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päivitettävissä olevia. Pääpaino opinnäytetyössä esitetyssä vientiprosessissa on 
kalanjalostustuotteissa, sillä kalanjalostustuotteet ovat helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja 
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KÄYTETYT LYHENTEET  

ALV Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai 
palvelun myyntihintaan (Verohallinto 2011) 

ATP-sopimus Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kulje-
tuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa 
koskeva sopimus (Evira 2006)  

CVED The Common Veterinary Entry Document 

DDP                                  Delivery Duty Paid – Incoterms 2000 toimituslauseke. Kuvaa 
kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle sovi-
tussa määränpaikassa, purettavaksi ajoneuvosta ja tuontitul-
lattuna (Räty 2006, 87) 

EORI Economic Operators Registration and Identification System 
(Tullihallitus 2012) 

GSP Generalised System of Preferences  

IVY- maat Itsenäisten valtioiden yhteisö 

LIS- kalastus Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus 

MSC Marine Stewardship Council  

MMT  Million metric tons 

TRACES Trade Control and Expert System (Suomen tulli) 

TN VED -koodi Venäjällä ulkomaankaupassa käytetty tullinimikekoodi (То-
варная номеклатура внешнеэкономической деятельно-
сти) 

USD The United States dollar 

WTO World Trade Organization, Maailman kauppajärjestö 

WWF                                 World Wide Fund for Nature, Maailman luonnonsäätiö 
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JOHDANTO 

Venäjän elintarvikemarkkinat ovat Suomalaisten yrityksien kovassa kysynnässä 

ja vientiä Venäjälle pidetään monen yrityksen strategisena visiona. Vientiä Ve-

näjälle on usein hankaloittanut Venäjän elintarvikeviranomaisten määräykset 

sekä Venäjän EU-maista poikkeavat tuontimääräykset yleensä. Venäjän mark-

kinat antavat suomalaisille yrittäjille kuitenkin hyviä mahdollisuuksia ja kaupan-

käynnin aloittamisen tuoma hyöty on moninkertainen verrattuna mahdollisiin 

haasteisiin.  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on edistää Suomen ja Venäjän kaupankäyntiä 

ja työ on suuntaa antava elintarvikekaupankäynnille. Työ on lisäksi ajankohtai-

nen Venäjän liittyessä maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi. Jäsenyys 

Maailman kauppajärjestössä tulee avaamaan Venäjän elintarvikemarkkinoita ja 

lisäämään ulkomaisia investointeja maassa. Elintarvikkeiden tuonti Venäjälle 

tulee voimistumaan ja samalla myös venäläisten elintarvikkeiden vienti ulko-

maille. Työssä on pyritty käytännönläheisyyteen. 

Opinnäytetyössä tarkastellaan elintarvikkeiden vientiä Venäjältä EU-maihin se-

kä tuontia Suomeen kolmansista maista. Pääpaino työssä on kalanjalostustuot-

teissa, sillä näiden helposti pilaantuvien elintarvikkeiden vientiprosessi on mut-

kikkaampi kuin esimerkiksi kuivaelintarvikkeilla. Vienti ja tuonti tarkastellaan 

Venäjän ja Suomen lainsäädännön näkökulmasta ja lainsäädännön muuttumi-

sen myötä työssä esitetyt määräykset sekä asiakirjat ovat päivitettävissä olevia.  

Työ on laadittu Venäjällä Murmanskissa toimivan kalanjalostusyrityksen näkö-

kulmasta, kun yrityksen tavoitteena on aloittaa vientitoimintaa EU-maihin. Li-

säksi työssä on otettu huomioon suomalaisen kauppaketjun vaatimuksia tava-

rantoimittajille. Merkittävä osa työn materiaalista ja muusta informaatiosta on 

saatu suoraan käytyihin keskusteluihin ja kirjeenvaihtoon liittyen yhteyshenkilöi-

den kautta, mm. Suomen tullista, venäläiseltä elintarvikealaan perehtyneeltä 

juristilta, Murmanskin eläinlääkinnällisen laboratorion työntekijältä sekä venäläi-

siltä elintarvikekauppaa harjoittavilta yrittäjiltä. 
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Tämän opinnäytetyön mukaista kokonaisvaltaista tarkastelua Venäjän elintarvi-

kevientiin liittyvistä prosesseista ei tiettävästi ole aikaisemmin tehty. 
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1 ELINTARVIKEOMAVARAISUUS VENÄJÄLLÄ 

1.1 Yleinen elintarvikeomavaraisuus 

Elintarviketeollisuus Venäjällä on osa maatalousketjua. Se on yksi maan suu-

rimmista taloudellisista sektoreista. Venäjän elintarviketeollisuus on laaja-

alainen ja suurimpia tekijöitä ovat meijeriteollisuus, lihateollisuus, kalateollisuus, 

viljateollisuus sekä sokeriteollisuus. Lisäksi on mm. vihannesten ja hedelmien 

tuotantoa ja jalostusta, leipomoteollisuutta sekä viinin tuotantoa. (Geography 

[viitattu 8.4.2012]). 

 

Kuva 1. Venäjän elintarvikemarkkinoiden koko vuoteen 2009 asti (Awec Enter-
price Services 2011). 

Venäläisille elintarvikemarkkinoille on ominaista nopea kasvu. Vähittäiskaupan 

arvo on melkein puolet kaikesta kuluttajatavaroiden myynnistä (Awec Enterprice 

Services 2011). Tällä hetkellä Venäjällä on hyvin kehittynyt lihan- ja maidonja-

lostus. Tämä johtuu vuosien 2000–2008 lihanjalostuksen volyymien voimak-

kaasta kasvusta. Vuosina 2002–2008 broilerin tuotanto Venäjällä kolminkertais-

tui, nousten 2 MMT:n vuodessa. Venäjä on seitsemännellä sijalla maailman ka-

nanlihan tuotannossa (Selkhoz- product 2012 [viitattu 7.4.2012]). 
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Kuva 2. Venäjän elintarvikevähittäiskaupan liikevaihdon jakautuminen 2009 
(Ernst & Young 2010). 

Merkittävimmät yritykset meijeriteollisuudessa ovat Unimilk (Danonen omistuk-

sessa) sekä Wimm-Bill-Dann (PepsiCo:n omistuksessa). Molemmat yritykset 

ovat siirtyneet kansainvälisten yritysten omistukseen vuonna 2010. Venäjän 

meijerimarkkinoita voidaan karakterisoida kehittyneenä alueellisena tuotantona 

ja se on uskollinen paikallisille merkeille. Noin 48 % Venäjän maidosta tuote-

taan yksityisillä maatiloilla. Maan maidon kokonaistuotanto on vuonna 2008 ollut 

noin 32,4 MMT, josta kaupallinen meijerisektori tuotti maitoa 16,94 MMT (USDA 

2009). Venäjän meijerituotteiden markkinoilla on suurta kasvupotentiaalia. Ve-

näläisen maidon tuotanto kattaa noin 80 % kotimaan kulutuksesta (Awec Enter-

price Services 2011).  

Mehumarkkinoilla johtavina toimijoina ovat myös kansainväliset yritykset, kuten 

PepsiCo sekä Coca-Cola, jotka hankkivat omistukseensa Venäjän johtavia yri-

tyksiä kuten Wimm-Bill-Dann sekä Nidan Soki-yrityksen. PepsiCo:n ja Coca-

Colan osuus markkinoista on n. 85 % (Ernst & Young 2010). 

Viljateollisuuden markkinoilla on kotimaisen tuotannon lisäksi myös tuontia, 

vaikkakin tuonnin osuus on suhteellisen pieni. Suurin osa viljatuotteiden tuon-

nista tapahtuu Suomesta, jonka osuus viljatuotteiden sekä leivän kokonaistuon-

nista vuonna 2006 oli n. 34,5 %.  Tutkimusten mukaan leipomotuotteiden sekä 

20,6 % 

16,0 % 

8,2 % 

8,0 % 7,0 % 

6,8 % 

3,9 % 

3,5 % 

2,9 % 

1,0 % 

22,0 % 
liha ja siipikarja

juomat

vilja ja jauhot

sokeri, konditoriatuotteet

hedelmät ja vihannekset

meijerituotteet

kala

rasvat ja öljyt

tupakka

tee, kahvi



11 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ekaterina Klimahin 

konditoriatuotteiden valmistusta Venäjällä harjoittaa noin 16–20 000 yritystä, 

kooltaan pieniä sekä keskisuuria (Russian Marketcenter 2012 [Viitattu 

8.4.2012]). Alkoholin prosessointi käsittää pääosan viljan teollisesta käytöstä 

(USDA 2012).  

 

Kuva 3. Venäjän viljan kokonaistuotanto vuosina 2007–2011 (USDA 2012).  

Venäjän rehusektori kehittyy jatkuvasti karjan ja siipikarjan sektoreiden kanssa, 

mikä johtuu vahvasta valtiollisesta tuesta. 

Öljykasvien tuotanto Venäjällä on ollut vahvasti kasvussa 2000-luvulta lähtien. 

Tuotannon kasvua on lisännyt korkea kotimainen öljykasvien kysyntä sekä uu-

den suuren rouhintalaitteiston rakentaminen. Kolme tärkeintä viljelykasvia Ve-

näjän öljytuotannossa ovat auringonkukka, soija ja rypsi. Tuotantoennusteet 

näille viljelykasveille vuodeksi 2012–2013 ovat 11,2 MMT. Etelä-Euroopan puo-

leinen Venäjä on merkittävä auringonkukkaöljyn tuottaja. Auringonkukkaöljyn 

kulutus käsittää Venäjällä n.65 % kaikista kasviöljyistä.  

Vuodesta 2011 Venäjän hallitus on käynnistänyt soijapavun kasvatusta tukevan 

ohjelman. Yhtenä syynä soijapavun tuotannon lisäämiselle on Kiinassa nouseva 

kysyntä soijarouheelle. WTO:n jäsenyys tulee poistamaan tulevaisuudessa soi-

japavun vientitullit kokonaan, mikä tulee todennäköisesti samalla voimistamaan 

kaupankäyntiä Kiinan kanssa. Rypsiöljyn tuotanto Venäjällä perustuu pääosin 
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Euroopan suurelle biopolttoainekysynnälle. Venäjä on lisäksi yksi maailman 

suurimmista palmuöljyn maahantuojista (The Bioenergy Site 2012 [viitattu 

23.4.2012]). 

 

Kalateollisuus on yksi suurimmista kasvavista maataloussektoreista Venäjällä. 

Venäjän hallitus on tukenut kalateollisuuden kasvua, etenkin keskeisimmillä 

alueilla, kuten Moskovassa, Pietarissa, Murmanskissa ja Vladivostokissa. Villi-

kalan pyydystys on ollut jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2010 villikalan pyynti oli 

3,96 milj.tonnia ja seitin pyynti kattoi 40 % kaikesta pyynnistä. Muita merkittäviä 

pyyntikaloja olivat lohi (325 000 tonnia), turska (350 000 tonnia) ja silli (342 000 

tonnia).  

Venäjää voi pitää merkittävänä kalojen tuojamaana. Suurimpia kalatoimittajia 

Venäjälle ovat Norja, Kiina, Islanti, Kanada ja Chile. Kalantuonnin ohella kalojen 

vienti ulkomaille on myös merkittävästi lisääntynyt. Vuonna 2010 kalan viennin 

arvo oli 2,2 miljardia USD. (USDA 2011) 

Kalan kulutustottumukset riippuvat yleisesti vahvasti kotitalouksien tuloista ja 

väestön mieltymyksistä. Venäjällä suositaan silliä, seitiä, makrillia, lohta ja tai-

menta.(USDA 2010). Markkinaselvityksistä ilmenee, että kalatuotteita suositaan 

etenkin nuorten aikuisten keskuudessa ja kalatuotteiden keskivertokulutus vuo-

dessa on noin 13 kg/henkilö. Kalatuotteiden osto tapahtuu pääosin tuotteen 

laadun ja maun perusteella. (Grebennikova 2012) 

 

Venäläiset kuluttajat ovat tulleet terveystietoisemmiksi kuin aikaisimpina vuosi-

na. Kuluttajien mieltymykset ovat siirtyneet perustellumpiin valintoihin ja osto 

kohdistuu yhä enemmän laadukkaisiin sekä terveellisiin tuotteisiin.  Nämä muu-

tokset ovat vaikuttaneet valmistajiin meijeri-, kala-, liha- sekä makeistuotannos-

sa (Ernst & Young 2010). Kuluttajat suurkaupunkialueilla kuluttavat vähemmän 

leipää, mikä vaikuttaa myös viljateollisuuteen. Viljatuotteiden jatkojalosteiden 

markkinat ovat kasvussa, mutta tuotteet vaativat vähemmän viljaa kuin perintei-

nen leivänvalmistus (USDA 2012).  
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Venäjän elintarvikemarkkinoiden mahdollisuuksia ovat  

 markkinoiden suuri koko  

 nopea länsieurooppalaistuminen  

 ravitsemustiedon suosio 

 suuressa asiakasmäärässä paljon potentiaalia 

 

Haasteina markkinoilla voidaan pitää 

 viranomaisvaatimukset 

 haasteellisuus löytää oikeita yhteistyökumppaneja 

 vaikeus päästä kauppaketjuihin 

 

(Awec Enterprice Services 2011). 

1.2 Valtion rooli maatalousketjussa 

Venäjän valtio pyrkii tukemaan ja kehittämään kotimaista elintarviketeollisuutta 

ja maataloutta. Esimerkkinä valtion roolista teollisuussektoreilla voi pitää meije-

riteollisuuden tukemista. Maatalousministeriö on mm. laatinut vuosille 2011–

2013 juuston sekä voin teollisen tuotannon kehittämisohjelman, jonka tavoittee-

na on tukea sekä uudistaa teollisuudenalaa mm. rahoittamalla uusien tehtaiden 

rakentamista sekä nykyaikaistamalla jo olemassa olevia yrityksiä. Ohjelman 

tavoitteen on juuston ja voin valmistuksen tehostaminen käyttäen kotimaisia 

raaka-aineresursseja sekä tuonnista aiheutuvan riippuvuuden vähentäminen.   

Vuonna 2010 Venäjän valtio on lisäksi tiukentanut elintarviketurvallisuutta kos-

kevia säädöksiä tarkoituksena edistää väestön ruoan saantia, kehittää kotimai-

sia maatalous- sekä kalastuskomplekseja, tukea elintarvikemarkkinoiden va-

kautta sekä osallistua kansainväliseen elintarviketurvallisuuden kehittämiseen.  

Venäjällä tehtyjen tutkimusten mukaan suurin osa vastaajista (70 %) pitää valti-

on roolia elintarviketeollisuudessa merkittävänä tekijänä. Yli 30 % elintarvikete-

ollisuuden alalla työskentelevistä tutkimukseen osallistuneista vastaajista piti 

valtiota vaikuttavana tekijänä myös tuonnin rajoittamisessa. Valtio pyrkii edistä-

mään kotimaisten tuotteiden markkinointia rajoittamalla ulkomaisten tuotteiden 
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tuontia ja asettamalla mm. tuontikiintiötä. Tuontirajoituksia nähdään erityisesti 

lihan sekä raakasokerin osalta. (Ernst & Young 2010)  

Maatalouden kehittäminen tunnustetaan yhdeksi tärkeimmäksi osa-alueeksi 

maan sosiaali- ja talouspolitiikassa.  Tehokkaan ja kilpailukykyisen maatalous-

tuotannon kehittäminen, joka edistää maan elintarviketurvallisuutta sekä lisää 

vientiä tietyissä maataloustuoteryhmissä ja elintarvikkeissa, on yksi tärkeimmis-

tä taloudellisista strategisista tavoitteista (Milkbranch 2012 [viitattu 8.4.2012]) 

1.3 Venäläisten elintarvikkeiden vientiennusteet 

Elintarvikkeiden viennin lisääminen ulkomaille on yksi Venäjän valtion strategi-

sista suunnitelmista. Venäjän elintarvikemarkkinat ovat kooltaan kolmannella 

sijalla Euroopassa. Maan suuri maataloudellinen potentiaali (noin 9 % maailman 

viljelymaasta sekä noin 20 % makean veden varastoista) antaa hyviä edellytyk-

siä elintarvikeomavaraisuudelle sekä johtavalle asemalle elintarvikkeiden vien-

timaana. Strategian toteuttamisessa elintarviketeollisuus tulee viedä korkeam-

malle tekniselle sekä teknologiselle tasolle, viennin infrastruktuuria tulee kehit-

tää sekä tukea kotimaisia valmistajia taloudellisesti. Venäläiset pankit pitävät 

elintarvikkeiden vientisektoria lupaavana. Venäjän maataloustuotanto on kiin-

nostava sijoituskohde, jolla on mahdollisuus tuottaa kilpailukykyisiä korkean 

lisäarvon omaavia vientisuuntautuneita tuotteita. (Moskovan kauppakamari 

2011) 

Elintarvikkeiden vienti Venäjältä ulkomaille on myös koko ajan kasvussa. Tutki-

musten mukaan ulkomaat ovat kiinnostuneet venäläisen siipikarjan ostosta ja 

joitakin venäläisiä yrittäjiä on ryhtynyt tekemään alustavia tarkastuksia siipikar-

jan viennin aloittamiseksi (Pulkkinen 2010 [viitattu 18.4.2012]). Myös viljan 

viennille Venäjältä on melko korkea potentiaali. Vehnän kokonaisvienti Venäjäl-

tä oli vuonna 2011 noin 21 MMT ja viljan kokonaisvienti noin 25,8 MMT (USDA 

2012). Juurikassokerin vientikauppa on laajenemassa samoin perunan. Kyseis-

ten elintarvikkeiden vientiä tapahtuu runsaimmin IVY-maihin.  Kasviöljyn vienti 

Venäjältä on suurta. Raa’an auringonkukkaöljyn vientiä tapahtui syyskuusta 
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2011- helmikuuhun 2012 asti yli 20 maahan, joista suurimpia markkinoita olivat 

Turkki (182,000 MT) Egypti (120,100 MT) ja Italia (31,500 MT). Soijapavun 

vienti syyskuusta 2011- helmikuuhun 2012 asti oli 61,400 MT ja suurimpia vien-

timarkkinoita olivat Ranska (15,100 MT), Uzbekistan (13,700 MT) sekä Iso-

Britannia (10,500 MT). Rypsiöljyn vienti heinäkuu 2011- helmikuu 2012 oli noin 

165,000 MT ja suurin osa viennistä kohdistui Eurooppaan biopolttoaineeksi 

(The Bioenergy Site 2012 [viitattu 23.4.2012]).  

Yksi suurimmista kasvavista elintarvikevientiryhmistä on tällä hetkellä kalatuot-

teet. Kalatuotteiden viennillä on merkittävä vuosittainen kasvu ja venäläisillä 

kalatuotteilla on mahdollisuus asettua johtavaksi vientikohteeksi elintarvikevien-

tikaupassa. Venäläisen informatiivisen kalastusviraston analyyttisen keskuksen 

mukaan esimerkiksi kalojen vienti ulkomaille kasvoi vuonna 2011 edellisestä 

vuodesta 6,2 % ja viennin kasvu IVY-maihin oli 27,5 % (Venäjän valtion kalas-

tusvirasto 2011). Vuoden 2012 tammikuun kalatuotteiden vienti oli kasvanut 

edellisestä vuodesta 15 %. Silakalla ja turskalla oli johtava asema kalatuottei-

den viennissä. (Foodset 2012 [viitattu 22.4.2012])  

Venäjän liittyessä WTO:n jäseneksi Venäjän elintarvikekaupankäyntiin tullaan 

saamaan selkeämpiä sääntöjä, mikä tulee vaikuttamaan vienti- ja tuontimääriin 

kasvattavasti. Venäläisellä maatalousketjulla on teollisuuden jatkuvan kehityk-

sen myötä mahdollisuuksia tuottaa laadukkaita sekä kilpailukykyisiä elintarvik-

keita, jotka vastaavat laajan kuluttajaryhmän kysyntään. Ulkomaiset yritykset 

usein näkevät venäläiset elintarvikemarkkinat omien tuotteiden vientikohteena. 

Venäjän kasvavat elintarvikemarkkinat ja kehittyvä teollisuus antavat hyviä 

mahdollisuuksia ulkomaisille yrityksille tavarantuonnin suhteen sekä venäläisille 

yrityksille mahdollisuuksia toimia tavarantoimittajina esimerkiksi EU-maihin. 

Usein haaste viennin aloittamiselle voi olla vientiprosessin selvittäminen.  

Tässä työssä selvitetään esimerkkiprosessina kalatuotteiden vientiketjua venä-

läisestä kalanjalostusyrityksestä suomalaiselle ostajalle. Vientiprosessi on laa-

dittu lainsäädännön näkökulmasta. 
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2 VENÄJÄ JA ULKOMAANKAUPPA 

   

Venäjä on markkinatarjonnaltaan suuri ja houkutteleva maa, vaikkakin kaupan-

teon yleistä helppoutta mittaavien indeksien mukaan Venäjää pidetään melko 

vaikeana paikkana liiketoiminnan aloittamiselle sekä harjoittamiselle. Tämä joh-

tuu länsimaalaisten ja venäläisten erilaisesta kulttuurista sekä suhtautumisesta 

yrittäjyyteen sekä kaupantekoon. Työllä sekä panostuksella Venäjän markkinoi-

hin pystyy kuitenkin menestymään ja kaupanteon tuoma hyöty on moninkertai-

nen verrattuna mahdollisesti vaikeaksi koetun liiketoiminnan aloitukseen. (Hon-

kanen 2011,17–19.) 

Maailman kauppajärjestössä (WTO) jäsenyys tulee jossain määrin selkeyttä-

mään venäläistä kaupankäyntiä ja todennäköisesti lisäämään investointeja. Ve-

näjän haasteelliset markkinat kuitenkin osaltaan säilyvät riippumatta siitä, onko 

maa WTO:n jäsenenä vai ei (Honkanen 2011, 18–20). 

2.1 WTO ja Venäjä 

WTO on maailman kauppajärjestö, jonka on toiminut nykyisessä muodossaan 

vuodesta 1995. WTO:n keskeisiä tavoitteita on kehittää sekä valvoa maailman-

kaupan sääntöjä, toimia kauppakiistojen ratkaisijana sekä pyrkiä vapauttamaan 

kansainvälistä kaupankäyntiä (Maa- ja metsätalousministeriö 2012 [viitattu 

14.3.2012]). 

WTO:n jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä kauppajärjestelmän kehittämisessä. Jo-

kainen jäsenvaltio saa takeita oikeudenmukaisesta sekä johdonmukaisesta suh-

tautumisesta maan vientiin muiden jäsenvaltioiden markkinoille. Samalla jäsen-

valtio tarjoaa samoja edellytyksiä maansa tuontimarkkinoille. Kehitysmaiden 

sopimusten täytäntöönpanolla pyritään rakentamaan joustavuutta sekä toimin-

tavapautta (World Trade Organization Russia 2012 [viitattu 14.3.2012]. 
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Päätöksenteko Maailman kauppajärjestössä tapahtuu jäsenvaltioiden säännölli-

sissä kokouksissa Genevessä joko maiden ministereiden, suurlähettiläiden tai 

maiden virallisten edustajien toimesta (World Trade Organization 2012 [viitattu 

14.3.2012]).  

Venäjä on liittymässä WTO:n jäseneksi pitkän odotusajan jälkeen. Venäjä haki 

jäseneksi vuonna 1993 ja 16.12.2011 WTO:n ministerikokouksessa allekirjoite-

tussa protokollassa Venäjä virallisesti hyväksyttiin kauppajärjestön jäseneksi. 

Protokollan ratifiointiin menee aikaa ja Venäjän talouskehitysministeriön arvion 

mukaan täysivaltaiseksi kauppajärjestön jäseneksi Venäjä siirtyy syyskuussa 

2012 (World Trade Organization Russia 2012 [viitattu 14.3.2014]). 

Venäjän WTO:n jäsenyys on Venäjän maatalousministeriön mukaan hyödyllistä 

maan maataloudelle. WTO:n jäsenyys tuo tuotannonalalle uusia strategisia si-

joittajia sekä lisää kotimaisten maataloustuotteiden vientiä. Kotimaisten yritysten 

tuotanto pyritään ylläpitämään ja kasvattamaan jäsenyyden tuomista maatalo-

ustuotteiden tullimaksujen alentumisista huolimatta (USDA Foreign Agricultural 

Service 2012 [viitattu 15.3.2012]). 

Venäjän WTO:hon liittymisen tärkeimpinä syinä ovat 

 jäsenyyden tuomat oikeudenmukaisemmat sekä syrjimättömät ehdot venäläisil-

le vientituotteille kansainvälisissä markkinoissa 

 mahdollisuus kansainvälisten kauppakiistojen ratkaisemiseen kansainvälisesti 

hyväksyttyjen periaatteiden mukaan 

 paremman ilmapiirin luominen ulkomaisille investoinnille oikeudellisen järjes-

telmän muututtua WTO:n normien mukaiseksi 

 lisääntyneet mahdollisuudet venäläisille sijoittajille Maailman kauppajärjestön 

jäsenvaltioissa, erityisesti pankkialalla 

 kotimaisten tuotteiden laatujärjestelmän parantaminen sekä kilpailukyvyn nos-

taminen ulkomaisten tuotteiden, palveluiden sekä investointien lisääntyessä 

Venäjällä 

 osallistuminen kansainvälisen kaupankäynnin sääntöjen kehittämiseen huomi-

oiden kansalliset edut 

 imagon parantaminen täysivaltaisena kauppajärjestön jäsenenä 

 

(World Trade Organization Russia 2012 [viitattu 14.3.2014]). 
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Venäläisille elintarvikealan yrityksille tehtyjen haastattelujen perusteella liittymi-

nen Maailman kauppajärjestön jäseneksi koetaan yleensä hyvänä sekä kauppa-

alaa kohentavana asiana (Ernst & Young 2010).  

2.2 Suomen ja Venäjän kauppa 

Euroopan unioni on Venäjän suurimpia kauppakumppaneita ja puolet Venäjän 

kaupanvaihdosta tapahtuu EU-maiden kanssa. Euroopan unioni on myös mer-

kittävä tuontialue Venäjälle. Suomen osuus Euroopan unionin viennistä Venäjäl-

le on noin 6 %, mikä tekee Suomesta kuudenneksi suurimman Euroopan unio-

nin tuontimaan Venäjällä.  Suomi on myös eniten Venäjälle investoivien maiden 

listalla. (Suomalais-Venäläinen kauppakamari 2009, 2-6) 

Suomen ja Venäjän välinen ulkomaankauppa on molemmille maille merkittävä. 

Venäläiset tekevät mielellään yhteistyötä suomalaisten kanssa ja suomalaiset 

yrittäjät viihtyvät hyvin Venäjän melko haasteellisessa kauppaympäristössä 

(Honkanen 2011, 14). Maiden välisessä tavarakaupassa Venäjän osuus Suo-

men tuonnista on noin 17 %, mikä asettaa Venäjän Suomen suurimmaksi tuon-

timaaksi. Vuonna 2010 tuonnin arvo Venäjältä oli yli 9 miljardia euroa ja mm. 

elintarvikkeiden vienti Venäjälle nousi 27 % edellisestä vuodesta. (Suomen tulli 

2011) 

Venäjä on Suomen tärkein elintarvikkeiden vientimaa. Suurimpia vientielintar-

vikkeita ovat maitotaloustuotteet. Muita kasvavia vientituotteita vuonna 2010 

olivat perunat sekä sianliha. Vuonna 2010 elintarvikkeiden kokonaisviennin 

osuus Venäjälle oli 325 milj. euroa. (Suomen tulli 2011) 

Venäjä on yksi suurimmista Suomen kauppakumppaneista ja suomalaisilla yri-

tyksillä on maantieteellisesti hyvä suhteellinen etu Venäjän markkinoilla muiden 

maiden kilpailijoihin verrattuna. 
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2.3 Logistiikka 

Ulkomaankaupan kuljetuksissa valitaan kuljetustapoina laivakuljetusten, rauta-

tiekuljetusten, autokuljetusten, lentokuljetusten ja yhdistelmäkuljetusten välistä 

tilanteeseen parhaiten sopiva kuljetuspa. Kuljetusmuodon valintamalli perustuu 

usein kuljetuskustannuksiin, tavaran määrän, arvoon ja vahingoittumisalttiuteen 

(pilaantuminen, särkyminen ym.). (Melin 2011, 194)  

Suomella on kilpailuetu Venäjän ulkomaankaupan logistiikassa, joka perustuu 

maantieteelliseen läheisyyteen. Lisäksi kilpailukykyä edistää kuljetusten nope-

us, turvallisuus, kilpailukykyinen infrastruktuuri sekä osaaminen logistiikan alal-

la. (Hernesniemi ym, 2005)  

Venäjän ulkomaankaupan logistista ketjua muodostavat kattava rautatieverkko, 

melko laaja sisävesiliikenneverkko, lentoliikenneverkko sekä maantieverkko. 

Ulkomaankauppayhteyksissä tärkeimpiä ovat Itämeren, Mustanmeren, Barent-

sinmeren ja Kaukoidän satamat. Pitkien matkojen tehokkaimpana kuljetusmuo-

tona Venäjällä voi pitää rautatieverkkoa. Toinen tärkeä kuljetusmuoto on sisä-

vesiliikenne. (Hernesniemi ym, 2005) 

Suomen ulkomaankaupasta vuonna 2010 yli 80 % tapahtui tilastoiden mukaan 

meriteitse. Seuraavana suurin kuljetusmuoto oli maakuljetus (14 %) ja ilmakulje-

tusten ja muiden kuljetusmuotojen osuus ulkomaankaupan kuljetuksista oli 4 %. 

Idänkaupassa vankin kuljetusmuoto on maantiekuljetuksissa.  Autokuljetuksen 

etuina on kuljetuksien nopeus, terminaaliverkoston tiheys ja lastauksen ja pur-

kamisen joustavuus. (Melin 2011, 194–214)  

Käytetyimpiä kuljetusmuotoja viennissä ja tuonnissa Suomen ja Venäjän välillä 

ovat maantie-, rautatie- ja merikuljetukset (Väisänen, Särkkä-Tirkkonen 2008). 

Maantiekuljetuksen etuna on tuotteen yhtäjaksoinen kuljetus, merikuljetukset 

soveltuvat hyvin suurille tavaraerille ja rautatiekuljetuksen etuna kuljetuksen 

edullisuus sekä varmuus (Fintra 2002). Suomella ja venäjällä on pitkäjänteinen 

yhteistyö rautatieliikennekuljetuksien alalla. Rautatiekuljetuksia helpottaa Suo-

men ja Venäjän yhteinen raideleveys (Kaikkonen 2010). 
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Elintarvikeviennissä käytetyin kuljetusmuoto on maantieliikenne. Tarkoin sää-

delty ja kontrolloitu lämpötila on tärkeimpiä tekijöitä helposti pilaantuvien elintar-

vikkeiden kuljetuksissa. Venäjän kuljetuksissa haasteellista on tavaran säilymi-

nen kuljetuksen rajanylityksessä.  Elintarvikkeiden vienti sekä tuonti Venäjältä 

ovat kuitenkin haasteellisuudestaan riippumatta kannattavia, sillä toistaiseksi 

kuljetus Suomesta keskeiselle markkina-alueelle Moskovaan kestää tullimuo-

dollisuuksineen noin 2 vuorokautta, kun taas Euroopasta kuljetus kestää noin 

viikon (Hernesniemi ym, 2005).  

Tärkeimpiä Suomen ja Venäjän välisiä elintarvikekuljetuksia koskevia sopimuk-

sia ovat ATP-sopimus, kansainvälistä tullisopimusta koskeva TIR-Carnet sekä 

yleissopimus rahtisopimuksista (CMR) (Väisänen, Särkkä-Tirkkonen, 2008). 

ATP-sopimusta käytetään helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilyvyyden 

varmistamiseksi, erityisesti kansainvälisissä kuljetuksissa (Rantti 2009). Helpos-

ti pilaantuvia elintarvikkeita ovat tuotteet, joiden koostumus, rakenne tai muut 

ominaisuuden tarjoavat bakteerikasvustolle hyviä lisääntymismahdollisuuksia. 

Siksi helposti pilaantuvat elintarvikkeet vaativat joko alhaisia tai korkeita lämpö-

tiloja (Yleinen teollisuusliitto 2007). ATP-sopimuksen määräykset koskevat 

suurta osaa pakastettujen ja useimpien jäähdytettyjen elintarvikkeiden kylmä-

kuljetuksia. Sopimus ei koske suolattuja, savustettuja, kuivattuja tai steriloituja 

liha- ja kalatuotteita eikä myöskään hedelmiä ja vihanneksia. (Väisänen, Särk-

kä-Tirkkonen, 2008) 

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksissa kylmäketjun yhtäjaksoisuus 

takaa elintarvikkeen laadun ja turvallisuuden valmistajalta kuluttajalle asti.  Kyl-

mäketjun toimivuus edellyttää kaikkien toimijoiden kiinteää yhteistyötä ja sitou-

tumista sovittujen toimenpiteiden noudattamiseen.  Kylmäkuljetuksia kutsutaan 

lämpötilasäädellyiksi kuljetuksiksi, usein myös thermokuljetuksiksi.  Elintarvik-

keet poikkeavat säilyvyydeltään ja olosuhdevaatimuksiltaan toisistaan paljon. 

Helposti pilaantuvat elintarvikkeet säilytetään pilaantumisherkkyyden vuoksi 

jääkaappi- tai pakkaslämpötiloissa. Tuotteiden käsittelyssä vaaditaan tarkkuutta 

ja huolellisuutta. (Yleinen teollisuusliitto 2007) 

Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi 
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 suolattu ja maustettu kala sekä savustettu ja hiillostettu kala 

 tuore kala, mäti ja äyriäiset 

 meijerituotteet 

 lihatuotteet, kestomakkaraa lukuun ottamatta  

 leivokset ja kakut 

 käsitellyt vihannekset, marjat ja hedelmät 

 pakasteet 

 

Tärkein tekijä lämpösäädellyissä kuljetuksissa on lämpötila. Väärä lämpötila 

johtaa tuotteen pilaantumiseen ja ruokamyrkytyksen aiheuttavien mikrobikas-

vustojen syntymiseen.  Sääolosuhteet muodostavat haasteen lämpösäädellyis-

sä kuljetuksissa. Lämmin sää vaikuttaa kuorman lämpötilaan nostattavasti ja 

vastaavasti kylmä sää taas alentaa kuorman lämpötilaa. Kuljetuskalusto ja läm-

pötilahallintalaitteet tulee siksi mitoittaa oikein ja laitteiden toimivuus varmistaa. 

Tuotteen lämpötilavakauteen vaikuttaa myös pakkausmateriaali. Pakkausmate-

riaali suunnitellaan lämpökestäväksi olettaen, että lämpötilat pysyvät vakaana 

koko tuotteen kuljetuksen ja säilytyksen ajan. Poikkeavat lämpötilamuutokset 

saattavat vaikuttaa heikentävästi tuotteen pakkausmateriaaliin. Tuotteen kuor-

mauslämpötila on kylmäketjussa oleellinen tekijä ja kuormauslämpötila tulee 

tuotteen lastauksessa varmistaa mittaamalla tuotteen lämpötila useasta koh-

dasta ja myös kuormaustilasta. Tuotteen pakkauksen rakenne on myös tärkeä 

tekijä kylmäkuljetuksen onnistumiselle. Lavoitetuissa tuotteissa pakkauksen ja 

lavoituksen rakenne vaikuttavat ilmakiertoon kuljetusajoneuvossa. (Yleinen teol-

lisuusliitto 2007) 

Pitkään kestävissä ulkomaankuljetuksissa lastattavia tuoteryhmiä tulee tarkas-

taa huolellisesti ja laatia perusteellinen kuormaussuunnitelma. Voimakastuok-

suisia elintarvikkeita tulee kuljettaa erikseen tai pakkaamalla hyvin erilleen 

muista kuljetettavista elintarvikkeista. Esimerkiksi kala ja kalatuotteet ovat voi-

makastuoksuisia ja vaativat oman kuljetuksen tai erittäin huolellisen pakkauk-

sen, jos tuotteita kuljetetaan muiden elintarvikkeiden kanssa samassa kuor-

massa.  Kalatuotteita kuitenkin suositellaan kuljetettaviksi erillään muista elin-

tarvikkeista. Tuoreen kalan kuljetuslämpötila on +0-+3 °C. Kalavalmisteet ovat 

kuluttajapakattuja tuotteita ja kuljetuslämpötila on tuotekohtaisesti alle + 3 °C tai 
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alle + 6 °C. (Yleinen teollisuusliitto 2007). Venäjän GOST -normit poikkeavat 

näistä suosituksista ja ne tulee Venäjän alueella ottaa huomioon. 

2.4 Kalanjalostustuotteiden eettinen valinta 

Kuluttajien terveystietoisuuden sekä kestävän kulutuksen jatkuvasti lisääntyes-

sä kiinnitetään huomiota tuotteiden valmistusketjuun, etiikkaan sekä alkupe-

rään. Liikakalastus sekä kalakantojen vointi ovat ajankohtaisia kysymyksiä ka-

lamarkkinoilla ja eettiset valinnat vaikuttavat kuluttajien lopulliseen ostopäätök-

seen entistä enemmän. Yhä useammat kuluttajat pyrkivät ostopäätöksellään 

olemaan osana kestävää yhteiskuntaa sekä ympäristösuojelua. 

Kestävän kulutuksen sekä ympäristön suojelemiseksi kuluttajille on tehty lukui-

sia oppaita sekä kehotuksia koskien kalalajien suosimista ja kantojen suojelua, 

esimerkkinä ympäristöjärjestö WWF Suomen tekemä kuluttajan kalaopas, jossa 

kuluttajia kehotetaan välttämään tai vastaavasti suosimaan kalalajeja niiden 

kalakantojen voinnin perustella. Mielipiteet näistä suosituksista eroavat, sillä 

toiset pitävät vastaavanlaisia kehotuksia yksipuolisina ja toiset noudattavat niitä 

ehdoitta. Huomioitavaa on kuitenkin se tosiasia, että tuotteiden eettisellä taus-

talla on vaikutuksia kulutusyhteiskuntaan ja nykyisin yksi tuotteen menestyk-

seen vaikuttavista asioista on tuotteen ekologisuus ja eettisyys. 

Kalastuskiintiöitä pidetään usein liian suurina, varsinkin Itämeren merkittävillä 

kaupallisilla lajeilla, kuten villillä Itämeren lohella. Usein Suomessa pienen kala-

kantansa vuoksi uhanalaiseksi todettua kotimaista kalalajia saadaan hyvin muil-

ta kalastusalueilta, missä kalakannat ovat hyvinvoivia eikä uhattuja. Tämän to-

teaa myös WWF Suomen Kuluttajan kalaopas 2012, missä Suomessa yleisesti 

tarjottavista ruokakaloista on suosituksia sekä kotimaisten kalojen maailmalta 

saatavia vastineita. Kalaopas kehottaa suosimaan esimerkiksi MSC- merkillä 

varustettuja tuotteita, sillä sertifikaatti takaa kalanpyynnin ekologisuuden sekä 

varmistaa tuotteen noudattavan kestävän kalastuksen periaatteita. Esimerkiksi 

molvaa, josta perinteisesti valmistetaan lipeäkalaa, suositellaan kalaoppaassa 

pyydystämään Barentsinmerestä, missä molvan kalakannat ovat kestävällä ta-
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solla. Maailman suosituimmalle ruokakalalle seitille oppaassa näytetään vihreää 

valoa, erityisesti Barentsinmerestä pyydetylle, sillä Pohjanmeren kalakannat 

ovat oppaan mukaan ylikalastettuja. Opas kehottaa myös suosimaan silakkaa ja 

silliä, sillä molempien kalastus on kestävällä tasolla. Suomessa silakka on mer-

kittävin saalislaji ja suurin osa ihmisravinnoksi menevästä silakasta menee vien-

tinä Suomesta Venäjälle. Kehotuksen kulutuksen rajoittamiseksi ovat oppaassa 

saaneet Itämeren villitaimen, jonka kalakannat ovat Suomessa uhattuina, sekä 

Pohjanmeren ja Norjan rannikon turska. Itämerestä ja Barentsinmerestä pyy-

dystettyä turskaa oppaassa taas kehotetaan suosimaan, sillä molempien vesien 

turskakannat ovat kestävällä tasolla. Itämeren villilohen käyttöä on myös keho-

tettu rajoittavaksi, sillä Itämeren villilohen kalakannat ovat jatkaneet heik-

kenemistään. Sen sijaan Barentsinmerestä pyydetylle lohelle ei muiden tutki-

muksien mukaan ole kulutuksen kannalta tehty rajoituksia ja kalakannat eivät 

ole uhattuina. Barentsinmeren lohikantojen kestävään hyödyntämiseen on täh-

dätty erityisesti viime vuosina. (WWF 2012, Kuluttajan kalaopas),(Riista- ja kala-

talouden tutkimuslaitos 2012). 

Kalastuksen tiukentaminen ja kalakantojen elvyttäminen kuuluu paitsi ympäris-

töjärjestöjen pyrkimyksiin myös länsimaiden valtioiden tavoitteisiin. EU:n parla-

mentti hyväksyi taannoin erittäin uhanalaiseksi todetun sinievätonnikalan suoje-

luohjelman kalakannan saattamiseksi kestävämmälle tasolle. Sinievätonnikalaa 

syödään muun muassa sushina sen laadukkaan lihan vuoksi ja Suomessa si-

nievätonnikalaa tarjotaan satunnaisesti sushiravintoloissa (Kervinen 2012). Tiet-

tyjen kalakantojen suojeluohjelman lisäksi EU:n alueella ylläpidetään yhteistä 

kalastuspolitiikkaa, jonka tarkoituksena on muun muassa edistää kestävää ka-

lastusta sekä tervettä meriympäristöä. (Euroopan komissio 2008) 

Kuluttajat opastetaan yhä enemmän vastuullisiin kalavalintoihin ja ekotekoihin, 

millä on suoranainen yhteys kalavalikoimiin kalatiskillä. Kauppaketjut pyrkivät 

olemaan ajan tasalla mahdollisista rajoituksista ja tarjoamaan kuluttajille tuottei-

ta vastuullisilla kriteereillä pyydystetyistä kalalajeista. Ekologisuutta ja kestävää 

kalastusta tullaan lähivuosina korostamaan entisestään sekä lisäämään kala-

kantojen suojeluohjelmia. 
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3 KÄYTÄNNÖN TYÖOSIO: ELINTARVIKKEIDEN 

VIENTIPROSESSI VENÄJÄLTÄ SUOMEEN JA 

HINNANMUODOSTUS 

3.1 Työn tausta 

Elintarvikevienti Suomesta nykyisen Venäjän alueelle on alkanut jo Neuvostolii-

ton aikana ja vuonna 2011 Venäjä oli suurin elintarvikeviennin kohdemaa. 

Suomen elintarvikeviennistä jopa 26,5 % suuntautui Venäjälle (ETL 2012). Ko-

konaisuutena jatkuva kasvukehitys Venäjällä on johtanut siihen, että Venäjästä 

on tullut Suomen suurin kauppakumppani (Suomen tulli 2011). 

Suomalainen elintarviketeollisuus on ostanut Venäjällä toimivia elintarvikealan 

yrityksiä ja rakentanut uustuotantoa siellä. Tällaisia yrityksiä ovat mm. Atria Oyj, 

Oy Karl Fazer Ab ja Paulig Oy. Myös Myllyn Paras Oy, joka on pitkään vienyt 

tuotteitaan Venäjän markkinoille, on ryhtynyt rakentamaan omaa tuotantolaitos-

taan Moskovan alueelle. Suomalaisista kauppaketjuista Stockmann ja S- Kana-

va ovat laajentuneet Venäjän elintarvikekauppaan ja esimerkiksi Pietarissa toi-

mii jo yhdeksän Prisma-myymälää ja uusia myymälöitä on ilmoitettu perustetta-

van. Myös Kesko on ilmoittanut suunnittelevansa laajentumista Venäjälle. 

Elintarvikevienti Venäjältä Suomeen on ollut vähäistä. Tullin tietojen mukaan 

koko Itä-Euroopan osuus Suomen elintarviketuonnista oli vuonna 2011 vain 0,6 

% (ETL 2012). Venäjän liittyminen WTO:n jäseneksi vaikuttaa todennäköisesti 

myönteisesti myös Venäjän elintarvikeviennin kasvuun ja samalla tavoin vaikut-

taa myös Venäjän panostus oman perusteollisuutensa kehittämiseen. 
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3.2  Elintarvikevientiprosessi 

Elintarvikevientiprosessi Venäjältä mielletään monimutkaiseksi ja byrokraatti-

seksi. Kuitenkin esimerkiksi raaka-aineita kuten pakastettuja marjoja on tuotu 

Venäjältä Suomeen merkittäviä määriä teollisuusyritysten käyttöön (Slava Ko-

valkov 2012, henk.koht. tiedonanto). Venäjän vientiprosessista ei tiettävästi ole 

tehty yhtään kokonaisvaltaista selvitystä tai käytännön tasolla toimivaa opasta, 

johon vientitoimintaa aloittava yritys voisi tukeutua. Tämän opinnäytetyön tarkoi-

tuksena on ollut selvittää Venäjän tämänhetkiset määräykset koskien elintarvik-

keiden vientiä EU-maihin sekä Suomen tämänhetkiset määräykset koskien elin-

tarvikkeiden tuontia kolmansista maista ja koostaa tästä tiedosta käytännön ta-

solla toimiva vientikirja. 

Työn ensimmäisenä vaiheena laadittiin yleiskaavio, johon merkittiin ne organi-

saatiot ja toimijat, joilla oletettiin olevan merkittävä rooli vientikaupan eri vai-

heissa (liite 7). Tätä yleiskaaviota seurattiin koottaessa tietoa eri lähteistä käyt-

täen hyväksi mm. viranomaistiedostoja, kaupan ja teollisuuden katsauksia sekä 

muita julkisia tietokanavia. Yleiskaavio toimi myös yhtenä perustana asiantunti-

jahaastatteluille, joissa pyrittiin saamaan yksityiskohtia koostettavaan vientipro-

sessikuvaukseen. Asiantuntijahaastatteluja tehtiin Murmanskissa sekä paikalli-

sessa kalanjalostusyrityksessä että viranomaislaboratoriossa. Lisäksi järjestet-

tiin haastattelut kahden Moskovan alueella toimivien elintarvikeyrityksen johdon 

kanssa.  Suomen puolella henkilökohtaisia tapaamisia oli kahden kalanjalos-

tusyrityksen sekä johtavan kauppaketjun edustajien kanssa. Lisäksi yksittäisis-

sä asioissa tehtiin kirjallisia tiedusteluja viranomaisnäkemyksen saamiseksi 

esim. tullilaitokselta ja Eviralta. Työn viime vaiheessa venäjänkielinen yhteenve-

to vientikauppaprosessista toimitettiin murmanskilaiselle kalanjalostusyritykselle 

kommentoitavaksi sekä vastaavasti suomenkielisen yhteenvedon pohjalta kes-

kusteltiin kotimaisen kauppaketjun ja kansainvälisen logistiikkayrityksen edusta-

jien kanssa pidetyissä kokouksissa sisällön oikeellisuudesta ja mahdollisista 

täsmennystarpeista. 

 



26 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ekaterina Klimahin 

3.3  Hinnanmuodostus 

Tuotteen kokonaislaadun lisäksi kuluttajan ostopäätöksen oleellisesti vaikuttaa 

myös hinnanasettelu. Tuontituotteen hintaan vaikuttaa sekä vientimaan että 

tuontimaan viranomaismenettelyt (verot, tuonti- ja tarkastusmaksut jne.) ja tie-

tysti logistiikkakustannukset. 

Työn viimeisessä vaiheessa tarkastellaan kalanjalostusyrityksen kanssa valitun 

tuotteen hinnanmuodostusta, kun valmistuspaikkana on Murmansk Venäjällä ja 

toimitusasemana Helsinki Suomessa. 
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4 VENÄJÄN MÄÄRÄYKSET ELINTARVIKKEIDEN 

VIENNILLE EU-MAIHIN 

4.1 Elintarvikkeiden vienti EU-maihin 

Venäjän lainsäädäntö, viranomaistoiminta sekä määräykset poikkeavat suoma-

laisista hyvin paljon. Kaupankäyntiä aloittaessa on hyvä ottaa selvää tämänhet-

kisistä voimassa olevista määräyksistä sekä selvittää tarvittava vienti- ja tuonti-

prosessi tuotekohtaisesti.  

Tullaus sekä tavaroiden sertifiointi on usein koettu haasteelliseksi sekä ei-

toivottuja yllätyksiä tuoviksi. Tämän vuoksi on suositeltavaa turvautua asiantun-

teviin tahoihin, kuten esimerkiksi tullihuolitsijoiden apuun sekä akreditoituihin 

sertifiointiyrityksiin. Huolitsijat toimivat omissa nimissään oman alansa asiantun-

tijana päämiehensä lukuun huolehtiessaan tavaralähetyksistä ja lähetyksiin liit-

tyvistä toimenpiteistä. Huolitsijan tehtävien laajuudesta sovitaan päämiehen 

kanssa huolintasopimuksissa. (Melin 2011, 232)  

Tässä työssä tarkastellaan esimerkkitapauksena viranomaismääräyksiä kala-

tuotteiden vientiprosessissa (tekijän laatima mallikuvaus liitteessä 8). Eläinpe-

räiset elintarvikemääräykset eivät poikkea merkittävästi muiden elintarvikeryh-

mien vientiprosesseissa. Poikkeamina muissa elintarvikeryhmien vientiproses-

seista ovat mm. sertifikaatit sekä tullaus. Tullausprosessi riippuu esimerkiksi 

myös tuotteen säilyvyydestä. Kalatuotteissa on kyse helposti pilaantuvista tuot-

teista, joten tuotteen väliaikainen varastointi on mahdoton. Elintarvikevientiä 

Venäjältä tekevien yrittäjien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella vienti-

prosessi saattaa joissakin elintarvikeryhmissä jopa yksinkertaistua mallikuvauk-

sesta. Esimerkiksi viljantuonnissa joitakin määräyksiä jää kokonaan pois, kuten 

esimerkiksi eläinlääkinnällinen rajatarkastus.  

Viranomaismääräykset saattavat olla haasteellisia, siksi vientiprosessiin pitää 

perehtyä ennen varsinaista tavarantoimitusta.  WTO:n jäsenyys tulee tuomaan 



28 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ekaterina Klimahin 

vientiin sekä tuontiin hieman enemmän ennakoitavuutta. Yksinkertaistettu kaa-

vio kalatuotteiden vientiin liittyvistä viranomaismääräyksistä esitetään kuvassa 4 

(tekijän laatima). 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                

                                                                                                    Venäjä    

 Suomi                                                 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

Kuva 4. Viranomaismääräykset kalatuotteiden viennissä 

 

Keskusliike 

Kalanjalostusyritys 

Kalanjalostusyrityksen rekisteröinti ja EU-komission 

hyväksyntä 

 Eläinlääkinnällinen todistus Venäjän eläinlääkintä- 

ja kasvinterveyslaitokselta 

Tulliliiton yhtenäinen tuoterekisteröintisertifikaatti myöntäjänä Venäjän 

valtion valvontaelin kuluttajan oikeuksien ja hyvinvoinnin suojelun alalla  

Sertifikaatit sertifiointiyrityksiltä 

Venäjän tullin lupa ulkomaankauppatoimintaan 

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus Raja- ja luomuval-

vontayksikön suorittamana 

Saalistodistus ELY- keskuksen hy-

väksyttämänä  

Tullaus 
Logistiikkayritys 

Eläinlääkinnällinen todistus 

Kuluttaja 



29 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ekaterina Klimahin 

4.1.1 Kalanjalostustehtaan rekisteröinti 

Kun venäläinen kalanjalostusyritys harkitsee viennin aloittamista EU-maihin, 

tulee yrityksen hankkia EU-komission lupa venäläisten viranomaisten kautta. 

Kalanjalostusyritys hakee lupaa yrityksen rekisteröintiin, mikä oikeuttaa kala-

tuotteiden vientiin EU-alueelle kolmansista maista. Kalanjalostusyrityksen rekis-

teröintimenettely on hyväksytty Venäjän Federaation valtiollisessa kalastusko-

miteassa (Государственный комитет по рыболовству) 6. elokuuta 2001. Re-

kisteröiminen oikeuttaa EU-standardien mukaisten terveyssertifikaattien saami-

seen kalatuotteiden vientierälle.  

Rekisteröitymisen tavoitteena on taata vientituotteiden laatu sekä turvallisuus, 

parantaa venäläisten kalatuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, 

edistää valtion valvontaa koskien vientituotteiden laatua ja vientimäärää. 

Rekisteröimismenettely on kehitetty EU-komission päätöksen 16.01.97 N 102 

mukaisesti yhteistyössä Venäjän terveysministeriön Sanitaaris - epidemiologi-

sen tarkastuslaitoksen (Gossanepidnadzor) kanssa. (Venäjän valtion kalatalo-

usvaliokunta 2001, määräys No 246) 

4.1.2 GSP-alkuperätodistus 

Alkuperätodistus tarvitaan Euroopan yhteisön ja kolmansien maiden (GSP- 

ryhmän maat) välisessä kaupassa tuotteen tullauksessa. Alkuperätodistus (mal-

liesimerkki liitteessä 6) on asiakirja, joka todistaa tuotteen alkuperämaan ja to-

distuksen myöntää vientimaan valtuutettu organisaatio. Venäjän ja EU-maiden 

välisessä kaupankäynnissä käytetään Maailman kauppajärjestö WTO:n GSP 

(Generalized System of Preferences) mukaista Form a -alkuperätodistusta. 

(Suomen Tulli 2012 [viitattu 26.4.2012]) 

Form a -alkuperätodistuksen hyväksyttää Venäjällä valtuutettu Venäjän talous-

kehitysministeriön edustaja.  
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4.1.3 Vastaavuussertifikaatti 

Kala ja kalatuotteet ovat pakollisen sertifioinnin alaisia tuotteita. Tuotteet, jotka 

tarvitsevat pakollisen sertifioinnin voivat olla riskitekijä ja vaikuttavat ihmisten 

turvallisuuteen, omaisuuteen sekä ympäristöön. Yleinen sertifiointijärjestelmä 

sisältää vastaavuussertifikaatin hakemisen kauppasopimukselle, massatuotan-

nolle tai tuote-erälle. Vastaavuussertifikaattia kutsutaan myös GOST R -

sertifikaatiksi (malliesimerkki liitteessä 3). Sertifikaatin voi hakea akreditoidulta 

sertifiointilaitokselta, kuten esimerkiksi Venäläiseltä Rostest-yritykseltä. GOST 

R -sertifikaatin hakuprosessissa turvaudutaan usein akreditoituun sertifiointilai-

tokseen. Suomessa toimii vain yksi Rosstandardin eli Venäjän liittovaltion tekni-

sen säätelyn ja metrologian viraston akreditoima sertifiointilaitos SGS, eli SGS 

Inspection Services Oy. (Suomalais-Venäläinen kauppakamari 2010) 

Nykyisin voidaan tuotteen laatua todistaa myös vaatimustenmukaisuusvakuu-

tuksella (декларация соответсвия). Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen saan-

timenettely aloitetaan tuotteen laatutestauksella noudattaen laboratorioiden ser-

tifioituja menetelmiä ja tulosten perusteella haetaan vaatimustenmukaisuusva-

kuutusta.  Vaatimustenmatkaisuusvakuutus on tarvittava asiakirja tullimenette-

lyissä. Usein yritykset teettävät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ohella myös 

vapaaehtoisen vastaavuussertifikaatin. (Rostest 2012 [viitattu 30.5.2012]). 

4.1.4  Tulliliiton yhtenäinen tuoterekisteröintisertifikaatti 

Tuoterekisteröinti saattaa olla edellytyksenä kohdassa 4.1.3 esitetyn tuotekoh-

taisen vastaavuussertifikaatin myöntämiselle (Suomalais-Venäläinen kauppa-

kamari 2010). 

Sanitaaris-epidemiologisen lausunnon (hygienialausunto) tilalle astui voimaan 

menettely valtiollisesta rekisteröinnistä sekä yleiset sanitaariset normit kesällä 

2010. Tuoterekisteröintisertifikaatin saaminen edellyttää tuotteiden laboratorio-

testausta. Kalatuotteet ovat elintarvikkeina Tulliliiton yhtenäisen tuoterekiste-

röinnin alaisia tuotteita sekä Tulliliiton yhtenäisten sanitaaris-epidemiologisten 
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vaatimusten alaisia. Tuoterekisteröinti kuitenkin käsittää harvinaisempia kalala-

jeja ja useimmille kaupalliseen myyntiin tarkoitetuille kalalajeille rekisteröintiä ei 

tarvita.  

Tuoterekisteröintisertifikaatin myöntää Venäjän valtion valvontaelin kuluttajan 

oikeuksien ja hyvinvoinnin suojelun alalla, lyhenne Rospotrebnadzor. Tuotere-

kisteröintiä voi hakea myös akreditoidulta sertifiointilaitokselta.  

Jos tuote ei ole tuoterekisteröinnin alainen, mutta jokin taho asiakirjaa vaati, voi 

tapauskohtaisesti tiedustella Rospotrebnadzorilta selityskirjeen laatimista. Seli-

tyskirjeellä vahvistetaan tuotteen olevan Tulliliiton yhtenäisten sanitaaris-

epidemiologisten vaatimusten ja hygienianormien mukainen. (Suomalais- Venä-

läinen kauppakamari 2010) 

4.1.5  Tullin lupa ulkomaankauppatoimintaan 

Kun venäläinen yritys haluaa aloittaa vientikauppaa, tulee sen rekisteröityä Ve-

näjän tulliin saadakseen luvan ulkomaankauppatoiminnan harjoittamiselle. Sa-

malla yritys saa tarvittavan ulkomaankauppatoiminnan numeron (номер участ-

ника ВЭД).  Yrityksen rekisteröitymiseen tarvitaan useita dokumentteja.  Doku-

menttivaatimukset muuttuvat toistuvasti ja siksi tarvittavia dokumentteja tulee 

tapauskohtaisesti tiedustella siitä tullista, mihin yritys tulee rekisteröitymään. 

Rekisteröintiprosessi kestää tavallisesti noin 2-3 viikkoa ja rekisteröityminen on 

mahdollista vain, jos on jo olemassa kauppasopimus. (Kaikkonen 2010) 

4.1.6 Vientilupa eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitokselta 

Elintarvikkeiden vientiin tarvitaan lupa Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveys-

laitokselta, lyhenne Rosselkhoznadzor.  Lupa myönnetään kalenterivuodeksi ja 

sen myöntämiseksi yrityksen tulee toimittaa Rosselkhoznadzor -laitokseen usei-

ta asiakirjoja. 
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Vientiluvan lisäksi Rosselkhoznadzor -laitokselta haetaan EU-lainsäädännön 

mukainen eläinlääkärintodistus (сертификат здоровья) sekä sertifikaatti elin-

tarvikkeiden vientierille (ветеринарный сертификат на экспортируемые пар-

тии). Eläinlääkärintodistus (malliesimerkki liitteessä 4) myönnetään yrityksen 

esitettyä eläinlääkärin asiakirjan (malliesimerkki liitteessä 5) tuotteen hyväksy-

tyistä laatu- ja hygienianormeista, joka saadaan paikallisilta eläinlääkintäviran-

omaisilta.  Kalatuotteiden vientiin tarvitaan N 5i-mallinen sertifikaatti vientierille. 

Eläinlääkärintodistuksen ja vientisertifikaatin myöntämiseksi täytyy olla lupa 

Kansalliset kalaresurssit -laitokselta, eli kalanjalostusyrityksen rekisteröinti tulee 

olla tehtynä. Lisäksi hakijayrityksen tulee olla rekisteröity tullissa ulkomaankau-

pan harjoittajaksi ja vientilupaa haettaessa yrityksen tulee toimittaa rahtikirjojen 

kopiot. 

Eläinlääkärintodistus myönnetään alueellisessa eläinlääkintä- ja kasvinterveys-

laitoksessa. (Rosselkhoznadzor 2012 [viitattu 30.5.2012]), (Rosselkhoznadzor 

Murmansk 2012 ([Viitattu 30.5.2012]). 

4.2 Venäjän tulli 

Venäjän valtion tullilaitos on valtion toimivaltainen viranomainen, jonka toiminta 

perustuu Venäjän lainsäädäntöön. Tullilaitoksen tehtäviin lukeutuu mm. tullauk-

sen valvonta ja säätely, toimiminen valuutan valvontaviranomaisena, tullista läpi 

kulkevan liikenteen valvonta, sanitaaris- epidemiologinen valvonta, tulliasiakirjo-

jen tarkistus ja tullirikostutkinta. (Russian customs 2012 [viitattu 6.5.2012] 

Venäjän tullilla on suuri merkitys ulkomaankauppatoiminnassa. Usein Venäjän 

kaupassa tullaus on koettu hankalaksi tekijäksi byrokraattisen toiminnan vuoksi. 

Vienti- ja tuontitullausmääräykset muuttuvat aika ajoin, siksi vaadittavista toi-

menpiteistä ja asiakirjoista tulisi tiedustella siitä tullitoimipaikasta, mistä vientitul-

laus tulee tapahtumaan. Apua tullausongelmiin yritykset voivat saada yksityis-

ten tullihuolitsijoiden tarjoamista palveluista. 
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Vientierän tullaukseen tarvitaan useita asiakirjoja, joista tärkeimpiä ovat rahtikir-

ja, pakkauslista, kauppaa koskeva passi (vientitoimituksissa tulli vaati kauppaa 

koskevan passin, jonka laatii sekä vahvistaa pankki), kauppalasku, sertifikaatit 

(mm. eläinlääkärintodistus), kauppasopimus sekä tulliselvitettävien tavaroiden 

arvoselvitys. Tulliselvitettävien tavaroiden arvon tulee olla markkinahintojen mu-

kainen (Honkanen 2011, 140). Vientitullausilmoitus (ГТД- грузовая таможен-

ная декларация) tehdään venäjäksi ja lomake vastaa Euroopassa käytettävää 

SAD -lomaketta (Suomalais-Venäläinen kauppakamari 2009).  

Lisäksi tullausta varten tulee selvittää tullattavan tavaran TN VED -koodi, joka 

on Venäjän ulkomaankaupassa käytettävä tullinimikekoodi. TN VED -

nimikkeistö muistuttaa EU:n HD -nimikkeistöä, mutta sisältää poikkeamia. Vien-

titavaroista peritään tullinimikekoodin mukainen vientitulli (Suomalais-

Venäläinen kauppakamari 2009).   

TN VED -koodi kaloille sekä kalatuotteille on 03-alkuinen, mutta tullattavan tuot-

teen TN VED -koodi tulee tapauskohtaisesti tarkistuttaa siitä tullista, missä ra-

janylitys tulee vientikaupassa tapahtumaan.  
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5 SUOMEN (EU) MÄÄRÄYKSET ELINTARVIKKEIDEN 

TUONNILLE KOLMANSISTA MAISTA 

5.1 Elintarvikkeiden tuonti kolmansista maista 

Suomen tuontimääräykset on harmonisoitu EU-lainsäädännön kanssa. Täten 

Suomeen tuodut elintarvikkeet voidaan vapaasti viedä poikkeuksia lukuun otta-

matta muihin EU-jäsenmaihin.  

Eläinperäisten elintarvikkeiden kaupallisen tuonnin tuontiehtoja Suomessa  

 alkuperämaa on hyväksytty kyseisten elintarvikkeiden tuontiin Euroopan unionin 

alueelle 

 elintarvike on peräisin EU-komission hyväksymästä tuotantolaitoksesta 

 elintarvikkeiden mukana on EU-lainsäädännön mukainen eläinlääkärintodistus 

 elintarvikkeille suoritetaan maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus 

 tuontia voidaan rajoittaa EU-komission antamalla suojapäätöksellä, jos alkupe-

rämaassa havaitaan eläintauteihin tai elintarvikehygieniaan liittyviä poikkeamia 

ja riskejä 

 

(Maa- ja metsätalousministeriö 2012 [viitattu 1.2.2012]). 

Eläinperäisiä elintarvikkeita ovat eläimistä saatavat elintarvikkeet, esim. kalas-

tustuotteet. Eläinperäisten elintarvikkeiden tuonti EU:n ulkopuolisista maista on 

sallittua tuotteiden täyttäessä elintarvikkeille asetetut vaatimukset. (Evira 2012 

[viitattu 8.3.2012]) 

5.1.1 Eläinlääkärintodistus 

Elintarvikkeiden tuontierien mukana on oltava EU-lainsäädännössä hyväksytty 

virallinen eläinlääkärintodistus. Eläinlääkärintodistus osoittaa tuontierän hygie-

nia- ja laatuvaatimusten mukaisen tason. (Evira 2012 [viitattu 8.3.2012]) 
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5.1.2 Eläinlääkinnällinen rajatarkastus 

Euroopan yhteisön alueelle kolmansista maista saapuvalle elintarvikkeiden 

tuontierälle tulee suorittaa eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Rajatarkastuksesta 

vastaa elintarviketurvallisuusvirasto Eviran valvontaosastoon kuuluva Raja- ja 

luomuvalvontayksikkö. 

Elintarvikkeiden tuonti on sallittu hyväksyttyjen rajatarkastusasemien kautta. 

Suomessa on neljä eläinlääkinnällistä rajantarkastusasemaa: Helsingin satama 

ja lentokenttä, Haminan satama sekä Vaalimaan maantie. Eläinlääkinnällisen 

rajatarkastuksen jälkeen tarkastuksessa hyväksytyt tuontierät voidaan poikke-

uksia lukuun ottamatta toimittaa markkinoille EU-alueelle. ( Evira 2012, [viitattu 

8.3.2012]) 

Eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen tarvitaan maahantuojan ennakkoilmoitus 

eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle. Maahantuoja täyttää yhteisen eläin-

lääkinnällisen tuloasiakirjan, eli CVED-asiakirjan (malliesimerkki liitteessä 1). 

Kaupallisen toimijan tulee tehdä ennakkoilmoitus saapuvasta tuontierästä tulli-

laitoksen TRACES -järjestelmässä täyttämällä ohjelmassa CVED -asiakirjan 

ensimmäinen sivu. TRACES on kehitetty varmentamaan elävien eläinten ja 

eläintuotteiden jäljitettävyyttä ja valvontaa. (Evira 2011 [viitattu 26.4.2012].  

Kaikille elintarvikkeille ei elintarvikeviranomaisten mukaan tarvitse tehdä eläin-

lääkinnällistä rajatarkastusta. Esimerkkinä tällaisista elintarvike-eristä ovat ka-

lasta saatavat näytetoimitukset. (Evira 2012 [viitattu 8.3.2012]) 
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5.1.3 Tuontilupa 

Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista Suomeen tuotaville poikkeuksellisille 

elintarviketuotteille tulee hakea erillinen tuontilupa elintarviketurvallisuusvirasto 

Eviralta. Tuontilupa haetaan seuraaville tuotteille: 

 tutkimusnäytteet 

 diagnostiset näytteet 

 kaupalliset näytteet  

 näyttelyesineet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi näyttelyissä tai taiteellisessa 

toiminnassa 

 

(Evira 2012 [viitattu 8.3.2012]). 

5.1.4 Kalastustuotteiden saalistodistus 

Euroopan unionin toimesta on otettu käyttöön saalistodistusjärjestelmä laitto-

man, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS -kalastus) rajoit-

tamiseksi. LIS -kalastus on merkittävimpiä ihmisen harjoittamia toimia, jotka 

uhkaavat maailman kestäviä kalakantoja.  Koska EU-alue on maailmanlaajui-

sesti merkittävä kalastustuotteiden tuoja, tämä alue on myös merkittävä markki-

na-alue laittomasti pyydetylle kalalle. LIS -rajoituksella pyritään estämään lait-

tomana pidettyä kalastusta sekä takaamaan kalakantojen pysyvyys. (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2010 [viitattu 13.3.2012]) 

LIS -kalastuksen rajoitus koskee kaupallista kalastusta. Rajoituksen alaisia tuot-

teita ovat kolmansista maista tuotavien tullinimikkeiden 03, 1604 ja 1605 -

tuoteryhmien tuotteet. (Suomen tulli 2012) 

LIS -rajoituksen alaisille tuotteille tulee maahantuonnin yhteydessä olla toimival-

taisen viranomaisen myöntämä saalistodistus (malliesimerkki liitteessä 2), joka 

hyväksytetään Suomen toimivaltaisella viranomaisella, Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus (ELY- keskus). (Suomen tulli 2012)  
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5.2 Suomen tulli 

Suomen tulli on osa EU:n tullijärjestelmää ja toimii yhteistyössä kotimaisten se-

kä ulkomaisten viranomaisten kanssa (Suomen tulli 2012 [viitattu 3.5.2012]. 

Tullilaitos toimii ulkomaankaupan ja liikenteen yleisviranomaisena ja laitoksen 

tehtäviin lukeutuu mm. tuonnin ja viennin tulliselvitys, tullivalvonnasta huolehti-

minen, ulkomaankaupan valvonta, kansainvälinen toiminta sekä Euroopan 

unionin tullilainsäädännön toteuttaminen Suomessa (Melin 2011, 33).  

Elintarvikkeiden tuonnin Suomeen kolmansista maista (Euroopan yhteisön ul-

kopuoliset maat) tulee tapahtua eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta. 

Tullille tehdään saapumisilmoitus, jonka jälkeen varsinainen tullaus voidaan 

suorittaa. Tuotteiden tullausilmoitusta ei hyväksytä ilman saapumisilmoituksia. 

Kun kyseessä on helposti pilaantuvat elintarvikkeet (esimerkiksi kalatuotteet), 

tullauksen tulee olla mahdollisimman nopea ja väliaikainen varastointi on laadul-

lisista syistä mahdoton. 

 Tullauksen tekee maahantuoja tai maahantuojan asiamies (huolintaliike). Elin-

tarvikkeiden tullauksessa maahantuojan tulisi rekisteröityä tulliin luottoasiak-

kaaksi, käteisasiakkaalle tuontierän luovutuspäätös myönnetään vasta tullaus-

päätöksen maksamisen jälkeen.  Tuotteiden luovutuspäätös tehdään hyväksy-

tyn eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen jälkeen (Suomen tulli 2012, Tuonti ja 

vientitoiminta, henk.koht. tiedonanto).  

Euroopan yhteisössä tuonnissa on käytössä yhtenäinen tullitariffinimikkeistö, 

Taric -koodisto. Tietokantaa ylläpitää Euroopan komissio. Kalatuotteiden tava-

rakoodi on Taric -tietokannassa 03-alkuinen.  

Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista tuotteista kannetaan arvon-

lisävero sekä kolmansien maiden tulli.  Maahantuonnin yleisin arvonlisävero on 

Suomessa 23 % ja elintarvikkeille arvonlisäveroa kannetaan 13 %. Arvonlisäve-

rokanta Suomessa on esitetty nostettavaksi.  
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Tuontitavaran tullausarvon selvittämiseksi tulee tullissa esittää 

 kauppalasku 

 rahtikustannuksiin liittyvät asiakirjat 

 

(Suomen tulli 2012, Tuonti ja vientitoiminta, henk.koht.tiedonanto). 

Venäjän tullissa rekisteröitynyt maahantuoja tekee EORI- rekisteröitymisen tuot-

teiden tuontia varten ja rekisteröinnistä vastaava viranomainen Suomessa on 

Suomen tulli. Euroopan unionin laajuisen EORI- järjestelmän tarkoituksena on 

taloudellisten toimijoiden rekisteröinti ja tunnistaminen. (Tullihallitus 2010 [viitat-

tu 26.4.2012]) 
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6 TUOTTEEN HINNANMUODOSTUS 

Tuotteen hinnoittelu sekä hinnanmuodostus ovat olennaiset tekijät kaupan-

käynnissä. Tuotteen hinta on kilpailukeino markkinoilla ja hinnoittelun lopullinen 

tavoite on saada tuote houkuttelevaksi asiakkaiden näkökulmasta. Tuotteen 

tulisi olla kilpailukykyinen sekä asiakkaan ostohalukkuutta lisäävä. Asiakkaan 

ostopäätökset eivät ole kuitenkaan ennakoitavissa ja tuotteen hinnoittelua teh-

täessä tulee asettaa tuotteelle selkeä tavoite sekä määrittää asiakaskunta. Mo-

nelle asiakkaalle korkeampi hinta merkitsee laadullisesti parempaa tuotetta ja 

he pääsääntöisesti keskittävät ostoksena korkeamman hinnan omaaviin tuottei-

siin. Myös erityislaatuiset sekä markkinoiden tarjoamista tuotteista poikkeavat 

tuotteet ovat usealle asiakkaalle mielenkiintoa herättäviä. Usein markkinatar-

jonnasta poikkeaville tuotteille tehdään arvoperusteinen hinnoittelu (Kulmala, 

VTT). 

 Tuotteen lopulliseen hintaan tavarantoimittajalta kuluttajalle asti vaikuttavat 

useat tekijät. Kansainvälisessä kaupassa tuotteen alkuperämaa vaikuttaa maa-

hantuojan maksamaan tuotteen tuontimaksuun ja alkuperämaan todistamiselle 

maahantuojan tulee esittää tuotteen alkuperätodistus. Pääsääntöisesti tavaran 

tullausarvoon vaikuttavat kauppahinta, myyjän ja ostajan keskinäinen riippuvuus 

sekä toimitusehdot. Hinnanmuodostukseen vaikuttavat lisäksi mahdolliset tul-

lauspalkkiot sekä kuljetuskustannukset. Kuljetuskustannukset ovat yleensä riip-

puvia tuotteen painosta ja tilavuudesta. Lisäksi tuotteen maantieteellinen kulje-

tus sekä kuljetusmuoto vaikuttavat kuljetuskustannuksiin suoranaisesti. Esimer-

kiksi kalatuotteiden kuljetuksessa huomioidaan muiden kustannusten ohella 

thermokuljetuksesta syntyvät kustannukset. (Lehto, Salmi 2008, 71–76), (Kul-

mala, VTT).  
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Taulukossa 1 esitetty esimerkki hinnanmuodostuksesta on laskettu vakuumipa-

katulle, savustetulle kalanjalostustuotteelle, joka kuljetetaan Murmanskista Hel-

sinkiin ehdoin DDP -toimitettuna ja tullattuna. Tuotteen hinnanmuodos-

tusesimerkki on suuntaa antava ja annetut arvot poikkeavat hieman todellisista 

kuljetuskustannuksista. Tuotteen, tuotekoon ja pakkauksen muuttuessa myös 

hinnanmuodostus vastaavasti muuttuu. 

Taulukko 1. Esimerkki tuotteen hinnanmuodostuksesta 

Vakuumipakattu savustettu lohipala 

250g kotelossa 

 

Kotelon tullausarvo Venäjä (€) 3,921 

Kolmansien maiden tulli, 13 % (€) 0,510 

Kotimaan rahti (€) 0,028 

Kotelon arvo ehdoin DDP Helsinki 4,459 

Yhteensä € (ALV 0 %) 4,459 

 

Tuotteelle muodostuvasta hinnasta voidaan vetää johtopäätös, että kyseessä 

on korkeahintainen tuote. Kalan lähtöhinta on arvoperusteinen, sillä kyseessä 

on villilohesta tuotettu elintarvike, jonka saatavuus on rajallista.  Tuotteen laa-

dukkuus sekä rajoitettu saatavuus tuovat tuotteelle lisää arvoa, mikä vaikuttaa 

tuotteen hinnoitteluun.  

Tuotteen hinnanmuodostuksen lopullinen tavoite on asiakkaan ostomieltymys 

sekä ostovalmius. Lisäksi tuotteen hinta-laatusuhde tulee olla tasapainoinen. 

Tuotteen oikeassa hinnoittelussa tärkeänä voi pitää asiakkaiden ostomieltymys-

ten tuntemista sekä tuotekustannusten tuntemista. (Kulmala, VTT) 
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7 YHTEENVETO 

Venäjän elintarvikemarkkinat ovat vahvassa nousussa ja tarjoavat monelle ul-

komaiselle yritykselle strategisten sijoituksen kohteita. Vienti Venäjältä tulee 

kasvattamaan volyymejaan lähivuosina, etenkin WTO:n jäsenyyden myötä. Pri-

vate label -markkinat ovat nopeasti kehittyviä ja niiden osuuden elintarvikekau-

passa voidaan arvioida kasvavan. Vaikkakin valtaosa Suomen ja Venäjän elin-

tarvikekaupasta on vientiä Venäjälle, tuontia Suomeen pidetään mahdollisena ja 

ajankohtaisena. Ulkomaiset elintarvikkeet tuovat mahdollisuuden tuotteiden kil-

pailuttamisesta sekä vaihtelua kaupan hyllyllä suomalaisille kuluttajille. Etenkin 

private label -tuotteet ovat vaihtoehtona tuotteiden valmistamiselle sekä tuonnil-

le ulkomailta Suomeen. Venäläisten tavarantoimittajien lisääminen suomalaisille 

kauppaketjuille tulee olemaan esillä, mikä samalla vahvistaisi suomalaisketjujen 

osaamista sekä asemaa Venäjän markkinoilla.  

Suomalaisten yrityksien halukkuutta kaupankäynnille estää yleensä riittämätön 

tieto Venäjän markkinoista, liikekulttuurista sekä tarvittavan osaamisen puute.  

Esteenä on usein myös luotettava liikekumppanin puute sekä kyvyttömyys sen 

löytämiselle. Liiketoiminnalle arvioidaan yleensä suurempaa riskiä mitä se todel-

lisuudessa voisi olla. Venäjänkaupassa on suomalaisten yrityksien keskuudes-

sa koettu ehkä eniten hankaluuksia. Syynä ovat vahvasti eroavat liiketoiminta-

kulttuurit. Venäjän kaupankäynnistä ei pidäkään odottaa samoja käytäntöjä kuin 

kaupankäynnissä EU-maiden välillä.  Toisaalta Venäjän nopea länsimaistumi-

nen sekä yrityksien halukkuus ulkomaisen liiketoiminnan aloittamiselle tarjoavat 

tällä hetkellä parempia lähtökohtia kuin uskotaankaan. Viranomaisten byro-

kraattinen toiminta koetaan myös hankalaksi, mutta kulttuuri- ja tapaerot on aina 

otettava huomioon liiketoiminnan aloittaessa. Vieraat sekä omasta kulttuuris-

taan poikkeavat asiat koetaan usein negatiivisiksi, mutta ennakkoluulottomuus 

sekä avoimuus ovat kansainvälistyvälle liiketoiminnalle välttämättömyys. Venä-

jänkaupan lisääntyminen on tulevaisuudessa myös välttämätön tosiasia Suo-

men vienti- ja tuontikaupan kehittämiseksi. 
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Opinnäytetyön käytännönläheinen elintarvikevientiketju kuvaa haasteellisuutta 

Venäjän elintarvikeviennissä EU-maihin. Haasteellisuutta tuo monien määräyk-

sien sekä velvoitteiden täytäntöönpano. Yrityksille on kuitenkin tarjolla apua vel-

voitteiden sekä määräysten selvityksessä, mm. sertifiointiyrityksiltä, tullihuolitsi-

joilta sekä Venäjän kaupan konsultointiyrityksiltä.  Opinnäytetyön lähtökohtana 

oli kuvata tavanomaista haasteellisempi vientiprosessi, joka esimerkiksi ei- 

eläinperäisten elintarvikkeiden kohdalla on yksinkertaisempi. Vientiprosessin 

lähtökohta on kaikille elintarvikkeille kuitenkin pääosin sama. Selkeän vientipro-

sessin kuvauksen tavoitteena oli avartaa Venäjän elintarvikevientikauppaa sekä 

edistää mahdollista kansainvälistä elintarvikekauppaa tulevaisuudessa. Työn 

käytännönläheisyyttä on pyritty lisäämään tällä hetkellä käytössä olevien doku-

menttipohjien avulla. 

Työn aikana tehtiin vierailu Murmanskin kalanjalostustehtaaseen sekä eläinlää-

kinnälliseen laboratorioon sekä järjestettiin tapaaminen Moskovassa elintarvi-

keyrittäjä Sergey Yashonkovin kanssa. Vierailujen aikana on läpikäyty kyseistä 

työtä, vientiprosessin kuvausta ja käytännön toimenpiteitä. Käydyissä keskuste-

luissa todettiin vientiprosessikuvauksen vastaavan nykyisellään noudatettavia 

käytäntöjä ja lainsäädännön määräyksiä. Tulevaisuudessa elintarvikevienti-

kauppaa Venäjältä Suomeen pidetään mahdollisena ja se voi kehittyä merkittä-

väksi molempien maiden kannalta.  
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Eläinlääkärin asiakirja 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР      

______________________________ 

 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

                                                                      Форма № 2  

Выдаётся на пищевые продукты и  продоволь-
ственное сырьё животного происхождения 

 

  ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
№  

 

                                   от   "__" _______________ 20__ г. 

 

Я, нижеподписавшийся, государственный   ветеринарный   врач,   выдал  настоящее ветеринарное 

свидетельство 

_____________________________________________________________________________________

_________________ 
(кому - наименование юридического лица или ф.и.о. физического лица) 

в том, что 

_____________________________________________________________________________________

________ 
(наименование продукции) 

_____________________________________________________________________________________

_________________ 

 

в количестве _____________________________  _____________________________   

______________________________    
                                         (мест, штук, кг)                                    (упаковка)                                                  (маркировка) 

выработанная 

_____________________________________________________________________________________

____ 
(наименование предприятия, ф.и.о. владельца, адрес) 

_____________________________________________________________________________________

_________________ 
(дата выработки) 

подвергнута ветеринарно - санитарной экспертизе в  полном объеме / 

изготовлена   из   сырья,   прошедшего   ветеринарно  - санитарную экспертизу (ненужное зачерк-

нуть) 

и признана годной для: 

_________________________________________________________________________________ 
(реализации без ограничений, с ограничением - указать причины 

_____________________________________________________________________________________

_________________ 
(или переработки согласно правилам ветсанэкспертизы) 

выходит из 

_____________________________________________________________________________________

______ 

                                                                    (адрес и местонахождение продукции) 

и направляется 

_____________________________________________________________________________________

___ 
(вид транспорта, маршрут следования, условия перевозки) 
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в _________________________________________ по 

________________________________________________________ 
              (наименование и адрес получателя)                               (наименование, № и дата выдачи товаротранспортного доку-

мента) 

                 

Продукция подвергнута  дополнительным   лабораторным исследованиям  

_____________________________________  
                                                                                                                                                        (наименование 

_____________________________________________________________________________________

_________________ 
лаборатории, № экспертизы и результаты исследования) 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

___________________________________________________________________________________ 
                                                           (указываются эпизоотическое благополучие местности, дата и номер разрешений 

_____________________________________________________________________________________

_________________ 
вышестоящего госветинспектора на вывоз продукции за пределы территории, 

_____________________________________________________________________________________

_________________ 
перечисляются № № клейм и др.) 

Транспортное средство очищено и продезинфицировано. 

Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке,  в пути следования   и  передается  гру-

зополучателю.  Отметки органов госветнадзора об осмотре при погрузке, выгрузке и в пути следо-

вания делаются на обороте. 

Копии  свидетельства недействительны.   

          

 

М. П. 

 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ветврача) 

_______________________________________ 

(должность) 

________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

Оборотная сторона ветеринарного свидетельства, форма № 2 

 

 

Отметки о ветеринарно-санитарном осмотре при погрузке, 

в пути следования и на месте назначения 

 

 

 

 
Дата и наименование 

пункта, где проводил-
ся 

ветеринарный осмотр 

(изъятие)  
(П - погрузка, 

Т- транзит, 

В – выгрузка) 

 

 

Осмотрено 

продуктов, 

живсырья 

 

Кол-во изъятых продук-

тов, сырья.         в т.ч. 

из-за  

недоброкачественности, 

порчи, и др. 

Кол-во продуктов, 

сырья, 

разрешённых к 

дальнейшему 

следованию 

 

 

 

Подпись ветврача, 

производившего 

осмотр 

и печать 

мест 

(штук) 

вес 
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Мест 

(штук) 

вес Мест 

(штук) 
вес  

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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Alkuperätodistusmalli  
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Vientiprosessin yleiskaavio 
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Kalatuotteiden vientiprosessin mallikuvaus 

 


