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esi(malja)puhe

J
okaisessa itseään kunnioittavassa Venäjän-bisnesoppaassa mainitaan vanha venäläinen sanonta: 
Se, joka ei ota riskejä, ei juo samppanjaa. Sanonta on osuva monessakin mielessä, ja myös tämän 
kirjaprojektin kannalta. Käsissäsi olevaa opusta on kypsytelty hiljakseen (kuin vuosikertasamppan-
jaa konsanaan). Kirja on osa Bisnesmaraton-hanketta (toteutusaika 10.3.2008 –10.3.2011), jonka 

tarkoituksena on ollut etsiä ja avata Kymenlaakson yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia Venäjällä. 

Rahoitusta Bisnesmaraton on saanut EU:n aluekehitysrahastosta ja Kotkan-Haminan ja Kouvolan seudun 
kuntien rahoituslähteistä sekä yrityksiltä omarahoituksen muodossa. Lisäksi kirjan tuottamiseen ovat osal-
listuneet niin ikään aluekehitysrahastosta rahoitusta saaneet Cursorin teknologian kasvuohjelma Techno-
grow ja Palvelualan kasvuohjelma Palkeet.

Maraton siis sai alkunsa jo kolme vuotta sitten, mutta itse kirjantekoprosessin pohjana ovat keväällä 2010 
tehdyt yrityshaastattelut, joissa haastateltiin Kymenlaakson Venäjän-kauppaa harjoittavia yrityksiä. Haas-
tattelijatiimiin kuuluivat KyAMK:n Venäjän-kaupan opiskelijat Heidi Kivelä, Viktoriya Romanova, Julia Vihrova 
sekä Saimaan ammattikorkeakoulun Venäjän-kaupan opiskelija Outi Jaakkonen.

Heidän tekemäänsä työtä on hyödynnetty tämän kirjan teossa ja lisäpuhtia projektiin on haettu myös uusi-
en asiantuntijahaastatteluiden kautta. Näin kirjaan on saatu moniäänisyyttä ja syvyyttä. ”Omista taloista”, 
Cursorista ja Kinnosta, on ammennettu matkan varrella valtava määrä tietoa, ideoita ja inspiraatiota. Kirjan 
sisällöstä – ja sen mahdollisista virheistä – vastaa kuitenkin sen kirjoittaja.

Tämän kirjan tarkoituksena ei ole vyöryttää lukijan yli totisia faktoja ja prosenttilukuja, vaan herätellä kiin-
nostusta aihepiiriin useamman eri teema-alueen kautta. Tekstissä on haettu ilmavuutta, mikä välittyy myös 
Tuuli Koiviston laatimassa teoksen ulkoasussa. 

Kirjassa peräänkuulutetaan uuden aikakauden uudisraivaajia ja edelläkävijöitä; tätä tukee kirjan visuaa-
linen ilme, joka leikittelee Amerikan rajaseutujen kuvastolla ja tunnelmalla. Ideologiselta kantilta teos on 
ikään kuin ”roadmap Villiin Itään”, joka haastaa lukijan hyppäämään vankkurikolonnan kyytiin. (Tai ainakin 
Allegron.)
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Uusia bisneskuvioita miettivien pelimiesten ja -naisten maailmaan sopivat varmasti myös pokeri ja shakki, 
jotka toistuvat graafisina elementteinä läpi kirjan. Mutta vaikka näissä peleissä on aina vissi voittaja ja 
häviäjä, tämän kirjan viestinä on sen sijaan lähtökohtainen win-win. Suomalaiset yritykset voivat palvella 
esimerkiksi alati voimistuvaa venäläistä keskiluokkaa poikkeuksellisen laadukkailla tuotteilla, palveluilla ja 
ratkaisuilla. Tällaisessa tilanteessa on selvää, että kaikki osapuolet hyötyvät.    
     
Tämän työn eri vaiheissa mieleen on tullut ajatus, että Venäjää ja sen eri ulottuvuuksia voi lähestyä myös 
toisen sanonnan kautta: se, onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä, on puhtaasti asennekysymys. 

Lasi on usein puoliksi tyhjä, kun seuraa viimeaikaista Venäjä-uutisointia. Tämän koulukunnan mukaan 
Venäjä ei ole oikeusvaltio eikä demokratia, vaan arvaamaton suurvalta, jossa terroristi-iskut, korruptio 
ja kaiken sortin rikollisuus ovat arkipäivää. Pessimistin mielessä Venäjä on pimeiden voimien pelottava 
valtakunta, joka on parasta jättää visusti rauhaan.  

’Lasi on puoliksi täynnä’ -ihminen näkee naapurissa rajusti bisnespotentiaalia – jo yksin Pietarin talous-
alue tarjoaa mahdollisuuksia tuhansille suomalaisille pk-yrityksille. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin 
marraskuisen Venäjän-kaupan barometrin mukaan lama on muisto vain, ja Venäjään uskotaan taas. Ve-
näjän WTO-jäsenyyskin on pian tosiasia, optimisti tuulettaa. 

Siis puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä? – No, jos asiaa miettii tarkemmin, huomataan että merkityksellinen 
seikka lienee sekin, mitä jaloa nestettä lasiin oikein kaadetaan. (Ja kuka sitä samppanjalasia nyt piripin-
taan…?)   

Za nashe plodotvornoe sotrudnichestvo!

Sami J. Anteroinen
Kouvolassa 3.2.2011 





Pelikenttänä
maailma
– eli kansainvälistymisen

lyhyt oppimäärä
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M
iksi juuri minun yritykseni pitäisi kansainvälistyä? Kysymys on vallan aiheellinen, sillä kaikkien 
yritysten ei ole syytä lähteä puskemaan maailmalle. Jokaisen yrityksen on kuitenkin hyvä aina-
kin miettiä asiaa. Pk-yritysten kirjo Suomessa on niin suuri, että tämäntyyppisessä kirjassa on 
mahdotonta antaa yleispäteviä ohjeita siitä, onko kansainvälistyminen tavoittelemisen arvoinen 

asia juuri Sinun yrityksesi kannalta. 

Tässä kirjassa kansainvälistyminen on kuitenkin rajattu. Puhumme Kaakkois-Suomen pk-yrityksistä ja nii-
den mahdollisuuksista hakeutua Venäjän markkinoille.

On joitakin seikkoja, jotka puhuvat kansainvälistymisen puolesta Kaakonkulmalla. Globalisaation voimien 
myllätessä kilpailu kiristyy ja erikoistuminen lisääntyy. Bulkkituotteilla ja volyymipelillä ei Suomessa pit-
kän päälle pärjää, vaan tarvitaan erikoistunutta laatutuotantoa. Kotimarkkina voi kuitenkin pienentyä sitä 
mukaa, mitä kauemmas erikoistumisen polulla edetään. Monelle yritykselle tulee tällöin tarve löytää uusia 
markkinoita.   

Suomen syrjäinen sijainti ja pitkät etäisyydet taas aiheuttavat sen, että maailmanvalloitus voi käydä han-
kalaksi. Kaakonkulman yrittäjän näkökulmasta tarjolla on kuitenkin verraton lähimarkkina, Pietarin vetovoi-
mainen metropoli, joka vain jatkaa kasvuaan. Pietarin lisäksi myös monet muut alueet Venäjällä nostavat 
profiiliaan, mikä tarjoaa uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille.   

Tutkimusten mukaan suomalaisten yritysten kasvuhalukkuudessa on toivomisen varaa. Suomessa on lu-
kuisia menestyviä pk-yrityksiä, mutta niillä ei löydy tarvittavaa poltetta ja pontta kansainvälistymiseen. Täl-
löin takana on usein halu pitää kiinni saavutetuista asemista ja karttaa riskejä.

Mitkä tekijät sitten ovat kantona kansainvälistyvien yritysten kaskessa noin käytännön tasolla? Helsingin 
kauppakorkeakoulun tutkimuksessa (2007) selvitettiin kymenlaaksolaisten yritysten ennakoimia ongelmia 
Venäjällä. Näitä olivat sopivan yhteistyökumppanin löytäminen (69 % vastaajista), venäläinen byrokratia (53 
%), tullaus ja sertifiointi (25 %) ja rikollisuus (19 %). 

Lisäksi tutkimus paljasti, että seudun yritykset suhtautuivat kriittisesti omaan osaamiseen ja tietoihin, sillä 
39 % vastaajista piti omaa heikkoa maantuntemustaan ongelmana ja 36 % nimesi ongelmaksi liian vähäiset 
tiedot Venäjän markkinoista.  
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Kansainvälistymisessä jo sanana on jotain jylhää, ikään kuin alkamassa olisi paraatimarssi uusien mark-
kinoiden ja hurraavien kuluttajakansalaisten pariin. Totuus on kuitenkin se, että kansainvälistymisessä ei 
ole olemassakaan yhtä ja ainoaa oikeaa etenemismallia – kukin yritys voi valita itselleen parhaiten sopivan 
tavan. Pienelle toimijalle voi sopia eteneminen pienin askelin. Vauhtisokeutta tulee varoa, mutta toisaalta 
jarrupoljin pohjassa matkakaan ei oikein edisty. 

Suomalaisen pk-yrityksen suuntautuminen Venäjälle on viime kädessä kiinni yrittäjästä itsestään: yrittä-
jän tehtävänä on tehdä päätös uusille markkinoille hakeutumisesta ja luoda tarvittavat kontaktit. Kukaan 
ei ole kuitenkaan kieltänyt käyttämästä asiantuntijoita apuna tässä savotassa. 

Venäjälle mielivät pk-yritykset valittelevat usein tiedonpuutetta, mutta täsmällisemmin ilmaistuna on-
gelmana on tietoähky. Kiitos internetin, tietoa on usein liikaakin, mutta relevanttien tiedonjyvien kalas-
taminen käy työstä. Hyvä suunnittelu ja fiksu resurssien allokointi voi säästää monelta murheelta – esi-
merkiksi Pietarin alueella lähes kaiken byrokratian voi ulkoistaa ja vieläpä toisten suomalaisten yritysten 
hoidettavaksi.

Samoilta apajilta on mahdollista löytää myös kielitaitoisia työntekijöitä, jotka hallitsevat esimerkiksi kan-
sainvälisen markkinoinnin kiemurat.

Yksin toimiessa sormi menee helpommin suuhun kuin osana isompaa allianssia. Pk-yritysten kannat-
taakin verkostoitua mahdollisuuksien mukaan ja tehdä keskinäistä yhteistyötä. Mitä pienempi yritys, sitä 
mielekkäämpää on viritellä vientiyhteistyötä samanhenkisen kotimaisen partnerin kanssa. Pietarissakin 
toimivat esimerkiksi Stockmann ja Prisma, joiden hyllyiltä voi loikata suoraan venäläisen kuluttajan sydä-
meen.   

Vauhtisokeutta tulee varoa, 
mutta toisaalta jarrupoljin pohjassa 

matkakaan ei oikein edisty.
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Saisiko olla viisumi?

Tähän väliin ihan käytännön vinkki – älä säästä viisumikuluissa! Jos vähänkin vakavammin selvittelee Ve-
näjän-markkinoita ja on yhteydessä potentiaalisiin asiakkaihin ja kumppaneihin, kannattaa hankkia heti 
vuosiviisumi. Matkustustarve voi syntyä hyvinkin lyhyellä varoitusajalla, ja pikaviisumien hankinta viime 
tipassa on kallista ja hermoja rassaavaa puuhaa.

Viisumin saanti sinänsä ei ole ongelma – tarvitaan vain voimassa oleva passi, valokuva, vakuutustodistus ja 
aikaa käydä matkatoimistossa täyttämässä hakemuskaavake.

Finpron vinkit

Potentiaalisia toimialoja  
suomalaisille yrityksille

•	 Liikenneinfrastruktuuri 
•	 Ympäristöteknologia 
•	 Sotshin olympiahankkeet / Jalkapallon MM-kisat 2018
•	 Jalostusasteen nosto metsäteollisuudessa 
•	 Energian tuotanto- ja -säästölaitteiden tuotannon kehittäminen 
•	 Vesi- ja viemäriverkostojen kunnostaminen ja uusiminen 
•	 Laivanrakennusteollisuuden alihankinnat 
•	 Puolustusteollisuus 
•	 Kaasuputki- ja Itä  meren satamahankkeet 
•	 Kiinteistö- ja siivouspalvelut 

Lisätietoa

www.yrityssuomi.fi
Tietopankki yritystoiminnan tueksi



v e nä jä l l e !  P lu s s at

•	 Yli 140 miljoonaa kuluttajaa

•	 Vakaa poliittinen järjestelmä

•	 Valuuttavarannot ja reservi- 
rahastot melko suuret

•	 Valtio elvyttää taloutta erilaisilla 
tukitoimilla

•	 Tonttien ja rakennusten hinnat ja 
vuokrat ovat alentuneet

•	 Liiketilaa tarjolla myös hyvillä 
markkinapaikoilla

•	 Työvoimaa saatavilla aikaisempaa 
helpommin

v e nä jä l l e ?  m i i n u K s e t

•	 Riittämätön investointi- ja omis-
tussuoja investointihankkeiden 
esteenä

•	 Pankkisektorin ja rahoitus- 
järjestelmän kehittäminen  
edelleen kesken

•	 Kuljetusinfrastruktuurin  
kehittymättömyys 

•	 Lainsäädännön ristiriitaisuus

•	 Korruptio ja byrokratia 

•	 Negatiivinen väestökehitys

•	 Finanssikriisi ja sen negatiiviset 
vaikutukset

•	 Korkea inflaatio
Lähde: Venäjän maaraportti, Finpro 8/2010

Femma Fatale
Viisi kohtalonkysymystä  
kansainvälistyvälle yritykselle

1 Onko yrityksellä resursseja, osaamista ja 
tarvittavaa tietoa?

2  Onko yrityksen tuotteelle kansainvälisiä  
markkinoita?

3  Tunnetaanko asiakkaat ja kilpailijat  
riittävässä määrin?

4  Tiedetäänkö yrityksen kilpailuetu  
valituilla markkinoilla?

5  Hallitaanko kansainvälistymistavat ja  
operaatiomuodot?

Jos vastasit ’kyllä’ joka kysymykseen, on aika  
pakata reppu ja painua maailmalle. 

Jos sen sijaan laitoit johonkin kohtaan ’ehkä’ tai 
peräti ’ei’, matkaan pääset parhaiten kun piipahdat 
ensin rupattelemassa Cursorin tai Kinnon  
asiantuntijoiden kanssa.  

Venäjälle vientiä 
harjoittaa noin 
4 000 suomalaista 
yritystä.
Lähde: www.yrittajat.fi





markkinoiden
valinta
– eli punnittua tietoa 
päätöksenteon tueksi
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M
illaista potentiaalia Venäjä tarjoaa pk-yrityksille? Venäjän talousministeriön arvion mukaan 
maan bruttokansantuote kasvaa lähivuosina muutaman prosentin vuosivauhtia. Kasvun enna-
koidaan olevan neljän prosentin paikkeilla vuosina 2011 ja 2012 ja kiihtyvän hiukan vuonna 2013 
(4,5 prosenttiin). Suomalaisia yrityksiä kiinnostava tieto on myös se, että kulutuksen kehitykses-

tä kertovan vähittäiskaupan myynnin arvioidaan lisääntyvän vuonna 2011 reaalisesti noin viiden prosentin 
vuosivauhdilla. 

Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT on samoilla linjoilla ennusteessaan vuosille 2010–
2012, ja vielä vähän optimistisempikin – esimerkiksi vuodelle 2011 BOFIT povaa kuuden prosentin kasvua 
bruttokansantuotteeseen. Tuonnin kasvun BOFITin Venäjä-ryhmä uskoo jatkuvan yli 10 prosentin tahtiin 
kulutuskysynnän kasvun ja investointien elpymisen johdosta. Taantumaa edeltävälle tasolleen tuonnin ar-
vioidaan yltävän jo vuonna 2012.

Vaikka Venäjän talous siis on hyvässä kasvussa laman jälleen, on vaikea – ellei mahdoton – sanoa, millainen 
olisi yksittäisen suomalaisen yrityksen vastaanotto esimerkiksi Pietarin markkinoilla. Tämän vuoksi erilaiset 
markkinatutkimukset puolustavat paikkaansa – Venäjä on niin valtava maa ja markkina, että sen hanskaa-
minen ei onnistu ihan kylmiltään. 

Päätöksenteon tueksi tarvitaan aina punnittua tietoa. Mitä huomattavampi investointi on suunnitteilla, sitä 
enemmän tähän puoleen kannattaa panostaa. 

Markkinatutkimuksia tarjoavia tahoja on Suomessa useita. Pienellä kartoituksella joukosta löytyy varmasti 
sopiva palveluntarjoaja juuri Sinun yrityksesi tarpeisiin.   

Markkinatutkimuksesta saa myös mukavasti selkänojaa, kun ryhdytään miettimään, mitä reittiä Venäjää 
lähdetään valloittamaan. Pk-yrityksellä on valittavanaan monta erilaista vientimuotoa sen mukaan, kuinka 
paljon vientiin halutaan panostaa ja minkä verran yrityksellä on viennissä vaadittavaa osaamista. Vienti-
muodoista tunnetuimmat ovat epäsuora ja suora vienti, lisensiointi ja franchising, projektivienti, sopimus-
valmistus ja suora investointi.

Moni yritys käynnistelee kansainvälistymisoperaatioitaan epäsuoran viennin avulla. Epäsuorassa viennissä 
yrityksen ei tarvitse olla suoraan yhteydessä ulkomaisiin asiakkaisiin, vaan kaikki toimenpiteet hoidetaan 
kotimaisen välittäjäorganisaation kautta. Tällöin yritys myy tuotteensa kotimaiselle taholle, joka myy ne 
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edelleen. Vastaavasti yritys voi myös palkata kotimaisen välittäjän, esimerkiksi agentin, avustamaan vien-
nin toteuttamisessa. Vienti voi tapahtua myös kotimaisen yhteisyrityksen kautta, jolloin joukko yrityksiä 
vie tuotteitaan (osittain) omistamansa ja hallinnoimansa markkinointiyhtiön nimissä.

Suorassa viennissä taas yrityksen johto vastaa itse tuotteidensa myynnistä ja markkinoinnista ulkomai-
sille asiakkaille. Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että yrityksen yksi kotimaassa toimiva henkilö tai 
osasto huolehtii tilausten vastaanottamisesta ja tavaroiden toimittamisesta asiakkaalle. Yritys voi lähet-
tää myös oman myyntihenkilönsä suoraan kohdemaan markkinoille solmimaan ja hoitamaan asiakassuh-
teita. Vaativin – ja eniten rahkeita vaativa – tapa harjoittaa suoraa vientiä on perustaa kohdemaahan oma 
myynti- ja markkinointiyksikkö.

Pk-yrityksen näkövinkkelistä melko mutkaton tapa päästä kohdemaahan on lisensointi. Tällöin yritys luo-
vuttaa ulkomaiselle lisenssin ostajalle oikeudet valmistaa omia tuotteitaan tai esimerkiksi käyttää tuote-
merkkiään ja patenttejaan. Lisenssi on voimassa sovitun ajan, ja pk-yritys saa vaivojensa palkaksi kiinteän 
ja/tai myyntituottoihin sidotun palkkion lisenssioikeuksien luovuttamisesta. Näin lisensointi voi tuottaa 
kaivattua kassavirtaa ulkomailta, mutta suomalaisella pk-yrityksellä ei ole käytännössä mahdollisuuksia 
vaikuttaa lisenssin ostajan toimintaan.

Palvelualalla ja kaupan alalla lisensointia vastaava toimintatapa on franchising, jossa yritys korvausta 
vastaan luovuttaa kehittämänsä toimintakonseptin paikalliselle yrittäjälle. Franchising tunnetaan kuiten-
kin hieman suurempien suomalaisyritysten kansainvälistymiskeinona. Toisaalta mikään ei estä viemästä 
pomminvarmaa franchising-ideaa vaikkapa Pietariin ja Moskovaan vaikka emofirma olisi pienikin. 

Projektiviennissä pk-yritys vastaa jonkin kokonaisuuden (esimerkiksi tehdas tai kokonainen asuinalue) 
rakentamisesta kohdemaassa. Tällöin mukana on usein erilaisia paikallisia tai muita suomalaisia yhteis-
työkumppaneita hanketta toteuttamassa – onkin tavallista, että suomalainen pk-yritys löytyy hankkeissa 
osatoimittajan tai jopa suunnittelijan/koordinaattorin roolista.  

Sopimusvalmistuksessa on kyse kansainvälisestä alihankinnasta: suomalaisyritys valmistaa ulkomaiselle 
yritykselle tuotteita tai niiden osia. Ulkomaisen yrityksen (eli päämiehen) kontolle jää tuotteiden myynti ja 
edelleen markkinointi. Sopimusvalmistuksessa tuotteiden valmistus nojaa tyypillisesti päämiehen tarjoa-
maan asiantuntemukseen ja tekniseen osaamiseen.

Päätöksenteon tueksi 
tarvitaan aina punnittua tietoa. 
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Suora investointi on vientimuodoista kaikkein vaativimpia ja kalleimpia, eikä aihepiiriä varsinaisesti käsi-
tellä tässä kirjassa kovin perinpohjaisesti. ”Jatko-opintojen” kannalta suora investointi ansaitsee kuitenkin 
tulla mainituksi jo tässä yhteydessä. Suorasta investoinnista on kyse silloin, kun yritys perustaa ulkomail-
le myynti- ja/tai valmistusyksikön, joko yksin tai yhdessä paikallisten tai muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa. 

Varsinkin Venäjällä monet syyt puoltavat yhteisyrityksen perustamista, sillä asiat tapaavat sujua paremmin 
jos omissa riveissä on myös venäläistä osaamista ja kokemusta. 

Suomalaisten yritysten mieliharmit Venäjällä
Ulkoasiainministeriö teki syksyllä 2008 yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, Elinkeinoelämän keskus-
liitto EK:n, Keskuskauppakamarin, Suomen Yrittäjien ja Finpron kanssa vienti- ja tuontikaupan sekä inves-
tointien esteitä koskevan selvityksen. Selvitys valmistui vuonna 2009. 

Venäjän ykkössija kauppakumppanina sekä viennissä että tuonnissa näkyy tutkimuksessa myös vähim-
män mairittelevasti siten, että yritysten ilmoittamista kaupanesteistä leijonanosa (42 %) kohdataan juuri 
Venäjällä. 

Eniten kitkaa ja kirosanoja kirvoittavat tullausmenettelyt, joiden osalta yritykset ovat erityisesti valittaneet 
jatkuvasti muuttuvista tullauskäytännöistä sekä tullausmenettelyjen mielivaltaisuudesta ja hitaudesta. 
Esimerkkeinä tullausmenettelyihin liittyvistä ongelmista voidaan mainita asiakirjavaatimusten ennalta ar-
vaamaton muuttuminen, ylimääräisten asiakirjojen vaatiminen ja epäselvyydet tulliluokittelussa.

Seuraavaksi eniten esteitä kohdataan korkeiden tullitariffien ja teknisten kaupanesteiden muodossa. Venä-
jä on viimeaikoina nostanut tulleja useille tuotteille, esimerkiksi maitotuotteille ja kuljetusvälineille. Teknisiä 
kaupanesteitä taas ovat erilaiset asiakirja- ja sertifikaattivaatimukset, joista eniten päänvaivaa yrityksille 
aiheuttaa GOST R -sertifiointi. 

Ongelmia Venäjällä kohdataan kaikilla sektoreilla, mutta eniten yritykset ilmoittivat niitä rakennus- ja sisus-
tussektorin, kone- ja laiterakennuksen sekä metalli- ja metsäteollisuuden aloilla. 

Lisäksi Venäjällä kohdataan myös mm. yritysilmastoon ja henkilöiden liikkuvuuteen liittyviä ongelmia. Yri-
tysilmaston ongelmiin kuuluvat esimerkiksi kaikki korruptiosta ja byrokratiasta tehdyt ilmoitukset, joita 
Venäjän osalta on ilmoitettu laajasti. Ongelmat henkilöiden liikkuvuudessa käsittävät kaikki viisumi- ja työ-
lupaongelmat, joista yritykset ovat niin ikään raportoineet runsaasti. Viisumien ja työlupien pitkät käsittely-
ajat ovat myös huomionarvoisa piikki lihassa.



tä h tä i m e s s ä  P i e ta r i ? 

Bisnesmahdollisuuksia  
naapurimetropolissa tarjoavat:

•	 Pakkausteollisuuden innovatiiviset 
materiaalit, design ja teknologian 
yhdistyminen pakkauksiin 

•	 Rakentaminen ja energiatehokas 
rakentaminen, uudisrakentaminen, 
korjausrakentaminen 

•	 Yksityisen ja julkisen  
terveydenhuollon markkinat 

•	 Energiasektori ja energiatehokkuus 
sekä vaihtoehtoiset energiamuodot 

•	 Autoklusteri ja sen  
komponenttiteollisuus

•	 Security-turvallisuus- 
markkinoiden teknologia- 
osaaminen  
Lähde: Virpi Herranen, Finpro

Susia ja kuoppia

Fintra selvitti suomalaisten pk-yritysten Venäjä-osaamista pari vuot-
ta sitten. Suomalaisten yritysten oman käsityksen mukaan vahvim-
mat osaamisalueet Venäjällä olivat strateginen suunnittelu, bisnes-
viestintä ja myynti. Suomalaisten kansainvälistymisorganisaatioiden 
asiantuntijat kuitenkin katsoivat, että suomalaiset yritykset eivät 
suinkaan ole niin taitavia myyntiosaamisessa kuin ne itse arvioivat.

Suomalaisten yritysten mukaan puutteita löytyy etupäässä Venäjän-
strategian toimeenpanosta, markkinoinnista sekä ihmisten ja asioi-
den johtamisesta.

Strategiapuolella emoyhtiön liiketoimintamallia yritettiin käyttää so-
peuttamatta sitä Venäjän olosuhteisiin. Samalla tavoitteiden asetta-
minen ja niistä viestiminen henkilöstölle kaikilla tasoilla tuotti pulmia 
ja venäläisen liike-elämän ”tosiasioiden” ymmärtämisessä oli paran-
tamisen varaa. 

On myös huomionarvoista, että suomalaiset yritykset pitivät strate-
gian suunnittelukykyä huomattavasti tärkeämpänä kuin strategian 
toimeenpanokykyä, kun taas alan asiantuntijoiden mielestä asia on 
juuri päinvastoin.

Markkinointi Venäjällä yskii usein, eikä mikään ihme – tutkimus pal-
jasti, että suomalaiset yritykset pitivät mainontaa ja segmentointia 
vähiten tärkeinä asioina.

Vastaavasti johtamisesta puhuttaessa on tärkeä muistaa, että työn-
tekijöiden lojaalisuus yritystä kohtaan on Venäjällä alhaisempi kuin 
Suomessa. Tämän vuoksi henkilöstön sitouttaminen ja motivointi on 
hyvin olennainen menestystekijä. 

Lähde: PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS –  
Eväitä menestykseen Venäjällä (Fintra 2009)

Opi ulvomaan 
susien mukana,
jos elät niiden 
kanssa. 

www.bof.fi/bofit
www.research-techart.ru (venäjäksi)
http://marketing.rbc.ru (venäjäksi)
www.infomine.ru/eng (englanniksi)

va l m i i t  m a r K K i na - 

t u t K i m u K s e t  –  

h yö dy l l i s i ä  l i n K K e jä
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Markkinatutkimus huokeasti netistä?

Internetiä on hyödynnetty markkinatutkimuksia tehdessä jo pitkän aikaa, mutta halvasta hinnasta huoli-
matta e-tutkimuksilla on usein kertakäyttöselvityksen maine. Cursorin kokemusten mukaan verkkotutki-
muskin saattaa toimia erinomaisesti – ja vieläpä murto-osalla perinteisen markkinatutkimuksen kustan-
nuksista.   

Bisnesmaratonin projektipäällikkö Kalle Kallionpää Cursorista kertoo, että taannoisessa esimerkkitapauk-
sessa asiakas etsi tietoa Venäjän lastenvaatemarkkinoista. 

– Tutustuimme venäjänkieliseen tarjontaan netissä ja parilla sadalla eurolla löytyi markkinatutkimus, joka 
oli 100 prosenttisesti sitä, mitä asiakasyritys halusikin. Tutkimuksesta käännettiin vain yritykselle tarpeel-
liset osiot.

Kallionpään mukaan vastaavan informaation ja hyödyn sisältävä ”paperinen” markkinatutkimus olisi tullut 
mojovasti kalliimmaksi – loppulaskussa olisi seissyt kenties jopa viisinumeroinen luku. Tiedon varmentami-
seksi yritykselle järjestettiin markkinatutkimusmatka Moskovaan, jonka aikana tutustuttiin mm. tutkimuk-
sen perusteella valittuihin kohteisiin. Lopputuloksena yritys sai huokein kustannuksin perustietoa alansa 
myynnistä sekä verkossa että erikoisliikkeissä.

Maa pitää lannasta,
hevonen kaurasta,

tuomari tuliaisista.
Venäläinen sananlasku
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Maa pitää lannasta,
hevonen kaurasta,

tuomari tuliaisista.

www.venajaseura.com/venaja-tieto 
Suomi-Venäjä-Seura: Venäjä-tieto

www.finpro.fi 
Finpro: Venäjän maaprofiili

www.finruscc.fi 
Suomalais-Venäläinen kauppakamari

www.finland.org.ru 
Suomen suurlähetystö – Moskova 
Suomen pääkonsulaatti – Pietari

www.balticdata.info 
Database for Business and Public Administration 
(englanniksi)  

www.tem.fi 
Työ- ja elinkeinoministeriön nettisivut  
Venäjä-kaupasta

www.tse.fi/pei 
Pan-European Institute (PEI) (englanniksi)

www.helsinki.ru 
Helsinki-keskus

www.finrusresearch.fi 
Finrusresearch –tutkittua Venäjä-tietoa yrityksille

www.hse.fi/FI/cemat 
Aalto-yliopisto: Kansainvälisten markkinoiden 
tutkimuskeskus CEMAT

www.rusgate.fi 
Rusgate.fi uutis- ja markkinatietopalvelu

http://svkk.fi 
Suomalais-Venäläinen kauppakamari

www.bof.fi/bofit 
Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos 
(BOFIT)

www.offshoretc.fi 
Offshore Technology Center Oy

www.venajaikkuna.fi 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulujen ikkuna 
Venäjälle ja Venäjä-tietoon

http://wciom.com 
Mielipidetutkimuksia Venäjällä (englanniksi)

www.fom.ru 
Yleisen mielipiteen laitos (venäjäksi)

www.leontief.ru 
Pietaria tutkiva laitos Leontief Centre (englanniksi)

http://finnish.ruvr.ru 
Venäjän ääni: uutisia Venäjältä

www.gks.ru 
Venäjän federaation tilastopalvelu (englanniksi)

www.cbr.ru 
Venäjän keskuspankki (englanniksi)

www.rusimpex.ru 
Site of Russian Foreign Trade (englanniksi)

Lisätietoa





rahoitus
reilaan

– eli mistä rahaa saa ja millä ehdoin
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E
nnen kuin maailmalle lähdetään, pitää tietenkin selvittää mitä lysti maksaa – ja josko olisi mahdol-
lista saada jonkinmoista rahoitusapua. Tämän kirjan julkaisijatahot Cursor ja Kinno osaavat auttaa 
eri vaihtoehtojen kartoittamisessa, ja ihan konkreettisesti kylmän käteisen saamisessa.  Näillä omi-
en alueidensa kehittämisyhtiöillä on jatkuvalla syötöllä vireillä erilaisia hankkeita, jotka tarjoavat 

pk-yrityksille tukea ja rahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen ja esimerkiksi markkinointiin. 

Kansainvälistyville pk-yrityksille tyrkyllä on mm. markkinointi-, kieli- ja kulttuuriapua, markkinatietoa, yri-
tyskonsultaatiota ja erilaisia koulutuksia ja muita bisnesmahdollisuuksia. Hankkeista kannattaa kysyä suo-
raan Cursorin ja Kinnon edustajilta.

Hankkeita rahoitetaan Euroopan unionin rahastojen ja ohjelmien sekä mm. alueellisen kilpailukyky- ja ko-
heesio-ohjelman (KOKO) ja seutujen omien kehittämisrahastojen kautta. 

Jos taas yritystoiminta sisältää jonkinlaista innovatiivista kulmaa tai tiivistä tutkimus- ja kehitystyötä, TE-
KES saattaa hyvinkin kiinnostua tapauksesta. TEKES tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta 
t&k-projekteihin myös pienille yrityksille. Avustuksen lisäksi myös laina voi tulla kysymykseen. 

Lisäksi pk-yritys voi saada avustusta innovaatiopalveluiden hankintaan ja nuoret innovatiiviset pienyrityk-
set voivat saada avustusta ja lainaa liiketoiminnan käynnistämiseen. 

TEKESin tarjoama rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien ja palvelu- tai liiketoimintakonseptien ke-
hittämiseen. Organisaation asiantuntijat arvioivat projektia, tavoiteltavaa liiketoimintaa ja yritystä kokonai-
suutena.
 
Rahahanoja lähelle ovat asemoituneet myös Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). 
Venäjälle mielivälle pk-yritykselle hyvä tärppi on esimerkiksi ELY-keskuksen valmistelurahoitus.  Valtion-
avustusta on jaossa mm. hankkeisiin, jotka edistävät pk-yritysten kansainvälistymistä. 

Astetta raskaampi rahoitusinstrumentti on ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustus, joka voidaan 
myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan merkittävään hankkeeseen kun yritys aloittaa 
toimintansa taikka laajentaa tai kehittää sitä. 
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Suomalaisten yritysten apuna maailmalla on myös Finnvera, jolla on asiakkaina yli 300 pk-yritystä, jotka 
ovat tavalla tai toisella riippuvaisia Venäjästä. (Nämä yritykset harrastavat vientiä maahan, ovat etabloi-
tuneet sinne tai ovat juuri etabloitumassa.)

Finnveran kansainvälistymisrahoituksen kautta suomalaiselle yritykselle voidaan myöntää laina tai taka-
us ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen. Rahoitus ei kuitenkaan voi kohdistua suoranai-
sesti viennin rahoittamiseen, eikä sinänsä sovellu erityisen hyvin vasta ensiaskeliaan Venäjän suuntaan 
ottavalle yritykselle. 

Toinen rahoitusmuoto, joka ei myöskään sovi aivan vasta-alkajalle, on ulkoasiainministeriön yrityksille 
suunnattu hankevalmistelutuki. Tukimuodon tavoitteena on startata tai kehittää yritystoimintaa Suomen 
lähialueilla Venäjällä.  Finnveralla on näppinsä pelissä tässäkin rahoituskuviossa sikäli, että se toimii asi-
antuntijana ja on ikään kuin portinvartijana tekemässä hankkeista esityksiä ministeriöön.

Jos Venäjälle meno polttelee oikein tosissaan, on hyvä tietää, että ihan reilua riskirahaakin voi hakea. 
Keväällä 2006 perustettu Luoteis-Venäjä Rahasto Oy on Suomen ensimmäinen alueellinen pk-yritysten 
Venäjä-liiketoimintojen rahoittamiseen erikoistunut pääomasijoitusrahasto. Rahastoyhtiö aloitti toimin-
tansa neljän miljoonan euron sijoituspääomavarallisuuden turvin. 

Luoteis-Venäjä Rahasto Oy tekee 50 000 – 400 000 euron suuruisia oman ja/tai vieraan pääoman ehtoisia 
sijoituksia Kaakkois-Suomessa toimiviin tai Kaakkois-Suomeen sijoittuviin suomalaisiin pk-yrityksiin, jot-
ka sijoittavat rahat edelleen Venäjä-hankkeisiinsa.

Rahareppu kannattaa olla pakattuna kun itään päin lähdetään askeltamaan, sillä kustannustaso on nou-
semassa ympäri Venäjänmaan. Nyrkkisääntönä voi pitää (ainakin toistaiseksi), että Moskovassa on kallis-
ta, Pietarissa kohtuuhintaista ja muualla Venäjällä halvempaa.

Paikkakunnasta riippuen palveluissa ja niiden hintatasossa saattaa olla suuria eroavaisuuksia, ja  
ulkomaalaista huijataan herkästi, mikäli hintatietoisuus on hukassa. Esimerkiksi Cursorin ja Kinnon asi-
antuntijat osaavat kertoa, mitä asioiden Venäjällä oikeasti pitäisi maksaa – ja myös vinkata, mitkä toimijat 
tarjoavat hyvää ja luotettavaa palvelua.

Rahareppu kannattaa olla pakattuna 
kun itään päin lähdetään askeltamaan.
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ELY-keskuksen valmistelurahoitus ja 
yrityksen kehittämisavustus
Valmistelurahoitusta myönnetään enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin niin 
että 15 000 euron haamuraja ei ylity. Rahoitettavat toimenpiteet ovat tyypillisesti lyhytkestoisia selvityksiä 
ja sisältävät riippumattomilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittavia ostopalveluja. Venäjän valloittaja 
voi käyttää rahaa tilatakseen esimerkiksi markkinaselvityksiä tai hankkia sparrausapua laajennusstrategian 
laatimiseen.

Pk-yritykset ovat tykästyneet valmistelurahoitukseen, koska se koetaan joustavaksi ja näppäräksi työka-
luksi. Avustusta voi hakea ympäri vuoden ja päätös tulee kuukauden sisällä.  Hakemuksia käsittelevien 
asiantuntijoiden mukaan noin 80 % hakemuksista menee läpi.

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hank-
keeseen kun yritys aloittaa toimintansa taikka laajentaa tai kehittää sitä. Lisäksi on rajattu, että avustuksen 
kohteena olevan hankkeen tulee olla yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta ”merkittävä”.

Mukavan porkkanan tarjoaa se seikka, että kehittämisavustuksen ylärajaa ei ole asetettu laisinkaan.  Rahaa 
erinäisiin kehittämistoimenpiteisiin on jaossa kuitenkin enintään 50 prosenttia avustuksen perusteena ole-
vista hyväksyttävistä menoista.

Myös yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytös-
tä aiheutuviin menoihin. Venäjän markkinoille tähtäävän on hyvä huomata, että kehittämisavustusta saa 
myös messuille tai näyttelyyn osallistumisesta aiheutuviin menoihin. Messujen kohdalla rahaa voi nyt saa-
da jo yksittäisiäkin messuja varten. Venäjällä messut ovat erittäin tärkeä kanava mm. asiakashankinnassa, 
joten tämä on erittäin tervetullut uutinen pk-yrityksille. 

Lisäksi kehittämisavustusta voi anoa palkkamenoihin, matkamenoihin, kone- ja laitehankintoihin tai niiden 
vuokraamisesta aiheutuviin menoihin sekä raaka-aineiden ja puolivalmisteiden hankinnasta aiheutuviin 
menoihin. Aloittavalle tai laajentavalle pienelle yritykselle voidaan myöntää yrityksen kehittämisavustusta 
myös uusien työntekijöiden palkkamenojen perusteella – eli tämä kohta voi tulla ajankohtaiseksi esimerkik-
si kun kotimaan konttorille haalitaan venäjänkielentaitoista lisätyövoimaa. 

Avustusta ei sen sijaan myönnetä puhtaaseen vienti- tai tuontitoimintaan sinänsä, vaan koko paketti on 
räätälöity nimenomaan toimimaan kehityksen moottorina. 

Kehittämisavustusta anonut pk-yritys tapaa saada päätöksen 6 – 8 viikon sisällä. Jos kaikki vaadittavat kri-
teerit – esimerkiksi yrityksen taloudellinen tilanne, hankkeen merkittävyys yrityksen liiketoiminnalle, asian-
mukaiset liiteasiakirjat – täyttyvät, myönteinen päätös tulee useimmissa tapauksissa.



Mikäli valtion rahahanat heltyvät, on hankerahoitus pääsääntöisesti käy-
tettävä kahden vuoden sisällä.   

Sekä valmistelurahoitus että yrityksen kehittämisavustus ovat aina har-
kinnanvaraisia avustuksia. Avustusta myönnetään kustakin hankkeesta 
erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella ja kukin hanke 
vaatii aina hankesuunnitelman. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että yrittäjän 
tulisi pähkäillä kuukausikaupalla monistepinkan ääressä – hankesuunni-
telma voi olla vaikkapa vain yhden A4-arkin kokoinen, kunhan siitä vain 
selviää mitä toimenpiteitä on kaavailtu ja millaisia kustannusten arvioi-
daan olevan. 

Hakemuksen vastaanottopäivän jälkeen muodostuneita kustannuksia 
voidaan ottaa huomioon avustuksen maksamisessa, mikä tapahtuu jäl-
kikäteen maksatushakemusta ja tositteita vastaan.

Yhteyshenkilö: Anne Alho, Ely-keskus 

F i n n v e r a n  v i e n t i ta K u u t

Finnvera tarjoaa suomalaisille 
vientiyrityksille koko joukon erilaisia 
vientitakuita: valikoimaan kuuluvat 
mm. investointitakuu, ostajaluottota-
kuu, remburssitakuu, luottoriskitakuu 
ja vientisaatavatakuu. Finnveran 
vientitakuuvastuut Venäjällä ylittävät 
miljardia euroa.

Vientitakausten käyttötarkoituksia 
ovat mm. viennin valmistusaikaisen 
käyttöpääoman rahoittaminen, viennin 
toimituksen jälkeisen käyttöpääoman 
rahoittaminen, toimitussopimuksiin 
liittyvät vakuudet sekä esimerkiksi 
palvelujen vienti, asennustyö ja  
suunnittelu.

Taattavina instrumentteina toimivat 
laina, luotollinen tili, luottolimiitti,  
osamaksurahoitus, factoring, pankki-
takaus ja pankkitakauslimiitti.

Finnveran vientitakuut on hinnoiteltu 
siten, että takausprovisio on 0,30 – 
3,40 % (yritys-, vakuus- ja maariskistä 
riippuen) ja toimitusmaksu 0,4 – 2,0 %. 
Lisäksi Finnveran suomalaisen yrityk-
sen venäläinen tytäryhtiö ei saa rahoi-
tusta suoraan, vaan se täytyy hakea ja 
kohdentaa emoyhtiön kautta.  

Finnveran vientitakuut ovat kysyttyjä, 
sillä ne helpottavat yrityksen vienti-
hankkeen toteutumista – ja samalla 
muun rahoituksen saatavuutta. 

Yhteyshenkilö: Timo Pietiläinen, Finnvera

K a s v u n  r a jat

Uusrikas pankkiiri menestyi ja jatkoi liiketoimintaansa. 
Sitten kasvu loppui. Ystävät ihmettelemään:  

mitä nyt on tapahtunut? Pankkiiri vastasi:  
”Minulla ei ole enempää sukulaisia!”
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l i s ä ä  t i e t oa  

r a h o i t u K s e s ta

www.ely-keskus.fi
www.finnvera.fi
www.venajarahasto.fi
www.nopef.com
www.nefco.org
www.tekes.fi
www.finnfund.fi
www.nib.int

Rahat pitävät siitä, 
että ne lasketaan.

Venäläinen sananlasku

De minimis -tuella tarkoitetaan, että yksittäiselle yritykselle 
voidaan julkista tukea myöntää de minimis -tukena enintään 
200 000 euroa kuluvan verovuoden ja kahden sitä edeltäneen 
verovuoden muodostaman jakson aikana. 

Tukia hakevan yrityksen tulee ilmoittaa kaikki edellisten kol-
men vuoden aikana ministeriöistä, ministeriön alaisilta viran-
omaisilta, Tekesistä, Finnvera Oyj:stä, kunnista tai maakunnan 
liitoilta saamansa de minimis -tuet.

Tuen kertymisen seuraaminen on yrityksen vastuulla. De mi-
nimis -tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotannon, kalas-
tuksen tai vesiviljelyn alalla toimiville yrityksille.

Viennin tukeminen suoraan on kiellettyä de minimis -asetuk-
sen nojalla. Vientitueksi määritellään tuki, joka liittyy välittö-
mästi vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan, 
tai muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin.

Kaikista muista tukimuodoista poiketen de minimis -tuesta 
ei tarvitse tehdä minkäänlaisia ilmoituksia tai raportointia ko-
missiolle.

Rahoituslatinan alkeet
De minimis



Rahat pitävät siitä, 
että ne lasketaan.

Venäläinen sananlasku





erilaisuus
on ilomme!

– eli kahden kielen loukussa,
kulttuurien kuilussa
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M
ielikuvien tasolla Venäjä on monelle suomalaiselle suuri käymätön korpimaa, jossa samoaa etu-
päässä vain muutama sitkeä stereotypia. Kulttuurien välistä siltaa kannattaa lähteä rakenta-
maan miettimällä, millaisia venäläiset ovat. Vastaus on helppo: kansana tarkasteltuna venä-
läiset ovat kenties maailman suurisydämisimpiä ihmisiä, seurallisia, puheliaita ja tunteellisia 

elämäntaiteilijoita. 

Jos vieraanvaraisuus on ylipäänsä keksitty jossain, niin Venäjällä. Venäläisyys on kuplivaa alkuainetta, joka 
tulee helposti yli reunojen. Niinpä suoraan sihtaavan insinöörikansan (lue: suomalaisten) voi olla vaikea ym-
märtää venäläisiä. Venäläisten puheliaisuus on pian ongelma, kun jäyhempi suomalainen ei saa suunvuo-
roa; venäläinen suurpiirteisyys alkaa rasittaa, kun kokoukset alkavat milloin sattuu.   

Venäjä on arvoitus, mutta lähemmäs sen ratkaisua pääsee, kun ymmärtää venäläisen yhteiskunnan sisäi-
sen dynamiikan. Venäjä on aina ollut verkostoyhteiskunta, jossa suhteet ovat kaikki kaikessa. Jo Neuvosto-
liiton aikaisessa pärjäilytaloudessa perhe ja suku muodostivat tukijalan, jota ystävät täydensivät. Palvelus-
ten ja vastapalvelusten seitinohuet ja teräksenlujat verkostot pyörittävät arkea yhä.

Lähietäisyydelle ajauduttaessa on syytä pitää mielessä muutama asia. Tervehdittäessä on tapana kätellä 
myös pitemmän tuttavuuden jälkeen, mutta naisia Venäjällä ei yleensä kätellä. Naiset voivat saada osak-
seen kunnioittavan käsi-sydämelle-ja-nyökkäys-kohtelun tai sitten jäädä tyystin huomiotta. Kättelyn li-
säksi myös katsekontakti voi jäädä vähiin, sillä venäläiset eivät useinkaan katso suoraan silmiin ensi ta-
paamisella. 

Liikekumppaneita teititellään ja puhutellaan sukunimellä – hyödyllinen sana muistaa on gospodin (mie-
hestä),  gospozha (naisesta). Pitemmän aikaa jatkuneen tuttavuuden jälkeen voidaan käyttää perinteistä 
puhuttelumuotoa, eli etu- ja isännimeä. 

Venäläinen yleensä kertoo sinulle suoraan, kun haluaa tehdä sinunkaupat. (Sinunkaupatkin tehneet tosin 
tapaavat teititellä toisiaan töissä.)

Venäläinen huolellisuus näkyy pukeutumisessa, ei niinkään täsmällisyydessä. Kunhan kampaus on kunnos-
sa, voi hyvin olla vartin myöhässäkin. Suomalaisenkin painoarvo keskusteluissa nousee, kun hän ymmärtää 
panostaa ulkoasuunsa.
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Mikään tasa-arvon mallimaa Venäjä ei ole. Monen mielestä naisen tehtävä on vielä – aivan liian usein – 
toimia koriste-esineenä. Tällaiset asenteet edustavat kuitenkin yhä enenevässä määrin mennyttä maa-
ilmaa myös Venäjällä ja esimerkiksi naisjohtajia tulee koko ajan lisää – kenties hienoimpana esimerkkinä 
Pietarin kuvernööri Valentina Matvienko.
  
Saitko kutsun venäläiseen kotiin? Voit onnitella itseäsi, sinut on hyväksytty ihmisenä. Tuliaisiksi voi viedä 
esimerkiksi suklaata, hyvälaatuista viiniä tai vaikkapa suomalaista designia kuten lasituotteita. Emännälle 
on syytä ojentaa vielä erikseen nippu kukkia. Pari sääntöä liittyy lillukanvarsiinkin: kukkia tulisi olla pariton 
lukumäärä, ja keltaisia kukkia tulee välttää (ja varmuuden vuoksi myös valkoisia).  Tukevalla pohjalla ollaan 
kun kukkien väri on vaaleanpunainen, kermanvärinen, sininen tai oranssi. Jos perheessä on lapsia, heidät 
on hyvä huomioida pienen lahjan muodossa (esim. lelu tai makeisia tms.). 

Venäläisessä kulttuurissa arvostetaan lapsia muutenkin paljon. Jos vetäiset lompakosta esille omien 
muksujesi valokuvat, voit edesauttaa lämpimän ilmapiirin luomisessa huomattavastikin. Venäläinen ym-
märtää, että olet vastavuoroisesti valmis avaamaan hänelle omaa lähipiiriäsi.

Aterialla merkillepantavaa on maljapuheiden runsas määrä. Ruokailu aloitetaankin yleensä vasta isän-
nän maljapuheen jälkeen. Myös vieraan on syytä varautua pienimuotoisen puheen pitämiseen jossain 
vaiheessa. Kolmas malja nostetaan läsnä oleville kauniimman sukupuolen edustajille ja juodaan seisten. 

Arveluttaako maljojen kallistelu? Kieltäytyminen maljasta käy päinsä, kunhan läsnäolijoilla on tieto siitä, 
että raittius johtuu esimerkiksi vakaumuksellisista tai terveydellisistä syistä.

Kun maljoja nostellaan, puheita kannattaa kuunnella enemmän kuin puolella korvalla. Joskus isännät 
antavat vihjeitä bisnekseen liittyen – ei ole tavatonta, että juomien äärellä kurkistetaan myös toiveiden 
tynnyriin.  

Entä mikä sitten sopii small talkin aiheeksi? Venäläiset ovat hyvin koulutettuja ja keskustelevat mielellään 
esimerkiksi historiasta ja kulttuurista. Venäläinen kadunmieskin pystyy usein puhumaan kirjallisuudesta 
tavalla, joka ällistyttää suomalaisia. Sinun ei ole pakko lukea koko Dostojevskin tuotantoa pysyäksesi mu-
kana keskustelussa, mutta keskustelukumppanin Venäjän-tuntemusta kyllä arvostetaan – joten siihen 
kannattaa panostaa eri tavoin. 

Suomalaisenkin painoarvo 
keskusteluissa nousee, kun hän 

ymmärtää panostaa ulkoasuunsa.
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Venäläiset eivät välttämättä ole erityisen perillä kansainvälisistä uutisista. Esimerkiksi Etelä-Afrikan jalka-
pallon MM-kisojen aikaan moni venäläinen ilmoitti kyselyissä Venäjän olevan ehdoton mestarisuosikki tur-
nauksessa (Venäjä ei pelannut kisoissa).  Tässä paistaa läpi myös venäläisten suurvaltamentaliteetti, jonka 
seurauksena esimerkiksi Venäjän käymiä sotia ei kannata alkaa muistelemaan, jottei sitä tulkita kritiikiksi. 
Myöskään Venäjän vallanpitäjien – entisten tai nykyisten – repostelu ei ole kannattavaa. 
 
Sanojen lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota ruumiinkieleen. Esimerkiksi kosketus keskustelun aikana 
viestittää luottamuksesta keskustelukumppania kohtaan.  Venäjällä on tavallista kulkea kadullakin käsi-
kynkkää. 

Syntymäpäivillä on Venäjällä merkitystä enemmän kuin lännessä tiedostetaan. George W. Bush joutui hä-
milleen, kun täytti vuosia Venäjän-matkallaan ja isäntä Medvedev ylisti juhlapäivää suurenmoiseksi. Suit-
sutuksen Bush kuittasi toteamalla, että kaikilla nyt syntymäpäivä on.     
 
Liikekumppaneiden merkkipäivät on syytä muistaa, ja tarjoaahan se myös luontaisen väylän harjoittaa so-
siaalista kanssakäymistä. Venäjällä myös naistenpäivä (8.3.) on erityisen tärkeässä roolissa ja sitä sopii 
juhlistaa samppanjalla, kukilla tai suklaalla.

Venäläisen mielestä aina on aihetta juhlaan – ja spontaanius on ehdoton jokamiehenoikeus. Suomalainen 
hyväksytään karnevaalin jatkoksi kyllä, kunhan hän muistaa avata mieltään ja sydäntään isännille.

Siunatuksi lopuksi vielä varoitus – tässä luvussa yleistetään oikein olan takaa, vaikka mitään ”standardive-
näläistä” ei ole olemassakaan. Venäjä on valtava maa pullollaan eri kansalaisuuksia – tästä kielii myös se 
seikka, että on olemassa kaksi eri sanaa, jotka kumpikin tarkoittavat venäläistä. ’Ruskij’ on kansallisuudel-
taan venäläinen, kun taas ’rossiiskii’ tarkoittaa kansalaisuudeltaan venäläinen (venäjänmaalainen). 

Ja yksilö on aina yksilö. Venäjällä se tarkoittaa: ihminen.
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Aikakäsitys + tapaamisten sopiminen

m ä ä r e  m e r K i t y s  t o d e l l i s u u s

Minutotsku Hetkinen 5 –10 min
Seitsas Heti 1–2 tunnin kuluttua
Srazu Oitis, tuotapikaa Puoli päivää – päivä
Tseres nedelju, dve Viikon – parin kuluttua Kuukauden – kolmen kuukauden kuluttua
Tseres mesjats, dva 1–2 kk kuluttua Puolen vuoden – vuoden kuluttua
Zavtra Huomenna Viikko – kuukausi, ei koskaan
Skoro (budet) Pian (tulee) Päivä – kuukausi (tulee, jos on tullakseen)

Taikauskoinen talousmahti  

Venäjällä uskotaan edelleen hyvin vahvasti astrologiaan ja ennustuksiin – ahkerassa käytössä on oike-
astaan taikauskon koko kirjo.  Venäläiset luottavat myös kansanlääketieteeseen ja ihmeparantumiseen 
luonnollisin keinoin.  

Vanhan kansan uskomukset ja riitit kohdistuvat usein siihen, mikä tuo lisää rahaa ja millä keinoin voi vält-
tää riitoja.  Esimerkiksi astioiden rikkoutuminen tuo onnea – mutta rikkoutuneita astioita ei saa säilyttää 
kotona tai onni kääntyy. Kun taas kissan nähdään peseytyvän, on vieraita tulossa.  

Kissalta saatu tieto vieraista jalostuu eksaktimmaksi, jahka joku talonväestä menee tiputtamaan ruo-
kailuvälineitä lattialle. Haarukka tai lusikka: naishenkilö on tulossa kylään. Mikäli tippuu lattialle veitsi – 
mieshenkilö. Tyhjä pullo tulee korjata pöydältä pois heti – se povaa rahattomuutta. Myös viheltäminen 
kotioloissa tietää tyhjätaskuisuutta.

Jos vieraat antavat lahjaksi teräviä esineitä, edessä on liki väistämättä riita (mutta toivottavasti ei sentään 
käräjäreissu). Ja jos joku onneton menee kaatamaan suolaa pöydälle, päästään taas riitelemään.

Lähde: Haapaniemi Mira, Moijanen Maisa, Muradjan Kirsi: Tak ili Kak, Venäläistä tapakulttuuria suomalaisille.



Merkillinen tarina!
Case: Mattofirma  

Venäjän-kaupan monitoimimies Seppo Mäkinen ajautui mel-
koiseen mattosotaan Moskovassa 2004. Mäkinen oli tilannut 
täyden palvelun matonpesun. Kurainen matto oli viety pesu-
laan ja siellä asianmukaisesti puhdistettu. Ongelmaksi muo-
dostui vasta maton palautus. 

Mäkinen odottelee yli 30 tuntia asunnossaan, työaikana ja 
turhaan. Mattofirma keksi aina uusia syitä, miksi toimitus ei on-
nistukaan. Asiaa puidaan puhelimessa, käsiä levitellään, ääntä 
korotetaan, mutta yksi matto ei vain löydä tietään perille. 

Näin kuluu toista kuukautta ja Mäkinen alkaa pikku hiljaa 
luopua toivosta. Sitten pesulasta soitetaan. Tuntematon mies-
henkilö kertoo löytäneensä pesulayrityksen tiloista maton, joka 
on ilmeisesti ollut siellä jo pitemmän aikaa. Pesulan edustaja 
ilmoittaa Mäkiselle, että moinen peli ei vetele – pesulalla ei ole 
pian muuta mahdollisuutta kuin alkaa periä varastointimaksua 
asian johdosta!       

Kaikki on suhteellista 

Suhteiden merkitys nousee arvoon arvaamattomaan Venäjällä. Samal-
la täytyy kuitenkin välttää ylimenevää mystifiointia – suhteiden varassa 
pyörii se suomalainenkin yhteiskunta, vaikka toista haluaisimme välillä 
itsellemme uskotella. 

Venäläisessä suhdepolitiikassa on kuitenkin kiemuroita, jotka poikkeavat 
suomalaisesta. Esimerkiksi päästäkseen keskustelemaan haluamansa 
henkilön kanssa, tarvitaan usein suosittelija.  Tämä näkyy vaikkapa mes-
suilla, joissa todellisten päättäjien puheille pääseminen on vaikeaa. 

Venäläinen on valmis laittamaan vaikka päänsä pantiksi hyvän tyypin ta-
kia, mutta kuka tahansa ei ole hyvä tyyppi. Kovalla jalkatyöllä ja kestohy-
myllä ennuste on silti hyvä. 

l i s ät i e t oa

www.lao.fi / kehittäminen / han-
kesivustot / zakuska / Venäläisen 
matkailijan asiakaspalveluopas
Lapin ammattiopisto – Venäläisen 
matkailijan asiakaspalveluopas

www.nlpit.com
Tarinoita Venäjältä

K i r j o ja

Juutilainen Heikki:  
Tulkin tulkki - Suveniirejä  
työmatkoilta Neuvostomaasta

Parikka Outi:  
Äiti-Venäjän aapinen

Seppänen Esa:  
Avaran sielun anarkia. Voiko  
venäläisyyttä ymmärtää

Rotkirch Anna (toim.).  
Salmenniemi Suvi (toim.):  
Suhteiden Venäjä

Laurén Anna-Lena:  
Hulluja nuo venäläiset. Tuokiokuvia 
Venäjältä

Ketola Kari. Vihavainen Timo:  
Venäjän historia suomalaiselle 
yritysjohtajalle

Piskulov Juri:  
Näin teimme idänkauppaa

Laurén Anna-Lena:  
Sitten saavuin Moskovaan

Haapaniemi Mira, Moijanen  
Maisa, Muradjan Kirsi:  
Tak ili Kak, Venäläistä tapakulttuuria 
suomalaisille



lu u r i s s a  &  l i r i s s ä

Suomalaista puhelinetikettiä leimaa 
lyhyt ja ytimekäs ilmaisu, mutta 
venäläinen puhuu puhelimessakin 
pitkään ja laveasti. 

Myös venäläinen tapa vastata puheli-
meen (haloo?) jättää suomalaissoitta-
jan aika lailla tyhjän päälle – etenkin 
kun venäläisten suoria numeroita on 
usein vaikea saada käsiinsä, ja isoon 
firmaan soittaessaan ei voi yhtään 
tietää kuka puheluun vastaa. (Känny-
kät sentään ovat henkilökohtaisia.)

va n h a  K a n s a  lyö  r a h o i K s i 

t o P  4

1  Laita kolikko etuoven eteisen 
maton alle – se tuo rahaa. 

2 Jos löytää kolikon, se täytyy  
nostaa. 

3  Mikäli säilyttää isoa seteliä koko 
vuoden, se tuo aina rahaa. 

4  Kun vasenta kämmentä kutittaa, 
se tarkoittaa rahan tuloa.

s u o m a l a i n e n  

v e nä l ä i s i n  s i l m i n

Introvertti, sisäänpäin kääntynyt 
suomalainen, katsoo toisen kanssa 
puhuessaan omia kenkiään.

Ekstrovertti, ulospäin suuntautunut 
suomalainen, katsoo toisen kanssa 
puhuessaan toisen kenkiä.

Mökkikylä hurmaa venäläiset  
huomaavaisella palvelulla

Matkailuyrittäjä Markku Yli-Kaitala tietää, millaista palvelua venäläiset 
arvostavat. Iitissä sijaitseva Yli-Kaitalan lomakylä on naapurimaan kan-
salaisten melkoisessa suosiossa – eräskin perhe on käynyt jo 50 kertaa. 

– Vieraskirjassa on merkintä ”nicest place in the world”, Yli-Kaitala nau-
raa. 

Jotain saa planeetan ykkössijan eteen tehdäkin. Yli-Kaitala ymmärsi jo 
hyvin varhaisessa vaiheessa, että venäläiset rakastavat kalastusta, joten 
tunnelmallisiin kalaretkiin on panostettu pitkin matkaa. Joskus mökkivie-
raat saavat tervetuliaislahjaksi isännän juuri nappaaman hauen.

– Siinä alkaa heti silmät loistaa.  

Toinen hyvän vastaanoton saanut ”lisäpalvelu” on valaistu pulkkamäki 
talvisin. Pulkkia on tarjolla ilman erillistä veloitusta, mikä saa aina aikaan 
hyvän mielen. 

Ongelmiinkin törmätään toisinaan. Jos leivänpaahdin sanoo palveluso-
pimuksen irti, venäläinen asiakas ei jää asiaa hautomaan, vaan marssii 
konttorille viallinen apparaatti kädessään. Tällaista suoraviivaisuutta Yli-
Kaitala arvostaa:

– Asia saadaan heti pois päiväjärjestyksestä, eikä sitä tarvitse enää mu-
rehtia sen jälkeen.

Suomalainen mökkivieras sen sijaan saattaa niellä harminsa koko loman 
ajan, eikä sano asiasta yhtään mitään. 

Markku Yli-Kaitalan mukaan venäläiset tykkäävät panostaa lomanviet-
toon monin tavoin ja tämän myötä mökkikylänkin varustetaso on jat-
kuvasti noussut. Viestintää molemmin puolin vauhdittaa se, että yksi 
äidinkielenään venäjää puhuva henkilö on mökkiyrittäjän palkkalistoilla.





yhteinen kieli,
parempi mieli
– eli viestintä hanskaan joka rintamalla – 

tulkin kanssa tai ilman
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J
o Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta sanotaan, että kyseessä on kaksi kansakuntaa, joita erottaa 
yhteinen kieli. Entäpä sitten naapurukset, joilla on eri kieli, eri aakkoset ja kokonaan erilainen vies-
tintäkulttuuri? No, aivan helpolla ei Äiti Venäjä päästä niitä, jotka sen kieltä haluavat oppia. (Mutta ei 
Suomi-neitokaan taida armahtaa yhtään sen enempää.) 

Suuri osa suomen ja venäjän eroista johtuu siitä, että kyseiset kielet eivät ole niin minkäänlaista sukua 
toisilleen: suomi kuuluu tietenkin suomalais-ugrilaisiin kieliin, kun taas venäjä kuuluu indoeurooppalaiseen 
kielikuntaan (yhdessä mm. englannin, saksan, ruotsin ja ranskan kanssa). Huolimatta maidemme välises-
tä kielihistoriallisesta rotkosta kielissä on silti hämmästyttävän paljon yhtäläisyyksiä, varsinkin muoto- ja 
lauseopin alueella. 

Rohkea voisi jopa argumentoida, että näiden yhtäläisyyksien ansiosta suomalaisen on helpompi oppia venä-
jää kuin esimerkiksi ruotsalaisen tai englantilaisen. Kun suomalainen, englantilainen tai ruotsalainen alkaa 
opiskella venäjää vieraana kielenä, joutuu jokainen alussa näkemään yhtälailla vaivaa kyrillisen kirjaimiston, 
sanojen taivutuksen ja perussanaston oppimiseksi – eli ollaan ikään kuin samalla viivalla. Mutta, mutta: 
pidemmälle edistyttäessä suomalaista auttaa se, että moni venäjän rakenteellinen ominaisuus on tuttu 
omasta äidinkielestä.

Kieliekspertit sanovat, että venäjän kieli on runsaan kuvailevaa, siinä missä suomen kielessä sanan ”idea” 
on sisäänrakennettuna sanan sisällä. Suomen kieli on läpinäkyvämpi ja loogisempi, kun taas venäjä on to-
dellinen kielen rakastajan kieli – aiheen ympärillä voi kieppua lähes loputtomiin. Kenties hedelmällinen kieli 
on aiheuttanut sen, että venäläisiä pidetään erinomaisina puhujina kansainvälisessäkin vertailussa (kirjai-
lijoista puhumattakaan).     

Puhuminen on usein laveaa ja asiaan johdattelu lähtee kaukaa. Venäläinen ei kuitenkaan hevin hukkaa 
punaista lankaansa, vaan kerii lankakerän koko matkan maaliin.  

Suomalaisilla on toistuvasti vaikeuksia pysyä perässä, vaikka tulkki oikoisi pahimmat mutkat ja korulause-
ryppäät. Monille suomalaisyrityksille on tullut melkoisena yllätyksenä, kun esimerkiksi venäläiset virkamie-
het ovat maalailleet värikkäitä visioita uhkein sanankääntein. Vallitsevan stereotypian mukaan suomalai-
nen perusvirkamies tietenkin vaikenee kaikilla hallitsemillaan virkakielillä eikä puhua pukahda kuin pakon 
edessä.
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Ero virkamieskieleen tulee kulttuurista. Venäläinen virkamies kokee olevansa koneiston palvelija ja mark-
kinointimies, jonka tehtävänä on myydä systeemi ulkomaalaisille. Onnistuessaan virkamies saa seudulle 
kenties kansainvälisiä teollisia investointeja ja keskushallinnolta mojovan palkinnon vaivoistaan. Suoma-
lainen virkamies on monta astetta harmaampi. Hän soveltaa työssään lakeja ja asetuksia tietäen, että 
pykäliä eivät poliittiset tuulet paljoa heiluttele. Kaikkinaisen räiskähtelyn hän jättää sovinnolla yksityisen 
sektorin naminami-konsulteille.

Suomalainen virkamies on yksinuottisuudessaan kuitenkin arvattava vastapeluri. Venäläinen virkamies 
kaunistelee totuutta pitkin matkaa, eikä välttämättä oikeasti vastaa mihinkään kysymyksiin. 

Virkamiesportaan tendenssit ulottuvat myös yritysmaailmaan, mutta eivät yhtä voimakkaina. Vanhan 
sanonnan mukaan virkamiehellä ei muuta olekaan kuin aikaa, mutta bisnesmies ymmärtää ajan arvon – 
operoi hän sitten kummalla puolella rajaa tahansa. Tämän takia suomalaisten hihat palavat vähemmän 
silloin, kun asioidaan venäläisten firmojen edustajien kanssa.

Ja tietenkin silloin kun viestinnästä puhutaan, kieli on vain yksi palanen isommassa kokonaisuudessa. 
Emotionaalisuus on yksi asia, josta tässä kirjassa on puhuttu jo aikaisemminkin – mutta se ansaitsee tulla 
mainituksi myös tässä yhteydessä. Venäläisessä kasvokkaisviestinnässä tunteet saa ja pitääkin paljastaa, 
ja skaala ulottuu raivonpurkauksista ilonkyyneliin. Toki moisessa tunnekarusellissa on aimo annos myös 
teatteria mukana ja jotkut suomalaiset voivat pitää sitä laskelmoivana. 

Toisaalta voidaan myös miettiä sitä, kannattaako suomalaisten aina ja joka paikassa pitää naama perus-
lukemilla ja hokea ”asiat ratkaisevat, asiat ratkaisevat” tuon kevyesti jäisen julkisivunsa alla. Tähän kirjaan 
haastateltujen Venäjä-asiantuntijoiden  mukaan pieni ”strateginen avautuminen” voisi auttaa kummasti 
luottamuksellisten suhteiden rakentamisessa.

Tunteista viestii myös venäläisen koko kroppa, käsistä kulmakarvoihin. Ele- ja kehonkieli on vahva ankkuri 
venäläisessä vuorovaikutuksessa, ja suomalaisen on pystyttävä vastaamaan tähän edes jossain määrin 
tai hän jättää väistämättä varautuneen ja/tai etäisen kuvan itsestään. Suomalainen klassinen eleettö-
myys saatetaan ymmärtää kiinnostuksen puutteeksi – tai jopa ylimielisyydeksi.

Suomalainen klassinen eleettömyys 
saatetaan ymmärtää kiinnostuksen 
puutteeksi – tai jopa ylimielisyydeksi.
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Venäläinen ei jää kuuntelemaan keskustelukumppaniaan mykän arvostavana, vaan ilmaisee erilaisilla eleil-
lä, äänteillä ja pikkusanoilla (esimerkiksi: aha, da) olevansa kuulolla. Näin venäläinen osoittaa myötäelävänsä 
mukana keskustelukumppanin tarinassa. Vauhtiin päästyään venäläinen keskeyttää ja puhuu herkästi toi-
sen päälle, mutta tämä on yleensä hyvä merkki – hän on innoissaan ja puhemoottori hyrrää sen mukaisesti.

Moottori ei kuitenkaan hyrise tasaisesti, vaan kierrosluvuissa on eroa (ja sen kuulee). Venäjän intonaatio eli 
sävelkulku on melkoista sinfoniaa, jos vertaa sinivalkoiseen versioon. Suomalaiset puhuvat paljon mono-
tonisemmin kuin venäläiset, eli toisin sanoen sävelkulku nousee ja laskee vähemmän kuin naapurissa (ns. 
Pohjanmaa-efekti). 

Venäjän kielessä intonaatio on usein sangen ratkaisevassa roolissa. Näin esimerkiksi silloin kun pelkkä in-
tonaatio muuttaa väitelauseen kysymyslauseeksi – tai tietyn sanan vaivihkainen painotus tuo rivien väliin 
kosolti sisältöä. Venäläisten äänenkäyttö korostaa tunteita/mielipiteitä, mutta suomalaisen korvaan se voi 
kuulostaa sangen desibelirikkaalta.

Tue tulkkiasi – saat enemmän irti 

Bisneksen kieli ympäri maailman on englanti, ja sitä puhuu aivan kelvollisesti ainakin nuorempi polvi Venä-
jällä. Tulkin käyttö tulee kuitenkin ajankohtaiseksi viimeistään silloin, kun käydään esimerkiksi sopimusasi-
oita yksityiskohtaisesti läpi – asiat ovat silloin niin hienoviritteisiä, että kummankin osapuolen on päästävä 
viestimään niistä omalla äidinkielellään.

Tulkin valinnassa painottuu ammattitaidon ja kokemuksen lisäksi tietty sosiaalinen pelisilmä. Taitava tulkki 
osaa poimia venäläisen kaunosielun monologista olennaisen osan suomalaisen insinöörin pureskeltavaksi 
ja toisaalta pukea suomalaisen lyhyitä töksäytyksiä diplomaattisempaan asuun. 

Tulkki on parhaimmillaan, jos hän saa tilaisuuden perehtyä läpikäytäviin asioihin etukäteen. Suomalaiset 
yritykset ovat tässä suhteessa huomaavaisempia kuin venäläiset – on varsin tavallista, että tulkki saa suo-
malaisten PowerPoint-esitykset ja muut materiaalit sähköpostilla ennen tapaamista, mutta venäläisten 
leiristä ei kuulu yhteydenottoja. Harva tulkki kuitenkaan hätääntyy tästä: venäläisten puheessa on yleensä 
niin paljon toistoa, että tulkille ei tee tiukkaakaan pysyä mukana, vaikka aihe olisi oudompikin.

Venäläisillä on vienyt aikansa tottua suomalaisiin PowerPoint-sulkeisiin, mutta nyt ne ovat jatkuvasti yleis-
tymässä Venäjälläkin. Silti suomalaisen yrityksen perusteellista ja hiukan teknisen makuista presentaatiota 
(47 kalvoa, joista kahdeksan organisaatiokaavioita) saattaa seurata venäläisen johtajan esitys, jossa ei tar-



vita edes fläppitaulua – kädet käyvät kaunopuheisesti, tarina kuljettaa ja 
yhteinen uljas tulevaisuus piirtyy pian visiona kaikkien tajuntaan.

Perinteisen kirjallisen ilmaisun puolella suomalaiset asettavat aika ta-
valla painoarvoa sille, mikä on kerran paperille pantu. (Vaikka Pravda 
ilmestyy naapurissa, suomalaiset ottavat sanomalehdetkin herkemmin 
todesta.) Venäläiset suhtautuvat eri teksteihin huolettomammin – sama 
rupatteleva ja kiertelevä ja kaarteleva tyyli säilyy, ja yhteydet todellisuu-
teen saattavat olla viitteellisiä. 

Lukijoina venäläiset kyllästyvät helposti, koska tietävät että asiat ovat 
harvoin juuri niin kuin teksti väittää. Suomalaisten ei auta lähestyä ve-
näläisiä liian pitkillä liikekirjeillä – tai ainakin ydinkohdat on hyvä poimia 
yhteenvedoksi jo kirjeen alkuun. Sähköpostien kohdalla tämä vaatimus 
vielä korostuu.             
   

Sano se käännöskukkasin          

Kieli voi tehdä tepposet kenelle vain. Eräskin venäläis-suomalaista se-
minaaripäivää vetänyt suomalainen pomomies toivotti kaikki osallistujat 
tervetulleeksi ja totesi, että tiiviisti työskentelemällä päivä tuottaa kyllä 
tulosta. Pomo hämmästyi, kun venäläiset alkoivat siirrellä tuolejaan yh-
teen klimppiin: he ottivat tulkin välittämän toivomuksen tiivistämisestä 
kirjaimellisesti. 

Samaan tapaan hotellin pihalla oleva suomenkielinen infokyltti: ”ILMAI-
NEN ASIAKASPYSÄKÖINTI. PARKKI SULJETTU” herätti hämmennystä 
suomalaisissa asiakkaissa. (Suljettu parkki tarkoitti itse asiassa vartioi-
tua aluetta, jonne asiattomilla ei ole tulemista.)

Venäläisillä taas uhkaa tyystin mennä luottamus suomalaiseen elinkei-
notoiminnan kehittämistyöhön – sen verran lähellä toisiaan ovat sanat 
’yrityshautomo’ ja ’yrityshautaamo’.

h a luat Ko  o s ta a  

vo K a a l i n ?

Suomen kielessä on kahdeksan vo-
kaalia (a, e, i, o, u, y, ä ja ö), venäjässä 
kuusi (a, e, i, y, o ja u).

… va i  K e l Pa i s i Ko  

Ko n s o na n t t i ?

Suomessa on 13 konsonanttia, kun 
taas venäjässä niitä on laskutavas-
ta riippuen 33:sta 37:een – joskin 
konsonanttikirjaimia on ”vain” 21 
kappaletta.

l a i na s s a  

na a P u r i lta

Palttoovoro putkassa rokulissa:  
”Metka mesta!”  

vor  g voro
budka  g putka
tjurma  g tyrmä
progul  g rokuli
mašina  g masiina
palto   g palttoo
mesto   g mesta
tolk   g tolkku
metki  g metka

ta l o u s K r i i s i n  

m u s t i n  h e t K i

Venäjän Energiaministeriö tiedottaa: 
sähkön säästämiseksi koko maassa 
tunnelin päässä näkyvä valo on 
sammutettava. 
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Toiminta tulkin kanssa - ohjeita puhujalle

1. toimita puheesi tulkille hyvissä a join 

•	 tiedot esityksen perussisällöstä ja rakenteesta
•	 sitaatit, tilastot, nimet ja esitettävät kalvot
•	 erikoissanasto 

2. Puhu selvästi, rauhallisesti ja kuuluvasti – esiinny luontevasti

•	 normaali äänenpaino ja mahdollisimman luonteva esiintyminen
•	 tulkkauksesta huolimatta olemuksesi ja innostuneisuutesi välittyy kuulijoille suoraan

Kun tulkkaustilanne on onnistunut, kuulijat eivät edes huomaa kuuntelevansa tulkkia vaan  
kokevat kuuntelevansa puhujaa omalla äidinkielellään.

3. Puhu suoraan keskustelukumppanillesi ja kuulijoille 

•	 tulkin puhe minä-muodossa, joten voit keskustella kuulijan kanssa normaalisti
•	 Keskustelu käydään teidän välillänne, tulkki on vain apunanne. 

4. vältä 

•	 lyhenteitä ja selitä ne, kun niitä on pakko käyttää
•	 pitkiä luetteloita, ellet ole toimittanut materiaalia tulkille etukäteen
•	 kikkailuja monimutkaisilla termeillä ja vaikealla kapulakielellä – tulkin on käännettävä ne   

ymmärrettävään muotoon
•	 vahvasti sanaleikkiin perustuvia vitsejä ja ota kulttuurierot huomioon vitsaillessasi  

Numerot, nimet ja vuosiluvut on sanottava erittäin selvästi.  
Halutessasi voit kertoa vitsin tulkille jo ennen tilaisuutta, jotta tämä voi jo ennakkoon miettiä,  
miten sen saisi tulkattua yhtä hauskasti.

5. Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkaus

•	 käytä kokonaisia lauseita ja ajatuskokonaisuuksia
•	 älä katko lauseita lyhyiksi pätkiksi – tulkin on ymmärrettävä, mitä haluat sanoa
•	 muista antaa puheenvuoro myös tulkille

Kuulijalle puhe on miellyttävintä kuunnella, jos puhujan ja tulkin puheenvuorot vuorottelevat  
tasaisessa tahdissa. Lause tai pari kerrallaan on hyvä rytmi. 

6. simultaani- eli samanaikaistulkkaus

•	 puhu mikrofoniin – tulkki tulkkaa vain sen mitä kuulee 
•	 älä kiihdytä puhetta esitelmän lopussa, vaikka tulisi kiire

7. PowerPoint-esitys 

•	 yksi kuva kertoo enemmän kuin 1 000 sanaa, mutta lyhyeen esitykseen ei pidä tunkea tusinaa kuvaa
•	 kuviin mahdollisimman vähän tekstiä 
•	 yrityksen perustiedot (numerot jne) ensimmäisellä dialla 
•	 yhdelle dialle lista referensseistä (etenkin jos Venäjällä tunnettuja yrityksiä) 



Läpi kielimuurin – tavalla tai toisella

Finninno Oy:n toimitusjohtaja Lasse Happonen tietää, että venäläis-
ten kielitaito on sitä puutteellisempi, mitä vanhemmasta ikäluokasta 
on kysymys – ”Gorbatshovin lapsilla” on kielitaitoa ja ymmärrystä, 
”Brezhnevin lapsilla” ei niinkään. 

– On myös merkillepantavaa, että nuoret osaavat kyllä small talkia, 
mutta teknistä sanastoa ei välttämättä osata.

Hyvä tulkki voi ratkaista monta ongelmaa. Happonen muistuttaa, että 
jos kyse on sopimuskäännöksistä, tarvitaan virallisen kielenkääntäjän 
pätevyys – ei siis riitä alkuunkaan, että osaa kieltä hyvin. Ennen tulkin 
palkkaamista tulee myös varmistaa, että tämä hallitsee tarvittavan 
ammattisanaston. 

Happonen on myös huomannut, että esimerkiksi venäläisen firman 
suomenkielentaitoinen insinööri ei hevin halua toimia tulkkina. Taus-
talla piilee omanarvontuntoa: venäläisen näkemyksen mukaan tulkki 
vain kääntää ajatuksia, mutta insinöörillä on oltava omiakin ajatuksia.

t u l K i n  t u n n u s t u K s e t

Ammattitulkki Olga Oksanen on ollut 
22 vuotta alalla – ja Suomessa jo 
niin kauan, että venäläisliikemies-
ten maneerit alkavat silloin tällöin 
kypsyttää.

– Vastikään oli aika tyypillinen tapa-
us, jossa suomalainen liikemies pu-
hui vähän mutta asiaa, ja venäläinen 
oli jatkuvasti äänessä, toistellen yhä 
uudestaan jo moneen kertaan sano-
maansa asiaa. Silloin alkaa itsekin jo 
hermostua, Oksanen naurahtaa.

Tulkin vinkki ulos kiperästä tilan-
teesta on viitata – mahdollisimman 
hienovaraisesti tietenkin – suomalai-
sen keskustelukumppanin kiireiseen 
aikatauluun.  

– Näin päästään viimein asiaan – 
ainakin toivottavasti.

Oksanen on myös kyllästynyt byro-
kratian auliisti ruokkimiin jättimäisiin 
lyhennehirviöihin, joita venäläiset 
itsekään eivät ymmärrä. Suomessa 
lyhenteistä sentään yritetään raken-
taa joku sana, joka on mahdollista 
jopa muistaa, hän huomauttaa. 

Tulkin työtä hankaloittaa myös se 
seikka, että venäjässä ei ole sanaa 
’haaste’. Suomalainen pikkupomohan 
hokee tuota sanaa alvariinsa. (Vrt. 
”nykyisessä haastavassa mark-
kinatilanteessa haastavin haaste 
kohdistuu…” )

– Venäjälläkin tosin käytetään eng-
lannin ’challenge’-sanaa, tai sitten 
puhutaan vain yleisemmin tehtäväs-
tä tai suunnitelmasta. 

Toinen perusbisnessanastoon 
kuuluva ongelmatermi on ’projekt’, 
joka venäjän kielessä tarkoittaa sekä 
hanketta että luonnosta.    

 

Lisätietoa

www.oph.fi/info/kaantajat
Auktorisoitujen kääntäjien luettelo

www.sokr.ru
Venäjän kielen lyhenteiden sanakirja (venäjäksi)

www.dictionary.com
Sanakirjoja (englanniksi)

www.translit.ru
Venäjän kielen translitterointi (venäjäksi)

http://translate.google.com
Google-kääntäjä





viidakkorummulla 
ripaskaa
– eli mis' sie tarviit 

oikein hyvää myyntimiestä
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M
arkkinointi Venäjällä on jokerikortti monessa mielessä. Neuvostoliiton aikana markkinointia ei 
käytännössä ollut olemassa; nyt taas pelisäännöt ovat muuttuneet aina siinä määrin, että niitä 
ei oikeastaan ole. Erilaiset viestit eri medioissa kilpailevat kuluttajan huomiosta samaan tapaan 
kuin länsimaissakin – erona on vain se, että eettistä mainontaa vasta ryhdytään opettelemaan. 

Oman haasteensa asettaa myös maan valtava koko. Vain monikansallisella jättiläisellä on varaa puskea 
viestinsä joka kansalaisen kuuluville Pietarista Vladivostokiin.

Nämä reunaehdot voivat kuulostaa lannistavilta, mutta tilanne on kaukana toivottomasta. Viidakkorumpu 
(eli word of mouth) on markkinoinnin keinoista tehokkain länsimaissakin, mutta Venäjällä se vasta tehokas 
onkin. Venäläinen ei luota hallitukseen, miliisiin eikä lehdistöön, mutta oman lähipiirinsä – klaaninsa – mie-
lipiteet se noteeraa välittömästi.

Hyvä tuote huomataan ja siitä puhutaan. Suomalaiset pk-yritykset voivat menestyä laadun kautta – ja osa 
tuosta laadusta syntyy jo pelkästään maabrändin hehkusta.

Suomessa ei aina tiedosteta, millaisena maamme näyttäytyy etenkin Luoteis-Venäjän asukkaille. Kylmän 
sodan aikana Suomi oli neuvostokansalaisen Eldorado, jonka kadut oli merkkifarkuilla päällystetty, eikä tuo 
paratiisin sädekehä ole vieläkään tyystin kulunut pois. Tutkimusten mukaan venäläinen kuluttaja kokee 
suomalaisten tuotteiden olevan erittäin laadukkaita ja haluttavia.

Mitä vanhempi ihminen, sitä varmemmin hän yhdistää suomalaisen tuotteen tai palvelun mielessään jo-
honkin positiiviseen. Venäläisten johtajien ikärakennetta tarkasteltaessa tämä ei voi olla huono asia.

Suomi-brändi on iskostunut monen venäläisen takaraivoon lähtemättömällä tavalla. Pietarin alueen väes-
töllä on yhä muistissaan ajat 1970- ja 80-luvuilta, jolloin suomalaisia kumisaappaita jonotettiin tuntikausia. 
Suomalaisuus on monen kirjoissa parhaan mahdollisen hinta-laatu-suhteen takuu.

Suomalaiset yritykset eivät juuri hinnalla kilpaile, mutta tämänkin voi kääntää voitoksi juuri Venäjällä. Klas-
sisessa esimerkissä moskovalainen luksusvaatekauppa koki yleisöryntäyksen mainostaessaan lehdessä, 
että heillä on kaupungin kalleimmat hinnat. 
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Paras saa ollakin kallis, ja parasta ja kalleinta kelpaa aina näyttää kavereille ja kylänmiehille. Ulkoisiin 
puitteisiin panostetaan Venäjällä käsittämättömän paljon, ja tämän ymmärtämisen kautta suomalaisille 
pk-yrityksille aukenee vallan uusia markkinoita. 

Esimerkiksi mainonnan tulee olla visuaalisesti näyttävää, kultaa ja kimallusta ei saa vierastaa mikäli mielii 
menestyä. Samaten ylisanoja tulee ladata tiskiin sopivassa suhteessa – venäläiset mainostekstit ovat 
järjestään suomalaisia laveampia.

Kaiken läpäisevänä teemana markkinoinnissa on henkilökohtaisuus. Persoona peliin -asenteella on par-
haat mahdollisuudet menestyä. Valitse kohderyhmäsi huolella ja keskity siihen – räätälöi viesti niin, että  
vaivannäkösi huomataan (ja palkitaan). Esimerkiksi B2B-puolella päättäjät ovat useimmiten miehiä, mut-
ta kuluttajapuolella perheitä pyörittävät naiset vastaavat päivittäisistä hankinnoista mm. ruokakaupassa.

Määritä tuotteesi/palvelusi kilpailuedut ja painota niitä; etsi mainontaan referenssejä, jotka vastapuo-
li tuntee. Personoi mainoksesi ja luo henkilökohtainen suhde asiakkaaseen. Paras tapa onnistua tässä 
on ilmoittaa asiakkaalle yhteyshenkilö, johon ottaa yhteyttä. Painota yhteyshenkilölle tämän vastuuta: 
yhteydenottoihin tulee vastata mahdollisimman pian ja juosta maaliin saakka. Sana tehokkaasta ja huo-
maavaisesta palvelusta leviää kyllä.

Venäläistä asiakasta ei tule aliarvioida eikä opettaa. Sinä voit keskittyä pitämään sanasi joka tilanteessa. 
Muista mainostaa vain niitä palveluja, joita pystyt mainoksen julkaisuhetkellä todella Venäjällä/Venäjälle 
tuottamaan.

Pyri kasvattamaan tunnettuutta ja herättämään mielenkiintoa mahdollisuuksien mukaan. Valitse hyvät 
yhteistyökumppanit sekä sisällön suunnitteluun, mediaostamiseen että tulosten mittaamiseen.  Pelkillä 
tekstien käännöksillä ei pitkälle pötkitä, vaan tarvitaan osaavaa lokalisointia. 

Luovalla mainonnalla tai mediakäytöllä voi erottautua silloinkin, kun markkinointiruplia on käytössä vä-
hän. Muista kuitenkin realismi: satsauksen pitää olla tuntuva, jos halutaan tuloksia. Opettele kärsivällisek-
si niitä odotellessa. Opettele myös venäjää – tai hanki itsellesi luottotulkki, joka tarvittaessa saapuu vaikka 
saman päivän aikana paikalle. 

Paras saa ollakin kallis, ja parasta 
ja kalleinta kelpaa aina näyttää 

kavereille ja kylänmiehille.
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Venäjällä on tietysti käytössä mainonnan koko kenttä. Televisio on länsimaiden tapaan tehokkain mainos-
kanava, mutta samalla myös kallein. Harvan pk-yrityksen rahkeet riittävät ruudun valloitukseen.

Internet on ollut viime vuosina Venäjän nopeimmin kasvava mainosväline. Venäläisiä täysi-ikäisiä interne-
tin käyttäjiä on laskettu olevan 34 prosenttia väestöstä eli noin 40 miljoonaa – ja käyttäjämäärä kasvaa 8 
prosentin vuosivauhtia. Viime aikoina internetin käyttö on yleistynyt Moskovan ja Pietarin lisäksi nopeasti 
myös muilla alueilla. 

Venäläisten on todettu olevan keskimääräistä innokkaampia nettikaupan käyttäjiä ja suhteessa väkilukuun 
venäläiset ovat peräti maailman ahkerimpia bloggaajia. 

Printtimainonnassa taas on sävyeroja kotimaiseen verrattuna. Tutuin tapa on yksinkertaisesti ostaa ilmoi-
tus lehteen. Toinen tapa on ostaa maksullinen juttu eli advertoriaali – tähän ollaan tulossa myös Suomessa 
enemmän ja enemmän. Kolmas tapa on tiedottaa mielenkiintoisista, ajankohtaisista asioista paikalliselle 
medialle, jotka sitten kirjoittavat jos uutiskynnys ylittyy – tai esimerkiksi tiedotustilaisuuden tarjoilu sattuu 
miellyttämään. Venäjällä ei aina tehdä yhtä ammattitaitoista journalismia kuin Suomessa, mutta on silti 
turha luulla että mikä tahansa uutinen lyö mediassa läpi.

Sähköpostimarkkinoinnissa Venäjällä ollaan pitkälti samalla ähkyasteella kuin Suomessakin – liikaa tur-
hanpäiväisiä viestejä postilaatikossa aiheuttaa sen, että ne harvat järkevät yhteydenotot päätyvät helposti 
roskakoriin.

Paperimuodossa tehty suoramarkkinointi yrityksille ei kuitenkaan nosta samalla lailla niskavilloja pystyyn. 
Venäjällä lainsäädäntö kieltää osoitteellisen suoramarkkinoinnin kuluttajille, mutta yrityksiä kyllä sopii lä-
hestyä nimen ja osoitteen kera. Osoitteistoja on mahdollista ostaa suoramarkkinointia tekeviltä venäläisiltä 
yrityksiltä (ainakin toistaiseksi) varsin huokeaan hintaan. 

Pk-yrityksillä on suoramarkkinoinnista hyviä kokemuksia, etenkin kun esitteet ja muut materiaalit voi pai-
naa Pietarissa kilpailukykyiseen hintaan. Suomen puolella painetuissa materiaaleissa on se vika, että tullista 
läpi pääseminen voi olla kallista ja hidasta.

Hyväkään esite ei silti saa ovea kuin raolleen – fiksu myyntimies soittaa perään ja sopii tapaamisen. Vaikka 
suomalaisessa työelämässä on totuteltu piiloutumaan sähköpostin ja puhelimen taakse, venäläinen haluaa 
nähdä kenen kanssa on tekemisissä. 

Hyvä tilaisuus face-to-face-viestintään aukeaa messuilla, joihin kyllä kannattaa panostaa. Omalle ständille 
on hyvä keksiä joku koukku, josta firman nimi tai tuote jää mieleen. (Toisaalta tuppisuuna seisova messu-
isäntäkin saattaa jäädä mieleen, mutta harvoin toivotulla tavalla.) 
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Cursorin ja Kinnon kokemuksia
Messumagiaa – oma ständi vai ei

Cursor ja Kinno ovat osallistuneet lukuisia kertoja Venäjän 
messutapahtumiin. Messuista saatujen kokemusten perusteella

•	 tapahtumiin on valmistauduttava huolella, pelkkä  
messuosastolla seisominen ei riitä

•	 messuosastolle on kutsuttava etukäteen asiakkaita ja  
kumppaneita

•	 ilman etukäteen lähetettyjä kutsuja, Venäjällä tunnettua yritys-
tä tai jotain uutta innovatiivista tuotetta tai palvelua messu-
osastolle ja neuvotteluihin on haastavaa saada asiakkaita

•	 messuilla ja esittelytilaisuuksissa käyvät lähinnä alemman 
tason johtajat ja kaupallisen puolen edustajat

•	 jos yrityksellä on innovatiivinen tuote/palvelu sekä jo mainetta 
ja asiakkaita Venäjällä, messut ovat hyvä väline suhteiden hoi-
toon, tiedon levittämiseen ja tunnettavuuden lisäämiseen

•	 messut ovat hyvä kanava markkinatiedon hankkimiseen 

•	 messuilla voi markkinoida myös ilman omaa messuosastoa  
yksinkertaisesti kiertämällä messuosastolta toiselle 

•	 messujen jälkeen suomalaisen yrityksen on otettava itse  
yhteyttä messuilla tavattuihin asiakkaisiin, venäläisten  
yhteydenottoa ei kannata jäädä odottamaan

Lisätietoa 

www.rus-forum.ru
suomalaisten yritysten venäjänkielinen 
markkinapaikka (myös suomeksi)

www.smi.ru
tietoa Venäjän medioista (venäjäksi)

www.exponet.ru
tietoa Venäjän messutapahtumista 
(venäjäksi)
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Venäläinen verkossa

Venäjän käytetyin hakukone on Yandex.ru ja sitä seuraavat Google.ru ja Mail.ru. Sosiaalinen media on Venä-
jällä kasvattanut viime vuosina nopeasti suosiotaan; paalupaikalla keikkuu Facebookin venäläinen vastine 
Vkontakte.ru, jolla on useita miljoonia käyttäjiä.  Myös Odnoklassniki.ru (”Luokkatoverit”), MoiMir (Mail.ru) ja 
itse Facebook ovat suosittuja sosiaalisia medioita.

Suomessa sosiaalinen media on saanut yrittäjien silmät loistamaan ja auditoriot täyttymään – kaikki halu-
avat kuulla, miten minipanostuksella tehdään maksimituotto. 

Infokone Oy:n toimitusjohtaja Nataliya Kohvakko tyrmää ajatuksen, jonka mukaan sosiaalinen media olisi 
oikotie onneen Venäjällä.  Sosiaalinen media tarjoaa erinomaisia työkaluja, mutta niitä on osattava käyttää.

”Mitään merkittävää ei saa ilmaiseksi, ellet itse ole erittäin taitava ja käytä paljon aikaa prosessiin.”

SoMe-työkalupaketti on sinänsä varsin vaikuttava. Erilaisten sivustojen ryhmät ja ”tykkääjät” muodostavat 
yhden tason, jota tukevat omat tai rekrytoidut agentit keskustelufoorumeissa. Samaten nettipäiväkirjoja ja 
blogeja voidaan perustaa ja jo olemassa olevia kuumia bloggaajia palkata omaan talliin.

Kenttää täydentävät linkit, bannerit, maksetut mainokset sekä kilpailut ja näistä jaettavat palkinnot. Myös 
yrityksen omat sivut voivat sisältää sosiaalisen median eri rakennuspalikoita.  

Kohvakon mukaan venäläiset ovat suomalaisia edellä sosiaalisen median käytössä, ja venäläiset yritykset 
ovat olleet verkon menomestoilla jo pitkään. Näin ollen suomalaisen on ensin puskettava kieli- ja kulttuuri-
muurin läpi ja sitten tehtävä kaksin verroin työtä pärjätäkseen kilpailijoille.

On tietysti järkeenkäypää yrittää rakentaa jonkin sortin yhteisöä omien palvelujen tai tuotteiden ympärille – 
mutta samoilla apajilla ovat kaikki muutkin.

”Ratkaiseva kysymys on, voidaanko kohderyhmälle tarjota riittävästi kiinnostavia asioita, jotta se pysyy mu-
kana ja suosittelee palvelua edelleen.”

Kohvakko muistuttaa, että oma tyytyväinen asiakas on paras markkinoija – täytyisi siis pystyä luomaan 
”luonnollisia” syitä sille, miksi asiakas suosittelee yritystä edelleen.

”Sosiaalisesta mediasta puhuttaessa on hyvä muistaa, että henkilökohtaiset – eli rahattomat – motiivit ovat 
kaikista tehokkaimpia.”



Kotisivu kuosiin

Infokone Oy:n toimitusjohtaja Nataliya Kohvakko on huomannut, että 
Venäjälle mielivät suomalaisyritykset eivät ole vielä tajunneet, mikä mer-
kitys nettisivuilla on venäläisille. Luvattoman usein yritysten sivut ovat 
vain suomeksi ja englanniksi.

– Jos joku osa sivuista on venäjäksi, kyseessä on tyypillisesti 2–3 sivua 
yleistekstiä, joka ei kerro oikein mitään. Mutta sivut tehtyään suomalai-
syritys tietenkin jää iloisesti odottamaan venäläisiä asiakkaita, kärjistää 
Kohvakko.

Pelkkä käännös ei kuitenkaan riitä, koska venäläisen kävijän mielenkiinto 
kohdistuu usein muihin seikkoihin kuin suomalaisen. 

Jotkut sivuilla kävijät kysyvät samoja kysymyksiä, vaikka ne on sivustolla 
jo käsitelty – toiset taas etsivät ensin vastauksia ja vasta sen jälkeen 
ottavat yhteyttä. Olennaisen tiedon on oltava olemassa ja näkyvissä.

– Venäläisille myös kielen laatu on erittäin tärkeä.

Hyvän sivuston tunnusmerkkeihin kuuluu, että linkit ovat toimivia ja si-
vuston rakenne on looginen ja selkeä. Jos pääasiallinen tavoitetoiminto 
on esimerkiksi varaus, tämän palvelun on oltava näkyvissä ja toimittava 
hyvin. Myöskään sivujen latausaika ei saa olla liian pitkä.

Suomalaiset tarvitsevat usein apua myös hakukoneoptimoinnissa, jotta 
venäläiset asiakkaat saadaan ylipäätään löytämään sivuille. 

Kohvakon yrityksen viimeaikaisia referenssejä on kouvolalainen CTS 
Engtec, jolle toteutettiin venäjänkieliset nettisivut. Yrityksellä oli jo van-
hastaan toimintaa Venäjällä ja halua viestiä sekä olemassa oleville että 
potentiaalisille asiakkaille verkon kautta.

– CTS Engtecillä oli selkeä ymmärrys siitä, mitä he haluavat sivuilta, Koh-
vakko kehuu.

Yksi tärkeä kommunikoitava asia oli se, että suomalaisella insinööritoi-
mistolla on kaikki lisenssit, joita Venäjällä tarvitaan.  

v e nä jä n  s i t e e r at u i m m at 

i n t e r n e t s i v u t

1. Lifenews.ru
2. Gazeta.ru 
3. GZT.ru
4. Fontanka.ru
5. Inopressa.ru
6. Infox.ru
7. Ferghana.ru
8. Lenta.ru
9. Vesti.ru
10. BFM.ru

Lähde: Medialogia 2010

” m u s i i K K i a  Ko rv i l l e n i ”

Mitä venäläiset päätöksentekijät 
haluavat kuulla

•	 Lyhyt yritysesittely, joka liittyy 
suoraan tulevaan aiheeseen

•	 tuotteen sanallinen kuvaus,  
joka herättää mielenkiinnon

•	 tuote-esittely – varsinainen  
presentaatio jaettavine  
oheismateriaaleineen

•	 tuotteen visualisointi –  
päätöksentekijöille lähetettävä 
infopaketti

•	 tuotteen asettaminen markki-
noille – luodaan raamit tuleville 
neuvotteluille

•	 selvä hinnoittelu
Lähde: Bisnesasiantuntija Anton Vashchillo

Anna kielen 
käydä, mutta 
pidä käsiä 
silmällä.





niin syöt 
kuin sovit
– eli venäläinen neukkarissa –
ihmissyöjäkarhu vai halinalle?
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M
iten venäläisten kanssa tulee edetä neuvotteluhuoneessa? Joidenkin mielestä venäläinen neu-
vottelutapa on aika tavalla samanlainen kuin suomalainenkin; toisten mukaan ne eroavat toisis-
taan kuin yö ja päivä. Tähän asiaan vaikuttavat kansallisuuskysymysten lisäksi myös yrityskult-
tuuri ja henkilön oma persoona – jokaisesta maasta löytyy varmasti sekä haukkoja että kyyhkyjä. 

Myös sukupolvikysymys vaikuttaa neukkarin tunnelmaan. Vanhat jäärät väistyvät ja tavat länsimaistuvat; 
kaikki tämä sujuvoittaa bisneksen tekemistä huomattavasti. 

Lienee kuitenkin selvää, että suomalaiset katsovat neuvotteluja usein eri näkökulmasta kuin venäläiset. 
Suomalaisella on geeneissä ”olemme-kaikki-samassa-veneessä”-ajattelu ja tavoitteena rehti win-win. Ve-
näläisen dna-rihmassa kieppuu aimo annos shakkipelaajan laskelmoivuutta – hän taktikoi, bluffaa eikä var-
masti paljasta kaikkia korttejaan heti alkuun. Suoranuottinen suomalainen voi joutua karusti huomaamaan, 
että tulikin sitten kerrottua kaikki salat julki jo kättelyssä, reunaehtoineen kaikkineen.  

Liikeneuvotteluja järjestettäessä pitää muistaa, että aika, paikka ja neuvotteluiden osanottajat on varmis-
tettava – usein moneen kertaan. Varmista myös, mitä kieltä pöydässä tullaan puhumaan – mahdollinen 
tulkin paikalle hoitaminen jää suomalaisten vastuulle.

Neuvotteluissa on oltava vähintään hierarkiassa vastaavan tasoiset neuvottelijat kummallakin puolen pöy-
tää, että vältytään turhalta kitkalta ja toisaalta tyhjäkäynniltä. Suomalaisen vieraan on syytä olla ajoissa 
paikalla, mutta kannattaa varautua henkisesti siihen, että venäläinen vastapuoli voi myöhästyä paljonkin. 

Pieni tiedusteluharjoitus on paikallaan ennen neuvotteluja: selvitä taustatietoja yrityksestä ja ennen kaik-
kea neuvottelukumppanin etunimi ja isännimi, hänen asemansa yrityksessä ja mahdollisuuksien mukaan 
hänen verkostonsa ja henkilökohtaiset mieltymykset mahdollista liikelahjaa silmällä pitäen. Läpi neuvonpi-
don on hyvä muistaa puhuttelukoodi (etunimi + isännimi).

Neuvotteluihin tulee myös pukeutua siististi ja konservatiivisesti (miehillä puku ja solmio, naisilla siisti jak-
kupuku). Käyntikorteissa tulisi olla tekstit venäjäksi ja englanniksi ja tittelit käännetty mieluummin ylä- kuin 
alakanttiin. Suomessa vain isoissa pörssiyhtiöillä tapaa olla johtajia (Director), mutta Venäjällä heitä on jo 
huomattavasti enemmän.  Monen melko tavallisen kopiokonevastaavan titteli on Manager, joten sitä ei 
auta kortteihin painaa, mikäli mielii saada kulmakarvat kaartumaan.
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Yleisesti ottaen venäläisiä pidetään tiukkoina neuvottelijoina – venäläinen sanoo suoraan ”njet”, jos meno 
ei miellytä. Neuvottelutilanteessa suomalaisten ei kannata olla liian rentoja ja tuttavallisia, sillä venäläinen 
voi tulkita moisen epäkohteliaisuudeksi – tai pitää vastapuolta jopa tyhmänä. Tästä huomaamme, että 
perinteinen tapa- ja käytöskulttuuri on bisnespiireissä edelleen vahva. Siksi palaverikäyttäytymisen tulee 
olla virallista, hienotunteista ja korrektia ainakin alkuun. Kravattia voi höllätä samaan tahtiin vastapuolen 
kanssa.

Tietty konservatiivisuus näkyy myös siinä, että venäläinen neuvottelija tapaa olla tukevasti keski-ikäinen 
– tai vanhempikin – mies. Suomalainen neuvottelija taas saattaa olla iältään melko nuorikin. Märiksi ar-
vellut korvanaluset voivat olla neuvottelijan uskottavuuden esteenä, vaikka tämä kuinka olisi timanttinen 
asiaosaaja. Vastaavasti suomalaista naispomoa voidaan vähän kovistellakin, mutta tällöin täytyy vain 
osoittaa, että päätäntävallassa kyllä löytyy.

Vanhoista valtarakenteista kielivät myös johtajakeskeisyys ja auktoriteettien kunnioitus. Jos ylin päätök-
sentekijä ei ole neuvotteluissa mukana, liikeneuvotteluissa ei välttämättä päästä puusta pitkään. Tähtää 
aina huipulle: suuren johtajan on aina helpompi tehdä päätös, jos asia on esitelty suoraan hänelle, eikä 
aloite tule alemman tason pikkupomolta.

PowerPoint-sulkeisia harrastetaan Venäjälläkin, mutta esitysten tulisi olla yksinkertaisia ja selkeitä ja si-
sältää minimimäärä lännessä yleisesti käytettyä bisnesjargonia, koska se saa varsinkin vanhemmat venä-
läiset vain ymmälleen. Jos esitys pidetään englanniksi, tulisi painetun materiaalin olla venäjäksi käännetty 
ainakin osittain. Havainnollista yrityksesi tarpeita lisämateriaalin avulla – ja ota tarvittaessa kädet avuksi.  

Jos tähtäimessä on konkreettinen sopimus, ota sopimusluonnos mukaan neuvotteluun. Usein venäläinen 
osapuoli tarjoaa neuvottelujen pohjaksi omaa lyhyttä mallisopimustaan, joka on ainoastaan hyvin viitteel-
linen sokkeli varsinaiselle sopimukselle.

Kun neuvottelut sitten pyörähtävät kunnolla käyntiin, täytyy muistaa suunnitella prosessissa pari-kolme 
siirtoa eteenpäin.  Venäläisten kanssa ei pidä olla liian jääräpäinen tai järkähtämätön. Jos suomalainen 
näyttää, että hänellä on aidosti halua ja kykyä tulla vastaan neuvotteluissa, vastapuoli ei unohda sitä aivan 
heti. Good-williä on mahdollista kerätä paljonkin, mikäli venäläinen neuvottelija on ajautumassa pakkora-
koon ja on vaarassa menettää kasvonsa. Toisaalta liiallista kompromissinhalukkuutta voidaan pitää myös 
heikkouden merkkinä, joten sovittelevaa korttia tulee käyttää strategisesti ja vain harvakseen.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan neuvotteluihin venäläisten kanssa ei koskaan voi valmistautua täysin, 
koska neuvottelut voivat olla luonteeltaan tyystin ennakoimattomia. Suomalaisten rytmiä rikkoo esimer-
kiksi se, että venäläiset neuvottelijat palaavat usein seikkoihin, joista on jo puhuttu ja sovittu. Suomi-pojan 
ja -tytön soppaa hämmentää myös venäläisten tapa tehdä henkilökohtaisia kysymyksiä vastapuolelle ja 
puhua päälle. 
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Jos neuvottelut ovat umpikujassa eikä ratkaisua tunnu löytyvän, henkilökohtaiset suhteet saavat usein ai-
kaan ihmeitä. Joskus kannattaa ottaa ihan aikalisä, ja hakea inhimillisempää kulmaa tilanteeseen. Venä-
läiset tapaavat olla ihmiskeskeisiä, eivätkä niinkään asiakeskeisiä, joten ratkaisukaan ei välttämättä löydy 
faktoja ja lukuja tuijottamalla. 

Tämä näkyy myös siinä, että vaikka venäläinen neuvottelutyyli voi olla hyvin kova, taistelun tauottua kiis-
tatilanne unohdetaan ja yhteistyötä jatketaan hyvän kumppanuuden merkeissä. Samanlainen ”no hard 
feelings” -asenne ei aina pääse oikeuksiinsa Suomessa, missä kärsittyjä vääryyksiä voidaan muistella pi-
dempään.  

Jos Venäjältä haetaan ensimmäistä diiliä, kannattaa olla kärsivällinen ja sopivasti kompromissiherkkä. En-
simmäisellä referenssillä on todella suuri merkitys; parhaassa tapauksessa se voi olla se ensimmäinen do-
mino komeassa ketjussa. 

Kaikki mistä sovitaan, täytyy kirjata ylös – Venäjän lainsäädännön mukaan yritysten väliset suulliset so-
pimukset ovat mitättömiä. Mahtaako sopimuskumppanilla muuten olla nimenkirjoitusoikeus? Venäjällä ei 
tunneta prokuraoikeuksia ja nimenkirjoitusoikeus on vain yhtiön pääjohtajalla. Luotettavan tiedon nokka-
miehestä saa kaupparekisteriotteesta. 

Hyvä olisi muistaa myös se, että mitä suurempi talo on kyseessä, sitä varmemmin tiedonkulussa on pul-
lonkauloja. Palaverikujanjuoksu tulisi pitää minimissään, koska tehtävän tavoitteenasettelu ja painotukset 
voivat vaihdella hyvinkin paljon riippuen siitä, ketä kokouksiin kulloinkin osallistuu.

Venäjältä kaiken sain

Liikelahjat kuuluvat olennaisena osana venäläiseen bisnekseen. Venäläiset eivät voi ottaa vastaan lahjaa, 
ellei heillä ole antaa vastalahjaa muistoksi – lahjan saaminen nimittäin velvoittaa aina antamaan vastalah-
jan. (Tarvittaessa he tekevät vastalahjan vaikka aidanseipäästä.) 

Venäläiset tuovat aina vieraillessaan lahjoja ja odottavat niitä myös omilta vierailtaan. Liikelahjojen anta-
minen ei kuitenkaan ole välttämätöntä heti ensi tapaamisella. On suotavaa odottaa sopivaa tilannetta, kun 
neuvotteluissa on edistytty sopiva pätkä tai kun ollaan lähdössä pois.

Marssijärjestys menee nimittäin niin, että ensin on luotava suhde ja opittava tuntemaan liikekumppani – 
vasta tämän jälkeen kumppanille annetaan lahja ystävyyden osoituksena. Nyrkkisääntö: Venäjällä anne-
taan mieluummin liikaa kuin liian vähän lahjoja. 



1  Mieti kenelle puhut. Selvitä etukäteen vastapuolen valtuudet neu-
votella ja tehdä päätöksiä. Aikaa voi tuhlata käytännössä rajatto-
masti juomalla kahvia ei-päätöksentekijöiden kanssa.

2  Mieti mitä puhut. Pidä omat kortit lähellä rintakehää, äläkä innostu 
vaikka pöydällä olisi kauniita korulauseita (ja alkoholia).

3  Sopimus on matka. Suomalaiselle nimien saaminen paperiin on 
prosessin päätösetappi ja ylin sinetti. Venäläisille se tarkoittaa, että 
hidas ja kivulias siirtymä teoriasta käytäntöön voi alkaa – siis hyväs-
sä tapauksessa. 

4  Julkisivu hyvin, kaikki hyvin. Älä anna vastapuolen menettää kasvo-
jaan, äläkä yritä saada tätä myöntämään virhettään. Anteeksipyyn-
töjä on myös turha odottaa.

5  Diili ei synny kello kädessä. Sopimuksen tekoon ja toimeenpane-
miseen menee kolme kertaa enemmän aikaa kuin Suomessa. Kun 
ajattelet näin alusta asti, verenpaineesi pysyy paremmin kurissa. 

6  Omistatko aikakoneen? Jos venäläinen toimii ostajan roolissa,  
tavaran tai palvelun pitäisi olla toimitettuna jo eilen.

Kuudestilaukeava
Pikaopas venäläiseen neuvottelurulettiin

Kova s s a  s e u r a s s a

•	 Neuvostoaikaiset ammatti- 
neuvottelijat kovia tyyppejä 

•	 Shakinpelaajia 

•	 Teatraalisia näyttelijöitä, destruk-
tiivisiakin neuvottelumenetelmiä 

•	 Voivat painostaa tosi kovasti, kun 
tuntevat olevansa vahvoilla 

•	 Käsittävät usein kompromissieh-
dotuksen heikkouden osoitukseksi 

•	 Salattuja (henkilökohtaisia) 
toiveita 

•	 Kytkevät näennäisesti irrallisia 
asioita neuvotteluun 

•	 Luovat ongelmia, jotka sankarilli-
sesti taistellen voitetaan 

•	 Suhtautuvat epäluuloisesti, jos 
ongelma ratkeaa helposti 

•	 Henkilökohtaisilla suhteilla suuri 
merkitys neuvotteluissakin

Lähde: Teuvo Laaksonen, Metso Automation

a m e r i K K a l a i s e n  

B i s n e s m i e h e n  Pä i vä K i r ja s ta :

16. helmikuuta. Aamu. Saavuin  
Venäjälle liiketilaisuuteen.

16–17. helmikuuta join vuorokauden 
uusrikkaiden venäläisten kanssa.  
Liki kuolin.

18. helmikuuta. Tänään olin krapulas-
sa uusrikkaiden venäläisten kanssa. 
Parempi olisi, jos olisin kuollut eilen.

Parempi  
rahat kädessä
kuin sopimus 
paperilla.





Kun muste
on kuivaa

– eli suurennuslasin alla 
sopimukset ja maksukäytännöt
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S
opimuksissa vain taivas on rajana. Yritykset voivat tehdä keskenään periaatteessa ihan minkälai-
sia sopimuksia tahansa – kunhan Venäjän lainsäädäntöä ei rikota ja joidenkin yksittäisten lakien 
(esim. kuluttajansuojalain) asettamat rajoitukset otetaan huomioon. Yhtiöiden välillä kuitenkin vain 
kirjalliset sopimukset ovat päteviä. Lisäksi sopimukset on allekirjoitettava lähtökohtaisesti yhtiön 

pääjohtajan toimesta sekä leimattava yhtiön virallisella pyöreällä leimalla.

Sopimuksen sisällön suhteen tulee muistaa vanha kunnon KISS-sääntö (Keep It Simple, Stupid). Kaikenkar-
vaisten epäselvyyksien ja riitatilanteiden välttämiseksi sopimus kannattaa pitää mahdollisimman yksiselit-
teisenä. Tulkinnanvara on tässä yhteydessä huono asia. 

Lähtökohtaisesti kauppatavara kannattaa määritellä tarkasti yksilöimällä se nimikkeellä sekä muilla tunnis-
teilla (esim. vahvistettu virallinen standardi). Muita olennaisia tietoja ovat tavaran käyttötarkoitus, määrän 
yksikkö, määrä/paljous, yksikköhinta ja kokonaishinta. 

Mikäli sopimuksessa ei esimerkiksi ole sovittu tuotteen laadun tarkastusmenettelyä ja virheen toteamis-
menettelyä, ristiriitatilanteen koittaessa venäläinen osapuoli vetoaa herkästi yksityisten laaduntarkastus-
instituutioiden antamiin laadun tarkastuslausuntoihin.

Sopimuksissa tulisikin määritellä, mitä vastaanottotarkastuksia tavaroille suoritetaan ja miten puolueeton 
laaduntarkastusmenettely hoidetaan riitatilanteessa.

Suomalaisen myyjän kannattaa aina tarjota omaa valmista sopimusmallia, jotta neuvottelussa voidaan 
keskittyä olennaisimpiin ehtoihin ja sopimuspolitiikkaan saadaan linjakkuutta. Ainoa ongelma tietenkin on, 
että venäläisellä vastapuolella lienee oma valmis sopimuspohja salkussa odottamassa. Mutta jos alustavat 
sopimusmallit eivät ole mahdottoman kaukana toisistaan, kompromissiratkaisu kyllä saadaan aikaan. 

Sopimukset on hyvä tehdä kaksikielisinä. Vastapuoli saattaa tarjota RU-EN-kieliparia, mutta siihen ei kan-
nata tarttua, vaikka oma englanninkielentaito hyvä olisikin. Omalla äidinkielellä tehty sopimus on aina paras 
– siksi RU-FI on kannattavin formaatti.

Sopimukselle vaaditaan notaarin vahvistus silloin kun laki niin määrää – tai sopimusosapuolet sopimukses-
sa tahdokseen ilmaisevat. Sopimusasiakirjoista kannattaa ottaa mahdollisimman paljon notaarin vahvista-
mia kopioita (jostain syystä niitä aina tarvitaan).  
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Sopimusten teossa kannattaa olla mukana asiansa osaava lakimies ja virallisen statuksen omaava tulkki. 
Suuremmissa kaupoissa varsinaista sopimusta edeltää usein aiesopimus tai esisopimus – juridisena ero-
na on se, että esisopimus velvoittaa kaupan tekemiseen.

Sopimusta luetaan ja tulkitaan kahden puolen rajaa vähän eri tavalla. Suomalaisten ”syntinä” on nou-
dattaa sopimusta pilkulleen joka tilanteessa; venäläiselle se todellinen bisnes vasta alkaa sopimuksen 
solmimisesta. Joustavuutta ja maalaisjärkeä tarvitaan enemmän kuin pykäliin katsomista monessa ti-
lanteessa. Jos vastaan tulee yllätyksiä, hyvät henkilökohtaiset suhteet saattavat hyvinkin avata orastavat 
umpisolmut.

Riitelypolitiikkakin pitää sopia etukäteen. Suomalaisyrityksen kannattaa ehdottaa sopimukseen puoluee-
tonta välimiesmenettelyä – kenties jossain kolmannessa maassa. Muuten on herkästi tilanne, että kum-
pikin vaatii kivenkovaan välimiesmenettelyä oman maan tuomioistuimessa. Jos venäläinen ei kannastaan 
tingi, voi olla aiheellista pienentää riskiä maksuehtoja rukkaamalla.

Mielenkiinto kohdistuu muutenkin maksuturvaan perin nopeasti. Kuinka todennäköistä on, että venäläi-
nen osapuoli kaivaa kuvettaan ja kuittaa laskun – ja vieläpä ajallaan? Perinteisesti suomalaiset pk-yrityk-
set ovat myyneet tavaraa Venäjälle ennakkomaksuilla. Tällöin ei tarvita vieras pääoma -rahoittajia, vaan 
ainoastaan pankkeja hoitamaan maksuliikenteen välitystä. Moni pk-yritys aloitteli Venäjän-vientiään en-
nakoilla 1990-luvulla ja käytäntö on ollut yleinen myös 2000-luvulla.

Erilaiset ”hybridit” ovat myös mahdollisia: esimerkiksi 30 % kauppasummasta käteisellä ja loppusummalle 
60 päivää maksuaikaa. 

Venäläisen yhteiskunnan ja finanssisektorin yhä kehittyessä myös myynti normaaleilla maksuehdoilla li-
sääntyy.  Tähän kuuluu myöntää asiakkaalle maksuaikaa.

Evoluution tässä vaiheessa peli ei ole vailla riskejä: esimerkiksi viranomaiset saattavat hyvinkin herkästi 
sulkea yrityksen pankkitilit esimerkiksi vero- tai tullimaksujen tai sakkojen rästien takia. Venäläiset yrityk-
set taas tarttuvat hanakasti mahdollisuuteen saada helpotusta laskunmaksuun, mikäli sopiva tilanne ja 
selitys vain löytyy.

Jos ennakkomaksua käytetään, siitäkin tulee sopia kirjallisesti. Ennakkomaksu tulee raamittaa riittävän 
suureksi, jotta kulut ja oma työ tulee katettua. Omistusoikeuden luovutus tapahtuu vasta maksun täysi-
määräisen suorittamisen jälkeen.

Ostajalle myönnettyä maksuaikaa kutsutaan usein toimitusluotoksi. Tavalliset maksutavat jakautuvat 
kahteen leiriin: suorat maksutavat (clean payments) ja asiakirjamaksutavat (documentary payments).
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Edellä mainittuja ovat maksumääräys ja ulkomaan shekki. Maksumääräys on kotimaisen tilisiirron vastine, 
jossa maksu suoritetaan laskun perusteella. Shekissä pankki toimii vain maksun välittäjänä eikä shekin 
käyttöä enää aikoihin olla suositeltu sen turvattomuuden takia. 

Asiakirjamaksutapoja ovat mm. perittävä (CAD, cash against documents) ja remburssi, josta on olemassa 
variaatioita joka lähtöön. (Koko remburssiperhe sukulaisineen on esitelty tarkemmin ohessa.) 

Remburssi poikineen

Pankit tarjoavat asiakkailleen erilaisia vienninrahoitustuotteita, joista tunnetuin lienee remburssi. Rem-
burssissa ostajan pankki antaa myyjälle peruuttamattoman maksusitoumuksen, jonka ehdot täyttämällä 
myyjä saa maksun. Maksutapana remburssi soveltuu kaikenlaiseen kauppaan ja etenkin projektiluonteisiin 
toimituksiin. 

Remburssin käyttö pohjautuu kansainvälisiin sääntöihin, mikä tekee remburssista sinänsä turvallisen mak-
sutavan molemmille kaupan osapuolille – mutta Venäjällä sen käyttö ei kuitenkaan ole kaikkien piirien suo-
siossa syystä tai toisesta.  

Remburssi on sikäli kelpo väline, että se ei ole riippuvainen ostajan maksukyvystä maksuhetkellä. Samaten 
jos myyjä ei tunne kaupan ostajaosapuolta entuudestaan – tai kaupan kohde on erikoistilauksesta valmis-
tettu tavara – remburssi puoltaa paikkaansa hyvin.

Kustannuksista vastaa kansainvälisen kauppakamarin säännösten mukaan toimeksiantaja (ostaja), mutta 
yleistymässä on tasapuolinen käytäntö, jossa kumpikin osapuoli maksaa oman pankkinsa palkkiot.

Toinen perinteinen ulkomaankaupassa käytetty maksutapa on vientiperittävä (CAD = Cash against docu-
ments). Siinä myyjä lähettää kaupalliset asiakirjat pankkinsa kautta ostajan pankkiin perittäväksi. Ostajan 
pankki luovuttaa asiakirjat ostajalle vain maksua tai vekselin hyväksymistä vastaan.
 
Vientiperittävä sopii tilanteisiin, joissa ostajan maksukykyä ei sinänsä ole syytä epäillä, mutta myyjä ha-
luaa lisävarmistusta maksamiseen. Ostajan intressissä taas on varmistaa, ettei maksa laskua ennen kuin 
hänelle esitetään asiakirjat, jotka osoittavat, että tavara on lähtenyt. Osapuolten tulee sopia perittävästä 
syntyvistä kuluista jo kauppasopimuksen maksuehdoissa.



Vientiremburssille on mahdollista saada vielä erillinen vahvistus. Vah-
vistettu vientiremburssi tarkoittaa, että ostajan pankin (eli avaajapankin) 
sitoumuksen lisäksi pöydällä on myös vahvistavan pankin sitoumus suo-
rittaa maksu, kun remburssiehtojen mukaiset asiakirjat esitetään.

Vahvistettu vientiremburssi suojaa viejäyritystä vastapuoliriskin lisäksi 
myös maa- ja pankkiriskiltä sekä vientiremburssiin liittyvältä dokument-
tiriskiltä. Vahvistus tarvitaan, mikäli yritys haluaa diskontata maksuajal-
lisen remburssin jo laivausvaiheessa.

Yrityksen kannattaa etukäteen tarkistaa vahvistusmahdollisuus, sillä 
ilmoittavalla pankilla (viejän pankki) ei ole velvollisuutta vahvistaa rem-
burssia.

Remburssiperheen kolmas jäsen on standby-remburssi, joka on pankin 
sitoumus toimeksiantajan velvoitteiden täyttämisestä.  Standby-rem-
burssi annetaan vakuudeksi, eikä näin ollen ole tarkoitettu maksutavaksi 
kuten kaupallinen remburssi.

Viennissä standby-remburssi tarkoittaa sitä, että ostajan pankki (avaa-
japankki) takaa viejäyritykselle maksun sitoumuksen tekstissä vaadittu-
ja asiakirjoja vastaan.

Rembursseja lähellä on forfaiting, jossa viejäyritys saa maksun käteis-
suorituksena. Luottovälineenä forfaitingissä on ostajan hyväksymä ja 
ostajan pankin takaama vekseli. 

Lisäksi pankit voivat tarjota suomalaisille viejäasiakkailleen – yhteis-
työkumppaniensa kautta – ratkaisut leasingrahoituksen järjestämiseen 
ulkomaisille loppuasiakkailleen. Palvelu on riskitön, koska leasingyhtiö 
kantaa luottoriskin viejän puolesta. 

K a i K K i  y l ö s

Sopimuksessa on oltava  
ainakin nämä:

•	 tiedot sopijaosapuolista

•	 kaupan kohde ja määrä määritel-
tynä mahdollisimman tarkasti

•	 kauppahinnan summa ja sisältö, 
eli mitä kauppahinta sisältää ja 
mahdolliset muutosehdot

•	 maksuehdot ja maksutapa, joista 
selviää maksuaika, -paikka ja 
-tapa, summa ja valuutta sekä se 
kuka hoitaa pankkien veloittamat 
kulut

•	 tavaran omistusoikeuden siirty-
minen myyjältä ostajalle (milloin 
tavara toimitetaan, minne ja millä 
ehdoin)

•	 mahdolliset tavaran takuuehdot

•	 myyjän ja ostajan velvollisuudet

•	 sopimuksen vapauttaminen (tä-
hän liittyvät korvausvaatimukset)

•	 ylivoimainen este, force majeure

•	 sopimuksen muuttaminen

•	 sopimuksen voimaansaattaminen

•	 riitatilanteiden ratkaiseminen

m a F i a a

Miksi itämafia käytti amerikkalaista 
pankkia pestessään 15 miljardia 
dollaria? 

– Venäjän pankeissa kukaan ei
halunnut liata käsiään työllä.
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Taustat selviksi

Ennen sopimuksen solmimista tarvitaan ehdottomasti taustaselvitys, jos riskit ovat yrityksen kokoon näh-
den suuret. Venäjällä saattaa esimerkiksi olla useita täysin samannimisiä yrityksiä (eikä aivan sattumalta).  
Haksahdusvaara on ilmeinen, joten yritys on tarkistettava ns. INN -koodin perusteella.

Cursorilla on kokemusta taustaselvityksistä, jossa muutaman sadan euron hintaan saa tärkeää taustainfoa 
– esimerkiksi yrityksen perustiedot, omistajasuhteet, sopimusten allekirjoitusoikeus ja taloudellinen tilanne 
toimeksiantajan tahtomalla tarkkuudella.

Venäjällä myös lainsäätäjä on kiinnostunut terveemmästä elinkeinoelämästä. Laki yritysten valtiollisesta 
rekisteröinnistä (2002) velvoittaa yritykset ilmoittamaan kaupparekisteriin seuraavat tiedot:

•	 yrityksen täydellinen nimi
•	 yrityksen yhtiömuoto
•	 yhtiön virallinen osoite
•	 perustamistapa (tavallinen vai esim. fuusio)
•	 tiedot yhtiön perustajista
•	 tiedot yhtiön toiminimenkirjoittamiseen oikeutetusta henkilöstä

Lisätietoa

www.valaam-info.ru (venäjäksi)
kaupparekisteriotteita, maksullinen

http://russianpartner.biz (englanniksi)
kaupparekisteriotteita, maksullinen

http://egrul.nalog.ru/fns (venäjäksi)
perustiedot INN-koodin takana olevasta yrityksestä, ilmainen

www.nalog.ru (venäjäksi)
Venäjän verovirasto



Soppari solmussa?

Venäjällä sopimusehdot jaetaan olennaisiin ja epäolennaisiin ehtoihin. 
Olennaisia ovat mm. sopimuksen kohde, toimitusmäärät, toimitus- ja 
maksuehdot – ja hinta. Jos nämä asiat eivät käy sopimuksesta ilmi, sopi-
musta pidetään pätemättömänä. 

Hinta on siis olennainen sopimusehto, vaikka monessa muussa maassa 
näin ei ole asianlaita. Olennaisten sopimusehtojen koko listan voi tanka-
ta Venäjän siviililakikokoelmasta (Grazhdanskij Kodeks).   

Pyöreän leiman ritarit
Ilman yrityksen pyöreää leimaa sopimus on pätemätön Venäjällä. Raja-
vastuuyhtiölain 2§:n 5. kohdan mukaan yhtiöllä on oltava pyöreä leima, 
joka sisältää sen täydellisen toiminimen venäjänkielellä sekä yhtiön si-
jaintipaikan. Yhtiön leima voi sisältää myös yhtiön toiminimen millä ta-
hansa Venäjän Federaation kansan kielellä ja ulkomaisella kielellä.
Käytännön syistä myös suomalaiset yritykset ovat teettäneet vastaavia 
leimoja.

Tarkoitukseen sopiva
Venäjän siviilikaaren yleissäännöksen 469 § mukaan tavaran on ”sovitta-
va siihen tarkoitukseen, johon sen kaltaista tavaraa yleensä käytetään”. 
Tässä pykälässä on seinät etäällä ja katto korkealla, joten tarkemmat 
laatukysymykset on syytä määritellä tarkkaan sopimuksessa. 

v e nä l ä i s e n  l a s K u n  

ly h e n n e s a na s t oa

ОГРН
OGRN (Primary State Registration 
Number) 

ИНН/КПП
INN (Taxpayer’s Identification  
Number)/KPP (Registration Code) 

р/с (расчетный счет)
current account

л/с (лицевой счет)
personal account

БИК
BIK (Bank Indentification Code)
(Joskus myös BIC – Bank Identificati-
on Code, English/German, tai SWIFT, 
huom. BIK ei välttämättä sama kuin 
SWIFT, joka 11-numeroinen, Venäjän 
BIK on 9-numeroinen)

БИН
BIN - Bank Identification Number

ОКОНХ
OKONH code (Industry Code)

ОКПО
OKPO code (Principal State  
Registration Number)

Lähde: Jaana Myllyluoma, FCG Finnish  
Consulting Group Oy





Paperit, 
paperit!

– eli kuinka selviytyä hengissä
sertifikaattisavotasta
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H
arva yrittäjä varsinaisesti nauttii kuullessaan korvissaan sanahirviöitä kuten ”pakollinen vastaa-
vuuden vakuuttamisen asiakirja” tai ”Valtion Tuoterekisteröintitodistus uusille elintarvikkeille ja 
joillekin muille tuotteille, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa inhimillisille olennoille”. Itse asiassa moi-
silla ilmaisuilla tapaa olla enemmän pulssia kuin liiketoimintaa kiihdyttäviä vaikutuksia. 

Totta (ainakin) toinen puoli: Ulkoasiainministeriön kaupanestetutkimuksen (2009) mukaan tekniset kaupan-
esteet – kuten erilaiset asiakirja- ja sertifikaattivaatimukset – aiheuttavat suomalaisille yrityksille eniten 
harmia ja mielipahaa heti mielivaltaisten tullausmenettelyiden ja korkeiden tullitariffien jälkeen.

Tämän luvun viesti on kuitenkin optimistinen – Venäjän sertifiointijärjestelmä ei ole sen kummoisempi kuin 
Euroopan unioninkaan vastaava. Edessä on kelpo räme suonsilmineen, mutta asiantuntijoiden avulla ne 
pitkospuut kyllä löytyvät.  

Venäjän lainsäädännön mukaisesti noin 50 prosentille kaikista tuotteista, joita myydään ja/tai kulutetaan 
maassa, vaaditaan pakollinen vastaavuuden vakuuttamisen asiakirja (vastaavuussertifikaatti tai vastaa-
vuusvakuutus). Tämä tarkoittaa, että asiaankuuluvien venäläisten viranomaisten tulee hyväksyä, että tuot-
teet vastaavat kansallisia standardeja ja normeja. Kyseessä ei ole mikään ulkomaalaisten yritysten massa-
kyykytys, vaan säännöt koskevat myös paikallisesti valmistettuja tuotteita. 

Vuonna 2010 Venäjän Federaation lainsäädäntö sääteli 16 pakollista sertifiointijärjestelmää sekä yli 100 
vapaaehtoista järjestelmää. Tästä jo huomaamme, että Venäjällä on sertifikaatteja joka Idän pikajunaan, 
mutta yksi on ylitse muiden: GOST R. 

GOST R -vastaavuussertifikaatti osoittaa vientiyrityksen tuotteiden vastaavan tarvittavia turvallisuusstan-
dardeja. Itse GOST R -sertifiointijärjestelmän sisällä on vielä erikseen 48 sertifiointisääntöä samankaltaisille 
tuotteille, kuten saviastioille, hajuvesille ja kosmetiikalle, tekstiileille ja kevyen teollisuuden tuotteille, ke-
miantuotteille, korkeajännitteisille sähkölaitteille, metallintyöstölaitteille, öljy- ja kaasulaitteille jne.

GOST käy myös kirosanasta monessa suomalaisessa vientiyrityksessä. Tuon mainitun ulkoasiainministeri-
ön tutkimuksen mukaan kaikista sertifikaattisotkuista eniten päänsärkyä yrityksille aiheuttaa juuri GOST R 
-sertifiointi. 
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Vientiä Venäjälle vasta suunnittelevan ei kannata väen vängällä lähteä kartuttamaan voimasanavarasto-
aan, vaan kilauttaa konsultille. Suomalaiset sertifiointiyritykset ovat opetelleet räätälöimään palveluaan 
niin, että enää ei lähdetä liikkeelle raskaimman kautta. Vientiyritykselle voidaan esitellä useita eri hinta-
luokan ratkaisuja, joista yritys voi valita omiin tarpeisiin (ja budjettiin) parhaiten soveltuvan menetelmän. 
Sertifioinnin voi saada vaikkapa kolmeksi tai viideksi vuodeksi – tai vain yhdelle ainoalle lähetykselle.  

Vaikka sertifioinnista on siis saatavilla erilaisia kevytversioita ja prosessi voi vaihdella hyvinkin paljon itse 
tuotteesta riippuen, joitakin peruspalikoita voidaan tässä yhteydessä listata. Yleisesti vaadittavia asia-
kirjoja ovat mm. valmistajan laatutodistus/vastaavuusvakuutus perustuen valtiollisiin tai kansainväli-
siin standardeihin, tekniset asiakirjat ja joissain tapauksissa valtakirja hakijalta sertifiointilaitokselle työn 
suorittamiseksi. Dokumenttirumban jälkeen sertifiointiyritys verifioi asiakirjat ja tarvittaessa suoritetaan 
tuotannon auditointi/tarkistus. Tämän yhteydessä on tavallista, että tuotteista otetaan näytteet ja toimi-
tetaan venäläiseen laboratorioon testattavaksi. 

Testaustulosten saamisen jälkeen suomalainen sertifiointilaitos myöntää vastaavuussertifikaatin. Nyrk-
kisääntönä voi pitää, että melkein tuote kuin tuote päätyy laboratorioon tutkimuksiin prosessin jossain 
vaiheessa – kysymys on enemmänkin siitä, kuinka monta testiä vaaditaan. Järjestelmä kuitenkin sallii 
erityistapaukset, kuten yksittäiset lähetykset. Esimerkiksi 10 valaisimen kertalähetys välttää labrakeikan, 
mutta jo sadan lampun satsi vaatii perusteellisemmat tutkimukset.

Aikaa sertifikaatin saamiseen menee parista päivästä muutamaan kuukauteen tuotteesta ja prosessista 
riippuen. GOST R -prosessin läpikäymiseen kannattaa varata kolmisen viikkoa. Jos tarvitaan muita asia-
kirjoja (esim. käyttölupa, tyyppihyväksyntä, Terveysministeriön rekisteröinti jne.) aikaa menee enemmän.

Edellä mainittua vasten voisi tuntua, että lautaselle kannattaa napsia vain ne ihan pakollisimmat sertifi-
kaatit ja jättää vapaaehtoiset sertifikaatit sovinnolla niiden huoleksi, joilla on liikaa aikaa ja rahaa käsis-
sään. Näin ei kuitenkaan ole, vaan fiksu yritys harkitsee tosissaan, josko vapaaehtoinen sertikin kannat-
taisi hankkia, sillä se toimii tavallaan brändin ”suojelusenkelinä”. Venäjällä on nimittäin tavallista, että 
tulli ja muut viranomaiset haluavat nähdä hieman ylimääräistäkin mustaa valkoisella. Lisäksi markkinat 
kaipaavat vapaaehtoisia sertifikaatteja, jotta asiakkaat saadaan vakuutetuksi siitä, että tuote vastaa voi-
massa olevia lakeja, standardeja ja normeja. Vapaaehtoisten sertifikaattien suosio on kasvanut samaa 
tahtia yhteiskunnan yleisen järjestäytymisen kanssa ja niitä hakevat venäläiset yritykset itsekin.  

Mikä sitten kuuluu pakolliselle. mikä vapaaehtoiselle puolelle? Esimerkiksi talonrakennusbisneksessä pa-
kollisia sertifikaatteja ei vaadita juuri mihinkään – mutta kukaan itseään kunnioittava urakoitsija ei laita 
työmaalla tikkua ristiin ennen kuin vapaaehtoiset sertifikaatit on hankittu kaikelle tavaralle. 

Hyväksyntäasiakirjoja kannattaa haalia myös siksi, että niitä toden totta tarvitaan Venäjällä kaupanteon 
eri vaiheissa – aivan ensiksi tietenkin tullissa.  Myös laitetta käyttöönotettaessa ja käytettäessä sertifi-
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kaatit näyttelevät vissiä roolia, mutta myös myyntineuvotteluissa, mainonnassa ja markkinoinnissa sekä 
vähittäiskaupassa niillä on painoarvonsa.

GOST R -sertifikaatin jälkeen suomalaisille vientiyrityksille tutuin lienee hygienialausunto, joiden myöntä-
minen kuitenkin lopetettiin heinäkuussa 2010 johtuen Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin muodosta-
masta tulliliitosta. Vanhat hygienialausunnot ovat voimassa tämän vuoden ajan, mutta tilalle on jo tullut 
tuoterekisteröinti.

Toinen uusi asia on Laki teknisestä säätelystä, jonka täytäntöönpanosta saatiin viimein esimakua syys-
kuussa 2010, kun voimaan tulivat koneita ja laitteita koskevat tekniset määräykset. Jo vuodelta 2003 peräi-
sin olevan lain nojalla pakollisten sertifiointien järjestelmä korvataan asteittain uudella järjestelmällä. Noin 
500 000 tällä hetkellä toiminnassa olevaa valtion GOST-standardia tullaan korvaamaan yli 1 000 lakisäätei-
sellä teknisellä määräyksellä. 

Venäjä on suostunut sorvaamaan pykäliään, koska paikallisten teknisten kaupan esteiden yhteensovitta-
minen kansainvälisen käytännön kanssa on yksi ehdoista Venäjän liittymiseksi Maailman kauppajärjestöön 
(WTO). Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotteita koskevien standardien tilalle tulevat tuotteita koskevat 
tekniset määräykset. Järjestelmä ei perussertistä paljon eroa, vaan edelleen tarvitaan mm. testausraportti. 

Merkillinen tarina!
Case: Palotarkastaja

Venäjän-kaupan monitoimimies Seppo Mäkinen törmäsi kerran Venäjällä ollessaan 
palotarkastajaan, joka löysi yrityksen paloturvallisuudesta vakavan puutteen. Talossa oli 
vaahtosammutin, mutta se ei ollut vallitsevien standardien mukainen. 

– Tästä rapsahtaa nyt sitten 200 dollarin sakko, palotarkastaja totesi. 
Firman väki mietti, että maksetaan, maksetaan, mutta ongelmahan ei tällä poistu. He 

alkoivat huolestuneena tentata palotarkastajalta, millainen vaahtosammutin yrityksen 
tulisi hankkia turvallisuuden optimoimiseksi. 

Tarkastaja sanoi, että antaa asian nyt olla – ei maallikko kuitenkaan osaisi ostaa halu-
tunlaista laitetta. Itse asiassa olisi parempi vain keskittyä siihen, että asianmukaiset 200 
dollaria ovat valmiina kun hän taas ensi vuonna saapuu tarkastuskäynnille.  



Suunnittelulisenssi taskussa  

Suomalaisille rakennusalan firmoille olennainen lisenssijärjestelmä on 
uusi SRO-järjestelmä (SRO = Samaregulirovanije v Stroitelstve = itseoh-
jautuvuuden järjestäminen rakennusalalla). Venäjän rakennusala siirtyi 
nimittäin vuoden 2009 aikana itsesäätelyyn, jossa toimiala itse antaa 
toimiluvat, muodostaa toiminnalleen takuun ja ottaa vastuun alan kou-
lutuksesta. Vanhojen lisenssien voimassaolo tuli samalla päätökseen.
 
Muutoksen takana on Venäjän rakentajain liitto RSS, joka on vahvasti 
ajanut itsesäätelyyn siirtymistä ja osallistunut SRO-lainsäädännön ke-
hittämiseen ja toimeenpanoon. 

RSS ja Venäjän aluekehitysministeriö petasivat lain, jonka mukaan SRO:n 
jäsenyys korvaa yrityksiltä vaaditun lisenssin. Maaperätutkimusta, ra-
kennusalan suunnittelua, asentamista tai rakentamista harjoittavien 
yritysten piti liittyä SRO:n jäseneksi vuoden 2009 aikana voidakseen jat-
kaa toimintaansa.

Suomalaisyritysten on ollut syytä hypätä samaan kelkkaan, mikäli mieli-
vät pitää pyörät pyörimässä Venäjällä. Yksi onnistuneesti SRO-aikakau-
teen loikannut yritys on kouvolalainen CTS Engtec.

– Hakemus jätettiin kesällä 2009 ja saman vuoden joulukuussa saatiin 
lisenssi, kertoo Venäjän asioista vastaava johtaja Juha Kemppi. 

Hakuprosessiin osallistuminen oli jokseenkin itsestäänselvyys insinööri-
toimistolle, joka on viimeiset 10 vuotta tehnyt hartiavoimin työtä Venä-
jällä. SRO-jäsenyyden myötä yrityksellä on täysi ”general designer” -pä-
tevyys, jolloin se määrää tahdin suunnittelu-urakassa ja voi itse palkata 
sekä suomalaisia että venäläisiä alihankkijoita.      

– Nyt olemme jo päivitysvaiheessa, jossa useampia henkilöitä hyväksy-
tetään lisenssin piiriin, Kemppi kertoo. Kymmenkunta CTS:n työntekijää 
”apostoloidaan” siinä määrin perusteellisesti, että esimerkiksi vanhoja 
koulutodistuksia täytyy kiikuttaa maistraattiin näytille.  

Kemppi kuitenkin kiistää, että vaaditun jalkatyön määrä olisi mitenkään 
kohtuuton. Lisäksi prosessin hintalappu on luokkaa 3 000 – 5 000 euroa, 
kun vanhassa systeemissä saattoi rahaa palaa 15 000 euroakin.

e t i K e t i n  m u K a a n

Venäjällä kaikki kuluttajatuotteet on 
merkittävä venäjänkielisin pakka-
usmerkinnöin, sillä maahantuotujen 
tuotteiden myynti ilman venäjänkieli-
siä kuluttajatietoja on lainvastaista.  

Venäjänkielisten pakkausmerkintöjen 
tulee käsittää (tuotteesta riippuen) 
ainakin:

•	 Tuotteen nimi

•	 Alkuperämaa

•	 Valmistajan nimi ja osoite tai  
muut yhteystiedot kuluttajia 
varten

•	 Tuotteen tärkeimmät  
ominaisuudet ja tuotteen kuvaus

•	 Viimeinen käyttöpäivä, jos se on 
oleellista

Tiedot voidaan ilmoittaa pakkaukses-
sa, etiketissä tai muussa tuotteelle 
sopivassa materiaalissa kuten tekni-
sessä esitteessä tai käsikirjassa.

Ko P i o t

Suomalainen diplomaatti osti 
vessapaperia, ja halusi välttämättä 
saada kaksinkertaista rullaa. Se on 
aivan välttämätöntä, hän selitti. Olen 
menossa Moskovaan ja venäläiset 
haluavat kopion kaikista papereis-
tamme.





tullin
viemää?

– eli muutama sana toimitusehtojen 
kiehtovasta maailmasta
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A
lkuun se hyvä uutinen – näillä näkymin Venäjä saattaa olla Maailman kauppajärjestön WTO:n jäsen 
vielä tämän vuoden aikana. (Tätä on lupailtu ennenkin, mutta nyt ollaan lähempänä kuin koskaan.) 
WTO-jäsenyyden myötä Venäjää sitoutuisi alentamaan tuontitulleja ja parantamaan tavaroiden ja 
palvelujen markkinoillepääsyä. Suomalaisten yritysten Venäjän-vienti saisi tästä piristysruiskeen 

koko markkinan muuttuessa nykyistä riskittömämmäksi.

Ainakin tulliin toivotaan toimivampia käytäntöjä, sillä ulkoasianministeriön Suomalaisyritysten kohtaamat 
kaupanesteet -selonteon (2009) mukaan Venäjällä törmätään eniten ongelmiin juuri tullausmenettelyiden 
kanssa. Tullausmenettelyillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia niitä vaiheita, jotka liittyvät tavaran ra-
jan yli liikkumiseen vienti- ja tuontikaupassa. Tullaukseen kiinteästi liittyviä asioita ovat tullauskäytäntö, 
tulliluokittelu, vaadittavat asiakirjat sekä muut erityistoimenpiteet. 

Erityisen ongelmalliseksi ovat osoittautuneet tiukat asiakirjavaatimukset, raskas byrokratia sekä tullauksen 
hitaus. Viime aikoina ongelmia on kohdattu myös kaluston väliaikaisen tullauksen kanssa, jossa ongelmina 
ovat hankalat menettelyt sekä tullauspaikka- ja asiakirjavaatimukset.  Myös korkeat tullimaksut muodos-
tavat yrityksille merkittäviä kaupanesteitä Venäjällä. Viime vuosina ainakin metalli-, metsä- ja elintarvike-
teollisuuden tuotteiden tullit ovat nousseet. 

Suomalaisen vientiyrityksen täytyy kuitenkin pärjäillä Venäjän tullin kanssa – tavalla tai toisella. Tässä lu-
vussa puhutaan siitä, että tavara voi ylittää rajan useammalla eri tavalla, joista toiset ovat fiksumpia kuin 
toiset.

Kansainvälistä bisnestä vauhdittamaan on nimittäin kehitetty Incoterm-järjestelmä, johon kuuluu koko nip-
pu standardimuotoisia toimituslausekkeita. Incotermsit ovat Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n luomat 
yhteiset pelisäännöt, joissa määritellään myyjän ja ostajan väliset vastuut tavarasta, toimituksesta ja kus-
tannuksista. Lähes kaikki suomalaiset vienti- ja tuontiyritykset käyttävät näitä ehtoja osana kauppasopi-
muksiaan. Ehtojen oikea käyttö tehostaa logistiikkaa, vähentää riskejä ja tuo yritykselle kustannussäästöjä.
 
Toimituslausekkeissa määritellään mm. kuka vastaa tavaran lastauksesta ja kuljetuksesta tiettyyn pistee-
seen, kuka vastaa tarvittavien asiakirjojen ja mahdollisten lupien hankkimisesta, kenen vastuulla on tullaus, 
kuka maksaa mitäkin kuljetusketjussa ja kenen vastuulla on vakuutusten ottaminen. Toimituslausekkeissa 
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ei kuitenkaan määritellä esimerkiksi omistusoikeuden siirtymistä, maksuehtoja, toimitusaikaa ja sopimus-
rikkomuksia – nämä asiat on määriteltävä itse kauppasopimuksessa. 

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän-kaupan aloittelijan kannattaa käyttää FCA-toimituslauseketta (Free 
Carrier, eli vapaasti rahdinkuljettajalla, nimetyssä paikassa). Tällöin myyjä toimittaa tavaran ostajan nime-
ämän rahdinkuljettajan huostaan sekä huolehtii vientiselvityksestä. Tämä jälkimmäinen asia on olennai-
sen tärkeä, sillä näin varmistetaan, että tarvittavat asiapaperit jäävät suomalaiseen yritykseen verottajaa 
varten. 

FCA:ssa ostaja vastaa kaikista rahdinkuljetuksessa syntyneistä kuluista, tekee kuljetussopimuksen ja hoi-
taa tuontimuodollisuudet. Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle, kun tavara on ostajan nimeämän rahdinkul-
jettajan huostassa. Lauseke on myös siitä kätevä, että se sopii kaikille kuljetusmuodoille.

Vastaavasti pahin sudenkuoppa toimituslauseketiellä lienee EXW (Ex Works, eli tehtaasta, varastosta). 
Päällisin puolin Ex Works on sangen houkutteleva vientiyrityksen kannalta, sillä myyjän velvollisuudet ovat 
minimissään. 

EXW-lausekkeen mukaan ostajan kuuluu järjestää kuljetus myyjältä perille asti ja myös asianmukaisesti 
huolehtia siitä. Myyjä toimittaa tavaran, kun hän asettaa sen ostajan käytettäväksi. Samalla jakautuvat 
kustannukset myyjän ja ostajan välillä ja riski tavaran vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta siirtyy ostajal-
le. Ostaja saa hoitaakseen sekä vienti- että tuontimuodollisuudet. 

Kolikon kääntöpuolella on kuitenkin huomattava veroriski, sillä suomalaisyritykselle ei jää kattavaa do-
kumentaatiota tapahtuneesta.  Kauhutarinat tullista viestivät, että Ex Works saattaa saada aikaan kelpo 
kaaoksen ja verotarkastuksen sattuessa kohdalle puuttuvat asiakirjat voivat poikia rapeat mätkyt.   

Myyjälle hankalia ovat myös DDP (Delivered Duty Paid, toimitettuna tullattuna) ja DDU (Delivered Duty 
Unpaid, toimitettuna tullaamatta). Näiden toimitusehtojen mukaan kuljetuksen aikaiset viivästykset ovat 
myyjän vastuulla. Samaten ylimääräiset kulut kuljetuksen aikana menevät myyjän piikkiin.

Myös korkeat tullimaksut 
muodostavat yrityksille merkittäviä 

kaupanesteitä Venäjällä.
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Merkillinen tarina!
Case: Autokuski

Venäjän-kaupan monitoimimies Seppo Mäkinen huomasi taannoin, että Venäjällä on 
käytössä erilaisia kultaisia kädenpuristuksia työnsä jättäville. Yrityksen palkkalistoilla oleva 
autonkuljettaja jätti irtisanomisilmoituksensa ja kärvisteli loppuun tavanomaisen kahden 
viikon irtisanomisajan.

Viimeisenä päivänä rattimatti tuli vielä morjenstamaan talon väen ja kertoi tyhjentävänsä 
autosta vielä omat tavaransa lähtiessään. Mäkinen mietti asiaa hetken ja alkoi pohtia, että 
mistähän omista tavaroista mahtaisi olla kysymys. 

Paljastui, että auton CD-soitin oli lähdössä kuskin matkaan. Autonkuljettajan mukaan 
soittopeli kuului hänelle, eikä hän mieltään muuttanut vaikka näki firman ostokuitin kysei-
sestä laitteesta. 

– Mutta minähän sen kävin ostamassa, tuohtunut mies ärähti.

Incotermseistä on juuri julkaistu uusi versio Incoterms 2010, joka astui voimaan vuoden alussa. Venäjän 
kaupassa pelataan kuitenkin vielä pitkään Incoterms 2000 -säännöillä. 

Uudet Incoterms 2010 -ehdot sisältävät kaksi uutta lauseketta: DAT (toimitettuna terminaalissa) ja DAP 
(toimitettuna määräpaikalle). Nämä korvaavat vanhat DAF-, DES- ja DDU-lausekkeet. Myös perinteisen 
FOB-lausekkeen sisältöä on täsmennetty (koskee vain vesikuljetuksia). 



y l e i s i m m ät  i n c o t e r m s 

2 0 0 0  -t o i m i t u s l au s e K K e e t

EXW  Ex Works;  
 noudettuna lähettäjältä 

FCA Free Carrier;  
 vapaasti rahdinkuljettajalla 

FAS Free Alongside Ship;  
 vapaasti aluksen sivulla 

FOB Free on Board,  
 vapaasti aluksessa 

CFR Cost and Freight;  
 kulut ja rahti maksettuina 

CPT Carriage Paid to;  
 kuljetus maksettuna 

CIP Carriage and Insurance Paid to;   
 kuljetus ja vakuutus  
 maksettuina 

DAF Delivered at Frontier; rajalle 

DES Delivered Ex Ship;  
 toimitettuna aluksessa 

DEQ Delivered Ex Quay;  
 toimitettuna laiturilla 

DDU Delivered Duty Unpaid;  
 toimitettuna tullaamatta 

DDP Delivered Duty Paid;  
 toimitettuna tullattuna

”Kun tullimies jarrun päällä seisoi” 
– yritykset kertovat
Myös Bisnesmaraton-hankkeessa haastatellut Kaakonkulman yritykset 
ovat saaneet tuta tullin tehottomuuden. Haastatellut yritykset kuvaa-
vat Venäjän tullia byrokratian huipuksi, joka hankaloittaa suomalaisten 
lisäksi myös venäläisten elämää.  

Yhtenä ongelmana pidetään ilmeistä mielivaltaa säännösten noudatta-
misessa. Kun tullissa tapahtuu miehistönvaihdoksia (etenkin korkealla 
tasolla), käytännöt voivat muuttua hyvinkin radikaalisti.

Vastaavasti tullin johto voi jättää saamansa uuden ohjeistuksen omaan 
arvoonsa ja jatkaa entiseen malliin – aina löytyy pykälä, jonka perusteella 
tavaran voi tylysti pysäyttää rajalle. Myös venäläisten asiantuntematto-
muutta kritisoidaan. Koneet ja laitteet menevät helposti venäläisen tul-
lihenkilöstön ymmärryksen yli, ja tällöin painetaan usein jarrua virheen 
tekemisen pelossa. Potkuja pelkäävien tullimiesten on joka käänteessä 
varmistettava oma nahkansa. 

Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että tullissa lasketaan tuntitolkulla 
ruuvien ja muttereiden kappalemääriä – ja pienikin heitto luvuissa seis-
auttaa koko karavaanin.   

Kokonaan toinen asia on Venäjän tulliin pesiytynyt lahjuskulttuuri. Bis-
nesmaratoniin osallistuneiden suomalaisyritysten joukossa on niitäkin, 
jotka ovat vakuuttuneita siitä, että varmasti jokainen venäläinen firma 
joutuu maksamaan lahjuksia tulliviranomaisille – ja suomalaisista yrityk-
sistä ainakin osa.
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ei hätä lakia lue
vaan astuu sen ylitse.

Venäläinen sananlasku



P i e n i  Pa K e t t i  m at K a a n …

•	 yhden kollin maksimipaino saa 
olla 20 kg (tai lisämaksulla 30 kg)

•	 yhden kollin yhteen laskettu 
pituus + leveys + korkeus maksi-
missaan 200 cm

•	 yhden sivun maksimimitta 150 cm

•	 arvo tulisi jäädä alle per lähetys 
EUR 250 
 
-> voi viedä tullaamatta Venäjälle 
kuriiripalvelujen kautta

•	 paketeista aina tehtävä  
jonkinlainen paperi (kuriiri antaa 
tarkemmat ohjeet)

… va i  vä h ä n  i s o m P i ?

•	 kun paketin koko kasvaa, niin 
yhteyttä esim. huolitsijaan

•	 tällöin tavara onkin jo  
vientiselvitettävä

•	 helpointa antaa huolitsijan hoitaa 
koko homma

•	 mutta: kun toiminta laajenee ja 
kuljetukset muuttuvat säännölli-
simmiksi, kannattaa rekisteröityä 
tullin asiakkaaksi

•	 tavaralle on määriteltävä  
tullikoodi ja tullausarvo

•	 koodin saa esim. tullin  
tullineuvonnasta

Lisätietoa

www.tulli.fi
Suomen tulli

www.merikotka.fi
Meriliikenteen, meriturvallisuuden ja meriympäristön  
tutkimuskeskus

www.neli.fi
North European Logistics Institute Kotkassa

http://ved.gov.ru
Venäjän ulkomaankaupan tiedotusportaali (englanniksi)

www.fstrf.ru
Venäjän federaation tariffilaitos (venäjäksi ja englanniksi)

http://customs.ru 
Venäjän tullikomitea (venäjäksi)

www.tks.ru
Kaikki Venäjän tullista (venäjäksi)

http://tkod.ru
Venäjän tullikoodeksi (venäjäksi)

http://sztu.customs.ru
Luoteis-Venäjän tullihallinto (venäjäksi)

http://tsouz.ru (venäjäksi)
Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin tulliliitto (venäjäksi)

ei hätä lakia lue
vaan astuu sen ylitse.

Venäläinen sananlasku





rokkia
rekrytointiin

– eli kuinka löydät kielitaitoista
miehistöä Suomessa
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S
uomalaiset vientiyritykset hankkivat Venäjä-osaamista etupäässä kahta reittiä: palkkaamalla suo-
malaisia, joilla on asianmukaista kieli- ja kulttuuripohjaa tai sitten palkkaamalla venäläisiä. Suo-
malaisyritysten Venäjän-kauppa vaikuttaa olevan melko vahvasti suomalaisen henkilöstön käsissä, 
ainakin kotimaan päässä. Jos yrityksellä on sivukonttori Venäjällä, siellä taas ei ole juurikaan suoma-

laisia (kenties yksikön johtajaa lukuun ottamatta).   

Helsingin kauppakorkeakoulun tuoreehko tutkimus (2009) kuitenkin huomauttaa, että suomalaisfirmat yrit-
tävät tavoitella kuuta taivaalta pyrkiessään rekrytoimaan suomalaisia moniosaajia, joilla on vahvan liiketoi-
minta- tai teknisen osaamisen ja aiemman Venäjän kaupan kokemuksen lisäksi sujuva venäjän kielen taito. 
Venäjän kielen opiskelun vähäisyydestä johtuen näin suvereeneja superosaajia on maassa suhteellisen 
vähän. 

Puhtaasti sinivalkoisina vaihtoehtoina yrityksillä on joko henkilöstön venäjän kielen koulutukseen panos-
taminen tai rekrytointikriteereissä joustaminen kielitaidon hyväksi (substanssiosaamisen kustannuksella). 

Kolmas vaihtoehto on käyttää Venäjän-kaupassa venäläisiä, jotka ymmärtävät kummankin maan kulttuu-
ria ja toimintaympäristöä.

Tilastokeskuksen (2009) mukaan venäjää äidinkielenään puhuvia oli Suomessa 51 683 eli neljännes kaikista 
vieraskielisistä. Etenkin Kaakonkulmalla on ratkaisevan tärkeää, että tämä pitkälle hyödyntämätön voima-
vara otetaan täysimääräisesti käyttöön. 

Esimerkiksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa (KyAMK) opiskelee paljon venäläisiä opiskelijoita: sekä 
Suomessa jo pitkään asuneita venäläisiä, vaihto-opiskelijoita yhteistyöoppilaitoksista Pietarista että Ve-
näjältä tulleita tutkinto-opiskelijoita. Opiskelijat suorittavat harjoittelunsa usein paikallisissa yrityksissä ja 
siirtyvät yritysten palkkalistoille valmistuttuaan. Suosituin toimiala on logistiikka.        
   
Pk-yrityksen näkökulmasta venäläisen työntekijän rekrytointi on strategisesti sangen merkittävä juttu. 
Rekrytointiin on siksi panostettava. Etenkin pienessä firmassa perehdytys on otettava koko työyhteisön 
yhteiseksi asiaksi ja perehdytys on tehtävä kulttuurisensitiivisesti – ei siis niin kuin suomalaiselle työn-
tekijälle.
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Pahaksi onneksi juuri pienissä yrityksissä aika tulokkaiden opastamiseen on usein kortilla ja perehdytys 
voi tyssätä alkuunsa. Tällä kohtaa törmätään ensimmäiseen kulttuuriseen esteeseen: suomalainen nuori 
työntekijä on oma-aloitteisempi ja itsenäisempi kuin venäläinen, ja osaa toimia itseohjautuvammin. 

Samanikäinen venäläinen työntekijä ei osaa ottaa aloitetta samalla lailla käsiinsä, koska ei uskalla ryhtyä 
toimeen mm. virheiden tekemisen pelossa. Auktoriteettiuskoisesta (ja -pelkoisesta) kulttuurista tulevilla 
venäläisillä voi myös olla melkoisesti sulattelemista suomalaisten pomojen tyylissä toimia.   

Toki uusi vieras työpaikka outoine tapoineen jännittää kaikkia uusia työntekijöitä, mutta venäläisten rekry-
toimisprosessissa kannattaa varautua ”pitämään kädestä” tavallista enemmän. Tämä ongelma helpottaa 
ajan myötä: seuraavaa venäläistä työntekijää perehdytettäessä taloon ensimmäisenä tullut pioneeri on jo 
suureksi avuksi.   

Lisäksi venäläiset työntekijät eivät ole mitään homogeenistä massaa, vaan kaikilla on oma taustansa: joku 
on asunut Suomessa käytännössä koko elämänsä ja osaa sekä kielen että tavat, toinen on vasta saapunut 
maahan ja joutuu kamppailemaan rajustikin yrittäessään hahmottaa uutta elinympäristöään.    

Pk-yrityksessäkin kannattaa nimetä työpaikkaohjaaja, mikäli rekrytoinnista todella halutaan saada kaikki 
hyöty irti. Työpaikkaohjaaja pyrkii helpottamaan vaikeammin avautuvien asioiden ymmärtämistä ja toimii 
sillanrakentajana suomalaisten työntekijöiden ja venäläisen tulokkaan välillä, jotta suuremmilta väärinkä-
sityksiltä ja kommelluksilta voidaan välttyä.

Monia ns. kirjoittamattomia sääntöjä ja ”talon tapoja” noudatetaan yleensä niitä sen kummemmin pohti-
matta. Siksi suomalaisten työntekijöiden on usein vaikea niistä kertoa, kun joku kysyy. Työpaikkaohjaajan 
olisikin ensin itse tunnistettava oman työpaikan arkipäivän toimintaan liittyvät kirjoittamattomat säännöt 
ja sellaiset toimintatavat, jotka ovat suomalaisille työntekijöille itsestäänselvyyksiä, mutta joista venäläi-
sellä työntekijällä ei ole hajuakaan.

Nyrkkisääntönä voi pitää, että työpaikkaohjaajan tulisi varata venäläistaustaisen työntekijän perehdyttä-
miseen ja ohjaukseen aikaa keskimäärin 1,5 kertaa enemmän kuin suomalaisen kanssa. Tämä ajankäyttö 
yleensä maksaa myöhemmässä vaiheessa itse itsensä takaisin, sillä hyvä perehdyttäminen helpottaa si-
säänpääsyä työpaikan toimintatapoihin ja ehkäisee ongelmatilanteiden syntyä.

Sen lisäksi, että asioista kerrotaan suullisesti, olisi hyvä olla käytössä myös kirjallisia ohjeita, joihin työn-
tekijä voi tarvittaessa myös omalla ajallaan perehtyä ja tarkistaa, että on ymmärtänyt ohjeistukset oikein. 
Tämä keino on myös mukavan diplomaattinen, sillä venäläinen työntekijä voi pähkäillä asioita vaivihkaa 
kasvojaan menettämättä.

Monikulttuurisilla työpaikoilla on huomattu, että silloinkin kun venäläinen työntekijä ymmärtää ja puhuu 
suomea kohtuullisen hyvin, jää kieleen yhä kavalia katvealueita.  Kahvihuoneessa pärjää kevyellä sana-
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varastolla, ja toisaalta alaa opiskellut tuntee hyvin sen erikoistermit, mutta on myös paljon kulttuurisidon-
naisempaa aineistoa, joka ei aukeakaan niin helposti (”sinä saat palkkarahat joka kuun 15. päivä” vai ”meillä 
noudatetaan alan yleistä käytäntöä palkanmaksussa”).

Samaten esimerkiksi kuljetusbisneksen rautainen ei-suomalainen asiantuntija ei välttämättä tunne kaikkia 
työelämän käsitteitä kuten esimerkiksi sitä, mikä on kellokortti tai työturvallisuusmääräykset.

Harkkariksi venäläisopiskelija?
Ammattikorkeakoulut osaavat auttaa vientiyrityksiä

KyAMK:n lehtori Soili Lehto-Kylmäsellä on pitkä kokemus venäläisistä opiskelijoista. Hänen mukaansa opis-
kelijoiden suurin ongelma työmarkkinoiden kannalta on kehno suomen kielen taito.

–  Monilla suomen kieli on heikolla tai erittäin heikolla tasolla. Paljon aikaa ja energiaa menee tämän puut-
teen korjaamiseen.

Asiaa ei juuri auta, että suomalaiset yritykset ovat kärkkäästi vaatimassa kielellisesti erittäin sujuvia työn-
tekijöitä – vaikka työnkuvaus ei aina edes tue vaatimusta suomen kielen hyvästä taidosta. KyAMK:sta val-
mistuneista venäläisistä moni päätyykin työskentelemään venäläisissä yrityksissä rajan jommallakummal-
la puolen. Samaten harjoittelu suoritetaan näissä yrityksissä, mikä on Lehto-Kylmäsen mukaan tavallaan 
sääli:

– Opiskelijoiden  suomalaisen liike-elämän tuntemus yksipuolistuu liikaa. Monikulttuurisuuden ideaan kuu-
luu, että pitäisi oppia tuntemaan kummatkin puolet.     

Lehto-Kylmänen rohkaiseekin opiskelijoitaan pyrkimään suomalaisiin yrityksiin harjoittelemaan ja töihin 
– ja samalla hän haastaa suomalaisyrityksiä avaamaan reilusti oviaan uusille tulokkaille, eikä vain kuikuile-
maan kynnyksellä. 

Lehtorin mukaan venäläisopiskelijat olisivat lisävahvistus monelle pk-firmalle – ilmeisen Venäjä-kompe-
tenssin lisäksi opiskelijat ovat järjestään mm. kohteliaampia ja vastaanottavaisempia kuin suomalaiset ikä-
toverit. Aina yritys ja osaaja ei kuitenkaan kohtaa onnellisten tähtien alla – tai ollenkaan. Takana on usein  
(o)saamattomuutta kummassakin leirissä:



P e l i s ä ä n n ö t  s e lv i K s i !

Välttämättömiä ensi käden tietoja 
uudelle työntekijälle ovat mm. 

•	 kulkuohjeet

•	 erilaiset työsuojelu- ja turvalli-
suusmääräykset ja seuraamukset 
määräysten rikkomisesta

•	 ruokailumahdollisuudet

•	 tehtäväkuvaukset

•	 vastuukysymykset, mahdollinen 
salassapitovelvollisuus

•	 työaikaan liittyvät asiat kuten 
tauot, työpäivän pituus jne.

•	 palkkauksen perusteet

•	 ilmoitusvelvollisuus poissaoloista

•	 mikä on pätevä poissaolon syy 
Suomessa

•	 työsuhteen syntymisen/jatku-
misen perusteet Suomessa/
työpaikalla

•	 työorganisaation toimintaan liitty-
vät tiedot, esimiesalaissuhteet

•	 tiedot työsuojeluorganisaatiosta

•	 riskienhallintaan liittyvä tietous

•	 organisaation järjestämät vapaa-
ajan toimintamahdollisuudet

•	 terveydenhuolto jne.
Lähde: Maahanmuuttajat työpaikalla – opas 
monikulttuurisiin kohtaamisiin (Koulutuskeskus 
Salpauksen OSUMA-projekti)

– Yritykset eivät ole miettineet loppuun asti, millaisia venäjänkielisiä 
työntekijöitä tarvitaan, eivätkä he tiedä mistä niitä saa. Opiskelijat taas 
eivät aina ole riittävän aktiivisia työnhaussa ja itsensä markkinoiminen 
on vaikeaa. 

Lehto-Kylmänen voi listata käden käänteessä tusinan yrityksiä, jotka 
ovat puhuneet 20 vuotta Venäjälle menosta, mutta mitään ei tapahdu. 
Rohkeutta tarvitsevat siis myös suomalaiset. 

Yksi selkeä alue, jossa vientiyritys – tai sellaiseksi aikova – voi venäläistä 
työntekijää käyttää on tiedonhaku. Internetin myötä liki kaikki tieto on 
käden ulottuvilla, kunhan sitä osaa vain etsiä. Verkko on täynnä rahan-
arvoista tietoa Venäjän markkinoista ja trendeistä, mutta aineistot eivät 
aukea venäjänkieltä taitamattomille. Sen sijaan venäläisen opiskelijan ei 
tarvitse olla mikään IT-guru saadakseen jo paljon irti netistä.

– Yritykset voisivat aloittaa ihan varovasti ottamalla venäläisiä työhar-
joittelijoita tekemään erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä netissä. Aika pi-
an selviää, onko toiminnasta hyötyä vai ei, Lehto-Kylmänen toteaa.

Samaan hengenvetoon lehtori peräänkuuluttaa pitkäjännitteisyyttä seu-
dun pk-toimijoiden otteisiin: rekrytointiasioissa pitäisi ajatella nokkaansa 
pitemmälle, jos tuloksiin tähdätään tosissaan.

– Täysin valmis paketti ei ole kukaan uudessa työpaikassa aloittava vas-
tavalmistunut, mutta nuoret kyllä oppivat, jos heille annetaan mahdol-
lisuus.

P e i l i n  e t e e n  e n s i n

Työpaikkaohjaajan check-list 

•	 Mitä taustatietoja venäläisyydestä 
minulla tulee olla?

•	 Mitkä ovat suomalaisen työ-
elämän erityispiirteet – ja mitä 
työpaikan toimintaa koskevia tie-
toja on erityisen tärkeää välittää 
venäläistaustaiselle työntekijälle?

•	 Miten välitän tietoa henkilölle, 
jonka äidinkieli ei ole suomi?

Lisätietoa

www.yhdenvertaisuus.fi 
Yhdenvertaisuutta edistävien projektien tuottamia hyviä malleja,  
käytäntöjä ja materiaaleja.

www.mol.fi 
Työ ja elinkeinotoimisto

www.tyosuojelu.fi 
Työsuojeluhallinto: perustietoja työelämästä

http://muuvers.wordpress.com 
Monikulttuurinen työelämä
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P u h e l i m e s s a

Olkaa hyvä, ja laittakaa faksi päälle!
Включите факс, пожалуйста!
Vkljuchite faks, pozhalujsta!

Kuuluu huonosti!
Плохо слышно!
Ploho slyshno!

Voitteko sanoa…
Скажите, пожалуйста...
Skazhite, pozhalujsta…

Voitteko toistaa!
Повторите, пожалуйста!
Povtorite, pozhalujsta!

Mitä Teille kuuluu?
Как Ваши дела?
Kak Vashi dela?

Puhukaa kovempaa!
Говорите громче, пожалуйста!
Govorite gromche, pozhalujsta!

Voitteko välittää viestin johtajallenne,  
herra Vladimir Vladimiroville?
Могли бы Вы передать сообщение Вашему 
директору, г-ну Владимиру Владимировичу!
Mogli bi Vy peredat soobshenie Vashemu direktoru, 
gospodinu Vladimiru Vladimirovichu?

Lähettäkää lisätietoja sähköpostilla!
Пришлите подробности по  
электронной почте!
Prishlite podrobnosti po elektronnoj pochte!

Sähköpostiosoite on  
matti(.)suomalainen(@)yritys(.)fi
Адрес matti (tочка) suomalainen (собака) 
yritys (tочка) fi
Adres matti (tochka) suomalainen (sabaka)  
yritys (tochka) fi

Voitteko luetella sähköpostiosoitteen kirjain  
kerrallaan/ puhelinnumeron numero kerrallaan?
Могли бы Вы перечислить адрес электрон-
ной почты по буквам / номер телефона по 
номерам?
Mogli by Vy perechislit adres elektronnoj pochty po 
bukvam / nomer telefona po nomeram?

Kutsun paikalle tulkin
Я приглашу на место переводчика
Ja priglashu na mesto perevodchika

Annan puhelimen venäjää osaavalle henkilölle
Я передам трубку человеку, который  
говорит по-русски
Ja peredam trubku cheloveku, kotoryj  
govorit po russki

sanalla sanoen
– eli sanavaraston kartuttaminen kannattaa aina!
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s ä h Kö P o s t i ,  K i r j e ,  Fa K s i 

m a r K K i n o i n t i / n e u vo t t e lu t

Arvoisa herra/rouva
Уважаемый госпид/ Уважаемая госпожа 
Uvazhajemyj gospodin/ Uvazhajemaja gospozha

Kiitämme teitä...
Благодарим Вас Blagodarim Vas
tapaamisesta за встречу za vstrechu
vierailusta  за приём za prijom
tarjouspyynnöstä  за запрос za zapros
tarjouksesta  за предложение za predlozhenie
tilauksesta  за заказ za zakaz
toimituksesta за доставку za dostavku

Ilmoitamme, että…
Сообщаем, что...
Soobshaem, chto…

Pyydämme teitä vahvistamaan saitteko  
lähettämämme 
Просим Вас подтвердить получение нашего
Prosim Vas podtverdit poluchenie nashego
sähköpostin письма pisma
faksin факса faksa
tarjouksen предложения predlozhenija

Vahvistamme … saapumisen
Подтверждаем получение...
Podverzhdaem poluchenie…

Tarjoamme alennuksen…
Предлагаем скидку на...
Predlagaem skidku…

Lähettäkää tarjouksenne!
Пришлите Ваше предложение!
Prishlite Vashe predlozhenie!

Toivomme saada Teiltä pikaista vastausta
Надеемся на Ваш быстрый ответ
Nadeemsä na vash bystryj otvet-

Terveisin, (=Kunnioittavasti)
С уважением,
S uvazheniem,

ta Pa a m i s e t / n e u vo t t e lu t

Nimeni on …
Меня зовут…
Menä zovut…

Olen yrityksemme toimitusjohtaja
Я главный директор  Ja glavnyj direktor
kaupallinen johtaja коммерческий директор 
kommercheskij direktor
myyntijohtaja
директор по продажам нашей компании
direktor po prodazham nashej kompanii

Tässä käyntikorttini.
Вот моя визитка.
Vot moja vizitka.

Me takaamme Teille…
Мы гарантируем Вам...
My garantiruem Vam…
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Se ei ole kannattava!
Это не рентабельно!
Eto ne rentabelno!

Me ehdotamme/tarjoamme
Предлагаем...
Predlagaem…

K u lt t u u r i

Ehdotan maljaa…
Предлагаю тост…
Predlagaju tost…

Tapaamiselle (malja)
За нашу встречу!
Za nashu vstrechu!

Menestykselliselle yhteistyöllemme! (malja)
За наше плодотворное сотрудничество!
Za nashe plodotvornoe sotrudnichestvo!

Upeille daameille! (malja)
За прекрасных дам!
Za prekrasnyh dam!

Kiitos, mutta olen autolla.
Спасибо, но я за рулем.
Spasibo, no ja za rulem.

Kiitos, mutta minulla on vielä tapaaminen.
Спасибо, но у меня ещё одна встреча.
Spasibo, no u menja eshe odna vstrecha.

Kiitos, mutta minulla on vielä töitä tänään.
Спасибо, но у меня ещё работа сегодня.
Spasibo, no u menja eshe rabota segodnja.

s o P i m u s a s i at

Tässä meidän pankkitiedot.
Вот наши банковские реквизиты.
Vot nashi bankovskie rekvizity.

Kuka allekirjoittaa sopimuksen?
Кто будет подписывать договор?
Kto budet podpisyvat dogovor?
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e t s i tä ä n  i n n o K K a i ta
&  i n n ovat i i v i s i a 

y r i t y K s i ä  a ja m a a n 
v i e n t i va n K K u r e i ta 

v e nä jä l l e

WA N T E D

va at i m u K s e t
s t e t s o n  s u o r a s s a  ja 

ru i s ta  r a n t e e s s a

««« Pa l K K i o ««« 
h a n K e r a h a a ,  

s u u r i a  s e i K K a i luja  ja  
h y vä ä  s e u r a a

y h t ey d e n o t o t  v i i P y m ät tä :  
c u r s o r  ja  K i n n o

( a r K a ja l at  ja  Ko j o o t i t 
ä l Kö ö t  va i vau t u Ko ! )
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FM Sami J. Anteroinen on kouvolalainen viestin-
täyrittäjä ja NORDICUM RUSSIA  -lehden päätoimit-
taja. Hän on haastatellut satoja Venäjän-kauppaa 
tekeviä suomalaisia yrityksiä 2000-luvulla. Ante-
roinen kokee outoa hengenheimolaisuutta Andrei 
Arshavinin kanssa ja luki Idiootin jo armeijassa.

K i r ja a  va rt e n  h a a s tat e l lu t  y r i t y K s e t

•	 Asianajotoimisto Raimo E. J. Kantola Ky,  
toimitusjohtaja Raimo Kantola 

•	 CTS Engtec Oy, Venäjän myyntijohtaja  
Juha Kemppi 

•	 Eagle Filters Oy, toimitusjohtaja Juha Kariluoto 
•	 Eagle Solutions Oy, toimitusjohtaja  

Tatiana Eshenko 
•	 Elpotek, toimitusjohtaja Kimmo Leimola 
•	 Finninno OY, toimitusjohtaja Lasse Happonen 
•	 Hakemestarit Oy, toimitusjohtaja Jarkko Muukka 
•	 Kaslink Foods Oy, markkinointipäällikkö  

Janne Hirvonen 
•	 Lasivuorimaa Oy, toimitusjohtaja Jari Vuorimaa 
•	 Lumon International Oy, vientipäällikkö  

Juhani Raitinpää 
•	 Matkatoimisto Kymenmatkat Oy,  

toimitusjohtaja Satu Mäntyvaara 
•	 Mesera Karhula Oy, Venäjän  

myyntipäällikkö Ilkka Virtanen 
•	 Pohjois-Kymen Sähkötarvike Oy,  

markkinointi ja myynti Niina Koivikko
•	 Tasoite ja maalaus Mankinen Oy,  

toimitusjohtaja Tero Kakkonen 
•	 Viavest Oy, toimitusjohtaja Ritva Pilli 
•	 Yli-Kaitalan Lomamökit, toimitusjohtaja  

Markku Yli-Kaitala 

K i r ja a  va rt e n  h a a s tat e l lu t  

a s i a n t u n t i jat

•	 Anne Alho, Kaakkois-Suomen  
Ely-keskus / SVKK 

•	 Timo Pietiläinen, Finnvera Oy 
•	 Jaana Myllyluoma, FCG Finnish  

Consulting Group Oy 
•	 Seppo Mäkinen, S.Mäkinen Ky
•	 Olga Oksanen, Konsulttipalvelut Dextra Oy 
•	 Nataliya Kohvakko, Infokone Oy
•	 Nina Pihlman, SGS Inspection Services Oy  

(SGS Finland) 
•	 Soili Lehto-Kylmänen, KYAMK


