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1 JOHDANTO 

 
Neuvostoliiton ja Suomen välisen clearing-kaupan päättyminen yhdessä muiden 

tekijöiden kanssa johti suomalaisen yrityselämän tilapäiseen notkahdukseen 1990-

luvun alussa. Tiettyjen vahvojen yritysten ja toimialojen perässä elinkeinoelämä pääsi 

1990-luvun loppupuoliskolla kuitenkin uuteen nousuun, ja 2000-luvulle tultaessa 

erityisesti elektroniikkateollisuus mahdollisti joko suoraan tai välillisesti myös monien 

pienyritysten toiminnan jatkuvuuden. Markkinoiden täyttyminen ja myös 

suuryritysten tuotannon uudelleenjärjestelyt ovat kuitenkin pakottaneet monet 

pienyritykset pohtimaan toimintaansa uudelleen: miten tulevaisuudessa taata 

liiketoiminnan kasvu tai edes jatkuvuus markkinoilla, joilla kilpailutilanne on jo 

saturaatiopisteessään? 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä asioita yrityksen on otettava 

huomioon aloittaessaan vientiä Venäjälle ja voiko Venäjällä yrittäminen olla 

taloudellisesti kannattavaa pienen budjetin toimijalle. 

 

Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista tutkimusta, jonka tutkimusaineisto 

on kerätty teemahaastatteluin. Teemat perustuvat tutkimuksen teoriaosioon, joka on 

koottu tutkimalla pääosin vientikaupan alan kirjallisuutta. Kirjallisissa lähteissä on 

pyritty välttämään yli 10 vuotta vanhoja teoksia johtuen siitä, että 1990-luvun 

loppupuolen jälkeen Venäjän taloudessa on ehtinyt tapahtua hyvin paljon – 

unohtamatta myöskään kotimaassamme läpikäytyjä muutoksia. 

 

Haastateltavat ovat vientikauppaa harjoittavia yrittäjiä tai yritysten avainhenkilöitä tai 

toimivat Venäjän vientikaupan asiantuntijatehtävissä julkisella sektorilla. Kaikissa 

haastatteluissa on pyritty löytämään vastaukset tiettyihin kysymyksiin jokaisen 

yrityksen kohdalta, mutta osin on haastateltavan annettu kertoa vapaasti myös omia 

näkemyksiään koskien vientikauppaa Venäjälle. Tällä on pyritty löytämään toisaalta 

yhtäläisyyksiä, toisaalta eroavaisuuksia toimintatavoissa ja kokemuksissa eri yritysten 

välillä. Näiden vastausten pohjalta on pyritty tekemään johtopäätöksiä tavoista, joilla 

pienyritys voi päästä Venäjän markkinoille ja myös pärjätä siellä. 
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Aiheesta on aiemminkin tehty opinnäytetöitä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. 

Kuitenkin aiemmin tehtyjen opinnäytetöiden lähestymistavat aiheeseen eroavat tämän 

tutkimuksen lähestymistavasta siinä määrin, että liikaa päällekkäisyyttä tutkimuksessa 

ei esiinny. Lisäksi edelliset tutkimukset aiheesta ovat 2000-luvun alkupuolelta, joten 

siltä osin tätä tutkimusta voidaan pitää jopa jonkin asteisena seurantatutkimuksena. 
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2 HAASTATELTAVIEN ESITTELY 

 

Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, joilla on kosketus Venäjänkauppaan joko 

työtehtävien tai oman yrityksen kautta. 

 

Vastaaja A 

 

Vastaaja A on toiminut vuosina 1970–1991 Neuvostoliiton ja Suomen välisessä 

kaupassa eri yrityksissä muun muassa vientisihteerin ja vientipäällikön tehtävissä. 

Vuosina 1991–2007 hän johti omaa yritystä, joka tarjosi erilaisia vientikaupan 

konsultointi- ja tukipalveluja. Auttaessaan lukuisia yrityksiä operoimaan Venäjällä A 

on saanut vahvan näkemyksen siitä, kuinka yritykset vientiä aloittaessaan toimivat ja 

millaisia haasteita ne kohtaavat. 

 

Vastaaja B 

 

Vastaaja B toimii julkisen yrityspalveluja tarjoavan yrityksen Venäjänkaupan 

asiantuntijana ja koordinaattorina. Kuten vastaaja A, myös B on auttanut useita 

yrityksiä aloittamaan Venäjälle suuntautuvat vientitoimet. 

 

Vastaaja C 

 

Vastaaja C on toiminut yrittäjänä vuodesta 1976. Yrityksissään hän on harjoittanut 

tuontikauppaa Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta 1980-luvulta lähtien ja 

vientikauppaa 1990-luvun puolivälistä Viroon, Latviaan ja satunnaisesti myös muualle 

maailmaan. Vientitoiminnan Venäjälle nykyinen yritys aloitti vuonna 2004, mitä 

edelsi noin vuoden pituinen yhteydenpito paikallisiin kontakteihin. 

 

Vastaaja D 

 

Vastaaja D työskentelee johtavassa asemassa suomalaisessa tilauskirjapainossa. Yritys 

on toiminut nykymuodossaan vuodesta 2004 ja sen päävientikohdemaa on Venäjä. 

Yrityksen liikevaihdosta n. 15 % tulee Venäjältä. 

 



 6 

Vastaaja E 

 

Vastaaja E on työskennellyt vientitehtävissä vuodesta 1993 ja Venäjän kaupassa n. 10 

vuotta. Nykyinen toiminimi, joka harjoittaa teknistä tukkukauppaa, on perustettu 

vuonna 2004. Suurin osa liikevaihdosta tulee yhdeltä venäläiseltä asiakkaalta, ja 

satunnaisesti on myös muita kauppoja Suomessa. Yritys on vastaaja E:lle tällä hetkellä 

sivutoimi sillä hän hoitaa kokopäivätoimisesti toisen yrityksen Suomen toimintoja. 
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3 TOIMEKSIANTAJA 

 

Tutkimuksen toimeksiantaja on hämeenlinnalainen OK Rakentajapalvelu Oy. 

Yrityksen liiketoiminta käsittää erilaiset rakennusalan konsultointipalvelut pienten 

saneerausten suunnittelusta aina kokonaisten rakennushankkeiden toteutuksiin. Yritys 

on tähän asti ollut ainoastaan sivutoimi yrittäjälleen, mutta viime aikoina toiminnan 

laajentamista ja vakinaistamista on harkittu vakavasti, missä yhteydessä myös 

vientitoiminnan aloittaminen on noussut esiin. Viime aikoina ulkomaankauppa 

Venäjälle on saanut paljon julkisuutta ja Venäjän rakennusalan vahva kasvu 

kiinnostaa mahdollisuutena myös OK Rakentajapalvelu Oy:n yrittäjää. 

 

Tähän asti pääosin palveluja markkinoineena yrityksenä OK Rakentajapalvelu Oy on 

erityisesti kiinnostunut aineettomien hyödykkeiden kaupasta Venäjällä. Yrittäjä 

uskoo, että vähän pääomia sitovana palvelujen myynti olisi helpoin tapa aloittaa 

vientitoiminta. Toisaalta, kuten edellä mainittiin, on toimintaa tarkoitus laajentaa, 

joten yksi keino tähän on palvelujen täydentäminen materiaalikaupan avulla: ilman 

tarvikkeita ja työvälineitähän ei voida rakentaa. Yrittäjän kokemuksen ja kontaktien 

avulla palveluasiakkaalle olisi mahdollista tarjota oikeat, laadukkaat materiaalit ja 

työvälineet projektin jokaiseen vaiheeseen. 

 

Tämän opinnäytetyön kautta yrittäjä toivoo saavansa selville muiden pienyrittäjien 

kokemuksia liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta Venäjällä. 
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4 TARVEKARTOITUS 

 

4.1 Tarve vientitoiminnan aloittamiselle 

 

Yrityksillä on useita eri syitä aloittaa vientitoiminta. Edullisemmat 

työvoimakustannukset ja raaka-aineet, korkeampi teknologia, kylläiset ja/tai pienet 

kotimarkkinat ja esimerkiksi yrityksen imagoon vaikuttaminen ovat motiiveja 

yritykselle aloittaa vientiponnistelut (Sutinen 1996, 13–20). Vientioppaassa (2003, 9-

10) listataan seuraavanlaisia syitä vientitoiminnan aloittamiselle: 

 

- kasvuhalukkuus 

- riittämätön kotimainen kysyntä 

- kilpailukyvyn säilyttäminen tai parantaminen 

- ylimääräisen kapasiteetin hyödyntäminen. 

 

Kaikille syille yhteistä kuitenkin on, että ne ovat jollakin muotoa kytköksissä 

yrityksen taloudellisen tilanteen ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, 

pelastamiseen tai kohentamiseen. (Kekki 2008; Vientiopas 2003, 9.) 

 

Vastaaja A:n mukaan suomalaiset yritykset hakevat pääosin lisää kasvua aloittaessaan 

viennin Venäjälle. Venäläisillä markkinoilla nähdään runsaasti vapaata potentiaalia ja 

riskejä ollaan valmiita ottamaan, koska tuotto-odotukset ovat korkealla. Nykyisin 

vientikaupalla paikataan myös hyvin usein vajaata toiminta-astetta. Vastaaja B on sitä 

mieltä, että yleisimmin Venäjänkauppaa aloittava yritys kokee kotimarkkinat 

kylläisiksi tai hiipuviksi, jolloin vientitoiminta on jopa pakollista yrityksen 

selviytymisen kannalta. Venäläiset markkinat koetaan myös B:n mukaan kasvaviksi ja 

fyysisesti läheisiksi, jolloin yrityksen on helppo hakea kasvua sieltä. Sekä A että B 

ovat sitä mieltä, että kilpailijoiden vientitoimintaa Venäjälle ei koeta suomalaisissa 

yrityksissä syyksi aloittaa vientiä, mutta B myöntää, että se herättää kiinnostusta 

Venäjää kohtaan vientiä ajatellen. A:n mukaan yhteisyritysten kautta saadaan 

toisinaan alkuinnostus Venäjänvientiin. 
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Vastaaja C kertoo päättäneensä aloittaa Venäjänviennin 2000-luvun alussa, kun 

kotimaiset markkinat supistuivat äkisti elektroniikkateollisuuden tuotannon siirtyessä 

Kaukoitään. Hänelle vienti Venäjälle oli pakollinen toimi tuotannon jatkuvuuden 

kannalta. Myös vastaaja C:n mukaan kilpailijoiden vientitoimet eivät millään muotoa 

olleet syy tai kimmoke aloittaa vientiä Venäjälle, vaikka myös kilpailijoilla vientiä 

Venäjälle on. 

 

Vastaaja D:n yritys aloitti vientitoiminnan, koska se koki kotimaiset markkinat omalla 

alallaan loppuun kilpailluiksi. Kasvua oli yksinkertaisempaa hakea 

ulkomaanviennistä. Alalla vienti Venäjälle on yleistä, mutta tässäkään tapauksessa 

kilpailijoiden vientitoimia ei katsottu syyksi aloittaa vientiä Venäjälle. Venäjällä 

toimivat suomalaiset kilpailijat ovat pääosin paljon suurempia yrityksiä ja täten 

kilpailevat yleensä eri tason asiakkaista ja tilauksista. 

 

Vastaaja E aloitti viennin Venäjälle heti aloitettuaan yrityksen toiminnan. Yrityksen 

koko toiminta pohjaa kaupankäyntiin yhden suuren venäläisen asiakkaan kanssa, joten 

vientitoiminta on siis luonnollinen osa tämän yrityksen toimintaa. Yrityksen 

suomalaisilla kilpailijoilla on myös vientiä Venäjälle, mutta vastaaja E ei koe tätä 

uhaksi eikä koe sen muutenkaan vaikuttaneen yrityksen toimintaan. E ei ole missään 

vaiheessa yrityksen toimintaa aikonutkaan aloittaa kotimaan kauppaa suuremmassa 

mittakaavassa, sillä tämä edellyttäisi varaston perustamista ja täten suuria taloudellisia 

investointeja, eli käytännössä yritys keskittyy puhtaasti ulkomaankauppaan. 

 

Vientitoiminta on sekä A:n että B:n mukaan esillä yhä useammassa aloittavassa 

yrityksessä. A katsoo, että jos tuote tai palvelu, jota yritys myy, on helposti 

muutettavissa tai jopa sellaisenaan myytävissä ulkomailla, ei viennin aloittamiselle ole 

esteitä jo yrityksen toiminnan alkuvaiheessa. Myös B kohtaa työssään yhä useammin 

aloittavia yrityksiä, joiden strategiana on toimia globaalisti. Kuitenkaan kumpikaan 

edellä mainituista ei varauksetta suosittele Venäjää ensimmäiseksi vientikohdemaaksi, 

koska venäläiset markkinat ovat melko hankalat toimia verrattuna totuttuihin 

länsimaisiin markkinoihin. B kuitenkin näkee tässä myös mahdollisuuden PK-

yritykselle: toiminta Venäjällä eroaa niin paljon länsimaista, että kokemuksista 

länsimarkkinoista ei välttämättä juurikaan ole hyötyä Venäjällä. Jos tuote vain on 

hyvä ja helposti Venäjän markkinoille sovitettavissa, ei Venäjä ensimmäisenä 

vientikohdemaana ole mahdoton. Myöskään vastaaja C ei tyrmää Venäjää 
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ensimmäisenä vientikohdemaana. Venäjällä on omat ongelmansa, joten vienti 

jonnekin muualle maailmaan ei välttämättä hyödytä. C:n mukaan toiminta vaatii 

kuitenkin hyvän oppaan. 

 

 

4.2 Edellytykset vientitoiminnan aloittamiselle 

 

4.2.1 Yrityksen resurssit 

 

Yksi suurista kysymyksistä vientitoiminnan aloittamisessa on yrityksen käytössä 

olevat resurssit. Yrityksen on tarkkaan punnittava niin tuotannollisia, rahoituksellisia 

kuin henkisiäkin voimavaroja ennen vientitoiminnan aloittamista, sillä tällä tavoin 

yritys pystyy pienentämään liiketoimintariskiä nimenomaan toiminnan 

aloitusvaiheessa. 

 

 

Fyysiset tuotantotekijät 

 

Fyysisillä tuotantotekijöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä yrityksen koneita, laitteita, 

raaka-aineita ja työvoimaa; tekijöitä, jotka käytännössä mahdollistavat yrityksen 

tuotteen valmistamisen. Tuote voi myös olla palvelu, jonka työntekijä valmistaa 

työsuorituksensa kuluessa. Yrityksen tuotantotekijöiden suurin mahdollinen 

teoreettinen valmistusmäärä on yrityksen tuotantokapasiteetti. Toiminta-asteella taas 

mitataan yrityksen hetkellistä, todellista valmistusmäärää. Ennen uusia 

vientimarkkinointitoimenpiteitä on oltava selvillä, millä toiminta-asteella yritys jo 

valmiiksi toimii ja miten paljon vientitoiminta tulisi toiminta-astetta korottamaan. 

Teoriassa toiminta-aste ei voi ylittää kapasiteettia, joten tilanteessa, jossa toiminta-aste 

on kapasiteetti, on joko lisättävä kapasiteettia tai alennettava tuotantotavoitteita. 

(Jyrkkiö & Riistama 2004, 10; Sutinen 1996, 63.) 

 

Vastaaja A katsoo, ettei kapasiteetin nosto yleensä ole tarpeellista eikä kannattavaa 

heti vientitoiminnan alkuvaiheessa, koska usein yritys aloittaa viennin vapaan 

kapasiteetin takia. Lisäksi suomalaiset yritykset osaavat ulkoistaa resursseja 

käyttämällä muun muassa asiantuntijapalveluita hyväkseen. A onkin ulkopuolisen 
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avun kannalla viennin alkuvaiheessa, jolloin tarkastellaan viennin potentiaalia, ja jos 

toiminta näyttää kannattavalta, voidaan alkaa investoinnit niin henkilöstöön kuin 

koneisiin, laitteisiin, tiloihin ja niin edelleen. 

 

Myös vastaaja B on sitä mieltä, että viennin alkuvaiheessa investointeja ei juurikaan 

tehdä, mutta ne yritykset, jotka näkevät viennissä todellista potentiaalia, osaavat 

tarkkailla kapasiteettiaan. B:n mukaan investointeja mietittäessä on kuitenkin otettava 

huomioon, että vientitoiminta on yritykselle investointi, joka saattaa tuottaa vasta 

vuosien päästä aloittamisesta. Tämä merkitsee sitä, että jos kapasiteettia nostetaan 

investointien avulla, on tarkkaan laskettava se, pystyykö yritys rahoittamaan 

tappiollista toimintaa jopa vuosikausia voittojen toivossa. Toisaalta, juuri tästä syystä 

investointeja on mietittävä pitkällä tähtäimellä: sijoitus ei ole välttämättä tuottava 

vielä vuosiin, mutta riski saattaa olla hyvinkin kannattava myöhemmin. 

 

Edellä mainittua toimintatapaa tukevat myös vastaaja D:n kokemukset: yritys ei tehnyt 

investointeja vientiä aloittaessaan eikä myöhemminkään pelkkää vientiä silmällä 

pitäen. Vientiä aloitettaessa yrityksellä oli vapaata kapasiteettia, jota pystyttiin 

hyödyntämään viennissä, ja myöhemmät investoinnitkin on tehty koko yrityksen 

toiminnan kehittämiseksi. 

 

B:n mukaan lisähenkilöstöä viennin tehtäviin harvoin palkataan ennen vientitoiminnan 

aloittamista, mutta jos taustatutkimukset on tehty hyvin ja markkinat osoittavat 

potentiaalia, saatetaan rekrytointi aloittaa piankin. Esimerkiksi vastaaja C:n yritys 

lisäsi kapasiteettiaan heti Venäjä-projektin alussa palkkaamalla yhden työntekijän 

lisää. Myös vastaaja D:n yritys palkkasi vientitoiminnan alkuvaiheessa vientisihteerin. 

 

Vastaaja E ei ole katsonut missään vaiheessa tarpeelliseksi eikä edes mahdolliseksi 

tehdä suuria investointeja tai palkata työntekijöitä. Hän kokee toiminnan olevan jo 

tarpeeksi suurta nykyisellä toiminta-asteella. 

 

 

Henkiset resurssit 

 

Henkiset resurssit voidaan erottaa omaksi osakseen työvoiman ominaisuuksista. 

Henkisillä resursseilla tarkoitetaan yrityksen johdon ja työvoiman taitoja ja 
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valmiuksia, kuten alan asiantuntemusta, kielitaitoa, asiakaspalveluvalmiuksia ja 

paineensietokykyä, jotka ovat edellytyksenä menestyksekkäälle työskentelylle ja 

liiketoiminnalle (Sutinen 1996, 63–64). Osaksi henkisiä resursseja voidaan Mitchellin 

(1999) mukaan myös lukea kohdemaan kulttuurin tuntemus. Toimittaessa ulkomailla 

on ehdottoman tärkeää ottaa huomioon, että ihmiset eripuolilla maailmaa saattavat 

kokea tietyt asiat, tavat, eleet ja jopa sanat eri tavalla. Vaikka esimerkiksi Euroopassa 

ja Pohjois-Amerikassa uskonto ei juurikaan vaikuta liike-elämään, on sillä erittäin 

vahva vaikutus toimintatapoihin Lähi-idässä ja Aasiassa, sillä uskonto on olennainen 

osa näiden alueiden kulttuuria ja se näkyy myös ihmisten arkipäivän toiminnassa sekä 

ajattelussa ja siten myös työelämässä. (Mitchell 1999, 1–13.) 

 

Vastaaja A:n mukaan suomalaisilta viennin aloittajilta puuttuu käytännössä lähes aina 

tarvittava tai edes auttava venäjän kielen taito. A:n mukaan kieltä olisi äärimmäisen 

tärkeää osata. Venäjällä ei tänä päivänä englanti vielä riitä monissakaan yrityksissä, ja 

muutenkin venäläinen keskustelee mieluummin venäjäksi. Lisäksi A painottaa 

venäläisen tapakulttuurin hallitsemista, sillä Venäjällä liikesuhteet perustuvat 

henkilökohtaisiin suhteisiin. Kärjistäen voidaan sanoa, että venäläinen tekee kauppaa 

ainoastaan tuttujen kanssa. 

 

A on sitä mieltä, että työntekijöitä tulisi kouluttaa ja valmentaa viennin haasteita 

silmällä pitäen. Kuitenkin hän on sitä mieltä, että venäläiset varsinkin liike-elämässä 

alkavat lähestyä pikku hiljaa länsimaita niin tapojen kuin toiminnankin kannalta. 

Muutos tapahtuu kuitenkin hitaasti, joten sen varaan ei kannata tuudittautua. 

 

Vastaaja B on myös sitä mieltä, että venäjän kieltä ei Suomessa osata, mutta toisin 

kuin A, hän on sitä mieltä, ettei se ole ongelma – kielitaito on ostettavissa esimerkiksi 

tulkkauspalveluiden muodossa. Suurempana ongelmana B näkee ennakkoasenteet 

Venäjää kohtaan. Jos asenne ei ole oikea, on liiketoimintakin vaikeaa. Lisäksi, aivan 

kuten vastaaja A, myös B pitää venäläisen tapakulttuurin tuntemusta tärkeänä. 

 

Vastaaja C tähdentää A:n tavoin kielitaidon merkitystä. C:n mielestä yrityksessä on 

oltava henkilö, joka osaa kielen, osaa liikkua Venäjällä ja tuntee paikallisen 

byrokratian ja kaupan erityispiirteet. Esimerkkinä kaupan erityispiirteistä C mainitsee 

laskutus- ja sopimuskäytännön, jossa lasku ei itsessään merkitse vielä mitään, vaan 

erilaiset sopimukset ja sopimusten liitteet sekä lisäpöytäkirjat osoittavat, mistä 
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laskutetaan ja kuinka paljon. C:n mukaan myöskään tapakulttuurin tuntemuksesta ei 

ole haittaa, vaikka hän ei ole kokenut sitä kovin merkitykselliseksi asiaksi. 

 

Myös vastaaja D tähdentää paikallisten tapojen ja kielen tuntemusta. D itse hallitsee 

venäjänkielen, mikä on suuri etu toimittaessa paikallisten kanssa, jotka hänen 

mukaansa eivät aina osaa vieraita kieliä, kuten esimerkiksi englantia. D:n yrityksessä 

ei kuitenkaan ole henkilökuntaa erikseen koulutettu tai valmennettu vientitoimintaa 

silmällä pitäen, vaan asiat on pääosin opeteltu tapauskohtaisesti ja ”kantapään kautta”. 

 

Vastaaja E ei koe venäjänkielen tuntemusta välttämättömäksi, vaikka ei kiistäkään että 

siitä on apua. Vaikka hän on itse hiukan venäjää opiskellutkin, liike-elämässä hän 

käyttää englantia, saksaa ja jopa ranskaa. Sen sijaan paikallisten tapojen ja kulttuurin 

tuntemukselle E laittaa paljon painoarvoa. Venäläiset toimivat E:n mukaan 

henkilökohtaisella tasolla myös liike-elämässä, jolloin on osattava toimia maan 

tavalla. 

 

 

4.2.2 Kohdemarkkinoiden vaatimukset 

 

Viennin edellytysten kartoittaminen on hyvä aloittaa selvittämällä kohdemarkkinoiden 

vaatimuksia. Ainoastaan ulkoisten vaatimusten pohjalta voidaan selvittää yrityksen 

todelliset sisäiset vientiedellytykset; ovatko markkinat luonteeltaan ja 

toimintatavoiltaan sellaiset, että yrityksen sisäiset resurssit mahdollistavat 

vientitoiminnan? Kohdemarkkinoista on hyvä selvittää niin liiketoimintaan suoraan 

liittyviä asioita, kuten kilpailutilanne ja hintataso, kuin myös toiminta-alueen yleinen 

tila. Esimerkiksi se, minkälainen on kohdemaan poliittinen tila tai missä kunnossa 

maan infrastruktuuri on, vaikuttaa erittäin vahvasti liiketoimintaan. Lisäksi yrityksen 

täytyy olla selvillä maan lainsäädännöstä ja esimerkiksi kauppaamiaan tuotteita 

koskevista määräyksistä. Selvittämällä kohdemarkkinoiden vaatimukset 

mahdollisimman tarkasti päästään myös yrityksen sisäisten edellytysten 

kartoittamisessa tarkempaan tulokseen, ja sitä kautta liiketoiminnan riski pienenee ja 

tuotto-odotus kasvaa. (Vientiopas 2003, 18–19.) 

 

Vastaaja A:n mukaan kannattaa ennen kaikkea ottaa selvää Venäjän hintatasosta ja 

kilpailutilanteesta, koska nämä tiedot antavat helposti kuvan siitä, onko yrityksellä 



 14 

valmiuksia vastata markkinoiden vaatimuksiin. A:n mukaan yritysten 

kohdemarkkinaselvitykset ovat melko yleisiä. B sen sijaan on sitä mieltä, että 

kunnollisia selvityksiä harvemmin tehdään. Hän kokee tämän huonona asiana, sillä 

ilman taustatyötä luotettavien suunnitelmien teko on käytännössä mahdotonta. 

Taustaselvityksiin on tarjolla myös runsaasti ulkopuolista apua, kuten erilaisia 

konsulttitoimistoja, TE-keskukset, maakuntaliitot, Suomalais-Venäläinen 

kauppakamari ja Finvera, joten myös pienyrityksen resursseilla selvitysten teko on 

mahdollista. 

 

Vastaaja C:n tapauksessa yritettiin ensisijaisesti hakea potentiaalisia asiakkaita. Tähän 

käytettiin pääosin apuna ulkopuolista konsulttia minkä lisäksi yritys vieraili messuilla 

sekä seminaareissa, mikä koettiin erittäin hyväksi tavaksi luoda kontakteja venäläisiin 

asiakkaisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Lisäksi yritys sai apua suurelta 

venäläiseltä partnerilta. C:n mukaan selvityksiin tehdyt taloudelliset panostukset eivät 

olleet suuria ja saadut tulokset olivat hyviä, joten voidaan sanoa, että panostukset 

olivat kannattavia. C lisää, että tänä päivänä hän panostaisi selvityksiin vielä 

enemmän: markkinaselvityksen pitäisi olla mahdollisimman tarkka ja siitä saatujen 

tulosten, esimerkiksi mahdollisten suorien asiakaskontaktien, pitää olla 

käyttökelpoisia. On nimittäin yleistä, että selvityksissä saadut kontaktit eivät ole 

lainkaan potentiaalisia asiakkaita. Markkinaselvityksien tekoon C suosittelee A:n ja 

B:n tavoin SVKK:ta sekä TE-keskuksia. Hänen mukaansa Venäjällä on kattavasti 

erilaisia toimialaluetteloita ja internetissä toimivia luettelopalveluita, minkä lisäksi 

yrityksillä on usein omat kotisivut, mutta nämä lähteet vaativat venäjän kielen taitoa. 

 

Vastaaja D:n yritys keskittyi taustatutkimuksessa selvittämään markkinoiden tilaa ja 

asiakkaiden tarpeita. Yleisesti haluttiin selvittää, toimivatko yrityksen tuotteet 

Venäjällä tai voidaanko yrityksessä aloittaa sellaisten tuotteiden tuotanto, joille 

Venäjällä on kysyntää. Lisäksi selvitettiin, miten vienti käytännössä tapahtuu lähtien 

kuljetuksista ja tullauksesta sekä miten toimintaa voitaisiin rahoittaa. D kertoo, että 

taustaselvitys oli kannattava, sillä toiminta pystyttiin aloittamaan varmemmin ja 

aloitusvaiheen riskit olivat paljon pienemmät. Selvitystyössä konsultoitiin Jykes 

Oy:tä. 

 

Vastaaja E ei juuri tehnyt taustatutkimusta Venäjän markkinoista ennen viennin 

aloittamista. Tämä siksi, että pääasiakas oli vastaaja E:lle tuttu edellisen työpaikan 
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kautta. E katsoo, että yrityksellä ei ole resursseja eikä mielenkiintoa alkaa suuremman 

mittakaavan asiakashankintaa Venäjällä, sillä se vaatisi kokopäivätoimista 

myyntityötä. 

 

 

4.2.3 Kilpailuetu 

 

Kilpailuedulla tarkoitetaan jotakin ominaisuutta, jolla yritys selkeästi erottuu edukseen 

kilpailijoistaan. Kilpailuedun tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle selkeää lisäarvoa 

hänen tehdessään hankinnan juuri kyseisessä yrityksessä, eikä kilpailijalla. 

Käytännössä kilpailuetu voi olla tuotteen jokin ominaisuus, kuten teknologinen 

innovaatio, joka parhaassa tapauksessa on suojattu esimerkiksi patentilla. 

Markkinoinnillisesti parempi tuote omaa myös kilpailuedun. Esimerkiksi suurempi 

näkyvyys mediassa, tehokkaampi henkilökohtainen myynti ja oheispalvelu ovat 

markkinoinnillisia kilpailuetuja. Myös alhaisempi hinta verrattuna kilpailijoihin on 

kilpailuetu. Hinta kilpailuetuna on kuitenkin monesti riskialtis, sillä matala hinta 

perustuu tavallisesti tuotteen alhaiseen laatuun ja heikkoihin ominaisuuksiin sekä 

kevyempään markkinointiin. Edellytys alhaisen hinnan tuotteiden kannattavuudelle 

onkin suuri myyntivolyymi. (Äijö 2001, 20–22.) 

 

Vastaaja C toteaa oman yrityksensä kilpailueduiksi ehdottomasti mahdollisuuden 

järjestää asiantuntijaseminaareja nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Tällä tavoin 

on pystytty kouluttamaan asiakkaita, lisäämään heidän tietoisuuttaan länsimaisista 

työskentelytavoista ja auttamaan tätä kautta asiakkaita tehostamaan toimintaansa. 

Toisaalta samalla tietysti on pohjustettu omaa liiketoimintaa, kun asiakkaat saavat 

lisää tietoutta myytävien tuotteiden eduista. Lisäksi seminaareissa on pystytty 

luomaan uusia kontakteja asiakkaisiin, joiden kanssa ei vielä ole syntynyt kauppaa. 

 

Vastaaja D kertoo heidän kilpailuetunsa olevan Venäjänkaupan tuntemus. Tämä 

helpottaa uusien asiakaskontaktien hakemista ja ylipäänsä asiakkaiden kanssa 

toimimista – D:n mukaan venäläinen liiketoiminta eroaa kuitenkin siinä määrin 

länsimaisesta, että kaikki täällä totutut tavat eivät välttämättä toimi Venäjällä. Toisena 

kilpailuetuna D mainitsee yrityksen ammattitaidon: nykyaikaisten painomenetelmien 

tuntemus yhdistettynä dynaamiseen toimintaan takaa hyvät lähtöasetelmat 

kilpailutilanteeseen. 
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4.2.4 Ydinosaaminen 

 

Kilpailuedut ovat yleensä yrityksen ulospäin näkyviä positiivisia ominaisuuksia, joilla 

yritys erottuu kilpailijoistaan. Kilpailuetu kuitenkin pohjaa yrityksen ydinosaamiseen. 

Kilpailuetu voidaan menettää kilpailijan kehittäessä omaa toimintaansa parempaan 

suuntaan, jolloin yrityksen ydinosaamisen merkitys korostuu. Ydinosaamisella, kuten 

nopealla tuotekehityksellä tai luovalla markkinoinnilla, yritys voi saavuttaa 

kilpailuetuasemansa uudelleen ohi kilpailijoidensa. Ydinosaaminen taas perustuu 

yrityksen resursseihin, joita ovat esimerkiksi rahoitusresurssit, henkilöstöresurssit ja 

teknologiaresurssit. Voidaan siis sanoa, että yrityksen kilpailuedun tavoittelu lähtee 

hyvien resurssien hankinnasta, jotka ovat perusta yrityksen ydinosaamiselle, joka taas 

mahdollistaa yritykselle selvän kilpailuedun suhteessa kilpailijoihin. (Äijö, 2001. 23–

24.) 

 

A:n ja B:n mukaan suomalaiset yritykset tavallisesti osaavat hyödyntää 

ydinosaamisensa, joskin se toisinaan vaatii valmentamista. Vastaaja C kokee, että 

oman yrityksen ydinosaaminen on pystytty hyödyntämään myös Venäjällä. Oman 

tuotesortimentin ja asiakkaiden toimialan tuntemus on mahdollistanut 

lisäarvopalvelujen tuottamisen, mikä C:n mielestä on ensiarvoisen tärkeää. 

 

Vastaaja E kokee suurimmaksi ydinosaamisekseen omavaraisuuden ja 

riippumattomuuden sidosryhmistä: E hoitaa yrityksen toiminnot kirjanpidosta ja 

kuljetuksista lähtien itse. Tällä tavoin toimiessaan E katsoo tekevänsä suhteellisen 

suuret säästöt kiinteissä ja juoksevissa kuluissa, mistä seuraa se, että myös 

hiljaisempaan aikaan yrityksen toiminta on turvattu. Lisäksi E kokee paikallisen 

kulttuuri- ja aluetuntemuksen olevan suuri etu toiminnalle. 

 

 

4.2.5 Rahoitukselliset resurssit 

 

Vientitoiminnan käynnistämisen yksi suuri edellytys on, että rahoitus on kunnossa. 

Viennin aloittamisesta aiheutuu kuluja usealta suunnalta, pääosin käyttöpääoman 

tarpeena ja erilaisten investointien muodossa. Mahdollinen toimintakapasiteetin lisäys 



 17 

aiheuttaa joka tapauksessa investointeja tuotantotekijöiden hankintojen ja työvoiman 

koulutuksen muodossa. Toiminnan kasvattaminen lisää luonnollisesti käyttöpääoman 

tarvetta esimerkiksi lisääntyneiden palkka- ja toimitilakulujen muodossa. (Sutinen 

1996, 83–84.) 

 

Niin vastaaja A:n, B:n kuin C:nkin mukaan vientitoiminnan aloittamisesta aiheutuvat 

kulut voidaan budjetoida hyvinkin tarkasti, mutta tämä vaatii hyvän suunnitelman. 

Kun on selvillä, mitä tehdään ja miten edetään, voidaan kulut, selvittää etukäteen ja 

siten nähdä, onko yrityksellä rahoituksellisia resursseja vientitoiminnan aloittamiseen. 

Tulo- ja lainarahoituksen lisäksi suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus rahoittaa 

vientitoiminnan aloittaminen erilaisia tukia hyväksikäyttäen, mitä varsinkin A 

suosittelee voimakkaasti. Tuista puhuttaessa on kuitenkin muistettava, että ne pitää 

hakea etukäteen, ennen kuin mitään vientitoimintaa kohdemaahan on tehty. 

Tavallisimpia vientitukia PK-yrityksiä ajatellen ovat: 

 

- TE-keskusten tuet avainhenkilön palkkaukseen 

- ulkoministeriön lähialuetuki 

- Finveran vientitakaukset. 

 

Vastaaja C:n yritys teki vientitoiminnan aloittamisesta Venäjälle niin sanotun KT-

hankkeen, johon TE-keskus myönsi tukea avainhenkilön palkkaukseen sekä 

markkinaselvitysmatkoihin. C:n mukaan tuen hakeminen oli verrattain yksinkertainen 

prosessi ja hän suosittelee sitä kaikille Venäjänvientiä harkitseville. 

 

Kohtalaisen runsaista tukimahdollisuuksista huolimatta vastaaja B:n mukaan yritykset 

rahoittavat vientitoimintansa hyvin pitkälle tulo- ja lainarahoituksella. Syynä tähän voi 

olla esimerkiksi se, että tuet pitää hakea ennen vientitoimintaa, mutta usein yritys on 

saattanut jo käydä jonkinasteista kauppaa kohdemaahan. Lisäksi tietoisuus tarjolla 

olevista tuista on monesti melko vähäistä. 

 

Vastaaja D:n tapauksessa yritys sai tukea vientirahastoilta vientitoiminnan alussa. Sen 

sijaan yritys ei ole hakenut edellä mainittua TE-keskuksen tukea toimintaansa. Syyksi 

tähän D kertoo, ettei heillä ainakaan ole ollut tiedossa ko. instanssin tarjoamia tukia, 

joita heillä olisi tarvetta tai oikeutta hakea. Tuet, joita he periaatteessa olisivat voineet 

käyttää, olisi pitänyt hakea ennen minkäänlaista kaupankäyntiä Venäjälle. Toisaalta 
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yritys ei ole tekemässä investointeja Venäjälle, joten investointitukiakaan ei ole 

perusteltua hakea. D ei kuitenkaan katso, että asia olisi vaikeuttanut heidän 

toimintaansa kohtuuttomasti: he ovat pystyneet rahoittamaan vientitoimintansa hyvin 

pitkälle tulorahoituksella, koska heidän liiketoimintansa on stabiilia. 

 

Vastaaja E rahoitti yrityksen alkuvaiheen toiminnot starttirahalla, mitä varten 

yrityksen toiminnot oli pakollista budjetoida. Muita tukia yritys ei ole katsonut 

tarpeelliseksi tai edes mahdolliseksi hakea. 

 

 

4.3 Vientitoiminnan strategian suunnittelu 

 

Strateginen visio on näkemys yrityksen osaamisesta ja kilpailueduista kansainvälisellä 

tasolla. Strategisen vision tiedostaminen on perusta onnistuneelle ja käytännössä 

toimivalle strategiselle suunnittelulle. Huolellinen strateginen suunnittelu auttaa 

yritystä laatimaan omaehtoisen, kopioimattoman suunnitelman. (Äijö 2001, 11–12.) 

 

Vastaaja A ei koe yrityksen strategian muuttamista tai uudelleen suunnittelua 

kovinkaan tarpeelliseksi, mikäli vientitoiminnalla paikataan ainoastaan yrityksen 

toiminta-astetta eikä suurempia investointeja vientitoimintaan tehdä. Sen sijaan, jos 

vientiin investoidaan ja kapasiteettia nostetaan, on myös strategia päivitettävä 

vientitoimintaa silmällä pitäen, sillä tällöin vientitoiminta on jo olennainen osa 

yritystä. 

 

Vastaaja B on sitä mieltä, että vientitoiminta on ehdottomasti otettava huomioon 

yrityksen strategiassa, koska yrityksen resurssien pitää vastata vientitoiminnan 

haasteita. Kun vientitoiminta on mukana strategisessa suunnittelussa, voidaan 

varmistua, että resurssit jakautuvat oikein. 

 

Vastaaja C ei kokenut strategian muuttamista tai päivittämistä tarpeelliseksi 

siirtyessään Venäjälle. Peruskaupankäynti kuitenkin on samanlaista, kuin muuallakin: 

myydään kalliimmalla kuin ostetaan. Yrityksen asiakaskunta Venäjällä on kuitenkin 

samantyyppistä kuin kotimaassakin. Myös vastaaja D kertoo, ettei heidän 
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tapauksessaan strategiaa erikseen tarvinnut muuttaa vientiä ajatellen, koska vienti on 

luonnollinen osa yrityksen toimintaa. 

 

Vastaaja E on luonut koko toimintansa strategian ulkomaankauppaa silmälläpitäen. 

Toimintatapa, jolla yritys nyt toimii, ei suuremmassa mittakaavassa edes toimisi 

kotimaan markkinoilla. 
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5 VIENTITOIMINTAMUODOT 

 

Vientitoimintaa aloittavan yrityksen yksi merkittävimpiä päätöksiä on 

vientitoimintamuodon valinta. Jakelutien valinnassa yritys kohtaa muun muassa 

seuraavanlaisia ongelmia: 

 

- Minkä tyyppisiä asiakkaita tavoitellaan? Kuluttaja vai yritys? 

- Kuinka suurta markkinaosuutta tavoitellaan? 

- Minkälaista imagoa jakelulla halutaan tavoitella? 

- Kuinka pysyvää vientitoiminnasta halutaan? 

- Kuinka suuret tuotannolliset resurssit yrityksellä itsellään on? Entä henkiset? 

- Kuinka suuriin taloudellisiin panostuksiin yritys on valmis? 

- Onko yritys valmis suureen riskiin vai haluaako se mahdollisen turvallisen 

toimintamallin? 

- Onko yrityksellä jo olemassa olevia kumppaneita vientikohdemaassa? Entä 

asiakkaita? 

 

Toimintamuodon valinnassa on hyvä myös ottaa huomioon esimerkiksi asiakkaiden, 

yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien intressit. Yrityksen eri sidosryhmät voivat 

nimittäin asettaa vaatimuksia sille, millä toimintamuodolla vientikohdemaassa 

operoidaan. (Kekki 2008.) 

 

Vastaaja A suosittelee, että mietittäessä sopivaa vientitoimintamuotoa on hyvä myös 

selvittää, millä tavoin kilpailijat samalla alueella toimivat. Tämä antaa yleensä kuvan 

siitä, millä tavoin asiakaskunta haluaa toimia. Tietysti valitun vientitoimintamuodon 

on vastattava toiminnan strategiaa. Esimerkiksi vastaaja C:n yritys ei juurikaan tehnyt 

selvityksiä vientitoimintamuotoa valitessaan, vaan toimintamuoto oli selvillä jo alusta 

alkaen.  

 

Yritys voi hoitaa vientitoimintaa epäsuoralla, suoralla tai välittömällä viennillä sekä 

perustamalla tytäryhtiön kohdemaahan tai ostamalla sieltä valmiin yrityksen. 

Varsinkin idänkaupassa tavallinen vientioperaatiomuoto on myös yhteistyöoperaatio. 

Epäsuorassa ja suorassa viennissä kauppaa käydään jonkinlaisen välikäden kautta. 
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Operaatiomuotojen ero on siinä, toimiiko välikäsi koti- vai vientikohdemaassa. 

(Ahokangas & Pihkala 2002, 29–31.) 

 

 

5.1 Epäsuora vienti 

 

Aivan kuten kotimarkkinoillakin, myös vientimarkkinoilla tuote tarvitsee ainakin 

yhden jakeluportaan valmistajan ja asiakkaan välillä. Tällöin viejä voi solmia 

kotimaassaan toimivan osapuolen kanssa sopimuksen tuotteen jakelusta. Tällaisia 

puhtaita jakelusopimuksia ovat jälleenmyynti-, agentti- ja komissiosopimukset. 

(Nykänen 2001, 16–18.) 

 

 

5.1.1 Vientiagentti 

 

Vientiagentti tekee kotimaasta käsin vientikauppaa viejäyrityksen lukuun. Agentti 

huolehtii viejän puolesta uusasiakashankinnasta ja vanhojen asiakkuuksien hoidosta, 

mutta viejä itse hoitaa esimerkiksi laskutukset, tullaukset ja kuljetukset. Agentin on 

kuitenkin osaltaan toimittava sen mukaan, mikä on parasta viejän kannalta, joten 

asiakkuuksien hoidossa agentin on kiinnitettävä huomiota asiakkaan maksuvalmiuteen 

ja luotettavuuteen. Agenttisopimuksessa voidaan jopa sopia taloudellisesta 

korvausvelvollisuudesta luottotappiotilanteissa, jolloin agentti maksaa päämiehelle 

asiakkaan mahdolliset maksamattomat suoritukset (del credere -vastuu). Agentin 

liiketoiminnallinen kannattavuus perustuu päämiehen maksamaan myyntiprovisioon. 

Käytännössä agenttisopimusta käytetään harvoin tehtävissä kaupoissa. (Nykänen 

2001, 16–18; Pehkonen 1987, 55–57.) 

 

 

5.1.2 Vientiliike 

 

Vientikauppa vientiliikkeen kautta ei viejäyrityksen kannalta juuri eroa 

kotimaankaupasta. Kotimaassa toimiva vientiliike ostaa viejäyritykseltä sen tuotteita 

ja kauppaa ne vientikohdemaassa omaan lukuunsa. Toimintatapana tämä on viejälle 

turvallinen ja helppo, sillä sen ei tarvitse juurikaan tehdä lisäpanostuksia, yrityksessä 
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ei tarvitse välttämättä olla kielitaitoista henkilökuntaa eikä sen tarvitse omata 

markkinatietoutta vientikohdemaasta. Viejä on vientitoimessaan asiakassuhteessa 

ainoastaan jälleenmyyjään ja tekee voiton tämän maksamasta kauppasummasta. 

Toisaalta, haittana on taloudellinen tehottomuus, sillä jokainen välikäsi pienentää 

viejän voittoa suhteutettuna loppuasiakkaan maksamaan hintaan, eikä viejä voi olla 

varma välikäsien todellisesta määrästä oman kontaktinsa jälkeen. Myös 

informaatiovirran hitaus ja jopa vääristyneisyys ovat suuri haitta viejälle, sillä 

informaation ajankohtaisuus ja luotettavuus ovat elintärkeitä yritykselle tuotteen ja 

palvelun kehittämisen kannalta. Jälleenmyyntisopimus soveltuu hyvin esimerkiksi 

sellaisten tuotteiden myyntiin, joiden kertaostot loppuasiakkaalla ovat pieniä tai 

asiakkaat ovat laajalla alueella. (Ahokangas & Pihkala 2002, 29–31; Pehkonen 1987, 

57–58.) 

 

Turvatakseen yhtiön muut toiminnot voi viejäyritys perustaa oman vientiliikkeen, niin 

sanotun tulppayrityksen, jonka kautta kaikki vientitoimet, tässä yhteydessä Venäjälle, 

hoidetaan. Tällä tavoin riskit kohdistuvat suoraan ainoastaan kotimaassa toimivaan 

tulppayritykseen ja yrityksen muut toiminnot ovat turvassa vientiriskeiltä. 

Taloudellisen kannattavuuden kannalta ratkaisu on kuitenkin parempi kuin 

ulkopuolisen vientiliikkeen käyttäminen, koska tulppayrityksen voitot voidaan 

kotiuttaa takaisin konsernin käyttöön. (Kekki 2008.) 

 

 

5.2 Suora vienti 

 

Suora vienti vaatii viejäyritykseltä huomattavasti enemmän verrattuna epäsuoraan, 

sillä välikäsi toimii vientikohdemaassa. Tämä tarkoittaa sitä, että viejällä on itsellään 

oltava valmiudet ja resurssit vientikauppaan, sillä välikäsi itsessään on jo ulkomainen 

asiakas. Suora vienti on kuitenkin taloudellisesti yleensä kannattavampaa verrattuna 

epäsuoraan, sillä jakeluketju voidaan pitää lyhyempänä ja kiinteän toimipisteen 

puuttuessa viejä ei ole verovelvollinen Venäjällä. Lisäksi kohdemaassa toimivalla 

jakelijalla on todennäköisesti paremmat tiedot markkinoiden toimintatavoista ja 

mahdollisesti myös valmis asiakaskunta. Monessa tapauksessa suora vienti on hyvä 

tapa kokeilla ulkomaisia markkinoita ennen päätöstä yrityksen perustamisesta 
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vientikohdemaahan johtuen kuitenkin verrattain matalasta liiketoiminnallisesta 

riskistä. (Ahokangas & Pihkala 2002, 32–33; Kekki 2008; Perilä-Jankola 2001, 18.) 

 

Venäläinen asiakas haluaa mieluiten tehdä kauppaa toisen venäläisen kanssa, joten 

vastaajat A ja B ovatkin molemmat sitä mieltä, että suora vienti on toimiva ratkaisu 

Venäjälle suuntautuvassa vientitoiminnassa. 

 

 

5.2.1 Tuontiagentti 

 

Periaatteessa tuonti- ja vientiagenttisopimukset muistuttavat hyvin paljon toisiaan – 

agentti tekee kauppaa päämiehen lukuun ja päämies hoitaa käytännön järjestelyt, 

kuten laskutuksen ja tavaran toimituksen. Ero on lähinnä siinä, mistä käsin agentti 

toimii. Kun vientiagentti periaatteessa toimii viejän kotimaassa, toimii tuontiagentti 

vientikohdemaassa. Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että oltaessa 

sopimussuhteessa ulkomaiseen agenttiin tavallisesti myös noudatetaan kohdemaan 

lainsäädäntöä, mitä tulee agenttisopimukseen. Tämä saattaa muun muassa vaikuttaa 

vastuukysymyksiin, provision perusteeseen ja suuruuteen sekä esimerkiksi 

sopimuksen irtisanomisasioihin. (Pehkonen 1987, 59.) 

 

Vastaaja A:n mukaan agentuurisopimus venäläisen tuontiagentin kanssa voi olla 

toimiva, jos kaupan luonne ei vaadi tavaroiden varastointia, kuten esimerkiksi 

suurempia laitteistokokonaisuuksia tai räätälöityjä ratkaisuja myytäessä. Muussa 

tapauksessa agentuurisopimus ei välttämättä toimi, koska venäläinen asiakas ostaa 

tavarat mieluiten suoraan varastosta. Vastaaja B on sitä mieltä, että agentin käyttö 

Venäjällä ei ole paras mahdollinen vaihtoehto juuri sen takia, että agentti ei varastoi 

tavaraa. 

 

 

5.2.2 Komissionääri 

 

Komissiosopimuksessa vientimaassa toimiva myyntiedustaja tekee kauppaa omissa 

nimissään, mutta viejäyrityksen lukuun. Lisäksi ominaista komissiosopimuksille on 

se, että komissionäärillä on käytössään päämiehen omistama tavaravarasto. Tämä 

merkitsee sitä, että myytävä tuote on viejäyrityksen omaisuutta kaupantekohetkeen 
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saakka, eli käytännössä edustajalla eli komissionäärillä ei ole sitoutunut omia pääomia 

varastoon, vaan varasto on viejän omaisuutta ja tavara veloitetaan komissionääriltä 

vasta siinä vaiheessa, kun kauppa on tehty. (Nykänen 2001, 16–18.) 

Vaikka komissionääri toimii hyvin paljon samalla tavalla kuin agentti mutta sillä 

erotuksella, että komissionäärillä on varasto käytössään, ei tämän tyyppisiä 

sopimuksia juurikaan ole PK-yrityksillä käytössä. Tämä saattaa johtua lähinnä siitä, 

että viejä, jolla on valmiudet pitää ulkomaista varastoa yllä, perustaa suoraan 

tytäryrityksen, jolloin toiminnan ohjaus on paremmin viejäyrityksen käsissä. 

 

 

5.2.3 Maahantuoja 

 

Maahantuoja on vientiliikettä vastaava taho vientikohdemaassa. Toisin sanoen 

maahantuoja ostaa viejä yritykseltä ulkomailta tavaran ja myy sen omaan lukuunsa 

kohdemaassa. Maahantuojan liiketoiminnan kannattavuus perustuu sen saamaan 

myyntivoittoon, joten se voi pitkälti itse vaikuttaa kannattavuuteensa hinnoittelemalla 

tuotteet itse. (Pehkonen 1987, 59.) 

 

Vastaajat A ja B ovat molemmat sitä mieltä, että Venäjänkaupassa paikallisen 

maahantuojan käyttö on erittäin suositeltavaa ainakin vientitoiminnan alkuvaiheessa. 

Tällöin venäläinen asiakas tekee kauppaa venäläisen kanssa ja saa tavarat suoraan 

varastosta. Vastaaja B kuitenkin tähdentää, että maahantuontisopimus ei vapauta 

viejää täysin vientiponnisteluista, sillä tavallisesti Venäjällä toimivat maahantuojat 

eivät aktiivisesti hae kauppaa. Maahantuojille on siis tarjottavat vahva tuki ja 

yritettävä ohjailla mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan juuri omaa tuotetta. 

 

 

5.3 Välitön vienti 

 

Välittömällä viennillä tarkoitetaan sitä, että yritys myy tuotteen suoraan kohdemaassa 

olevalle loppuasiakkaalle. Tapauksissa, joissa myydään hinnaltaan kalliita tuotteita, 

myyntimäärät asiakasta kohden ovat suuria, asiakkaita on vähän tai tuotteet ovat 

ominaisuuksiltaan asiakaskohtaisia, on välitön vienti yksinkertaisin toimintamalli, 

sillä kaupassa ei ole välikäsiä ja esimerkiksi erilaisten sopimusten määrä on 
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minimissään. Viejäyritykselle välittömän viennin hyviä puolia ovat myös nopea ja 

luotettava informaatiovirta loppuasiakaskentästä, pitkäaikaiset asiakkuudet ja 

toiminnan helppo kontrollointi. Lisäksi kauppatapa on melko matalariskinen, kunhan 

maksutapa on joko ennakkomaksu tai remburssi, ja aivan kuten suorassa viennissä, 

myös välittömässä viennissä viejä ei ole verovelvollinen Venäjällä. Toisaalta, jos 

kauppaa käydään suuremmassa mittakaavassa, kauppatapahtumia on lukumäärällisesti 

useita tai esimerkiksi potentiaalisia asiakkaita on paljon, on välitön vienti melko työläs 

ja siten pidemmällä aikavälillä mahdollisesti myös huonosti tuottava. Lisäksi 

yrityksen rahoituksen täytyy olla kunnossa, sillä käyttöpääoman tarve on melko suuri 

johtuen pidemmistä maksuajoista, suuremmista markkinointikustannuksista sekä 

kasvavasta logistiikan tarpeesta. (Ahokangas & Pihkala 2002, 33–34; Kekki 2008; 

Nykänen 2001, 16.) 

 

Vastaaja E käyttää vientitoimintamuotonaan välitöntä vientiä. Hän kokee, ettei 

oikeastaan muita vaihtoehtoja ole ollutkaan – alkoihan koko yrityksen toiminta yhden 

asiakkaan kaupasta. Etuna toiminnassa E:n mielestä on se, että välikäsien puuttuessa 

voitotkaan eivät jakaudu useammalle portaalle. 

 

 

5.4 Tytäryritys 

 

Yritys voi operoida ulkomailla myös oman tytäryhtiön kautta eli etabloitua 

kohdemaahan. Toimiminen kohdemaassa olevan tytäryrityksen kautta voidaan mieltää 

suoraksi vienniksi, sillä tytäryritys on venäläinen välikäsi, joka myy tuotteita edelleen 

venäläisille asiakkaille. Toisaalta tytäryritys voidaan kokea välittömäksi asiakkaaksi 

esimerkiksi tapauksissa, joissa se on tuotantolaitos. Tässä yhteydessä tytäryritys 

kuitenkin käsitellään omana vientitoimintamuotonaan, koska tytäryrityksen toimintaan 

liittyy paljon asioita, joita ei kohtaa esimerkiksi itsenäisen maahantuojan tai todellisen 

loppuasiakkaan kanssa toimittaessa. 

 

Vientitoiminnan aloittaminen etabloitumalla kohdemaahan vaatii normaalisti 

huomattavasti suurempia panostuksia, niin taloudellisia kuin henkisiäkin, kuin edellä 

mainitut vientitoimintamuodot, mutta tavallisesti etabloituva yritys tähtää erittäin 

pitkään tai jopa pysyvään vientitoimintaan. Vienti joihinkin maihin jopa vaatii 
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toimimista tytäryrityksen kautta, jolloin siis etabloituminen on välttämätöntä. 

Etabloitumisen etuna on toiminnan strateginen vapaus – yritys tekee 

toimintatavoistaan omat ratkaisunsa ja toisaalta korjaa myös mahdolliset voitot 

toiminnasta. Toisaalta myös etabloitumisen suurimmat riskit liittyvät tähän: yritys 

kantaa riskinsä yksin. (Ahokangas & Pihkala 2002, 42.) 

 

Vastaajat A ja B ovat molemmat sitä mieltä, että liian aikainen etabloituminen voi olla 

riskialtista, mutta vientitoiminnan vakiintuessa ja laajentuessa tytäryrityksen 

perustaminen on lähestulkoon välttämätöntä. Tämä voi monesti olla jo asiakaskunnan 

vaatimus varsinkin niissä tapauksissa, joissa sopivaa paikallista maahantuojaa ei 

löydy. Kun vientitoiminta on laajempaa, on tytäryrityksen kautta toimiminen A:n 

mukaan monesti myös paljon helpompaa ja turvallisempaa. 

 

Vastaaja C koki tytäryrityksen perustamisen välttämättömänä toimenpiteenä, sillä 

palkkaamalla paikallista henkilökuntaa saatiin paremmat edellytykset päästä 

kontaktiin ja kauppaan venäläisten asiakkaiden kanssa. Tänä päivänä C on 

vakuuttunut siitä, että Venäjällä pitää olla paikallinen toimija. Myös vastaaja D kokee, 

että tytäryritys on helpoin tapa toimia Venäjällä. Kohdemaassa toimiva paikallinen 

myyntihenkilöstö takaa paremmat lähtökohdat tavoittaa asiakas. 

 

Tytäryrityksen perustamisprosessi on A:n mukaan kohtalaisen helppo, vaikkakin B 

pitää prosessia byrokraattisena. B tosin lisää, että nykyisin perustamiseen on 

ostettavissa palveluita ja valmiita paketteja, mikä helpottaa asiaa huomattavasti. Myös 

vastaajat C ja D pitävät yrityksen perustamista helppona juuri ostettavissa olevien 

asiantuntijapalveluiden tähden. Asiantuntijapalveluilla tässä yhteydessä tarkoitetaan 

lähinnä asianajajapalveluita, joita esimerkiksi pankit ja kauppakamarit välittävät. 

Tällöin yrityksen perustajan tarvitsee kärjistetysti sanoen ainoastaan allekirjoittaa 

tarvittavat paperit ja prosessi on ohi muutamassa viikossa. 

 

Emoyhtiöllä on tytäryritykseen päätäntävalta, mikäli emoyhtiö omaa yli puolet 

tytäryrityksen osakepääomasta tai äänivallasta. On kuitenkin otettava huomioon, että 

yritys juridisesti toimii itsenäisenä yrityksenä kohdemaassa, jolloin se myös noudattaa 

kohdemaan lakeja ja säädöksiä. Tämä vaikuttaa vahvasti yrityksen toiminnan 

suunnitteluun, sillä esimerkiksi yritysten verotus ja toiminnan vastuukysymykset 

vaihtelevat eri maissa. Suurena haasteena emoyritykselle onkin suunnitella tytäryhtiön 
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toiminta siten, että se tukisi parhaalla mahdollisella tavalla emoyrityksen 

kasvutavoitteita niin taloudellisesti kuin myös muilta osin, kuten imagon kasvattajana 

sekä työkaluna markkina-alueen ja markkinaosuuden kasvattamisessa. (Ahokangas & 

Pihkala 2002, 42–46.) 

 

Huolimatta siitä, että venäläiset ovat vielä kapitalismin aloittelijoita, he haluavat pitää 

liike-elämän ohjaimet käsissään ainakin osittain. Heidän on vaikea hyväksyä 

ulkomaisen toimijan tuloa puhtaasti ulkomaisena heidän kotimarkkinoilleen. Nykyisen 

lainsäädännön puitteissa yritys voi jo melko helposti toimia länsimaisessa 

omistuksessa, mutta venäläiset kuitenkin ovat toiminnassa jotenkin mukana. Toisaalta, 

monet yritykset lähtevät etabloitumisessaan nimenomaan siitä, että onnistunut 

toiminta Venäjällä vaatii venäläisen partnerin. Oikean partnerin etsimiseen yrityksen 

kannattaa panostaa, sillä se, että kumppani paljastuu epäluotettavaksi, on hyvin 

mahdollista ja siten erittäin suuri riski liiketoiminnalle. Kokonaisen yrityskaupan 

ollessa kyseessä on Venäjällä hyvin tavallista, että yrityksellä on epäselvyyksiä 

esimerkiksi verottajan ja velkojien kanssa, mikä ylipäätään on johtanut tilanteeseen, 

että osakkeenomistaja tai -omistajat haluavat eroon liiketoiminnasta. Vaikkakin 

kirjanpitotavat Venäjällä lähentyvät jatkuvasti länsimaisia kirjanpitotapoja, on 

yrityskauppoihin suhtauduttava äärimmäisellä tarkkuudella. Esimerkiksi Venäjän 

lainsäädäntö ei vaadi yritykseltä tilintarkastusta, joka kuitenkin on erittäin 

suositeltavaa toimittaa ennen mahdollista yrityskauppaa. (Honkanen ym. 1997, 42–44; 

Kekki 2008; Perilä-Jankola 2001, 18–19) 

 

Perustettaessa yritystä yhdessä venäläisen kumppanin kanssa on omistajien 

tavoitteiden ja odotusten oltava samalla tasolla. On myös otettava huomioon se, että 

toimitaan erilaisessa kulttuurissa ja siten myös liiketoiminnan tavat eroavat totutuista 

normeista, jolloin riitatilanteet osakkaiden kesken ovat mahdollisia, eikä kalliilta 

oikeustoimiltakaan aina vältytä. Erityisen huolellinen täytyy yritystä perustettaessa 

olla valittaessa yrityksen avainhenkilöitä. Venäläisessä yrityksessä ne ovat pääjohtaja 

ja pääkirjanpitäjä. Venäjällä yrityksen prokuuraoikeus on pääjohtajalla ja vain hän voi 

allekirjoittaa yritystä koskevat sopimukset. Mikäli jonkun toisen henkilön on tarkoitus 

allekirjoittaa yrityksen sopimuksia, on pääjohtajan valtuutettava hänet erikseen 

jokaista tapausta varten. (Kekki 2008; Perilä-Jankola 2001, 19.) 
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Vastaajien A ja B mielestä tytäryrityksen pääjohtajan on oltava suomalainen. Näin 

siksi, että päätäntävalta olisi silloin varmasti suomalaisissa käsissä ja yhteys 

emoyhtiöön olisi taattu. Tämän on myös todennut vastaaja C, joka itse toimii 

venäläisen tytäryrityksen pääjohtajana, vaikka tänä päivänä yrityksessä on myös 

venäläinen yritys osakkaana. C tähdentää, että luotettavan osakkaan löytäminen voi 

olla hankalaa, ja jos varmasti haluaa säilyttää yrityksen ohjat käsissään, kannattaa 

pitää huomattava osake-enemmistö itsellään. 

 

Vastaaja D:n tapauksessa tytäryritys on 100-prosenttisesti emoyhtiön omistuksessa. 

Lisäksi kaikki päätökset tehdään Suomesta käsin ja rahaliikenne hoidetaan suoraan 

emoyhtiön ja asiakkaan välillä. Tällä tavoin toimittaessa tytäryrityksen toiminta on 

emoyhtiön kontrollissa mahdollisimman tarkasti. 

 

Pääkirjanpitäjän, joka Venäjällä on yrityksessä erittäin merkittävässä asemassa, tulisi 

olla venäläinen, koska paikallinen ammattilainen todennäköisesti hallitsee venäläisen 

kirjanpitotavan sekä paikallisen byrokratian. Myös muun palkattavan henkilöstön 

kannattaa olla venäläisiä. Vastaaja C:n tapauksessa henkilökunta, eli toimiston johtaja, 

kaksi myyjää ja sihteeri, ovat venäläisiä. Kirjanpitopalvelut ostetaan venäläiseltä 

tilitoimistolta. Vastaaja D:n yrityksen tytäryrityksessä työskentelee kaksi venäläistä – 

myyntipäällikkö ja toimistoapulainen. D:n mielestä paikallisen työvoiman käyttö 

myynnissä on yksi tytäryrityksen ydinasioita – venäläinen myyntihenkilöstö osaa 

parhaiten myydä venäläisille asiakkaille. 

 

C kokee, että rekrytointi Venäjällä on hankalaa. Kielitaitoista, pätevää henkilökuntaa 

on vaikea löytää, sillä työllisyys on Venäjällä tällä hetkellä korkea. Tämä heijastuu 

lisäksi palkkatasoon, jolloin pätevä henkilökunta on kallista. 

 

 

5.4.1 Yleisimmät yhtiömuodot Venäjällä 

 

Venäjällä on useita erilaisia yrityksen yhtiömuotoja, joista yleisimpiä ovat ZAO, OAO 

ja OOO. Näille yhtiömuodoille yhteinen piirre on muun muassa se, että 

harjoittaessaan liiketoimintaa Venäjällä ne ovat siellä myös verovelvollisia. 

Verotuksellisissa ja myös muissa vastuukysymyksissä ne ovat vastuullisia 

ensisijaisesti itse ja yhtiön johto ja emoyhtiö ovat ainoastaan toissijaisesti vastuullisia 
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konkurssi- ja maksukyvyttömyystilanteissa. Seuraavassa merkittävimpiä eroja näiden 

kolmen yhtiömuodon välillä: 

 

 

ZAO 

 

ZAO luokitellaan erilliseksi oikeushenkilöksi, jonka voi omistaa maksimissaan 50 

osakasta. Yhtiön osuudet ovat osakkeina, jotka ovat arvopapereita. Yhtiömuotona 

ZAO vastaa suomalaista OY:tä. ZAO on yhtiömuotona monimutkainen muun muassa 

rekisteröintinsä suhteen, joten sen soveltuvuus pienyritykselle on kyseenalainen. 

(Kekki 2008.) 

 

Vastaaja A kuitenkin suosittelee omien kokemustensa perusteella ZAO:ta muun 

muassa sen takia, että se kuitenkin omistussuhteiltaan vastaa suomalaista OY:tä. 

Vaikka yhtiön rekisteröinti on hankalaa, saa siihen helposti ulkopuolista apua. 

 

 

OAO 

 

OAO vastaa suomalaista OYJ:tä, eli se on arvopaperipörssiin listautuva yhtiö. 

Yrityksessä voi siis olla yli 50 osakasta. Yhtiömuoto ei sovellu pienyritykselle. (Kekki 

2008.) 

 

 

OOO 

 

OOO:lle ei ole Suomessa suoraan verrattavaa yhtiömuotoa. Läheinen vertailukohta on 

esimerkiksi Keski-Euroopan GmbH, eli kyseessä on rahavastuuyhtiö, jonka osuudet 

eivät ole arvopapereita. OOO:n kaikki osakkaat ovat äänellisiä, eli he voivat osallistua 

yrityksen päätöksentekoon. Kuten OAO ja ZAO, myös OOO vastaa veroista ja 

vastuista ensisijaisesti itse. OOO on yhtiömuotona yleisin, kun viejänä on pienyritys. 

Tämä siksi, että OOO:n perustaminen ja ylläpito ovat huomattavasti edullisempaa ja 

yksinkertaisempaa kuin osakeyhtiön. Rajavastuuyhtiöön sisältyy kuitenkin omat 

riskinsä, ja esimerkiksi osakkaan valinnassa on käytettävä suurta harkintaa, sillä oman 

osakkuutensa voi halutessaan lunastaa koska vain. (Kekki 2008.) 
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Kekki (2008) suosittelee osake- tai rajavastuuyhtiön perustamista siinä tapauksessa, 

että yritys harjoittaa tuotannollista toimintaa tai tavaroiden ja palvelujen kauppaa, sillä 

venäläiset yritykset mielellään käyvät kauppaa nimenomaan toisen venäläisen 

yrityksen kanssa. 

 

Myös vastaajat B ja C ovat ehdottomasti OOO:n kannalla - varsinkin aloittavan 

yrityksen ollessa kyseessä - sen yksinkertaisuuden ja edullisuuden takia. Lisäksi OOO 

on yhtiömuotona paljon joustavampi kuin ZAO tai OAO. 

 

 

5.4.2 Edustustot 

 

Yritys voi perustaa yksin tai yhdessä toisten organisaatioiden kanssa kaupallisen 

edustuston Venäjälle. Edustusto ei itsessään ole yritys, vaan sen voisi luokitella 

ulkomailla olevaksi liiketoimintaa avustavaksi toimipisteeksi. Edustusto ei ole 

itsenäinen oikeushenkilö, vaan emoyhtiö on ensisijaisesti vastuullinen sen toiminnasta 

ja riskeistä. (Kekki 2008.) 

 

Verovapaa akkreditoitu edustusto on yksinkertaisin malli edustustosta. Se ei voi 

harjoittaa suoranaista liiketoimintaa eikä se maksa palkkojen sivukulujen lisäksi 

mitään muita veroja. Tällainen edustusto toimii yrityksen ”julkisivuna” markkina-

alueella, jolla se hoitaa liiketoimintansa jotakin muuta kautta, esimerkiksi agentin 

välityksellä, tai johon se mahdollisesti on vasta aloittamassa liiketoimintaa. Verollinen 

edustusto eli niin sanottu ulkomaalaisen yhtiön filiaali, eroaa edellisestä siinä, että se 

voi harjoittaa myös liiketoimintaa. Tästä liiketoiminnasta se maksaa normaalit verot 

(tulovero, ALV) Venäjän verottajalle. (Kekki 2008.) 

 

Suomen ja Venäjän välisen verosopimuksen perusteella rakennusprojektien puitteissa 

voi yritys rekisteröidä Venäjälle verovapaan rakennustyömaaedustuston. Tällainen 

edustusto maksaa ainoastaan Venäjän arvonlisäveron, mutta verovapaus voi kestää 

enimmillään 12 kuukautta normaalitapauksissa ja erityistilanteissa 18 kuukautta. 

(Kekki 2008.) 
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Vastaaja B ei näe edustustoa hyvänä toimintamallina PK-yritykselle sen rajoitetun 

kaupankäynti oikeuden takia. Liiketoiminta on hankalaa, jos varsinainen kauppa 

täytyy tehdä erillisen komissionäärin kanssa ja tavara hakea tämän varastosta. Sen 

sijaan vastaaja A pitää edustustoa mahdollisena vaihtoehtona riippuen toimialasta ja 

liikeideasta. Jos liiketoiminta on sen luontoista, että tavaraa ei voi varastoida, voi 

myös edustusto tulla kysymykseen. 

 

 

5.5 Lisenssi- ja franchise-sopimukset 

 
Toisinaan venäläisellä partnerilla on suuria vaikeuksia saada yritystoimintaa käyntiin 

siten, miten emoyhtiö vaatisi. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi partnerin 

puutteelliset liiketoiminnalliset tiedot ja taidot. Tällöin toimintaa voi helpottaa pitkälle 

viety valmis toimintamalli, jota yritys noudattaa toiminnassaan. Lisenssi- ja franchise-

sopimuksilla viejäyritys myy tuote- ja/tai liikeideansa toiselle osapuolelle ja saa tuoton 

rojalteina tai kertaluontoisena korvauksena riippuen sopimuksen luonteesta. Vaikka 

kyseessä onkin valmiin toimintamallin, jota periaatteessa voidaan käyttää missä 

maassa vain, myyminen, on huomioitava, että jokaiseen kohdemaahan mallia on 

räätälöitävä tapauskohtaisesti. Lisenssi ja franchise soveltuvat tilanteisiin, joissa 

viejäyrityksen resurssit ja kohdemaan tuntemus eivät riitä tuottamaan tuotetta tai 

palvelua itse. Toimintatapoina ne ovat käytännöllisiä myös silloin, kun kohdemaan 

lainsäädäntö tai esimerkiksi verotuskäytäntö estävät viejäyrityksen kannattavan 

vientitoiminnan. (Honkanen ym. 1997, 46–48 & Nykänen 2001, 19.) 

 

Vastaajat A ja B eivät näe fanchise-sopimusta kovinkaan hyvänä vaihtoehtona PK-

yritykselle. Se on idealtaan erikoinen ja toiminnan yhdenmukaistaminen pienessä 

yrityksessä, jonka toiminnan tulisi olla mahdollisimman dynaamista, on hankalaa. 

Lisäksi Venäjällä ei tunneta franchise-toimintaa vielä kovinkaan hyvin. 
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6 MARKKINA-ALUEENA VENÄJÄ 

 

Vuosikymmeniä Neuvostoliitto koettiin voimakkaana kilpailijana lähinnä 

kansainvälisen poliittisen vastakkainasettelun takia. Neuvostoliiton hajottua ja kylmän 

sodan päätyttyä voiman mittaamisessa on siirrytty poliittisista ja militaristisista 

taloudellisiin mittareihin. Tämä on asettanut Venäjän uuteen asemaan maailmassa, 

sillä nyt voimasuhteet ovat monessa kohtaa päälaellaan; Venäjä kapitalistisena 

aloittelijana on altavastaajan asemassa, jossa jopa pienet Suomen kokoiset valtiot 

näyttävät sille esimerkkiä. Venäjää ei kuitenkaan sovi aliarvioida taloudellisessakaan 

mielessä, sillä Venäjä omaa vertaansa vailla olevat resurssit ja mahdollisuudet olla 

maailman huipulla. Yksinään sen mittaamattomat luonnonvarat takaavat sille vahvan 

taloudellisen aseman maailmassa. (Aromäki 1998, 107–109.) 

 

 

6.1 Yrityskulttuuri 

 

Vaikka nykyaikaiset toimintatavat ja terminologia alkavat näkyä myös venäläisessä 

yrityksessä, törmätään usein siihen tosiasiaan, että Venäjällä nykyaikainen 

yritystoiminta on kohtuullisen uusi asia ja siten myös länsimainen yrityskulttuuri on 

usein vieras käsite. Venäläisten toimintatavat juontavat juurensa vuosisataiseen 

historiaan, ei niinkään Neuvostoliittoon, sillä Venäjällä on aina totuttu suhtautumaan 

työhön, toisten rahaan ja sopimuksiin melko välinpitämättömästi. Tähän tosiasiaan 

eivät länsimaiset yritykset aina suhtaudu tarpeeksi suurella vakavuudella, mikä 

toisinaan edelleen aiheuttaa ongelmia ja väärinkäsityksiä. Esimerkiksi 

sopimuskäytäntö Venäjällä eroaa hyvin paljon länsimaisista tavoista. Kun olennainen 

osa länsimaista liiketoimintaa on luotettava sopimuskäytäntö, johon yritysten välinen 

toiminta perustuu, niin Venäjällä sopimus on usein ainoastaan paperi, jolla sovitaan 

jotakin, mutta todellisuudessa sovitut asiat saatetaan tehdä aivan toisin. 

 

Myös venäläisten tapa katsoa asioita henkilökohtaisen edun kannalta on yleistä. Tämä 

toisaalta taas ilmentää venäläisten suhtautumista henkilökohtaisiin ihmissuhteisiin. 

Venäläinen liikesuhde on usein myös ystävyyssuhde ja Venäjällä ystävät pitävät aina 

yhtä. Liiketoiminnassa tämä merkitsee sitä, että tehty päätös ei aina vaikuta 
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taloudellisesti kovin kannattavalta, mutta ystävänpalvelus saadaan joskus takaisin 

vastapalveluksena. Tämän tyyppisten kulttuurierojen ymmärrys ja toisaalta taas 

ymmärryksen hyödyntäminen on huomattava etu toimittaessa ulkomaisena yrittäjänä 

Venäjällä. Suomalaisten toimijoitten vuosikymmenien kokemus idänkaupasta asettaa 

heidät etulyöntiasemaan verrattuna muihin länsieurooppalaisiin toimijoihin. 

(Honkanen ym. 1997, 40–42, 113; Stupina 2006.) 

 

Vastaajien A ja B mukaan venäläisen työ- ja yrityskulttuurin erot verrattuna 

länsimaiseen aiheuttavat usein ongelmia suomalaiselle viejälle. Esimerkiksi edellä 

mainittu sopimuskäytäntö, jossa sopimus on vain paperi ja toteutus eroaa sovitusta, on 

monesti yllätys suomalaiselle. Sopimusten toteuttamista suositellaankin vahdittavaksi 

melko tarkasti. Lisäksi venäläiset ovat tottuneet vahvasti hierarkiseen työyhteisöön, 

mikä eroaa nykyaikaisesta länsimaisesta toimintatavasta. Vaikka venäläinen 

tuotantotyöntekijä vastaaja B:n mukaan on ahkera, on varsinkin keskijohdolla monesti 

vaikeuksia sitoutua työhönsä. Tämän takia erilaiset sitouttamistavat, kuten bonus- ja 

provisiopalkkaus, on hyvä ottaa käyttöön myös tytäryhtiössä. 

 

Vaikkakin B pitää venäläistä tuotantotyövoimaa ahkerana, on C:n käsityksen mukaan 

tuotantoinvestoinneista vaikea saada kaikkea hyötyä irti, mikä aiheuttaa ongelmia 

varsinkin tilanteissa, joissa investoinneille on budjetoitu korkeita tuottoja lyhyessä 

ajassa. Näin ollen aloitettaessa vientitoimintaa Venäjälle ei investointilaskentaa voida 

tehdä samalla kaavalla kuin kotimaassa investoitaessa. 

 

Vastaaja D kokee venäläisen työ- ja yrityskulttuurin hankalana tai vähintäänkin 

haastavana. Hoidettavat asiat saattavat ”kääntyä päälaelleen” ja takaisin useaan 

otteeseen, ennen kuin projekti on ohi. Lisäksi D huomauttaa, että Venäjällä yhtä asiaa 

hoitaa useampi työntekijä – johtaja, projektijohtaja, operatiivinen työntekijä ja niin 

edelleen – mikä osaltaan lisää epäselvyyksiä monessa tilanteessa. 

 

Vastaaja E:n mielestä eroavaisuudet suomalaisessa ja venäläisessä työ- ja 

yrityskulttuurissa ovat suuria, koska venäläisessä kulttuurissa asioita lähestytään 

toisella tapaa kuin länsimaisessa. Lisäksi E huomauttaa, että venäläiset saattavat olla 

hyvin omanarvontuntoisia, mikä toisinaan voi aiheuttaa hankalia tilanteita esimerkiksi 

neuvotteluissa. 
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Venäjänkaupasta puhuttaessa usein esiin nousee myös korruptio ja sen yleisyys 

Venäjällä. Vastaaja A ja B ovat kuitenkin sitä mieltä, että vaikka korruptiota esiintyy 

edelleen, ilman lahjontaa pärjää liiketoiminnassa mainiosti. Lahjonnassa on myös 

riski, että jos kerran maksaa, tulee siitä helposti loputon kierre, koska tieto lahjuksia 

antavista tahoista etenee sisäpiirissä nopeasti. Korruptio on venäläisten viranomaisten 

tarkkailussa enenevässä määrin ja myös nouseva palkkataso vähentää lahjusten oton 

tarvetta venäläisten keskuudessa. 

 

Vastaajat C, D ja E eivät ole kukaan kohdanneet korruptiota Venäjällä, eivätkä näin 

ollen näe korruptiota välttämättömänä asiana venäläisessä kaupankäynnissä. D 

tähdentää, että asiakkaat, joiden kanssa kauppaa käy, kannattaa tältä osin valikoida 

tarkkaan – kenelle tahansa ei kannata myydä. E kuitenkin uskoo, että esimerkiksi 

viranomaisten kanssa raha saattaisi toisinaan nopeuttaa ja helpottaa asioita. 

 

 

6.2 Pankkitoiminta 

 

Venäjän pankkitoiminnassa toimii pääasiassa kolmenlaisia pankkeja. Sisäisen 

lisenssin omaavat pankit voivat hoitaa ainoastaan maan sisällä tapahtuvaa 

valuuttaliikennettä. Tällaiset pankit hoitavat ulkomaiset valuuttasiirrot laajennetun tai 

yleislisenssin omaavien kirjeenvaihtajapankkiensa kautta. Laajennetun lisenssin 

pankilla on rajattu määrä kirjeenvaihtajatilejä ulkomaisissa pankeissa, kun taas 

yleislisenssi mahdollistaa kaikki kotimaiset ja ulkomaiset pankkitoimet. (Honkanen 

ym. 1997, 97–98.) 

 

Venäjälle etabloituvalle yritykselle ongelma pankkien suhteen muodostuu 

vakavaraisen ja luotettavan pankin löytämisestä. Vaikka keskuspankin, joka muun 

muassa myöntää pankkilisenssit, kontrolli ja valvonta ovat parantuneet huomattavasti 

sitten 1990-luvun puolivälin, jolloin pieniä pankkeja oli satamäärin, on pankin 

valinnassa oltava tarkkana. Varminta on valita pankki, jolla on esittää kansainvälisten 

kirjanpitonormien mukainen luotettavan, kansainvälisen tilintarkastajan laatima 

tilinpäätös. (Honkanen ym. 1997, 99–100.) 
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Ulkomaisen yrityksen on mahdollista avata venäläiseen pankkiin kahdenlaisia tilejä: 

T- ja I-tilejä. T-tili eli juokseva tili on tarkoitettu yrityksen tai edustuston normaalia 

rahaliikennettä varten. I-tili eli investointitili avataan Venäjälle suuntautuvia 

investointeja varten. Ilman I-tiliä yrityksen täytyy hankkia erillinen lupa Venäjän 

Keskuspankilta saadakseen tehdä sijoituksia Venäjällä. T-tilille voidaan maksaa 

korkoa, kun taas I-tilille ei. Toisaalta, T-tilillä olevia varoja ei voida muuttaa 

ulkomaan valuutaksi, kun taas I-tilin varoja voidaan. T- ja I-tilien lisäksi voi 

ulkomainen yritys tai henkilö avata myös S-tilin, joka liittyy Venäjän valtion 

arvopaperikauppaan, mutta tässä yhteydessä ei ole aiheellista käsitellä S-tiliä 

tarkemmin johtuen sen suppeasta käyttötarkoituksesta. (Honkanen ym. 1997, 104–

107.) 

 

Vastaajien A ja B mukaan luotettavan pankin saa tänä päivänä helposti selville 

suomalaisesta pankista tai esimerkiksi SVKK:lta. Venäjällä kannattaa heidän 

mukaansa käyttää joko suomalaisen pankin kirjeenvaihtajapankkia tai luotettavaa 

suurta länsimaista pankkia. 

 

Vastaaja C:n yritys käytti toiminnan alkuvaiheessa Venäjän valtionpankkia, vaikka 

suomalaiset asiantuntijat varoittivatkin tästä. Valtionpankkiin päädyttiin venäläisen 

partnerin suosituksesta, eikä pankin toimissa missään vaiheessa ollut moittimista. C 

kuitenkin kehottaa välttämään pieniä paikallisia pankkeja niiden epävarmuuden takia. 

Venäläisistä pankeista valtionpankki on kuitenkin viimeinen, joka kaatuu, mikä luo 

tiettyä turvaa toimintaan. Tällä hetkellä yritys on yksityisen pankin asiakas. 

 

Vastaaja D luotti pankkia valitessaan venäläisiin kumppaneihin, joiden suosituksen 

mukaan pankki valittiin. Pankki on suomalaisten pankkien kirjeenvaihtajapankki eikä 

sen kanssa ole ollut mitään ongelmia - tilisiirrot Venäjältä hoituvat vaivattomasti ja 

nopeasti. 

 

Vastaaja E:llä ei ole pankkia Venäjällä, vaan kaikki maksut tulevat suomalaiselle 

tilille, yleensä jonkin kolmannen maan pankin kautta. 
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6.3 Raha- ja maksuliikenne 

 

Maksujen siirtyminen Suomen ja Venäjän välillä tapahtuu periaatteessa kohtalaisen 

nopeasti, 2-4 päivässä. Kuitenkin siirrot pankkiryhmien välillä Venäjällä saattavat olla 

hitaita, joten oikealla maksujen reitityksellä on suuri merkitys. Lähinnä siirtoja 

hidastavat vanhanaikaiset menetelmät maksujen siirrossa, sillä Moskovan ja Pietarin 

alueita lukuun ottamatta maksut siirtyvät usein telexillä tai jopa postilla. Ja vaikka 

maksut siirtyisivätkin konekielisesti, voi pankki kirjata maksut asiakkaan tilille vasta 

saatuaan paperitiliotteen maksusta; Venäjän pankkilainsäädännössä konekielistä 

maksua ei tunnusteta lainkaan. Lisäksi verot ja niiden kaltaiset maksut kiertävät aina 

Venäjän keskuspankin kautta. (Honkanen ym. 1997, 100–102.) 

 

Maksut kannattaa hoitaa Venäjällä ruplamuotoisina, sillä niiden maksutariffit ovat 

valuuttamaksuja alhaisemmat. Lisäksi ruplamuotoisten maksujen muodollisuudet 

pankissa ovat pienemmät, sillä yritys välttyy tuonti- ja vientipassien täyttämiseltä. 

Tulli kuitenkin saattaa vaatia todistuksen varojen siirrosta tililtä toiselle. (Honkanen 

ym. 1997, 102.) 

 

Maksutapaan on syytä kiinnittää huomiota saatavien turvaamiseksi. Venäjän kaupassa 

yleisesti käytössä on ennakkomaksu, jolloin asiakas suorittaa maksun, ennen kuin 

tavaraa toimitetaan. Lisäksi voidaan käyttää sulkutilijärjestelyä tai remburssia, jotka 

myyjän lisäksi turvaavat myös ostajan aseman. Sulkutilijärjestely ja remburssi 

kuitenkin vaativat melko suuren kauppasumman ollakseen kannattavia, sillä niiden 

järjestelykustannukset ovat korkeat. (Honkanen ym. 1997, 102–103.) 

 

Vastaaja A kokee, että tänä päivänä ennakkomaksu saattaa aiheuttaa kysymyksiä 

asiakkaissa, sillä A:n mukaan Venäjällä tarjotaan maksuaikaa nykyisin enenevässä 

määrin. Kuitenkin ennakkomaksu tai remburssi on hänen mukaansa, kuten myös B:n 

mielestä, suositeltavin vaihtoehto. Maksuaikaa kannattaa antaa vain vakiintuneissa 

asiakassuhteissa. Lisäksi toimitusehto kannattaa mahdollisuuksien mukaan olla Ex 

Works (vapaasti myyjän varastossa), sillä tulli ja rahtikulut saattavat toisinaan 

aiheuttaa yllätyksiä, varsinkin silloin, kun toimitukset kohdistuvat pidemmälle kuin 

Pietariin tai Moskovaan. 
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Vastaaja C kertoo yrityksensä käyttävän pääosin ennakkomaksua maksuehtona, mutta 

toisinaan myös antavansa maksuaikaa. Hänen mukaansa ennakkomaksu on Venäjän 

sisäkaupassakin aivan normaali maksutapa, joten sitä voi esittää asiakkaalle huoletta. 

Jos maksuaikaa antaa, on oltava varovainen ja huolehdittava, ettei saatavien saldo 

kasva suureksi. Venäjällä kuitenkin tilanteet saattavat muuttua nopeastikin, joten 

suureksi kasvavat saatavat saattavat kieliä yrityksen toiminnan ylikuumenemisesta ja 

maksuvaikeuksista. 

 

Vastaaja D on päätynyt toiminnassaan käyttämään osittaista ennakkomaksua. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 50 % kaupan arvosta maksetaan ennakkoon ja 

loput 50 % tavarantoimituksen yhteydessä. Tapa on osoittautunut toimivaksi ja 

asiakkaat hyväksyvät ja ymmärtävät sen täysin. 

 

Vastaaja E antaa venäläiselle asiakkaalleen länsimaiseen tapaan maksuaikaa eikä ole 

havainnut toimintatavassa ongelmia. 

 

Maksuliikenne Venäjällä hoidetaan pääsääntöisesti ruplissa, sillä ulkomaisen valuutan 

käyttö niin tili- kuin käteissuorituksissa on kielletty. On olemassa kuitenkin 

poikkeuksia, jotka mahdollistavat myös ulkomaisen valuutan käytön tietyntyyppisissä 

maksutapahtumissa. Yritysten välillä voidaan käyttää ulkomaista valuuttaa muun 

muassa silloin, kun kyseessä on 

 

”komission (palkkion) maksaminen yritykselle tai organisaatiolle, joka toimii 

välittäjänä ulkomaisten sopimuskumppaneiden kanssa suoritettavissa operaatioissa 

tuotteiden vientitoimittajien tai tuontiostajien tilauksesta.” 

 

Tässä yhteydessä ei ole syytä käsitellä muita poikkeuksia ko. asiaan liittyen, sillä 

mainittu esimerkki lienee ainoa, jonka suomalainen pienyritys mahdollisesti voisi 

kohdata vientikaupassaan. (Honkanen ym. 1997, 108–109.) 

 

 

6.4 Markkinointi Venäjältä 
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1990- luvun alussa länsimaiset yritykset saattoivat mennä venäläisille markkinoille 

ilman sen suurempia markkinoinnillisia ponnisteluja johtuen siitä, että lähes jokainen 

yritys oli alallaan, jos ei ensimmäinen, niin vähintäänkin helpossa asemassa, sillä 

todellisia kilpailijoita oli harvassa. Tänä päivänä markkinat ovat jo tietyllä tasolla 

kylläiset ja myös markkinointiin on alettu panostaa. Myös markkinoinnilla on 

Venäjällä omat ominaispiirteensä. Syitä tähän voidaan hakea edelleen venäläisestä 

kulttuurista ja venäläisten luonteesta, mutta yksi suuri vaikuttava tekijä on venäläisen 

markkinoinnin lyhyet perinteet. Toisaalta venäläisten tapa kuluttaa ja toisaalta 

ulkomailta tuodut vaikutteet ovat muovanneet markkinoista hyvinkin hektisiä. 

Venäläisillä markkinoilla tuotteen elinkaaresta muotoutuu helposti jyrkkä ja lyhyt, 

jolloin päästään toisaalta nopeisiin voittoihin, mutta toisaalta myös vaikeudet 

huonontuvan menekin suhteen tulevat vastaan nopeasti. Vaikka ihmisen perustarpeet, 

kuten ravinto ja asuminen, ovat venäläisillä aivan samat kuin missä tahansa muualla 

maailmassa, markkinoijan kannalta merkittävämmät tarpeet, kuten sosiaalisuus, 

yhteiskunnallinen asema ja itsensä toteuttamisen tarpeet, eivät välttämättä vastaa 

totuttua länsimaista mallia. Olennainen osa venäläistä kulttuuria ovat erilaiset 

materialistiset statukset: vaatteet, korut, autot ja ylipäänsä asiat, joilla voidaan tuoda 

esiin menestyksensä tasoa. (Lehto 1998, 13; Perilä-Jankola 2001, 30–35) 

 

Kaikessa yksinkertaisuudessaan markkinointi on kaikkea sitä toimintaa, jolla yritys 

tähtää kauppaan. Se ei siis ole – kuten Venäjällä pitkään ajateltiin – pelkkää 

mainontaa ja myyntiä. Markkinoiden tilasta ja tarpeista on oltava perillä ja muokattava 

yrityksen toimintaa siten, että nämä tarpeet voidaan täyttää ja toisaalta luoda 

markkinoille uusia tarpeita. (Lehto 1998, 14; Perilä-Jankola 2001, 33–34) 

 

Vaikka Lehdon (1998) ja Perilä-Jankolan (2001) mukaan venäläisellä markkinoinnilla 

on omat erityispiirteensä, vastaajien A, B ja C mukaan se ei juuri eroa länsimaisesta 

markkinoinnista. Henkilökohtainen myyntityö on äärimmäisen tärkeää, sillä 

venäläinen liiketoiminta perustuu henkilökohtaisiin suhteisiin. Lisäksi venäläiset 

etsivät nykyisin paljon tietoa internetin välityksellä, minkä takia venäjänkieliset web-

sivut kannattaa avata jo toiminnan alkuvaiheessa. C:n mukaan venäläiset ovat myös 

ahkeria käymään messuilla, ja siellä saadaankin helposti hyviä kontakteja. 

Messutoiminta Venäjällä on kuitenkin erittäin kallista, joten kannattaa seuloa 

lukuisista tapahtumista parhaiten omiin tarpeisiin soveltuvat ja panostaa niihin. Hyvä 
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tapa osallistua messuille on myös erilaiset yhteisosastot, jolloin osallistumiskulut ovat 

alhaisemmat. 

 

Myös vastaaja D on sitä mieltä, että internet on venäläisille tärkeä tietolähde heidän 

etsiessään tavarantoimittajia ja yhteistyökumppaneita. Heille tärkeä 

markkinointikanava on myös perinteinen ”puskaradio”. D tähdentää henkilökohtaisten 

suhteiden merkitystä venäläisessä kaupassa, sillä kun suhteet toimivat, hyvä maine 

etenee suusta suuhun asiakaskunnassa. 

 

 

6.5 Voittojen kotiutus Venäjältä 

 

Voittojen kotiuttamisen Venäjältä tekee haasteelliseksi se, että ruplatulojen 

siirtäminen ulkomaille sellaisenaan on rajoitettu. Esimerkiksi sijoituksista saadut 

osingot, korot sekä lisenssi- ja komissiopalkkiot ovat tuloja, joiden siirto ulkomaille 

on rajoitettu. Yksi tapa hyödyntää voitot on sijoittaa ne edelleen Venäjällä. Toinen 

vaihtoehto on solmia niin sanottu palvelusopimus emo- ja tytäryhtiön välillä. 

Palvelusopimusta vastaan pankki siirtää varat ulkomaiselle tilille. Pankille on 

kuitenkin esitettävä todistus palvelujen suorittamisesta, ennen kuin se voi varainsiirron 

suorittaa. (Honkanen ym. 1997, 111.) 

 

Vastaaja B:n mukaan voittoja voi helposti kotiuttaa myös normaalin myyntikatteen 

muodossa tai tuotantoyhtiössä myös esimerkiksi konevuokrana. Esimerkiksi vastaaja 

C:n yrityksessä voittojen kotiutus tytäryritykseltä hoidetaan myyntikatteen muodossa. 

Vastaaja D:n tapauksessa rahaliikenne taas hoidetaan suoraan emoyhtiön ja asiakkaan 

välillä, jolloin voittojen kotiuttamista ei tarvitse erikseen järjestellä. 

 

 

6.6 Vientikaupan haasteena maantiede 

 

Venäjä on pinta-alaltaan maailman suurin valtio. Virallisen talousaluejaon, joka jakaa 

valtion 11 talousalueeseen, lisäksi poliittiset, kulttuurilliset ja uskonnolliset erot 

pirstovat maan pieniin osiin. Näissä osissa toimintatavoissa, niin yritystoiminnassa 
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kuin normaalissa elämässäkin, saattaa olla suuria eroja. (Honkanen ym. 1997, 33.) 

Siten on ymmärrettävää, että kun yritys aloittaa vientitoimintaa Venäjälle, on 

kohdemarkkina-alue tavallisesti ainakin aluksi hyvin suppea. Varsinkin vastaaja C 

kokee Venäjän suuren maantieteellisen koon ongelmana kaupankäynnin kannalta. 

Pitkät välimatkat lisäävät kuljetuskustannuksia ja hankaloittavat asiakaskäyntejä. 

Toisaalta, C ei usko omassa tapauksessaan, että kaupankäynti olisi yhtään 

vilkkaampaa, vaikka välimatkat olisivatkin lyhyempiä. Suurempi este kuitenkin on 

Venäjän teollisuuden alhainen kehitysaste. Lisäksi C uskoo, että yksi metropoli voi 

olla PK-yritykselle riittävän suuri markkina-alue, jolloin maan suuri koko ei ole 

merkityksellinen asia. 

 

Myös vastaaja A on sitä mieltä, että Venäjän maantieteellinen koko haittaa jossakin 

määrin kaupankäyntiä, ja hän suositteleekin toimimista pienemmällä alueella 

toiminnan alkuvaiheessa. 

 

Vastaaja D toimii pääosin Pietarin alueella, jonka on todennut ainakin toistaiseksi 

riittävän suureksi. Koko Pietarin alue vastaa väestömäärältään Suomea, joten toiminta 

maantieteellisesti on periaatteessa jopa tehokkaampaa kuin Suomessa. 

 

Vastaaja B ei miellä Venäjän kokoa esteeksi kaupankäynnille. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että suomalaisten yritysten yleisin syy aloittaa 

vienti Venäjälle on kasvuhalukkuus. Kotimaiset markkinat koetaan vaikeiksi kilpailla 

ja rajallisilla resursseilla hakeudutaan markkinoille, joilla kasvua voitaisiin tavoitella 

suhteessa kevyemmillä panostuksilla. Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että samalla 

panostuksella ulkomaanmarkkinoihin uskotaan tavoitettavan suurempi tuotto, kuin 

kotimarkkinoilla. Usko helpompiin ja avarampiin markkinoihin näkyy myös siinä, että 

suomalaiset pienyrittäjät eivät juuri kiinnitä huomiota omien kotimaisten 

kilpailijoidensa vientitoimiin. Yritysten uskotaan mahtuvan samoille markkinoille ja 

silti kaikkien saavan kaupankäynnistään hyvän tuoton. 

 

Vientikohdemaana Venäjä ei ole EU:n sisäkauppaan yli 10 vuotta totutelleille 

suomalaisille helppo. Tästä pitävät huolen muun muassa kielimuuri, korkea 

byrokratia, tullimenettelyt, puhumattakaan kulttuurieroista niin liike-elämässä kuin 

henkilökohtaisella tasollakin – kaksi asiaa, jotka Venäjällä perinteisesti kulkevat käsi 

kädessä. Toisaalta näissä ongelmissa juuri piilee se mahdollisuus, johon monet 

yrittäjät tarttuvat: kulttuuri eroaa niin paljon länsimaisesta, että on lähestulkoon 

yhdentekevää, onko aiempaa kokemusta vientitoiminnasta muihin maihin. Vaikka asia 

voidaan edellä mainitulla tavalla kärjistää, on kuitenkin muistettava, että varsinkin 

henkisiä resursseja punnittaessa voidaan aiempi vientikokemus nähdä hyötynä myös 

Venäjän kaupassa. Esimerkiksi ihmisten, siis työntekijöiden, rohkeus kohdata uusia 

kulttuureja, ihmisiä, tilanteita ja ongelmia kasvaa joka kerta näitä asioita kohdatessa – 

riippumatta siitä, onko kohdemaa Ruotsi, Saksa, USA, Japani tai Venäjä. 

 

Viitteitä suomalaisten yrittäjien rohkeudesta ja uskosta omaan liiketoimintaansa 

saatiin, kun haastateltavilta tiedusteltiin heidän suhtautumistaan yrityksen 

vientitoiminnan strategiseen suunnitteluun. Strategioiden hiomiseen käytetään 

pienyrityksissä melko vähän voimavaroja – lähinnä luotetaan siihen, että kauppaa 

käydään samoilla periaatteilla kuin kotimarkkinoillakin. Tällä tavalla toimittaessa 

kaupankäyntiin liittyvät riskit ovat tietysti suurempia. Mahdollisiin vastoinkäymisiin 

ei välttämättä ole valmistauduttu tarvittavalla vakavuudella, jolloin takaiskut voivat 

olla kohtalokkaita. Toisaalta tutkimuksessa mukana olleet yritykset ovat omalta 

osaltaan todisteena sille, että haastateltavat ovat mielipiteissään oikeilla jäljillä: 
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kyseessä olevat yritykset toimivat edelleen. Pienyritysten kohdalla suuremman luokan 

strategisen suunnittelun merkitystä voidaan siis vähintäänkin epäillä. Kun 

liiketoimintaa pyöritetään muutaman ihmisen – tai parhaimmillaan yhden ihmisen – 

voimin, on toiminnan dynaamisuus elinehto. Jos periaatteessa keinotekoisesti luotua 

strategiaa seurataan pilkun tarkasti, pahimmassa tapauksessa menetetään yksi suuri 

kilpailuetu – sopeutuvuus. Kun strategiassa määritellään ainoastaan päämäärä, voi 

yritys valita kulloinkin parhaan reitin tuon päämäärän saavuttamiseksi. 

 

Jos viennin strateginen suunnittelu jää pieniyrityksissä taka-alalle, keskitytään 

suunnittelussa konkreettisiin asioihin tarkemmin – tai ainakin niihin tulisi paneutua 

haastateltujen asiantuntijoiden mukaan. Esimerkiksi hintataso, potentiaalisten 

asiakkaiden määrä, asiakkaiden tarpeet ja kiinnostuksen kohteet ja kaikki 

markkinoihin vaikuttavat, jo olemassa olevat muuttujat ovat asioita, joita yritykset 

vertaavat omiin valmiuksiinsa. Tällaisten raakojen faktatietojen selvittäminen on 

yksinkertaista ja erittäin suositeltavaa varsinkin, kun siihen on helposti ja edullisesti 

saatavissa ulkopuolista apua ja asiantuntemusta esimerkiksi Suomalais-Venäläisen 

kauppakamarin ja maakuntaliittojen kautta. 

 

Haastatteluissa selvisi, että yrityksissä tiedostetaan omat vahvat alueet, kun puhutaan 

kilpailueduista ja ydinosaamisesta. Yrityksissä koetaan, että tämä auttaa yritystä 

selviämään kilpailutilanteessa. Toisille se merkitsee turvaa alhaisten kustannusten 

muodossa, toisille esimerkiksi vahvuutta tuottaa palveluita. 

 

Yrityksen resurssien käytön ja laajentamisen suhteen yhdistävä tekijä tässä 

tutkimuksessa on varovaisuus. Vientitoiminnan alkuvaiheessa suuria investointeja 

tulisi välttää ja pääosin suurimmat kulut koituvatkin henkilöstökuluista. Henkilöstön 

rekrytointi koetaankin tärkeäksi asiaksi, jonka suhteen on oltava myös tarkka: pienen 

budjetin toimijan kannattaa palkata jo valmiiksi mahdollisimman ammattitaitoinen 

henkilö. Ammattitaitoon kuuluu tässä yhteydessä olennaisena osana venäjän kielen 

taito sekä venäläisen työ-, yritys- ja tapakulttuurin tuntemus. Kaikki haastateltavat 

tähdentävät sitä, että Venäjällä kauppaa käyvät ihmiset – henkilökohtaisten suhteiden 

merkitystä ei voida liiaksi korostaa ja näiden suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä 

luonnollisesti tarvitsee tuntea paikalliset tavat. Yrittäjän ei kuitenkaan tarvitse olla 

yksin, vaikka yrityksessä ei Venäjän-tuntijaa olisikaan töissä. Tähänkin asiaan on 
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saatavilla apua esimerkiksi jo edellä mainitusta Suomalais-Venäläisestä 

kauppakamarista. 

 

Edellä mainittiin, että suuria investointeja ei välttämättä kannata heti vientitoiminnan 

alussa tehdä. On kuitenkin itsestään selvää, että ilman investointejakin ylimääräisiä 

kuluja vientitoiminnan aloittamisesta yritykselle koituu. Selvitystyöhön kuluu rahaa jo 

pelkästään matkustuskustannusten muodossa puhumattakaan mahdollisen 

lisähenkilöstön palkkauksesta. Myös tähän ongelmaan löytyy ratkaisu yrityksen 

ulkopuolelta. Käyttöpääomaa yritys voi tietysti hakea lainaksi pankista, mutta 

Suomessa on erilaisia julkisia tahoja, kuten Finvera ja TE-keskukset, jotka myöntävät 

erilaisia tukia vientitoimintaa aloittaville yrityksille. Tutkimuksen haastattelujen 

perusteella voidaan sanoa, että tuista ollaan kyllä tietoisia, mutta silti 

vientiponnisteluja kuitenkin rahoitetaan usein omaehtoisesti tulorahoituksella ja 

lainavaroin. 

 

Huolimatta monista eri tavoista saattaa tuote ulkomaisille markkinoille, päätyvät 

suomalaiset yritykset useimmiten tytäryrityksen perustamiseen aloittaessaan vientiä 

Venäjälle. Taloudellisesti ajateltuna riskit ovat tietysti muita vaihtoehtoja suuremmat; 

yrityksen perustamiseen tarvitaan aina jonkinlainen pääoma. Käytännössä puhutaan 

kuitenkin koko prosessia silmällä pitäen pienistä summista – esimerkiksi OOO-

tyyppisen yrityksen peruspääoma voi olla kärjistettynä pelkkä pöytä ja puhelin – joten 

absoluuttinen taloudellinen riski ei edes jollakin tasolla menestyvää yritystä 

todennäköisesti heilauta. Yrityksen perustamista Venäjälle pidetään haastateltavien 

keskuudessa myös pääosin melko helppona ja yksinkertaisena prosessina – tässäkin 

asiassa apu on ostettavissa. Perustettaessa yritystä Venäjälle suurimmat haasteet 

liittyvät yrityksen henkilöstöön ja hierarkiaan. Haastateltavat painottavatkin sitä, että 

pääjohtajan on oltava suomalainen, jolloin yrityksen ”ohjat” pysyvät kotimaassa. Muu 

henkilöstö mahdollisuuksien mukaan on suositeltavaa palkata paikallisesta väestöstä. 

Suositeltavia yhtiömuotoja ovat OOO ja ZAO. 

 

Markkinointi Venäjällä hoituu pääosin henkilökohtaisella myyntityöllä. Kuten jo 

edellä on tullut ilmi, perustuu kaupankäynti siellä pitkälti henkilökohtaisiin suhteisiin, 

ja näitä suhteita luomalla ja ylläpitämällä markkinoidaan yritystä kaikista 

tehokkaimmin. Tietysti uusasiakashankinnassa voidaan apuna käyttää kaikenlaista 
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materiaalia, joista venäläiset mieluiten kuitenkin valitsevat internetin. Internetsivujen 

perustaminen on siis suositeltavaa joka tapauksessa heti toiminnan alkuvaiheessa. 

 

Tutkimuksen johdannossa kysyttiin, mitä asioita yrityksen on otettava huomioon 

aloittaessaan vientiä Venäjälle ja voiko Venäjällä yrittämisen riski olla taloudellisesti 

kannattava pienen budjetin toimijalle. Johtopäätöksenä tutkimukselle vastaukset 

näihin kysymyksiin voidaan tiivistää seuraavasti: 

 

- On tiedostettava vientitoiminnan aloittamisen tarve ja yrityksen resurssit 

viennin aloittamiseen. 

 

- On pyrittävä säilyttämään yrityksen dynaamisuus ja kilpailuedut myös 

ulkomailla toimittaessa. 

 

- On oltava selvillä markkinoista vähintään konkreettisten faktojen osalta: 

yleinen hintataso, asiakkaiden määrä, asiakkaiden tarpeet, ylipäänsä asiat, 

jotka vaikuttavat kaupankäynnin volyymiin ja tuottavuuteen. 

 

- On vältettävä suuria alkuinvestointeja, mutta panostettava rekrytointiin. 

Budjetointi on erityisen tärkeää, jotta rahoitus voidaan järjestää etukäteen. 

 

- On hyödynnettävä ulkopuoliset tukipalvelut, kuten tulkkaus-, laki- ja 

rahoituspalvelut. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että myös PK-yritys voi harjoittaa 

kannattavaa vientikauppaa Venäjälle. Suomen ja Venäjän välillä kieltämättä on 

kohtalaisen suuri kulttuuriero puhumattakaan kielimuurista, mutta se tieto ja 

ammattitaito, jota toimivalla yrityksellä ei ole omasta takaa, on useimmiten 

ostettavissa ulkoa. Loppujen lopuksi suurin kynnyskysymys viennin aloittamisessa 

Venäjälle tuntuu olevan yrittäjän oma mielenkiinto ja uskallus. Mikäli OK-

rakentajapalvelu päättää laajentaa toimintaansa, on myös vientitoiminta Venäjälle 

täysin mahdollista. 
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