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Russia and CIS Business Consultant, Entrepreneur, 
Sarus Oy. 

Venäjän vientitoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen. 
Markkinaselvitykset, kumppani- ja asiakashaku, taustaselvitykset, 
myynnin, markkinoinnin ja jakelutietoiminnan kehittäminen, 
neuvotteluapu. Vientimyyjäpalvelut. 

Cross-cultural business and communications advisor, 
Associate Partner with Hofstede Insights. 

Verkostomme auttaa yrityksiä hyödyntämään kulttuuriosaamista
kansainvälisen liiketoiminnan rakentamisessa. 

Yli 20 vuoden käytännön liiketoiminnan (myynti, 
markkinointi, johtaminen) kokemus Venäjällä ja 
venäjänkielisissä maissa. Asunut Venäjällä ja Kazakstanissa. 
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• Vaikuttaa viestintään, työpaikan
käyttäytymisetikettiin, neuvotteluetikettiin, 
organisaation hierarkiaan, kaupanteon
tapaan…

• Esim. yleinen luottamus (Suomi) vs. 
saavutettu luottamus (Venäjä)

• Luottamus herätetään eri tavoilla eri
kulttuureissa

LUOTTAMUS ON KAIKEN LIIKETOIMINNAN PERUSTA
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Luottamuksen kaava (by David Maister)

Trust =
Credibility + Reliability + Proximity

Self Orientation

Credibility

Kompetenssin indikaattorit:
• Ranking
• Titteli
• Oppiarvo
• Sukupuoli
• Ikä
• Karisma

Reliability

Suorittaa hyvin luvatut asiat:
• Ajoissa
• Kerta toisensa jälkeen
• Odotettua paremmin
• Ennalta-arvattavuus

Proximity

Kuinka läheinen olet :
• Ystävyys
§ Ajan viettäminen

toisen kanssa
§ Kiinnostuksen

osoittaminen toisen
persoonaa kohtaan

Henkilön, joka on itsekeskeinen (Self Orientation), ei
uskota toimivan win win -hengessä. 

On tärkeää antaa signaalia omista tarkoitusperistä ja 
työskennellä win win –ratkaisun eteen. 

Monimutkaisissa ympäristöissä toisten tarkoitusperät
usein tulkitaan huonommiksi kuin ne ovat. 
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? Mitä on kulttuuri?
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1. Kulttuuri on 
ryhmäilmiö

2. Kulttuuri on opittua
käytöstä

3. Kulttuuri vaikuttaa
siihen miten
ajattelemme ja 
toimimme

4. Kulttuuri on olemassa
vain vertailun kautta. 

Kulttuuri on 
ihmismielen
kollektiivinen
ohjelmointi, joka erottaa
yhden ryhmän toisesta.

Prof. Geert Hofstede
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Käsitykset

Tulkinnat

Arviot

Symbolit, sankarit, tavat, 
roolimallit…

Arvot

Pinnalla

Se mitä 
näemme

Pinnan alla:

Se mitä emme 
näe
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Suurin 
osa 
ihmisistä
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Jotkut yksilöt Jotkut yksilöt

‘Never Say Never. Never Say Always’
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6 peruskysymystä

The Hofstede model

HIERARKIA VS. TASA-ARVO
Suhtautuminen auktoriteetteihin

INDIVIDUALISMI VS. KOLLEKTIVISMI

Yksilön suhde ryhmään

MASKULIINISUUS VS. FEMINIINISYYS
Motivaation lähteet

EPÄVARMUUDEN VÄLTTELY VS. ANTAA OLLA

Epävarmuustekijöiden käsittely

PITKÄN VS. LYHYEN TÄHTÄIMEN AJATTELU

Aikaperspektiivi, joustavuus

MIELIHALUILLE PERIKSI VS NIIDEN RAJOITTAMINEN
Onko elämä hauskaa vai vakava asia
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Venäläinen mielenmaisema
Hofsteden 6D-mallin läpi
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Valtaetäisyys

Venäjällä valtaetäisyys on yksi suurimmistä
koko maailmassa. 

Hierarkiaa pidetään normaalina ja hyvänä
asiana. 

Status hierarkiassa vaikuttaa kaikkeen
toimintaan myös liike-elämässä. 

Johtaja firmassa odottaa kunnioitusta myös
vapaa-ajalla. 

Alaiset tukeutuvat johtajaansa; johtajan
kuuluu pitää alaisistaan huolta. 
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Individualismi

Venäjällä on matala individualismi eli se on 
suhteellisen kollektiivinen kulttuuri.  

Elämä rakentuu viiteryhmän ja -ryhmien
varaan: tyypillisesti suku (=perhe) ja läheiset
ystävät. 

Yksilön vastuu on osoittaa lojaalisuutta ja 
uhrata joskus omat etunsa viiteryhmän
intressien puolesta. Ryhmä osoittaa samaa
lojaalisuutta jäseniään kohtaan
vastapalveluksena. 

Suhteet ovat yksi tärkeimmistä omaisuuden
muodoista. 

Epäsuora kommunikaatiotapa kuuluu
venäläiseen kollektiiviseen kulttuuriin. 
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Maskuliinisuus

Venäjä on feminiininen yhteiskunta eli
huolenpitoa toisista ihmisistä arvostetaan
kilpailullisuutta enemmän. 

Myötätunto ja huolenpito työyhteisön
jäsenistä on tyypillisempää kuin keskinäinen
kilpailu. 

Yritystoiminnassa tiimien palkitseminen toimii
usein paremmin kuin yhden henkilön
nostaminen sankariksi. 
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Epävarmuuden
välttely

Venäjän luku epävarmuuden välttelyssä on 
yksi maailman korkeimmista. 

Korkealla byrokratialla pyritään luomaan
ennustettavuutta ja vähentämään
epävarmuustekijöitä. 

Syvällistä asiantuntemusta arvostetaan ja 
kaikki yksityiskohdat halutaan varmistaa. 

Stressitaso on korkea yleisesti. 
Tunteita puretaan myös bisneksessä. 
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Pitkän
tähtäimen
suuntaus
eikä
mielihaluille
periksi

Venäjällä on korkea luku pitkän tähtäimen
suuntautuneisuudessa ja matala luku
mielihaluille periksiantamiselle. 

Nämä luvut yhteensä vaikuttavat siihen, että
bisnestä suunnitellaan kohtuullisen pitkällä
tähtäimellä ja joustavuudella vaihtaa kurssia, 
jos joku asia ei toimi. 

ihmiset ovat valmiita uhraamaan
henkilökohtaisen hyvinvointinsa
saavuttaakseen tavoitteensa pitkällä
tähtäimellä. 
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Tapaamiset ja 
neuvottelut
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Tapaamisen
järjestäminen: 

Lyhyt kaava

• Henkilökohtaisilla suhteilla ohi protokollan
• vastapalvelukset – on jokaisen kontaktisi 

velvollisuus avata ovet omille 
kontakteilleen aina kun mahdollista

• Tärkeät ihmiset hierarkiassa eivät tapaa 
ketä tahansa. 
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Tapaamisen
järjestäminen:

Pidempi kaava

… jollei sinulla ole ovien avaajaa, suosittelijaa

Miten?
Vaatii yleensä useita kierroksia: 

1. Ns. virallisia kirjeitä (mielellään leimattu 
pyöreällä leimalla ja ylimmän johdon 
allekirjoituksella ja lisätty ns. lähtevä numero)

2. Puhelinsoittoja ja kirjeitä + esittelymateriaaleja 
lähetettävä päätöksentekijälle
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Kenen pitää
osallistua
tapaamiseen
ja kenet
pitää tavata

• Tähtää ylimpään johtoon – alempien tasojen 
managerit eivät tee päätöksiä uusista 
kumppaneista, ostoista jne. 

• Tärkeät ihmiset tapaavat tärkeitä ihmisiä. 
Lähetä saman tason neuvottelija. 

• Älä lähde yksin, koska vastapuolella on yleensä 
tiimi erilaisia eksperttejä vastassa 
yksityiskohtaisinen kysymyksineen. 

• Huom. Varmista tapaamisen toteutuminen 
etukäteen (vielä edellisiltana!)
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Miten
pukeutua

• Muodollisuus on turvallinen valinta 
ensitapaamisiin (toki toimialakohtaista): 

• Puku tai pikkutakki ja suorat housut miehille 
(muista kiillotetut kengät!)

• Puku tai mekko naisilla (meikki, kampaus, 
kiillotetut kengät)

• Myöhemmin: 
• Vastapuolen pukeutumisen mukaan
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Tervehdykset ja 
kommunikaatio-
tyyli
ensitapaamisissa

• Muodollisuus on tyypillistä ensimmäisissä 
tapaamisissa (vältä liikaa hymyilyä): se 
osoittaa, että osapuolet ova vakavissaan

• Venäläiset hymyilevät yleensä ystäville, mutta 
eivät vieraille, joten hymystä tiedät kun olet jo 
tuttavallisemmalla asteella

• Vahva kädenpuristus

• Naiset eivät yleensä kättele Venäjällä, mutta 
naisena voit ojentaa ensin kätesi

• Puhuttelu: 

• Etunimi ja isännimi: Vera Sergeevna, 
Vladimir Sergeevich, teitittely Vy/Te 
sinuttelun ty/sinä sijaan

• Herra (Gospodin) Ivanov, Rouva 
(Gospozha) Ivanova

• Seuraavat tapaamiset: kättely ja 
poskisuudelmat ja halaus
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Small talk 
rennomman
ilmapiirin
luomiseksi

• Ruuhkat

• Kaupungin kehuminen

• Sää

• Urheilu, harrastukset

• Perhe
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Tarvekartoitus

Prosessi: 
• Esittäytyminen ja lyhyen yritysinfon 

vaihtaminen: minä ihmisenä, yritykseni ja 
tuotteeni

• Venäläiset kertovat, miksi kiinnostuivat 
tapaamisesta

• Dialogi: voit kysyä kysymyksiä heidän 
tarpeistaan yksityiskohtaisemmin ja johtaa 
keskustelua haluamaasi suuntaan, venäläiset 
kertovat mielellään

• Jossakin vaiheessa he kysyvät, voitteko tarjota 
ratkaisua tähän nimenomaiseen ongelmaamme, 
jollet ole kertonut sitä selkeästi vielä

• Sitten etenet presentaatioon tuotteesta tai 
palvelusta (amerikkalaistyylinen ylimyyvä pitch
ei uppoa mutta hyödyt on osattava kertoa)
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Kaupallisen
ehdotuksen
presentointi

• Epävarmuutta välttelevässä kulttuurissa 
esityksen on oltava yksityiskohtainen ja sen on 
sisällettävä tekniset tiedot kaupallisten ja 
yhteistyöhön liittyvien asioiden lisäksi

• Ole valmis erittäin pientenkin yksityiskohtien 
käsittelyyn

• Neuvotteluissa ei edetä suunnitelman 
mukaisesti ja puheesi keskeytetään. Se on 
mielenkiinnon merkki, ei epäkohteliaisuuden. 

• Älä ole vaatimaton mutta vältä kuitenkin 
itsekehua. Pitäydy faktoissa ja perustele. 

• Kirjallinen tarjous on tehtävä huolella ja 
kattavaksi.

• Jos olet liian ylimalkainen, venäläiset helposti 
tulkitsevat, että kaikki kuuluu hintaan.
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Hintaneuvottelut

• Voi odottaa erilaisia neuvottelijoita vastaasi. 

• Ääritapaus voi olla NL-armeijatyyppinen 
painostaja: kovat vaateet ja bluffaus

• ’Ei’ hintaneuvotteluissa voi olla vasta alku 
neuvotteluille eli kaupanteolle 
vastapalveluksista.

• Jätä neuvotteluvaraa

• Jos venäläinen tekee kaupat hinnalla, joka heitä 
ei kuitenkaan myöhemmin miellytä, voit odottaa 
uusia neuvotteluja asiasta – kaikki on 
neuvoteltavissa, sopimus ei ole pyhä asia kuten 
suomalaisille. 
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Clousaus

• ’Lähetämme teille sopimuspohjamme.’ tai 
’Lähettäkää meille sopimuspohjanne’.

• Kaksikielinen sopimuspohja vaaditaan. 

• Useimmiten paljon operatiivisen tason 
tekemistä ennen sopimuksen allekirjoitusta: 

• Dokumentaatiobyrokratia, kuten 
sertifikaatit, proforma- ja laskumalli, 
pakkauslistamallit jne. Ne liitetään 
sopimukseen tai sovitaan muuten

• Sopimuksen allekirjoitus (pyöreä leima edelleen 
suositeltava, vaikkei sitä laki vaadi)

• Neuvottelujatkumo: sopimus on työn alkupiste, 
ei päätepiste



@Hofstede Insights

Yhteistyö
venäläisten
kanssa

• Quid pro quo – vaihtokaupat ja 
vastapalvelukset

• Valmistaudu byrokratiaan – ja myös
ehdotuksiin, miten sitä kiertäisi

• Ole valmis pitkällisiinkin neuvotteluihin ja 
yksityiskohtien käsittelyyn

• Investoi aikaasi henkilökohtaisten
suhteiden rakentamiseen, tutustumiseen
ihmiseen bisneksen ulkopuolella, pienten
lahjojen antamiseen

• Kunnioita vastapuolen hierarkiaa, älä
pyydä ihmisiä toimimaan sen ohi
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Yhteistyön
kehittäminen

• Sekä suhteiden että vastapuolen kunnioituksen 
vuoksi suomalaisen pomon kannattaa 
säännöllisesti tavata venäläistä 
yhteistyökumppania kaupallisia kysymyksiä 
hoitavien tukena

• Suomalaiset saattavat unohtaa viihdyttämisen 
ja seurustelun (suomalaisesta näkökulmasta 
usein turha ja kallis ajankäytön muoto) 
merkityksen bisneksessä suhteiden 
lujittamisessa – epämuodollisiin tilaisuuksiin 
panostamisella on usein iso merkitys bisneksen 
tuloksellisuuteen
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Yhteenveto
Menestys kaupanteossa on tarjoamasi
asiakashyödyn sekä henkilökohtaisten suhteiden ja 
luottamuksen rakentamisen osaamisen summa. 

‘Business is never just business 
in Russia.’ 



@Hofstede Insights

Kysymyksiä? 
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Kiitos! 

Yhteystiedot: 

Pia Kähärä, 
Toimitusjohtaja, Sarus Oy, 
pia.kahara@sarus.fi
+358 400 193 333 

Associate Partner, Hofstede Insights Group


