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TIIVISTELMÄ 
 
Useisiin kansainvälisiin projekteihin oppimateriaalia tuottanut Tulossilta Oy on kiinnostunut hyödyntämään 
osaamistaan myös potentiaalisiksi katsomillaan Venäjän markkinoilla. Ennen toiminnan käynnistämistä on kui-
tenkin tarpeen määritellä sen perusstrategia: muokataanko jo olemassa olevaan materiaalia vientiin, hyödynne-
täänkö sitä yhteistyössä venäläisen partnerin kanssa vai tuotetaanko uutta, Venäjälle suunnattua materiaalia 
uuden projektin puitteissa. Yrityksen henkilökunnalle Venäjä sekä sen kieli ja kulttuuri ovat vieraita, joten hei-
dän käyttöönsä tarvitaan lisää tietoa uudesta toimintaympäristöstä. 
 
Työn tavoitteena on kerätä tietopaketti Venäjästä keskittyen Pietariin, jossa yrityksellä on kontakteja jo ennes-
tään, ja jota kaavaillaan myös tulevan toiminnan kohdealueeksi.. Lisäksi valmistellaan kyselytutkimus venäläi-
selle koekäyttäjäryhmälle koskien kahta Tulossillan tuotetta, jotka edustavat yrityksen vahvimpia osaamisaluei-
ta: naisille suunnattua yrittäjyyskoulutusta sekä tietotekniikan käyttöön tutustuttavaa materiaalia. Aluetta kos-
kevan kirjallisuuden, artikkelien ja Internet-lähteiden lisäksi työn toteuttamista tukevat venäjän kielen yliopisto-
opinnot sekä maassa asumisen myötä syventynyt kulttuurintuntemus. Tiedonkeruussa pyritään painottamaan 
niitä osa-alueita, jotka ovat olennaisia toimeksiantajayrityksen erityisosaamisen hyödyntämiselle. Tuotteiden 
testauksen yhteydessä käytettäväksi laaditaan venäjänkielinen palautelomake, jolla kerätään käyttäjien arvioita 
tuotteista sekä niiden soveltuvuudesta Venäjän markkinoille. 
 
Työn valmistuttua Tulossillalla on käytössään sen näkökulmasta valikoiden laadittu opas Venäjään ja sen liike-
toimintakulttuuriin. Tietopaketti valmistaa osaltaan Tulossillan henkilökuntaa toimimaan uudessa liiketoimin-
taympäristössä, mutta ennen kaikkea tarjoaa työkaluja strategian määrittelyn tueksi.  Tulossillan toteutettua 
tämän työn puitteissa valmistellun tuotteiden testauksen venäläisillä koekäyttäjillä saadaan lisäksi ensi käden 
kommentteja tuotteista potentiaalisilta asiakkailta, sekä loppukäyttäjiltä että välittäjätahoilta. Kootun taustatie-
don sekä kyselylomakkeella saadun palautteen perusteella voidaan arvioida, kuinka käyttökelpoista aiemmin 
tuotettu materiaali olisi Venäjän markkinoilla, mitkä osa-alueet olisivat suurimman muokkauksen tarpeessa ja 
kuinka kiinnostavina Tulossillan tuotteet nähdään paitsi opiskelijoiden, myös kouluttajien näkökulmasta.  Yh-
distettynä työn puitteissa koottuun markkinatietoon kyselyn tulokset auttavat määrittelemään suunnan Tulossil-
lan toiminnalle Venäjällä. 
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Johdanto 

Työn tausta, tarkoitus ja tavoite 
Hankittuaan runsaasti kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä EU:n 
rahoittamien yhteistyöprojektin projektien myötä Tulossilta Oy on 
kiinnostunut tähyämään seuraavaksi Venäjän markkinoille. Toimitus-
johtaja Päivi Siltasen mielestä tilanne näyttää lupaavalta: kysyntää Tu-
lossillan koulutustuotteiden kaltaiselle materiaalille ja osaamiselle 
vaikuttaisi nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa olevan, samalla kun 
palvelujen tarjonta on suhteellisen vähäistä. Aiempia kokemuksia Ve-
näjä-yhteistyöstäkin on: 1990-luvun lopulla yrityksessä työskenteli 
venäjäntaitoinen henkilö, joka herätteli kontakteja Pietariin ja Ka-
liningradiin. Tempus-rahoituksella tehtiin esitutkimuksia yhteistyö-
mahdollisuuksista, mikä ei venäläisten partnerien talousvaikeuksista 
johtuen poikinut varsinaista projektia, mutta herätti ajattelemaan 
markkinoiden mahdollisuuksia. Lisäksi EU-projektien myötä on tör-
mätty venäjänkielisen materiaalin tarpeeseen esimerkiksi Baltian 
markkinoilla, joten markkina-alue voisi tulevaisuudessa olla jopa itse 
Venäjää laajempi. (Siltanen 19.4.2006, haastattelu.)  
 
Ennen toiminnan käynnistämistä on kuitenkin tarpeen määritellä 
markkinoille menon strategia ja tavoitteet pääpiirteissään. Venäjälle 
Tulossilta tulisi viemään osaamisensa ydinaluetta, naisille suunnattua 
yrittäjyysvalmennusta ja työmarkkinoilta syrjäytymistä ehkäisevää 
koulutusta. Näiden tuotteiden ja palveluiden levittämiseen Venäjän 
markkinoille on useita mahdollisia vaihtoehtoja:  

1. Aiemmissa EU-projekteissa tuotettua koulutusmateriaalia voi-
daan käännettynä ja lokalisoituna markkinoida Venäjälle, 

2. Tulossilta voi yhteistyössä venäläisen partnerin kanssa järjes-
tää koulutusta, jossa hyödynnetään aiemmin tuotettua materi-
aalia tai 

3. Tulossilta voi olla asiantuntijapartnerina kansainvälisessä pro-
jektissa, jossa tuotetaan uutta koulutusmateriaalia Venäjän 
markkinoiden tarpeisiin.  

 
Tämän työn tarkoituksena on valmistella kysely selvittämään, mihin 
näistä mahdollisuuksista Tulossillan kannattaisi Venäjä-
suunnitelmissaan panostaa, ja kuinka haasteellista toiminnan laajen-
taminen Venäjälle tulisi ylipäätään olemaan. Tutkimusaihetta pyritään 
konkretisoimaan valitsemalla tarkasteluun valmiit esimerkkituotteet, 
jotka aihepiiriltään ja toteutustavaltaan edustavat Tulossillan ydin-
osaamista ja tyypillisiä toimintatapoja.  
 
Suunnittelun pohjaksi tarvitaan perustiedot sekä markkinoista että va-
lituista tuotteista, ja tämän työn pohjalta järjestettävällä kyselyllä kerä-
tään lisäksi käyttäjien kommentteja valmiista oppimateriaalikokonai-
suuksista venäläisiltä koekäyttäjiltä.  Näiden tietojen pohjalta voidaan 
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kyselyn toteuduttua arvioida paitsi eri vaihtoehtojen vaatimaa panos-
tusta, myös niiden soveltuvuutta toimintaan Venäjällä sekä yhteenso-
pivuutta Tulossillan osaamisen ja käytäntöjen kanssa.  
 
Palautekyselyn valmistelun ohella työn tavoitteena on koota tietopa-
ketti Venäjästä ja venäläisen kulttuurin erityispiirteistä Tulossillan 
henkilökunnan käyttöön. Tässä työssä kulttuuritietous on sisällytetty 
markkinatieto-osuuteen käytettäväksi osaltaan toimintasuunnitelman 
taustatietona, mutta tulevaisuudessa osio on helppo erottaa muusta 
materiaalista Venäjä-yhteistyöhön osallistuvien tutustuttavaksi.  

Työn rakenne 
Työ jakaantuu kahteen toisiaan tukevaan osaan: kirjallisista lähteistä 
koottuun taustatietoon ja kyselyn valmisteluun. 
 
Taustatietoihin sisältyvät perustiedot Tulossillan työtavoista, projekti-
työstä ja EU-rahoituksesta sekä nykyisille EU:n sisäisille että mahdol-
lisille Venäjä-projekteille. Kohdemarkkinat -osion tarkoituksena on 
selvittää, millaisille markkinoille Tulossilta on menossa, hankkimalla 
perustiedot paitsi maantieteestä, taloudesta ja tietoliikenteen tasosta, 
myös kulttuurista ja tavoista. Varsinaista markkinakartoitusta, joka si-
sältäisi yksityiskohtaiset tiedot potentiaalisista asiakkaista ja kilpailuti-
lanteesta, ei tämän työn puitteissa vielä tehdä, vaan tiedonhankinta 
aloitetaan tarvittaessa toimintamuodon selkiydyttyä. Sen sijaan paino-
tetaan venäläisen liiketoimintakulttuurin erityispiirteitä ja niihin va-
rautumista. Tulossillan erityisosaamiseen kuuluu yrittäjyysvalmennus 
etenkin naisille suunnattuna, ja tämä on myös työssä käsiteltävien 
tuotteiden aiheena, joten tietoa hankitaan erityisesti naisyrittäjyydestä 
Venäjällä. 
 
Tarjottavia tuotteita ja palveluita pyritään tarkastelemaan kriittisesti ja 
kartoittamaan niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Erityisesti kiinnite-
tään huomiota siihen, missä määrin tuotetta jouduttaisin muokkaa-
maan Venäjän markkinoiden tarpeita ja odotuksia vastaaviksi. Samalla 
kartoitetaan markkinoilla jo olevien vastaavien tuotteiden hintatasoa 
sekä tarvittavan muokkauksen aiheuttamia kustannuksia. Markkinoin-
tia ja jakelua koskevia kysymyksiä tullaan selvittämään kattavammin 
vasta toimintamuodon selvittyä tämän työn valmistutumisen myötä. 
(Venäjän liiketoiminnan perusopas 2005: 119–122.) 
 
Tämän lisäksi valmistellaan kysely, jolla voidaan kerätä kommentteja 
kahdesta valmiista oppimateriaalikokonaisuudesta venäläiseltä koe-
käyttäjäryhmältä. Niiden perusteella pystytään arvioimaan tarkemmin 
olemassa olevien tuotteiden muokkaustarvetta sekä sitä, kuinka paljon 
Tulossillan tapoja tuottaa materiaalia tulisi muuttaa kohdemarkkinoi-
den vaihtuessa EU:sta Venäjälle. Kerättyjen kommenttien ja taustatie-
don perusteella arvioidaan tehtävänannossa esitettyjä tapoja Venäjän 
markkinoille menemiseksi ja pyritään löytämään vaihtoehto, joka olisi 
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toimiva juuri kyseisillä markkinoilla, mutta sopisi samalla hyvin osak-
si Tulossillan toimintaa. 

Toimeksiantajayritys ja sen työtavat 

Tulossilta Oy 
Tulossilta Oy on vuodesta 1990 lähtien toiminut tamperelainen per-
heyritys, jossa työskentelee 5-10 työntekijää ja työharjoittelijaa. Tu-
lossillan vahvoja osaamisalueita ovat koulutusmenetelmien, -
materiaalien ja -ohjelmien kehittäminen sekä mentorointi ja koulutta-
minen. Tulossilta Oy:n tavoitteena on tehostaa asiakasorganisaatioi-
densa nykyistä osaamista sekä auttaa niitä parantamaan tulostaan 
hankkimalla markkina-asemaa ylläpitävää ja laajentavaa lisäosaamis-
ta. Lisäksi Tulossilta tuottaa etenkin naisille ja erityisryhmille suun-
nattua oppimateriaalia, jota ei kuitenkaan markkinoida suoraan loppu-
käyttäjille, vaan koulutusta tarjoaville välittäjätahoille. Siksi Tulossilta 
Oy:n asiakkaista suurin osa on erilaisia yrityksiä, oppilaitoksia tai 
muita koulutusorganisaatioita. Tulossilta Oy:n tuottaman koulutusma-
teriaalin pääasiallista kohderyhmää taas ovat naiset ja yrittäjät. 
 
Tulossilta Oy:ssä työskennellään pääosin hyvin projektiluonteisesti ja 
ollaan jatkuvasti mukana useissa kansainvälisissä projekteissa, joissa 
yrityksen tehtävänä on kehittää osia koulutuksen sisällöistä sekä hoi-
taa koulutusmateriaalien tekninen toteutus. Viimeisen vuosikymme-
nen aikana Tulossillan toiminta on voimakkaasti kansainvälistynyt ja 
nykyään vain 10–15 % työstä tapahtuu puhtaasti Suomen markkinoil-
la. Tulossilta Oy:llä on monia yhteistyökumppaneita ympäri Euroop-
paa ja yritys on osallistunut kymmeniin EU-rahoitteisiin projekteihin, 
pääosin Leonardo Da Vinci -ohjelman puitteissa. (Liite 1) 
 
Tulossilta Oy:n ajankohtaisin tuote on asiantuntijuus ja siihen sisälty-
vät ohjaus ja neuvonta, projektiosaaminen ja e-opetus. Tulevaisuudes-
sa yritys tulee suuntaamaan yhä enemmän e-oppimistuotteisiin, -
palveluihin ja -kehitystoimintaan. Aikaisemmin kurssittamalla toteute-
tussa koulutuksessa oli ongelmana ajan puute ja resurssien rajallisuus, 
jotka rajoittivat järjestettävien kurssien lukumäärää. E-oppimisessa tä-
tä ongelmaa ei ole ja siksi Tulossilta Oy haluaa panostaa sähköiseen 
oppimiseen yhä enemmän. Myös kysynnän uskotaan kasvavan asiak-
kaiden tietoisuuden lisääntymisen myötä. E-oppimispaketteja, joissa 
on esimerkiksi CD-ROM ja käsikirja, voidaan siksi pitää tulevaisuu-
den tuotteena, samoin kuin Internetiä hyödyntäviä etäoppimismateri-
aaleja. Aikaisempien opetusmateriaalien päivitys ja osittainen muut-
taminen e-oppimateriaaliksi pidentää myös vanhempien tuotteiden 
elinkaarta. (Siltanen 19.4.2006, haastattelu.) 

Projektimuotoinen työskentely 
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Tulossillassa lähes kaikki työ tehdään projektiluonteisesti, ja tätä toi-
mintatapaa haluttaisiin soveltaa myös Venäjän markkinoille mennes-
sä. Projektit soveltuvat innovatiivisena, tuottavana ja helposti hallitta-
vana työtapana erinomaisesti etenkin kehitystyöhön, jota Tulossillan 
toiminta ennen kaikkea on (Rissanen 2002: 23-24). Projektille tunnus-
omaista on yksi, tarkkaan määritelty päämäärä, jota varten luodaan 
määräaikainen organisaatio ja johon pyritään ennakkoon budjetoitujen 
resurssien (raha, työvoima, aika jne.) puitteissa (Karlsson & Marttala 
2001: 11-12, Anttonen 2003: 233). Suurin osa Tulossillan projekteista 
on EU-rahoitteisia, joten jatkossa aihetta käsitellään ennen kaikkea 
EU-projektien näkökulmasta. 

EU-projektit 
EU- rahoitteisessa projektissa aikaa käytetään itse projektityön lisäksi 
myös projektien ideointiin, suunnitteluun ja hakemusten tekemiseen, 
raportointiin ja jälkitoimiin. Projektissa käytettäviä resursseja ovat 
paitsi rahoittajatahon sekä partnerien taloudellinen panos, myös henki-
löstön osaaminen, käytetty välineistö ja alihankkijoilta ostettu työ-
panos. (Saarinen, Vuorinen & Virtanen 2002: 4.) EU-projekteissa 
partnerit ovat maantieteellisesti erillään, taloudelliset ja henkilöstö-
resurssit ovat rajalliset ja projektissa työskentely usein ”sivutoimista”, 
joten erityisen paljon huomiota on kiinnitettävä ajankäytön ja byrokra-
tian hallintaan sekä vastuiden selkeään jakamiseen (Bienzle ym. 2001: 
4). 
 
Projektien tuloksista hyötyvät niihin osallistuvat sekä yksilöt jotka 
solmivat uusia kontakteja, oppivat uusia toimintatapoja ja saavat ko-
kemusta että instituutiot, jotka saavat uusia tuotteita, asiakkaita ja toi-
mintatapoja. Suurin hyöty tulisi kuitenkin tulla projektituotteiden lop-
pukäyttäjille, koska projektin tavoitteena on alun perin ollut hyödyttää 
juuri heitä ja parantaa heidän tilannettaan. (Bienzle ym. 2001: 37.)    
 
EU on määritellyt tavoitteikseen mm. työllisyyden parantamisen, eu-
rooppalaisten yritysten kilpailukyvyn nostamisen ja tasa-arvoisuuden 
edistämisen. Näihin tavoitteisiin pyritään paitsi yhtenäistämällä lain-
säädäntöä, myös rahoittamalla niitä tukevia projekteja. EU-
rahoituksen osuus projektibudjetista vaihtelee yleensä 25 prosentista 
50 prosenttiin, mutta voi erityistapauksissa kattaa jopa koko budjetin. 
Rahoitusta ei kuitenkaan ole tarkoitus saada helposti, vaan EU-
ohjelmiin osallistuminen edellyttää aina hakijan omaa taloudellista ja 
työpanosta. Hyvässä EU-projektissa on partnereita vähintään kolmesta 
maasta sekä edustajia paitsi julkiselta ja yksityiseltä sektorilta, myös 
kansalaisjärjestöistä.  Projektisuunnitelman on noudatettava kyseisen 
rahoitusohjelman vaatimuksia ja sen laatimisesta ja toteuttamisesta on 
huolehdittava yhteistyössä. Tärkeää on myös projektin innovatiivisuus 
ja käytännönläheisyys sekä tulosten sovellettavuus muihin EU-maihin. 
Projekteihin osallistumiseen kannustaa mahdollisuus luoda verkostoja 
sekä kartuttaa kokemuksia ja osaamista. Yksi projektitoiminnan pää-
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tarkoituksista onkin toimivien käytäntöjen ja yhteistyöverkostojen le-
vittäminen EU-maiden välillä. (Mikola & Sinisalo 1996: 20-21.) 

Leonardo da Vinci –ohjelma  
Suurin osa Tulossillan tähänastisista projekteista on saanut rahoituk-
sensa Leonardo da Vinci – ohjelman kautta. Ohjelman taustalla on tar-
ve parantaa eurooppalaisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla sekä 
turvata taitavan työvoiman saanti teknologian kehittyessä ja kansain-
välisen kilpailun kiristyessä.  Ohjelman projektit perustuvat ammatilli-
seen koulutuksen parissa toimivien organisaatioiden (julkiset, yksityi-
set, pk-yritykset jne.) yhteistyöhön ja niiden tavoitteena on lisätä liik-
kuvuutta, edistää innovatiivisuutta sekä parantaa koulutuksen laatua. 
(www.leonardodavinci.fi) 
 
Leonardo da Vinci – projektien tavoitteena on kehittää ammatillista 
koulutusta sekä lisätä yhteistyötä koulutusorganisaatioiden ja työelä-
män välillä. Lisäksi kaikkien partnereiden on todella hyödyttävä pro-
jektiin osallistumisesta ja projektin on oltava innovatiivinen eli luota-
va jotain uutta. Tulokset ja tuotteet ovat olennainen osa Leonardo-
projekteja ja niiden odotetaan tarjoavaan käytännön työkaluja koulu-
tuksen arkipäivään. (Saarinen, Vuorinen, & Virtanen 2002: 4-5.) 
Vaikka konkreettiset tuotteet, kuten mallit, kurssit, käsikirjat, moduu-
lit, kouluttajakoulutukset, raportit ja Internetsivut ovatkin tärkeitä, 
projekteista hyödytään myös osaamisen jakamisen ja yhteistyöverkos-
tojen kehittymisen muodossa (Feijen & Reubsaet 2003: 8). Tavoittee-
na on, että tuotoksille on todella käyttöä osallistuvien organisaatioiden 
toiminnassa ja että projektissa syntyneet ideat saadaan kohderyhmien 
käyttöön valmiina tuotteina (Feijen & Reubsaet 2003: 11-12). Par-
haimmillaan projektituote on kohdemarkkinoiden tarpeita vastaava, 
helposti levitettävä kokonaisuus (Paananen, Tuominen & Virtanen 
2005: 42-45). 

EU-rahoitus Venäjä-projekteihin 
 
EU-rahoitus Venäjälle suuntautuviin yhteistyöprojekteihin on tällä 
hetkellä saatavilla muun muassa TACIS- ja Interreg-ohjelmien kautta. 
Meneillään oleva rahoituskausi kuitenkin päättyy vuoden 2006 lop-
puun eikä jatkosta ole toistaiseksi tehty sitovia päätöksiä. Ohjelmien 
voi olettaa jatkuvan pääperiaatteiltaan samanlaisina, mutta koska käy-
täntöihin on todennäköisesti tiedossa muutoksia, käsitellään ohjelmia 
vain pääpiirteissään. 

TACIS 
EU:n Ulkosuhteiden pääosaston rahoittama Tacis on Venäjälle, IVY -
maihin ja Mongoliaan suunnattu ulkoapuohjelma, jonka tavoitteena on 
edistää markkinatalouteen siirtymistä sekä demokratian lujittamista 
kyseisillä alueilla. Tacis -rahoituksella tarjotaan teknistä apua kump-

http://www.leonardo.fi/
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panivaltioiden hallinto- ja elinkeinoelämän rakentamiseksi kestävälle 
pohjalle. Ohjelman puitteissa siirretään asiantuntemusta ja osaamista 
virallisen, järjestetyn koulutuksen muodossa, asiantuntijavaihdolla se-
kä Euroopan unionin järjestöjen ja kumppanijärjestöjen yhteistyön 
avulla ja ystävyysjärjestösuhteita luomalla. Ohjelmaan voivat osallis-
tua Tacis -kumppanivaltioiden yksityinen ja julkinen sektori, korkea-
kouluasteen oppilaitokset ja valtiosta riippumattomat järjestöt. Projek-
tia koordinoivan tahon on oltava EU:sta tai liittymistä valmistelevasta 
maasta. 
 
Tacis – ohjelmat jaetaan maakohtaisiin kansallisiin ohjelmiin, alueelli-
siin ohjelmiin sekä pienhankeohjelmiin. Ohjelmien tavoitteena voi ol-
la institutionaalinen, oikeudellinen ja hallinnollinen uudistus (ml. ope-
tuksen, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan kehittäminen), yksityis-
sektori ja taloudellinen kehitys (ml. yrittäjyyden ja pienyritysten tu-
keminen) tai yhteiskunnallisten muutosten seurausten vaatimat toi-
menpiteet (ml. työvoimapalvelujen, kuten uudelleenkoulutuksen ke-
hittäminen). Tacis -rahoitusta suositellaan yhdistettäväksi Interreg – 
rahoitukseen. (Tarssanen 2002: 5-7.)  
 

INTERREG III (2000-2006) 
Euroopan laajuista yhteistyötä koskeva yhteisöaloiteohjelma Interre-
gia rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta. Ohjelman tavoitteena 
on rajat ylittävän yhteistyön kehittäminen, EU:n sisä- ja ulkorajoilla 
sijaitsevien eristyneiden alueiden tukeminen sekä alueiden ja valtioi-
den välisen yhteistyön edistäminen. 
  
Ohjelma periaatteiden mukaisesti yhteistyöhön pyrkivät alueet esittä-
vät komissiolle yhteisöaloiteohjelman, jossa määritellään niiden yh-
teinen kehitysstrategia ja osoitetaan suunniteltujen tukitoimien tuoma 
lisäarvo. Projektikumppaneina ovat kansalliset, alue- ja paikallisviran-
omaiset sekä talouselämän osapuolet ja työmarkkinaosapuolet. (Tars-
sanen 2002: 16-20.) 

Ohjelmalohkot 

Interreg IIIA: Rajat ylittävä yhteistyö 
Naapurialueiden rajat ylittävällä yhteistyön tavoitteena on luoda rajo-
jen yli toimivia taloudellisia ja sosiaalisia keskuksia sekä yhteisiä 
aluekehitysstrategioita. Lohkon projekteilla pyritään mm. kehittämään 
yrittäjyyttä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä, matkailua sekä paikallisia 
kehittämis- ja työllisyysaloitteita kehittäminen, edistämään työmark-
kinoiden yhdentämistä ja sosiaalista osallisuutta sekä lisäämään yh-
teistyötä koulutuksessa, teknologisessa kehittämisessä ja viestinnässä.  
 
Interreg IIIB: Valtioiden välinen yhteistyö 
Lohkon projektien tavoitteena on tukea laaja-alaista strategista lähes-
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tymistapaa yhteisiä piirteitä omaavien alueiden kehityksessä, ehkäistä 
kansallisista rajoista johtuvaa alueiden pirstoutumista ja edistää kan-
salliset rajat ylittävää yhteistyötä, joka ei rajoitu pelkästään raja-
alueisiin. Erityisesti painotetaan taloudellista ja muuta yhteistyötä 
EU:n ulkorajoilla sekä vastaavia haasteita kohtaavien alueiden välillä 
(esimerkiksi saaristot). Yhteistyöaloja ovat mm. alueelliset kehittämis-
strategiat, liikennejärjestelmien ja tietoyhteiskunnan kehittäminen, 
ympäristön ja kulttuuriperinnön vaaliminen sekä rajat ylittävää kump-
panuutta tukeva tekninen apu.  (Euroopan unionin portaali.) 
 
 
Interreg IIIC: Alueiden välinen yhteistyö 
Alueiden välisellä yhteistyöllä pyritään parantamaan aluekehitystä ja 
koheesiota koskevia politiikkoja ja välineitä verkottumisen avulla epä-
suotuisilla alueilla tai teollisuuden taantumasta kärsivillä alueilla. Se 
antaa alueille, joiden ei tarvitse olla toistensa lähialueita, mahdollisuu-
den suhteiden solmimiseen, verkottumiseen ja kokemusten vaihtoon, 
mikä edistää EU:n ja kolmansien maiden tasapainoista ja kestävää ke-
hitystä.  Lohkon puitteissa on luotu neljä ilmansuuntien mukaista toi-
minta-aluetta. 
 
Lohkon ensisijaiset toiminta-alat ovat tiedon- ja kokemustenvaihto ai-
empien hankkeiden toteuttamisesta; kaupunkien kehittämistä koskevi-
en menettelytapojen levittäminen; alueiden välinen yhteistyö osaami-
seen ja teknisiin innovaatioihin, tietoyhteiskunnan kehitykseen sekä 
kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä yhteistoiminta 
mm. aluesuunnittelun, ympäristönsuojelun, matkailun, kulttuuriin, 
työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi. (Euroopan unionin portaa-
li.) 
 
 
Tacis ja Interreg ovat kaksi erilaista rahoitusvälinettä, joten sekä Suo-
men että Venäjän alueelle ulottuva hanke edellyttää erillisten hake-
musten esittämistä. etenkin kehitystyössä. (Rissanen 2002: 23-24)  
Tacis on selkeästi suuremman mittakaavan yhteistyöhankkeiden ra-
hoittaja, joten Tulossillan projekteille lähinnä Interreg olisi mahdolli-
nen vaihtoehto. Projekteja hallinnoivat Suomessa usein julkisen sekto-
rin toimijat esimerkiksi maakuntien tasolla, joten Tulossillan kannat-
taa ennen kaikkea hankkia tietoa käynnistettävistä hankkeista. Tällöin 
projektin hakemiseen ja hallinnoimiseen liittyvä byrokratia ei rasittaisi 
pienen yrityksen voimavaroja liikaa. Tätä kautta olisi myös mahdollis-
ta hyödyntää muiden osapuolien kokemusta ja Venäjän tuntemusta. 

Kohdemarkkinat 
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Venäjä lukuina 
Pinta-ala: 17 075 400 km2  
Asukasluku: 143,2 miljoonaa (5/2005 alussa); Pietari 4,67 milj. 
BKT/capita (arvio 2005): käyvin hinnoin 5180 USD; ostovoimakor-
jattuna 10 780 USD  
Inflaatio:12,5 prosenttia (arvio 2005)  
Työttömyys: 7,8 %  
Verotus: ALV 18 %  

Venäjä liiketoimintaympäristönä 

Plussat 
+  Vakaasti kasvava, ylijäämäinen talous  
+  Investointi helpottuu ja lisääntyy. 
+  Yritysten hallinto nykyaikaistuu. 
+ Väestön ostovoima ja tuonti kasvussa. 

Miinukset 
 -  Uudistusten hidastuminen ja keskeneräisyys.  
 -  Riippuvuus raaka-aineiden maailmanhintojen vaihtelusta. 
 -  Lainsäädännön keskeneräisyys, korruptio ja byrokratia. 
 -  Työvoiman kallistuminen ja sitouttamisen vaikeutuminen 
(Finpron maaraportti: Venäjä). 
 
Venäjän markkinoiden ongelmana ovat viime vuosina edelleen olleet 
paitsi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeinen epävakaus, myös huonosti 
suunnitellut ja kesken jääneet uudistukset. Jatkuva muutos on osaltaan 
pitänyt myös liiketoimintaympäristön pitkään epävakaana ja epävar-
mana. Venäläinen liike-elämä painii yhä sekä korruption, rikollisuu-
den ja byrokratian että kypsymättömän lainsäädännön ja riittämättö-
män omaisuuden suojan kanssa. Nykyään itänaapurissamme on kui-
tenkin vakaa poliittinen järjestelmä ja kansantalous, jossa sekä elinta-
so että kulutus ovat kiitettävässä kasvuvauhdissa. Ilahduttavaan on 
myös teollisuussektorin virkistyminen, pääomasijoitusten kasvu ja yri-
tystoiminnan kehittyminen. Läntiset markkinoinnin, rahoituksen, mai-
nonnan jne. käsitteet alkavatkin olla relevantteja myös Venäjällä. 
(Zashev 2004: 3-10.) 
 
Venäjällä on vähitellen tapahtumassa siirtyminen teollisuusyhteiskun-
nasta palveluyhteiskunnaksi. Neuvostoliitossa palvelualojen kehittä-
minen jäi lapsipuolen asemaan, minkä seurauksena Venäjän talouden 
pääpaino on edelleen raskaassa teollisuudessa ja raaka-
ainetuotannossa. Myös neuvostoaikana syntynyt työkulttuuri aiheuttaa 
ongelmia etenkin perinteisissä suuryrityksissä ja yksi Venäjän talou-
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den suurista ongelmista on muita teollisuusmaita alhaisempi työn tuot-
tavuus. (Medvedev 2000: 39.) 

Työmarkkinat 
1990-luvun nopeiden muutosten ja neuvostotalouden rakenteiden ro-
mahtamisen jäljiltä Venäjä kamppailee edelleen rakenteellisen työttö-
myyden kanssa. Ongelmat ovat suuria sekä alueellisella tasolla suur-
ten työnantajien lakkautettua toimintansa että työvoiman osaamisen 
suhteen: moni neuvostoaikana koulutuksensa ja työkokemuksensa 
hankkinut on saanut huomata, ettei näitä taitoja tarvita uudella Venä-
jällä. Etenkin naisvaltaisilla aloilla epävarmuus on jatkunut näihin 
päivin kansantalouden kasvusta huolimatta. 
 
Suurissa aluekeskuksissa ongelmaksi on toisaalta muodostunut am-
mattitaitoisen työvoiman saanti tai soveltumattomuus tarjolla oleviin 
työtehtäviin, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia työvoiman kouluttami-
sen ja perehdyttämisen osalta. Myös työvoiman sitouttaminen yrityk-
seen on haasteellista, sillä työpaikan vaihto paremman palkan tai mui-
den etujen vuoksi on yleistä. Koulutetulla työvoimalla yksityisellä 
sektorilla on pitkälle sananvalta palkkaansa ja työsopimusehtoihinsa 
liittyvissä kysymyksissä. (Finpron maaraportti: Venäjä.)  

Ostovoima 
Väestöstä noin 10–15 % on ostokykyisiä tuontituotteita ajatellen ja 
toimintaa suunniteltaessa huomioon on otettava suuret tuloerot: 
Vuonna 2004 keskipalkka oli noin 190 € kuukaudessa, mutta noin 17 
% väestöstä eli köyhyysrajan alapuolella. Toisaalta venäjällä on huo-
mattava määrä myös erittäin hyvin toimeentulevia. Etenkin suurissa 
kaupungeissa tulotaso on huomattavasti syrjäseutuja parempi, joten 
valtakunnallisia tilastoja luotettavampi tietolähde ovat alueelliset tulo-
tilastot. Kaikkia tuloja ei yleensä ilmoiteta verottajalle, joten kansalai-
sen tulotaso voi olla kaksinkertainenkin virallisiin tietoihin verrattuna. 
Venäläisen kuluttajan ostovoima kasvaa noin 15 %:n vuosivauhtia ja 
kulutuksen lisääntyminen kompensoi talouskasvun hidastumista eten-
kin päivittäistavarakaupassa. (Venäjän liiketoiminnan perusopas 2005: 
57-68.) 

Alueelliset erot 
Venäjän federaatiolle tunnusomaista on monitasoinen aluejako niin ta-
loudellisissa kuin hallinnollisissakin kysymyksissä. Alueiden väliset 
erot taloudellisessa tilanteessa, elinkeinorakenteessa, hyvinvoinnin ta-
sossa ja liiketoimintakulttuurissakin ovat huomattavia ja myös lain-
säädännössä on suuria alueellisia eroavaisuuksia. (Medvedev 2000: 
69.) Siksi alueellisen markkinatiedon kerääminen on onnistuneiden 
päätösten kannalta vähintään yhtä olennaista kuin tutustuminen Venä-
jän talouteen, yhteiskuntaan ja kulttuuriin kokonaisuutena.  
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Luoteis-Venäjä, Leningradin alue ja Pietari 
Luoteis-Venäjä on laajahkoista asumattomista erämaistaan huolimatta 
kaupungistunutta aluetta, jonka väestö on keskittynyt Pietariin ja Le-
ningradin alueelle. Alueella on vähän kaivannaisia, mutta metsävaran-
not ovat huomattavat. Kone-, kemian-, paperi- ja elintarviketeollisuus 
ovat suurimpia teollisuudenaloja ja alueella on tärkeä rooli myös Ve-
näjän ulkomaankaupassa, koska se rajoittuu Eurooppalaisiin naapuri-
maihin. Etenkin Pietari satamineen ja maayhteyksineen on tärkeä ta-
varaliikenteen solmukohta. Pietarin kaupunki on oma itsenäinen liitto-
valtiosubjektinsa, samoin kuin sitä ympäröivä Leningradin aluekin, 
jonka hallinto tosin on keskittynyt Pietarin kaupunkiin. Tulossilta Oy 
on kiinnostunut toiminnasta nimenomaan Pietarissa ja sen ympäristös-
sä, joten jatkossa pyritään painottamaan tämän alueen erityispiirteitä. 
(Medvedev 2000: 94-97.) 
 
Pietarin kaupungissa asukkaita on 4,76 miljoonaa, siis noin 3,3 % ko-
ko Venäjän väestöstä. Kaupungin osuus Venäjän vähittäiskaupasta 3,6 
% (2004), teollisuustuotannosta 2,9% (2004) ja viennistä 2,5% (2004). 
(Medvedev 2000: 71.) Pietarin kaupunki ja sitä ympäröivä Leningra-
din alue yhdessä taas kattavat 4,5 % väestöstä, 4,2% BKT:sta ja 3,6% 
teollisuustuotannosta koko Venäjään verrattuna (Medvedev 2000: 88). 
Talousalueen paikallis-markkinat ovat yli 6 miljoonan ihmisen suurui-
set, ja koko Luoteis-Venäjällä ja etenkin Pietarin alueella talouskasvun odo-
tetaan olevan Venäjän keskimääräistä talouskasvua merkittävästi korkeam-
paa (Pirilä & Saarinen 2003: 6).  
 
Pietarin liiketoimintaprofiiliin vaikuttavat paitsi edullinen sijainti, 
myös huomattava yliopisto- ja tutkimuslaitoskeskittymä ja sen myötä 
syntynyt osaamispotentiaali. Kaupunki on edelleen myös kehittyvä te-
ollisuuskeskus etenkin puolustusteollisuuden osalta. Pietarin R&D –
intensiteetti onkin yli 3-kertainen Venäjän keskiarvoon verrattuna ja 
se on kiistatta Venäjän kakkoskaupunki niin tuotannon kuin kulutuk-
senkin osalta. Väestön tulotason ollessa keskimääräistä korkeampi ja 
liikenneyhteyksien erinomaiset, ovat Pietarin kuluttajamarkkinat erit-
täin houkuttelevat myös ulkomaisille yrityksille. Vuosisatainen pää-
kaupunkiperinne ja pitkällinen demokratian traditio ovat luoneet kau-
punkiin omaleimaisen kulttuuri-imagonsa ja historialliset maamerkit 
tekevät siitä houkuttelevan matkakohteen. Nykyään EU:n läheisyys 
luo mahdollisuuksia muuta Venäjää nopeammalle kehitykselle ja alu-
eelle onkin etabloitunut paljon ulkomaisia yrityksiä, koska se koetaan 
helpommin lähestyttäväksi kuin muut Venäjän alueet. (Medvedev 
2000: 89-94.)  

Tietoliikenne 
Vuoden 2005 lopussa Internetiä käytti viikoittain 5,3 % ja kuukausit-
tain 12,1 % venäläistä. Internetin käytön yleisyys vaihteli alueittain 
huomattavasti ja keskittyi suurkaupunkeihin: Moskovassa 20 % väes-
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töstä käytti Internetiä viikoittain, Pietarissa 14 %, kun taas koko maas-
sa keskimäärin vain 5 %.  Joka kuudennella venäläisellä oli Internetiin 
kytketty tietokoneyhteys ja laajakaistayhteys 48 % prosentilla viikoit-
taisista käyttäjistä. Eniten Internetin käyttäjiä (käyttävät verkkoa vä-
hintään kerran kuussa) oli Venäjän luoteisilla alueilla. (Finpron maa-
raportti: Venäjä; Internetin käyttäjiä eniten Venäjän luoteisilla alueil-
la.) 
 
Tietokoneiden ja verkkoyhteyksine odotetaan lisääntyvän lähitulevai-
suudessa, alkuvaiheessa etenkin suurkaupungeissa. Venäjällä on 
käynnistetty hallituksen tukemia tietoliikenneohjelmia, kuten "Kansan 
tietokone", jonka tavoitteena on antaa taloudellista tukea tietokoneiden 
hintojen alentamiseksi. Kotitietokoneen hankkiminen on suurimmalle 
osalle väestöstä kuitenkin taloudellisesti mahdotonta, joten viranomai-
set pyrkivät lisäämään yhteiskäyttöpisteitä: Nyt koneet ovat käytettä-
vissä n. 3 000 postikonttorissa ja tavoitteena on niiden saaminen 
40 000 konttoriin ympäri maan. Suurissa asutuskeskuksissa myös 
kaupalliset nettikahvilat tarjoavat palvelujaan, hintataso tosin on yh-
teiskäyttöpisteitä huomattavasti kalliimpi. Yleensä ottaen viranomais-
ten suhtautuminen Internetin käyttöön on myönteistä eikä lainsäädäntö 
ulota esim. joukkotiedotusvälineitä koskevia rajoituksiaan verkkotoi-
mintaan. (Finpron maaraportti: Venäjä.) 

Koulutusmarkkinat 
Venäjällä perinteisesti arvostetaan koulutusta ja maan korkeakoulujär-
jestelmää pidetään yleensä ottaen hyvänä. Sen sijaan ammattikoulu-
tuksen laatu ei ole yltänyt samalle tasolle ja etenkin aikuiskoulutuksen 
alueella on paljon puutteita. (Pirilä & Saarinen 2003: 40.) Tarjonta on 
Suomeen verrattuna hajanaisempaa ja keskittyy ennen kaikkea aka-
teemiseen koulutukseen: tutkinto-opiskelua tarjotaan yleisesti, mutta 
täydentävää ”täsmäkoulutusta” vähemmän. Lisäksi opiskelu on en-
simmäisen tutkinnon suorittamisen jälkeen yleensä maksullista. Venä-
jän yhteiskunta ja työelämä ovat kuitenkin jatkuvassa muutoksessa, 
joten tarvetta taitojen päivittämiselle ja laajentamiselle on. Monia 
ryhmiä uhkaa syrjäytyminen työmarkkinoilta ja siten koko yhteiskun-
nasta ja kehittymättömät tukiverkot jättävät kansalaisen vastuuseen 
omasta toimeentulostaan. Suuri osa koulutustarjonnasta on kaupallista 
ja siten pienituloisten ulottumattomissa, joten tarvetta helposti saata-
villa olevalle, kohtuuhintaiselle tai veloituksettomalle koulutukselle 
on.  
 

Yrittäjyyden kehitys Venäjällä 
Venäjän pienten ja keskisuurten yritysten tilanteen tarkastelua vaike-
uttaa EU:n käytännöistä poikkeava määrittelytapa: Venäjällä pienyri-
tykseksi katsotaan teollisuudessa, rakennus- ja kuljetussektorilla kor-
keintaan 100, maataloudessa 60 ja vähittäiskaupassa 30 henkilöä työl-
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listävä yritys. Yksityisyrittäjiä ei venäläisissä tilastoissa oteta huomi-
oon eikä keskisuurille yrityksille ole omaa kategoriaansa, kuten EU:n 
alle 250 työntekijän yritykset. Siksi Venäjän pk-sektorin kehityksestä 
saa pelkkiä venäläisiä tilastoja tarkastelemalla todellisuutta synkem-
män kuvan. EU-määritelmien mukaan laskettuna pk-yrityksiä on kui-
tenkin 90 % Venäjän yrityksistä ja ne työllistävät 45 % työvoimasta ja 
tuottavat 40 % liikevaihdosta. Huhtikuussa 2002 virallisesti rekisteröi-
tyjä pienyrityksiä oli 850 000, mutta arviot niiden BKT-osuudesta 
vaihtelevat 12 prosentista (Goskomstat) 40 prosenttiin (EU).   
 
Rekisteröityjen pienyritysten määrä on kasvanut hitaasti, yksityisyrit-
täjyyden kasvu sen sijaan on ollut huomattavan voimakasta johtuen 
monista verotuksellisista ja taloudellisista eduista varsinaisen yrityk-
sen perustamiseen nähden. Rahoitustilanne on vaikea ja lainansaanti-
mahdollisuudet edelleen rajalliset, joten suurin osa pienyrityksistä pe-
rustetaan oman rahoituksen varassa. Suurin osuus pienyrityksistä on 
yhä kaupan alalla (46 %), mutta viime aikoina painopiste on lähtenyt 
siirtymään ravintolatoimintaan ja palvelualoille.  
 
Pietari on Moskovan jälkeen toinen merkittävä pienyritysten keskit-
tymä. Vuonna 2002 venäläisen määritelmän mukaisia pienyrityksiä oli 
Pietarissa noin 79 000 ja Leningradin alueella noin 12 000. Työvoi-
man siirtyminen pieniin ja keskikuuriin yrityksiin auttoikin samana 
vuonna Leningradin alueen työttömyysprosentin laskua maan keskita-
son alapuolelle. (Pirilä & Saarinen 2003: 30.) 

Naisyrittäjyys 
Venäläisen naisyrittäjyyden taustalla vaikuttavat vahvasti maan lähi-
historian vaiheet: Neuvostotaloudessa yksityisyrittäjyys ei ollut samal-
la tavalla osa talousjärjestelmää, vaan epäilyttävää harmaan talouden 
toimintaa. Naisten työssäkäynti sinänsä oli osa kommunistista ideolo-
giaa, joten naisväestön osuus työvoimasta oli maailman huipputasoa. 
Johtotasolle nousseiden naisten määrä sen sijaan pysyi näennäisestä 
kannustuksesta huolimatta vähäisenä. Työuran lisäksi naisen odotet-
tiin vastaavan kodista lähes yksin ja tämä vaatimus vaikuttaa edelleen 
monen naisyrittäjän elämäntilanteeseen ja työskentelyyn. Talouden 
vapauduttua Neuvostoliiton hajoamisen myötä erityisesti naisten ase-
ma työelämässä vaikeutui ja moni lähti yksityisyrittäjäksi taloudelli-
sen pakon sanelemana. Pietarilaisista naisyrittäjistä jopa puolet on ol-
lut työttömänä yrittäjäksi ryhtyessään. (Logrén & Löfgren 2005: 15-
20.) 
 
Arviot naisyrittäjien määrästä vaihtelevat, koska pienimpiä, naisille 
tyypillisiä yrityksiä ei aina huomioida tilastoissa. Tästä huolimatta eri 
tutkimuksissa on esitetty naisten johtavan jopa 30 – 40 % yrityksistä. 
Venäläisistäkin naisyrittäjistä valtaosa toimii palvelusektorilla, jossa 
naisia voi olla runsas puolet yrittäjistä, kun taas rakennus- ja kuljetus-
aloilla naisten osuus jää muutamaan prosenttiin. Venäjällä ei ole eri-
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tyisesti naisyrittäjille suunnattuja tukijärjestelmiä ja pienyrittäjyyden 
edistäminen yleensäkin on jäänyt varsin vaatimattoman mittakaavan 
toiminnaksi. Naisyrittäjät ovat itse ryhtyneet ajamaan etujaan järjes-
täytymällä ja kolutusta tarjoavat näiden yhdistysten lisäksi myös muut 
organisaatiot. Naisyrittäjien koulutustaso on keskimäärin miesyrittäjiä 
korkeampi ja akateemisesti koulutettujen määrä moninkertainen ver-
rattuna esimerkiksi Suomeen. (Logrén & Löfgren 2005: 16-19.) 
 
Syyt lähteä yrittäjäksi ovat venäläisten naisten keskuudessa yhtä mo-
ninaisia kuin Suomessakin, mutta painottuvat jossain määrin eri mo-
tiiveihin. Monelle yrittäjyys tapa ohittaa työelämän lasikatto, joka Ve-
näjällä on perinteiden vaikutuksesta selvästi lujempi kuin läntisessä 
Euroopassa. Siinä missä suomalaisnaiset ovat useammin lähteneet 
yrittäjiksi ns. pull-tekijöiden (esimerkiksi oma motivaatio, yrittäjähen-
kisyys, houkutteleva vaihtoehto palkkatyölle) ajamina, painottuvat ve-
näläisten osalta taas push-tekijät: yrittäjäksi on ryhdytty tilanteen pa-
kottamina. Taustalla voi olla työttömyys, liian alhainen palkkataso, 
palkkojen viivästyminen, riittämätön sosiaaliturva tai vaikeudet löytää 
mielekästä työtä korkeasti koulutettuna naisena. Suomalaisista poike-
ten venäläisten naisten yritykset toimivat usein alalla, joka on kaukana 
sekä heidän koulutuksestaan että aiemmasta työhistoriastaan. Sekä 
toimialan erilaisuudesta että tukipalvelujen puutteesta johtuen moni 
naisyrittäjä joutuu etenkin yrittäjyytensä alkuvaiheessa opettelemaan 
paljon ennestään vieraita taitoja, joskus kantapäänkin kautta. (Logrén 
& Löfgren 2005: 25-36.) 
 
Toisaalta venäläiset naisyrittäjät näkevät yrittäjyyden myös moti-
voivana ja mielekkäänä elämäntapana ja taloudellisen tilanteen vakiin-
tuessa yhä useampi valitsee yrittäjyyden omasta tahdostaan. Erityisenä 
ylpeyden aiheena naisille on mahdollisuus työllistää muita edelleen 
epävarmassa yhteiskunnassa ja joustavien työmarkkinoiden vuoksi 
työvoimaa päästäänkin palkkaamaan Suomea nopeammin. Eniten on-
gelmia taas tuottaa rahoituksen hankkiminen, sillä kehittymättömiltä 
rahoitusmarkkinoilta ei juurikaan ole saatavissa lainaa yrityksen pe-
rustamiseen. Moni yritys aloittaakin säästöjen ja sukulaisilta lainattu-
jen varojen turvin ja jatkossa rahoitus toiminnan kehittämiseen kerä-
tään yrityksen tuotosta. Myös viranomaisissa asioimisen hitaus ja by-
rokraattisuus paitsi vaikeuttaa yrittäjien työtä, vuodesta toiseen jatku-
vana myös turhauttaa. (Logrén & Löfgren 2005: 35-36, 123.) 
 
Moni Logrénin ja Löfgrenin tutkimukseen osallistunut venäläinen 
naisyrittäjä katsoo, että sukupuoli ei vaikuta yrittäjän omakuvaan, me-
nestykseen tai asemaan. Tämän taustalla tosin voi olla vaikeus tunnis-
taa vastoinkäymiset sukupuoleen liittyviksi, sillä Venäjällä gender-
tutkimuksen perinne on huomattavasti länsimaita nuorempi. Neuvos-
toliiton sosiologiassa ei kannustettu tarkastelemaan sukupuoleen liit-
tyviä eroja esimerkiksi työelämässä ja yhteiskunnassa, saati kyseen-
alaistamaan perinteisiä sukupuolirooleja. Siksi vielä nykyäänkin käsit-
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teet näiden kysymysten hahmottamiseen pitkälti puuttuvat etenkin jul-
kisesta keskustelusta. Tästä huolimatta kaivataan nimenomaan nais-
yrittäjille suunnattua koulutusta, jossa huomioitaisiin ennen kaikkea 
naisten kohtaamat haasteet uskottavuusongelmista työn ja perhe-
elämän yhdistämiseen. (Logrén & Löfgren 2005: 123-124.) 

Venäläinen kulttuuri 
Vaikka Venäjä sijaitsee suomalaisesta näkökulmasta maantieteellisesti 
lähellä, on naapuriimme kulttuurisessa mielessä pitkä matka. Perintei-
sesti Venäjää on pidetty lännen ja idän kohtauspaikkana, joka kuuluu 
Eurooppalaiseen kulttuuripiiriin, mutta on saanut paljon vaikutteita 
itäisestä perinteestä. Taustalla on Suomeen verrattuna huomattavan 
erilainen maaorjuuden, itsevaltiuden ja toisaalta suurvalta-ajattelun 
perinne. Myös sosialismin kausi on jättänyt näkyvän jälkensä kulttuu-
riin, liiketoimintatapoihin ja jokapäiväiseen elämään, samoin kuin 
Neuvostoliiton romahduksen jälkeinen jatkuvan muutoksen ja epä-
varmuuden aika. 
 
Kulttuurierojen ei saisi antaa yllättää, sillä eroihin valmistautumaton 
voi joutua kokemaan hämmennystä, pettymyksiä ja taloudellisiakin 
menetyksiä. Tiedon hankkimisen lisäksi tärkeää on avoin mieli, tuo-
mitsemattomuus ja kunnioitus: kukaan ei pidä ulkopuolelta tulevista 
huomauttelijoista ja opastajista. Suomalaisella ei ole syytä olla turhan 
vaatimaton oman osaamisensa suhteen, mutta samalla tulee muistaa, 
että venäläiset itse ovat asiantuntijoita maansa kulttuurin ja olosuhtei-
den suhteen. 

”Venäläinen sielu” 
Myös venäläistä kansanluonnetta tarkastellaan useimmiten kulttuurien 
risteysasemana: kontaktit niin itään kuin länteenkin ovat muovanneet 
kansan, jonka piirteissä läntiset arvot ja ihmiskäsitys kohtaavat itäisen 
perinteen. Käsite ”venäläinen sielu” tarkoittaa venäläisille tyypillisiä 
luonteenpiirteitä ja asenteita, jotka meissä suomalaisissa eivät elä ai-
nakaan yhtä voimakkaina. 

Yhteisöllisyys 
Kuten Aasian kulttuureissa, lähipiiri ja yhteisöllisyys ovat venäläisille 
erittäin tärkeitä ja elämän ylä- ja alamäet halutaan jakaa läheisten 
kanssa. Kulttuurin perusolemus on kollektiivinen ja yksilön riippu-
vuus niin läheisistä kuin vallanpitäjistäkin voimakkaampi kuin suoma-
laisessa individualistisessa kulttuurissa. (Haapaniemi 2003: 99, Buuri 
2003: 30.) Keskinäinen luottamus ja yhteisymmärrys sekä avun pyy-
täminen ja antaminen ovat myös liikesuhteissa tärkeämpiä kuin Suo-
messa ja luotetulta liikekumppanilta voidaan pyytää myös yksityis-
elämään liittyviä, erikoisiakin palveluksia (Haapaniemi 2003: 102). 
  
Historian tuntemus luo pohjaa myös tämän piirteen ymmärtämiselle. 
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Venäläisessä kulttuurissa yksilön vastuu ja vapaus eivät ole olleet yhtä 
tärkeitä kuin Länsi-Euroopassa ja yhteisöllisyyden arvostukseen ovat 
vaikuttaneet vahvasti sekä ortodoksinen sobrnost’ –perinne että talon-
poikaiskyläyhteisö mir (Buuri 2003: 28, 42). Henkilökohtaisten ver-
kostojen merkitys periytyy jo tsaarin ajalta, mutta neuvostotodellisuu-
den vuosikymmenet vahvistivat sitä entisestään. Byrokratian ollessa 
äärimmäisen kankeaa verkostot joustivat ja käytännössä tekivät joka-
päiväisen elämän pulataloudessa mahdolliseksi (Haapaniemi 2003: 
99-101). Myös sosiaaliturvan aukkoja on paikattu lähipiirin avulla niin 
tsaarin Venäjällä kuin Neuvostoliitossakin ja perinne jatkuu talousjär-
jestelmän vaihtumisesta huolimatta edelleen (Venäläinen tapakulttuuri 
2005: 4). 
 
Sosialismin kausi vahvisti paitsi avoimuutta ja luottamusta oman 
pienyhteisön sisällä, myös epäluuloista suhtautumista ulkopuolisia, 
”vieraita”, kohtaan. Nyky-yhteiskunnan levottomuus jatkaa tarvetta 
suojautua, mikä näkyy niin korkeina aitoina huviloiden ympärillä kuin 
joskus tylynäkin suhtautumisena tuntemattomaan ohikulkijaan. (Buuri 
2003: 31, 43.) Toisaalta venäläiset tunnetaan myös vieraanvaraisuu-
destaan, jota ei kuitenkaan pidä sekoittaa hitaasti syntyvään todelli-
seen ystävyyteen.  
 
Suhteiden tärkeys tuo venäläiseen yhteiskuntaan negatiivisiakin piir-
teitä: lahjonta on yleisempää, ryhmän jäsenyys ja oikeat suhteet ovat 
olennaisia yhteiskunnassa tai uralla edetessä sekä asioiden hoitaminen 
oman ryhmän jäsenten eduksi tavallista. Verkostojen merkitys ja nii-
hin tukeutuminen vähentää myös luottamusta yhteiskuntaan ja sitä 
kautta kunnioitusta esimerkiksi lakeja ja viranomaisia kohtaan. (Haa-
paniemi 2003: 99-101.) 

Tunteellisuus ja suurpiirteisyys 
Toinen venäläiseen usein yhdistetty piirre on suomalaiseen verrattuna 
ylitsepursuava tunteellisuus. Sentimentaalisuus näkyy paitsi taiteessa 
myös arkipäivän tilanteissa ja niin myönteisiä kuin kielteisiäkin tuntei-
ta ilmaistaan koko kehon voimin. Venäläinen vetoaakin usein järjen 
sijaan tunteisiin myös tilanteissa, joissa se meistä ei tuntuisi sopivalta. 
(Buuri 2003: 42.) Venäläistä kansanluonnetta pidetään perinteisesti 
myös äärimmäisyyksiin taipuvana ja usein voimakkaita vastak-
kainasetteluja rakennetaan jopa tarkoituksella (Buuri 2003: 44). Tietty 
suurpiirteisyys ja lavea ajattelu näkyvät jo aivan arkipäivässäkin, kun 
esimerkiksi remonttia tehdessä keskitytään olennaisimpaan eikä vii-
meistelytöistä enää kanneta turhaa huolta (Venäläinen tapakulttuuri 
2005: 4-7).  

Sukupuoliroolit 
Etenkin venäläisten kanssa asioivan naisen on hyvä tutustua myös su-
kupuolten rooleihin niin perheessä kuin yhteiskunnassakin. Odotukset 
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naisia kohtaan ovat huomattavasti perinteisempiä kuin Suomessa: ul-
konäöstä huolehtimista ja naisellisuutta arvostetaan ja samalla naiset 
myös odottavat tulevansa kohdelluiksi sukupuolensa mukaisesti. Mie-
het todellakin aukovat ovia ja latelevat kohteliaisuuksia, mutta samalla 
naisen odotetaan täyttävän oma osuutensa, ottavan päävastuun kodin 
ja perheen arjen pyörittämisestä myös työssäkäynnin rinnalla. (Haapa-
niemi 2003: 143.) 
  
Työelämässä tasa-arvoon on vielä matkaa. Naiset ovat korkeasti kou-
lutettuja ja pyörittävät suurta osaa pienyrityksistä, mutta suurten yri-
tysten arvostetuissa johtotehtävissä, poliittisessa eliitissä tai muuten 
päättävissä asemissa naisia on erittäin vähän (Haapaniemi 2003: 144). 
Naiset ovat tyypillisemmin asiantuntijatehtävissä kuin itse tekemässä 
päätöksiä. Alueelliset erot naisten tilanteessa etenkin Länsi-Venäjän ja 
Keski-Aasian välillä ovat suuret jo kulttuuriinkin perustuen ja myös 
eri sukupolvien näkökannat ovat suhteellisen etäällä toisistaan. Muu-
tos on siis tapahtumassa, mutta edelleenkin liike-elämässä toimivan 
naisen on usein tasapainoiltava naisen ja liikemiehen imagoiden välil-
lä. (Buuri 2003, 52.) 

Läheisyys ja koskettelu 
Venäläisen henkilökohtainen mukavuusalue on pienempi kuin suoma-
laisella: keskustellessa tullaan hyvinkin lähelle vastapuolta ja kaiken-
lainen koskettelu olalle taputteluista halauksiin on yleisempää. Suo-
malaisesta tällainen ”iholle tuleminen” voi tuntua kiusalliselta, etenkin 
jos kyseessä on asiapohjainen, melko tuore liikesuhde. Ylipäätään toi-
sen ihmisen lähellä oleminen, vaikkapa istuminen metrossa lähekkäin 
tuntemattoman kanssa, on venäläiselle luontevampaa jo käytännön 
olosuhteistakin johtuen. Koskettelulla on venäläisessä kulttuurissa 
myös suomalaista tärkeämpiä tehtäviä yhteisymmärryksen viestijänä 
tai huomion herättäjänä. (Haapaniemi 2003: 18-19.) Fyysinen koske-
tus ja läheisyys ovat myös tärkeitä keskustelukumppaneiden välisen 
luottamuksen rakentajia (Buuri 2003: 31). 
 
Venäjällä myös kätellään huomattavasti useammin kuin Suomessa – 
sukupolvesta ja tilanteen virallisuusasteesta riippumatta. Naisia ei kui-
tenkaan perinteisesti kätellä, vaan tervehdykseksi riittää katsekontakti 
ja pään nyökkäys. Liiketapojen muuttuessa länsimaisemmiksi naiset 
kuitenkin pääsevät yhä useammin mukaan kättelyrinkiin ja ainakin ul-
komaisen naisen aloitteeseen yleensä vastataan lämpimällä kädenpu-
ristuksella. Naisen ei silti kannata hämmentyä, mikäli varsinkin kau-
kasialaiset juuret omaava mies ohittaa hänet kättelyseremonioissa 
kohteliaasti hymyillen. (Haapaniemi 2003: 53.) 

Puhe ja puhuttelut 
Keskivertovenäläinen on suomalaista puheliaampi ja small talkilla on 
tärkeä paikkansa sosiaalisten suhteiden hoidossa. Suomalainen vaito-
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naisuus ja ujous voidaankin monissa tilanteissa virheellisesti tulkita 
epäkohteliaisuudeksi tai kiinnostuksen puutteeksi. Myös meille tyypil-
liset suoruus ja lyhtysanaisuus voivat kaunopuheisuuteen ja monisa-
naisuuteen tottuneeseen korvaan kuulostaa töksähtelevältä. Venäläi-
nen keskustelutapa on ylipäätään suomalaista polveilevampi, intohi-
moisempi ja eläväisempi: aktiivinen kommentointi, keskeyttäminen, 
runsas elekielen käyttö ja tunteiden näyttäminen ovat kaikki sallittuja 
ja jopa suotavia. (Haapaniemi 2003: 35-36.) 
 
Venäläisen puheessa jyrkästikin ilmaistut ”kyllä” tai ”ei” eivät kuiten-
kaan saa samaa merkitystä kun suomalaisen suusta. Kieltävät ja myön-
tävät vastukset ovat harvoin ehdottomia ja lopullisia ja neuvotteluva-
raa oletetaan löytyvän molemmilta osapuolilta. Lyhyet ja yksioikoiset 
vastaukset tulkitaan helposti epäkohteliaiksi, joten suomalaisenkin on 
syytä opetella ilmaisemaan kantansa hieman monisanaisemmin. (Haa-
paniemi 2003: 34) Suomalaisen kannattaa paitsi tulkita venäläiset vas-
tukset väljemmin, myös kierrellä ja pehmitellä omissa kommenteis-
saan. Parhaassa tapauksessa kielteistä vastausta ei tarvitse sanoa suo-
raan, tai esimerkiksi sopimuksen synnylle välttämättömät muutokset 
saa naamioitua vastapuolen ehdottamiksi: tällöin kumpikaan osapuoli 
ei menetä neuvottelussa kasvojaan (Venäläinen tapakulttuuri 2005: 
22). 
 
Liike-elämän keskusteluissa teitittely on arvossaan, vaikka nuorempi 
sukupolvi saattaakin sinutella. Varman päälle pelaaminen on tässä 
suositeltavaa eikä englantia käytettäessä persoonan valinta tuota edes 
ongelmia. Sen sijaan venäjäksi puhuttelut voivat olla haastavia, eten-
kin kun venäläisessä keskustelussa puhekumppaniin viitataan nimellä 
huomattavan usein. Ongelmia eivät tuota niinkään nimet sinänsä, vaan 
niiden eteen laitettavan tittelin valinta, mikäli ei käytetä tieteellisiä tai 
ammatillisia arvonimiä. Herroittelu ja rouvittelu olivat neuvostoaikana 
pannassa ja tilalle tulleet toveri (tovarish’) ja kansalainen (grazhda-
nin) voivat nykyään kuulosta etenkin ulkomaalaisen suuta omituisilta. 
Turvallisin valinta lienevät paluuta tekevät herra (gospodin) ja rouva 
(gospozha) yhdistettynä sukunimeen. (Venäläinen tapakulttuuri 2005: 
9). Etunimen ja isännimen yhdistelmä (esimerkiksi Anna Ivanovna, 
Anton Ivanovitsh) taas kertoo suhteen olevan jo läheisempi ja lämpi-
mämpi, mutta osoittaa silti asiaan kuluvaa kunnioitusta. 

Venäläisten liiketapojen piirteitä 
Venäläisen liike-elämän tavat eroavat suomalaisesta, osaltaan histori-
allisista syistä. Taustalla vaikuttaa yhä neuvostoliittolainen yrityskult-
tuuri, joka alun uudistusmielisyyden jälkeen kehittyi konservatiivisek-
si ja byrokraattiseksi. Yhteisymmärrys ei aina löydy helposti näin eri-
laisia taustoja vasten, mutta tiedon hankkiminen parantaa asemia ja 
nuoren sukupolven myötä myös venäläisten yritysten toimintatavat 
vähitellen länsimaistuvat. (Buuri 2003: 49.)  
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Tämän päivän tilanteelle tyypillistä onkin monimuotoisuus. Yhteis-
kunnassa, työelämässä ja sosiaalisissa rakenteissa on edelleen käyn-
nissä jatkuva muutos ja työelämässä mukana olevien kokemuspohjat 
ovat perin erilaiset, mikä vaikuttaa myös toimintatapoihin (Haapanie-
mi 2003: 12). Poliittiset paineet ja niiden tuoma varovaisuus ovat vä-
hentyneet ja nuori sukupolvi keskittyy entistä enemmän asiaan (Venä-
läinen tapakulttuuri 2005: 21). Samalla myös erot koulutustasossa ja 
kansainvälisen kokemuksen määrässä vaikuttavat yritysten ja yksilöi-
den toimintatapoihin (Haapaniemi 2003: 12). Eri kansallisuuksien 
kulttuurit eivät sen sijaan juuri näy liike-elämässä, vaan erot ovat en-
nen kaikkea alueellisia (Buuri 2003: 48).   

Johtaminen  
Venäjällä vahvana elänyt perinteinen, keskitetty organisaatiopyramidi 
on muuttumassa ja vastuun sekä valtuuksien delegointi lisääntymässä, 
mutta käytännöt ovat yhä epävarmoja. Päätöksenteko on edelleen 
vahvasti keskitettyä, organisaatiot vertikaalisia ja johtotapa autoritatii-
vinen, mikä hidastaa päätöksentekoa ja organisaatioiden sisäisiä pro-
sesseja olennaisesti.  Itsenäisen työskentelyn perinne on lyhyt ja vuo-
sikymmenien aikana kehittynyt tyyli yhä vallalla paitsi valtion viras-
toissa, myös pitkät perinteet omaavissa suuryrityksissä: organisaa-
tiorakenne on tarkan hierarkkinen, johtajaa kunnioitetaan ja työpaikan 
vaikutus ulottuu myös työelämän ulkopuolelle. (Buuri 2003: 54.)  
 
Venäläisen yrityksen kanssa asioidessa on tärkeää tietää, kenellä to-
della on valtuudet päättää asioista ja pyrkiä asioimaan juuri tämän 
henkilön – mieluiten mahdollisimman suuren johtajan – kanssa. Muu-
ten voi mennä suurikin työmäärä hukkaan tai asioiden hoito ainakin 
viivästyy papereiden kierrättämisen takia. Tittelit ovat tärkeämpiä 
kuin meillä, joten pätevääkään assistenttia ei välttämättä kannata lait-
taa vastaamaan asioinnista: paitsi että yrityksen uskottavuus kärsii ve-
näläisen osapuolen silmissä, voidaan ”juoksupojan” kanssa neuvottelu 
tulkita jopa loukkaukseksi. Kansainvälistymisen ja Venäjän taloudel-
listen muutosten myötä syntyneet uuden sukupolven pienyritykset 
ovat huomattavasti länsimaisempia ja niissä nopeus ja joustavuus ovat 
arvossaan. (Buuri 2003: 54.) 
 

Byrokratia ja korruptio 
Venäjällä toimimiseen tuo haastetta etenkin viranomaisissa asioimisen 
monimutkaisuus jokapäiväisissäkin kysymyksissä. Hallinnon kankeus 
on syvällä historiassa ja julkinen valta keskitettyä ja joustamatonta 
(Haapaniemi 2003: 103). Organisaatioiden nimet uudistuvat, mutta 
koneiston toiminnan muuttamiseen tarvittaisiin enemmän (Venäläinen 
tapakulttuuri 2005: 20). Valtion ja virkamiesten rooli venäläisessä yh-
teiskunnassa on epäselvä ja talouselämän suhteita valtiovaltaan vaivaa 
molemminpuolinen luottamuspula (Haapaniemi 2003: 103).  
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Ulkomaalaisten yritysten toimintaa Venäjällä hankaloittaa paitsi jat-
kuva muutos, myös viranomaisten epäluulo ulkomaisia toimijoita koh-
taan. Valtakunnallinen lainsäädäntö ja sitä täydentävät alueelliset mää-
räykset elävät koko ajan ja yrittäjän on jatkuvasti otettava huomioon 
lukuisat sertifiointiin, tullaukseen, verotukseen, kuljetuksiin, lisensi-
ointiin ja rekisteröintiin liittyvät vaateet. Viisumikäytäntö, asiakirjojen 
käsittelynopeus ja tietojen saanti viranomaisilta aiheuttavat usein on-
gelmia ja vaikka nämä kaupan esteet osittain johtuvatkin markkinata-
louden vakiintumattomuudesta ja talouden siirtymävaiheesta, on taus-
talla myös protektionistisia pyrkimyksiä. (Pirilä & Saarinen 2003:30.) 
 
Lakiuudistukset, talouskasvu ja viranomaisten toiminta eivät ole saa-
neet kitkettyä korruptiota ja lahjontaa venäläisestä järjestelmästä, joten 
esimerkiksi vuonna 2002 venäläiset pienyritykset käyttivät rattaiden 
voiteluun kaikkiaan noin 350 miljardia ruplaa, siis noin 10 miljardia 
euroa. Pietarin kaupungin kyseenalainen kunnia on olla kärkijoukossa 
maksettujen lahjusten määrässä. Tilanteeseen on tuskin odotettavissa 
nopeita muutoksia, sillä vain noin 2 % tapauksista päätyy viralliseen 
oikeuskäsittelyyn. (Pirilä & Saarinen 2003:31) 

Aikakäsitys 
Aikakäsitysten erilaisuus aiheuttaa usein kitkaa venäläisten ja suoma-
laisten yhteistyössä. Jo valtion koko vaikuttaa toiminnan nopeuteen, 
kun tiedon ja tavaran kulku vie aikansa ja yhteiskunnan yleinen epä-
varmuus vaikeuttaa tarkkaa suunnittelua. Lisäksi venäläinen kulttuuri 
on tyypillisesti polykroninen; asioita tehdään yhtä aikaa, suunnittele-
matta, epäjärjestyksessä ja ilman tiukkoja aikatauluja, mikä voi tuntua 
monokronisen kulttuurin suunnitelmallisuuteen tottuneesta suomalai-
sesta sietämättömältä. (Haapaniemi 2003: 91-93.) Venäläisestä näkö-
kulmasta aika on yksilön kontrollin yläpuolella ja tarkkoja suunnitel-
mia tärkeämpää on henkilökeskeisyys ja spontaanius. Väljä, syklinen 
aikakäsitys heijastuu myös kielenkäyttöön: ajan ilmaisut ovat epätark-
koja eikä niitä tule tulkita kirjaimellisesti. (Buuri 2003: 36.) Venäläi-
selle aika on suhteellinen käsite ja olennaista on, että sovitut asiat yli-
päätään tapahtuvat, ei niinkään aikataulussa pysyminen (Venäläinen 
tapakulttuuri 2005: 20). 
 
Ajan arvo riippuu myös siitä, kenen aika on kyseessä. Venäläisen sa-
nonnan mukaan ”alainen myöhästyy, mutta esimies vain viivästyy” – 
tärkeää henkilöä siis voidaankin odottaa. Siten aika voi olla vallankäy-
tön väline ja tapa osoittaa oma asemansa toiseen nähden, onhan ta-
paamista toimiston edessä odottava väistämättä statukseltaan alempa-
na kuin häntä odotuttava osapuoli.  
 
Erilainen suhde aikaan vaikuttaa myös liiketoimintaan Venäjällä. Val-
tion asiat ja virkemiestyö hoituvat usein viiveellä ja päätösten sovel-
taminen käytäntöön yrityksissä vie vielä aikansa. Etenkin konservatii-
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visissa organisaatioissa ajankäyttö on usein tehotonta ja jähmeää, mut-
ta uudistushenkisissä yrityksissä työtahti ja ajantaju ovat jo lähellä 
läntisiä (Haapaniemi 2003: 91). Erilainen aikakäsitys näkyy kuitenkin 
edelleen esimerkiksi pari tuntia myöhemmin alkavassa ja päättyvässä 
toimistopäivässä sekä tavassa varmistaa tapaamisten tarkka ajankohta 
vasta lyhyellä varoitusajalla. Myöhästymiset ovat tavallisia, mutta vie-
raan tulee pitää kiinni sovitusta. Suomalaisen on syytä tiedostaa, että 
myös etuajassa paikalle ilmestyminen voi tuntua isännistä kiusallisel-
ta. (Haapaniemi 2003: 92.) 

Oikeuskäsitys  
Venäläinen oikeuskäsitys sijoittuu läntisen ja itäisen perinteen väli-
maastoon. Juuret ovat kristillisessä moraalikäsityksessä ja oikeusjär-
jestelmä rakenteeltaan lähellä eurooppalaisia, mutta orientin vaikutus 
tuntuu etenkin yksilöiden suhteessa sääntöihin. Esimerkiksi vähämer-
kityksellisten tosiasioiden muuntelua ja valkoisia valheita pidetään ti-
lanteesta riippuen hyväksyttävämpinä kuin lännessä ja oman edun ta-
voittelu hämärinkin keino on ymmärrettävää, kunhan samalla ei suo-
ranaisesti vahingoita kanssaihmisiä. (Buuri 2003: 15-16.) 
 
Valtio ja sen lait eivät herätä venäläisessä luottamusta, vaan usein tur-
haan vaikeuttavat hänen elämäänsä. Kun lain tulkinnat ja sovellukset 
vaihtelevat ja säädösten uusiutuminen on epävarmaa ja yllätyksellistä, 
ei lakia tai sitä valvovia virkamiehiä juurikaan kunnioiteta. Tavoittee-
na ei kuitenkaan ole lain rikkominen, vaan sen kiertäminen näennäi-
sesti hyväksyttävällä tavalla. Toisaalta taas peräänkuulutetaan kuria, 
järjestystä ja oikeudenmukaisuutta yhteiskuntaan, mutta kun käsitys 
valtion tehtävästä on hämärä, ei yhteyttä esimerkiksi verojen ja julkis-
ten palvelujen välillä ole helppo ymmärtää. Tämä vuosisatojen kulu-
essa kehittynyt kaksijakoinen suhde lakiin ja valtioon osaltaan selittää 
esimerkiksi harmaan talouden ja korruption yleisyyttä Venäjällä. 
(Buuri 2003: 15-17.)  

Suhteiden merkitys 
Venäläisenkin byrokratian kulkuun voi vaikuttaa omalla aktiivisuudel-
laan ja yksi varmimmista keinoista on luoda suhteita ihmisiin, joiden 
avulla asiat saa etenemään. Henkilökohtaisilla kontakteilla ja työn ul-
kopuolisella seurustelulla onkin venäläisessä bisneskulttuurissa poik-
keuksellisen suuri merkitys (Pirilä & Saarinen 2003: 31). Nykyäänkin 
liikesuhteissa korostetaan suomalaista käytäntöä enemmän henkilö-
kohtaisia yhteyksiä eikä pelkältä asiapohjalta yleensä edetä pitkälle 
(Perilä–Jankola 2001: 45–46). 
 
Suhteiden tärkeydellä on juurensa paitsi kulttuurissa, myös lähihistori-
assa. Neuvostoliiton pulataloudessa blat, tuttavankauppa, auttoi hank-
kimaan tavaroita ja palveluita, joita ei ollut rahalla ostettavissa. Käy-
tännössä toimittiin pitkälti vaihdantatalouden periaatteilla. Sittemmin 
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Venäjän siirryttyä markkinatalouteen on yrityselämä kehittynyt lain-
säädäntöä ja oikeuslaitosta nopeammin ja pyrkimys vahvaan keskinäi-
seen luottamukseen on osaltaan korvannut oikeusjärjestelmää, johon 
voisi kiistatilanteissa vedota. (Buuri 2003: 63.) 
 
Henkilösuhteiden tehtävänä liike-elämässä on helpottaa ja tehostaa 
toimintaa, pienentää riskejä, tuoda markkinatietoa ja luoda väyliä uu-
siin suhteisiin. Niiden avulla voidaan tarvittaessa myös pyytää palve-
luksia puolin ja toisin – päästä jonon ohi tai hankkia vaikeasti saatavil-
la olevia tuotteita nopeammin. Oikeat yhteistyökumppanit myös nos-
tavat yrityksen statusta, sillä Venäjällä hyvät referenssit ovat olennai-
sia uskottavuuden luomiselle etenkin uuden liikesuhteen alussa.  
(Buuri 2003: 64, Venäjän liiketoiminnan perusopas 2005: 79, Perilä–
Jankola 2001: 45–46.) 
 
Suhteiden merkitys vaikuttaa myös päätöksentekoon Venäläisissä yri-
tyksissä. Yhteistyökumppaneita valittaessa liiketaloudelliset perusteet 
eivät aina ole ratkaisevia, vaan asiat hoidetaan mieluummin tuttujen, 
luotettaviksi koettujen suhteiden kautta (Venäjän liiketoiminnan pe-
rusopas 2005: 115). Venäläinen asiakaskaan ei osta kasvottomalta yri-
tykseltä, vaan mieluummin ystävältä, tuttavalta tai kaverilta joten lii-
ketoimintaa hoidetaan paljon henkilö- eikä yritystasolla.  Tavoitteena 
on luoda kiinteä suhde, jossa tehdään palveluksia puoli ja toisin niin, 
että molemmat hyötyvät suhteen ylläpitämisestä. Molemmat osapuolet 
pyrkivätkin säilyttämään jo luodun hyvän liikesuhteen mahdollisim-
man pitkään. Toisaalta kilpailun koventuessa venäläisten asiakkaiden 
kynnys vaihtaa esimerkiksi tavarantoimittajaa on madaltunut ja sitou-
tuminen pitkään asiakassuhteeseen on monilla aloilla vaihtunut hal-
vimman tarjouksen etsimiseen. (Perilä-Jankola 2001: 57, Pirilä & Saa-
rinen 2003: 31.) 
 
Venäläisen liike-elämän nuori sukupolvi pyrkii etääntymään tästä pe-
rinteestä ja keskittymään asiakysymyksiin, mikä on kuitenkin vaikeaa 
nykyisessä yhteiskunnassa (Buuri 2003: 64). Etenkin valtion laitoksis-
sa ja vanhoissa suuryrityksissä senioriteetti usein määrää johtoportaan 
rakenteen, joten perinteiset liiketavat ovat käytössä, vaikka nouseva 
sukupolvi länsimaistuukin. Organisaatioiden vanhoillinen rakenne 
osaltaan vahvistaa vanhoja käytäntöjä, koska päätöksenteko on keski-
tetty pyramidin korkeimmalle tasolle. (Perilä–Jankola 2001: 45–46.)  
 
Suhteiden puuttumista ei kuitenkaan kannata nähdä syynä olla lähte-
mättä Venäjälle, vaan pikemminkin vihjeenä siitä, mistä toiminta kan-
nattaisi aloittaa. Paikallinen yhteistyökumppani omaa asiantuntemusta 
ja ennen kaikkea suhteita, joiden avulla tietä markkinoille voi tasoit-
taa. Partneria valittaessa ratkaisevaa ei ole yrityksen koko, vaan sen 
toiminnan intensiteetti: etenkin uudet pienyritykset toimivat tehok-
kaasti ja pyrkivät jatkuvasti kehittymään. Oma suhdeverkosto lähtee 
muotoutumaan vähitellen kontaktien lisääntyessä ja samalla karttuu 
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myös markkinatuntemus. (Zashev 2004: 17.) 

Viestintä  
Keskivertosuomalainen pyrkii yleensä tuomaan viestinsä esiin mah-
dollisimman suoraan, kompaktisti ja yksiselitteisesti. Venäläiselle 
viestintätavalle taas on tyypillistä niin sanottu shirokaja natura, lavea 
luonne. Suurpiirteinen venäläinen ei näe ongelmaa sanomisen ja te-
kemisen ristiriidoissa eikä koe liian suuria lupauksia valehteluksi – 
tarkoitushan on kuitenkin yrittää parhaansa. Myös omien aikaisempien 
mielipiteiden pyörtäminen tilanteen muutosten mukana voi hämmen-
tää. Keskustelukumppania pyritään miellyttämään ja kohteliailla sa-
noilla ja fraaseilla luomaan myönteistä ilmapiiriä eikä suomalaista 
vaatimattomuutta ja suoruutta oikein ymmärretä. (Buuri 2003: 31-35.) 
Eleet ja sanaton viestintä ovat aina tärkeitä, mutta korostuvat etenkin 
hoidettaessa henkilökohtaisia suhteita liikekumppaneihin. Väärinym-
märrysten välttämiseksi on kielitaidon lisäksi opeteltava tulkitsemaan 
myös kielenulkoisia piiloviestejä sekä viestintäkulttuurien eroja. (Ve-
näjän liiketoiminnan perusopas 2005: 119.) 
 

Testattavat tuotteet ja projektit niiden taustalla 
 
Tulossillan projekteissa (Liite 1) tuotetusta oppimateriaalista valittiin 
toimitusjohtaja Päivi Siltasen avustuksella tähän tutkimukseen kaksi 
kokonaisuutta, jotka edustavat mahdollisimman hyvin Tulossillan 
osaamisalueita.  Valinnassa painoivat paitsi tuotteiden laatu ja valmi-
us, myös niiden kansainvälisyys, aiheiden ajankohtaisuus sekä sovel-
tuvuus kaupunkiympäristöön.  
 
Sekä E-Chance for Women Pretraining että EuroWoman SheBusiness 
ovat Leonardo da Vinci –rahoitteisissa pilottiprojekteissa tuotettua 
koulutusmateriaalia. Molemmat on suunnattu työmarkkinoilla vaike-
assa asemassa oleville naisille ja heidän kouluttajilleen ja materiaalit 
soveltuvat sekä kurssimateriaaliksi että itsenäiseen verkko-opiskeluun. 
Kokonaisuudet sisältävät teoriatiedon lisäksi runsaasti esimerkkejä se-
kä käytännön harjoituksia, pohdintatehtäviä, case tehtäviä, testejä ja 
omien kykyjen kartoittamisessa auttavaa materiaalia. Tekstin lisäksi 
kuvat, animaation, taulukot ja kuvaajat havainnollistavat esimerkkejä 
ja elävöittävät oppimateriaalia. Tavoitteena olisi tarjota näitä kahta 
materiaalia pakettiratkaisuna, joka sisältäisi molemmat kurssit. Testat-
tavaksi valittiin opiskelijoille suunnatut, englanninkieliset versiot ja 
moduulit poltettiin Cd-romille koekäyttäjille lähetettäviksi.   

E-Chance for Women Pretraining 
Projektin tarkoituksena oli parantaa syrjäytymisuhassa olevien naisten 
työelämävalmiuksia lisäämällä heidän tietoteknistä perusosaamistaan.  
Projekti keskittyi hälventämään naisten tietokoneita kohtaan tuntemia 
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ennakkoluuloja ja pelkoja sekä edistämään tietotekniikan opetusta 
naisten näkökulman ja tarpeet huomioiden. Kohderyhmä ei ole riippu-
vainen markkina-alueesta, sillä kaikkialta löytyy naisia, joilla ei ole 
kokemusta tietokoneen käytöstä.  
 
Oppimateriaali keskittyy havainnollistamaan tietokoneen monia käyt-
tötapoja työelämässä, kotona ja harrastuksissa sekä osoittamaan, kuin-
ka paljon itse asiassa käytämme erilaisia tietoeteknisiä sovelluksia 
päivittäisessä ympäristössämme. Lisäksi käyttäjää neuvotaan tietoko-
neen perustoiminnoissa, kuten hiiren ja näppäimistön käytössä. Tämän 
syvällisempää käyttöopastusta ei tuotteeseen sisälly, koska materiaalin 
tarkoitus on ennen kaikkea madaltaa naisten kynnystä ryhtyä opiske-
lemaan tietokoneen käytön perustaitoja. 

Potentiaaliset asiakkaat 

Loppukäyttäjät 
1. naiset, joiden puutteelliset tietotekniset taidot haittaavat työl-

listymistä, estävät etenemisen työelämässä tai vaikeuttavat 
toimintaa tietokoneistuvassa yhteiskunnassa  

2. kouluttajat ja opettajat, jotka haluavat oppia naislähtöisen lä-
hestymistavan tietotekniikan opetukseen. Opettajille suunnat-
tua materiaalia ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan huomioida. 
 

Välittäjät
1. aikuiskoulutusta tarjoavat tahot 
2. oppilaitokset 
3. yrittäjyyttä edistävät tahot 
4. työllisyysasioita hoitavat instituutiot        
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SWOT-analyysi     
 
 
 Vahvuudet: Heikkoudet: 
  Tuote on monipuolinen  Juuri tämänkaltaista tuotetta 

tarvitsevat asiakkaat on vai-
kea löytää 

 
( 
 
 

 Tuotteen sisällölle on kysyn-
tää  

 Lähestymistapa on erilainen 
kuin kilpailevilla tuotteilla 

 Kohderyhmän kynnys aloit-
taa tietoteknisten taitojen 
opiskelu on suuri 

 Tuotteen käyttämiseen tarvi-
taan tietokone  

 Kieli (englanti) on suhteelli-
sen yleisesti osattu   Tuotteen kehittämiseen on 
osallistunut partnereita useista 
kulttuureista  

 Tuotetta voi käyttää opetuk-
sessa, vaikka käytössä olisi 
vain yksi tietokone 

 CD-ROM on valmiina vain 
englanniksi 

 

 Tuote on helppo toimittaa asi-
akkaalle 

Mahdollisuudet: Uhat: 
 Kurssin voi yhdistää muiden 

Tulossillan tuotteiden kanssa 
paketiksi 

 Tuotteen kopioiminen on 
helppoa 

 Tekniset ratkaisut vanhene-
vat suhteellisen nopeasti   Osa kurssimateriaalista voi 

olla saatavissa Internetin kaut-
ta  

 Tuotteen voi tarvittaessa päi-
vittää uusia kulttuuri- ja kieli-
alueita vastaaviksi  
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EuroWoman SheBusiness 
 
Projektin tavoitteena oli edistää tietokoneperusteista opetusta naisille 
suunnatussa työllistymistä tukevassa koulutuksessa. Aihealueina oli-
vat yrittäjyys, toimistotyö pienyrityksessä sekä maaseutumatkailu, 
joista kustakin koottiin Cd-rom sekä kirjallista materiaalia. Tähän tes-
taukseen valittiin yrittäjyyttä käsittelevä sähköinen oppimateriaali. 
  
EuroWoman SheBusiness -CD sisältää monipuolisesti tietoa yrittäjäk-
si kasvamisesta, yrittäjyyden haasteista sekä yrityksen käytännön toi-
minnan organisoimisesta. CD:llä on yksityiskohtaista materiaalia 
myös yrityksen perustamiseen ja johtamiseen liittyvistä säädöksistä ja 
käytännöistä sekä markkinoinnista. Kertaustehtävien lisäksi käyttäjää 
rohkaistaan harjoitusten avulla pohtimaan omia motiivejaan, kykyjään 
ja tavoitteitaan yrittäjänä. 

Potentiaaliset asiakkaat 

Loppukäyttäjät:  
1. työelämän ulkopuolella olevat naiset 
2. työssäkäyvät naiset 
3. yrittäjyydestä kiinnostuneet 
 

Välittäjät
1. aikuiskoulutusta tarjoavat tahot  
2. oppilaitokset 
3. yrittäjyyttä edistävät tahot 
4. työllisyysasioita hoitavat instituutiot 
5. erityistyhmien työllistymistä edistävät järjestöt     
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SWOT-analyysi  

Vahvuudet: Heikkoudet: 
 Tällaisella opetusmateriaalille 

on kysyntää 
 Idea on melko tuore 
 Tuote on kehitetty monikansal-

lisena yhteistyönä  
 Tuote on helppokäyttöinen 
 Tuote on päivitettävissä 
 Tuote on helppo toimittaa asi-

akkaalle 
 Tuotetta voi käyttää myös itse-

näiseen opiskeluun 

 Tuotteella on paljon kilpaili-
joita: monet organisaatiot 
pyrkivät edistämään yrittä-
jyyttä koulutuksen avulla  

 Tuotteessa on paljon maasi-
donnaista aineistoa, jonka 
lokalisointiin tarvitaan asian-
tuntija-apua 

 Tulossillan oma tietämys 
Venäjän yrityselämästä vä-
häinen, joten paikallinen 
partneri on lähes välttämätön 
esim. kursseja järjestettäessä 

Mahdollisuudet: Uhat: 
 Tulossilta voi paitsi myydä 

tuotetta, myös opastaa sen käy-
tössä tai jopa järjestää kursseja  

 Tuotetta voi tarjota pakettina 
jonkin toisen Tulossillan tuot-
teen kanssa 

 Tuotteesta voi kehittää myös 
verkkomuotoisen kurssin 

 Ulkomaisen toimittajan tuo-
tetta ei välttämättä koeta luo-
tettavaksi tai relevantiksi 

 Projektin muut partnerit voi-
vat myös olla kiinnostuneita 
myymään tuotetta samalla 
alueella  

 
 

Tuotteiden yhdistäminen 
E-Chance for Women Pretraining ja EuroWoman SheBusiness on tar-
koitus yhdistää oppimateriaalipaketiksi, joka valmentaisi käyttäjäänsä 
sekä tietokoneen käytön perustaitoihin että yrittäjyyteen. Materiaalit 
poltettaisiin omille levyilleen, mutta levynkansien ulkoasua yhtenäis-
tettäisiin ja niille suunniteltaisiin yhteinen pakkaus.  
 

Tekijänoikeudet 

Tekijänoikeudet Leonardo da Vinci -projekteissa 
Projektin tavoitteena oleva lopputuote määrittelee sen, mitä tekijänoi-
keuksia projektissa on hankittava ja siirrettävä, jotta tuotetta voidaan 
levittää tai muutoin kaupallisesti hyödyntää. Tekijänoikeuksien osalta 
on otettava huomioon sekä jo olemassa olevat että projektin aikana 
luotavat teokset ja oikeudet niihin on hankittava ja siirrettävä asian-
mukaisesti kirjallisilla sopimuksilla. Lopputuote ja sen markkinat on 
määriteltävä jo suunnitteluvaiheessa, jotta oikeuksien siirtosopimukset 
olisivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia. Tuotteen hyödyntämi-
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nen edellyttää, että tekijänoikeudet ovat kunnossa sekä valmistuksen 
että loppukäytön osalta.  Mielekkäintä on hankkia oikeus paitsi teok-
sen kappaleen valmistamiseen, myös teoksen muuttamiseen, mikä 
mahdollistaa hankitun materiaalin muokkaamisen tarkoitusta vastaa-
vaksi. (Harenko 1997. s. 22-24) 
 
Monikansallisissa projekteissa yhden tuotteen kehittämiseen osallistuu 
useita partnereita, joten lopputuotteen kaupallistamisen kannalta on 
tärkeää, että partnerit luovuttavat siihen sisältyvien teosten oikeudet 
projektin tarpeisiin. Käytännössä joko kaikki tekijänoikeudet tai vä-
hintään niiden hallinnointi kannattaa keskittää yhdelle osapuolelle. 
Projektissa on varmistettava, että partneriorganisaatio todella omistaa 
tarvittavat oikeudet ja on oikeutettu luovuttamaan ne eteenpäin., sillä 
oikeuksia hankkiva taho on osaltaan selonottovelvollinen oikeuksien 
pätevyydestä. Vaikka partnerit voivat halutessaan sopia kunkin vas-
taavan omien tekijänoikeuksiensa pätevyydestä, ovat kaikki materiaa-
lia hyödyntävät kuitenkin yhteisvastuussa oikeudenhaltijaan nähden. 
Mikäli partnerille aiheutuu kuluja toisen partnerin puutteellisista oike-
uksista esimerkiksi korvausvelvollisuuden muodossa, on vahingon ai-
heuttaja velvollinen korvaamaan nämä kulut muille projektin osapuo-
lille. (Harenko 1997. s.26- 27) 

E-Chancen ja EuroWomanin tekijänoikeustilanne 
Tulossillan projekteissa tekijänoikeuksista on sovittu projektikohtai-
sissa sopimuksissa, joten tilanne vaihtelee projekteittain. E-Chancen ja 
EuroWomanin osalta oikeudet ovat jossain määrin päällekkäisiä: ku-
kin projektipartneri omistaa tekijänoikeudet itse tuottamaansa sisäl-
töön kielestä riippumatta sekä omalla kielellään julkaistuun materiaa-
liin sen tuottajasta riippumatta. Muiden kielten osalta oikeudet siirty-
vät sille, joka ensimmäisenä lähtee levittämään materiaalia kyseiselle 
kielialueelle. Mikäli joku partnereista haluaa luovuttaa oikeuksia kol-
mannelle osapuolelle, on tästä tehtävä kirjallinen sopimus muiden 
partnereiden kanssa. Myös asiaankuuluvista korvauksista on sovittava, 
mutta on hyvä muistaa, että EU-rahoituksen mukanaolo laskee myös 
sillä tuotetun materiaalin tekijänoikeuksista maksettuja hintoja.  Myös 
EU-komissio voi myydä projektin lopputuotteiden tekijänoikeudet 
kolmannelle osapuolelle partnereiden suostumuksella. (Siltanen 
19.4.2006, haastattelu). 
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Muokkaustarpeen ja -kustannusten arviointi 

Päivitys ja lokalisointi 
E-Chance for Women –materiaalin osalta tilanne on hyvä: Materiaali 
ei ole maasidonnaista, sillä tietokoneen käyttötavat ovat kaikkialla 
jokseenkin samanlaiset. Sisältöä ei siis tarvitse muokata. Materiaalissa 
ei paneuduta teknisiin yksityiskohtiin, joten suhteellisen ajattomana 
sen päivittäminen ei ainakaan toistaiseksi ole tarpeen. Teknisiä muu-
toksia voi aiheuttaa lähinnä kyrillisten kirjainten käyttö, mikäli ohjel-
ma käännetään venäjäksi. Tämän laajuisille muutoksille löytyy osaava 
tekijä Tulossillan henkilökunnasta tai yhteistyökumppaneista. 
 
EuroWoman SheBusiness –CD sen sijaan tulee tarvitsemaan huomat-
tavaa muokkausta, ennen kuin sitä voidaan hyödyntää Venäjän mark-
kinoilla. Materiaalin tuottamista projektin aikana koordinoi puolalai-
nen partneri, joten moduulin 5 tiedot muuan muassa verotuksesta, 
lainsäädännöstä ja yritysmuodoista ovat Puolan käytäntöjen mukaisia. 
Näiden tietojen lokalisointiin vaaditaan Venäjän lainsäädännön hyvin 
tunteva asiantuntija, jota Tulossillasta ei löydy. Lisäksi on otettava 
huomioon mahdolliset muutokset lyhyelläkin aikavälillä, sillä liike-
elämää koskeva lainsäädäntö elää jatkuvasti. Siksi voisi olla hyvä rat-
kaisu rajata edellä mainittu maakohtainen materiaali pois ja keskittyä 
yleisiin, kaikille yrittäjille yhteisiin teemoihin, kuten johtamiseen ja 
innovointiin. 
 
Poistettavan maasidonnaisen materiaalin voisi korvata kääntämällä 
venäjäksi esimerkiksi Nt Craft –projektissa kootun yrittäjyyden juridi-
siin ja taloudellisiin puoliin orientoivan materiaalin. Kyseisessä pro-
jektissa partnereita oli useista maista niin EU:sta kuin sen ulkopuolel-
takin, joten materiaali käsittelee tarkoituksella vain yleisiä periaatteita: 
kirjanpidon ja yrityksen talouden peruskäsitteitä, myynninedistämistä 
ja yrittäjän kohtaamia juridisia kysymyksiä pääpiirteissään. Esimer-
kiksi yritysmuotoja koskeva materiaali on tuotettu kussakin partneri-
maassa erikseen ja tämän laajuisen aineiston kerääminen myös Venä-
jän osalta olisi huomattavasti EuroWoman SheBusiness- materiaalin 
muokkaamista kohtuullisempi tehtävä.  

Käännöstyö ja sen kustannukset 
Käännöskulujen arvioimiseksi materiaalin kääntämisestä tehtiin tar-
jouspyyntö kahdeksalle käännöstoimistolle, joista kuudelta saatiin 
vastaus määräajan puitteissa. Kun EuroWomanin moduuli 5 jätetään 
tarkastelun ulkopuolelle, käännettävää materiaalia on yhteensä noin 
sata kokonaista sivua, mutta vaihtelevien veloitusperusteiden vuoksi 
materiaalin määrä laskettiin myös riveinä, sanoina ja merkkeinä (Liite 
4). Toimistoilta pyydettiin hinta-arviota käännöstyöstä suomesta venä-
jään ei-kiireellisellä aikataululla. Tarjouspyynnössä materiaalia kuvat-
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tiin sähköisen opiskelumateriaalin tekstiksi, jossa aiheita käsitellään 
joko yleiskielellä tai kyseisen alan (kauppa ja hallinto sekä tietoko-
neen käyttö) perustermein. Oman käännöskokemukseni perusteella 
arvioin materiaalin vaikeustasoltaan kohtalaisen helpoksi, koska se ei 
juurikaan sisällä erikoissanastoa, monimutkaisia lauserakenteita tai 
EuroWomanin moduulin 5 poistamisen jälkeen asiantuntemusta vaati-
vaa lokalisoimista. Tekstinäyte lähetettiin siitä pyytäneille toimistoille. 
 
Tarjouspyynnön tuloksia käsitellään tässä nimettöminä ja vastaukset 
yksilöidään kirjaimin A – F. Kaikki kuusi vastannutta käännöstoimis-
toa laskivat käännöskustannukset eri perustein (Liite 5), mutta liittivät 
tarjoukseensa myös kokonaishinta-arvion, joka helpotti tarjousten ver-
tailua huomattavasti. Käännöstoimistot B, C ja F perustavat hinnoitte-
lunsa valmiin käännetyn tekstin riviin tai merkkiin, joten etenkin näis-
sä tapauksissa kyse on hinta-arviosta. Kaikki hinnat sisältävät kielen-
tarkistuksen toisen ammattikääntäjän tekemänä, mutta vain toimisto E 
mainitsee tarjouksessaan hintaan tarvittaessa sisältyvän myös yhden 
korjauskierroksen asiakkaan aloitteesta työn palauttamisen jälkeen. 
Hinta-arviot vaihtelevat huomattavasti, 3 660 eurosta 15 000 euroon, 
keskiarvon ollessa 9 648 euroa. 

Vertailu paikalliseen hintatasoon 
Venäläisistä verkkokaupoista kerättyjen hintatietojen perusteella vas-
taavien Cd-rom-muotoisten materiaalien hinnat vaihtelevat 2.35 eu-
rosta 8,53 euroon ollen keskimäärin 5,28 euroa (Liite 3). Tämä hinta-
taso tulee olemaan suuri haaste Tulossillalle, sillä pelkästään materiaa-
lin käännöskustannukset tulevat nostamaan sen hintaa huomattavasti 
korkeammalle.  Lisäksi mukaan on laskettava kustannukset Word-
muodossa käännetyn materiaalin liittämisestä opetusohjelmaan, CD-
levyjen ja niiden kansien valmistuksesta, kuljetuksista, tullauksesta ja 
markkinoinnista. 
 
Hinnanmuodostuksen konkretisoimiseksi arvioidaan kuvitteellisen 1 
500 tuotteen Cd-romin erän kustannuksia. Mikäli ohjelman muokka-
us- ja levyjen valmistuskustannuksiksi Tulossillan oman henkilökun-
nan työnä arvioidaan noin 2 000 euroa (Siltanen 19.4. haastattelu), jää 
yhden levyn osuudeksi n. 1,33 euroa. Mikäli käännöskulut pyritään 
kattamaan tällä erällä, tulevat levykohtaiset kustannukset olemaan: 

- halvimman tarjouksen (3 660€) mukaan 2,44€ /tuote, 
- keskiarvon (9 648€) mukaan 6,43€ /tuote ja 
- kalleimman tarjouksen (15 000€) mukaan 10€/ tuote. 

Näin ollen tuotteen muokkaus- ja valmistuskustannukset olisivat yh-
teensä 3,77€ – 11, 33€. Kun tähän lisätään Venäjän tullilainsäädännön 
mukainen 15 % tuontivero cd-levyille, nousee tuotteen hinta 4,33 – 
13,03 euroon. Lisäksi tuotteen hinnan tulisi kattaa kuljetus- ja mahdol-
liset markkinointikustannukset. Tulossillassa tuotteen odotetaan tuo-
van voittoa n. 1/3 aiheuttamistaan kustannuksista, joten tuotteen hinta 
nousisi valitusta käännöstoimistosta sekä kuljetus- ja markkinointikus-
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tannuksista riippuen vähintään 10 euroon. Lisäksi on varauduttava vä-
liportaiden käytön aiheuttamiin kustannuksiin.  
 
Verrattuna Venäjän markkinoilla tällä hetkellä vallitsevaan hinta-
tasoon Tulossillan tuote tulisi olemaan huomattavan kallis, mikäli 
kaikki kustannukset pyrittäisiin kattamaan mahdollisimman nopeasti. 
Kyseisen tuotteen suhteen ei myöskään ns. penetraatiohinnoittelua voi 
pitää vaihtoehtona, sillä tuote on suhteellisen lyhytikäinen ja potenti-
aalinen kohderyhmä rajattu, eikä Tulossillalla ole tarjota muita tuottei-
ta Venäjän markkinoille, joita kohtaan kiinnostusta voisi edullisilla 
hinnoilla herättää. Hinnan sijasta Tulossillan tulisi kilpailla muilla 
tuotteen ominaisuuksilla, kuten laadulla ja oheispalveluilla.  

  

Tuotteiden testauksen valmistelu 

Testaustavan valinta 
Varsinainen määrällinen tutkimus ei tule tässä testauksessa kyseeseen, 
koska otanta tulisi jäämään liian pieneksi useista syistä: koekäyttöön 
valittujen tuotteiden potentiaalisia ostajia, siis välittäjätahoja, on raja-
tusti, käytettävissä oleva aika ja pietarilaisen yhteistyökumppanin tie-
tokoneresurssit tulevat olemaan rajalliset ja lisäksi kääntämättömien 
ohjelmien testaaminen onnistuneesti edellyttää suhteellisen hyvää eng-
lanninkielen taitoa. Toisaalta valmisteltavan testauksen tavoitteena ei 
olekaan varsinaisen laajan markkinatutkimuksen tekeminen, vaan ma-
teriaalien tarkastelu venäläisen käyttäjän näkökulmasta. Näin pyritään 
saamaan lisätietoa tuotteiden soveltuvuudesta Venäjän markkinoille ja 
tarvittavan muokkauksen laajuudesta. 

Käytännön järjestelyt 
Tämän työn yhteydessä laaditaan venäjänkielinen palautelomake Tu-
lossillan käyttöön. Aiemmista yhteyksistä saatujen pietarilaisten kon-
taktien avulla Tulossilta kokoaa sopivaksi katsomanaan ajankohtana 
ryhmän tuotteiden potentiaalisia loppukäyttäjiä sekä mahdollisten vä-
littäjätahojen edustajia. Tavoitteena on saada testaajiksi niin kyseisiä 
aloja opiskelevia kuin opettaviakin englannintaitoisia venäläisiä. 
Ryhmän jäsenet saavat käyttöönsä pietarilaiselle yhteistyökumppanille 
postitetut tuotteiden englanninkieliset versiot sekä kyselylomakkeet 
täytettäväkseen. Kirjallisten kommenttien kanssa Tulossillan on tar-
koitus järjestää Pietarissa tapaaminen, jossa päästään keräämään myös 
vapaamuotoisia arvioita tuotteesta.  

Palautelomakkeen laatiminen 
Venäjänkielisellä kyselylomakkeella kartoitetaan koekäyttäjien mieli-
piteitä materiaalista. Arvioinnit tapahtuvat pääasiassa venäläisin kou-
luarvosanoin 1-5 sekä avoimilla kysymyksillä. Lomaketta laatiessa on 
pyritty keräämän kommentteja eri näkökulmista:  
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Sisältö 
Koekäyttäjiä pyydetään arvioimaan omaa tietämystään kyseisestä ai-
heesta. Tämän jälkeen pyydetään arviota tuotteen sisältämän infor-
maation täsmällisyydestä, ajankohtaisuudesta, kattavuudesta, hyödyl-
lisyydestä ja monipuolisuudesta. Lisäksi arvioidaan tuotteen tietojen 
sovellettavuutta Venäjän olosuhteisiin sekä valittuja painotuksia. 

Ulkonäkö 
Tuotteen ulkonäöstä arvioidaan väritystä, kuvitusta ja vakuuttavuutta. 
Myös visuaalisten elementtien riittävyydestä cd-rom-muotoiseksi op-
pimateriaaliksi pyydetään kommenttia. 

Käytettävyys 
Koekäyttäjät antavat kouluarvosanat käyttöohjeiden saatavuudelle, 
ymmärrettävyydelle ja täsmällisyydelle. Materiaalin sisäinen navigaa-
tio sekä sisäisten linkkien toimivuus ovat myös arvioinnin kohteina, 
samoin kuin yleinen käyttömukavuus ja rakenteen loogisuus. 

Yleisarvio 
Yleisarvosanan lisäksi tiedustellaan käyttäjän mielipidettä tuotteen so-
veltuvuudesta itsenäiseen opiskeluun sekä kurssimuotoiseen opiske-
luun ohjaajan johdolla. Käyttäjiltä pyydetään myös arviota omasta op-
pimisestaan koekäytön yhteydessä sekä halukkuutta käyttää materiaa-
lia jatkossa. Tuotteesta pyydetään nimeämään selkeimmät plussat ja 
miinukset, sekä ilmoittamaan hinta (ruplaa), jonka tuotteesta olisi 
valmis maksamaan. 

Vastaajan tiedot 
Taustatietoa kootaan lähinnä koekäyttäjien koulutuksesta ja työkoke-
muksesta sekä kieli- ja tietokonetaidoista. Vastaajia pyydetään määrit-
telemään myös koekäytön olosuhteet sekä testaukseen käytetty aika. 
Kyselyn lopuksi kerätään yhteystiedot sekä toiveet yhteistyön muo-
doista tulevia kontakteja varten. 

Markkinatilanne 
Vastaajilta kerätään arvioita vastaavien tuotteiden kysynnästä ja tar-
jonnasta tällä hetkellä sekä tuotteen käyttöön vaadittavan välineistön 
yleisyydestä. Heitä pyydetään myös määrittelemään, kuinka hyvin 
tuote soveltuisi eri käyttäjäryhmille, kuten aloittaville yrittäjille, opis-
kelijoille tai työttömille.  

Johtopäätökset 
 
Tässä työssä suunnitellun kyselyn toteuttamisen jälkeen Tulossilta voi 
lähteä tekemään johtopäätöksiä kerätyn taustatiedon ja koekäyttäjien 
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kommenttien pohjalta.  Tulosten analysoinnin myötä on paremmin 
tiedossa, kuinka hyvin tutkitut tuotteet soveltuvat Venäjän markkinoil-
le, ja löytyykö niille halukkaita käyttäjiä. Näin päästään vertailemaan 
tehtävänannossa mainittuja strategioita lähimmin, mutta jo tähän men-
nessä kerätyn tiedon perusteella voidaan tehdä tiettyjä johtopäätöksiä 
tulevista toimenpiteistä. 

Hintataso 
Hintataso Venäjän opetusmateriaalimarkkinoilla on siinä määrin al-
hainen, että Tulossillan tuotteet eivät tule kilpailemaan hinnallaan. Sen 
sijaan kannattaa panostaa muiden tekijöiden, kuten laadun ja jousta-
van oheispalvelun kehittämiseen. Tämä onnistunee suoraa vientiä pa-
remmin muissa toimintamuodoissa, sillä tuotteen viejänä Tulossillan 
on vaikeampi saada tietoa sekä välittäjätahojen kuin että loppukäyttä-
jien toiveista ja tarpeista. Yhteistyötä venäläisen kumppanin kanssa 
puoltaa myös se, että tuotteen muokkaaminen ja valmistaminen tulisi 
olemaan kustannuksiltaan olennaisesti edullisempaa venäläisen osa-
puolen toimesta. Liitteeseen 3 kerättyjen hintatietojen perusteella voi 
myös päätellä, että loppukäyttäjät olisivat valmiita maksamaan huo-
mattavasti enemmän kurssimuotoisesta opetuksesta kuin itseopiske-
lumateriaalista. Näin ollen materiaalin käyttäminen kurssin pohjana 
olisi todennäköisesti kannattavampaa kuin sen myyminen suoraan 
käyttäjälle. 

 

Yhteistyö 
Käännettyjen ja muokattujen tuotteiden toimittaminen Venäjän mark-
kinoille itsenäisesti tulisi olemaan erittäin vaikeaa liiketoimintakult-
tuurin erityispiirteistä johtuen. Toimivien yhteyksien merkityksen ko-
rostuessa tulisi Tulossillallakin olla venäläinen yhteistyökumppani, 
joka voisi avata ovia tuotteille omien yhteyksiensä avulla. Periaattees-
sa on mahdollista löytää välittäjätaho, joka toimittaisi Tulossillan 
kääntämiä ja muokkaamia tuotteita asiakkaille, mutta tämä vaikuttaa 
epätodennäköiseltä vaihtoehdolta: Jokainen osapuoli luonnollisesti 
odottaa hyötyvänsä yhteistyöstä myös itse, ja tässä vaihtoehdossa lä-
hinnä taloudellinen korvaus voi tulla kyseeseen. Tämä olisi hyvin to-
dennäköisesti Tulossillalle liian kallis vaihtoehto, joten kannattavam-
paa olisi soveltaa venäläiselle kulttuurille ominaista vastavuoroisuu-
den periaatetta: Tulossilta voisi korvata yhteistyökumppanille aiheu-
tuvan vaivan osaamisellaan ja omilla yhteyksillään. Myös mahdolli-
suus käynnistää uusi EU-rahoitteinen projekti on Tulossillan valtti-
kortti yhteistyökumppaneita hakiessa. Valittiinpa strategiaksi valmiin 
materiaalin kierrättäminen tai uuden projektin käynnistäminen, tulee 
yhteistoiminta olemaan huomattavasti tehokkaampaa kuin yksin yrit-
täminen. 
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Tuote 
Materiaalin kääntäminen ja muokkaaminen tulee aiheuttamaan huo-
mattavat kustannukset, etenkin kun työtä ei pystytä hoitamaan Tulos-
sillan oman henkilökunnan toimesta. Tämä taas nostaa tuotteen hintaa 
selvästi yli kohdemarkkinoiden keskimääräisen hintatason, joten 
muokkausta ei kannata lähetä toteuttamaan, ennen kuin tuotetta kos-
kevat suunnitelmat ovat selvillä ja toimituskanavat varmistuneet. Asi-
antuntijan suorittamaa lokalisointia vaativien osuuksien poistaminen 
laskee kuluja, mutta toisaalta vaatii lisäämään osuuksia joko muista 
Tulossillan tuotteista tai yhteistyökumppanin keräämästä ajankohtai-
sesta materiaalista. Materiaalin suhteen tulee olla herkkä koekäyttäjiltä 
saadulle palautteelle, sillä tuotteen jatkokehittely on kannattavaa vain, 
mikä se itsessään on soveltuva markkinoille ja sille löytyy kysyntää. 
Tässäkin suhteessa on harkittava tarkkaan, onko edullisempaa muoka-
ta olemassa olevaa materiaalia vai kehittää uutta paikallisten asiantun-
tijoiden kanssa. 
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Liitteet 

Liite 1: Esimerkkejä Tulossillan projekteista    

 
 EuroWoman  

EURO-WOMAN –projektissa kehitettiin naisille suunnattu-
ja, tietokonetta hyödyntäviä oppimismenetelmiä, aiheinaan 
maaseutumatkailu, yrittäjyys ja toimistotyö pk-yrityksissä. 
 

 

 Entrefemme 
Projektin päämäärä oli tarjota naisille ajasta ja paikasta riip-
pumatonta yrittäjäkoulutusta.  Oppimateriaalina ovat Cd-
romin esimerkkicaset ja harjoitukset, joiden avulla myös t
totekniikkataitoja hiotaan yrittäjyyden vaatimuksia vastaa-
viksi. 

 

ie-

it-

 

 E-Chance for Women  
Projektin tarkoituksena oli edistää naisten työllistymistä 
opettamalla heille tietokoneen käytön perustaitoja, ja näin 
ehkäistä heidän syrjäytymistään työelämästä. Projekti kesk
tyi naisten tietotekniikkaan liittyvien ennakkoluulojen ja 
pelkojen hälventämiseen sekä alan opettamiseen naisten nä-
kökulmasta. 
 

 

 Enstructor  
Projektin tavoitteena oli luoda toimintamalleja ja työkaluja 
ohjaajille, opettajille ja kouluttajille, jotka haluavat laajentaa 
verkko-opetukseen liittyviä taitojaan.  

 

 Virtual Xchange  
Virtual Xchange –projektin tuote on kaupan ja tekniikan 
alan naisopiskelijoille suunnattu virtuaalinen opetus- ja neu-
vontaympäristö. Sen tarkoituksena on kannustaa opiskelijoi-
ta ulkomaanvaihtoon ja parantaa Eurooppaan lähtevän opis-
kelijan edellytyksiä. 
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 EVEC  
Projektin päämäärä on osaltaan edistää pienyrittäjyyttä Eu-
roopassa. Projektin aikana luotiin Internetiin virtuaalinen 
yrityskeskus, josta omaa yritystoimintaa aloittava voi saada 
tietoa ja koulutusta. Lisäksi tuotettiin tukipalveluja juuri 
aloittaneille yrityksille. 
 

 
 

 EST 
Projektissa suunniteltiin etäopiskelu- ja teletutorointimalli 
yrittäjyydestä ja yritysten johtamisesta. Tavoitteena oli m
parantaa  pienyrittäjien  mahdollisuuksia verkostoitua  Eu-
roopan tasolla.  

yös 

iä 

 

 

 Stec it  
Tavoitteena oli luoda pienyrittäjille joustava väline tietojen 
ja taitojen ylläpitoon ja kehittämiseen. Projektissa kehitettiin 
mm yhdeksän interaktiivisen kurssin koulutuskokonaisuus 
aloittavalle yrittäjälle. 

 

 RiPeRiJo  
Projektissa suunniteltiin ammattilaisten käyttöön koulutus-
materiaalia (DVD), jolla autetaan työuralleen suuntaa etsi-
vää henkilöä pohtimaan ominaisuuksiaan ja kykyjään sekä 
vertaamaan niitä työelämän vaatimuksiin. 

 

 
 Improving Guidance  

Projektin päämääränä oli kehittää uraohjauksessa käytettäv
omaelämäkerrallisia menetelmiä ja opastaa kouluttajia roh-
kaisemaan opiskelijaa oman elämänkokemuksensa hyödyn-
tämiseen työelämässä.  
 

  
 Dimeli  

Projektin aikana suunniteltiin maahanmuuttajille ja kulttuu-
risille vähemmistöille suunnattu medialukutaitoverkosto, 
joka kannustaa keskusteluun mediateknologiaa käsittelevistä 
aiheista niin lähiopetuksen kautta kuin virtuaalisessa ympä-
ristössäkin.  
 

 

http://eu.knowsleycollege.ac.uk/evec/mapmen/main.html
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 Ntcraft   
Projektissa luotiin monikulttuurinen käsityöyrittäjyyteen 
opastava itseopiskelupaketti sosiaalisesti tai maantieteelli-
sesti eristyneille aikuisille.  
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Liite 2: Palautelomake 

Опросный лист по учебным материалам «E-chance for 
Women» и «EuroWoman SheBusiness» 
 
С помощью этого опросного листа мы хотели бы узнать Ваши оценки по 
учебным материалам «E-chance for Women» и «EuroWoman 
SheBusiness». Будьте добры, отвечайте на вопросы свободно или 
подчеркивайте подходящий вариант.  
 
Большое спасибо за ваше время и внимание! 
  
 
1. Респондент 

 
 

• Пол  м / ж 
• Возраст  
• Образование 
 (степень, область)  

 
 

• Профессия  
 

• Описание нынешней работы  
 

• Тестирование 
 

 Как долго вы пробовали материал? 
  

 
 

 При каких условиях вы знакомились с материалом? 
 (Напр. место, обучение и т.п.) 
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2. Знания 
 
 a) Знание английского языка  

 Как Вы оценивали бы свое знание? 
 1 2 3 4 5 

 Насколько Вам привычно пользоваться  учебными материалами на 
английском языке?   

 1 2 3 4 5 
 

б) Работа с компьютерами 
 Как Вы оценивали бы свое знание ?  

 1 2 3 4 5 
 Какими программами вы владеете? 

  
 

 Где и как вы приобрели Ваши знания? 
  

 
 Как вы пользуетесь компьютерами на вашей работе? 

  
 

 
 Вы уже работали с учебными материалами на CD-ROM? 

 ДА НЕТ 
 

 Как Вы оцениваете использование CD-ROM для обучения?  
 (1= резко против - 5 = совершенно согласен) 

 Неудобно для преподавателя 
 1 2 3 4 5 
 Неудобно для изучающего 
 1 2 3 4 5 
 Удобно 
 1 2 3 4 5 
 Современно     
 1 2 3 4 5 
 Вы хотели бы пользоваться ими чаще 
 1 2 3 4 5 
 Вы хотели бы больше инструктажа по пользованию этими 

материалами  
 1 2 3 4 5 
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3. E-chance for Women 
 
 a) Содержание 
   

 Тема материала Вам знакома?   
 ДА НЕТ 

 
 Как бы Вы оценили свое знание этой теме? 

 1 2 3 4 5 

 

 Как Вы оцениваете следующие утверждения? 

  (1= несогласен полностью - 5 = согласен полностью) 
 
 Информация в материале точная 
 1 2 3 4 5 
 Информация материала актуальана.  
 1 2 3 4 5 
 Информация достаточно подробна 
 1 2 3 4 5 
 Информация полезная (изучающему этот предмет). 
 1 2 3 4 5 
 Информацию можно применять к российской ситуации.    
 1 2 3 4 5 
 Информация материала достаточно  многообразна. 
 1 2 3 4 5 
 В материале акцентировали правильные темы  
 1 2 3 4 5 
 

 Ваши замечания по содержанию материала: 
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 б) Внешний вид 

 Как Вы оцениваете следующие высказывания? 

  (1= несогласен полностью - 5 = полностью согласен) 
 
 Цвета материала хорошие 
 1 2 3 4 5 
 Иллюстрации в материале хорошие. 
 1 2 3 4 5 
 В материале достаточно визуальных элементов.  
 1 2 3 4 5 
 Внешний вид материала убедительный. 
 1 2 3 4 5 
  

 Ваши замечания по внешнему виду материала: 
  

 
 

 в) Применимость 
 Как бы Вы оценили следующие высказывания? 

  (1= несогласен полностью - 5 = полностью согласен) 
 
 Инструкции по пользованию материала легко находить  
 1 2 3 4 5 
 Инструкции понятные  
 1 2 3 4 5 
 Инструкции точные  
 1 2 3 4 5 
 Навигация (по материалу) ясная. 
 1 2 3 4 5 
 Навигация логичная. 
 1 2 3 4 5 
 Внутренние связи работают хорошо 
 1 2 3 4 5 
 Материалом приятно пользоваться. 
 1 2 3 4 5 
 Структура материала легко воспринимается  
 1 2 3 4 5 
    

 Ваши замечания по применимости материала: 
  

   
    
 

 г) В целом 
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 Как бы Вы оценили этот материал? 
  1 2 3 4 5 

 Можно ли использовать этот материал для самостоятельного 
изучения? 

  (1= нет - 5= да) 
 1 2 3 4 5 

 Рекомендовали бы Вы этот материал для изучения в группе с 
преподавателем? 

  (1= совсем нет - 5= полностью да) 
 1 2 3 4 5 

 тестировании материала? Вы приобрели новые знания при 
 (1= совсем н 

 
ет - 5= полностью да) 
1 2 3 4 5 

 Вы бы стали использовать этот материал при изучении или 
преподавании этой темы? 

 (1= очень мало - 5= очень много )  
  

 Сколько денег Вы бы заплатили за такой тип материала? (рубл) 
 
 

 

 Главные плюсы материала: 
  

 
 

 
 Главные недостатки материала: 

  
 
 

 Ваши общие замечания: 
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4.EuroWoman SheBusiness 
 a) Содержание 
   

 Тема материала Вам уже знакома?   
 ДА НЕТ 
 Как Вы бы оценили бы свое знание по этой теме? 

 1 2 3 4 5 

 

 Как Вы оцениваете следующие высказывания? 

  (1= несогласен полностью - 5 = полностью согласен) 
 
 Информация в материале точная 
 1 2 3 4 5 
 Информация актуальна 
 1 2 3 4 5 
 Информация достаточно подробна 
 1 2 3 4 5 
 Информация полезная (изучающему этот предмет). 
 1 2 3 4 5 
 Информацию можно применять к российской ситуации.    
 1 2 3 4 5 
 Информация достаточно разнообразна. 
 1 2 3 4 5 
 В материале акцентированы правильные темы.  
 1 2 3 4 5 
 

 Ваши замечания по содержанию материала: 
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 б) Внешний вид 
 Как Вы оцениваете следующие высказывания? 

  (1= несогласен полностью - 5 = полностью согласен) 
 
 Цвета материала хорошие 
 1 2 3 4 5 
 Иллюстрации в материале хорошие. 
 1 2 3 4 5 
 В материале достаточно визуальных элементов.  
 1 2 3 4 5 
 Внешний вид материала убедительный. 
 1 2 3 4 5 
  

 Ваши замечания по внешнему виду материала: 
  

 
 

 в) Применимость 
 Как бы Вы оценили следующие высказывания? 

  (1= несогласен полностью - 5 = полностью согласен) 
 
 Инструкции по пользованию материала легко находить  
 1 2 3 4 5 
 Инструкции понятные  
 1 2 3 4 5 
 Инструкции точные  
 1 2 3 4 5 
 Навигация (по материалу) ясная. 
 1 2 3 4 5 
 Навигация логичная. 
 1 2 3 4 5 
 Внутренние связи работают хорошо 
 1 2 3 4 5 
 Материалом приятно пользоваться. 
 1 2 3 4 5 
 Структура материала легко воспринимается  
 1 2 3 4 5 

 
 Ваши замечания по применимости материала: 

  
 
 
   
    

 г) В целом 
 Как бы Вы оценили этот материал? 
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  1 2 3 4 5 
 Можно ли использовать этот материал для самостоятельного 
изучения? 

  (1= нет - 5= да) 
 1 2 3 4 5 

 Рекомендовали бы Вы этот материал для изучения в группе с 
преподавателем? 

  (1= совсем нет - 5= полностью да) 
 1 2 3 4 5 

 Вы приобрели новые знания при тестировании материала? 
  (1= совсем нет - 5= полностью да) 
 1 2 3 4 5 

 Вы бы стали использовать этот материал при изучении или 
преподавании этой темы? 

  (1= очень мало - 5= очень много ) 
 
 1

 
 2 3 4 5 

 Сколько денег Вы бы заплатили за такой тип материала? (рубл) 
  
 

 Главные плюсы материала: 
  

 
 
 Главные недостатки материала: 

  
 
 
 

 Ваши общие замечания: 
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5. Ситуация на рынке 
 Как Вы оцениваете следующие высказывания? 

  (1= вполне несогласно - 5 = вполне согласно) 
 
 Такие материалы пользуются спросом. 
 1 2 3 4 5 
 Подобные материалы уже предлагаются 
 1 2 3 4 5 
 У потециальных преподателей есть требуемое 

оборудование. 
 1 2 3 4 5 
 У потециальных обучающихся есть требуемое 

оборудование 
 1 2 3 4 5 
  

 Кому можно рекомендовать этот материал? 
  (1= несогласен полностью - 5 = полностью согласен) 
 
 Начинающим предпринимателям 
 1 2 3 4 5 
 Опытным предпринимателям    
 1 2 3 4 5 
 Студентам 
 1 2 3 4 5 
 Безработным 
 1 2 3 4 5 
 Домашним хозяйкам (Неработающим матерям) 
 1 2 3 4 5 
  
 

 
 

    
 
  



  52 
 
 
 

 

6. Контакты 
 

 Вы хотели бы купить учебные материалы на CD-ROM? 
 ДА НЕТ 
 Заинтересованы ли Вы в организации курсов? 

 ДА НЕТ 
 Вы бы хотели участвовать в электронных курсах? 

 ДА НЕТ 
 Вы хоте бы твовать в «традиционных» курсах? ли  учас

 ДА НЕТ 
 Какие темы Вас интересуют? 

  
 
 

Контактные данные 
Название организации  

 
Лицо для контакта  

 
Адрес  

 
Телефон  

 
Телефакс  

 
Электронная почта  
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Liite 3: Kurssien ja oppimateriaalien hintoja Internetistä 
20.4.2006      
         
Osoite Tuote Kesto h Rbl $ € Hinta / h  (rbl / € $ / €) 
1. KURSSIT       34 1.1969 
www.amicenter.ru PC käyttäjäkoulutus  4700  138.24  -    
www.cs.maov.org PC -käyttäjäkoulutus 150 h 150 8100  238.24 1.59   
www.academy.it.ru MS office -ohjelmat 8 h 8  60 50.13 6.27   
www.bazis.ru Ofis menedzher 164 h 164 5780  170.00 1.04   
www.bazis.ru PC-käyttäjä 36 h 36 1510  44.41 1.23   
www.nouiit.ru PC- käyttäjä 30 h 30 1320  38.82 1.29   
www.languages.spb.ru PC aloittelijoille 50 h 50 2500  73.53 1.47   
    keskim. 107.62 2.15   
2. CD-MATERIAALIT         
www.edu.ru Kak rabotat' s ofisnimi pro-

grammami  80  2.35    
www.books.ru Professija Sekretar'  132  3.88    
 Entsyklopedija pol'zovatel -

ja PK  132  3.88    
www.mistral.ru  Kompjuter kak dvazhdy 

dva  194  5.71    
 Kompjuter shag za 

shagom  189  5.56    

 
Kurs praktitsheskoi raboty 
na PK  240  7.06    

 Rabota na kompjutere  290  8.53    

    
kes-
kim. 5.28    

3. KIRJAT         
www.buynet.ru/book Kompjuter dlja zhenshtshin  129  3.79    
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amicenter.ru/
http://www.cs.maov.org/
http://www.academy.it.ru/
http://www.bazis.ru/
http://www.bazis.ru/
http://www.nouiit.ru/
http://www.languages.spb.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.books.ru/
http://www.mistral.ru/
http://www.buynet.ru/book
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Liite 4: Käännettävä materiaali      
  E-Chance EuroWoman       
    mod 1 mod 2 mod 3 mod 4 mod 5 mod 6 yhteensä
 sivuja 108  12 6 21 26 17 18 100
 kappaleita 455  211 117 453 518 301 393 1993
 rivejä 1503  524 226 929 1184 793 932 4588
 sanoja 7214  2006 902 4405 5738 4746 5252 23049
 merkkejä 33233  14259 7014 34793 43871 39385 38221 177543

 
merkkejä ml väli-
lyönnit 40179  16381 8168 39173 49600 43939 43975 201236
            
            

 

ns. koko sivu (30 
riviä á 64 merk-
kiä) 1920  1920 1920 1920 1920 1920 1920  
            

 
käännettävää, 
sivua 20.93  8.53 4.25 20.40 25.83 22.88 22.90 104.81

 
samoja otsikoita, 
pyöristys          100

 

ml. käännettävät 
kuvat sivuja yh-
teensä 22        
        

jää 
 pois   

 Yhteensä 22        78
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Liite 5: Hinta-arviot materiaalin kääntämisestä     
 Veloitusperuste Yksikköhinta (+ALV) Alennus E-Chance SheBusiness Yhteensä Sisältäen  

A sana 0,20 € / sana 0,02 €  1 305 € 4 140 € 5 445 € kielentarkistus 
         
B valmis rivi 2,15 € / rivi  1 440,50 €   kielentarkistus 
  2 € / rivi   6 708 € 8 148,50 €   
         
C valmis merkki 0,03 € / merkki 20 % 2 760 € 7 920 € 10 680 € kielentarkistus 
         
D merkki 0,01 € / merkki  960 € 2 700 € 3 660 € kielentarkistus 
         
E rivi KOKONAISARVIO  2 900 € 8 200 € 11 100 € 
    3 500 € 10 000 € 13 500 € 

kielentarkistus ja yksi 
korjauskierros 

         
F valmis rivi  2,90 € / rivi 10 % 4 176 €   

 (60 merkkiä)  15%  11 339 €  
kieliasun- ja vastaa-
vuustarkistus 

   pyöristys   15 000 €   
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