 % luokkaa. (Tiri 

2007, 36 – 39.) 

 

Suomalaisten elintarvikkeiden vienti Venäjällä nousi 31 %:iin. Monet Venäläiset pitävät 

suomalaisia elintarvikkeita jopa paljon turvallisempina kuin oman maan elintarvikkeita. 

Venäläiset pitävät suomalaisia elintarvikkeita luonnollisina ja aitoina. Elintarvikkeeseen voi 

luottaa ja tuote, sisältää nimenomaan niitä raaka-aineita, mitä etiketissä mainitaan. Valio ja 

Oltermanni veivät ensimmäisen sijan elintarvikkeiden turvallisuudesta Venäjällä. (Hyttinen 

2010.) 

 

Suomen tuonti Venäjältä vuonna 2005 kasvoi 19 %, se oli noin 5,9 miljardia euroa. Tuonti 

sisälsi pääsääntöisesti öljyä, kaasua, sähköä ja puuta, eli pääsääntöisesti tuonti koostui raaka-
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aineista. Venäjällä on tällä hetkellä monia suomalaisia yrityksiä, jotka ovat kooltaan pieniä, 

keskisuuria tai suuria. Näiden yrityksien keskeinen työtehtävä on nimenomaan vienti. 

Vientiala kohdistuu enimmäkseen Pietariin, Moskovaan ja Leningradin alueelle. Monet 

yritykset uskaltavat jo laajentaa toimintaansa näiden suurkaupunkeihin ulkopuolellekin. 

Ennen se oli miltei mahdotonta, mutta kuviot alkavat vaihtua ja toimintaa suunnataan 

alueille, joilla on ostovoimaa sekä suuri asiakasmäärä. Prosessi on hyvin hidas. Ensin 

suomalaiset yrittäjät avaavat toimintansa suurkaupunkeihin (Pietari, Moskova) ja vasta sen 

jälkeen he uskaltavat siirtää toimintaansa näiden alueiden ulkopuolelle. Investointi suoraan 

suurkaupunkien ulkopuolelle ei ole kannattavaa, sillä riski on suuri. Mikäli yrityksen 

asiakasmäärä putoaa rajusti, yritys ei pysty enää kattamaan markkinointikustannuksiaan. (Tiri 

2007, 38 – 39.) 

 

3.2 EU:n vaikutukset Suomen ja Venäjän kauppaan 

 

Vuodesta 1998 lähtien Suomi on hyödyntänyt Venäjän markkinoita omaksi edukseen. Venäjän 

vientivaikeudet alkoivat tuolloin. Maata repivät sisäiset ja ulkoiset taloudelliset ongelmat. 

Monia asioita yritettiin estää esittämällä uusia tuonti- ja vientilakeja, jotka eivät antaneet 

Venäjälle taloudellista tukea. Venäjän uudet haasteet ja mahdollisuudet saivat suomalaisia 

kaupantekijöitä liikkeelle tarttumaan tilaisuuteen. Kun Neuvostoliitto hajosi, Suomi sekä 

Venäjä siirtyivät tavallisiin kansainvälisiin kaupan valuuttamaksuihin.  

 

EU ja Venäjä allekirjoittivat vuonna 1994 kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen (PCA) Korfun 

kokouksessa. Samalla maat allekirjoittivat kauppasopimuksen (IA). Sopimuksessa oli mainittu, 

että kauppaa maiden välillä pyritään seuraamaan ja kehittämään parhaan mukaan. 

Nykypäivänä suurta muutosta / kehitystä ei ole syntynyt. Tämän sopimuksen periaate oli 

päästä yhteisymmärrykseen Venäjän kanssa ja luoda vapaakauppaa. Tämä merkitsi myös 

Suomelle vapautta kauppatekoon Venäjän kanssa. Ennen kuin Suomi liittyi EU:hun, 

suomalaisiin suhtauduttiin väheksyvästi. Ei ollut harvinaisuus, että suomalaisia pidettiin ennen 

EU:hun liittymistä puolivenäläisinä. Suomalaisiin suhtauduttiin varauksella. Kun Suomi liittyi 

EU:hun, kaikki muuttui. Käytös ei ollut enää varauksellista eikä suomalaisia enää pidetty 

puolivenäläisinä. Monet EU:n maat haluavat Suomen osallistuvan enemmän yhteistyöhön. 

Yhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että suomalaiset ja länsieurooppalaiset haluavat yhä enemmän 

päästä Venäjän markkinoille yhdessä. (Reinikainen 1997, 55 – 58.) 

 

4 Venäjän markkinat 

 

Neuvostoliiton hajottua monet ulkomaiset yrittäjät osasivat käyttää hyväkseen uusia 

määräyksiä sekä epäselviä lakeja. Monet suomalaiset yrittäjät onnistuivat tekemään työssään 

erinomaisia tuloksia. Venäjällä on tällä hetkellä hyvin paljon tilaa markkinoilla ja tästä 
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johtuen Venäjällä yritykset eivät kilpaile. Venäjä tarvitsee enemmän yhteistyökumppaneita ja 

ulkomaisia investoijia. (Reinikainen 1997, 42 – 43.)  

 

Venäjä kehittyy joka päivä ja joka vuosi. Uudet lainsäädännöt ja yhteiskunnan toiminnat 

antavat entistä enemmän vaihtoehtoja ulkomaisille yrittäjille. Monet suomalaiset yrittäjät 

löytävät ns. raon sektorilla, johon he suuntavat yrityksensä toimintaa. Yrityksen perustaminen 

Venäjän markkinoilla ei ole mikään mahdottomuus, pikemminkin tilaisuus. Venäjällä pystyy 

myös toimimaan länsimaiseen tapaan puhtaasti länsiomisteisilla yhtiöillä. Venäjän 

markkinoita voi lähestyä monin tavoin. Turvallisin tapa lähestyä markkinoita on noudattaa 

pilkulleen lain asettamia sääntöjä ja hankkia tietoja luotettavista paikoista. Venäjällä on tällä 

hetkellä monia erinomaisia yrityksiä, joiden kautta voi saada hyvin luotettavaa tietoa 

riippumatta siitä, minkälaiset maan olosuhteet sillä hetkellä ovat. Yritykset kertovat maan 

tämänhetkisistä markkinatutkimuksista, kilpailija-analyyseista, kysyntäselvityksistä jne. 

Tällaiset dokumentit ovat hyvin arvokkaita, sillä niiden pohjalta yrittäjä voi tehdä omat 

johtopäätöksensä siitä, kuinka ja minne rekisteröidä oma yritys. (Reinikainen 1997, 42 – 44.) 

 

Vuonna 1997 Venäjän suurin ongelmantekijä on ollut investointien puute. Tällä hetkellä 

investointitilanne on parantunut. ”Vakautuspolitiikka ja tiukka valtiontalous eivät anna 

Venäjän valtiolle juuri mahdollisuuksia tukea investointien käyntiinlähtöä. Toisaalta, 

onnistuminen vakautuspolitiikassa ja valtiontalouden kurissa pitämisessä on varmasti paras 

kannusti saada yritykset, kotimaiset ja ulkomaiset investoinnit liikkeelle.” (Reinikainen 

1997, 45.) 

 

Tuotanto on kasvanut noin 6,6 % ja investointien kasvu on ollut jopa kymmenen prosenttia. 

Venäjä on yrittänyt kohentaa markkina-asemansa jo monien vuosien ajan ja se alkaa jo näkyä 

venäläisessä kaupankäynnissä. Vuonna 2004 melkein 32 miljardia euroa sijoittivat ulkomaiset 

sijoittajat. Lukuun on laskettu mukaan öljymarkkinat ja sisämarkkinat. Suomalaisten 

sijoitukset Venäjällä olivat n. 1,8 miljardin euron luokkaa, ja määrä on koko ajan kasvussa. 

Suomalaisten yritysten, kuten Hartwallin ja Soneran, sijoitukset ovat kasvaneet ja ovat tällä 

hetkellä n. kolme miljardia euroa. Suomalaiset työllistävät Venäjällä n. 29 600 ihmistä ja 

liikevaihtoa heillä on n. 1,9 miljardia euroa. (Filippov, Boltramovich & Dudarev 2005.) 

 

Monet yritykset Venäjällä palkkaavat itselleen paikallisen edustajan tai agentin ja 

perehdyttävät tämän Venäjän markkina tilanteeseen. Kun edustaja / agentti on tarpeeksi 

koulutettu, yrittäjät lähettävät kyseisen henkilön tietylle alueelle kokeilemaan markkinointia, 

ennen kuin tekevät sijoituspäätöksen kyseiselle alueelle. Mikäli markkinointi ei onnistu sillä 

alueella, yritys vetäytyy pois ja näin olleen yritys säästää rahaa ja aikaa. Monet suomalaiset 

pienet yritykset menestyivät tällaisilla menetelmillä. Menetelmä ei kuitenkaan auttanut 

yrityksiä laman aikaan. Yritykset lopettivat toimintansa ja jäivät odottamaan parempaa aikaa 
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ja ruplan nousua. Kun kurssi alkoi taas nousta, suomalaiset yrittäjät alkoivat uudelleen 

investoida. (Perilä-Jankola 2001, 18 – 19.) 

 

4.1 Vienti Venäjälle 

 

Vienti Venäjälle maantiekuljetusten kautta on kasvanut vuodesta 1992. Vienti koostuu 

enimmäkseen elintarvikkeista, joihin sisältyvät maitotaloustuotteet, hedelmät ja kasvikset. 

Toimittaja Kimmo Juutilaisen mukaan: ”Venäjän oma elintarviketuotanto ei pysty vielä vähän 

aikaan kilpailemaan merkittävästi ulkomaisten tuotteiden kanssa” (Reinikainen 2007, 13 – 

14.) 

 

Neuvostoliiton aikana Suomi kävi Neuvostoliiton kanssa ns. clearing-kauppaa. Clearing-

kauppaa käytiin kiintiöiden pohjalta, eli viennin suuruus perustui valtioiden välillä vuosittain 

tavaranvaihtoneuvotteluissa sovittaviin kiintiöihin. Kun Neuvostoliitto hajosi, kävivät kauppaa 

myyjät ja ostajat, sillä Neuvostoliiton hajottua valtion yksinoikeus vientiin ja tuontiin loppui. 

Vuoden 1998 jälkeen monet suomalaiset yrittäjät kävivät Venäjällä kokeilemassa markkinoita. 

Jotkut heistä onnistuivat hyvin, jotkut selvästi huonommin, sillä Venäjän markkinat olivat 

tuolloin hyvin arvaamattomat. Suomalaiset, jotka onnistuivat Venäjän markkinoilla, olivat 

käyttäneet hyväksi Venäjän epämääräisiä ja hyvin sekavia lainsäädäntöjä. Jokainen 

ulkomainen yrittäjä voi harjoittaa vientiä Venäjällä omistamalla esimerkiksi osakkeita 

toimivasta yrityksestä tai perustamalla oman yrityksen, joka harjoittaa vientiä. (Perilä-

Jankola 2001, 17 – 19.) 

 

4.2 Venäjän erityistalousalueet 

 

Venäjällä on olemassa erityistalousalueet, jotka keskittyvät teknologiaan sekä teolliseen tai 

innovatiiviseen toimintaan. Pietari, Elenograd, Dubna sekä Tomsk keskittyvät teknologian 

kehittämiseen ja teknologian käyttöönottoon. Lipetsk ja Jelabuga keskittyvät teolliseen 

tuotantoon sekä kehitykseen. Erityistalousalueet on perustettu houkuttimiksi ulkomaisille 

sekä kotimaisille investoijille. (Männistö 2007, 7.) 

 

Erityistalousalueita perustettiin Venäjälle ensimmäistä kertaa presidentin Jeltsinin kaudella, 

vuonna 1990. Tuolloin Venäjälle perustettiin yli 20 erityistalousaluetta ja vapaatalousaluetta. 

Pian alueiden perustamisen jälkeen erityistalousalueet kaatuivat väärinkäytöksiin. Alueet 

toimivat veronkiertoalueina. Vuonna 2006 eritystalousalueet olivat selvästi nousussa ja 

alueilla kaksinkertaistui ulkomaisten investointien määrä. Eritystalousalue antaa ulkomaisille 

ulkomaisille yrityksille hyvän mahdollisuuden omistaa tontin, jolle yritys voi perustaa 

toimintansa. Venäjän voimassaolevaan lainsäädäntöön nojautuen ulkomainen yritys voi 

perustaa yhteisyrityksiä tai tytäryrityksiä. (Männistö 2007, 39 – 40.) 
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Federaation neuvosto hyväksyi lain eritystalousalueiden perustamisesta 13.7.2005. Lain 

sisältämät kymmenen lukua ovat: 

1) Yleiset ehdot 

2) Erityistalousalueiden perustaminen sekä lopettaminen 

3) Erityistalousalueiden johtaminen 

4) Erityistalousalueen toimijoiden oikeustila 

5) Sopimus teollisesta tuotannosta 

6) Uuden teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa koskeva sopimus 

7) Erityistalousalueella sijaitsevien tonttien myöntäminen ja mainittujen tonttien 

käyttöjärjestys 

8) Erityistalousalueiden residenttien verotus ja tullaussäännöt erityistalousalueilla 

9) Erityistalousalueen residenteille myönnetyt takuut 

10) Muut ehdot 

(Männistö 2007, 8.) 

 

Erityistalousalueiden hyöty yrityksille on suuri. Yritykset voivat tuoda tullimaksutta sekä 

veroitta hyödykkeitä ulkomailta erityistalousalueelle tietyin ehdoin, sillä erityistalousalue on 

tullivapaa alue, koska eritystalousalueella on oma tullausjärjestelmä. Monet yritykset 

odottavat muitakin hyötyjä alueelta, kuten yksinkertaisuutta viranomaiskäytännöissä, 

veroalennukset, viisumivapaus, tullittomuus jne. (Männistö 2007, 15.) 

 

Suomalaisille yrittäjille Pietarin erityistalousalue on ollut suurin investointikohde. Paikka on 

tullut tutuksi ja investoinnit ovat Pietarin alueella nousseet n. neljä %. Kohde on ollut suosittu 

myös kilpailun näkökulmasta. Venäjä ei kilpaile Suomen kanssa vaan toivoo enemmän 

yhteistyötä. Toisaalta Venäjän erityistalousalueet voivat olla Suomelle uhka, mikäli alueelle 

perustetaan kilpailukykyisiä yrityksiä. (Männistö 2007, 52 – 54.) 

 

4.3 Venäjän tuontivalvonta 

 

Venäjän Federaation tuontivalvonta perustuu lähinnä ulkomaankaupan lainsäädäntöön. Tämän 

lainsäädännön yleiset tavoitteet ovat seuraavat: 

1) Suojata Venäjän federaation taloudellista suvereniteettia 

2) Turvata sen taloudellinen turvallisuus 

3) Edistää kansallisen talouden kehittymistä ulkomaankauppatoimintaa harjoitettaessa 

4) Turvata edellytykset Venäjän federaation talouden tehokkaalle integroitumiselle 

maailmantalouteen 
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(Azeem 1999, 213.) 

 

Tämän kauppalain hyväksyi Venäjän Federaation vuonna 1998. Säädäntö oli nimeltään 

”tuontisuojalaki”. Lain perusteena on suojata Venäjän omia tuotteita, mikäli ulkomainen 

tuote aiheuttaa suurta ja merkittävää tappiota Venäjän omalle tuotteelle. Suurta roolia tässä 

vaiheessa näyttelee myös Venäjän tulli, joka asetti vuonna 1993 tullitariffilain. Tullilaki 

määrittää tullin oikeudelliset, taloudelliset ja organisaatioperusteet. Venäjällä tarkkaillaan 

enimmäkseen, mistä maasta tuodaan tavaraa, sillä Venäjällä on erisuuruisia tulleja. Tähän ei 

vaikuta EU:sta tulleet tavarat, sillä Venäjä on solminut EU:n kanssa tullisopimuksen ilman 

erityismaksua. Jotta tavarantuoja saisi erityiskohtelua tullissa (ns. suosituimmuuskohtelu), 

hänen on annettava hyvin ajoissa selvitys siitä, mikä on tavaroiden alkuperäismaa. 

Alkuperäistodistuksen esittäminen Venäjällä ei ole pakollista, mutta ilman todistusta Venäjän 

tulli voi periä tuplamaksun. Mikäli tavaraa tuodaan Suomesta, alkuperäistodistuksen saa 

leimoineen Suomen aluekauppakamarista. Kauppakamarin antamassa alkuperäistodistuksessa 

tulee selvitä, että tavarat ovat EU-alkuperää. Venäjän hallituksella on myös lista maista, 

joissa sovelletaan kehitysmaaetuja. Bulgaria on yksi maa, joka löytyy listalta ja jolle Venäjä 

on myöntänyt kehitysmaaetua. Kehitysmaaedussa (tavarat, jotka ovat peräisin kehitysmaista) 

Venäjän Federaatio perii 75 % voimassa olevasta perustullista. Tullia ei peritä maalta, joka on 

selvästi vähiten kehittynyt. Näiden maiden tulee esittää tullissa GSP–alkuperäistodistus. 

Venäjän Federaatio ei anna kaikille kehitysmaiden tuotteille tullivapautta, vaan laatii 

erikseen listan tuotteista, joista saa tullivapauden ja erikseen listan tuotteista, joista on 

kuitenkin maksettava tullia. Venäjällä on myös sopimus erikseen IVY–maiden kanssa. Näiden 

maiden kanssa tehty sopimus määrittää sen, että Venäjän tulli ei peri kyseisistä maista 

tuotujen tavaroiden tullia lainkaan. Hallitus ei kuitenkaan kartoita erikseen IVY–maiden 

tavaroita. (Azeem 1999, 213 – 216.) 

 

4.4 Tullitariffi 

 

Tullitariffi vaihtelee myös tuotekohtaisesti. Tariffi voi olla 5 % - 30 % tullausarvosta. 

Jokaiselle tuotteelle on määritelty erikseen euromääräinen yksikkötulli. Venäjän Federaatio 

yrittää hyvin tarkasti pitää yllä tiukkoja sääntöjä kaikille tavaroille. SVKK suomensi 

aikaisemmin kaikki tullitariffien muutokset. Vuodesta 1997 SVKK lopetti tullitariffin 

suomentamisen, sillä Venäjän federaatio julkaisi tuolloin IVY–maiden kanssa tehdyn 

tullisopimuksen, joka sisälsi 600 A4–kokoista sivua. Laajuus oli sen verran suuri, että SVKK 

päätti olla enää suomentamatta tullitariffia. SVKK tiedottaa tullien muutoksista 

jäsentiedotteissaan. (Azeem 1999, 215 – 216.) 

 

5 Venäjän yritykset 
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Vuonna 1993 Venäjällä yksityistettiin yhteensä 42 924 venäläistä valtion ja kunnan omistamaa 

yritystä. Raportin antoi tilastokomitea nimeltään Goskomstat Rossiji ( ). 

Vuonna 1999 yrityksiä yksityistettiin ainoastaan 1536. Luvun romahtaminen johtui siitä, että 

monet työntekijät olivat aikoinaan tulleet työnantajansa osakkeenomistajiksi. Työnantajansa 

osakkeenomistajat myivät osuutensa johdolle. Näin olleen monet yritykset kuuluvat edelleen 

entiselle ja yhä toimivalle johdolle. 

”Koska Venäjällä harva yritys lähtee käymään läpi konkurssia tai virallista toiminnan 

lakkauttamista prosessin vaatiman byrokratian, ajan ja rahan vuoksi, on tilastoissa paljon 

yrityksiä, joilla ei todellisuudessa ole toimintaa.” (Perilä-Jankola 2001, 22 – 23.) 

 
            VAHVUUDET 

- Yrityksen 
perustaminen 

- 100 % yritystontin 
omistaminen 

- Kumpannuus 
- Yhteistyö 
- Erityistalousalueet ja 

niiden hyödyt 

              HEIKKOUDET 

- Epäselvät lait 
- Monimutkaisuus 
- Pitkät prosessit 

 

          MAHDOLLISUUDET 

- Liiketoiminnan 
laajentaminen 

- Tytäryrityksen 
perustaminen 

- Investointi 

                   UHAT 

- Korruptio 
- Asiakirjojen 

väärennökset 
- Petokset 

Taulukko 2: SWOT – analyysi Venäjän tarjoamista mahdollisuuksista suomalaisille yrityksille 

 

5.1 Venäläisten toimintatavat 

 

Ennen kuin harkitaan kaupankäyntiä venäläisten kanssa, on tiedettävä venäläisten 

luonteenpiirteet ja toimintatavat. Venäläiset haluavat, että heidän toimintatapoja tunnetaan 

mahdollisimman hyvin. Venäläiset toimintatavat perustuvat jo Neuvostoliiton aikoihin. Oy 

East European Law Ltd:n Toimitusjohtaja Matti Honkanen muistuttaa hyvin vanhasta 

sananlaskusta, joka kuuluu näin; ”Bumaga jest’ bumaja i praktika jest’ praktika /  

”. Tämä sananlasku tarkoittaa seuraavaa: paperi on 

paperia ja käytäntö käytäntöä. Venäläiset työntekijät eivät yleensä ota vastuuta tärkeimmistä 

päätöksistä. Venäläiset työntekijät vastaavat ainoastaan omasta toiminta-alueestaan eikä 

kenenkään muun. Työntekijät pyrkivät siirtämään vastuuasiat esimiehen päätettäväksi. 

Vastuunottamisen pelko johtuu väärien päätöksien tekemisestä, joka saattaa aiheuttaa 

yritykselle esim. tappiota. (Reinikainen 1997, 113 – 115.) 

 

5.2 Ulkomaisen yrityksen rekisteröinti Venäjällä 
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Ennen yrityksen rekisteröimistä Venäjällä, on noudatettava säädöksiä, jotka ovat Venäjän 

Federaation laatimia. Nämä säädökset ovat: 

 

1) Venäjän Federaation Siviililakikokoelma 

2) Laki yrityksistä ja yritystoiminnasta (kaksi voimassaolevaa artiklaa) 

3) Laki ulkomaisista investoinneista 

4) Venäjän Federaation Presidentin Ukaasi yritysten ja yrittäjien valtiollisen 

rekisteröinnin yksinkertaistamisesta (nro 1482/08.07.1994) ja 

5) Venäjän Federaation Hallituksen asetus valtiollisesta Talousministeriön yhteydessä 

toimivasta rekisteröintipalatsista (nro 655/06.06.1994) 

(Reinikainen 1997, 227 – 231.) 

 

Yrityksen rekisteröintimenettelyn säädöksiä pidetään hyvin ristiriitaisina. On havaittavissa, 

että laki sekä Presidentin Ukaasi (suom. Presidentin määräys) ovat eri aikoina kirjoitettuja, 

sillä yrityksen rekisteröimisen laissa on eroavaisuus. Laissa on kirjoitettu, että 

rekisteröintiaika on n. kuukausi, mutta Presidentin Ukaasissa sanotaan, että rekisteröintiaika 

on tasan kolme päivää. Tämän tapaisia virheitä on havaittavissa useita. Tämä voi johtua siitä, 

että Valtiollinen rekisteröintipalatsi sekä Moskovan kaupungin rekisteröintipalatsi eivät toimi 

lakien tai säädöksien mukaisesti.  (Reinikainen 1997, 227.) 

 

Vuonna 1995 on säädetty laki, jossa luki, että osakeyhtiön on maksettava 50 % 

peruspääomasta ennen yrityksen rekisteröintiä. Monet ovat pitäneet tätä menettelytapaa 

Venäjällä hyvin vastenmielisenä. Venäjän entinen presidentti Gorbatšov on pitänyt tätä 

menettelyä normaalina tapana osoittaa, että perustajalla on tarvittavat resurssit 

ylläpitääkseen yrityksensä. Siviilikokoelman mukaan rekisteröintiviranomainen ilmoittaa 

verottajalle uuden yrityksen verotarkastuksesta eikä perustaja. Rekisteröintiviranomaisella on 

täysi oikeus kieltäytyä rekisteröimästä yritystä. Tähän päätökseen vaikuttaa se, että 

perustaja on esimerkiksi toiminut laittomasti / hankkinut asiakirjat laittomasti tai hänen 

perustamismenettelynsä on ollut lainvastainen. Venäjällä on mahdollista saada väliaikainen 

rekisteröintitodistus, joka perustuu VSFNT:n Ministerineuvosto asetukseen (nro 

601/25.12.1990). Rekisteröintiviranomainen voi kieltäytyä antamasta tätä todistusta 

Moskovan kaupungin rekisteröintipalatsin lain nojalla. Perustajan on tuotava seuraavat 

dokumentit rekisteröintipalatsiin: 

 

1) Rekisteröintianomus 

2) Yhtiöjärjestys (osakeyhtiöiden osalta) 

3) Vahvistus siitä, että 50 % peruspääomasta on maksettu 

4) Kuitti valtiollisen rekisteröintimaksun suorittamisesta 
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Yrityksen rekisteröintiin kuluu noin 1-2 päivää ja yrityksen saattamiseen toimintavalmiiksi 

kuluu noin 2-4 viikkoa. Jotta yrityksen toimintavalmiiksi saattaminen onnistuu ilman 

ongelmia, kannattaa rekisteröinti tehdä seuraavissa paikoissa: Moskovan kaupungin 

rekisteröintipalatsissa, tilastohallinnossa, verottajalla ja rahastoissa. (Reinikainen 1997, 

228–232.) 

 

5.2.1 Tytäryrityksen perustaminen 

 

Riippuen yrityksestä on asiakirjoja, joita pitää esittää ennen yrityksen rekisteröimistä. Monille 

ulkomaalaisille koko prosessi saattaa olla hyvin stressaavaa ja sekava, sillä jos yritys edustaa 

tavaramerkkejä, asiakirjojen yhteydessä on näytettävä voimassaolevat sertifikaatit ja luvat. 

Tavaramerkkien hakeminen Venäjällä saattaa kestää jopa 1½ - 2 vuotta. (Lisenssit ja patentit 

2010.) 

 

Jos suomalainen perustaja haluaa avata tytäryhtiön Venäjällä, hänellä on velvollisuus laatia 

Suomessa seuraavat dokumentit: 

1) Pankin suosituskirje (kolmena alkuperäisenä kappaleena venäjän kielellä) 

2) Kaupparekisteriote (varmistus siitä, että on olemassa varsinainen yritys Suomessa / 

kolmena alkuperäisenä kappaleena venäjän kielellä) 

3) Perustajayhtiön hallituksen kokouksen päätös (kolmena eri kappaleena venäjän 

kielellä) 

4) Valtakirja yrityksen perustamisasiakirjojen allekirjoittajalle (yhtenä kappaleena 

venäjän kielellä) 

(Reinikainen 1997, 232.) 

 

Virallista kääntäjää kannattaa käyttää, koska Venäjän rekisteröintiviranomaisilla on erilaiset 

vaatimukset koskien asiakirjojen sisältöä, muotoa, määrää, alkuperäisyyttä ja kieltä. 

Jokaisessa asiakirjassa on oltava kirjoitettuna identtisesti sekä suomen- että venäjän kielellä 

ilman poikkeuksia. 

 

5.3 Sopimusoikeus 

 

Sopimukset ovat kaikki muodoltaan ja sisällöltään erilaisia. On olemassa sopimusoikeus, jossa 

määritellään sopimuksien sisältöä ja voimassaoloaikaa. Venäjällä on olemassa sopimusvapaus. 

Sopimusvapaus tarkoittaa sitä, että Venäjän Federaation kansalaisilla ja venäläisillä juridisilla 

henkilöillä on vapaus solmia mitä tahansa sopimuksia kenen tahansa kanssa. Sopimukset 

voivat olla joko suullisia tai kirjallisia. Niin kuin suomalaisetkin venäläiset kannattavat 

kirjallista sopimusta, jossa esiintyy päivämäärä, sopimuksesta sovitut asiat ja mielellään 

allekirjoituksen tilalla esiintyisi virallinen leima. Kauppasopimus ei tästä poikkea. Sekä 
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suomalainen että venäläinen voivat sopia keskenään kauppasopimuksen, jossa voi ilmetä ihan 

tavaraan ja sen myyntiin liittyvät ehdot. Sopimuksessa on kummankin osapuolen kuitenkin 

muistettava ottaa huomioon Siviilikokoelman 129. artiklan vaatimukset. Tavaran luovuttajalla 

on velvollisuus antaa tavaraansa liittyvät passit, sertifikaatit ja käyttöohjeet, mikäli 

sopimuksessa ei erikseen ole mainintaa näistä asioista. (Hultin, Honkanen & Juutilainen 1997, 

199 – 202.) 

 

Mikäli kyseessä on ulkomaankauppasopimus, jossa toimitetaan tavaraa Venäjän Federaatioon 

tullin kautta, tulliviranomaiset ja venäläiset pankit vaativat seuraavat kohdat, joiden pitäisi 

esiintyä kauppasopimuksessa: 

1) Sopimusosapuolet 

2) Sopimuksen kohde 

3) Toimitusehdot ja – aika 

4) Maksuehdot 

5) Sopimusosapuolten osoitteet ja pankkitilit  

(Reinikainen 1997, 202.) 

 

Jokaisessa sopimuksessa on aina umpeutumisaika määriteltynä erikseen. Se voi olla 

toistaiseksi voimassa oleva sopimus tai se voi olla tietyn ajan voimassa oleva sopimus, jonka 

jälkeen sopimus vaatii uutta käsittelyä (uuden voimassaolon myöntäminen). Venäjällä on tällä 

hetkellä yleinen sopimuksen vanhentumisaika, joka on kolme vuotta. Vanhentumisajan 

pidentäminen ei onnistu pelkästään ostajan ja myyjän välillä tehdyn sopimuksen perusteella, 

vaan vanhentumisajasta on erikseen ilmoitettava Venäjän federaation lainsäädäntöön. Jos 

sopimus muuttuu ja siihen tulee poikkeuksia, kuten omistajan vaihto tai kauppatavaran 

muutos, se ei vaikuta vanhentumisaikaan millään tavalla. 

 

Venäjällä voidaan mitätöidä kauppasopimus seuraavien asioiden vuoksi: 

1) Muodon vuoksi tehty kauppasopimus. 

2) Peitelty kauppasopimus. 

3) Oikeustoimikelvottoman kanssa tehty kauppasopimus. 

4) Juridisten henkilöiden kanssa tehty kauppasopimus, jos se on vastoin juridisen 

henkilön perustamisasiakirjoissa ilmenevää tarkoitusta tai juridiselta henkilöltä 

puuttuu vaadittava toimilupa eli lisenssi. (Reinikainen 1997, 203-205.) 

 

Venäjällä saa luotettavaa tietoa Venäjän federation Kauppa- ja Teollisuuskamarista (TTP – 

Targovo Promyshlennaya palata / ). Kamari on jäsenenä 

Suomessa sijaitsevassa Suomalais- Venäläisessä Kauppakamarissa (SVKK) ja sen takia tämä 

kamari on yksi luotettavista kamareista. Tämä edustusto toimii sekä Pietarissa että 

Moskovassa. SVKK on ainoasta edustusto, jossa julkaistaan sekä venäjän että suomen kielellä. 
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SVKK on myös ainoa sivusto, joka päivittää uudet tiedot jaksotetusti. (Reinikainen 1997, 23 – 

24.) 

 

 

 

 

6 Raja-asematoiminnot Suomen ja Venäjän välillä 

 

Venäläinen tulli ja tullaus ovat monille suomalaisille prosessi, joka aiheuttaa päänvaivaa. 

Kyse on siitä, että jokaisesta kauppa- tai myyntitavarasta pitää olla mukana erilliset 

sertifikaatit ja lupapaperit. Ulkomaankauppasopimus on näytettävä. Monet yrittäjät ovat 

turhautuneet erilaisiin vaihtuviin käytäntöihin ja tuplarahastuksiin.  

 

Venäjän raja-asemien toiminta ja tullausprosessi ovat hyvin hitaita. Tämä ilmenee lukuisien 

kuorma-autojen jonoista rajoilla. Raja-asemien toimintojen tehostamiseksi on kehitettävä 

tullitoimintoja, kuten esimerkiksi asiakirjojen yhdistäminen, tullien välinen tiedonsiirto ja 

tietojen saaminen rajalla etukäteen. Nämä ovat yhteisiä kehityshankkeita. Venäjän tullissa on 

vielä kolme neljä vuotta sitten käytetty manuaalista tapaa asiakirjojen hoitamisessa. Tällä 

hetkellä tullissa on käytössä tietokoneet, jotka helpottavat työskentelyä. 

 

Tulliselvitys on aina tehtävä silloin, kun saapuu Venäjän rajalle. Tulliselvityksessä on 

täytettävä tulliselvityskaavake, jossa selviää onko mitään tullattavaa. Mikäli rajan ylittäjällä 

ei ole mitään tullattavaa, hänen ei tarvitse erikseen täyttää kohtia, jossa pyydetään 

mainitsemaan tullausta koskevat tavarat. Tulliselvityskaavakkeita saa rajalla. Kaavakkeet on 

täytettävä heti rajalla. Tulliselvityskaavakkeita saa matkatoimistosta viisumin hakemisen 

yhteydessä. (Tiri 2007, 157.) 

 

Tullattavat tavarat, joista on ilmoitettava tullille: 

1) Tavarat, joiden arvo ylittää 65.000 ruplaa tai 35 kg. 

2) Ulosvietävä ulkomaanvaluutta, jos sen arvo ylittää 3.000 USD ($). 

3) Ulkomaiset arvopaperit. 

4) Korut ja muut jalometalliesineet. 

5) Aseet, ammukset ja räjähdysaineet. 

6) Narkoottiset ja myrkylliset aineet ja jotkut lääkkeet. 

7) Ulosvietävät kulttuuriesineet (mm. vanhat ja arvokkaat ikonit). 

8) Radioaktiiviset aineet. 

9) Uhanalaiset kasvit ja eläimet, niiden osat ja niistä saatavat tuotteet. 

10) Radioelektroniset laitteet, pl. kaksi GSM-laitetta matkustajaa kohti. 

11) Painotuotteet, elokuva-, valokuva-, ja videomateriaali, jossa on valtiosalaisuuksia. 
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12) intellektuaalinen omaisuus, jota voidaan käyttää massatuhoaseen kehittelyyn. 

13) Sotatarvikkeet.  

 

Tulliselvityslomakkeen yhteydessä (jos rajaa ylitetään autolla) matkustajan on täytettävä 

ja jätettävä auton takaisinvientisitoumus, josta jätetään yksi kopio tullille Venäjälle 

mentäessä ja toinen on palautettava tullille Suomeen takaisin tultaessa. 

Takaisinvientivelvoite myönnetään yleensä enintään puoleksi vuodeksi (tapauksissa 

huomioidaan viisumin voimassaoloaikaa). Erilliset tapaukset ovat matkustajan 

kaksoiskansalaisuus, jossa ei ole viisumin voimassaoloaikaa, vaan passin voimassaoloaika. 

(Tiri 2007, 157 – 158.) 

 

6.1 Tullit ja verot 

 

Tulliverot poikkeavat Venäjän tavallisista veroista ja määräytyvät sen mukaan, paljonko 

tavaraa rajan yli yritetään tuoda. Kun tavaraa yritetään tuoda rajan yli, on suoritettava tulli 

ja tullausmaksut (ALV 20 %). Vuonna 1998 Venäjällä on ollut käytössä kolme prosentin 

lisätulli, joka on nyt tällä hetkellä poistettu kaikilta Venäjän rajoilta. Kuten Englannissa, 

Suomessa ja muissa Euroopan maissa, Venäjällä käytetään Incoterms–toimitusehtoja. 

Venäläisille ei kuitenkaan kannata edes tutustumistarjouksena ehdottaa Incotermsien 

käyttöä, koska ulkomainen yhtiö ei voi itse missään tapauksessa toimia tuojana kuin vain 

välikäsien kautta. (Tiri 2007, 205.) 

 

Ennen kuin kaupan osapuolet laativat sopimuksen tavaroiden viennistä ja tuonnista, heidän on 

ensin sovittava, kuka on vastuussa sekä tulleista että veroista (tästä osapuolet voivat 

suullisesti sopia, mutta heidän on siis tiedettävä että suullinen sopimus ei päde tullissa ja että 

henkilö, joka on vastuussa tulleista sekä veroista määräytyy ainoastaan lainsäädännön 

perusteella). Mikäli sopimuksessa mainitaan toisen osapuolen hoitavan tullin ja verotuksen ja 

lainsäädäntö määrittää toisen osapuolen, sopimus on siltä osin mitätön. Sopimukseen on 

mahdollista laittaa henkilö, joka on vastuussa erikseen verojen korvausvastuista. Mikäli 

sellainen osa sopimuksesta löytyy, se on täysin pätevä. Venäläisten toimitusehdoissa 

määräytyy ainoastaan tavaran hallinnan siirtyminen myyjältä ostajalle. Sopimuksessa on hyvä 

mainita, missä ja miten siirtyminen tapahtuu. Jokaisessa tuotteessa, joka tuodaan Venäjälle, 

on oltava OKPO–koodi, joka on tullauskoodi. Tämä koodi on vain ja ainoastaan Venäjällä 

rekisteröidyllä yhtiöillä. Kuten Suomen LY–tunnus, OKPO–koodin saa siinä vaiheessa, kun yritys 

rekisteröidään yhtiötä perustamisvaiheessa. (Azeem 1999, 176.) 

 

7 Asiakirjat 
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Mikäli tavaraa tuodaan tullattavaksi jollain kuljetusvälineellä, on oltava mukana Rahtikirja. 

Tämä määräytyy sen mukaan mistä kuljetusvälineestä on kyse. Yleensä tavaroita kuljetetaan 

tullin läpi kuorma-autolla. Kuorma-auton kuljettajalla on tällöin oltava mukana CMR–

rahtikirja. CMR–rahtikirja on tarkoitettu ainoastaan kuorma-autoille eikä se käy tavalliselle 

henkilöautolle rahtikirjaksi. CMR–rahtikirjan mallikappale löytyy viimeisillä sivuilla liitteenä 

(liitenumero 1). Rahtikirjassa on otettava huomioon seuraavat asiat: osoitteet, yhteystiedot, 

arvonlisäverokustannukset (lähettäjän, kuljettajan sekä vastaanottajan tiedot) sekä kuorma-

auton sisältö on myös mainittava rahtikirjassa, mm. kollien lukumäärä ja bruttopaino. 

Venäläisessä tullissa on käytössä kuorma–auton punnitsija. Tämän välityksellä tullissa saadaan 

selville kuorma-auton todellinen paino. Jos todellinen paino ei vastaa rahtikirjan painoa, tulli 

perii ylipainosakot. (Tiri 2007, 148 – 150.) 

 

TIR–Carnét–asiakirja on asiakirja, josta selviää tieto tullimaksujen maksamisesta. Tullissa 

käydään TIR–passitusmenettelyssä, jonka tarkoitus on varmistaa tavaroiden keskeytyksetön 

liikkuminen kuljetusreittiä pitkin, jos kyseinen maa on yleissopimukseen liittyneissä 

jäsenmaissa. (tulli 2011.) TIR-Carnét-asiakirjan voi hankkia Suomen Kuljetus ja Logistiikka 

ry.stä (SKAL). Pitää myös ottaa huomioon se, että TIR-Carnét–asiakirjaa ei voi millään tavalla 

käyttää passituskäytännön mukaisesti. Internetistä löytyy Tullin sivuilta tietoa, miten TIR-

Carnét-asiakirja täytetään oikein. TIR-Carnét–asiakirja helpottaa tullissa tarkastusta ja 

rajanylitystä, sillä kuorma-auto sinetöidään lähtötullissa ja se avataan vasta määränpäässä. 

Venäjän tulli saattaa avata kuorma-auton sinetit, mikäli epäilee asiakirjan väärennöstä.  

 

Alkuperätodistus. Alkuperätodistus ei ole pakollinen todistus, jota pitäisi näyttää tullissa. 

Alkuperätodistus on todistus siitä, mistä tuotteet ovat peräisin. Venäjän Federaatio on 

solminut tiettyjen maiden kanssa sopimuksen, ettei maiden tuotteista peritä tullimaksuja. 

Alkuperäistodistuksen vahvistaa yleensä alueellinen kauppakamari. (Tiri 2007, 149.) 

 

7.1 Lisenssit 

 

Lisenssi on oikeudellisen opin (immateriaalioikeus) mukaan ohjelmiston, ohjelman tai 

tuotteen yksityiseen käyttöön oikeuttava sopimus. Mikäli suomalainen yritys haluaa 

rekisteröidä toimintansa Venäjän Federaation alueella, yrityksen on haettava lisenssi 

toiminnalleen. Lisenssin voi hankkia monella tavalla. Yksi helpoimmista tavoista on 

rekisteröityä verotarkastuksessa ja muissa asiaankuuluvissa elimissä Venäjällä. Toinen helppo 

tapa hankkia luotettavasti lisenssi on ottaa yhteyttä SonnSe Oy yritykseen, joka hoitaa 

kätevästi asiakkaalle lisenssiluvan ja tarvittaessa patentin. Mikäli yrityksellä on olemassa 

tytäryhtiöitä eri osa-alueilla Venäjällä yritys saa lisenssikopioita, joihin on merkitty erikseen 

jokaisen yrityksen sijainti. Mikäli yritys sulkeutuu, lisenssin purkamisesta ei tarvitse erikseen 

ilmoittaa, koska lisenssi sulkeutuu siitä päivästä kun yritys on sulkeutunut. Lisenssihaltija voi 
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halutessaan lakkauttaa lisenssin. Lisenssi voidaan lakkauttaa, jos lisenssissä havaitaan 

totuudenvastaisia tietoja. Nämä tiedot saattavat olla esimerkiksi petoksen merkkejä tai yritys 

tuottaa eri palvelua kuin mitä lisenssissä on alun perin mainittu. Lisenssi on mahdollista 

lakkauttaa siinä yhteydessä, jos lisenssihaltija ei täytä valtion viranomaisten asettamia 

lisenssimääräyksiä. (Reinikainen 1997, 258 – 259.) 

 

Lisenssi on voimassa yleensä kolme vuotta. Mikäli yritys tarvitsee lisenssin lyhyemmäksi 

ajaksi, yritykselle voidaan myöntää lyhyempi lisenssiaika. Lisenssin hankkiminen pidemmäksi 

ajaksi ei ole mahdollista vaan se on itse uudestaan hankittava. Lisenssi on yrityskohtainen ja 

sen takia on ehdottomasti kielletty luovuttamasta lisenssi kolmannelle osapuolelle.  

Lisenssissä pitää olla mainittuna seuraavat asiat: 

1) Lisenssin myöntävä viranomainen 

2) Lisenssin saajan juridinen osoite 

3) Toimialat, joille lisenssi myönnetään 

4) Lisenssin voimassaoloaika 

5) Toimintaehdot kyseisellä toimialalla 

6) Lisenssin rekisteröintinumero (toisin sanoen lisenssinumero / sarjanumero) 

(Reinikainen 1997, 260.) 

 

Mikäli suomalainen emoyritys tuottaa toisenlaista palvelua kuin tytäryhtiö, ei sama lisenssi 

yrityksille käy. Esimerkiksi jos emoyritys tuottaa rakennuspalvelua ja tytäryhtiö sähköä, 

lisensseissä on oltava maininta yritysten sijainnista ja yhtiöiden toimialoista. Jokainen 

toimiala vaatii eri lisenssin. Lisenssi on hyvin tärkeä myös yrityksen verotuksen kannalta, sillä 

verottaja voi pyytää veron tarkistusta varten yrityksen lisenssin. Mikäli lisenssinhaltija epäilee 

lisenssinsä aitoutta, hänen on otettava itse yhteyttä paikallisiin lisenssiviranomaisiin. 

Moskovassa toimii Masstroilizentsija ja Pietarissa toimii Federalnyj Lizensirovannyi Tsentr pri 

Minstroie. (Reinikainen 1997, 263 – 264.) 

 

7.2 Sertifikaatit 

 

”Suomen Vahvimmat – sertifikaatti on merkki siitä, että yrityksesi on luotettava 

yhteisökumppani – nyt ja tulevaisuudessa. Samalla se viestii henkilöstöllesi yrityksen 

taloudellisesta vakaudesta, ja nostaa yrityksesi imagoa myös työnantajana.” (Asiakastieto 

2011.) 

 

Sertifikaatti on asiakirja, joka todistaa tuotteen / yrityksen varmaa toimintaa. Asiakirja on 

todiste siitä, että yritys on varmasti olemassa tai tuote on varmasti se mitä yritys mainostaa / 

myy. Sertifikaatin on hankittava Venäjällä ennen markkinoille astumista. Mikäli tuote ei vaadi 

minkäänlaista sertifikaatin omistamista, sertifikaattia ei ole pakko hankkia. Sertifikaatti on 
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hankittava, mikäli Venäjän Federaation määräykset ja standardit sitä vaativat. Sertifikaatti 

on hyvä omistaa myös senkin kannalta, että se saattaa kertoa toiselle osapuolelle 

luotettavuudesta. Toisaalta vapaaehtoisen sertifikaatin omistamista pidetään 

markkinointikeinona, joka antaa ostopuolelle varmuuden siitä, että kaupanteko on turvallista 

ja taattua. (Lehto 1998, 72 – 74.) 

 

Kun tavaraa tuodaan Venäjälle, voivat pakolliseen sertifiointiin osallistuvia tahoja olla: 

1) Venäjän federaation standardisoinnin, metrologian ja sertifioinnin komitea 

Gosstandard 

2) Gosstandartin akkreditoima (hyväksymä) sertifiointielin, yleisimmin Gosstandardin 

omat sertifiointikeskukset tai ulkomaille SGS, joka on saanut Gosstandardilta 

sertifiointivaltuudet  

3) Gosstandardin hyväksymä testauslaboratorio Venäjällä tai ulkomailla 

(Lehto 1998, 73.) 

 

Www.gost-r.fi – sivulta löytyy hyvin selkeää tietoa sertifikaateista, joita Venäjällä pyydetään. 

Sivulta löytyy tietoa tärkeimmistä sertifikaateista sekä niiden hankkimisesta. Sivu päivittää 

tietonsa sen mukaan kun muutoksia sertifiointiin tai Venäjän federaation lakiin tulee. 

Esimerkiksi entinen Gosstandard nykyisin tunnetaan nimeltä Rostekhregulirovanie. Sivu myös 

määrittää, mitkä sertifikaatit on näytettävä Venäjän tullissa. Nämä asiakirjat ovat mm. GOST 

R-sarjatuotesertifikaatti, GOST R-eräsertifikaatti ja sopimuskohtainen eräsertifikaatti, 

Sanitaaris – Epidemiologinen lausunto, hygienialausunto, hygieniatodistus, 

hygieniasertifikaatti, tullikirjeet sekä deklaraatiot. Sivulta löytyy tarvittavat tiedot 

sertifikaatin voimassaoloajasta ja kuinka sertifikaatin voi uusia. Luotettavaa tietoa voi saada 

Venäjän Gosstandardilta (nyk. Rostekhregulirovanie) pääkonttorissa, joka sijaitsee 

Moskovassa. Luotettavaa tietoa saa Standardy i kachestvo–lehden liitteestä (  

). Lehdessä julkaistaan säännöllisesti tietoa. Suomessa luotettavaa tietoa antaa 

Suomalais- Venäläinen kauppakamari. 

 

7.3 Kuljetusluvat 

 

Kuljetuslupa ei ole sertifikaatti. Kuljetuslupa on hankittava jokaisen, joka aikoo ylittää 

Venäjän rajan lastin kanssa. Kuljetuslupaa pidetään asiakirjana. Suomessa lastinkuljettajalle 

myöntää kuljetusluvan SKAL, joka on Suomen kuorma-auton liitto. Kuljetusluvan voi myöntää 

Suomen Liikenteen turvallisuusvirasto, joka sijaitsee hakaniemenrannalla 

(Ajoneuvohallintokeskus AKE). Kyseinen yritys antaa mm. merikulku-, rautatie- sekä 

ilmailulupia. Tämän yrityksen myöntämät luvat ovat maksullisia. Mikäli kuorma-auton paino, 

pituus ja korkeus ylittävät Venäjän viranomaisten määrittämät rajat, kuorma-auton 

kuljettajalla on oltava mukana ylipainolupa. Venäjällä ja Suomessa on erilaiset määräykset 
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kuorma-auton painoon, pituuteen ja korkeuteen, ja näin olleen Suomesta tulleen kuorma-

auton paino, korkeus ja pituus lasketaan Suomen mitta- ja painosäännösten mukaan. Venäjän 

federaatio kuitenkin vaatii Venäjän teillä liikkuvilta kuorma-autoilta ylimittaluvan. Lupa on 

maksullinen. (Lehto 1998, 159–161.) 

 

8 Yhteenveto 

 

Venäjän tarjoamat mahdollisuudet suomalaisille yrityksille Venäjän markkinoilla ovat suuret. 

Venäjän markkinat kasvavat joka päivä. Vienti- ja tuontimarkkinat ovat yleistyneet varsinkin 

ulkomaisten yritysten keskuudessa. Venäjän markkinoilla toimii tällä hetkellä neljä 

tuotekehityksen, kaksi teollisuuden sekä seitsemän turismin erityistalousaluetta. Nämä 

erityistalousalueet houkuttelevat entistä enemmän suomalaisia yrittäjiä ja investoijia. 

Venäjän markkinat ovat suuret ja tilaa kasvaville yrityksille on paljon. Lakien monimutkaisuus 

ja epäselvyys uusien yritysten rekisteröimisessä tuo loppujen lopuksi kevennystä yrittäjille. 

Venäjällä on tällä hetkellä kymmenen teollisuusyritystä, jotka ovat investoineet toimintaan 

yli 200 miljoonaa euroa. Venäjän markkinat ja nopea talouskasvu (mm. teollisuusalueella) 

asettavat mahdollisuuksia ja haasteita suomalaisille yrittäjille. Venäjän federaatio investoi 

vuonna 2010 mennessä teollisuusalueeseen n. 400 – 500 miljoonaa euroa. Investoinnin 

tarkoituksensa oli tuoda Venäjän markkinoille ainakin 200 uutta yritystä. (Julkaisurekisteri 

2005.) 

 

Laaja osa suomalaisista yrittäjistä jättää hyödyntämättä Venäjän markkinoita kokonaan 

korruption, petoksen tai byrokratian takia, ja tästä johtuen Suomesta Venäjälle tehtyjä 

investointeja ovat olleet vähäisiä. ”Huolellinen valmistelu ja taustatyö ovat menestyksen 

edellytyksiä. Lisäksi yritysten johdon henkilökohtainen sitoutuminen tarvitaan. Kun asiat 

tehdään huolellisesti, käyttäen asiantuntijoiden apua, voi Venäjällä toimia läpinäkyvästi ja 

laillisesti. Byrokratian jokainen yritys kohtaa jossain määrin, mutta erimerkiksi korruption 

yritys voi välttää tekemällä kaiken pilkuilleen oikein. Tällä hetkellä markkinoita jaetaan, ja 

aggressiiviset, proaktiiviset yritykset korjaavat tuotot. Suomalaisten yritysten kannattaa 

edelleenkin harkita Venäjää vakavasti otettavana investointikohteena.” (Kokkonen 2010.) 

 

Venäjän eritystalousalueet voivat koitua Suomelle kohtalokkaaksi, mikäli Venäjän 

erityistalousalueelle syntyy kilpailukykyisiä yrityksiä. Uhkaa lieventää se, että Venäjän 

markkinoilla on tällä hetkellä runsaasti vapaana olevia tiloja. Tällä hetkellä ulkomaiset 

investoijat, jotka perustava yrityksiä Venäjän markkinoille, suuntautuvat enimmäkseen 

sisämarkkinoihin. Vaikka Venäjän talous sekä markkinat ovat selvässä nousussa, Venäjä kaipaa 

suuria muutoksia federaation sekä presidentin asettamiin ulkomaankauppalakeihin. 

Epäselvyyksillä on suuri vaikutus ulkomaankauppaan ja investointiin. 
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8.1 Vienti ja tärkeimmät huomioon otettavat asiakirjat 

 

Venäjä kuluttaa joka vuosi rahaa ulkomaalaisten tuotteiden ostamiseen, joten vienti 

Venäjälle on kannattavaa. Venäjän suurkaupungit Moskova ja Pietari yrittävät houkutella 

ulkomaisia investoijia ja suomalaisia yrityksiä suurilla tukkuyrityksillä. Tukkuyritykset vetävät 

puoleensa suuria rekkamääriä, jotka tuovat maahan tavaraa kerralla. 

Venäjällä tärkeimmät asiakirjat vaaditaan jo tullausprosessissa, sillä tavaraa viedään 

Venäjälle useimmiten kuorma-autoilla. Vaikka Venäjän tulli on ottanut muutama vuosi sitten 

käyttöönsä tietokoneita, Suomen sekä Venäjän tullin välinen viestintä ei ole parantunut. 

Tullissa edelleen näkyvät suuret kuorma-autojen jonot. Tietokoneet voivat tulevaisuudessa 

esimerkiksi helpottaa tullin toimintaa, jos SKAL lähettäisi hyväksytyt asiakirjat suoraan tullin 

tietokonejärjestelmään. Tällöin lähtötullissa sinetöidyt lastit saataisiin nopeasti tullattua. 

Alhaalla on taulukko, josta löytyy tärkeimmät asiakirjat, asiakirjojen mahdolliset hinnat sekä 

saatavuus. 

 

  

                      ASIAKIRJA       MISTÄ KYSEISEN ASIAKIRJAN SAA 

 

CMR – Rahtikirja. Oltava jokaisella 
kuorma-auton kuljettajalla 
 

 

TIR – Carnét. Selvitys tullimaksujen 
perusosista / TIR-passitusmenettely 
 

Alkuperäistodistus 
 

 

Lisenssit sekä patentit. Ohjelmiston tai 
tuotteen yksityiseen käyttöön oikeuttava 
sopimus 
 

Sertifikaatit. Asiakirja, joka todistaa 
tuotteen / yrityksen varmaa toimintaa 
 

Kuljetuslupa 

 

 

Ylipainolupa 

 
SKAL – Suomen kuljetus ja logistiikka ry. 
Asiakirjan perushinta on n. 0,55 – 1,20€ 
(riippuen kpl määrästä) 
 
 
SKAL – Suomen kuljetus ja logistiikka ry. 
Asiakirja koostuu 4-20 sisälehdestä ja 
kantakappaleesta. Ei hintatietoja 
 
Asiakirjan myöntää Respectsbp – 
Autoliikenteen palvelujen 
sertifiointikeskus RESPEKT 
 
Lisenssit sekä patentit myöntää SonnSe 
Oy. Yritys perustettiin vasta v. 2009 
 
Sertifikaatit myöntää CTCR Oy 
(Sertification Center) sekä Sonnse Oy 
 
Luvan myöntää TraFi (AKE) – Liikenteen 
turvallisuusvirasto. Asiakirjan hinta: 30€. 
Luvan myöntää myös SKAL. Asiakirjan 
hinta: 0€ 
 

Luvan myöntää SKAL – Suomen kuljetus 
ja logistiikka Oy 

 

Taulukko 3: Tärkeimmät asiakirjat ja mistä kyseiset asiakirjat saa. 
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9 Oman oppimisen reflektointi 

 

Opinnäytetyön tekeminen antoi mahdollisuuden oppia uutta. Projekti on ollut hyvin 

mielenkiintoinen ja antoi uusia näkökulmia laista, asiakirjoista, yrityksistä ja investoimisesta. 

Monet asiat ovat olleet jo ennestään tiedossa / tuttuja, sillä suomalais- venäläisenä 

kansalaisena matkustan Suomen sekä Venäjän välillä usein. Työn tuloksena sain 

kokonaiskuvan, jonka pohjalta suomalaiset yritykset voivat suunnitella laajentumista Venäjän 

markkinoille. Yrittäjä pystyy arvioimaan, millaisia resursseja vienti tai yrityksen perustaminen 

Venäjälle vaatii. Selvitykseni pohjalta sain myös itse arvokasta tietoa: mitkä taustatyöt pitää 

tehdä (mitkä sertifikaatit ja sopimukset pitää hankkia sekä millaisia huolinta-asiakirjoja 

vaaditaan). Toivon, että opinnäytetyö on hyödyllinen myös kaikille lukijoille. Kehitykseni työn 

ohella on ollut huomattavan suuri ja voin käyttää tietojani siirtyessäni Venäjän markkinoille 

tulevaisuudessa. 
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