
 

 

TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA 

TEOLLINEN MARKKINOINTI JA KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÄIJÄTHÄMÄLÄISTEN YRITYSTEN TIETO- JA OSAAMIS-

TARPEET VENÄJÄN LIIKETOIMINNASSA 

DIPLOMITYÖ 

 

 

 

Työn tarkastajat: 1. Timo Pihkala ja 2. Juha Väätänen 

Työn ohjaaja: Timo Pihkala 

 

 

 

 

 

 

3.9.2013 

Eveliina Vartiainen  



 

TIIVISTELMÄ 

Tekijä: Eveliina Vartiainen 

Työn nimi: Päijäthämäläisten yritysten tieto- ja osaamistarpeet Venäjän liike-

toiminnassa 

Osasto: Tuotantotalous 

Vuosi: 2013                                            Paikka: Lappeenranta 

Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 

126 sivua, 8 taulukkoa, 27 kuvaa ja 2 liitettä. 

Tarkastajat: Professori Timo Pihkala ja professori Juha Väätänen 

Hakusanat: Venäjän liiketoiminta, kansainvälistyminen, tieto, osaaminen 

Venäjä on kehittyvä ja kasvava kansantalous, joka tarjoaa suomalaisille yrityksil-

le valtavan potentiaalin monipuoliseen liiketoimintaan. Venäjä asettaa kuitenkin 

liiketoiminnalle erityispiirteidensä vuoksi haasteita, jotka yritykset on voitettava 

oman osaamisensa avuin tai ulkopuolisiin tuki- ja koulutuspalveluihin tukeutuen. 

Jatkuva osaamisen kehittäminen kuuluu myös menestyksekkääseen kansainvälis-

tymiseen ja tiedolla ja osaamisella onkin merkittävä rooli yrityksen kansainvälis-

tymisprosessin eri vaiheissa. 

Yritysten tieto- ja osaamistarpeita tutkittiin holistisella tapaustutkimuksella, jossa 

hyödynnettiin menetelmätriangulaatiota. Tapaustutkimuksella voitiin kartoittaa 

yleisellä tasolla tieto- ja osaamistarpeita ja toisaalta pyrkiä ymmärtämään niitä 

syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti. Aineistonkeruu ja analyysi toteutettiin kvalita-

tiivisiin tutkimusmenetelmiin lukeutuvilla haastatteluilla sekä kvantitatiivisiin 

menetelmiin kuuluvalla kyselyllä.  

Tulokset osoittavat, että yritykset kokevat ulkopuolisten osaamispalveluiden 

merkityksen Venäjän liiketoiminnassa suureksi. Niiden käyttöaste on kuitenkin 

melko vaihtelevaa ja yrityskohtaista. Tulosten perusteella yritykset kokevat suu-

rimmiksi tieto- ja osaamistarpeikseen operationaalisella tasolla merkittävän 

osaamisen. Ulkopuolisen tuen ja koulutuksen tarve oli huomattavasti pienempi 

Venäjän liiketoimintaa jo harjoittaneilla yrityksillä kuin sitä suunnittelevilla.  



 

ABSTRACT 

Author: Eveliina Vartiainen 

Name of thesis: Companies’ needs for knowledge inputs in Russian business in 

Päijät-Häme region 

Department: Industrial Management 

Year: 2013                                            Place: Lappeenranta 

Master´s Thesis. Lappeenranta University of Technology. 

126 pages, 8 tables, 27 figures and 2 attachements. 

Advisors: Professor Timo Pihkala and professor Juha Väätänen 

Keywords: Russian business, internationalization, knowledge, know-how 

Russia is a developing and growing economy which gives great potential for 

Finnish companies to practice diverse business. However, the unique characteris-

tics of Russia set some challenges for companies which have to be managed with 

either own know-how or by exploiting external knowledge-intensive business 

services. Constant developing of company’s know-how and knowledge is part of 

a successful internationalization and knowledge has a magnificent role in compa-

ny’s internationalization process.  

Organizations’ needs for knowledge inputs were researched through a holistic 

case study where method-triangulation was used. Through a case study the de-

mand for knowledge inputs could be examined on general level, but also, under-

stood profoundly and comprehensively. The data was collected through qualita-

tive interviews and quantitative survey. 

The results show that the companies consider the knowledge-intensive business 

services in Russian business important. However, the degree of utilization was 

fairly varying and firm-specific. According to the results, the strongest demand 

for knowledge inputs is in the field of operational knowledge. The need for ex-

ternal support in Russian business was remarkably lower in companies that cur-

rently do Russian business compared to the companies on planning level.   



 

ALKUSANAT 

Diplomityössäni käsittelen päijäthämäläisten yritysten tieto- ja osaamistarpeita 

Venäjän liiketoiminnassa. Aihe oli hyvin mielenkiintoinen ja projektin aikana 

kiinnostukseni Venäjän rooliin kansainvälisessä liiketoiminnassa kasvoi entises-

tään. Haluaisinkin kiittää Timo Pihkalaa, Maija Kuiria ja Marita Rautiaista mah-

dollisuudesta tähän mielenkiintoiseen aiheeseen ja mielekkääseen työskentely-

ympäristöön. Ohjaajalleni Timo Pihkalalle kiitos myös rakentavista kommenteista 

ja kannustuksesta diplomityöprojektin aikana sekä Maija Kuirille tärkeästä tuesta 

erityisesti aineistonkeruun suunnittelussa ja kehittämisessä – parin oven päässä 

sijaitseva tuki oli projektin aikana hyvin arvokasta.   

 

Kiitoksen ansaitsee myös poikaystäväni Petri, joka kärsivällisyytensä ja ymmär-

ryksensä (sekä teknisen tukensa) ansiosta auttoi lievittämään stressiäni työn haas-

teellisina hetkinä. Lisäksi haluaisin mainita tässä vielä opiskeluaikaiset ystäväni, 

joita ilman olisivat opiskeluvuoteni saattaneet tuntua yksitoikkoisemmilta tai vä-

hintäänkin vakavammilta. Kiitos teille, että teitte yliopistoajastani mahdottoman 

hauskan ja ikimuistoisen. 

 

 
Lappeenranta, 28.8.2013 
 
Eveliina Vartiainen 
  



 

SISÄLLYSLUETTELO 

1 JOHDANTO ................................................................................................... 1 

1.1 Tausta .................................................................................................... 1 

1.2 Tavoitteet ja rajaus ................................................................................. 2 

1.3 Keskeiset käsitteet .................................................................................. 4 

1.4 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto ............................................................ 5 

1.5 Rakenne ................................................................................................. 7 

2 KANSAINVÄLISTYMINEN OPPIMISEN NÄKÖKULMASTA .............. 9 

2.1 Kansainvälistymisen syyt ja edellytykset .............................................. 10 

2.2 Kansainväliset operaatiomuodot ........................................................... 11 

2.3 Kansainvälistymisen oppimismallit ...................................................... 13 

2.3.1 U-malli ..................................................................................... 14 

2.3.2 I-mallit...................................................................................... 15 

2.4 Kansainvälistyminen tiedon ja osaamisen näkökulmasta ...................... 17 

2.5 Tiedon ja osaamisen rooli kansainvälistymisen eri vaiheissa ................ 20 

3 ORGANISAATION OSAAMISEN KEHITTÄMINEN ............................ 23 

3.1 Organisaation oppiminen ja osaamisen kehittäminen ............................ 23 

3.2 Osaamisen kehittäminen koulutuksen avulla ........................................ 25 

3.3 Tieto- ja osaamisintensiiviset liiketoimintapalvelut .............................. 27 

4 VENÄJÄ LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ......................................... 31 

4.1 Venäjän talouden taustat ...................................................................... 31 

4.2 Suomen ja Venäjän välinen liiketoiminta ............................................. 32 

4.3 Venäjän liiketoiminnan haasteet ........................................................... 35 

4.4 Venäjä-osaaminen ................................................................................ 40 

5 TUTKIMUSMETODOLOGIA .................................................................. 43 

5.1 Tapaustutkimus tutkimusstrategiana ..................................................... 43 



 

5.2 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät ........................... 45 

5.2.1 Haastattelut ............................................................................... 46 

5.2.2 Kysely ...................................................................................... 47 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys .................................................. 49 

6 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA ANALYYSI ........................................ 52 

6.1 Päijät-Hämeen elinkeinorakenne ja Venäjän liiketoiminta .................... 52 

6.2 Päijät-Hämeen Venäjän liiketoimintaa tukevat tieto- ja 

osaamisintensiiviset palvelut .......................................................................... 55 

6.3 Haastatteluiden tulokset ja analyysi ...................................................... 58 

6.4 Kyselyn tulokset ................................................................................... 79 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................... 106 

7.1 Työn keskeiset tulokset ...................................................................... 106 

7.2 Jatkotoimenpiteet ja suositukset .......................................................... 117 

LÄHTEET ...................................................................................................... 119 

LIITTEET 

 

  



 

KUVALUETTELO 

Kuva 1 Kansainvälistyminen Uppsalan mallin mukaan ...................................... 15 

Kuva 2 Tiedon ja osaamisen hankinta ja intensiteetti kansainvälistymisen eri 
vaiheissa ............................................................................................................ 21 

Kuva 3 Venäjän osuus Suomen tuonnista ja viennistä vuonna 2002-2012 .......... 33 

Kuva 4 Suomen vienti Venäjälle vuonna 2011 ................................................... 33 

Kuva 5 Suomen tuonti Venäjältä vuonna 2011 ................................................... 34 

Kuva 6 Venäjän markkinoiden muutosten aika-aspektit ..................................... 40 

Kuva 7 Päijät-Hämeen kunnat, vesistöt, taajamarajaukset ja rautatiet. ................ 53 

Kuva 8 Päijät-Hämeen yhteistyömalli Venäjän liiketoiminnassa ........................ 55 

Kuva 9 Kyselyyn osallistuneiden yritysten pääasiallinen toimiala ...................... 80 

Kuva 10 Yritysten liikevaihto ............................................................................ 80 

Kuva 11 Kyselyyn osallistuneiden yritysten henkilöstömäärä. ........................... 81 

Kuva 12 Yritysten tämänhetkinen suhde Venäjän liiketoimintaan. ..................... 82 

Kuva 13 Yritysten aiempi kokemus Venäjän liiketoiminnassa............................ 83 

Kuva 14 Venäjän keskimääräinen osuus yritysten kokonaisliikevaihdosta.......... 84 

Kuva 15 Yritysten tämänhetkinen Venäjän liiketoimintamuoto, jota he harjoittavat 
tai suunnittelevat. ............................................................................................... 84 

Kuva 16 Venäjän liiketoiminnan haasteellisuus ja poikkeavuus muusta 
kansainvälisestä liiketoiminnasta ....................................................................... 85 

Kuva 17 Yritysten haasteet Venäjän liiketoiminnassa ........................................ 86 

Kuva 18 Yritysten sisäinen Venäjä-osaaminen ................................................... 89 

Kuva 19 Ulkopuolisen tuen ja osaamisen merkitystä koskevat väittämät ............ 92 

Kuva 20 Ulkopuolisen osaamisen tärkeys eri aihealueissa .................................. 93 

Kuva 21 Yritysten aktiivisesti etsimän ajantasaisen ja oleellisen Venäjään 
liittyvän tiedon tärkeys ....................................................................................... 97 

Kuva 22 Yritysten Venäjän liiketoimintaa koskevan tiedon lähteet .................... 98 

Kuva 23 Yritysten ulkopuolisten Venäjän liiketoiminnan osaamisintensiivisten 
palveluiden aikaisempi hyödyntäminen .............................................................. 99 

Kuva 24 Organisaatiot, joita yritykset ovat Venäjän liiketoiminnassaan 
hyödyntäneet tai aikovat hyödyntää ................................................................. 100 

Kuva 25 Venäjän liiketoiminnan koulutusta koskevat väittämät ....................... 101 

Kuva 26 Yritysten näkemykset koulutusaiheiden tärkeydestä omalle Venäjän 
liiketoiminnalle ................................................................................................ 103 

Kuva 27 Yliopiston ja yritysten yhteistyömuotojen hyödyllisyys yrityksille ..... 105 



 

TAULUKKOLUETTELO 

Taulukko 1 Diplomityön rakenne ......................................................................... 8 

Taulukko 2 Vienti-impulssit ja vientiedellytykset ............................................... 11 

Taulukko 3 Operaatiomuotojen etuja ja haittoja ................................................. 12 

Taulukko 4 I-mallien kansainvälistymisen vaiheet ............................................. 16 

Taulukko 5 Haastateltujen yritysten näkemykset aloittelevan ja kokeneen 

yrityksen tieto- ja osaamistarpeista ..................................................................... 70 

Taulukko 6 Venäjän liiketoimintaa harjoittavien, suunnittelevien ja siitä 

kiinnostuneiden yritysten sisäisen osaamisen keskiarvot..................................... 90 

Taulukko 7 Venäjän liiketoiminnan tieto- ja osaamistarpeiden keskiarvot Venäjän 

liiketoimintaa harjoittavissa, suunnittelevissa ja siitä kiinnostuneissa yrityksissä.

 .......................................................................................................................... 95 

Taulukko 8 Yritysten tärkeimmät Venäjän liiketoiminnan haasteet sekä tieto-, 

osaamis- ja koulutus tarpeet ............................................................................. 117 

 

  



1 

1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Venäjän kasvava talous houkuttelee yhä useampia yrityksiä aloittamaan Venäjän 

liiketoiminnan tai kehittämään tämänhetkisiä Venäjän liiketoimintojaan. Suuresta 

markkinapotentiaalistaan huolimatta liiketoiminnan harjoittaminen Venäjällä aset-

taa erilaisia haasteita. Sujuvan liiketoiminnan toteuttaminen vaatii Venäjän ym-

märtämistä ja erinäisten asioiden huomioonottamista; miten käyttäytyä erilaisessa 

markkinaympäristössä, mitä käytännön työkaluja liiketoiminnan toteuttaminen 

vaatii ja keneltä voi saada tukea liiketoiminnan mahdollistamiseksi. Tarvitaan 

julkisessa keskustelussa paljon esiintynyttä Venäjä-osaamista. Tämän työn tarkoi-

tuksena onkin perehtyä siihen Venäjän liiketoimintaosaamiseen ja -tietoon, jota 

yritykset tarvitsevat Venäjän liiketoimintaa aloittaessa tai toimintaa laajentaessa. 

Tässä työssä selvitettiin, mitä yritykset pitävät Venäjän liiketoiminnassa haasta-

vana, mitä osaamista yritykset tunnistavat sisäiseksi Venäjä-osaamisekseen ja 

mihin tarvitaan ulkopuolista osaamista. Erityisesti haluttiin vielä selvittää, millai-

sella koulutuksella yritysten Venäjän liiketoimintoja voidaan tukea ja siihen liitty-

vää osaamista kehittää. 

 

Työ on toteutettu yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden 

alueyksikön Lahti School of Innovationin, LUT:in koulutus- ja kehittämiskeskuk-

sen sekä Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskuksen, NORDI:n kanssa. Nordi on 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa toimiva Venäjä-osaamiseen ja -

yhteistyöhön keskittyvä yksikkö, jonka tehtävänä on edistää Venäjään liittyvää 

verkostoitumista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yliopiston koulutus- ja 

kehittämiskeskus taas tarjoaa yrityksille muun muassa monipuolisia koulutuksia 

esimerkiksi Venäjän liiketoiminnassa. Työn taustalla on yliopiston ja yritysten 

yhteistyön kehittäminen erityisesti Päijät-Hämeen alueella ja päijäthämäläisten 

yritysten Venäjän liiketoiminnan haasteiden, sisäisen Venäjä-osaamisen ja ulko-

puolisten tieto- ja osaamistarpeiden tunnistaminen.   

 

Tietylle ulkomaiselle markkinalle kansainvälistyvä yritys tarvitsee valtavan mää-

rän erilaista tietoa ja osaamista kansainvälistymisprosessinsa eri vaiheissa. Aloit-
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televan yrityksen tiedon tarve on erilainen verrattuna vuosia kansainvälistä liike-

toimintaa harjoittavaan yritykseen. Organisaatioiden osaamista voi kehittää monin 

eri keinoin ja on usein hyvin organisaatiokohtaista, mitä tietolähteitä yritys liike-

toimintatiedon lisäämisessä käyttää. Ulkopuolisia Venäjän liiketoiminnan osaa-

misintensiivisten palveluiden tarjoajia on useita ja esimerkiksi yliopistolla on 

olemassa runsaasti osaamista, jota se tarjoaa yritysten käytettäväksi muun muassa 

yrityskoulutusten muodossa. Tässä työssä halutaan selvittää ne konkreettiset asiat, 

joissa yritykset kaipaavat ulkopuolista apua Venäjän liiketoimintaa harjoitettaessa 

tai sitä suunniteltaessa. Kartoitetaan myös yliopiston lisäksi tämänhetkinen tieto- 

ja osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden tarjonta Venäjän liiketoimintaan 

liittyen ja selvitetään, kuinka aktiivisesti yritykset niitä hyödyntävät. Tulosten 

pohjalta pyritään myös erittelemään Venäjän liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa ja 

osaamista, joihin yliopisto voisi tarjota omaa osaamistaan.  

 

Venäjän liiketoimintaan liittyvää osaamisen ja tiedon tukitarpeisiin liittyvää tut-

kimusta on toteutettu aiemmin jonkin verran. Mikkola, Bloigu & Karhunen (2009) 

selvittivät suomalaisyrityksissä tarvittavan Venäjä-osaamisen luonnetta; miten 

yritykset näkevät Venäjä-osaamisen, mikä liiketoiminnallinen merkitys venäjän 

kielellä on ja miten toiminnot jakautuvat suomalaisen ja venäläisen henkilöstön 

kesken. Logrén & Heliste (2007) keskittyivät tutkimaan Kymenlaakson pk-

yritysten Venäjä-yhteistyöpotentiaalia ja sitä edistäviä tukitarpeita. Samankaltai-

nen tutkimus on toteutettu myös pohjoiskarjalaisille pk-yrityksille (Korhonen, 

Kosonen, Sivonen & Saukkonen 2008) sekä savolaisille yrityksille (Järvikuona, 

Karhunen, Handelberg & Mochnikova 2009). Aiheesta on myös teetetty joitakin 

pro gradu- ja diplomityötutkielmia.  

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

Tämän työn pääasiallisena tarkoituksena on selvittää päijäthämäläisten yritysten 

tieto- ja osaamistarpeita Venäjän liiketoiminnassa. Aluksi selvitetään kirjallisuus-

katsauksen avulla, mitä tietoa ja osaamista tarvitaan menestyksekkään kansainvä-

listymisprosessin luomiseksi ja millainen merkitys tiedolla ja osaamisella on kan-

sainvälistymisprosessin eri vaiheissa. Tutkitaan yritysten oppimista kansainvälis-
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tymisessä ja perehdytään tarkemmin kansainvälistymisen prosessimalleihin ja 

erityisesti Johansonin ja Vahlnen (1977) kehittämään Uppsalan malliin. Kansain-

välistymistä voidaan tarkastella myös mm. verkostonäkökulmasta (esim. Johanson 

& Mattsson 1988) tai tuotannon roolin kautta (Dunningin malli), mutta prosessi-

mallit koettiin tässä työssä selkeimmäksi lähestymistavaksi niiden tieto- ja osaa-

mispainotteisuuden vuoksi. On kuitenkin huomioitava, että nykytutkimuksessa 

tiedon ja osaamisen rooli nähdään monimutkaisempana kuin Uppsalan malli antaa 

ymmärtää. Painopiste päätutkimuskysymyksen vastaamiseen on kuitenkin empiri-

assa, joka toteutetaan laadullisella ja määrällisellä tutkimuksella selvittämällä Päi-

jät-Hämeen seudun yritysten tieto- ja osaamistarpeita Venäjän liiketoiminnassa.  

 

Venäjän liiketoiminnan tieto- ja osaamistarpeiden selvittämiseksi tutkitaan ensin 

Venäjän liiketoiminnassa olennaisen tiedon laatua – millaista tietoa ja osaamista 

yritykset lähtökohtaisesti Venäjän liiketoiminnoissaan tarvitsevat. Työssä pyritään 

hahmottamaan erityisesti Venäjän asettamia haasteita liiketoiminnalle. Selvitetään 

Venäjän erityispiirteitä teorian ja empirian näkökulmasta ja pyritään ymmärtä-

mään taloudellisen ja kulttuurisen historian perusteella, miksi tietyt asiat Venäjän 

liiketoiminnassa koetaan haasteellisiksi. Yrityksiltä halutaan myös selvittää, mitä 

ajantasaista ja olennaista Venäjään liittyvää tietoa he aktiivisesti etsivät ja mitä 

tietolähteitä he käyttävät. Näiden avulla voidaan hahmottaa kokonaisvaltaisemmin 

yritysten tarvetta ulkopuoliselle osaamiselle. Yritysten osaamisen puutteiden kar-

toittamiseksi tutkitaan myös sisäisen Venäjä-osaamisen laatua ja vahvuutta yrityk-

sissä. 

 

Työssä halutaan vielä erityisesti tarkentaa koulutuksen roolia yritysten Venäjä-

osaamisen kehittämisessä. Empiirisessä osuudessa tutkitaan yritysten asennoitu-

mista erilaisiin Venäjän liiketoiminnan koulutuksiin ja kartoitetaan, millaiset kou-

lutusaiheet tukisivat yritysten Venäjän liiketoimintoja parhaiten. Lisäksi selvite-

tään, millaisia tieto- ja osaamisintensiivisiä palveluita tällä hetkellä on tarjolla ja 

mihin erityisesti päijäthämäläiset yritykset voivat tukeutua. Selvitys toteutetaan 

kartoittamalla systemaattisesti eri tietolähteistä olemassa olevaa palvelutarjontaa 

ja osana empiiristä tutkimusta selvitetään, mitä tieto- ja osaamisintensiivisiä liike-
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elämän palveluita yritykset tunnistavat tai ovat hyödyntäneet. Lopuksi hahmote-

taan myös, kuinka tärkeinä yritykset näkevät yliopiston ja yritysten väliset yhteis-

työn muodot. 

 

Näin ollen tutkimukselle asetettu päätutkimuskysymys on:  

 Mitä tieto- ja osaamistarpeita yrityksillä on Venäjän liiketoiminnassa? 

 

Päätutkimuskysymystä tukevat alatutkimuskysymykset ovat: 

- Mikä on tiedon ja osaamisen merkitys yrityksen 

kansainvälistymisprosessissa? 

- Millaisia haasteita Venäjä asettaa liiketoiminnalle? 

- Millaisia Venäjän liiketoimintaan liittyviä koulutustarpeita yrityksillä on?  

 

Työn empiirinen osuus keskittyy tutkimaan Päijät-Hämeen seudun erikokoisia 

Venäjän liiketoimintaa suunnittelevia tai sitä harjoittavia yrityksiä. Päijäthämä-

läisten yritysten tieto- ja osaamistarpeita kartoitetaan kahdessa vaiheessa haastat-

teluilla ja kyselytutkimuksella. Ensimmäisen vaiheen haastattelut toteutetaan nel-

jään erikokoiseen tuotantoteollisuuden yritykseen. Kyselytutkimus lähetetään kai-

kille Päijät-Hämeen Venäjän kaupan killan sekä Päijät-Hämeen Yrittäjien jäsenil-

le, joihin kuuluu yrityksiä hyvin useilta toimialoilta. Kyselyllä pyritään tavoitta-

maan mahdollisimman hyvin Venäjän liiketoimintaa harjoittavat ja sitä suunnitte-

levat yritykset.  

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

Tutkimuksessa tutkitaan erikokoisten yritysten Venäjän liiketoiminnan tieto- ja 

osaamistarpeita. Yritysten kokoluokituksena käytetään EU:n komission luomaa 

jaottelua, jossa perusteina ovat yritysten henkilöstön määrä ja liikevaihto tai ta-

seen loppusumma. Keskisuurena yrityksenä pidetään yritystä, joka työllistää alle 

250 henkilöä ja jonka liikevaihto ei ylitä 50 miljoonaa euroa tai jonka taseen lop-

pusumma ei ylitä 43 miljoonaa euroa. Pienen yrityksen henkilöstön määrä on alle 

50 henkilöä ja liikevaihto tai taseen summa ei ylitä 10 miljoonaa euroa. Mikroyri-

tys puolestaan määritellään yritykseksi, jonka henkilöstön määrä on alle 10 henki-
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löä ja jonka liikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä 2 miljoonaa euroa. (Europa 

2013) 

 

Tiedon ja osaamiseen liittyvien käsitteiden määrittely on monessa suhteessa han-

kalaa, sillä käsitteet ovat hyvin abstrakteja ja eri tutkijat ovat käyttäneet niitä vaih-

televasti. Hankaluutta lisää myös englanninkielisten käsitteiden suomentaminen. 

Englannin kielessä tiedosta käytetään kolmea termiä data, information ja know-

ledge. Datalla viitataan esimerkiksi tietokoneohjelmalla käsiteltävään tietoon, joka 

koostuu usein koodinomaisista merkkijonoista eli analysoimattomasta tiedosta. 

Informaatio sisältää tosiasioiden lisäksi tiedon kontekstisidonnaisia merkityksiä ja 

kontekstilla voidaan viitata muun musassa kulttuuriseen tai sosiaaliseen ympäris-

töön. Knowledge on laajempi tiedon käsite; sillä viitataan tosiasioiden, sääntöjen, 

mallien ja käsitteiden muodostamaan kokonaisuuteen. Knowledge-tyyppinen tieto 

syntyy ja kehittyy tietämiseen ja oppimiseen liittyvissä prosesseissa. (Sveiby 1994; 

Niiniluoto 1996; Kasanko & Tiilikka 1999, 34-35)  

 

Osaamisella (know-how) viitataan prosessiin, jossa tietoa (knowledge) omaksutaan, 

ymmärretään ja sovelletaan uusiin tilanteisiin, ja ongelmanratkaisu on sille kes-

keistä. Prosessin seurauksena syntyy uutta tietoa. Asiantuntemus (expertise, com-

petence) puolestaan on osaamista monimutkaisempaa ja siihen liittyy olemassa 

olevien sääntöjen ja lainalaisuuksien pohdinta ja kyseenalaistaminen sekä uusien 

säännönmukaisuuksien havainnointi. (Sveiby 1994; Kasanko & Tiilikka 1999, 34-

35) Tässä työssä perehdytään knowledge -tyyppiseen tietoon ja osaamiseen ja 

selvitetään, millainen merkitys sillä on kansainvälistymisprosessissa. Työssä tar-

kastellaan myös liike-elämän palveluita, organisaatioita, jotka tarjoavat tietoa, 

osaamista ja asiantuntijuutta muille yrityksille. Palveluista käytetään synonyymei-

nä ulkopuolisia tuki- ja koulutuspalveluita, osaamisen kehittämispalveluita sekä 

tieto- ja osaamisintensiivisiä liike-elämän palveluita.   

 

1.4 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

Tutkimusstrategiaksi tähän työhön valittiin holistinen tapaustutkimus, sillä se ko-

ettiin soveltuvimmaksi kartoittamiseen ja kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen täh-
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täävässä työssä. Päijät-Hämeen liiketoimintaa ja siihen liittyviä haasteita sekä 

tieto-, osaamis- ja koulutustarpeita pyrittiin selvittämään monipuolisesti erilaisia 

aineistoja hyödyntäen. Työn empiirisessä osuudessa käytetään tapaustutkimuksel-

le tyypillisesti triangulaatiota, joka Denzin (1978) mukaan voidaan jakaa aineis-

totriangulaatioon, tutkijatriangulaatioon, teoriatriangulaatioon sekä menetelmät-

riangulaatioon. Tässä työssä hyödynnetään menetelmätriangulaatiota ja menetel-

mistä käytetään sekä kvalitatiivista, että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Ai-

neistoa kerätään sekä haastatteluilla että Internet-pohjaisella kyselyllä. 

 

Tutkimuksen analyysimuoto on teorialähtöinen ja päättelyn logiikka perustuu de-

duktiiviseen ajatteluun. Teorialähtöinen analyysi nojaa johonkin tiettyyn teoriaan 

tai malliin, joka esitellään tutkimuksessa ja sen mukaan määritellään muun muas-

sa tutkimuksessa kiinnostavat käsitteet. Tutkittava ilmiö siis määritellään aikai-

semmin luodun teoreettisen viitekehyksen perusteella. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

99-100) 

 

Kaikki tutkimusaineisto kerätään Päijät-Hämeen Venäjä-liiketoimintaa harjoitta-

vista, sitä suunnittelevista yrityksistä tai siitä kiinnostuneista yrityksistä. Yritysten 

valinnassa hyödynnetään Hämeen Venäjän kaupan killan sekä Päijät-Hämeen 

Yrittäjien jäsenrekistereitä, jolloin kohdeyritykset voidaan mahdollisesti tavoittaa 

kattavasti. Työn empiirinen osuus pyritään kohdistamaan pienten yritysten toimi-

tusjohtajille ja suurempien yritysten vientipäällikölle tai vastaavalle, jotta todelli-

sista tieto- ja osaamistarpeista saadaan riittävän kattava kuva. 

 

Tutkimusaineiston keruu koostuu kahdesta eri vaiheesta, joista ensimmäisessä 

toteutetaan esihaastattelut neljään eri teollisuusyritykseen. Haastattelu toteutetaan 

puolistrukturoituna ja siinä hahmotetaan yritysten ajatuksia valmiiksi rakennettu-

jen teemojen pohjalta. Sen pohjalta saadaan siten lähtökohdat seuraavassa vai-

heessa toteutettavan kyselylomakkeen rakenteeseen. Haastatteluilla pyritään läh-

tökohtaisesti ymmärtämään laadullisen tutkimuksen keinoin yritysten näkemyksiä 

Venäjän liiketoiminnan haasteista ja niihin liittyvistä tieto-, osaamis- ja koulutus-

tarpeista. Kyselyssä puolestaan halutaan selvittää määrällisesti yritysten asennoi-
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tumista Venäjän liiketoimintaan ja sen koulutus- ja tukipalveluihin. Haastatteluai-

neisto analysoidaan teemoittelun ja tyypittelyn avulla jäsentämällä tekstimuotoon 

muutettua aineistoa asiayhteyksiinsä järjestettynä. Kyselyaineisto käsitellään sekä 

SPSS- että Excel-ohjelmilla. Niistä muodostetaan prosentti- ja frekvenssijakaumia, 

sekä havainnollistetaan tärkeimpiä tilastollisia tunnuslukuja.  

 

1.5 Rakenne 

Ymmärtääkseen yritysten tieto- ja osaamistarpeita Venäjän liiketoiminnassa, on 

selvitettävä tiedon ja osaamisen merkitys ja rooli kansainvälistyvän yrityksen eri 

vaiheissa. Ensimmäisessä pääluvussa perehdytään kansainvälistymisen taustoihin, 

lähtökohtiin ja operaatiomuotoihin, joilla yritys voi kansainvälistymisprosessiaan 

toteuttaa (taulukko 1). Tarkastellaan myös keskeisimpiä kansainvälistymisen pro-

sessiteorioita: Uppsalan mallia sekä innovaatiokeskeisiä kansainvälistymisen mal-

leja. Viimeiseksi luvussa pyritään hahmottamaan kansainvälistymisessä tarvitta-

vaa tietoa ja osaamista sekä niiden hyödyntämisintensiteettiä kansainvälistymis-

prosessin eri vaiheissa. 

 

Osaamista tarkastellaan organisaation oppimisen ja osaamisen kehittämisen näkö-

kulmasta. Kolmannessa pääluvussa perehdytään oppivaan organisaatioon ja tar-

kastellaan, millainen merkitys koulutuksella on osaamisen kehittämisessä. Työn 

tarkoituksena on myös selvittää Päijät-Hämeen tieto- ja osaamistarjontaa Venäjän 

liiketoiminnassa, minkä vuoksi tarvitaan selvennystä teoriassa tieto- ja osaamisin-

tensiivisten liike-elämän palveluiden luonteesta ja kehityksestä. Käydään läpi nii-

den merkitys kehittyvässä tietoyhteiskunnassa sekä tieto- ja osaamisintensiivisiin 

liike-elämän palveluihin liittyviä luokitteluja.  

 

Viimeisessä teorialuvussa perehdytään Venäjän liiketoiminnan taustoihin sekä 

Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan. Luvussa käydään läpi myös Venäjän eri-

tyispiirteitä tai haasteita, joita se kansainvälisenä liiketoimintaympäristönä asettaa 

sekä selvitetään, mitä Venäjä-osaamisella tarkoitetaan. Viides pääluku käsittelee 

tutkimukseen liittyviä metodologisia lähtökohtia ja luvussa määritellään tutki-

muksen strategia ja tutkimusmenetelmät sekä arvioidaan luotettavuutta. Luvussa 
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kuvataan myös tutkimusprosessin kulku. Kuudennessa luvussa esitellään tapaus-

tutkimuksen kohde, Päijät-Häme, ja käydään läpi tutkimuksen tulokset ja niiden 

analyysi. Viimeisessä luvussa yhdistetään tutkimuksen tulokset ja esitetään johto-

päätökset sekä jatkosuositukset.  

Taulukko 1 Diplomityön rakenne 

  

LÄHTÖTIEDOT PÄÄTELMÄT

Tutkimuksen 
lähtökohdat ja taustat 1 Johdanto 

Tutkimuksen tavoitteet, 
rajaukset, 
tutkimuskysymykset ja 
tutkimusmenetelmät

Kirjallisuuskatsaus 
kansainvälistymisen 
tunnetuimpiin 
prosessiteorioihin

2 Kansain- 
välistyminen oppimisen 

näkökulmasta

Tiedon ja osaamisen 
merkitys 
kansainvälistymis-
prosessissa

Kirjallisuuskatsaus 
yrityksen oppimiseen ja 
osaamisintensiivisiin liike-
elämän palveluihin

3 Osaamisen 
kehittäminen

Osaamisen kehittämisen 
merkitys yrityksissä, 
koulutuksen rooli

Venäjän historialliset ja 
kulttuuriset taustat, 
Suomen ja Venäjän 
välinen liiketoiminta

4 Venäjä liiketoiminta-
ympäristönä

Venäjän 
liiketoimintaympäristön 
erityispiirteiden 
ymmärtäminen

Tutkimus-
metodologisten 
lähtökohtien tarkastelu

5 Tutkimus-
metodologia

Tutkimustrategia, 
tutkimusmenetelmät, 
tutkimusprosessin kulku 

Taustatiedot Päijät-
Hämeestä, 
haastatteluiden ja 
kyselyn tulokset

6 Tulokset ja analyysi
Päijät-Hämeen KIBS-
alat, tutkimustulosten 
esittely ja analyysi 

Tutkimuksen tulokset 7 Johtopäätökset

Tulosten koonti, 
johtopäätökset ja 
ehdotukset 
jatkotutkimukselle



9 

2 KANSAINVÄLISTYMINEN OPPIMISEN NÄKÖKULMAS-

TA 

Yritysten kansainvälistyminen on ollut tutkimuksen kohteena jo useita vuosi-

kymmeniä ja nykyinen globalisaation aste on tehnyt sen entistä merkitykselli-

semmäksi. On pystytty kartoittamaan erilaisia yksittäisiä syitä ja niiden yhdistel-

miä, miksi yritykset kansainvälistyvät ja kansainvälistymisprosessia kuvaamaan 

on kehitetty useita eri teorioita. Tässä työssä halutaan selvittää tiedon ja osaami-

sen merkitystä kansainvälistymisessä, minkä vuoksi kansainvälisyyttä on tutkittu 

oppimisprosessina tiedon ja osaamisen näkökulmasta. Näin ollen työssä perehdy-

tään kansainvälistymisen prosessimalleihin ja tarkastellaan tiedon merkitystä kan-

sainvälistymisprosessin eri vaiheissa. Ensin määritellään kappaleen keskeisimmät 

käsitteet. 

 

Yritysten kansainvälistymisestä on olemassa useita määritelmiä, joissa kansainvä-

listymistä lähestytään erilaisista näkökulmista. Welch & Luostarinen (1988) ku-

vaavat kansainvälistymistä prosessina, jossa sitoutuminen kansainvälisiin operaa-

tioihin kasvaa. Ahokangas & Pihkala (2002) puolestaan määrittelevät kansainvä-

listymisen prosessina, jossa yritys tai yksilö kehittää itselleen valmiuksia toimia 

erilaisissa, kansallisesti tai kulttuurillisesti rajaamattomissa toimintaympäristöissä. 

Tässä työssä käytetyn oppimis- ja prosessimalliin perustuvan lähestymistavan 

vuoksi on syytä esittää myös Äijön (2008) kansainvälistymisen määritelmä, jossa 

kansainvälistyminen on yrityksen kokonaisvaltainen oppimis- ja muutosprosessi, 

jonka tuloksena yritys laajentaa toimintaansa kansainvälisille markkinoille. 

 

Tiedon ja osaamisen merkitystä kansainvälistymisessä on tutkittu laajasti ja se 

nähdään pitkälti yhtenä merkittävimpänä tekijänä onnistuneessa kansainvälisty-

misprosessissa. Englanninkielisessä kansainvälistymisen tietoa ja osaamista käsit-

televässä kirjallisuudessa puhutaan knowledge-tyyppisestä tiedosta, joka voidaan 

jakaa eksplisiittiseen tietoon ja tacit- eli hiljaiseen tietoon (Kasanko & Tiilikka 

1999). Eksplisiittinen tieto on luonteeltaan rationaalisuuteen perustuvaa, metafyy-

sistä ja objektiivista, kun tacit-tieto on fyysistä ja subjektiivista (Ibid). Tässä yh-

teydessä eksplisiittisestä tiedosta puhutaan objektiivisena tietona ja tacit-tiedosta 
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kokemukseen perustuvana tietona, joita myös yleisesti kansainvälistymiseen liit-

tyvän tiedon yhteydessä käytetään.  

 

2.1 Kansainvälistymisen syyt ja edellytykset 

Pitkällä aikavälillä perimmäisenä kansainvälistymisen ajurina toimii yrityksen 

kasvun ja tuloksen turvaaminen (Äijö 2008, 39). On kuitenkin olemassa monia 

yksittäisiä syitä, jotka johtavat yritysten kansainvälistymiseen. Syyt jaotellaan 

yleisesti kahteen ryhmään: joko houkutteleviin tai pakottaviin tekijöihin (esim. 

Äijö 2008; Karhu 2002). Äijö (2008) käyttää kansainvälistymiseen houkuttelevis-

ta tekijöistä nimitystä vetotekijät ja pakottavista työntötekijät, joita käytetään 

myös tässä yhteydessä. Karhun (2002, 18) mukaan ulkomaisilla markkinoilla 

houkuttelevia vetotekijöitä ovat esimerkiksi markkinoiden suuruuden tarjoamat 

mahdollisuudet, mahdollisuus vahvistaa kilpailuasemaa tai syntyneet kansainväli-

set yhteydet. Kansainvälistymiseen pakottavia työntötekijöitä puolestaan ovat 

esimerkiksi kotimarkkinoiden pienuus, kilpailijoiden kansainvälistyminen tai ko-

timarkkinoiden avoimuus kansainväliselle kilpailulle (Ibid). Todellisuudessa kan-

sainvälistymispäätökseen vaikuttaa yhdistelmä sekä työntö- että vetotekijöitä ja 

toisinaan päätös perustuu täysin ulkopuolelta tulleeseen impulssiin. Impulssina 

kansainvälistymiseen voi toimia esimerkiksi ulkomailta tullut lupaava kysely tai 

yksittäisen johtajan yhteydet ja ambitiot. (Äijö 2008, 38)    

 

Myös Larimo & Arola (1998, 16) puhuvat kansainvälistymisen tutkimuskoostees-

saan vienti-impulsseista, jotka saavat yrityksen ensisijaisesti kiinnostumaan vien-

nistä. Yrityksessä on kuitenkin tämän lisäksi oltava vientihalukkuutta sekä edelly-

tykset viennin aloittamiselle (Ibid). Taulukossa 2 on esitetty aiemmin mainittujen 

kansainvälistymisen syiden lisäksi Mäkisen (1986) ja Larimon & Arolan (1998, 

18) listaamat vienti-impulssit sekä edellytykset viennille. Tutkimuksessa merkit-

tävimmiksi vientiedellytyksiksi nimettiin muun muassa yrityksen riittävä koko, 

vientikelpoinen tuote, monipuoliset markkinat, aktiivinen ja monipuolinen tiedon-

hankinta vientimahdollisuuksista, yritykselle sopivien vientikanavien löytyminen, 

riittävä kielitaito, vientiosaaminen sekä mukautumiskyky kulloinkin vallitsevaan 

ympäristötilanteeseen (Larimo & Arola 1998, 20). 
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Taulukko 2 Vienti-impulssit ja vientiedellytykset (Larimo & Arola 1998, 18) 
VIENTI-IMPULSSIT VIENTIEDELLYTYKSET 

- myynnin lisääminen 

- tuotteiden diversifioiminen 

- markkinoiden 

diversifioiminen 

- tuotantokapasiteetin 

hyväksikäyttö 

- kilpailun tasalla pysyminen 

- tuotekehityksen tasalla 

pysyminen 

- kansainvälisen imagon 

ylläpitäminen 

- voiton tavoitteleminen 

- yrityksen johto/henkilöstö 

- suhdanteilta suojautuminen 

- verohelpotusten saaminen 

Yrittäjän/johtohenkilön ominaisuudet 

- tavoitteet 

- asenne kansainvälistymiseen 

- kielitaito & koulutus 

- vientiosaaminen 

- kokemus 

- aktiivisuus tiedonhankinnassa 

- strategiset & organisatoriset kyvyt 

Yritykseen liittyvät tekijät 

- rahoitusresurssit 

- henkilöstöresurssit 

- tuotteeseen ja tuotantoon liittyvät tekijät 

- yrityksen riittävä koko 

Yrityksen ympäristöön liittyvät tekijät 

- saatavilla olevat resurssit 

- jakelukanavien löytyminen 

- informaation saatavuus 

- julkisen vallan toimenpiteet 

 

2.2 Kansainväliset operaatiomuodot 

Kansainvälistyvän yrityksen tulee määritellä markkinoillemeno- eli operaatiostra-

tegiansa eli missä ja miten ulkomaalaisille asiakkaille tarkoitetut tuotteet valmiste-

taan ja miten ne toimitetaan kohdemarkkinoille. Erilaisia kansainvälistymisen 

operaatiomuotoja ovat vienti, lisensointi, franchising, ulkomainen myyntikonttori, 

sopimusvalmistus, yhteisyritys, projektivienti, liikkeenjohtosopimus, yhteistyöso-

pimukset tai kansainvälinen tuotantoyksikkö. (Äijö 2008, 185-216) Näihin voi-

daan lisätä myös sisäänpäin suuntautuva kansainvälistyminen, eli lopputuotteiden, 

raaka-aineiden, komponenttien, koneiden, teknologioiden tai lisenssien osto ul-

komailta (Ahokangas & Pihkala 2002, 24-25). Erilaisten yleisimpien operaatio-

muotojen etuja ja haittoja on koottu taulukkoon 3. 
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Taulukko 3 Operaatiomuotojen etuja ja haittoja (Äijö 2008; Ahokangas & Pihka-
la 2002; Luostarinen & Welch 1990) 
OPERAATIOMUOTO EDUT HAITAT 

Vienti  alhaiset aloituskustannukset 

 yksinkertainen ja helppo 

operaatiomuoto 

 nopea pääsy markkinoille 

 joustava toimintamuoto 

 alhaiset riskit 

 kuljetuskustannukset, ei 

pysyvää läsnäoloa 

 altis kaupan esteille (tullit), 

hallituksen toimille 

Lisensiointi & franchising  alhaiset aloituskustannukset 

 nopea pääsy markkinoille 

 kaupan esteiden 

kiertomahdollisuus 

 alhaiset riskit 

 tuotannon ja laadun 

kontrollointi työlästä 

 operaatiotavan muuttaminen 

hidasta ja vaikeaa 

 

Ulkomainen myyntikont-

tori 

 markkinointitoimia helpompi 

kontrolloida 

 mahdollisuus reagoida 

nopeasti muutoksiin 

 helpompi luoda paikallinen 

imago 

 perustamiskustannukset 

korkeammat 

 vaativampi, vaikeampi, 

vähemmän joustava 

 riskipitoisempi 

Sopimusvalmistus  yritys saa suoraa 

markkinainformaatiota ja 

kokemusta 

 suora kontakti asiakkaaseen 

 korkeat riskit 

 vaatii osaamista ja 

kustannuksia 

Yhteisyritys  hyöty ja tuki ulkomaisen 

partnerin resursseista 

 partnerin kokemus ja 

markkinainformaatio 

 alhaisemmat riskit 

 jaetut voitot 

 kontrollivaikeudet 

 kommunikaatiovaikeudet 

Kansainvälinen tuotanto-

yksikkö 

 korkeimmat potentiaaliset 

kokonaisvoitot 

 mahdollisuus kaupanesteiden 

kiertoon 

 paras mahdollisuus 

kontrolloida tuotantoa ja 

markkinoita 

 mahdollisuus reagoida 

nopeasti markkinoihin 

 vaativin ja eniten aikaa vievä 

toimintamuoto 

 vaatii eniten kaikkia resursseja 

 korkeat kustannukset ja riskit 
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Äijön (2008, 186) mukaan operaatiomuodon valintaprosessia voidaan kuvata 

kolmen yritysjohdolle kuuluvan selvityksen ja päätöksen avulla. Ensimmäiseksi 

on päätettävä uuden markkinan strategiset tavoitteet ja se ylivoimainen asia-

kashyöty, jolla markkinoillemenon esteet voidaan voittaa. Seuraavaksi on selvitet-

tävä operaatiomuodoista ne, jotka ovat mahdollisia suhteutettaessa yrityksen yli-

voimainen asiakashyöty, yrityksen ja tuotteen erityisominaisuudet sekä markki-

noilla vallitsevat olosuhteet. Valittuja operaatiomuotoja verrataan keskenään mai-

nittujen kriteerien pohjalta ja valitaan lopulta se, joka soveltuu parhaiten ylivoi-

maisen asiakashyödyn mahdollistamiseen ja tukee siihen asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista. (Äijö 2008, 186) Operaatiomuotoja ja niiden valintaa voidaan tar-

kastella myös yrityksen osaamistason näkökulmasta; löytyykö yritykseltä osaa-

mista vieraiden kielten hallinnassa, vientiasiakirjoissa tai tullauskäytännöissä, 

ulkomaalaisen markkinan tuntemuksessa tai kuljetuksen ja huolinnan hoitamises-

sa vai annetaanko nämä toisen yrityksen hoidettavaksi (Ahokangas & Pihkala 

2002, 24-25).  

 

Ulospäin suuntautuneista operaatiomuodoista vientioperaatiot ovat perinteisin ja 

tunnetuin kansainvälistymisen muoto. Viennissä yrityksen tuote tai palvelu tuote-

taan kotimaassa ja toimitetaan ulkomaalaiselle asiakkaalle itse tai välikäsiä käyt-

täen. Epäsuora vienti tapahtuu kotimaisten välikäsien kautta eli kauppa käydään 

kotimaan valuutassa. Suorassa viennissä hyödynnetään ulkomaalaisia välikäsiä, 

jotka toimittavan tuotteen loppuasiakkaalle. Välittömästä viennistä taas puhutaan, 

kun yritys toimittaa tuotteensa itse loppuasiakkaalle. Yhtenä vientimuotona voi-

daan pitää myös vientiyhteistyötä, joka voi olla keskeinen näkökulma pk-

yrityksille näkyvyyden saavuttamiseksi voimakkaasti kilpailluilla kansainvälisiäl-

lä markkinoilla. (Äijö 2008, 187; Ahokangas & Pihkala 2002, 29)  

 

2.3 Kansainvälistymisen oppimismallit 

Kansainvälistymisen prosessi- tai oppimismallit ovat perinteisimpiä kansainvälis-

tymistä selittäviä teorioita ja ne ymmärtävät kansainvälistymisen vaiheittain ta-

pahtuvana prosessina, jossa sitoutuminen uuteen markkinaan kasvaa asteittain. 

Prosessimallit voidaan jakaa hyvin lähellä toisiaan oleviin Uppsalan malleihin eli 



14 

U-malleihin sekä innovaatiokeskeisiin malleihin eli I-malleihin. Molempia malle-

ja voidaan pitää yrityksen ja sen henkilöstön käyttäytymistä kansainvälistymispro-

sessissa kuvaavina malleina. (Andersen 1993) 

 

2.3.1 U-malli 

Uppsalan malli on tunnetuin ja hallitsevin kansainvälistymisen prosessiteorioista. 

Se perustuu Johansonin & Wiedersheim-Paulin (1975) sekä Johansonin ja Vahl-

nen (1977, 1990) tutkimuksiin, jotka keskittyivät neljään tapaustutkimukseen 

ruotsalaisista yrityksistä. Yritysten kansainväliset operaatiot tuntuivat pääasiassa 

kehittyvän pienin askelin suurten ulkomaisten tuotantoinvestointien sijaan. Tulos-

ten pohjalta he esittivät kansainvälistymisen nelivaiheisena oppimisprosessina, 

jossa sitoutuminen uuteen markkinaan kasvaa asteittain. Heidän mukaansa kan-

sainvälisten toimintojen vakiintumisketju etenee seuraavan neljän vaiheen mukai-

sesti:  

 

1. ei vientitoimintaa 

2. vienti agenttien kautta 

3. ulkomaisen myyntiyrityksen perustaminen 

4. ulkomaisen tuotantoyrityksen perustaminen  

 

Tutkimuksessa erityinen huomio kiinnittyi maiden henkisen etäisyyden vaikutuk-

seen kansainvälistymisprosessin aloittamisessa. Yritykset näyttivät aloittavan lii-

ketoimintansa ensimmäisenä sellaisiin maihin, joilla henkinen etäisyys kotimaasta 

oli pienin. Henkinen etäisyys määritellään markkinatiedon informaatiokulkua es-

tävien tekijöiden summana; tällaisia erottavia tekijöitä ovat kieli, koulutus, liike-

toimintatavat, kulttuuri sekä teollinen kehitys. (Johanson & Vahlne 1977, 24)  

 

Selittääkseen kansainvälistymisen vaiheita Johanson ja Vahlne (1977) loivat dy-

naamisen mallin, jossa edellisen vaiheen päätökset vaikuttavat seuraavan tulok-

seen. Perusjaotteluna mallissa on jako tilannetta ja muutosta kuvaaviin tekijöihin. 

Kansainvälistymisen dynaaminen malli ja jaottelu on esitetty kuvassa 1.  
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Kuva 1 Kansainvälistyminen Uppsalan mallin mukaan (Johanson & Vahlne 1977) 
 

Mallissa tämänhetkistä kansainvälistymisen tilaa kuvataan markkinatietämyksellä 

sekä markkinoihin sidotuilla resursseilla. Muutosta kuvataan päätöksillä sitoa re-

sursseja uusiin markkinoihin sekä nykyisten liiketoimintojen suorituskyvyllä. 

Markkinatietämyksen ja markkinoihin sidottujen resurssien oletetaan vaikuttavan 

sekä päätöksiin resurssien sitomisesta että tapaan, kuinka nykyiset toiminnot to-

teutetaan. Nämä puolestaan muuttavat tietämystä ja sitoutuneisuutta. (Johanson & 

Vahlne 1977, 26-27) 

 

U-mallin painopiste on oppimisteoriassa ja kansainvälistyminen perustuu kuvassa 

1 esitettyyn dynaamiseen malliin.. Syitä ja lähtökohtia kansainvälistymiselle malli 

ei selitä, eli ei kerrota miksi ja miten kansainvälistymisprosessi alkaa. U-mallissa 

ei myöskään huomioida prosessiin vaikuttavia tekijöitä kansainvälistymisen eri 

vaiheissa. (Andersen 1993, 216) 

 

2.3.2 I-mallit 

Bilkeyn ja Tesarin (1977), Cavusgilin (1980), Czinkotan (1982) ja Reidin (1981) 

innovaatiokeskeiset kansainvälistymisen oppimismallit muistuttavat Uppsalan 

mallia hahmottamalla kansainvälistymisen vaiheittaisena prosessina. I-malleissa 

kansainvälistyminen esitetään yrityksen innovaationa. Erona U-malliin on proses-

sin sisältämien vaiheiden lukumäärä ja miten kutakin vaihetta kuvataan. Ne erot-

televat myös suurten ja pienten yritysten kansainvälistymisen toisistaan. (Ander-

sen 1993; Brennan & Garvey 2009)  
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I-mallit eroavat myös toisistaan pääasiassa kansainvälistymisprosessin vaiheiden 

ja niiden sisällön perusteella. Innovaatiokeskeisten mallien tutkijat ovat tulkinneet 

eri tavalla esimerkiksi lähtökohtia ja syitä viennin aloittamiselle. Taulukossa 4 on 

esitetty tunnetuimpien innovaationäkökulmaa edustavien tutkijoiden näkemykset 

kansainvälistymisen vaiheista. Bilkey & Tesar (1977) sekä Czinkota (1982) olet-

tavat, että yritys ei ole kiinnostunut viennistä tasolla 1. ja on vain osittain kiinnos-

tunut vaiheesta 2. Näissä viennin aloittamisen taustalla on oletettavasti ulkopuoli-

nen muutostekijä tai niin sanottu työntötekijä. Cavusgilin (1980) ja Reidin (1981) 

mukaan yritykset ovat puolestaan alkuvaiheista saakka jollain tapaa kiinnostuneita 

kansainvälistymisestä ja kannuste ulkomaisen viennin aloittamiseen on ennemmin 

yrityksen sisäinen muutostekijä tai vetotekijä. Lukuun ottamatta viennin aloitta-

miseen johtavia syitä, eri I-mallien erot ovat pääasiassa semanttisia ennemmin 

kuin todellisia eroja kansainvälistymisprosessin luonteessa. (Andersen 1993, 212)  

 

Taulukko 4 I-mallien kansainvälistymisen vaiheet (Andersen 1993) 
Bilkey & Tesar 

(1977) 
Cavusgil (1980) Czinkota (1982) Reid (1981) 

1. Ei kiinnostusta 

vientiin 

2. Johto on halukas 

toimittamaan vientiti-

lauksia, mutta ei val-

mis aktiivisiin toi-

menpiteisiin. 

3. Johto tutkii aktiivi-

sesti eri vientimuoto-

jen soveltuvuutta. 

4. Yritys vie koeluon-

toisesti henkisesti 

läheisiin maihin. 

5. Yritys on kokenut 

viejä. 

6. Johto kiinnostunut 

viennistä henkisesti 

etäisempiin maihin. 

 

1. Toimintaa vain 

kotimaassa 

2. Yritys etsii tietoa ja 

arvioi viennin kannat-

tavuutta.  

3. Koeluontoinen 

rajoitettu vienti henki-

sesti läheisiin maihin.  

4. Aktiivista suoraa 

vientiä 

5. Yritys on sitoutunut 

vientiin ja tekee jat-

kuvasti päätöksiä 

resurssien jakamisesta 

kotimaisille ja ulko-

maisille markkinoille. 

1. Ei lainkaan kiin-

nostunut yritys 

2. Osittain kiinnostu-

nut yritys 

3. Tutkiva yritys  

4. Kokeileva yritys  

5. Kokenut pieni viejä 

6. Kokenut suuri viejä   

1. Vientitietoisuus: 

ongelmia mahdolli-

suuksien tunnistami-

sessa  

2. Vientiaikomus: 

motivaatio, asenne, 

uskomukset ja vien-

tiodotukset 

3. Vientikokeilu: 

henkilökohtainen 

kokemus rajoitetusta 

viennistä 

4. Vientiarviointi: 

tuloksia vientisitou-

tumisesta 

5. Viennin hyväksy-

minen: vientiin sopeu-

tuminen tai hylkäämi-

nen  
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I-mallit esittävät kansainvälistymisen vaiheittaisena prosessina, jossa edenneempi 

prosessin vaihe kuvaa aina sekä suurempaa sitoutuneisuutta että kokemusta. Mal-

lit perustuvat vaikeasti havainnoitaviin käsitteisiin, minkä vuoksi prosessin vai-

heiden määrää on hankala rajoittaa. Toisin kuitenkin kuin U-mallissa, I-mallit 

perustelevat jollain tapaa syitä ja lähtökohtia kansainvälistymiseen: onko aloitta-

misen taustalla työntö- vai vetotekijät.  (Andersen 1993, 212) 

 

2.4 Kansainvälistyminen tiedon ja osaamisen näkökulmasta 

On ilmeistä, että oppimisella on suuri rooli yritysten menestyksekkään kansainvä-

listymisprosessin luomisessa. Kaikessa liiketoiminnassa tiedon ja osaamisen mer-

kitys korostuu, mutta erityisesti kansainvälisessä liiketoiminnassa niiden merkitys 

on jopa ratkaisevaa. Kansainvälinen liiketoiminta on luonteeltaan epävarmempaa 

ja tarvittavaa tietoa on haasteellista löytää. Tiedon hankkiminen vieraasta markki-

nasta auttaa yrityksiä vähentämään epävarmuutta, väärinymmärryksiä ja riskejä. 

Pienille ja keskisuurille yrityksille tiedon rooli kansainvälistymisessä on elintär-

keä, koska näkyvien resurssien määrä suhteessa suuriin yrityksiin on vähäisempi.  

Markkinakohtaisen tiedon hankinta on myös kriittinen menestystekijä onnistuneen 

markkinoillemenostrategian suunnittelussa ja implementoinnissa. (Johanson 1972; 

Lord & Ranft 2000; Javernick-Will 2009; Mejri & Umemoto 2010)  

 

Johanson ja Vahlne (1977) määrittelevät dynaamisessa kansainvälistymisen mal-

lissa huomioitavan markkinatietämyksen tiedoksi uusista markkinoista ja operaa-

tioista, mikä on jollain tapaa säilötty yksilöiden ja tietokoneiden muistiin sekä 

kirjoitettuihin raportteihin. Heidän dynaaminen mallinsa painottaa voimakkaasti 

markkinatietämyksen roolia onnistuneessa kansainvälisessä prosessissa. Maakoh-

taisen tiedon ja taitojen, kuten kielitaidon ja kulttuuritietämyksen puutteella on 

suuri merkitys kansainvälistymisprosessiin liittyvässä päätöksenteossa. Tiedon 

ongelmista ja mahdollisuuksista oletetaan olevan päätösten laukaiseva tekijä. Toi-

sekseen, vaihtoehtojen arviointi perustuu jonkinlaiseen tietoon markkinaympäris-

töstä sekä erilaisten toimintojen suorituskyvystä. Laajasti määriteltynä kansainvä-

listymiseen tarvittava tieto ja osaaminen koskevat nykyistä ja tulevaa kysyntää, 
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toimituksia, kilpailua, jakelukanavia, maksuehtoja sekä rahaliikennettä, ja ne vaih-

televat maasta ja ajasta riippuen. (Johanson & Vahlne 1977, 27)  

 

Tieto ja osaaminen voidaan jaotella niiden hankintatavan mukaan objektiiviseen 

ja kokemusperäiseen tietoon. Objektiivinen tieto on opetettavissa, kun kokemus-

peräinen tieto voidaan oppia vain henkilökohtaisten kokemusten kautta, jolloin 

sitä on myös vaikeampi hankkia. Johansonin ja Vahlnen (1977) kansainvälistymi-

sen dynaamisessa mallissa yritys kehittää jatkuvasti markkinatietämystään ope-

roidessaan ulkomaisilla markkinoilla eli kokemusten kautta, mikä kasvattaa sa-

malla yrityksen sitoutumista kohdemarkkinaan. Objektiivista tietoa on esimerkiksi 

demograafinen ja makrotaloustieteellinen tieto tai markkinatutkimuksiin perustu-

va tieto ja sitä voidaan hankkia muun muassa kirjallisuudesta ja markkinointikurs-

seilta, kun kokemusperäinen tieto on ainutlaatuista ja yrityskohtaista. Myös objek-

tiivista tietoa voi olla vaikea hankkia, jos luotettavia markkinatiedon lähteitä ei ole 

saatavilla. Toisaalta olemassa oleva objektiivinen tieto saattaa olla laadultaan 

huonoa tai vanhentunutta nopeasti muuttuvien poliittisten ja taloudellisten tilan-

teiden vuoksi. (Johanson & Vahlne 1977; Lord & Ranft 2000; Brennan & Garvey 

2009) 

 

Kaikki tieto laadusta riippumatta on välttämätöntä menestyksellisten kansainvälis-

ten toimintojen toteuttamiseksi, mutta Johanson & Vahlne (1977, 28) uskovat 

kokemusperäisen tiedon olevan kriittisempi, sillä sitä on vaikeampi hankkia kuin 

objektiivista tietoa. Kokemusperäinen tieto tarjoaa viitekehyksen mahdollisuuksi-

en havaitsemiselle ja luomiselle. Objektiivisen tiedon pohjalta on mahdollista 

muodostaa ainoastaan teoreettisia mahdollisuuksia, kun kokemusperäinen tieto 

mahdollistaa konkreettisten mahdollisuuksien havaitsemisen. (Johanson & Vahlne 

1977, 28) 

 

Bloodgood, Sapienza ja Almeida (1996) painottavat kansainvälistymisen oppimis-

teorioiden yksinkertaisuutta, jonka perusteella mitä enemmän yrityksellä on ko-

kemusta ja osaamista, sitä paremmin se voi kansainvälistyä. Tämä tulkinta sallii 

sen, että kokemus on sidottu yksilöihin ja yritys voi hankkia sitä millä keinolla 
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tahansa eikä pelkästään omiin kokemuksiin perustuen. Johto voi esimerkiksi täyt-

tää tieto- tai osaamisvajeen rekrytoimalla yritykseen oleellista tietoa tai osaamista 

omaavan henkilön. Kyse on myös kuluhyödystä; yrityksen on punnittava, kannat-

taako tieto hankkia hitaan kokemuksiin perustuvan oppimisprosessin kautta vai 

käyttää resursseja esimerkiksi vientikonsultin palkkaamiseen. Nykyiset tutkimuk-

set ovat myös osoittaneet, että yrityksillä voi olla myös pääsy toisten yritysten 

kokemusperäiseen tietoon ja mahdollisuus oppia jäljitellen kokeneempia yrityksiä.  

Yritys voi oppia myös pelkkien kokemusten lisäksi systemaattisen tiedonetsinnän 

avulla, jonka laukaisee jokin ongelma tai mahdollisuus. (Lord & Ranft 2000; Pe-

tersen, Pedersen & Sharma 2001; Brennan & Garvey 2009)  

 

Eriksson, Johanson, Majkard ja Sharma (2000, 29) jaottelevat kansainvälistymi-

sessä tarvittavan tiedon ja osaamisen kolmeen ryhmään: kansainvälistymistietoon, 

liiketoimintatietoon sekä institutionaaliseen tietoon. Kansainvälistymistiedolla 

kuvataan yrityksen kyvykkyyksiä ja resursseja sitoutua kansainvälisiin operaatioi-

hin, kun liiketoimintatiedolla viitataan uutta markkinaa koskevaan kilpailu- ja 

asiakastietoon. Kolmantena kategoriana he huomioivat institutionaalisen tiedon ja 

osaamisen, jotka heidän tutkimuksissaan viittaavat tietoon hallinnollisista raken-

teista tietyissä maissa ja sen säännöistä, lainsäädännöstä, normeista ja arvoista.  

 

Johansonin ja Vahlnen (1977) kansainvälistymisen mallissa markkinatietämyksen 

ja markkinoihin sidottujen resurssien välillä on suora yhteys. Markkinoita koske-

vien tietojen ja osaamisen voidaan nähdä olevan osa yrityksen henkilöstöresursse-

ja. Näin ollen mitä parempi tietämys ja osaaminen yrityksellä on markkinoista, 

sitä arvokkaampia ovat resurssit ja sitä suurempi on sitoutuminen markkinoihin. 

Tämä koskee erityisesti kokemusperäistä tietoa ja osaamista, jotka eivät ole siir-

rettävissä muille yksilöille tai markkinoilla. (Johanson & Vahlne 1977, 28) 

 

Johanson & Vahlne (1977) jaottelevat kansainvälistymisessä tarvittavan tiedon 

myös yleiseen sekä markkinakohtaiseen tietoon. Yleisellä tiedolla tarkoitetaan 

markkinointimetodeja ja tietyntyyppisten asiakkaiden yhteisiä piirteitä maantie-

teellisestä sijainnista huolimatta. Markkinakohtainen tieto käsitetään taas tietyn 
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markkinan piirteiden tuntemuksena, kuten liiketoimintaympäristön, kulttuurin, 

markkinasysteemin ja tärkeimpänä asiakasyrityksen ja heidän henkilökuntansa 

tuntemuksena. Kansainvälisten operaatioiden toteuttaminen vieraassa maassa vaa-

tii sekä yleistä että markkinakohtaista tietoutta. Markkinakohtaista tietoa voidaan 

kerryttää pääasiassa kokemuksen kautta, kun yleistä tietoutta voidaan soveltaa eri 

maiden kesken.  (Johanson & Vahlne 1977, 28) 

 

2.5 Tiedon ja osaamisen rooli kansainvälistymisen eri vaiheissa 

Erilaisella tiedolla ja osaamisella on keskeinen rooli kaikissa yrityksen kansainvä-

listymisen vaiheissa. Vientitoimintaansa vasta aloitteleva yritys on heikommassa 

asemassa verrattuna jo markkinoilla toimivaan yritykseen ja suurimmat heikkou-

det ovat tunnettuuden, asiakaskontaktien, resurssien, imagon ja kokemuksen puute. 

Näitä asioita, joissa kilpailijat ovat aloittelevaa yritystä parempia, kutsutaan 

markkinoillepääsyn esteiksi. (Äijö 2008, 60-61) Tällaisia esteitä ovat Äijön (2008) 

mukaan esimerkiksi:  

 

- yrityksen tuntemattomuus ja imagon puute  

- markkina-, asiakas- ja kilpailijatiedon puute  

- toimittaja-, asiakas ja sidosryhmäsuhteiden ja kontaktien puute 

- kieli- ja kulttuurieroista johtuvat erot asiakas- ja ostokäyttäytymisessä 

- etäisyydestä seuraavat kuljetus- ja yhteydenpitokustannukset 

- ulkomainen imago, mahdollinen negatiivinen imago 

- erot standardeissa ja normeissa 

- jakelukanavien puute 

- alkuvaiheen investointikustannukset (tilat, koneet, yms.) 

- maksuliikenteen hitaus ja riskit sekä valuutanvaihdon kustannukset ja 

riskit 

- poliittiset ja sosiaaliset erot 

- lainsäädännölliset erot  

 

Toisaalta myös jo ulkomailla toimiva yritys kohtaa useita menestyksen esteitä, 

jotka hankaloittavat tehokasta päätöksentekoa, asioimista paikallisen hallituksen 
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ja paikallisten kumppaneiden kanssa sekä tuotteiden ja prosessien sopeuttamista 

erilaisiin kulttuurillisiin ja kansallisiin haasteisiin. Useiden näiden ongelmien 

taustalla on kansainvälistyvän yrityksen kohdemaahan liittyvän markkinatietä-

myksen puute. (Lord & Ranft 2000, 573) 

 

Mejri & Umemoto (2010) tarkastelevat kokonaisvaltaisesti tiedon merkitystä pk-

yritysten kansainvälistymisen kolmessa eri vaiheessa, jotka ovat kansainvälisty-

mätön yritys, aloitteleva yritys ja kokenut yritys.  He jakavat kansainvälistymises-

sä tarvittavan kriittisen tiedon markkinatietoon ja kokemusperäiseen tietoon, joka 

jakautuu verkosto-, kulttuuri- ja yritysosaamiseen tai -tietoon. Verkosto-

osaamisella tarkoitetaan niitä sosiaalisia verkostoja ja liiketoimintaverkostoja, 

jotka yrityksellä on hallussaan kansainvälistymisprosessin aikana. Kulttuuritieto 

kattaa  esimerkiksi  kielitaidon,  maan tavat,  normit,  lait  ja  käyttäytymisen.  Yritys-

osaaminen puolestaan tarkoittaa tietoisuutta olemassa olevista mahdollisuuksista 

ja niiden hyödyntämistä. (Mejri & Umemoto 2010, 161-163) Eri tiedon ja osaami-

sen hankintaa ja niiden intensiteettiä eri kansainvälistymisprosessin vaiheissa 

hahmotetaan kuvassa 2.  

 

 
Kuva 2 Tiedon ja osaamisen hankinta ja intensiteetti kansainvälistymisen eri vai-
heissa (mukaillen Mejri & Umemoto 2010) 
 

Mejrin & Umemoton (2010) tutkimuksissa markkinatiedolla viitataan objektiivi-

seen tietoon ulkomaisista markkinoista, johon kuuluvat esimerkiksi tieto markki-

Markkinatieto

Verkosto-osaaminen

Kokemusperäinen 
tieto

Kulttuuritietämys

Yritysosaaminen

Kansainvälistymätön 
yritys

Aloitteleva 
yritys

Kokenut 
yritys

Tiedonhankinta
Matala hyödyntämisintensiteetti
Korkea hyödyntämisintensiteetti
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noiden koosta, kilpailijoista, ja lainsäädännöstä. Markkinatiedon rooli on erityisen 

tärkeä aloitettaessa kansainvälistymisprosessia ja ennen kansainvälistymistä yritys 

pyrkii hankkimaan maksimimäärän tietoa markkinoista suuren markkinoille-

menoriskin vuoksi. Ensimmäisessä kansainvälistymisen vaiheessa yritys käyttää 

aktiivisesti hankittua markkinatietoa, mutta sen käyttö vähenee myöhemmissä 

vaiheissa. (Mejri & Umemoto 2010, 162) 

 

Kokemusperäisen tiedon roolia kansainvälistymisprosessin eri vaiheissa pidetään 

hyvin keskeisenä. Johansonin ja Vahlnen (1977) dynaamisessa mallissa perusolet-

tamuksena on, että tiedon puute ulkomaalaisista markkinoista on merkittävä este 

kansainvälisten operaatioiden kehittymiselle. Heidän mukaansa tarvittava tieto 

voidaan pääasiassa hankkia vain ulkomaisten operaatioiden kautta eli omien 

markkinakokemusten kautta. Mejrin ja Umemoton (2010, 163) mukaan kokemus-

peräisen (verkosto- ja yritysperäisen) tiedon hankinta alkaa jo kansainvälistymät-

tömän yrityksen vaiheessa ja jatkuu, kun yritys aloittaa kansainvälisen toimintansa. 

 

Ennen kansainvälistymistä luodut verkostot ovat kriittisiä kansainvälistymisen 

aloittamisessa ja ne voivat myös pakottaa tai rohkaista yritystä kansainvälisty-

mään. Sosiaalisia verkostoja kotimaassa ja ulkomailla voidaan pitää yhtenä vai-

kuttavimmista tekijöistä kansainvälistymisessä.  Kulttuuriin liittyvän kokemuspe-

räisen tiedon hankinta alkaa, kun yritys aloittaa kansainvälistymisprosessinsa. 

Yritys oppii asteittain kulttuurisesta näkökulmasta, kuinka toimitaan ulkomaalai-

sen yhteistyökumppanin kanssa. Kun yritys hankkii yhä enemmän kulttuuriin liit-

tyvää tietoa ja osaamista, niiden hyödyntämisintensiteettikin kasvaa. Yritysosaa-

minen eli tässä yhteydessä mahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntämi-

nen on välttämätöntä yrityksen selviytymiselle ja kasvulle. Jossain tapauksissa 

mahdollisuuksien tunnistaminen voi olla kansainvälistymispäätöksen takana. Yri-

tysosaamista vaaditaan jo kansainvälistymättömässä vaiheessa ja sen tarve säilyy 

koko kansainvälistymisprosessin ajan. (Mejri & Umemoto 2010, 163-165) 
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3 ORGANISAATION OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

Luvussa tarkastellaan organisaation oppimista ja osaamisen kehittämistä. Osaa-

mista ja oppimista tarkastellaan yksilö- ja organisaatiotasolla, sillä organisaation 

oppiminen on tiukasti sidoksissa sen yksilöihin. Moilasen (2001) mukaan ”yksilöt 

ovat organisaation oppijoita, mutta organisaation oppiminen on enemmän kuin 

yksilöiden oppimisen summa”. Työssä tarkastellaan vielä erikseen koulutuksen 

roolia organisaatioiden osaamisen kehittämisessä.  

 

Luvussa tutkitaan myös yritysten osaamisen kehittämistä ja liiketoimintojen tu-

kemista varten syntyneitä tieto- ja osaamisintensiivisiä liike-elämän palveluita. 

Tieto- ja osaamisintensiivisillä liike-elämän palvelut eli KIBS -alat (knowledge 

intensive business services) ovat viime vuosikymmenten aikana kasvaneet hui-

maan tahtiin, nopeammin kuin muut toimialasektorit. Nopea kasvu on merkki 

tietoyhteiskunnan jatkuvasta kehityksestä ja yritysten tarpeesta keskittyä ydin-

osaamisiinsa. Niiden päätarkoitus on tukea yrityksiä sellaisissa asioissa, joissa 

tarvitaan ulkopuolista apua.  

 

3.1 Organisaation oppiminen ja osaamisen kehittäminen 

Oppiva organisaatio yhdistetään usein kouluttamiseen, hyvään henkilöstöhallin-

toon, tiimiorganisaatioon tai laatujohtamiseen. Perimmäisiä syitä oppivalle orga-

nisaatiolla on esimerkiksi tarve syvälliseen kehittämiseen, toive ihmiskeskeisem-

mistä toimintatavoista, tarve laadukkaampaan toimintaan, isojen muutosten koh-

taaminen tai tarve kasvaa ja menestyä kilpailussa. Yhteinen tekijä kaikille esite-

tyille syille on muutos. Tarve oppivalle organisaatiolle lähtee yrityksen tilanteesta 

ja tulevaisuuden odotuksista. Jos toiminta muuttuu, tarvitaan oppimista ja oppimi-

seen taas tarvitaan ihmisiä. Se taas edellyttää oppimisen puitteita eli työyhteisöä, 

joka tukee oppimista. Oppiva organisaatio voidaan siis nähdä oppimisen toimin-

taympäristönä, jota pitää kehittää tukemaan yksilöiden ja ryhmien oppimista, jotta 

halutut muutokset voidaan toteuttaa. (Moilanen 2001, 14) 

 

Oppijoihin ja heidän oppimiseensa liittyvät asiat ovat hyvin monimuotoisia ja 

organisaatiokohtaisia. Panostaminen yksilöihin ja heidän oppimiseensa saattaa 
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olla elintärkeää toisissa yrityksessä, kun toisissa se koetaan vähemmän tärkeäksi. 

Yksikään organisaatio ei kuitenkaan voi selvitä ilman yksilöiden oppimista, eikä 

yksilöiden oppiminen hyödytä yksilöitä itseään. Organisaatiotasolla asetetut op-

pimisen tavoitteet eivät välttämättä tavoita sen yksilöitä: tavoitteet eivät välttämät-

tä ole riittävän konkreettisia ja motivoivia. Näin ollen oppivan organisaation tär-

keä lähtökohta on myös keskustelu yksilöiden motiiveista ja tarpeista, jotta yksi-

löiden riittävä oppimismotivaatio saadaan tavoitettua. (Moilanen 2001, 14, 17)  

 

Oppimiseen panostaminen merkitsee yksilölle arvostusta ja osoitusta siitä, että 

häneen luotetaan ja häntä pidetään tärkeänä, kun työnantaja tarjoaa erilaisia oppi-

misen mahdollisuuksia. Yksilö kokee myös jatkuvuutta, pärjää paremmin työs-

sään ja saa uusia mahdollisuuksia paranevien valmiuksien ja lisääntyvän jousta-

vuuden takia. Kaikesta tästä hyötyy myös koko organisaatio: organisaation jous-

tavuus ja toimintavarmuus paranee. Yksilöiden oppimiseen panostaminen on siis 

tärkeää yksilön ja koko organisaation näkökulmasta. (Moilanen 2001, 17-18)  

 

Oppiva organisaatio ei kuitenkaan synny hetkessä. Oppimiskyvyn kehittäminen 

edellyttää määrätietoista ja kärsivällistä otetta sekä koko organisaation huomioi-

mista. On luotava suotuisa ympäristö oppimiselle ja huolehdittava henkilöstön 

valmiuksista oppimiseen. Keinoja osaamisen kehittämiseen on useita. Järjestel-

mällisellä ongelmanratkaisulla ongelmien selvittämiseen käytetään teoreettisia 

malleja ja analyysimenetelmiä. Kokeilutoiminnalla viitataan oppimiseen kokeilun 

kautta, jolloin sallitaan myös virheet ja niistä oppiminen järjestelmällisesti. Aiem-

piin kokemuksiin perustuva oppiminen on osaamisen kehittämistä perustuen jär-

jestelmälliseen aiempien onnistumisien ja epäonnistumisien tarkasteluun. Hyödyl-

linen epäonnistuminen tuottaa oivalluksia sekä lisää ymmärrystä ja siten yrityksen 

tietämystä. Myös muilta oppiminen, eli benchmarking, on yksi tiedon lisäämisen 

ja oman osaamisen kehittämisen keino. Jopa täysin eri alojen yritykset voivat tar-

jota toisilleen arvokkaita ideoita ja toimia luovan ajattelun alustana. Tärkeä edel-

lytys tehokkaalle oppimiselle on tiedon tehokas levittäminen organisaatiolle, jotta 

oppiminen ei jäisi paikalliselle tasolle. (Viitala 2004, 191-192) 
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Henkilöstön kehittäminen voidaan toteuttaa yksilöllisellä tasolla tiiviisti työhön 

liittyen ja työn osana tai osittain tai kokonaan työn ulkopuolella. Kun henkilön 

osaamista kehitetään osana työtä tai tiiviisti hänen työhönsä kytkettynä kiinnitty-

vät oppiminen ja kehittyminen tällöin kokemukseen. Yksilö voi esimerkiksi 

omassa tehtävässään harjoitella ja soveltaa jotakin uutta asiaa, jota hän ohjatusti 

opiskelee jossakin rinnalla kulkevassa koulutuksessa tai muussa ohjatussa oppi-

misprosessissa. Ohjattu prosessi voi tapahtua yrityksen sisällä tai ulkopuolella 

organisoidussa ryhmässä, jossa on opetusta sekä ohjausta ja teoria ja käytäntö 

vuorottelevat ja muodostavat kokonaisuuden. Tätä kutsutaan toimintaoppimisen 

(action learning) prosessiksi, jolla viitataan kaikkeen sellaiseen suunnitelmalli-

seen toimintaan, jossa teoria yhdistetään työssä oppimiseen. Koulutus on yksi 

esimerkki organisaation ulkopuolella tapahtuvasta kehittämistoiminnasta. Koko-

naan työpaikan ulkopuolella voi tapahtua vain osa henkilöstön kehittämisestä, 

sillä se on usein kallista ja hankala organisoida.  (Viitala & Jylhä 2006, 237-239) 

Tähän voidaan soveltaa 20/80 -sääntöä, jossa 20 % kaikesta yrityksen organisoi-

masta henkilöstön kehittämisestä tapahtuisi työn ja työyhteisön ulkopuolella, kun 

80 % järjestettäisiin tietoisesti ja tuetusti työpaikalla ja työn äärellä usein myös 

omin voimin. (Viitala 2005, 271) 

 

Henkilöstön oppimistarpeiden määrittelyssä esimiehet ovat avainasemassa. Kehit-

tämistarpeiden keskeinen lähtökohta on henkilöstön osaamistaso ja osaamisen 

kehittyminen. Organisoitu kehittämistarpeiden kartoitus alkaa usein kehityskes-

kustelussa, jossa esimies käy alaisensa kanssa läpi hänen osaamisalueitaan ja ke-

hittymistarpeitaan. Kehitystarpeiden määrittely voi pohjautua joko vähennyslas-

kumääritelmään tai kasvuvoimamalliin. Vähennyslaskumääritelmässä arvioidaan 

toivottujen valmiuksien ja nykyisten valmiuksien välinen ero. Kasvuvoimamallis-

sa taas keskitytään kehittämään niitä ominaisuuksia ja osaamista, jotka kullekin 

työntekijälle ovat ominaisia. (Viitala 2004, 196-197) 

 

3.2 Osaamisen kehittäminen koulutuksen avulla 

Koulutus on yksi keskeinen keino vastata sekä yksilö- että ryhmätason osaamisen 

kehittämistarpeisiin. Koulutuksen piiriin voidaan lukea kaikki organisoitu oppimi-
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seen tähtäävä toiminta, jossa työnteosta erillään, erikseen järjestetyssä tilassa tiet-

tynä ajankohtana joku organisoi toisille mahdollisuuden oppimiseen. (Viitala 

2005, 271) Yritystoimintaa kehittävästä koulutuksesta käytetään useita eri käsit-

teitä kuten yrityskoulutus, yrittäjäkoulutus tai yritysjohdon koulutus. Käsitettä 

yrityskoulutus voidaan pitää laajimpana, sillä siinä kohdejoukkona voi olla yrittä-

jien lisäksi muu henkilöstö. (Vaherva 1995, 183) Koulutusta voidaan hankkia ul-

kopuolisesta organisaatiosta joko niiden tiloissa tai yrityksen sisällä toteutettavina 

tilaisuuksina (Viitala & Jylhä 2006, 240). Se voi olla lyhyt luento, päivän kestävä 

koulutus tai toisessa ääripäässä vuosia kestävä tutkintoon johtava koulutusprosessi. 

Kouluttajina voivat toimia yrityksen omat henkilöt tai ulkopuoliset henkilöt. (Vii-

tala 2005, 272) 

 

Lyhytkestoiset ja pitkäkestoiset koulutukset voidaan nähdä erillisinä kehittämis-

menetelminä. Lyhytkestoiset koulutukset keskittyvät yleensä yritystä koskevien 

tietojen päivittämiseen tai konkreettisiin taitoihin, joita yritykset tarvitsevat toteut-

taakseen työnsä tehokkaammin. Yksittäiset lyhytkestoiset koulutukset eivät yleen-

sä yllä syvällisiin ja pitkäkestoisiin vaikutuksiin. Ne soveltuvat sen sijaan parhai-

ten rutiininomaisten asioiden päivittämiseen, varsinkin jos siihen sisältyy myös 

sovellus- ja harjoittelutarvetta. Pitkäkestoisella koulutuksella tuetaan ammattitai-

don kehittymistä laajemmin ja syvällisemmin. Tällaisia ovat esimerkiksi yritysten 

pitkät johtamiskoulutukset tai erilaisten koulutusorganisaatioiden tarjoamat joh-

don valmennusohjelmat. (Viitala 2005, 272) 

 

Koulutuksella pyritään aina johonkin ja yleisimmin sillä pyritään tarjoamaan osal-

listujille tietoa jostakin ajankohtaisesta tai tärkeästä asiasta. Sisällöt voivat vaih-

della asiantuntijaosaamisen kehittämisestä kaikkeen mahdolliseen liittyen yrityk-

sen toimintaan tai yksilön toimintaan yrityksessä. (Moilanen 2001, 146) Pääasias-

sa koulutusten keskeinen tavoite on siis tiedon siirtäminen joillekin. Tiedonsiirto 

voi tapahtua pelkästään luentomonologin avulla, mutta se voi toisaalta olla myös 

vastavuoroista oppimiskeskustelua. Koulutuksessa oppija voi siis olla passiivinen 

tiedon vastaanottaja tai aktiivinen tiedon tuottaja. (Viitala 2005, 272) Osallistujien 

tiedon roolia koulutuksissa tulisi korostaa, sillä nykyään osallistujilla on usein 
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tietoa niin paljon, että se olisi hyödyllistä saada yhteiseen käyttöön (Moilanen 

2001, 147). Hyvin usein koulutus mielletään kuitenkin edelleen behavioristisen 

ajatusmallin mukaisesti sellaiseksi, että tieto voidaan syöttää sellaisenaan vas-

taanottajiin. Ajatusmalli liitetään usein myös koulutuksen ongelmaksi. (Viitala 

2005, 272) 

 

Ulkopuolisilla koulutuksilla voidaan rikastuttaa yrityksen osaamista uusilla näkö-

kulmilla ja hyödyntämällä ulkopuolisia asiantuntijoita. Ulkopuolisen koulutuksen 

hyöty on erittäin suuri myös siksi, että yrityksen edustajat saavat vaihtaa näke-

myksiään ja kokemuksiaan kollegoidensa kanssa, ja siten rikastuttaa omaa ym-

märrystään. Muita ulkopuolisen koulutuksen etuja ovat tuoreet näkemykset, asian-

tuntemus, ulkopuolisuus ja taloudellisuus. Heikkouksia saattavat olla heikko vas-

taavuus organisaation tarpeisiin ja usein räätälöinti on vähäistä ja ongelmallista. 

Nopeiden muutosten aikana yrityksen ulkopuolinen koulutus on monesti myös 

liian hidas menetelmä varmistamaan riittävää osaamisen kehittymistä. Toisaalta 

pelkästään tiedon hakemisen takia ei koulutuksiin kannata lähteä, jos tieto on In-

ternetin kautta tai muutoin helposti saatavilla.  (Viitala 2005, 272-273). 

 

3.3 Tieto- ja osaamisintensiiviset liiketoimintapalvelut  

Tieto- ja osaamisintensiivinen palvelusektori koostuu yrityksistä, joiden perim-

mäinen olemassaolon syy on muiden organisaatioiden auttaminen ongelmissa, 

joissa tarvitaan ulkopuolista apua (Miles 2005, 39). Ne ovat luonteeltaan työval-

taisia toimialoja, joiden tärkein tuotannontekijä koostuu korkeaan osaamiseen 

perustuvasta pääomasta (Lith 2003, 6). Tieto- ja osaamisintensiiviset palvelut 

toimivat yrityksille vaikuttavina tiedon ja osaamisen lähteinä ja kanavina. Niiden 

suorituskyky vaikuttaa asiakasyritysten suorituskykyyn ja siten tieto- ja osaamis-

palvelusektorilla on vaikutusta myös koko kansantalouteen. Tieto- ja osaamisin-

tensiivisiä palveluita voivat olla esimerkiksi tietokonepalvelut, tutkimus- ja kehi-

tyspalvelut, mainostus, markkinointitutkimus tai kirjanpito. Käytännössä katsoen 

tieto- ja osaamisintensiivisiä palveluita on olemassa yhtä monenlaisia kuin tiedon 

ja osaamisen muotojakin. (Miles 2005, 39-40)  
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EU:n toimialaluokitusstandardin (Nace) mukaan KIBS -alat voidaan jakaa kuu-

teen pääryhmään, jotka ovat: tietojenkäsittelypalvelut, tutkimus ja kehittäminen, 

lainopilliset ja taloudelliset palvelut, mainos- ja markkinointipalvelut, tekniset 

palvelut, konsultti- ja henkilöstöpalvelut (Lith 2003, 4). Kasanko ja Tiilikka (1999, 

70-71) puolestaan jakavat käyttämänsä termin osaamisintensiivisen palvelusekto-

rin kahteen vyöhykkeeseen, ydintoimialoihin ja liitännäistoimialoihin. Ydintoi-

mialoihin kuuluvat tekniset palvelut, tutkimus- ja kehityspalvelut, tietojenkäsitte-

lypalvelut, lainopillinen ja taloudellinen konsultointi, koulutuspalvelut ja rahoitus- 

ja vakuutuspalvelut. Koulutuksen osalta julkista ja yksityistä toimintaa ei tässä 

määritelmässä ole erotettu toisistaan (Toivonen 2001, 5). Ydintoiminnot ovat 

osaamisintensiivisimpiä ja niiden rooli on merkittävä elinkeinoelämän toimivuu-

den ja kilpailukyvyn kannalta (Kasanko & Tiilikka 1999, 70-71) Liitännäistoi-

mialat jaetaan viiteen sektoriin toiminnan mukaan: osaamisintensiivinen järjes-

tösektori, osaamisintensiiviset peruspalvelut, rahoitussektori, osaamisintensiiviset 

logistiikka- ja liikennepalvelut ja osaamisintensiiviset informaatiopalvelut. Liitän-

näistoimialojen osaamisintensiivisyys on hieman ydintoimialoja matalampi, mutta 

ne liittyvät olennaisesti joko ydintoimialojen toimintaan tai niillä on tärkeä veturi-

rooli suhteessa taitointensiivisiin palveluihin tai teollisuuteen. (Kasanko & Tiilik-

ka 1999, 70-71) 

 

Tieto- ja osaamisintensiivisten palveluiden täsmällinen määrittäminen ja rajaami-

nen on hankalaa. Ongelmat johtuvat ensinnäkin koko palvelusektorin määrittelyn 

vaikeudesta, johon vaikuttavat muun muassa alan heterogeenisyys ja jatkuva laa-

jeneminen. Toisaalta, liike-elämän palvelut ovat palvelusektorin sisällä määritel-

mällisesti selkeä kokonaisuus, mutta tilastoissa ja käytännössä ne sekoittuvat joil-

tain osin henkilökohtaisiin palveluihin. Palvelusektorin määrittely perustuu usein 

joko palvelujen erottamiseen alkutuotannosta tai palveluille tyypillisten ominai-

suuksien luettelemiseen. Palveluihin usein yhdistettyjä ominaisuuksia ovat aineet-

tomuus, tuottamisen ja kuluttamisen erottamattomuus ja samanaikaisuus, sekä 

palvelun laadun heterogeenisyys ja vaikea arvioitavuus. (Kasanko & Tiilikka 

1999; Toivonen 2001)  
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Yrityspalveluista käytetään usein nimitystä liike-elämän palvelut ja osaamisinten-

siivisistä palveluista asiantuntijapalvelut. Näiden merkitysten ero korostuu lähinnä 

tilastollisessa tarkastelussa. Virallisessa luokituksessa yrityspalvelut ovat laajempi 

kokonaisuus, johon liike-elämän palvelut kuuluvat. Asiantuntijapalveluita puoles-

taan on sekä liike-elämän palveluissa että julkisella sektorilla ja liike-elämän pal-

veluissa asiantuntijapalveluiden ulkopuolelle jätetään vain siivous-, vartiointi- ja 

eräät muut pienet palvelutoiminnot. Osuvimpana kuvauksena voidaan kuitenkin 

pitää toimialan ominaispiirteet huomioituna osaamisintensiivisiä liike-elämän 

palveluita.(Toivonen 2001)   

 

Miles, Kastrinos, Flanagan, Bilderbeek ja Den Hertog (1995) ovat määritelleet 

KIBS-alat palveluina, jotka ovat osallisina taloudellisissa toiminnoissa, joilla ta-

voitellaan tiedon luomista, kerryttämistä sekä levittämistä. Heidän mukaansa tie-

to- ja osaamisintensiivisillä liiketoimintapalveluilla on kolme pääasiallista erityis-

ominaisuutta: 

 ne perustuvat vahvasti ammatilliseen tietoon ja osaamiseen 

 ne joko toimivat itse tiedon ja osaamisen lähteinä tai käyttävät 

osaamistaan tuottaakseen välittäviä palveluita asiakkaiden 

tuotantoprosesseihin.  

 niillä on kilpailullista merkitystä ja ne ovat kohdistettu liiketoimintaa. 

 

KIBS -alojen merkitys liittyy niiden tietoyhteiskunnan innovaatiotoimintaa tuke-

vaan rooliin. Niihin kertyy valtavasti tietoa koko yrityskentästä ja yritysten par-

haista käytännöistä niin teknisissä, taloudellisissa kuin sosiaalisissakin kysymyk-

sissä. Tätä tietoa ja osaamista palveluntarjoajat jakavat eteenpäin asiakasyrityksil-

leen esimerkiksi konsultoinnin tai koulutuksen muodossa. (Toivonen 2001) Mile-

sin (1995) mukaan osaamisintensiivisillä liike-elämän palveluilla on kolme eri-

laista roolia asiakasyritysten innovaatioiden tukemisessa; ne voivat olla innovaati-

on lähde (source), innovaation välittäjä (carrier) ja innovaatiotoiminnan tutkija 

(facilitator). Useissa tutkimuksissa on korostettu erityisesti liike-elämän palvelu-

yritysten merkitystä innovaatioiden välittäjinä (Toivonen 2001, 11). Lisäksi on 

arvioitu, että tieto- ja osaamisintensiivisillä palveluilla on suuri välillinen merkitys 
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muiden alojen tuottavuuden kasvulle niiden toimiessa osana laajempia arvoverk-

koja (Kemppilä & Mettänen 2004, 9) 

 

Palvelut, jotka tarjoavat tieto- tai osaamisintensiivisiä panoksia muihin organisaa-

tioihin ovat selvä merkki tietoperusteisesta taloudesta ja yhteiskunnasta. Tieto- ja 

osaamisintensiivisten palveluiden kasvu ja tarve heijastuu yritysten tietotarpeista, 

jotka syntyvät tarpeesta pysyä mukana jatkuvasti muuttuvien teknologioiden ja 

sosiaalisten olosuhteiden kehityksessä. Toisaalta tieto- ja osaamisintensiivisten 

palveluiden kasvu heijastuu myös organisaatiostrategioista ja johdon ajattelusta, 

joissa tiettyjä toimia ulkoistetaan ja keskitytään yrityksen ydinosaamisiin. (Miles 

2005, 39) Monet liike-elämän palvelujen osa-alueet ovat kuitenkin selkeästi ko-

konaan uusia, kuten erityisesti informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehi-

tykseen liittyvät palvelut. Samoin julkisessa sääntelyssä tapahtuneet muutokset, 

kuten kansainvälistymiseen ja ympäristönsuojeluun liittyvät uudet säännökset 

ovat lisänneet muun muassa konsultointipalveluiden sekä lainopillisten ja talou-

dellisten palveluiden tarvetta. (Toivonen 2001, 1) 

 

Suomessa KIBS-alat ovat keskittyneet pääasiassa Uudenmaan seudulle ja muualla 

maassa maakuntien maakuntakeskuksiin, joissa yritystoiminta on muutenkin vil-

kasta (Lith 2003, 20). Yksi alalle tyypillinen piirre onkin keskittyminen muita 

toimialoja vahvemmin pääkaupunkiseudulle ja suuriin keskuksiin. KIBS-

toimialan kansainvälistyminen on myös voimakasta. (Toivonen 2001, 1) Suoma-

laisten liike-elämän palveluyritysten ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden toimin-

ta on kasvanut perinteistä vientiä enemmän (Lith 2003, 15). 
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4 VENÄJÄ LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 

Venäjä on pinta-alaltaan maailman suurin valtio ja kattaa 11 eri aikavyöhykettä. 

Asukkaita maassa on yli 142 miljoonaa. (Ollus 2008, 13) Suomelle suuri rajanaa-

puri merkitsee valtavaa potentiaalia laajaan yhteistyöhön ja kaupankäyntiin. Yh-

teistyöllä on kuitenkin haasteensa valtioiden kulttuurillisten, hallinnollisten ja by-

rokraattisten erojen vuoksi. Suomen ja Venäjän välisellä kaupankäynnillä on pitkä 

historia, mutta sen kehittäminen ja laajentaminen vaatii erilaisten mikro- ja mak-

rotason sekä historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden ymmärtämistä.  

 

4.1 Venäjän talouden taustat 

Venäjää on useasti pyritty selittämään sen historian kautta ja talouden kannalta yli 

70 vuotta kestäneiden eriasteisten suunnitelmatalouksien taakka on ehkä tärkein. 

Venäjän suunnitelmatalous vaikuttaa edelleen maan talouteen. Venäjän nykyinfra-

struktuuri esimerkiksi perustuu pääosin suunnitelmatalouden, ei markkinatalouden 

tarpeisiin. Tiet ja logistiikkajärjestelmät suunniteltiin armeijan tarpeisiin helposti 

muunneltaviksi, eikä niissä ole otettu huomioon nykykapitalismin suuria automää-

riä. Sen vuoksi suurkaupunkien liikenne on tukossa ja maantiet huonossa kunnos-

sa. Neuvostoliiton sotatalous näkyi myös teollisuuden rakenteessa; sotateollisuus 

priorisoitiin tärkeimmäksi ja muut teollisuuden alat tulivat vasta sen jälkeen. (Ol-

lus 2008, 16) 

 

Neuvostojärjestelmän kaatuminen oli yksi merkittävimmistä tapahtumista Euroo-

passa 90-luvulla ja vaati luonnollisesti oman kustannuksensa. Järjestelmän romah-

taminen laski elintasoa ja vuoteen 1998 mennessä Venäjä oli menettänyt 40 pro-

senttia neuvostoaikaisesta tuotantokapasiteetistaan. Vasta viime vuosina koko-

naistuotannon taso on noussut takaisin samalle tasolle kuin ennen siirtymän alkua. 

(Ollus 2008, 18) Tuloerojen kasvu, korruptio ja paisuva byrokratia hankaloittivat 

ja hankaloittavat edelleen tehokkuuden kasvua. (Lehto & Salmi 2007, 18) 

  

Venäjällä oli myös niitä, jotka hyötyivät Neuvostoliiton romahtamisesta. Yrittä-

jyyden ja yksityistämisen kautta Venäjälle syntyi uusi yhteiskuntaluokka, jolla on 

varallisuutta. Osa varallisuudesta on uudelleenjaettua valtion omaisuutta, jonka 
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kautta syntyivät superrikkaat liikemiehet, oligarkit, mutta Venäjällä on myös nou-

seva aito keskiluokka, joka hyötyy talouskasvusta ja vaurastuu. (Ollus 2008, 19) 

 

Tällä vuosituhannella Venäjän markkinat ovat kasvaneet 5-10 %:n vuosivauhtia ja 

bruttokansantuotteen kasvun myötä liikkeellä olevan rahan määrä on myös kasva-

nut (Lehto & Salmi 2007, 18). Amerikkalainen Goldman Sachs on aikoinaan ke-

hittänyt nimikkeen BRIC-maat, joihin lukeutuvat Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina. 

On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä nämä maat tulevat olemaan maailman 

johtavia talouksia. Maailman tämän hetken johtavat taloudet toimivat jo tehok-

kaasti, joten niiden kasvupotentiaali on pieni. BRIC-maat sen sijaan ovat olleet 

pitkään kehittymättömiä talouksia, joille nopea kasvu on mahdollista tehostamalla 

nykytuotantoa ja hyödyntämällä muualla kehitettyä osaamista. (Ollus 2008, 12) 

 

4.2 Suomen ja Venäjän välinen liiketoiminta 

Venäjällä on ollut valtava vaikutus Suomen talouteen 1800-luvun loppupuolelta 

vuoteen 1917 asti. Suomen itsenäistyttyä vienti Venäjälle loppui lähes kokonaan 

ja sotien vuoksi kauppasuhteet päättyivät lopulta täysin. 1970-80 kylmän sodan 

aikaan Suomi oli jälleen Neuvostoliiton toiseksi tärkein kauppakumppani ja Neu-

vostoliitto Suomelle pääkauppakumppani. Vuoteen 1991 asti maiden välillä käy-

tiin clearing-kauppaa, joka perustui kahdenväliseen tavaroiden ja palvelujen vaih-

dantasopimusjärjestelmään. (Shlyamin 2008, 14-17) Clearing-kaupan aikaan 

suomalaisilla ja neuvostoliittolaisilla yrityksillä ei ollut juuri suoria kontakteja, 

vaan kauppaa tehtiin ministeriötasolla ja yhteistyö oli hyvin muodollista (Mikkola 

et al. 2008, 6). 

 

Monivivahteisen historian jälkeen Suomen ja Venäjän väliset kauppasuhteet ovat 

edelleen suuressa merkityksessä. Venäjä oli vuonna 2011 Suomen kolmanneksi 

suurin viennin kohde ja sen osuus Suomen kokonaisviennistä oli 9,4 % (Tulli 

2012). Vuonna 2012 Venäjä nousi Suomen toiseksi tärkeimmäksi vientimaaksi 

viennin kasvaessa 7 % (SVKK 2013). Vuonna 2011 Venäjä oli selvästi Suomen 

suurin tuontimaa ja sen osuus tuonnista oli 18,7 % (Tulli 2012).  Kuvassa 3 on 

nähtävissä Suomen ja Venäjän välisen tuonnin ja viennin osuudet Suomen koko-
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naisviennistä ja -tuonnista sekä muutokset vuosina 2002-2012. Tuonti on vuosi-

kymmenen aikana kasvanut tasaisesti ja vienti hieman maltillisemmin vuoden 

2009 laskun jälkeen.  

 

 
Kuva 3 Venäjän osuus Suomen tuonnista ja viennistä vuonna 2002-2012 (Tulli 
2012) 
 

Suomen keskeisimpiä Venäjälle vietyjä tuotteita ovat olleet kemianteollisuuden 

tuotteet, koneet ja laitteet, metallit ja metallituotteet, paperi, pahvi sekä elintarvik-

keet (Ulkoasiainministeriö 2012). Kuvissa 4 ja 5 on selvästi nähtävissä Suomen ja 

Venäjän tuonnin ja viennin rakenne; vienti on selkeästi monipuolisempaa kuin 

tuonti.  

 

 
Kuva 4 Suomen vienti Venäjälle vuonna 2011 (Tulli 2012) 
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Kuva 5 Suomen tuonti Venäjältä vuonna 2011 (Tulli 2012) 
 

Suomalais-venäläisen kauppakamarin kaksi kertaa vuodessa julkaisema Venäjän 

kaupan barometri viestii myös yritysten positiivisesta kehittymisestä Venäjän lii-

ketoiminnoissa. Kevään 2013 barometrissa 188 vastaajasta 51 % ilmoitti vientinsä 

Venäjälle kasvaneen viimeisen vuoden aikana. Positiivinen kehitys oli nähtävissä 

parhaiten pienillä yrityksillä, kun keskisuurilla ja erityisesti suurilla yrityksillä 

kehitys oli vaimeampaa. Tulevan vuoden odotukset viennin ja liiketoiminnan kas-

vulle olivat myös hyvin positiiviset. (SVKK 2013)   

 

Suomen ja Venäjän väliset kauppasuhteet tulevat jollain tasolla helpottumaan 

myös Venäjän WTO-jäsenyyden myötä. Venäjä liittyi elokuussa 2012 Maailman 

kauppajärjestön WTO:n jäseneksi 18 vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen. 

Sopimuksen ehdot toteutetaan asteittain 0-9 vuoden siirtymäkauden aikana, joten 

muutokset ovat hitaita. Pienin askelin sääntöpohjaisen kauppajärjestelmän ansios-

ta Venäjän markkinoista on tulossa kuitenkin avoimemmat ja paremmin ennustet-

tavat. Suomelle Venäjän WTO-jäsenyys mahdollistaa viennin kasvun sekä luo 

vapaamman investointi-ilmapiirin Venäjälle. (Ulkoasiainministeriö 2012) Välit-

tömimmin tunnistettavat vaikutukset WTO-jäsenyydestä tulevat niistä Venäjän 

tavara- ja palvelutuonnin esteitä vähentävistä toimista, joista Venäjän liittymisso-

pimuksessa on sovittu (Korhonen 2013, 99).  Osana WTO:n liittymisehtoja Venä-

jä on sitoutunut alentamaan tuontitulleja, poistamaan suurimman osan tuontili-
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sensseistä ja harmonisoimaan tuotteiden teknisiä ja sanitaarisia eli terveys- ja kas-

vinsuojeluvaatimuksia vastaamaan kansainvälisiä standardeja (Ulkoasiainministe-

riö 2012). 

 

Venäjän kauppa ei rajoitu kuitenkaan pelkästään tavaravientiin, vaan siihen kuu-

luu myös etabloituminen Venäjälle, lähelle asiakasta. SVKK:n barometrin mu-

kaan Venäjällä toimivilla suomalaisilla yrityksillä menee yleisesti ottaen hyvin ja 

jokavuotisissa tutkimuksissa on lähes aina tullut esille se, että liiketoiminta Venä-

jällä on kasvanut paremmin kuin vienti Suomesta Venäjälle. (Tiri 2009, 5) Toi-

saalta Venäjän taloudellinen merkitys Suomelle ei näy pelkästään Venäjään suun-

tautuvassa kaupassa, vaan myös kasvavana venäläisenä asiakaskuntana Suomessa 

(Mustajoki 2007, 22). Ulkoasiainministeriön mukaan vuonna 2012 kaikkien ul-

komaanedustustojen viisumihakemuksista 95 % käsiteltiin Venäjän neljässä edus-

tustossa; Pietarissa käsiteltiin yli miljoona hakemusta (1 030 948) ja määrä kasvoi 

vuodesta 2011 noin 10 % (Ulkoasiainministeriö 2013). Kasvavan turismin lisäksi 

venäläiset ostavat entistä enemmän suomalaisia kiinteistöjä ja suuryritykset hank-

kivat omistukseensa suomalaisia yrityksiä tai niiden osia. Toimiminen venäläisten 

asiakkaiden kanssa myös Suomessa edellyttää hyvää Venäjä-tuntemusta. (Musta-

joki 2007, 22) 

 

4.3 Venäjän liiketoiminnan haasteet 

Venäjän talous on nousussa ja Venäjästä on tulossa taloudellinen suurvalta maa-

ilmassa. Suomella on mahdollisuus osallistua Venäjän talouden kehitykseen ja 

aiempaa konkreettisempaan taloudelliseen yhteistyöhön. Uusien mahdollisuuksien 

mukana tulee luonnollisesti myös riskejä. (Ollus 2008, 10) Liiketoiminta Venäjäl-

lä on haasteellista ja byrokraattista; muutoksia tapahtuu jatkuvasti ja niissä on 

tärkeää pysyä mukana (Azeem 2002, 13, 84).  Ollus (2008, 13) kuitenkin toteaa, 

että venäläisen kapitalismin ymmärtäminen on loppujen lopuksi suhteellisen ra-

tionaalista ja suoraviivaista, eikä Venäjää tulisi mystifioida joksikin vaikeasti ta-

juttavaksi ilmiöksi, jota ei voi ymmärtää ilman syvällistä venäläisen sielun tarkas-

telua. Se on maa muiden joukossa, jolla on vain tietty perintötaakka, joka näkyy 

talouden dynamiikassa. (Ollus 2008, 13) 
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Venäjän taloudessa on Olluksen (2008) mukaan havaittavissa viisi erityistä haas-

tetta, jotka on hyvä tunnistaa ja tiedostaa ymmärtääkseen venäläisen kapitalismin 

toimintatavan. Ensimmäisenä on Venäjän maantiede: maa esimerkiksi jakautuu 

yhteentoista aikavyöhykkeeseen. Venäjä on ilmastonsa puolesta myös maailman 

kylmimpiä valtioita ja suuret lämpötilanvaihtelut asettavat omat haasteensa infra-

struktuurille ja yhteiskunnalle. Toinen haaste on raskas historiallinen taakka, joka 

luo omat rajoitteensa taloudelle. Kolmantena tiedostettavana asiana Ollus (2008) 

mainitsee Venäjän luonnonvaratalouden. Venäjä saa noin kaksi kolmasosaa kai-

kista vientituloistaan ja puolet budjettituloistaan öljyn ja kaasun tuotannosta ja 

viennistä eli toimii voimakkaasti luonnonvarojensa armoilla. Neljäs haaste on 

taloutta leimaava inertia, eli taipumus vastustaa muutosta, joka seuraa osittain 

edellä mainituista asioista. Viidentenä haasteena on maan eristäytyneisyys muusta 

maailmantaloudesta huolimatta maan keskeisestä maantieteellisestä sijainnista. 

(Ollus 2008, 13, 15, 21) Tässä suhteessa tilanne on kuitenkin hieman muuttunut 

Venäjän liityttyä Maailman kauppajärjestöön, WTO:hon.   

 

Haasteita aiheuttavat myös erilaiset toimintatavat ja erilainen yrityskulttuuri, joi-

hin suomalaisella yrityksellä ei välttämättä löydy valmiita toimintamalleja ennen 

tarvittavaa tietoa ja osaamista. Seuraavaksi käsitellään Venäjän toimintatapoihin 

liittyviä haasteita tai poikkeavia käytäntöjä, jotka ovat koottu SVKK:n Venäjän 

liiketoiminnan perusoppaista (2002, 2009) sekä Lehdon ja Salmen (2007) Venäjän 

kaupan oppaasta ja niitä tarkastellaan kulttuurin ja tapojen, kielen, byrokratian ja 

lainsäädännön, tullin ja sertifioinnin, korruption sekä muutoksen ilmapiirin osalta.  

 

Kulttuuri ja tavat 

Kulttuurin ymmärtäminen Venäjän liiketoiminnassa kuten luonnollisesti kaikessa 

kansainvälisessä liiketoiminnassa on tärkeää vakaan yhteistyön ja liikesuhteiden 

rakentamiseksi sekä kaupanteon mahdollistamiseksi. Venäjän valtava pinta-ala 

pitää sisällään monia erilaisia kulttuurisia ryhmittymiä, mutta kansallisella tasolla 

on havaittavissa tiettyjä yhdistäviä kulttuurisia ominaisuuksia, jotka on syytä tie-

dostaa Venäjän kanssa liiketoimintaa harjoitettaessa.  
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Neuvostoliiton vaikutus näkyy edelleen venäläisessä liiketoiminta- ja yrityskult-

tuurissa. Venäjän imperiumin aikaiset tehtaat, yritykset ja kauppiassuvut ovat ra-

kentaneet pohjan venäläisen yrityskulttuurin erityispiirteille. (Tiri 2009, 97-98) 

Venäjän yrityskulttuuria tarkasteltaessa on pidettävä erillään valtion yritykset ja 

yksityistämisen kautta syntyneet lukuisat pienet ja keskisuuret yritykset. Molem-

missa yrityskulttuuri on kirjavaa ja on edelleen jonkinasteisen kehityksen alaisena. 

(Azeem 2002, 85) 

 

Venäjällä perhe on yleisesti erittäin keskeisessä asemassa verrattuna Suomen vah-

vasti työtä arvostavaan kulttuuriin (Tiri 2009, 96). Muutoinkin henkilökohtaisten 

suhteiden merkitys Venäjällä niin yksityiselämässä kuin liiketoiminnassa on suuri. 

Ne luovat perustan sille, että työasiat ja ongelmat voidaan ratkaista epävirallisella 

tavalla aiempiin kanssakäynteihin perustuen. Venäjällä menestyksellinen liike-

toiminta perustuu suurelta osin yhteistoimintaverkostoon, jossa liikemiehet osta-

vat tai myyvät palveluksia. Liikesuhteet perustuvat henkilökohtaiseen luottamuk-

seen johtuen pääasiassa lainsäädännön epämääräisyyksistä, jatkuvista muutoksista 

ja niiden tulkinnan vaikeudesta. (Azeem 2002, 87-88) Henkilökohtainen myynti-

työ on Venäjällä avainasemassa ja samoin sitä sivuavat näyttelyt, joita Venäjän 

liiketoimintaa harjoittavien yritysten kannattaakin hyödyntää monipuolisesti (Tiri 

2009, 133). 

 

Kieli 

Venäjän kieli asettaa monesti haasteita suomalaisille yrityksille Venäjän liiketoi-

minnassa. Pääosin Venäjän kaupassa pärjää englannin kielellä erityisesti suur-

kaupungeissa ja palvelu- sekä tuotealoilla. Venäjän kielellä kommunikointi tuo 

kuitenkin varmimman lopputuloksen ja ongelmatilanteissa perusteellinen selvit-

täminen englannin kielellä tuottaa hankaluuksia. Teknisistä ja juridisista asioista 

neuvoteltaessa venäläisten englanninkielentaito on usein hyvin rajallinen. Monet 

Venäjällä toimivat yritykset pitävätkin venäjänkielentaitoa ensiarvoisen tärkeänä. 

Yhteinen kieli parantaa kommunikointia, antaa siihen syvyyttä ja vakuuttavuutta 

sekä luo luottamukselliset olosuhteet.  (Tiri 2009. 86) 
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Byrokratia ja lainsäädäntö 

Ongelmana Venäjällä ei ole lainsäädännön riittämättömyys, vaan pikemminkin 

sen liiallinen määrä. Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen Venäjä pyrki nopeaan 

tahtiin tavoittelemaan länsimaalaisten kauppakumppaneiden kanssa samaa lain-

säädännöllistä tasoa, jolloin ristiriitaiselta lainsäädännöltä ei voitu välttyä. Venä-

jällä on mahdollista löytää samasta asiasta täysin päinvastaiseen lopputulokseen 

johtavat lait, jotka voivat olla kaikilta osin voimassa olevaa oikeutta. Lain seka-

vuutta lisää myös Venäjän poliittinen tilanne ja kaksitahoinen lainsäädäntöjärjes-

telmä sekä perustuslakituomioistuin, jolla on oikeus päätöksillään kumota Venä-

jän perustuslain vastainen lainsäädäntö. Menestyäkseen Venäjällä yrityksen on 

toimittava lakien ja asetusten rajoilla, ja Venäjän lainsäädäntö tarjoaakin tulkin-

nanvaraa, jota erityisesti pienimmissä yrityksissä hyödynnetään ahkerasti (Azeem 

2002, 84, 102-103).  

 

Suurin osa Venäjän liiketoimintaa harjoittavista suomalaisyrityksistä pitää byro-

kratian luomaa epävakautta suurena haittana Venäjän liiketoiminnassa (esim. Ol-

lus 2008, 27; SVKK 2013). Raskas byrokratia ei pelkästään hankaloita Venäjän 

liiketoimintaa, mutta luo edellytyksiä myös korruptiolle. Monet yritykset maksa-

vat lahjuksia viranomaisille välttyäkseen aikaa ja rahaa vieviltä tarkastuksilta. 

Toisaalta byrokratia vähentää osaltaan myös venäläisten halukkuutta ryhtyä yrittä-

jiksi. Kansainvälisen yrittäjyystutkimuksen mukaan raskas byrokratia on yhdessä 

rahoituksen saannin kanssa yritystoiminnan suurimpia esteitä Venäjällä. (Suomen 

Pankki 2013) 

 

Tulli ja sertifiointi 

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin vuoittain tekemien Venäjän kaupan baro-

metrien mukaan yritykset kokevat tullauksen ja sertifioinnin yleisesti haasteelli-

simmaksi Venäjän liiketoiminnassa. Vietäessä tavaraa Suomesta Venäjälle yrityk-

sen on selvitettävä etukäteen, mitä asiakirjoja vientitullauksessa tarvitaan, miten 

tullimuodollisuudet tulee hoitaa Suomen puolella sekä miksi ja milloin ostaja tar-

vitsee tiettyjä asiakirjoja tai lisäselvityksiä viejäyritykseltä ja minkälainen tullaus-

prosessi Venäjän puolella on. Tullauskäytännöt poikkeavat jo siitä syystä, että 



39 

tavaraa viedään EU:n ulkopuolelle. Tullausprosessi on viime vuosina vakiintunut, 

mutta lainsäädännöstä huolimatta venäläiset tullivirkailijat saattavat tulkita pykä-

liä omalla tavallaan ja esittää joskus jopa käsittämättömiä vaatimuksia tuonnin 

yhteydessä. Vaatimukset saattavat myös vaihdella tullitoimipaikoittain, minkä 

vuoksi toimenpiteet ja vaatimukset on syytä selvittää toimipaikkakohtaisesti. (Tiri 

2009, 162) Tullien lisäksi Venäjällä on varsin tiukka sertifiointijärjestelmä, joka 

rajoittaa ulkomaalaisten yritysten tuontia Venäjälle. (Ollus 2008, 34) 

 

Korruptio  

Olluksen (2008, 27) mukaan korruptio ei ole merkittävästi vähentynyt Venäjällä. 

2000-luvulla arkipäiväinen korruptio on vähentynyt hieman, mutta poliittinen kor-

ruptio on esimerkiksi kasvanut. Vuonna 2012 Venäjä listattiin Transparency In-

ternationalin korruptioindeksissä sijalle 133. yhteensä 176 maan joukosta (Trans-

parency International 2012). Korruptio ei ainoastaan lisää politiikan epävarmuutta, 

vaan lisää myös liiketoiminnan riskejä. Se heikentää oikeusvaltioperiaatteiden 

toteutumista ja lainsäädännön tehokkuutta, sekä lisää yksittäisen yrityksen epä-

varmuutta ja heikentää luottamusta yhteiskunnan normeja kohtaan. Eri viranomai-

set ja virastot rahastavat vaikeuttamalla eri lupien myöntämistä, ja ostamalla hal-

linnon koneistoa, niin sanottua administratiivista resurssia, kilpaileva yritys voi 

vaikeuttaa toisen yrityksen liiketoimintaedellytyksiä Venäjällä. Korruption talout-

ta voimakkaasti haittaavista piirteistä huolimatta sen kitkeminen on kuitenkin 

hankalaa, eikä esimerkkejä tietoisesta politiikan avulla poistetusta korruptiosta 

juuri ole. (Ollus 2008, 27) 

 

Muutoksen ilmapiiri  

Venäjällä toimiessaan yritys kohtaa jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön, 

joskin nykypäivän Venäjällä hallitsee pyrkimys vakauteen. Yritystoiminnan on-

nistumisen ensisijaisia edellytyksiä onkin kyetä erottamaan kehityksen valtavir-

roista päivittäin muutoksen alla olevat asiat. Kuvassa 6 erotellaan kolme muutos-

ten eri ajanjaksojen aspektia, jotka ovat päivittäin, hitaasti ja lähes kokonaan 

muuttumattomat tekijät. Lähes kokonaan muuttumattomia tekijöitä ovat sellaiset 

makrotekijät, jotka liittyvät esimerkiksi maantieteellisyyteen tai kansallisuuksiin 
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ja ovat sitä kautta takertuneet ihmisten mieliin uskonnon, uskomusten ja tapojen 

muodossa. Hitaasti muuttuvia ovat sellaiset yhteiskunnallisesti merkittävät tekijät, 

jotka vaativat poliittisia päätöksiä, uusia instituutioita tai uusia käyttäytymismalle-

ja. Näihin kahteen tasoon yrityksellä ei ole vaikutusvaltaa ja niiden tunnistaminen 

ja niihin sopeutuminen asettavat haasteita yritysjohdolle. Omaan mikroympäris-

töönsä yritys sen sijaan voi vaikuttaa taloudellisin, psykologisin ja juridisin kei-

noin. (Lehto & Salmi 2007, 13-14) 

 
Kuva 6 Venäjän markkinoiden muutosten aika-aspektit (Lehto & Salmi 2007, 14) 
 

4.4 Venäjä-osaaminen 

Venäjän-kaupassa on monia sellaisia piirteitä, jotka erottavat sen Suomen muista, 

länsimaalaisista kauppakumppaneista (Lehto & Salmi 2007). Venäjällä on erityi-

nen suurvalta-asema, mikä erottaa sen eurooppalaisesta kapitalismista. Maassa on 

myös heikko lainsäädäntö sekä investointisuoja, ja korruptio haittaa liiketoimintaa. 

Tarvitaan siis erityistä Venäjän ymmärrystä ja osaamista, jotta sen tarjoama po-

tentiaali voidaan hyödyntää. (Ollus 2008, 10, 96) Käsitteenä Venäjä-osaaminen on 

vakiintunut kielenkäyttöön 90-luvun puolivälissä Neuvostoliiton kaaduttua (Kais-

to 2009, 20). Yrityspuolella osaamisen tarve ilmeni Neuvostoliiton kaaduttua, kun 

Suomen erityisasema clearing-kaupan ajalta päättyi ja Venäjän kauppa aukesi 

myös muille länsimaalaisille yrityksille. Uusi kilpailuasetelma vaati suomalaisilta 

yrityksiltä suurempaa panostusta. Nykyäänkin Venäjän kaupassa voidaan katsoa 

olevan sellaisia piirteitä, jotka vaativat erityistä Venäjä-osaamista. (Mikkola et al. 

2009, 3, 7) 
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Lehto & Salmi (2007, 5) korostavat Venäjän-kaupan oppaassaan Venäjän liike-

toimintaoperaatioihin tarvittavan kattavasti tietoa, taitoa sekä osaamista. Vaadi-

taan informaatiota esimerkiksi kulttuurista, markkinaympäristöstä, rajan ylityk-

seen liittyvästä tullaamisesta ja lainsäädännöstä, sekä muista tavaran toimittami-

seen liittyvistä seikoista. Taitoina voidaan pitää esimerkiksi kykyä laatia tarvitta-

via sopimuksia ja asiakirjoja siten, että lakien, määräysten ja tullivirkailijoiden 

kehittämät vaatimukset tulevat täytetyiksi. Taidot kuitenkin kehittyvät vain koke-

muksen ja harjoittelun kautta. (Lehto & Salmi 2007, 5). Venäjä-osaaminen puo-

lestaan on hieman laajempi käsite ja sille on useampia eri määritelmiä erilaisista 

näkökulmista. Yleisesti osaamisen käsite on sidoksissa 90-luvun tietoyhteiskunta-

ajatteluun, jossa tieto, osaaminen ja teknologia ovat keskeisessä asemassa ja ne 

alettiin nähdä strategisina voimavaroina (Kaisto 2009, 20). 

 

Mustajoen (2007) mukaan Venäjä-osaamiseen liittyy vahvasti venäjän kielen 

osaaminen, yliopistojen Venäjän kulttuurin ja kirjallisuuden opintojen tarjonta 

sekä muu yliopistollinen osaaminen ja tutkimus. Hän määrittää Venäjä-osaamisen 

tietovarannoksi, joka syntyy Venäjään maana, valtiona, yhteiskuntana, kulttuurina 

tai kielenä kohdistuvasta tutkimuksesta ja siihen perustuvasta koulutuksesta. 

Muissa määritelmissä Venäjä-osaamista lähestytään enemmän yritysmaailman 

näkökulmasta. Olluksen (2008, 96) Elinkeinoelämän valtuuskunnalle tekemässä 

selvityksessä Venäjä-osaamisen määritellään perustuvan kykyyn ymmärtää ja 

ennakoida Venäjän kehitystä ja sen vaikutusta Suomeen. Olluksen (2008) mukaan 

osaaminen lähtee asenteesta ja muodostuu kahdesta komponentista: ymmärtämi-

sestä ja aktiivisuudesta. Suomalaisen Venäjä-osaamisen ydin ei ole syvällinen 

tietämys, vaan yhteiskunnan tasolla Venäjän ymmärtäminen, mikä saavutetaan 

vain ennakkoluuloja karsimalla ja halulla toimia Venäjän kanssa (Ollus 2008, 96). 

Aktiivisuuden Ollus (2008, 99) puolestaan määrittelee kykynä ja uskalluksena 

toimia Venäjän ja venäläisten kanssa.  

 

Useissa määritelmissä korostetaan venäjän kielen merkitystä osana Venäjä-

osaamista, mutta painotetaan kuitenkin, että se ei ole välttämätön edellytys Venä-

jä-yhteistyölle (esim. Ollus 2008; Mikkola et al. 2009). Englannin kielen käyttö 
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venäläisessä yrityskulttuurissa on lisääntynyt voimakkaasti uuden sukupolven 

koulutettujen kielitaitoisten johtajien ja Venäjälle etabloituneiden länsimaisten 

yritysten ansiosta. Siitä huolimatta venäjän kielen osaamista pidetään edelleen 

tärkeänä Suomen yritysmaailmassa. Julkisen sektorin rooli on kuitenkin vielä lii-

ketoiminnassa keskeinen ja viranomaissuhteiden ylläpidossa venäjän kielen 

osaaminen on välttämätöntä. (Mikkola et al. 2009, 7) Kieliosaamisen lisäksi Ve-

näjän liiketoiminta edellyttää laajaa Venäjä-toimintojen osaamista. Niihin voidaan 

laskea kuuluvaksi esimerkiksi rahoitus, lakiasiat, logistiikka, riskienhallinta, mai-

nonta ja yhteiskuntasuhteet. (Mustajoki 2007, 21-22) 
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5 TUTKIMUSMETODOLOGIA 

Tässä luvussa kuvaillaan tutkimuksen metodologiaa ja pyritään mahdollisimman 

yksityiskohtaiseen tutkimuksen kuvaukseen, jotta lukija voi saada ymmärryksen 

tutkimuksen kulusta ja käytetyistä metodeista. Ensin luonnehditaan tutkimuksen 

strategiaa sekä hyödynnettyjä metodeita ja toteutetaan tarkka tutkimusprosessin 

kuvaus. Erityisesti aineistonkeruu on pyritty kuvaamaan mahdollisimman spesifis-

ti. Lopuksi arvioidaan myös työn reliabiliteettia ja validiteettia.  

 

5.1 Tapaustutkimus tutkimusstrategiana 

Tämän työn tarkoitus on kartoittaa päijäthämäläisten yritysten tieto- ja osaamis-

tarpeita Venäjän liiketoiminnassa. Lähtökohtaisesti kartoittavan luonteensa vuoksi 

tapaustutkimus on soveltuvin valinta työn tutkimusstrategiaksi (Hirsjärvi, Remes 

ja Sajavaara 2008, 134). Yinin (2009, 18) mukaan tapaustutkimus on empiiristä 

tutkimusta, joka tutkii syvällisesti senhetkistä ilmiötä tietyssä ympäristössä. Oleel-

lista tässä määritelmässä on, että tutkimus kohdistuu nykyhetkeen ja tapahtuu to-

dellisessa tilanteessa, jota tutkija ei voi keinotekoisesti järjestää esimerkiksi ko-

keelliseksi asetelmaksi (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1994, 11). Mac-

Donaldin ja Walkerin (1975) mukaan tapaustutkimus on toiminnassa olevan tapa-

uksen tutkimista. Monissa tapaustutkimuksen määritelmissä painotetaan myös sitä, 

että tapaus on tietty rajallinen kokonaisuus (Syrjälä et al. 1994, 11). 

 

Tapaustutkimus käsitetään usein laadullisena tutkimusmenetelmänä. Huolimatta 

sen laadullisesta luonteesta, määrällistä dataa voidaan myös hyödyntää tapauksen 

tutkimisessa. Sen vuoksi tapaustutkimus voidaan ymmärtää myös tutkimuksen 

lähestymistapana tai strategiana ennemmin kuin metodina. Myös tapaustutkimuk-

sen aineiston analyysiin käytetyt metodit vaihtelevat merkittävästi riippuen tutki-

muksen tarkoituksesta ja tavoitteista sekä tutkimuskysymyksistä. (Eriksson & 

Kovalainen 2008) Saarela-Kinnunen & Eskonen (2001) ymmärtävät tapaustutki-

muksen artikkelissaan samoin ja toteavat, että tapaustutkimus ei ole menetelmä, 

vaan lähestymistapa ja näkökulma todellisuuden tutkimiseen. Se tavoittelee koko-

naisvaltaista ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä toisin kuin staattinen, yhteen tie-
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donhankintamenetelmään perustuva pysäytyskuva tutkittavana olevan ilmiön jos-

takin osa-alueesta. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 168)  

 

Tässä tutkimuksessa tapaustutkimus nähdään yhtälailla tutkimuksen lähestymista-

pana tai strategiana, jossa tutkimusmenetelminä hyödynnetään sekä kvalitatiivisia 

että kvantitatiivisia metodeja. Tutkimuksella pyritään kokonaisvaltaisuuteen, joten 

spesifimpi luonnehdinta tutkimusstrategiasta lienee holistinen tapaustutkimus, 

jossa Yinin (2009, 50) jaottelun mukaan halutaan tutkia esimerkiksi ilmiön glo-

baalia luonnetta.  

 

Tapaustutkimuksessa tutkittavan kohteen luonne on vaihteleva; kohteena voi olla 

yksittäinen ihminen, organisaatio, kaupunki tai esimerkiksi jokin ihmisryhmä.  

Tapaustutkimus nähdään usein esimerkkinä laajemmasta ilmiöstä, osana suurem-

paa asetelmaa, joka koostuu samankaltaisista esimerkeistä (Feagin, Orum & Sjo-

berg 1991, 2) Tapaustutkimuksen tavoitteet ja toteutus vaihtelevat luonnollisesti, 

mutta yhteistä on kuitenkin monipuolisilla ja monilla eri tavoilla hankittujen tieto-

jen koonti tutkittavasta tapauksesta (Syrjälä et al. 1994, 10) Myös Yin (2009, 18) 

painottaa, että tapaustutkimukselle on tyypillistä aineiston monipuolisuus ja se, 

että sitä kerätään useista eri lähteistä.  

 

Tämän tutkimuksen kohteena on Päijät-Häme ja siellä Venäjän liiketoimintaa 

suunnittelevat tai harjoittavat yritykset. Kohteen voidaan tietyiltä osin nähdä edus-

tavan muita samankaltaisia esimerkkejä eli tässä tapauksessa muita maakuntia ja 

niiden yritysten tieto- ja osaamistarpeita, mutta työssä pyritään hahmottamaan 

myös Päijät-Hämeen erityispiirteet ja asema suhteessa Venäjään ja siihen liitty-

vään liiketoimintaan. Työssä hyödynnetään menetelmätriangulaatiota eli tutki-

muskohdetta tutkitaan useilla eri aineistonhankinta- ja tutkimusmenetelmillä, jotta 

siitä voidaan saada riittävän kattava kuva. Käytössä ovat sekä kvalitatiiviset että 

kvantitatiiviset aineistonkeruu- ja analysointimenetelmät. Aineisto kerätään haas-

tatteluilla ja kyselyillä, joista haastattelut käsitellään teemoittelulla sekä tyypitte-

lyllä ja kysely perinteisin kvantitatiivisin analysointimenetelmin hyödyntäen tilas-

tollista analyysiohjelmaa, SPSS:ää sekä Exceliä.  
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Tapaustutkimus mahdollistaa myös induktiivisen päättelyn. Tutkimuksen alussa 

tutkijalla on lähtöoletuksia tutkittavasta aiheesta tai tietty esiymmärrys, mutta nä-

mä saattavat muuttua tutkimuksen edetessä. Tutkimusaineiston tarkastelu tuo esiin 

uusia hypoteeseja, käsitteitä ja tapausta kuvaavia yleistyksiä. Tutkimusprosessissa 

voi löytyä arvaamattomia yhteyksiä, uusia käsitteitä tai syvempää todellisuuden 

ymmärtämistä tutkimusaineiston kautta. (Syrjälä et al. 1994, 16)  

 

Tämän diplomityön tutkimus on luonteeltaan deduktiivista, mutta aineistoille an-

netaan mahdollisuus myös induktioon, eli sellaisten näkökulmien tai asioiden il-

menemiseen, joita ei ole esitetty aiemmassa kirjallisuusosuudessa. Tämä voidaan 

mahdollistaa myös hyödyntämällä sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista mene-

telmää. Alussa selvitetään laadullisin menetelmin teorian tueksi käsitteitä, yritys-

ten erilaisia tieto- ja osaamistarpeita, jotka auttavat operationalisoimaan tutkimuk-

sen määrällisen osuuden käsitteitä eli saattamaan ne mitattavaan muotoon.  

 

5.2 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen aineistonkeruu perustui tapaustutkimukselle tyypillisesti menetel-

mätriangulaatioon eli aineisto hankittiin sekä kvalitatiivisiin menetelmiin kuulu-

villa haastatteluilla että kvantitatiivisiin menetelmiin lukeutuvalla kyselyllä. Tä-

hän päädyttiin siksi, että yritysten Venäjä-osaamista sekä tieto- ja osaamistarpeita 

voitiin siten kartoittaa mahdollisimman kattavasti ja erilaiset näkökulmat huomi-

oon ottaen. Kvantitatiivisella tutkimuksella voidaan selvittää esimerkiksi esiinty-

mistiheyttä ja kvalitatiivisella käyttäytymisen merkitystä ja sen konseptia (Hirs-

järvi & Hurme 2010, 27). Eri luontoisella aineistolla voitiin pyrkiä alueen Venä-

jän liiketoimintaa suunnittelevien ja harjoittavien yritysten Venäjän liiketoiminto-

jen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja tieto- ja osaamistarpeiden kuvaamiseen.  

 

Haastattelut toteutettiin ennen kyselyä ja niistä saatiin myös tukea kyselyn laadin-

taan, kun yritysten ajatusmaailmaa ja yleisiä asenteita saatiin hahmotettua käytän-

nössä teoriatiedon ja aiemman tutkimustiedon lisäksi. Menetelmien yhdistäminen 

toteutetaan siten, että kvalitatiivisesti kerätty aineisto analysoidaan kvalitatiivisesti 

ja kvantitatiivisesti kerätty aineisto kvantitatiivisesti ja tulokset sekä analyysit 
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yhdistetään johtopäätöksissä. Näin menetelmät täydentävät toisiaan (Hirsjärvi & 

Hurme 2010, 29). 

 

5.2.1 Haastattelut 

Tutkimuksen ensimmäisessä aineistonkeruuvaiheessa haastateltiin neljää yritystä, 

joilla on jo tällä hetkellä Venäjään liittyvää liiketoimintaa. Haastattelut ja kysely 

nähtiin tutkimuksessa toisiaan täydentävinä suuntauksina siten, että haastatteluai-

neistoa pidettiin kyselyn esikokeena. Siten voitiin taata, että aiotut mitattavat sei-

kat ovat tarkoituksenmukaisia tutkimuksen ongelmien kannalta ja mielekkäitä 

tutkimushenkilöille (Hirsjärvi et al. 2008, 132). Haastattelut toteutettiin puoli-

strukturoituna eli valmis teemallinen haastattelurunko (liite 1) oli olemassa, mutta 

tarvittaessa esitettiin lisäkysymyksiä ja kysymysjärjestys saattoi vaihdella. Puoli-

strukturoiduille menetelmille on ominaista, että jokin haastattelun näkökohta on 

lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia (Hirsjärvi & Hurme 2010, 47). Näin haastattelu 

voitiin loogisesti ja haastateltaville miellyttävällä tavalla viedä läpi. Yrityksille 

myös painotettiin, että he saavat vapaasti kertoa kysymysaiheista ja tavoitteena oli 

saada yritykset puhumaan Venäjän liiketoiminnoistaan mahdollisimman kattavasti.   

 

Haastattelurunko koostui viidestä eri teema-alueesta, joista jokaiseen kuului noin 

5-7 kysymystä.  Luodut teemat olivat: perustiedot yrityksistä, Venäjän liiketoi-

minta, yrityksen omat osaamisvalmiudet Venäjän liiketoiminnassa, ulkopuolinen 

osaamistarve sekä Venäjän liiketoimintaan liittyvä koulutus. Näiden lisäksi haas-

tateltavilta kysyttiin tarvittaessa tarkentavia lisäkysymyksiä, jotta aiheesta saatai-

siin mahdollisimman kattava näkemys. Kysymysmäärä oli melko suuri sen vuoksi, 

että kysymysten koettiin olevan melko tarkkoja ja näin voitiin varmistaa haluttu-

jen asioiden esiintyminen haastattelussa. Haastattelutilanteen kestossa tähdättiin 

yhteen tuntiin, mikä keskimäärin toteutuikin jokaisessa yrityksessä. Haastattelut 

toteutettiin yritysten toimipisteissä Lahdessa, Hollolassa ja Nastolassa.  

 

Haastattelut litteroitiin pian haastattelutilanteiden jälkeen. Koska haastattelut toi-

mivat myös kyselyn esiaineistona, niiden analysointi aloitettiin osittain heti, kun 

aineisto oli saatettu tekstimuotoon. Lopullinen haastatteluaineiston analyysi tapah-
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tui kuitenkin vasta, kun myös kyselyaineisto oli saatu kerättyä. Teemoitetun haas-

tattelurungon vuoksi aineisto oli valmiiksi jakautunut haluttuihin teemoihin, mutta 

tiettyyn teemaan kuuluvia asioita saattoi tulla esille eri kysymysvaiheissa. Tämän 

vuoksi aineiston käsittely aloitettiin teemoittelulla, jonka avulla Eskolan ja Suo-

rannan (2000, 174) mukaan aineistosta voidaan vertailla tutkimusongelmaa valai-

sevien teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa. Teemoittelu yksinään on 

kuitenkin hyvin yksinkertainen analyysimenetelmä, joten sen rinnalle aineisto 

ryhmiteltiin tyypeiksi etsimällä samankaltaisuuksia. Tyypittelyllä tarkoitetaan 

aineiston ryhmittelyä tyypeiksi, selviksi ryhmiksi samankaltaisia tarinoita (Eskola 

& Suoranta 2000, 181).  

 

5.2.2 Kysely 

Kysely laadittiin tehtyihin haastatteluihin perustuen. Haastatteluissa saatiin kartoi-

tettua yritysnäkökulmasta Venäjän liiketoiminnassa ilmeneviä haasteita, sisäistä 

osaamista sekä tarvetta ulkopuoliselle tiedolle ja osaamiselle. Haastatteluissa käy-

tetyt teemat tuotiin mukaan myös kyselyyn ja niiden ympärille rakennettiin kyse-

lylomakkeeseen sopivat kysymykset. Vastausvaihtoehdoissa hyödynnettiin haas-

tatteluissa saatuja vastauksia ja rakenne eteni loogiseksi havaitun haastattelurun-

gon teemojen mukaisesti. Kysely alkoi yrityksen perustietojen kartoituksella, josta 

siirryttiin yritysten Venäjän liiketoimintoihin. Tässä kohtaa voitiin myös karsia 

kyselystä sellaiset yritykset, joilla ei ollut aikeita tai kiinnostusta Venäjän liike-

toiminnan aloittamiselle. Tämän jälkeen Venäjän liiketoimintaa harjoittavilta tai 

siitä kiinnostuneilta yrityksiltä selvitettiin mahdollisia haasteita, sisäistä osaamista 

sekä tieto- ja tukitarpeita Venäjän liiketoiminnassa. 

 

Kyselylomakkeessa (liite 2) käytettiin erilaisia kysymystyyppejä. Aihetta kartoi-

tettiin monivalintakysymyksillä sekä erityisesti tieto-, osaamis- ja koulutustarpeita 

selvitettiin Likertin asteikolla, jotta niiden merkittävyydestä saataisiin enemmän 

informaatiota. Näissä vastaajia pyydettiin arvioimaan jotakin tiettyä teemaa esi-

merkiksi asteikolla 1: ei lainkaan tärkeää, 2: vähän tärkeää, 3: jonkin verran tärke-

ää, 4: tärkeää, 5: erittäin tärkeää tai 6: en osaa sanoa. Kyselylomake pyrittiin pi-

tämään selkeänä, yksinkertaisena ja suhteellisen helposti täytettävänä kuitenkin 
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siten, että haluttu informaatio saataisiin tarpeeksi selkeästi ja kattavasti esille. Ky-

symykset olivat pääasiassa strukturoituja, mutta useisiin kohtiin lisättiin 

avoin ”muu, mikä” -kohta, joissa vastaajalla oli mahdollisuus tuoda esille myös 

kyselyyn sisältymättömiä asioita. Kyselyn loppuun jätettiin myös tilaa avoimelle 

kommentoinnille.  

 

Kyselylomake tehtiin Webropol -ohjelmalla sähköiseen muotoon. Kysely esites-

tattiin viidellä eri henkilöllä, jotka tekivät kyselyn useaan otteeseen erilaisilla vas-

tausvaihtoehdoilla. Testauksessa huomioitiin kyselyn tekninen toimivuus, ulkoasu 

ja siisteys sekä tarkastettiin kieliopilliset seikat kuntoon. Testauksessa esille tul-

leet virheet korjattiin ja ulkoasu hiottiin lopulliseen muotoonsa.  

 

Kyselyn perusjoukko on päijäthämäläiset Venäjän liiketoimintaa harjoittavat ja 

suunnittelevat yritykset. Tällaista suoranaista yritysrekisteriä ei ollut mahdollista 

saada, joten kysely lähetettiin laajemmalle joukolle, josta otokseen valikoituvat 

perusjoukon kriteerit täyttävät yritykset. Kyselyn linkki lähetettiin Hämeen Venä-

jän kaupan killan kautta saatekirjeen kanssa (liite 2) heidän jäsenyrityksilleen. 

Linkki liitettiin myös Päijät-Hämeen Yrittäjien kansainvälisyyttä käsittelevään 

uutiskirjeeseen. Hämeen Venäjän-kaupan killan kautta kysely lähetettiin 510 yri-

tykselle ja Päijät-Hämeen yrittäjien kautta noin 3000 yritykselle. Näin ollen osa 

yrityksistä tavoitettiin kahden kanavan kautta, millä pyrittiin lisäämään kyselyn 

näkyvyyttä ja vastausaktiivisuutta.  

 

Yrityksille annettiin vastausaikaa kaksi viikkoa ja muutama päivä ennen kyselyn 

sulkemista heille lähetettiin muistutuskirje, jolla saatiin kaksikymmentä vastausta 

lisää. Kysely suljettiin 28.3.2013 ja vastauksia saatiin lopulta 64, mikä näin ollen 

jäi tutkimuksen otokseksi. Tiedot tallennettiin Excel -tiedostoina kahteen eri muo-

toon, jotta voitiin mahdollistaa tulosten alustava tarkastelu Excelissä ja toisaalta 

tietojen helppo siirto SPSS -ohjelmaan. Aineiston käsittely toteutettiin sekä Exce-

lillä että SPSS -ohjelmalla. Otoskoon ollessa melko pieni, varsinaisia tilastollisen 

analyysin menetelmiä ei hyödynnetty.  
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Aineiston käsittely ja analysointi aloitettiin aineistoon tutustumisella, tulosten 

läpikäynnillä ja vastausten tarkastelulla. Perustarkastelun jälkeen aineisto esikäsi-

teltiin muodostamalla SPSS -ohjelmassa frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä 

tarkastelemalla joitakin tilastollisia tunnuslukuja kuten keskiarvoja ja keskihajon-

toja. Likertin asteikollisia kysymyksiä käsitellessä huomioitiin, että Likertin as-

teikko täyttää hyvin järjestysasteikon kriteerit, mutta siihen on olemassa vähän 

tilastollisia menetelmiä (Vehkalahti 2008, 35). Sen vuoksi tutkimuksessa tilastol-

linen analyysi tehtiin Likertin asteikollisille kysymyksille kuin kyseessä olisi vä-

liasteikko. Näin ollen Likertin asteikosta voitiin ottaa keskiarvoja ja hajontoja. 

Aineiston ulkopuolelle jätettiin ”en osaa sanoa/ei koske meitä” -vastaukset, jotta 

niiden vääristävä vaikutus voitaisiin sulkea pois.  

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 

Tutkimuksen luotettavuus on suoraan verrannollinen mittarin luotettavuuteen. 

Luotettavuutta on perinteisesti kuvattu kahdella termillä: reliabiliteetilla ja validi-

teetilla, jotka molemmat tarkoittavat luotettavuutta, mutta reliabiliteetin sisältö 

viittaa tutkimuksen toistettavuuteen. (Metsämuuronen 2006, 56) Toisinaan validi-

teettia kutsutaan pätevyydeksi ja reliabiliteettia joko luotettavuudeksi tai pätevyy-

deksi. Luotettavuus on kuitenkin laajempi käsite kuin pelkkä reliabiliteetti ja tois-

tettavuus puolestaan liian suppea määritelmä reliabiliteetille. (Vehkalahti 2008, 40) 

Reliaabeliutta kuvastaa se, että toistettaessa saman ilmiön tutkimusta saataisiin 

hyvin pitkälle toisiaan muistuttavia vastauksia. Validiteetin keskeinen luotetta-

vuussisältö taas on se, mitataanko sitä, mitä on tarkoitus mitata. (Metsämuuronen 

2006, 56) 

 

Yinin (2009, 101) mukaan tapaustutkimuksen aineistonkeruun vaiheessa on kol-

me periaatetta, joilla voidaan lisätä tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä. Peri-

aatteet ovat monipuolisen tutkimusaineiston hyödyntäminen eli triangulaatio, ta-

paustutkimuksen tietokannan luominen ja sekä todisteketjun (chain of evidence) 

ylläpito. Tässä työssä hyödynnettiin menetelmätriangulaatiota ja aineisto kerättiin 

sekä kvalitatiivisin että kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Tietokannan perus-

tamisella viitataan ulkopuolisten mahdollisuuteen päästä tarkastelemaan alkupe-
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räisiä aineistoja, mutta siihen tässä työssä ei nähty tarvetta. Aineistonkeruussa 

käytetyt lomakkeet liitettiin kuitenkin työn päätteeksi. Todisteketjun ylläpidolla 

tarkoitetaan tarkkaa tutkimusprosessin kuvaamista, jotta ulkopuoliselle lukijalle 

välittyy kirjoittajan tutkimuksessa hyödyntämänsä päättelyn ja tutkimuksen to-

teuttamisen logiikka. Tässä työssä on pyritty noudattamaan hyvin tarkkaa tutki-

musprosessin kuvaamista, jotta lukijalla on mahdollisuus arvioida työn luotetta-

vuutta. Yleisesti ottaen laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pyritäänkin kohen-

tamaan tutkijan tarkalla selostuksella tutkimuksen toteuttamisesta (Hirsjärvi et. al. 

2008, 227).  

 

Kysymys luotettavuudesta rakentuu eri tavalla kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 

tutkimuksen välillä. Kvalitatiivisessa analyysissa tutkijan apuna ovat ainoastaan 

omat tai tutkijakollegan ennakko-oletukset, arkielämän peukalosäännöt ja enem-

män tai vähemmän vahva teoreettinen oppineisuus. Kvalitatiivisessa tutkimukses-

sa aineiston analyysivaihetta ja luotettavuuden arviointia ei myöskään voi erottaa 

toisistaan yhtä jyrkästi kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Laadullisessa tutki-

muksessa arviointi pelkistyy kysymykseksi tutkimusprosessin luotettavuudesta. 

Tämä on selkeä ero kvantitatiiviseen tutkimukseen, jossa luotettavuudesta on pu-

huttu nimenomaan mittauksen luotettavuutena. (Suoranta & Eskola 2000, 208-210) 

Mittaaminen kyselytutkimuksessakaan ei ole niin suoraviivaista kuin ehkä voisi 

kuvitella. Mittauksen luotettavuuteen ja laatuun vaikuttavat sisällölliset, tilastolli-

set, kulttuuriset, kielelliset ja teknisetkin seikat. (Vehkalahti 2008, 40)  

 

Työn empiirinen osuus toteutettiin tutkimuskysymysten teemojen ympärille luotu-

ja teemoja käyttäen ja luokittelu pidettiin mukana koko työn läpi. Näin pystyttiin 

varmistamaan se, että tutkitaan sitä, mitä oli alun perin tarkoituskin. Haastattelui-

den tulosten esittelyssä ja analyysissa esitettiin myös autenttisia otteita tutkimus-

aineistosta, joita voidaan pitää analyysissä tehtyjen päätelmien tukena ja peruste-

luna. Tutkimuksen tuloksia verrattiin myös muihin alueisiin toteutettuihin saman-

kaltaisiin tutkimuksiin ja tuloksissa havaittiin suuria yhteneväisyyksiä. Venäjän 

liiketoiminnan haasteita sekä tieto- ja osaamistarpeita selvittävissä osuuksissa 
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tulokset olivat hyvin samankaltaiset, joten tuloksia voidaan siltä osin pitää hyvin 

luotettavina.  

 

Kyselytutkimuksessa Vallin (2001, 101) mukaan luotettavuutta lisää myös se, että 

kysymykset esitetään jokaiselle koehenkilölle täysin samassa muodossa. Siihen 

eivät pääse vaikuttamaan edes äänenpainot tai tauot sanojen välillä, toisin kuin 

haastattelussa on mahdollista. Kyselytutkimuksessa kaikki ovat siis samassa ase-

massa aineistonkeruuvaiheessa, eikä tutkija voi vaikuttaa enää tilanteessa tulok-

siin. Haastatteluaineistossa tutkijan rooli koettiin kuitenkin tutkimuksen kannalta 

merkittäväksi, jotta yrityksen näkökulmaa voitiin ymmärtää paremmin ja jatkoky-

symyksiä voitiin tarvittaessa esittää. Myös tältä osin triangulaatio vahvistaa tutki-

muksen luotettavuutta. Tutkijan rooli pidettiin kuitenkin hyvin objektiivisena ja 

sitä lisäsi se, että tutkija ei ollut aikaisemmin tavannut ketään haastateltavista.  

 

Toistettaessa työhön toteutettua tutkimusta, tulokset olisivat varmasti hyvin sa-

mankaltaiset erityisesti kyselyn osalta. Haastattelutilanteita puolestaan voidaan 

pitää hyvin ainutlaatuisina tapahtumina, joissa yksilöiden kokemukset voivat olla 

hyvin poikkeavia. Työssä hyödynnettiin ainoastaan neljää haastattelutilannetta, 

joten varsinaista kyllääntymistä aineistolle ei ehtinyt tapahtua. Aineistoa pidet-

tiinkin pääasiassa tukena kyselyn vastausten ymmärtämisessä ja tulkinnassa. Jäl-

leen menetelmätriangulaatiolla on tässä kohtaa luotettavuutta lisäävä vaikutus.   
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA ANALYYSI 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen tulokset ja niiden analyysi. Aineistonkeruu 

toteutettiin haastatteluilla ja kyselyllä ja niiden tulokset esitellään erikseen omina 

kappaleinaan. Haastatteluaineisto käsitellään ja analysoidaan teemoittelun sekä 

tyypittelyn avulla ja kyselyaineisto kvantitatiivisin menetelmin. Tulokset ja niiden 

analyysi esitetään haastattelu- ja kyselyrungoissa hyödynnettyjen teemojen mu-

kaan. Ensin tarkastellaan Päijät-Hämettä liiketoimintaympäristönä ja seudun Ve-

näjän liiketoimintaa. Selvitetään myös alueen yritysten käytössä olevien Venäjän 

liiketoimintaa tukevien tieto- ja osaamisintensiivisten palveluiden tarjontaa.  

 

6.1 Päijät-Hämeen elinkeinorakenne ja Venäjän liiketoiminta 

Päijät-Hämeeseen luetellaan kuuluvaksi 10 kuntaa ja yksi kaupunki, Lahti. Seu-

dun kunnat ovat Hartola, Sysmä, Padasjoki, Heinola, Asikkala, Hämeenkoski, 

Hollola, Nastola, Orimattila ja Kärkölä (kuva 7). Lahti on alueista keskeisin ja 

väkiluvultaan suurin ja sitä asuttaa 103 073 ihmistä (Väestörekisterikeskus 2013), 

mikä on noin puolet maakunnan väestörakenteesta.. Lahti on myös Suomen yh-

deksänneksi suurin kaupunki. Kaikista Päijät-Hämeen työpaikoista noin 60 % 

sijaitsee Lahdessa ja se on maakunnan ylivoimainen työpaikkakeskittymä myös 

toimialoittain tarkasteltuna. Lahti on maakunnan keskusroolinsa mukaisesti kes-

kimääräistä suurempi kaupan, liikenteen, rahoitustoiminnan ja palveluiden työ-

paikkakeskittymä. Kaupungin läheisellä maaseudulla, eli Hollolassa, Heinolassa 

ja Nastolassa teollisuus on maakunnan keskiarvoa korkeampi toimiala. (Päijät-

Hämeen liitto 2013a). Kokonaisuudessaan kauppa ja palveluelinkeinot kattavat 

noin 60 % Lahden alueen kaikista työpaikoista ja teollisuuden osuus on lähes 30 % 

kaikista työpaikoista (Lahti Region 2013). 

  

Lahden seudulla on pitkä historia yrittäjyydessä ja kaupankäynnissä sekä vahvaa 

teollista osaamista. Seudun kasvun ja kehittymisen taustalla ovat perinteiset vah-

vat teolliset toimialat ja klusterit: mekatroniikka-ala, puu- ja huonekaluteollisuus, 

viljaklusteri, hyvinvointisektori sekä kauppa- ja palveluliiketoiminta. Yritysraken-

teen jakauma painottuu voimakkaasti pk-yrityksiin ja alueella on huomattavan 

paljon perheyrityksiä. Useat niistä ovat myös kansainvälistyneitä ja toimivat mer-
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kittävinä työnantajina. Yritysympäristönä Lahti toimii hyvänä alustana logistisen 

sijainnin, vahvojen yritysverkkojen ja kilpailukykyisen kustannustasonsa vuoksi. 

Alueella sijaitsee myös yliopiston ja ammattikorkeakoulun muodostama yliopis-

tokeskus, joka palvelee elinkeinoelämää yliopistollisen tutkimuksen, kehittämisen 

ja koulutuksen avulla. Lahden seudun erityisosaamista on ympäristöliiketoiminta, 

muotoilu, hyvinvointi ja mekatroniikka. (Lahti Region 2013) 

 

 
Kuva 7 Päijät-Hämeen kunnat, vesistöt, taajamarajaukset ja rautatiet. (Päijät-

Hämeen liitto 2013b) 

 

Päijät-Häme on kansainvälisesti laajalle verkottunut eurooppalainen maakunta 

Osana alueen maakuntasuunnitelmaa ja maakuntaohjelmaa on Päijät-Hämeen 
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kansainvälisen toiminnan ohjelma ja alueen strategiset valinnat perustuvat maa-

kunnan kehittyvään asemaan ja kasvavaan rooliin Suomessa ja maailmalla. Yri-

tyksille tarjottavat kansainvälistymispalvelut toteutetaan alueellisena yhteistyönä 

ja osana klustereiden kehittämistoimintaa, jonka perusta on markkina- ja business-

lähtöisyydessä. (Päijät-Häme 2013). Lahden alueen elinkeinostrategiaa toteutetaan 

laajan yhteistyöverkon voimin. Verkosto koostuu alueen kunnista, yrityksistä, 

elinkeinotoimijoista, rahoittajista ja koulutusorganisaatioista sekä niiden kaikkien 

kansallisista ja kansainvälisistä yhteistyökumppaneista. (Lahti Region 2013) 

 

Venäjän nopeasti kasvava kansantalous luo monipuolisia mahdollisuuksia päijät-

hämäläisille toimijoille elinkeinoelämän ja koulutuksen saralle. Venäjän kasvavat 

markkinat ovat houkuttaneet päijäthämäläisiä toimijoita viime vuonna ja toiminta 

on voimistunut runsaasti 1990-luvun laman jälkeen. (Päijät-Hämeen liitto 2013a) 

Päijät-Hämeen Venäjän liiketoimintaa on edesauttanut alueen läpi kulkeva, 1870-

luvulla rakennettu rautatie (kuva 7). Logistiset yhteydet ja sijainti on ollut yksi 

voimakkaimmista Venäjän liiketoiminnan edistäjistä ja mahdollistajista. Edelleen 

logistiset yhteydet luovat Päijät-Hämeelle oleellisen kilpailuedun, joka on seudul-

la sijaitsevien yritysten hyödynnettävissä. Pietarin ja Helsingin välillä liikennöivä 

Allegro-juna on luonut entistä tiiviimmät yhteydet Lahden ja Venäjän välille. 

Muutoinkin Päijät-Hämeen ja erityisesti Lahden sijainti lähellä pääkaupunkiseu-

tua ja sen monipuolisia liikennöintiyhteyksiä on edullinen alueen liiketoiminnalle.  

 

Päijät-Häme on houkutellut luokseen yhä enemmän myös venäläisiä turisteja ja 

niitä ajatellen alueella on myös valtava potentiaali. Päijät-Hämeen attraktiivisuutta 

lisää varmasti kätevät kulkuyhteydet ja monipuolinen palvelutarjonta. Venäläisten 

turistien kannalta Pietarin läheinen sijainti on Lahden alueen matkailussa keskei-

sessä asemassa. Vuonna 2012 Päijät-Hämeessä yöpyi lähes 104 000 ulkomaalaista 

matkailijaa, joista kuitenkin vain pieni osa oli venäläisiä (ESS 2013). Alueen tu-

rismissa on siis yhä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, johon matkailuyritysten 

kannattaa voimakkaasti panostaa.      
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Lahden alueen Kehittämisyhtiö Oy, Lakes, teetti vuonna 2012 markkinapotentiaa-

likartoituksen alueen yrityksille, jolla pyrittiin kartoittamaan yritysten Venäjän 

liiketoimintaa ja asenteita sen kehitykseen. Puhelinhaastatteluihin osallistui 500 

yritystä. Tutkimuksen mukaan kuudella prosentilla Lahden alueen yrityksistä on 

jo kansainvälistä liiketoimintaa ja siitä kiinnostuneita on 4 %. Markkina-alueista 

Venäjä herätti selkeästi eniten kiinnostusta yritysten kansainvälisten liiketoiminto-

jen kohteena. Tutkimukseen osallistuneet yritykset pitivät kansainvälistymis-

panoksia suurelta osin tärkeinä, mutta kokivat oman osaamisensa tason Venäjän 

markkinoihin liittyen heikoksi. (Lakes 2012) 

 

6.2 Päijät-Hämeen Venäjän liiketoimintaa tukevat tieto- ja 

osaamisintensiiviset palvelut  

Päijät-Hämeen Venäjän liiketoimintaa pyritään edistämään tiiviillä yhteistyöllä eri 

Venäjä-toimijoiden kanssa. Eri instituutiot ja organisaatiot muodostavat yhteis-

työn kannan Päijät-Hämeen Venäjän liiketoiminnan edistämisessä ja ne voidaan 

jaotella kuvassa 8 esitetyllä tavalla. Yhteistyömallilla halutaan tarjota yrityksille 

kattavasti eritasoista tukea Venäjän liiketoimintoihin ja näin ollen pyrkiä edistä-

mään koko alueen Venäjän liiketoimintaa ja hyödyntämään tarjolla oleva markki-

napotentiaali.  

 

Kuva 8 Päijät-Hämeen yhteistyömalli Venäjän liiketoiminnassa (Pohjonen 2013) 
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Ladec, joka on entisen Lakesin ja Lahden tiede- ja yrityspuiston yhdistymisen 

tulos, toimii yhteistyöklusterin ytimenä tarjoten monipuolisia palveluita Lahden 

alueen elinkeinoelämän kehittämiseksi. Lahden seudun kehitys Oy, Ladec tarjoaa 

Lahden alueella toimiville yrityksille ja yritysryhmille monipuolisia liiketoimin-

nan kehittämispalveluita kuten kansainvälistymiseen liittyviä palveluita. Palvelui-

den kohderyhmänä ovat erityisesti kansainvälisen kaupan alkuvaiheissa olevat 

sekä uusille markkinoille pyrkivät yritykset. Venäjä kuuluu Ladecin yhdeksi vah-

vaksi osaamisalueeksi. Kansainvälistymisen tukipalveluihin kuuluvat neuvonta 

rahoituksessa, kohdemarkkinoihin liittyvissä asioissa sekä erilaisissa kansainvälis-

tymisen haasteissa. Organisaatio on tarjonnut neuvontapalveluita niin Venäjän-

kauppaa harkitseville tai aloittaville yrityksille kuin markkinoilla jo toimiville 

yrityksille.  

 

Hämeen  Venäjän-kaupan  kilta  koostuu  yli  sadasta  jäsenyrityksestä  ja  sen  tavoit-

teena on edistää jäsenyritystensä Venäjän ja muun idän kauppaa sekä siihen liitty-

vää toimintaa. He esimerkiksi toimivat yrityksille kokemusten ja tiedonvaihdon 

foorumina, järjestävät erilaisia seminaareja ja vastaavia tapahtumia, laativat kan-

nanottoja, hoitavat viranomaisyhteyksiä sekä pyrkivät edistämään Venäjän kaup-

paan liittyvän koulutuksen ja tutkimuksen kehittymistä Hämeessä. Lahti Region 

Oy vastaa alueen imagomarkkinoinnista, matkailun ja asumisen markkinoinnista, 

matkailupalveluiden välittämisestä, uusien tapahtumien hankinnasta sekä matkai-

lun kehittämisestä. Venäjään liittyvän osaamisen ja koulutuksen saralla Lahdessa 

edustavat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopis-

to sekä Lahden ammattikorkeakoulu ja koulutuskeskus Salpaus.  

 

Päijät-Hämeen liiton maakuntasuunnitelmaan ja -ohjelmaan on kirjattu kansainvä-

listymisen tukemisen painopisteinä elinkeinoelämän klustereiden kansainvälisty-

misen tukeminen, maakunnan kansainvälinen edunvalvonta, alueen kaupunkien ja 

kuntien ystävyyskuntayhteistyö sekä koulutuksen rooli kansainvälisen kilpailuky-

vyn turvaajana. Päijät-Hämeen strategisena tavoitteena onkin kehittää kansainvä-

lisiä toimintojaan yhteistyöverkostojen kautta. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus (ELY-keskus) tarjoaa yrityskohtaisia asiantuntijapalveluita, joi-
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den tarkoituksena on edistää pk-yritysten perustamista, laajentamista ja kasvua 

sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. ELY-keskus järjestää myös 

erilaisia koulutuksia ja tapahtumia sekä tarjoaa neuvonta ja tietopalveluja.   

 

Kuvassa 8 esitettyjen Venäjä-toimijoiden lisäksi Päijät-Hämeen alueella on myös 

useita yksityisiä tieto- ja osaamisintensiivisiä Venäjän liiketoimintaa edistäviä 

yrityspalveluita. Yksi näkyvimmistä toimijoista on konsulttitoimisto Markinvest 

Oy, jonka Venäjän liiketoimintaa edistäviä palveluita ovat muun muassa vienti-

konsultointi, markkinatutkimuskonsultointi, sertifiointikonsultointi tai verkko-

kauppa- ja sähköisen markkinoinnin konsultointi Venäjää varten.  He tarjoavat 

käytännönläheistä tukea yrityksille esimerkiksi selvittämällä vaadittavia asiapape-

reita vientiä, käyttöönottoa ja myyntiä varten, sekä hoitamalla tarvittavat sertifi-

kaatit ja asiapaperit. Muita paikallisia tai ketjun edustamia erimuotoista Venäjän 

liiketoimintaa edistäviä palveluntarjoajia ovat muun muassa KPMG, Delores In-

teractive Training, Käännöstoimisto East-West-Idea, Benedicte Oy, Dom Finland 

Oy tai Venäjän palvelut Ljudmila Vorozhbitova.  

 

Päijäthämäläisillä yrityksillä on käytettävissään myös kansallisella tasolla toimi-

vat kansainvälistymistä ja Venäjän liiketoimintaa edistävät julkisen puolen toimi-

jat, kuten Finpro, Finnvera, Fintra, Tekes ja Suomalais-Venäläinen kauppakamari 

-  SVKK.  Työ-  ja  elinkeinoministeriö  (TEM)  puolestaan  tukee  pienten  ja  kes-

kisuurten yritysten kansainvälistymistä Venäjälle tukemalla TEM -konserniin 

kuuluvia organisaatioita, joita esimerkiksi SVKK, Finpro, Finnvera ja Tekes ovat. 

TEM myöntää myös kansainvälistymisavustuksia yrityksille sekä harjoittaa yri-

tyksiä tukevaa aluetyöryhmätoimintaa. SVKK auttaa yrityksiä Venäjän-kaupan 

kaikissa eri vaiheissa. He tarjoavat ajankohtaista tietoa Venäjän markkinoista ja 

osaamispalveluita liiketoiminnan aloittamiseen, yrityksen perustamiseen ja liike-

toiminnan kehittämiseen Venäjällä. Fintra, entinen Vientikoulutussäätiö on 1962 

Helsingissä perustettu kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja, jonka osaamis-

alueita on muun muassa kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen, kansainväli-

sen kaupan käytännöt, uudet markkina-alueet sekä myynti ja markkinointi. Venä-

jän liiketoimintaan liittyvää rahoitusta yritykset voivat hakea esimerkiksi elinkei-
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no-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, työ- ja elinkeinotoimistoista (TE-

keskukset), Tekesiltä, Sitralta tai Finnveralta.  

 

6.3 Haastatteluiden tulokset ja analyysi 

Haastattelut vietiin läpi viiden teeman avulla, jotka ovat perustiedot yrityksistä, 

yritysten Venäjän liiketoiminta, sisäiset valmiudet Venäjän liiketoimintaan, ulko-

puolinen tieto- ja osaamistarve sekä Venäjän liiketoimintaan liittyvä koulutus. 

Tulokset esitetään myös tässä järjestyksessä. Haastatteluiden päätarkoitus oli an-

taa näkökulmaa ja pohjustusta kyselyyn, mutta ne analysoidaan erikseen, jotta 

aineisto voidaan täysin hyödyntää ja kyselyn tuloksia voidaan ymmärtää parem-

min.  

 

Haastatteluihin osallistuneet yritykset  

Tutkimukseen haastateltiin neljää teollisuuden yritystä, joista jokaisella on tällä 

hetkellä aktiivista Venäjän liiketoimintaa. Yritykset toimivat muovi-, rakennus-

tarvike- sekä puualalla ja heillä on kansainvälisiä liiketoimintoja useaan eri maa-

han. Suuruusluokaltaan haastatelluista yrityksistä kaksi kuuluu suurikokoisiin 

yrityksiin (vientimyyjä A sekä myynti- ja markkinointipäällikkö B), yksi kes-

kisuuriin (talousjohtaja C) ja yksi pieniin (myyntipäällikkö D) yrityksiin. Yrityk-

set toimivat kansainvälisillä markkinoilla monipuolisesti eri operaatiomuodoin. 

Suurimmilla yrityksillä on useita myyntikonttoreita ja tuotantoa ympäri maailman, 

kun haastatteluiden pk-yrityksillä kansainväliset toiminnot ovat pääasiassa väli-

töntä vientiä ja projektivientiä. Suurimpien yritysten kansainväliset liiketoiminnot 

ovat levittäytyneet tasaisesti ympäri maailman kattaen lähes kaikki Euroopan 

maat. Haastatteluiden pk-yritysten kansainväliset liiketoiminnot keskittyvät 

enemmän Suomen lähialueille Baltiaan, Pohjoismaihin ja Venäjälle.  

 

Yritysten tämänhetkisen kansainvälisyystilanteen ja pikaisen kansainvälistymisen 

historiikin perusteella on havaittavissa selkeitä viitteitä kansainvälistymisen vai-

heteorioista. Haastateltujen yritysten kansainvälisten liiketoimintojen asetelma ja 

eteneminen mukailee varsin hyvin Johansonin ja Vahlnen Uppsala-mallia, joissa 

kansainvälistyminen tapahtuu edeten pienin askelin alkaen maantieteellisesti ja 
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henkisesti läheisimmistä maista laajentuen edelleen kaukaisempiin maihin. Venä-

jän asemaa kansainvälistymisprosessissa voidaan pitää haastattelujen perusteella 

maantieteellisesti läheisenä, mutta tietyiltä osin henkisesti hieman kaukaisempana 

verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin. Venäjän osalta yritykset ovat kan-

sainvälistymisprosessissaan hyvin eri vaiheissa, mitä käsitellään seuraavaksi tar-

kemmin.  

 

Yritysten Venäjän liiketoiminta 

Yritysten Venäjä-suuntautuneet liiketoiminnot ovat alkaneet jo 90-luvulla, mikä 

on luonnollista Venäjän kauppojen avauduttua tuolloin länsimaille. Haastatelluista 

yrityksistä kolme suurinta on etabloitunut Venäjälle ja kaikilla on nykyään tytär-

yhtiöt Venäjällä toimipaikkoina Pietari tai Moskova tai molemmat. Yritykset ovat 

asteittain edenneet kansainvälistymisprosessissaan ja lisänneet sitoutumistaan 

Venäjän markkinoihin: operaatiomuodoissa on tapahtunut muutoksia muun muas-

sa edustustosta tytäryhtiön perustamiseen ja yhteisyrityksestä kokonaisomistajuu-

teen.  Pienin  yrityksistä  harjoittaa  välitöntä  vientiä  Suomesta  käsin  ex  works  -

toimitusehdoin. Venäjän kansainvälistymisprosessin tulevaisuudennäkymät olivat 

myös hyvin erilaiset; haastatteluiden pienin yritys ei antanut viitteitä etenemisestä 

viennistä muihin operaatiomuotoihin, kun toinen suurista yrityksistä kertoi yrityk-

sen suunnitelmista perustaa tuotantolaitos Venäjälle tytäryhtiön lisäksi. Toisin 

sanoen sitoutuminen Venäjän markkinoihin on yrityksillä hyvin eriasteista.  

 

Eriasteisen Venäjän markkinoihin sitoutumisen vuoksi myös Venäjän liiketoimin-

nan merkitys yritysten kansainvälisissä välisissä toiminnoissa oli vaihteleva. 

BRIC-maiden odotettavissa oleva nopea tehokkuuden kasvu ja talouden kehitys 

luovat yrityksille tulevaisuudessa suuria mahdollisuuksia, mutta Venäjän markki-

napotentiaalin hyödyntäminen ja huomioonottaminen haastatelluissa yrityksissä 

oli hyvin erilaista. Suurin osa näki kasvavan potentiaalin, mutta yhdessä yrityk-

sessä Venäjän merkitys omassa liiketoiminnassa nähtiin pienenä Venäjän epäva-

kauden vuoksi. Tällä pienikokoisella yrityksellä tulevaisuudensuunnitelmat Venä-

jää kohtaan olivat myös hyvin vaatimattomat, eikä suurta markkinaosuuden kas-

vattamista ollut suunnitteilla. Yritys kuitenkin painotti, että he ovat jatkuvasti 
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valppaana Venäjän suhteen ja myönsivät, että tilanne voi tulevaisuudessa muut-

tuakin. Muilla yrityksillä odotukset Venäjää kohtaan olivat suuret ja kasvavan 

markkinapotentiaalin huomioiden he uskoivat tulevaisuudessa kasvattavansa Ve-

näjän liiketoimintojaan. Keskimäärin Venäjän liiketoiminnan osuus muusta liike-

toiminnasta oli noin 5 prosenttia, joskin yhden yrityksen päämarkkina-alue oli 

Venäjä 80-90 %:n liikevaihto-osuudella. Tällä yrityksellä liiketoiminta on hyvin 

riippuvaista Venäjän markkinoista, minkä vuoksi vahvalla Venäjä-osaamisella on 

heidän liiketoiminnassaan huomattava merkitys.  

 

”-- siellä [Venäjällä]meillä on paljon haastetta, että meillä on ehkä noin 5 % 

markkinaosuus tällä hetkellä Venäjällä, että siellä todellakin mahdollisuus kasvaa 

ja löytää paljon.” (Myynti- ja markkinointipäällikkö B) 

 

”-- keskimäärin vientiä on 90 %, josta 90 % menee Venäjälle. --  toki sitä on pu-

huttu, että vähän liiankin [riippuvaisia] että pitäisi vähän tukijalkaa kasvattaa 

muualle, mutta yrityksen historia on pitkä ja Venäjän markkinat on aina olleet se 

pää-[markkina]” (Talousjohtaja C) 

 

Kaikki yritykset kokivat Venäjän poikkeavan paljon muusta kansainvälisestä lii-

ketoiminnasta. Venäjän liiketoiminta poikkeaakin monelta osin esimerkiksi EU:n 

sisäisestä kaupasta; liiketoiminta on byrokraattista ja liiketoimintaympäristöä hal-

litsee jatkuva muutos. EU:n rajojen ylitys asettaa haastavan tullibyrokratian, mitä 

yritysten ei muussa liiketoiminnassa välttämättä tarvitse kohdata. Rankan talou-

dellisen ja kulttuurisen historian vuoksi liiketoimintaympäristö on myös muovau-

tunut omanlaisekseen. Yritykset pitivät Venäjää suorastaan täysin erillisenä jäse-

nenä heidän muusta kansainvälisestä liiketoiminnastaan ja olivat kaikki yksimieli-

siä siitä, että se oli suuresti heidän muusta kansainvälisestä liiketoiminnastaan 

poikkeavaa. Venäjän liiketoiminnan harjoittaminen vaatiikin muutamien lähtö-

kohtaisten perusasioiden ymmärtämistä, jotta liiketoiminnan eroavaisuutta voi 

ymmärtää. Tärkeimmät ymmärrystä tukevat asiat liittyvät Olluksen (2008) mu-

kaan maantieteeseen, Venäjän historialliseen taakkaan, luonnonvaratalouteen, 

taipumukseen vastustaa muutosta ja eristäytyneisyyteen muusta maailman kaupas-
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ta. Haastatellut yritykset olivatkin toisaalta myös sitä mieltä, että Venäjän liike-

toiminnassa on suurten eroavaisuuksien jälkeen selkeitä yhtäläisyyksiä muuhun 

kansainväliseen liiketoimintaan ja vienti Venäjälle hoituu siinä missä muihin mai-

hin.  

 

”Kyllä, kyllä se melko paljon poikkeaa jo ihan tämän kaupanteon kannalta. -- Jos 

nyt vaikka Venäjää vertaa ja sanotaan nyt vaikka Ranskan projektia tai Norjan 

projektia niin kyllä niissä on ihan huomattava ero.” (Talousjohtaja C) 

 

”-- koen, että kulttuurillisesti, niin ollaan koko ajan lähempänä ja lähempänä, 

että kyllä kuitenkin semmoiset perhearvot ja semmoiset on aika samanlaisia, että 

on myös helppoa asioida, jos on heidän kanssa.”(Myynti- ja markkinointipäällik-

kö B) 

 

Kaikki yritykset olivat kohdanneet haasteita Venäjän liiketoiminnassa enemmän 

kuin muussa kansainvälisessä liiketoiminnassa. Haasteet syntyvät usein kohda-

tuista poikkeavuuksista, kun liiketoiminta Venäjän kanssa vaatiikin erityis-

huomiota ja lisää työmäärää. Muiden maiden kanssa luonteviksi todetut toiminta-

mallit eivät suoranaisesti ole sovellettavissa Venäjään ja yritysten on löydettävä 

oma sujuva tapansa harjoittaa liiketoimintaa Venäjän kanssa. Liiketoiminnan har-

joittaminen EU:n rajojen ulkopuolelle on luonnollisesti jo ensimmäinen eroavai-

suus ja monelle yritykselle haaste Venäjän-kaupassa. Siihen liittyvää rajan ylitystä, 

tullausta ja vientibyrokratiaa yritykset pitivätkin merkittävänä haasteena Venäjän 

liiketoiminnassa.  

 

”-- on se vaikeampaa. Sanotaan jo, että vaikka jos jo lähtee yrittämään saada 

tavarat tuosta rajan yli, niin se on jo ensimmäinen vaikeus.” (Talousjohtaja C) 

 

Lupa-asiat, sertifioinnit ja tullaus nimettiin monelta osin Venäjän kaupan ongel-

maksi ja niihin liittyvät jatkuvat muutokset asettavat yrityksille erityisiä haasteita. 

Hiljalleen vakiintuneista tullikäytännöistä huolimatta yritykset kohtaavat rajan yli 

viennissä yllättäviä ongelmia. Kokenutkin yritys saattaa kohdata yllättäviä tulli-
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virkailijoiden vaatimuksia, vaikka rajanylitystä on harjoitettu samoin jo useita 

vuosia. Haastatelluilla yrityksillä oli useita kokemuksia tällaisista tilanteista ja 

näiden perusteella he kokivat rajanylityksen haasteelliseksi. 

   

”Yhden kerran -- ne keksi, että nämä puupalletit ovat jotakin semmoista --, että 

niillä olisi pitänyt olla jokin dokumentti. Ja eihän semmoisia ollut, kun se on ihan 

normaalia puutavaraa, jota käytetään kaikkialla. Sitten ei auttanut -- jouduttiin 

purkamaan kaikki tavarat niiltä palleteilta pois -- viikon homma. Sitten taas seu-

raavalla viikolla ei ollut voimassa.” (Vientimyyjä A) 

 

Muutoinkin Venäjän liiketoiminnalle ominainen jatkuva muutos ja huono enna-

koitavuus olivat yritysten näkökulmasta hyvin haasteellisia. Lisäksi esille tulivat 

vahvasti yleinen byrokratia ja korruptio. Raskas byrokratia tekee liiketoiminnasta 

monimutkaista ja toisaalta luo myös edellytyksiä korruptiolle. Korruptio erottuu 

edelleen selkeästi venäläisessä liiketoimintaympäristössä, eikä suomalainen yritys 

välttämättä osaa kohdata sitä. Korruptio lisää myös liiketoiminnan riskejä ja lisää 

yksittäisen yrityksen epävarmuutta. Yritysten näkemyksen mukaan on myös ym-

märrettävä Venäjän erilainen kulttuuri niin yksityis- kuin yrityselämässä. Eroavai-

suuksien vuoksi haasteiden kirjo on suuri, eikä aina ymmärretä lähtökohtaisesti, 

millaisia haasteita Venäjän liiketoiminnassa voi kohdata ja millaisiin ongelmiin 

vaaditaan ratkaisuja monien vuosien kokemuksen jälkeenkin.  

 

”Venäjällä on omat haasteensa jo logistisesti toimia ja myös byrokratia on hyvin 

erilaista ja sitten jonkun verran on myös korruptiota ja se vaikuttaa aika paljon 

ihan semmoiseen päivittäiseen liiketoimintaan. Jos me suomalaisesta näkökulmas-

ta katsotaan, niin aina sitä ei edes tajua, että mitä kaikkea siellä voi törmätä vas-

taan ja mitkä asiat vaikuttaa ja on ratkaisevia.” (Myynti- ja markkinointipäällikkö 

B) 

 

”Huumorintajukin on ihan erilainen. Mikä naurattaa meitä, ei naurata nii-

tä.”(Vientimyyjä A) 
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Yritykset eivät pitäneet haasteita Venäjän-kaupan esteinä, mutta asioina, jotka 

vaativat vaivannäköä, perehtymistä ja suurempaa työmäärää. Haasteista huolimat-

ta yritykset kokivat Venäjän liiketoiminnan olevan jossain määrin myös muuta 

länsimaalaista kauppaa vastaavaa ja totesivat sen olevan muutamia eroavaisuuksia 

lukuun ottamatta hyvin yksinkertaista. Olluksen (2008) mukaan Venäjän liiketoi-

mintaa ei pitäisikään mystifioida vaikeasti tajuttavaksi ilmiöksi, vaan sitä tulisi 

pitää maana muiden joukossa. Ymmärtääkseen Venäjää tulee kuitenkin ymmärtää 

muutamat lähtökohtaiset seikat, jotka ovat muovanneet Venäjästä sellaisen liike-

toimintaympäristön, jota se nykypäivänä on. 

 

Yritysten omat osaamisvalmiudet Venäjän liiketoiminnassa 

Yritysten kehitystarpeiden määrittely lähtee nykyisen osaamistason määrittelystä 

ja kartoittamisesta. Ennen tieto- ja osaamistarpeiden selvittämisessä tutkimuksessa 

pyrittiin siis kartoittamaan yrityksen sisäisen Venäjä-osaamisen tasoa ja rakennet-

ta. Haastatteluissa yritykset määrittelivät yleisellä tasolla Venäjä-osaamisen käsit-

teeseen kuuluvan ensisijaisesti yrityskohtaisen myyntiosaamisen ja lisäksi vahvas-

ti kielitaidon, toimintakulttuurin tuntemisen, logistiikkaosaamisen, vientiprosessin 

hallinnan, yhteistyökumppaniverkostot sekä rahoituksen. Siinäkin tapauksessa, 

että hyödyntää esimerkiksi ulkopuolista logistiikan osaajaa, tulisi yrityksen itsensä 

olla myös lähtökohtaisesti tietoinen kokonaisuudessaan vientiprosessin kulusta.  

 

”-- ei niin kun voi olla ihan tietämätön itse, että vaikka kuin käyttää yhteistyö-

kumppania, niin aina tarvitsee myös itse tietää, että niin kun sanoin, niin ne asiat 

lähtee sieltä pitkän matkan päästä.” (Talousjohtaja C) 

 

Yritysten Venäjä-osaamisen kuvailu sisälsi Mejrin ja Umemoton (2010) jaottelun 

mukaisesti vahvasti kokemusperäisesti hankittua tietoa, johon kuuluu verkosto-

osaaminen, kulttuuritietämys ja yritysosaaminen. Markkinakohtainen tieto (mark-

kinoiden koko, kilpailijat, lainsäädäntö, jne.), joka tässä jaottelussa vastaa objek-

tiivista tietoa, ei kuitenkaan tullut esiin yritysten määrittelyissä vielä tässä vai-

heessa. Määrittelyn jälkeen yritykset kuvailivat oman yrityksensä sisäisen Venäjä-
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osaamisen luonnetta, joka yhtälailla kulminoitui yrityksen vuosien tuomaan ko-

kemukseen.  

 

Yritysten Venäjä-osaamisen laatuun ja määrään vaikuttaa sitoutuminen markki-

naan ja siten myös harjoitettu operaatiomuoto. Venäjälle etabloituneiden yritysten 

osaamistaso on huomattavasti monipuolisempi verrattuna välitöntä vientiä harjoit-

tavaan yritykseen; toimiminen Venäjällä asettaa liiketoiminnalle monisyisempiä 

haasteita ja riskejä kuin toimiminen pelkästään Suomesta käsin. Kaikki yritykset 

painottivat kuitenkin voimakkaasti sisäisen Venäjä-osaamisen olevan harjoitettu-

jen vuosien tuomaa kokemusta ja sitä kautta kehitettyä osaamista. 

 

Sisäisen Venäjä-osaamisen ydin yritysten mukaan on kaikki Venäjään liittyvä 

tieto, taito ja osaaminen, jota vuosien saatossa on kertynyt. Kaikki haastatellut 

yritykset ovat harjoittaneet Venäjän liiketoimintaa jo yli kymmenen vuotta, eli 

Venäjä-osaamista vuosien varrella on kertynyt runsaasti. Osaamiskapasiteettia on 

kasvatettu niin objektiivisten tietolähteiden kautta kuin tekemällä itse, kokeilemal-

la ja järjestelmällisesti oppimalla omista kokemuksista. Tietovaranto kasvaa omi-

en onnistumisien ja epäonnistumisien kautta. Epäonnistumiset tuottavat oivalluk-

sia, ohjaavat toimintaa tuleviin kertoihin ja johtavat ymmärrykseen ja tiedon li-

sääntymiseen. Osaamisen kehittämisen muodoksi lasketaan myös benchmarking, 

jonka yritykset kokivat hyödylliseksi oman osaamisensa kehittämisessä. Toisilta 

oppiminen on kustannustehokas ja mielekäs tapa kehittää omaa osaamistaan. Pää-

asiassa yritykset kuitenkin painottivat oppimista kokeilemalla ja heijastamalla 

tuleviin toimintoihin aikaisempia niin positiivisia kuin negatiivisiakin kokemuksia.  

 

”No kyllä me ollaan tavallaan kantapään kautta opittu se tässä näiden vuosien 

saatossa, miten sitä pitää tehdä ja kuinka se kestää, ja mitkä sanamuodot pitää 

olla tietyllä tapaa tehty ja maksuehdot ja kaikki tämä puoli. Ja nähdään sekin, 

että niin paljon eroaa tästä meidän normaalikaupasta.” (Myyntipäällikkö D) 
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”--meillä on pitkä historia tavallaan ja se osaaminen siellä kuitenkin. Tavallaan 

tiedetään nämä, että mitä ovat epäkohdat. Tietysti aina välillä ollaan kantapään 

kautta opittu” (Talousjohtaja C) 

 

Erityisesti Venäjälle etabloituneet yritykset kokevat tuntevansa venäläiset toimin-

tatavat, hallitsevansa vientitoimintaa ja talous- sekä rahoituspuolta. Lisäksi jokai-

selta yritykseltä löytyi venäläistä henkilöstöä joko venäläisessä tytäryhtiössä tai 

Suomen toimipisteessä. Yritykset kokivat venäläisen henkilöstön Venäjä-

osaamisen tärkeänä osana sujuvaa Venäjän liiketoimintaa. Yksinkertaisimmillaan 

venäläisen henkilökunnan osaaminen oli kielitaitoa, mutta tytäryhtiöissä myös 

kykyä toimia Venäjän markkinoilla, hahmottaa oikeita kanavia ja yhteistyökump-

paneita. Venäläisen tytäryhtiön omistavilla yrityksillä Venäjä-osaaminen sijoittui 

pääasiallisesti tai osittain Venäjälle, jolloin Suomen toimipisteen edustajat eivät 

kokeneet oman Venäjä-osaamisensa kartuttamista tai kehittämistä välttämättä tar-

peelliseksi.  

 

”-- kyllä se meidän Venäjän osaaminen tai vahvuus tulee sieltä, että tiedetään ne 

toimintatavat ja osataan toimia siellä”(Talousjohtaja C) 

 

”Venäjä-osaamista varmaan Suomesta löytyy, löytyy meidän yrityksestä nimen-

omaan siellä [Venäjän] päässä. Mutta että sanotaan niin kun esimerkiksi täällä 

niin aika vähän tässä meidän yksikössä on [Venäjä-osaamista].” (Vientimyyjä A) 

 

Yritykset tunnistivat myös joitakin puutteita Venäjä-osaamisessaan, mutta niitä 

ilmennetään tarkemmin ulkopuolisen tieto- ja osaamistarpeita käsittelevässä kap-

paleessa. Yrityksillä on kuitenkin luotto omaan osaamiseen ja aiempiin kokemuk-

siin hyvin suuri, eikä ongelmatilanteiden varalle osata välttämättä varautua. Jois-

sain tapauksissa ongelmana on ollut tietynlainen riippuvuus eri verkoston toimi-

joista. Kun verkostosta häviää jokin toimija välistä, ei yrityksellä olekaan valmiut-

ta ja osaamista toimia uudessa tilanteessa.  
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”Ja se asia, että joissain kohtaa on ehkä luultukin, että me osataan vähän pa-

remmin kuin osataankaan.”(Talousjohtaja C) 

 

Yleisesti ottaen yritykset kokivat Venäjällä toimimisessa vahvuudekseen yksimie-

lisesti laadun ja luotettavuuden. He pitivät sitä suomalaisyritysten valttikorttina 

venäläisillä markkinoilla.  

 

Ulkopuolinen tieto- ja osaamistarve 

Ulkopuolisia tieto- ja osaamistarpeita Venäjän liiketoiminnassa tiedusteltaessa 

yritykset pyrkivät kysymättä erittelemään Venäjän liiketoimintaa aloittelevan ja 

sitä jo harjoittavan yrityksen tarpeita. Haastatteluissa kävi selkeästi ilmi, että yri-

tykset pitivät ulkopuolisen koulutuksen ja tuen merkitystä hyvin suurena erityises-

ti aloittelevan yrityksen vaiheessa. Yritykset kykenivät luettelemaan paljon Venä-

jän liiketoiminnan asettamia haasteita ja asioita, joihin alkuvaiheessa on syytä 

hakea ulkopuolista tukea. Omia tukitarpeita heillä oli kuitenkin huomattavasti 

vähemmän tai niiden merkitys ja tarpeellisuus oli ehdottomasti vähäisempi.  

 

”-- pieni tai keskisuuri yritys lähtee, niin kyllähän niiden ensin pitää tutkia sitä 

markkinaa, just ne markkinointiselvitykset pitää olla, -- onko siellä kilpailijoita, 

minkä verran ollaan valmiita maksamaan tuommoisesta tuotteesta, mitä tuossa 

rajalla tapahtuu, ollaanko valmiita suoraan kauppaan vai jonkun kauppatalon 

kautta. -- Plus sitten just tämä paperisota, mitä tarvitaan, että lähdetään viemään 

– kaikki tällainen pitää ottaa huomioon. -- Että tämmöisessä kyllä aloittelevat 

tarvitsee hirveän paljon apua”(Vientimyyjä A) 

 

Aloittelevalle yritykselle kaikki mahdollinen tieto on yritysten mielestä tärkeää. 

Tarvitaan kattava ja huolellinen taustatyö liittyen liiketoiminnan kaikkiin osa-

alueisiin ennen kuin yritys on valmis aloittamaan liiketoiminnan uudessa maassa. 

Tämä kansainvälisen liiketoiminnan aloittamisvaiheessa suuressa roolissa oleva 

tieto vastaa Mejrin ja Umemoton (2010) jaottelussa markkinatietoa eli objektiivis-

ta tietoa. Sen hankinta painottuu aikaan ennen liiketoiminnan aloittamista ja sen 

hyödyntämisintensiteetti on voimakkaasti keskittynyt liiketoiminnan alkuvaihei-
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siin. Myöhemmissä vaiheissa, joissa haastatellut yritykset itse ovat, markkinatie-

don hyödyntämisintensiteetti on matala.  

 

”Alkuvaiheessa minun mielestäni kaikki on hyvää. Mitä enemmän saat siinä alku-

vaiheessa tietoa, sitä parempi, että ei tule mitään yllätyksiä. Koska yllätyksiä tulee 

kuitenkin, mutta sinulla pitäisi olla aina mahdollisimman laaja käsitys asioista ja 

siihen kuuluu kaikki mahdollinen. Koska kuitenkin me ollaan ihan eri maassa: 

ihmisten tapa toimia on kuitenkin eri.”(Vientimyyjä A) 

 

Osa tietyn ajan Venäjän markkinoilla toimineista yrityksistä tuntuikin saavutta-

neen jo tietynlaisen kyllääntymispisteen erityisesti Venäjään liittyvän objektiivi-

sen tiedon hankinnassa. Muutoinkaan jatkuva tiedonhankinta ei yrityksillä ollut 

yhtä merkittävässä roolissa kuin Venäjän liiketoiminnan aloitusvaiheessa. Koke-

mus Venäjän liiketoiminnassa tuo yrityksille varmuutta ja vahvaa sisäistä osaa-

mista toimia Venäjän kanssa. Venäjän liiketoimintaa harjoitettujen vuosien tuoma 

vakaus ja varmuus hallitsevat, eikä akuuttia tarvetta ulkopuoliselle tiedonhankin-

nalle juuri ole. Tiedon vakaata roolia Venäjän liiketoimintaa harjoittavilla yrityk-

sillä voidaan selittää Johansonin ja Vahlnen (1977) dynaamisella mallilla. Ennen 

Venäjän liiketoiminnan aloittamista yritykset ovat kerryttäneet mahdollisimman 

runsaasti markkinatietämystään, jotta päätökset markkinoihin sidottavista resurs-

seista voidaan tehdä. Kun päätökset on tehty, kehitetään nykyisiä toimintoja ja 

sitoutuminen markkinaan kasvaa, sekä yritys oppii uudesta kohdemaasta jatkuvas-

ti lisää. Tietämys ja osaaminen siis lisääntyvät koko ajan siinä suhteessa kun si-

toutuminen markkinaan kasvaa ja toisaalta kasvava tietämys ohjaa liiketoiminnan 

kehittämispäätöksiä eli sitoutumisen kasvattamista. Alkuvaiheessa kokemuksen 

puutteesta johtuen objektiivisen tiedon rooli on merkittävä ja sitoutumisen lisään-

tyessä ulkopuolisen tiedon tarve vähenee.  

 

Yritysten kertoman mukaan heillä on vahva kokemuksen tuoma Venäjä-

osaaminen, jonka turvin he toteuttavat päivittäistä sujuvaa Venäjän liiketoimin-

taansa. Haastatteluissa oli kuitenkin havaittavissa useita sellaisia asioita, jotka 

yritykset kokivat hyvin haasteellisiksi Venäjän liiketoiminnassa, mutteivät välttä-
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mättä tunnistaneet niitä omiksi tieto- ja osaamistarpeikseen. Esimerkiksi yritys, 

joka koki, ettei ulkopuoliset tuki- ja koulutuspalvelut eivät ole merkittävässä roo-

lissa heidän Venäjän liiketoiminnoissaan oli sitä mieltä, että sopimuksiin liittyvät 

asiat ovat Venäjän-kaupassa erittäin haasteellisia ja tulli- ja sertifikaattiasiat tuot-

tavat  jonkinlaisia  ongelmia.  Yritys  siis  koki,  että  tiedonhankinta  tapahtuu  siten  

ennemmin muun kanavan kautta kuin ulkopuolisia tuki- ja koulutuspalveluita 

hyödyntämällä.  

 

Haastatellut yritykset pitivät suurena Venäjän liiketoiminnan ongelmana myös 

Venäjän liiketoiminnan muutosaltista liiketoimintaympäristöä ja toisaalta riippu-

vuutta verkostokumppaneista. Muutosta ei toisin sanoen pyritä ymmärtämään pa-

remmin tai osaamista varsinaisesti kehittämään muutosten varalle. Tulevat muu-

tokset ja yllätykset kohdataan sitä mukaa, kun niitä tulee ja niiden edessä pyritään 

toimimaan niiden vaatimalla tavalla. Osaaminen kehittyy siten jälleen onnistu-

misien ja epäonnistumisien kautta. Jos esimerkiksi yksi verkostokumppaneista jää 

verkostoketjusta pois, ei yritykseltä välttämättä suoraan löydy osaamista toimia 

muuttuneessa tilanteessa. Hieman vähäinen kiinnostus ulkopuoliseen osaamisen 

kehittämiseen voi toki edustaa myös vain haastatellun henkilön näkemyksiä Venä-

jän liiketoiminnan tieto- ja osaamistarpeista. Osaamisen kehittämisessä esimiehet 

ja johtoporras ovat merkittävässä roolissa. Oppivan organisaation johtaminen on 

ylimmän johtoportaan käsissä ja jos organisaatio ei tue oppimista, ei henkilöstön-

kään koe sitä tarpeelliseksi. Osaamisen kehittäminen on hyvin organisaatiokoh-

taista ja erot olivat nähtävissä hyvin myös haastatelluissa yrityksissä. 

 

Vahvasta osaamisesta ja tietämyksestä huolimatta yritykset suhtautuivat hyvin 

positiivisesti tietynlaisiin ulkopuoliseen osaamista kehittäviin palveluihin. Kaikki 

haastatellut yritykset osoittivat kiinnostuksensa esimerkiksi ajoittain tapahtuviin 

vuosikatsauksiin, päivittäisiin seminaareihin, jotta Venäjän ajantasaisessa tilan-

teessa voitiin pysyä mukana. Kaikista vastahakoisimmin ulkopuoliseen tukeen ja 

koulutukseen suhtautui yritys, joka harjoitti omaa, välitöntä vientiä Venäjälle ex-

works -toimitusehdoin. Tällä yrityksellä sitoutuminen Venäjän markkinaan on 

muutoinkin operaatiomuodosta johtuen pieni verrattuna Venäjälle etabloituneisiin 
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yrityksiin. Yritys ei vähäisen markkinaan sitoutumisensa vuoksi kokenut tarpeelli-

seksi juurikaan kehittää Venäjä-osaamistaan ulkopuolisen tuen avulla. Yrityksen 

tulevaisuudennäkymiin ei myöskään kuulunut markkinaosuuden kasvattaminen 

Venäjällä. Toisaalta Venäjälle etabloituneilla yrityksillä pääasiallinen Venäjä-

osaaminen on osittain sijoitettuna Venäjälle ja yhdessä yrityksessä oltiinkin voi-

makkaasti sitä mieltä, että ulkopuolinen koulutuksen ja tuen tarve Suomen päässä 

on vähäinen. Toisessa yrityksestä oltiin venäläisestä tytäryhtiöstä huolimatta 

avoimempia myös Suomen yksikön Venäjä-osaamisen ja tiedon kehittämiseen.  

 

”--on ihan hyvä tavallaan updatetata tietoa ja käydä kuuntelemassa, mitä siellä 

tapahtuu tietyissä osa-alueissa.” (Talousjohtaja C) 

 

”--alunperinkin ollaan lähdetty, että se on sitten venäläiset hoitaa asiat Venäjällä. 

Niin ei täällä minun mielestä ole ollut, ei ainakaan minun aikanani, että opittai-

siin täällä niin kun ymmärtämään.” (Vientimyyjä A) 

 

Taulukkoon 5 on koottu haastatteluissa esiin tulleet tieto- ja osaamistarpeet sekä 

aloittelevalle yritykselle että kokeneelle yritykselle. Perään on ilmoitettu myös 

mainintojen määrä sen mukaan, kuinka usealla haastateltavalla kyseiset aiheet 

tulivat esille. Tuloksia ei varsinaisesti pyritty kvantifioimaan pienen ja harkinnan-

varaisen otoksen vuoksi, mutta lukumäärät tukevat eri tarpeiden tärkeyden ym-

märtämistä. Aloittelevan yrityksen tieto- ja osaamistarpeet ovat vain yritysten 

näkemyksiä, sillä heidän oma aloitusprosessinsa sijoittuu vuosikymmenen taakse-

päin. Niistä hahmotetaan kuitenkin selvästi tiedon hankinnan merkitys ennen kan-

sainvälistymisprosessin alkua. Omia tieto- ja osaamistarpeitaan yritykset saivat 

ensin kuvailla vapaasti itse, jonka jälkeen heille lueteltiin muutama esimerkki ja 

he saivat kertoa suhtautumisestaan niihin. Sekä itse esille tuodut että luetellut tie-

to- ja osaamistarpeet on lueteltu taulukossa 5. 
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Taulukko 5 Haastateltujen yritysten näkemykset aloittelevan ja kokeneen yrityk-
sen tieto- ja osaamistarpeista 

Aloitteleva yritys Mainintojen 
määrä 

Kokenut yritys Mainintojen 
määrä 

Markkinointitutkimus 2 Vientilogistiikka 3 
Kilpailijatieto 1 Tullaus ja sertifiointi 3 
Hinnoittelu 2 Benchmarking -tilaisuudet 3 
Toimintamuodon valinta 2 Kielitaito/Käännöspalvelut 2 
Tullaus ja sertifiointi 2 Sopimukset, asiakirjat & 

muut juridiset kysymykset 
3 

Vientilogistiikka 2 Henkilöstöpolitiikka Venäjäl-
lä 

1 

Byrokratia 1 Byrokratia 1 
Markkinointi 1 Korruptio 2 
Yhteistyökumppaneiden 
hankinta/Verkostojen luonti 

1 Laajentaminen & tuotannon 
aloittaminen Venäjällä 

2 

Johtaminen Venäjällä 1 Liiketoimintariskit Venäjällä 1 

Toimintatapojen tuntemus 1 Vakuutusasiat 1 
Yhteiskunnan tuntemus 1 Yhteistyökumppaneiden löy-

tyminen 
4 

Kielitaito/Kielitaitoinen hen-
kilöstö 

2 Verkostoituminen suoma-
laisyritysten kanssa 

1 

Rahoitus 1 Koulutus/Seminaarit 3 
Verkostoituminen suomalais-
ten yritysten kanssa (vien-
tiyhteistyö) 

1     

Koulutus 1     

Sopimukset, lupa-asiat ja 
muut asiakirjat 

1     

Juridiset asiat 1     

Kontaktimatkat 1     
      
 

Aloittelevan yrityksen vaiheessa yritykset korostivat voimakkaasti venäläisen 

henkilön tai henkilöstön merkitystä. Kahden yrityksen näkökulmasta Venäjän 

liiketoiminnan aloittaminen ei ole käytännössä katsoen mahdollista ilman paikalli-

sen näkökulman omaavaa henkilöä. Yksi yrityksistä totesi omiin kokemuksiinsa 

viitaten kontaktimatkat Venäjälle toimivaksi tavaksi aloittaa Venäjän liiketoiminta. 

Kaiken kaikkiaan aloittelevalle yritykselle haastateltavat luettelivat kaiken Venä-
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jään liittyvän tiedonhankinnan olevan oleellista mahdollisimman useiden kanavi-

en kautta. 

 

Luetelluista tieto- ja osaamistarpeista yritykset saattoivat myötäillä annettua esi-

merkkiä, mutteivät välttämättä kokeneet sitä varsinaiseksi tarpeeksi. Esimerkiksi 

yhteistyökumppaneiden löytyminen ulkopuolisen organisaation avulla ajateltiin 

tärkeäksi vain jos se olisi tehokasta ja hyvin organisoitu. Asenne tuen tehokkuu-

teen oli hyvin epäröivä. Viennin ja logistiikan osalta kaikki kokivat jollain tasolla 

kaipaavansa mahdollisesti ulkopuolista apua. Erään yrityksen erityishaasteena oli 

ollut tuotteiden palauttaminen rajan yli takaisin Suomeen, mikä toistaiseksi oli 

mahdotonta monimutkaisen tullibyrokratian vuoksi. Sopimuksien laadinta ja muut 

juridiset asiat olivat myös sellaisia, joihin yritykset lähes yksimielisesti kokivat 

tarvitsevansa tukea. Institutionaalisen tiedon merkitys on suuri kaikessa kansain-

välisessä liiketoiminnassa. Sopimusten laatiminen ja tarkastaminen erityisesti Ve-

näjällä on kuitenkin yritysten näkökulmasta erityisen monimutkaista ja aikaa vie-

vää. Niihin onkin hyvin tarpeellista saada eksaktia tietoa, jotta toiminta saadaan 

kaikkia osapuolia tyydyttävästi toteutettua. Erityisesti työsopimuksien laadinta ja 

pankkisektorin sopimukset koettiin hankaliksi.  

 

”Siellä kun paikallinen yhtiö tekee sopimuksia, niin tarvitaan apuja usein siinä, 

että miten tämä pitää, että se oikeasti pelittää, että saadaan rahatkin oikeasti ko-

tiin siitä sopimuksesta.”(Talousjohtaja C) 

 

”Koska esimerkiksi joku sopimusten, kauppasopimusten tekeminen, niin, se on 

aika haastavaa: että siellä on oikeanlaiset sanat ja vivahteet oikeassa kohdassa --” 

(Myyntipäällikkö D) 

 

Yritysten erityinen toive tieto- ja osaamistarpeiden osalta oli vertaistuki kokeneil-

ta yrityksiltä ja case-esimerkit menestyneistä Venäjä-osaajista. Bloodgood et al. 

(1996) tulkinnan mukaan kokemusperäinen tieto on sidottu yksilöihin ja yritys voi 

hankkia sitä millä keinolla hyvänsä. Benchmarking on keino Venäjän liiketoimin-

taa harjoittaville yrityksille päästä käsiksi muiden yritysten kokemusperäiseen 
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tietoon ja siten kehittää omaa Venäjä-osaamistaan. Yritykset kaipasivat tietoa, 

miten muut ovat onnistuneet ja menestyneet Venäjän liiketoiminnassa ja kuinka 

he ovat kohdanneet Venäjän asettamat haasteet. Hyödyllisenä koettiin erilaiset 

avoimet keskusteluympäristöt, jossa yritykset voisivat kertoa ongelmistaan Venä-

jän liiketoiminnassa sekä ratkaisumalleista, ja niistä voitaisiin keskustella yhdessä 

Venäjän liiketoiminnassa toimivien vertaisyritysten kanssa. Teoriatietoa ei niin-

kään koettu merkitykselliseksi, vaan ennemminkin käytännön kokemukset menes-

tyneiltä Venäjä-osaajilta. Yhden yrityksen erityistoive oli saada vastaavanlaisia 

tilaisuuksia erityisesti viennissä ja logistiikassa, mutta tarvetta tällaiselle olisi kui-

tenkin usealla osa-alueella.  

 

”Sellaisia yrityksiä, joiden kanssa voi benchmarkata toimintatapoja ja myös vaih-

taa sitten osaamista, ketkä ei sillä lailla ole kilpailijoita, ettei tarvitsisi pelätä, että 

kertoo liikesalaisuuksia.”(Talousjohtaja C) 

 

Yrityksiltä selvitettiin myös, mitä oleellista Venäjään liittyvää tietoa he itse yleen-

sä etsivät. Yritykset kertoivat etsivänsä tietoa monipuolisesti erilaisista aiheista 

riippuen aina senhetkisestä tarpeesta. Pääasiassa tiedonetsiminen liittyy yleensä 

jollain tapaa uusiin ja nykyisiin asiakkaisiin. Yritykset kertoivat tutkivansa asiak-

kaiden kotisivuja, miten asiakkaat mainostavat yrityksen tuotteita, sekä yleisesti 

etsivät uusia asiakkaita ja heidän yhteystietojaan. Myös sähköpostiin tulleista uu-

tisiskuista poimittiin lähinnä sellaiset, jotka koskevat yrityksen omia asiakkaita. 

Muita tiedonetsinnän aiheita olivat viimeaikoina olleet esimerkiksi sertifikaattien 

vapaaehtoisuus ja pakollisuus, pysyvän toimipisteen muodostuminen, sopimuksiin 

liittyvät asiat, työlupa-asiat ja markkinaosuudet toimialoittain. Usein yritykset 

joutuivat selvittämään, oliko entisiin toimintatapoihin tullut muutoksia, mikä on 

Venäjän muutosalttiille ympäristölle ominaista.    

 

Yritykset seuraavat paljon omaan toimialaansa Venäjän liiketoimintaan liittyvää 

tietoa ennemmin kuin yleistä tietoutta tai talouden tilaa Venäjällä. Oman toimi-

alan markkinat kiinnostavat ja se, mitä asiakkaissa tapahtuu ja mitä esimerkiksi 

kilpailijat tekevät. Yrityksissä painotettiin kuitenkin, että olisi hyvin tärkeää seu-
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rata ja päivittää tietoa myös yleisestä talous- ja markkinatilanteesta, mutta sitä 

tulee harvoin tehtyä. Eräässä yrityksessä sen kerrottiin kuuluvan yksikönpäällikön 

tehtäviin ennemmin kuin haastateltavalle. Yhdessä yrityksessä ei oltu kiinnostu-

neita seuraamaan taloudellisia lukuja tai vastaavia lainkaan johtuen ennakkomak-

suun perustuvasta viennistä, joten yleisen taloudellisen tilanteen seuraamista ei 

nähty tarpeelliseksi. Muutenkaan Venäjään liittyvää tietoa ei tutkittu päivittäin 

missään yrityksessä. Muuta kuin asiakkaisiin liittyvää tietoa etsittiin korkeintaan 

kerran viikossa tai harvemmin. Hyödyllisimmäksi koettiin tiivistetyt tietoiskut, 

joista kiinnostuksen herätessä olisi mahdollisuus saada lisää tietoa.  

 

”Milloin mitäkin. No just näitä sertifikaatteja minä olen googlettanut sieltä. Sitten 

minä olen näitä meidän asiakkaita, käynyt niiden sivuja tutkimassa.” (Vientimyyjä 

A) 

 

”taloustilanne on tietenkin tärkeä, -- mutta sitä minä en itse niin paljon seuraa, 

kun taas sitten sitä markkinatilannetta ja mitä asiakkaissa tapahtuu ja vaikka mitä 

kilpailijat tekee.”(Myynti- ja markkinointipäällikkö B) 

 

Haastatteluihin osallistuneilta yrityksiltä selvitettiin myös, mitä tietolähteitä he 

käyttävät ajantasaisen ja olennaisen Venäjää koskevan tiedon hankinnassa. Inter-

net oli kaikille yritykselle usein ensisijainen tietolähde. Yleisimmin tarvittavat 

tiedot haetaan julkisten hakukoneiden, kuten Googlen kautta. Muutoinkin yrityk-

set hyödynsivät Internetiä monipuolisesti Venäjään liittyvässä tiedonhankinnas-

saan ja joillakin yrityksillä oli tietyt sivustot, joita he säännöllisesti hyödynsivät, 

kuten Russian Legal Knowledge Portal tai Esmerk -palvelu. Mainittiin myös, että 

Venäjän liiketoimintaan liittyvän tiedon hankinnassa käytetään pitkälle samanlai-

sia tietolähteitä kuin kotimaan markkinoissakin. Tällaisia ovat erilaiset nettijulkai-

sut ja eri organisaatioilta tulevat sähköpostit, joissa saattaa olla linkkejä sivustoille, 

joissa on saatavilla ajantasaisia tietoiskuja alan investoinneista ja Venäjän kaupas-

ta. Asiakkaisiin liittyvän tiedon hankinnassa tulivat esille myös eräänlaiset venä-

läiset ”keltaiset sivut”, joilla on saatavilla erilaisia kontaktitietoja. 
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Kahdessa yrityksessä korostettiin myös sitä, että oleellisin ja ajantasaisin tieto 

tulee asiakkailta tai muilta verkostokumppaneilta, joiden kanssa ollaan säännölli-

sessä kontaktissa. Joidenkin yhteistyökumppaneiden puoleen oli myös käännytty 

joissain ongelmatilanteissa liittyen esimerkiksi sertifikaattiasioihin. Asiakkaalta 

saatu tärkeä tieto koski yleisesti myös oman toimialan tilannetta, tehtyjä inves-

tointeja ja kilpailutilannetta. Myös messut mainittiin yhtenä merkittävänä tiedon-

hankinnan kanavana. 

 

”--vaikka on näitä nettijulkaisuja ja semmoista, mutta se paras tieto tulee asiak-

kaalta itseltään -- Että kyllä se tieto ihmisten parissa parhaiten kulkee kuiten-

kin.”(Myynti- ja markkinointipäällikkö B) 

 

Venäjää koskevan tiedon lähteinä esille tulivat myös ulkopuoliset toimijat, kuten 

erilaiset konsultointifirmat, tilintarkastusyhteisöt tai SVKK. Joissain tapauksissa 

haastateltava saattoi lähestyä myös kollegoitaan Venäjän liiketoimintaan liittyvän 

ongelmatilanteen kohdatessaan. Yleisesti ottaen näyttäisi siltä, että yritykset hyö-

dyntävät monipuolisesti ja yrityskohtaisesti vaihtelevasti erilaisia lähteitä Venäjän 

liiketoimintaan liittyen. Tiedonhankinta tietyn kanavan kautta oli haastateltaville 

myös mieltymys- tai tottumuskysymys. Internet oli helpoin tapa yleisen kuvan 

muodostamisessa ja toimi usein ensisijaisena tiedonlähteenä. Kun ongelma oli 

fokusoitunut tarkemmaksi, haastateltavat konsultoivat mielellään jotakin asiantun-

tevaa henkilöä. Tämä voi olla seurausta myös Venäjään liittyvien haasteiden ja 

ongelmien monimutkaisuudesta, jolloin asiat on kätevämpi hoitaa asiantuntijan 

kanssa. Joissain tapauksissa yrityksiin oli myös rekrytoitu määräaikaista konsult-

tiapua edistämään Venäjän liiketoimintaa.  

 

Tietoa etsitään yleisesti niin suomeksi, englanniksi kuin venäjäksikin. Yksi haas-

tateltavista sanoi etsivänsä tietoa pääasiassa englanniksi ja venäjäksi, mutta har-

vemmin suomeksi. Toisessa yrityksessä käytettiin hakupalveluissa usein myös 

suomenkielisiä hakusanoja, mutta tietoa etsittiin myös venäjäksi ja englanniksi.  
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Venäjän liiketoimintaan liittyvä koulutus 

Yritysten asenne Venäjän liiketoimintaan liittyviin koulutuksiin oli pääasiassa 

hyvin myönteinen ja lähes kaikki yritykset olivat osallistuneet jonkinlaisiin yri-

tyskoulutuksiin. Koulutuksiin osallistuneet yritykset olivat myös sitä mieltä, että 

koulutukset ja päivän mittaiset seminaarit ovat hyödyllisiä tiedon päivittämisessä. 

Kolme neljästä yrityksestä oli osallistunut erilaisiin Venäjän liiketoimintaa koske-

viin tilannekatsausseminaareihin tai tiettyä osa-aluetta käsitteleviin koulutuksiin. 

Tällaiset koulutukset he kokivat hyödyllisiksi ja suhtautuivat niihin positiivisesti 

myös tulevaisuutta ajatellen. Koulutuksista yritykset tarttuivat mieluusti sellaisiin, 

jotka heitä sillä hetkellä koskettivat tai he kokivat muuten mielenkiintoisiksi. Yri-

tykset kokivat Venäjä-osaamisen kehittämisen koulutuksen avulla hyvin eri tavoin 

ja haastatteluissa oli havaittavissa eroja siinä, kuinka organisaatio tukee yksilön 

oppimista. Lähes kaikissa yrityksissä kuitenkin tuettiin koulutuksiin osallistumista 

jollain tapaa, jolloin valinta osallistumisesta on viimekädessä yksilöllä itsellään.  

 

”-- meillä aika paljon kannustetaan siihen, että kouluttautuu vähän aina jotain 

uutta. Se antaa kuitenkin mielenkiintoa ja uusia näkökulmia.” (Myynti- ja markki-

nointipäällikkö B) 

 

Osa haastateltavista ei kuitenkaan kokenut koulutusta yrityksen osaamisen kehit-

tämisessä tärkeäksi. Erityisesti välitöntä vientiä harjoittavan yrityksen koulutus-

tarpeet olivat hyvin pienet. Pääasiassa neutraali tai jopa negatiivinen suhtautumi-

nen erilaisiin koulutuksiin johtuu luultavasti yrityksen Venäjän liiketoiminnan 

vakaasta kokemuksesta ja omasta Venäjä-osaamisesta. Luotto omaan osaamiseen 

on suuri ja objektiivista tietoa tai markkinointitietoa ei koeta kovin merkitykselli-

seksi useiden Venäjän liiketoimintaa harjoitettujen vuosien jälkeen. Venäjään liit-

tyvän koulutuksen haluttomuutta yrityksellä selittää myös pieni sitoutuminen 

markkinaan ja skeptinen suhtautuminen liiketoimintojen laajentamiseen tai kehit-

tämiseen. Yritys ei uskonut koulutuksen tukevan heidän Venäjän liiketoiminto-

jaan. Tulliasioita käsittelevään koulutukseen he kuitenkin aikovat tulevaisuudessa 

ottaa osaa. Toinen haastateltava perusteli neutraalia tai osin negatiivista suhtautu-

mistaan koulutuksiin sillä, ettei hänellä enää niin monen vuoden jälkeen ollut syy-
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tä osallistua koulutuksiin ja toisaalta sillä, että pääasiallinen osaaminen on jo sijoi-

tettuna Venäjälle. Tässä tapauksessa olisi perusteltua kartoittaa Venäjän yksikön 

osaamistasoa ja pohtia tulisiko sitä jollain tavoin kehittää ja kuinka. Kyseinen 

haastateltava piti useimpia Venäjän liiketoimintaa koskevia koulutuksia hyödylli-

sinä, mutta hintavina. 

 

”Ei olla mitään [koulutusta hyödynnetty] ei. Että kyllä se on ihan opittu kanta-

pään kautta. -- jos menee koulutukseen, niin sinä saat sieltä vaan ehkä sen jää-

vuoren huipun. Ja sitten pitäisi saada se kaikki muukin sieltä vielä, että -- en ole 

missään Venäjän koulutuksissa ollut.” (Myyntipäällikkö D) 

 

Haastatteluiden kommentit osoittavat, että yritykset ymmärtävät osaamisen kehit-

tämisen tärkeyden, mutta koulutuksen roolia ei välttämättä pidetä merkittävänä. 

Vaikka organisaation tuki olisikin olemassa, on yksilön itsensä tehtävä päätös 

koulutuksiin osallistumisesta. Ongelma Venäjän liiketoiminnan koulutuksiin osal-

listumisissa on mahdollisesti myös se, että yrityksille tulee jatkuvasti kutsuja eri-

laisiin koulutustilaisuuksiin ja -tapahtumiin, eikä kutsuja välttämättä edes huomi-

oida. Jos tilaisuudet huomioidaan, niistä valikoituu ajan ja rahan puitteissa sellai-

set, jotka henkilöä kiinnostavat tai aihe on koskettanut yrityksen toimintaa juuri 

sillä hetkellä. Toisaalta lähtökohtainen asenne koulutuksiin voi olla hyvin vanhoil-

linen ja behavioristinen. Yritys saattaa nähdä koulutukset yhden ihmisen teo-

riamonologina, josta yritys passiivisesti omaksuu luennoituja asioita. Koulutusten 

sisältö ja toteutus on hyvin järjestäjäkohtaista, mutta yhä enemmän koulutuksissa 

pyritään kuitenkin myös vastaanottajien aktiivisuuteen ja koulutustilanteesta pyri-

tään tekemään vuorovaikutteinen tilanne, jolloin uusien asioiden omaksuminen on 

usein tehokkaampaa. Nykyisin koulutuksiin osallistujilla on itsellään jo monipuo-

liset tietovarannot, joiden jakaminen saattaisi tuoda muille osallistujille lisäarvoa. 

Lisäksi koulutukset ovat hyviä alustoja benchmarkingille eli toisilta oppimiseen, 

mitä yritykset välttämättä eivät osaa nähdä. Suurimmalta osin yritykset kuitenkin 

pitivät koulutuksia kiinnostavina ja asiantuntijoiden roolia oman osaamisen kehit-

tämisessä tärkeänä. 
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”-- tutkimustyötä näistä sijainneista ja sitten -- byrokratia. -- kyllä me ollaan niis-

täkin aika hyvin selvitty sitten omin voimin ja sitten selvittelemällä, mutta sellai-

sissa tilanteissa tällaiset koulutukset, missä on jotain ammattiosaajia, jotka on 

perehtyneet tiettyyn asiaan, niin on tietenkin hyödyllisempiä.” (Myynti- ja mark-

kinointipäällikkö B) 

 

Yrityksille lueteltiin muutamia esimerkkejä erilaisista Venäjän liiketoimintaan 

liittyvistä koulutusaiheista, joihin he ottivat kantaa. Myös koulutuksiin yleisesti 

negatiivisesti asennoitunut yritys koki tietyt annetuista aihealueista mielenkiintoi-

siksi. Ensimmäisenä aiheena mainittiin kansainvälinen liiketoiminta ja kilpailu-

strategiat, jonka kaikki kokivat yksimielisesti kiinnostavaksi. Kansainvälinen 

markkinointitutkimus ja markkina-analyysi ei niinkään koskettanut yrityksiä, sillä 

sellaisiin oli osallistuttu jo aikaisemmin tai se oli hoidettu kokonaan ulkopuolisel-

la toimijalla. Liiketoimintariskien hallinta Venäjällä oli yritysten mielestä erittäin 

kiinnostava ja kuului hyödyllisimpiin koulutusaiheisiin. 

 

”minun mielestä se on yksi, mitä voi korostaa, että ymmärtää ne riskikohdat. 

Vaikka mekin käytännössä tiedetään, --mutta sitten kun menet jonnekin sitä kuun-

telemaan, niin havahdut taas kerran, että ai niin, näinhän tämä olikin. Ne on niitä 

asioita, joita kannattaa minun mielestäni pöydälle nostaa ja koulutusmielessäkin 

niitä miettiä, että miten niitä [riskejä]vältetään ja mitä voi tehdä, että ne minimoi-

tuu”(Talousjohtaja C) 

 

Venäjän taloutta ja markkinaa koskevat koulutukset koettiin ehdottomasti kiinnos-

taviksi ja yleissivistäviksi ja moni olikin aikaisemmin vastaaviin ottanut osaa. 

Haastateltavat mainitsivat myös, että se on sellainen aihe, jota kaikkien Venäjän 

kanssa tekemisissä olevien tulisi seurata. Kolme neljästä yrityksestä piti liiketoi-

mintaetiikka ja yhteiskunta Venäjällä -aihetta myös mielenkiintoisena, joskaan ei 

yhtä tärkeänä kuin edeltäjäänsä. Toisaalta nähtiin myös, että yhteiskunnan ja toi-

mintatapojen tuntemus oli jo melko vahvaa kertyneen kokemusperäisen tiedon 

ansiosta.  
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”Mutta vähempi sellaista tapakulttuuria tai semmoista Venäjään liittyvää, se on 

ehkä tullut sitten oppina matkan varrella.” (Myynti- ja markkinointipäällikkö B) 

 

Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen koettiin jonkin verran merkittäväksi 

aiheeksi, mutta ei välttämättä yhtenä tärkeimmistä. Osalle aihe ei edes ollut ope-

raatiomuodon vuoksi ajankohtainen. Koulutusaiheiden kiinnostusaste oli voimak-

kaasti sidoksissa myös haastateltavan omiin kiinnostuksiin. Koulutusta ja koulut-

tautumista ulkopuolisten organisaatioiden avulla ei koettu välttämättömiksi, mutta 

toisaalta niitä pidettiin hyödyllisinä ja mielenkiintoisina.  

 

Yliopiston koulutustarjonta oli osalle tuttua ja joku oli joskus sellaista hyödyn-

tänytkin. Yritykset olivat saaneet esitteitä koulutuksista, pitäneet niitä mielenkiin-

toisina, mutteivät välttämättä päätyneet osallistumaan sellaisiin. Yliopiston tai 

ammattikorkeakoulujen tarjoamat tiettyjen osa-alueiden koulutukset tai koulutus-

paketit olivat haastateltavien mielestä mielenkiintoisia, mutta he saattoivat epäröi-

dä lopullista koulutusten tuomaa lisäarvoa. Yhdelle yritykselle merkittävintä olisi 

ollut ennemminkin juuri benchmark-tyylinen tieto, kun teoriatyyppistä, objektii-

vista tietoa ei koettu niin merkittäväksi. Ensisijainen tavoite on saada kauppaa ja 

saada operatiivinen puoli toimiminaan, mihin heidän näkemyksestään ei koulu-

tuksella voida pääsääntöisesti vaikuttaa. Usein normaali etenemistapa on ollut, 

että asiat opetellaan pääasiassa käytännön kautta ja kun tietoa erikseen tarvitaan, 

etsitään oikea henkilö, jolta aiheesta voi kysyä.    

 

”Tietysti yliopistokoulutukset on ihan hyviä, mutta se teoria monta kertaa tiede-

tään, mutta Venäjällä on just se ongelma, että vaikka me kuinka tiedetään se teo-

ria, niin se käytäntö ei yhtään mene niin kuin se teoria menee.”(Talousjohtaja C) 

 

Ongelma ei myöskään ole tietolähteiden puute. Yhden yrityksen mielestä ongel-

mana on ennemminkin tietotulva, josta pitäisi erottaa itselle tärkeät tiedonlähteet. 

Yritykset näkevät, että koulutusta löytyy lähes mistä kategoriasta tahansa. Haasta-

teltavilta tiedusteltiin vielä erikseen, mitkä voisivat lueteltujen lisäksi olla sellaisia 

aiheita, jotka heitä erityisesti kiinnostaisivat tai olisi juuri heille tarpeellisia. Esille 
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tuli joitakin aiheita, joskin melko niukasti. Yksi yritys mainitsi WTO:n jäsenyy-

teen liittyvät asiat ja koulutuksen, jossa käsitellään Venäjän tulevaisuudennäky-

miä. Hyödyllisenä nähtiin myös koulutuspaketit, joihin yritys voisi itse koota itse-

ään kiinnostavat koulutukset omaksi kokonaisuudekseen.  

 

6.4 Kyselyn tulokset 

Kyselyaineiston käsittely toteutettiin SPSS –ohjelmalla sekä Excelillä, ja niistä 

muodostettiin frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä tilastollisia tunnuslukuja, ku-

ten keskiarvoja ja keskihajontoja. Tulokset esitetään aineistonkeruussa hyödynnet-

tyjen teemojen mukaan.  

 

Yritysten taustatiedot ja suhde Venäjän liiketoimintaan 

Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 64 yritystä ja vastaajana toimi joitakin poikke-

uksia lukuun ottamatta yrityksen toimitusjohtaja tai Venäjän liiketoiminnasta vas-

taava tai sen parissa toimiva henkilö. Vastausten määrä suhteutettuna lähetettyihin 

yrityksiin on hyvin pieni. Kysely lähetettiin kuitenkin lähes kaikille päijäthämäläi-

sille yrityksille, jolloin vastaanottajissa oli myös sellaiset yritykset, jotka eivät 

olleet millään tapaa kiinnostuneista Venäjän liiketoiminnasta ja jättäytyivät suo-

raan vastaamasta kyselyyn. Sähköpostitse lähetetyillä kyselyillä lienee nykyisel-

lään myös pieni huomioarvo vilkkaasti kulkevan sähköisen viestiliikenteen vuoksi, 

eikä vastaamista välttämättä koeta kulutetun ajan arvoiseksi.  

 

Kyselyyn vastanneet yritykset edustivat useita eri toimialoja painotuksen ollessa 

eri teollisuuden aloilla (kuva 9). Eniten vastaajia oli koneteollisuuden yrityksistä. 

Toimialaa tiedustellessa kohdan ”muu, mikä” valitsi noin 30 % prosenttia vastaa-

jista, joihin lukeutui muun muassa ympäristörahoitus, autovuokraamo, turkisteol-

lisuus, ympäristöteknologia, elintarviketeollisuus, tulkkaus- ja käännöspalvelut, 

huonekaluteollisuus, talotekniikka, koulutus sekä julkinen sektori.  
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Kuva 9 Kyselyyn osallistuneiden yritysten pääasiallinen toimiala 
 

Kyselyyn vastanneiden yritysten suuruusluokka vaihteli tasaisesti. Liikevaihdon 

perusteella suuria yrityksiä oli 19 % vastaajista (liikevaihto yli 50 milj. euroa), 

keskisuuria 13 % (liikevaihto alle 50 milj. euroa), pieniä 28 % (liikevaihto alle 10 

milj. euroa) ja mikroyrityksiä 35 % (liikevaihto alle 2 milj. euroa) (kuva 10). 5 % 

vastanneista valitsi kohdan ”ei tiedossa”.  
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Henkilöstömäärän perusteella suuria yrityksiä oli 20 % (työllistää yli 250 henki-

löä), keskisuuria 16 % (alle 250 henkilöä), pieniä 31 % (alle 50 henkilöä) sekä 

mikroyrityksiä 33 % (alle 10 henkilöä) (kuva 11). Suomen yrityskannasta pienten 

ja keskisuurten yritysten osuus oli vuoden 2011 lopussa 99,8 %, joista 93,6 % oli 

mikroyrityksiä (Yrittäjyyskatsaus 2012). Pk-yritysten ja erityisesti mikroyritysten 

vahva edustus oli näin ollen hyvin ennakoitavissa. Kyselyssä käytetyn suuruus-

luokittelun perusteella nähdään vielä hieman tarkemmin, miten mikroyritysten 

koko jakautuu omassa kategoriassaan. Nähdään, että mikroyrityksistä eniten oli 

liikevaihdoltaan luokkaan 100 000 € - 499 999 € kuuluvia ja henkilöstömäärältään 

luokkaan 1-2 kuuluvia yrityksiä.  

 

 
Kuva 11 Kyselyyn osallistuneiden yritysten henkilöstömäärä. 
 

Yrityksiltä kysyttiin myös kansainvälisten liiketoimintojen osuutta kokonaisliike-

vaihdosta. Avoimen kysymyksen perusteella vastanneiden yritysten kansainvälis-

ten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli keskimäärin 31,8 %. Joukossa oli 

myös sellaisia yrityksiä, joilla ei ollut lainkaan kansainvälisiä liiketoimintoja tai 

he eivät osanneet arvioida kansainvälisten liiketoimintojen osuutta kokonaisliike-

vaihdosta. Toisaalta mukana oli myös yrityksiä, jotka toimivat pelkästään kan-

sainvälisen liiketoiminnan parissa. Suurin osa sellaisista yrityksistä, joilla ei ollut 

tällä hetkellä kansainvälisiä liiketoimintoja, osoittivat kiinnostuksensa kuitenkin 

Venäjän liiketoimintaa kohtaan.  

 

Perustietojen jälkeen kyselyssä selvitettiin yritysten suhdetta Venäjän liiketoimin-

taan. Vastanneista yrityksistä 74 % harjoittaa tällä hetkellä Venäjän liiketoimintaa, 

6 % suunnittelee Venäjän liiketoimintaansa ja 9 % on kiinnostunut aloittamaan 
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Venäjän liiketoiminnan mahdollisesti tulevaisuudessa (kuva 12). 11 % vastaajista 

ei ollut kiinnostunut harjoittamaan Venäjän liiketoimintaa lainkaan. Kysely on 

selkeästi tavoittanut erityisen hyvin Venäjän liiketoimintaa harjoittavat yritykset, 

kun sitä suunnittelevat tai siitä kiinnostuneet eivät olleet yhtä hyvin edustettuina. 

Perusteena voi olla se, että suunnittelevat ja Venäjän liiketoiminnasta kiinnostu-

neet yritykset eivät välttämättä hahmota omia Venäjä liiketoiminnan tieto- ja 

osaamistarpeitaan yhtä selkeästi kuin jo markkinoilla toimiva yritys. Venäjän lii-

ketoimintaa harjoittavilla on jo runsaasti kokemusta ja tietoa siitä, mikä Venäjän 

liiketoiminnassa on ongelmallista ja tuottaa ulkopuolisen osaamisen tarvetta. Näil-

le yrityksille kyselyyn vastaaminen on saattanut lähtökohtaisesti olla helpompaa. 

 

 
Kuva 12 Yritysten tämänhetkinen suhde Venäjän liiketoimintaan.  
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liiketoiminnoista tai ollut niiden kanssa tekemisissä, jolloin he kokivat olevansa 
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ka vastasivat, etteivät ole kiinnostuneita tulevaisuudessa harjoittamaan Venäjän 

liiketoimintaa. 

 

Yrityksiltä, jotka harjoittavat tällä hetkellä Venäjän liiketoimintaa selvitettiin, 

kuinka kauan he ovat harjoittaneet Venäjään liittyvää liiketoimintaa (kuva 13). 

Venäjän liiketoimintaa harjoittavista yrityksistä 68 % oli toiminut Venäjän parissa 

jo yli kymmenen vuotta. Vain yksi yritys oli aloittanut Venäjän liiketoimintansa 

vuoden sisällä. Usean yrityksen pitkä historia Venäjän liiketoiminnassa on selitet-

tävissä yli kymmenen vuotta sitten Venäjällä tapahtuneilla muutoksilla Neuvosto-

järjestelmän kaaduttua ja sitä seuranneella kaupan avautumisella. Yli kymmenen 

vuotta Venäjän liiketoimintaa harjoittaneisiin yrityksiin kuuluivat lähes kaikki 

kyselyyn vastanneet suuret yritykset ja suuri osa erikokoisista pk-yrityksistä.   

 

 
Kuva 13 Yritysten aiempi kokemus Venäjän liiketoiminnassa. 
 

Venäjän liiketoimintaa harjoittavilta yrityksiltä kysyttiin myös Venäjän liiketoi-

mintojen laajuutta suhteutettuna yrityksen kokonaisliikevaihtoon (kuva 14). Yli 

kolmannes yrityksistä vastasi Venäjän osuuden olevan 1-4 % kokonaisliikevaih-

dostaan. Vastaajista 11 % arvioi Venäjän liiketoimintojen osuuden olevan yli puo-

let kokonaisliikevaihdosta ja 4 % vastaajista teki pelkästään Venäjään liittyvää 

liiketoimintaa. Venäjän liiketoimintaan keskittyneet yritykset toimivat vientikau-

pan ja konsultoinnin toimialoilla. 
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Kuva 14 Venäjän keskimääräinen osuus yritysten kokonaisliikevaihdosta 
 

Vastanneiden yritysten pääasiallinen toimintamuoto Venäjän liiketoiminnassa oli 

vienti kattaen 82,8 % kaikista harjoitetuista operaatiomuodoista (kuva 15). Suur-

ten ja keskisuurten yritysten edustetuin operaatiomuoto oli tytäryhtiö Venäjällä 

(N=7, N=5), kun pienillä yrityksillä se oli suora vienti (N=11) ja mikroyrityksillä 

suora vienti (N=9) sekä venäläisen asiakaskunnan palveleminen Suomessa (N=9). 

Osa yrityksistä harjoitti useampaa eri toimintamuotoa. Operaatiomuotojen ja-

kaumat osoittavat kyselyyn vastanneiden päijäthämäläisten yritysten harjoittavan 

kansainvälisiä liiketoimintoja hyvin monipuolisesti. 

 
Kuva 15 Yritysten tämänhetkinen Venäjän liiketoimintamuoto, jota he harjoitta-
vat tai suunnittelevat. 
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Haasteet Venäjän liiketoiminnassa 

Kyselyssä esitettyjen väittämien perusteella yritykset kokevat Venäjän liiketoi-

minnan haasteelliseksi ja poikkeavaksi muusta kansainvälisestä liiketoiminnasta. 

Tulosten mukaan 89 % vastaajista oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, 

että Venäjän liiketoiminta on haastavaa ja 76 % vastaajista oli myös sitä mieltä, 

että Venäjän liiketoiminta poikkeaa yrityksen muusta kansainvälisestä liiketoi-

minnasta (kuva 16). Venäjään liittyvä liiketoiminta vaatii yritysten näkökulmasta 

myös enemmän valmistautumista kuin muu kansainvälinen liiketoiminta.   

 

 
Kuva 16 Venäjän liiketoiminnan haasteellisuus ja poikkeavuus muusta kansainvä-
lisestä liiketoiminnasta (vastausten % -osuudet ja frekvenssit) 
 

Yrityksiltä haluttiin erityisesti selvittää, mitkä asiat tekevät heidän mielestään Ve-

näjän liiketoiminnasta haasteellisen ja millä tavoin Venäjän liiketoiminta poikkeaa 

yritysten muusta kansainvälisestä liiketoiminnasta. Venäjän liiketoimintaa harjoit-

tavia yrityksiä pyydettiin arvioimaan erilaisia Venäjän liiketoiminnalle ominaisia 

asioita, jotka saattavat aiheuttaa yrityksille jonkinasteisia haasteita. Tutkimuksen 

tuloksista voidaan havaita, että yritykset kokevat voimakkaimmin Venäjän liike-

toiminnan haasteena byrokratian, lainsäädännön ja juridiset asiat, tullauksen, serti-

fioinnin ja logistiikan sekä korruption (kuva 17). Venäläisten yhteistyökumppa-

neiden löytäminen pidettiin lähes yhtä merkittävänä haasteena kuin tullausta, ser-
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tifiointia ja logistiikkaa Tulokset eivät poikkea aikaisemmin aiheesta toteutetuista 

tutkimuksista, sillä samat teemat ovat nousseet esille tärkeimpinä aspekteina vuosi 

toisensa jälkeen useissa tutkimuksissa (esimerkiksi SVKK:n Venäjän kaupan ba-

rometri).  

 

 
Kuva 17 Yritysten haasteet Venäjän liiketoiminnassa (vastausten % -osuudet ja 
frekvenssit) 
 

Yritysten haasteellisina pitämät asiat edustavat hyvin pitkälle asioita, jotka tekevät 

Venäjästä muusta kansainvälisestä liiketoiminnasta poikkeavan. Haasteellisimpina 

nähdyt asiat Venäjän liiketoiminnassa ovat juuri Venäjän liiketoiminnan ominais-

piirteitä, joita yritykset eivät välttämättä muiden maiden välisessä kaupassa kohtaa. 
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erityisesti Venäjän asettamia haasteita. Byrokratia, rajanylitysprosessi ja korruptio 

ovat erilaisuutensa vuoksi iso haaste yrityksille ja vaativat yrityksiltä erityistä Ve-

näjä-osaamista. Haasteellisimpina pidetyt asiat kuten tullaus ja byrokratia vaativat 

yrityksiltä vaivannäköä ja laajaa tiedonhankintaa. Suuren työmäärän ja tiedonhan-

kintaprosessin vuoksi mainittuja asioita pidetäänkin usein hyvin haasteellisina.  

 

Byrokratiaa, tullausprosessia, korruptiota ja taloudellista epävarmuutta jokainen 

vastanneista piti jossain määrin haasteellisena ja näissä ”ei lainkaan haasteellista” 

-vastauksia ei valinnut kukaan. Eniten ”ei lainkaan haasteellista” -vastauksia sai 

kielitaito ja korruptio, mikä on osaltaan yllättävä tulos, sillä aikaisempaa tutki-

musta tarkasteltaessa niitä pidetään yleisesti ottaen Venäjän liiketoiminnassa haas-

tavina. Korruptio oli toisaalta myös prosentuaalisen jakaumansa perusteella yksi 

merkittävimmistä haasteista. Kielitaidon osalta vastausten jakaumaa selittää kui-

tenkin esimerkiksi yrityksen oma vahva venäjän kielen osaaminen, jota on yrityk-

seen hankittu esimerkiksi kielitaitoisen henkilöstön muodossa. Korruptio puoles-

taan ei kosketa tiettyjen toimialojen tai operaatiomuotojen harjoittajia, kuten esi-

merkiksi epäsuoraa vientiä harjoittavaa yritystä. Voimakkaimmin yritykset koki-

vat vähemmän haastavana tai ”ei lainkaan haastavana” (52 % vastaajista) toimin-

tamuodon valinnan. Kuitenkin hieman alle puolet piti myös sitä vähintään jonkin 

verran haastavana. Operaatiomuodon valintaprosessi vaatii Äijön (2008) mukaan 

uuden markkinoiden strategisten tavoitteiden luomista, markkinoillepääsyn estei-

den tarkastelua ja oman kilpailuedun analysoimista. Prosessi on osalle yrityksistä 

hyvin selkeä ja hoituu sujuvasti oman osaamisen avulla, mutta prosessi voi osoit-

tautua myös haasteelliseksi, jos esimerkiksi markkinoillepääsynesteet tuntuvat 

ylivoimaisilta.   

 

Venäjän liiketoiminnan haasteita selvittävässä kysymyksessä kaksi vastaajaa kir-

joitti avoimeen kohtaan haasteita, joita ei listassa ollut mainittu. Mainittuja asioita 

olivat oikeiden asiakkaiden löytäminen (vähemmän haasteellista) ja valtion tuke-

mien projektien julkinen kilpailutusmalli eli Tender-konsepti (erittäin haasteellis-

ta). Kyselyn loppuun sijoitetussa avoimessa kentässä myös jotkut yritykset esitti-

vät omia näkemyksiään Venäjän liiketoiminnasta ja ne keskittyivät osin haaste-
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aspektiin. Eräässä kommentissa venäjänkielentaito nähtiin edellytyksenä Venäjän 

liiketoiminnalle ja osassa kommenteissa painotettiin vahvasti henkilökohtaisten 

kontaktien, yhteistyökumppaneiden ja verkostojen merkitystä: 

 

”Henkilökohtaiset kontaktit Venäjän kaupassa on erittäin tärkeä asia, joita ilman 

on lähes mahdoton aloittaa liiketoimintaa Venäjällä.” 

 

”Suurin haaste on löytää oikeat asiakkaat, huonekaluliikkeet ja/tai arkkitehtitoi-

mistot” 

 

Yritysten sisäinen osaaminen Venäjän liiketoiminnassa 

Ennen tieto- ja osaamistarpeiden selvittämistä yrityksiltä haluttiin tiedustella, mi-

ten yritykset näkevät oman nykyisen Venäjä-osaamisensa tason; mitä yrityskoh-

taista osaamista he tunnistavat ja kuinka vahvaa osaaminen on. Tulokset osoitta-

vat, että yritykset kokevat osaamisensa olevan vahvinta Venäjän markkinoiden 

tuntemuksessa, kulttuurin- ja maantuntemuksessa sekä liiketoimintatapojen tun-

temuksessa (kuva 18). Vahva osaaminen näillä alueilla on pääosin harjoitettujen 

vuosien tuomaa kokemusta ja siten kehittynyttä osaamista. Heikompaa arvioitu 

osaaminen oli lainsäädännön ja byrokratian tuntemuksessa, tulliasioiden ja sertifi-

kaattien tuntemuksessa, venäjän kielitaidossa sekä logistiikan hallintakyvyssä. 

Samanaikaisesti iso osa yrityksiä koki kuitenkin hallitsevansa nämä alueet hyvin. 

Erot selittyvät yritysten Venäjän liiketoimintaa harjoittamilla vuosilla eli kerty-

neellä kokemuksella sekä toimialakohtaisilla eroavaisuuksilla. Osalle yrityksistä 

annettu osaamisalue ei ole merkittävä liiketoiminnan kannalta, jolloin osaaminen 

tällä alueella on vähäistä. Tällöin vähäisen osaamisen kehittäminen ei myöskään 

ole tarpeen.    
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Kuva 18 Yritysten sisäinen Venäjä-osaaminen (vastausten % -osuudet ja frek-
venssit) 
 

Yritysten osaamistaso on hyvin erilainen verrattaessa Venäjän liiketoimintaa aloit-

televaa tai sitä jo harjoittavaa yritystä. Kyselyyn vastanneista suurin osa (74 %) 

harjoittaa tällä hetkellä jo Venäjän liiketoimintaa ja sitä suunnittelevien tai siitä 

kiinnostuneiden määrä oli huomattavasti vähäisempi. Taulukko 6. havainnollistaa 

kuitenkin suuntaa-antavasti ryhmien välisiä Venäjä-osaamisen eroja. Aloitteleval-

la yrityksellä kokemusperäistä tietoa Venäjän liiketoiminnasta ei ole kertynyt ja 

vuosia Venäjän kanssa toiminut on siinä suhteessa huomattavasti vahvemmassa 

asemassa. Venäjän liiketoimintaa jo jonkin aikaa harjoittaneilla yrityksillä on ker-

tynyt monipuolista tieto- ja osaamispääomaa kokemuksen ja objektiivisten tieto-

lähteiden kautta. Venäjän liiketoiminnan suunnitteluasteella olevilla yrityksillä 

kuitenkin myös aiempi kansainvälinen kokemus ja siten hankittu kansainvälinen 

osaaminen voivat edesauttaa kansainvälistymistä Venäjälle ja lisätä siten joiltain 

osin jo lähtökohtaistesti Venäjä-osaamista. Kyselyn tulokset kuitenkin osoittavat, 

että Venäjän liiketoimintaa vasta suunnittelevat tai siitä kiinnostuneet yritykset 

pitävät kokonaisuudessaan Venäjä-osaamistaan melko alhaisena.  
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Taulukko 6 Venäjän liiketoimintaa harjoittavien, suunnittelevien ja siitä kiinnos-
tuneiden yritysten sisäisen osaamisen keskiarvot. 
 Kaikki  

vastaukset 
Harjoittaa  
Venäjän  

liiketoimintaa 

Suunnittelee tai on 
kiinnostunut  

Venäjän  
liiketoiminnasta 

 N=57 N=47 N=10 

Venäjän kulttuurin- ja 
maantuntemusta 

3,86 4,06 2,92 

Venäjän liiketoimintatapo-
jen tuntemusta 

3,70 3,87 2,88 

Venäjän markkinoiden tun-
temusta 

3,56 3,74 2,79 

Venäjän kielen taitoa (ve-
näjän kieltä osaavia työnte-
kijöitä) 

3,30 3,62 1,79 

Venäjän lainsäädännön ja 
byrokratian tuntemusta 

3,14 3,30 2,42 

Tulliasioiden ja sertifikaat-
tiasioiden tuntemusta 

3,07 3,22 2,42 

Logistiikan hallintakykyä 2,98 3,05 2,71 

Keskiarvo 3,37 3,55 2,56 

1: ei lainkaan, 2: vähän, 3: jonkin verran, 4: paljon, 5: erittäin paljon 

 

Venäjän liiketoimintaa harjoittavien yritysten vahvin osaaminen sijoittuu keskiar-

vojen mukaan kulttuurin- ja maantuntemukseen, mutta heikoin sen sijaan logistii-

kan hallintakykyyn. Vahvoja osa-alueita ovat myös liiketoimintatapojen tuntemus 

ja markkinoiden tuntemus. Kaikki vahvimmat alueet ovat sellaisia, joissa yritykset 

ovat kasvattaneet osaamistaan liiketoimintaa harjoitettujen vuosien aikana ja vah-

vistaneet etulyöntiasemaansa markkinoille tuleviin yrityksiin verrattuna. Liike-

toimintatapojen tuntemus kehittyy luonnollisesti kaupantekotilanteiden kautta ja 

mahdollisten onnistumisien ja epäonnistumisien kautta. Markkinoilla toimiva yri-

tys on jatkuva observoija, joka oppii kokeilemalla, seuraamalla ja oppimalla muil-
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ta. Heikompana pitämissään asioissa Venäjän liiketoimintaa harjoittavat yritykset 

luultavasti kokisivat yhä voivansa kehittää osaamistaan. Kokeneiden yritysten 

Venäjä-osaaminen oli heikompaa lainsäädännön ja byrokratian tuntemuksessa, 

tulliasioiden ja sertifikaattien tuntemuksessa ja logistiikan hallintakyvyssä. Maini-

tut asiat tulivat vahvasti esille myös yritysten näkemyksissä Venäjän liiketoimin-

nan haasteista. Osa-alueet kuvastavat Venäjän erityispiirteitä verrattuna muuhun 

kansainväliseen liiketoimintaan. Niissä kokeneelle yrityksille haasteet ja osaami-

sen puute syntyvät Venäjän muutosalttiin ilmapiirin ja ennalta arvaamattomien 

yllätysten seurauksena, jolloin vahvasta kokemuksen tuomasta osaamisesta huo-

limatta yrityksellä ei ole valmiita toimintamalleja reagoida satunnaisiin tilanteisiin.    

 

Kokonaisosaaminen liiketoimintaa suunnittelevalla tai siitä kiinnostuneella oli 

huomattavasti heikompaa kuin kokeneella yrityksellä. Venäjän osalta kansainvä-

listymätön yritys ei ole vielä sitoutunut markkinaan lainkaan, eikä kansainvälis-

tymisprosessi ja siihen liittyvä tiedonhankinta sekä osaamisen kehittäminen ole 

varsinaisesti alkanut. Osaamisen kehittymistä kuvaa myös Johansonin ja Vahlnen 

(1977) dynaaminen malli, jossa markkinatietämys kasvaa sitä mukaa kun sitoutu-

minen markkinaan kasvaa. Kansainvälistymättömän yrityksen sitoutuminen 

markkinaan ja markkinoiden tietämys on siis täysin lähtötekijöissään. Kyselyn 

tulosten perusteella myös Venäjän liiketoimintaa suunnittelevien ja siitä kiinnos-

tuneiden yritysten osaamisalueissa oli kuitenkin eroja ja toisissa osaamista oli jo 

hieman ja toisissa ei juuri lainkaan. Vahvimpana osaamisalueenaan he kokivat 

Venäjän kulttuurin- ja maantuntemuksen, kun puutteellisimpana he pitivät venä-

jän kielen osaamistaan. Venäjän kulttuuria ja maata koskevaa yleistietämystä ker-

tyy jonkin verran jo luonnostaan, kun maa esiintyy hyvin paljon sijaintinsa vuoksi 

suomalaisessa mediassa ja tieto leviää vahvasti myös ihmisten parissa viraalisti. 

Kieliosaamisen puute paikataan yrityksissä hyvin usein palkkaamalla kielitaitoista 

henkilöstöä, mikä on tulevaisuudessa edessä myös suurella osalla Venäjän liike-

toimintaa suunnittelevilla yrityksillä.   

 

 

 



92 

Yritysten tieto- ja osaamistarpeet Venäjän liiketoiminnassa 

Ulkopuolisella osaamisella on merkittävä rooli yritysten Venäjän liiketoiminnan 

tukena. 80 % vastaajista oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että ulko-

puolisen tuen ja osaamisen saatavuus Venäjän liiketoiminnassa on tärkeää (kuva 

19). Ulkopuolisen osaamisen hyödyntäminen mahdollistaa yrityksille oman osaa-

misen kehittämisen useilla eri tavoilla. Pääasiassa ulkopuolinen tuki ja koulutus 

ovat objektiivista tietoa eli toisin sanoen tietoa, joka on opetettavissa muille. Toi-

saalta se voi olla myös kokemusperäisen osaamisen ja tiedon siirtämistä esimer-

kiksi benchmarkingin muodossa tai osaavan konsultin hyödyntämistä. Alle puolet 

vastaajista (41 %) oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että ulkopuolista 

tukea ja osaamista Venäjän liiketoiminnassa on tarjolla paljon (kuva 19). Ainoas-

taan kuitenkin noin 25 % vastaajista oli eri mieltä tai täysin erimieltä siitä, että 

ulkopuolista tukea ja osaamista on paljon tarjolla.  

 

 
Kuva 19 Ulkopuolisen tuen ja osaamisen merkitystä koskevat väittämät (vastaus-
ten % -osuudet ja frekvenssit) 
 

Kaikkien vastaajien frekvenssi- ja prosenttijakaumat osoittavat, että yritykset ko-

kevat ulkopuolisen osaamisen tärkeimmäksi lupa-asioissa, sertifioinneissa ja tul-

lauksessa, rahoitus- ja vakuutusasioissa sekä juridisissa kysymyksissä ja sopimuk-

siin liittyvissä asioissa (kuva 20). Näissä suurin osa vastaajista (yli 80 %) piti tuen 

tarvetta vähintään ”melko tärkeänä”.  Kaiken kaikkiaan yli puolet yrityksistä koki 

luetelluista vaihtoehdoista jokaisen vaihtoehdon vähintään ”melko tärkeäksi” eli 

suurin osa vastaajista piti kaikkia annettuja tukitarpeita jonkin verran tärkeänä. 

Suurimmat prosenttiosuudet ”tärkeää” ja ”erittäin tärkeää” -vastauksia kohdistui 
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juridisiin asioihin ja sopimusasioihin sekä venäläisten yhteistyökumppaneiden 

löytämiseen. Juridinen puoli Venäjän liiketoiminnassa on oleellisessa roolissa 

raskaan byrokratian vuoksi. Ilman oikeita ja laillisin perustein laadittuja sopimuk-

sia kaupanteko ei ole mahdollista, joten niiden varmistamiseksi ulkopuolisen tuen 

tarve on merkittävä. Yhteistyökumppaneiden löytäminen ulkopuolisen tuen avulla 

on niin ikään oleellisessa asemassa kuten verkostojen luominen yleensäkin kai-

kessa kansainvälisessä liiketoiminnassa. Oikeiden ja luotettavien kumppaneiden 

löytäminen uudesta markkinasta on haastavaa ja kaikki ulkopuolinen tuki on yri-

tyksille varmasti toivottua.  

 

 
Kuva 20 Ulkopuolisen osaamisen tärkeys eri aihealueissa (vastausten % -osuudet 
ja frekvenssit) 
 

Lupa-asioissa, sertifioinneissa ja tullauksessa kukaan vastaajista ei pitänyt ulko-

puolista tukea täysin merkityksettömänä. Kyselyn aiemmat tulokset osoittivat ra-

jan ylitykseen liittyvän byrokratian yhdeksi merkittävimmistä Venäjän liiketoi-
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minnan haasteista ja selvästi myös ulkopuolisen tuen tarve siinä on tärkeä. Ra-

janylitys on lähtökohtaisesti yksi suurimmista eroista Venäjän kaupan ja muun 

kansainvälisen liiketoiminnan välillä, mikä asettaa haasteita ja myös tarpeita ul-

kopuoliselle tuelle.  

 

Toimintamuodon valinta sai eniten (N=9) ”ei lainkaan tärkeää” -vastauksia ja vain 

muutama vastaaja (N=4) koki ulkopuolisen tuen siinä erittäin tärkeäksi. Toimin-

tamuodon valinta on voimakkaasti sidoksissa Venäjän liiketoiminnan aloitusvai-

heeseen, joten vastaajien enemmistölle sen tarve ei ole ajankohtainen. Samoin 

yritykset eivät pitäneet tukea venäläisten työntekijöiden hankinnassa kovin merki-

tyksellisenä ja rekrytointiprosessi onkin vuosia Venäjän liiketoimintaa harjoitta-

neilla varmasti vakiintunut, eikä tuelle siten ole välttämättä tarvetta. Venäjän lii-

ketoimintaan liittyvää koulutusta yritykset pitivät yllättävän vähän tärkeänä. 66 % 

suhtautui koulutuksen tärkeyteen positiivisesti, mutta ainoastaan 28 % vastaajista 

piti sitä ”tärkeänä” tai ”erittäin tärkeänä” ja jopa 34 % ”vähemmän tärkeänä” 

tai ”ei lainkaan tärkeänä”. Koulutukseen roolia yritysten liiketoiminnassa käsitel-

lään vielä myöhemmin tarkemmin.  

 

Kuten aloittelevan yrityksen ja Venäjän liiketoimintaa harjoittavan yrityksen väli-

sessä sisäisessä osaamistasossa, on myös heidän välisissä tieto- ja osaamistarpeis-

saan suuria poikkeavuuksia. Aloittelevan yrityksen ja Venäjän liiketoimintaa jo 

harjoittaneen yrityksen tarpeet ovat erisuuruiset ja hieman erilaatuiset, mitä ai-

emmassa aihetta käsittelevässä tutkimuksessa on myös pyritty havainnollistamaan. 

Taulukossa 7 yritysten tieto- ja osaamistarpeita Venäjän liiketoiminnassa tarkas-

tellaan asettaen vertailtavaksi Venäjän liiketoimintaa harjoittavat ja sitä suunnitte-

levat tai siitä kiinnostuneet yritykset. Koska kyselyyn vastanneista valtaosa har-

joitti jo Venäjän liiketoimintaa, jäi sitä suunnittelevien osuus hyvin pieneksi. Tau-

lukkoa pidetään tämän vuoksi tulosten tukena demonstroivana, mutta varsinaisia 

suoria johtopäätöksiä ainoastaan taulukon vertailun perusteella ei voida tehdä. 

Vertailussa ulkopuoliset tukitarpeet esitetään keskiarvojen perusteella. Taulukosta 

on havaittavissa selkeästi yhteys aiempaan tutkimukseen ja oletuksiin; tieto- ja 

osaamistarpeet ovat selkeästi vähäisemmät yrityksillä, jotka jo tällä hetkellä har-
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joittavat Venäjän liiketoimintaa. Toisin sanoen Venäjän liiketoimintaa harjoittavat 

yritykset eivät koe ulkopuolisia tukipalveluita yhtä tarpeellisiksi kuin Venäjän 

liiketoimintaa suunnittelevat tai siitä kiinnostuneet yritykset.  

Taulukko 7 Venäjän liiketoiminnan tieto- ja osaamistarpeiden keskiarvot Venä-
jän liiketoimintaa harjoittavissa, suunnittelevissa ja siitä kiinnostuneissa yrityksis-
sä. 
 Kaikki  

vastaukset 
Harjoittaa  
Venäjän  

liiketoimintaa 

Suunnittelee tai 
on kiinnostunut 

Venäjän  
liiketoiminnasta 

 N=57 N=47 N=10 

Juridisissa kysymyksissä, ku-
ten sopimusten teossa 

3,68 3,57 4,17 

Verkostoitumisessa esim. vien-
tiyhteistyön kehittämisessä 

3,53 3,39 4,04 

Lupa-asioissa, sertifioinneissa 
tai tullauksessa 

3,52 3,49 3,67 

Venäläisten yhteistyökumppa-
neiden löytämisessä 

3,48 3,34 4,13 

Markkinoinnissa 3,47 3,31 4,21 

Rahoitus- ja vakuutusasioissa 3,37 3,31 3,75 

Markkinointitutkimuksessa 3,25 3,16 3,79 

Benchmarking -yritysten löy-
tämisessä 

3,04 2,95 3,42 

Logistiikan järjestämisessä 3,00 2,95 3,34 
Venäjän liiketoimintaan liitty-
vässä koulutuksessa 

2,96 2,88 3,59 

Venäläisten työntekijöiden 
hankinnassa 

2,91 2,75 3,59 

Neuvonta toimintamuodon 
valinnassa 

2,65 2,51 3,34 

Keskiarvo 3,24 3,13 3,75 
1: ei lainkaan tärkeää, 2: vähemmän tärkeää, 3: jonkin verran tärkeää, 4: tärkeää, 5: 

erittäin tärkeää 
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Keskiarvojen perusteella Venäjän liiketoimintaa harjoittavien mielestä merkittävin 

ulkopuolisen tuen tarve on juridisissa asioissa, kun kokemattomilla yrityksillä se 

on markkinoinnissa. Juridiset kysymykset ovat tärkeä tukitarve myös Venäjän 

liiketoimintaa aloittelevalle yritykselle, mutta markkinoinnissa Venäjän liiketoi-

mintaa harjoittavat yritykset eivät kokeneet ulkopuolista tukea lainkaan niin tär-

keäksi kuin aloittelevat yritykset. Aloittelevan yrityksen suuremmat tukitarpeet on 

selitettävissä pyrkimyksellä voittaa markkinoillepääsyn esteillä. Markkinoille-

pääsyn esteet olivat Äijön (2008) mukaan asioita, joissa markkinoilla jo toimiva 

yritys on aloittelevaa parempi. Liiketoiminnan aloittamiseen uudella markkina-

alueella liittyy esimerkiksi yrityksen tuntemattomuus ja imagon puute. Onnistu-

neella markkinoinnilla yritys siis pyrkii voittamaan tämän markkinoillepääsyn 

esteen ja ulkopuolinen tuki tunnettuuden ja imagon luonnissa on arvokasta. Venä-

jän liiketoimintaa suunnittelevat ja siitä kiinnostuneet yritykset kokivat ulkopuoli-

sen osaamisen hyvin merkitykselliseksi myös venäläisten yhteistyökumppaneiden 

löytämisessä juridisissa kysymyksissä ja verkostoitumisessa suomalaisyritysten 

kanssa. Aloittelevalle yritykselle yhteistyökumppaneiden löytäminen on ensisijai-

sessa asemassa ja vastausten perusteella he kokevat, että ulkopuolista tukea niiden 

muodostamisessa on kannattavaa hyödyntää.  

 

Merkittävin ero yritysten kokemassa ulkopuolisen tuen tarpeessa oli Venäjän lii-

ketoimintaan liittyvässä koulutuksessa. Venäjän liiketoimintaa suunnittelevat yri-

tykset kokivat sen erittäin vahvasti merkittäväksi ja tarpeelliseksi, kun Venäjän 

liiketoimintaa harjoittavat ja siitä kiinnostuneet eivät läheskään yhtä paljon. Kou-

luttautuminen viittaa pääasiassa opetettavissa olevaan tietoon, eli objektiiviseen 

tietoon, jonka merkitys liiketoiminnan aloitusvaiheessa on suuri. Aloittelevan yri-

tyksen luonnollinen tarve on kerryttää kaikkea saatavilla olevaa objektiivista tie-

toutta voittaakseen markkinoillepääsyn esteitä ja kyetäkseen onnistuneeseen 

markkinoillepääsyyn. Koulutus on tähän erinomainen tiedonhankinnan työkalu.  

Venäjän liiketoimintaa jo harjoittanut yritys taas luottaa kokemusperäiseen tietä-

mykseensä, eikä välttämättä koe kouluttamista yhtälailla akuutiksi tarpeeksi.  
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Yrityksiltä selvitettiin vielä erikseen, mitä Venäjää koskevaa tietoa he erityisesti 

kaipaisivat ja kuinka merkitykselliseksi tiedon saatavuuden he kokevat. Tuloksista 

voidaan päätellä, että yritykset kokevat kattavasti ja tasaisesti erilaisen tiedon 

merkitykselliseksi omassa liiketoiminnassaan (kuva 21). Kaikissa kategorioissa 

vastausten vahva painotus oli tärkeän puolella ennemmin kuin vähemmän tärkeäs-

sä. Kaikista merkittävimpinä yritykset kokivat luonnollisesti omaa liiketoimintaa 

koskevan tiedon, kuten asiakkaisiin, kilpailijoihin ja omaan toimialaan liittyvän 

tiedon. Venäjän markkinoihin ja talouteen liittyvä tieto oli yli 94 %:n mielestä 

vähintään ”melko tärkeää”. Yritykset olivat myös kiinnostuneita tulevista tapah-

tumista, seminaareista ja messuista sekä meneillään olevista kehityshankkeista. 

 
Kuva 21 Yritysten aktiivisesti etsimän ajantasaisen ja oleellisen Venäjään liitty-
vän tiedon tärkeys (vastausten % -osuudet ja frekvenssit) 
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Eniten negatiivista suhtautumista edustavia vastauksia sai tieto rahoitusmahdolli-

suuksista. Rahoituksen tarve on hyvin erilainen erikokoisilla ja eri operaatiomuo-

toa harjoittavilla yrityksillä. Kansainvälistymistään aloittelevalla pienellä yrityk-

sellä voi esimerkiksi olla enemmän tarvetta ulkopuoliselle rahoitustuelle kuin ul-

komaisilla markkinoilla kauan toimineella suurella yrityksellä. Venäjän liiketoi-

minnan koulutuksiin liittyvä tieto jää myös muihin verrattaessa vähemmän tärke-

äksi, mutta kokonaisuudessaan yli 77 % pitää tulevien Venäjän liiketoiminnan 

koulutuksiin liittyvää tietoa vähintään melko tärkeänä.  

 

Tärkeimmät yritysten hyödyntämät tietolähteet ovat henkilökohtaiset kontaktit, 

verkostokumppanit ja asiakkaat (kuva 22). Yli 96 % vastaajia piti henkilökohtai-

sia kontakteja tai verkostokumppaneita tärkeänä tai erittäin tärkeänä tiedonlähtee-

nä. Yritykset tukeutuvat voimakkaasti ajantasaisen ja olennaisen Venäjään liitty-

vän tiedon hankinnassa omiin kontakteihin ennemmin kuin ulkopuolisiin tiedon-

lähteisiin. Internet oli yrityksille myös yksi tärkeimmistä tiedonlähteistä. 82 % 

vastaajista piti kuitenkin myös Venäjän liiketoiminnan eri toimijoita eli ulkopuo-

listen tieto- ja osaamispalveluiden tarjoajia vähintään ”melko tärkeänä”. 

 

 
Kuva 22 Yritysten Venäjän liiketoimintaa koskevan tiedon lähteet (vastausten % -
osuudet ja frekvenssit) 
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Aiemmin tuloksissa kävi ilmi, että yritykset arvostivat omiin asiakkaisiin, kilpaili-

joihin ja toimialaansa liittyvää tietoa paljon ja luonnollisesti senlaatuisen tiedon 

tärkeimpänä kanavana toimivatkin itse asiakkaat tai muut verkostokumppanit. 

Messuja yritykset pitivät myös melko merkittävässä roolissa yhtenä tietolähteenä 

ja ne toimivatkin oleellisena tiedonvaihdon alustoina. Uutiskirjeet ja Venäjän lii-

ketoimintaan liittyvät lehdet tarjoavat yrityksille tärkeää ajantasaista tietoa yleisel-

lä tasolla Venäjällä tapahtuvista muutoksista ja tapahtumista. Venäjän liiketoi-

minnan eri toimijoita voidaan taas pitää merkittävässä roolissa hyvin monipuoli-

sissa asioissa, mutta ennen kaikkea yritykset lähestyvät heitä tiettyjen haasteellis-

ten asioiden, kuten tullauksen ja sertifioinnin tai ongelmatilanteiden puitteissa.  

 

Yrityksistä 72 % oli jo aikaisemmin hyödyntänyt ulkopuolisia tukipalveluita Ve-

näjän liiketoiminnassa (kuva 23). Reilusti suurimmalle osalle tieto- ja osaamisin-

tensiivisten palveluiden hyödyntäminen Venäjän liiketoiminnan tukena on siten 

jossain  vaiheessa  koettu  merkitykselliseksi.  16  %  yrityksistä  ei  ollut  vielä  ulko-

puolisia tukipalveluita hyödyntänyt, mutta suunnitteli tulevaisuudessa niitä hyö-

dyntävänsä. 12 % oli sitä mieltä, etteivät he koe tulevaisuudessakaan niiden hyö-

dyntämistä tarpeelliseksi. Heillä merkittävin syy palveluiden käyttämättömyyteen 

oli yritysten sisäisen osaamiskapasiteetin suuruus. Yritykset kokivat, että kaikki 

tarpeellinen osaaminen löytyy yrityksen sisältä, eikä ulkopuolista tukea sen vuoksi 

tarvita. Yksittäisenä syynä nähtiin myös ulkopuolisten yleinen tukipalveluiden 

tarpeettomuus ja hyödyttömyys. 

 

 
Kuva 23 Yritysten ulkopuolisten Venäjän liiketoiminnan osaamisintensiivisten 
palveluiden aikaisempi hyödyntäminen 
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Myönteisesti Venäjän liiketoiminnan osaamisintensiivisiin liike-elämän palvelui-

hin suhtautuvilta yrityksiltä selvitettiin, mitä ulkopuolisia organisaatioita he ovat 

käyttäneet tai aikovat tulevaisuudessa hyödyntää (kuva 24). Selvästi tunnetuim-

mat ja eniten käytetyimmät tuki- ja koulutuspalveluiden tarjoajat olivat odotetusti 

Suomalais-Venäläinen kauppakamari sekä Hämeen Venäjän-kaupan kilta. Ulko-

puolisia tuki- ja koulutuspalveluita hyödyntäneiden yritysten käyttämät organisaa-

tiot kattoivat kaikki vastausvaihtoehdot. Lisäksi vastaajat mainitsivat avoimessa 

kohdassa Pietarin konsulaatin, Finnfundin, Findeu-säätiön sekä joitakin yksityisiä 

toimijoita. Sellaiset yritykset puolestaan, jotka eivät Venäjän liiketoiminnan tuki-

palveluita vielä olleet hyödyntäneet, valitsivat tulevaisuudessa mahdollisesti hyö-

dyntämänsä organisaatiot hieman yksipuolisemmin. Fintra tai yliopiston tarjoamat 

palvelut eivät kuuluneet heidän valintoihinsa lainkaan. Suurimman vastausprosen-

tin tulevaisuudessa palveluita hyödyntäviltä sai Hämeen Venäjän kaupan kilta.  

Tukipalveluiden ja koulutusten hyödyntämistä suunnittelevilla myös tietämys 

palvelutarjonnan laajuudesta on oletettavasti myös kapea-alaisempi, eikä vähiten 

valintoja saaneet palveluntarjoajat ja niiden palvelut olleet vastaajille välttämättä 

edes tuttuja.  

 
Kuva 24 Organisaatiot, joita yritykset ovat Venäjän liiketoiminnassaan hyödyntä-
neet tai aikovat hyödyntää 
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Venäjän liiketoiminnan koulutus ja yliopistoyhteistyö 

Kyselyssä tarkasteltiin vielä erikseen yritysten Venäjän liiketoimintaan liittyvän 

koulutuksen tarpeita. Aikaisemmin koulutusta Venäjän liiketoiminnassaan hyö-

dyntäneitä yrityksiä oli 78 % vastanneista eli suurimmalla osalla oli kokemusta 

Venäjän liiketoiminnan koulutuksista ja jonkinlainen käsitys siitä, mitä koulutuk-

set mahdollisesti pitävät sisällään (kuva 25). Esitettyjen väittämien perusteella 57 % 

vastaajista oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että Venäjään liittyä kou-

lutus on erittäin tärkeä osa yrityksen oman Venäjä-osaamisen kehittämisessä (ku-

va 25). Negatiivisesti koulutuksen tärkeyteen suhtautuvia oli ainoastaan 19 % vas-

tanneista.  

 

 
Kuva 25 Venäjän liiketoiminnan koulutusta koskevat väittämät (vastausten % -
osuudet ja frekvenssit) 
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vastaajista piti sitä tärkeänä tai erittäin tärkeänä ja jopa 34 % vähemmän tärkeänä 

tai ei lainkaan tärkeänä (kuva 20). Vain 38 % vastaajista oli samaa mieltä tai täy-

sin samaa mieltä siitä, että tulevaisuuden suunnitelmiin kuului henkilökunnan 

kouluttaminen Venäjän liiketoimintaan liittyen. Yrityksen näkemykset koulutuk-

sista joko omiin ennakko-oletuksiin tai kokemuksiin perustuen voivat olla hyvin 

negatiiviset koulutusten behavioristisesta näkemyksestä johtuen. Koulutustilanne 

nähdään tapahtumana, jossa asiantuntija luennoi teoriatietoa monologimaisesti, 

kun osallistujat vastaanottavat tietoa passiivisesti ottamatta osaa tapahtumaan. Ei 

nähdä interaktiivisen vuorovaikutustilanteen mahdollisuuksia koulutustilanteessa.  

 

Koulutuksiin suhtautumisen jakauma voi johtua osin myös vahvasta organisaa-

tiokohtaisesta asennoitumisesta yrityksen osaamisen kehittämiseen. Toiset yrityk-

set eivät koe tarpeellisena kehittää omaa osaamistaan, kun toisille panostaminen 

yksilöihin ja heidän oppimiseensa on ensisijaisen tärkeää. Yritykset saattavat 

myös tukeutua ja luottaa vahvasti muunlaisiin osaamisen kehittämisen muotoihin 

kuin koulutukseen. Jollekin pienikokoiselle tärkein organisaation oppimisen keino 

on nojata kokeilutoimintaan ja oppimiseen aikaisempien kokemuksien kautta. 

Onnistumisten ja epäonnistumisen avulla yritys kerryttää tietämystään ja kehittää 

itselleen tarpeelliseksi näkemänsä osaamistason. Ulkopuoliset koulutuspalvelut 

saatetaan lisäksi kokea kalliina, aikaa vievinä tai soveltumattomina yrityksen toi-

minnalle.  

 

Toisaalta koulutuksen merkitys korostuu erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan 

aloitusvaiheessa, jolloin vajaiden tietovarantojen kasvattaminen on yrityksen ensi-

sijainen tehtävä. Objektiivista tietoa, johon koulutuksenkin voidaan katsoa kuulu-

van, auttaa aloittelevaa yritystä markkinoillepääsyn esteiden voittamisessa ja on-

nistuneen markkinoillepääsyn luomisessa. Kuten ulkopuolisen koulutuksen tarvet-

ta käsittelevä vertailu osoitti, ovat aloittelevan yrityksen koulutustarpeet huomat-

tavasti suuremmat kuin Venäjän liiketoimintaa jonkin aikaa jo harjoittaneen yri-

tyksen. Vaikka Venäjän liiketoimintaa harjoittavat yritykset eivät kokeneet koulu-

tusta yhtä merkittäväksi kuin aloittelevat yritykset, pitivät he sitä kuitenkin en-

nemmin tärkeänä kuin vähemmän tärkeänä.  
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Yrityksille esitettiin joitakin vaihtoehtoja erilaisista koulutusaiheista, joiden hyö-

dyllisyyttä omalle Venäjän liiketoiminnalleen he saivat arvioida. Tärkeimmiksi 

aihe-alueiksi nousivat Venäjän kauppa, Venäjän talous ja markkinat sekä markki-

nointi Venäjällä (kuva 26). Yritykset kokevat yleispätevän Venäjän-kaupan kou-

lutuksen tärkeänä oman Venäjä-osaamisen kehittämisessään eli hyvin konkreettis-

ten asioiden opettamisen henkilöstölleen. Tulos vastaa hyvin myös tieto- ja osaa-

mistarpeita selvittävää kysymystä, jossa apua kaivattiin hyvin konkreettisiin Ve-

näjän kauppaan liittyviin asioihin, kuten tulliin, sertifiointiin, byrokratiaan ja juri-

disiin kysymyksiin. Venäjän-kaupan koulutus on lähtökohtaisesti tärkeää sujuvan 

kaupankäynnin mahdollistamiseksi. Seuraavaksi tärkeimpänä yritykset pitivät 

Venäjän taloutta ja markkinoita. Talouteen ja markkinoihin liittyvät koulutukset 

ovat usein lyhytkestoisia katsauksia, joilla voidaan päivittää tilanne Venäjän jat-

kuvasti muuttuvassa talous- ja markkinaympäristössä. Markkinointi Venäjällä oli 

koulutuksen muodossa yritysten mielestä myös tärkeää ja siihen kohdistettiin eni-

ten ”paljon” tai ”erittäin paljon” -vastauksia.  

 
Kuva 26 Yritysten näkemykset koulutusaiheiden tärkeydestä omalle Venäjän lii-
ketoiminnalle (vastausten % -osuudet ja frekvenssit) 
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Yritykset osoittivat koulutusaiheista vähemmän kiinnostusta kansainväliselle 

markkinointitutkimukselle ja markkinointianalyysille sekä monikulttuuristen työ-

yhteisöjen johtamiselle.  Kuten tieto- ja osaamistarpeita selvittävä kysymys osoitti, 

suurin osa yrityksistä koki ulkopuolisen tuen markkinointitutkimuksissa tärkeäksi 

eli tutkimukset toteutetaan pääasiassa ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla. Sen 

vuoksi kiinnostus aihetta käsittelevään koulutukseen on varmasti myös vähäisem-

pi. Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen koettiin myös hieman vähemmän 

tärkeäksi, mutta siihen vaikuttavat suoranaisesti yrityksen oma toimintamuoto ja 

liiketoimintojen laajuus. Venäläisen tytäryhtiön omistajalle koulutus voi olla ai-

heellinen, mutta pienikokoiselle välitöntä vientiä harjoittavalle yritykselle vastaa-

va koulutus ei välttämättä ole soveltuva. Eniten ”ei lainkaan” -valintoja kohdistui 

markkinointiin venäläisille turisteille. Vaikka kyselyssä oli erillinen kohta ”ei 

koske meitä” -vastauksille, on kohdassa huomattava, että moni yritys on valinnut 

kohdan ”ei lainkaan” vaikka markkinointitarvetta turisteille heidän toimialallaan 

ei olisi. Toimialakysymyksen perusteella nimittäin voidaan havaita, että markki-

nointi venäläisille turisteille ei ole aiheellinen suurelle osalle kohtaan vastanneista.  

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös yritysten näkemyksiä yliopiston ja yritysten 

yhteistyöstä ja eri yhteistyömuotojen merkitsevyydestä (kuva 27). On huomioita-

va, että yritykset kokivat kaikki yhteistyömuodot suurimmalta osin 

tään ”jonkin verran hyödylliseksi” ja hyvin harvat vastaukset kohdistuivat ”ei 

lainkaan hyödyllistä”-kohtaan. Näin ollen yritykset ymmärtävät lähtökohtaisesti 

yliopisto-yritysyhteistyön melko tärkeänä omassa liiketoiminnassaan. Toisaalta on 

otettava myös huomioon se, että useassa kohdassa oli hyvin monta ”en osaa sa-

noa/ei koske meitä” -vastausta. Tähän saakka kyselyssä mukana olleista (N=57) 

jopa 20 % saattoi kokea, ettei kohta koske heitä tai he eivät osanneet sanoa vaih-

toehtoon mielipidettään. Näin ollen yliopiston yhteistyömuodot eivät osalle ole 

lainkaan tuttuja tai erinäisistä syistä johtuen tarpeellisia.  
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Kuva 27 Yliopiston ja yritysten yhteistyömuotojen hyödyllisyys yrityksille (vas-
tausten % -osuudet ja frekvenssit) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa kootaan haastatteluista ja kyselystä saadut tulokset aikaisemmin 

kootun teorian tukemana. Tuloksia tarkastellaan myös aikaisemman tutkimuksen 

valossa ja verrataan niissä esitettyihin johtopäätöksiin. Lopuksi tarkastellaan myös 

suosituksia ja tarvetta jatkotutkimukselle. 

 

7.1 Työn keskeiset tulokset  

Työssä haluttiin selvittää päijäthämäläisten yritysten tieto- ja osaamistarpeita Ve-

näjän liiketoiminnassa. Päätavoitteen tueksi haluttiin selvittää erityisesti tiedon ja 

osaamisen merkitystä kansainvälistymisprosessissa, Venäjän liiketoiminnan aset-

tamia haasteita sekä koulutuksen roolia ja merkitystä yritysten Venäjän liiketoi-

mintojen kehittämisessä. Seuraavaksi käydään läpi yhdistettynä työn kvalitatiivi-

sen ja kvantitatiivisen osuuden tulokset teorian tukemana ja niistä kulminoituvat 

johtopäätökset.  

 

Tieto- ja osaaminen kansainvälistymisessä 

Kansainvälistyminen nähdään oppimismallien perusteella prosessina, jossa yritys 

vaiheittain kasvattaa sitoutumistaan ulkomaiseen markkinaan. Kansainvälistymis-

prosessi alkaa henkisesti ja maantieteellisesti läheisemmistä maista ja kehittyy 

asteittain kaukaisempiin maihin. Tiedolla ja osaamisella on keskeinen merkitys 

onnistuneessa kansainvälistymisprosessissa. Tiedonhankinta alkaa jo ennen varsi-

naisen toiminnan aloittamista ja jatkuu läpi koko kansainvälistymisprosessin 

osaksi jokapäiväistä kansainvälistä liiketoimintaa. Kirjallisuudessa kansainvälis-

tymisessä oleellinen tieto jaetaan kokemusperäiseen ja objektiiviseen tietoon, jois-

ta molemmat koetaan oleellisiksi kansainvälistymisen eri vaiheissa. Objektiivinen 

tieto on opeteltavissa erilaisista lähteistä kuten kirjallisuudesta tai koulutuksista. 

Kokemusperäisenä tietona taas pidetään tietoa, joka kertyy kokemuksien myötä.   

 

Kokemusperäistä tietoa on vaikeampaa hankkia, mikä on tehnyt siitä kirjallisuu-

dessa kiinnostavamman tutkimuskohteen. Kokemusperäistä tietoa käsittelevää 

tutkimusta ja kirjallisuutta on paljon saatavilla ja sillä on oleellinen merkitys op-

pimisen kannalta kansainvälistymisprosessissa. Kokemusperäinen tieto ja osaami-
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nen kehittyvät uuteen markkinaan sitoutumisen kautta ja lähtökohtaisesti koke-

musperäisen tiedon määrä aloittelevalla yrityksillä on vähäinen, lähes olematon. 

Toisaalta kokemusperäisen tiedon hankinta voi olla myös osaavan henkilöstön 

rekrytointia tai konsulttien palkkaamista, jolloin säästytään joiltain osin aikaa vie-

vältä opetteluprosessilta. Näkökulmaa laajentamalla myös benchmarking voidaan 

nähdä kokemusperäisen tiedon siirtämisenä esimerkiksi yritykseltä toiselle.  

 

Eriluontoisen tiedon ja osaamisen merkitys korostuu kansainvälistymisen eri vai-

heissa. U- ja I-mallien kansainvälistymisprosessin eri vaiheiden lukumäärä vaihte-

lee, mutta Mejrin ja Umemoton (2010) jaottelun mukaisesti ne voidaan tiivistää 

kansainvälistymättömään yritykseen, aloittelevaan yritykseen ja kokeneeseen yri-

tykseen. Tässä jaottelussa objektiivisena tietona pidetään markkinatietoa, kun ko-

kemusperäistä tietoa on verkosto-osaaminen, kulttuuritietämys ja yritysosaaminen. 

Objektiivisen tiedon hankinta alkaa jo kansainvälistymättömän yrityksen vaihees-

sa ja hyödyntämisintensiteetti on korkeimmillaan aloittelevan yrityksen vaiheessa. 

Kokemusperäistä tietoa hankitaan pääasiassa myös ennen kansainvälistymisen 

aloittamista, mutta sen rooli on merkittävin myöhemmässä kokeneen yrityksen 

vaiheessa, kun yritys on saanut kokemuksiin perustuvaa tietovarantoaan kattavasti 

kerrytettyä.  

 

Venäjän liiketoiminnan haasteet 

Venäjä on Suomelle tärkeä kauppakumppani ja sen kasvava kansantalous lisää sen 

suurta markkinapotentiaalia nopeaan tahtiin. Venäjän liiketoiminnassa on kuiten-

kin sille ominaisia erityispiirteitä, jotka vaikuttavat sen rooliin kauppakumppanina 

merkittävästi. Useat ominaispiirteet erottavat sen myös muusta länsimaisesta lii-

ketoiminnasta ja asettavat yrityksille jonkinasteisia haasteita. Olluksen (2008) 

mukaan Venäjää ei kuitenkaan tarvitsisi käsittää erillisenä mystifioituna valtiona, 

jonka kanssa toimiessa olisi ymmärrettävä maan syvällisin olemus. Hänen mu-

kaansa viiden perusasian ymmärtäminen riittää: Venäjän maantiede asettaa omat 

haasteensa, maalla on raskas historiallinen taakka, se on riippuvainen luonnonva-

roistaan,  maan taloutta  leimaa  taipumus  vastustaa  muutosta  ja  viimeiseksi,  se  on  
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jokseenkin eristäytynyt muusta maailmankaupasta. Viimeiseen omat vaikutuksen-

sa tekee kuitenkin Venäjän liittyminen 2012 Maailman kauppajärjestöön.   

 

Työssä toteutetun empiirisen tutkimuksen mukaan yritykset näkevät Venäjän suu-

ren markkinapotentiaalin ja pitävät sitä tärkeänä kauppakumppanina. Moni yritys 

onkin hyödyntänyt olemassa olevan potentiaalin, mikä näkyi kyselyyn vastannei-

den yritysten Venäjän liiketoimintaa harjoittavien vahvana edustuksena. Suuresta 

potentiaalista huolimatta Venäjän liiketoiminnan nähdään kuitenkin asettavan 

liiketoiminnalle monenlaisia haasteita ja poikkeavan voimakkaasti muusta kan-

sainvälisestä liiketoiminnasta. Haastatteluissa ja kyselyssä yritykset olivat hyvin 

pitkälle yksimielisiä siitä, että Venäjän liiketoiminta on luonteeltaan haastavaa ja 

vaatii erityisiä ponnisteluja muuhun liiketoimintaan verrattuna.  

 

Yritysten haasteet Venäjän liiketoiminnassa eivät ole aikaisempaan tutkimukseen 

verrattuna juuri vuosien aikana muuttuneet ja yritykset kamppailevat edelleen 

samojen ongelmien kanssa kuin aikaisemmin. Pääasiassa suurimmat haasteet liit-

tyvät rajan ylitykseen ja Venäjällä hallitsevaan lainsäädäntöön ja byrokratiaan, 

mitkä johtuvat EU:n ulkopuolisesta viennistä ja Venäjän jatkuvan kehityksen ja 

muutoksen alla olevasta byrokraattisesta yhteiskuntajärjestelmästä. Suomalais-

Venäläisen kauppakamarin kaksi kertaa vuodessa toteuttamassa Venäjän-kaupan 

barometrissa vuosi toisensa jälkeen yritysten suurimpia haasteita Venäjän liike-

toiminnassa ovat yhtälailla olleet tullaus, siihen liittyvä rajatoiminta, yleinen by-

rokratia ja Venäjän lainsäädännön monimutkaisuus sekä talouden epävakaus. Sa-

moin Kymenlaakson, Savon ja Pohjois-Karjalan alueille toteutetuissa tutkimuksis-

sa byrokratia, tullaus ja logistiikka sekä yhteistyökumppanin löytäminen nousivat 

Venäjän-kaupan suurimmiksi haasteiksi.   

 

Byrokratian tuomat haasteet ja tullaukseen liittyvät ongelmat tulivat haastatteluis-

sa esille toistuvasti. Samoin kyselyssä yritykset arvioivat byrokratian, lainsäädän-

nön ja juridiset asiat sekä tullin sertifioinnin ja suurimmiksi haasteiksi Venäjän 

liiketoiminnassa. Kyselyn perusteella myös yhteistyökumppaneiden löytäminen 

on yritysten näkökulmasta haasteellista. Haastatteluissa yritykset eivät varsinai-
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sesti nimenneet yhteistyökumppaneiden löytämistä haasteelliseksi, mutta suhtau-

tuivat myönteisesti ulkopuolisen tuen hyödyntämiseen kumppaneiden löytämises-

sä. Yhteistyökumppaneiden löytyminen on tietyiltä osin kaikkien uusien markki-

noiden haaste, eikä haastatteluissakaan tullut esille syitä, miksi yhteistyökumppa-

neiden löytäminen juuri Venäjällä olisi erityisen haastavaa. Yritykset korostivat 

kuitenkin haastatteluissa ja kyselyssä verkostojen ja henkilökohtaisten kontaktien 

merkitystä Venäjän liiketoiminnassa. Venäjän liiketoiminnan aloittaminen nähtiin 

mahdottomana ilman henkilökohtaisia kontakteja ja kattavaa verkostoa. 

 

Haastatteluissa ja kyselyssä esille tulleet haasteet ovat hyvin konkreettisia ja yri-

tykset näkivätkin ne hyvin pitkälle vain asioina, jotka vaativat suurempaa työmää-

rää ja perehtymistä kuin liiketoiminta jonkin toisen maan kanssa. Haastatteluissa 

kuitenkin ilmeni hyvin voimakas asenne Venäjän liiketoiminnan erilaisuuteen ja 

yritykset pitivät Venäjän poikkeavuutta ilmeisenä. Myös eräässä kyselyn avoimen 

kentän kommentissa vastaaja muodosti jaon Venäjän liiketoimintaan ja liiketoi-

mintaan ”muiden normaalien maiden” kanssa. Venäjään paljolti liitetty mystiikka 

lienee peräisin Venäjän muutosalttiista byrokraattisesta järjestelmästä, mitä yri-

tykset eivät muissa kumppaninmaissaan välttämättä kohtaa. Useat haastatteluissa 

ja kyselyn avoimessa kentässä ilmenneet esimerkkitapaukset kuvastavat sitä 

hämmennystä, jota suomalaisyritykset kohtaavat toimiessaan byrokraattisesti eri 

tavoin järjestäytyneen maan kanssa. Venäjän lähtökohtaisesti erilainen mentali-

teetti vaatii yrityksiltä enemmän ymmärrystä ja kärsivällisyyttä, ja saattaa johtaa 

kulttuurisiin turhaumiin. Ongelmat ja haasteet tuntuivat kuitenkin pitkälti olevan 

sellaisia, joista huolimatta menestyksekästä liiketoimintaa voi harjoittaa jatkuvasti 

omaa osaamistaan ja kokemuksia kerryttämällä.   

 

Venäjän liiketoiminnan tieto- ja osaamistarpeet 

Yritysten Venäjä-osaaminen voidaan nähdä kaiken Venäjään liittyvän tiedon, tai-

don ja osaamisen kokonaisuutena. Se koostuu sellaisista tekijöistä, jotka ovat ope-

teltavissa perustuen ainoastaan omiin kokemuksiin ja toisaalta tekijöistä, joita 

voidaan oppia koulutusten, seminaarien ja konsulttien avulla. Voidaan siis puhua 

kokemusperäisestä ja objektiivisesta tiedosta ja osaamisesta. Tässä työssä toteutet-
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tu tutkimus tukee hyvin kokemusperäisen tiedon merkitystä ja tärkeyttä yritysten 

niin Venäjän liiketoiminnoissa kuin yleisestikin kansainvälisissä liiketoiminnoissa.  

Objektiivisella tiedolla on kuitenkin tärkeä rooli Venäjä-suuntautuneiden liike-

toimintojen edistäjänä. Objektiivinen, opetettavissa oleva tieto mahdollistaa yri-

tysten Venäjän muutoksissa mukana pysymisen, Venäjä-osaamisen kehittämisen 

ja ketterän ongelmakohtien ratkaisemisen. 

 

Tutkimustulosten perusteella yritysten Venäjän liiketoiminnan tieto- ja osaamis-

tarpeet ovat suuremmat Venäjän liiketoimintaa aloittavalla yrityksellä kuin sitä jo 

jonkin aikaa harjoittaneella yrityksellä. Haastatteluissa ja kyselyssä Venäjän liike-

toimintaa harjoittavat yritykset pitivät omaa sisäistä Venäjä-osaamistaan melko 

vahvana ja ulkopuolisia tieto- ja osaamistarpeita suhteellisen pieninä. Haastatellut 

yritykset painottivat kuitenkin voimakkaasti, että aloittelevan yrityksen vaiheessa 

kaikki ulkopuolinen tieto, osaaminen ja kouluttaminen ovat kannattavaa ja tar-

peellista. Samoin kyselyssä ilmenneet Venäjän liiketoimintaa suunnittelevien ja 

siitä kiinnostuneiden yritysten tieto- ja osaamistarpeet osoittavat voimakasta tar-

vetta liiketoiminnan aloitusvaiheessa ulkopuoliselle tuelle useassa eri kategoriassa.  

 

Kokeneella yrityksellä on luonnollisesti kerääntynyt tietovarantoa ja osaamista 

venäläisestä yhteiskunnasta, sen kulttuurista, toimintatavoista ja liike-elämän mal-

leista, jolloin ulkopuolisen osaamisen merkitys on huomattavasti pienempi. Näin 

ollen objektiivisen tiedon rooli erityisesti Venäjän liiketoiminnan aloitusvaiheessa 

on merkittävä. Alussa on tarpeen kerätä riittävästi ja monipuolisesti tietoa kohde-

maasta ja ennen kaikkea luoda kattavat yhteistyöverkostot. Monessa asiassa myös 

ulkopuolinen tuki ja koulutus voi auttaa yritystä kansainvälistymään tehokkaam-

min. Ilman laajaa ja monipuolista markkinatietämystä kohdemaasta kansainvälis-

tymisprosessin aloittaminen uuteen maahan on lähes mahdotonta. Monet markki-

noillepääsyn esteistä ovat myös voitettavissa tiedon ja osaamisen kerryttämisellä 

ennen kansainvälistymisprosessin alkua tai prosessin alkuvaiheissa.   

 

Venäjän liiketoimintaa suunnittelevat tai siitä kiinnostuneet kokivat kyselyn pe-

rusteella ulkopuolisen tieto- ja osaamispalveluiden saatavuuden tärkeimmäksi 
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juridisissa kysymyksissä ja sopimusten teossa sekä markkinoinnissa. Myös yhteis-

työkumppaneiden hankkiminen oli yksi suurimmista tieto- ja osaamistarpeista. 

Yhteistyöverkostojen luomisen ja venäläistenkontaktien hankkimisen merkitys 

korostui sekä haastatteluissa että kyselyssä ja tutkimukseen osallistuneet pitivät 

Venäjän liiketoiminnan aloittamista ilman oikeita kontakteja ja yhteistyökumppa-

neita mahdottomuutena. Valtavan merkityksen vuoksi yhteistyökumppaneiden 

löytymiseen voi kohdistua suuria paineita ja resursseja, minkä vuoksi myös ulko-

puolisen tuen merkitys kumppaneiden hankinnassa korostuu. Haastatteluissa yri-

tykset painottivat voimakkaasti, että kaikki uuteen markkinakohteeseen liittyvä 

tieto liiketoimintaa aloitettaessa on arvokasta ja sitä tulisi haalia kattavasti.  

 

Objektiivisen tiedon merkitys näkyi myös kokeneilla yrityksillä, joskin hyvin eri-

laatuisena kuin Venäjän liiketoimintaa suunnittelevilla yrityksillä. Yhteiskuntaan, 

kulttuuriin ja liike-elämän toimintamalleihin liittyvää tietoa kaivataan vähemmän 

verrattuna aloittelevan yrityksen tietotarpeisiin. Kyselyn perusteella Venäjän liike-

toimintaa harjoittavien yritysten suurimmat tieto- ja osaamistarpeet liittyvät juridi-

siin kysymyksiin, lupa-asioihin sertifiointeihin ja tullaukseen sekä verkostoitumi-

seen. Lähtökohtaisesti myös Venäjän liiketoimintaa harjoittavien yritysten tieto- 

ja osaamistarpeet olivat hyvin konkreettisia ja sidoksissa Venäjän liiketoiminnan 

asettamiin haasteisiin. Kokeneilla yrityksillä yhteistyökumppaneiden ja verkosto-

jen merkitys Venäjän liiketoiminnassa on aloittelevien yritysten tavoin suuri, mut-

ta ulkopuolisen tuen ja osaamisen rooli niiden edistämisessä ei ole yhtä merkityk-

sellinen. Haastatteluiden perusteella yritykset kokivat ulkopuolisen tuen venäläis-

ten yhteistyökumppaneiden löytämisessä ja verkostoitumisen tukemisessa suurek-

si, mutta edellytyksenä oli ulkopuolisen palvelun tehokkuus, mitä yritykset kui-

tenkin epäilivät.  

 

Tarkasteltaessa objektiivisen tiedon merkitystä yritysten Venäjän liiketoiminnois-

sa on kuitenkin huomioitava nykyinen tiedonhankinnan helppous ja ketteryys, 

mikä vähentää hieman ulkopuolisen osaamisen tarvetta. Tietoa on yrityksille saa-

tavilla helposti useista lähteistä, joita yritykset tutkimuksen perusteella monipuoli-

sesti hyödynsivätkin. Yrityksiltä selvitettiin mitä ajantasaista ja olennaista Venä-



112 

jään liittyvää tietoa yritykset aktiivisesti etsivät ja mitä tietolähteitä he käyttävät. 

Kysymyksessä tuli ilmi, että objektiiviksi tiedoksi liitettyä markkinatietoa hankit-

tiin suurimmalta osin omilta verkostokumppaneilta, asiakkailta ja Internetistä. 

Ulkopuolista tukea haettiin ennemmin erityisissä ongelmatilanteissa, kun tietoa ei 

helpommin saatavista lähteistä ollut saatavilla. Kysely kuitenkin osoitti, että 72 % 

vastanneista oli hyödyntänyt jossain vaiheessa ulkopuolisia tuki- tai koulutuspal-

veluita Venäjän liiketoimintaan liittyen ja siten kehittänyt omaa osaamistaan. Yri-

tykset pitivät myös ulkopuolisen osaamistarjonnan merkitystä hyvin suurena. 

 

Sekä haastatteluiden että kyselyn tuloksista oli havaittavissa pieni määrä yrityksiä, 

jotka eivät kokeneet osaamisintensiivisiä palveluita Venäjän liiketoiminnassa 

hyödyllisiksi tai tarpeellisiksi oman Venäjä-osaamisensa kehittämisessä.  Taustal-

la voi olla pyrkimys resurssien käytön minimoimiseen, jolloin yritys ei koe ulko-

puolisiin tuki- ja koulutuspalveluihin sijoitettavaa aikaa tai rahaa tarpeelliseksi. 

Toisaalta yrityksellä voi olla suuri luotto omaan Venäjä-osaamiseen, jolloin ulko-

puolisten tieto- ja osaamisintensiivisten palveluiden hyödyntämistä ei koeta mer-

kitykselliseksi. Tällaisia yrityksiä, jotka eivät tunnustaneet ulkopuolisten osaa-

mispalveluiden tärkeyttä, oli kuitenkin huomattavan vähän.   

 

Kirjallisuuden ja aiemman tutkimuksen näkemyksen objektiivisen tiedon merki-

tyksestä voi nähdä melko kapea-alaisesti. Kokemusperäinen tieto opitaan omien 

kokemusten kautta ja objektiivinen tieto on opetettavissa olevaa tietoa. Jyrkästä 

jaottelusta on mahdollista tehdä kuitenkin laveampia tulkintoja. Esimerkiksi toisil-

ta oppimista, benchmarkingia voidaan pitää kokemusperäisen tiedon hankintata-

pana, vaikkei se suoranaisesti omaan henkilökohtaiseen kokemukseen perustu-

kaan. Haastatteluissa yritykset esittivät toiveita, että muiden yritysten kokemuksia 

olisi hyödyllistä kuulla ja ottaa mallia omien toimintojen kehittämiseksi. Bench-

marking -tiedon tulkitseminen kokemusperäiseksi tiedoksi kuitenkin häivyttää 

objektiivisen tiedon ja kokemusperäisen tiedon rajaa, mikä sallisi edelleen laa-

jempaa tulkintaa perinteisen jaottelun sisältöihin.  
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Venäjän liiketoiminnan koulutustarpeet  

Kansainvälistyminen jatkuva oppimisprosessi, jossa yritys kehittää koko ajan jol-

lain tasolla omaa tietämystään ja osaamistaan. Tietolähteet ja tiedon luonne vaih-

televat prosessin eri vaiheissa. Koulutusten voidaan nähdä olevan yksi hyödylli-

sistä osaamisen kehittämisen työkaluista ja osaamisen lisääntyminen taas vahvis-

taa  yrityksen  asemaa  toimimillaan  markkinoilla.  Yritys  voi  kouluttaa  henkilöstö-

ään sisäisesti tai ulkopuolisia palveluntarjoajia hyödyntämällä. Työn empiirisen 

osuuden tulosten perusteella yrityksissä on selkeä jakauma sellaisten yritysten 

välillä, jotka painottivat oppimista ja osaamisen kehittämistä ulkopuolisen osaa-

misen avulla tärkeänä ja sellaisten, joille ulkopuoliset osaamispalvelut eivät olleet 

juuri merkittävässä roolissa.  

 

Kyselyn perusteella suurin osa (57%) yrityksistä piti koulutusta merkittävässä 

asemassa oman Venäjä-osaamisensa kehittämisessä. Haastatteluissa mainittiin, 

että koulutukset tuovat omaan työhön mielenkiintoa ja uusia näkökulmia. Suurin 

osa yrityksistä koki tarpeellisena pysyä mukana Venäjän jatkuvasti muuttuvassa 

ilmapiirissä kouluttautumalla tai osallistumalla vuosittaisiin seminaareihin, joissa 

asiantuntijat päivittävät ja avaavat Venäjällä tapahtuvia muutoksia ja ilmiöitä. 

Eniten yrityksiä kiinnostivatkin hyvin perusluontoiset koulutukset liittyen Venä-

jän-kauppaan, maan talouteen ja markkinoihin sekä markkinointiin Venäjällä. 

Aiheet viestivät yritysten voimakkaasta operationaalisen tiedon tarpeista. Käytän-

nönläheisen tiedon tarve tuli esiin vahvasti myös haastatteluissa.  

  

On tärkeää, että Venäjän liiketoimintaan liittyvien koulutus- ja tukipalveluiden 

näkyvyys niin aloitteleville yrityksille kuin Venäjän liiketoimintaa jo harjoitelevil-

le yrityksille on hyvä. Kun tarjonta yrityksille on jo jossain määrin tuttua ja tietoi-

suus palvelutarjonnasta on hyvä, kynnys niiden hyödyntämiseen on matalampi. 

80 % kyselyyn vastanneista pitikin ulkopuolisen osaamisen saatavuutta tärkeänä 

Venäjän liiketoiminnassa. Kun yrityksellä on tieto olemassa olevasta tarjonnasta, 

hän tarttuu niistä sellaisiin, jotka heille ovat sillä hetkellä ajankohtaisia ja olennai-

sia.   

 



114 

Kiinnostavaa on myös pyrkiä ymmärtämään yrityksiä, joille ulkopuoliset tukipal-

velut ja koulutus eivät olleet merkittävässä roolissa ja kuinka heidän asennoitu-

mistaan voitaisiin kehittää. Työn tutkimusosuudessa tuli ilmi joitakin syitä, miksi 

yritykset kokevat koulutuksen vähemmän tärkeäksi Venäjän liiketoimintaan liit-

tyvän tiedon ja osaamisen kartuttamisessa. Erityisesti haastatteluissa yritykset 

painottivat koulutuksen ja muiden tukipalveluiden roolia Venäjän liiketoiminnan 

aloitusvaiheessa. Tuolloin niiden merkitysarvo on korkeimmillaan. Usean vuoden 

Venäjän liiketoimintaa harjoittaneen yrityksen tarve esimerkiksi koulutukselle 

taas saattaa olla pienempi, kun osaamista on jo useita vuosia kehitetty eri keinoin 

ja osaaminen on jo hyvin vahvaa. Yritykset eivät siten nähneet aikaa vieviä ja 

kalliita koulutuksia enää merkityksellisiksi.  

 

Kauan Venäjän liiketoimintaa harjoittavat yritykset luottavat hyvin paljon omaan 

osaamiseensa, eivätkä kaikki koe sen kehittämistä koulutuksen avulla niin merki-

tykselliseksi. Haastatteluissa yritykset saattoivat kommentoida koulutusten tar-

peettomuutta eri perustein. Yksi piti koulutuksia kokonaistiedon jäävuoren huip-

puna; toinen oli sitä mieltä, että Venäjän liiketoiminnassa teoria ja käytäntö eivät 

välttämättä kohtaa. Kuitenkin lueteltaessa erilaisia koulutusvaihtoehtoja lähes 

jokainen yritys koki kaikki aiheet hyödyllisiksi ja mielenkiintoisiksi. Jokin aihe 

saattoi olla toiselle yritykselle merkityksellisempi kuin toiselle, mutta kokonai-

suudessaan yksikään aiheista ei ollut yritysten mielestä sellainen, joka ei olisi mil-

lään tapaa yritysten liiketoimintoja hyödyntänyt. Taustalla saattaa olla yritysten 

tietämättömyys tai laajemman kuvan hahmottamattomuus; ei tiedetä, mitä kaikkea 

edes pitäisi tietää. Luetelluista koulutusaihevaihtoehdoista yritykset pitivät merkit-

tävimpinä Venäjän-kaupan koulutusta, Venäjän taloutta ja markkinoita sekä kan-

sainvälisiä liiketoimintoja ja kilpailustrategioita.  

 

Kiinnostumattomuus saattaa johtua myös siitä, että yritykset näkevät koulutukset 

nimenomaan behavioristisesta näkökulmasta, joissa teoriatietoa syötetään yrityk-

sille ja he osallistuvat näihin passiivisina kuuntelijoina. Suuri osa tutkimukseen 

osallistuneista piti benchmarking -tyyppistä tietoa omissa Venäjä-

liiketoiminnoissaan hyödyllisinä, mutteivät siitä huolimatta ymmärtäneet koulu-
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tusten tärkeyttä. Yritykset eivät välttämättä osanneet nähdä koulutuksia hyödylli-

sinä alustoina vertaistiedon jakamiselle. Koulutuksen laatu ja tyyli on hyvin pal-

jon järjestäjästä kiinni, mutta nykypäivänä koulutuksissa pyritään yhä enemmän 

aktivoimaan myös vastaanottajat osallistumaan koulutustilaisuuksissa aktiivisina 

osallistujina. Tällaiset koulutukset auttavat yksilöitä ja heidän edustamiaan yrityk-

siä saamaan koulutuksista enemmän irti.  

 

Työssä selvitettiin myös yritysten näkemyksiä yliopisto-yritysyhteistyöstä ja ensi-

sijaisesti yritykset näkivät yliopiston verkostoitumiskanavana. Yliopiston rooli 

yrityskouluttajana oli kuitenkin myös merkittävässä asemassa. Toiminnan edel-

leen kehittämiseksi yliopiston yrityksille suuntaamissa koulutuksissa olisi syytä 

painottaa yhä enemmän benchmarking -tiedon merkitystä osana oppimisprosessia. 

Toisilta oppiminen voidaan hyvin liittää koulutustilanteeseen jo esimerkiksi osal-

listujien omien kokemusten, onnistumisien ja epäonnistumisien jakamisena. Yri-

tyskoulutusten markkinoinnissa olisi mahdollisesti kannattavaa korostaa yritysten 

mahdollisuutta kokemusperäisen tiedon ja osaamisen vaihtamiseen avoimessa 

ympäristössä eri menetelmin, pelkän luennoimisen ja kuulijan passiivisen roolin 

sijaan.  

 

Tällä hetkellä yritysten suhtautuminen yliopiston järjestämiin koulutuksiin saattaa 

myös olla epäröivää juuri teoriatietoon keskittyvän luennoinnin vuoksi. Yhdessä 

haastattelussa kommentoitiin yliopistojen yrityskoulutusten roolia oman Venäjän 

liiketoiminnan kehittämisessä soveltumattomaksi siitä syystä, että teoriatieto ei 

Venäjän liiketoiminnassa kohtaa käytäntöä. Vuosia Venäjän liiketoimintaa har-

joittanut yritys on opetellut tasapainottamaan toimintonsa saadakseen kaupanku-

lun sujuvaksi opettelemalla tarvitsemansa operationaalisen tason toimintatavat 

niin sanotusti kantapään kautta eli onnistumisien ja epäonnistumisien varjolla. 

Hän saattaa kokea tällaisen tiedon olevan ensisijaisen tärkeää käytännöntiedon 

hankinnassa ja kokee, että operationaalisen tason tiedonhankinnassa kokemuksien 

kerryttäminen on tehokkain osaamisen kehittämisen työkalu. Osa yrityksistä ei 

toisin sanoen hahmottanut Venäjän liiketoiminnan taustatekijöiden ymmärtämistä 

Venäjän-kaupan harjoittamisessa tärkeäksi. Kuten tieto- ja osaamistarpeetkin 
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osoittivat, yritysten kiinnostus painottui ennemmin konkreettisten tukipalveluiden 

puolelle.  Haastatellut ja kyselyyn osallistuneet yritykset pitivät Venäjää vahvasti 

muuttuvana liiketoimintaympäristönä ja toisaalta jatkuvaa muutosta yhtenä haas-

teena. Yritykset eivät siitä huolimatta kokeneet, että ymmärtämällä ja hahmotta-

malla Venäjää kokonaisvaltaisesti ennakointi saattaisi olla sujuvampaa.    

 

Yritysten edustajien osallistuminen koulutuksiin on usein riippuvaista yksilön 

omasta aktiivisuudesta ja kiinnostuneisuudesta kehittää omaa osaamistaan. Oppi-

van organisaation perusedellytyksiä on sitouttaa henkilöstö yrityksen tavoitteisiin 

ja toimintaan. Kun henkilöstö on sitoutunut kehittämään toimintaa ja motivoitunut 

kehittämään organisaatiota, on hän halukas lisäämään kehittämiseen liittyviä toi-

mintoja. Koulutus nähdään yrityksen kehitystoimintana ja negatiivinen suhtautu-

minen siihen kielii myös jonkinasteisesta sitoutumattomuudesta yrityksen kehitys-

tarpeisiin. Toisaalta taustalla voi olla myös henkilökohtaisia negatiiviseen asen-

noitumiseen johtavia syitä, kuten haastatteluissa esille tullut omaan ikään viittaava 

argumentti. Haastateltava oli mielestään jo turhan vanha kehittämään omaa Venä-

jän liiketoimintaan liittyvää osaamistaan  

 

Asennemuutos yrityksissä, jotka eivät pitäneet koulutusten merkitystä Venäjä-

osaamisen kehittämisessä tärkeänä, on aikaa vievä prosessi. Muutos edellyttää 

organisaation kehittymistä oppimista tukevaksi ja positiivisten koulutuskokemus-

ten kerryttämistä. Suurin osa kyselyyn osallistuneista oli ollut jonkinlaisessa kou-

lutuksessa, mutta heistä kaikki eivät kokeneet koulutusten merkitystä Venäjä-

osaamisen kehittämisessä erityisen merkittäväksi. Tästä voidaan päätellä, että osa 

yrityksistä oli kokenut koulutuksen omalta osaltaan turhaksi tai tarpeettomaksi. 

Syinä saattavat olla juuri aiemmin mainitut asenteisiin vaikuttavat ongelmat kuten 

behavioristinen koulutusmalli tai kokemus teoriatiedon tarpeettomuudesta.  

 

Taulukossa 8 esitetään vielä kootusti haastatteluissa ja kyselyssä esiin tulleet Ve-

näjän liiketoiminnan haasteet, tieto- ja osaamistarpeet sekä Venäjän liiketoimintaa 

koskevat koulutuksen tarpeet.   
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Taulukko 8 Yritysten tärkeimmät Venäjän liiketoiminnan haasteet sekä tieto-, 
osaamis- ja koulutus tarpeet 

  Haastattelut Kysely 

Haasteet Venä-
jän liiketoimin-
nassa 

 
 tullaus, sertifiointi ja 

logistiikka 
 byrokratia 
 korruptio 
 Venäjän muutosaltis il-

mapiiri 

  tullaus, sertifiointi ja logis-
tiikka 

 byrokratia, monimutkainen 
lainsäädäntö 

 korruptio 
 venäläisten yhteistyökump-

paneiden löytäminen 

Tieto- ja osaa-
mistarpeet Venä-
jän liiketoimin-
nassa 

 vientilogistiikka 
 tullaus ja sertifiointi 
 benchmarking -

tilaisuudet 
 sopimukset, asiakirjat ja 

muut juridiset kysymyk-
set 

 venäläisten yhteistyö-
kumppaneiden löytämi-
nen 

  juridiset kysymykset, ku-
ten sopimusten teko 

 verkostoituminen esim. 
vientiyhteistyön kehittämi-
seksi 

 lupa-asiat sertifiointi ja 
tullaus 

 venäläisten yhteistyökump-
paneiden löytäminen 

Koulutustarpeet 
Venäjän liike-
toiminnassa 

 Kansainvälinen liiketoi-
minta ja kilpailustrategiat 

 Liiketoimintariskit Venä-
jällä 

 Venäjän talous ja mark-
kinat 

 Venäjän-kaupan koulutus 
 Venäjän talous ja markki-

nat 
 Markkinointi Venäjällä 
 Kansainvälinen liiketoimin-

ta ja kilpailustrategiat 

 

7.2 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

Venäjän liiketoiminnan tulevaisuuden kasvupotentiaali on suuri ja se kiinnostaa 

yrityksiä monella tapaa. Venäjän liiketoiminta asettaa omat haasteensa, joista yri-

tysten  on  selvittävä  jokin  oman  osaamisen  avulla  tai  ulkopuolisia  tieto-  ja  osaa-

mislähteitä hyödyntäen. Ulkopuolisten Venäjän liiketoiminnan erilaisten tieto- ja 

osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden tarjonta on tärkeää, jotta ongelma-

tilanteita kohdatessaan ulkopuolista asiantuntija-apua on saatavilla.  
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Yritysten tieto- ja osaamistarpeet olivat hyvin pitkälle käytännönläheisiä ja yllät-

tävän suurelta osin esimerkiksi koulutusten tärkeyttä Venäjä-osaamisen kehittämi-

sessä ei välttämättä osattu nähdä. Tieto- ja osaamisintensiivisten liike-elämän pal-

veluiden jatkuva kehitys lisää palvelutarjonnan määrää ja tekee tarjonnasta moni-

puolisen ja yrityksen täytyy nähdä vaivaa löytääkseen eniten itseään hyödyttävän 

palveluntarjoajan. Koulutusten kehittämiseksi ja yritysten kiinnostuksen kasvat-

tamiseksi koulutuksia pitäisi kouluttajankin näkökulmasta pitää alustoina verkos-

toitumiselle, jossa yritykset voivat kommunikoida vertaisyritysten kanssa ja jakaa 

omia kokemuksiaan. Koulutustilaisuutta pitäisi tärkeän teoriaperusteisen tiedon 

lisäksi pitää interaktiivisena oppimistilaisuutena, jossa teorian osoitetaan tukevan 

vahvasti käytännön ymmärtämistä.  

 

Globaalisti verkottuneiden ja laajalle levittäytyneiden yritysrakenteiden vuoksi, 

yritysten osaaminen on usein jakautunut yhden yksikön sijaan useisiin kohteisiin. 

Ulkomaisiin tytäryhtiöihin palkataan monesti paikallista henkilöstöä, joilla uuden 

markkinan osaaminen on erityislaatuista. Osaamisen levittäytymisestä huolimatta 

oppiminen ja osaamisen kehittäminen on edelleen tärkeässä asemassa myös mui-

den maiden yksiköissä. Tämän vuoksi voisikin pohtia, olisiko koulutusten mark-

kinointia syytä kohdentaa myös kohdemaahan jo etabloituneisiin yksiköihin. Esi-

merkiksi yhteiset koulutukset Venäjän yksikön ja suomalaisen Venäjästä vastaa-

van henkilöstön kanssa voisivat kehittää tukea sekä henkilöstön sisäistä ilmapiiriä 

että yrityksen Venäjä-osaamista.  

 

Venäjän liiketoimintaan liittyvien tieto- ja osaamisintensiivisten liike-elämän pal-

veluiden tarjonnan suunnittelussa tulisi hyvin vahvasti ottaa myös huomioon Ve-

näjän liiketoiminnasta kiinnostuneet ja ennen kaikkea sitä suunnittelevat yritykset. 

Tässä työssä kansainvälistymättömät ja aloittelevat yritykset olivat heikommin 

edustettuna kuin Venäjän liiketoimintaa harjoittavat yritykset. Aloittelevilla yri-

tyksellä koulutuksen ja tuen tarve on huomattavasti suurempi ja olisikin tärkeää 

tutkimuksen valossa tarkentaa, millaisia tieto- ja osaamistarpeita juuri heillä on.  
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LIITE 1/2 Haastattelulomake 

Perustietoja yrityksestä ja haastateltavasta 

 

1. Mikä on nimesi ja työnimikkeesi? 
2. Mitkä ovat pääasialliset työtehtäväsi? 
3. Kuvaile lyhyesti, mikä on yrityksen toimenkuva, päätoimiala ja -

tuotteet? 
4. Mitä kansainvälisiä toimintoja yrityksellä tällä hetkellä on ja minne? 
5. Millainen merkitys Venäjällä on kansainvälisessä liiketoiminnas-

sanne? 
 

Venäjän liiketoiminta 

 

6. Kuvaile omin sanoin tämän hetkistä Venäjän liiketoimintaanne. 
- Kuinka kauan olette harjoittaneet Venäjän liiketoimintaa? 
- Mitkä syyt vaikuttivat liiketoiminnan laajentamiseen Venä-

jälle? 
7. Koetko Venäjän liiketoiminnan poikkeavan muusta kansainvälises-

tä liiketoiminnasta? Miten? 
8. Mitkä ovat vahvuutenne Venäjän liiketoiminnassa? 
9. Millaisia haasteita Venäjä asettaa liiketoiminnallenne? 
10. Millaisia asioita mielestänne tulee ottaa huomioon laajennettaessa 

liiketoimintaa erityisesti Venäjälle? 
11. Miten määrittelisitte yrityksellenne olennaisen Venäjä-osaamisen? 

(Venäjä-osaaminen= perustuu kykyyn ymmärtää ja ennakoida Venäjän kehitystä 
ja sen vaikutusta Suomeen – Ollus 2008, Venäjän liiketoiminta edellyttää laajaa 
Venäjä-toimintojen osaamista:  esimerkiksi rahoitus, lakiasiat, logistiikka, ris-
kienhallinta, mainonta ja yhteiskuntasuhteet, jne. – Mustajoki 2007) 

 

Yrityksen omat osaamisvalmiudet Venäjän liiketoimintaan 

 

12. Miten yrityksessäsi panostetaan Venäjä-osaamiseen? 
13. Kuinka moni työskentelee tällä hetkellä Venäjä-liiketoiminnan pa-

rissa ja kuinka paljon teillä on venäläistä henkilöstöä? 
14. Miten valmistauduitte Venäjän liiketoimintaan?  
15. Millaista sisäistä osaamista yrityksellänne on Venäjän liiketoimin-

taa ajatellen? 
16. Mitä osaamisen puutteita yrityksellänne on Venäjän liiketoimintaa 

ajatellen? 
 

 



LIITE 1/2 Haastattelulomake 

Ulkopuolinen osaamistarve 

 

17. Missä asioissa Venäjän liiketoimintaan liittyen yrityksessänne tar-
vitaan ulkopuolista osaamista?  

18. Olisitteko tarvinneet ulkopuolista tietoa tai apua esimerkiksi: 
- rahoitus- ja vakuutusasioissa 
- venäläisten yhteistyökumppaneiden löytämisessä  
- verkostoitumisessa suomalaisten yritysten kanssa, esim. 

vientiyhteistyön kehittämiseksi 
- markkinointitutkimuksessa tai liiketoimintamahdollisuuksi-

en kartoittamisessa (kilpailu, kuluttajien mieltymykset & 
tarpeet) 

- kustannusten määrittämisessä tai hinnoittelussa 
- logistiikan järjestämisessä (esim. huolinnassa) 
- lupa-asioissa, sertifioinneissa tai tullauksessa  
- juridisissa kysymyksissä, kuten sopimusten teossa 
- venäläisten työntekijöiden hankinnassa 
- benchmarking -yritysten löytämisessä 
- koulutusta (esim. Venäjän-kauppa, liiketoimintakulttuuri, 

markkinointi, kilpailija-analyysi) 
19. Haitteko apua Venäjän liiketoimintaan joltain ulkopuoliselta orga-

nisaatiolta? 
- Jos kyllä, miltä organisaatioilta ja mitä tukipalvelua? 
- Jos ette, miksi? 

20. Mitä tietolähteitä käytätte olennaisen ja ajantasaisen Venäjän liike-
toimintaan liittyvän tiedon hankinnassa?  

- Millä kielellä?  
- Mitä tietoja erityisesti haette tai tarvitsette? 

21. Minkä organisaatioiden tiedät tarjoavan tietoa ja osaamisapua Ve-
näjän liiketoiminnassa? 

22. Kuinka hyvin tunnet yliopiston tarjoamia koulutuspalveluita Venä-
jän liiketoiminnassa? 

23. Millaista apua Venäjän liiketoimintaan ei mielestäsi tällä hetkellä 
tarjota? 

 

Koulutus 

 

24. Koulutitteko henkilökuntaa Venäjän liiketoimintaa laajennettaessa? 
- Jos ette, miksi? 
- Jos hyödynsitte, millaisia koulutuspalveluita käytitte? 
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- Koitteko koulutuksen hyödylliseksi? 
25. Millainen koulutus tukisi juuri teidän yrityksenne tarpeita? 
26. Kokisitteko seuraavat koulutusmahdollisuudet hyödyllisiksi yrityk-

sellenne: 
- Kansainvälinen liiketoiminta ja kilpailustrategiat 
- Kansainvälinen markkinointitutkimus ja markkina-analyysi 
- Liiketoimintariskien hallinta Venäjällä 
- Venäjän talous ja markkinat 
- Liiketoimintaetiikka ja yhteiskunta Venäjällä 
- Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen 

27. Mitkä tulevat olemaan suurimmat koulutustarpeet jatkossa? 
28. Voiko osaamistarpeen kuitata rekrytoinnilla vai tarvitaanko joka 

tapauksessa koulutusta
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KYSELY PÄIJÄT-HÄMEEN SEUDUN YRITYKSILLE 

Teen diplomityötä, jonka tarkoituksena on kartoittaa Venäjän liiketoimintaan* 

liittyviä haasteita ja sitä, millaisia tieto- ja osaamistarpeita Venäjän liiketoimin-

nasta kiinnostuneilla tai sitä harjoittavilla päijäthämäläisillä yrityksillä on. Selvi-

tän diplomityössäni myös tämänhetkistä Venäjän liiketoiminnan koulutus- ja tuki-

tarjontaa sekä sen vastaavuutta yritysten tarpeisiin. Työ tehdään Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston Lahden yksikölle (Lahti School of Innovation) ja Pohjoisen 

ulottuvuuden tutkimuskeskukselle, Nordille.  

Vastauksesi on erittäin tärkeä osa diplomityötä. Vastaamiseen kuluu kokonaisuu-

dessaan noin 10-15 minuuttia ja vastaajien tiedot käsitellään täysin anonyymeinä. 

Jokainen vastaus tähän kyselyyn on arvokas ja toivoisin, että sinulla olisi hetki 

aikaa täyttää kysely ja siten olla mukana kehittämässä Päijät-Hämeen Venäjän 

liiketoiminnan koulutus- ja tukipalveluita.  

Kyselyyn pääset alla olevasta linkistä: 

http://www.webropolsurveys.com/S/728315789ABE44E9.par 

Tämä kysely on myös liitteenä Päijät-Hämeen Yrittäjien kansainvälistymiseen 

liittyvässä uutiskirjeessä. Kysely sulkeutuu 28.3.2013 – annathan vastauksesi en-

nen sitä. Tutkimuksessa saadut tulokset ovat saatavilla kesäkuun loppuun mennes-

sä ja niitä voi tiedustella sähköpostiosoitteesta: eveliina.vartiainen@lut.fi.  

Ystävällisin terveisin,  

Eveliina Vartiainen 

Puh. +358 50 522 5547 

*Tässä tutkimuksessa Venäjän liiketoiminnalla tarkoitetaan kaikkea Venäjään 

sidoksissa olevaa liiketoimintaa. Tähän kuuluvat siis myös perinteisten kansainvä-

listen liiketoimintojen lisäksi esimerkiksi venäläisen asiakaskunnan palveleminen 

Suomessa, Venäjään liittyvä konsultointi, verkkokaupan perustaminen venäläisille 

asiakkaille, jne. 
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Liitteenä oleva kyselylomake on suuntaa-antava pohja - todellinen rakenne 

luotiin Webropol -ohjelmaan 

 

Perustietoja yrityksestä  

 

1. Mikä on pääasiallinen asemasi yrityksessä tällä hetkellä?  
 

 

2. Mikä on yrityksenne pääasiallinen toimiala? 
- Koneteollisuus 
- Metalliteollisuus 
- Paperiteollisuus 
- Kemianteollisuus 
- Puuteollisuus 
- Muoviteollisuus 
- Rakennusteollisuus 
- Tekstiiliteollisuus 
- Maatalous 
- Energia 
- Kaivostoiminta 
- IT 
- Konsultointi 
- Vähittäiskauppa 
- Matkailu 
- Hotelli/Ravintola/Kahvila 
- Muu, mikä? _________________ 

 
3. Mikä on yrityksenne liikevaihto? 

 ei tiedossa 
 alle 100 000 € 
 100 000 € - 499 999 € 
 500 000 € - 999 999 € 
 1 000 000 € - 1 999 999 € 
 2 000 000 € - 9 999 999 € 
 10 000 000 € - 50 000 000 € 
 yli 50 000 000 € 

 

4. Mikä on kansainvälisten liiketoimintojen osuus liikevaihdostanne? 
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5. Kuinka monta henkilöä yrityksessänne työskentelee tällä hetkellä? 
 1-2 
 3-5 
 6-9 
 10-49 
 50-250 
 Yli 250 henkilöä. 

 

Venäjän liiketoiminta 

 

6. Mikä on yrityksen tämänhetkinen suhde Venäjän liiketoimintaan (Mukaan 
lasketaan kaikki Venäjään sidoksissa oleva liiketoiminta) 

 Harjoitamme Venäjään liittyvää liiketoimintaa.  kysymys 8. 
 Suunnittelemme tällä hetkellä Venäjän liiketoimintaamme.  ky-

symys 10. 
 Olemme kiinnostuneita harjoittamaan Venäjään liittyvää liiketoi-

mintaa tulevaisuudessa.  kysymys 10. 
 Emme ole kiinnostuneita toimimaan Venäjän markkinoilla.   Ky-

symys 7.  
 

7. Miksi ette ole kiinnostuneita Venäjän liiketoiminnasta? 
 Meillä ei ole tarvittavia resursseja. 
 Kotimaan markkinat ovat riittävät.  
 Venäjä on sopimaton markkina-alue liiketoiminnallemme. 
 Venäjän liiketoiminta sisältää liikaa riskejä. 
 Venäjän taloudellinen tilanne on epävarma 
 Yhteistyökumppanien löytäminen on hankalaa. 
 Venäjän byrokraattiset ja hallinnolliset haasteet tuntuvat liian suuril-
ta. 

 Oma osaaminen on riittämätöntä (kielitaito, maan tai kulttuurin tun-
temus, jne.) 

 Muu, mikä? 
_______________________________________________  

 

Kysely päättyy tähän. Kiitos vastauksistanne! 

 

8. Kuinka kauan olette harjoittaneet Venäjän liiketoimintaa? 
 Alle 1 vuotta 
 1-4 vuotta 
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 5-10 vuotta 
 yli 10 vuotta 

 

9. Mikä on Venäjän osuus kansainvälisissä liiketoiminnoissanne? 
 Alle 1 % 
 1-5 % 
 6-10 % 
 11-15 % 
 16-25 % 
 26-50 % 
 Yli 50 % 
 Harjoitamme pelkästään Venäjään liittyvää liiketoimintaa. 
 En osaa sanoa.  

 

10. Millaista Venäjään liittyvää liiketoimintaa suunnittelette tai harjoitatte?  
 Suora vienti (vienti ulkomaalaisten agenttien tai muiden välikäsien 
kautta) 

 Epäsuora vienti (vienti kotimaisten agenttien tai muiden välikäsien 
kautta) 

 Välitön vienti (oma vienti itse ulkomaalaiselle asiakkaalle) 
 Tuontitoiminta tai alihankinta 
 Edustusto Venäjällä 
 Tytäryhtiö Venäjällä 
 Tuotantoa Venäjällä 
 Yhteisyritys Venäjällä 
 Franchising 
 Lisensiointi 
 Suora investointi (FDI) 
 Venäläisen asiakaskunnan palvelua Suomessa 
 Venäjän kauppaan liittyvää konsultointia 
 Muuta, mitä? ________________________________________ 

 

11. Kuinka haasteellisiksi koette seuraavat Venäjän liiketoimintaan liittyvät asiat? 
Arvioi asteikolla 1: ei lainkaan haasteelliseksi, 2: vähemmän haasteelliseksi, 3: 
jonkin verran haasteelliseksi, 4: haasteelliseksi, 5:erittäin haasteelliseksi, 6: en 
osaa sanoa. 

- byrokratia, lainsäädäntö, juridiset asiat 
- korruptio 
- Venäjän taloudellinen epävarmuus 
- tullaus, sertifiointi ja logistiikka 
- venäläisten yhteistyökumppaneiden löytäminen 
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- kielitaito 
- henkilöstökysymykset 
- rahoituksen järjestäminen 
- kasvava kilpailijoiden määrä Venäjän markkinoilla 
- rikollisuus, kumppaneiden epärehellisyys 
- toimintamuodon valinta 

 

Yrityksen omat valmiudet Venäjän liiketoimintaan 

 

12. Arvioi, millaista sisäistä osaamista yrityksellänne on Venäjän liiketoimintaa 
ajatellen? Arvioi asteikolla 1: ei lainkaan, 2: vähän, 3: jonkin verran, 4: paljon, 
5: erittäin paljon, 6: en osaa sanoa. 

- Venäjän kulttuurin- ja maantuntemusta 
- Venäjän liiketoimintatapojen tuntemusta 
- Venäjän markkinoiden tuntemusta 
- Venäjän lainsäädännön ja byrokratian tuntemusta 
- tulliasioiden ja sertifikaattiasioiden tuntemusta 
- venäjän kielen taitoa (venäjän kieltä osaavia työntekijöitä) 
- logistiikan hallintakykyä 
- muuta, mitä? 

 

Tieto- ja osamistarpeet Venäjän liiketoiminnassa 

 

13. Kuinka tärkeäksi koette yrityksellenne ulkopuolisen tuen seuraavissa asioissa? 
(Arvioi asteikolla 1: ei lainkaan tärkeää, 2: vähemmän tärkeää, 3: jonkin ver-
ran tärkeää, 4: tärkeää, 5: erittäin tärkeää, 6: en osaa sanoa) 

- neuvonta toimintamuodon valinnassa 
- rahoitus- ja vakuutusasioissa 
- venäläisten yhteistyökumppaneiden löytämisessä  
- verkostoitumisessa esim. vientiyhteistyön kehittämisessä 
- markkinointitutkimuksessa 
- logistiikan järjestämisessä/ 
- lupa-asioissa, sertifioinneissa tai tullauksessa  
- juridisissa kysymyksissä, kuten sopimusten teossa 
- venäläisten työntekijöiden hankinnassa 
- Venäjän liiketoimintaan liittyvässä koulutuksessa 
- markkinoinnissa 
- benchmarking –yritysten löytämisessä 
- muu, mikä? 
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14. Oletteko hyödyntäneet ulkopuolisia tukipalveluita Venäjän liiketoiminnassa? 
 Kyllä.  kysymys 16. 
 Emme vielä, mutta aiomme tulevaisuudessa hyödyntää.  kysymys 
16. 

 Emme ole hyödyntäneet, emmekä aio hyödyntää. kysymys 15.  
 
15. Miksi ette ole hyödyntäneet/aio hyödyntää ulkopuolisia tukipalveluita Venä-

jän liiketoiminnassa? Valitse yksi merkittävin syy.  
 Palvelut ovat kalliita.  
 Emme koe ulkopuolisia palveluita tarpeellisiksi/hyödyllisiksi.  
 Meiltä löytyy kaikki osaaminen yrityksen sisältä.  
 Tarvittavia palveluita ei ole tarjolla.  
 Muu, mikä? 
__________________________________________________ 

 

 kysymys 18. 

 

16. Mitä ulkopuolisia organisaatioita olette jo hyödyntäneet Venäjän liiketoimin-
nassa? (Jos ette ole vielä hyödyntäneet, mitä organisaatioita aiotte mahdolli-
sesti hyödyntää tulevaisuudessa) 

 Finnvera 
 Finpro 
 Fintra 
 Hämeen Venäjän-kaupan kilta 
 Ladec/Lakes 
 MarkInvest Oy 
 Suomalais-venäläinen kauppakamari (SVKK) 
 Tekes 
 yliopisto, mikä?  
 muualta, mistä?  

 

Koulutus 

 

17. Oletteko osallistuneet koulutuksiin Venäjän liiketoimintaan liittyen? 
 Kyllä  
 Ei  

 

18. Miten arvioisit seuraavien koulutusaiheiden tukevan yrityksenne Venäjään 
liittyvää liiketoimintaa? (Arvioi asteikolla 1: ei lainkaan, 2: vähän, 3: jonkin 
verran, 4: paljon, 5: erittäin paljon, 6: en osaa sanoa) 
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- Kansainvälinen liiketoiminta ja kilpailustrategiat 
- Venäjän-kauppa 
- Venäjän talous ja markkinat  
- Markkinointi Venäjällä 
- Markkinointi venäläisille turisteille 
- Kansainvälinen markkinointitutkimus ja markkina-analyysi 
- Liiketoimintaetiikka ja yhteiskunta Venäjällä  
- Venäläinen kulttuuri 
- Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen 
- Venäjän kielen opetus 
- Muu, mikä? 

 

19. Vastaa seuraaviin Venäjän liiketoimintaa koskeviin väittämiin. Arvioi as-
teikolla 1: täysin eri mieltä, 2: eri mieltä, 3: en samaa, enkä eri mieltä, 4: sa-
maa mieltä, 5: täysin samaa mieltä, 6: en osaa sanoa) 

- Venäjän liiketoiminta on erittäin haastavaa. 
- Venäjän liiketoiminta poikkeaa muusta kansainvälisestä liike-

toiminnastamme. 
- Venäjään liittyvä liiketoimintaa vaatii enemmän valmistautumis-

ta kuin muu kansainvälinen liiketoimintamme.. 
- Ulkopuolista tukea ja osaamista Venäjän liiketoiminnassa on tar-

jolla paljon.  
- On tärkeää, että ulkopuolista tukea ja osaamista Venäjän liike-

toiminnassa on tarjolla.  
- Venäjään liittyvä koulutus on erittäin tärkeää oman Venäjä-

osaamisemme kehittämisessä. 
- Aiomme kouluttaa tulevaisuudessa henkilökuntaamme Venäjän 

liiketoimintaan liittyen.  
- Yliopistoilla on olemassa sellaista Venäjä-osaamista, jota voitai-

siin hyödyntää myös yritysten Venäjän liiketoiminnoissa. 
 

20. Kuinka hyödyllisiksi koette teille seuraavat yliopiston tarjoamat yritysyhteis-
työn muodot? Arvioi asteikolla 1: ei lainkaan hyödyllistä, 2: vähemmän hyö-
dyllistä, 3: jonkin verran hyödyllistä, 4: hyödyllistä, 5: erittäin hyödyllistä, 6: 
en osaa sanoa/ei koske meitä. 

- Koulutuspalvelut yrityksille (yrityskoulutus, täydennyskoulutus) 
- Tieteellisen tiedon ja tutkimuksen tuottaminen 
- Yhteistyö tutkimus- ja kehityshankkeissa (esim. Tekes-hankkeet) 
- Verkostoitumiskanava 
- Rekrytointikanava 
- Muu, mikä? 
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21. Arvioi, mitkä ovat tärkeimpiä tietolähteitä ajantasaisen Venäjään liittyvän tie-
don hankinnassa. Arvioi asteikolla 1: ei lainkaan tärkeä, 2: vähemmän tärkeä, 
3: melko tärkeä, 4: tärkeä, 5: erittäin tärkeä, 6: en osaa sanoa. 

- Erilaiset nettisivut ja nettijulkaisut 
- Uutiskirjeet (erilaisilta postituslistoilta) 
- Venäjän liiketoiminnan eri toimijat (kuten SVKK, Hämeen Venäjän-

kaupan kilta jne.) 
- Venäjän liiketoimintaan liittyvät lehdet 
- Asiakkaat 
- Henkilökohtaiset kontaktit, erilaiset verkostokumppanit 
- Messut 

 

22. Kuinka tärkeää teille on seuraavien Venäjän liiketoimintoihin liittyvien tieto-
jen saatavuus? Arvioi asteikolla 1: ei lainkaan tärkeää, 2: vähemmän tärkeää, 3: 
melko tärkeää, 4: tärkeää, 5: erittäin tärkeää, 6: en osaa sanoa 

- tullaukseen ja sertifikaatteihin liittyvä tieto 
- Venäjän talous ja markkinat 
- byrokraattiset ja juridiset asiat 
- tietoa rahoitusmahdollisuuksista 
- asiakkaisiin liittyvä tieto 
- kilpailijoihin ja omaan toimialaan liittyvä tieto 
- tieto uusista eri alojen innovaatioista 
- tieto tulevista Venäjään liittyvistä tapahtumista, seminaareista, 

messuista 
- tieto tulevista Venäjän liiketoiminnan koulutuksista 
- tieto meneillään olevista kehityshankkeista ja projekteista Venä-

jän liiketoimintaan liittyen 
 

23. Millä kielellä etsitte mieluiten Venäjän liiketoimintaan liittyvää tietoa? 
 Suomeksi 
 Englanniksi 
 Venäjäksi 
 Muu, mikä? 

 

24. Voit vielä vapaasti kommentoida Venäjän liiketoimintaan liittyviä asioita, 
jotka eivät aiemmin tulleet esille. 

 

 

KIITOS VASTAUKSISTANNE! 
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