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Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan Luoteis-Venäjän markkinoita suomalaisen pk-

yrityksen näkökulmasta. Markkinatutkimus on tiedonkeruuta markkinasta, jota yritykset 

voivat hyödyntää. Markkinatutkimus pyrkii selvittämään pk-yritykseen vaikuttavat piirteet 

markkinatekijöiden tutkimisen kautta. Venäjän markkinoiden tila on jatkuvassa 

muutoksessa. Venäjän poliittiset ja taloudelliset tekijät vaikuttavat vahvasti ulkomaalaiseen 

yritykseen. Tämä työ tarkastelee suomalaisen pk-yrityksen laajentumismahdollisuuksia 

Luoteis-Venäjälle markkinatutkimuksen avulla. Markkinatutkimuksen työkaluna käytetään 

PESTEL-analyysiä, lisäksi sen avulla pyritään selventämään parhaimmat 

kansainvälistymisen muodot suomalaiselle pk-yritykselle. Työssä käsitellään 

tapaustutkimuksen keinoin työvaatteita valmistavaa suomalaista pk-yritystä Dimex Oy. 

 

Tämän työn perusteella voidaan sanoa, että suomalaisen pk-yrityksen 

laajentumismahdollisuudet Luoteis-Venäjän markkinoille ovat hyvät. Pelkkä vientitoiminta 

voi olla riskitöntä, mutta se on myös matalakatteista Venäjän taloudellisen tilan ja kurssin 

takia. Sen vuoksi investointi omaan tuotantolaitokseen Venäjän maaperälle voi olla yksi 

mahdollisuus laajentaa ja turvata Venäjän-kauppa suomalaisessa pk-yrityksessä. 
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This bachelor thesis examines the Northwestern of the Russian market from Finnish SME 

point of view. Market research is data collection from market, which companies can take 

advantage of. Market research aims to determine the main characteristics affecting the SME´s 

through the study of market factors.  The market research tool used is PESTEL analysis, in 

addition to its aim to clarify the best forms of internationalization of Finnish SMEs. The 

thesis includes a case study of Finnish SME Dimex Ltd. Russia's market status is constantly 

changing. Russia's political and economic factors strongly influence to a foreign company. 

This work examines the Finnish SME's expansion to Northwestern Russia trough market 

survey.  

 

Based on this work it can be said that potentials of Finnish SME expansion to Russian market 

are good. Plain export activities can be risk-free, but it is also a low-margin because of the 

Russian economic situation and the currency. Therefore, investment in companies own 

production plant on Russian soil may be one of the changes to expand and to safeguard trade 

with Russia in the Finnish SME. 
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1. Johdanto 

 

Alati muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä Venäjän-kaupan osaaminen suomalaisille 

yrityksille on yhä haastavampaa. Suomen taloudelle tärkeä Venäjän-kauppa on luonut 

mahdollisuuksia ja riskejä suomalaisille yrityksille kautta maamme historian.  Suuri taloudellinen 

taantuma sekä maailmanpoliittinen tilanne tekee suomalaisten yritysten näkökulmasta Venäjän-

kaupan yhä vaikeammaksi. Yhdysvalloista lähtenyt taloudellinen taantuma Sharpen (2010) mukaan 

laski vuonna 2009 Venäjän teollisuuden tuottoa 15 prosenttia. Pakotteiden voimassaolo sekä monet 

muut Venäjän-kauppaa koskevat rajoitteet ovat luoneet riskejä niin toiminnallisesti kuin 

taloudellisestikin suomalaisille yrityksille. Poliittisen ympäristön tuoma riski onkin osoittautunut 

viimeaikojen maailmanpoliittisten tapahtumien, esimerkiksi Ukrainan kriisin vuoksi, suureksi 

vaikuttajaksi suomalaisten yritysten menestykseen Venäjällä. Suomalaisen pk-yrityksen yleisiä 

odotuksia ja taivalta Venäjällä hidastaa myös luotettavuuden puute. Business Monitor International 

(2015) nostaa esille tämän vuoden viimeisen kvartaalin raportissaan korruption ja institutionaalisen 

heikkouden ongelman Venäjällä. Venäjä sijoittui vuonna 2014 Transparency Internationalin (2014) 

korruptioindeksissä 175 maan joukosta sijalle 136. Lisäksi Business Monitor International (2015) 

mainitsee, että Venäjän vaarallisen korkea korruption taso johtuu juuri heikoista instituutiosta ja 

poliittisen vastuullisuuden puutteesta lainsäädäntäelimissä sekä juridiikassa. 

 

Venäjän markkinan koko on kaikesta huolimatta mahdollisuus monelle suomalaiselle yritykselle. 

Google Maps:in (2015) reittitietojen mukaan hieman alle 400 kilometrin ajomatkan päässä Suomen 

pääkaupungista Helsingistä sijaitsee väestömäärältään Suomen kokoinen (5,2 miljoonaa asukasta) 

kaupunki, Pietari (St Petersburg, 2015). Kansainvälistymistä suunnitteleva yritys on suuren siirtymän 

edessä, varsinkin kun puhutaan siirtymisestä Suomen luotettavasta sekä vakaasta 

liiketoimintaympäristöstä Venäjälle.  Pelkkä taloudellinen kokoero leventää ylitettävää kuilua. 

Venäjä on bruttokansantuotteen mukaan laskettuna 13 suurin maailmassa (1236mrd), kun Suomi 

samalla mittarilla 42 suurin (231mrd$) (Knoema 2015). Kun yritys astuu uusille markkinoille, 

penetraatiostrategioiden on oltava kohdemarkkina-alueelle hyvin perusteltuja sekä läpikohtaisesti 

harkittuja. Cumberland (2006) nostaakin esille, että alalle tulon strategiavalintaa ja sen sisältämää 

problematiikkaa pidetään yhä kansainvälisen markkinatutkimuksen eturintamassa lukuisista 

tutkimuksista ja sen saaneesta huomiosta huolimatta.  
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Tämä tutkielma tutkii Luoteis-Venäjän markkinoiden tilaa. Tutkielman tarkoitus on esittää lukijalle 

selkeän kuva siitä, mitkä ovat tärkeimmät vallitsevat tekijät ja niiden sisältämät piirteet 

kohdemarkkinalle laajentamista harkitsevan case-yrityksen näkökulmasta. Tutkielmassa pyritään 

myös selventämään hyödyllisiä vaihtoehtoja liiketoiminnan järjestämiselle Luoteis-Venäjällä nyt ja 

lähitulevaisuudessa. Tarkoitus on antaa käyttökelpoisia näkökulmia ja johtopäätöksiä tutkielman 

tuloksista.  Tutkielman empiirisen osion tukena on teoreettinen osuus, joka esittelee yleisimmät 

markkinatutkimuksen elementit avaamalla aikaisempia teorioita ja tutkimuksia. Tutkielman 

empiirisessä osassa haastatellaan tapaustutkimuspohjaisesti rakennustyövaatteita valmistavaa 

suomalaista pk-yritystä nimeltä Dimex Oy. Empiirisessä osiossa kuunnellaan myös Venäjän-kaupan 

asiantuntijaa tuomaan käytännön näkökulmia sekä konsensusta tapaustutkimukseen ja 

kohdemarkkinaan. 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksen tavoitteena on keskittyä Venäjään ja lisätä case-yrityksen tietoutta Luoteis-Venäjällä 

liiketoimintaan vaikuttavien tekijöiden ominaisuuksista. Tavoitteena on tarjota Dimex Oy:lle 

tutkimus, joka avaa kohdemarkkinaa ja määrittelee mahdollisuuksia ja riskejä koskien heidän 

toimialaansa Luoteis-Venäjällä. Tutkimuksessa pyritään keskittymään markkina-alueella vallitseviin 

piirteisiin sekä tutustutaan aiempiin tutkimuksiin ja niiden tuloksiin. Tutkielmassa pyritään ottamaan 

kantaa case-yrityksen tilanteeseen ja tulevaisuuteen kohdemarkkinassa. Tämä tavoite onnistuu, 

mikäli tapaustutkimusyritys Dimex Oy hyötyy tutkielman tuloksista. Markkinatutkimuksen tuottajan 

ja sen käyttäjän välinen luottamus on Moormanin, Zaltmanin ja Deshpanden (1992) mielestä suurin 

vaikuttaja, kun mitataan markkinatutkimuksen lopullista käyttöä. Moorman et. al.(1992) 

tutkimustulokset indikoivat, että luottamus ja kanssakäymisen laatu korreloi vahvasti tutkimuksen 

käyttöasteeseen. Näin ollen on tärkeää, että tuotettu tutkimus vastaa käyttäjän pyyntöjä ja intressejä 

parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimuksen käyttäjän mukana olo tutkimuskohteena parantaa 

osallistumista ja sitä kautta todellista kiinnostusta tutkimukseen ja sen tuloksiin. Siihen on pyritty 

myös tässä tutkimuksessa. 

 

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena lukijaa kohtaan on saada hänet ymmärtämään paremmin 

kohdemarkkinaa sekä siellä vaikuttavia tekijöitä. Lukijalle on tarkoitus saada myös ymmärrystä 

tekijöiden vaikutuksesta suomalaiseen pk-yritykseen, joka harkitsee toiminnan laajentamista 

kotimaan rajojen ulkopuolelle.  
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Tutkielman tekijälle tutkimuksen tavoitteena on oppia paremmin tuottamaan tietoa akateemisesti. 

Tavoite opiskelijana on Venäjän-kauppaa koskevan osaamisen kehittyminen kohti asiantuntijuutta. 

Tekijän mielenkiinnon aiheeseen on herättänyt lähipiirin kokemukset Venäjän liiketoiminnan 

kovuudesta, kokoluokasta sekä nopeasta päätöksenteosta ja toteutuksesta. Pää- ja 

alatutkimusongelmat ovat luotu edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Päätutkimusongelma: 

 Minkälaiset tekijät ja piirteet vaikuttavat suomalaisen Dimex Oy:n toimintaan 

Luoteis-Venäjällä? 

 

Alatutkimusongelma: 

 Mitkä ovat muut huomioitavat seikat kansainvälistymisessä Venäjälle Dimex Oy:n 

suhteen? 

1.2 Tutkimuksen rajaus ja keskeiset käsitteet 

 

Tutkielmassa käsitellään Luoteis-Venäjän liiketoimintaympäristöä ja markkinoita. Tällä tarkoitetaan 

pääpiirteisesti Pietarin ja Moskovan talousaluetta. Dimex Oy valmistaa rakennustyövaatteita, joten 

mahdolliset laajentumiskohteet ovat suurissa kaupungeissa, missä rakennustoiminta on voimakasta, 

joka rajaa pitkälti Luoteis-Venäjän tapauksessa katseet Pietariin, Moskovaan ja näiden 

rakennusalaan. Kohdemarkkinaa tullaan esittelemään tutkielmassa laajemmin, mikäli tutkielman 

edetessä siihen perusteita löytyy. Maantieteellisesti rajaus on siis Venäjän talousalueilla, mikä 

tarkoittaa Pietari – Moskova akselia. Tuotteiden viennissä voidaan puhua kuitenkin koko Venäjän 

alueesta. 

 

Pk-yrityksestä puhuttaessa tarkoitetaan EU:n komission määrittämää luokitusta, jossa pk-yritykseksi 

kutsutaan yritystä, jolla on alle 250 työntekijää tai vuotuinen liikevaihto alle 50 miljoonaa euroa. 

Dimex Oy:n Liikevaihto oli vuonna 2014 10,5 miljoonaa euroja ja työntekijöitä heillä oli 23 (Dimex 

Oy 2015). Käytännössä pk-yritys mainittaessa pyydetään lukijaa kohdistamaan ajatukset tässä 

tutkielmassa Dimex Oy:n kokoiseen suomalaiseen yritykseen. Kuitenkin Dimex Oy käsitellään 

tutkielmassa itsenään ja pk-yritys tarkoittaa tässä työssä kaikkia Dimex Oy:n kaltaisia pk-yrityksiä.  
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Luoteis-Venäjä tässä tutkielmassa esitetään myös usein sanalla kohdemarkkina, koska se kuvaa 

paremmin tutkielman fokusta. 

 

Kandidaatin tutkielman puitteissa tehty markkinatutkimus on suppea johtuen rajoitetusta 

sivumäärästä, sekä ajasta. Tässä työssä markkinatutkimuksesta puhuttaessa keskitytään enimmässä 

määrin tuottamaan kattava ja käyttökelpoinen analyysi Luoteis-Venäjästä, analysointiin käytetään 

suosittuja yleisiä teorioita sekä vanhempia tutkimustuloksia. Tutkielman empiirisessä osiossa nämä 

liitetään tapaustutkimukseen, jonka kohteena on Dimex Oy.  

Markkinatutkimus tarkoittaa tutkimusta markkinasta ja sen ominaisuuksista. Markkinatutkimus siis 

eroaa markkinointitutkimuksesta, eikä tämä tutkielma käsittele markkinointia, vaan pyrkii tutkimaan 

Luoteis-Venäjän markkinaa eri tekijöiden kautta. 

 

 

PESTEL–analyysillä tarkoitetaan markkinatutkimuksen työkalua, jonka avulla tutkitaan 

kohdemarkkinaa. PESTEL on PESTE-analyysin kattavampi versio, joka sitoo mukaansa 

kohdemarkkinan poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset ja ympäristölliset tekijät, sekä 

lisäksi myös lailliset piirteet. Laillisiin tekijöihin haluan paneutua siksi, että Venäjällä tätä tekijää ei 

ole syytä jättää huomioimatta. Korruptio ja lahjonta ovat endeeminen ominaisuus Venäjän valtion 

instituutioille Business Monitor Internationalin (2009) mukaan. Tämän vuoksi Venäjän pääministeri 

Dmitry Medvevin yritys parantaa ja tehdä juridiikasta uskottavaa Venäjällä on jäänyt hyvin hitaaksi 

muutokseksi parempaan viime vuosien aikana (BMI 2009).  

 

1.3 Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkielma koskee Luoteis-Venäjän markkinoilla vallitsevia tekijöitä sekä näiden luomia 

mahdollisuuksia ja riskejä Dimex Oy:lle. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen pohjana toimii 

markkinatutkimus Luoteis-Venäjästä. Tätä markkinaa avataan käyttämällä yleistä 

markkinatutkimuksen työkalua, PESTEL-analyysia. Tutkielman edetessä siihen kytketään Dimex 

Oy:n näkymät ja käsitykset Luoteis-Venäjästä. Näihin edellä mainittuihin olettamiin haetaan 

näkökulmaa Venäjän-kaupan asiantuntijan kommenteista koskien kohdemarkkinaa. Viitekehykseen 

kuuluu myös kirjoittajan oma pohtiva lähestyminen Dimex Oy:n nykytilasta ja tulevaisuudesta 

Kohdemarkkinassa. Kandidaatin tutkielma siis tutkii suomalaisen rakennustyövaatteita valmistavan 
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pk-yrityksen kannalta Luoteis-Venäjän kohdemarkkinaa, sen keskeisempiä riskejä ja 

mahdollisuuksia laajentaa toimintaa kohdemarkkinaan. Empiirisessä osassa käytetään materiaalina 

haastattelua Dimex Oy:n myyntijohtajan kanssa kohdemarkkinasta ja tavoitteista. Lisäksi Venäjän-

kaupan asiantuntija antaa omat mielipiteensä ja näkemyksensä kohdemarkkinasta. 

 

 

Teoreettisessa viitekehyksessä muodostetaan kehys tutkielman läpiviemiseksi. Tutkielman 

päärunkona toimivat markkinatutkimus, PESTEL-analyysi ja ratkaisut. Ensimmäisessä vaiheessa 

esitellään tutkimuksen fokus ja käsitteet. Sen lisäksi esitellään markkinatutkimuksen yleistä teoriaa 

ja sitä käsittelevää kirjallisuutta. Toisessa vaiheessa seuraa tutkielman empiria, jossa Luoteis-Venäjää 

analysoidaan PESTEL-analyysin avulla. Siinä myös otetaan tapaustutkimusyritys mukaan analyysiin 

sekä asiantuntijan kommentit. Näin Luoteis-Venäjän markkinoita, sekä liiketoimintamahdollisuuksia 

pyritään tarkastelemaan syvemmin. Tämän lisäksi keskitytään Dimex Oy:n omiin tavoitteisiin ja 

ajatuksiin kansainvälistymisestä. Viimeisenä pyritään huomioimaan muut mahdollisesti tärkeät 

seikat, jotka on huomioitava kohdemarkkinalle laajentuessa.  Kolmanneksi ja sitovana lankana 

käytetään johtopäätöksiä empiriassa havaittujen ilmiöiden avulla, sekä käydään läpi nykytilan kautta 

tehtävät tulevaisuuden näkymät. Toisin sanoen pohditaan tapaustutkimusyrityksen laajentumisen 

vaihtoehtoja perustellusti, mikä toimii Dimex Oy:n kohdalla ja mikä ei. Näitä kaikkia johtopäätöksiä 

peilataan läpi tutkielman Venäjän-kaupan asiantuntijan mielipiteisiin. 
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Kuva 1. Teoreettinen viitekehys 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

 

Laadullisen tutkimuksen menetelminä tässä tutkielmassa käytetään tapaustutkimusta, haastatteluja 

sekä kirjallisuuskatsausta. Seuraavissa kappaleissa esitellään tutkimusmenetelmät ja kuinka niitä 

käytetään laadullisen tutkimuksen apuvälineinä.  

 1.4.1 Tapaustutkimus 

 

Tapaustutkimusmenetelmässä on yksi havaintoyksikkö ja yksi mittaus. Tapaustutkimuksessa 

keskitytään jonkun tiedetyn ainutkertaisen tapahtuman tutkimiseen, toisinaan tapauksia voi olla 

useampia. Tapaus voi olla esimerkiksi yritys tai sen osa. Tapaustutkimukselle on ominaista, että 

tutkimuksen kohdetta tarkastellaan sen luonnollisessa ympäristössä ja että aineistona on useita 

erilaisia lähteitä. Tarkoituksena on luoda mahdollisimman kattava kuvaus tapahtuman 

ymmärtämiseksi. Tapaus- eli Case-tutkimus onkin usein käytössä opinnäytetöissä. 

Tapaustutkimuksissa voidaan ottaa kantaa voimakkaasti yritysten käytäntöihin.  (Koskinen et. al. 

Markkinatutkimus

Asiantuntija

PESTEL

Dimex Oy
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2005) Tässä työssä tapaustutkimuksen kohteena on suomalainen työvaatteita valmistava perheyritys 

Dimex Oy.  

 

1.4.2 Haastattelut 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston keruu tapahtuu muun muassa haastattelumenetelmän avulla. 

Haastattelumuotoja on yleisesti käytössä kolme: strukturoitu, puolistrukturoitu ja syvähaastattelu. 

Aineiston keruu tässä tutkielmassa tapahtuu järjestämällä puolistrukturoidut haastattelut. Koskinen, 

Alasuutari, Peltonen (2005) kuvailevatkin puolistrukturoituja haastatteluja ”teemahaastatteluksi”. 

Tämä sopii mielestäni erittäin hyvin tapaustutkimuksen kohteena olevan yrityksen tilan ja 

tavoitteiden tutkimiseen. Kun haastateltavan vapauksia lisätään, mahdollisuus törmätä uusiin 

tutkimuskysymyksiin kasvaa.  Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltava saa vastata vapaasti 

esitettyihin kysymyksiin sekä suositella uusia kysymyksiä. Hän voi tahtoessaan myös poiketa 

kysymysten järjestyksestä. (Koskinen et.al 2005) 

 

Tässä tutkielmassa tehdään kolme haastattelua, joista kaksi caseyritykselle ja kolmas Venäjän-kaupan 

asiantuntijalle. Toinen Dimex Oy:n haastattelu tehdään Dimex Oy:n myyntijohtajalle Tuire 

Krogerukselle. Hän on Dimex Oy:n omistajaperheen jäsen 35 prosentin osuudellaan yrityksestä sekä 

Dimex Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Toinen haastatteluista on tehty Dimex Oy:n asiakaspäällikkö 

Kim Kujalalle. Kujalan tehtävä on vastata Venäjän toiminnasta kohdeyrityksessä. Nämä kaksi 

haastattelua vastaavat haastattelukysymyksiltään hyvin paljon toisiaan. Siten tutkijan on helpompi 

havaita mahdollisia näkemyseroja saman yrityksen edustajien kesken. Kolmas haastattelu on 

osoitettu kokeneelle Venäjän-kaupan ammattilaiselle Jussi Kuutsalle. Kuutsa on tehnyt yli 20 vuoden 

uran Venäjällä. Hän työskentelee nykyisin rakennusyhtiö SRV:n Venäjän maajohtajana. Kuutsan 

rooli tutkimuksessa on asiantuntija. Asiantuntijan haastattelussa keskitytään tutkielman kannalta 

oleellisten tekijöiden todelliseen tilaan kohdemarkkinassa.  Haastattelun kysymykset ovat osittain 

samaa aihepiiriä koskevia, kuin kohdeyritykseen kohdistetut kysymykset.  

 

Haastatteluiden fokus on erilainen Dimex Oy:n edustajia kohtaan, kuin asiantuntijan haastattelussa. 

Dimex Oy:n edustajille esitetään kysymyksiä enemmän heidän omaa näkökulmaa ja olettamia 

koskien. Esimerkiksi yritetään selvittää yrityksen motiiveja kansainvälistymiseen Luoteis-Venäjälle 

sekä mitkä ovat heidän odotuksensa. Lisäksi esitetään muutamia kysymyksiä yritysanalyysi 
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pohjaisesti, jotta on mahdollisuus havaita muita huomioitavia seikkoja, jotka mahdollisesti 

vaikuttavat tutkielman tuloksiin.  Näitä sitten verrataan tutkielman empiirisessä osiossa teoriaan, 

asiantuntijan näkemykseen sekä tutkielman tekijän päätelmiin. Asiantuntijan haastattelussa pyritään 

siihen, että asiantuntijan näkemykset Luoteis-Venäjästä saataisiin mahdollisimman hyvin 

synkronoitumaan Dimex Oy:n tapaukseen.  

1.4.3 Kirjallisuuskatsaus 

 

Kirjallisuuskatsaus on hyvin tärkeä työkalu laadullisessa tutkimuksessa. Siinä perehdytään 

tutkimusaiheesta aiemmin kirjoitettuun tietoon. Ari Salmisen (2011) mukaan perusteluja 

kirjallisuuskatsauksen tekemiselle on paljon. Kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan arvioida teoriaa 

ja rakentaa kokonaiskuvaa asiakokonaisuudesta. Katsauksella voidaan myös pyrkiä tunnistamaan 

ongelmia. Ja se sopii hyvin esimerkiksi jonkin aiheen kehityksen kuvaamiseen. Metsämuuronen 

(2008) puolestaan kertoo kirjallisuuskatsauksen olevan tutkimusta olemassa olevasta tiedosta. 

Kirjallisuuskatsaus on siis toisen asteen tutkimusta.  

 

Kirjallisuuskatsauksessa lukuisat yksittäiset tutkimukset kootaan yhteen ja niistä muodostetaan 

kokonaisuus. Kirjallisuuskatsauksessa voidaan tunnistaa tutkimusten aukkoja ja puutteita. Siinä 

voidaan myös arvioida aiempien tutkimuksien tieteellisen arvon vahvuutta. Kirjallisuuskatsauksessa 

myös hakutermien käytöllä on vaikutusta katsauksen tulokseen. Myös käsitteiden määrittäminen 

vaikeutuu, kun hakutermejä ts. asiasanoja täytyy muuttaa esimerkiksi englanninkielelle. Kun 

tarkoituksena on koota tietoa koko laadullisen tutkimuksen tutkimuskentästä, voidaan silloin käyttää 

perustellusti yleisiä hakusanoja. Laadulliseen tutkimukseen kuuluu, että tiedonhaussa tutkittavaa 

ilmiötä lähestytään mahdollisimman avoimesti. (Laaksonen, M; Kuusisto-Niemi,S; Saranto, K 2010) 

Tässä tutkielmassa kirjallisuuskatsauksen toteuttamiseen käytettiin muun muassa seuraavia 

hakusanoja; Russia, Policy, Economics, Social, Technology, Environment, Legal, Construction, 

Clothing, Industry. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Rakenteeltaan tutkimus etenee seuraavasti. Ensimmäisessä luvussa esitellään tutkielman aihe sekä 

tutustutaan sen rakenteeseen. Tutkimustavoitteet ja tutkimuskysymykset esittelevät lukijalle mistä on 

kysymys ja auttavat lukijaa tarkastelemaan työtä tietystä näkökulmasta. Toisessa luvussa käsitellään 
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aiheeseen liittyvä teoria. Empiirinen osuus seuraa teoriaosuuden jälkeen kolmannessa luvussa. 

Empiriassa keskitytään tarkastelemaan PESTEL-analyysin avulla kohdemarkkinaa ja liittämään 

siihen tapaustutkimusyrityksen sekä asiantuntijan haastatteluiden vastaukset. Lopuksi käydään läpi 

johtopäätökset. 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Tutkielman rakenne 
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2. Markkinatutkimuksen teoria 

 

Työkaluja markkinatutkimukseen on tehty runsaasti. Näitä ovat tehneet esimerkiksi Roe (2004), Xu 

(2005), Dudoff ja Spaeth (2000). Markkinatutkimuksen maailma on monimutkaistumassa 

globalisaation myötä, nykypäivänä useat tutkimukset vaativat tutkijoilta käsitystä erilaisista kielistä 

ja kulttuureista (Hague P, Hague N, Morgan 2004). Tiedeyhteisönä markkinatutkimuksen yhteisö eli 

The Marker Research Society (MRS) on todella laaja, Haguen et.al (2004) mukaan yhteisöllä on yli 

8000 jäsentä 50 eri maasta. Wenzel (2012) puolestaan kiteyttää ja yhdistää yrittäjyyden 

markkinatutkimukseen. Hän selostaa, että hyvän tuotteen ja kasvavan markkinan lisäksi yrittäjä 

tarvitsee myös markkinatutkimusta. Markkinatutkimuksen avulla on mahdollista ymmärtää kaikki 

liiketoiminnan parhaat käytännöt ja saavuttaa todellista kilpaetua. Näin markkinatutkimus onkin 

erittäin tärkeää suomalaiselle pk-yritykselle, joka suuntaa uusille markkinoille.  

 

Lisäksi strategian laatimiseen käytettyjä työkaluja on otettava esiin suunniteltaessa 

kansainvälistymistä. Kansainvälistymisstrategiaa koskevat teokset ovat myös usein kohdistettu juuri 

pk-yrityksille. Tämä johtuu siitä, että suurin osa yrityksistä kansainvälistymisen kynnyksellä ovat 

juuri pk-yrityksiä. Siksi tämän kokoluokan yritykset ovat myös tärkeä osa jokaisen maan taloutta, 

esimerkiksi Tshekin tasavallassa pk-yritykset edustavat 99,8 prosenttia kaikista maan yrityksistä 

(Vatoupalova, Toulova, Kubickova 2015). Lisäksi Torkkelin (2013) mukaan viime vuosikymmenten 

aikana yhä globaalimpi liiketoimintaympäristö on edistänyt pk-yritysten kansainvälistymistä.  

 

Tutkimuksia Venäjän-kaupasta esiintyy myös lukuisia. Tässä vaiheessa onkin tärkeää keskittyä vain 

tämän tutkielman aihepiirin ja rajausten mukaiseen kirjallisuuteen Venäjän-kaupasta. Venäjän 

taloudelliseen tilanteeseen keskittyvät suomalaiset teokset ovat yleisesti mielestäni hieman 

mustamaalavia ja provosoivia, esimerkkinä Kuorsalon, Susiluodon ja Valkosen kirjoittamat kirjat 

”Venäjä ja rosvokapitalismin haaksirikko” (1999) sekä ”Venäjä – Kovan linjan energiajätti” (2007). 

Toki täytyy muistaa, että kyseinen kirjallisuus avaa lukijan käsitystä liiketoimintakentän 

epätasaisuudesta ja arvaamattomuudesta Venäjällä. Myös Kuisma (2015) kirjoittaa kapitalismin 

Venäjällä olevan kovempaa ja rajumpaa kuin pohjoismaissa sekä varoittaa pakotteiden ja taloussodan 

johtavan usein sotilaallisiin kriiseihin. Venäjän taloudellisesta tilanteesta tai liiketoiminnasta on 

suorastaan vaikea löytää lukijalle positiivisen kuvan antavaa kirjallisuutta.  

 



11 

 

 

 

Valoisamman sekä informatiivisemman kuvan löytämiseksi kohdemarkkinasta on pakko tarttua 

tilastollisiin faktoihin perustuviin tieteellisiin julkaisuihin ja pitää näiden fokus tutkielman aihepiirin 

sisällä. Venäjän rakennusala on vuoden 2010 maailmanlaajuisesta taantumasta huolimatta kasvanut, 

tosin hyvin heikosti vuosina 2010-2014. MarketLine Industry Profilen (2014) mukaan vuonna 2015 

rakennusalan kasvun ennustetaan palaavaan normaaliin vauhtiin sekä kasvavan vuosina 2015-2018. 

Venäjän vaateteollisuus on kärsinyt presidentti Vladimir Putinin talouspolitiikasta. Tuontituotteille 

määrätyt suuret tullitariffit nostavat hintoja, tämä on johtanut heikkoon kysyntään ja osa 

muotiteollisuuden toimijoista on joutunut vetäytymään Venäjän markkinoilta. Vaateteollisuuden 

tulot olivat vuonna 2014 39,7 miljardia dollaria Venäjällä, kasvua vuosien 2010 ja 2014 välillä oli 

maltilliset 2,2 prosenttia. Vuoteen 2019 mennessä vaateteollisuuden ennustettu kasvu on 0,7 

prosenttia vuodessa. (MarketLine Industry Profile 2015). 

 

 

2.1 PESTEL-menetelmä 

 

Markkinatutkimuksessa käytetään hyvin usein PESTEL-analyysiä. Se selvittää yrityksen ulkoisen 

ympäristön osatekijöitä. PESTEL polveutuu PEST-analyysistä, joka on ollut yritysten suosiossa ja 

käytössä 1960-luvulta aina paranneltuna tähän päivään asti. Harvardin liikehallinnon emeritus 

professori Francis Aguilar (kuoli vuonna 2013) esitteli vuonna 1967 kirjassaan ”Scanning the 

Business Environment” ensimmäistä kertaa ETPS-mallin (Aguilar 1967). Tämä malli käsitti 

yrityksen liiketoimintaympäristön tekijät Economical, Technical, Political ja Social. Sen jälkeen 

kirjainyhdistelmän järjestystä muuttivat monet eri tutkijat. Myöhemmin analyysiin lisättiin myös 

ympäristötekijät sekä lopulta lailliset tekijät. Kuitenkin viimeiset kymmenen vuotta PESTLE tai 

PESTEL analyysi on ollut vallitseva työkalu ottaa selvää yrityksen makroympäristöstä. (RapidBI 

2015) PESTEL-analyysi kuvailee liiketoimintaympäristöä sen osatekijöiden kautta. Sen muodostaa 

poliittiset (policy), taloudelliset (economy), sosiaaliset (social), teknologiset (technology), 

ympäristölliset (environmental), lailliset (legal) tekijät. Jokainen tekijä edustaa 

liiketoimintaympäristön erilaista elementtiä. Näihin on syytä paneutua huolellisesti, jotta saamme 

kohdemarkkinasta tarpeeksi kattavan analyysin. Lisäksi sen tarkoitus on kuvata yrityksen 

liiketoimintaympäristön yleistä tilaa ja sen vaikutusta yritykseen. Seuraavassa esitellään lyhyesti 

Hatchin (2013) mukaan kyseiset tekijät. 
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Poliittisilla ja laillisilla tekijöillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaympäristössä vaikuttavaa 

hallinnollista valtaa ja sen jakautumista ja vallitsevaa lainsäädäntöä. Sillä voidaan kuvata myös 

poliittisen vallan voiman tasoa. Vallan jakautuminen voi olla joko hyvin keskittynyttä tai hyvin laajaa. 

Vallan muodosta puhuttaessa tarkoitetaan, onko liiketoimintaympäristön poliittinen valta esimerkiksi 

demokraattista vai autoritaarista. (Hatch 2013, 62) Poliittiset ja lailliset tekijät liittyvät hyvin vahvasti 

toisiinsa, kumpikin vaikuttaa kumpaankin. Poliittisesti voidaan esimerkiksi säätää uusia lakeja. 

Lailliset tekijät voivat taas estää poliittisia ratkaisuja. Lailliset tekijät avaavat esimerkiksi paikallisia 

instituutioita, laillisia käytäntöjä, verotusta, ulkomaalaisiin yrityksiin kohdistuvia säädöksiä ja tulleja. 

 

Taloudellisten tekijöiden sektori edustaa liiketoimintaympäristön työ- ja sijoitusmarkkinoita. Sekä 

keskittyy kuvailemaan tuotteiden ja palveluiden tasoa. Selvittää, miten omistajuus jakaantuu, onko 

paljon julkisen säätelyn alaisia toimijoita vai yksityistä. (Hatch 2013, 62) 

 

Sosiaaliset tekijät kuvaavat luokkajakoa, demograafisia tekijöitä, elämäntapoja, uskontoa, sosiaaliset 

liikkeitä sekä monia muita. Traditiot ja käyttäytymismallit esimerkiksi ostokäyttäytyminen ovat usein 

suuressa vaikutuksessa yritykseen. Myös koulutusjärjestelmä on eräs sosiaalinen tekijä. Nämä tekijät 

vaikuttavat suoraan liiketoimintaympäristön kulttuuriin ja muun muassa työvoiman saatavuuteen ja 

laatuun. (Hatch 2013, 61) 

 

Teknologisen tilan tutkiminen kertoo liiketoimintaympäristössä vallitsevan tietotaidon, tutkimuksen 

ja tieteellisen tason. Tämä vaikuttaa suoraan tuotannollisiin tekijöihin ja tuotekehitykseen. 

Teknologiset tekijät selventävät esimerkiksi ovatko tuotannolle kriittiset laitteet ja koneet millä 

tasolla kohdemarkkinassa verrattuna muuhun maailmaan. (Hatch 2013, 63) 

 

Ympäristölliset tekijät kuvaavat liiketoimintaympäristön luonnonvaratilannetta ja luonnon vaikutusta 

liiketoimintaan. Ympäristöllä on suora vaikutus joidenkin yritysten liiketoimintaan, esimerkiksi 

millainen ilmasto maassa vallitsee ja millainen on energian saatavuus tai millä tavalla energiaa 

tuotetaan (uusiutumattomat vs. uusiutuva energia). (Hatch 2013)  

 

PEST-analyysi on markkinatutkimuksen työkaluista hyödyllisin, kun haetaan yleiskattavaa tietoa 

markkinasta. Jos yritys haluaa saada tietoa esimerkiksi nykyisistä markkinoistaan, voidaan tehdä 

asiakastyytyväisyyskysely, kuten Khayat ja Salter (1994) tekivät mittaamalla sairaalan 

potilastyytyväisyyttä työkaluna markkinatutkimukseen. Hochsteinin (2008) mielestä kyselyitä 
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voidaan tehdä, kun halutaan tietää kuinka paljon. Saadaan tietoa siitä, kuinka moni esimerkiksi valmis 

käyttämään tuotetta tai palvelua. Kuitenkin tämän tyyppiset kyselyt ja muut eivät tarjoa yleistä tietoa 

kohdemarkkinasta ja ovat mahdottomia saada, jos yritys ei vielä toimi markkina-alueella, vaan 

suunnittelee sinne laajentumista. Tämänlaisessa tilanteessa PESTEL-työkalun käyttö on 

välttämätöntä.  
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3. Kohdemarkkina-analyysi 

 

Kohdemarkka-analyysissä käydään empiirisesti lävitse kaikki kohdemarkkinan tekijät, jotka yleisesti 

vaikuttavat siellä toimivan yrityksen liiketoimintaan ja tässä tapauksessa Dimex Oy:hyn. Tähän 

käytetään PESTEL-analyysiä. Kappaleeseen on myös lisätty Dimex Oy:n sekä asiantuntijan 

haastatteluiden kommentteja. Tämä kappale on tutkielman toimeksiannon kannalta oleellisin, sillä se 

vastaa Dimex Oy:n tarpeeseen ymmärtää kohdemarkkinaa ja siellä vallitsevia olosuhteita. 

3.1 PESTEL-analyysi Venäjästä 

 

Venäjään kytköksissä olevat maailmanpoliittiset kriisit ovat vaikuttaneet sen suhteisiin lännen ja 

Euroopan Unionin kanssa.   MarketLinen (2015) analyysin mukaan kriisit ovat suoranaisesti 

haitanneet kansainvälistä liiketoimintaa sekä hidastanut Venäjän kansainvälisen integraation 

kehitystä. Vuonna 2011 julkaistussa Datamonitorin maaraportissa esitetään Venäjän politiikan 

saavuttaneet tasapainon, kun Vladimir Putin astui presidentin virkaan vuonna 1999. Asiantuntija Jussi 

Kuutsan mukaan tällä hetkellä Venäjän poliittinen tila on ”vakaa kunnes toisin todistetaan”. Kuutsa 

lisää myös, ”että Putin ja hänen hallinto ja ennen kaikkea Putin itse nauttii mittausten mukaan 80-

90 % kannatusta ja tuota niin sitä kautta tilanne on vakaa mutta se voi muuttua nopeasti ennalta-

arvaamatta.”  

 

Venäjän nykyisen presidentin Vladimir Putinin johdolla  

Venäjän poliittinen sekä taloudellinen reformi saavutettiin ennen maailmanlaajuista finanssikriisiä 

(Datamonitor 2011). Vuonna 2008 Putinin varapresidentti ja Venäjän pääministeri Dmitry Medvedev 

valittiin presidentiksi. Käytännössä Putinin ja Medvedevin poliittinen identtisyys ovat vahvistaneet 

hallinnollista tasapainoa Venäjällä sekä luonut odotuksia vahvasta talouden kasvusta. Nyt kriisien 

tuoma epävakaus lisää pelkoa siitä, onko Medvedev ja Putin enää poliittisesti samoilla linjoilla. 

Toinen huolenaihe on korruption ja rikollisuuden lisääntyminen Transparency Internationalin (2014) 

indeksin mukaan. Tähän Venäjän johto ei ole pystynyt vaikuttamaan. Nämä asiat lisäävät 

ulkomaalaisen yrityksen uhkia ja epävarmuutta kohdemarkkinalla. Toisaalta Kuutsa haastattelussaan 

kertoo seuraavaa kysyttäessä korruptiosta: ”Ei saa olla sinisilmäinen, mutta samalla kaikki pitää 

tehdä ”By the Book” [legitiimiä liiketoimintaa], koska ne ajat on ollut ja mennyt yli 20vuotta sitten, 

kun siellä pääsi oikomalla hyvään lopputulokseen.” Tätä tutkija tarkentaa vielä Kuutsalta kysymällä 

juurtuneen käsityksen paikkaansa pitävyyttä, jonka mukaan suomalaisilla yrityksillä on vieläkin 
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vahva oletus, että joka paikassa pitäisi Venäjällä vieläkin ”voidella”, eli rahoittaa pimeästi yksityisiä 

ihmisiä toiminnan varmistamiseksi. Kuutsan mukaan ”ei todellakaan, ei ole pitänyt enää 15 

vuoteen”. 

3.1.1 Poliittiset tekijät 

 

Käsitys Venäjän poliittisesta ja hallinnollisesta puolesta on usein varsinkin meidän suomalaisten 

kohdalla rakentunut vanhoista käsityksistä ja täynnä vankkaan juurtuneita stereotypioita. Tähän 

ennakkoluuloon tietenkin vaikuttavat historialliset tapahtumat, mutta tutustumme tässä tutkielmassa 

Venäjän tämän hetkiseen todelliseen tilaan politiikan ja hallinnon saralla. Hallinnolla tarkoitetaan 

valtion alaisia instituutioita, joita ovat pankit, oikeuslaitokset sekä muut samanlaiset. Gorenburg 

(2011) nostaa esille Venäjän poliittista systeemiä kuvailevassa artikkelissaan käsitteen ”Putinismi”.  

Putinismin katsotaan olevan tietyntyyppinen jälkitotalitaristinen autoritaarisuus, missä poliittinen 

poliisi käyttää valtaa yksityisten byrokraattisten yhteisöjen tai yhtiöiden intressien puolesta. Kun 

poliittinen systeemi on suunniteltu pitämään nykyiset johtajat kiinni vallassa, niin pitkällä aikavälillä 

Petrov (2011) väittää sen takaavan oman väistämättömän kuolemansa, koska systeemiä kohtaan 

vähitellen kasvava vihamielisyys kehittyy valtaväestön joukossa. Kuutsankin mukaan Venäjän 

poliittinen kenttä on ”hyvin presidenttikeskeinen järjestelmä.” Nämä näkemykset pitävät historian 

valossa paikkaansa ja vanhat artikkelit nostavat usein esille poliittisen ja hallinnollisen Venäjän 

syvälle juurtuneet ongelmat. MarketLinen (2014) analyysi esittää poliittisen luottamuksen Venäjän 

kansan keskuskuudessa olevan heikko. Vuonna 2013 teetetyn analyysin mukaan venäläisistä 

koostuvien vastaajien kesken vain noin 19 prosenttia vastaajista uskoi pystyvänsä vaikuttamaan maan 

poliittisen johdon valintaan, sekä oikeuteen sananvapaudesta. 

 

Venäjän poliittisen kentän tämän hetken vahvuuksia muun muassa ovat paraneva kansainvälinen 

integraatio. Se on väistämätöntä alati globalisoituvassa liiketoimintaympäristössä sekä nykyisen 

informaatioaikakauden tyypillinen piirre. Toinen vahvuus on hallinnon käytännössä avoin budjetti. 

Venäjä on Open Budget Surveyn (2012) mukaan parantanut budjettinsa läpinäkyvyyttä. Valtion 

budjetti on nyt läpinäkyvämpi julkiselle valvonnalle verrattuna esimerkiksi Espanjaan tai Saksaan. 

Tulevaisuuden lupauksena nähdään vahva yhteistyö Kiinan kanssa. Odotukset olettavat, että Kiinan 

talousmahti tulee tuomaan Venäjälle varallisuutta ja uutta liiketoimintaa. Vuonna 2012 Putin solmi 

Kiinan kanssa lukuisia strategisia sopimuksia. Lisäksi Kiina allekirjoitti vuosina 2013 -2014 satojen 

miljardien edestä sopimuksia venäläisten kaasuntuottajien kanssa, esimerkiksi Gazprom solmi 400 



16 

 

 

 

miljardin sopimuksen vuonna 2014 kaasun toimittamisesta 30 vuoden ajan kiinalaiselle öljy- ja 

kaasuyhtiölle CNPC joka on Kiinan kansallinen öljy- ja kaasu-yhtiö.  

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Venäjän yrittäjyysympäristö on kehittynyt parempaan suuntaan. 

Tähän perspektiiviä antaa 15 vuotta sitten julkaistu Pufferin ja McCarthyn (2001) näkemys venäläisen 

yrittäjän kohtaamasta vihamielisestä liiketoimintaympäristöstä. Heidän mukaan Venäjällä yrittäjän 

on navigoitava epävakaan valtion, kehittymättömän lakijärjestelmän, liikasäätelyn, käsittämättömän 

verotusjärjestelmän, läpitunkevan mafian ja riittämättömän liiketoimintainfrastruktuurin luoman 

sokkelon lävitse. Näistä yhteiskunnallisista tekijöistä osa on kuitenkin poistumassa. Asiantuntija 

Kuutsa kommentoi: ”nythän on pitkään ollut Venäjällä se tilanne, että valuuttakurssi ja pörssikurssit 

eivät niinkään enää seuraa näitä poliittisia tapahtumia, että joskus 90-luvun alussa vähän seurasi, 

mutta siten 96 jälkeen oikeastaan ne ovat siitä erkaantuneet, että joitakin tietynlaisia piikkejä ollut 

mutta kyllä nyt suunnilleen tällä hetkellä kaikki tietää Kremlin agendan”. Tässä kommentissa selvästi 

huokuu Venäjän poliittisesti hieman paremmin ennustettavat toimintatavat, tai sitten nopeat 

muutokset on jo sisällytetty riskiin. Esimerkiksi valtion johdon epävakaus on hyvin pientä Venäjällä 

tällä hetkellä. Liiketoimintainfrastruktuuri on parantunut, joskaan se ei vielä ole länsimaiden tasolla. 

Verouudistus, joka aloitettiin 1990-luvun lopussa presidentti Vladimir Putinin ja pääministeri Dmitry 

Medvedevin johdolla, on ollut eritäin tärkeässä roolissa Venäjän talouden edistämisessä 

(Pogorletskiy & Söllner 2008). Putinin aikainen verotusjärjestelmä on vakaa sekä ennustettava, mikä 

on erittäin tärkeää varsinkin, kun ajatellaan ulkomaalaisten yrittäjien kiinnostusta toimia Venäjällä.  

 

Optimismia lisää muutoksen suhteellinen nopeus. Sosialististen neuvostotasavaltojen liitosta eli 

Neuvostoliitosta on vain 25 vuotta aikaa, jolloin koko maa oli poliittiselta ja hallinnolliselta 

rakenteeltaan länsimaisen kapitalismin vastakohta. Nyt Putinin johdolla tehdyt reformit ovat 

viimeisen 15 vuoden ajan luoneet todellista uutta Venäjälle. Tähän Kuutsa mainitsee haastattelussa 

mielipiteensä reformin todellisesta menestyksestä seuraavasti: ”Toimi hyvin 2000-luvun alussa 

tuonne 2003 saakka kunnes Mikhail Khodorkovsky laitettiin vankilaan se toimi ihan hyvin, mutta sen 

jälkeen se on hidastunut merkittävästi ja viimeset vuodet oikeastaan vuoden 2008 jälkeen on mennyt 

näitten talousongelmien kanssa painimiseen, näin sen voi pelkistää”. Venäjällä kapitalismi on tuonut 

Venäjälle vakautta ja vaurautta sekä luonut suurimpiin kaupunkeihin maassa ennennäkemättömän 

keskiluokan. Tätä keskiluokkaa on esimerkiksi Pietarissa Luoteis-Venäjän suurimmassa kaupungissa. 

Keskiluokka hakee identiteettiään mediasta, joka on kaupallistunut tehokkaammin sekä 

radikaalimmin kuin Suomessa ja lisää länsimaisia kulutustottumuksia (Aleksanteri-instituutti 2015). 
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Venäjän keskiluokkaisten määrä kasvaa jatkuvasti ja heidän ostovoimansa siten myös lisääntyy. 

Keskiluokan kasvuperustan tärkeimpiä ominaisuuksia hallinnollisen muutoksen lisäksi ovat pienet ja 

keskisuuret yritykset, niiden kehitys on kuitenkin ollut verkkaista Venäjällä tähän asti (Aleksanteri-

instituutti 2015). Aleksanteri-instituutin näkemykset eroavat voimakkaasti Venäjä-myönteisinä 

verrattuna asiantuntijaan ja muihin tutkimustuloksiin. 

 

Venäjän hallinnollinen kenttä on siis kehittynyt poliittisen vakauden tuoman järjestyksen ja 

ennustettavuuden avulla. Vaikka tämän hetken kriisit ovat hidastaneet kehitystä, on se viimeisen 

vuosikymmenen ollut aikana kiihtyvää kohti vakaata sekä kasvavaa markkinataloutta. Dimex Oy:n 

myyntijohtaja Tuire Krogerus esittääkin asiantuntija Kuutsan kanssa erittäin samaan osuvan 

olettamuksen kysyttäessä, mitä mahdollisuuksia/uhkia Venäjän poliittiset/hallinnolliset tekijät 

mielestänne luovat Dimexille; ”Odotan että poliittinen arvaamattomuus jatkuu. Venäläiset haluavat 

vahvan karismaattisen johtajan jolla on paljon valtaa. Odotan että maan johto ei tule muuttumaan 

lähiaikoina, enkä oleta että näemme lähivuosina isompia askeleita Eurooppalaisen demokratian 

mallin suuntaan.” Kummatkin haastateltavat siis hyväksyvät riskit, mutta pitävät poliittista puolta 

Venäjällä vakaana. Dimex Oy.n toinen edustaja, asiakasvastaava ja yrityksen Venäjän toiminnasta 

vastaava Kim Kujala esittää optimistisen kommentin kohdemarkkina-alueen ja kotimaamme 

suhteista; ”Näen poliittisesti mahdollisuutena ehkä se, että poliittisesti suomen suhteet venäjään voi 

olla parempia kuin joidenkin eurooppalaisten kilpailijoiden ja täten olla mahdollisuus”. Kriisien 

vaikutusten voimakkuus Venäjän poliittiselle ja taloudelliselle kehitykselle jäävät vielä 

ennustettaviksi.  

 

Fakta on se, että kun politiikka on vahvasti keskittynyttä, niin päätöksenteko on myös nopeaa. Kujala 

esittää myös esimerkkitapauksen Venäjän hallinnon päätöksistä, mikä Dimex Oy.n kannalta olisi 

erittäin houkutteleva; ”hallinnollisista niin kuin positiivisista puolista Jos joskus ruvetaan näitä 

(työ)vaatteiden turvaluokituksia säätelemään enemmän siellä niin silloinhan se meidän markkina 

kasvaa räjähdysmäisesti siellä.” Myös Kuutsa mainitsee myös salamannopean päätöksenteon 

toimeenpanon Venäjällä; ”mutta tällä hetkellä toimii niin kuin on nähty että päätöksiä tulee ja tulee 

niin nopeesti että ei täällä ehditä Euroopassa reagoimaan niihin”. Kommentissa tosin viitataan 

vahvasti Ukrainan kriisiin, mutta yleisesti hän lisää; ”ei siitä (Ukraina) tarvinnut käydä mitään 

keskusteluja ja tämä pätee vähän kaikkeen ja tietysti välillä voi olla, että se on vähän tempoilevaa.” 

Nämä tekijät motivoivat ulkomaalaisia pk-yrityksiä laajentumaan Venäjän markkinoille. 
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3.1.2 Taloudelliset tekijät 

 

Kotler ja Armstrong (2001) esittävät, että tärkeimmäksi tekijäksi nousee kohdemarkkinan talous, kun 

vientimaan yleisiä olosuhteita analysoidaan. Talous on suoraan kytköksissä yritysten olemassaolon 

tarkoitukseen, eli vaurauden luomiseen. Näin taloudellinen katsaus kohdemarkkinasta on syytä tehdä 

huolellisesti, varsinkin kun kyseessä on pk-yritys ilman kansainvälisen markkinan kokemusta. 

Venäjän talouden 15 prosentin investointiaste riittää Sutelan (2012) mukaan pitkällä aikavälillä vain 

2 prosentin vuotuiseen kokonaistuotannon kasvuun. Hän ehdottaakin, että investointiaste tulisi nostaa 

30 prosenttiin, jolloin vuotuinen kasvu pitkällä aikavälillä kiihtyisi 4,7 prosenttiin. Tämä puolestaan 

tukisi enemmän Putinin valtaan astumisen yhteydessä esittämän tavoitteen 7 prosentin vuosikasvusta 

Venäjällä (Sutela 2012). Tämä kuitenkin viimeaikaisten maailmantapahtumien valossa alkaa 

muodostua saavuttamattomaksi utopiaksi. Öljyn ollessa Venäjän tärkein vientituote sen 

maailmanmarkkinahinta vaikuttaa suoraan maan bruttokansantuotteeseen. Suomalais-venäläisen 

kauppakamarin (2015) mukaan Venäjän vienti on suurelta osin raakaöljyn, maakaasun ja 

öljytuotteiden varassa, nämä ovat kokonaisviennin arvosta kaksi kolmasosaa. Venäjä ei ole kyennyt 

kehittämään uusia vientituotteita energian rinnalle, vaan on vieläkin vahvasti riippuvainen energian 

maailmanmarkkinahinnoista. Tämä on talouden kannalta mielenkiintoinen seikka. Kuutsa 

kommentoi Venäjän talouden luonnonvara- sekä energiariippuvuutta seuraavasti: ”Ongelma on se, 

että se seisoo öljyn ja kaasun varassa ja siitä sitten aiheutuu tämänlainen voimakas heilahtelu raaka-

aineiden hintojen heilahtelun myötä.”  

 

Ukrainan kriisi, pakotteet, vastasanktiot sekä lisääntynyt epävarmuus jarruttivat vuonna 2014 

Venäjän bruttokansantuotteen kasvua 0,6 prosenttiin (Suomen Pankki 2015). Suomen Pankin 

ennustuksessa kuluvalle vuodelle Venäjän bruttokansantuote kutistuu 3,4 prosenttia. Toisaalta 

Venäjän talousministeri Aleksei Uljukajev on esittänyt toimittaja Juhani Saarisen (2015) mukaan 

bruttokansantuotteen kasvavan ensi vuonna 0,7 prosenttia Helsingin Sanomissa. Näkemyksiä on 

lukuisia ja sijoitusmarkkinoilla vallitseva ennustamattomuus on ilmeistä huolimatta Venäjän talouden 

kasvusta tulevaisuudessa. Venäjän valuutan ruplan heikkeneminen on tuonut ongelmia kasvua 

ajatellen.  Vuodesta 2005 vuoteen 2008 rupla oli tiukasti pysytellyt noin 35 yhtä euroa kohden. 

Vuoden 2008 maailmanlaajuisen taantuman alkaessa rupla heikkeni, mutta jäi 40-50 ruplan tasolle 

yhtä euroa kohden. Vuonna 2014 Ukrainan kriisin synnyttämän epäluottamuksen seurauksena ollut 

ulkomaisten pääomien vetäytyminen maan sijoitusmarkkinoilta sekä samaan aikaan öljyn hinnan 

laskun aiheuttama valuutan romahdus vei ruplan pahimmillaan 91,5 yhtä euroa kohden loppuvuonna 
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2014. (Suomen Pankki 2015). Haastattelussa Dimex Oy:n Kujala näkee tässä investointitilaisuuden; 

”kurssi on meille edullinen tehdä investointeja Venäjällä.” Tämä todellakin pitää paikkaansa. Kuutsa 

perustelee myös kohdemarkkinan maailmanlaajuisen yleisen liiketoiminnallisen 

houkuttelemattomuuden tuoman mahdollisuuden; ”Mutta jos joku ajattelee Venäjälle tällä hetkellä 

tuotannon perustamista, niin siitä näkökulmasta markkina on tuota attraktiivinen [houkutteleva] 

koska yleisestä poliittisesta tilanteesta johtuen tunkua ei ole, mutta markkinat eivät sinänsä ole 

mihinkään hävinnyt sieltä.” Investoiminen Venäjälle juuri nyt on halvempaa kuin viimevuosina. 

Kuutsa jatkaa: ”etabloitumiskustannus [sijoittautumiskustannus] on varmasti tämänlaisessa 

tilanteessa selkeästi alhaisempi, kun se on noususuhdanteen huipulla.”  

 

Toisaalta Kuutsa selittää Venäjän ruplan suhdetta maan talouteen; ”Rupla on tällä hetkellä ollut jo 

reilut 2 vuotta niin sanotusti kelluva valuutta. Sen kurssi käytännössä seuraa öljynhinnan vaihtelua 

ja sitä kautta kun öljy halpenee, niin rupla heikkenee ja silloin Venäjän näkökulmasta yhdestä 

myydystä öljytynnyristä saatu tulo ruplissa on vakio. Tällä tavalla pystytään valtion ruplamääräset 

kotimaan sisällä olevat vastuut pitämään hallinnassa.” Valuuttakurssiriskit kohdemarkkinalla ovat 

viimeaikoina osoittautuneet voimakkaiksi, tämä tulee vaikuttamaan maahan vievään yritykseen, 

Kuutsa mainitseekin, että ”Turbulenssi on kova erityisesti se vaikuttaa silloin jos on pelkästään vienti 

operaation kanssa tekemisissä.” Tässä kuitenkin Dimex Oy:n nykyinen liiketoimintamalli ja 

sopimukset maahantuojan kanssa ovat Krogeruksen kommentin mukaan onnekkaasti hyvässä tilassa: 

”Tällä hetkellä logistiikkafirma kantaa kurssinvaihtelun riskin ja Dimex Oy luottotappioriskin 

loppuasiakkaalta, tämä on ollut meille hyvä jako” Kuitenkin Krogerus kertoo myös, että ”kauppa on 

matalakatteista ruplan kurssin takia.” Tässä näemme, että ainoastaan vientiä harjoittava yritys joutuu 

olemaan valuuttakurssiriskin alaisena, ja näin katemarginaali pienenee. Lisäksi vienti saattaa jäädä 

vain yhdeksi myyntikanavaksi, eikä välttämättä laajenna tosiallista liiketoimintaa, jolloin 

liikevaihdon voimakkaan kasvun saavuttaminen jää pieneksi. Krogerus kommentoi haastattelussa 

viennin luottotappiosta seuraavaa; ”Luottotappio on aina riski. Venäjältä on mahdotonta periä 

luottotappioita ja ulkomaisten yritysten oikeusturva olematon. Kumppanit valittava siksi tarkkaan.” 

Tässä Krogerus on oikeassa. 

 

Perimmäinen syy Venäjän heikolle talouskasvulle on öljyn hinnan lasku, mutta presidentti Putinin 

samanaikainen operaatio Ukrainassa on johtanut kriisiin ja vastasanktioihin. Tämä puolestaan on 

tehnyt venäläisten yhtiöiden ja pankkien lainan saamisen ulkomaisilta rahoituslaitoksilta lähes 

mahdottomaksi. Matthewsin (2015) mukaan tämä myrkyttää Venäjän talouden juuria myöten. 
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Kohdemaan viennin yksipuolisuus johtaa siihen, että heikon valuutan seurauksena viennin kasvua ei 

tapahdu, ainakaan niin kauan, kun öljyn hinta laskee. Tämä tosiseikka lieventää Kuutsan selittämää 

valuutan heikkenemisen aiheuttamaa vaikutusta viennin parantamiseen. Näin havaitsemme, että 

yritykseen kohdistuviin taloudellisiin riskeihin kansainvälisessä liiketoiminnassa vaikuttavat vahvasti 

myös toisenlaiset riskit, tässä tapauksessa poliittiset.  

  

Ruplan raju heikkeneminen on aiheuttanut myös muutoksia venäläisten omassa 

kulutuskäyttäytymisessä. Uutiset ruplan hetkellisistä romahduksista ovat saaneet kuluttajat 

ostovimman pauloihin. Tämä johtuu siitä, että Venäjän kansalaisilla on kokemusta lähihistoriassa 

valuutan hetkittäisistä romahduksista 1990-luvulla Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, sekä 2000-

luvulla maailmanlaajuisen taantuman vuoksi (Matthews 2015). Ensimmäinen tapa pelastautua 

valuuttakurssin romahdukselta on ostaa jotain kiinteää käteisen tilalle. Sen vuoksi uudet hankinnat 

tehdään nopeasti ja ilman suurta harkintaa. Tämänlainen hypoteettinen oletus 

kuluttajakäyttäytymisestä ei mielestäni vaikuta Dimex Oy:n toimialaan, jossa ostajina toimivat 

pääasiassa yritykset, eivät yksittäiset kuluttajat. 

 

Usein tutkijat ja uutiset keskittyvätkin Venäjän niin sanottuun suureen kuvaan ja sen taloudellisen 

tilan kehyksien ilmentämiseen. Pk-yritysten on kuitenkin keskityttävä myös heidän 

toimintakentällään vallitsevien voimien selvittämiseen. Tällä tarkoitetaan operatiivisella tasolla 

toimivia yrityksiä esimerkiksi valmistuksen ja palveluiden tuottajana. Fryen, Yakolevin sekä Yasinin 

(2009) ilmaisun mukaan tämä ”toinen” Venäläinen talous saa erittäin vähän huomiota vaikka se on 

kriittinen sektori maan tulevaisuudelle. Pienet- ja keskisuuret yritykset ovat kuitenkin 

kansantaloudellisen diversifioinnin tärkein kulmakivi. Useimmat venäläiset työskentelevät 

luonnonvarojen sekä raaka-aineiden ulkopuolisilla sektoreilla. Venäjän valtio säätelee tiukemmin 

valmistus- ja palvelusektoreita, kuin luonnonvarojen ja raaka-aineiden alaa (Frye et. al.2009). Tämä 

puolestaan on vaikeuttanut venäläisten pk-yrityksien kasvua sekä valmistus- ja palvelusektorin 

monipuolistumista. Yksityisten yritysten kasvu on tärkeää, jotta talouden rakenneuudistus kehittyvien 

talouksien maissa on menestyksekästä. Yksityinen sektori kärsii Venäjän talouden rakenteellisesta 

vääristymästä. Usein yksityisen sektorin uudet toimijat ovat pk-yrityksiä, nämä yritykset täyttävät 

kysynnän aukkoja nopealla reagoimisellaan markkinoiden signaaleihin (Volchek, Henttonen, 

Edelman 2013). 
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Venäjän talouteen vaikuttaa myös paljon puhuttu venäläinen keskiluokka. Tämä seikka on siksi 

tärkeää, että Neuvostoliiton aikaan tämänlaista yhteiskuntaluokkaa ei ollut olemassa koko maassa. 

Nyt 25 vuotta myöhemmin venäjän presidentin Vladimir Putinin valtakaudella venäjälle on noussut 

vähitellen tämä työssäkäyvä keskiluokka. Nämä ovat ihmisiä, jotka ovat koulutettuja, heillä on 

esimerkiksi asuntolainaa, sekä mahdollisuus ostaa markkinoiden luomia kulutustuotteita. Samson & 

Krasil´nikova (2014) kirjoittavat keskiluokan synnyn ajoittuneen 1990-luvun puoliväliin. He esittävät 

kolme luokkaa, jotka jakaantuvat perheen tulojen mukaan. Ensimmäinen luokka on 150-200 dollaria 

kuukaudessa tienaavat perheet, toinen luokka 300-600 dollaria kuukaudessa tienaavat, sekä ylin, 

kolmas luokka ansaitsee yli 1800 dollaria kuukaudessa. Kolmas luokka edustaa esimiehiä, korkeassa 

valtion virassa olevia, sekä yksityisyrittäjiä. Näiden kaikkien luokkien lukumäärä on kasvamassa. 

Monet tutkimukset kertovat erilaista dataa keskiluokan koosta aina 15 prosentista 70 prosenttiin 

Venäjän väestöstä (Samson & Krasil´nikova 2014). Vaikka keskiluokka kohdemaassa ei ole vielä 

kasvanut yhtä suureksi, kuin suurimmassa osassa teollistuneita länsimaisia talouksia, sen päätehtävä 

tasoittaa Venäjän yhteiskunnan sosioekonomisia piirteitä on vaikutukseltaan ilmeinen. Tulojakauma 

(Samson & Krasil´nikova 2014) tarkastelee Venäjää viiden tuloluokan kautta, havaitaan että ero 

rikkaimman ja köyhimmän viidenneksen välillä 1990-luvulta vuoteen 2010 on kaventunut selvästi. 

Rikkain viidennes käsitti vielä vuonna 1990 lähes 10 prosenttia kokonaistuloista, kun vastaava arvo 

vuonna 2010 on 5,1 prosenttia. Tosin viime vuosien aikana vauhti on hidastunut. Köyhimmän 

viidenneksen tulot ovat nousseet reilusta 30 prosentista lähes 50 prosenttiin. Länsi-Euroopassa 

tutkimusten mukaan 40 - 50 prosenttia väestöstä uskoo kuuluvansa tähän keskituloisten luokkaan. 

Yhdysvalloissa samaan uskoo 70 prosenttia väestöstä, kun taas Venäjällä vain 22 prosenttia 

asukkaista lukee itsensä keskituloisiksi (Samson & Krasil´nikova 2014).  

 

Toinen lupaava piirre keskiluokan kehityksestä on Beliaevan (2008) julkaiseman artikkelin mukaan 

mielestään keskituloisiin kuuluvista ihmisistä puolet edustivat nuoria ikäpolvia (18–34 vuotiaat), kun 

taas sitä vanhempi ikäluokka (35–44 vuotiaat) neljänneksen koko osuudesta. Vanhimmasta 

ikäluokasta (yli 55 vuotiaat) vain 10 prosenttia uskoi kuuluvansa keskituloisiin. Tämä keskituloisten 

rakenteellinen sijoittuminen ikäluokissa nuorempaan polveen ennustaa keskiluokan kasvua pitkällä 

aikavälillä. Pk-yrityksille keskituloiset ja heidän kasvava kysyntä on tärkeää. Pk-yritykset usein 

suuntaavat osaamisensa erikoistuneimpiin tuotteisiin, ja juuri keskiluokka edustaa kulutukseltaan 

erikoistuotteiden kuluttajia.  
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3.1.3 Sosiaaliset tekijät, kulttuuri 

 

Jotta kansainvälinen liiketoiminta onnistuu, Dimex Oy:n tulee ottaa kulttuurierot huomioon 

Venäjällä, sillä kulttuurierojen huomioiminen kansainvälisessä liiketoiminnassa on onnistuneen 

toiminnan lähtökohta. Kun puhutaan venäläisestä liiketoimintakulttuurista, on sen erikoisuus 

pelottanut, mutta myös viehättänyt ulkomaisia yrittäjiä. Grachev (2009) selittää, kuinka venäläinen 

liiketoimintakulttuuri ja käyttäytyminen ovat muokkaantuneet Neuvostoliiton aikaan vallinneiden 

ominaisuuksien mukaan. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa ympäristön näkeminen 

vihamielisenä, yhteisön ylivalta individualismia kohtaan sekä näkemys moraalista, joka sallii 

käyttäytymisen kaksijakoisuuden. Venäjän kulttuuria käsitteleviä teoksia on suomessa esitelty lähes 

vuosittaiseen tahtiin. 

 

Valtiotieteiden tohtori Esa Seppänen (2010) kuvailee Venäjän ja Suomen suhdetta osuvasti: ”Suomi 

ja Venäjä on erottamaton pari. Ne ovat kuin siamilaiset kaksoset, joilla on kuitenkin se erikoisuus, 

että toinen on lilliputti ja toinen jättiläinen.” Hän esittelee myös Suomessa vallitsevaa yleistä ja 

perinteistä Venäjä-kuvaa, jota leimaa termit ”ryssäviha, ryssänpelko ja russofobia”. Näihin termeihin 

ja orgaaniseen Venäjä-kuvaan on suomalaisilla historiallinen selitys. Ne vaivaavat sisäisesti yrittäjiä, 

yrityksiä ja heidän suomalalaisia työntekijöitään Venäjällä. Kuitenkin tutkielman puitteissa pyritään 

paneutumaan tämän hetken vallitsevaan kulttuuriin ja sosiaalisiin tekijöihin Venäjällä. Seppäsen 

(2010) mukaan venäläisiä luonteenpiirteitä parhaiten kuvasivat vieraanvaraisuus, sosiaalisuus, 

huumorintajuisuus, kärsivällisyys, sitkeys, alkoholiin taipuvaisuus, laiskuus. Sen sijaan suomalaiset 

korostivat itsessään luonteenpiirteitä kuten patrioottisuus, sisukkuus, ja rehellisyys. Seppänen 

korostaa myös myöhemmässä teoksessaan (2012), että suomalaisten harhaluulojen ja 

väärinkäsitysten oikominen suhteessa venäläisiin on mahdoton tehtävä ja loputon työ.  

 

Tämän päivän keskiverto venäläistä kuvaa elämänarvoissa kohonnut varovaisuus, jopa pelko, mikä 

korostuu tarpeena olla vahvan valtiovallan suojeluksessa. Keskiverto venäläinen ei siis kaipaa 

suureessa määrin uutta, vapautta, luovuutta tai itsenäisyyttä ja on vähemmän taipuvainen ottamaan 

riskiä verrattuna länsimaalaiseen. Samaan aikaan venäläinen kuitenkin paljastuu suureksi oman edun 

tavoittelijaksi, hakee henkilökohtaista menestymistä ja valtaa ennemmin kuin huolehtii toisesta. 

Tämä on Magunin ja Rudnevin (2010) mukaan mahdollisesti Neuvostoliittolaisen hyvinvointisuojan 

katoamisen jälkiseuraus. Tässä kontekstissa siis tutkijoiden asenteet ovat samansuuntaisia, toisaalta 

venäläinen on omaksunut kapitalismin perusoletuksen: huolehtimalla omasta menestyksestä voi 
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saavuttaa parhaimman mahdollisen hyvinvoinnin, mutta se on sotkeutunut neuvostoajan kulttuuriin, 

jossa valtiovaltaa pidettiin kaikkivoipana, mutta samalla kansan hyväksikäyttäjänä ja toisaalta 

avunantajana.  

 

Luotettavuus, työmoraali, oikeudenmukaisuus, totuus ja rehellisyys tarkoittavat eri asioita eri 

kulttuureissa (Selin 2004).  Esimerkiksi kirjalliset sopimukset ovat venäläisille yhtä tärkeitä, kuin 

länsimaalaisillekin, mutta heille sopimus palvelee eri merkitystä. Molen (2003) mukaan ne kuvaavat 

venäläisen kannalta enemmänkin toiminnallisia suhteita, eivätkä ole lakisääteisiä sitoumuksia. Niitä 

ei ole tarkoitettu länsimaiseen tapaan käytettäväksi pohjana oikeudenkäynnissä. Lainsäädännölliset 

asiat ovat kohdemaassa vaikeasti tulkittavia ja niihin paneudutaan myöhemmin tutkielman aikana. 

 

Kulttuuria voidaan vertailla hyvin Hofsteden (2001) viiden kulttuuridimension kautta. Nämä 

dimensiot ovat valtaetäisyys, kollektivismi vastaan individualismi, aikakäsitys, epävarmuuden 

välttäminen ja maskuliinisyys vastaan feminiinisyys. Venäjällä valtaan liittyvän 

epäoikeudenmukaisuuden hyväksymisaste, eli valtaetäisyys on erittäin korkea, joka taas Suomessa 

on yksi Euroopan matalammista (Parikka 2007, 22). Venäjällä valta perustuu voimankäyttöön, 

karismaan, perheeseen tai ystäviin ja suhteisiin, nämä ovat tärkeitä liike-elämässä ja politiikassa. 

(Parikka 2007, 23-25). Hofsteden kulttuuridimensioita koskevan tutkimuksen mukaan Venäjä on 

kollektiivisempi eli yhteisökeskeisempi maa kuin Suomi. Epävarmuuden välttely on Venäjällä 

korostunutta ja sekä näkyy byrokraattisissa ja järjettömiltä tuntuvissa säännöstöissä että 

sananvapauden ongelmina (Parikka 2008, 46-49). Selinin (2004) mukaan suomalaiset ovat tottuneet 

tiettyyn päivärytmiin. Venäläisille ajalla ei ole juurikaan merkitystä. Henkilökohtaisen tilan käsitys 

erilainen, etäisyys toiseen ihmiseen esimerkiksi neuvotteluissa, poikkeavat suomalaisilla ja 

venäläisillä. Suomalainen on tottunut väljyyteen ja tarvitsee enemmän henkilökohtaista tilaa kuin 

venäläinen. Tämä voi antaa venäläiselle asiakkaalle mielikuvan etäisestä kauppakumppanista, joka ei 

ole kiinnostunut neuvoteltavasta asiasta. Neuvostomallin jäänteet elävät ja näkyvät vanhemman 

sukupolven työmoraalissa: asiat tehdään kyseenalaistamatta, ei olla kovinkaan innovatiivisia ja 

johtaja on niin sanottu ”isähahmo”, joka johtaa laumaansa. Venäjän kulttuuri on maskuliininen ja 

sukupuoliroolit ja –normit ovat voimakkaammat kuin Suomessa ja naisia on reilusti vähemmän 

esimerkiksi liikkeenjohdon ja politiikan tehtävissä. Feminiiniset puolet näkyvät suhdeverkkojen 

korostamisessa ja suhtautumisessa työntekoon. Työn tekeminen on välttämättömyys toimeentulolle, 

ei kaikki kaikessa, kuten länsimaissa (Parikka 2008, 40-42). 
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 Dimex Oy:n Krogerus toteaa haastattelussa Venäjän kulttuuritekijöistä seuraavaa: ”Venäläisessä 

kulttuurissa sukupuoliroolit ovat hyvin perinteiset. Johtoporras on yleisesti hallituksen puheenjohtaja 

ja vastaa viennistä, aiheuttaa hämmennystä. Neuvottelut käytäisiin mieluummin yrityksissä lähes 

kokonaisuudessaan miesten välillä. Naisten kanssa ei ole totuttu keskustelemaan isommista 

kokonaisuuksista bisneksessä. Tapaamisessa se että nainen omistaa yritystä, on hallituksen 

puheenjohtaja ja vastaa viennistä, aiheuttaa hämmennystä. Neuvottelut käytäisiin mieluummin 

miehen kanssa. Tämä tuo rajoitteita myös sen osalta ketkä Dimexiltä käyvät venäjällä.” Tämä voi 

tulla aluksi yllätyksenä venäläisille, mutta esimerkiksi, jos johtoryhmään kuuluva nainen puhuisi 

Venäjää, voisi hämmennys olla lievempi. Asiakasvastaava Kujalan mukaan hän on ainut yrityksen 

venäjänkielentaitoinen henkilö: ”Kukaan muu ei puhu venäjää kuin minä.” Kujala myöntää kuitenkin 

että omakaan kieliosaaminen ei vielä ole täydellisesti liikeneuvottelutasolla. ”Mutta vähän niin kuin 

lapsen kanssa tekisi bisnestä.”  Kujala kuitenkin puolustautuu heti verrattain vähäisen sisäisen 

kielenosaamisen parantamiseen tuhlattavia resursseja vastaan. ”Veikkaan, että tämä resurssi 

käytetään siinä, että kehitetään nykyistä, eikä sitten hankita vaan yhtä palkollista lisää.” Tämä on 

hyvin perusteltu linjaus. Varsinkin, kun kyse on perheomisteisesta pk-yrityksestä, on strategisestikin 

parempi vaihtoehto kehittää ydinjoukkoa toiminnan kasvaessa, eikä tuhlata resursseja ulkopuolelta 

hankittuun, tässä tapauksessa ulkomaalaiseen työntekijään. Hän avaa myös kielellisen osaamisen 

vaikutusta kulttuuriin seuraavasti. ”Periaatteessa, jos ollaan ihan tarkkoja, niin ei minunkaan 

tarvitsisi osata venäjää. Tämä on vaan uskottavuuskysymys, että on toimittajankin puolelta joku, joka 

puhuu venäjää sitten niin kuin neuvotteluissa.” Myyntijohtaja Krogerus jatkaa: ”Venäjä toimii 

hyvillä henkilösuhteilla. Tämän takia yhteystyökumppanin kontaktit ja halu laajentaa tätä piiriä on 

avainasemassa. Meidän tehtävä on luoda heille edellytyksiä ja luoda luottamusta maahantuojana.” 

Tässä Dimex Oy:n edustajat on samoilla linjoilla asiantuntija Kuutsan kommentin kanssa. 

”Venäläinen asiakas, jos sen luottamuksen saa niin se on sitten myös hyvin lojaali ja muistaa sen, 

joka on alkanut luottaa häneen ja toisinpäin myös” Toisinpäin ilmaistuna Kuutsa kuvailee Venäjän-

kaupan tärkeysjärjestystä: ”Ensimmäisenä on partnerin valinta, että partneri on sellainen johonka 

voi luottaa ja se tekee sen mitä sanoo.” Kuutsan painottaakin juuri luotettavaa yhteystyökumppania, 

ja haastatteluiden valossa Dimex Oy:n tämän hetkinen kumppani Venäjällä on osoittautunut 

luotettavaksi. Kujala kuvaileekin yhteyden kumppaniin rajan takana olevan erinomaisella tasolla: 

”Täydellisesti ymmärretään toisiamme.” 

 

Venäjällä asuu ihmisiä noin 150 miljoonaa. Tilastot ovat epäluotettavia, sillä kaikkia ihmisiä ei 

rekisteröidä. 75 prosenttia väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupunkeihin muuttavat lähinnä nuoret ja 
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maaseudulla asuu vanhempaa väestöä. Venäjällä on 14 yli miljoonan asukkaan kaupunkia. Venäläisiä 

on noin 80 prosenttia väestöstä. Tämä osuus laskee, sillä venäläisten syntyvyys on alhaisempi kuin 

etnisissä vähemmistöissä. Muslimeja syntyy enemmän kuin ortodokseja, tämän vuoksi väestö 

antivenäläistyy. Koko maan väestönkasvu on ollut negatiivinen Neuvostoliiton hajoamisesta saakka, 

kunnes vuonna 2009 havaittiin ensimmäinen väestömäärän nouseminen 15 vuoteen. Maassa on noin 

95 vähemmistöä, joista suurin osa ei puhu venäjää äidinkielenään. Väestö on jakautunut epätasaisesti 

suhteessa maan pinta-alaan. Pohjoisilta alueilta on ollut huomattava muuttoliike maan keskiosiin, 

mikä johtuu pohjoisten ja itäisten alueiden kehitysohjelmien romahtamisesta. (Mole, 2003, 319-320) 

 

Kun käsitellään Venäläisten suhdetta vaatetukseen ja etenkin työvaatteisiin, ovat Dimex Oy:n ja 

asiantuntijan käsitykset hieman eroavia toisistaan. Haastattelun perusteella myyntijohtaja 

Krogeruksen ja asiakasvastaava Kujalan näkemykset venäläisestä työpukeutumisesta ovat varovaisia, 

mikä perustuu ehkä kokemuksen puutteeseen kohdemarkkina-alueella toimimisesta. Krogerus 

mainitsikin kaipaavansa juurikin tähän aiheeseen tutkielmalta lisäinformaatiota ja hänen pyyntönsä 

oli ”Selvittää onko Venäjälle rakentunut bränditietoisuutta myös työvaatteisiin?” Ja ”Ostavatko 

työnantajat työntekijöille vaatteita?” Lisäksi asiakasvastaava Kujalan motiivit tutkielmalle oli 

samoilla linjoilla; ”Puhtaasti lisäinformaatiota.” Kun kysytään sosiaalisista ja kulttuurillisista 

tekijöissä, Kujala mainitsee: ”Uhkia voidaan sanoa sen verran että tietenkin siellä on erilainen 

markkina ja erilainen kulutus - ei sanota tottumukset. Mutta tämänlainen erilainen muoti esimerkiksi 

vaatetuksessa, että suomessa pyritään pääsemään sinisestä pois kun se on niin vanhahtava väri 

työvaatteissa. Ja sitten venäjällä ollaan ihan kauhuissaan kun ei ole sinisiä työvaatteita.”  

 

Näihin asiantuntija Kuutsa antaa kuitenkin positiivisia uutisia perustuen vankkaan, yli 20 vuoden 

mittaiseen kokemukseen kohdemarkkinasta. Kysyttäessä, paljonko Dimex Oy:n tuottamat työvaatteet 

mahdollisesti kiinnostaisivat työnantajia sekä työntekijöitä itseään, Kuutsa kertoo tilanteeseen oman 

näkemyksensä. ”No varmaan kiinnostaa. Kyllä minä voisin kuvitella, että länsimaisen firman tekemät 

työvaatteet kiinnostavat kovastikinkin. Koska ne ovat asianmukaiset. Ja edesauttaa työssä 

suoriutumista ja suojaavat parhaassa tapauksessa, jos kengistä puhutaan niin vahingoilta ja 

tapaturmilta ties miltä.” Kuutsa jatkaa esimerkillä työpaikastaan Venäjällä. ”Näkisin että ei tässä ole 

varmaan mitään ongelmaa. Meillä [SRV] muun muassa on kaikki meidän projektijohtotehtävissä 

olevat henkilöt vaatetettu kesä/talvi vaatteilla ja vastaavasti kesä/talvi kengillä.” Kuutsa perustelee 

myös länsimaisten yrityksen työnantajanäkökulmaa, joka myös on tarttumassa venäläisiin 

työnantajiin ”Et se on tavallaan osa sitä työnantajan mielikuvaa ja tuota niin ihmisistä huolehtimista, 
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joka kuuluu tähän suomalaiseen ja eurooppalaiseen johtajuuteen.” Tässä vaiheessa haastattelua 

tarkensin vielä, että onko myös venäläiset yritykset todella omaksuneet työvaatteiden merkitystä, ja 

onko heillä asialle väliä. Kuutsa viittaa tähän nopeasti ”no edistykseen käyvät ja tietenkin on, 

kehitystä on näkyvillä selvästi.” Näin on perusteltua olettaa Dimex Oy:n kannalta vihreää valoa 

kohdemarkkinan suhteen, kun keskustellaan työvaatteiden käytöstä. Markkinalla näkyy selvästi 

Kuutsan mukaan tuotteiden kuluttamista, on silloin olemassa varmasti kysyntääkin. 

 

 

3.1.4 Teknologiset tekijät 

 

Arto Luukkanen (2010) pohjustaa teknologian kehityksen tien olleen Venäjällä Neuvostoliiton 

hajoamisen jälkeen traaginen. Neuvostoliitossa oli vielä vuonna 1990 jopa miljoona tutkijaa 

erilaisissa instituuteissa aina avaruusteknologiasta sotilassektoriin. Näillä tieteenaloilla 

Neuvostoliitto kilpaili tasaisesti Yhdysvaltojen kanssa. Neuvostoliiton tuhon jälkeen ajateltiin tämän 

tutkimuspääoman luovan varallisuutta ja hyvinvointia siviilisektorille, mikä jäi kuitenkin vain 

oletukseksi. Tähän syy oli puutteellisesti toimivat markkinat. Talouden reformit jäivät ohuiksi 1990-

luvulla eivätkä kyenneet nostamaan tutkimus-ja kehitystyötä mukanaan. Omistusoikeuden 

epävarmuus ja lainsäädännön alikehitys johtivat siihen, että uudet yksityiset omistajat eivät 

panostaneet teknologiseen kehitykseen vaan toimivat nopeiden voittojen perässä. Tieteen rahoituksen 

romahtaessa suurin osa venäläisistä tiedemiehistä lähti maasta. Monet myös hakeutuivat yksityiselle 

sektorille liike-elämän palvelukseen. Jopa silloinen presidentti Boris Jeltsin totesi seuraavaa: ”Venäjä 

on jäänyt puoliväliin matkallaan sosialistisesta komentotaloudesta normaaliin markkinatalouteen.” 

Yleisesti tutkimus- ja kehitystyön kaatoivat liian raskaat traditiot, jotka veivät voiton uudistajien 

haaveista. (Luukkanen 2010) 

 

Kuitenkin 2010-luvulla on Venäjän johto uudestaan ruvennut suunnittelemaan teknologian hyväksi 

tehtäviä toimia. Kremli suunnittelee Moskovan läheisyydessä olevan Skolkovon alueelle noin 4 

neliökilometrin kokoisen joutomaa-alueen muuttamista uudeksi kansainväliseksi 

innovaatiokeskukseksi, jonka toivotaan kehittyvän samanlaiseksi kuin Yhdysvaltain Piilaakso ja 

Kiinan Z-puisto. Skolkovosta on määrä tulla teknologiayrittäjille tarkoitettu ympäristö, sen on myös 

määrä toimia laillisena ja taloudellisena kehityskeitaana jossa yritykset saavat toiminnan aloittamisen 

motivaattoreita esimerkiksi verotuksen ja byrokratian keventämisen muodossa. (Freeland 2011) 
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Skolkovo on keihäänkärki vastauksena Venäjän kasvavaan asiantuntijapulaan. Teknologia- ja 

innovaatiopuistot on usein rakennettu yliopistojen yhteyteen. Venäjällä yritetään kovasti rakentaa 

ajatushautomoita sekä innovaatiokeskuksia edistämään teknologista kehitystä. Kuitenkaan nämä 

toimet eivät ole vielä vaikuttaneet Venäjän bruttokansantuotteen kasvuun, vaan se on vielä vahvasti 

kiinni energian maailmanhinnoissa.  

 

Venäjällä yliopistoihin ja muihin instituutioihin on sitoutunut paljon henkistä pääomaa. 

Viimevuosien poliittiset ratkaisut ovat ajaneet Venäjän presidentin Vladimir Putinin määräämään 

vastapakotteita länsivaltoja vastaan. Toimi on luonut väistämättömän seurauksen, mikä on haittaa 

yleistä innovaatiokehitystä Venäjällä. Seurauksena on innovaatioiden raju väheneminen, kun 

yhteistyö lännen innovaatioyhteisöjen kanssa on rajoitettua. Ruslan Shamukov (2014) kirjoittaakin, 

että kun yhä useammat maailman johtavat sekä nopeimmin kasvavat taloudet rakentuvat 

teknologiseen kehitykseen ja sen luomaan etumatkaan, on presidentti Putinin politiikka ajanut 

Venäjän eristyksiin muun maailman teknologisesta kehityksestä. Hän myös lisää, että useat 

innovaatiot kuten esimerkiksi hakukone Yandex ja mobiilimaksupalvelu Qiwi ovat Venäläisiä. Tässä 

kuitenkin Shamukovin mukaan on paradoksaalista se, että kyseiset yhtiöt eivät ole aitoa innovaatioita, 

koska liiketoiminta on jo keksitty muualla, nämä yhtiöt ovat vain toiminnassa Venäjällä. Hänen 

mielestään parhaimmillaan Venäjän innovaatioreformi olisi vapauttanut erittäin suuren määrän 

kehitystyötä, kun idän ja lännen teknologiset havainnot olisi nivottu yhteen. Tämän hetkinen tilanne 

on kuitenkin ampunut Venäjän teknologisen kehityksen taka-alalle suhteessa muuhun maailmaan. 

 

Venäläisten internetin käyttö on kasvamassa 10 prosentin vuosittaista vauhtia. Internetin kapasiteetti 

ei ole vielä lähimaillakaan kokonaan käytössä, vaikka käyttäjiä on jo yli 84 miljoonaa, koska tämä 84 

miljoonaa käsittää vasta vajaa 60 prosenttia koko venäjän väestöstä (Internet Live Stats 2014). 

Verkkokaupan käyttö on lisääntynyt suurissa kaupungeissa, ihmiset ostavat usein ulkomaalaisia 

tuotteita internetistä ulkomaisen valmistajan omilta sivuilta taatakseen tuotteen aitouden ja laadun. 

Tässä ulkomaalainen yritys voi helposti myydä tuotteittaan Venäjälle ja päästä todella suuriin 

myyntimääriin modernein keinoin. Verkkokaupan kehitys luo suoraa uskoa ulkomaalaisten yritysten 

tulevaisuuteen Venäjän markkinoilla. Dimex Oy:n myyntijohtoja Krogerus esittääkin oikeaan osuvan 

kommentin teknologian ja verkkokaupan tulemisesta Venäjällä. ”Venäläiset ovat jopa enemmän 

teknologiamyönteisiä kuin suomalaiset.” ”Sosiaaliset mediat ja verkkokaupat luovat innostusta 

venäläisten keskuudessa. Venäläisillä on halu tehdä asioita erilailla kuin edellisillä sukupolvilla ja 

ovat avoimia länsimaisiin ilmiöihin.” Kujala asettaa odotuksia verkkokaupan suhteen ”mielestäni se 
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on tuolle markkinalle ihan hyvä että verkkokauppa alkaa kehittyä pikkuhiljaa siellä ja se, että se ei 

ole kehittynyt aikaisemmin niin me päästään tähän aaltoon mukaan jollaintapaa vielä.” 

 

Dimex Oy suunnittelee myös tuotteiden myymistä paikallisen maanlaajuisen rautakauppaketjun 

verkkokaupassa. Kysyttäessä asiantuntija Kuutsalta, tilaavatko venäläiset tämänlaisesta 

verkkokaupasta esimerkiksi työvaatteita, Kuutsa vastaa ”enenevässä määrin.” Hän jatkaa 

”verkkokauppa kasvaa siellä huimaa vauhtia kyllä. Erityisesti alueille tuonne pohjoisen ja Siperian 

suuntaan missä välimatkat ovat pitkät ja ei ole kovinkaan mielekästä toimia siellä myymäläverkon 

kautta.” Venäjän ulkoalueilla, poissa Pietarin ja Moskovan vaikutuksesta on reilusti 

teollisuuskaupunkeja. Tälle markkinalle paras keino päästä on verkkokauppa. Kuitenkin myytäessä 

verkkokaupassa, on varmistettava pakettien toimitusvarmuus. Dimex Oy:n asiakasvastaavan Kim 

Kujalan heillä on ollut ongelmia Suomesta Venäjälle lähetetyissä paketeissa. Kuutsa suositteleekin 

toimitusvarmuuden maksimoimiseksi esimerkiksi kansainvälisiä kuriiripalveluyrityksiä. ”Nämä 

kuriiripalvelut, niitten kautta tulee varmasti tavara perille. Hintakin on sitten eri mutta tämänlainen 

käsitys minulla on.” Hän myös jatkaa toisella vaihtoehdolla ”tai sitten onhan postillakin varmaan 

Venäjällä tämänlainen niin sanottu kirjattu paketti, joka tulee perille, kyllä kirjattu kirje Venäjällä 

kulkee perille” 

 

3.1.5 Ympäristölliset tekijät 

 

Venäjä on maapinta-alaltaan maailman suurin maa (17 075 400 neliökilometriä). Tämä käytännössä 

tarkoittaa, että maassa vallitsee eri paikoissa erilaiset olosuhteet. Venäjän luonto on maailman 

puhtainta, siellä missä sitä on kuten Siperiassa ja maailman saastuneinta esimerkiksi 

suurkaupungeissa. Ympäristön saastekuormitus vähentyi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, koska 

teollisuustuotanto romahti. Tästä huolimatta vanhentunut teknologia ja teollisuuden tuotantorakenteet 

aiheuttavat suuria ympäristöongelmia edelleen. Kotitalouksien ja teollisuuden energiankulutus on 

tuhlailevaa alhaisen energiahinnan seurauksena. Toisaalta Venäjällä on paljon harvaan asuttuja 

seutuja, jotka ovat lähes luonnontilassa. Krogerus pohtii haastattelussa oikein ympäristöllisiä tekijöitä 

kohdemarkkinassa ”Venäjä on niin suuri maa, että siellä on todella kylmiä ja todella kuumia 

paikkoja, joten vaatimukset vaatteelle voivat olla hyvin erilaisia suhteessa Suomeen.” Kuutsan 

mukaan ”niillä alueilla, missä on taloudellista aktiviteettiä eli Uralin länsipuoli ja sitten tietysti 

pohjoisessa ja Siperiassa nämä öljykentät ja muutamat miljoonakaupungit, siis pitää olla useampia 
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erilaisia mallistoja näihin olosuhteisiin” Tässä vaiheessa käy selväksi, että Venäjälle laajentuessa on 

Dimex Oy:n kehitettävä mallistoja ja tuotteita juurikin venäläiselle käyttäjälle. Asiakasvastaava 

Kujalan haastattelussa esiin tulleet ajatukset valmistavat yritystä suunnittelemaan Venäjä-mallistoa. 

”Pitkälti koitetaan tuolla suomen mallistolla mennä mutta sitten me tehdään sinne sellaisia niin kuin 

pisto tuotteita että jos suomalainen ei kelpaa niin sitten tehdään oma malli venäjälle.” Tämä on 

viisasta, jos halutaan vastata asiakkaan mieltymyksiin oikealla tavalla.  

 

Kuluttajan ekologinen maailmankatsomus on Venäjällä hieman ristiriitaisessa asemassa. Parikan 

(2007) mukaan ympäristöaktivisteja on leimattu jopa valtion vihollisiksi. Tämä tuskin tukee 

ympäristömyönteistä ajattelutapaa kuluttajien mielissä. Ermolaeva (2014) esittää, että myös 

yliopisto-opiskelijoiden suhtautuminen ympäristöön on kaksisuuntainen valistuneisuudesta 

huolimatta. Ekologisuus on vain symbolisesti esillä, mutta sen eteen tehtävät toimet ovat lähes 

olemattomia. Tämä leimaa vahvasti myös yleiseen mielipiteeseen. Dimex Oy:n Krogeruksen oletus 

osuu jälleen naulan kantaan ”Ympäristölainsäädäntö ja vihreyden arvostus ovat paljon 

matalammalla kuin Suomessa ja Euroopassa. Niistä asioista ei käytännössä puhuta vaikka muissa 

kohdemaissa ne ovat kovasti esillä.” Kuutsakin mainitsee tuotteiden ekologisuuden tärkeydestä 

Venäläisten mielissä. ”No tällä hetkellä ei lähtökohtaisesti kiinnosta, että hinta- laatusuhde 

kiinnostaa.” 

 

Toisaalta Suomen ympäristöministeriön ja Venäjän federaation rakentamisen, asumisen ja 

kunnallistalouden ministeriön väliset neuvottelut aloitettiin vuoden 2014 puolivälissä 

ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokan ja Venäjän 1.varaministerin Leonid Stavitskin 

välillä. Suomen puolelta neuvotteluihin osallistui Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja ja 

ympäristöministeriön edustajia sekä muita. Neuvotteluissa Venäjän edustajisto oli erittäin 

kiinnostunut samoissa ilmasto-olosuhteissa toimivien yritysten tiedonvaihdosta. Painopisteenä oli 

etenkin energiatehokkuus, uudet teknologiat kustannustehokkuuteen ja ympäristöystävällisyys. 

(Suomen Suurlähetystö, Moskova 2014) Tämä kertoo siitä, että Venäjän asiantuntijat ja ylimpään 

johtoon kuuluvat ovat aidosti kiinnostuneita Suomalaisten yritysten ympäristösidonnaisista 

ratkaisuista. Kohdemarkkinassa yksilötasolla ekologisuus ei ole vielä niin esillä, kuin esimerkiksi 

suomalaisilla. Yritykset näyttävät kuitenkin suuntaavan kohti kestävän kehityksen ajattelutapaa. 
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3.1.6 Lainsäädännölliset tekijät 

 

Lainsäädäntövalta kuluu Venäjällä liittokokoukselle, jonka toimeenpanijana toimii kaksikamarinen 

parlamentti. Liittoneuvosto, eli parlamentin ylähuone koostuu Venäjän eri alueiden edustajista. 

Ylähuone koostuu alueellisista (kahdesta) senaattoreista, jotka alueparlamentti ja kuvernööri 

nimeävät liittoneuvostoon edustajiksi. Parlamentin alahuone eli duuma koostuu 450 

kansanedustajasta. (SVKK 2012) Lainsäädäntö kohdemarkkinalla on mennyt eteenpäin viime 

vuosina. Peruslainsäädäntö on melko kattava ja sen voidaan sanoa lähentyvän länsimaita. 

Asiakasvastaava Kujala ei näe lainsäädännöllisiä uhkia Dimex Oy:lle kohdemarkkinassa. ”En minä 

ainakaan kauhean realistista pelkoa olo saanut tämänlaiseen päälle, ne toimivat omalla tavallaan ja 

se on sen markkinan yks nyanssi mikä pitää ottaa huomioon ja sen kanssa ihan hyvin pystyy elämään” 

Kuutsa myös kommentoi lainsäädäntöä Venäjällä neutraalisti. ”Käsitykseni mukaan lainsäädäntö on 

hyvinkin pitkälle minusta ihan normaalia ja sitä pitää ja voi noudattaa.” Esimerkiksi yritysten 

verotus alkaa Kuutsan mukaan tulemaan kohtuulliseksi verrattuna Neuvostoliiton hajoamisen 

jälkeiseen aikaan. ”Verotus ei enää ole sillä tavalla kuin 1990-luvun alussa oli, että esimerkin 

omaisesti kerrottuna oli liikevaihtosidonnaisia veroja muun muassa. Jos ne kaikki maksoi, niin 

loppusumma tuli, että maksoit reilusti yli liikevaihdon verran veroja. Eihän se sillä lailla tietysti 

toimi, mutta nyt yritysverotus on kohtuullisella tasolla, jos ulkoa muistan oikein, niin voittovero on 

24 prosenttia ja kaikki tämänlaiset markkinatalouden edellyttämät lait on paikallaan.” 

 

Kuitenkin normien monitasoisuus ja ristiriitaisuus aiheuttavat tulkintaepäselvyyksiä viranomaisten 

kanssa. Dimex Oy:n myyntipäällikkö Krogerus tuo esille yrityksen suhtautumisen tähän tekijään. 

”Oikeusjärjestelmän monimutkaisuus ja tavat Dimexin osaamisen ulkopuolella, joten niihin ei 

lähdetä keskittymään, vaan annetaan paikallisten toimijoiden hoitaa nämä asiat.” Venäjä liittyi 

Maailman kauppajärjestöön (WTO) elokuussa 2012. Tämä on parantanut muun muassa tullausta ja 

sertifiointia koskevaa lainsäädäntöä. Kuitenkaan tässäkään asiassa ei ole edetty ongelmitta, vaan 

tyypillisiä Venäläisiä ristiriitaisia piirteitä oli tullauksessa alusta lähtien, kertoo esimerkiksi Helsingin 

Sanomien analyysi vuodelta 2013; ”Venäjä liittyi Maailman kauppajärjestö WTO:hon elokuussa 

2012. Heti syyskuun alusta se otti käyttöön kierrätysmaksun uusille tuontiautoille. Maksu on 

täsmälleen sama kuin WTO-neuvotteluissa poistettu tuontitulli.” Analyysi mainitsee myös, että 

venäläiskuluttajat eivät ole hyötyneet kilpailun avautumisesta, mikä on WTO:n tärkein tehtävä. 

Tukkuhinnat ovat menneet alaspäin, mutta se ei ole näkynyt kauppojen hyllyllä. Venäjä osittain näkee 

kaupan vapauttamisen uhkana kotimaiselle tuotannolle. Yhtäältä ongelmana on ollut Venäjän WTO-



31 

 

 

 

neuvotteluja vetäneen Maksim Medvedkovin mukaan ”psykologinen sopeutuminen”, tähän toimittaja 

ottaakin kantaa sanomalla, että Venäjä toimii niin kuin muissakin kansainvälisissä järjestöissä. Se ei 

siis noudata niissä muiden sääntöjä, vaan on mukana muokatakseen säännöt itselle sopiviksi. 

Toisaalta Suomen pankin Seija Lainela on maininnut: ”Esimerkiksi raakapuun vienti on helpottunut”. 

 

Varsinkin tämän päivän poliittisten ongelmien tuomat tiukentuneet tulli- ja tuontisäännöt Venäjällä 

ovat epävarmuustekijä suomalaiselle yritykselle. Usein Venäjän johto päättää lait ja ne tulevat viikon 

päästä ulos duumasta yksimielisellä äänestyksellä. Epäselvät ja riskialttiit tullimaksut pystytään 

kiertämään siirtämällä tuotantolinja Venäjän puolelle, kuten esimerkiksi Nokian Renkaat ovat 

tehneet. Tällöin maidenvälisen kaupan ongelmat vähenevät kertaheitolla.  

 

Kysyttäessä asiantuntija Kuutsalta oikeuslaitoksen tai muiden samantapaisten instituutioiden 

edustajien intressejä lähteä hakemaan lahjuksia ulkomaiselta yritykseltä, hän tyrmää jälleen vanhoja 

stereotypioita. ”Tämän tyyppinen business ei ole niin seksikäs, että tähän tulisi haaskalle pyrkyreitä 

paljon. 10 miljoonasta saa kasvaa 100 miljoonaan niin se ei vielä herätä kenenkään suurta 

mielenkiintoa. Varsinkaan koska tämän tyyppinen ala on sellainen, missä joutuu tekemään oikeasti 

töitä, että sitä businesta voi pyörittää.” 
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4. Kansainvälistymisen menetelmät 

 

Ahokangas ja Pihkala (2002) esittelevät lukuisia eri tutkijoiden määritelmiä kansainvälistymiselle. 

Kansainvälistymisen määrittelee Beamish (1990) seuraavasti; ”Kansainvälistyminen on prosessi, 

jossa yritysten tietoisuus tulevista kansainvälisten liiketoimintojen suorista ja epäsuorista 

vaikutuksista lisääntyy, ja ne aloittavat ja suorittavat liiketoimia, joiden osapuolet ovat toisissa 

maissa”. Ahokangas (1998) kuvaa kansainvälistymisen olevan prosessi, ”jossa yritykset liikuttelevat, 

kokoavat ja kehittävät resursseja kansainvälistä toimintaansa varten.” Johansson ja Mattsson (1988) 

esittelevät puolestaan aihetta prosessina, ”jossa kehitetään liikesuhteita toisiin maihin joko 

laajentumalla uusiin verkostoihin, tunkeutumalla syvemmälle verkostoihin tai integroimalla 

verkostoja toisiinsa.” Käsitteelle on monta määritelmää, mutta lähes jokaisen mukaan 

kansainvälistyminen on prosessi. Ahokankaan ja Pihkalan (2002, 7) mukaan kansainvälistyminen 

voidaan nähdä peräkkäisten toimintojen luomana tapahtumaketjuna, missä yksilö tai yritys kehittää 

edellytykset ja valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä, ilman kulttuurillista tai kansallista 

rajausta.  

 

Kansainvälistymisstrategia määrittää yrityksen toimintatavat, joilla yritys aikoo saavuttaa 

kansainvälistymiselle asetetut tavoitteet (Äijö 1996, 78). Äijö esittelee 9 yrityksen kansainvälistä 

operaatiovaihtoehtoa: 

1. vienti 

2. ulkomainen lisensiointi ja franchising 

3. ulkomainen myyntikonttori 

4. ulkomaiset yhteistyösopimukset 

5. ulkomainen sopimusvalmistus 

6. ulkomainen yhteisyritys 

7. projektivienti 

8. ulkomainen liikkeenjohtosopimus 

9. oma ulkomainen yksikkö 
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Näiden erilaisten kansainvälistymisoperaatioiden vaihtoehdot usein määrittyvät vasta toiminnan 

alkaessa ja prosessin kehittyessä. Usein käy niin, että lopullinen operaatiomalli eroaa hieman 

suunnitellusta, koska kaikkia liiketoiminnan järjestämisen esteitä ja mahdollisuuksia on vaikea 

määrittää ilman niiden toimeenpanoa vieraassa kohdemarkkinassa.  

 

Äijön (1996, 79) luoman ulkomaisten operaatioiden valintaprosessin ja luokittelun kaavion mukaan 

ensimmäinen ja tärkein kysymys on ”Siirretäänkö yrityksen toimintoja ulkomaille?” Tässä yrityksien 

johdolla on usein suuri päätös edessään, valintaan viennin ja ulkomaisen toiminnon välillä voidaan 

suhtautua kuin riskiin sijoitusmarkkinoilla. Vienti on riskittömämpää, mutta myös tuotto-odotus 

laskee esimerkiksi tullimaksujen ja valuuttaheilahteluiden vuoksi. Toiminnon perustaminen 

ulkomaille vaatii usein laajan rahoituksen, mutta voi myös tuoda liikevaihtoon moninkertaisen 

kasvun. Jos päädytään viemään tavaraa, niin yrityksen on päätettävä suoran, epäsuoran ja välittömän 

viennin väliltä. Jos taas yritys haluaa perustaa toimintaa kohdemaahan, on sen päätettävä ulkomailla 

olevan myyntipisteen ja valmistuksen välillä. Jos yritys valitsee myyntipisteen, on mietittävä 

perustetaanko omaomisteinen myyntikonttori ulkomaille, vai kenties yhteisomistuksessa paikallisen 

toimijan kanssa oleva joint venture. Päättäessään perustaa tuotantoa ulkomaille, on yrityksen valittava 

sopimuspohjaisen tai omistuspohjaisen toiminnan välillä. Sopimuspohjaisia vaihtoehtoja on 

lisensointi, franchising, alihankinta, sopimusvalmistus. Omistuspohjaisset vaihtoehdot ovat 

kokonaan omassa omistuksessa olevan ulkomaisen valmistusyksikön tai yhteisomistuksessa 

paikallisen toimijan kanssa oleva valmistava yhteisyritys. 

4.1 Haastatteluiden huomiot kansainvälistymisen kannalta 

 

Haastatteluissa keskusteltiin myös suomalaisesta johtajuudesta, Dimex Oy:n organisaatiorakenteesta 

ja liiketoimintamallista. Tarkoituksena oli pohtia, miten ne sopivat kohdemarkkinalla toimimiseen. 

Koska Venäjän-toimintoja kohdeyrityksessä halutaan laajentaa, on syytä paneutua vielä kertaalleen 

näihin aiheisiin yleisellä tasolla. Tämä siksi, että liiketoiminta lopulta on hyvin pitkälti ihmisten 

kanssa toimimista. Sitä tuskin voi koskaan painottaa liikaa. Seuraavaksi esitellään keskeiseksi 

nousseita kysymyksiä haastatteluista, jotka ovat PESTEL-analyysin ulkopuolisen tarkastelun 

kohteena ja pohtivat enemmän kansainvälistymistä kohdemarkkinaan.  

 

Eräs tärkeä kysymys oli esitetty Dimex Oy:n edustajille: Minkälainen liiketoimintaympäristö Venäjä 

on mielestänne? Myyntijohtaja Krogerus: ”Epävarma, mielenkiintoinen” Asiakasvastaava Kujala: 
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”Minun mielestä se on mielenkiintoinen liiketoimintaympäristö erityisesti sen takia, että siellä on 

tekemisen meininki eikä kauheasti ihmetellä, että jos joku haluaa jotain ostaa niin sit se ostaa sen ja 

niin poispäin. Vähän sellainen suoraviivaisempi se liiketoiminta kuin täällä vaikkakin sitten taas on 

erilaisia lakeja ja hallinto elimiä ja muita jotka koittaa sitä toimintaa jarruttaa. Mutta silti se tuntuu 

vaan toimivan niin kuin nopeammin ja se on suomalaiselle firmalle erikoinen ja mielenkiintoinen 

paikka. Mielestäni ihan positiivinen.” Dimex Oy:n edustajat ovat hyvin perillä kohdemarkkinan 

arvaamattomuudesta. Toki myös mahdollisuuksia löytyy, mikä tekeekin Venäjästä mielenkiintoa 

herättävän. Asiantuntija Kuutsan näkemys asiasta tukee molempien edustajien mielipiteitä. ”Se on 

mielenkiintoinen, ei kahta samanlaista päivää ja usein aamupäiväkin on erilainen kuin iltapäivä ja 

tietysti viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että myös arvaamaton. Mutta lähtökohtaisesti 

liiketoimintaympäristö on yhä lähempänä länsimaista ympäristöä ja siellä pärjää niillä samoilla 

eväillä kuin pärjää millä tahansa markkinoilla tänä päivänä. Jos sinulla on kilpailukykyinen tuote 

ja/tai palvelu yleensä nykyään molemmat siinä samassa paketissa ja sinä pärjäät sillä kilpailulla 

länsimarkkinoilla, niin sinulla on silloin hyvät edellytykset pärjätä sielläkin. Mutta se ei myöskään 

ole enää markkina, joka alhaisesti kilpailtu, että siellä pärjäisit millä tahansa, se on bullshittiä.” 

Kuutsa painottaakin voimasanoja käyttäen, että millä tahansa ei venäjälläkään pärjää, vaikka 

puhuttaisiinkin suomalaisesta tuotteesta. Tästä voimme tehdä huomion, että liiketoiminta on 

hektisempää kuin Suomessa. Päätökset tehdään suuntaan tai toiseen ja niiden vaikutukset astuvat 

usein välittömästi voimaan. Sen takia isoihin muutoksiin, hyviin ja huonoihin, on valmistauduttava 

henkisesti ja rakennettava organisaatio sellaisista työntekijöistä, jotka osaavat toimia muutosten 

mukaisesti. Hektisyyteen voidaan myös suhtautua proaktiivisesti. Jos horisontissa näkyy 

liiketoiminnan kannalta edullinen vaihtoehto, siihen on syytä heti tarttua. Lisäksi kohdemarkkinan 

liiketoiminnan nopeus viestii kovenevasta kilpailusta.  

 

Maininta kansainvälistymisprosesseista. Dimex Oy:n edustajien mukaan yrityksen 

liiketoimintamalli on vakiintunut ja riskitön. He luottavat Suomessa toimivaan liiketoimintamalliin. 

Suomessa he myyvät kaikki tuotteensa jälleenmyyjille. Käytännössä sama jatkuu Venäjän puolella. 

Haastattelussa kysyttiin, onko tämä paras liiketoimintamalli myös Venäjällä. Krogerus: ”Ovat. 

Käytännössä hyväksi havaittu ja riskittömin vaihtoehto.” Krogerus perustelee asian seuraavasti: 

”Suorakauppa tai vaikka tytäryhtiön perustaminen vaatisi valtavasti resursseja ja myös laajempaa 

osaamista markkinasta ja kulttuurista. Käytännössä tämä vaatisi myös läsnäoloa huomattavasti 

enemmän kohdemarkkinoilla.” Asiakasvastaava Kim Kujala: ”Me ei tietenkään lähdetä sinne 

suoraan myymään siinä ei ole mitään tolkkua.”  
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Kuutsan mielestä on olemassa muitakin vaihtoehtoja. Hän toki on samaa mieltä tämän hetken 

toimintamallin riskittömyydestä. ”No siis ainakin alkuun on siinä mielessä oikeastaan ainut 

vaihtoehto. Jos haluaa merkittävän peiton sieltä saada Moskovan ja Pietarin lisäksi, niin välimatkat 

ovat valtavat. On järkevämpääkin kenties ja melkein sanoisin että on järkevämpää tehdä se näin, kun 

lähtee perustamaan itse sitä verkostoa koska se vaatii ihan erilaiset resurssit ja muskelit.” Kuitenkin 

hän muistuttaa myös muista liiketoimintavaihtoehdoista, jotka voivat osoittautua tulevaisuudessa 

harkinnan alaiseksi.  

 

Seuraavassa Kuutsan vapaa asiantuntijan sana, joka keskittyy vahvasti kansainvälistymiseen ja sen 

prosesseihin: ”Jos Venäjällä haluaa tämän tyyppisessä liiketoiminnassa olla oikeasti iso ja vakavasti 

otettava, niin kyllä näen, että mitä nopeammin se tavara on paikan päällä tuotettua eli Venäjällä, 

niin sen parempi.” 

[Miksi?] 

”Sen takia, että silloin vältytään tältä vienti/tuonti operaatiolta, vältytään ongelmalta, että 

valuuttakurssit vaikuttavat, saavutetaan aivan erilainen hintakilpailukyky. Saadaan kotimaiset 

ostajat houkutettua. Monillahan venäläisillä firmoilla, puhutaan esimerkiksi valtion yhtiöistä, on 

pakote ostaa kotimaista tavaraa, ja se ratkaisee senkin ongelman. Plus siellä tuotettu tavara on 

todennäköisesti selkeästi edullisempaa, kuin täällä tuotettu tavara niin se avaa hintakilpailukyvyllä 

merkittävät mahdollisuudet laajentaa markkinaa muuallekin” 

[Millä keinoilla yritys pystyy pääsemään kyseisen vaiheeseen, missä tavaraa aletaan tuottamaan 

Venäjän maaperällä? Millainen polku tämä on?]  

”Siellä on esimerkiksi teollisuuskyliä/Industrial Parkkeja, missä on siis olemassa jo hyödykkeet 

tuotuna tontin kulmalle. Rakennat sitten siihen oman laitoksesi ja aloitat tuotannon. Ajallisesti se 

minimi on varmaan kahdesta kolmeen vuoteen. Riippuen kuinka suuresta operaatiosta on kyse. Voi 

toki onnistua nopeamminkin.” 

Näin voidaan päätellä, että tämänhetkinen kansainvälistymisstrategia on vientitoiminta ja 

jälleenmyynti Venäjälle. Tämä on viisas ja riskitön vaihtoehto varsinkin, kun kyse on 

perheyrityksestä, jolla ei ole aikapaineita omistajien suunnalta samalla tavalla kuin normaalissa 

pörssiyhtiössä. Dimex Oy ehtii hyvin ottamaan selvää, toimivatko heidän tuotteensa 

kohdemarkkinalla vai eivät. Kuitenkin, jos Venäjän liiketoiminta kasvaa odotetusti on harkittava 

vakavasti tuotantopisteen perustamista Venäjän maaperälle. Tässä säilyisi suomalainen design ja 
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laatu, mutta tuotantokustannukset alenisivat merkittävästi. Myös tulli ja valuuttaongelmat 

minimoituisivat. 

 

Dimex Oy:n myyntijohtaja Krogerus pohti haastattelussa myös potentiaalisia asiakkaita Venäjällä. 

Tähän asiantuntija Kuutsa antaa kattavan vastauksen.  ”Siellähän on tietysti nämä kaikki suuret 

energia-alanyhtiöt, teoriassa. Kuitenkin tiedän, että siellä on omat kuvionsa heillä, mistä he 

hankkivat työvaatteensa. En tiedä ketkä ne toimittavat, mutta ne ovat kotimaista tuotantoa. Aluksi 

kuitenkin kannattaisi tämän kokoisen yrityksen pyrkiä fokusoitumaan, että ei lähde joka puolelle, 

vaan etsii sieltä ne firmat, jotka voivat olla jo nyt potentiaalisia, esimerkiksi kokeilee länsimaisia 

yrityksiä. Tekee markkinatutkimuksen, missä keskittyy pelkästään länsimaisten yhtiöiden venäläisten 

tytäryhtiöiden segmenttiin.” 

[Dimex Oy toimittaa Skaala nimiselle yritykselle vaatteita Venäjällä, onko tämänlainen tapaus hyvä 

esimerkki näistä länsimaisista toimijoista Venäjällä?] 

”Kyllä. Juuri tällaisia. Lisäksi Pietarissa on iso autoklusteri, monia autotehtaita, Nokian Renkaat. 

Puhuttaessa raskaammista työvaateista niin rakennusyhtiöitä on YIT:tä, NCC:tä, SRV:tä jne.” 
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5. Ratkaisut 

 

Dimex Oy: on hyvin menestyvä työvaateyritys, jonka kotimarkkinat osoittavat jo kypsymisen 

merkkejä. Kun halutaan laajentaa Luoteis-Venäjälle, on juuri tällä hetkellä otettava hyöty 

kohdemarkkinan taloudellisesta tilasta. Ensimmäisenä kannattaa aloittaa harkitsemaan investointeja 

Luoteis-Venäjälle ruplan alhaisen kurssin vuoksi. Myöhemmin päätöksenteossa on pakko ottaa esille 

kysymys, alkaako Dimex Oy todella pohtimaan tuotantoyksikön perustamista Venäjälle, vai jatkaako 

puhtaana vientiyrityksenä? Ensimmäisessä vaihtoehdossa rahoitusriski kovenee, mutta 

vientitoiminnan riskeistä päästäisiin eroon. Päätös olisi myös hyvin kustannustehokas pitkällä 

aikavälillä alhaisempien tuotantokustannusten vuoksi. Jos kuitenkin keskitytään vain vientiin, niin 

ulkomaalaisten yhtiöiden Venäjällä toimivat tytäryhtiöt tai maayksiköt voisivat olla ensimmäisiä 

potentiaalisia asiakkaita Dimex Oy:lle. Seuraavaksi esitellään yhteenveto kohdemarkkinan PESTEL-

analyysistä sekä pohditaan Dimex Oy:n tulevaisuuden näkymiä. 

 

     5.1 Päätekijät ja piirteet 

 

Poliittisesti Venäjää hallitsee Vladimir Putin. Tämä on syytä muistaa kaikissa tapauksissa. Poliittinen 

valta on hyvin keskittynyt, mikä toisaalta luo vakautta markkinoille. Lisäksi politiikka on hyvin 

kapitalismimyönteistä. Se helpottaa siis yritysten toimintaa ja vapaata kilpailua. Dimex Oy:n 

tapaukseen poliittiset tekijät voivat vaikuttaa tämän hetken maailmanpoliittisten kriisien kautta. 

Tutkiessa poliittisia vaikutuksia liiketoimintaan, tehtiin havainto siitä, kuinka kansainvälisillä 

markkinoilla toimivia yrityksiä kohtaan maailmanpolitiikan tilalla on erittäin keskeinen merkitys. 

Etenkin jos yrityksen koko tarjooma valmistetaan toisessa maassa ja viedään toiseen. Venäjä on 

historian valossa poliittisesti aina muutoksessa. Tämän vaikutuksen alta yrityksen pitäisi pyrkiä pois 

tai ainakin suojautua siltä. 

 

Taloudelliset tekijät kohdemarkkinassa ovat suoraan kytköksissä siellä toimivaan yritykseen ja sen 

tulokseen. Venäjän talous on voimakkaasti sidottu öljyn hintaan ja se luo voimakkaan heilahtelun 

maan taloudelle. Venäjän talous on myös kärsinyt poliittisista kriiseistä ja aiheuttanut maahan hitaan 

kasvun toistaiseksi. Ruplan kurssi on myös alhainen verrattuna kahden vuoden takaiseen. Vallitseva 

tila ei kuitenkaan tarkoita, että markkinat olisivat kadonneet Venäjältä. Tämä on Dimex Oy:lle erittäin 

edullinen hetki tehdä investointeja ja etabloitua kohdemarkkinaan. Vaikka Dimex Oy:n edustajat 
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esittivät haastatteluissa voimakasta tahtoa pysyä perinteisessä viennissä kiinni, asiantuntijan 

kommentteihin nojaten suosittelen Dimex Oy:lle suuresti, että he käyttävät Venäjän taloudellisen 

tilan ja ruplan kurssin hyödyksi. Tämä tapahtuu investoimalla ja selvittämällä mahdollisen 

tuotantoyksikön perustamisen kustannuksia kohdemaahan. Investoinnit voidaan aloittaa jo nyt. 

Etabloituminen kannattaisi suunnitella aikaisintaan vuodelle 2017, jolloin yrityksen edustajat ehtivät 

hankkia vuoden tästä hetkestä eteenpäin lisää kokemusta Luoteis-Venäjästä.  

 

Sosiaalisten tekijöiden pääpiirteiksi muodostuivat Venäläisen liiketoimintakulttuurin osaamisen 

parantaminen, rakennustyövaatteiden käyttöaste asiantuntijan mukaan ja suomalaisen johtajuuden 

hyveet. Venäläisen liiketoimintakulttuurin oppiakseen on yksinkertaisesti vietettävä aikaa 

kohdemaassa, sekä sitä kautta opittava venäjänkieli. Tutkielman yhtenä tärkeimmistä havaituista 

piirteistä oli se, että asiantuntija Kuutsan mukaan venäläiset tosiaan käyttävät työvaatteita, niitä 

käyttävät erityisesti rakennusalalla hierarkiassa hieman korkeammalla toimivat työntekijät, jolloin he 

haluavat korostaa omaa identiteettiään pukeutumisella sekä parempaa työnantajakuvaa. Tähän Dimex 

Oy:n tuotteet soveltuvat erittäin hyvin, koska voidaan puhua työvaatteiden tämän hetkisen designin 

maailmankärjestä, vaatteiden turvallisuutta ja toimivuutta unohtamatta. Myös liikkeenjohdollisesta 

näkökulmasta suomalaisia arvostetaan heidän ihmisläheisyyden vuoksi. Kuitenkin on muistettava, 

että venäläiset ovat tottuneet nopeisiin päätöksiin.  

 

Teknologisesti Venäjä on ollut maailmanlaajuisesta kehityksestä jäljessä Neuvostoliiton 

romahtamisen jälkeen. Korkeaa teknologiaa arvostetaan maassa kuitenkin suuresti. Tästä kertovat 

suunnitteilla olevat teollisuus- ja innovaatiokylät Moskovan ja Pietarin talousalueilla. Näihin Dimex 

Oy:n kannattaa tutustua tarkemmin. Venäjän kasvavassa verkkokaupassa on erittäin suuri potentiaali 

saada suuri levikki kattamaan koko maan. Varsinkin, jos kohdemaahan perustetaan tuotantoyksikkö. 

Tavaroiden kuljettamiseen asiantuntija suosittelee kansainvälisiä kuriiripalveluita. 

 

Ympäristölliset tekijät eivät näyttäneet mitään erittäin huomioitavaa piirrettä tutkielman aikana. 

Kuitenkin voidaan mainita Dimex Oy:n tuotevalikoiman monipuolistaminen kaikille sääolosuhteille 

Venäjän maapinta-alasta johtuen. Selväksi tuli myös jo tiedetty oletus venäläisen kuluttajan 

suhtautumisesta ekologisuuteen. Se on hyvin pientä tai sitä ei ole ollenkaan. Tuotteen hinta- 

laatusuhde kiinnostaa enemmän. 
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Lainsäädännöllisiä tekijöitä tutkittaessa tutkija itse yllättyi haastateltavien, niin Dimex Oy:n 

edustajien kuin asiantuntijan neutraalista suhtautumisesta asiaan. Lainsäädännöllisesti ei myöskään 

löytynyt tämän hetkistä tiukentunutta tullia lukuun ottamatta mitään erityistä. Venäjällä ei 

nykypäivänä asiantuntijan mukaan tarvitse pelätä lainsäädännöllisesti valtaapitävien henkilöiden 

normaaliin yritykseen kohdistuvaa kiristystä tai hyväksikäyttöä. Tullilait nousevat jälleen esille, mikä 

panee tutkijan jälleen ehdottamaan Dimex Oy:lle tuotantoyksikköä kohdemaahan. 

 

     5.2 Tulevaisuuden näkymät 

 

Tutkimuksen lopuksi käydään Dimex Oy:n ja Venäjän tulevaisuuden näkymiä lävitse. Empiirisessä 

osiossa sille noussut selvästi muutamia keskeisiä piirteitä, minkä pohjalta voidaan tehdä päätelmiä 

tulevaisuuden suhteen. Dimex Oy on kotimaisesti menestyvä yritys. Asiantuntijan mukaan tämä 

tarkoittaa, että mahdollisuudet menestyä kansainvälisesti on olemassa. Venäjä kohdemaana on 

kuitenkin hieman erilainen tapaus, kuin kansainvälistyminen esimerkiksi Eurooppaan. Nykyhetken 

kriisit vaikuttavat tullaukseen ja tuotteiden vientiin Venäjälle. Vientiliiketoiminnan olemassa 

olemisen riski on aivan eri luokkaa verrattuna muita maita Venäjään. Asiantuntija oli Dimex Oy:n 

Venäjälle etabloitumisen kannalla lähitulevaisuudessa, hänen tärkein perustelunsa oli juuri riskien 

välttäminen. Hänen mukaan lopuksi ”kansainvälistyminen tarjoaa tietenkin monta kertaa kipua ja 

sätkyä mutta myös paljon oppia, jota voi hyödyntää sitten muilla markkinoilla”  

 

Tämän vuoksi uusia tutkimuksia voitaisiin tehdä esimerkiksi tuotantoyksikön perustamisen 

kustannuksista kohdemaahan. Lisäksi voitaisiin tehdä markkinatutkimus, missä kartoitetaan kaikki 

ulkomaalaiset yritykset, jotka toimivat Venäjällä ja kuluttavat mahdollisesti työvaatteita. Itse tutkijaa 

kiinnostaisi hyvin paljon lähteä tutkimaan tuotantoyksikön perustamisen kustannuksia ja prosessia 

Venäjälle. Lisäksi ulkomaalaisyritysten Venäjällä toimivat tytäryhtiöt voivat olla aluksi helpoin keino 

saada asiakaskuntaa kohdemarkkinoilla.  
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6. Yhteenveto ja kiitokset 

 

Tässä tutkielmassa on tutkittu Luoteis-Venäjän markkinoiden tilaa. Työssä on selvitetty 

tapaustutkimusyritys Dimex Oy;n kannalta kaikkein merkittävimpiä piirteitä, joita 

liiketoimintaympäristön eri tekijät pitävät sisällään. Tutkimiseen on käytetty PESTEL-analyysiä. 

Tutkielmassa on myös selvitetty hyödyllisiä vaihtoehtoja liiketoiminnan järjestämiselle Luoteis-

Venäjällä nyt ja lähitulevaisuudessa. Tutkielman aineisto kerättiin haastatteluina kahdelta Dimex 

Oy:n edustajalta, sekä pitkään Venäjän-kaupassa toimineelta asiantuntijalta.  

 

Tutkija haluaa tässä vaiheessa kiittää jokaista haastatteluun osallistunutta. Tuire Krogerusta ja Kim 

Kujalaa ajastanne. Sekä yleisesti Dimex Oy:tä tutkielman tilauksesta. Haastattelut sujuivat erittäin 

hyvin ja vastaukset olivat tutkielman kannalta erittäin käyttökelpoisia. Lisäksi tahdon kiittää 

opiskelijassa mielenkiinnon herättämisestä Venäjän-kaupan asiantuntijaa Jussi Kuutsaa.  
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Liitteet 

 

LIITE 1 
Asiantuntijan haastattelu: 
Haastattelija: Riku Kavén 
Haastateltava: Jussi Kuutsa 
Ajankohta 19.11.2016 

1) Esittele itsesi, kerro nimesi, ikä ja tämän hetkinen titteli/työpaikka. 

 

”Jussi Kuutsa JA 51v . ämän hetkinen paikka SRV yhiöt ja siellä toimin venäjän 

maanjohtajana. Asemapaikka Moskova” 

 

Selvä. Teet töitä mokovassa? Kauan oot tehny siellä töitä? 

 

”Tällä kieroksella olen moskovassa heinäkuusta 07 lähtien, muta kaiken kaikkiaan tuota olen 

asunut moskovassa 2000 mmhhh maaliskuusta taaksepäin viis vuotta maaliskuusta 1995, 

2002-03 kokonaiset vuodet, sitten Pietarissa puoltoista vuotta 05/06 ja siten tällä kierroksella 

nämä, mitä tässä nyt sitten tulee  8 ja puoli vuotta….ja tuleeks täsät nyt siten 17 vuotta jouluun 

mennessä yhteensä” 

 

Eli 1990-luvun puolivälistä saakka?  

 

”Joo. Mutta 1991 aloitin Venäjän kaupassa syyskuussa.” 

 

 

2) Kerro hieman urastasi Suomen ulkopuolella, kuinka olette edenneet nykyiseen 

asemaanne siitä lähtien, kun työtehtävänne ovat liittyneet Venäjään tai 

kansainväliseen kauppaan. 

 

”No oikeestaan työura on tehty Suomen ulkopuolella kokonaan , koska tuota mä alotin 1991 

syyskussa Vientipäällikkönä Repolan metsäkoneryhmässä joka tunti sillon nimen Lokomo 

Foresti siitä tuli myöhemmin TimberJack. Öö ja tuota siinä tehtävässä olin tuota niin vähän 

reilut 4vuotta, joista viimesen vuoden asemapaikkana Moskova, siten Moskovan sisällä 

vaihdoin Stocmannin väreihin ja stocmannilla olin moskovassa aluepäällikönä johtaja reilut 

4vuota, siis siihen 2000 kevääseen , sitten 2000-2005 olin osittain asemapaikka Moskova 

ositain Suomi niin tuota Stocmannin tavarataloryhmän ulkomaantoimintojen johtaja jossa 

kuuluu Venäjän lisäks vastuu alueeseen Baltia. Jatuota niin sen jälkeen sitten 2006 -10 olin 

stocmannin konsernin kansainvälisten operaatioitten kehitysjohtaja ja tuota niin sieltä siirryin 

sitten SRV:eelle elokussa 2010 ja sitten siitä lähtien olen tuota niin tässä nykytehtävässä ja 

asepaikkana koko ajan tuota niin Moskova” 

 

”Eli enempi vähempi Venäjän kanssa tekemisissä 24vuotta” 

 

Selvä. Käyttekö Pietarissa kumminkin tutustumassa projekteihin esimerkiksi oman yhtiön? 

 

”kokoajan jatkuvasti. Lähes viikottain” 
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3) Kuinka paljon tiedätte Venäläisestä rakentamisesta kouluasteikolla mitattuna (4-10)? 

 

”no sanotaan että 9+” 

 

 

4) Minkälaisena näet rakennusalan tulevaisuuden Venäjällä? 

 

”No tietysti just tällä hetkellä se ei ehkä näytä yhtä valosalta kun olis näyttäny useampia 

vuosia sitten, mutta Venäjässähän täytyy muistaa että ku se on luonnonvaratalous niin se on 

hyvin syklistä sen talouden kehittyminen” 

 

”mennään nopeesti ylös, tullaan nopeesti alas, öljyn hinnan mukaan korrelaatio on melkein 

1/1.” 

 

”No tällä hetkellä siis, kyllähän Venäjällä edelleenkin rakennetaan paljon enemmän ku 

Suomessa, että tuota niin volyymit eivät ole sitä luokkaa kun ne oli parhaimpina aikoina mutta 

että eihän rakentaminen koskaan lopu, varsinkaan korjausrakentaminen ja varsinkaan 

Venäjällä” 

 

”et siis sanotaan tällainen neutraali näkymä, ei tällä hetkellä kasvumarkkina muta tuota 

merkittävät volyymit siellä kuitenkin pyörii kokoajan, varsinkin asuntotuotannossa” 

 

 

5) Käytetäänkö Venäjällä työvaatteita missä määrin? Rakennustyöt yms? 

 

”Kyllä siellä käytetään, ihan siis sanoisin näin että valveutuneet yritykset hyvinkin käyttää 

jopa siis sillä tavalla että niillä on heidän työntekijät voi identifioida työvaatteitten perusteella 

värien ja kuvioitten mukaan. Tietenkin siellä on paljon hajontaa, että on siirtotyöläiset jotka 

tekee paljon rakentamista, niin heidän vaatettaminen ei olo samalla tasolla mutta siis onhan 

se tässäkin suhteessa suuri markkina” 

 

Eli sitä teidän mielestänne on niin kuin hyvinkin laajasti? Tämänlaista virallisten 

työvaatteiden pitämistä rakennustyömaalla esimerkiksi?  

 

”ON ja varsinkin siis sanoisin että missä se nyt eniten on pistänyt silmään niin 

kiinteistöhuoltoalan henkilöt käyttää tuota niin näitä yrityksen tarjoamia työvaatteita”  

 

6) Onko nyt hyvä ajankohta laajentaa Venäjän toimintaa suomalaisen yrityksen 

näkökulmasta? 

 

”No tietysti jos nyt kattoo niin jos puhutaan siitä että yritys on etabloitunut (asettua uusille 

markkina-alueille) tai ponko etabloitunu vai harjoittaako pelkästään suoravientiä suomesta 

niin siinä tietysti tuota suoraviennin näkökulmasta tilanne voi olla vähän kimurantti tällä 

hetkellä tän valuuttakurssin voimakkaan heilunnan ja ruplan heikentymisen takia” 

 

”Mutta jos joku ajattelee Venäjälle tällä hetkellä tuotannon perustamista, niin siitä 

näkökulmasta markkina on tuota attraktiivinen (houkutteleva) koska yleisestä poliittisesta 
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tilanteesta johtuen tunkua ei ole, mutta markkinat eivät sinänsä ole mihinkään hävinnyt 

sieltä.” 

 

”etabloitumiskustannus on varmasti tämmösessä tilanteessa selkeesti alhaisempi kun se on 

noususuhdanteen huipulla.” HUOM  

 

Selvä. Otetaan tohon sellanen jatkokysymys, että voisiko tää tilanne nyt esimerkiksi 

seuraavan 2-4vuoden aikana muuttua houkutelevammaksi? Tai paremmaksi teidän 

näkökulmasta?  

 

”No tuskin se nyt ainakaan kauheen paljon huonommaks menee mutta että just nyt tällä 

hetkellä eletään hyvin kiivasta tilannetta tän pariisin terroiiskun takia ja jää nähtäväksi että 

mitenkä nopeesti sitten tää yhteinen uhka terrorismi lähentää Venäjää ja eurooppaa ja USA:ta” 

 

Kyllä 

 

”nythän siis käytännössä Ranska USA ja Venäjä pomitaa ISIStä, ei nyt liittoutumana, mutta 

kuitenkin koordinoivat omia toimintojaan tai ainakin koordinoivat sillä tavalla etteivät aiheuta 

toisilleen tuota tuhoo” 

 

”muta se että miten nopesti sitten Venäjän talous lähtee nouseen niin tuota siin on on yks asia 

on nää korkeen teknologian sanktiot öljyporaukseen liittyen, jotka tota ei oo vielä kauheesti 

vaikuttanu muta tuota kuitenkin ne hidastaa sitä lisäkapasiteetin käyttöä ja sitten toinen asia 

on tuota tää öljyn hinta että minkälaiselle tasolle se asettuu seuraavien vuosien aikana, että 

sillähän on täysin keskeinen merkitys sen talouden kehittymisen kannalta” 

 

Te näätte siis täälläsen positiivisen vivahteen tässä tän hetkisessä terrorikriisissä? 

 

”Niin siinä mielessä että siis nt Venäjällä on mahdollisuus ja lännellä jolla tarkoitetaan tietysti 

EU:ta ja USA:ta niin löytää yhteinen sävel ja päästä tästä ukrainan aiheuttamasta tietynlaisesta 

patitilanteesta kenties tuota niin nopeemmin irti kun ilman tätä terroristitilannetta kenties” 

 

 

 

7) Kuinka paljon tiedätte kouluasteikolla (4-10) ilmaistuna suomalaisesta perheyrityksestä 

nimeltä Dimex Oy?  

 

”Nimen oon kuullu muta kyllä se varmaan tonne 5 nurkille jää” 

 

Tutustuitteko nettisivuihin ? 

 

”En ehtiny valitettavasti” 

 

Okei, Me voidaan tota niin voin tässä vaiheessa sitten vähän esitellä. Eli kyseessä on 

suomalainen perheyritys. 

 

”Joo” 
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Ja öö liikevaihto on reilu 10miljoonaa vuodessa, Tekee vuodessa noin 300 000 työvaatetta 

kaikennäkösille työaloille niin rakennustyömaasta öö ratojen ja teiden rakentamiseen ja 

varastotyöhön ja etc 

 

-tutustumista haastateltavan kanssa Dimex Oy:n kotisuvuihin- 

 

”Onko tuotanto Suomessa?” 

 

Tuotanto on suomessa. Ja heillä toimii Pietarissa tällä hetkellä jälleenmyyjä siellä, semmonen 

yritys kuin AGT. Ja se käyttännössä toimii sillä tavalla että, no se on niiden maahatuoja siinä 

mut niillä on sit kumminkin erinäinen yhtiö mikä toimittaa tän logistisen puolen sinne 

Pietariin. 

Mutta muuten oikeestaan kaikki Venäjällä tapahtuva on tämän niin kuin AGT:en harteilla 

 

”Joo” 

 

Ja nyt on sellanen tilanne etä ne haluu laajeta. Ja tää AGT tulee näytteleen siinä niinku erittäin 

suurta osaa, koska näille käytännössä kaikki niin toi niinku ansaintamalla on niin kuin 

sellanen, etä niillä on pelkästään jälleenmyyjiä myös suomessa. Ja niillä on paljon yrityksiä, 

mitkä sit jälleenmyy niiden omii tuoteita. Niin että ehkä jossain vaiheessa lähitulevaisuudessa 

tää AGT olis perustamassa yksikköä Moskovaan ja laajentamassa Pietarin toimintaa 

 

”joo” 

 

 

8) Mitkä ovat suomalaisen johtajuuden heikkoudet ja vahvuudet, kun puhutaan 

liiketoiminnasta Venäjällä? 

 

”no varmaan vahvuudet jos ajatellaan tuota niin kolmea vahvuutta niin ensimmäinen vois olla 

hyvinkin tällänen lainausmerkeissä ”demokraatinen johtamistyyli” ”ihmisten kautta””” 

 

Selvä. 

”Sitten toisaalta tietynlainen tälläinen ennakoitavuus, että Venäläiseltä voi tietysti odottaa 

ihan mitä tahansa, mutta suomalainen johtajuus on mun mielestä selkeesti ennakoitavampaa” 

”kolmanneksi vois todeta ehkä että, noh ehkä se liittyy osittain tuohon demokratiaan mutta 

Ottaa myös yksilön huomioon” 

 

Ehkä voidaan puhuu tälläisestä ihmisjohtajuudesta jopa? 

 

”Joo” 

”Sitten tietysti vois yks mikä on tosi niinku merkittävä tällänen yrityskultuurin tai niinku 

johtajuuteen liittyvä ero että Venäjällähän on niin kuin tyypillistä, että jos joku menee vikaan 

niin aina etsitään se syyllinen ja rankaistaan sitä, mutta se tää tota vois oikeestaan pelkistää 

etä rankastusmentaliteetin puuttuminen”.  (siis hyvää suomalaisessa johtajuudessa) 

 

”ja sitten oma-aloitteisuuteen kannustaminen” 

 

Entä sitten heikkouksia suomalaisessa johtajuudessa Venäjällä? 
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”hidas päätöksenteko ja ei aina kovin syvällinen ymmärrys siitä että mitä markkinalla 

tapahtuu ja mikä toimii venäjällä ja mikä ei toimi Venäjällä, tarkoitan noin yleisellä tasolla, 

koska siellä on paljon asioita joita on vaikea niin kuin kuvailla noin nopeasti mutta 

toimintaympäristön tuntemuspuutteet”  

 

”sinisilmäsyys ja liika luottaminen, koska kuitenkin vanha sanonta on, että luota mutta 

kontrolloi” 

 

Kyllä, te sanoitte siinä ensimmäiseksi että hidas päätöksenteko.  

 

”Venäläisten mielessä” 

 

Voitteko antaa tästä jonkinnäköisen esimerkin? 

 

”No siis Venäjällähän on totuttu että johtaja päättää kaikesta mutta yleensä nykyaikaisissa 

yrityksissä niin isot asiat päätetään johtoryhmissä ja niihin tulee siis sitä kauta niin kahen 

kolmen viikon viive niihin asioitten käsittelyyn jos edellisenä päivänä on ollu vastaavan 

foorumin kokous josta joutuu odottamaan komle viikkoa niin tän tyyppisen asian Venäläisen 

on vaikee hahmottaa enneku se oppii talon tavoille” 

 

9) Mitkä ovat suomalaisen pk-yrityksen ulkoiset uhat, kun puhutaan Venäjälle 

laajentumisesta? 

 

Pitäkää mielssä Dimex Oyn typpinen suomalasiyritys 

 

”No ensimmäisenä on partnerin valinta, että partneri on sellanen johonka voi luottaa ja se 

tekee sen mitä sanoo”  

”No sitten tuota niin uhka ja riski on tää talouskehitys ja ennenkaikkea tää valuuttakurssin 

heilahtelu jonka, jolta suojautuminen on hyvin kallista ja monta kertaa ei mahdollista just sen 

korkeen hinnan takia” 

”ja sitten tietysti tämmönen yleinen arvaamattomuus että tuota niin joka tietysti tuonti/vienti 

vienti/tuonti kaupassa on pienentynyt kun Venäjä on WTO:n jäsen mutta kuitenkin 

lähtökohtasesti niin tuota” 

 

Voidaanko sanoa, että tälläinen epävarmuuden sietäminen niin sitä täytyy olla?  

 

”no sitä pitää olla” 

 

10) Mitkä ovat suomalaisen pk-yrityksen ulkoiset mahdollisuudet, kun puhutaan Venäjälle 

laajentumisesta? 

 

Ja jos tähän sanotte jotain muutakin kuin, että liikevaihdon voi kymmenkertaistaa. 

 

”*naurua*” 

 

”no siis näkisin sen näin, että tietysti se on suuri markkina ja sitä kautta myös markkina tänä 

päivänä jossa voi harjoittaa tuotannollista toimintaa tyyliä NOKIAN RENKAAT, jolla tuota 

niin tuotannollisella toiminnalla Venäjällä olemalla niin sen markkinan haltuunota on vielä 

monta kertaa helpompaa varsinkin tälläsessä talousturbulenssissa kuin nyt koska toimimalla 
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siellä niin elää silloin ruplataloudessa tietysti eurot vaihtelee kurssin muutosten mukaan, 

mutta siis tuotannollinen toiminta on se kuitenkin joka tuota ja paikallinen etabloituminen 

sillä tavalla että jolla pienentää sitä riskiä näistä talousheilahteluista” 

 

Selvä.  

 

”ja tuota on sitten tietysti kansainvlistyminen tarjoaa tietenkin monta kertaa kipua ja sätkyä 

mutta myös paljon oppia, jota voi hyödyntää sitten muilla markkinoilla”  

 

Selvä tota niin näkisittekö kuitenkin Venäjän niin kuin jos puhutaan suomen näkökulmasta 

katsottuna kansainvälisestä markkinoista niin Venäjän kumminkin oman näköisenään 

markkina-alueena?  

 

”näin voi sanoa” 

 

 

 

11) Kuvaile Venäjän tämän hetken poliittista/hallinnollista tilaa ja sen tulevaisuutta 

liiketoiminnan kannalta. Miten nämä mielestänne vaikuttavat suomalaiseen pk-

yritykseen (Dimex)? 

 

”no siis poliitinen tilannehan on sinänsä vakaa tällä hetkellä, että Putin ja hänen hallinto ja 

ennenkaikkea Putin itse nauttii mittausten mukaan 80-90 % kannatusta ja tuota niin sitä kautta 

tilanne on vakaa mutta se voi muuttua nopeasti ennalta-arvaamatta” 

 

”tietysti ei vähiten sen takia että se on hyvin presidentikeskeinen järjestelmä” 

 

”mutta tällä hetkellä toimii niin kuin on nähty että päätöksiä tulee ja tulee niin nopeesti että ei 

täällä ehditä euroopassa reagoimaan niihin” 

 

”viittaan tässä ukrainassa tapahtuneesen toimintaan ja tota noin voit kuvitella, että kauanko 

suomessa oltais keskusteltu jos oltais päätety, että maksetaan 150 miljoonaa löytöpalkkiota 

jostain terroristista niin siellä neljä miestä istu pöydänympärille ja totes että 150miljoonaa 

maksetaan jos löydetään ja se oli siinä”  

 

”ei siitä tavinnut käydä mitää keskuteluja ja tää pätee vähän kaikkeen ja tietystä välillä voi 

olla että se on vähän tempoilevaa” 

 

”Muta tällä hetkellä vakaa kunnes toisin todistetaan” 

 

Joo. Elikä tää ei teidän mielestä sellanen asia mikä tuo sijoitusvarmuuta markkinoille kun yksi 

henkilä on vakiinnuttanut paikkansa venäjän perämisessä?  

 

”joo sikäli siis tässä mielessä kyllä, että nythän on pitkään ollut Venäjällä se tilanne että 

valuuttakurssi ja pörssikurssit ei niinkään enään seuraa näitä poliittisia tapahtumia, että joskus 

90-luvun alussa vähän seuras, muta siten 96 jälkeen oikeestaan ne on siitä erkaantunu että 

joitakin tiettyjä piikkejä ollu mutta kyllä nyt suunnilleen tällä hetkellä kaikki tietää tän kremlin 

agendan tuota näin poispäin” 
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Tosta vielä sen verran etä mitä mieltä itse olette että kuinka tää Putinin reformi ja 

rakenneuudistus on toiminut Venäjällä?  

 

”no 2000-luvun alussa tonne 2003 saakka kunnes Mikhail Khodorkovsky Laitetiin vankilaan 

se toimi ihan hyvin mutta sen jälkeen se on hidastunut merkittävästi ja viimeset vuodet 

oikeestaan niin kuin 2008 jälkeen ne on menny näitten talousongelmien kanssa painimiseen, 

näin sen voi pelkistää” 

 

12) Kuvaile Venäjän tämän hetken taloudellista tilaa ja sen tulevaisuutta liiketoiminnan 

kannalta. Miten nämä mielestänne vaikuttavat suomalaiseen pk-yritykseen (Dimex)? 

 

”No tällähetkellä taloudellinen tila on vielä varsin siedetävä” 

”Venäjä on lähestulkoon velaton valtio” 

”Ja rupla on tällä hetkellä ollu jo reilut 2vuotta niin sanotusti kelluva valuutta, sen kurssi 

käytännössä seuraa öljynhinnan vaihtelua ja sitä kauta tuota niin kun öljy halpenee niin rupla 

heikkenee niin Vnäjän näkökulmasta yhdestä mdystä öljytynnyristä saatu tulo ruplissa on 

vakio ja tällä tavalla pystytään valtion ruplamääräset kotimaan sisällä sisällä olevat vastuut 

pitämään hallinnassa” 

 

”mutta ongelma on se, että se seisoo öljyn ja kaasun varassa ja siitä sitten aiheutuu tällänen 

voimaksa heilahtelu niitten raaka-aineitten hintojen heilahtelun myötä” 

 

Niin tää siten vaikutaa näihin markkinoilla oleviin yrityksiin?  

 

”Turbulenssi on kova erityisesti se vaikutaa silloin jos on pelkästään vienti operaation kanssa 

tekemisissä” 

 

”vaikutukset ovat vähempiä jos etabloitunut sinne kaulaas myöten ja elät ruplataloudessa, 

ostat ruplilla ja myyt ruplilla, niin silloin kyse on vain siitä, että jos sulla on terve business 

niin, että mitä se viimene rivi on sitten muuntokurssilla euroina” 

 

Tää on hyvin sanotu nimittäin hyvin paljon suomalaiset yritykset yleisesti käytännössä pelkää 

sitä liiketoiminnan perustamista sinne rajan taakse 

”niin” 

Et käytännössä halutaan että sinne syötetään niin kuin UKK:n aikaan tavaraa ja sitten niistä 

niin kuin rahat pois ja pelätään käytännössä näit muutoksii ja jos niitä tulee niin heti nostetaan 

kädet pystyyn ilmaan et lyödään niinku vienti nolliin. Että te olette nyt siis sitäö mieltä että 

myös se että järjestää siellä paikan päällä liiketoimintaa, niin pystyy suojautumaan? 

 

”NOKIAN RENKAAT on paras esimerkki” 

 

13) Kuvaile Venäjän tämän hetken sosiaalista/kulttuurillista/kielellistä tilaa ja sen 

tulevaisuutta liiketoiminnan kannalta. Miten nämä mielestänne vaikuttavat 

suomalaiseen pk-yritykseen (Dimex)? 

 

Miten Venäläismies kokee esim ku se käyttää työvaatteita, onko se statussymboli vai 

minkälaista vaikutusta sillä on että kuinka paljon niita kiinnostaa tälläset työvaatteet? 
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”No varmaan kiinnostaa, kyllä mö voisin kuvitellla että länsimaisen firman ekemät työvaatteet 

kiinnostavat kovastikinkin, koska tuota niin ne on asianmukaiset ja edesauttaa töyssö 

suoriutumista ja suojaavat parhaassa tapauksessa jos kengistä puhutaan niin vahingoilta ja 

tapaturmilta ties sun mitä” 

 

”että näkisin etä ei tässä ole varmaan mitään ongelmaa, etä meillä muun muassa on kaikki 

meidän projektijohtotehtävissä olevat henkilöt vaatetettu kesä/talvi vaatteilla ja vastaavasti 

kesä/talvi kengillä” 

”et se on tavallaan osa sitä työnantajan mielikuvaa ja tuota niin ihmisistä huolehtimista, joka 

kuuluu tähän Suomalaiseen ja Eurooppalaiseen johtajuuteen” 

 

Kuinka paljon tätä Venäläiset on ottanu omakseen? Että näillä on oikeesti väliä, että miten 

pukeudutaan ja Venäläist yritykset? 

 

”no edistykseen käyvät totakai on” 

 

Että sitä kehitystä on selvästi? 

 

”on on” 

 

14) Kuvaile Venäjän tämän hetken teknologista tilaa ja sen tulevaisuutta liiketoiminnan 

kannalta. Miten nämä mielestänne vaikuttavat suomalaiseen pk-yritykseen (Dimex)? 

 

Tässä käytännössä jos esim perustetaan verkkokauppa, niin se on tulossa isosti. Ja Dimex Oy 

pohtii myös sitä, että pystyyks ne olla siinä verkkokaupan tulemisen aallonharjalla. Ja niillä 

on tällä hetkellä on joku Venäläinen vastaava mitä meillä on K-rauta niin niiden 

verkkokaupassa taitaa olla kolme tuotetta, niin näätekö tällaisen hyvänä että tilaako Venäläiset 

netistä? 

 

”enemmässämäärin” 

”nyt en muista niitä lukuja ulkoo, mutta siis” 

 

Eli verkkokauppa kasvaa ?  

 

”verkkokauppa kasvaa siellä huimaa vauhtia kylä” 

”eritisesti alueille tuonne pohjoisen ja Siperian suuntaan missä välimatkat on pitkät ja ei oo 

niin kuin mielekästä toimia siellä myymäläverkonkautta” 

 

Selvä. Miten sitten jos tällein hypoteettisesti, että jos Dimex oy myis näit työvaatteita 

verkkokaupassa ja joku jostain vladivostokista tilaa itselleen tai yritykselleen kaikille 

työvaatteet niin miten tää logistiikka Venäjällä? 

Koska nyt esimerkiks nää Dimex johtoryhmällä oli ollut semmonen ongelma että ne oli Postin 

kautta lähettäny paketteja Venäjälle, oliks ne vajaa kymmenen lähettäny ja yksikään niistä 

paketeista ei mennyt perille asti.  

Elikkä mitä tähän teillä  oli setä millaisilla keinoilla teidän mielestä taattaisiin 

toimitusvarmuus?? 

 

”kuriiriposti” ”DHL, ems, mikä tahansa” 
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Eli tällainen kansainvälinen jakelija?  

 

”joo” 

 

Mutta Postin kauta ette suosittele ?  

 

”tai siten onhan posillakin varmaan Venäjällä tällainen niin sanotu kirjattu paketti, joka tulee 

perille, kyllä kirjattu kirje Venäjällä kulkee perille” ”siinä ei oo mitään ongelmaa” 

 

”mutta nää kuriiripalvelut, niitten kautta tulee varmasti tavaa perille” 

”hintakin on sitten eri mutta tällänen käsitys mulla on” 

 

15) Kuvaile Venäjän tämän hetken ympäristöllistä tilaa ja sen tulevaisuutta liiketoiminnan 

kannalta. Miten nämä mielestänne vaikuttavat suomalaiseen pk-yritykseen (Dimex)? 

 

”Venäjältä taitaa löyyä lähs kaikki tunnetut erilaiset ilmastovyöhykkeet” 

”mannermaastoa suurin osa Kesällä 40 asteta lämmintä ja talvella saman veran pakkasta” 

 

”niillä alueilla, missä on taloudellista aktiviteettiä eli uralin länsipuoli ja sitten tietysti 

pohjoisessa ja Siperiassa nää öljykentät ja Muutamat miljoonakaupungit, siis pitää olla 

useampia erilaisia mallistoja näihin olosuhteisiin”  

 

Valmistajan ekologisuus, kiinnostaako?  

 

”No tällä hetkellä ei lähtökohtaisesti kiinnosta, että hinta- laatusuhde kiinnostaa” 

 

Eli selvästi halutaan niin kuin luotettavaa tuotetta  

 

”joo” 

 

 

 

16) Kuvaile Venäjän tämän hetken laillista tilaa ja sen tulevaisuutta liiketoiminnan 

kannalta. Miten nämä mielestänne vaikuttavat suomalaiseen pk-yritykseen (Dimex)? 

 

”tän tyyppinen business ei oo niin seksikäs, että tähän tulis haaskalle pyrkyreitä paljon” 

”mun käsityksen mukaan tuota niin lainsäädäntö on tuota niin hyvinkin pitkälle minusta ihan 

normaalia ja sitä pitää ja voi noudattaa” 

 

” se ei oo sillä tavalla ku 1990-luvun alussa oli että esimerkin omaisesti kerrottuna oli 

liikevaihtosidonnaisia veroja muun muassa, jos ne kaikki makso, loppusumma tuli, että 

maksoit reilusti yli liikevaihdon verran veroja” 

”että eihän se sillälailla tietysti toimi, mutta nyt yritysverotus on kohtuullisella tasolla jios 

ulkoa muistan oikein niin voittovero on 24 prosenttia ja kaikki tälläset markkinatalouden 

edellyttämät lait on paikallaan ja tää ei myöskään sen tyyppinen businees että tää herättäis 

kiinnostusta jossain korkeemmalla, vaikka kasvais kuinka suureks” 

”10 miljoonasta saa kasvaa 100 miljoonaan niin se ei vielä herätä kenenkään suurta 

mielenkiintoo varsinkaan koska se on tän typpinen ala missä joutuu tekeen oikeesti töitä, että 

sitä businessta voi pyörittää” 
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17) Kerro yleistäen ja tiivistäen, minkälainen liiketoimintaympäristö Venäjä on 

mielestänne? 

 

”Se on mielenkiintoinen, ei kahta samanlaista päivää ja usein aamupäiväkin on erilainen kuin 

iltapäivä ja tuota tietysti niin kuin viimeaikaiset tapahtumat on osoittanut, myös arvaamaton” 

”mutta se että Venäläinen asiakas, jos sen luottamuksen saa niin se on siten myös hyvin lojaali 

ja muistaa sen joka on alkanut luottaa häneen ja tuota toisinpäin myös” 

 

”Muta sanotaan, että lähtökohtaisesti liiketoimintaympäristö on lähempänä länsimaista 

ympäristöä ja siellä pärjää niillä samoilla eväillä kuin pärjää millä tahansa markkinoilla tänä 

päivänä” 

 

”ei se mikään sellainen ”Villi Itä” ole ollut enään aikapäiviin” 

 

”etä jos sulla on kilpailukkyinen tuote ja/tai palvelu yleensä nykyään molemmat siinä samassa 

paketissa ja sä pärjäät sillä kilpailulla länsimarkkinoilla niin sulla on silloin hyvät edellytykset 

pärjätä sielläkin” 

”mutta se ei myöskään ole enään markkina joka olis niin kuin alhaisesti kilpailtu, että siellä 

pärjäisit millä tahansa,se on bullshittiä” 

 

Eräs tutkija on myös sanonut, etä Venäjä olisi kapitalistisempi liiketoimintaympäristö kuin 

Suomi. Allekirjoitettako tälläisen? 

 

”on on on” 

”äärimmäisen avoin markkinatalous, avoimempi kansantaloutena, kuin esimerkiksi USA, jos 

mitataan tulleilla ja tai millä tahansa kansainvälisen kaupan rajoituksilla” 

 

18) Dimex Oy toimii jälleenmyyjien kautta lähes kokonaan, onko tämä mielestänne hyvä 

liiketoimintamalli myös Venäjän markkinoilla? 

 

”No siis ainakin alkuun on siinä mielessä oikeestaan ainut vaihtoehto, että jos haluaa 

merkittävän peiton sieltä saada Moskovan ja Pietarin lisäks niin ne välimatkat on niin valtavat, 

että on järkevämpääkin kenties ja melkein sanoisin että on järkevämpää tehdä se tuota näin, 

kun lähtee perustaan itte sitä verkostoo koska se vaatis ihan erilaiset resurssit ja muskelit” 

 

 

 

 

19) Kerro yleistäen ja tiivistäen kolme tärkeintä asiaa, mitä suomalaisen pk-yrityksen 

täytyy huomioida operoidessaan Venäjän markkinoilla. 

 

”Ensimmäinen asia on tää partnerin valinta” 

”Se on raaka-ainetalous, että siellä on ja tulee olemaan suuret suhdannevaihtelut” 

”Ei saa olla sinisilmäinen, mutta samalla kaikki pitää tehdä ”By the Book” koska ne ajat on 

ollu ja menny yli 20vuotta sitten, kun siellä pääsi oikomalla hyvään lopputulokseen” 

”hankkia omaa osaamista taloon, muodossa tai toisessa” 

 

Eli esimerkiksi ”korruptiolasit” voidaan jättää kotiin?  ”joo” 
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On paljon oletusta suomalaisilla yritksillä vieläkin, että joka paikassa pitäisi Venäjällä 

vieläkin ”voidella”, pitääkö paikkaansa? 

 

”ei todellakaan, ei ole pitänyt enään 15vuoteen” 

 

 

20) Kerro yleistäen ja tiivistäen kolme tärkeintä syytä, miksi juuri suomalaisen 

menestyvän pk-yrityksen kannattaa lähteä Venäjän markkinoille. 

 

”maantieteellinen sijainti, vieressä” 

”sitten suomalaisilla yrityksillä ja suomalaisilla ja suomella on siellä hyvä maine, se 

yhdistetään laatuun ja luotettavuuteen”  

”noin suurta markkinaa (vaikka lamassa olisikin) niin ei ihan tästä läheltä löydy” 

”kuitenkin siellä se suhteellinen kilpailu on, vaikka sitä ei pysty mittareilla mitata, on selvästi 

pienempi, kuin esimerkiksi Saksassa.” 

”Mutta suomi on taas erityismarkkina siinä mielessä, että tää on niin pieni markkina kaikilla 

mitareilla mitattuna, että tänne ei montaa toimijaa mahu, eikä tää kiinnosta isoja toimioita” 

”Pohjoismaisia toimijoita tää vielä kiinostaa ja Lidl on poikkeus muta jos ajatellaan 

päivittäistavarakauppaa ja rautakauppaa niin kyllä se on kauheen keskitynyttä se markkina” 

 

21) Minkälaiset yritykset olisivat mahdollisia asiakkaita Dimex Oy:lle Venäjän 

markkinoilla? Kerro esimerkkejä käyttäen. 

 

”no siellähän on tietysti nää kaikki suuret energialan yhtiöt, teoriassa olkoonkin, että mä tiedän 

että siellä on omat kuvionsa heillä, mistä he hankkii ne työvaatteensa, siis en tiedä ketkä ne 

toimittaa, mutta ne on paikanpäällä tehtyjä, mutta ehkä se kuitenkin kannattais pyrkiä 

fokusoitumaan tän kokosen yrityksen alkuun, että ei lähe joka puolelle vaan etii seiltä ne 

firmat, jotka voi olla esimerkiks kokeilee länsimaisia yrityksiä” 

 

”tekee markkinatutkimuksen, missä keskitty pelkästään länsimaisien yhtiöiden venäläisten 

tytäryhtiöiden segmentiin” 

 

Joo, heillä oli esimerkiks sellaselle yritykselle, kuin Skaala, he toimittavat Skaalalle vaateita, 

niin onko tämmöinen hyvä esimerkki näistä länsimaisista toimijoista Venäjllä?  

 

”Kyllä. Juuri tällaisia” 

 

”Pietarissa on iso autoklusteri, monia autotehtaita, äsken mainittu Nokian Renkaat” 

 

”Sitten siellä on, jos puhutaan raskaammista työvaateista niin rakennusyhtiöitä on YIT.tä, 

NCC:tä, ja SRV:tä ja ties mitä jne.” 

 

22) Vapaa asiantuntijan sana Dimex Oy:lle, kun puhutaan toiminnan laajentamisesta 

Venäjän markkinoille. 

 

”Se, että jos Venäjällä haluaa tän typpisessä busineksessa olla oikeesti iso ja vakavasti 

otettava, niin kyllä mä nään, että mitä nopeemmin niin sen parempi, että sen pitäis olla paikan 

päällä tuotettu tavara eli Venäjällä” 
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”tai Valko-Venäjällä, koska se kuuluu samaan tullialueeseen””tai Kazakstanissa” 

 

Miksi? 

 

”Sen takia, että silloin vältytään tältä vienti/tuonti operaatiolta, sit vältytään tältä ongelmalta 

että valuutakurssit, saat aivan erilaisen hintakilpailukyvyn,sit sä saat kotimaiset ostajat 

houkutettua” 

 

”monillahan Venäläisillä firmoilla, puhutaan esimerkiksi valtion yhtiöistä, niin ne on 

pakotettu ostamaan kotimaista tavaraa, ja se ratkaisee senkin ongelman” 

”sitten plus, etä siellä tuotettu tavara on todennäköisesti selkeesti edullisempaa kuin täällä 

tuotettu tavara niin se avaa sitten hintakilpailukyvyllä merkittävät mahdollisuuudet laajentaa 

sitten tuota markkinaa muuallekin” 

 

Millä keinoilla tämmönen yritys (Dimex) pystyy päästä kyseisen vaiheeseen, missä tavaraa 

aletaan tuottamaan Venäjän maaperällä? Millainen polku tämä on?  

 

”Siellähän on tällaisia teollisuuskyliä taikka industrial parkkeja missä on siis olemassa jo tuota 

niin nää niin sanotut hödykkeet tuotuna tontin kulmalle, että sinä rakennat sitten siihen oman 

laitoksesi ja aloitat tuotannon paljonko se tarvii tilaa ja muuta että sanotaan kylhän se minimi 

on varmaan kahdesta kolmeen vuoteen” 

 

”mutta sitten miten isosta operaatiosta on kyse, sitä mä en nyt osaa hahmottaa niin siihen voi 

mennä ennemmänkin aikaa, mutta kyllä siis sen tänä päivänä juuri näissä teollisuuskylissä sen 

saa nopestikin pystyyn” 

 
 

LIITE 2 
 
Dimex Oy:n Myyntijohtajan haastattelu. 
Haastattelija: Riku Kavén  
Haastateltava: Tuire Krogerus 
 

 

1 . Kerro nimi, ikä ja titteli 

 

”Tuire Krogerus, 32vuotta, Dimex Oy:n Myyntijohtaja, Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012,  

Omistaja 35%” 

1..1 Kerro lyhyesti itsestäsi, kuinka olette edenneet nykyiseen asemaanne ja mitä kokemuksia teillä 

on kansainvälistymisestä? 

”Valmistui Tampereen kauppakorkeasta 2007 kauppatieteiden maisteri, pääaine kansainvälinen 

liiketoiminta”  

”Olen opiskellut Oslossa ja ollut töissä Australiassa, mutta en vastuu tehtävissä ennen Dimexiä. 

Dimexillä aloitimme kansainvälistymiseen panostamisen muutama vuosi sitten ja silloin vastuu tästä 

tavoitteesta tuli minulle.” 
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2. Mitkä ovat markkinatutkimuksen motiivit Dimex Oy:lle? 

 

”Selvittää onko Venäjälle rakentunut bränditietoisuutta myös työvaatteisiin” 

”onko markkina alkanut kypsyä” 

”Onko tullut turvamääräyksiä? Ostavatko työnantajat työntekijöille vaatteita?” 

 

3. Kerro Dimex Oy:n tämän hetkisen toiminnan rakenne Venäjällä, ansaintalogiikka ja 

liiketoimintamalli. 

 

”GA Industries hoitaa Pietarissa yksinoikeudella jakelun on ”maahantuoja” ilman logistiikkaa? 

Seagate hoitaa logistiikan, tullauksen ja sertifioinnin.” 

”kauppa on matalakatteista ruplan kurssin takia” 

 

4. Mitä tavoittelette kansainvälistymisellä/laajentumisella Luoteis-Venäjälle? 

 

”Haemme myynnin tuplaamista ensi vuonna. Suuret markkinat tähtäimessä.”  

”Moskova ja Pietari ostovoimaltaan valtavat, periaatteessa olisi mahdollista vaikka 

kymmenkertaistaa Dimexin liikevaihto. Meidän strategia on kuitenkin hallittu kasvu nicheen joka 

arvostaa korkealaatuista suomalaista tuotetta ja ei mene hinta edellä.” 

 

5. Mitkä ovat Yrityksenne sisäiset heikkoudet? 

 

”Dimexillä on 3 henkilöä jotka pystyvät keskustelemaan venäjäksi ja muutamia jotka opiskelevat 

kieltä tämän lisäksi. On hyvä kannustaa henkilöstöä käyttämään kieltä ja jatko-opiskelemaan. 

venäjällä olisi suuri etu jos pystyisimme sujuvasti käymään myös liikeneuvotteluita venäjäksi.  

Osaaminen ja kokemus kv asioissa vahvistuu Dimexin sisällä, mutta jossain vaiheessa pitää myös 

miettiä lisäresursseja. Tällä hetkellä käytämme myös konsultteja apuna muilla kohdemarkkinoilla ja 

Venäjän kauppa lähti liikkeelle vientirenkaan kautta.” 

 

6. Mitkä ovat yrityksenne sisäiset vahvuudet? 

 

”Se että haemme apua jos sitä tarvitsemme. Meillä on hyvä, ratkaisulähtöinen porukka töissä. 

Venäjällä meidän vahvuus on ehdottomasti suomalaisuus, laatu ja reilut toimintatavat. Meihin voi 

luottaa ja haluamme tukea paikallista jälleenmyyjää.” 

 

7. Mitkä ovat yrityksenne ulkoiset uhat, kun puhutaan Venäjälle laajentumisesta?  

 
”Markkinan epävarmuus. Alkuvuodesta kauppa loppui yllättäen käytännössä kolmeksi kuukaudeksi 

johtuen poliittisesta tilanteesta. Kaupan rajoitteet, tullit ja muut säännökset saattavat muuttua nopeasti 

ja ilman varoitusta. Venäjän kauppa voi siis loppua yllättävästi johtuen ulkoisista syistä.” 

”Luottotappio on aina riski. Venäjältä on mahdotonta periä luottotappioita ja ulkomaisten yritysten 

oikeusturva olematon. Kumppanit valittava siksi tarkkaan.” 

 

8. Mitkä ovat yrityksenne ulkoiset mahdollisuudet, kun puhutaan Venäjälle laajentumisesta? 

 

”Laajentuminen ja liikevaihdon kasvattaminen. Markkinan koko ja potentiaali suuri. Markkinalla 

odotettavissa huomattavasti suurempaa kasvua kuin Euroopan PPE markkinoissa muuten.” 

 

9. Minkälainen liiketoimintaympäristö Venäjä on mielestänne? 
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”Epävarma, mielenkiintoinen” 

 

10.  Mitä mahdollisuuksia/uhkia Venäjän Poliittiset/hallinnolliset tekijät mielestänne luovat 

Dimexille? 

 

”Odotan että poliittinen arvaamattomuus jatkuu. Venäläiset haluavat vahvan karismaattisen johtajan 

jolla on paljon valtaa. Odotan että maan johto ei tule muuttumaan lähiaikoina, enkä oleta että näemme 

lähivuosina isompia askeleita Eurooppalaisen demokratian mallin suuntaan.” 

 

11. Mitä mahdollisuuksia/uhkia Venäjän Taloudelliset tekijät mielestänne luovat Dimexille? 

 

kts kysymys 7 

”Tosin varallisuuden lisääntyminen tietyllä osaa venäläisistä mahdollistaa korkealaatuisten ja 

arvokkaampien työvaatteiden markkinan kasvamista.” 

 

12. Mitä mahdollisuuksia/uhkia Venäjän Sosiaaliset/Kulttuuriset/Kielelliset tekijät mielestänne 

luovat Dimexille? 

 

”Venäläisten bränditietoisuus on mahdollisuus. Vaatteita, autoja, elektroniikkaa ostetaan brändi 

edellä. Sama bränditietoisuus voisi avautua myös työvaatemarkkinoilla” 

”Venäläisessä kulttuurissa sukupuoliroolit ovat hyvin perinteiset. Johtoporras on yleisesti yrityksissä 

lähes kokonaisuudessaan miehiä. Naisten kanssa ei ole totuttu keskustelemaan isommista 

kokonaisuuksista bisneksessä. Tapaamisessa se että nainen omistaa yritystä, on hallituksen 

puheenjohtaja ja vastaa viennistä, aiheuttaa hämmennystä. Neuvottelut käytäisiin mieluummin 

miehen kanssa. Tämä tuo rajoitteita myös sen osalta ketkä dimexiltä käyvät venäjällä. Nykyiset 

kumppanit ovat hyvin moderneja eikä tämmöisiä ongelmia ole, mutta loppuasiakkaissa ja uusissa 

jälleenmyyjissä voi asia olla hyvinkin eri. Suomessakaan emme ole vielä tasa-arvoa saavutettu, mutta 

olemme tasa-arvo asioissa huomattavasti pitemmällä. Yhden naisen taistelua tasa-arvon puolesta 

emme voi lähteä tekemään, vaikka näiltä osin kulttuurin arvot ovatkin suuresti ristiriidassa omien 

kanssa.” 

”Venäjä toimii hyvillä henkilösuhteilla, tämän takia yhteystyökumppanin kontaktit ja halu laajentaan 

tätä piiriä on avainasemassa. Meidän tehtävä on luoda heille edellytyksiä ja luoda luottamusta 

maahantuojaa.” 

”Venäjällä löytyy yritteliäisyyttä ja rohkeutta. He mukautuvat ulkoisiin tekijöihin helpommin kuin 

Suomalaiset. Kunnianhimoisia nuoria ihmisiä jotka jatkuvasti kehittävät itseään ja lähtevät uusiin 

haasteisiin on paljon. Venäläisistä kokemukseni ovat positiivisia.” 

”Englantia osataan heikommin Venäjällä kuin Suomessa, mutta nuorempi sukupolvi on tehnyt myös 

tässä asiassa suuren harppauksen eteenpäin. Venäjän kielellä toimiminen tosin aina osoittaa 

kunnioitusta kulttuuria kohtaan ja luo luottamusta.” 

 

13. Mitä mahdollisuuksia/uhkia Venäjän Teknologiset tekijät mielestänne luovat Dimexille? 

 

”Venäläiset ovat jopa enemmän teknologia myönteisiä kuin suomalaiset” ”somet ja verkkokaupat 

luovat innostusta venäläisten keskuudessa. Venäläisillä on halu tehdä asioita erilailla kuin edellisillä 

sukupolvilla ja ovat avoimia länsimäisiin ilmiöihin.” 

 

14. Mitä mahdollisuuksia/uhkia Venäjän Ympäristölliset tekijät mielestänne luovat Dimexille? 
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”Venäjä on niin suuri maa, että siellä on todella kylmiä ja todella kuumia kuumia paikkoja joten 

vaatimukset vaatteelle voivat olla hyvin erilaisia suhteessa Suomeen.”  

”Ympäristölainsäädäntö ja vihreyden arvostus ovat paljon matalammalla kuin Suomessa ja 

Euroopassa. Niistä asioista ei käytännössä puhuta vaikka muissa kohdemaissa ne ovat kovasti 

framilla.” 

 

15. Mitä mahdollisuuksia/uhkia Venäjän Lailliset tekijät mielestänne luovat Dimexille?  

 

”Pitää olla valmis maksamaan esim paikalliset GOAST sertifikaatit. Jotka eivät vaadi tuotteelta 

mitään, mutta maksu on suoritettava jos haluaa viedä työvaatteita Venäjälle. Nämä ovat laillisia 

lisämaksuja joita ei Euroopassa työvaatteelle ole.” 

”Globaalisti käytetään EN sertifikaatteja PPE tuotteissa, jotka saa kun tuote täyttää sertifikaatin 

määrevaatimukset.” 

”Oikeusjärjestelmän monimutkaisuus ja tavat Dimexin osaamisen ulkopuolella, joten niihin ei 

lähdetä keskittymään, vaan annetaan paikallisten toimijoiden hoitaa nämä asiat” 

 

17. Mitkä ovat tulevaisuuden tähtäimet kohdemarkkina-alueella? 

 

”Liikevihdon kasvu ja laajentuminen. Kuitenkin niin, että säilytetään luultavasti nykyinen rakenne.”  

 

18. Onko jälleenmyyjät Dimexin ainoa kohderyhmä?  Jos on/ei, niin perustele lyhyesti. 

 

”Ovat. Käytännössä hyväksi havaittu ja riskittömin vaihtoehto.” 

”Suorakauppa tai vaikka tytäryhtiön perustaminen vaatisi valtavasti resursseja ja myös laajempaa 

osaamista markkinasta ja kulttuurista. Käytännössä tämä vaatisi myös läsnäoloa huomattavasti 

enemmän kohdemarkkinoilla.” 

”Tällä hetkellä logistiikkafirma kantaa kurssin vaihtelun riskin ja Dimex luottotappioriskin 

loppuasiakkaalta, tämä on ollut meille hyvä jako” 

 

19. Mitkä ovat odotukset tämän tutkimuksen tuloksista ja kuinka sen tulisi auttaa juuri 

Dimexiä? 

 

”Työvaatemarkkinan bränditietoisuuden nykytilan selvittäminen, sekä työvaatteiden 

ostamiskäyttätymisen nykytilanne.” 

”Vientirenkaan vetäjä teki kevyen tutkimuksen pietarin alueen työvaatemarkkinasta 2012. Kiinnostaa 

onko muutoksia tapahtunut.” 

 

LIITE 3 
 
Dimex Oy:n Asiakasvastaavan haastattelu 
Haastattelija: Riku Kavén  
Haastateltava: Kim Kujala 
 
 
1 . Kerro nimi, ikä ja titteli 

 

”Kim Kujala. 28v. Venäjällä titteli account manager ja suomessa vastaava eli asiakasvastaava”  
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”2vuota töissä Dimexillä” ”nykyseiseen asemaan eteneminen 1 vuonna katteli sivusta Dimexin 

Venäjän toimintaa” ”Viimeisen vuoden aika siirettiin Kimin vastuualueeksi koko Dimexin venäjän 

markkina” 

”päivittäinen tekeminen, strategia, Tuire esimiehenä kuitenkin” 

 

1..1 Kerro lyhyesti itsestäsi, kuinka olette edenneet nykyiseen asemaanne ja mitä kokemuksia 

teillä on kansainvälistymisestä? 

 

”käynyt Amk:n Valkeakoskella kv-liiketoiminta linjalla” ”perheyrityksessä töissä, isällä työkalualan 

yritys” 

”maahantuonti Yrittäjä itsenäisesti” ” luopui osakkuudestaan kyseisessä yrityksessä 2vuotta sitten” 

 

1.2 Mitä odotatte tutkimukselta ja kuinka sen tulisi auttaa Dimex Oy:tä? 

 

”Informaation keräämistä, resurssikysymys, aina hyvä olla lisää informaatiota” 

”Informaatiota ja lisää varmuutta joka tasolla, vahvistaakseen yrityksen omia näkemyksiä ja toivon 

mukaan tuo uutta siihen, minkälainen markkina on” ”markkina älyttömän laaja ja monitahoinen, ettei 

mun kapasiteetti riitä sitä käsittämään ittekseni, mä tarviin informaatiota jostain muualta” 

”euroopan toiminnasta mahdollisuus saada googlettamalla esimerkiksi nopeasti hyviäkin tuloksia, 

teet päivän töitä jonkun asian eteen niin pystyt keräämään jonkin näköisen tiedon siitä ja jotain 

ymmärtämään siitä asiasta” 

”Ei ole verrannollista tässä, jios sä kirjotat yandexiin niin sulla menee tunti siihen että sä tavallaan 

löydät oikeat kriteerit siihen haun toimittamiseen että sä löydät jotain sieltä” 

 

2. Mitkä ovat markkinatutkimuksen motiivit Dimex Oy:lle? 

 

”mun puolesta se informaation keräämistä” ”Puhteeati lisäinformaatiota” ” arvostaa erilaisia 

n’äkemyksiä ja kaipoaa muidenkin näkökulmia” 

 

3. Kerro Dimex Oy:n tämän hetkisen toiminnan rakenne Venäjällä, ansaintalogiikka ja 

liiketoimintamalli. 

 

”meillähän täällä suomessakin samalla lailla hoidan meidän jälleenmyyntiverkostoa pitkälti” 

”on isoja ketjusopimuksia muutama” 

”Ketjun ulkopuolisia yksittäisiä yrittäjiä, jotka myy meidän vaatetta niin ympäri suomea noin 60” 

”mä hoidan sitä kentää aika vahvasti” 

”pelkästään mun salkussa noin 40 edellämainituista” 

”mun vastuulla jälleenmyyntikentän ylläpito” 

”suomessa me toimitaan sillain että pääasiallisesti mynti tapahtuu jälleenmyynnin kautta mutta 

isommat asiakkuudet hoidetaan suoraan. 4hengen porukka posiolta ei voi hoitaa asiakkuutta, mikä 

käsittää yli 100 tai 1000 ihmistä tilauksia niin ne me hoidetaan suoraan. Läpinäkyvä ja selkee kuvio 

meidän jälleenmyyntiorganisaation kanssa” 

”toiminta venäjällä sitten taas, se perustuu vähän enemmän sen jälleenmyyjän kautta toimimiseen” 

 

Täällä Tuiren blogissa puhutaan tälläsestä (jälleenmyjä) ku AGT? 

 

”Joo, toimii niinku meidän kanssa suoranaisesti maahantuojana, vaikka maahantuonnin logistiikan 

hoitaa muu yhtiö, niin maahantuonnin operatiivisen toiminnan hoitavat he” 
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”logistiikkayhtiö, joka hoitaa logistiikan venäjllä toimii maahantuojana””se ei merkitse tässä 

kuviossa yhtään mitään” 

”Jos venäjän kauppaa yhtään tunnet niin tän kokoselle firmalle logistiikan hoitaminen pelkän postin 

kautta on ongelmallinen” ” yksään postin paketi ei ole mennyt perille” 

 

4. Mitä tavoittelette kansainvälistymisellä/laajentumisella Luoteis-Venäjälle? 

 

”tässähän oin tietysti se kansainvälistymisen pointti yleisesti ottaen tarkoitaa sitä että suomen 

markkiina kohtuullisen rajallinen, suomessa 5miljoonaa ihmistä joista 3 miljoona eläkkeellä” 

”Venäjä yksittäinen markkinoista niin toiseksi suurin baltian jälkeen” 

”olemme suomessa aika hyvässä tilanteessa, jossain vaiheessa se kasvaminen täällä tulee 

lopppumaan, tää on niin rajallinen markkiina sit loppuen lopuksi” 

 

5. Mitkä ovat Yrityksenne sisäiset heikkoudet Venäjän-kaupan suhteen? 

 

”no tässä on tietysti se päälimmäisenä tää tulee muuttuun tää asia” 

”liiketoimintamallin ero” ”suomessa meidän terävin miekka on tässä hommassa ollut se että meillä 

on tuotanto, varasto ja toimitusvarmuus tossa tavarassa” ”jos se asiakas tilaa tänään jotain tuotetta 

ennen 12 niin se saa huomenna sen tuotteen käteen” ”Meillä ei omaa varastoa ees sekin itellalla 

suoraan” 

” me ei pystytä enään kilpailemaan hyvä laatu ja hyvä toimitusvarmuus” 

” hyvä toimitusvarmuus ei päde venäjällä” ”liiketoiminta malli erilainen siellä” 

 

6. Mitkä ovat yrityksenne sisäiset vahvuudet Venäjän-kaupan suhteen? 

 

”mm,, nio vahvuuteen tietysti tässä että meillä on vahva draivi tohon kansainvälistymiseen ja 

motivoitunu tiimi” ”selkee missio ja semmonen tekemisen meininki” 

Voitaisko miettiä että tää tällänen draivi johtuu juuri siiitä, että porukka on tiivis dimexillä? 

”tiimi on yksi isoimmista vahvuuksista” ”meidän organisaation rakenteen notkeus”mahdollisesti 

uhaksi jossain kohtaa jos tää räjähtää käsiin” 

”AGT toiminnan voidaaks laskee tähän mukaan että heillä on siinä 10 henkeä töissä palkkaavat lisää 

koko ajan” 

-----muuta keskustelua 

”tavoitteet tälle vuodelle pitää sama kuin viimevuonna, ens vuonna isompia panostuksia markkinoille 

tulossa”  

 

7. Mitkä ovat yrityksenne ulkoiset uhat, kun puhutaan liiketoiminnasta Venäjällä? 

 

”no eihän sä oot tohon alas luetellu ne kaikki uhat mitä ne ulkoiset voi olla” 

”siinä tietysti paljon tällästä mitä ei tuu suomessa vastaan että niiku on kaikennäköstä ongelmaa 

paikallishallinnon kanssa ja sen sellasen päivittäisen pyörittämisen kanssa” 

”niillä on siellä omat sertifikaattinsa” ”nimenomaan nää mitä tässä on lueteltu” 

 

8. Mitkä ovat yrityksenne ulkoiset mahdollisuudet, kun puhutaan liiketoiminnasta Venäjällä? 

 

”Suomi brändi, eurooppalainen tuotanto”  

”se eurooppalaisuus ja kaikki siihen eurooppalaisuuteen liittyvät asiat ja eritoten suomalaisuus” 
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”sehän on niinku surullista kuinka niiku pahasti suomalaiset asennoituvat venäläisiin jos ne tietäöis 

vähääkään siitä etä kuinka niinku korkeessa arvossa venäläinen pitää suomalaista, 

kauppakumppanina ja muutenkin” 

 

10.  Mitä mahdollisuuksia/uhkia Venäjän Poliittiset/hallinnolliset tekijät mielestänne luovat 

Dimexille? 

 

”No siis tääsähän nyt on poliittiset ja hallinnolliset uhat pitkälti samoja uhkia” ”nää on aika namisissa 

tää politiikka ja hallinto” ”se että jos ne päättää jotain siellä niin voi lopettaa kaikki ostot” 

”nään poliitisesti mahdollisuuksia ekä se että poliittisesti suomes suhtet venäjänn voi olla parempia 

kuin joidenkin eurooppalaisten kilpailijoiden ja täten olla mahdollisuus” 

”toivon mukaan pidetään suomen ja venäjän kanssa hyvät yhteydet”  

”hallinnollisista niinkun positiivisista puolista Jos joskus ruvetaan näitä (työ)vaateiden 

turvaluokituksia säätlemään enemmän siellä niin sillonhan se meidän markkina kasvaa 

räjähdysmäisesti siellä niin” 

”käytännössä se homma ion siellä niinku että nää rakennusmiehet on tatshikistanista ja väöhän 

kauempaa tulevia kavereita sitten että niille saatetaan antaa korkeintaan turvaliivi päälle jos ne tekee 

hommia niinku tiellä, ei ne muualla paljoo kätä mitään turvavaatteita”  

”turvavaaetuksessa me ollaan tosi pitkällä euroopassa ja suomessa että jos niillä alkaa joskus samaa 

vaatimustasoa oleen näiden vaatteiden ja heijjastimien osalta niin jos halklinnossa tehään tämmönen 

päätös niin sithän se on meille lottovoitto” 

”sieltä voi tulla sitten joku päivä”  

”se on täällä suomessa että kun näitä taas kiristetään näitä sertifikaattia niin se on meille yks 

kertapommi, muta sen jälkeen sitten jokainen yritys joutuu vaihtaan nää vaatteet” 

 

11. Mitä mahdollisuuksia/uhkia Venäjän Taloudelliset tekijät mielestänne luovat Dimexille? 

 

”taloudelliset tekijät tässä kohtaa, kurssi on meille edullinen tehdä investointeja venäjällä” 

”jos siinä haluaa nähdä mahdollisuuksia tässä kurssissa niin investoiminen sinne on edullista” 

”uhkaa sitten on se kun euroissa tehdään kauppaa ja ne tuotteet sien on liian kalliita” 

”niissä kohdissa missä asiakas haluaa mennä hinnalla niin ei edes lähde tilaamaan meiltä, me pelataan 

kuitnkin tällä laadulla” 

 

12. Mitä mahdollisuuksia/uhkia Venäjän Sosiaaliset/Kulttuuriset/Kielelliset tekijät mielestänne 

luovat Dimexille? 

 

”no kielellisissä tekijöissä mä en nää näitä uhkia”  

”kukaan muu ei puhu venäjää ku minä” 

”no liikeneuvotelutasolla ”joo ja ei” mutta vähän niinku lapsen kanssa tekis bisnestä” 

 

Tähän teille rinnalle ehkä joku toinen henkilö ? kuka osaisi pkieltä liikeneuvottelutasolle asti? 

 

”mä en usko et tohon venäjän puolelle lähtee ketään semmosta että se on mullakin tavote että puhun 

ens vuonna taas 50% enemmän venäjää kun tällä hetkellä. kyllä se on aika hyvällä tasolla on se mun 

venäjä” ”oon panostanu siihen jonkun verran ja opiskelen siihen edelleen 4h viikossa” 

”veikkaan etä tää rerussi kätetään siinä että kehitetään nykyistä eikä siteen hankita vaan yhtä 

palkollista lisää” 
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”periaateessa jos ollaan ihan tarkkoja niin ei munkaan tarvis osata venäjää että tää on vaan 

uskottavuus kysymys että on niinku toimittajankin puolelta joku joka puhuu venäjää siten niinku 

neuvotteluissa” 

”meillähän toimii tää yhteistyö ja päivtäinen niinku nää puhuu nää AGT:eelta nää meidän 

yhteyshenkilöt siinä on kaks tärkeintä yhteyshenkilöö niin molemmat puhuu englantia, toinen 

huonommin toinen paremmin mutta niinkun täydellisesti ymmäretään toisiamme” 

”siinä ei pääse tuleen mitään kielellisiä aukkoja” 

”uhkia voidaan sanoo sen verran että tottakai siellä on erilainen markkina ja erilaiset kulutus---ei 

sanota tottumukset mutta tällänen erilainen muoti esimerkiksi vaatetuksessa, että suomessa pyritään 

pääseen sinisestä pois kun se on niin vanhahtava väri työvaatteissa ja siten venäjällä ollaan ihan 

kauhuissaan kuin ei oo sinisiä työvaatteita” ”että miks kaiken pitää olla mustaa ja synkkää” 

”mä oon olu tänä vuonna 40päivää venäjällä ja mitä enemmän oon niin se oma tietämys asiasta 

kasvaa” 

 

Onko teillä oma mallisto venäjälle? 

 

”pitkälti koitetaan tolla suomen mallistolla mennä mut siten me tehdään sinne sellasia niinkun pisto 

tuotteita että jos suomalainen ei kellpaa niin sitten tehdään oma malli venäjälle”  

 

13. Mitä mahdollisuuksia/uhkia Venäjän Teknologiset tekijät mielestänne luovat Dimexille? 

 

”no uhkia… on ja ei, mun mielestäö se on tolle markkinalle ihan hyvä että se verkkiokauppa alkaa 

kehittyä pikkuhiljaa ja se, että se ei ole kehittynyt aikaisemmin ni9in me päästään tähän aaltoon 

mukaan jollaintapaa vielä”  

”että ens viikolla tavataa Tuiren kanssa postin edustajat tästä venäjän kaupan verkkokauppaan liityen 

ttä jos me pystyttäis pylrittämään verkkokauppaa jota hallinnoitais suoraan meidän suomen varaston 

kautta” 

”täähän tietenkin riippuu paljon siitä millaisia kustannuksia siitä tulee ja kuinka hyvin ne postin 

toimitukset onnistuu että saa nähä et kuinka positiivisissa merkeissä tää meidän neuvottelu lähtee 

käyntiin ku me mennään sinne Tuiren kanssa naama väärinpäin että yhtäkään vieklä meidän pakettii 

että oo saanu toimitetuun venäjälle”   

 

Tässähän uhkana nyt tää tällänen teidän tietynlainen luotamuskysymys etä horjuuko se sitten liikaa 

täölläsen ulkopuolisen tekijän takia? 

 

”se siinä on että saadaanko se toimiin silla tavalla että me kehdataan sitö palvelua tarjota” 

”uhkia teknologiassa sitten tietysti tomonen en mä tiiä voidaanko mut maksuliikenne sanoa 

teknologiseks tekijäks että sehän ei aina toimi ku tanssi mua sitten taas tästä on kantanu vastuun tää 

meidän jälleenmyjä AGT että ne on kyllä hoitanu tän maksuliikenteen, ja ottaneet huomioon nää 

teknologiset tekijöt kyllä siinä sitten, en mä siinä kauhesti niinku uhkia nää, että jos sulla on tarpeeks 

informaatioo itselle ja asiakkaalle asti eli kaikki tietäää missä mennään sillonhan se on ihan sama, 

että tuleko se huomenna vai viikon päästä että jos kuvio on niinku läpinäkyvä”  

 

14. Mitä mahdollisuuksia/uhkia Venäjän Ympäristölliset tekijät mielestänne luovat Dimexille? 

 

”tähän on vaikee kyllä sanoo mitään” 

Luultavasti jää hyvin pieneks osaks muttä tää ympäristölliset tekijät kuuluu kyllä 

markkinatutkimukseen ja Tuire sano hyvän mitä en ollut ottanut huomioon itsekään elikä venäjä on 

niin laaja maa että siekllä on esimerkiksi sää on semmonen että siellä on erittäin erittäin kylmiä 
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paikkoja ja eritin kuumia paikkoja, etä käytännössä teillä on kyllä mahdollisuutta tarjota sinne mitä 

vaan vai olenko oikeassa? 

”niin no tää nyt on tämmönen tietysti että se toimii varmaan molempiin suuntiin, että en tiedä onko 

se siten mahdollisuus vai uhka”  

”mehän oltiin tossa 2viikkoo sitten dusseldörffissa messuilla niin meillä oli siinä sellanen iso plakaatti 

missä luki sitten isoin kirjaimin että ””FINLAND – THE LAND OF EXTREMES”” että eiköhän 

sellanen päde ihan hyvin tuolla venäjälläkin sitten” 

 

15. Mitä mahdollisuuksia/uhkia Venäjän Lailliset tekijät mielestänne luovat Dimexille?  

 

”en mä ainakaan kauheen realistista pelkoo oo saanu tälläseen päälle, ne toimii omalla tavallaan ja se 

on sen markkinan yks nyanssi mikä pitää ottaa huomioon ja sen kanssa ihan hyvin pystyy elään” 

”mahdollisuuksia mä en tohon pysty sanoon mutta ei se nyt toisaalta kovin uhaltakaan vaikuttanu” 

”toisaalta mä oon tällänen kaupankävijä ja oon aina aika sellanen yltiö-optimisti” 

 

17. Mitkä ovat tulevaisuuden tähtäimet kohdemarkkina-alueella?  

 

”tähtäimenö on niinku tehdä meille tota tukevat jalansijat muuallekin kuin suomeen” 

”että jatkuvaa kasvamista ja sien niin kuin tavallaan ja meidän olemassaolon tukemista niinku suomen 

ulkopuoleltakin”  

”kohdemarkina-alueella me halutaan tai mä haluun ainakin niinku nähdä sen, että niitä vaatteita 

myydään useemmassa paikassa ja saadaan enemmän myymälämyyntiä sinne vaikkakin tällä hetkellä 

meillä on niinku hyvä myymälä siellä ja niin poispäin” 

”mutta tehtiin tossa nyt sopimus siellä venäjällä venäjän isoin tällä hetkellä ”k-rauta vastaava venäjä 

liike” niin tehtiin niiden kanssa netikauppaan kauppaan sopimus ja nettikaupassa niillä on jo 

muutamsa tuote siellä myynnissä ja oliko niillä 200 mymälää venäjällä” 

”lähetään levittämään myymälämyntiä, etä en tiedä tuleeko se keväällä vai ens syksynä muta AGT 

avaa toisen toimiston moskovaan” 

”että lähdetään valumaan sinne pikkuhiljaa” 

”thän voi vielä lisätä että me ollaan stehty SVKK (suomalaisvenäläisen kauppakamarin kanssa) tehty 

yhteistyötä ja mä nyt koitan aktiivisesti koitan minä ja koittavat he sieltä (SVKK) ja sitten tietysti 

AGT koitetaan saada venäjällä toimivat eurooppalaiset yhtiöt, eritoten suomalaiset yhtiöt 

SUOMALAISEEN VAATTEESEEN myös” 

”srv:een kanssa on keskusteltu srv on itseasiassa ollu meidän asiakaskin joskus, mutta siellä siellä on 

suomalaisia firmoja jos me esimekiks puhutaan niin siella on Skaala – ikkunat on jo jotain 

toimitussopimuksia tolla AGT:llä mutta ei ole vielä meidän tuotteista, mutta pääsivät sinne samalla 

oven avauksella ku mä sinne sitä liidiä heitin niin saikohan ne kengät sinne myytyä jo”  

”sithän siellä on just smmosia firmoja mitkä on ostanut meiltä suomesta eurooppalaiset firmat niin 

tota niill on näitä asiakas malleja mitä on sitten saatu, tavallaan meillä on esimerkiks yhden 

traktorivalmistajan väreissä haalaria myyty suomessa niin nythä sitä sitten samaa mallia on helppo 

myydä” 

”tavallaan spesifioitu malli heille tehty malli niin se on sit helppo myydä sinne venäläisille asiakkaille 

siten” 

 

18. Onko jälleenmyyjät Dimexin ainoa kohderyhmä?  Jos on/ei, niin perustele lyhyesti. 

 

”ei oo missä nimessä ainoa kohderyhmä, mä haluaiaisin nähdä että se liiktoimintamalli on 

samanlainen venäjällä ku se on suomessakin” 

”paljon on jällenmyjiä ja sien isommat asiakkaa palvelee AGT suoraan” 
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”me ei tietenkään lähetä sinne suoraan myymään siin ei oo mitään tokkua mutta se meidän  meidän 

maahantuoja hoitaa nää isommat asiakkuudet siten ja jälleenmyyjät loput” 

 

Mut eli käytännö siis tää on nyt teidän ainoa kohderyhmä, että käytännössä kaikki teidän myynti tulee 

jälleen myynnin tai maahantuojan kautta? 

 

”niin no jälleenmyynnin kaua tai maahnatuojan kautta”  

”etä suoraa liiketoimintaa ja suoraa myyntiä venäjälle en näe kyllä tässä kohtaa” 

”että tässä kohtaa jos tässä on se mahdollisuus että me tapellaan yhden venäläisen kanssa versus se, 

että me tapellaan 20 sellasen kanssa niin” 

”liikaa resursseja ja tietämys ei ole sillä tasolla että rakennetta lähdetään muuttaan” 

 

19. Millainen liiketoimintaympäristö Venäjä on mielestänne? 

 

”mun mielestä se on mielenkiintoinen liiketoimintaympäristö” 

”erityisesti sen takia että siellä on sellanen tekemisen meininki eikä kauheesti ihmetellä että jos joku 

haluaa jotain ostaa niin sit se ostaa sen ja niin poispäin” 

”vähän sellanen suoraviivasempi se toimi siellä kuin täällä vaikkakin sitten taas on erilaisia lakeja ja 

hallinto elimiä ja muita jotka koitaa sitö toimintaa jarruttaa mut silti se tuntuu vaan toimivan niinku 

nopeemmin ja se on semmonen niinku suomalaiselle firmalle erikoinen ja mielenkiintoinen paikka 

mutta mun mielestä ihan positiivinen paikka kyllä lähtee tekeen”  

 


