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1 Johdanto 

 

Tutkimus on ajankohtainen, sillä nykypäivänä verkkokauppa on maailmanlaajuisesti 

kasvava trendi. Venäjällä verkkokauppa laajenee yhä enemmän, sillä vuoden 2013 aika-

na verkkokauppa tuotti 470 miljardia ruplaa ja viime vuoden tietojen mukaan päivittäin 

noin 30 miljoona ihmistä tekee verkko-ostoksia Venäjällä. 

 

Venäjä on Suomen yksi tärkeimmistä kauppakumppaneista ja yksi mielenkiintoisimmis-

ta tutkimuksen kohteista. Suomen ja Venäjän välillä oleva verkkokauppa ja sen logis-

tiikka kasvavat ja kehittyvät. Tällä alueella toimivien yritysten täytyy kehittää toimin-

taansa samaan tahtiin, jotta vienti onnistuisi ja myyvä yritys pystyisi välttämään suuria 

vaikeuksia.  

 

Tutkimustyöni toimeksiantajana on Suomalais–Venäläinen kauppakamariyhdistys ry. 

Suomalais–Venäläisen kauppakamarin päivittäinen toiminta rakentuu Suomen ja 

Venäjän välisisiin molemminpuolisiin kauppasuhteisiin. SVKK:n laajojen päivittäisten 

toimintojen lisäksi se tekee jatkuvasti Suomen ja Venäjän kaupan 

markkinointitutkimuksia ja siten on myös ajankohtaista tutkia verkkokaupan 

logistiikkaa Suomesta Venäjälle. 

 

1.1 Tutkimusongelma 

 

Tutkimusongelmana on, miten käytännössä Suomessa toimiva verkkokauppa toimittaa 

tuotteensa Venäjällä oleville asiakkaille. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten 

Venäjällä oleva asiakas tekee ostoksensa suomalaisesta verkkokaupasta, miten 

suomalaisten verkkokaupan logistiikka toimii, miten varastointi järjestyy, minkälaisiin 

mahdollisiin haasteisiin ja ongelmiin yritys voi törmätä viedessään tavaraa Venäjän rajan 

yli.  
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1.2 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa pohditaan yleisesti kansainvälisen kaupan ja 

logistiikan ominaispiirteitä ja avataan hieman kansainvälistä verkkokauppaa. Sen jälkeen 

kerrotaan Suomen ja Venäjän välisestä kauppa- ja logistiikka tilanteesta. Lisäksi 

pohditaan kansainvälisen logistiikan ja verkkokaupan haasteita. Teorian loppuosassa 

kerrotaan yleisesti sertifioinnista Venäjällä, Venäjän rajan ylittämiseen tarvittavista 

asiakirjoista kansainvälisen logistiikan ja verkkokaupan kannalta. 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus koostuu kvalitatiivisista teemahaastatteluista. 

Haastatteluihin on valittu yksi suomalainen verkkokauppa ja lisäksi seitsemän 

suomalaista yritystä, joilla on vientitoimintaa Venäjälle tai heillä on tytäryhtiö Venäjällä. 

Haastatteluihin osallistuivat yrityksiä edustavat henkilöt, joilla on kokemusta 

kansainvälisestä verkkokaupasta ja logistiikasta.  

 

Viimeisessä osiossa on tutkimustuloksien analysointi. Tässä osuudessa saatuja tuloksia 

pyritään avaamaan ja selittämään teemoittain.  

 

Tutkimuksen avulla SVKK ry sekä myös kansainvälisestä verkkokaupasta ja 

logistiikasta kiinnostuneet yritykset voivat saada käytännöllistä tietoa sekä tietoa 

yleisimmistä haasteista ja ongelmista, joihin yritys voi törmätä viedessään tavaraa 

Venäjälle. Tutkimuksen tulokset voivat olla myös hyödyllisiä kansainvälistä kauppaa jo 

harjoittaville yrityksille jotka haluavat lisää tietoa verkkokaupan logistiikasta Suomesta 

Venäjälle.   

 

1.2.1 Suomalais-Venäläinen kauppakamari ry 

 

Suomalais–Venäläinen kauppakamariyhdistys ry (SVKK ry) on perustettu vuonna 

1946. Sitä lähtien SVKK ry palvelee suomalaisia ja venäläisiä yrityksiä, jotka tarvitsevat 

neuvoa kansainvälistymiseen. SVKK ry:n tavoitteena ei ole saada rahallista voittoa, 

vaan edistää yhteistyötä suomalaisten ja venäläisten yritysten välillä. Kauppakamarin 

suomalaisten ja venäläisten jäsenien määrää kasvaa. Jäsenet ovat hyvin eri aloilta. Jou-
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kossa löytyy yrityksiä muun muassa: maatalous-, rakennus-, teollisuus-, logistiikka- ja IT 

aloilta.  

 

1.2.2 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin edustustot 

 

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimistot sijaitsevat sekä Suomessa että ympäri 

Venäjää. Päätoimisto sijaitsee Helsingissä. Helsingin toimistossa autetaan venäläisiä 

yrityksiä pääsemään Suomen markkinoille, neuvotaan venäläisiä ja suomalaisia yrityksiä 

juridisissa kysymyksissä, järjestetään seminaareja, tapahtumia, koulutuksia ja tehdään 

markkinointitutkimuksia.  

 

Venäjän puolella toimivia SVKK:n edustustoja on Moskovassa, Pietarissa ja Jekaterin-

burgissa. SVKK:n pääedustusto sijaitsee Moskovassa. Moskovan toimisto palvelee 

Moskovan ja Moskovan seudun venäläisiä yrityksiä, jotka tavoittelevat pääsyä Suomen 

markkinoille ja ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa.  

 

SVKK:n edustustolla Pietarissa on oma etunsa. Maantieteellisesti se on lähellä Suomea 

kuten Lappeenrantaa, Helsinkiä ja Turkua. Pietarissa toimii suuri määrä suomalaisten 

yrityksien tytäryrityksiä, kuten esimerkiksi Finnair, Skaala, Nurminen Logistics ja DHL. 

Suurin osa Pietarissa toimivista suomalaisista yrityksistä käyttää jatkuvasti SVKK:n pal-

veluja osallistumalla  muun muassa seminaareihin ja tapahtumiin.   

 

1.2.3 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin edistämismatkat 

 

SVKK järjestää jatkuvasti vienninedistämismatkoja ympäri Venäjää. SVKK:n edustus-

tot Venäjällä hoitavat jokainen omaa aluettaan. Pietari tekee edistämismatkoja Pietaria 

ympäröivälle Leningradin alueelle, Moskova Moskovan alueelle ja Jekaterinburg Sver-

dlovskajan alueelle.  

 

Vienninedistämismatkojen tavoitteena on tutustua uusiin alueisiin ja mahdollisuuksiin. 

Niihin osallistuu venäläisiä ja suomalaisia yrityksiä. Ohjelma on laaja ja kestää pari päi-

vää. Edistämismatkojen vierailukohteita valitaan osallistujien kiinnostuksen mukaan. 

Monesti yrityksiä kiinnostaa teollisuus, joten matkojen yhtenä päätarkoituksena on tu-
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tustua alueen teollisuuteen. Keväällä 2015 Pietarin toimistossa järjestettiin vienninedis-

tämismatkat Pihkovan ja Sverdlovskaja alueille.  

 

Vienninedistämismatkan järjestäminen on työläs prosessi. Se vaatii aikaa ja yhteyden 

ottoa useisiin kontakteihin. SVKK:n projektista vastaavat henkilöt aloittavat edistä-

mismatkan valmistelut pari kuukautta aikaisemmin.  

 

1.2.4 Finnish Business in Russia 

 

SVKK:n suurin ja tärkein tapahtuma on Finnish Business in Russia. Se on ainutlaatui-

nen tilaisuus suomalaisten ja venäläisten yritysten välisessä liike-elämässä. Finnish Busi-

ness in Russia foorumin tarkoituksena on tutustuttaa Venäjän elinkeinoelämä uusiin 

suomalaisiin innovaatioihin ja teknologiaan, isoihin suomalaisiin teollisuusyrityksiin, 

saada kontakteja ja mahdollisesti löytää kauppakumppaneita. Foorumi pidetään loka-

kuussa 2016 jo kuudetta kertaa. Tapahtuma järjestetään vuorotellen Moskovassa ja Pie-

tarissa. Finnish Business in Russia -tapahtuma kerää ympärilleen yrityksiä eri aloilta, 

joten teemaistuntojen valikoima on laaja. Esimerkiksi Finnish Business in Russia 2015, 

joka pidettiin Pietarissa, teemaistuntoihin kuului: rakennus, informaation teknologia, 

investointi, teollisuus ja palvelut kuten logistiikka.  
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2 Kansainvälinen kauppa 

 

Kansainväliseksi kaupaksi kutsutaan valtioiden välisten rajojen ylittäviä tavaroiden ja 

palvelujen virtoja (Lahikainen 2015, 1). Satojen vuosien ajan valtiot ovat käyneet kaup-

paa keskenään. Yhtenä syynä on maan sisällä olevien tavaroiden ja palvelujen tuottami-

sen riittämättömyys. Kansainvälinen kauppa on myös edullista, sillä tiettyjen tavaroiden 

ja palvelujen osto naapurilta on edullisempaa kuin niiden tuottaminen omassa maassa. 

Kotimaassa toimivaa yritystä hyödyttää maantieteellinen monipuolisuus, joka lisää 

myyntiä ja markkinaosuutta. (Grant (2012, 198.) 

 

Globaalissa maailmassa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana kansainvälinen 

kauppa on laajennut ja kehittynyt. Kansainvälisen kaupan kasvuun ovat vaikuttaneet 

monet tekijät kuten tekniikan kehitys, kauppasuhteiden laajentuminen, kaupan esteiden  

ja kuljetuskustannusten väheneminen. (Newby 2013, 65.)  

 

Lahikainen (2015, 1) mainitsee, että kansainvälinen kauppa on moniulotteinen prosessi. 

Kansainvälistä kauppaa harjoittavat valtiot tekevät keskenään sopimuksia, joiden tavoit-

teena on tukea ja pitää kaupan käynti oikeudenmukaisena. Yhteisiä kaupan sääntöjä 

noudatetaan myös maan sisällä perustuvissa liittoutumisissa.  

 

Kansainvälisessä kaupassa on joukko rajoituksia. Esimerkiksi kansainvälistä kauppaa 

käyvät valtiot asettavat maksuja ja rajoituksia tuonnille. Tällä tavalla ne suojaavat omaa 

tuotantoaan ulkomaalaisilta kilpailijoilta. Kansainvälisessä kaupassa tulli on yksi tärke-

ämmistä rajoitustekijöistä. Se asettaa maksut tuonnille ja varmistaa maahan tuotettujen 

tavaroiden turvallisuuden. (Lahikainen 2015, 1.) 

 

Valtiot pystyvät kuitenkin helpottamaan kansainvälisen kaupan käyntiä supistamalla 

kauppaa rajoittavia tekijöitä esimerkiksi tekemällä kahdenkeskisiä sopimuksia tai muo-

dostamalla valtioiden välisiä liittoutumia. Valtioiden välisissä sopimuksissa voi sopia 
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tiettyjen tavaroiden tuonnin tullivapaudesta. Tällöin kaupankäynti lisääntyy ja helpot-

tuu. (Lahikainen 2015, 2.) 

 

Suomi pienenä valtiona on riippuvainen ulkomaankaupasta, sillä se ei voi tuottaa tar-

peeksi raaka-aineita muun muassa energiaa varten ja tavaroiden valmistamista varten, 

mikä pakottaa tuomaan raaka-aineita ulkomailta. Tässä Venäjä on Suomen yksi tär-

keimmistä kumppaneista sekä kaupankäynnissä että myös kulttuurissa. Kansainvälinen 

kaupankäynti on tärkeää, sillä se on kotimaan hyvinvoinnin kasvutekijä. (Lahikainen 

2015, 1.)  

 

2.1  Kansainvälinen logistiikka 

 

Vielä kymmenen vuotta sitten kansainvälisen logistiikan termin määrittäminen oli yk-

sinkertaisempaa mitä nykyaikana. Kansainvälisellä logistiikalla tarkoitettiin kansallisval-

tioiden rajoja ylittäviä kuljetuksia. Sen jälkeen, kun Eurooppa yhdentyi, kansainvälisen 

logistiikan määrittäminen muuttui. Nykypäivänä kansainvälinen logistiikka on lähinnä 

sitä, että kuljetetaan tavaroita ulkopuolisiin maihin. Kuitenkin Euroopan jäsenmaiden 

välillä toimivaa merikuljetusta pidetään kansainvälisenä logistiikkana ja siinä noudate-

taan kansainvälisiä sopimuksia. (Karhunen & Hokkanen 2007, 23–24.) 

 

Nykyään logistiikka on mukana melkein kaikissa näkökohdissa tavallisen ihmisen joka-

päiväisessä elämässä. Ilman logistiikka meillä ei olisi niin suurta tuotteiden, tavaroiden 

ja palvelujen valikoimaa. Melkein kaikilla normaaliin elintasoon tottuneilla ihmisillä on 

taulutelevisio, tietokone tai kännykkä, jotka on valmistettu jossakin aasialaisessa maassa 

ja kansainvälisen logistiikan ansiosta tuotu kotimaahaan. (Grant 2012, 1.) 

  

Karhusen, Pourin & Santalan (2014, 23) mukaan kansainvälinen logistiikka on valtavan 

suuri prosessi. Se koostuu monista vaiheista. Kansainvälinen logistiikka on ihmisten, 

koneiden, ajan ja monien muiden tekijöiden yhteistyötä. Jokaisella tekijällä on oma teh-

tävänsä, mistä voi riippua koko ketjun toiminta. Se alkaa esimerkiksi tuotannon raaka-

aineiden tai tuotteiden osien hankinnasta ja jatkuu aina myynnin jälkeisten palveluiden 

tuottamiseen. Sen prosessit koostuvat muun muassa kuljetuksesta, varastoinnista, huo-

linnasta, jakelusta ja paluulogistiikasta. Logistiikkaketjuun kuuluu muun muassa raaka-
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aineiden tai tuotteiden osien hankinta, valmistuksen ohjaaminen, myyntipalvelu ja jake-

lu kuten varastointi ja kuljetus.  

 

Ritvanen & Koivisto (2007, 135) toteavat, että globalisaation mukana on tullut uusia 

riskitekijöitä. Esimerkiksi suomalainen yritys ei saa ajoissa toimitusta Yhdysvalloista, on 

yrityksen muutettava toimintasuunnitelmaansa ja toimittava nopeasti, sillä se vaikuttaa 

suoraan toimitusketjuun ja loppujen lopuksi asiakkaaseen, joka ei voi odottaa.  

 

Kansainvälistä ja kansallista logistiikka verrattaessa Karhunen & Hokkanen (2007, 24) 

löytävät yhteneväisyyksiä muun muassa kuljetus muodoissa. Kansainvälisissä ja kansal-

lisissa kuljetuksissa voi käyttää sellaisia kuljetusmuotoja kuten maantie-, rautatie-, vesi-, 

ilma-, yhdistetyt- ja putkikuljetukset. Kansainvälisessä logistiikassa putkikuljetusten 

ohella kaikkia muita kuljetusmuotoja käytetään säännöllisesti. On olemassa kuljetus-

muodolle EU standardit, joita on tarkasti noudatettava tulliselvitystä varten.  

 

Suomessa kansallisessa kuljetuksessa maantiekuljetus on käytetyin kuljetusmuoto, kun 

taas Suomen kansainvälisissä kuljetuksissa merikuljetus on eniten käytetty kuljetusmuo-

to. Kansainvälisissä kuljetuksissa rautatiekuljetusmuoto on toiseksi suosituin, sillä Ve-

näjältä tuodaan valtaosa raaka-aineista rautateitse. (Karhunen & Hokkanen 2007, 24.)  

 

Käytännössä kansainvälinen logistiikka on tavaroiden virta maiden rajojen yli. Yritykset 

tekevät hankintoja ulkomailta ja vievät tavaransa ulkomaille. Tuotteiden, rahan ja ihmis-

ten liikkuminen oman maan ulkopuolelle kasvaa koko ajan. Kun yritysten markkina-

alue ylittää oman maan rajan, sen on entisestä tärkeämpää pitää huolta tuotteiden vien-

nistä, myydä tehokkaasti ja pystyttävää ennustamaan muutoksia. (Ritvanen & Koivisto 

2007, 134–136.) 

 

Ritvanen & Koivisto (2007, 134–136) pohtivat, että menestystä tavoitteleva 

kansainvälistä logistiikkaa harjoittava yritys toimii 24/7- periaatteella. Se tarkoittaa sitä, 

että aikavyöhykkeistä riippumatta yritys elää aktiivista elämää 24 tuntia päivässä ja 7 

päivää viikossa. Se seuraa omaa viennin ja tuonnin tilannetta online-tilassa, reagoi ajois-

sa ja nopeasti muutoksiin, palvelee asiakkaita eri puolilta maailmaa ja tekee paljon muu-

ta oman kasvun ja kehityksen eteen.  
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Ritvasen & Koiviston (2007, 134–138) mukaan kansainvälistä logistiikkaa harjoittaville 

yrityksille huipulle pääseminen ei riipu esimerkiksi poliittisesta tilanteesta, alueellisesta 

kulttuurista tai elinkeinoista. Yrityksen on suunniteltava hyvin toimintaprosessinsa, 

toimitusketjunsa ja hallittava tietoverkostonsa. Lisäksi kansainvälistä kauppaa harjoitta-

vien yritysten on pohdittava sellaisia tärkeitä kysymyksiä kuten varastointia, sillä esi-

merkiksi suuri varastointi on kustannuksellista, mutta toisaalta varastoinnin pitäminen 

pienenä ei ole aina kannattava ratkaisu. Nykyään kansainvälistä liiketoimintaa edesaut-

taa jatkuva kiristyvä kilpailu, kehittyvä infrastruktuuri ja tietotekniikan buumi.  

 

Inkiläinen (2009, 36) toteaa, että kymmeniä vuosia sitten suljetussa Suomessa kansain-

välistä logistiikkaa harjoittavien yritysten tavaroiden kuljettaminen kaukomailta koti-

maahaan ja jakelu asiakaspisteisiin tapahtui kovalla kiireellä. Vähitellen tavaraa alettiin 

säilyttää keskeisillä paikoilla, satamavarastoissa tai jakelukeskuksissa ja odotettiin maltil-

lisesti asiakkaiden lisäohjeita.  

 

2.2 Kansainvälinen verkkokauppa 

 

Kennethin & Traversin (2015, 49) mukaan sähköinen kaupankäynti on Internetin, ver-

kon ja sovelluksien käyttö liiketoiminnan harjoittamisessa. Verkkokauppa on kauppa, 

joka Internetin välityksellä mahdollistaa kaupallista asiointia kuten tavaroiden ja palve-

lujen myyntiä tai ostoa.  

 

Chaffey (2009, 10) toteaa, että useimmiten ihmiset ajattelevat, että sähköinen kaupan-

käynti on ostoksien tekemistä Amazonin kaltaisissa suurissa sähköisissä kaupoissa. Kui-

tenkin sähköinen kauppa on paljon muutakin kuin organisaation ja asiakkaiden välillä 

oleva rahojen siirto. Sähköinen kauppa on sähköisessä muodossa olevien liiketapahtu-

mien välittäminen organisaation ja kaikkien niiden tahojen välillä, joiden kanssa se te-

kee yhteistyötä.  

 

Waters (2010, 119) kuvaa online-kauppaa fyysisten tuotteiden käsittelynä ja niitä paikas-

ta toiseen siirtämisenä. Tuotteiden käsittelyllä tarkoitetaan fyysisten tuotteiden valintaa 

ja pakkausta, ja siirtämisellä tarkoitetaan tuotteiden toimittamista, hakemista ja paluu-
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logistiikka. Kuitenkin Internetistä ostettu tavara ei voi olla loppukuluttajalla käytössä 

ennen kuin se on toimitettu hänelle oikeana määränä ja hyvässä kunnossa, ja hänen 

määräämälleen paikalle ja määräämällään ajalla.  

 

Verkkokauppojen asiakaskunta on ryhmä ihmisiä, jotka voi asioida verkkokaupoissa 

missä tahansa maailmassa kaikkina kellonaikoina. Toisaalta se aiheuttaa verkkokaup-

payritysten toimintaan työtä, stressiä ja haasteita. (Ritvanen & Koivisto 2007, 134–135.) 

 

Tämänpäiväinen sähköinen kaupankäynti eroaa merkittävästi seitsemän vuotta sitten 

olleesta sähköisestä kaupankäynnistä. Suuren muutoksen ovat tuoneet älypuhelin ja 

tablettilaitteet. Ensimmäinen iPhone, joka julkaistiin vuonna 2007, valloitti markkinat ja 

vuonna 2010 julkaistu ensimmäinen iPad on nykyään useiden sukupolvien käytössä. 

(Kenneth & Travers 2015, 4.) 

 

Ritvasen & Koiviston (2007, 134–135) mukaan kansainvälistä kauppaa tekevälle yrityk-

selle verkostoituminen on yksi tärkeämmistä kasvutekijöistä. Yritys hoitaa verkossa 

muun muassa asiakaspalvelua, myyntiä, tuotekehitystä ja jakelua. Nykyään yritykselle 

verkostoituminen on välttämätöntä, jotta se pystyisi entistä enemmän tekemään kan-

nattavia investointeja, lisäämään markkinointiaan ja hankintojaan.  

 

Sakki (2014, 120–121) toteaa, että verkossa yrityksen avoimuus ja sosiaalisuus on yksi 

tärkeimmistä tekijöistä, sillä asiakkaan huomioiminen antaa kuvan koko yrityksen toi-

minnasta.  

 

Ritvasen & Koiviston (2007, 134) mukaan yhä enemmän kontakteja ylläpidetään nyky-

ään sähköisessä muodossa. Kontaktien ylläpitämistä varten on olemassa peruspalveluja 

ja niiden määrä kasvaa. Esimerkiksi virtuaalista työtilaa varten nettisivulle 

(www.eroom.com) on luotu Documentum-yhtiö (kuvio 1). Se on alusta ihmisille, jotka 

käyttävät sitä oman kiinnostuksensa mukaan. Documentum-yhtiössä on mahdollista 

käsitellä suurikokoisia projekteja, suunnitelmia ja esityksiä.  
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Kuvio 1. Maailman johtava pilvipalveluratkaisujen toimittaja yrityksille. EMC (2016) 

 

Kennethin & Traversin (2015, 47-48) mukaan vuosien 2014-2015 aikana sähköinen 

kaupankäynti on tuonut isoja muutoksia maailmanlaajuisesti. Sähköisen kaupankäynnin 

pääsuuntautumiset koskien yritystoimintaa, teknologiaa ja yhteiskuntaa olivat muun 

muassa seuraavat: 

 

 B2C ja B2B kaupankäynti kasvoi, kuitenkin eniten kasvu näkyi Kiinassa, Intiassa ja 

Brasiliassa. 

 Langattoman sähköisen kaupankäynnin arvo kasvoi 10.5 miljoona eurosta 17.7 mil-

joonaan euroon.  

 Yritykset käyttivät yhä enemmän businessanalyysisovelluksia tunnistaakseen kulutta-

jien hankintatottumuksia ja aikomuksia jopa millisekuntien nopeudella. 

 Mobiiliteknologian, älypuhelimien, tablet-tietokoneiden, sovelluksien ja pilvipalvelu-

jen käyttö kasvoi maailmanlaajuisesti.  

 Vuoden 2014 sovellusten myynti ja sovelluksien sisäiset ostokset olivat arvioilta 25 

miljardia euroa. 

 Sosiaalinen kaupankäynti kasvoi 60 prosenttia ja tuotti yli 2.7 miljardia dollaria 500 

huippuvähittäismyyjälle Yhdysvalloissa. 
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 Sähköisen kaupankäynnin markkinointia valloittivat yhä enemmän pienyritykset ja 

yrittäjät, useimmiten jättiläissähkökauppojen kautta, joita on esimerkiksi Apple, Fa-

cebook, Amazon, Google ja Ebay.  

 Verkossa vuorovaikutuksen kautta tuotetun datan koko määriteltiin biljoonissa ja se 

kasvaa edelleen.  

 Sosiaalisen median, kuten twittien, bloogien ja wikien suosio kasvoi ja ne yhdistävät 

keskenään miljoonia kuluttajia.  

 Sosiaalisissa verkoissa yleisötietoluokkien mukaan aikuisten osallistuminen lisääntyi 

ja Facebook tulee olemaan yhä enemmän suosittu.  

 Internet turvallisuuden, tekijänoikeuden ja Internet-viestinnän valvomisen merkitys 

kasvoi.  

 

Kenneth & Travers (2015, 48) toteavat, että sähköinen kaupankäynti tulee vaikutta-

maan kaikkeen kaupankäyntiin maailmanlaajuisesti. Vuoden 2018 mennessä sähköisen 

verkkokaupan kuluttajat tuovat rahaa verkkokaupoissa noin 700 miljardia dollaria ja 

yritykset noin 8 biljoonaa dollaria. Vuoden 2020 mennessä verkkokauppojen osuus 

tulee olemaan 20 % kaikista vähittäiskaupan myynnistä Yhdysvaltojen ja Euroopan 

alueilla. Kenneth & Travers (2015, 48) lisäävät, että vuonna 2050 suurin osa kaupoista 

tulee olemaan sähköisessä muodossa.  

 

2.3 Venäjän Federaatio 

 

Venäjä on laaja maa, joka ulottuu kahteen maanosaan ja käsittää suurimmaksi osaksi 

Pohjois-Euraasian. Venäjä on Suomen ja Kiinan yhteinen rajanaapuri.  Venäjän pinta-

ala on noin 17 miljoona neliökilometriä ja se on selvästi pinta-alaltaan maailman suurin 

valtio. Venäjä suurena maana on keskeinen kansainvälisen politiikan ja kaupan toimija. 

Venäjän pääkaupunki on Moskova, jossa on yli 10 miljoonan asukasta. Moskova on 

Venäjän businesskeskusta, mikä tarkoittaa, että suuri osa maan tuloista kertyy Mosko-

vassa ja sen alueella. (GLOBALIS 2015.) 
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2.4 Venäjän talous 

 

Euro & talous (1/2015) näkymien mukaan Venäjän talous on alkanut supistua viimeis-

ten kolmen vuoden aikana. Talouden supistumisen erityistekijöitä ovat muun muassa 

pääoman, tuottavuuden ja työvoiman lasku, vientihintojen lasku, Ukrainan vaikea po-

liittinen ja taloudellinen tilanne, pakotteet Venäjää kohtaan ja Venäjän vastapakotteet. 

 

 

 

Kuvio 2. Kuluttajasektori. Vestifinance (2015) 

 

Ylhäällä olevan kuvion uudelleen piirtämisen ja suomeksi kirjoittamisen vaikeuden 

vuoksi käännökset päätettiin tehdä suomeksi kuvion alle. Индекс потребительских 

цен (kuluttajahintaindeksi), Заработная плата (palkka), Oборот розничной 

торговли (vähittäiskaupan liikevaihto), Доходы населения (tulot) (kuvio 2).  

 

Syvin lasku näkyy kulutuksen segmentissä. Nimellisarvojen kasvu syksyllä 2015 oli vaa-

timaton 4,5 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Kuitenkin kuluttajahin-

taindeksi nousi 0,6 prosenttiyksikköä. Vuoden 2015 aikana reaalipalkka kuukaudessa 

laski noin 9,0 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Vähittäiskauppojen lii-

kevaihto vuoden 2015 yhdeksännen kuukauden aikana kiihtyi ja oli 8,5 prosenttia. Sa-

maan aikaan työttömyysaste syyskuussa 2015 laski ja oli 5,2 prosenttia. Analysoitaessa 

työttömyysastetta on tärkeää ottaa huomioon "piilotyöttömyys", sillä viralliset luvut 

eivät näytä todellista tilannetta työmarkkinoilla (kuvio 2). (Golubovich 2015.) 
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Kuvio 3. Teollisuussektori. Vestifinance (2015)  

 

Ylhäällä olevan kuvion uudelleen piirtämisen ja suomeksi kirjoittamisen vaikeuden 

vuoksi käännökset päätettiin tehdä suomeksi kuvion alle. Индекс цен 

производителей (tuottajahintaindeksi), Инвестиции основной капитал (kiinteät 

pääomasijoitukset), Промышленное производство (teollisuustuotanto) (kuvio 3).  

 

Vuoden 2015 aikana tilanne teollisuussektorissa kokonaisuudessaan on heikompi kuin 

kuluttajasegmentissä edelliseen vuoteen verrattuna. Tässä syynä on muun muassa rup-

lan devalvoituminen ja vastapakotteiden pidentäminen, mikä antoi mahdollisuuden 

parantaa tuotantoa elintarviketeollisuudessa. Kuitenkin syyskuun 2015 aikana teolli-

suustuotanto laski 3,7 prosenttiyksikköä ja käyttöomaisuuden investointi 5,6 prosent-

tiyksikköä (kuvio 3). (Golubovich 2015.) 
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2.5 Venäjän ulkomaankauppa 

 

 

 

Kuvio 4. Venäjän ulkomaankaupan vaihto, vienti ja tuonti miljardia dollaria 2014–2015. 

PROVED (2015) 

 

Ylhäällä olevan kuvion uudelleen piirtämisen ja suomeksi kirjoittamisen vaikeuden 

vuoksi käännökset päätettiin tehdä suomeksi kuvion alle. Млрд.долларов (miljardia 

dollaria), Внешнеторговый оборот (ulkomaankaupan liikevaihto), Экспорт (vienti), 

Импорт (tuonti), Январь-февраль (tammi-helmikuu) (kuvio 4).  

 

PROVED:n (2015) mukaan tammikuu 2015 oli koettelevaa aikaa Venäjällä, sillä sankti-

oiden voimassaolo jatkui, ruplan kurssi oli minimissään ja öljyn hinta ei näyttänyt kas-

vua. Lisäksi ulkomaankaupan indikaattorit laskivat jyrkästi edelliseen vuoteen  verrattu-

na. Venäjän ulkomaankaupan liikevaihdon volyymi tammi-helmikuussa 2015 oli 83,93 

miljardia dollaria, mikä on 29 prosenttiyksikköä vähemmän edelliseen vuoteen  verrat-

tuna. Maan viennin määrä laski 24 prosenttiyksikköä ja oli 57,89 miljardia dollaria vuo-

teen 2014 verrattuna. Tuonnin määrä laski merkittävästi 40 prosenttiyksikköä ja oli 

26,01 miljardia dollaria edelliseen vuoteen verrattuna (kuvio 4). 

 

Viennin määrän jyrkkään laskuun vaikuttavat muun muassa venäläisten tavaroiden hin-

tojen ja viennin volyymin lasku, maan sisäiset taloudelliset ongelmat, kuten valmistus-

teollisuuden tuotannon määrän supistuminen 30 prosenttiyksikköä, joka johtui koti-
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maantuotteiden kysynnän laskusta ja tappioiden seurauksesta. Lasku näkyy edelleenkin 

tuonnissa ja on kaikilla maantieteellisillä alueilla kuten IVY:ssä ja muissa ulkomaiden 

välisissä kaupoissa. PROVED (2015.) 

 

 

 

Kuvio 5. Venäjän ulkomaankauppavaihto miljardia dollaria, 2011–2015. PROVED 

(2015) 

 

Ylhäällä olevan kuvion uudelleen piirtämisen ja suomeksi kirjoittamisen vaikeuden 

vuoksi käännökset päätettiin tehdä suomeksi kuvion alle. Млрд.долларов (miljardia 

dollaria), Январь (tammikuu) (kuvio 5).  

 

Ylhäällä olevan kuvion mukaan Venäjän ulkomaankaupan lasku alkaa syksystä 2014 

samaan aikaan, kun monet ulkomaat asettivat rajoituksia Venäjää vastaan, jotka liittyivät 

sijoitusten ja tiettyjen tavaroiden viennin rajoittamiseen. Samaan aikaan ruplan kurssi 

alkoi jyrkästi laskea (kuvio 5).  

 

2.6 Venäjän ja Suomen välinen kauppa 

 

BOFIT:n (2016, 1) viikkokatsauksen mukaan viime vuosien aikana Suomen ja Venäjän 

välinen talous on supistunut voimakkaasti. Kaupan supistumiseen ovat vaikuttaneet 

muun muassa Venäjän politiikka, öljyn hinnan lasku ja ruplan heikentyminen. Kuiten-

kin EU:n Venäjää vastaan asettamien kauppapakotteiden vaikutus on ollut vähäinen. 

Ennen pakotteiden ja vastapakotteiden asettamista tavaraviennin arvo oli 3,2 mrd. eu-
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roa ja tavaratuonnin 6 mrd. euroa. Pakotteiden ja vastapakotteiden seurauksena vienti 

ja tuonti supistuivat lähes kolmanneksella.  

 

Tullin (2014a) mukaan Venäjä oli Suomen suurin kauppakumppani vuodesta 2007 läh-

tien. Tänä päivänä Venäjä on Suomen viidenneksi suurin vientimaa edellisiin vuosiin 

verrattuna. Tullin (2014a) mukaan kolmen kasvuvuoden jälkeen vienti Venäjälle ja 

tuonti Suomeen alkoi supistua. Vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla vienti Venäjälle 

laski 35 prosenttia ja viennin arvo oli hieman yli 1,2 miljardia euroa. Tullin (2014a) mu-

kaan vuoden 2011 aikana tuonti oli korkeammillaan lähes 11,2 miljardia euroa. Sen jäl-

keen tuonnin arvo alkaa laskea merkittävästi ja vuonna 2015 tuonnin arvo oli noin 2,5 

miljardia euroa (kuvio 6).  

 

 

Kuvio 6. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2005-2014. Tulli (2014a) 

 

Viennin supistuminen koskee melkein kaikkia elintarvikkeita, öljytuotteita, metalli- ja 

metsäteollisuuden tuotteita, koneita ja laitteita, kulkuneuvoja ja kemianteollisuutta. 

Vuoden 2015 aikana elintarvikkeiden supistuminen oli 78 prosenttiyksikköä ja öljytuot-

teiden 42 prosenttiyksikköä edellisiin vuosiin verrattuna. Koneiden, laitteiden ja kulku-

neuvojen viennin supistuminen oli 38 prosenttiyksikköä ja kemianteollisuuden 14 pro-

senttiyksikköä edellisiin vuosiin verrattuna. (Tulli 2015b.) 
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2.7 Venäjän ja Suomen logistinen järjestelmä 

 

Venäjä on pinta-alaltaan maailmaan suurin ja mannermaisin valtio. Venäjän asutus ja 

infrastruktuuri on suurimmaksi osaksi keskittynyt Euroopan puolelle. Venäjällä on elin-

tärkeitä alueita myös Länsi-Siperia ja sen arktinen alue mm. mineraalien, öljyn ja kaasun 

takia. Euroopan puoleisella Venäjällä on kolme tärkeätä strategista käytävää, kuten 

Mustameri-Ukraina, Suomenlahti-Itämeri ja Murmansk-Jäämeri. (Ritvanen, Inkiläinen, 

Bell & Santala 2011, 177.) 

 

Suomesta Venäjälle suuntautuvan  liikenteen nykypäivän hiljentymiseen syynä on rup-

lakriisi ja venäläisten oman kuljetustoiminnan kehitys. Kuitenkin Venäjälle suuntautuva 

autojenkuljetus oli toiminut aktiivisesti 2008 saakka Suomen satamien kautta. Tällä het-

kellä autojenkuljetusrallista on jäljellä enää kymmenesosa. (SKAL 2015b, 37.) 

 

SKAL Kuljetusbarometrin (2014a, 9) mukaan Suomen kuljetusmuotojen liikevaihto 

laski osaksi Venäjän pakotteiden vuoksi. Suurin lasku näkyy Helsingin seudulla ja Länsi 

Suomessa puukuljetuksissa ja ulkomaanliikenteessä. Suomen ulkomaankuljetus laski 

noin puolella (44 %). Tässä syinä on muun muassa tiukka kuljetuskilpailu ja viennin 

supistuminen.  

 

 

Kuvio 7. Suomesta Venäjälle viennin jakautuminen kuljetusmuodoittain. Tulli (2014)  
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Nykyään vienti Suomesta Venäjälle tapahtuu eri kuljetusmuotoja käyttäen kuten maan-

tie-, rautatie-, merikuljetus, itsenäisesti liikkuvat alukset ja muut. Tullin (2014) mukaan 

viennissä Suomesta Venäjälle suosituin kuljetusmuoto on maantiekuljetus, joka on 85,5 

prosenttia muista kuljetus muodoista. Toiseksi suurin kuljetusmuoto on rautatiekulje-

tus, joka on 6,2 prosenttia. Venäjälle merikuljetuksella viedään tavaroita alle kuudella 

prosentilla. Itsenäisesti liikkuvilla kuten vesi- ja ilma-aluksilla viedään 2,3 prosenttia 

(kuvio 7). 

 

2.8 Internet Venäjällä 

 

Venäjällä Internetin käyttäjien määrä kasvaa kovaa vauhtia. Kasvuprosentti on verrat-

tuna muihin maihin yksi suurimmista. Eniten Internet-käyttäjiä on Venäjän suurimmis-

sa kaupungeissa kuten Pietarissa ja Moskovassa. (Sähköinen Liiketoimi Suomi Oy 2014, 

24, 33.) 

 

Venäjällä suosituimmat hakukonepalvelut ovat Google.ru, Yandex ja Mail.ru. Länsi-

maihin verrattuna toimintaperiaate on suhteellisen samanlainen. Venäjällä Internet on 

pääosin venäjänkielellä ja kyrillisiin aakkosiin perustuva. Venäjällä on laajasti omia säh-

köisiä kanavia ja palveluja (Vkontakte, Odnoklassniki, Yandex, Google, Rambler, Mail 

yms.)  Ulkomaisille kävijöille, jotka suunnittelevat esimerkiksi markkinointia Venäjällä, 

tämä on suhteellisen hankalaa, ja markkinointia varten kannattaa olla hyvä venäjän kie-

len taito tai venäläinen partneri. (Sähköinen Liiketoimi Suomi Oy 2014, 41.) 
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Kuvio 8. Venäjällä internetin käyttelijöiden määrää alueittain. Markswebb (2014) 

 

Ylhäällä olevan kuvion uudelleen piirtämisen ja suomeksi kirjoittamisen vaikeuden 

vuoksi, käännökset päätettiin tehdä suomeksi kuvion alle. Центральный 

федеральный округ (Keskinen federaatiopiiri), Северо-Западный федеральный 

округ (Luoteinen federaatiopiiri), Приволжский федеральный округ (Volgan fede-

raatiopiiri), Южный федеральный округ (Eteläinen federaatiopiiri), Северо-

Кавказский федеральный округ (Pohjois-Kaukasian federaatiopiiri), Уральский 

федеральный округ (Uralin federaatiopiiri), Сибирский федеральный округ (Siperi-

an federaatiopiiri), Дальневосточный федеральный округ (Kaukoidän federaatiopiiri) 

(kuvio 8).  

 

Markswebbin (2014) tutkimuksen mukaan asiointi Venäjällä verkkokaupassa vaihtelee 

alueittain. Kun katsotaan Venäjän aluejakoa, niin eniten Internetin käyttäjiä on Keski-

sellä federaatiopiirillä (80 %) ja Luoteisella federaatiopiirillä (75 %) Harvinaisemmin 

Internetiä käytetään Etelä- ja Pohjois-Kaukasian federaatiopiirillä (64 %) ja Kaukoitäi-

sellä federaatiopiirillä (65 %) (kuvio 8). 

 

2.9 Verkkokauppa Venäjällä 

 

Venäjällä 146 miljoonasta ihmisistä 60 miljoona käyttää nettiä päivittäin joista 59 % on 

yli 18-vuotiaita. Vuoden 2014 aikana ulkomaisista verkkokaupoista Venäjälle on tapah-
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tunut 15 miljoonaa ostosta. Fyysisiä tuotteita on hankittu 5 mrd. dollarilla ja toimituksia 

on tehty 50 miljoonaa kertaa. (Nykänen 2015a, 3.) 

 

Venäjä on talouskriisistä huolimatta maailman kymmeneksi suurin verkkokaupan kulut-

tajamarkkinoissa ja maan verkkokaupan osuus on noin kolmannes. Venäjän verkko-

kaupan arvioidaan olevan noin 11 miljardia euroa. Ennusteiden mukaan Venäjän verk-

kokauppa kasvaa 40–50 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. (Keitanen 2015.) 

 

 

Kuvio 9. Mitä tuotteita ostetaan Venäjällä. Markswebb (2014)  

 

Markswebbin (2014) tutkimuksen mukaan 61 prosenttia aktiivisista verkkokaupan käyt-

täjistä, joka on 85 prosenttia kaikista online-kuluttajista, hankkivat eniten materiaalista 

tavaraa. Vuonna 2013 ostetuin tavararyhmä oli vaateet ja kengät (oдежда, обувь) (32 

%), viihde-elektroniikka mukaan lukien atk-laitteet ja kännykät (электроника, 

компьютеры, телефоны) (23 %), kosmetiikka ja hygieniatuotteet (косметика, 

средства гигиены) (21 %) ja kodinkoneet (бытовая техника) (17 %), liput lentokonei-

siin, juniin ja muihin kulkuneuvoihin (билеты на самолет, поезда, иной транспорт) 

(16 %), teatteri-, konsertti ja muut tapahtumat (билеты в кинотеатр, на концерт, и 

другое мероприятие) (14 %), älypuhelimen sovellukset (приложение для 

мобильных телефонов смартфона и планшета) (13 %), kirjat (книги бумажные) 

(11 %), ruoka (продукты питания) (10 %), elektroniset kirjat (книги электронные) 
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(10 %), tietokoneohjelmistot (программное обеспечение для компьютера) (9 %), 

viihdesisältö ilman fyysistä mediaa (развлекательный контент без физического 

носителя (7 %), hotellimajoitus tai matkat (проживание в отеле или турпутевка) (6 

%), viihdelevyt; elokuvat, musiikki, pelit (развлекательный контент на дисках; 

фильмы, музыка, игры) (5 %) (kuvio 9). 

 

 

Kuvio 10. Nettiostajien osuus eri kaupungeissa Venäjällä. Markswebb (2014)  

 

Ylhäällä olevan kuvion uudelleen piirtämisen ja suomeksi kirjoittamisen vaikeuden 

vuoksi, käännökset päätettiin tehdä suomeksi kuvion alle. Москва (Moskova), Санкт-

Петербург (Pietari), другие города-миллионеры (muut miljoonakaupungit), города 

от 500 тысяч до 1 миллиона человек (kaupungit 500000-1.000.000 asukasta), города 

от 100 тысяч до 500 тысяч человек (kaupungit 100000-500000 asukasta) (kuvio 10).  

 

Markswebbin (2014) tutkimuksen mukaan suurin osa verkkokauppakuluttajaryhmistä 

sijaitsee Moskovassa ja sen lähialueilla ja niiden osuus on 84 prosenttia. Venäjän toisek-

si suurimmassa kaupungissa Pietarissa verkko-ostoksia tekee 79 prosenttia kuluttajaa. 

Venäjän muissa miljoonakaupungeissa verkossa asioi 74 prosenttia (kuvio 10).  

 

Verkkokaupan kasvu Suomea lähellä olevissa suurkaupungeissa kuten strategisesti tär-

keässä paikassa Pietarissa ja myös kauempana Venäjällä antaa hyvät mahdollisuudet 

suomalaisille yrityksille laajentaa ja kehittää toimintaansa Venäjän markkinoille. (Keita-

nen 2015). 
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2.10 Online-maksujärjestelmä Venäjällä 

 

Venäjällä toimivan verkkokaupan maksujärjestelmä sisältää joukon erilaisia maksutavan 

vaihtoehtoja kuten käteismaksu, pankkikortti ja erilaisia online-maksutapoja. Venäläisis-

sä verkkokaupoissa asioinnissa online-maksuna on käytettävissä muun muassa Yandex 

Money, WebMoney, Visa QIWI Wallet, Paypal, Dengi Mail, RBK money, MegaFon, 

Belain, MTS, VISA ja MasterCard. (Nykänen 2015c, 6.) 

 

Mediatalo Toimelias (2012a) toteaa, että useamman suomalaisen verkkokaupan, joilla 

on myös venäläisiä asiakkaita, ongelmana on venäläisten maksutapojen puute. Useim-

miten venäläisille asiakkaille tarjotaan maksutavaksi ainoastaan luottokortteja ja vain 40 

% venäläisistä asiakkaista omistaa luottokortin. Suuri osa luottokorteista on venäläisiä, 

jotka eivät ole valideja ulkomaisessa verkkokaupassa. Ainoastaan 4 % luottokorteista 

on länsimaisia kuten Visa ja MasterCard.  

 

 

Kuvio 11. Verkkokaupan maksutapavaihtoehtoja. Mediatalo Toimelias (2012a) 

 

Ylhäällä olevan kuvion uudelleen piirtämisen ja suomeksi kirjoittamisen vaikeuden 

vuoksi käännökset päätettiin tehdä suomeksi kuvion alle. Бонус купон (bonuskupon-

ki), выберите купон (valitse kuponki), оплата (maksu), Оплата наличными при 

получении (включая стоимость доставки) (postiennakko (sisältäen postikulut), 

банковская карта (pankkikortti), QIWI кошелёк (QIWI lompakko), выберите 

накопительную программу (valitse säästöohjelma), условия оплаты (оплата 

наличными деньгами курьеру производится при получении заказа) (Maksuehdot 

(maksu suoritetaan käteisellä kuriirille tavaran vastaanotettaessa)) (kuvio 11).  
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Mediatalo Toimelias (2012a) ehdottaa venäläisille kuluttajille joukon maksutapoja asioi-

taessa suomalaisessa verkkokaupassa. Esimerkiksi suomalaiselle verkkokaupalle, joka 

tavoittelee asiakasryhmäksi venäläisiä asiakkaita, maksuvaihtoehtojen joukossa on hyvä 

olla käteismaksu, pankkikortti, QIWI lompakko, Webmoney ja Yandex. Money. Venä-

läinen asiakas saa valita maksutavaksi hänelle mieluisimman (kuvio 11). 

 

 

 

Kuvio 12. Verkko-ostoksien maksutavat Venäjällä. Markswebb (2014) 

 

Ylhäällä olevan kuvion uudelleen piirtämisen ja suomeksi kirjoittamisen vaikeuden 

vuoksi käännökset päätettiin tehdä suomeksi kuvion alle. Наличными (käteismaksu), 

банковской картой онлайн (введя номер карты) (online-luottokortilla (syöttämällä 

kortin numero), через электронный кошелек (без банковской карты) (elektronisen 

kukkaron kautta) (ilman luottokorttia), банковской картой через терминал (luotto-

kortilla terminaalin kautta), через интернет-банк (Internet-pankki), oнлайн с 

привязанной карты (не вводя номер карты) (online-maksu, ilman korttinumeron 

syöttämistä) (kuvio 12).  

 

Markswebbin (2014) tutkimuksen mukaan Venäjällä käteismaksu pysyy suosittuna on-

line-ostoksen maksutapana, sillä 43 prosenttia kuluttajista käyttää sitä, mutta kuitenkin 

yli puolet kuluttajista käyttävät toisenlaisia maksutapoja. Verkossa asioitaessa pankki-

korttia käyttää 34 prosenttia kuluttajista. Nettilompakkoa ja pankkikorttia terminaalin 

yhteydessä käyttää 18 prosenttia ja internetpankkia käyttää 13 prosenttia kuluttajista. 
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Vähiten käytetty maksutapa on pankkikorttiin sidottu maksu, sitä käyttää 10 prosenttia 

kaikista kuluttajista (kuvio 12).   

 

2.10.1 QIWI-maksutapa 

 

QIWI-maksupalvelu on maailmanlaajuisesti tunnettu, mutta pääosin Venäjällä käytetty 

maksutapa. QIWI-maksupalvelulla on maailman suurimmat terminaalit, verkkoversio ja 

mobiilisovellukset. QIWI on prepaid-kortti ja toimii virtuaalisen Visa-kortin tavoin ja 

sitä voi käyttää kuten tavallista, muovista Visa-korttia. (QIWI 2016.) 

 

VISA QIWI WALLET on verkossa maksamista varten luotu systeemi (kuvio 13). Li-

säksi VISA QIWI WALLET mahdollistaa rahasiirtoja ja yli 75 000 tuotteen ja palvelun 

maksamista. QIWI palvelumaksulla asiakas pystyy lataamaan rahaa tilillensä terminaa-

lien, matkapuhelimen tai luottokortin kautta. QIWI on Visa- palvelumaksujärjestelmän 

kumppani, mikä kertoo siitä, että QIWI on luotettavaa maksutapa. (QIWI 2016.) 

 

 

 

Kuvio 13. QIWI-maksujärjestelmä. QIWI (2016) 
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2.10.2 Yandex.Money 

 

Yandex.Money on yksi suurimmista ja suosituimmista maksupalveluista Venäjällä (ku-

vio 14). Yandex.Money -palvelu mahdollistaa verkko-ostoksien tekemisen ympäri maa-

ilmaa. Tämän maksujärjestelmän asiakkaat ovat 23 miljoonaa aktiivista käyttäjää ja yli 

18 miljoonaa rekisteröitynyttä e-wallettia. Yandex.Money asiakkaat maksavat vaivatto-

masti palveluista esimerkiksi kotona apuohjelmien ja matkapuhelimen kautta. (Yandex 

2016.) 

 

Kuvio 14. Yandex ja sen maksujärjestelmä. Yandex (2016)  

 

2.11 Verkkokaupan haasteet  

 

Mediatalo Toimeliaan (2012a) mukaan kansainvälisessä verkkokaupassa on monia haas-

teita. Esimerkiksi verkkokaupassa maksuissa haasteena voi olla muun muassa maksu-

vaihtoehtojen vähäisyys, maksuliikenneongelmat ja valuuttaraja. Lisäksi haasteita voi 

syntyä vienti- ja tuontitullauksessa, huolinnassa ja logistiikassa.  

 

EU:n ja Venäjän välillä oleva valuuttaraja on ollut kauan yksi haasteellisimmista teki-

jöistä verkkokaupalle. Iso osa venäläisistä yrityksistä ja yksityisasiakkaista kokevat on-
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gelmaksi pankkisiirtomaksut Venäjän ulkopuolelle. Tässä tapauksessa myös luottokortit 

eivät toimi. (Mediatalo Toimelias 2014b.) 

 

Mediatalo Toimelias Oy (2014b) toteaa, että Venäjällä toimii monia länsimaisia pankke-

ja. Niiden toiminta on suhteellisen esteetöntä. Kuitenkin haasteen vähentämiseksi vaih-

toehtona voisi olla suomalaisten yritysten oman tilin perustaminen Venäjälle venäläisiltä 

asiakkailta maksujen saamista varten. Venäjällä oleville tileille venäläiset asiakkaat saisi-

vat maksaa ostoksensa maan sisäisinä maksuina.  

 

Kuitenkin ulkomaisen yrityksen pankkitilin perustaminen Venäjällä on vaikeaa. Lain-

säädännön monimutkaisuus ja papereiden määrä saattaa olla haasteellista. Tiliä perus-

tettaessa ulkomaisen yrityksen on muun muassa rekisteröidyttävä, hankittavaa tarvitta-

vat asiakirjat ja saatava lupa venäläisiltä viranomaisilta. (Mediatalo Toimelias Oy 

2014b.) 

 

Mediatalo Toimelias Oy:n (2014c) mukaan venäläisten ulkomaisessa verkkokaupassa 

asioivien asiakkaiden kannattaa käyttää luotettavaa PSP:ia (Payment Service Provider, 

PSP) ja Venäjän omaa maksuliikennettä. Payment Service Provider välittää verkko-

ostosten maksuja maksutapajärjestelmien ja verkkokauppiaiden välillä.  

 

Venäjällä suurten ulkomaalaisten verkkokauppojen välinen kilpailu on tiukka, mutta 

kuitenkin monet ovat menestyneet.  Menestystekijöihin voi liittää verkkokaupan verk-

kosivun toimiminen venäjän kielellä, tuotepalautuksen mahdollisuus, venäjänkielinen 

henkilöstö ja tuotteen arviointi. Ulkomaalaisissa verkkokaupoissa ostoksia tehdään eng-

lannin kielellä, mikä on haasteellista monille venäläisille asiakkaille, joten tuotteiden 

maksussa käteismaksu on sopivin vaihtoehto. Laajan kielivalikoiman lisäksi on tärkeää, 

että asiakas pystyy luottamaan, joten maksutapojen ja toimitusratkaisujen on oltava 

kunnossa. (Mediatalo Toimelias Oy 2015e.) 

 

Waters (2010, 119) toteaa, että kuluttajan näkökulmasta onnistunutta suoritusta verk-

kokaupassa pidetään äärimäisen tärkeänä ja ratkaisevana tekijänä, joka vaikuttaa suo-

raan verkkokaupan palvelun laatuun ja loppukäyttäjän tyytyväisyyteen. Palautuksen to-
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teuttamista pidetään suurimpana haasteena Internetissä toimiville vähittäiskauppiaille ja 

se voi olla merkittävä este kuluttajan ostopäätökseen.  

 

2.12 Sertifiointi Venäjällä 

 

Venäjällä sertifiointi on lailla säädettyä. Venäjällä on useita kymmeniä lakeja. Joukossa 

löytyy kuluttajasuojalaki, laki teknisestä säätelystä ja laki tuotteiden ja palveluiden serti-

fioinnista. Tämän lisäksi on useita muita säädöksiä kuten esimerkiksi viranomaisten 

kirjeet ja presidentin ukaasit. Venäjällä sertifiointi koskee venäläisiä ja ulkomaisia tuot-

teita. Suurin määrä tuotteista on pakollisen sertifioinnin alaisia. (SGS 2015a.) 

 

Suomesta Venäjälle vietäessä kauppatavaroita varten olevien asiakirjojen määrä kasvaa 

noin kymmeneen kappaleeseen. Venäjällä asiakirjoja tarvitaan muun muassa tuotteiden 

tulliselvityksessä, myytäessä ja käyttöönotettaessa (SGS 2015a). Suurin osa maahan-

tuontia varten vaadituista asiakirjoista esitetään tavarantuonnin selvityksen yhteydessä 

paikalliselle tulliviranomaiselle. (Selin 2004, 219). Tarvittavien asiakirjojen joukossa on 

muun muassa GOST-sertifikaatti, Vapautuskirje, Vastaavuussertifikaatti ja Vastaavuus-

vakuutus.  

 

Lintulan (2008, 74) mukaan kauppatavaroiden viennissä Venäjälle erittäin tärkeä rooli 

on tavaroiden alkuperätodistuksella. Muussa tapauksessa alkuperätodistuksen puute 

johtaa poikkeuksetta kaksinkertaiseen tullimaksuun. On myös huolehdittava asiakirjo-

jen täydellisyydestä. Puutteellisista tai virheellisistä asiakirjoista voi seurata tulliselvitys, 

prosessien pitkittyminen ja kustannuksien lisääntyminen.  

 

Venäjältä löytyy useita tarkastusviranomaisia, jotka vaativat asiakirjojen esittämistä. 

Vaadittuja asiakirjoja on erityyppisiltä yrityksiltä, kuten esimerkiksi kaupoilta, tehtailta, 

rakennustyömailta tai toimistoilta. Viranomaiset saattavat vaatia asiakirjoja myös vapaa-

ehtoisesti sertifioitaviltakin tuotteilta. (SGS 2015a.) 

 

Vietäessä Venäjälle tarvittavien asiakirjojen määrä on suuri, mutta kuitenkin Venäjä on 

asettanut tavoitteekseen siirtyä vähitellen samanlaiseen sähköiseen asiakirjajärjestelmään 
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kuin Suomessa Vuoden 2018 mennessä ulkomaankaupassa vaadittavien asiakirjojen 

määrää supistuu noin puoleen. (SVKK 2016.) 

 

2.12.1 GOST-sertifikaatti 

 

GOST R -sertifikaatti (GOST R Certificate of Conformity) Vastaavuussertifikaatti (liite 

4) on pakollinen sertifikaatti. Vastaavuussertifikaatin voimassaoloaika on 1–3 vuotta. 

SGS:n (2014b) tietojen mukaan vastaavuussertifikaatti on hankittava siinä tapauksessa, 

jos tuotteen sertifioitu on pakollista. Pakollinen sertifiointi tarkoittaa sitä, että tuote 

löytyy Tullin ja Rostekhregulirovanien laatimasta listasta. Lista sisältää pakollisesti serti-

fioidut tuotteet koodeittain. (SGS 2014b.) 

 

Peltonen (2014, 6–7) toteaa, että siinä tapauksessa, jos tuote ei kuulu sertifioitaviin 

tuotteisiin eikä Venäjällä pakollisesti sertifioitaviin tuotteisiin, on hankittavaa vapaaeh-

toinen GOST sertifikaatti (liite 4).   

 

SGS:n (2014b) mukaan sertifikaatin hakijana saa olla venäläinen tai ulkomaalainen val-

mistaja. Hakijana saa olla myös viejä tai maahantuoja tai muu osapuoli. Ulkomaisen 

valmistajan tuotesertifikaatin hankkiminen on tehtävä omiin nimiin, siten sertifikaatin 

käyttäjä pystyy pitämään sen omissa käsissään. Jos maahantuoja hankkii tuotesertifikaa-

tin Venäjältä, sertifikaatti kirjoitetaan tämän organisaation nimelle. Toinen maahantuoja 

ei pysty käyttämään samaa sertifikaattia ja hänen on hankittava uusi. Siinä tapauksessa, 

jos tulee erimielisyyksiä, valmistaja on heikossa asemassa. Venäjällä tietoa sertifioinnista 

SGS:n lisäksi voi antaa muun muassa Rostekhregulirovanie, Sertifiointilaitos, Suoma-

lais-Venäläinen kauppakamari ry ja Finpro.  

 

2.12.2 Vapautuskirje 

 

Vapautuskirje (Exemption letter) on tulliselvitystä varten oleva asiakirja. Vapautuskirje 

haetaan tuotteelle siinä tapauksessa, jos tuote ei ole pakollisen sertifioinnin alainen tai 

yritys ei halua hankkia vapaaehtoista sertifikaattia. (SGS 2014b.) 
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SGS:n (2014b) tietojen mukaan Vapautuskirje sisältää kyseisen tullinimikkeen ja tietoa 

siitä, että tuote ei ole pakollisen sertifioinnin alainen. Vapautuskirje maksaa 250€/kpl ja 

sen saaminen kestää noin 10 arkipäivää.  

 

Vapautuskirjeen hakemista varten tarvitaan suuri määrä asiakirjoja, joiden on oltava 

tietyllä tavalla täytetyt. Tuotteen koskevasta sopimuksesta tai laskusta täytyy tehdä ko-

pio ja tuotteen nimi on oltava venäjäksi kirjoitettuna. Tuotteen tekninen kuvaus on 

oltava venäjän kielellä. Teknisessä kuvauksessa on oltava mukana valokuvat tai piirus-

tukset. (SGS 2014b.) 

 

2.12.3 Vastaavuusvakuutus  

 

Vastaavuusvakuutus (Declaration of Conformity) on tuote- ja tuoteryhmäkohtainen, 

lähetyskohtainen tai sopimuskohtainen asiakirja (liite 5). Vastaavuusvaakutuksen käyttä-

jä saa olla venäläinen valmistaja ja myyjä sekä tytäryritys, joka on ulkomaisen valmista-

jan rekisteröimä. Vastaavuusvakuutusta ei saa käyttää ulkomaalainen valmistaja tai yri-

tys. (SGS 2014b.) 

 

Vastaavuusvakuutus tarvitaan tuotteen myymiseksi. Vastaavuusvakuutus on rekisteröi-

tävä, sillä tuotetta ei voi myydä ilman rekisteröityä vastaavuusvakuutusta. Kuitenkaan 

Venäjällä tarkastusorganisaatiot eivät aina vaadi vastaavuusvakuutusta. (SGS 2014b.) 

 

SGS:n (2014b) mukaan, kun tuotteella on useita venäläisiä ostajia ja käyttäjiä ja tuote on 

vastaavuusvakuutuksen alainen, on hyvä hankkia vapaaehtoinen sertifikaatti ennen kuin 

tuote toimitetaan Venäjälle. Sillä tapauksessa, jos venäläiseltä ostajalta tai maahantuojal-

ta kysytään vastaavuusvaakutusta, sen voi hankkia vaivattomasti vapaaehtoisen sertifi-

kaatin pohjalta.  

 

2.13 Kansainvälisen postilähetyksen asiakirjoja 

 

Nykypäivänä eri maiden välillä olevien postien yhteistyö ja sopimukset ovat panosta-

neet markkinatilanteen muuttamiseen. Esimerkiksi Suomessa toimiva Suomen posti 

nimeltään Itella Oyj on logistiikka-alalla tehnyt yrityskauppoja ja yhteistyösopimuksia 
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kaikkialla maailmassa. (Hörkkö, Koskinen, Laitinen, Mattsson, Ollikainen, Reinikainen 

& Werdermann 2010, 10.) 

 

Hörkön ym. (2010, 10) mukaan postin tullaus- ja huolintapalvelu hoitaa tavarat 

pyydettäessä toimeksiannon mukaisesti. Samalla tavalla maasta lähtevän tavaran tullaus 

hoidetaan postin kautta. Lisäksi voi käyttää muita huolintaliikkeitä.  

 

Venäjän Tulli:n (2011) mukaan ulkomaille meneville postilähetyksille lähettäjän on 

tehtävä tulli-ilmoitus. Tulli-ilmoituksen antamisesta on vastuussa kuljetusliike. 

Euraasian tulliliiton sääntöjen mukaan postilähetyksistä, joiden arvo ylittää 1000 euroa 

tai toimituksen koko on enemmän kuin 31 kiloa, joutuu maksamaan tulliveroa. Näiden 

arvojen ylittäminen johtaa tullimaksuun, joka on 30 prosenttia lähetettävän tavaran 

arvosta. Siinä tapauksessa, jos tavaran arvo ylittää 14 000 ruplaa, on täytettävä CN 23 

ilmoitus (liite 6). Tällaisessa lähetyksessä lähettäjän sukunimi ja osoite on oltava 

ilmoitettu lähetettävän tavaran etupuolella. (Venäjän posti 2016.) 

 

Venäjän postin (2016) mukaan tulliasiakirjat on täytettävä selkeästi. Virheellinen tai 

epäselvä ilmoitus voi johtaa sakkoon tai tavaran takavarikointiin. Tulliasiakirjojen on 

oltava tiukasti kiinni lähetettävän tuotteen ulkopuolella. Tulli-ilmoitus on tehtävä 

englanniksi, ranskaksi tai kohdemaassa hyväksytyllä kielellä.   

 

Nykypäivänä on olemassa suuri määrä postin pikapalveluita, kuten esimerkiksi EMS 

(Express Mail Service), joka on maiden vyöhykkeiden välillä toimiva nopeutettu 

pakettipikapalvelu. Lisäksi on olemassa Clobal Courier, joka on yli 200 maissa toimiva 

paketti- ja asiakirjapalvelu. Clobal Courier toimittaa paketin enimmäispainon 

mukaisesti, joka on 30 kg per paketti tai kirje. Kuitenkin on olemassa maakohtaisia 

rajoituksia. (Hörkkö ym. 2010, 11.) 

 

Venäjän Tullin (2016) mukaan Euroopan Unionin alueelta Venäjälle lähettävien 

postilähetyksien tulee sisältää seuraavat asiakirjat: 

 

1. Tulli-ilmoitus CN 22 (liite 6) 

2. Tulli-ilmoitus CN 23 (liite 7)  
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3. Osoitelomake CP 71 (liite 9) 

4. Lomake CP 72 (liite 10)  

5. Osoitekortti EMS  E 1 (liite 8) 
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3 Empiirinen osuus 

 

Tässä osuudessa tulee esille, mitä tutkimusmenetelmiä käytetään, perehdytään myös 

teemahaastattelun suunnitteluun, sen toteutukseen ja tutkimusaineiston keruumenetel-

mään. Lopussa analysoidaan haastattelun tuloksia, tehdään johtopäätöksiä ja esitellään 

jatkotutkimusehdotuksia. 

 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Tämän tutkimustyön tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista ai-

neistonhankintatekniikkaa. Se on sopivin tutkimusmenetelmä, jotta saadaan syvällinen 

näkemys ja monipuolinen kuvaus kiinnostavasta alueesta, ja siten on mahdollisuus poh-

tia lisäksi parannusehdotuksia tutkittavalle ilmiölle. Tiedonkeruumenetelmänä valittiin 

teemahaastattelu, koska se on hyvä keino tutkia vaikeita asioita ja saada monipuolinen 

käsitys kiinnostavista teemoista ja se mahdollistaa etukäteen ohjata haastattelun sisältöä. 

Teemahaastattelun kautta saatiin aidosti tuotua esille haastateltavien kokemuksia tutkit-

tavista teemoista. 

 

Makkosen (2014, 70) mukaan teemahaastattelu on yksi haastattelun muodoista. Tee-

mahaastattelulla tarkoitetaan etukäteen valittujen tiettyjen teemojen mukaisesti mene-

vää keskustelua, joka tapahtuu tutkijan ja tutkittavan välillä. Tässä tutkijana on henkilö, 

joka valitsi ja valmisteli haastattelun teemat ja tutkittava on se, joka vastaa keskusteluai-

heisiin kokemuksensa ja tietämyksensä kautta.  

 

Teemahaastattelun tarkoituksena oli tutkia, miten suomalaisen verkkokaupan logistiikka 

toimii ja miten käytännössä Suomessa verkkokaupassa hankittuja tilauksia toimitetaan 

Venäjälle. Haastattelussa myös haluttiin selvittää, mitä mahdollisia haasteita voi sattua 

tilauksen logistiikan aikana ja kuinka yritys ratkaisee nämä haasteet.  

 

3.2 Haastattelun suunnittelu ja toteutus 

 

Haastattelujen kohderyhmäksi valittiin yksi suomalainen verkkokauppa ja seitsemän 

kansainvälistä logistiikkaa harjoittavaa yritystä. Yhteensä haastateltiin kahdeksaa henki-
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löä. Haastateltavat valittiin yrityksien yhteydenottojen perusteella ja haastateltavien ko-

kemukset tutkittavien teemojen pohjalta. Haastateltavien asema organisaatiossa vaihte-

lee logistiikkajohtajasta hankintakeskuksen johtajaan. 

 

Taulukko 1. Yritys ja asema organisaatiossa 

Yritys Asema yrityksessä 

A 

 

Head of online shop 

B 

 

 

Manager of Logistics Services 

C 

 

Head of Group Supply Chain Manage-

ment 

D 

 

Project Logistics 

E 

 

Operative Purchaser 

F 

 

Logistics Manager 

G 

 

Head of Project Logistics 

H Manager of Logistics Services 

 

Ensimmäinen haastattelu pidettiin 17. joulukuuta 2015. Haastattelu kesti noin neljä-

kymmentä minuuttia. Haastattelun alussa johdateltiin haastateltava tutkimukseen, avat-

tiin yleisesti tutkimuksen kohdetta ja keskusteltiin haastattelun teemoista. Sen jälkeen 

menimme kysymykset läpi teemoittain. Haastattelu suoritettiin äänitallentimella ja sa-

malla kirjoitettiin muistinpanoja. 

 

Loput seitsemän haastattelua pidettiin 21. tammikuuta 2016. Haastattelut pidettiin säh-

köpostitse, sillä se oli ainoa mahdollinen ja molemmille sopivin tapa. Haastattelulomake 
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lähetettiin sähköpostitse. Vastaukset kysymyksiin saatiin sähköpostitse noin parissa 

viikossa, mikä on hyvin nopea aika. 

 

3.3 Haastattelukysymykset  

 

Ensimmäisessä haastattelussa kysymyslomakkeen runko jaettiin seitsemään eri pääkoh-

taan. Haastattelurunko koostuu teemoista. Jokaisen teeman alta löytyy pari kysymystä. 

Ensimmäisen haastattelun tarkoituksena oli selvittää, miten verkkokaupan logistiikka 

Suomesta Venäjälle toimii käytännössä. Ensimmäiseksi kysyttiin, miten asiakas tekee 

tilauksen verkossa. Tämän jälkeinen kysymys liittyy tilauksen maksamiseen, mitä mak-

sutapoja verkkokauppa tarjoaa ulkomaalaisille asiakkaille ja kuinka asiakas pystyy mak-

samaan oman tilauksensa. Seuraavaksi tiedusteltiin verkkokaupan toimitustapoja, miten 

tilaus lähetetään Venäjälle. Lisäksi kysyttiin, mitä onnistunut toimitus Venäjälle vaatii. 

Neljäntenä tiedusteltiin, miten verkkokauppa hoitaa tullausasioita. Viidentenä kysyttiin 

varastoinnista ja sen jälkeen mentiin palautuslogistiikkaan. Viimeisenä selvitettiin mah-

dollisia haasteita ja niiden ratkaisukeinoja (liite 1).  

 

Toisessa haastattelussa laadittiin viisi haastattelukysymystä runkoon. Kysymykset muo-

toutuvat teemoittain kuten ensimmäisessäkin haastattelussa. Toisessa haastattelussa 

ensimmäiseksi kysyttiin viennin kuljetusmuodoista, mitä kuljetusmuotoa yritys käyttää 

viedessään Venäjälle ja mitä onnistunut vienti vaatii. Tämän jälkeen oli vuorossa tul-

laukseen liittyvä kysymys. Tässä tavoitteena oli saada selville, miten yritykset hoitavat 

tullausasioita. Seuraavaksi käsiteltiin palautuslogistiikkaa ja sen järjestämistä. Neljäntenä 

tiedusteltiin mahdollisista haasteista ja niiden ratkaisukeinoista. Viimeisessä kohdassa 

käsiteltiin varastointia (liite 2).  

 

3.4 Empirian tulokset ja analysointi 

 

Tutkimuksessa aineistoa kerättiin erilaisilla tiedonkeruumenetelmillä. Aineistoa kerättiin 

tuoreesta, kansainvälistä kauppaa ja logistiikkaa käsittelevästä kirjallisuudesta, erilaisista 

aiheeseen liittyvistä artikkeleista ja tutkimuksista, viranomaisten internetsivustoista ja 

analysoimalla teemahaastattelun kautta saatuja tuloksia. Lisäksi työssä käytettiin hyväksi 
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monipuolista informaatiota työn toimeksiantajalta kuten luentomateriaaleja ja kontakte-

ja.  

 

Tutkimusongelmaan liittyvää aineistoa kerättiin teemahaastatteluilla. Yhteensä valittiin 

seitsemän teemaa, joiden mukaan laadittiin pää- ja alakysymyksiä. Aineisto analysoitiin 

teemoittain. Saatuja tuloksia analysoitiin lukemalla niitä läpi pari kertaa. Jokainen haas-

tattelukysymys tarkastettiin ja analysoitiin kerrallaan ja erikseen haastateltujen koke-

muksien ja mielipiteiden pohjalta.  

 

Tilaus verkkokaupassa 

 

”Toiminta alkaa siitä, kun asiakas tekee tilauksen verkkokaupassa (liite 3). Tilauksen 

tekemisessä on olemassa kaksi menetelmää riippuen siitä, tekeekö asiakas ensimmäisen 

kerran oston verkkokaupassa X tai toisen: rekisteröityminen asiakkaaksi tai kirjautumi-

nen sisälle jo olemassa olevalle tilille. Tilauksen tekemisen ja maksamisen jälkeen tulee 

vahvistus.”     

                                                                                                                                                                                            

Tilausten maksaminen 

 

”Joukossa löytyy luottokortti, sähköinen lompakko, online-käyttöjärjestelmä, käteis-

maksun terminaalit, mobiilimaksaminen ja PayPal.”  

 

”Maksu tapahtuu Adyen-maksujärjestelmän kautta. Sitä käytetään riippumatta siitä, 

minkä maksutavan asiakas valitsee. Adyenia käytetään kaikissa maksuvaiheessa kuten 

tilausten tekemisessä, vahvistamisessa ja asiakkaan tilaushistoriassa. Yritys X käyttää 

maailmalla tunnettua SSL (Security Sockets Layer) systeemiä. Tällä turvasysteemillä 

varmistetaan, että asiakkaan maksutiedot ovat turvassa.”  

 

Toimitustavat ja kuljetusmuoto 

 

”Tilaukset toimitetaan käyttäen maantieliikennettä ja lentorahtia. Tilaukset lähetetään 

lentorahtina Suomesta Itella Postin varastosta Moskovaan tai Pietariin. Toimitus Mos-

kovaan kestää viisi päivää, toimitus Pietariin neljä päivää. Toimitukset muihin Venäjän 
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kaupunkeihin on suurin piirtein samassa kategoriassa. Tilaukset lähetetään isoina erinä, 

sillä pienissä erissä lähettäminen on kalliimpaa.”  

 

”Kuljetusmuotona käytetään autoa, junaa, konttia, laivaa, lentoa.”  

 

“Toimitamme kaluston asiakkaille toimipisteistämme löytyvillä pakettiautoilla sekä jär-

jestämällä toimituksen kuljetuskumppaniemme kautta. Toimitusaika on tyypillisesti n. 

puoli päivää, mutta vaihtelua on paljon mm. kaluston saatavuuden ja asiakkaan sijainnin 

mukaan. Asiakas voi myös noutaa kaluston itse meidän toimipisteestämme.”  

 

”Yritys X:llä käytössä kaikki kuljetusmuodot. Meri-, lento- ja maantiekuljetukset sekä 

pikarahtipalvelut lähinnä kolmen isoimman kesken TNT, UPS ja DHL.”  

 

”Yritys X käyttää kaikkia kuljetusmuotoja tavaran koosta ja luonteesta, toimitusajasta ja 

toimitusehdoista riippuen. Kaikki toimitusehdot (poissulkien EXW ja DDP) ovat käy-

tössä asiakassopimuksesta riippuen.”  

 

”Toimituksia tehdään lastina, lento- ja merirahtina ja tralleilla.”  

 

”Tavarakuljetusmuotojen vaihtoehdot ovat seuraavat: asiakas itse tilaa auton tai itse käy 

noutamassa kuljetusyrityksien kuten (Kiitolinja, Schenker, DPD, Postnord) kautta. ”  

 

Toimitusten onnistuminen 

 

”Toimituksen onnistuminen riippuu monista tekijöistä. Tärkeimmät ovat aikataulussa 

pysyminen, huolellisuus ja tarkkuus, Venäjän Tulli, postin ja kuriiritoimituksen luotet-

tavuus.”  

 

”Sopiva kalusto, turvallinen kuljetus, noudatetaan aikatauluja.”  

 

”Pystyäksemme toimittamaan vuokralaitteet onnistuneesti asiakkaillemme, pitää ensin-

näkin tilaustietojen olla tarkasti tiedossa – mitä laitteita asiakas tarkalleen ottaen tarvit-

see, mihin laitteet tulee toimittaa ja milloin niiden on oltava asiakkaalla. Onnistuak-
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semme tässä tulee meidän ymmärtää asiakkaan perimmäinen tarve, että toimitettavat 

laitteet vastaavat varmasti käyttötarvetta. Yritämme myös varata riittävästi aikaa ja riit-

tävän toimitusikkunan laitteiden toimittamiselle, mutta asiakkailla on usein kiire, minkä 

vuoksi toimitusvalmiutemme on oltava varsin korkea kaiken aikaa. Tämän johdosta 

tarvitsemmekin hyvät kuljetuskumppanit ja selkeät yhteistyömallit heidän kanssaan.  

 

”Tuotteen tietojen on oltava oikeat, kuljetukseen ja tulleihin liittyvä paperit oltava sel-

keät. Toimitusehtolausekkeesta riippuen rajapinnat selvät, kuka vastaa mihinkin asti.”  

 

”Oikein laadittuja asiakirjoja, luotettava operaattori ja tulliasioitsija.”  

 

”Toimitusten onnistuminen vaatii perusteellista suunnittelua ja asioiden monialaista 

huomioonottamista yhteistyössä Yritys X:n sisäisen projektiorganisaation kuin myös 

ulkoisten sidosryhmien kanssa. Kaikki tarvittava tieto tulee olla olemassa virheettömänä 

ja tarvittavat laivausasiakirjat tulee hoitaa kuntoon yhteistyössä asiakkaan kanssa ennen 

lähetystä.”  

 

”Oikein ja riittävän ajoissa toteutetut asiakirjat, kuljetusliikkeen tehokas työ.”  

 

Tullaus ja sertifiointi 

 

”Tullausta varten valmistetut asiakirjat, joita Suomen ja Venäjän tulli vaatii. Paketti joka 

sisältää tarvittavat asiakirjat kuten kauppalasku, osoitekortti ja tulliasiakirjat. Asiakirjat 

tulostetaan tarvittavan kappalemäärän mukaisesti.” (Yritys X 2015, Head of online sto-

re.) 

 

”Tullausta varten valmistetaan nopeasti EDI-ilmoittajaa käyttäen.”  

 

”Tähän minulle ei ole nopeaa vastausta, sillä en juurikaan toimi ostetun kaluston käyt-

töönoton parissa. Asiakkaat meillä ovat tyypillisesti kansallisia asiakkaita eli tullausta ja 

sertifiointia ei asiakastoimituksissa tarvita.”  
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”Tämä riippuu maasta, minne ollaan menossa ja tietenkin henkilön henkilökohtaisesta 

ammattitaidosta, miten asioita hoidetaan. Voi olla selvää muutamassa päivässä tai kes-

tää viikkoja.”  

 

”Vientiprojekteissa pääsääntöisesti asiakas vastaa tullaamisesta. Joissain tapauksissa Yri-

tys X:n oma konttori asiakkaan maassa hoitaa ensin maahan tuonnin ja siten tullauksen, 

jonka jälkeen tullattu tavara toimitetaan asiakkaalle. Maasta riippuen tullaaminen vie 

oman aikansa. Kotimaassa tuontitullaukset sujuvat ongelmitta ja nopeasti.”  

 

”Sertifiointia varten projekteissa tulee varata oma aikansa. Riippuen, mistä sertifikaatis-

ta on kyse, tulee sertifiointiprosessi käynnistää heti kaupan solmimisen jälkeen tai kui-

tenkin viimeistään kaksi kuukautta ennen tavaran toimitusta.”  

 

Paluulogistiikka 

 

”Työn hyvästä laadusta huolimatta tuotteiden palautuksia sattuu. Paluulogistiikka on 

vaativa ja kallis prosessi. Tulliselvitysten kannalta se on haasteellista.”  

 

”Asiakas järjestää paluukuljetuksen.”  

 

”Sovitaan palautukselle hinta ja toimitusehto, kuka maksaa rahdin ja vakuutuksen, lähe-

tyksen koko ja sen kiireellisyys määrittävät kuljetusmuodon.”  

”Yritys X:llä ei ole pääsääntöisesti tuotteiden palautuslogistiikkaa. Satunnaisesti yksit-

täinen laite voidaan joutua palauttamaan väliaikaisena tuontina korjaustyötä varten, mi-

kä yleensä vaatii erikoistoimenpiteitä.”  

 

”Yritys X:llä ei ollut jälleenvientiä.”  

 

Haasteita 

 

”Toimituksen aikana voi sattua erilaisia ongelmia jotka voivat liittyä itse tavaraan, toi-

mitukseen, asiakirjoihin ja tulliin. Tavaraan liittyvistä haasteista tunnetuimpia ovat ti-

lauksen myöhästyminen, häviäminen tai rikkoutuminen toimituksen aikana. Kuitenkin 
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haasteiden kipupaikka on tilausten häviäminen toimituksen aikana ja rikkoutuminen. 

Tässä tapauksessa EMS toimii sopimusosapuolena Suomen Postin kanssa ja pystyy 

hoitamaan toimitukseen liittyviä haasteitta Venäjän puolella.”  

 

”Viivästyminen, kuljetusvahinko.” 

 

”Jos keskitymme Yritys X:n ja asiakkaan välisiin tuonteihin ja vienteihin, on seuraavas-

sa listausta tyypillisistä haasteista: asiakas ei ole paikalla, kun kalustoa toimitetaan tai 

noudetaan, jolloin voi olla vaikea varmistua siitä, että kalusto todella päätyy sinne, min-

ne pitääkin, eikä sitä esimerkiksi varasteta välillä. Kalusto palautuu rikkinäisenä, mutta 

vaurion aiheuttajaa voi olla vaikeaa jäljittää (onko hajonnut käytön aikana tai esim. las-

tauksessa/kuljetuksessa). Kalustoa viedään tai haetaan kiireelliseltä työmaalta, jolloin 

aikaa saattaa kulua kaluston etsimiseen, työmaalla jonottamiseen ja asiakkaan yhteys-

henkilön löytämiseen. Asiakkaalla ei ole valmiuksia kaluston lastaamiseen esim. rampil-

la, mikä rajoittaa sopivan kuljetuskaluston valintaa.”  

 

”Periaatteessa kaikkea, tavara häviää, vääristä merkinnöistä se jää tulliin seisomaan, ko. 

maan tulli jostain syystä pysäyttää lähetyksen.”  

 

”Haasteita on todella paljon. Kaikkea ei voi luokitella. Tärkein haaste on myöhästymi-

nen toimitusaikataulusta. Tämä voi johtua esimerkiksi operaattorista (kuljetusliikkeen 

myöhästyminen) tai lähettäjästä (tavaroiden rekisteröinnin myöhästyminen, tavara ei ole 

saatavilla ja niin edelleenkin).”   

 

”Haasteet ovat yhtä moninaisia kuin ovat projektitkin. Haasteita aiheuttavat yleisimmin 

vaativat sopimusehdot, liian tiukka toimitusaikataulu tai muutokset tavaroiden mitoissa. 

Varsinaisen viennin osalta haasteita aiheuttavat kaksoiskäyttötuotteet ja niiden tunnis-

taminen sekä kansainväliset sanktiot. Tuonnin osalta asiakkaalle ongelmia voivat ai-

heuttaa puutteelliset tai virheelliset lähetysasiakirjat.”  

 

”Virheet asiakirjoissa, tekniset ongelmat tulleissa, ylivoimainen este.”  
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Haasteiden ratkaisut 

 

”Tilauksen häviämisen tapauksessa, EMS ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Tilausten rikko-

misen tapauksessa, asiakkaan on otettava yhteyttä EMS:n lisätietoa varten ja tehdä sel-

vitys poliisille. Siinä tapauksessa, jos asiakas ei ole tilauksen saapumisen hetkellä lä-

hiosoitteessa, Express Mail Serviisi tekee kaksi toimitusyritystä, minkä jälkeen jättää 

viestin asiakkaalle. Asiakas itse hakee tilauksen, joko lähellä olevasta kioskista tai postin 

keskusvarastosta.”  

 

”Toimitusten historiassa on ollut tapauksia, jolloin asiakas tahallaan vääristelee toimi-

tusten rikkoutumisen saadakseen laittomasti tilausten arvon palautuksen. Tällaisissa 

tapauksissa asiakasta pyydetään ottamaan yhteyttä EMS:ään ja tekemään ilmoitus polii-

sille. Vastausten perusteella voi todeta, että useimmiten aloitteentekijä häviää, kun on 

laitettava ilmoitus poliisille.”  

 

”Venäjällä reagoidaan hitaammin tilauksiin liittyvistä ongelmista kuin Euroopassa.”  

 

”Toimijoiden hallinta, ohjeistukset, kuljetusvakuutus.”  

 

”Pyrimme ratkaisemaan edellä mainitut ongelmat huolellisella kommunikoinnilla asiak-

kaan kanssa: pyrimme varmistumaan, että asiakas on ottamassa kalustoa vastaan sekä 

osallistumassa lastaamiseen, jotta siirtyvästä kalustosta ja sen kunnosta ei pääse synty-

mään epäselvyyksiä. Pyrimme myös sopimaan mahdollisimman tarkasti, mihin ja mil-

loin kalusto toimitetaan, sekä selvittämään asiakkaalla vallitsevat olosuhteet.”  

 

”Ei siinä oikeastaan muuta ole, kun asioita pitää ryhtyä selvittämään, missä vika ja sen 

myötä, kun asiat alkaa selvitä, tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet.”  

 

”Koko prosessin jatkuva seuranta ja ajoissa reagoiminen vastaan tuleviin ongelmiin.”  

 

”Hyvä suunnittelu, oikeat sopimusehdot ja reagointi poikkeustilanteisiin auttaa välttä-

mään ongelmia. Esiin tulleet ongelmat pyritään ratkaisemaan viiveettä yhteistyössä asi-

akkaan kanssa, mikäli tarpeen.”  
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”Tehdään korjaukset asiakirjoissa.”  

 

Varastointi 

 

”Yritys X ei käytä välivarastoja toimittaessaan tilauksia Venäjälle. Lähetykset toimite-

taan suuriin kaupunkeihin kuten Moskovaan tai Pietariin, tilaus menee Express Mail 

Serviisin kautta asiakkaan lähiosoitteeseen.”  

 

”Suorat tehdastoimitukset, ei varastointia.”  

 

”Kalustomme jakaantuu hieman yksinkertaistaen kahteen kategoriaan – toimipisteka-

lustoon ja kalustokeskuskalustoon. Toimipistekalustoa varastoidaan kaikilla toimipis-

teillämme: tällaista kalustoa ovat mm. suurin osa pienistä vuokrauskalustoista (piik-

kauskoneet, lämmittimet jne.), joita asiakas tyypillisesti lastaa peräkonttiin tai peräkär-

ryyn suoraan toimipisteeltä. Myös perässä vedettävät nostimet ja pienet kaivinko-

neet/kauhakuormaajat kuuluvat toimipistekalustoon. Kalustokeskuksiin taas varas-

toimme suurempaa kalustoa, kuten isoja nostimia, työmaatiloja, nostureita ja työmaa-

hissejä. Myös telineet ja sääsuojaimet varastoidaan tyypillisesti niihin erikoistuneisiin 

kalustokeskuksiin. Yhteistä tällaiselle kalustolle on, että se tavallisesti toimitetaan suo-

raan asiakkaille, eli sen varastoinnilla yksittäisessä toimipisteessä ei ole juurikaan hyötyä. 

Keskittämällä varastointia kalustokeskuksiin pystymme paremmin varmistamaan, että 

kalusto on huollettu ja tarkastettu kunnolla ennen kuin se lähtee uudelleen asiakkaalle, 

ja pystymme myös organisoimaan kuljetuksen mahdollisimman tehokkaasti.”  

 

”Me pääosin varastoimme itse, myös meillä on niin kuin kaupintavarastoja, jotka toi-

mittaja omistaa ja laskutus toimii käytön mukaan.”  

 

”Yritys X ei varsinaisesti varastoi tuotteita, koska noin 95 % toimittamistamme tuot-

teista ostetaan alihankintana. Varastointi tapahtuu siten joko toimittajien tiloissa tai ul-

koistetuissa varastoissa/kuljetusterminaaleissa ennen toimitusta. Toimituksen jälkeen 

asiakas vastaa varastoinnista itse. ”  
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”Tekniikka varastoidaan avoimella alueella, varaosia varastoidaan osittain avatussa ja 

osittain suljetussa varastossa.”          
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4 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisen verkkokaupan logistiikkaa 

ja kansainvälistä logistiikkaa harjoittavien yritysten vientitoimintaa Venäjälle. Tavoittee-

na oli tutkia, mitä erityispiirteitä on verkkokaupan logistiikassa Venäjälle ja kuvata vien-

nin prosessia mahdollisimman tarkasti.  

 

Työssä tutkittiin, miten käytännössä verkkokaupan logistiikka järjestyy. Tutkimuksessa 

tulee ilmi verkkokaupan ja kansainvälisen logistiikan mahdollisia haasteita ja ongelmia, 

joita kansainvälinen logistiikka-alan ammattilainen ja Venäjällä oleva asiakas kohtaavat. 

Tutkimuksessa voidaan havaita haasteiden ratkaisukeinoja. Tutkimuksessa selvitettiin 

myös onnistuneen toimituksen erityispiirteitä, mitä kaikkea on otettava huomioon, kun 

tavaraa viedään Venäjälle.  

 

Tutkimus perustuu teemahaastatteluun. Saadut vastaukset perustuvat yhden kansainvä-

listä verkkokauppaa harjoittavaan yritykseen ja seitsemään kansainvälistä logistiikkaa 

harjoittavaan yritykseen. Yhteensä teemahaastatteluun osallistui kahdeksan henkilöä. 

Ensimmäisessä haastattelussa on pyritty selvittämään verkkokaupan logistiikkaa käy-

tännössä ja toisessa haastattelussa avattiin enemmän teemoja, jotka koskevat onnistu-

nutta toimitusta, logistiikan haasteita ja niiden ratkaisukeinoja.  

 

Tilaus verkkokaupassa ja maksujärjestelmä 

 

Ensimmäisessä haastattelussa kysyttiin, miten tilaus suomalaisessa verkkokaupassa ta-

pahtuu. Vastausten perusteella voidaan todeta, että verkkokaupan maksujärjestelmä on 

innovatiivinen ja turvallinen. Järjestelmä mahdollistaa maksamisen melkein kaikilla 

maailmassa tunnetuilla maksutavoilla, mikä mahdollistaa venäläisille asiakkaille suuren 

valintamahdollisuuden. Verkkokauppa mahdollistaa asioinnin venäjän kielellä, mikä on 

suuri etu venäläisille asiakkaille. Yritys huolehtii hyvin maksujärjestelmän turvallisuu-

desta ja käyttää SSL (Security Sockets Layer) systeemiä. Tällä asiakkaan kaikki maksu-

tiedot kuten asiakkaan tunnusnumero, luotto- ja pankkikortin maksutiedot eivät säily 

maksujärjestelmässä. 
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Kuljetusmuoto  

 

Ensimmäisessä ja toisessa haastattelussa kysyttiin haastattelijoilta, mitä kaikkia kulje-

tusmuotoja he käyttivät. Yritykset käyttävät melkein kaikkia kuljetusmuotoja kuten ku-

mipyörä, juna-, kontti-, laivakuljetusta ja lentorahtia, mikä kertoo siitä, että tämän päi-

vän Suomen ja Venäjän välinen logistiikan tilanne on suhteellisen hyvä. Vastauksissa 

löytyy yrityksiä, jotka käyttävät pääasiassa lentorahtia, koska se on sopivin ja nopea ja 

turvallinen kuljetusmuoto pienikokoisille, arvokkaille ja kiiretoimituksille. Vastauksien 

perusteella voidaan todeta, että kuljetusmuotojen valinta perustuu moniin kriteereihin, 

kuten esimerkiksi toimituksen muotoon, painoon, kokoon, toimituksen aikatauluun ja 

välimatkan pituuteen.   

 

Onnistunut toimitus 

 

Ensimmäisessä ja toisessa haastattelussa kysyttiin, mitkä tekijät vaikuttavat onnistunee-

seen toimitukseen. Saatujen vastauksien perusteella todetaan, että viennin kuljetusriske-

jä ja vahinkoja voi välttää etukäteen ja suojautua käymällä läpi mahdollisia riskitekijöitä 

jo kaupantekovaiheessa. Hyvään suunnitteluun kuuluu tuotteiden ominaisuuksien, 

vientipakkausvaatimuksien, kuljetustavan ja kuljetusreitin analysointi ja kuljetuksen suo-

rittajan ammattipätevyys. Valitsemalla tuotteelle sopivat pakkaukset suojataan tehok-

kaammin rikkoontumisvahingoilta. Esimerkiksi kalusto valitaan ottamalla kaikki tärkeät 

seikat huomioon. Näin vältetään monia ongelmia, jotka voivat sattua tilausten lastauk-

sessa, toimituksen aikana ja tilauksen purkamisessa. Lisäksi vastauksissa ilmenee, että 

yksi tärkeimmistä asioista on toimituksen varmuus ja toimitusehdoista sopiminen. Kun 

toimitus on varmaa ja yritykseen voi luottaa, toimitus onnistuu ja loppuasiakas on tyy-

tyväinen. Sopimalla toimitusehdot molemmat kaupan osapuolet voivat tehdä omia 

toimenpiteitä suojautumiseksi riskeiltä.  

 

Kaikissa haastatteluissa tulee esille, että käytännössä viennin onnistuminen riippuu huo-

lellisuudesta, tarkkuudesta, nopeudesta, tavarankuljetusvakuudesta, muista tarvittavista 

riskivakuutuksista ja tullausta varten kaikkien tarvittavien asiakirjojen valmistamisesta.  
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Yli puolet vastaajista totesivat, että useimmiten asiakkaalla on kiire tilauksen saamiseksi, 

joten yrityksellä täytyy olla korkeat toimitusvalmiudet. Tässä aika on yksi tärkeimmistä 

tekijöistä. Onnistuneelle toimitukselle on varattava riittävästi aikaa ja on suunniteltava 

hyvin aikataulu, jossa on riittävä toimitusikkuna tilauksen toimittamiselle. Aikataulun 

noudattamisen lisäksi onnistuakseen tässä on oltava luottavat kuljetuskumppanit ja vä-

littäjät ja lisäksi selkeä yhteistyömalli heidän kanssaan. Kun toimitusta on valmisteltu 

huolellisesti, tilaus saapuu ongelmitta ja ajoissa.  

 

Tullaus ja sertifiointi 

 

Haastatteluissa kysyttiin, miten nopeasti yritys hoitaa tullaus- ja sertifiointiasioita. Saatu-

jen vastauksien mukaan tullaus ja sertifioinnin hoitamiseen tarvittava aika riippuu yri-

tyksestä. Joissakin yrityksissä tullaus- ja sertifiointiasiat hoituvat suhteellisen lyhyessä 

ajassa kuten EDI muodossa, muutamasta päivästä viikkoon, kun taas toiselle se on ko-

konainen projekti.  

 

Haastateltavien joukosta löytyy yrityksiä, jotka hoitavat vientiä ja tuontia maailman ym-

päri. Tällaisten yritysten vastauksien perusteella tullauksen hoitaminen suorastaan riip-

puu siitä, mihin maahan tavara on menossa. Siitä riippuen tullaaminen vie oman aikan-

sa. Sertifioinnin valmistumisen nopeus riippuu, mistä sertifikaatista on kyse. Joidenkin 

vastauksien perusteella sertifiointiprosessi tulee käynnistää heti kaupan solmimisen jäl-

keen ja viimeistään kaksi kuukautta ennen tavaran toimitusta. Haastattelevien joukosta 

löytyy yrityksiä, joiden vientiprojektissa pääsääntöisesti asiakas vastaa tullaamisesta, sillä 

tämä helpottaa vievän yrityksen työtä.  

 

Vastauksissa myös ilmenee, että tullaus ja sertifioinnin hoitamisessa aikataulussa pysy-

minen riippuu tullauksesta ja sertifioinnista vastaavien henkilöiden ammattitaidosta ja 

pätevyydestä.  

 

Vastaavien joukosta löytyy myös yrityksiä, joiden konttorit sijaitsevat asiakkaan maassa 

Venäjällä. Asiakkaan maassa sijaitseva yrityksen konttori jossain tapauksissa hoitaa tul-

lausasioita maahan tuonnin jälkeen. Ensiksi asiakkaan maahan hoidetaan tuonti ja sen 

jälkeen tullaus. Tämän jälkeen tullattu tavara toimitetaan asiakkaalle.  
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Varastointi 

 

Varastointiin liittyvän kysymyksen tarkoituksena oli saada selville, kuinka haastatteluun 

osallistuneet yritykset järjestävät tuotteiden varastointia. Saatujen vastauksien perusteel-

la voi todeta, että tuotteiden varastointi voi järjestyä eri tavalla. Monissa vastauksissa 

tulee esille, että eivät kaikki käytä varsinaista varastointia, vaan tilaukset toimitetaan 

suoraan asiakkaalle, sillä suora toimitus on nopeampaa ja se kestää isoihin kaupunkei-

hin 1-3 päivää. Vastaajista löytyy yrityksiä, jotka pääsääntöisesti hoitavat nimenomaan 

suuria tilauksia Venäjälle. Suurissa tilauksissa tullauksen jälkeen tavarat viedään suoraan 

asiakkaan omalle varastolle. Vastaajien joukosta löytyy ne yritykset, joiden yli puolet 

toimittamista tuotteista ostetaan alihankintana. Tässä tapauksessa varastointi ennen 

toimitusta voi järjestyä eri tavoilla. Esimerkiksi varastoidaan toimittajien tiloissa, ulkois-

tetuissa varastoissa tai kuljetusterminaaleissa.  

 

Joissakin yrityksissä varastointi jakaantuu tuotteiden koon perusteella kahteen kategori-

aan: toimipisteeseen ja keskuspisteeseen. Tässä varastointi tapahtuu yrityksen kaikilla 

toimipisteillä. Toimipisteellä varastoidaan suurin osa pienistä vuokralle menevistä tava-

roista. Keskustoimipisteellä varastoidaan suurempia tavaroita. Keskustoimipisteellä 

olevia tavaroita toimitetaan suoraan asiakkaille. Vastauksissa käy ilmi, että isompiko-

koista tuotetta ei  hyödytä varastoida yksittäisessä toimipisteessä. Tavaroiden keskittä-

minen kategorian mukaan auttaa varmistamaan tuotteiden huoltamisen ja niiden kun-

non ennen lähtöä asiakkaalle. Keskittäminen nostaa myös kuljetuksen organisoinnin 

tehokkuutta.  

 

Lisäksi joidenkin saatujen vastauksien perusteella todetaan, että yritys ei käytä välivaras-

toja toimittaessaan tilauksia Venäjälle, sillä välivaraston pitäminen toimitusprosessin 

aikana on lisäkustannuksellista. 

 

Paluulogistiikka  

 

Sekä ensimmäisessä että toisessa haastattelussa tiedusteltiin, miten tuotteiden paluu-

logistiikka järjestyy. Enemmistö haastateltavista vastaa, että paluulogistiikka on kustan-
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nuksellinen ja aikaa vievä prosessi. Paluulogistiikkaa varten on valmistettava erillinen 

asiakirjojen paketti. 

 

Vastauksien perusteella todetaan, että joissakin yrityksissä pienien tilauksien palautuk-

sen sattuessa asiakas itse järjestää paluukuljetuksen. Vastauksissa tulee esille, että tilauk-

sien palautusten prosenttiosuus onnistuneeseen toimitukseen verrattuna on huomatta-

vasti harvinaisempaa, mutta kuitenkin niitäkin sattuu. 

 

Suurelle osalle vastanneiden joukosta paluulogistiikka on vaiheittainen prosessi. Esi-

merkiksi viallisten tuotteiden palautuksen sattuessa, ensiksi sovitaan palautukselle hinta. 

Tämä jälkeen keskustellaan toimitusehdoista, rahdista ja vakuutuksen maksajasta. Sa-

malla valmistellaan erillinen asiakirjojen paketti. Kuljetusmuodon valintaan vaikuttaa 

lähetyksen koko ja aikataulu ja se, miten nopeasti tuote täytyy palauttaa.  

 

Vastauksien mukaan paluulogistiikan yhtenä ja usein sattuvana haasteena on rikkinäis-

ten tilausten palautus. Vaurio voi sattua lastauksessa tai viennin aikana kuljetuksessa, 

tilauksen vastaanottamisen hetkellä tai loppuasiakkaalla. Vastauksissa ilmenee, että toi-

mituksen palautuessa rikkinäisenä, on vaikea jäljittää todellista vaurion aiheuttajaa. 

 

Kuitenkin haastatteluun osallistuvista yrityksistä ei kaikilla ole tuotteiden varsinaista 

paluulogistiikkaa. Isoja toimituksia tekevälle yrityksille paluulogistiikan tarve on satun-

nainen esimerkiksi yksitäisten laitteiden väliaikainen palautus korjaustyötä varten. Tässä 

vaikeutena on se, että yksitäisen laitteen palautus vaatii erikoistoimenpiteitä. 

 

Haasteita logistiikan aikana   

 

Ensimmäisessä ja toisessa haastattelussa kysyttiin, mitä haasteita voi tulla logistiikkaket-

jussa Suomesta Venäjälle. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kansainväliset 

yritykset valittavat varsinkin Venäjän tullin vaatimuksia, tullauksen byrokratiaa, ongel-

mia liittyen tilausten toimitusvarmuuteen ja luotettavuuteen. Venäjällä nopeasti muut-

tuvat tullivaatimukset ja lisäsertifikaattien vaatiminen pakottaa onnistumista tavoittele-

via yrityksiä seuramaan aktiivisesti muutoksia. Ongelmat tullauksen aikana voivat mon-

ta kertaa johtua vääristä merkinnöistä asiakirjoissa tai asiakirjojen puutteista. Monissa 
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vastauksissa tuli esille, että toimituksen onnistuminen riippuu koko toimitusketjun 

strukturoidusta toiminnasta. On tärkeä pitää langat käsissä koko ajan. Saatujen tulok-

sien perusteella todetaan, että useimmiten vastaan tulevia haastavia tilanteita on ratkais-

tava nopeasti. Nämä asiat ovat kuitenkin kansainvälisen verkkokaupan ja  logistiikan 

ominaispiirteitä. Viennin aikana voi sattua moninaisia haasteita ja riskikenttä on laaja. 

Monissa vastauksissa ilmenee, että tavara on alttiina vahingoille koko kuljetuksen ajan. 

Kuljetuksen aikana erilaiset vahingot ja häiriöt voivat sattua esimerkiksi varastointivai-

heessa, tietoliikenneverkossa, asiakirjojen oikeellisuudessa ja kohdemaan oloissa, mikä 

voi viivästyttää toimitusta.  

 

Joissakin vastauksissa käy ilmi, että jollekin suurin haaste on viennin viivästyminen. 

Tavara ei saavu perille ajoissa, tavara on hajonnut tai osa on kadonnut kuljetusvaiheen 

aikana. Kun toimituksen ketju rakentuu aikatauluun, epäonnistuminen viennin tai 

tuonnin aikataulussa voi johtaa merkittäviin ongelmiin ja voi nostaa yllättävästi kulje-

tuksen hintaa.  

 

Haasteeksi käsitetään myös toimituksen vastaanottamisen hetki. Tässä haasteena on se, 

että asiakkaan poissaolon sattuessa voi olla vaikea varmistua, että tilaus päätyy oikeaan 

osoitteeseen, eikä tule välivarastoja. Vastauksien mukaan siinä tapauksessa, kun asiakas 

ei ole paikalla tilauksen vastaanottamisen aikana, yritys jättää asiakkaalle ilmoituksen 

jatko-ohjeista. Monesti tässä tapauksessa asiakas hakee tilauksensa itse läheisestä posti-

palvelusta. 

 

Haasteeksi luetaan myös tilauksen häviäminen ennen vientiä. Vastauksien mukaan kii-

reellisenä aikana, kun tilauksista on jono, häviämistä tapahtuu eniten. Tässä tapauksessa 

saattaa kulua normaalista enemmän aikaa tilauksen etsimiseen, työmaalla jonottamiseen 

tai yhteyshenkilön, joka toimii tietyn asiakkaan kanssa löytämiseen. Vastauksissa monet 

yritykset toteavat, että kiireellisenä aikana työn laatu näkyy parhaiten.  

 

Vastauksissa tulee myös ilmi, että ongelmia tulee, kun sopivan kuljetuskaluston valintaa 

joutuu rajoittamaan. Esimerkkinä voi käyttää tilannetta, kun yrityksessä ei välttämättä 

löydy tiettyä kalustoa tilauksen vientiä varten ja asiakas ei ole valmis tilauksen lastaami-
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seen. Tässä tapauksessa yritys joutuu ratkaisemaan sen toisella tavalla kuten ottamalla 

yhteyttää toiseen yritykseen.  

 

Vastauksien mukaan myyjän ja ostajan välillä oleva vaativa sopimusehto tuo myös haas-

teita. Käytännössä liian vaativa sopimusehto ja toimitusaikataulu pakottavat suoritta-

maan tilauksen kovalla vauhdilla, mikä voi johtaa esimerkiksi pieniin virheisiin tai epä-

tarkkuuteen. Ongelmaksi voi myös tulla odottamattomat muutokset tavaroiden mitois-

sa. Lisäksi viennin ja tuonnin aikana ongelmia voi syntyä myös ylivoimaisesta esteestä.  

 

Haasteiden ratkaisukeinoja 

 

Molemmissa haastatteluissa kysyttiin, millä tavalla yritys ratkaisee vastaan tulevia haas-

teita. Saatujen vastauksien perusteella todetaan, että yritykset pystyvät ratkaisemaan 

vastaan tulevia ongelmia eri tavoin. Tuloksien mukaan suurimmaksi osaksi yritykset 

kohtaavat samanlaisia ongelmia, mutta vastaan tulee myös erikoistilanteita. 

 

Haastatteluiden perusteella joissakin yrityksissä vastaan tulevia ongelmia ratkaistaan 

asiakkaan ja kuljetusliikkeen välillä. Siinä tapauksessa, jos kyseessä on viallinen tuote, 

yritys pitää neuvottelut toimittajan kanssa. Neuvottelujen perusteella yritys lähettää uu-

den tuotteen viallisen vastineeksi. 

 

Ongelmia pyritään ratkaisemaan analysoimalla tilannetta, jossa on vika ja toimia ohjeis-

tuksien mukaan. Sen myötä, kun haasteet selviävät, tehdään tarvittavat toimenpiteet. 

Joissakin vastauksissa käy myös ilmi, että kuljetuksesta aiheuttavia ongelmia pyritään 

ratkaisemaan kuljetusvakuutuksien avulla.  

 

Haasteita pyritään estämään jatkuvalla ja huolellisella kommunikoinnilla asiakkaan 

kanssa. Tällöin yritys varmistaa tilauksen vastaanottamisen ja sopii mahdollisimman 

tarkasti toimitusehdoista. Lisäksi on tärkeää saada selvää asiakkaalta vallitsevista olo-

suhteista.  Jotkut vastanneista pitävät tärkeänä osallistumista lastaamiseen, siten siirty-

västä tilauksesta ja sen kunnosta ei tule kysymyksiä. Vastauksien perusteella voi todeta, 

että jatkuva kommunikointi auttaa välttämään useita ongelmia. Lisäksi voi todeta, että 

haastatteluihin osallistuvat pitävät tärkeänä työn hyvää suunnittelua, oikeita sopimuseh-
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toja, yhteistyötä asiakkaan kanssa, toimitusketjun jatkuvaa seurantaa ja oikea-aikaista 

reagointia poikkeustilanteisiin. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että logistiikalla Venäjälle on omat erityispiir-

teensä. Kansainvälistä verkkokauppaa ja logistiikkaa harjoittavan yrityksen on erityisesti 

otettavaa huomioon Venäjän paikalliset vaatimukset ja luvat. Tiedot dokumenteissa 

täytyy olla huolellisesti täytetyt sääntöjen mukaan. Venäjällä asiat voivat muuttua nope-

asti, joten vientiä Venäjälle harjoittavan yrityksen täytyy seurata Venäjän tullisäädännön 

muutoksia aktiivisesti.  

 

Koen, että saamani tieto monipuolisesta kirjallisuudesta ja haastateltavilta henkilöiltä, 

on luotettavaa ja asianmukaista. Tutkimuksessani sain hyvin avattua verkkokaupan lo-

gistiikan erityispiirteitä kuten toimitusta Venäjän rajan yli, sen haasteita ja ratkaisuja. 

Tutkimukseni tavoitteena oli tuoda hyötyä toimeksiantajalleni. Tutkimustyöni voi olla 

hyödyllinen myös kansainvälisen verkkokauppa- ja logistiikka-alan yrityksille, jotka ha-

luavat toimia Venäjän markkinoilla ja tarvitsevat lisätietoa. Tutkimukseni oli haastava, 

mutta koen sen olevan mielenkiintoinen ja opettavainen. Eniten vaikeuksia oli työn 

rajaamisessa, sillä verkkokaupan logistiikasta Venäjälle löytyy todella paljon tietoa. 

Haasteen vähentämiseksi pyrin pysymään valittujen teemojen sisällä.  

 

4.1 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että jatkotutkimukselle olisi tarvetta, sillä 

verkkokaupan logistiikka on laaja, moniulotteinen ja mielenkiintoinen teema-alue. Jat-

kotutkimuksessa voisi tutkia syvemmälle logistiikan ja varastoinnin järjestämistä ja hoi-

tamista Venäjällä. Lisäksi tutkimusehdotuksena voisi olla verkkokaupan logistiikan uu-

det mahdollisuudet Venäjällä tai kustannustehokkaan logistiikan suunnittelu Venäjällä.  

 

Jatkotutkimuksessa tutkimusmenetelmänä voisi käyttää myös teemahaastattelua. Tee-

moissa olisi hyvä mennä vielä syvemmälle ja avata monipuolisesti vaikeasti ymmärret-

täviä kohteita.  
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Jatkossa olisi hyvä liittää kuvallisia esimerkkejä monipuolisesti, sillä ne selittävät par-

haimmillaan monimutkaisia prosesseja, jotka liittyvät logistiikan ja varastoinnin hoita-

miseen Venäjällä.  

 

Tutkimus olisi hyödyllinen siinä vaiheessa, kun vasta-aloittava ulkomaalainen verkko-

kauppa pyrkii Venäjän markkinoille ja tarvitsee monipuolista ja hyödyllistä tietoa ulko-

maalaisten verkkokaupan toiminnasta ja sen logistiikasta Venäjällä. Uskon, että jatko-

tutkimus lisäisi varmuutta kansainvälisestä verkkokaupan logistiikasta kiinnostuneille.  
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Liitteet 

 

Liite 1. Haastattelukysymykset 1 

 

1. Tilaus 

 Miten asiakas tekee tilauksen verkkokaupassa X? 

 

2. Maksaminen 

 Miten tilauksen maksaminen tapahtuu? 

 Mitä maksutapoja asiakas saa käyttää maksaessaan tilauksen? 

 

3. Toimitustapa 

 Minkälaisia toimitustapoja yritys käyttää? 
 

 Mitä toimitusten onnistuminen vaatii? 
 

4. Tullaus 
 

 Miten nopeasti tullaus hoituu? 
 

 
5. Varastointi 

 

 Miten tuotteiden varastointi suurin piirtein järjestyy? 
 
 

6. Palautuslogistiikka 
 

 Miten tuotteen palautus logistiikka järjestyy? 
 

 Miten nopeasti hoituu tullaus asioita? 
 
 

7. Haasteita 
 

 Minkälaisia haasteita voi tulla toimituksen aikana?  
 

 Miten yritys pystyy ratkaisemaan nämä ongelmat? 
 
 

 



 

59 

 

Liite 2. Haastattelukysymykset 2 

 

1. Toimitustapa 

 Minkälaisia toimitustapoja yritys käyttää? 
 

 Mitä toimitusten onnistuminen vaatii? 
 
 

2. Tullaus 
 

 Miten nopeasti tullaus hoituu? 
 
 

3. Palautuslogistiikka 
 

 Miten tuotteen palautus logistiikka järjestyy? 
 
 

4. Haasteita 
 

 Minkälaisia haasteita voi tulla toimituksen aikana?  
 

 Miten yritys pystyy ratkaisemaan nämä ongelmat? 
 
 

5. Varastointi 
 

 Miten tuotteiden varastointi suurin piirtein järjestyy? 
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Liite 3. Haastattelun verkkokauppayrityksen toimitusketju 
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Maksu 

 

Lentokenttä 

 

Lentorahti 

 

Tulli 

 

Express Mail Service 

 

 

Terminaali 

 

Kuluttaja 

 

EMS 

Lajittelukeskus  

 

Itella Postin varasto 

 

Maksuvahvistus 

 

Rahti Express Mail 

Service 

 

Posti 

 

Kuluttaja 
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tulostaminen 

 

Osoitekortin 
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Liite 4. Vastaavuussertifikaatti  
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Liite 5. Vastavuusvakuutus 
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Liite 6. Tulli-ilmoitus CN 23 
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Liite 7. Tulli-ilmoitus CN 22 
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Liite 8. Osoitelomake EMS  E 1 
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Liite 9. Osoittelomake CP 71 
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Liite 10. Lomake CP 72 
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