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Venäjän lainsäädäntö mahdollistaa erilaisten rajoitusten asettamisen liikenteelle 
kelirikkoajan aikana ja alhaisten painorajoitusten asettaminen on tällöin yleistä. 
Kelirikon aikaisiin rajoituksiin liittyvä lainsäädäntö on pääosin 
tarkoituksenmukainen, mutta sitä sovelletaan tavalla, jolla vaikeutetaan 
huomattavasti yritysten toimintaa ja tarvittavien kuljetusten järjestämistä. 
Diplomityössä tutkitaan kelirikon vaikutuksia liiketoimintaan erityisesti case-
yksikössä, joka on metsäteollisuusyhtiön Venäjällä sijaitseva tuotantoyksikkö.  
 
Venäläinen liiketoimintaympäristö eroaa huomattavasti suomalaisesta, ja 
kelirikon aikana korostuvat etenkin korruption ja henkilökohtaisten suhteiden 
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kuljetusten varmistamiseksi. Rautatiekuljetusten määrää on lisätty huomattavasti 
ja välivarastointiterminaalin rakentamista on suunniteltu. Vaihtoehtoiset 
toimintamallit aiheuttavat kuitenkin huomattavia lisäkustannuksia. Tutkimuksen 
tuottamien tietojen avulla case-yhtiössä voidaan jatkossa arvioida todellisia riskejä 
sekä vaihtoehtoisten toimintamallien tarpeellisuutta ja kustannustehokkuutta 
aikaisempaa tarkemmin. 
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Russian legislation enables setting different restrictions to road transport during 
the thaw-weakening period, and low weight restrictions are common. Legislation 
is mainly practical, but it is enforced in a way that makes the operation of 
companies and the organisation of needed transportation difficult. This Master’s 
thesis studies the effects of the thaw-weakening of roads especially in the case 
unit that is a production unit of a forest industry company located in Russia. 
 
The Russian business environment differs substantially from the Finnish one, and 
during the thaw-weakening period particularly the effects of corruption and 
personal relationships are emphasised. Many of the detected cases of exceeded 
weight limits are dealt with through unofficial payments straight to inspectors. 
Also official permits are sold, but getting them is expensive and time-consuming. 
 
The aim of this study is to identify and define the contradictions between 
legislation, the interpretation of authorities and the real situation, and the goal is to 
create a general view as objective as possible about the situation. 
 
The case unit has developed alternative operations models to secure transportation 
during the thaw-weakening period. Railway transport has been increased 
substantially and there have been plans to build temporary storage facilities. 
However, alternative operations models involve extra costs. With the help of 
information produced through this study, it will be easier to estimate the real risks, 
need and cost efficiency of alternative operations models in the case unit. 
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1 JOHDANTO 
 

Tässä diplomityössä käsitellään kelirikon vaikutuksia liiketoimintaan Venäjällä 

yleisesti sekä erityisesti case-yksikössä, joka on metsäteollisuusyhtiön Venäjällä 

sijaitseva tuotantoyksikkö. Yhtiön ja yksikön nimeä ei mainita työssä. Pääosin 

maalis- ja toukokuun väliselle ajalle sijoittuva kevään kelirikko on jokavuotinen 

ongelma Venäjällä toimiville yrityksille. Lainsäädäntö mahdollistaa autojen 

liikkumisen rajoittamisen ja jopa kieltämisen kelirikon aikana, ja monilla alueilla 

on tällöin voimassa hyvin tiukat painorajoitukset. Tämä aiheuttaa luonnollisesti 

suuria haasteita tarvittavien kuljetusten järjestelylle. 

 

Kelirikon perusteella voitaisiin tarkoituksenmukaisesti määrätä tietyt, herkimmin 

vahingoittuvat, tieosuudet käyttökieltoon ja osoittaa samalla kiertotiet, joita myös 

painavampien ajoneuvojen olisi mahdollista käyttää ympärivuotisesti. 

Valitettavan monilla alueilla kuitenkin rajoituksia asetetaan suoraan kaikille 

tieosuuksille, jolloin kiertoreittien järjestäminen on käytännössä mahdotonta ja 

rajoituksien noudattaminen hyvin ongelmallista. Tiukkojen rajoitusten aikaan 

ongelmat ratkaistaan harmittavan usein maksamalla epävirallisia maksuja eli 

lahjuksia tarkastaville viranomaisille. 

  

1.1 Työn tausta 
 

Case-yksikössä kuljetusten järjestäminen keväisen kelirikon aikaan on 

jokavuotinen ongelma. Alueellisten viranomaismääräysten mukaisesti noin 

kahden kuukauden mittaisen kelirikkokauden aikana teillä kulkevien ajoneuvojen 

akselin kuormitus ei saa ylittää 5 tonnia, mikä käytännössä estää valmiiden 

tuotteiden kuljetukset tehtaalta pois täysin. Normaalisti jo yksiköstä lähtevän 

kuorman paino on noin 20 tonnia.  

 

Käytännössä kuitenkin näiden viranomaismääräysten kanssa on yksikössä opittu 

elämään ja kuljetukset on saatu hoidettua myös kelirikon aikaan. Myöhästymisiltä 
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ei ole vältytty ja kuljetusten uudelleenjärjestelyistä on aiheutunut paljon 

epävarmuutta ja stressiä. Kansainväliset kuljetukset ovat yleensä olleet 

poikkeuksia, ja niitä on voitu kuljettaa normaalisti myös kelirikon aikana. 

Yksikkö toimittaa tuotteittaan yhä enenevässä määrin Venäjälle, joten kelirikon 

aikaisten painorajoitusten vaikutus liiketoimintaan on korostunut.  

 

Venäjän sisäiset toimitukset ovat kasvaneet etenkin DIY-ketjujen (Do It Yourself) 

osalta, jotka ovat pääasiassa kuluttajille suunnattuja itsepalveluun perustuvia 

rakennustarvikkeiden vähittäismyymälöitä. DIY-ketjuilla on yleensä omaa 

varastotilaa hyvin niukasti, ja tämän takia toimitusten täsmällisyys nousee erittäin 

tärkeään asemaan. Varastotilat ovat pienentyneet myös muilta yrityksiltä, koska 

monesti tuotantoa on laajennettu varastotilojen kustannuksella. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 
 

Tässä diplomityössä selvitetään johdonmukaisesti kelirikon aiheuttamien 

ongelmien taustoja ja lainsäädännöllisiä perusteita, sekä kartoitetaan kokemuksia 

edellisiltä vuosilta. Alun perin tavoitteena oli kehittää näiden tietojen perusteella 

malli, joka mahdollistaisi liiketoimintayksikön sujuvan toiminnan myös 

kelirikkokautena. Tutkimuksen edetessä kuitenkin todettiin, että yksiselitteisen 

mallin luominen on käytännössä mahdotonta diplomityön tyyppisen tutkimuksen 

laajuudessa. Yhtiössä on myös jo tehty paljon samanlaista valmistelevaa työtä ja 

kehitetty malleja kelirikkoajasta selviämiseen. Avainongelmana ja esteenä 

kelirikkoajan logististen mallien toteuttamiseen ovat olleet niiden aiheuttamat 

lisäkustannukset. Lisäksi yhtiön sisällä on ollut ristiriitaista ja puutteellista tietoa 

kelirikon aikaisten painorajoitusten suhteen. Tutkimuksen lisäarvo yhtiölle on 

siinä, että se kokoaa yhteen ja tiivistää kelirikkoon liittyvää lainsäädäntöä ja 

käytännön kokemuksia. Näiden tietojen perusteella voidaan jatkossa arvioida 

todellisia riskejä sekä vaihtoehtoisten toimintamallien tarpeellisuutta ja 

kustannustehokkuutta aikaisempaa tarkemmin. 
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Tutkimuksessa haetaan vastausta ensisijaisesti kysymykseen: ”Kuinka 

liiketoimintayksikön toiminta saadaan sujuvaksi kelirikon aikana?”. Ongelmaa 

tutkitaan monelta eri kantilta, esimerkiksi osakysymyksin: 

”Mitkä toimintatavat ovat aiempina vuosina osoittautuneet tehokkaimmiksi 

maantiekuljetusten järjestämisessä kelirikon aikana?” 

”Mitä vaihtoehtoisia kuljetustapoja kelirikon aikana voitaisiin hyödyntää?” 

 

Työn teettäjän ohjeiden mukaisesti kuljetusten tarkastelu rajoittuu valmiiden 

tuotteiden kuljetuksiin. Tutkimuksessa keskitytään löytämään keinoja 

maantiekuljetusten tehostamiseksi sekä kartoitetaan mahdollisia vaihtoehtoisia 

kuljetustapoja. 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 
 

Haastattelututkimuksella on ollut suuri rooli työn tutkimusmenetelmissä ja 

empiriaosan tiedonhankinta tapahtui pääosin haastatteluin. Teoriaosa toteutettiin 

kirjallisuustutkimuksena. 

 

Empiriaosassa pyritään erittelemään selkeästi viranomaisten ja yritysmaailman 

toimijoiden tulkinnat kelirikkoon liittyvästä lainsäädännöstä, sen 

täytäntöönpanosta ja vaikutuksista liiketoimintaan. Virallisen tulkinnan 

selvittämiseksi on haastateltu paikallisia viranomaisia, jotka toteuttavat kelirikon 

aikaisten määräysten täytäntöönpanoa. Todellisen tilanteen selvittämiseksi on 

haastateltu kuljetusliikkeiden edustajia sekä case-yksikön logistiikasta vastaavaa 

henkilökuntaa ja johtoa. Haastatteluja tehtiin yhteensä 13, joista suurin osa 

Venäjällä. Haastattelut tehtiin vuoden 2009 keväällä (maaliskuu-kesäkuu). 

 

1.4 Raportin rakenne 
 

Diplomityön raportin rakenne on esitetty kuvassa 1. Johdannossa käsitellään 

yleisesti työn taustoja ja tavoitteita. Toisessa luvussa käsitellään laadullisen 

tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä. 
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Kuva 1. Diplomityön raportin rakenne. 

 

Haastatteluissa ja 
aineiston analyysissa 
käytetyt menetelmät 

Menetelmällinen pohja 
tutkijan tekemien 

tulkintojen arvioinnille 
ja ymmärtämiselle 

Luku 1: 
Johdanto 

Työn tausta, tavoitteet 
ja raportin rakenne
  

Yleiskuva 
diplomityöstä ja sen 

tavoitteista 

Lainsäädännön, viran-
omaisilta ja muilta 

informanteilta saadun 
tiedon yhdistäminen 

Mahdollisimman 
objektiivinen 

yleiskuva kelirikon 
aikaisesta tilanteesta 

Luku 7: 
Todellinen 

tilanne 

Luku 6: 
Virallinen 
tulkinta 

Tutkimuksen tulokset Johtopäätökset ja 
suositukset 

jatkotoimenpiteistä 

Luku 9: 
Johtopäätökset 

Vaihtoehtoisten 
kuljetusmuotojen 

esittely 

Vaihtoehtoisten 
kuljetusmuotojen 

mahdollisuuksien ja  
rajoitusten kuvaus 

Luku 8: 
Vaihtoehtoiset 
kuljetusmuodot 

Aineistonkeruu- ja 
analyysimenetelmät 

laadullisessa 
tutkimuksessa 

Luku 2: 
Laadullinen 

tutkimus 

Työssä käytetyn 
teoreettisen viite-

kehyksen yleiskuva ja 
ymmärtäminen 

Julkisen hallinnon ja 
korruption vaikutukset 

liiketoimintaympä-
ristöön Venäjällä 

Luku 3: 
Liiketoimintaym-
päristö Venäjällä 

Venäjän 
liiketoimintaympä-

ristön erityispiirteiden 
ymmärtäminen 

Tiestön rakenne ja 
kelirikon aikaisten 

rajoitusten lainsäädän-
nöllinen pohja 

Luku 4:  
Venäjän tiever-

kosto ja kelirikko 

Yleiskuva kelirikon 
aikaisten rajoitusten 

lainsäädännöstä 

Paikallisten 
viranomaisten antamat 

lausunnot kelirikon 
aikaisista rajoituksista 

Luku 5: 
Tutkimuksen 

toteutus 

Paikallisten viran-
omaisten tulkinta rajoi-

tusten täytäntöönpa-
nosta ja vaikutuksista 

INPUT OUTPUT 

Aineiston tiivis 
yhteenveto 

Tiivis yleiskuva 
tutkimuksesta ja sen 

tuloksista 

Luku 10: 
Yhteenveto 
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Kolmannessa luvussa pureudutaan niihin Venäjän liiketoimintaympäristön 

erityispiirteisiin, jotka ovat oleellisia kelirikon aikaisten ongelmien 

ymmärtämiseksi. Luvussa käsitellään julkisen hallinnon rakennetta ja toimintaa 

sekä korruptiota Venäjällä. Kelirikon ajan rajoitusten lainsäädännöllistä pohjaa 

käsitellään neljännessä luvussa, jossa käydään läpi tiestön rakennetta sekä 

kelirikkoa koskevaa lainsäädäntöä liittovaltiollisella ja alueellisella tasolla. 

 

Tutkimuksen empiriaosa alkaa viidennestä luvusta, jossa käydään läpi työn 

toteutuksessa käytettyjä menetelmiä. Kuudennen luvun päätarkoituksena on 

kertoa lukijalle paikallisten viranomaisten mielipide kelirikon ajan rajoituksista. 

Seitsemännessä luvussa käsitellään kuljetusliikkeiden ja case-yhtiön 

henkilökunnan haastatteluista saatua tietoa ja verrataan näitä viranomaisten 

tulkintaan sekä kelirikon aikaisiin rajoituksiin liittyvään lainsäädäntöön. 

 

Diplomityössä pyritään etsimään ratkaisuja case-yksikön kelirikon ajan 

kuljetusongelmiin, ja kahdeksannessa luvussa käsitellään vaihtoehtoisia 

kuljetusmuotoja maantiekuljetuksille. Yhdeksännessä luvussa esitellään kerätyn 

materiaalin pohjalta tehdyt johtopäätökset. Viimeisessä luvussa on tiivis 

yhteenveto tutkimuksen tuloksista. 
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2 LAADULLINEN TUTKIMUS 

 

Suomessa käytetään yleisesti synonyymeina käsitteitä laadulliset, pehmeät ja 

kvalitatiiviset menetelmät. Määrällinen ja kvantitatiivinen tutkimus ovat taas 

keskenään synonyymeja. Monesti kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta 

käsitellään vastakohtina, joita kuvataan esimerkiksi erilaisin sanaparein, kuten 

objektiivinen – subjektiivinen. Objektiivisuus liitetään määrälliseen tutkimukseen 

ja subjektiivisuus laadulliseen. Laadullista tutkimusta kuvataan usein myös 

kritiikkinä kvantitatiiviselle tutkimukselle (Tuomi & Sarajärvi 2002, 66). Tällaiset 

vastakkainasettelut eivät tee oikeutta kummankaan suuntauksen 

monimuotoisuudelle, sekä toisaalta mahdollisuudelle niiden yhdistelyyn. On turha 

pohtia kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen vastakkainasettelua sen 

suhteen, kumpi tutkimustavoista on parempi. Tärkeintä on, että sopivin 

tutkimusmenetelmä on valittu kyseessä olevan tutkimusongelman pohjalta. 

(Eskola & Suoranta 1998, 13-14.) 

 

Liiketalouden piirissä laadullista tutkimusta pidetään vieläkin monesti 

epätieteellisenä, ja sen käyttö kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksissa on 

vähäistä. Asiaa voidaan arvioida esimerkiksi sen perusteella, kuinka suuressa 

osassa kansainvälisen liiketoiminnan alan tieteellisissä lehdissä julkaistavista 

tutkimuksista on käytetty kvalitatiivisia tutkimusmetodeja. Erään tutkimuksen 

mukaan tämä osuus on vieläkin alle kymmenen prosenttia. (Marschan-Piekkari & 

Welch 2004, 6-7.)  

 

2.1 Aineistonkeruumenetelmät 

 

Yleisimmät aineistonkeruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa ovat 

havainnointi, haastattelu, kysely ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. 

Tutkimuskohteen luonne määrittelee tarkoituksenmukaisimman 

aineistonkeruumenetelmän. Nämä menetelmät eivät ole käytössä ainoastaan 
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laadullisessa tutkimuksessa, vaan niitä käytetään myös kerättäessä aineistoa 

määrälliseen tutkimukseen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 73.)  

 

Painotukset ja käytännöt ovat tosin monesti erilaisia kvalitatiivisessa ja 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa havainnointi on 

alustavaa työtä, jota tehdään esimerkiksi kyselylomakkeen suunnittelua varten. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa taas havainnointi on perustavaa laatua oleva 

tekniikka toisen kulttuurin ymmärtämisessä. Haastattelu on kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa strukturoitujen kysymysten esittämistä satunnaiselle joukolle, kun 

taas kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelut ovat ainakin jossain määrin 

avoimia ja ne esitetään valituille henkilöille tai ryhmille. Aineiston tekstin 

analysoinnin tekniikat vaihtelevat myös. Määrällisessä tutkimuksessa 

tekstianalyysi pohjautuu tutkijan asettamien kategorioiden laskemiselle, kun taas 

laadullisessa tutkimuksessa pyritään aineiston pohjalta löytämään ja 

muodostamaan vastaajien käyttämiä kategorioita. (Metsämuuronen 2006, 88.) 

 

Kvalitatiiviselle aineistolle on ominaista sen ilmaisullinen rikkaus, monitasoisuus 

ja kompleksisuus. Yksi kvalitatiivisen aineiston olennainen ero kvantitatiiviseen 

aineistoon on, että kvalitatiivinen aineisto on rikkaudeltaan hyvin runsas siihen 

verrattuna, missä määrin sitä lopulta tutkimuksessa hyödynnetään. Kvalitatiivinen 

aineisto on avoin monenlaisille tarkasteluille. Se ei koostu vain ilmiötä koskevista 

mittaustuloksista, vaan todellisen ilmiön näytteistä. (Alasuutari 1999, 84-87.) 

 

Laadullinen aineisto on hypoteesiton siinä mielessä, että tutkijalla ei ole 

lukkoonlyötyjä ennakko-olettamuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen 

tuloksista. Laadullisen aineiston avulla tutkija voi löytää uusia näkökulmia, eikä 

vain testata ennakko-oletuksiaan. (Eskola & Suoranta 1998, 19-20.) 

 

2.1.1 Havainnointi 

 

Havainnointi on yksi laadullisen tutkimuksen yleinen tiedonkeruumenetelmä. Jos 

havainnointia käytetään ainoana tiedonkeruumenetelmänä, se on haasteellinen 
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analyysin suhteen. Onkin usein hedelmällistä yhdistää havainnointi muihin 

aineistonkeruumenetelmiin. Havainnointi on aina suuritöinen ja aikaa vievä 

tiedonkeruumenetelmä, ja sopii hyvin esimerkiksi tilanteeseen, jolloin 

tutkittavasta ilmiöstä tiedetään etukäteen hyvin vähän tai ei mitään. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 83.) 

 

Havainnoinnin muodot voidaan erotella piilohavainnointiin, havainnointiin ilman 

osallistumista, osallistuvaan havainnointiin ja osallistavaan havainnointiin. 

Piilohavainnointi tarkoittaa tilannetta, jolloin tutkija osallistuu kohteiden elämään 

yhtenä heistä, mutta tutkittavat eivät tiedä olevansa tutkimuksen kohteina. Tätä 

tiedonkeruutapaa käytetään harvoin ja siihen liittyy suuria eettisiä ongelmia. 

Havainnoinnin ilman osallistumista ja osallistuvan havainnoinnin raja on joskus 

epäselvä, mutta piilohavainnoinnista ne erottuvat sillä, että tutkittavat tietävät 

olevansa tutkimuksen kohteina ja ovat antaneet siihen luvan. Havainnoinnissa 

ilman osallistumista tutkijan ja tutkittavan vuorovaikutussuhde ei ole 

merkityksellinen. Osallistavan havainnoinnin tavoitteena on saada tutkittavat 

osallistumaan tutkimusprojektiin niin vahvasti, että toiminta jatkuisi myös 

tutkimuksen jälkeen ilman tutkijan tukea. Osallistavassa havainnoinnissa tutkija ei 

toimi asiantuntijana, vaan on paikalla myös oppiakseen itse. Tutkijan tehtävänä on 

tällöin ensisijaisesti osallistujien oppimisen mahdollistaminen. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 84-85.)  

 

2.1.2 Haastattelu 

 

Haastattelututkimus on menetelmänä joustava ja sopii moniin lähtökohtiin ja 

tarkoitusperiin. Sen avulla voidaan hankkia niin käytännönläheistä kuin 

syvällistäkin tietoa ja sitä voidaan käyttää lähes kaikkialla. Ongelmia voi 

kuitenkin syntyä esimerkiksi haastattelujen käytännön toteutuksesta sekä 

ylipäänsä haastattelujen avulla saatujen tietojen, käsitysten ja merkityksen 

tulkitsemisesta. Haastattelu tutkimusmenetelmänä voi kuulostaa petollisenkin 

yksinkertaiselta, ja liian vähäinen valmistautuminen voi mitätöidä haastattelujen 

tulokset. Tutkimuksen aiheeseen ja teoriapohjaan tulisi perehtyä huolella ennen 
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haastatteluja, koska syvällinen kirjallisuuteen perehtyminen auttaa rajaamaan ja 

täsmentämään tutkimusongelmaa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 11-14.) 

 

Voidaan eritellä muutamia tilanteita, jolloin haastattelupohjainen tutkimus on 

erityisen sopiva. Haastattelu voi olla optimaalinen tiedonkeruumenetelmä kun 

mahdollisten informanttien joukko on pieni. Haastattelututkimus sopii hyvin 

tilanteeseen, kun tutkimus on teoriaa rakentavaa. Tällöin tutkija tutkii asiaa, jolle 

on etukäteen vähän tai ei ollenkaan teoreettista pohjaa. Haastattelujen avulla 

tutkijan on mahdollista muodostaa syvemmät suhteet informantteihin kuin 

kirjallisten kyselyjen avulla. Tämä voi olla tarpeen, jotta saadaan rehellisiä ja 

täsmällisiä vastauksia sekä pohjaa tulevia tutkimuksia varten. (Daniels & Cannice 

2004, 186-187.) 

 

Haastatteluja voidaan ryhmitellä monen eri perusteen mukaan, ja ne voivat olla 

ryhmä- tai yksilöhaastatteluita. Tavoitteista riippuen haastattelu voidaan luokitella 

esimerkiksi terapeuttiseksi haastatteluksi tai tiedonhankintahaastatteluksi. 

Tiedonhankintahaastattelut voidaan taas jakaa käytännön haastatteluihin ja 

tutkimushaastatteluihin. Käytännön haastattelun tarkoituksena on jonkin 

käytännön ongelman melko välitön ratkaiseminen, esimerkiksi toimittajan tekemä 

haastattelu lähetystä varten. Tutkimushaastattelu taas on laajempi, ja sen tuloksia 

ongelman ratkaisemiseen voidaan käyttää vasta kun niitä on tieteellisin 

menetelmin varmennettu ja tiivistetty. Monia haastatteluja ei kuitenkaan voida 

rajata tarkasti näihin kategorioihin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 42.) 

 

Haastattelutyyppejä voidaan rakenteen mukaisesti jaotella strukturoituun, 

puolistrukturoituun ja strukturoimattomaan haastatteluun. Strukturoitua 

haastattelua voidaan kutsua myös lomakehaastatteluksi tai kyselyksi. Haastattelu 

suoritetaan lomakkeen mukaan, joten kysymysten ja väitteiden muoto sekä 

esittämisjärjestys ovat täysin ennalta määrättyjä. Strukturoidun haastattelun etuna 

on helppo toteutus ja haastattelujen nopeus, mutta toisaalta merkittävä osa tiedosta 

voi jäädä saamatta, elleivät valmiit vastausvaihtoehdot ole tarkoituksenmukaisia. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 44-45.)  
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Strukturoituun haastatteluun verrattuna toinen ääripää on strukturoimaton 

haastattelu, josta voidaan käyttää myös nimityksiä avoin haastattelu tai 

syvähaastattelu. Tällaisessa haastattelussa käytetään avoimia kysymyksiä ja se 

rakentuu pitkälti haastateltavan vastausten ja niiden syventämisen varaan. 

Lomakehaastattelun ja syvähaastattelun välimuotona on puolistrukturoitu 

haastattelu. Myös tämä haastattelumuoto voidaan määritellä monella eri tavalla, 

mutta yhteistä kaikille määrittelyille on, että kaikkia haastattelun näkökohtia ei ole 

päätetty ennalta. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 45-48.) 

 

Hirsjärvi ja Hurme (2001, 47-48) ovat kehitelleet puolistrukturoidun haastattelun 

mallin, josta he käyttävät nimitystä teemahaastattelu. Se on haastattelumuotona 

joustava ja rakentuu tiettyjen, etukäteen valmisteltujen teemojen ympärille. 

Haastattelu etenee yksityiskohtaisten kysymysten sijasta tiettyjen keskeisten 

teemojen varassa. Teemahaastattelu on lähempänä strukturoimatonta kuin 

strukturoitua haastattelua. 

 

Teemahaastattelujen vaatimasta yhdenmukaisuudesta on monia mielipiteitä. 

Tuleeko kaikille tiedonantajille esittää samat kysymykset, tuleeko kysymykset 

esittää samassa järjestyksessä ja tuleeko sanamuotojen olla samat jokaisessa 

haastattelussa. Eri tutkimuksissa yhdenmukaisuuden aste vaihtelee. 

Teemahaastattelut voivat olla lähes avoimen haastattelun tyyppisiä tai edetä 

strukturoidusti. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 77.) 

 

Tarvittavan tiedon luonne ja määrä riippuu tutkimuksen tarkoituksesta ja siitä, 

kuinka paljon aiheesta on olemassa aiempaa teoreettista pohjaa. Jos teoreettista 

pohjaa on vähän, haastattelut ovat luultavasti vähemmän strukturoituja, kun taas 

jos tutkimuksen tarkoituksena on teorian testaaminen, tutkijan tulee keskittää 

kysymyksiään huomattavasti enemmän. (Daniels & Cannice 2004, 192.) 

 

Minkään tyyppisessä haastattelussa ei voida kysyä mitä tahansa, vaan kysymysten 

pitää perustua tutkimuksen tarkoitukseen ja ongelmanasetteluun. Lomake- ja 
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teemahaastattelussa etukäteen valitut teemat ja kysymykset perustuvat 

tutkimuksen viitekehykseen eli siihen, mitä tutkittavasta ilmiöstä jo tiedetään. 

Avoin haastattelu taas on ilmiökeskeinen, eikä tutkimuksen viitekehys määrää 

haastattelun suuntaa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 77-78.)  

 

Tiedon keräämisen ja analyysin tulee kulkea tiivisti yhdessä tutkimuksen teon 

aikana. Parhaat tulokset saadaan, kun tietoa analysoidaan jo ensimmäisestä 

haastattelusta lähtien. (Ghauri 2004, 117.) 

 

2.1.3 Kysely 

 

Kysely ja haastattelu ovat hyvin samantapaisia tiedonkeruumenetelmiä, ja näiden 

keskeinen ero liittyy tiedonantajan toimintaan tiedonkeruuvaiheessa. Kyselyssä 

tiedonantaja vastaa kirjallisesti ja haastattelussa suullisesti. Yksi suurista kyselyn 

heikkouksista haastatteluun verrattuna on joustamattomuus. Haastattelijalla on 

mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä haastattelun aikana, ja kysymysten 

esittämisjärjestystä on mahdollista vaihtaa, kun taas kyselyn kohdalla kaikki 

yksityiskohdat ovat ennalta määrättyjä. Yksi postikyselyiden ongelmista on, että 

vastausprosentti saattaa jäädä alhaiseksi ja avoimet vastaukset voivat olla hyvin 

niukkoja.  Haastattelu on kuitenkin kyselyyn verrattuna kallis ja aikaa vievä 

aineistonkeruumuoto. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 75-76.) Myös postitettua 

kyselylomaketutkimusta voidaan pitää haastatteluna (Metsämuuronen 2008, 37-

38). 

 

Kansainvälisyys tuo omat erityispiirteensä haastatteluiden ja kyselyiden 

toteuttamiseen. Esimerkiksi postitettavat kyselylomakkeet ovat paljon 

ongelmallisempia kansainvälisessä kuin kotimaisessa tutkimuksessa. Ensinnäkin 

maiden postijärjestelmät eroavat, joten ulkomailta käsin on vaikea saada hankittua 

palautuskuoriin oikeanlaisia postimerkkejä. Monissa maissa postilaitos saattaa 

olla epäluotettava, eivätkä kirjeet mene perille. Joissain kulttuureissa etenkin 

johtajat eivät ole tottuneet täyttämään kyselylomakkeita, eivätkä ole 

vakuuttuneita, että heidän vastauksensa pysyvät anonyymeina. Henkilökohtaisten 
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suhteiden luominen haastattelujen avulla on erityisen tärkeää, jos informantit ovat 

epäluuloisia. (Daniels & Cannice 2004, 189.) 

 

2.1.4 Dokumentteihin perustuva tieto 

 

Tutkijan ei tarvitse aina kerätä aineistoa itse tutkimustaan varten, vaan monia 

valmiita dokumentteja voidaan käyttää aineistona. Monissa tapauksissa voisi olla 

järkevää turvautua sekundääriaineistoon sen sijaan, että keräisi kokonaan uutta. 

Tällöin aineiston keräämisestä vapautuneet resurssit voidaan käyttää 

syvällisempään tulkintaan. (Eskola & Suoranta 1998, 119.)  

 

Tutkimusaineistona käytettävä kirjallinen materiaali voidaan Eskolan (1975, 

teoksessa Tuomi & Sarajärvi 2002, 86) mukaan jakaa yksityisiin dokumentteihin 

ja joukkotiedotuksen tuotteisiin. Yksityisiä dokumentteja ovat esimerkiksi puheet, 

kirjeet, päiväkirjat, muistelmat ja sopimukset. Joukkotiedotuksen tuotteisiin taas 

lasketaan muun muassa sanoma- ja aikakauslehdet, elokuvat ja radio- sekä tv-

ohjelmat. Uusitalo (1991, teoksessa Eskola & Suoranta 1998, 119) lisää 

luokitukseen vielä kolme aineistoluokkaa: aikaisempien tutkimuksien aineistot, 

erilaiset tilastot ja organisaatioiden asiakirjat. Organisaatioiden asiakirjoja voivat 

olla esimerkiksi pöytäkirjat ja lausunnot.  

 

2.2 Harkinnanvarainen otanta 

 

Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään monesti pieneen määrään tapauksia ja 

niiden analyysista pyritään tekemään mahdollisimman perusteellinen. Aineiston 

tieteellisyyden kriteeri onkin laatu eikä määrä. Laadullisen tutkimuksen 

yhteydessä puhutaan usein myös harkinnanvaraisesta näytteestä erotukseksi 

tilastollisista otantamenetelmistä. (Eskola & Suoranta 1998, 18.) 

 

Niin laadullisessa kuin määrällisessäkin tutkimuksessa tutkija pohtii usein 

riittävää aineiston kokoa. Laadullisen tutkimuksen kohdalla tähän on vaikeampi 
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antaa vastausta. Käytettävissä olevat tutkimusresurssit ratkaisevat usein kerättävän 

aineiston koon. Tiedonantajien valinnassa korostuukin, että heidän tulee tietää 

tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon. Tiedonantajien valinnan ei tule olla 

satunnaista vaan harkittua ja kyseiseen tutkimustehtävään sopivaa. Yksi 

menetelmä on käyttää niin sanottua lumipallo-otantaa. Tutkija aloittaa yhden tai 

muutaman avainhenkilön haastatteluilla, ja saa haastateltaviltaan ehdotuksia 

uusista tiedonantajista. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 87-88.) 

 

Saturaatio eli kyllääntyminen on yksi tapa ratkaista aineiston riittävyyden 

ongelma. Saturaatiotilanteessa tiedonantajat eivät enää tuota tutkimusongelman 

kannalta mitään uutta tietoa. Joidenkin arvioiden mukaan 15 vastausta riittää 

aineiston kyllääntymiseen, mutta kyllääntymispisteet voivat vaihdella paljonkin 

eri tutkimuksissa. Saturaatio voidaan kytkeä yleistettävyyteen. Kun aineisto alkaa 

toistaa itseään, myös kohtalaisen pienestä aineistosta voidaan tehdä yleistyksiä. 

Riittävän aineiston määrään vaikuttaa merkittävästi se, halutaanko kokonaisuutta 

kuvata yhtenäisyyden vai erityispiirteiden avulla. Erityispiirteiden tutkiminen 

vaatii suuremman aineiston kuin yhtenäisyyden tutkiminen. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 89-92.) 

 

2.3 Tapaustutkimus 

 

Tapaustutkimus eli case-tutkimus ei ole metodologinen valinta, vaan 

pikemminkin tutkimuksen kohteen valinta. Case-tutkimus voi olla kvantitatiivista 

tai kvalitatiivista ja se valitaan, kun tietyn tapauksen avulla pyritään edistämään 

ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimusmuoto on hyvin joustava, eikä sido 

tutkijaa mihinkään tiettyyn lähestymistapaan. Tutkimuksessa käytetään monesti 

erityyppisiä lähdemateriaaleja, kuten haastatteluja, havaintoja ja kirjallisia 

raportteja. Elementit yhdistetään johdonmukaiseksi tulkinnaksi. (Ghauri 2004, 

109-110.) Tapaustutkimuksissa tutkittavana kohteena voi olla niin yksilö, 

ohjelma, organisaatio kuin yhteisökin (Patton 1990, 99). 
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Case-tutkimus sopii erityisen hyvin kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksiin, 

jolloin tietoa kerätään eri maiden ja kulttuurien olosuhteissa. Case-tutkimuksilla 

pystytään syventämään ymmärrystämme tutkimalla kohdetta pitkäjänteisesti 

perehtymällä niin historiatietoihin kuin nykyiseenkin tilanteeseen. Toinen 

tutkimustyypin vahvuuksista on sen kontekstuaalisuus. Case-tutkimus onkin hyvin 

käyttökelpoinen, kun tutkitaan ilmiötä, jota on vaikea irrottaa sen luonnollisesta 

yhteydestä. Case-tutkimuksella voidaan päästä niin syvälle ilmiöön, että se 

mahdollistaa myös teorian rakentamisen eikä vain sen testaamisen. Case-tutkimus 

ei liity vain kvalitatiiviseen tutkimukseen, vaan se voi olla vaikka täysin 

kvantitatiivista tutkimusta. Case-tutkimuksen valinta tutkimusmetodina riippuu 

tutkimuskysymyksestä ja -kohteista. (Ghauri 2004, 111-112.) 

 

Käsiteltäviksi tapauksiksi voidaan valita esimerkiksi sellaisia caseja, joita voidaan 

perustellusti pitää perusjoukon kannalta tyypillisinä. Toisaalta valittavat tapaukset 

voivat olla myös poikkeustapauksia, jos voidaan olettaa niistä saatavan selville 

tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia ja hyödyllisiä piirteitä. Kolmantena 

ryhmänä voidaan valita tapauksia, jotka edustavat edeltäneen käsiteanalyysin ja 

tyypittelyn mukaisia erityyppisiä tapauksia. (Olkkonen 1994, 107.) 

 

Casen valinta riippuu paljon ajallisista ja taloudellisista resursseista, joita 

tutkimukseen on käytettävissä. Lisäksi toki on tärkeää saada case-yrityksen 

suostumus tutkimuskohteena olosta. Tutkittavien casejen määrälle ei ole olemassa 

mitään tarkkoja ylä- tai alarajoja. Monessa tapauksessa yksikin on riittävästi. 

Yksittäisten tapausten tutkiminen on aiheellista, kun kyseinen case on jollakin 

tapaa kriittinen ja sen avulla halutaan selittää tai kyseenalaistaa olemassa oleva 

teoria. Useamman casen tutkimuksessa samoja asioita tutkitaan kaikissa kohteissa, 

ja näitä vertailemalla tehdään johtopäätöksiä. Tällaisesa tapauksessa on oltava 

selvää, että jokaisella casella on oma tietty tehtävänsä tutkimuksessa, eli tutkijan 

täytyy perustella kunkin casen ottaminen mukaan tutkimukseen. (Ghauri 2004, 

113-114.) 

 



 17 

Case-tutkimuksen perusedellytys on aineiston monilähteisyys, eikä tutkimusta 

tehdä vain yhden tietolähteen varassa (Kananen 2008, 84). Yksi case-tutkimusta 

määrittävistä tekijöistä on triangulaatio, eli eri metodien yhdistäminen 

tutkimuksessa. Case-tutkimuksessa on erityisen tärkeää varmistaa saatu tieto 

toisesta lähteestä ja tutkia sitä eri näkökulmista. Esimerkiksi haastateltavilta 

saatuja tietoja voidaan varmistaa yrityksen dokumenteista tai haastattelemalla 

toista yrityksen edustajaa. Molempien osapuolien (esim. myyjä ja ostaja) 

haastatteluilla saavutetaan laaja kuva tapahtumasta. Triangulaatiossa on myös 

omat ongelmansa. Joskus voi olla vaikea päätellä tietojen paikkaansapitävyyttä, 

jos eri lähteistä saadut tiedot eivät ole johdonmukaisia. Eri metodien tulokset 

voivat myös olla ristiriitaisia. Tällöin ristiriidat voidaan esimerkiksi ottaa esiin 

haastatteluissa. (Ghauri 2004, 115-116.) 

 

2.4 Aineiston käsittely 

 

Kvalitatiivinen tutkimuprosessi ei ole yhtä selkeästi eriteltävissä kuin 

kvantitatiivisen tutkimuksen kohdalla. Tutkimuksen eri vaiheet, aineistonkeruu, 

analyysi, tulkinta ja raportointi, kietoutuvat tiiviisti yhteen tutkimusprosessissa. 

Parhaimmillaan laadullisen tutkimuksen tutkimussuunnitelma elää 

tutkimushankkeen mukana. (Eskola & Suoranta 1998, 15-16.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla on toiminnassaan enemmän vapautta ja 

joustavuutta kuin määrällisessä tutkimuksessa. Tutkijalta vaaditaan myös paljon 

tutkimuksellista mielikuvitusta ja uusien menetelmällisten ratkaisujen 

kokeilemista. (Eskola & Suoranta 1998, 20.) Selkeä tutkimusmetodi kuitenkin 

tarvitaan, jotta aineistossa olevat havainnot voidaan erottaa tutkimuksen 

tuloksista. Metodi koostuu tutkijan käytännöistä tuottaa havaintoja sekä näiden 

havaintojen muokkauksen ja tulkinnan säännöistä. Ilman selkeästi määriteltyä 

metodia tutkimus muuttuu helposti tutkijan omien ennakkoluulojen todisteluksi, 

eikä aineistolle anneta mahdollisuutta osoittaa tutkijan hypoteeseja vääriksi. 

Metodin tulee myös olla sopusoinnussa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

kanssa ja sovelias vastaamaan tutkimusongelmaan. Teoreettisen viitekehyksen 
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pohjalta määräytyy se, millainen aineisto kannattaa kerätä ja millaista menetelmää 

sen analyysissa käyttää. (Alasuutari 1999, 82-83.) 

 

Aineiston analyysi jakautuu useisiin vaiheisiin. Ensin on päätettävä, mikä 

aineistossa kiinnostaa. Raportissa esiteltyjen asioiden tulee olla relevantteja 

tutkimustehtävän kannalta, eikä vain jollain muulla tasolla kiinnostavia. Tämän 

jälkeen kerätty aineisto on litteroitava sekä koodattava, eli käytävä läpi ja 

eroteltava tutkimuksen kannalta oleellinen aineisto muusta materiaalista. Aineisto 

esimerkiksi luokitellaan, teemoitellaan tai tyypitellään. Viimeisenä vaiheena 

analyysissa on yhteenvedon kirjoittaminen. Tässä vaiheessa on tärkeää päättää, 

etsitäänkö aineistosta samuutta vai erilaisuutta. Aineistosta voidaan myös hakea 

esimerkiksi toiminnan logiikkaa tai tyypillistä kertomusta. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 94-95.) 

 

Kun aineisto on kerätty esimerkiksi haastatteluin, tutkijalla on periaatteessa kaksi 

tapaa jatkaa eteenpäin. Aineisto kirjoitetaan tekstiksi eli litteroidaan tai sitä ei 

kirjoiteta tekstiksi, vaan päätelmiä ja koodaamista tehdään suoraan tallennetusta 

aineistosta, esimerkiksi nauhoilta. Aineiston litterointi on kuitenkin yleisempää. 

Litterointi on hyvin työlästä, etenkin sanasta sanaan kirjoittaminen, joten riittävää 

litteroinnin tarkkuutta kannattaa pohtia. Tarkimmillaan litteroinnissa merkitään 

muun muassa keskustelun osapuolten tauot, huokaukset ja äänenpainot. Monesti 

näin tarkkaan litterointiin ei ole kuitenkaan syytä ryhtyä, vaan aineisto voidaan 

purkaa esimerkiksi teema-alueittain, jolloin tekstiä tiivistetään jo tässä vaiheessa. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 138-141.) 

 

Teemahaastattelun teemat muodostavat eräänlaisen aineiston jäsennyksen, josta 

voidaan lähteä liikkeelle. Jos aineisto on kerätty teemahaastatteluilla, on 

teemahaastattelurunko mainio apuväline aineiston koodauksessa. 

Haastattelurungon rakentamisessa on jo käytetty apuna aiemmista tutkimuksista 

kerättyä teoreettista näkemystä ja mahdollisia omia kokemuksia. Aineiston 

koodaus on osa tulkintaa. Tutkijan vaikutus korostuu etenkin jos aineistoa 

tiivistetään tässä vaiheessa. Kvalitatiivisen aineiston koodaaminen kattavasti ja 
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aukottomasti on lähes mahdotonta, ja siksi kannattaakin pyrkiä koodaamaan 

aineisto riittävästi, täydellisyyteen pyrkiminen tuskin onnistuu. (Eskola & 

Suoranta 1998, 152-158.)  

 

Aineiston luokittelu on olennainen osa käsittelyvaihetta. Se luo pohjan, jonka 

varassa aineistoa voidaan myöhemmin tulkita ja tiivistää. Luokkien 

muodostaminen on haastava tehtävä, ja niiden perustana olevat kriteerit ovat 

yhteydessä niin tutkimustehtävään, aineiston laatuun kuin tutkijan omaan 

teoreettiseen tietämykseenkin. Aineiston luokittelussa voidaan käyttää apuna 

esimerkiksi tutkimusongelmaa ja ala-ongelmia, tutkimusmenetelmää, toisten 

tutkijoiden aikaisemmin käyttämiä luokitteluja ja teoreettisia malleja. (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 147-148.) 

 

2.5 Aineiston analyysi 

 

Usein aineiston analyysin muodot jaetaan induktiiviseen ja deduktiiviseen 

analyysiin. Tähän vaikuttaa tutkimuksessa käytetyn päättelyn logiikka. Induktio 

tarkoittaa yksittäisestä yleiseen kulkevaa päättelyä, eli yksittäisten tapausten 

avulla pyritään yleistyksiin. Koska päättelyn lähtökohta on aineisto, puhutaan 

induktiivisen päättelyn kohdalla usein myös aineistolähtöisestä analyysista. 

(Kananen 2008, 20.) Aikaisemmat havainnot, tiedot ja teoriat pyritään sulkemaan 

tutkimuksen ulkopuolelle, jotta ne eivät vaikuttaisi tuloksiin (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 97). Induktiivisen päättelyn kritiikki littyy usein tulosten yleistettävyyteen. 

Yleistäminen ei kuitenkaan kuulu laadulliseen tutkimukseen yhtä laajassa 

mielessä kuin määrälliseen tutkimukseen. (Kananen 2008, 21.) 

 

Deduktio tarkoittaa päättelyn suuntautumista yleisestä yksittäiseen, eli teorian 

pohjalta pyritään tekemään johtopäätöksiä yksittäisistä tapauksista. Tällöin 

taustalla tulee olla tutkittua tietoa ja teorioita, joihin uutta ilmiötä tai 

havaintoyksikköä pyritään liittämään. Menetelmään kuuluu olennaisesti 

hypoteesien asettaminen. (Kananen 2008, 22.) Deduktiivista eli teorialähtöistä 
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päättelyä on käytetty perinteisesti muun muassa luonnontieteissä. Tässä 

tutkimusmallissa tutkittava ilmiö määritellään jonkin jo olemassa olevan mallin 

mukaisesti. Usein deduktiivisella tutkimuksella testataan jotain aikaisempaa tietoa 

uudessa kontekstissa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 99.)  

 

Päättelyn logiikan kahtiajako induktioon ja deduktioon ei ole aina ongelmatonta. 

Abduktio on induktion ja deduktion yhdistelmä. Abduktiossa vuorottelevat teoria 

ja käytäntö. Päättely lähtee aina aineistosta, mutta ei sulje pois teorian käyttöä. 

(Kananen 2008, 23.) Abduktion kohdalla voidaan käyttää myös käsitettä 

teoriasidonnainen tutkimus. Tutkimuksessa ja analyysissa tunnistetaan 

aikaisemman tiedon vaikutus, mutta tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 98.) 

 

Eskola ja Suoranta (1998, 161) jakavat laadullisen aineiston analyysitavat 

seuraaviin luokkiin: 

- kvantitatiiviset analyysitekniikat 

- teemoittelu 

- tyypittely 

- sisällönerittely 

- diskursiiviset analyysitavat 

- keskusteluanalyysi 

 

2.5.1 Kvantitatiiviset analyysitekniikat 

 

Laadulliseen aineistoon voidaan soveltaa myös määrällistä analyysia. 

Yksinkertaisimmillaan aineiston määrällinen käsittely on tuotosten pituuksien 

laskemista ja luokittelemista erilaisten tekijöiden perusteella eri luokkiin. 

Aineistoista nousevia seikkoja voi myös eritellä tarkkoina lukuina taulukoihin. 

(Eskola & Suoranta 1998, 166.) 

 

Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimusote eroavat toisistaan huomattavasti, 

joten on järkevää valita toinen näistä pääasialliseksi tutkimusotteeksi. Jos 
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peruslähtökohta on laadullinen tutkimus, on haastatteluun tai havainnointiin 

mahdollista liittää pienimuotoinen kvantitatiivinen mittaus jostain kiinnostavasta 

seikasta. Laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen yhdistäminen on yksi tapa 

toteuttaa triangulaatiota, eli usean tiedonhankinnan tekniikan käyttöä samassa 

tutkimuksessa. Mitä useampaa tutkimusmenetelmää käyttää, sitä varmempaa 

saatu tieto on. (Metsämuuronen 2006, 134.) 

 

2.5.2 Teemoittelu 

 

Ensin tekstimassasta on pyrittävä löytämään ja sen jälkeen eroteltava 

tutkimusongelman kannalta olennaiset aiheet. Analyysia ei saa kuitenkaan jättää 

tematisoinnin nimissä syntyneeksi sitaattikokoelmaksi. Teemoittelu on 

suositeltava aineiston analysointitapa, kun tavoitteena on jonkin käytännöllisen 

ongelman ratkaiseminen. Tällöin aineistosta voidaan poimia käytännöllisen 

tutkimusongelman kannalta olennaista tietoa. Joskus kvalitatiivisen aineiston 

analysointi jätetään tematisoinnin nimissä tapahtuneeksi sitaattikokoelmaksi. 

Teemoittain järjestetyt sitaatit ovat usein mielenkiintoisia, mutta ne eivät yleensä 

osoita kovin pitkälle menevää analyysia ja johtopäätöksiä. Haastateltavien puheet 

sinällään eivät ole tutkimuksen tuloksia. (Eskola & Suoranta 1998, 176-182.) 

 

Luokittelu ja aineiston koodaaminen muodostettuihin luokkiin ei ole analyysin 

lopullinen tavoite, vaan välivaiheita analyysin rakentamisessa. Aineiston 

yhdistelyn avulla yritetään löytää luokkien esiintymisen välille joitakin 

säännönmukaisuuksia tai samankaltaisuuksia. Sama haastatteluteksti voidaan 

tulkita monin tavoin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 149-151.) 

 

2.5.3 Tyypittely 

 

Tyypittelyssä aineisto ryhmitellään tyypeiksi etsimällä smankaltaisuuksia, jolloin 

aineisto esitetään yleensä yhdistettyjen tyyppien eli eräänlaisten mallien avulla. 

Tyypittelyssä aineisto siis ryhmitellään tyypeiksi, selviksi ryhmiksi samankaltaisia 
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tarinoita. Tyypittelyn voi tehdä teemoittelun pohjalta, jolloin analyysia jatketaan 

pidemmälle rakentamalla vastauksista yleisimpiä tyyppejä. (Eskola & Suoranta 

1998, 182.)  

 

2.5.4 Sisällönerittely 

 

Perinteisesti sisällönerittelyssä kuvataan kvantitatiivisesti tekstin tai muun 

aineiston sisältöä. Analysoidaan sitä, mitä tai miten jostakin asiasta on kirjoitettu 

tai puhuttu. Mittaus tapahtuu frekvenssi- tai volyymimittauksena eli lasketaan 

esimerkiksi kuinka monta kertaa asiasta on kirjoitettu tai kuinka usein tiettyä 

termiä on käytetty. Sisällönerittelyllä tarkoitetaan kuitenkin kirjavaa joukkoa 

erilaisia tapoja luokitella ja järjestää laadullista aineistoa. (Eskola & Suoranta 

1998, 186-188.) 

 

Perusanalyysimenetelmä laadullisessa tutkimuksessa on sisällönanalyysi, joka 

voidaan ymmärtää yksittäisenä analyysimetodina tai väljänä teoreettisena 

viitekehyksenä, joka voi liittyä erilaisiin aineiston analyysikokonaisuuksiin 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 93). 

 

2.5.5 Diskursiiviset analyysitavat 

 

Diskurssianalyysi on väljä teoreettinen kehikko, jonka alla voi suorittaa 

monenlaista tutkimusta. Diskurssianalyysissa etsitään tekstin merkitysten sijasta 

sitä, miten tekstissä tuotetaan merkityksiä. Ainakin osassa diskurssianalyysin 

menetelmistä kyse on siitä että kieltä pidetään todellisuuden rakentamisena eikä 

todellisuuden kuvana. Diskurssianalyysissa tutkijan mielenkiinto kohdistuu itse 

selontekoihin, ei niistä tehtyihin tulkintoihin. Olennaista diskurssianalyysissa on, 

että diskurssia, tekstiä, tutkitaan sen itsensä takia eikä keinona tutkia esimerkiksi 

tekstin takana piileviä asenteita. Etusijalla ovat valmiit aineistot tutkijan keräämiin 

verrattuna, koska näin voidaan eliminoida tutkijan vaikutus. Tutkimuskohteena 

ovat kieli ja sen funktiot. (Eskola & Suoranta 1998, 195-200.) 



 23 

 

Diskurssianalyysissa aineistoa ei voida esimerkiksi teemoitella, koska puhuttua ei 

saa erottaa kontekstistaan. Sitaatteja on tarkasteltava siinä yhteydessä, missä ne on 

esitetty. (Eskola & Suoranta 1998, 197.) Teemahaastattelulla kerätty aineisto sopii 

kuitenkin hyvin analysoitavaksi diskurssianalyyttisin keinoin, sillä onhan tämän 

tyyppiselle aineistolle ominaista, että haastateltavat ovat tuottaneet runsaasti 

puhetta. Diskurssianalyysissa on olennaista, että tekstiä ei analysoida siksi, että 

löydettäisiin sen takana olevia asenteita. Tämä on aivan toisenlainen lähtökohta 

tutkimukselle kuin perinteisissä tutkimusmenetelmissä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

155.) 

 

2.5.6 Keskusteluanalyysi 

 

Keskusteluanalyysin avulla voidaan tutkia kaikkea inhimillistä kielenkäyttöä, ja 

sen tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään ihmisten arkitoimintaa tarkan 

kielenkäytön analyysin avulla. Kiinnostus on puheen muodoissa, kuten 

vuoronvaihdoissa, tauoissa, intonaatioissa, puheen aloituksissa ja lopetuksissa. 

Tietyt ennakkoehdot vuorovaikutuksen kulusta ohjaavat keskusteluanalyysia. 

Ensimmäinen oletus on, että vuorovaikutus on aina tietyllä tavalla organisoitunut. 

Keskustelua jäsentää se konteksti, missä se tapahtuu. Tässä kontekstissa jokainen 

puheen yksityiskohta on analyysin kannalta tärkeä. Keskeistä on suhteuttaa 

sanottu sitä edeltävään lausumaan. Keskusteluanalyysissa pitäydytään empiirisen 

aineiston analyysiin, eikä nojauduta aineiston ulkopuolelle. Keskusteluanalyysi 

perustuu teknisesti keskustelujen taltiointiin ääni- tai kuvanauhoille ja niiden 

perusteelliseen litterointiin. (Eskola & Suoranta 1998, 189-190.) 

 

Keskusteluanalyysissa kiinnostuksen kohteena ovat ne sosiaaliset tilanteet, joissa 

puhe saa aikaan toimintaa. Perinteisesti keskusteluanalyysi on kohdistunut 

arkipuheeseen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 158.) Diskurssianalyysille ja 

keskusteluanalyysille on tekstiin keskittymisen lisäksi yhteistä se, ettei niissä 

tehdä eroa kielen käytön ja todellisuuden välille (Eskola & Suoranta 1998, 162). 
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2.5.7 Faktanäkökulma  

 

Alasuutari (1999) esittelee faktanäkökulman, jonka avulla purettua 

haastattelumateriaalia usein lähestytään. Tälle näkökulmalle on tyypillistä tehdä 

selvä ero maailman ja siitä esitettyjen väitteiden välillä. Kielen ja tilanteen 

ominaisuuksia ei pidetä tärkeinä. Toinen tyypillinen piirre on se, että 

faktanäkökulman myötä käy mielekkääksi pohtia annetun informaation 

totuudenmukaisuutta tai tiedon antajan rehellisyyttä. Kolmas faktanäkökulman 

tunnusmerkki on käytännöllinen, arkiajattelun mukainen käsitys todellisuudesta, 

jonka tutkija haluaa tavoittaa. Faktanäkökulman valinnut tutkija on kiinnostunut 

tutkittavien todellisista mielipiteistä tai siitä mitä on tapahtunut. Tosiasioiden ja 

tiedon käsitys on kapea, ja se käyttää vain niitä väitteitä, joiden uskotaan 

heijastavan totuutta maailmasta. Faktanäkökulma on helppo tunnistaa, sillä siitä 

on kyse, mikäli voimme epäillä, että haastateltava tai muu lähde voi valehdella, 

harhauttaa tai olla epärehellinen. Avoimet kysymykset ovat huonoja 

faktanäkökulman kannalta, koska kaikilta haastateltavilta ei saada kerättyä samoja 

tietoja. Usein pelkkää faktanäkökulmaa sovellettaessa kysymykset ovatkin 

yksityiskohtaisia ja vastausvaihtoehdot usein valmiiksi määriteltyjä. (Alasuutari 

1999, 90-93.) 

 

Faktanäkökulmaa sovellettaessa tulee aina tavalla tai toisella ratkaista, kuinka 

luotettavia annetut tosiasiatiedot ovat ja lähdekritiikki on olennainen osa 

analyysia. Kvalitatiivista aineistoa voidaan tarkastella indikaattoreina tai 

todistuksina. Indikaattorit ovat välillisiä todisteita faktoista. Indikaattoriksi 

soveltuu erittäin hyvin esimerkiksi aineisto, joka on olemassa tutkimuksen 

tekemisestä riippumatta. Todistusnäkökulmasta lähdettä taas tarkastellaan 

todistajanlausuntona tutkittavasta asiasta. Esimerkiksi haastattelu voi tästä 

näkökulmasta olla enemmän tai vähemmän rehellinen ja objektiivinen kuvaus 

tutkittavasta tilanteesta. (Alasuutari 1999, 95-96.)  

 

Lähdekritiikissä pyritään lähdettä ja sen funktiota erittelemällä päättelemään, 

miten luotettavana saatuja tietoja voidaan pitää. Haastatteluaineiston kohdalla 
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tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että arkaluontoisia tai moraalisesti latautuneita 

asioita koskevin tietoihin on syytä suhtautua kriittisemmin, kuin neutraalimpia 

asioita koskeviin vastauksiin. Tulosten validiteetti, eli se, että muuttujat todella 

mittaavat sitä mitä niiden oletetaan mittaavan, ei ole koskaan vain tekninen 

kysymys tai ratkaistavissa yksinkertaisella laskentakaavalla. Tietojen 

luotettavuutta tulee aina arvioida kysymyskohtaisesti. Täytyy kuitenkin ottaa 

huomioon, että jonkin kysymyksenasettelun kannalta validiteetiltaan puutteellinen 

tai kelvoton lähdetieto ei suinkaan merkitse kyseisen tiedon täydellistä 

käyttökelvottomuutta. (Alasuutari 1999, 101-103.)  

 

Voidaan kuitenkin sanoa, että pelkän faktanäkökulman soveltaminen 

kvalitatiiviseen aineistoon on sen vajaakäyttöä. Suuri osa kielen rikkauteen 

sisältyvästä informaatiosta jää käyttämättä. Tekstien tutkimiseen on syytä käyttää 

myös muita menetelmiä kuin vain faktanäkökulmaa, jotta tutkijan edellytykset 

tehdä lähdekriittisiä päätelmiä faktatietojen luotettavuudesta paranevat. 

(Alasuutari 1999, 113.)  

 

2.6 Luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen piiristä löytyy monia erilaisia käsityksiä tutkimuksen 

luotettavuudesta. Usein luotettavuuskeskusteluissa nousevat esiin kysymykset 

totuudesta ja objektiivisuudesta. Laadullisen tutkimuksen objektiivisuutta 

pohdittaessa on syytä totuuskysymyksen lisäksi erottaa toisistaan havaintojen 

luotettavuus ja puolueettomuus. Puolueettomuuteen vaikuttaa se, kuinka hyvin 

tutkija pyrkii ymmärtämään tiedonantajaa itseään ja kuinka paljon tutkijan omat 

taustat ja asenteet vaikuttavat tulkintaan. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 131-133.) 

Kvalitatiivisesta tutkimuksesta on vaikeaa tai jopa mahdotonta saada täysin 

objektiivista, koska tutkijan omat kokemukset ja ennakkoasenteet vaikuttavat niin 

tutkimusasetelman luomiseen kuin tulosten tulkintaankin. Objektiivisuus 

laadullisessa tutkimuksessa syntyy tutkijan oman subjektiivisuuden 

tunnistamisesta. (Eskola & Suoranta 1998, 16-17.) 

 



 26 

Haastatteluaineiston laatuun ja luotettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Aineiston laatua voidaan parantaa jo ennakolta tekemällä hyvä ja kattava 

haastattelurunko. Haastatteluvaiheen aikana panostetaan myös siihen, että kaikki 

tekninen välineistö haastattelujen tallentamista varten on kunnossa. Aineiston 

luotettavuus riippuu sen laadusta, mutta siihen liittyy myös muita seikkoja. 

Kvantitatiivisesta tutkimusperinteestä tuttuja validiteettia ja reliabiliteettia voidaan 

yrittää soveltaa myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa, mutta niiden soveltamisessa 

on monia ongelmia laadullisen aineiston ominaisuuksista johtuen. (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 184-185.) Validiteetti mittaa, onko tutkimuksessa tutkittu sitä, mitä 

on luvattu ja reliabiliteetti mittaa tutkimustulosten toistettavuutta. Näiden 

käsitteiden käyttöä laadullisen tutkimuksen piirissä myös kritisoidaan. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 133.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tulee ottaa huomioon, että tutkijan subjektiivisuus 

vaikuttaa tutkimuksen useassa vaiheessa, esimerkiksi tutkimustehtävän 

muodostamisessa, aineiston keräämisessä ja analyysissa. Reliaabelius koskee 

pikemminkin tutkijan toimintaa kuin haastateltavien vastauksia, eli onko kaikki 

käytettävissä oleva aineisto otettu huomioon. Validiteetti voidaan määritellä 

esimerkiksi osoittamalla lähteiden luotettavuus. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 189.) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan mahdollisesti parantaa triangulaatiolla eli 

yhdistämällä eri tutkimusmenetelmiä. Triangulaation käyttö ei ole kuitenkaan 

ongelmatonta. Yksinkertaistaen triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten metodien, 

tietolähteiden tai teorioiden yhdistämistä. Tällä pyritään vähentämään tutkijan 

omien ennakkoluulojen vaikutusta tutkimustulokseen. Mitkään tutkimuksessa 

käytettävät menetelmät eivät ole neutraaleja välineitä, jotka tuottavat samat 

tulokset täysin tutkijasta ja hänen ajattelutavastaan riippumatta. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 140-141.)  
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3 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ VENÄJÄLLÄ 

 

Yrityksen toimintaan vaikuttaa aina suuri määrä yrityksen ulkopuolisia tekijöitä. 

Vaikuttavia tekijöitä on monella eri tasolla, paikallisesta aina kansainväliseen 

ulottuvuuteen asti. Kansainvälisen yrityksen on tärkeää tutustua ja oppia 

ymmärtämään niiden maiden liiketoimintaympäristöä, joissa se toimii. Vaikka 

Venäjä ja Suomi sijaitsevat maantieteellisesti lähellä toisiaan, ovat ne hyvin 

erilaisia yrityksen toimintaympäristön suhteen. 

 

Yleisesti ottaen Venäjä ei ole yritykselle helppo toimintaympäristö. 

Maailmanpankin Doing Business-luokituksessa tutkitaan vuosittain liiketoimintaa 

edistäviä ja rajoittavia määräyksiä eri maissa. Vuoden 2010 listauksessa oli 

mukana 183 maata, joista Venäjä oli vasta 120. sijalla. Venäjällä erittäin 

ongelmallisia olivat rakennuslupa-asiat sekä ulkomaankauppa. (World Bank 

2009.) Venäjä ei ole mukana keskeisissä kansainvälisissä kauppapoliittisissa 

sopimuksissa, ja talous sekä liiketoimintaympäristö ovat edelleen varsin 

epävakaita. Myös korruptio on ongelmana, kuten monissa muissakin 

luonnonvaroiltaan rikkaissa ja siirtymätalousmaissa. (Ollus 2008, 10.) 

 

Venäjällä toimivassa case-yksikössä kelirikon aikaiset liikennerajoitukset on 

koettu hankaliksi liiketoiminnan sujuvuuden kannalta. Perimmäinen syy 

rajoitusten vaikutuksiin liiketoiminnassa ei ole niinkään huono lainsäädäntö, vaan 

lakien huono täytäntöönpano. Tässä luvussa tutustutaan venäläisen 

toimintaympäristön erityispiirteistä korruptioon ja julkisen hallinnon toimintaan. 

 

3.1 Julkinen hallinto 

 
Venäjä on valtiomuodoltaan liittovaltio, Venäjän federaatio, joka koostuu 83 

federaation subjektista. Federaation subjekteihin kuuluu 21 tasavaltaa, 46 aluetta 

(oblast), 9 aluepiiriä (krai), 4 autonomista piiriä, 1 autonominen oblast ja 2 



 28 

liittokaupunkia (Moskova ja Pietari). Subjektit jakautuvat pienempiin 

paikallishallinnon yksiköihin, joiden asemaa säädellään lailla paikallishallinnon 

itsenäisyydestä. Näiden yksiköiden päätäntäoikeus koskee vain paikallisia 

kysymyksiä (Azeem 2005, 9). 

 

Viime vuosina alue- ja paikallishallinto on menettänyt päätösvaltaansa, kun sitä 

on keskitetty federaation tasolle. Suorat kuvernöörinvaalit peruutettiin vuonna 

2004, ja nyt presidentillä on oikeus nimittää alueiden kuvernöörit. Moskovan 

suhde alueita kohtaan ei ole muuttunut Medvedevin aikana. (Orttung 2009, 454.) 

 

Venäjän valtio on jaettu myös seitsemään federatiiviseen alueeseen eli 

hallintopiiriin. Jokaisella hallintopiirillä on presidentin nimittämä ja valtuuttama 

edustaja. Hän edustaa presidenttiä federaation alueilla, varmistaa että presidentin 

perustuslailliset valtaoikeudet toteutuvat ja että liittovaltiosubjektit toimivat 

federaation lakien mukaisesti. Hallintopiirit eivät ole hallinnoltaan kansallista 

tasoa alempana, vaan kuuluvat suoraan federaation hallinnon alaisuuteen toisin 

kuin liittovaltion subjektit. (Tiri 2009, 9.) 

 

Venäjän Federaation valtiovalta jaetaan kolmeen haaraan: lainsäädäntövalta, 

toimeenpanovalta ja tuomiovalta. Lainsäädäntövaltaa toteuttaa kaksikamarinen 

liittokokous, joka koostuu valtionduumasta ja liittoneuvostosta. 

Toimeenpanovallan osalta presidentillä on paljon valtaoikeuksia. (Tiri 2009, 10-

11.) Federaation subjektit järjestävät aluettaan koskevan lainsäädännön oman 

perustuslakinsa (tasavallat) tai ohjesääntöjensä (muut alueet) mukaan. 

Toimeenpanevat viranomaiset voivat olla alisteisia suoraan keskushallinnolle, 

presidentin apparaatille tai alueelliselle hallinnolle. Esimerkiksi tulliviranomaiset 

ovat keskushallinnolle alisteisia viranomaisia, ja siten riippumattomia paikallisista 

määräyksistä. (Azeem 2005, 8-9.) 

 
Yksi julkisen hallinnon tehtävistä on tasata markkinatalouden aiheuttamia 

vääristymiä. Hyvin korruptoituneessa maassa kuitenkin myös julkinen valta on 

kaupan, mikä kyseenalaistaa politiikan ja julkisen hallinnon tukitoimenpiteiden 
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tehokkuuden. (Ollus 2008, 27.) Suomessa Venäjän julkista sektoria pidetään 

tehottomana, korruptoituneena ja erittäin sekavana. Osittain käsitys johtuu siitä, 

että Suomen julkinen hallinto on kansainvälisesti vertaillen epätavallisen tehokas 

ja huonosti lahjottavissa. Venäläisessä byrokratiassa ei ole paljoa kehuttavaa, ja 

niin kansalaisten kuin yritystenkin luottamus virkamiehistön toimintaan on 

alhaista. (Solanko 2007, 12.) 

 

Julkinen valta sääntelee yritystoimintaa pikkutarkasti. Varsinainen ongelma on 

kuitenkin valikoiva toimeenpano ja keskenään ristiriitaiset ohjeistukset. Muuttuvat 

säädökset ja niiden tulkinnat, lupaprosessien hitaus ja valitusteiden puuttuminen 

synnyttävät helposti kysyntää ja tarjontaa epävirallisille maksuille, joilla voidaan 

jouduttaa asioita ja muuttaa päätöksiä. Korruptio on Venäjällä huomattava 

ongelma, kuten myös monissa muissa nopeasti kasvavissa talouksissa. (Solanko 

2007, 12-13.) Virkamiehillä ei myöskään aina ole riittävästi ymmärrystä 

yritystoiminnan tarpeista nuoressa markkinatalousmaassa ja yritysten rooli 

yhteiskunnassa voi olla hyvinkin erilainen länsimaiseen verrattuna. Yritykset 

voivat tarjota esimerkiksi tiettyjä sosiaalisia palveluja verohelpotuksia vastaan. 

(Kosonen 2008, 101.) 

 

Byrokratian ja julkisen hallinnon tehottomuuden ongelmia yritystoimintaan 

vaikuttavina tekijöinä joskus myös vähätellään. Erilaisten raporttien ja selvitysten 

tekeminen on suuri työtaakka Venäjällä toimiville yrityksille. Voidaan arvioida, 

että Venäjällä hallinnon hoitamiseen tulee varata kaksi kertaa enemmän aikaa 

kuin Suomessa. (Mäkinen 2005, 145.) 
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3.2 Korruptio 
 

Korruptio on lisääntynyt Venäjällä huomattavasti viime vuosina ja se on yksi 

maan suurimpia ongelmia. Syitä korruption lisääntymiseen ovat virkamiesten 

lisääntynyt päätösvalta sekä taloudellinen kasvu, joka on kasvattanut lahjontaan 

käytettävissä olevia rahasummia. Lisäksi suuryrityksillä on etenkin aluetasolla 

suuri vaikutusvalta hallintokoneiston toimintaan. (Solanko 2007, 13.) Presidentti 

Medvedev on ottanut korruption vähentämisen yhdeksi tärkeimmistä 

prioriteeteistaan, ja vuoden 2008 lopussa tehtiin lainsäädännöllisiä uudistuksia. 

Näillä uudistuksilla on kuitenkin hyvin vähän vaikutusta, koska ne eivät kohdistu 

korruption perimmäisiin ongelmiin, autoritaarisuuteen sekä vapaan median ja 

tehokkaiden kansalaisyhteiskuntaa valvovien ryhmittymien puuttumiseen. 

Uudesta korruptiolainsäädännöstä huolimatta Venäjän lainsäädäntö ei 

nykyisellään tarjoa kansalaisille laillisia keinoja saada tietoja julkisten virastojen 

toiminnasta. Ilman tähän tietoon pääsyä taistelu korruptiota vastaan tulee olemaan 

nimellistä. Tällä hetkellä valtion yritykset lieventää talouskriisiä kasvattavat 

lahjusten oton mahdollisuuksia entisestään, koska valtio jakaa varoja yrityksille, 

jotta ne selviäisivät veloistaan. (Orttung 2009, 446, 458.) 

 

Maailman jyrkin korruptioraja kulkee Suomen ja Venäjän välillä. Transparency 

Internationalin vuoden 2009 korruptiota mittaava indeksi sijoittaa Suomen 

maailmaan kuudenneksi vähiten korruptoituneeksi maaksi. Venäjän vastaava 

sijoitus samana vuonna oli 146., kun indeksissä oli mukana kaikkiaan 180 maata. 

Kuten huomataan kuvasta 2, Venäjän saama indeksiluku on laskenut viime 

vuosina lukuunottamatta pientä kasvua vuodelle 2009. Pisteytys oli 2,8 vuonna 

2004, mutta vuonna 2009 se oli laskenut 2,2 pisteeseen. Enimmäispistemäärä on 

10, ja esimerkiksi Suomen indeksiluku oli 8,9 vuonna 2009. (Transparency 

International 2009.)  
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Transparency International, korruptio Venäjällä v. 2004-2009
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Kuva 2. Venäjän indeksiluku vuosina 2004-2009 Transparency Internationalin korruptiota 

mittaavassa vuosittaisessa tutkimuksessa (Transparency International 2004-2009). 

 

Freedom House on riippumaton organisaatio, joka tekee laajaa tutkimusta 

demokratian tilasta siirtymätalousmaissa. Yhtenä tutkimuksen osana on 

korruption mittaaminen eri maissa. Myös heidän tutkimuksensa mukaan Venäjän 

tilanne on korruption suhteen huono, kuten kuvasta 3 huomaamme. Freedom 

Housen luokitus perustuu asteikkoon yhdestä seitsemään, missä 1 kuvaa 

demokraattisen kehityksen korkeinta astetta ja 7 alinta. Venäjän saamat pisteet 

vuonna 2009 olivat 6,25, joten korruption suhteen tilanne on maassa sama nyt 

kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Erityisesti vuosina 2003-2005 tilanne oli 

hieman valoisampi, tällöin korruptio Venäjällä luokiteltiin pistein 5,75. (Orttung 

2009, 443.)  
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Freedom House, korruptio Venäjällä v. 1999-2009
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Kuva 3. Venäjän indeksiluku vuosina 1999-2009 Freedom Housen tutkimuksen mukaan (Orttung 

2009, 443). 

 

Freedom House julkaisee vuosittain siirtymämaista demokratiaindeksin, joka 

muodostuu korruption lisäksi muun muassa median vapauteen, 

kansalaisyhteiskuntaan, hallintoon ja oikeusjärjestelmän riippumattomuuteen 

perustuvista pisteytyksistä. Venäjän demokratiaindeksi vuonna 2009 oli 6,11, eli 

hälyttävän lähellä pistemäärää seitsemän, joka kuvaa alinta mahdollista 

demokraattisen kehityksen astetta (Orttung 2009, 443). Esimerkiksi Viron 

demokratiaindeksi oli vuonna 2009 1,93 ja Ukrainan 4,39 (Molder & Pettai 2009, 

199; Prystayko & Sushko 2009, 555).  

 

Putinia on varsinkin lännessä kritisoitu paljon, mutta hänen suosionsa Venäjällä 

on vankka. Edellä kuvatut tutkimukset (Transparency International, Freedom 

House) osoittavat selvästi, että Putinin valtakaudella 2000-2008 korruptio on 

lisääntynyt Venäjällä. Indem-säätiön (Information Science for Democracy) 

tutkimuksen mukaan korruptiossa liikkuvan rahan määrä nousi Venäjällä 30 

miljardista 400 miljardiin ruplaan vuosien 2001 ja 2005 välillä (Nemtsov & Milov 

2009, 13). Kuitenkin Ulyanovskin valtionyliopiston taloustieteiden opiskelijoille 

tehdyssä tutkimuksessa vuonna 2008 vain alle 3 prosenttia vastaajista oli sitä 

mieltä, että korruptio on lisääntynyt Putinin valtakaudella. 70 prosenttia 

tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista vastasi, että korruptio on vähentynyt 

Putinin aikana. Vaikka tutkimuksen vastaajat olivatkin nuoria yliopisto-
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opiskelijoita, voi tämä tutkimustulos kuvastaa laajemminkin Venäjän kansalaisten 

ajatusmaailmaa. (Ludlum & Moskaloinov 2009.) 

 

Korruptio lisää poliittisen epävarmuuden lisäksi myös liiketoimintariskejä. 

Viranomaiset voivat pyrkiä rahastamaan vaikeuttamalla eri lupien myöntämistä, ja 

lainsäädäntöön voi saada poikkeuksia lahjusten avulla. Lahjonnan avulla myös 

kilpailijat voivat vaikeuttaa tietyn yrityksen toimintaedellytyksiä Venäjällä. 

Korkea korruptio lisää epävarmuutta ja heikentää luottamusta yhteiskunnan 

normeihin. Lähes kaikki Venäjällä toimivat suomalaisyritykset kokevat korruption 

haitaksi liiketoiminnalle ja valittavat byrokratian luomaa epävakautta. Korruptiota 

on kuitenkin hyvin vaikea kitkeä yhteiskunnasta. (Ollus 2008, 27-28.) Saattaa 

kuitenkin olla, että korruptio ja viranomaishäirintä ovat suurempi ongelma 

venäläisille kuin suomalaisille yrityksille, ja eroja on myös alueittain. Yleisesti 

pahimpana pidetään Moskovan korruptio-ongelmia. Venäjällä on ongelmana 

myös monien liiketoimintaan liittyvien järjestelmien läpinäkymättömyys, jolloin 

ongelmien syynä ei välttämättä ole korruptio, vaan vaikeus täsmentää, miten 

järjestelmä itse asiassa toimii. (Mäkinen 2005, 41, 143.) 

 

Korruptiota voi joskus olla vaikea tunnistaa ja sitä ilmenee esimerkiksi erilaisten 

lupien hankinnassa. Viranomaisista etenkin maantiepoliisi on korruptoitunut. 

Venäjän epäselvä lainsäädäntö ja sen tulkinnanvaraisuus luovat pohjaa 

korruptiolle. Lainsäädäntö saattaa olla joiltain osin niin monimutkainen, että 

käytännössä ei ole edes mahdollisuutta toimia aivan lain kirjaimen mukaan. 

(Kosonen 2008, 103-108.) 

 

Korruptiolla on vaikutuksensa myös Venäjän tiestön kuntoon. Venäjän 

tieverkosto on hyvin huonossa kunnossa ja päällystettyjä maanteitä on Venäjällä 

jopa vähemmän kuin Suomessa. Tiestön kunnostukseen kuitenkin varataan rahaa 

valtion budjetissa. Vuoden 2000 budjetissa tiemäärärahaa oli 60 miljardia ruplaa, 

ja vuonna 2006 jo 220 miljardia ruplaa. Uusia tieosuuksia valmistui vuonna 2006 

kuitenkin vain 2400 kilometriä, kun kuusi vuotta aikaisemmin niitä oli paljon 

pienemmillä määrärahoilla rakennettu 6600 kilometriä. Tiekilometrin hinta oli siis 
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noussut kymmenkertaiseksi tämän kuuden vuoden jakson aikana. Inflaatio selittää 

noususta puolet, mutta on selvää, että myös määrärahojen väärinkäytösten määrä 

on moninkertaistunut. (Nemtsov & Milov 2009, 21-23.) 
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4 VENÄJÄN TIEVERKOSTO JA KELIRIKKO 
 

Venäjällä lainsäädäntö mahdollistaa kelirikon aikaisten rajoitusten määräämisen 

autoteille. Venäjän Federaation yleisessä käytössä oleva tiestö on luokiteltu 

kolmeen erilliseen ryhmään sen valtiollisen ja alueellisen merkityksen perusteella. 

Eritasoiset tieosuudet ovat eri hallintoelinten määräysvallassa, ja näin ollen myös 

kelirikon aikaisia rajoituksia liikenteelle tulee usealta eri taholta. 

 

Tässä luvussa käsitellään tiestön luokittelun taustalla olevia perusteita, kelirikon 

aikaisiin rajoituksiin liittyvää liittovaltiollisen ja alueellisen tason lainsäädäntöä 

sekä sääntörikkomusten seuraamuksiin liittyvää lainsäädäntöä. Lakikohtien 

käännöksissä ei ole pyritty täydelliseen sanatarkkuuteen, vaan keskeisen sisällön 

välittämiseen lukijalle. 

 

4.1 Tiestön luokittelu 
 

Venäjän Federaation hallituksen asetuksella nro 209 (11.4.2006) ”Eräistä asioista, 

jotka liittyvät Venäjän Federaation autoteiden luokitteluun” liittovaltion tiet on 

ensin jaettu kahteen ryhmään sen mukaan, ovatko ne yleisessä käytössä vai eivät. 

Yleisessä käytössä olevat tiet on jaettu vielä neljään ryhmään: liittovaltiollisiin, 

alueellisiin, paikallisiin ja ei-valtiollisesti omistettuihin teihin. Tiestön luokittelu 

on esitetty kuvassa 4. Tällä luokittelulla määrätään tieosuuksien omistussuhteet 

sekä eritasoisten hallintoelinten toimivalta. Valtiollisessa omistuksessa olevia 

liittovaltion, alueellisen ja paikallisen tason teitä on Venäjällä yhteensä 1145 

tuhatta kilometriä (Rosavtodor 2009a). 
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Kuva 4. Venäjän federaation alueella sijaitsevan tiestön luokittelu. 

 

Venäjän federaation hallituksen asetuksen nro 61 (24.12.1991) ”Venäjän 

federaation autoteiden luokittelusta” mukaan yleisessä käytössä olevia 

liittovaltiollisia teitä ovat  

- tiet, jotka yhdistävät Venäjän federaation pääkaupungin naapurimaiden 

pääkaupunkeihin tai liittovaltion subjektien hallintokeskuksiin 

- kansainvälisten teiden luetteloon Venäjän federaation solmimien 

kansainvälisten sopimusten mukaisesti kuuluvat tiet  

 

Yleisessä käytössä olevia liittovaltiollisia teitä voivat olla myös  
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- yhdystiet niihin Venäjän federaation subjektien hallintokeskuksiin, joilla ei 

ole yleisessä käytössä olevan autotien muodossa yhteyttä Moskovaan, 

lähimpiin meri- ja jokisatamiin, lentokenttiin tai rautatieasemiin  

 

Liittovaltion tiet takaavat yhteydet naapurimaihin sekä yhdistävät kaikki muut tiet 

yhtenäiseksi verkostoksi. Nämä tieosuudet ovat liittovaltiollisen hallintoelimen, 

Rosavtodorin, toimivallassa. Rosavtodor on Venäjän federaation tielaitos, joka 

toimii liikenneministeriön alaisuudessa (Federal´noe dorozhnoe agentstvo 

ministerstva transporta Rossijskoi Federatsii). (Rosavtodor 2009b.) 

 

Venäjän federaation subjektien omistukseen kuuluvat ne yleisesti käytössä olevat 

autotiet, joilla on alueellista merkitystä, poislukien liittovaltiolliset tiet. 

Paikallishallinnon yksiköiden omistukseen kuuluvat autotiet, joilla on paikallista 

merkitystä, poislukien liittovaltiolliset ja alueelliset tiet.  

 

Vuoden 2007 alussa liittovaltiollisia teitä oli Venäjällä 47,3 tuhatta kilometriä, eli 

vain neljä prosenttia kaikista valtiollisesti omistetuista teistä. Kuitenkin 

liittovaltiollisilla teillä ajetaan yli 40 % tavarakuljetuksista, sekä lähes 100 % 

kansainvälisistä tavarakuljetuksista. Aluellisia teitä oli 1.1.2007 yhteensä 527,2 

tuhatta kilometriä. (Rosavtodor 2009c.) 

 

4.2 Kelirikon aikaiset rajoitukset 
 

Eritasoiset tiet kuuluvat eri hallintoelinten toimivaltaan, ja tämän takia myös 

kelirikon aikaisiin rajoituksiin liittyviä lakeja ja asetuksia säädetään usealla eri 

tasolla. Useat liittovaltiollisen ja alueellisen tason asetukset kuitenkin pohjautuvat 

samoihin Venäjän federaation lakeihin. 

 

4.2.1 Liittovaltiollinen taso 

 

Liittovaltiollisilla teillä kelirikon aikaiset liikennerajoitukset otettiin uudelleen 

käyttöön muutaman vuoden tauon jälkeen vuonna 2008. Liittovaltion tielaitoksen, 
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Rosavtodorin, määräyksessä nro 112 (10.12.2008) ”Tilapäisten liikennerajoitusten 

käyttöönotosta yleisessä käytössä olevilla liittovaltiollisilla teillä vuonna 2009” 

säädetään, että liikennevälineiden sallitulle akselipainolle asetetaan tilapäinen 

rajoitus aikavälillä 25.3.-25.6.2009 (kesto korkeintaan 30 päivää). Akselipainojen 

rajoitusten alku- ja loppuajankohdat sekä sallitut akselipainot tieosuuksittain 

määräytyvät alueellisten sääolosuhteiden ja teiden kantokyvyn perusteella. 

 

Rosavtodorin määräyksen perusteena olivat Venäjän federaation hallituksen 

asetus nro 144 (20.3.2006) ”Liikenteen tilapäisestä rajoittamisesta 

liittovaltiollisilla teillä” sekä Venäjän federaation liikenneministeriön määräys nro 

41 (10.4.2007) ”Liikenteen tilapäistä rajoittamista koskevan toimintatavan 

vahvistaminen yleisessä käytössä oleville liittovaltiollisille teille”. 

 

Venäjän federaation hallituksen asetuksessa nro 144 (20.3.2006) ”Liikenteen 

tilapäisestä rajoittamisesta liittovaltiollisilla teillä” määrätään federaation lain nro 

196-FZ (10.12.1995) ”Tieliikenteen turvallisuudesta” 14. pykälän 2. momentin 

täytäntöönpanosta muun muassa seuraavaa:  

1. Rajoitetaan tilapäisesti liikennettä liittovaltiollisilla autoteillä 

epäsuotuisien sääolosuhteiden aikana, jolloin tierakenteen kantokyky 

heikkenee. 

2. Venäjän federaation tielaitos päättää tilapäisistä liikennerajoituksista 

liittovaltiollisilla teillä yhdessä Venäjän federaation sisäministeriön 

kanssa. 

 

Hallituksen asetuksessa nro 144 viitataan Venäjän federaation lain nro 196-FZ 

(10.12.1995) ”Tieliikenteen turvallisuudesta” 14. pykälään. Kyseisessä pykälässä 

säädetään seuraavaa: 

Liikenteen rajoittaminen tai keskeyttäminen autoteillä. 

1. Liikenteen tilapäisestä rajoittamisesta tai keskeyttämisestä autoteillä voivat 

tieliikenteen turvallisuuden takaamiseksi päättää tähän valtuutetut 

liittovaltion, Venäjän federaation subjektien tai paikallisen itsehallinnon 

toimeenpanoelinten virkamiehet toimivaltuuksiensa rajoissa. 
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2. Perusteet liikenteen tilapäiselle rajoittamiselle määritellään Venäjän 

federaation ja Venäjän federaation subjektien laeilla ja muilla 

normatiivisilla päätöksillä, jotka koskevat tieliikenteen turvallisuutta. 

 

Federaation tielaitoksen Rosavtodorin määräyksen toisena lainsäädännöllisenä 

perusteena on Venäjän federaation liikenneministeriön määräys nro 41 

(10.4.2007) ”Liikenteen tilapäistä rajoittamista koskevan toimintatavan 

vahvistaminen yleisessä käytössä oleville liittovaltiollisille teille”. Kyseinen 

määräys on säädetty täyttämään Venäjän federaation hallituksen asetus nro 144 

(20.3.2006) ”Liikenteen tilapäisestä rajoittamisesta liittovaltiollisilla teillä”, jota 

on käsitelty jo aiemmin tässä luvussa. Venäjän federaation liikenneministeriön 

määräyksessä nro 41 (10.4.2007) säädetään liikennerajoituksiin liittyvistä 

käytännön järjestelyistä ja vastuualueista. Määräyksen mukaisesti Rosavtodor 

tiedottaa tilapäisten liikennerajoitusten käyttöönotosta. Liittovaltion 

liikennevalvontavirasto vastaa rajoitusten valvonnasta Venäjän federaation 

sisäministeriön alaisen valtiollisen tieliikenteen turvallisuusviraston (GIBDD, 

liikennemiliisi) kanssa. 

 

Aivan kaikkea tavaraliikennettä rajoitukset eivät kuitenkaan koske. Maksuttoman 

kulkuluvan voivat saada autot, jotka kuljettavat elintarvikkeita, lääkkeitä, poltto- 

ja voiteluaineita, siemeniä, postia sekä kuormia, jotka ovat välttämättömiä 

luonnonmullistusten tai muiden poikkeustilanteiden seurausten korjaamiseksi tai 

estämiseksi. Kansainvälisiä kuormia kuljettavat autot ja matkustajia kuljettavat 

linja-autot eivät tarvitse erityistä kulkulupaa liittovaltiollisilla teillä kelirikon 

aikana. (Rossiiskaya Federatsiya Segodnya 2008.) 

 

4.2.2 Alueellinen taso 

 

Case-yksikön alueella kevään 2009 liikennerajoituksista on säädetty maaliskuun 

lopussa voimaan tulleella aluehallinnon määräyksellä ”Liikenteen tilapäisestä 

rajoittamisesta yleisessä käytössä olevilla alueellisilla teillä”. Määräys perustuu 

kahteen liittovaltion lakiin: 
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- laki nro 196-FZ, 14. pykälä (10.12.1995) ”Tieliikenteen turvallisuudesta” 

- laki nro 257-FZ, 30. pykälä (8.11.2007) ”Autoteistä ja tienkäytöstä 

Venäjän federaatiossa ja muutoksista eräisiin Venäjän federaation 

lainsäädäntötoimiin” 

 

Määräyksen tavoitteena on ollut tieliikenteen turvallisuuden takaaminen yleisessä 

käytössä olevilla alueellisilla teillä tierakenteen kantokyvyn heikentymisen vuoksi 

kevään kelirikon aikana. Kyseisen vuoden rajoitukset olivat voimassa 30.3.-

10.5.2009: 

- asfalttipäällysteisillä teillä suurin sallittu akselipaino on 5 tonnia 

- päällystämättömillä teillä suurin sallittu akselipaino on 4,5 tonnia 

- yksittäispyöräisillä kuorma-autoilla ja kaikentyyppisillä traktoreilla 

liikkuminen on kielletty päällystämättömillä teillä 

 

Rajoitukset eivät kuitenkaan koske 

- hallitusten välisten sopimusten perusteella kansainvälisiä kuljetuksia 

ajavia kulkuneuvoja 

- julkista matkustajaliikennettä 

- liikennevälineitä, jotka kuljettavat muun muassa 

o lääkeaineita tai nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita (säilyvyys alle 

kaksi kuukautta) käytettäväksi subjektin alueella 

o poltto- ja voiteluaineita alueen sisäiseen käyttöön   

o nestekaasua alueen väestön käyttöön 

o siemeniä ja lannoitteita kylvötöihin 

o kuormia poikkeustilan päättämiseksi 

o talousjätteitä 

o rakennustöissä tarvittavia kuormia 

o metsäteollisuuden tuotteita ja raaka-aineita 

- erikoisautoja, jotka on tarkoitettu tieverkoston kunnossapitoon  

- hälytysajoneuvoja 

- postiautoja 
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Merkittävänä erona edellisten vuosien rajoituksiin metsä- ja rakennusteollisuuden 

tuotteet oli luokiteltu vuonna 2009 niihin tuoteryhmiin, joita rajoitukset eivät 

koske. Näin ollen case-yksikön tuotteiden kuljetuksessa ei ollut ongelmia heidän 

oman alueensa sisällä. Muilta osin kelirikon ajaksi määrätyt painorajoitukset 

vastasivat aiempina vuosina asetettuja rajoituksia. Huomattavaa kuitenkin on, että 

vastaavia poikkeuksia teki vain harva Venäjän alueista, joten muiden subjektien 

alueellisilla teillä liikkuminen oli yhtä ongelmallista kuin edellisinäkin vuosina. 

 

Aluehallinnon määräyksen perusteena on käytetty kahta liittovaltion lakia. Lain 

nro 196-FZ (10.12.1995) ”Tieliikenteen turvallisuudesta” 14. pykälää on käsitelty 

edellisessä luvussa liittovaltiollisten teiden rajoitusten yhteydessä. Toisena 

perusteena tieliikenteen rajoittamiselle kelirikon aikana on lain nro 257-FZ 

(8.11.2007) ”Autoteistä ja tienkäytöstä Venäjän federaatiossa ja muutoksista 

eräisiin Venäjän federaation lainsäädäntötoimiin” 30. pykälä:  

1. Seuraavista syistä ajoneuvojen liikkumista autoteillä voidaan rajoittaa tai 

se voidaan keskeyttää: 

- tien kunnostuksen aikana 

- tieliikenteen turvallisuuden takaamiseksi huonojen ilmasto-

olosuhteiden vallitessa, tierakenteen kantokyvyn heikentymisen vuoksi 

ja muissa tieliikennettä vaarantavissa tapauksissa 

- muissa liittovaltion laissa määritellyissä tilanteissa  

2. Tieliikenteen tilapäinen rajoittaminen tai kieltäminen toimeenpannaan 

Venäjän federaation hallituksen valtuuttaman tahon toimesta. 

3. Ajoneuvojen liikkumista autoteillä voidaan rajoittaa tai kieltää seuraavista 

syistä: 

- uudistettaessa tai peruskorjattaessa autotietä 

- huonojen ilmasto-olosuhteiden vallitessa, autotien tai sen osien 

rakenteellisten elementtien kantokyvyn laskiessa, sekä muissa 

tapauksissa tieliikenteen turvallisuuden takaamiseksi 

- muissa liittovaltion laissa säädetyissä tapauksissa 

4. Liikenteen rajoittaminen tai kieltäminen autoteillä toteutetaan Venäjän 

federaation hallituksen asettamalla tavalla.  
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5. Päätettäessä tieliikenteen tilapäisestä rajoittamisesta tai kieltämisestä, 

tiehallinnosta vastaavan liittovaltiollisen, alueellisen tai paikallisen 

toimeenpanoelimen on huolehdittava liikenteen organisoinnista, muun 

muassa kiertoteiden järjestämisen avulla.    

6. Päätettäessä tieliikenteen tilapäisestä rajoittamisesta tai kieltämisestä, 

teiden omistaja on velvollinen tiedottamaan teiden käyttäjille tällaisten 

rajoitusten voimassaolosta ja mahdollisista kiertoteistä.   

 

Alueen maanviljelijöitä, elintarviketeollisuutta ja muita toimijoita on muistutettu 

alueellisessa lehdessä keväisistä liikennerajoituksista, ja kehotettu hoitamaan 

tarvittavat kuljetukset etukäteen, jotta liiketoiminta voisi jatkua normaalina myös 

rajoitusten aikana.  

 

Metsä- ja rakennusteollisuuden kuljetusten salliminen ilman kulkulupaa oli 

huomattavin muutos kevään 2009 kelirikon aikaisissa rajoituksissa edellisiin 

vuosiin verrattuna. Tämä päätös tuli monelle alueen toimijalle yllätyksenä, ja 

osoittaa viranomaisten halua tukea yritystoimintaa laman aikana. 

 

4.2.3 Paikallinen taso 

 

Paikallisella tasolla ei ole varsinaisesti omia määräyksiä kelirikon aikaisen 

liikenteen suhteen, vaan siellä hoidetaan pääasiassa alueellisella tasolla annettujen 

määräysten täytäntöönpanoa. Case-yksikön sijaintipaikkakunnalla paikalliset 

viranomaiset ovat monena vuonna myyneet kulkulupia kaupungin alueella 

liikkumiseen. 

 

4.3 Seuraamukset rajoitusten rikkomisesta 
 

Venäjällä maantieliikenteen yleinen painorajoitus on 38 tonnia. Tämän massan 

ylittävät kuljetukset tarvitsevat kulkuluvan ympäri vuoden. Erityiseksi kelirikon 

ajan tilanteen tekee se, että painorajoitukset ovat huomattavasti normaalia 

alhaisemmat. Federaation laissa 210-FZ (24.7.2007) ”Muutoksista Venäjän 
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Federaation lainsäädäntöön hallinnollisista rikkomuksista” on määrätty 

seuraamuksista siinä tapauksessa, että ylipainoisten kuormien kuljettamiseen 

liittyviä sääntöjä rikotaan. Samassa pykälässä säädetään myös ylimittaisten ja 

vaarallisten aineiden kuljetusten sääntörikkomusten sanktioista. (Pykälä 12.21.1. 

Ylimittaisten ja -painoisten kuormien kuljettamisen sääntörikkomukset.) 

 

Jos ylipainoisia kuormia kuljetetaan ilman erityistä lupaa, tai poiketaan luvassa 

määritellystä kulkureitistä, voidaan kuljettajalle langettaa 2000-2500 ruplan 

suuruinen sakko tai määrätä hänet ajokieltoon 4-6 kuukaudeksi. Kuljetuksesta 

vastaavalle henkilölle voidaan langettaa 15 000-20 000 ruplan suuruinen sakko, ja 

juridiselle henkilölle 400 000-500 000 ruplan sakko. 

 

Jos taas ylipainoiselle kuormalle on hankittu asianmukainen kulkulupa, mutta 

kuorman paino ylittää kulkuluvassa mainitun suurimman sallitun massan tai 

akselipainon yli 15 prosentilla, voidaan kuljettajalle määrätä 1500-2000 ruplan 

suuruinen sakko, kuljetuksesta vastaavalle henkilölle 10 000-15 000 ruplan ja 

juridiselle henkilölle 150 000-250 000 ruplan suuruinen sakko 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

Haastattelut olivat luonnollinen valinta yhdeksi tärkeimmistä 

tiedonhankintatavoista tässä diplomityössä, koska valmista tietoa kelirikon 

vaikutuksista ei juuri ollut saatavilla. Jonkin verran ajankohtaista tietoa löytyi 

esimerkiksi lehtiartikkeleista, mutta koska haluttiin perehtyä erityisesti case-

yrityksen tilanteeseen, tarvittava tieto päädyttiin hankkimaan pääosin itse. 

Tiedonhankinta tapahtui haastattelemalla paikallisia viranomaisia, yksikön 

logistiikan parissa työskentelevää henkilökuntaa sekä muiden sidosryhmien 

edustajia. 

 

5.1 Haastattelut 
 
Sähköpostikysely olisi voinut olla suhteellisen pitkän välimatkan vuoksi helpompi 

ja nopeampi vaihtoehto, mutta tällä keinolla olisi tuskin saatu yhtä kattavaa 

aineistoa kuin perinteisellä haastattelumenetelmällä kasvokkain. Lomakkeisiin on 

erittäin haastavaa laatia valmiit vastausvaihtoehdot, jotka todella tavoittavat 

vastaajan ajatusmaailman. Avoimet kysymykset taas tuottavat usein arvokasta 

lisätietoa, mutta niihin vastataan harmittavan harvoin. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena oli tuottaa konkreettista tietoa case-yksikön tulevien vuosien 

kuljetusten organisointia varten, ja mahdollisimman laajan aineiston kerääminen 

oli ehdoton edellytys tavoitteen saavuttamiselle. 

 

5.1.1 Haastattelumenetelmä 

 

Haastattelut toteutettiin pääosin venäjänkielisinä yksilöhaastatteluina case-

yrityksen toiminta-alueella sekä Pietarissa. Haastateltavat jaettiin alustavasti 

kolmeen ryhmään: viranomaiset, logistiikan parissa työskentelevät henkilöt case-

yksikössä ja muualla yhtiössä sekä yksikön käyttämien kuljetusyritysten edustajat. 

Haastattelumuotona käytettiin puolistrukturoitua haastattelua, ja jokaiselle 

kolmelle haastateltavien ryhmälle valmisteltiin hieman toisistaan poikkeavat 
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haastattelurungot. Haastattelun pääteemoja olivat viranomaisten toiminta ja 

määräykset, kelirikon aiheuttamat ongelmat, toimintatavat sekä 

tulevaisuudennäkymät. Haastattelumallissa kysymykset ja vastausvaihtoehdot 

eivät olleet tiukkaan rajattuja, joten myös tutkijalle täysin uudet näkökannat ja 

ongelmat pääsivät nousemaan esiin haastattelujen aikana. Tämän ansiosta myös 

haastattelurunko kehittyi tiedonhankintaprosessin edetessä. 

 

Kaikki haastattelut venäläisten haastateltaven kanssa käytiin venäjän kielellä. 

Todennäköisesti omalla äidinkielellä vastaaminen helpotti haastateltavien 

osallistumista sekä rohkaisi heitä laajempiin vastauksiin. Haastattelut 

nauhoitettiin, jotta aineistoon oli mahdollista palata jälkikäteen. Haastattelutilanne 

sujuu luontevammin ja nopeammin, kun haastattelijan ei tarvitse yrittää kirjata 

kaikkea oleellista ylös käsin. Haastattelujen jälkeen aineisto litteroitiin 

tutkimuksen kannalta oleellisin osin ja venäjänkielisten haastattelujen osalta 

käännettiin samalla suomeksi. Litterointi oli työlästä ja aikaa vievää, mutta 

helpotti huomattavasti muistamista ja aineiston käsittelyä. 

 

5.1.2 Haastatteluiden onnistuminen 

 

Haastateltavat jaettiin alustavasti kolmeen ryhmään (viranomaiset, case-yksikön 

työntekijät ja kuljetusyritysten edustajat), joista kaikista pyrittiin haastattelemaan 

2-3 henkilöä, ja tässä onnistuttiin hyvin. Lisäksi haastateltiin yksikön johdon 

edustajia. Tutkimuksen aikana tehdyt haastattelut on esitetty kuvassa 5. Jokaisella 

ryhmällä oli odotetusti oma näkökantansa kelirikon aiheuttamiin ongelmiin. 
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Kuva 5. Tutkimuksen aikana tehdyt haastattelut. 

 

Pääosin haastateltavat olivat motivoituneita osallistumaan tutkimukseen, koska 

toimivat ratkaisut kelirikkoaikana helpottaisivat myös heidän toimintaansa 

tulevina vuosina. Etenkin kuljetusyritysten edustajilta saatiin arvokasta tietoa 

kelirikkoajan rajoitusten täytäntöönpanosta ja käytännöistä. Molemmat 

haastatellut viranomaiset toimivat paikallisella tasolla. Alueellisen tason 

viranomaisten haastattelut olisivat olleet erittäin mielenkiintoisia tutkimuksen 

kannalta, mutta valitettavasti näiden sopiminen ei onnistunut.  

 

5.1.3 Aikataulu 

 

Tutkimuksen aikataulu suunniteltiin niin, että teoriapohjaan ja muuhun 

kirjallisuuteen jäi aikaa tutustua vuoden 2008 marraskuusta alkaen ennen 

ensimmäisiä haastatteluja maaliskuussa 2009. Haastattelut suunniteltiin 

perusteellisesti ennen niiden alkamista, mutta varauduttiin myös siihen, että 

Viranomaiset  - Paikallishallinnon varajohtaja 
- Paikallisen teiden kunnossapitoyrityksen 

varajohtaja 
 

Logistiikan parissa 
työskentelevät 
henkilöt case-
yksikössä ja 
muualla yhtiössä
 
  

- Case-yhtiö, sahateollisuusyksikkö, 
logistiikkapäällikkö 

- Case-yhtiön Venäjän tytäryhtiö, logistiikkajohtaja 
(Itä-Eurooppa) 

- Case-yksikkö: 
o logistiikkapäällikkö 
o logistiikkakehityspäällikkö 

Yksikön 
käyttämien 
kuljetusyritysten 
edustajat 

- pääjohtaja 
- pääjohtaja 
- kehitysjohtaja 

 
 

Johdon edustajat - Case-yksikkö:  
o pääjohtaja 
o varapääjohtaja 
o johtajaneuvoston puheenjohtaja 

- Case-yhtiön Venäjän tytäryhtiö, varapääjohtaja 
(Venäjän toiminnot)  
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suunnitelmia voidaan muuttaa tarpeen mukaan tutkimuksen edetessä. Ennen 

ensimmäistä haastattelumatkaa Venäjälle Suomessa tehtiin yksi koehaastattelu, 

jossa testattiin kysymysrungon toimivuutta.  

 

Tutkimuksen aikana tehtiin kaikkiaan 13 haastattelua, joista kaksi Suomessa ja 

loput Venäjällä. Haastattelut ajoittuivat vuoden 2009 maaliskuun ja kesäkuun 

väliselle ajanjaksolle. Haastatteluista kertyi runsaasti materiaalia, joka litteroitiin 

oleellisin osin ja näiden pohjalta tutkimusongelmaa analysoitiin teema-alueittain.  

 

5.2 Aineiston analysointi 
 

Haastattelujen jälkeen aineisto purettiin litteroimalla. Litterointi tehtiin ehkä 

tarpeettomankin tarkasti, lähes sanasta sanaan ja samalla kääntäen venäjäksi 

tehdyt haastattelut suomen kielelle. Litteroidun aineiston käsittelyyn sovellettiin 

teemoittelua. Teemat olivat hieman muuttuneet alkuperäisen haastattelurungon 

suunnittelusta, koska itse runko ja haastattelujen rakenne oli kehittynyt 

haastatteluprosessin edetessä. Aineisto teemoittelussa käytettiin seuraavaa 

luokittelua: 

1. Viranomaisvalvonta, sanktiot rajoitusten rikkomisesta 

2. Kulkuluvat, myöntöprosessi ja hinnat 

3. Kelirikon aikaisten painorajoitusten vaikutukset liiketoimintaan 

4. Kelirikon aikaisten painorajoitusten tarpeellisuus 

5. Taloustilanteen vaikutus, oletukset ennen ja jälkeen kevään 2009 

kelirikkokautta 

6. Vaihtoehtoiset kuljetusmuodot 

7. Ennusteet tilanteen muuttumisesta tulevaisuudessa 

 

Analyysi teemoitellusta aineistosta saattaa osittain olla pinnallista, koska 

tutkimustehtävä sisälsi oletuksen kuvailevasta ja selittävästä tutkimuksesta. Tämä 

nähtiin tarpeellisena, koska tutkittavan case-yhtiön sisällä on ollut ristiriitaisiakin 

näkemyksiä kelirikon aikana vallitsevista painorajoituksista ja niiden 

täytäntöönpanosta, sekä erityisesti todellisista kelirikon aikana aiheutuvista 
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lisäkustannuksista, kuten sakoista, epävirallisista maksuista tarkastajille ja 

virallisten kulkulupien hinnoista. Itse tekstiä ja kielen käyttöä analysoivia 

tekniikoita, kuten diskurssi- ja keskusteluanalyysia, ei tutkimuksessa käytetty. 

 

Venäjällä lainsäädäntö ja sen täytäntöönpano eroavat usein toisistaan. Kelirikon 

aikaiseen toimintaan liittyy monia moraalisesti arveluttavia piirteitä, kuten 

yleisesti tapahtuvaa ja tiedossa olevaa painorajoitusten rikkomista sekä 

epävirallisten maksujen maksamista suoraan rajoituksia valvoville tarkastajille. 

Tämän takia faktanäkökulma eli lähdekritiikki ja tiedonantajan rehellisyyden 

pohtiminen nousivat keskeisiksi asioiksi haastatteluja analysoitaessa. Työn 

alkuperäinen idea kiteytyi lain, viranomaisten tulkinnan ja todellisen tilanteen 

välisten ristiriitojen avaamiseen ja selvittämiseen. Työn empiriaosa on rakennettu 

siten, että viranomaisten tulkintaa käsittelevässä luvussa informanttien antamat 

tiedot on kerrottu totena, ja todellista tilannetta kuvaavassa luvussa yhdistellään 

lainsäädännön ja viranomaisten sekä muiden haastateltavien antamia tietoja, jotta 

saataisiin mahdollisimman objektiivinen kokonaiskuva vallitsevasta tilanteesta ja 

sen vaikutuksesta yrityksen toimintaan.  
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6 VIRALLINEN TULKINTA  
 

Tutkimusta varten haastateltiin kahta paikallisen tason viranomaista: teiden 

kunnossapitoyrityksen varajohtajaa sekä paikallishallinnon varajohtajaa. 

Paikallisten viranomaisten päätösvalta kelirikon aikaisten rajoitusten suhteen on 

pieni. Paikallishallinnolla on ainoastaan valtuus päättää rajoituksista kaupungin 

alueella. Alueellisten teiden rajoituksista ja niiden voimassaoloajoista päätetään 

alueen keskuksessa, ja paikallisesti hoidetaan vain rajoitusten täytäntöönpano ja 

valvonta. Tästä johtuen paikallisten viranomaisten on helppo piiloutua alueellisen 

hallinnon päätösten taakse ja jopa kritisoida niitä ja niiden tarpeellisuutta.  

 

Viranomaisilta saamiini tietoihin olen suhtautunut aika kriittisesti, mitä 

vahvistavat myös haastatteluissa saatujen tietojen keskinäiset ristiriidat. 

Positiivista kuitenkin oli, että paikalliset viranomaiset suostuivat vaikeuksitta 

haastatteluihin. Tässä käytettiin tosin avuksi case-yksikön suhteita. 

 

6.1 Rajoitusten perusteet ja päättäjät 
 

Painorajoitukset ovat välttämättömiä ilmasto-olosuhteiden takia, koska maan 

sulaminen vähentää teiden kantokykyä. Alueellinen tielaitos seuraa 

sääolosuhteita, ja päättää rajoitusten käyttöönotosta. Paikallisella tasolla ei 

kuitenkaan ollut tietoa siitä, minkä tekijöiden perusteella päätetään rajoitusten 

aloitus- ja lopetuspäivämäärät. Tiet suljetaan case-yksikön alueella yleensä noin 

kuukaudeksi, maaliskuun lopusta tai huhtikuun alusta alkaen toukokuun 

ensimmäiselle viikolle asti.  

 

Kukin hallinnon taso päättää rajoituksista omassa alaisuudessaan oleville teille. 

Esimerkiksi federaation teille on asetettu, että rajoitusten enimmäiskesto on 30 

vuorokautta, mutta alempien tasojen teille vastaavaa rajoitusta ei ole. Federaation 

teille painorajoitukset asetetaan kyseisen tien kunnon ja kantavuuden mukaan, 



 50 

mutta alueellisilla ja paikallisilla teillä sallittu paino on yleensä sama kaikilla 

tieosuuksilla alueen sisällä. 

 

6.2 Vaikutukset liiketoimintaan 
 

Paikalliset viranomaiset myönsivät, että tiet ovat alueella huonot, ja kelirikon 

aikaisilla painorajoituksilla pyritään pitämään tiet edes kohtalaisessa kunnossa. 

Jos tiet tehtäisiin kunnolla perustuksista alkaen, niin rajoitukset eivät olisi tarpeen. 

Monesti maapohjaisille teille on vain laitettu päälle asfaltti, ja näissä tapauksissa 

on selvää, ettei tie kestä painavia kuormia kelirikon aikana. Teiden 

kunnostamiseen ei ole ollut tarvittavia varoja pitkään aikaan, ja tiet on rakennettu 

aikana, jolloin niillä kulkevat autot olivat huomattavasti nykyistä kevyempiä. 

Tulevaisuudessa ei ole valitettavasti nähtävissä suurta muutosta parempaan teiden 

kunnossa. Teitä on remontoitu jo vuosia ainoastaan paikkaamalla kuoppia ja 

asfaltoimalla joitakin tieosuuksia. Pitkäaikainen varojen puute näkyy jo siinäkin, 

ettei paikallisella teiden kunnossapitolaitoksella edes olisi mahdollisuutta 

suurempiin kunnostustöihin, koska tarvittavaa kalustoa ei ole. 

 

Viranomaiset myös olivat yhtä mieltä siitä, että painorajoitukset vaikuttavat 

yritysten toimintaan. Rajoitukset jarruttavat toimintaa ja tuotanto laskee jyrkästi. 

Yritykset voisivat kuitenkin varautua kelirikkoaikaan etukäteen esimerkiksi 

varaamalla tarvittavia raaka-aineita, kuten ennenkin on tehty. Toisaalta 

paikallishallinnon varajohtaja piti rajoituksia jopa epäoikeutettuina, koska 

rajoituksiin johtava tilanne on estettävissä rakentamalla teiden perustukset 

kunnolla.  

 

6.3 Valvonta  
 

Rajoitusten valvonnan täytäntöönpano kuuluu paikalliselle tielaitokselle ja 

liikennemiliisille. Teille asennetaan kieltomerkit, ja lisäksi on mahdollista 

pystyttää kiinteitä valvontapisteitä, joissa autot punnitaan ja tie voidaan sulkea 

puomeilla. Case-yksikön alueella kiinteitä valvontapisteitä ei ole ollut enää pariin 
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vuoteen, vaan valvontaa hoidetaan väliaikaisten valvontapisteiden muodossa, 

joissa myös voidaan mitata auton paino. Paikallishallinnon varajohtaja kiersi 

kysymyksen mahdollisista valvontaan liittyvistä ongelmista toteamalla, että heillä 

kaikki ovat niin lainkuuliaisia kansalaisia, etteivät oikeastaan riko sääntöjä.  

 

Kaikki mahdolliset sanktiot hoidetaan ehdottomasti virallista tietä. Jos auto 

saadaan kiinni liian suuresta painosta, niin tarkastaja kirjoittaa tästä kuljettajalle 

asiakirjan neljänä kappaleena. Yksi kappale jää tarkastajalle, yksi toimitetaan 

alueelliseen tiehallintoon, yksi paikalliselle tielaitokselle ja yksi auton omistajalle. 

Tämän jälkeen alueen keskuksessa jatketaan asian käsittelyä lakimiesten 

avustuksella, ja kaikkien sanktioiden määrääminen hoidetaan oikeusistuimen 

kautta.  

 

6.4 Kulkuluvat 
 

Kulkulupien myöntämisessä oleellista on kuljetettava kuorma ja sen tärkeys 

alueen väestölle. On tiettyjä hyödykkeitä, jotka ovat elintärkeitä asukkaille, kuten 

kaasu ja elintarvikkeet. Tällaisille kuormille myönnetään kulkulupia tiettyä 

maksua vastaan, vaikka esimerkiksi kaasuautot ovat hyvin painavia. Sen sijaan 

puhtaasti kaupallisten kuormien suhteen ollaan paljon tiukempia. Luvat 

myönnetään aina kuljetusyritykselle, mutta toimittaja voi luultavasti vaikuttaa 

asiaan suhteidensa avulla. 

 

Aiemmin tiehallinnon paikallisella osastolla oli enemmän päätösvaltaa myös 

kulkulupien myöntämisessä, mutta nykyään alueellisia teitä koskevista luvista 

päättää ainoastaan tiehallinnon alueellinen toimielin. Kaupunginhallinto voi 

kuitenkin edelleen myöntää kulkulupia kaupungin alueella liikkumiseen. 
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7 TODELLINEN TILANNE 
 

Haastattelemani henkilöt eivät pääosin pitäneet kelirikon aikaisia painorajoituksia 

tarkoituksenmukaisina. Tiet ovat kyllä keväällä kelirikon aikaan paikoitellen 

hyvinkin huonossa kunnossa. Kelirikon aikaisia sakkoja ja ylipainomaksuja on 

kuitenkin kerätty jo hyvin pitkään, eivätkä tiet ole näiden seurauksena tulleet 

yhtään paremmiksi. Näkökulmia syihin rajoitusten takana on monia. Ne voidaan 

nähdä tiettyjen virkamiesten mahdollisuutena kerätä itselleen lisätuloja tai 

esimerkiksi alueellisen hallinnon toimenpiteenä teiden kunnosta huolehtimiseksi, 

jotta teistä valittaville kansalaisille voidaan osoittaa, että jotain on tehty. Kelirikon 

aikaisten painorajoitusten noudattamisen valvonta ei ole kokonaisvaltaista eikä 

oikeudenmukaista, ja virallisia sanktioita määrätään rikkomuksista kohtuullisen 

harvoin. Sen sijaan teillä annettavien lahjusten määrä kasvaa huomattavasti 

kelirikon aikana. 

 

Varsinkin metsäteiden ja muiden päällystämättömien teiden osalta ymmärretään 

kelirikon aiheuttamat ongelmat, koska niitä pitkin ajaminen on pahimpaan 

kelirikkoaikaan jo käytännössä mahdotonta. Sitä ei kuitenkaan mielletä oikeaksi 

kelirikoksi, kun luvan ajamiseen voi ostaa rahalla. Painorajoituksilla ei ole 

juurikaan vaikutusta liikenteen määriin, ja tavaraa kuljetetaan käytännössä yhtä 

paljon kuin muulloinkin. Sallittua painavammille kuljetuksille on mahdollista 

ostaa ennakkoon virallisia kulkulupia, joista saatujen tulojen tulisi korvata 

tiestölle aiheutuneita vaurioita. Viralliset kulkuluvat ovat kuitenkin hyvin kalliita 

ja niiden myöntämisprosessi vie paljon aikaa. Pääosin liikenne hoidetaan 

kuljetusyrityksen riskillä ja luottaen siihen, että teitä ei suljeta täysin ja 

mahdollisen sakon voi tarvittaessa välttää maksamalla suoraan miliisille 

epävirallisesti huomattavasti pienemmän summan. 

 

Osa haastatelluista korosti sitä, että itse lainsäädäntö kelirikon aikaisista 

painorajoituksista on hyvä, mutta sen toimeenpano on harvoin täysin 

lainmukainen. Monet ymmärtäisivät rajoituksia, jos ne säädettäisiin 

tarkoituksenmukaisesti ja niitä ylipäänsä olisi mahdollista noudattaa. Eli 



 53 

rajoitukset määrättäisiin vain tietyille tieosuuksille, joissa ne ovat ehdottoman 

tarpeellisia, eikä automaattisesti kaikille teille vuodesta, tien kunnosta ja 

lumitilanteesta riippumatta. Rajoitetuille teille pitäisi säätää kiertoreitit, joita myös 

painavampien autojen olisi mahdollista ajaa rajoitusten voimassaoloaikana.  

 

7.1 Viranomaisten toiminta 
 

Kelirikon aiheuttamissa ongelmissa korostuu venäläisen hallintojärjestelmän 

monitasoisuus ja viranomaisten toisistaan eriävät käytännöt. Liittovaltion tason 

teiden rajoituksista tiedotetaan selkeästi ja hyvissä ajoin, mutta sekä alueellisten 

että paikallisten hallintoelinten päätöksiä saadaan yleensä odottaa kelirikkokauden 

alkuun asti. Tilanne saattaa kärjistyä jopa siihen, että kuljetuksen alkaessa 

kelirikkoaika ei ollut vielä alkanut eikä siitä ollut tiedotettu, mutta auton 

lähestyessä määräpaikkaa rajoitukset ovatkin tulleet jo voimaan alueellisilla teillä, 

eikä auto pääse ajamaan perille asti. Myös valvontakäytännöt ja kulkulupien 

hinnat voivat vaihdella suuresti vuodesta toiseen, joten kuljetusyritysten ja muiden 

toimijoiden on erittäin hankala ennakoida tilannetta ja suunnitella toimintaansa 

kelirikkokautena.  

 

Rajoitukset ja etenkin niiden voimassaoloajat voivat olla hyvinkin epäloogisia. 

Federaation teillä rajoitusten voimassaoloaika on rajoitettu enimmillään 30 

päivään, kun taas alueellisilla ja paikallisilla teillä enimmäisaikoja ei ole. Tästä 

voi seurata hyvinkin absurdeja tilanteita, jolloin esimerkiksi paikkakunnan 

vieressä olevalla federaation tiellä ei vielä ole kelirikkorajoituksia, mutta 

kilometrin päässä alueellisella tiellä rajoitukset ovat jo alkaneet ja rekkaliikenne 

on täysin estetty.  

 

Tiestön kunto on Venäjällä yleisesti ottaen huono. Teiden kunnollinen 

perusparantaminen olisi yksi ratkaisu kelirikon aiheuttamiin ongelmiin, mutta 

alueilla ei ole tähän taloudellisia mahdollisuuksia. Erilaisen maaperän takia myös 

teiden rakentaminen Venäjälle on huomattavasti kalliimpaa kuin esimerkiksi 

Suomeen. Venäjällä on kuitenkin jo olemassa tarvittavia teknologioita ja 
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yrityksiä, jotka osaavat tehdä hyvälaatuisia teitä huonollekin maaperälle. Teihin ei 

ole kuitenkaan totuttu käyttämään niin paljon rahaa kuin näiden uusien 

teknologioiden käyttöönotto vaatisi, eikä ajattelemaan asiaa pitkäkantoisesti 20-30 

vuoden päähän.  

 

Venäjällä teiden kunnon arviointi on suhteellista ja tapahtuu erilaisilla kriteereillä 

moniin muihin maihin verrattuna. Case-yksikön alueella toimiva kuljetusyritys 

sekä yksikön työntekijät pitivät alueen teitä huonokuntoisina. Toki ne ovatkin 

huonossa kunnossa verrattuna esimerkiksi suomalaisiin teihin, mutta niitä 

kuitenkin remontoidaan edes jollain tavoin. Pietarilaisen kuljetusliikkeen edustaja 

sanoikin, etteivät tiet yksikön alueella ole mitenkään erityisen huonot. Niille ei 

tehdä peruskorjausta, mutta kuoppia kuitenkin korjataan vuosittain edes joillain 

tieosuuksilla, mikä sekään ei ole mahdollista kaikilla alueilla. 

 

Korruptio on tunnettu tosiasia Venäjän teillä, ja kelirikon aikana sen merkitys 

korostuu entisestään. Lahjusten ottaminen ja antaminen on lainsäädännön 

perusteella rangaistavaa, mutta silti hyvin yleistä. Suuri osa tarkastajien 

havaitsemista liian painavista kuormista päästetään ajamaan eteenpäin tietyn 

suuruista epävirallista maksua vastaan. Yritykset asetetaan kelirikkoaikana 

erityisen riippuvaisiksi paikallisesta hallinnosta, jolla on mahdollisuus 

hankaloittaa halutessaan tiettyjen yritysten toimintaa suuresti säädöksillään. 

 

Viranomaisten kanssa on yleensä ollut vaikea neuvotella minkäänlaisia 

helpotuksia tai muutoksia kelirikkoajan rajoituksiin korkeammalla tasolla. Vuosi 

2009 oli poikkeus, koska kovan työn tuloksena alueen johto saatiin ymmärtämään 

kelirikkoajan rajoitusten lieventämisen merkitys lama-aikana. Kun on hyvä 

taloudellinen tilanne ja budjetissa rahaa, viranomaiset eivät välttämättä välitä 

yritysten pyynnöistä. Yleensä helpotukset virkamiehiltä tulevat yksilötasolla 

tapauskohtaisesti, kun esimerkiksi vuorossa olevan tarkastajan sukulaisia on 

tehtaalla töissä, ja hän ymmärtää, että työt vähenevät, jos tavara ei pääse 

liikkumaan.  
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Vuoden 2009 keväänä mielenkiintoinen asia oli myös huonon taloustilanteen 

mahdolliset vaikutukset rajoituksiin. Haastattelemani suomalaiset olivat tämän 

suhteen toiveikkaita, mutta suurin osa venäläisistä ei uskonut, että vallanpitäjät 

ottaisivat huomioon muutoksia taloustilanteessa. Yksikön kohdalla taloustilanteen 

vaikutuksista ei ollut aiempia kokemuksia, koska sen toiminta-aikana ei ole ollut 

vakavia talouskriisejä. Suomessa on totuttu siihen, että julkisen hallinnon puolelta 

yritetään tukea liiketoimintaa vaikeina aikoina ja suurissa muutoksissa. Erään 

kuljetusyrityksen johtajan teorian mukaan taloustilanne vaikuttaa epäsuorasti 

vallanpitäjiin ja heidän päätöksiinsä. He voivat siis tehdä myönnytyksiä huonon 

taloustilanteen johdosta, mutta näiden syynä ei ole itse taloustilanne ja 

yritystoiminnan tukeminen, vaan pelko ihmisten reaktioista ja yhteiskunnallisesta 

kriisistä. Perimmäisistä syistä liennytyksille ei ole varmuutta, mutta tänä keväänä 

alueellinen tiehallinto tosiaan muutti rajoituksia huonon taloustilanteen johdosta, 

ja sekä rakennus- että metsäteollisuuden kuormia voitiin ajaa kyseisen alueen 

alueellisilla teillä ilman kulkulupaa.  

  

7.2 Valvonta 
 

Rajoitusten valvonta on paikallisviranomaisten, paikallisen tiehallinnon ja 

liikennemiliisin, vastuulla ja valvontakäytännöt vaihtelevat alueittain ja 

piirikunnittain. Edes alueellisella tasolla ei ole yhtenäisesti sovittua mallia 

rajoitusten valvomiselle, vaan alueen sisällä voi olla monia eri käytäntöjä.  

 

Kelirikkorajoitusten alkaessa pystytetään teille vastaavat kieltomerkit ja 

ajoneuvojen painoja seurataan erityisillä valvontapisteillä. Case-yksikön 

piirikunnassa ei ole kolmeen vuoteen ollut kiinteitä valvontapisteitä kelirikon 

aikaan, vaan valvonta on ollut ajoittaista. Aikaisemmin pystytettiin kiinteitä 

valvontapisteitä, jotka toimivat ympäri vuorokauden. Niissä oli puomit, joten 

käytännössä jokaisen auton täytyi maksaa rahaa tarkastajille. Suoranaisesti 

vanhakaan järjestelmä ei ollut sen tiukempi kuin nykyinen, mutta ainakin valvonta 

oli silloin näkyvämpää ja järjestelmällisempää. Kiinteät valvontapisteet sitovat 

kuitenkin viranomaisten rahaa ja henkilökuntaa, joten kaikilla paikkakunnilla 
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näiden järjestämiseen ei ole haluja. Nykyään vaikuttaa siltä, että valvonta on 

tiukempaa päivisin kuin öisin, ja erityisen tarkkaa valvonta on rajoitusten 

alkuvaiheessa. Vuonna 2008 oli ensimmäistä kertaa tapauksia, jolloin edes tyhjiä 

autoja ei päästetty kääntymään pois federaation tieltä yksikön suuntaan. Näin 

tiukat tarkastukset jatkuivat federaation tien risteyksissä muutaman päivän ajan.  

 

On mahdollista, että painorajoituksia valvovat viranomaiset eivät suhtaudu 

tasapuolisesti kaikkiin tielläliikkujiin. Varsinkin pienellä paikkakunnalla 

henkilökohtaisilla suhteilla voi olla suuri merkitys. Osa autoista kulkee 

valvontapisteiden läpi esteittä, koska esimerkiksi päivystävä liikennemiliisin 

tarkastaja on auton omistajan ystävä tai hyvä tuttu. Jotkut case-yksikön johdosta 

myös epäilivät, että ulkomaisen yrityksen kuormia kohtaan oltaisiin tiukempia 

kuin paikallisten yritysten tuotteita kohtaan. Kyseisen yksikön kohdalla tätä on 

kuitenkin vaikeaa arvioida, koska paikkakunnalla ei ole juuri muuta teollisuutta, 

jolla olisi merkittävässä määrin tarvetta sallittua painavammille kuljetuksille. 

Valvonnan tiukkuus voi vaihdella myös vuosittain, esimerkiksi vaihdokset 

vallanpitäjissä voivat vaikuttaa tähän. 

 

Toiminnan kelirikon aikana tekee vaikeaksi juuri valvonnan ja sen tiukkuuden 

ennakoimattomuus. Jos kaikki noudattaisivat kelirikon aikaisia painorajoituksia 

kirjaimellisesti, monien yritysten toiminta pysähtyisi. Joillain teillä tarkastajat 

noudattavat kuuliaisesti hallintoelinten määräyksiä, ja tällöin auton on mahdotonta 

ajaa ilman tarvittavaa kulkulupaa. Suurimmalla osalla teistä pääsee kuitenkin 

ajamaan rajoituksista huolimatta. Näillä teillä myös tarkastajat ymmärtävät, että 

kulkuluvan puuttuminen johtuu monesti lähinnä siitä, että sen saaminen 

tarvittavan nopeassa ajassa on mahdotonta. Voidaan myös ajatella, että valtiolle ja 

kansalle aiheutuvat vielä suuremmat tappiot jos teollisuus ja liikenne pysähtyvät 

kokonaan kelirikon ajaksi. 
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7.3 Kulkuluvat 
 

Venäjän tiehallinto myy kulkulupia kaikkina vuodenaikoina yleiset 

painorajoitukset ylittäville sekä muuten ylimittaisille kuljetuksille. Yleinen 

painorajoitus on Venäjällä 38 tonnia. Kelirikon aikaiset luvat ovat 

erikoistapauksia siinä mielessä, että sallittu paino on huomattavasti 

normaalitilannetta alempi. Yleisten painorajoitusten ylittävien kuljetusten 

kulkulupien myöntäminen on kuitenkin paremmin järjestetty kuin kelirikkoajan 

lupajärjestelmä. 

 

Kelirikon aikana liikennemäärä ei juuri pienene rajoituksista huolimatta. Sallittua 

painavammille kuljetuksille on mahdollista saada etukäteen virallisia kulkulupia, 

mutta käytännössä näitä lupia on harvoilla. Viralliset kulkuluvat ovat kalliita ja 

saattavat pahimmassa tapauksessa moninkertaistaa kuljetuksen hinnan. 

Kulkulupien maksut perustuvat siihen, että näin kuljetusyritys korvaa hallinnolle 

tiestölle aiheuttamansa vahingon. Luvista saatavat tulot ovat kuitenkin vähäisiä, 

eikä teiden kunto ole parantunut vaikka maksuja on kerätty jo monia vuosia. 

 

Haastatteluissa saadut tiedot kulkuluvien hinnoista ja niiden myöntämisprosessista 

ovat kovin vaihtelevia ja jopa ristiriitaisia. Tämä voi olla merkki siitä, että 

virallisia kulkulupia on käytössä todella vähän eikä niihin liittyvistä prosesseista 

olla välttämättä tietoisia. Toisaalta syynä ristiriitoihin voivat olla myös 

viranomaisten vaihtelevat ja epäjohdonmukaiset kulkulupiin liittyvät käytännöt. 

Rajoituksista tiedotetaan yleensä hyvin huonosti etukäteen. Oikeastaan vasta 

rajoitusten jo ollessa voimassa alkaa selvitä kyseisen vuoden käytännöt ja muun 

muassa kulkulupien hinnat. Kulkulupien myöntämisjärjestelmä on myös osittain 

korruptoitunut. 

 

Periaatteessa kulkuluvan hakemisprosessi on yksinkertainen. Tiehallintoon 

jätetään hakemus, jossa ilmoitetaan muun muassa auton tarkat tiedot, kuljetettava 

kuorma ja sen paino, kuljetuksen reitti ja päivämäärä. Kulkulupa myönnetään aina 

vain yhdelle kerralle ja oikeuttaa siis yhteen hakemuksessa tarkasti määriteltyyn 
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kuljetukseen. Jos kaikki sujuu ongelmitta ja nopeasti, luvan käsittelyyn kuluu noin 

viikko. Lisäksi lupa pitää mennä hakemaan viranomaiselta joko henkilökohtaisesti 

tai valtuutetun asiamiehen toimesta, ja toimittaa vielä kuljettajalle lähtöpäässä. 

 

Ongelmalliseksi prosessin tekee se, että alueellisten teiden kulkuluville ei ole 

olemassa selkeitä ja julkisia myöntämis- ja hinnoitteluperusteita, joten rahdin 

kuljettaja ei voi etukäteen ennakoida tiehallinnon päätöstä ja luvan hintaa. Luvan 

hinnan voi tietää vasta sitten, kun hakemus sen saamiseksi on lähetetty. Hakemus 

kuitenkin sitoo hakijaa myös hankkimaan luvan, joten jos hinta osoittautuu 

kohtuuttoman korkeaksi, hakemusta ei voi vetää takaisin. Erään kuljetusyrityksen 

johtaja kertoi lähettäneensä useita kertoja kirjeitä ja pyyntöjä laskea etukäteen 

luvan hinta tietylle kuljetukselle, mutta nämä pyynnöt ovat olleet tuloksettomia. 

Hinnoitteluperusteet tuntuvat selviävän hallinnon sisälläkin vasta aivan 

kelirikkokauden jo alkaessa, joten juurikaan etukäteen lupia ei ole mahdollista 

saada. Federaation teitä koskevien rajoitusten ja kuljetuslupakäytäntöjen 

tiedottaminen on selkeämpää kuin alueellisten ja paikallisten teiden kohdalla. 

Alueellisella tasolla epäselväksi prosessin tekee nimenomaan julkisten 

päätösperusteiden puute. 

 

Hakemuksen vastaanottamisen jälkeen se käsitellään alueellisen tiehallinnon 

komissiossa ja myöntäessään luvan komissio määrittää siitä aiheutuvat kulut 

hakijalle. Hakija voi kyseisen summan maksettuaan saada kulkuluvan. 

Kuljetusyrityksen tulee kuljetuskaluston omistajana hoitaa luvan hakeminen ja 

maksaminen, mutta käytännössä kuljetuksen tilaaja vastaa näistä kustannuksista. 

 

Kulkuluvat myönnetään aina kuljetusyritykselle. Tavaran toimittaja voi kuitenkin 

yrittää vaikuttaa lupien myöntämiseen kääntymällä alueellisen tiehallinnon 

puoleen. Periaatteessa hallinnon puoleen voi kuitenkin kääntyä kuka tahansa, ja 

pyynnön noteeraamiseen vaaditaan yleensä henkilökohtaisia suhteita. Case-

yksikön alueella aluehallinnon päätös sulkea vuonna 2009 metsäteollisuuden 

tuotteet pois kelirikkorajoitusten piiristä osoittaa kuitenkin, että hallintoelimiin 

vetoamalla on mahdollista saavuttaa myös tuloksia.  
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Kulkulupien myöntöprosessi vie valitettavan paljon aikaa, mikä tekee niiden 

hankkimisen kaikille kuljetuksille lähes mahdottomaksi. Federaation teille 

tarvittavien kulkulupien saaminen on kohtuullisen helppoa, koska näiden määrät 

ja hinnat on ilmoitettu etukäteen, ja niitä on mahdollista hakea keskitetysti koko 

maan alueelle. Useimmiten ongelmina ovat kuitenkin alueelliset tai paikalliset 

tiet, joille ei valitettavasti ole kehitetty vastaavaa keskitettyä myöntöjärjestelmää. 

Kuljetukset rajoittuvat harvoin vain yhden oblastin alueelle, joten lupaa täytyy 

hakea usealla eri paikkakunnalla sijaitsevilta viranomaisilta. 

 

Vuonna 2008 case-yksikössä haettiin kulkulupia alueelliselta tiehallinnolta 

kahden kuljetusyrityksen kautta. Toiselle myönnettiin yksi kulkulupa sille 

alueellisen tien osuudelle, jonka kautta päästään Pietariin johtavalle federaation 

tielle, ja toinen ei saanut ainuttakaan kulkulupaa. Kulkulupien hakemista 

rajoittavat suuresti niiden saamisen vaatima aika sekä korkea hinta, joten 

käytännössä ei ole edes mahdollista hakea kulkulupaa jokaiselle kuljetukselle. 

Yhtiöllä ei myöskään ole omaa kuljetuskalustoa, joten lupia täytyy hakea 

huolinta- ja kuljetusyhtiöiden kautta. Kulkulupaa varten täytyy jo noin viikkoa 

aikaisemmin olla päätettynä tarkasti kuljettava auto sekä reitti, ja tämä voi olla 

vaikeaa koska suunnittelujänne on yleensä tätä lyhyempi. Ei ole myöskään 

katsottu tarpeelliseksi nostaa kustannuksia tilaamalla kulkulupia jokaiselle autolle, 

koska autot ovat päässeet kulkemaan myös ilman lupia. Kulkulupien 

myöntöprosessi on nyt kuitenkin käyty läpi onnistuneesti edes yhden kerran. 

Tulevaisuudessa osataan jo välttää joitain luvan hakemiseen liittyviä karikoita, ja 

seuraavilla kerroilla tämä tulee luultavasti olemaan helpompaa. 

 

Haastateltavien ilmoittamat kulkulupien hinnat vaihtelevat huomattavasti. 

Kulkuluvan hintaan vaikuttavat tietysti monet asiat, kuten reitti, auton ja kuorman 

kokonaispaino sekä auton akselimäärä. Kaikki haastatteluista saamani hintatiedot 

olivat samalta alueelta. Samalle reitille kulkuluvan hinta-arviot vaihtelivat 10 000 

– 32 000 ruplan välillä vuodelle 2008. Kiinnostavaksi asian tekee se, ettei case-

yksikön kuljetuksille haastattelujen myönnetty vuoden 2008 aikana kuin yksi 
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kulkulupa kyseiselle reitille, joten kerrottujen hintojen eroavaisuuden syytä on 

vaikea päätellä. Kaikki haastatellut tosin kertoivat hinnan ulkomuistista, joten 

inhimillisen erehdyksen vaara on ollut olemassa.  

 

Kaikki haastatellut olivat yhtä mieltä siitä, ettei juuri kenelläkään ole tarvittavia 

kulkulupia. Virallisten lupien hinnat ovat niin korkeita, että yritykset ottavat 

ennemmin riskin ja luottavat mahdollisuuteen selvitä tilanteesta epävirallisten 

maksujen avulla tarpeen tullen. Nämä tien päällä perittävät maksut ovat joka 

tapauksessa huomattavasti pienempiä kuin kulkulupien hinnat. 

 

Rajoituksissa on esitetty tiettyjä tavararyhmiä, joita voidaan kuljettaa ilman 

kulkulupaa, esimerkiksi lääkkeet ja elintarvikkeet. Kaupallisille kuormille, joihin 

metsäteollisuuden tuotteetkin kuuluvat, myönnettävistä luvista ei ole mitään 

varmuutta. Tiehallinnolla on tietyt kiintiöt tieosuuksille, ja varsinkin rajoitusten 

loppuaikana kaupallisten kuormien lupia voidaan karsia, koska kiintiö alkaa olla 

jo lopussa. 

 

7.4 Sakot ja epäviralliset maksut 
 

Monet kuorma-autot kuljettavat kelirikkoaikana sallittua enemmän kuormaa. Jos 

viranomaiset huomaavat, että auto on sallittua painavampi, asia voidaan ratkaista 

kolmella tavalla. Tarkastajat voivat kirjoittaa sakon, asia voidaan hoitaa paikan 

päällä epävirallisten maksujen avulla, tai autoa ei vain päästetä jatkamaan matkaa.  

 

Kuljetusyritysten riskit rajoitusten rikkomisesta saatavista rangaistuksista nousivat 

huomattavasti vuonna 2007, jolloin Venäjän hallinnolliseen koodeksiin lisättiin 

kaksi uutta pykälää, jotka koskevat ylimittaisten (pituus, korkeus, leveys) ja 

painavien sekä vaarallisten aineiden kuljettamista ilman lupaa tai ylittäessä 

luvassa sallitut määrät. Lain uudistuessa näiden sääntöjen rikkomisesta määrättiin 

hyvin suuria sakkoja. Ylimittaisten ja painavien kuormien kuljettamisesta ilman 

tarvittavaa lupaa voidaan langettaa jopa 500 000 ruplan suuruinen sakko. 
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Nämä enimmäissakot voidaan myöntää ainoastaan juridiselle henkilölle. 

Kuljettajalle voidaan määrätä enimmillään 2500 ruplan suuruinen sakko tai 

määrätä hänet ajokieltoon 4-6 kuukaudeksi. Hallinnolliselle henkilölle, kuten 

yrityksen johtajalle tai kuljetuksesta vastaavalle henkilölle, voidaan määrätä 

15 000 ruplan suuruinen sakko. On myös määritelty tiettyjä alennuksia, jos 

ylipainoiselle kuormalle on olemassa lupa, ja luvan sallima paino ylitetään 

verrattuna tilanteeseen, jolloin liian painavalle kuormalle ei ole haettuna lupaa 

ollenkaan.   

 

Laissa on porsaanreikä, jota monet kuljetusyritykset ovat hyödyntäneet. Suuret 

yritykset ovat pilkkoneet autokantansa pieniin osiin, ja käytännössä muodostaneet 

autojen kuljettajista yksityisyrittäjiä, jolloin viranomaisilla ei ole mahdollisuutta 

määrätä suurinta mahdollista, 500 000 ruplan sakkoa. Mahdolliset sakot ovat 

tällöin huomattavasti pienempiä, mutta kuitenkin merkittäviä kun ne suhteutetaan 

kuljetusalalla yleisiin katteisiin. Jos auto menee esimerkiksi kolmen oblastin läpi, 

ja saa jokaisessa 2500 ruplan sakon, niin siitä tulee jo 7500 ruplaa. Tällaisia 

katteita ei kuljetusten hinnassa ole varsinkaan huonon taloustilanteen aikana. 

Suuret yritykset ovat yksityisyrittäjiä varovaisempia kelirikon aikaisten 

painorajoitusten suhteen, koska heitä uhkaavat sanktiot ovat suuremmat. Täytyy 

muistaa, että nämä sakot eivät kuitenkaan koske vain kelirikon aikana tehtyjä 

rikkomuksia, vaan myös Venäjällä voimassaolevia yleisiä koko- ja 

painorajoituksia, sekä määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta. 

 

Venäjällä ei ole kovin paljon kokemusta lain mahdollistamien suurien sakkojen 

täytäntöönpanosta. Erään kuljetusliikkeen edustajan mukaan tapauksia on ollut 

lain voimaantulon jälkeen muutamia, mutta näissäkin sakot on riitautettu ja 

oikeuskäsittelyn tuloksena ne on yleensä myös peruutettu. Sallitun painon 

ylityksissä oikeudelliset perusteet sakoille ovat monissa tapauksissa heikot. 

Kiinteissä valvontapisteissä olevat mittauslaitteistot ovat yleensä sertifioituja ja 

kohtalaisen tarkkoja, mutta näitä kiinteitä pisteitä ei ole kovin paljoa. Jos punnitus 

on tehty väliaikaisessa mittauspisteessä, sen tuloksien paikkaansapitävyys voidaan 

yleensä kumota oikeudessa. Mittauksen tarkkuuteen vaikuttaa sekä laitteisto että 



 62 

mittausalustan tasaisuus. Ideaalisen tasaista tienpätkää on vaikeaa löytää etenkään 

paikallisen ja alueellisen tason teistä, ja kaikki kuopat ja muut epätasaisuudet 

tiessä vaikuttavat mittaustuloksiin. Auton voidaan laskea tömähtäneen maahan 

epätasaisuuksien vuoksi kovemmalla voimalla mittauspisteessä, joten 

mittaustulosta ei voida pitää luotettavana. Tosin kiinteiden valvontapisteiden 

määrä on taas alkanut kasvaa federaation teillä, joten tulee olemaan yhä enemmän 

mittauspisteitä, joiden mittaamien tulosten kumoaminen ei onnistu oikeusteitse. 

Alueellisen ja paikallisen tason teillä sertifioituja ja tarkkoja kiinteitä 

mittauspisteitä ei kuitenkaan ole. 

 

Havaitessaan painorajoitusten rikkomuksen, tarkastaja voi antaa kuitin 

kirjoittamastaan sakosta, mutta huonoin ja valitettavan yleinen vaihtoehto on, että 

kuljettaja ei saa suorittamastaan maksusta minkäänlaista kuittia. Aiempina 

vuosina kulkulupa on ollut usein mahdollista maksaa sakon muodossa myös tien 

päällä, jolloin saman reitin myöhemmistä tarkastuksista on selvinnyt kyseistä 

kuittia näyttämällä. Haastattelemani henkilöt arvioivat tarkastajille maksettavien 

lahjusten olevan 500-1500 ruplan suuruisia. Mitään tiettyä hintaa ei ole, vaan 

tarkastaja ja kuljettaja tinkivät ja sopivat summasta keskenään. Vaaditun 

lahjuksen määrä riippuu myös tarkastuspisteessä olevien tarkastavien 

viranomaisten määrästä. Erään kuljetusliikkeen johtajan arvio oli, että jos 

tarkastupisteessä on yhden viranomaisen edustajia, sakko on enimmillään 500 

ruplaa, mutta jos pisteessä on kahden viranomaisen tarkastajia, niin sakko nousee 

700-1000 ruplaan. Tällaisessa tilanteessa joko tarkastaja voi pyytää rahaa tai 

kuljettaja tarjota sitä, ja molemmat heistä rikkovat lakia näin tehdessään. 

Lahjuksien antamisesta voi joutua jopa vankilaan. 

 

Harva haastatelluista oli edes kuullut 500 000 ruplan suuruisten sakkojen 

täytäntöönpanosta käytännön esimerkkejä. Vaikkakin riski sakkojen saamiseen on 

kohtalaisen pieni, se on kuitenkin olemassa ja sakon suuruuden johdosta kaikki 

kuljetusliikkeet eivät halua ottaa tätä riskiä. Usein kuljetusyrityksellä ei ole 

mahdollisuutta maksaa niin suurta summaa, joten käytännössä puolen miljoonan 

ruplan suuruisen sakon saaminen voi johtaa yrityksen sulkemiseen. Valtio voi 
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saada omaisuutensa pois yrityksen omaisuutta realisoimalla, mutta tähänkin kuluu 

aikaa ja varoja, joten näistä suurista sakoista tuskin kertyy valtiolle kovin suuria 

tuloja. 

  

7.5 Vaikutukset liiketoimintaan, ongelmat 
 

Autoja kulkee myös rajoitusten aikana oikeastaan sama määrä kuin muulloinkin, 

mutta epävarmuus kuljetuksen toteututumisesta suunnitelman mukaan on 

suurempi, mikä luo monenlaisia jännitteitä yrityksille. Kelirikon aikana kasvaa 

riski siitä, että tilattu ja vahvistettu auto ei saavu tehtaalle ajoissa tai 

huonoimmassa tapauksessa ei saavu ollenkaan. Saattaa myös olla, ettei auto 

lastattuna pääse ajallaan asiakkaalle. Vuonna 2008 oli ensimmäinen 

ennakkotapaus, jolloin kuljetusyritys kieltäytyi kokonaan lähettämästä autojaan 

tehtaalle rajoitusten voimassaoloaikana. Kyseisen kuljetusyrityksen johtaja kertoi, 

että he päätyivät tähän ratkaisuun, koska kyseisenä vuonna valvonta oli 

harvinaisen tiukkaa koko kelirikkoajan. 

 

Kelirikon aika ei aiheuta case-yksikössä varsinaisesti uusia tehtäviä, vaan 

kuljetusten järjestely tapahtuu kuten muulloinkin. Aika on kuitenkin monella 

tavoin rasittavampaa työntekijöille, koska riskit autojen myöhästymisistä ja 

tulematta jättämisistä kasvavat. 

 

Kelirikon aikaisia painorajoituksia asetetaan lähes koko maan laajuisesti, joten 

ongelman voisi olettaa olevan tuttu myös yksikön asiakkaille. Tehtyjen 

sopimusten mukaan kelirikko myöhästymisen syynä ei kuitenkaan poista 

toimittajan vastuuta myöhästymisestä. Asiakkaalta on otettu vastaan tilaus ja 

vahvistettu se, joten tavara tulee myös toimittaa heille ajallaan. On vaikeaa laskea 

mitä kaikkia konkreettisia tappioita yhtiölle on kelirikkoajan rajoituksista 

aiheutunut, ja pääosin tuotteet on vaikeuksista huolimatta saatu toimitettua 

ajallaan. 
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Yrityksille kuitenkin aiheutuu kelirikon johdosta myös taloudellisia tappioita. 

Mahdolliset kulkuluvat tulevat aina kuljetuksen tilaajan maksettaviksi. Myös 

Venäjän sisäiset rahtihinnat nousevat yleensä 5-10 prosenttia kelirikon ajaksi. 

Kuljetusyritykset pyrkivät näin kattamaan omat tappionsa, esimerkiksi kuljettajille 

epävirallisia maksuja varten annetuista rahoista. Nykyisen laman aikana tosin 

kuljetusyritysten on kovan kilpailun johdosta ollut vaikea siirtää kelirikosta 

aiheutuneita kuluja hintoihinsa, ja monet ovatkin olleet perimättä lisämaksuja. 

Kuljettajien on vaikea todistaa ovatko he maksaneet sakkoja ja kuinka paljon, 

koska tästä ei jää mitään dokumentteja. Yrityksen täytyy näissä tapauksissa 

luottaa vain kuljettajan sanaan. Toimittaja voi myös joutua korvaamaan 

maksettuja sakkoja kuljetusyrityksille niissä tapauksissa kun maksu on peritty 

virallista tietä ja siitä on esittää kuitti. 

 

Kelirikon aikana liikennettä ja sen sujumista on huomattavasti vaikeampi 

ennakoida, ja myöhästymisten riski kasvaa. Lahjusten avulla on mahdollisuus 

päästä eteenpäin useimmista paikoista, mutta kuljetusten täytyy kuitenkin olla 

kannattavia myös kuljetusyritykselle, joten kovin monesti matkan aikana ei 

tarkastajille voida maksaa. Yleinen käytäntö on, että kuljettajille annetaan tietty 

enimmäismäärä, yleensä 1500-2000 ruplaa, jonka he voivat käyttää matkan 

aikana, ja tätä suurempia summia työnantaja ei korvaa. Tästä johtuen autot jäävät 

välillä seisomaan vaikka rahalla voisikin päästä jatkamaan, koska eiväthän 

kuljettajat näitä halua omastakaan pussistaan maksaa. Toinen yleinen syy 

myöhästymisille kelirikkoaikana on yksinkertaisesti se, että tiet ovat todellakin 

monin paikoin huonossa kunnossa, joten autot hajoavat useammin. 

  

Vuosi 2009 oli taloustilanteen takia poikkeuksellinen myös myöhästymisten 

suhteen, koska maantiekuljetuksista oli paljon enemmän tarjontaa kuin kysyntää, 

ja autot olivat ennemminkin paria päivää aikaisemmin odottamassa lastausta kuin 

tulivat viime tipassa. Myös vara-autoja oli tarpeen tullen helppo saada, koska 

kapasiteettia oli vapaana reilusti. 
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Mahdollisuus painorajoituksiin antaa myös paikallishallinnolle mahdollisuuden 

kiristää yrityksiä. Valvovat elimet voidaan määrätä valvomaan erityisen tarkasti 

tietyn yrityksen kuormia, jolloin kyseisen yrityksen toiminta voisi käytännössä 

loppua koko kelirikon ajaksi. 

 

Osa kelirikkoajan ongelmista voi johtua myös siitä, että kuljetusyritykset 

käyttävät kelirikkoa tekosyynä auton myöhästymiselle tai tulematta jättämiselle. 

Todelliset taustalla olevat syyt voivat olla puhtaasti taloudellisia tekijöitä, 

esimerkiksi taloudellisesti kannattavamman paluukuorman saaminen federaation 

tien varresta.   

 

7.6 Tulevaisuus, taloustilanteen vaikutus 
 

Kelirikon aikaisten rajoitusten ajateltiin yleisesti jatkuvan vielä pitkään. Noin 

kymmenen vuotta oli alhaisin arvio. Rajoitukset voitaisiin poistaa, jos tiet 

saataisiin parempaan kuntoon, mutta tämä ei vaikuta realistiselta kovinkaan 

lyhyellä ajanjaksolla. Tiet eivät ole parantuneet edes silloin kun budjetissa on ollut 

rahaa, ja nykyinen talouskriisi vähentää entisestään teiden kunnostukseen 

käytettäviä varoja. Venäjällä tarvitaan paljon rahaa, jotta tiet saataisiin edes 

kohtuulliseen kuntoon. Kuitenkaan edes tarvittava lisärahoitus ei luultavasti 

poistaisi tiestön ongelmia. Tienrakennus on alana hyvin korruptoitunut ja sen 

rahan käytön läpinäkyvyys on huono, joten on suuri todennäköisyys, että 

huomattava osa tienrakennukseen määrätyistä rahoista päätyy aivan muihin 

tarkoituksiin. Tieorganisaatiot ovat käytännössä lopettaneet toimintansa Venäjällä 

viimeisen kymmenen vuoden aikana, koska rahoitusta ei ole ollut. Pelkällä 

rahoituksella ei enää voida ratkaista ongelmaa, koska tarvittavia työntekijöitä, 

kalustoa ja asiantuntijoita ei juuri ole.  

 

Painorajoituksia pidetään täysin turhina, koska ne eivät käytännössä kuitenkaan 

vähennä liikennettä teillä. Taloudellisesti ne eivät ole myöskään 

tarkoituksenmukaisia, koska hallinnon virallisesti saamat tulot kulkulupien 

myynnistä ovat kohtalaisen pieniä, eivätkä riitä millään teiden vaatimiin 
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korjauksiin. Olisi erittäin tärkeää että virkamiesten mielipiteet ja asenteet 

saataisiin muuttumaan siihen suuntaan, että he ymmärtäisivät paremmin 

infrastruktuuriin panostamisen tärkeyden, koska hyvä infrastruktuuri tukee 

tulevaisuudessa talouden kasvua. 
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8 VAIHTOEHTOISET KULJETUSMUODOT 
 

Kelirikon aikana liikenteen rajoituksia asetetaan ainoastaan maanteille, joten 

kuljettamalla tavarat jollain muulla tavoin voidaan välttää kelirikosta aiheutuvat 

ongelmat. Venäjällä on laaja ja toimiva rautatieverkosto, mikä avaa 

mahdollisuuksia vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen löytymiselle. Tosin 

rautatiekuljetuksiin liittyy myös tiettyjä ongelmia. 

 

Kelirikon aikaisia liikennerajoituksia voidaan kiertää myös järjestämällä 

välivarastointi valmiille tuotteille sellaisen federaation tien läheisyyteen, jossa 

tarpeeksi painavien tuotteiden kuljetus on mahdollista myös kelirikkoaikana. 

Kyseisissä metsäteollisuuden tuotteissa kuitenkin kuljetuksen osuus hinnasta on 

suuri jo ilman välivarastoinnin tuomia lisäkustannuksiakin, joten tämän 

vaihtoehdon kustannustehokkuutta tulee harkita tarkkaan. 

 

8.1 Kevyemmät maantiekuljetukset 
 

Kelirikon aikana maantiekuljetukset eivät ole kokonaan kiellettyjä, mutta 

painorajoitukset ovat sen verran alhaiset, että ajoneuvoyhdistelmä ei pysty 

ajamaan alueellisen ja paikallisen tason teillä laillisesti ilman lupaa edes tyhjänä. 

Kuormaa voitaisiin kuitenkin kuljettaa kevyemmillä kuorma-autoilla. Yksikön 

kohdalla tämä voisi periaatteessa olla hyväkin ratkaisu, koska heillä on asiakkaina 

useita rakennustarvikkeita myyviä vähittäiskauppaketjuja. Nämä asiakkaat eivät 

yleensä tarvitse koko rekallista kuormaa vaan heille riittäisi pienempikin määrä, 

joka pystytään kuljettamaan myös pienellä kuorma-autolla. 

 

Selvitettäessä asiaa tämä osoittautui kuitenkin käytännössä hyvin epäedulliseksi. 

Ensinnäkin pienet kuorma-autot toimivat hyvin erilaisilla markkinoilla kuin 

normaalikokoiset ja ajavat pääasiassa kaupunkien rajojen sisällä, minkä takia 

hintojen vertaileminen oli hankalaa. Pienten kuorma-autojen omistajat olivat 

valmiita ajamaan myös pitempiä matkoja, mutta halusivat saada näistä yhtä paljon 
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katetta kuin normaaleista lyhyemmistä ajoistaan, ja selvisi, että näin kuljetuksen 

hinta tulisi olemaan jopa kalliimpi pienellä kuorma-autolla kuin rekalla, vaikka 

kuljetettava tavaramäärä on paljon pienempi. Pieniä kuorma-autoja on kysyntään 

nähden tarjolla niukasti, joten niiden hinnat ovat nousseet korkealle.  

 

8.2 Rautatiekuljetukset  
 

Venäjällä on laaja ja hyvin toimiva rautatieverkosto, jota on pyritty käyttämään 

enemmän hyödyksi kuljetuksissa. Rautatiekuljetusten hinnat ovat autokuljetuksia 

helpommin ennakoitavissa, koska niissä on vähemmän vaihtelua. 

Rautatiekuljetukset voivat hyvin myös olla autokuljetuksia edullisempia 

suhteellisen lyhyelläkin matkalla. Yhtenä esteenä rautatiekuljetusten 

kehittämiselle on se, että läheskään kaikki asiakkaat eivät pysty ottamaan tavaraa 

vastaan rautateitse. Tämä vaatisi asiakkaalta omaa rautatieterminaalia tai 

esimerkiksi pistoraidetta tehtaalle tai varastolle. Rautatiekuljetukset vaativat myös 

pidemmän suunnittelujänteen kuin autokuljetukset, joten niistä ei ole vastaamaan 

äkillisiin tarpeisiin.  

 

Rautatiekuljetuspalveluita on mahdollista ostaa operaattoreilta, mutta nämä 

palvelut ovat kalliita. Suoraan Venäjän rautateiltä ostettuna palvelun laatu ja 

luotettavuus taas voivat olla hyvin huonoja, joten monesti voi olla 

tarkoituksenmukaista perustaa yritykseen esimerkiksi oma osasto hoitamaan 

rautatiekuljetuksia. Rautatiekuljetukset ovat oma tieteenalansa, jonka hoitamiseen 

vaaditaan alan asiantuntija. Ongelmana on, että harvalla pienemmällä ostajalla on 

osaamista työskennellä rautateiden kanssa sekä oma pistoraiteensa. 

 

Suurena ongelmana rautatiekuljetuksiin liittyen on ollut valmiille tuotteille 

soveliaan kuljetuskaluston puuttuminen. Nykyinen vaunukalusto vaatii 

kohtuuttomasti aikaa, työtä ja erilaisia tykötarpeita tuotteiden lastaamiseksi ja 

purkamiseksi, eivätkä kaikki asiakkaat tämänkään takia halua ottaa tavaraa 

vastaan nykyään käytössä olevissa vaunutyypeissä. Sahatavaraa voidaan lastata 

vok-vaunuun, joka on päältä avoin ja jonka seinät ovat umpinaiset. Päältä lastaus 
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vaunuun on hankalaa, ja lisäksi kuljetettava tavara on säälle alttiina. Suomessa on 

käytössä hyvin sahatavaralle ja monille muillekin tuotteille soveltuva 

vaunutyyppi, ja vastaavaa kalustoa on yritetty saada myös Venäjälle. 

 

Oikeanlaista kalustoa on yritetty järjestää Venäjälle jo usean vuoden ajan. Uuden 

vaunutyypin kehittelyyn kuuluu monia osa-alueita, joten se vie paljon aikaa. 

Vaunun prototyyppi täytyy valmistaa, tehdä investointisuunnitelma, suunnitella 

vaunujen ohjaus ja hallinnointi sekä hankkia tarvittavat sertifikaatit ja 

mallinumerot niin Suomessa kuin Venäjälläkin. Suomessa tehtävät vastaavat 

vaunut ovat teknisesti erittäin hyviä, mutta myös kalliita. Ukrainalaisten tehtaiden 

kanssa on kehitetty vaunua, jota olisi halvempi valmistaa edullisempien raaka-

aineiden johdosta. Prosessia on hidastanut osaltaan yhteistyökumppanien 

verrattain hidas toiminta, sekä erityisesti laman aiheuttamat vaikeudet 

prototyyppiä valmistavalla tehtaalla. Oikeanlaisen kaluston saaminen rautateille ei 

kuitenkaan ratkaisisi kaikkia kuljetusongelmia kelirikon aikana, koska silti 

kaikilla asiakkailla ei olisi mahdollista ottaa tavaraa vastaan rautateitse. 

Esimerkiksi Venäjän sisäisillä markkinoilla tehtaan suuria asiakkaita ovat DIY-

ketjut, joilla ei ole mahdollisuutta ottaa tavaraa vastaan rautateitse. 

 

Monikäyttöiset junanvaunut tai sivulta aukeavat kontit voisivat kuitenkin toimia 

hätäratkaisuna kelirikon ajan kuljetusongelmiin. Rautatiekuljetusten käyttö pitää 

olla suunniteltuna ja tilattuna jo useita viikkoja etukäteen, joten tämä ajallinen 

viive vaikeuttaa rautatiekuljetusten käyttöä hätävarana. Konttikuljetusten 

yleistyminen rautateillä vähentäisi oikeanlaisen kaluston puuttumisen aiheuttamia 

ongelmia. Kontteihin ei ole kuitenkaan kuljetusmuotona vielä totuttu, eikä 

asiakkailla usein ole tarvittavaa kalustoa kontin nostamiseksi pois vaunualustalta 

ja sen purkamiseksi. Sivusta aukeavien konttien yleistyminen voisi myös auttaa 

asiaa. Tällaisten konttien käyttö Venäjällä vaatii tiettyjä lupia, mutta tämä pitkä 

byrokraattinen prosessi on case-yhtiön toimesta jo käytännössä käyty läpi. 

 

Kappaletavaran kuljettamisessa rautateitse on saavutettu vain vähän edistystä 

viime vuosina, mutta sen sijaan konttikuljetusten toimivuus on parantunut 
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huomattavasti ja täten helpottanut tehtaan toimintaa myös kelirikkoaikana. 

Tehtaalla on nyt päästy toimiviin kokojunakuljetuksiin, jolloin tehtaalle saapuu 

täysi juna konttikuljetusvaunuja, jotka lastataan ja lähetetään takaisin Pietariin 

laivattaviksi eteenpäin. Yksittäisten vaunujen liikuttelu on kohtalaisen hidasta ja 

ne voivat jäädä seisomaan ratapihoille useaksi päiväksi, mutta kokonaisen junan 

liikkeet ovat huomattavasti nopeampia. Kontin kierto on nopeutunut 

kaksinkertaiseksi, kun yksittäisten vaunujen lähettämisestä on siirrytty 

kokojunakuljetuksiin. Kokojunakuljetukset ovat myös yksittäisiä vaunulähetyksiä 

edullisempia, mutta edellytyksenä niiden toimimiselle ovat tarpeeksi suuret 

kuljetusmäärät. Yksi juna kuljettaa kerrallaan noin 60 konttia. Konttien 

rautatiekuljetukset ovat osaltaan helpottaneet myös perinteisiä ongelmia 

kuljetusten järjestelyissä ennen vuodenvaihdetta, jolloin Suomesta on ollut 

Moskovaan niin paljon ajoja rekoille, että läheskään kaikki eivät ole halunneet 

lähteä hakemaan paluukuormaa federaation tien sivusta vaan ovat ennemmin 

ajaneet suoraan tyhjänä takaisin Suomeen hakemaan uutta kuormaa. Nykyään 

yksikön konttikuljetuksista ainoastaan kaikkein kiireellisimmät ajetaan 

maantiekuljetuksina. Rautatiekuljetukset mahdollistavat myös sen, että kontteihin 

pystytään lastaamaan mahdollisimman suuri määrä tavaraa. Rautateillä 

konttikuljetusten painoa rajoittaa ainoastaan konttien yleinen kantavuus.    

 

8.3 Välivarastointiterminaali 
 

Case-yrityksessä on käyty keskusteluja ja tehty alustavia suunnitelmia 

mahdollisen terminaalin perustamisesta M10-tien (Moskova-Pietari-tie) 

läheisyyteen. Ongelmana kuitenkin on, että kuljetuskustannusten osuus tehtaan 

tuotteiden hinnasta on jo nyt kohtalaisen korkea. Kaikki välivarastointiin liittyvät 

kulut korottaisivat logistiikan osuutta entisestään. Välivarastoinnissa kuluja tulisi 

itse varastoinnista, tavaran purkamisesta, uudelleen lastauksesta ja korkeammasta 

kuljetuksen hinnasta, koska kuljetettava matka on jaettu kahteen osuuteen. 

Välivarastoinnin aiheuttamia kuluja pystyttäisiin tuskin siirtämään tuotteen 

hintaan, joten ylimääräiset kulut alentaisivat tuotteen katetta. Case-yksikön 

tapauksessa haasteena on myös se, että tehtaan tuotevalikoima on laaja. 
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Terminaalissa jouduttaisiin pitämään suurta määrää tuotteita, ja silti ei olisi 

takuuta, että siellä olisi saatavilla kaikkia asiakkaan tilaamia tavaroita. Tavarat 

kerättäisiin varastoon maaliskuun loppuun mennessä, ja toimitettaisiin sieltä 

asiakkaille kelirikon aikana.  

 

On kyseenalaista, vastaisivatko terminaalin käytöstä aiheutuvat kulut siitä 

syntyvää hyötyä. Jos tarpeisiin sopivaa varastotilaa ei löydy väliaikaisesti 

vuokrattavaksi, on tietysti taloudellisesti kannattamatonta rakentaa sitä vain 

kelirikkoajan ongelmia ajatellen. Yhtiössä on ollut jo aika pitkälläkin 

suunnitelmia rakentaa terminaali muita tuoteryhmiä varten, ja siinä olisi 

mahdollista varastoida myös sahatavaraa kelirikkoajan tarpeisiin. Välivarastointi 

on hyvin kallista kaikkine kuluineen, ja ensisijaisesti logistiikka tulisi pyrkiä 

hoitamaan tehokkaasti ilman sitä. 

 

Sopivan terminaalin löytämistä rajoittaa se, että monella operaattorilla ei ole 

tarvittavaa kalustoa sahatavarapakettien kanssa työskentelyyn. Paketit ovat pitkiä 

ja painavia, ja monesti ne täytyy lastata autoon takaa. Haasteena case-yksikön 

tuotteiden kanssa on siis se, että tuote itsessään ei ole kovin kallista, mutta se on 

erikoislaatuista uudelleenlastauksen kannalta. Ideaalista olisi, että tilauksen koko 

olisi vähintään yhden rekkalastin verran. Palvelua DIY-ketjuille pyritään toki 

parantamaan tarpeen mukaan, mutta täytyy ymmärtää, että jos syntyviä 

lisäkustannuksia ei saada siirrettyä tuotteen hintaan, niin tälle tehokkuudelle on 

tietty katto. Terminaalin perustaminen nostaisi palvelun tasoa, mutta sen täytyy 

olla myös taloudellisesti kannattavaa. 

 

Terminaaliin tavara voitaisiin toimittaa joko rautateitse tai ennen 

kelirikkorajoitusten voimaantuloa autokuljetuksin. Rautatiekuljetuksia 

käytettäessä kaikkia tuotteita ei olisi välttämätöntä kuljettaa terminaaliin ennen 

kelirikkokauden alkua. Näin tehtaalla ei tulisi keväisin niin voimakkaita 

tuotantomäärien vaihteluita kuin tilanteessa, jossa kaikki kelirikon aikana Venäjän 

sisäisiin toimituksiin tarvittavat tuotteet kuljetettaisiin välivarastointiterminaaliin 

jo ennen kelirikkokauden alkua.  
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Kelirikon ajan ongelmat ovat tulleet ajankohtaisemmiksi, kun toimitukset DIY-

ketjuihin ovat kasvaneet, koska nämä vähittäiskauppaketjut vaativat täsmällisiä ja 

nopeita toimitusaikoja. Välivarastointiterminaalien perustaminen tiettyjen suurten 

kaupunkien läheisyyteen mahdollistaisi nopeammat toimitusajat, pienemmät 

tilauserät ja paremman toimitusvarmuuden, joten ketjuille tarjottavaa palvelua 

voitaisiin parantaa. Käytännössä tehtaalta asti on ongelmallista toimittaa pieniä 

eriä kerrallaan, koska tällöin rekalla jouduttaisiin toimittamaan samasta kuormasta 

eriä moneen eri osoitteeseen. Paremman taloustilanteen aikana ongelmana on 

usein ollut myös rekkojen saatavuus etenkin Moskovan suuntaan, kun liikenne 

Suomen ja Moskovan välillä on ollut vilkasta. Terminaalin avulla voitaisiin 

vähentää tätä jännitettä, jos tavarat olisi mahdollista toimittaa varastoon myös 

rautateitse. Vastaavaa pienimuotoista terminaalia on jo kokeiltu Suomen tehtailta 

DIY-ketjuihin toimitettavien tavaroiden varastoimiseksi Venäjällä. Vielä tällä 

hetkellä DIY-ketjujen vaatima palvelun taso poikkeaa esimerkiksi Länsi-

Euroopan vastaavista käytännöistä, mutta suuntaus nopeampiin toimitusaikoihin 

ja pienempiin tilauseriin on nähtävissä. 

 

Yhtiöllä on suunnitelmissa siirtää vähitellen Suomesta Venäjän vientiin menevien 

tavaroiden varastoja Suomesta Venäjälle. Ensiaskeleena Pietariin avattiin syksyllä 

2009 terminaali muita tuoteryhmiä varten, ja tätä voidaan käyttää myös 

sahatavaran varastoimiseen kelirikkoaikana ja kauppaketjuille toimitettavaa 

tavaraa varten. Myös Moskovan lähistölle on suunnitteilla varasto lähivuosina. 

 

Yhtiön sisällä on tehty tarkkoja laskelmia siitä, kuinka paljon välivarastointi tuo 

lisäkuluja tuotteen hintaan kuutiota kohti, kun tuotteet viedään välivarastoon 

rautateitse, ja kuljetetaan siitä eteenpäin DIY-ketjuille autokuljetuksina. Lisäkulut 

ovat huomattavia, minkä takia kelirikkoajasta pyritään selviämään ilman 

välivarastointia. Suunnitelmat sen toteuttamiseksi ovat kuitenkin olemassa, ja ne 

voidaan toteuttaa jos riskit kuljetusten epäonnistumisesta koetaan liian suuriksi. 

Edellytyksenä tietysti on, että päätös lisätoimenpiteisiin ryhtymisestä tehdään 

tarpeeksi ajoissa, jotta ehditään organisoida tarvittavat junakuljetukset.  
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Yrityksen sisällä henkilökunnalla oli monenlaisia mielipiteitä terminaalin 

perustamisen tarpeellisuudesta ja vaikeudesta. Toisaalta pidettiin helppona 

ratkaisuna vain vuokrata varastotilat ja kuljettaa tarvittavat tavarat sinne ennen 

kelirikkokauden alkua. Toisessa ääripäässä taas koko terminaalin ajatusta 

vastustettiin jyrkästi sen kustannustehottomuuden vuoksi. Yhtenäistä linjaa ei 

ollut, mikä on tietysti ihan ymmärrettävääkin, koska hanke terminaalin 

rakentamisesta ei ole vielä kovin konkreettisella tasolla ja laajoja ja 

järjestelmällisiä keskusteluja sen tarpeellisuudesta ei ehkä vielä ole käyty. 

Tosiasia kuitenkin on, että välivarastointi tuo väistämättä lisäkustannuksia 

tuotteen logistiikkaan, ja näiden toimenpiteiden tarpeellisuutta tulee harkita 

tarkkaan. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Kelirikko vaikuttaa liiketoimintaan Venäjällä ja aiheuttaa etenkin ylimääräistä 

epävarmuutta kuljetusten järjestelyn ja niiden onnistumisen suhteen. Varsinkin 

suomalaisille osapuolille vastaava toiminta on hyvin vierasta. Kelirikkorajoituksia 

on ollut Venäjällä ja aikaisemmin Neuvostoliitossa jo hyvin pitkään, ja yritykset 

ovat oppineet toimimaan niiden kanssa. Painorajoitukset ovat hyvin tiukkoja, 

mutta käytännössä maanteitse kuljetettavat määrät eivät juurikaan vähene 

kelirikon aikana.  

 

Painorajoitusten tarve kelirikon aikaan on monilla tieosuuksilla todellista, ja 

tilanne voitaisiin ratkaista pysyvästi ainoastaan teiden kunnollisella 

peruskorjaamisella. Teiden rakentamiseen ja korjaamiseen nykyajan laatutasoa 

vastaavaksi on jo olemassa vaadittavaa kalustoa ja ammattilaisia, mutta ei 

riittävää määrää maan laajuuteen ja tarpeisiin nähden. Teiden perusparantaminen 

on kallista, eikä budjeteissa usein ole tähän vaadittavia rahoja. Uusia teknologioita 

hyödyntämällä tienrakennus tulee myös paljon totuttua kalliimmaksi. 

 

Kelirikon aikaisten rajoitusten poistuminen ei ole todennäköistä lyhyellä 

aikavälillä. Yksiselitteisen toimintamallin luominen kuljetusten järjestämiseksi on 

haastavaa, koska kyse on paljon kunkin vuoden tilanteesta, rajoitusten ja 

valvonnan ennakoidusta tiukkuudesta sekä totaalisen teiden sulkemisen riskin 

todennäköisyydestä. Näiden tekijöiden perusteella voidaan tehdä arvio todellisista 

riskeistä, ja tämän pohjalta tehdä päätöksiä siitä, kuinka paljon rahaa ollaan 

valmiita sijoittamaan vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen järjestämiseen 

kelirikkokauden ajaksi.  

 

Ideaali ratkaisu olisi tietysti kuljetusten organisointi siten, etteivät kelirikon 

aikaiset rajoitukset vaikuttaisi niihin. Tämä tarkoittaisi käytännössä 

maantiekuljetusten käytön radikaalia vähentämistä. Rautatiekuljetusten 

hyödyntämistä puoltavia tekijöitä on monia, mutta niiden käytön laajentamista 
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hankaloittaa rautatieverkoston infrastruktuuri sekä sahatavaralle soveltuvan 

kuljetuskaluston puuttuminen. 

 

9.1 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Aineiston laatuun kiinnitettiin paljon huomiota niin keräys- kuin 

litterointivaiheissakin, jotta se antaisi hyvän pohjan aineiston analysoinnille. 

Kaikilta informanteilta ei kysytty haastatteluissa täysin samoja kysymyksiä, vaan 

tarkempia kysymyksiä varioitiin teema-alueiden sisällä keskittyen vastaajien 

parhaiten tuntemiin alueisiin. Myös haastatteluissa ja tutkimuksissa esiin 

nousseita ristiriitaisia tilanteita pyrittiin selvittämään myöhemmissä 

haastatteluissa. 

 

Tutkimuksessa on käytetty aineistotriangulaatiota, eli tutkimuksessa on käsitelty 

erityyppisiä aineistoja (lakiteksti, säädökset, haastattelut) sekä samoja asioita on 

varmistettu useammalta informantilta. Erityisen laaja kuva käsiteltävistä asioista 

on saatu, koska haastateltavien ryhmä on koostunut toiminnan eri osapuolia 

edustavista vastaajista. Tutkimuksessa haastateltiin paikallisia viranomaisia, case-

yhtiön työntekijöitä sekä kuljetusyritysten edustajia. Alueellisten viranomaisten 

haastatteleminen olisi luultavasti tuonut lisäarvoa tutkimukselle ja laajentanut 

viranomaisten tulkinnan osa-aluetta huomattavasti, mutta valitettavasti 

haastatteluihin ei tarjoutunut mahdollisuutta. 

 

9.2 Korruptio 

 

Korruptio on Venäjällä yleinen ja tunnettu ongelma. Case-yhtiössä, kuten 

varmasti monissa muissakin Venäjällä toimivissa suomalaisissa yrityksissä 

tärkeänä periaatteena on, että kaikessa toimitaan täysin lain mukaisesti. Yksikön 

venäläisen henkilökunnan haastatteluissa tuli ilmi, että he kokevat tietyllä tavalla 

turhauttavaksi tilanteen ennen kelirikon alkua, jolloin Suomesta vaaditaan asian 

ratkaisemista jollain tavoin, mutta käytössä ei ole mitään epävirallisia keinoja sen 
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ratkaisemiseksi. Venäläinen henkilökunta on kyllä varmasti sisäistänyt yhtiön 

periaatteet ja syyt niiden takana, mutta ehkä ongelmana on osittain se, että 

Suomessa ei ole aina kovin hyvää käsitystä siitä, mitä heidän pyyntöjensä 

toteuttaminen vaatisi. Toisaalta alueellisen tiehallinnon tämän kevään päätös 

jättää rakennus- ja metsäteollisuuden tuotteet kelirikon aikaisten painorajoitusten 

ulkopuolelle osoittaa, että myös täysin laillisin keinoin on mahdollista päästä 

sopimukseen viranomaisten kanssa. Ehkä siis tämän suhteen voidaan vähitellen 

nähdä tiettyjä muutoksia parempaan päin. 

 

Kelirikon aikaisten kuljetusten järjestelyssä on nähtävissä tietyllä tavalla 

ristiriitoja käytännön toiminnan sekä yhtiön periaatteiden välillä. Läheskään 

kaikilla tehtaalta lähtevillä autoilla ei ole tarvittavia kulkulupia, joten ne rikkovat 

annettuja painorajoituksia. Kulkulupia olisi luultavasti mahdollista saada nykyistä 

enemmän, mutta niiden korkean hinnan ja kohtalaisen pitkän myöntöajan takia 

niiden hakemista ei ole pidetty mahdollisena suuremmassa mittakaavassa. 

Kuljetusyritykset ovat myös monena vuonna nostaneet hintojaan hieman kelirikon 

ajaksi. Tällöin yhtiö on epäsuorasti maksanut kuljetusyritykselle kelirikosta 

aiheutuva lisäkustannuksia, muun muassa epävirallisia maksuja teillä päivystäville 

tarkastajille.   

 

Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, koska myös kulkulupien myöntäminen 

on osittain korruptoitunut järjestelmä. Tämän mahdollistaa se, että alueellisella ja 

paikallisella tasolla kulkulupien myöntämisen ja hinnoittelun perusteista ei 

useinkaan tiedoteta julkisesti. Kaikki näkökohdat huomioon ottaen voidaan päätyä 

siihen, että jos kelirikon aikana tuotteita kuljetetaan maanteitse, niin tapoja, joilla 

täysin vältyttäisiin tukemasta korruptiota, ei ole.   

 

9.3 Rautatiekuljetusten kehittäminen 

 

Rautatiekuljetukset ovat oikeastaan ainoa todellinen vaihtoehto autokuljetuksille, 

ja nekin vain osittain. Niiden avulla voidaan vähentää autokuljetusten tarvetta niin 

ympäri vuoden kuin myös kelirikkoaikana. Suuri askel tähän suuntaan on tehty, 
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kun konttikuljetukset on pääosin siirretty rautateille. Rautatiekuljetusten 

kehittämistä rajoittaa kuitenkin infrastruktuuri, ja kaikilla asiakkailla ei tämän 

takia ole mahdollisuutta ottaa tilauksiaan vastaan rautateitse. 

 

Rautatiekuljetuksilla ei voida korvata kaikkia autokuljetuksia, mutta niiden 

määrän lisäystä kannattaa tavoitella. Näin yhtiö olisi vähemmän riippuvainen 

yleisistä sekä kelirikon aikaisista painorajoituksista maanteillä, sekä 

autokuljetusten ajoittain voimakkaistakin hinnanmuutoksista. Rautatiekuljetukset 

ovat myös autokuljetuksia ympäristöystävällisempiä, joten ympäristötietoisuuden 

noustessa Venäjällä tästäkin voidaan saada tietynlaista kilpailuetua. Tällä hetkellä 

Venäjällä ei ole käytössä hyvin sahatavaralle soveltuvaa vaunukalustoa, mutta 

tämän kehittäminen on jo hyvin alulla. Sivulta aukeavien open side-konttien 

kohdalla tarvittavien lupien hankkimiseksi vaadittava prosessi on jo melkein 

käyty läpi.  

 

Rautatiekuljetukset tulee pääosin tilata useaa viikkoa ennen kuljetusta, joten 

autokuljetuksia ei voida yhtäkkiä siirtää rautateille, jos kelirikon alussa valvonta 

vaikuttaakin odotettua tiukemmalta. Kelirikon ajan myynti tulee pystyä 

ennustamaan tarkasti, jotta etukäteen suunnitellut ja tilatut kuljetukset vastaavat 

mahdollisimman hyvin todellisia tarpeita. 

 

9.4 DIY-ketjut 

 

DIY-ketjuihin toimitettavien tuotteiden määrän kasvu on ollut yhtenä suurena 

syynä tämän tutkimuksen idean syntymiselle. Ketjujen toimipisteet sijaitsevat 

Venäjällä, ja lainsäädännöstä johtuen sisäisten kuljetusten järjestäminen on 

kelirikkoaikaan kansainvälisiä kuljetuksia hankalampaa. DIY-ketjut (Do It 

Yourself) ovat yksityisille kuluttajille suunnattuja itsepalveluun perustuvia 

rakennustarvikkeita myyviä kauppaketjuja.  

 

Tällä hetkellä DIY-ketjut eivät vielä vaadi Venäjällä samantasoista palvelua kuin 

vastaavat yritykset länsimaissa, koska toimittajaverkosto ei ole tarpeeksi 
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kehittynyt, mutta suunta palvelun tason nostamista kohti on selvä. Kelirikon ajan 

ongelmien suhteen tämä voidaan nähdä myös mahdollisuutena. Jos palvelun tasoa 

nostetaan hyvin pieniin toimituseriin ja lyhyeen toimitusaikaan, niin välivarastot 

Moskovan ja Pietarin läheisyydessä ovat oikeastaan ainoa varteenotettava tapa 

tämän toteuttamiseksi. Logistiikka varastoihin voitaisiin pyrkiä järjestämään alun 

perin rautateitse, jolloin se ei häiriintyisi kelirikon aikana. Lähtökohdan tulee olla 

kuitenkin se, että DIY-ketjut ovat valmiita maksamaan palvelun tason 

nostamisesta kohtuullisen korvauksen, koska palvelun tason nostaminen täysin 

valmistajan omalla kustannuksella kannattaa vain tiettyyn pisteeseen asti. Tulisi 

myös panostaa myynnin kasvattamiseen DIY-ketjujen sektorille, koska 

suuremmilla määrillä välivarastoinnin pyörittämisestä voidaan saada 

kustannustehokkaampaa. 

 

9.5 Terminaali 

 

Välivarastointi nostaa tuotteeseen kohdistuvia kustannuksia, ja logistiikka tulisi 

pyrkiä järjestämään tehokkaasti ilman sitä. Joissain tapauksissa välivarastointi on 

kuitenkin perusteltua. On selvää, ettei varastoihin kannata investoida ainoastaan 

kelirikon ajan ongelmia ajatellen, mutta jos niille on todellista tarvetta muiden 

tuoteryhmien suhteen, niin samalla tulee suunnitella mahdollisuudet sahatavaran 

säilyttämiseksi kelirikkoaikana ja mahdollistaa kuljetukset terminaaliin myös 

rautateitse. 

 

Yhtiössä on jo otettu ensimmäiset askeleet terminaalisuunnitelmien 

toteuttamiseksi, ja laajempia suunnitelmia toteutetaan tarvittavassa tahdissa. 

Perustettavien terminaalien sijainti on tärkeässä asemassa, jotta niiden toiminnasta 

tulee mahdollisimman tehokasta pitkällä tähtäimellä.  
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9.6 Lopuksi 

 

Kelirikon aikaisten toimenpiteiden onnistuneen toteuttamisen pohjana on yleisesti 

hyvin ja tehokkaasti toimiva logistiikka ja sen suunnittelu yhtiön sisällä. Case-

yksikön myynnin ennusteiden paikkansapitävyydessä on ollut useista eri syistä 

johtuvia ongelmia. Myyntiennusteiden tarkentamiseen tulisi kuitenkin kiinnittää 

huomiota. Kelirikon aikana suurimpina ongelmina ovat Venäjän sisäiset 

kuljetukset, ja DIY-ketjujen osalta myynnin ennustaminen varmasti helpottuu kun 

kokemusta niille toimittamisesta karttuu nykyistä pidemmältä ajanjaksolta. 

 

Venäjän liiketoimintaympäristö luo monia haasteita yritystoiminnalle, mutta 

periaatteessa ongelmat ovat samoja kuin monissa muissakin maissa. Suomessa 

Venäjään on totuttu suhtautumaan ennakkoluuloisesti ja pelonsekaisestikin, ja 

ongelmia varmaan joiltain osin myös liioitellaan. Venäjää ei kuitenkaan tarvitse 

mystifioida, vaan se voidaan nähdä normaalina maana, jolla on vain tietty 

perintötaakka (Ollus 2008, 13).   
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10 YHTEENVETO 
 

Tutkimuksen kohteena olevassa case-yksikössä kelirikon aikaisten 

painorajoitusten ongelma on tullut ajankohtaisemmaksi, kun toimitukset Venäjällä 

sijaitsevien DIY-ketjujen toimipisteisiin ovat lisääntyneet. Lainsäädäntö antaa 

Venäjällä mahdollisuuden liikenteen rajoittamiseen ja kieltämiseen, jos olosuhteet 

sitä vaativat. Laki sinänsä on pääosin järkevä ja tarkoituksenmukainen, mutta sitä 

sovelletaan tavalla, jolla vaikeutetaan huomattavasti yritysten toimintaa ja 

tarvittavien kuljetusten järjestämistä. 

 

Venäläisen liiketoimintaympäristön jotkin negatiiviset piirteet tulevat esiin myös 

kelirikon aikaisten rajoitusten toteutuksessa, jolloin korruptio ja henkilökohtaisten 

suhteiden merkitys kasvaa. Viranomaisilla on oma näkökantansa kelirikon 

aikaisiin painorajoituksiin, mutta todellinen tilanne eroaa tästä huomattavasti. 

Painaville kuormille on mahdollista saada kulkulupia, mutta tämä prosessi on 

aikaavievä, lupien hinnat ovat korkeita eikä niiden myöntämisestä ole mitään 

takuita. Lupien myöntämis- ja hinnoitteluperusteita ei alueellisella tasolla edes 

tiedoteta julkisesti. 

 

Korruption määrä teillä kasvaa kelirikon aikana, kun tarkastajat ottavat usein 

vastaan epävirallisia maksuja sen sijaan, että kirjoittaisivat huomattavasti 

suuremmat viralliset sakot. Riski sakkojen saamiseen on kuitenkin olemassa, ja 

monet kuljetusyritykset yrittävät karttaa tätä, koska sakot ovat suuria. Kelirikon 

aika lisää epävarmuutta kuljetusten toteutumisesta suunnitelmien mukaan, ja tuo 

myös lisäkuluja yrityksille. 

 

Yhtiössä on suunniteltu vaihtoehtoisia toimintamalleja, jotta kelirikkorajoituksista 

ei oltaisi yhtä riippuvaisia kuin nyt. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi 

rautatiekuljetusten osuuden kasvattaminen sekä välivarastointiterminaalin 

perustaminen. Rautatiekuljetusten osalta edistystä on jo tapahtunut, koska suurin 

osa case-yksikön konttiliikenteestä on siirretty maanteiltä rautateille. Pietariin on 
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jo perustettu terminaali, jota on tarpeen tullen mahdollista käyttää myös kelirikon 

aikaisten logististen ongelmien ratkaisemiseksi. 

 

Alun perin tutkimuksen tavoitteena oli luoda toimintamalli, jolla voitaisiin taata 

kuljetusten sujuminen myös kelirikkoaikana. Yhtiössä vastaavaa valmistelevaa 

työtä on jo tehty paljon, ja periaatteessa mahdollisen vaihtoehtoisen 

toimintamallin suunnitelmat ja kustannuslaskelmat ovat jo valmiina. Ratkaistava 

asia on se, kuinka suureksi koetaan riski, että rajoitukset ja niiden valvonta tulevat 

tiukentumaan nykyisestä. Tässä työssä on koottu yhteen laajasti lainsäädännöllistä 

ja käytännön kokemuksista saatua tietoa, jotta näitä voidaan käyttää 

päätöksenteon perusteena, kun tulevina vuosina harkitaan kelirikon aikana 

käyttöön otettavia toimintamalleja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia 

investointeja.  
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