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Alkusanat 
 

Tämä tietopaketti ja asiantuntijapooli on koottu Digiverkot Venäjälle -hankkeessa, jonka 
tavoitteena on ollut aktivoida eteläsavolaisia, erityisesti palvelu- ja kaupanalan yrityksiä 
venäläisille asiakkaille suunnatussa markkinoinnissa digitaalisten välineiden hyödyntämiseen ja 
siihen liittyvään yritysten väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on ollut lisätä digitaalisen 
markkinoinnin tuntemusta ja osaamista, ja sitä kautta kasvattaa myyntiä ja venäläisasiakkaiden 
määrää. 

Digiverkot Venäjälle -hankkeessa järjestetyissä työpajoissa, digiverstaissa ja muissa tilaisuuksissa 
yritykset ovat saaneet tietoa, ohjausta ja ideoita venäläisasiakkaiden tavoittamisen ja palvelun 
tehostamiseksi. Tietopaketti ja asiantuntijapooli on koottu työpajoissa ja muissa hankkeen 
tapahtumissa esille nousseiden kysymysten sekä osallistujayritysten tarpeiden pohjalta. 
 
Digiverkot Venäjälle -hanke on toteutettu 1.4.2015-30.9.2016. Hanke on saanut Etelä-Savon 
maakuntaliiton kautta EU:n Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoitusta, ja sen on 
toteuttanut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, 1.5.2016 lähtien Mikkelin 
ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskus. 
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1. Asiakaspalvelu ja myynti venäläisille asiakkaille 
 

Ennen verkkomarkkinointikampanjointia Venäjälle ja venäläisille asiakkaille, on hyvä varmistaa, 
että yrityksellä on myös valmiudet kohdata venäläisiä asiakkaita, palvella heitä mahdollisesti 
heidän omalla kielellään ja kyky toimittaa tuotteita heille.  

Venäläisten asiakkaiden kohtaamisessa ja palvelussa on tärkeää ottaa huomioon kulttuurierojen 
merkitys. On hyvä ymmärtää venäläisiä, heidän perinteitään sekä nykyaikaansa ja tuntea heidän 
ominaispiirteitään ja tapojaan. Venäläisillä on tyypillisiä piirteitä, jotka ovat yhteisiä monille, mutta 
on muistettava, että he kaikki eivät ole samanlaisia. Venäläiset ovat yleensä hyvin sosiaalisia. 
Heille perhe on tärkeä, ja siihen kuuluvat myös lähisukulaiset. Venäläiset matkustavat usein 
yhdessä perheen ja ystävien kanssa. Tunteellisuus ja impulsiivisuus ovat ominaisia venäläisille, ja 
tunteet näytetään ja asioihin reagoidaan herkemmin myös asiakaspalvelutilanteissa. (Lähde: Virve 
Obolgogiani, Venäläinen asiakkaana -työpaja 25.11.2015 / Digiverkot Venäjälle -hanke) 

On tärkeää ottaa huomioon se, että venäläisasiakkaita on erilaisia, ja on osattava segmentoida 
tuotteet erilaisille asiakasryhmille: 

• Suomessa asuvat venäläiset 
• Ostosmatkalla olevat, jotka käyvät usein Suomessa 
• Perheet, joissa mukana on lapsia ja isovanhempia 
• Seikkailunhaluisia 
• Kulttuurimatkailijoita 
• Tuttavien luona kävijät 
• Liikematkustajat 
• Erityismatkalla olevat, esim. terveydenhoito 

 
Venäjällä palvelukulttuurilla on lyhyet juuret, mikä juontaa juurensa Neuvostoliiton ajoilta. 
Matkustaessaan ulkomaille venäläiset arvostavat hyvää palvelua. He saattavat odottaa erilaisia 
asioita, koska heidän kokemustaustansa on erilainen. Jos asiakasta tervehditään venäjäksi, hän 
tuntee itsensä tervetulleeksi. Jos hän saa palvelua venäjäksi, hän uskaltaa kysyä enemmän. 

Venäläiset ovat hinta-, merkki- ja laatutietoisia kuluttajia, jotka ennen ostopäätöstä hankkivat 
tietoa tuotteista ja niiden hinnoista yhä useammin verkosta. Suomesta ostamisen syitä ovat 
laatu, hinta ja saatavuus. Myös ulkonäkö ja muodikkuus ovat venäläisille tärkeitä. Venäläiset 
pitävät suomalaisia yleensä rehellisinä ja luotettavina, ja suomalaisia tuotteita pidetään parempina 
kuin vastaavia venäläisiä. 

Tiedon hankinnassa on keskeisessä asemassa tuttavien suositukset, internet, media, sosiaalinen 
media sekä Suomessa lehti-ilmoitukset, tienvarsimainokset ja radio. Venäläisten keskuudessa 
tietotekniikan käyttö ja digitaalisuus lisääntyvät koko ajan. Langaton verkko on lähes kaikkialla, ja 
tietoa on totuttu etsimään älylaitteista. Suomalaisilla kaupan ja palvelualan yrityksillä on tärkeää 
olla hyvät, venäjänkieliset verkkosivut. Myös sosiaaliseen mediaan kannattaa panostaa, sillä sen 
käyttö Venäjällä on hyvin yleistä.  
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Veroton myynti 

Verovapaa myynti antaa selkeän kilpailuedun suhteessa venäläiseen tarjontaan. Verottomalla 
myynnillä tarkoitetaan kauppaa, jossa muuten vähittäismyynnissä kerättävää arvonlisäveroa ei 
tarvitse maksaa. Verovapaa myynti Suomessa on mahdollinen ja tarkoitettu EU:n ulkopuolella 
asuville Suomessa vieraileville matkailijoille, joille liikkeet voivat myydä verottomasti tiettyjen 
ehtojen täyttyessä. Tällöin arvonlisävero palautetaan poistuttaessa EU:n alueelta tai sen jälkeen.  

Verovapaata myyntiä voidaan tarjota venäläisille matkailijoille kahdella eri tavalla: 
-palautusliikkeen kautta - Tax Free -myynti 
-myyjän omalla laskulla - Invoice-kauppa 
 
Tavaroiden myynnin arvon on oltava vähintään 40 euroa (sis. alv). Tavarat on vietävä 
Suomesta/EU:sta käyttämättöminä ostajan henkilökohtaisissa tavaroissa myyntikuukautta 
seuraavien kolmen kuukauden kuluessa. Myyjä pakkaa ja sinetöi tavarat yrityksen logolla tai 
nimellä varustetulla teipillä siten, että niiden yhteys myyjäliikkeeseen sekä käyttämättömyys on 
tulliviranomaisten todettavissa. 

Tavarat myydään ostajalle arvonlisäverollisina. Verohallinnon ohjeiden mukaan myyntitositteessa 
on oltava seuraavat tiedot: 
- Myyjän nimi, osoite ja Y-tunnus 
- Ostajan nimi, kotipaikka (vakinainen asuinpaikka) ja passin numero 
- Tavaroiden laatu ja määrä (yksityiskohtainen kuvaus) 
- Verollinen hinta ja veron peruste verokannoittain 
- Tavaroiden toimituspäivä (ostopäivä) 
- Pakkauksien lukumäärä 
Myyjä täyttää em. tiedot, ja asiakas varmentaa allekirjoituksella itseään koskevat tiedot. 
 
Tax Free -myynti: myyjä käyttää palautusliikettä 
• Matkailijamyynnissä voidaan käyttää työ- ja elinkeinoministeriön myöntämän toimiluvan 
saaneen palautusliikkeen palveluja.  
• Matkailija maksaa myyjälle tavaran verollisen hinnan, ja palautusliike palauttaa veron.  
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• Kun myyjä käyttää palautusliikkeen palveluja, myyjälle jää todisteeksi myynnistä palautusliikkeen 
antama todistus.  
• Palautusliike: Tax Free -palautukset hoitava ”Global Blue” (maailman suurin arvonlisäveron 
palautustoimintaa matkailijoille harjoittava yritys).  
 
Invoice-kauppa: myyjä palauttaa arvonlisäveron itse 
• Myyntihetkellä asiakkaalta peritään verollinen hinta.  
• Myyjä selvittää matkailijan kotipaikan passista (vihreä tarra / viisumi) - matkailijalla on oikeus 
verottomiin matkailijamyyntiostoksiin.  
• Myyntitosite - myyjä tekee vaaditut merkinnät, ja ostaja varmistaa allekirjoituksellaan itseään 
koskevat tiedot. 
• Matkailija palauttaa tulliviranomaisen leimaaman myyntitositteen esim. suoraan myyjälle tai 
postitse.  
• Kun myyjä saa tositteen eli selvityksen siitä, että tavara on viety EU:n ulkopuolelle, hän kirjaa 
myynnin verottomaan myyntiin ja palauttaa asiakkaalle arvonlisäveron vähennettynä mahdollisilla 
omilla kustannuksillaan eli palkkiollaan. Leimattu myyntitosite on näyttö verottomasta myynnistä. 
Myyjän on säilytettävä myyntitosite kirjanpidossaan. Jos myyjä perii palkkion, siitä on suoritettava 
arvonlisäveroa.  
• Palautus voidaan maksaa esim. suoraan ostajalle tai ostajan ilmoittamalle pankkitilille.  
 

Lähteitä ja lisätietoja verottomasta myynnistä: 

Ohjeet myyjälle: http://www.vero.fi/fi-
FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Kansainvalinen_kauppa/Veroton_myynti_Suomessa_
vieraileville_ma 

Venäjänkieliset ohjeet myyjälle: http://www.vero.fi/en-
US/Tax_Administration/P/______taxfree_____Veroton_matkailijamyyn 

Yleiset ohjeet: http://www.vero.fi/fi-
FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Kansainvalinen_kauppa/Veroton_myynti_Suomessa_
vieraileville_ma 

Yleiset ohjeet venäjän kielellä (matkailijoille): http://www.vero.fi/en-
US/Tax_Administration/P/______Veroton_myynti_Suomessa_vierailevi 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Kansainvalinen_kauppa/Veroton_myynti_Suomessa_vieraileville_ma
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Kansainvalinen_kauppa/Veroton_myynti_Suomessa_vieraileville_ma
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Kansainvalinen_kauppa/Veroton_myynti_Suomessa_vieraileville_ma
http://www.vero.fi/en-US/Tax_Administration/P/______taxfree_____Veroton_matkailijamyyn
http://www.vero.fi/en-US/Tax_Administration/P/______taxfree_____Veroton_matkailijamyyn
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Kansainvalinen_kauppa/Veroton_myynti_Suomessa_vieraileville_ma
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Kansainvalinen_kauppa/Veroton_myynti_Suomessa_vieraileville_ma
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Kansainvalinen_kauppa/Veroton_myynti_Suomessa_vieraileville_ma
http://www.vero.fi/en-US/Tax_Administration/P/______Veroton_myynti_Suomessa_vierailevi
http://www.vero.fi/en-US/Tax_Administration/P/______Veroton_myynti_Suomessa_vierailevi
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2. Verkkokauppa 
 

 
Venäjällä on internetin käyttäjiä noin kymmen-
kertaisesti Suomeen verrattuna, joten verkkokaupan 
mahdollisuudet siellä ovat suuret. Verkkoasiakkaiden 
ostovoima Venäjällä on kasvanut talouskriisistä ja 
taantumasta huolimatta. Tämä liittyy Venäjälläkin 
tapahtuneeseen markkinoinnin ja mainonnan 
murrokseen. Muihin maihin verrattuna 
kuluttajamarkkinoissa on kasvuvaraa. Vuonna 2014 
noin 31 miljoonaa venäläistä teki ostoksia verkosta, 
mikä tarkoittaa, että verkkomarkkinoiden osuus 
kuluttajamarkkinoista on 1,9 %.   

Talouskriisin aikana hinta on määrittävänä tekijänä 
verkko-ostoksissa. Erityisesti lääkkeiden, 

matkalippujen ja kirjallisuuden verkko-ostot ovat kasvaneet merkittävästi. Venäjällä trendinä 
vaikuttaisi olevan verkkokaupan keskittyminen isoille toimijoille sekä palveluiden tarjoaminen 
verkon kautta. 

Verkkokaupan kasvu tarjoaa mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Yleisesti 
suomalaistuotteita pidetään Venäjällä luotettavina ja korkealaatuisina. Suomalaisten vahvuudet 
löytyvät pienemmistä segmenteistä kuten retkeily-, luonto- ja mökkeilyvarusteista sekä 
hyvinvointituotteista. Tunnettuuden lisääminen on suomalaisten yhteinen haaste. Kiinalaisten 
kanssa hinnalla kilpaileminen on mahdotonta, mutta samalla Venäjälle päätyy myös paljon 
tuoteväärennöksiä. (Lähde: Suomen Pietarin pääkonsulaatti, Venäläinen verkkokauppa kasvaa 
nopeasti -raportti, 2015) 

Myös erilaisille mobiilipalveluille on Venäjän verkkomarkkinoilla kysyntää. Venäjän markkinoille 
suunnattaessa verkkokaupan haasteet liittyvät esimerkiksi logististen kysymysten ratkaisemiseen.  
Logistiikan osalta verkkokauppa jaetaan kolmeen kategoriaan: raja-aluekauppa eli nouto 
Suomesta, toimitukset rajan yli sekä Venäjällä toimivien varastojen kautta toimiminen.   

Venäjällä verkkokauppaan liittyy myös monimutkaista sääntelyä. Uusien markkinatoimijoiden on 
hyvä perehtyä esimerkiksi vero- ja sertifiointiasioihin, markkinointiin ja maksuliikenteeseen sekä 
myynnin rajoituksiin ja kuluttajasuojaan. Myös lainsäädäntökehikkoon on syytä tutustua.  

Venäjän markkinoilla luonnollisesti myös mainonnan tulee olla venäjäksi. Venäläinen asiakas 
odottaa saavansa palvelua venäjäksi myös verkkokaupassa. Lisäksi tyypillistä on, että tuotteet ja 
palvelut usein henkilöityvät, joten asiantuntijuuden esiintuominen verkkopalveluissa on tärkeää. 
Myös taustatiedoilla on venäläiselle asiakkaalle iso merkitys. 

Ennen rajakaupan aloittamista on hyvä tunnistaa markkinoiden erityispiirteet sekä luoda 
venäjänkielinen ja käyttäjäystävällinen kauppakanava venäläisille asiakkaille. Väärin sijoiteltu tai 
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puutteellisin tiedoin varustettu tuote tai palvelu jää venäläiseltä asiakkaalta helposti käyttämättä. 
(Lähde: Suomalais-Venäläisen kauppakamarin uutissivusto 20.1.2016) 

Maksujärjestelmien kehittyminen tulee varmasti vaikuttamaan verkkokauppaan. Suomalaisten 
kauppiaiden kannattaa keskittyä etukäteen luottokortilla maksaviin asiakkaisiin. Tunnettuuden 
rakentaminen on olennainen osa verkkokaupan prosessia, ja sen käynnistämiseen pätevät monet 
kansainvälistymisen aloittamisen lainalaisuudet, esim. markkinaselvitykset ja liiketoiminta-
ympäristöön perehtyminen. (Lähde: Suomen Pietarin pääkonsulaatti, Venäläinen verkkokauppa 
kasvaa nopeasti -raportti, 2015) 

 
Verkkokauppaan liittyviä linkkejä: 

Verkkokaupan laajentaminen Venäjälle: case: Yritys X, Teemu Uusitalo, Opinnäytetyö, Lahden 
ammattikorkeakoulu, 2014 http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201404254963 

Verkkokauppa Venäjälle – Venäjälle lähettäminen -tietopaketti: 
http://www.posti.fi/yritysasiakkaat/verkkokaupan-ratkaisut/kansainvalinen-
verkkokauppa/venaja.html 

Verkkokauppajärjestelmä Flying Lynx: http://flyinglynx.com/fi/ 

Vinkkejä verkkokaupan perustamiseen: http://yrityksen-perustaminen.net/kuinka-verkkokauppa-
perustetaan-ilmaiseksi-tai-hyvin-halvalla/ 

 
 

3. Sosiaalinen media 
 

Internet on suosituin media Venäjällä, ja siitä on tullut 
myös merkittävä markkinointi- ja kauppakanava. 
Venäläistä Internetiä nimitetään yleisesti Runetiksi. 
Tutkimuslaitos FOM:in mukaan vuonna 2015 aktiivisia 
Internetin käyttäjiä Venäjällä oli 76 miljoonaa, joista 62 
miljoonaa käytti Internetiä päivittäin. Aktiivisinta käyttö on 
suurkaupungeissa, korkeasti koulutettujen, hyvin 
toimeentulevien ja nuorten keskuudessa. (Lähde: Venäjän 
kaupan opas, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, 2015). 

Tyypillistä Runetille on, että monet sen palveluista ovat 
venäläisvastineita länsimaisille sivuille. 15:stä 
suosituimmasta internetsivustosta kuusi on sosiaalisen 

median sivuja, esim. Vkontakte, Odnoklassniki, LivInternet, Youtube. Sosiaalisen median käyttö on 
Venäjällä hyvin yleistä, sillä venäläiset käyttävät sosiaaliseen mediaan aikaa lähes eniten 
maailmassa. Tätä selittänee esimerkiksi venäläisten yhteisöllisyys. Lisäksi venäläisten suosima 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201404254963
http://www.posti.fi/yritysasiakkaat/verkkokaupan-ratkaisut/kansainvalinen-verkkokauppa/venaja.html
http://www.posti.fi/yritysasiakkaat/verkkokaupan-ratkaisut/kansainvalinen-verkkokauppa/venaja.html
http://flyinglynx.com/fi/
http://yrityksen-perustaminen.net/kuinka-verkkokauppa-perustetaan-ilmaiseksi-tai-hyvin-halvalla/
http://yrityksen-perustaminen.net/kuinka-verkkokauppa-perustetaan-ilmaiseksi-tai-hyvin-halvalla/
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puskaradio toimii erinomaisesti sosiaalisessa mediassa. Nopeasti kasvavana trendinä Venäjällä on 
mobiilikäytön nopea yleistyminen. 

Sosiaalisilla verkostoilla on Venäjällä perinteisesti vahva rooli. Yksi suosituimmista venäläisistä 
sosiaalisista verkostoista on VKontakte, joka on venäläinen vastine Facebookille. Myös blogit ja 
videot ovat hyvin suosittuja Venäjällä. Instagramin käyttäjiä Venäjällä on n. 14-15 miljoonaa, ja sen 
käyttö markkinointimielessä on yleistynyt viime aikoina.  

VKontakte on säilyttänyt asemansa ja kasvattanut käyttäjäkuntaansa monipuolisuuden ansiosta 
kovasta kilpailusta huolimatta. Facebookilla on n. 24-25 miljoonaa käyttäjää Venäjällä, kun 
VKontaktella on jo yli 55 miljoonaa käyttäjää. Vkontakten tyypillinen käyttäjä on hyvin koulutettu 
nuori aikuinen. Kommunikointi on kyrillisin kirjaimin. Vkontaktessa on runsaasti erilaisia ryhmiä ja 
yhteisöjä, jotka ovat suosittuja. Kiinnostuksen herättäjänä toimivat kilpailut paremmin kuin 
Facebookissa hieman erilaisten sääntöjen vuoksi. Näistä syistä VKontakte on oiva paikka some-
markkinoinnille. (Lähde: Mika Tonder, Sosiaalinen media Venäjällä ja sen hyödyntäminen 
markkinoinnissa -työpaja 10.2.2016 / Digiverkot Venäjälle -hanke) 

Lukuun 8. on koottu tietoja asiantuntijoista, jotka tarjoavat sosiaaliseen mediaan liittyviä palveluja 
yrityksille. 
 

Hyödyllisiä linkkejä: 

Instagram-tilin perustaminen: http://www.instagram.com 

VKontakten ohjeistuksia:  

http://www.lumolink.com/fi/random/vkontakte-sahkoinen-markkinointi-venajalla/ 

http://vk.com/ads 

 
 

4. Digitaalinen markkinointi ja verkkosivut  
 

Digitaalinen markkinointi Venäjälle kannattaa, koska kilpailu kanavissa on vielä vähäistä, ja 
ulkomaiset yritykset eivät vielä ole rynnistäneet venäläiseen Internetiin. Digitaalisessa 
markkinoinnissa pätevät Venäjällä samat lainalaisuudet kuin Suomessakin. Verkkomarkkinoinnissa 
yrityksen pitää kyetä mahdollisimman tarkasti määrittelemään, minkälaiselle kohderyhmälle 
tuotteita tai palveluita tarjotaan. Venäjälle markkinoitaessa verkkomarkkinoinnin kieli, työkalut ja 
tyylisuunta on päivitettävä vastaamaan venäläisiä vastineita.  

Venäläisille suunnattujen verkkosivujen on tärkeää olla tarpeeksi informatiiviset. Sivujen 
lokalisoinnissa on syytä huomioida venäläisten erilaiset tottumukset sivujen ulkonäössä, 
maksutavoissa sekä asiakaspalvelussa. Toimivilla verkkosivuilla tulisi olla mahdollisuus lähes 
reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen, kommentointiin sekä kysymysten esittämiseen tuotteista tai 
palveluista omalla äidinkielellä. Sivujen uskottavuus ja yrityksen brändi muodostuvat Venäjälläkin 

http://www.instagram.com/
http://www.lumolink.com/fi/random/vkontakte-sahkoinen-markkinointi-venajalla/
http://vk.com/ads
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suosituksista ja yrityksen referensseistä sekä näkyvyydestä hakukoneilla. (Lähde: Mika Tonder, 
Tehokkaat nettisivut -työpaja 12.1.2016 / Digiverkot Venäjälle -hanke) 

Lukuun 8. on koottu tietoja asiantuntijoista, jotka tarjoavat digitaalisen markkinoinnin ja 
verkkosivujen kehittämiseen liittyviä palveluja. 

 

  

 

Digitaaliseen markkinointiin liittyviä linkkejä: 

Digimarkkinointi ja sosiaalinen media liiketoiminnassa https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-
kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/Digimarkkinointi-ja-sosiaalinen-media-liiketoiminnassa/ 

Digitaalinen markkinointiviestintä. Esimerkkejä parhaista käytännöistä yritys- ja 
kuluttajamarkkinointiin http://ekirjasto.kirjastot.fi/ekirjat/digitaalinen-markkinointiviestinta-
esimerkkeja-parhaista-kaytannoista-yritys-ja-kuluttajamarkkinointiin 

Digitaalisen markkinoinnin aloittaminen Venäjällä – Case Kunnostus- ja kuivausalan yritys. 
Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. Tekijä: Outi Ketola 
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/83034/Ketola_Outi.pdf?sequence=1  

Digitaalisen markkinoinnin sanasto  http://www.tulos.fi/sanasto/  

Digital marketing on-line courses http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/russia-
digital-marketing/  

Russian Search tips http://www.russiansearchtips.com/2015/02/online-marketing-russia-top-5-
trends-2015/  

Sivut Venäjälle http://www.sivutvenajalle.fi/  

 

  

 

https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/Digimarkkinointi-ja-sosiaalinen-media-liiketoiminnassa/
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/Digimarkkinointi-ja-sosiaalinen-media-liiketoiminnassa/
http://ekirjasto.kirjastot.fi/ekirjat/digitaalinen-markkinointiviestinta-esimerkkeja-parhaista-kaytannoista-yritys-ja-kuluttajamarkkinointiin
http://ekirjasto.kirjastot.fi/ekirjat/digitaalinen-markkinointiviestinta-esimerkkeja-parhaista-kaytannoista-yritys-ja-kuluttajamarkkinointiin
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/83034/Ketola_Outi.pdf?sequence=1
http://www.tulos.fi/sanasto/
http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/russia-digital-marketing/
http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/russia-digital-marketing/
http://www.russiansearchtips.com/2015/02/online-marketing-russia-top-5-trends-2015/
http://www.russiansearchtips.com/2015/02/online-marketing-russia-top-5-trends-2015/
http://www.sivutvenajalle.fi/
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5. Esimerkkejä hyvistä käytännöistä 
 

Tässä luvussa on muutamia esimerkkejä hyvistä käytännöistä liittyen venäjänkielisiin 
verkkosivuihin, markkinointiratkaisuihin ja verkkokauppaan. 

Mikroyrityksen palvelujen markkinointi venäjänkielisille asiakkaille: 
Mökkitalkkari Veikko Pyykkönen T:mi http://www.mantyharjunmokkitalkkari.net/ 
- Yrityksen kotisivuilla palvelut on esitelty lyhyesti venäjän kielellä. Lisäksi yrityksellä on oma sivu 
VKontaktessa –> markkinointi kohderyhmälle ja venäläisten asiakkaiden tavoittaminen. 
 
Venäjänkielisiä verkkosivuja: 
Kakkaramäki Oy Rock and Lake https://www.rockandlake.com/ru/ 
Nestorinranta http://www.nestorinranta.fi/ru/ 
Rajamarket http://www.rajamarket.fi/ru/ 
Tertin kartano http://www.tertinkartano.fi/ru/ 
 
Verkkokauppoja: 
Raijan Aitta http://verkkokauppa.raijanaitta.fi/epages 
Ruslania http://ruslania.com/ 
SkanDiMag https://skandimag.ru/ 
Taxfreemir.ru https://taxfreemir.ru/ 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.mantyharjunmokkitalkkari.net/
https://www.rockandlake.com/ru/
http://www.nestorinranta.fi/ru/
http://www.rajamarket.fi/ru/
http://www.tertinkartano.fi/ru/
http://verkkokauppa.raijanaitta.fi/epages
http://ruslania.com/
https://skandimag.ru/
https://taxfreemir.ru/
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6. Tietoturva 
 

Tietoturva on hyvä suhteuttaa omiin resursseihin ja riskitasoon. Siihen ei pidä käyttää liikaa 
voimavaroja, vaan tärkeintä on pohtia, mikä on yrityksen tärkein suojattava tieto tai osaaminen. 
Tietoturva lähtee ihmisistä, joten yrityksen on laadittava vähintään lyhyt ohjeistus, jota jokaisen 
yrityksessä työskentelevän on seurattava. Tietoturva ei ole staattinen tila, vaan sitä on arvioitava 
säännöllisesti.  

Tietoturvan ylläpitämiseksi kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: 
- Virustentorjunta yrityksen koneissa ajan tasalla 
- Millä koneella ja missä surffataan somessa 
- Ohjelmisto ajan tasalla 
- Yksilölliset käyttäjätunnukset, ei ryhmätunnuksia 
- Administraattoritunnukset vain tarvittaessa 
- Salasanan vaihtaminen kaikkialta 
- Kaikkien linkkien klikkailua vältettävä 
- Viestintäviraston tiedotteiden ja ohjeiden seuraaminen 
(Lähde: Anu Puhakainen, Tietoturva osaksi liiketoimintaa -tietoisku 21.1.2016 / Digibus ja 
Digiverkot Venäjälle -hankkeet) 

 
Tietoturvaan liittyviä linkkejä: 

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt.html  

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet.html  

PK-yritysten riskienhallinta: http://www.pk-rh.fi    

   

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt.html
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet.html
http://www.pk-rh.fi/
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7. Venäjä-tietolähteitä 
 

7.1 Sähköisiä lähteitä 
 

FinRusResearch -sivusto kokoaa talouselämän Venäjä-tietoa, ja tavoitteena on tukea tiedonvaihtoa 
Venäjän markkinoille suuntautuvien suomalaisyritysten ja Venäjä-tutkimusta tekevien 
suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä muiden Venäjä-toimijoiden välillä. 
http://www.finrusresearch.fi/  

Hyödyllistä tietoa Venäjästä: hallinnosta, liiketoimintaympäristöstä ja Venäjällä toimimisen 
käytännöistä: http://www.svkk.fi/tietoa_venajasta 

Johdatus syvemmälle venäläisyyteen ja venäläisen yhteiskunnan seuraamiseen: 
http://blogs.helsinki.fi/venajaavoiymmartaa/integrum-tietokanta/  

Malankin Minna, Venäläiset matkailun asiakkaana, Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012. 
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/53492/URNISBN9789515883469.pdf?sequence=1 
 
Poikkea putiikissa, Venäjä! Vinkkejä venäläisasiakkaan palvelemiseen, Suomen Yrittäjät, Kuopio, 
2014: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/toimintaohje_poikkea_putiikissa_venaja_0.pdf 

Suomalais-Venäläinen kauppakamari: http://www.svkk.fi 

Suomen yrittäjien Venäjän-kauppaan liittyvät sivut: http://www.yrittajat.fi/fi-
FI/yritystoiminnanabc/kv/venajankauppa/ 

Suomi-Venäjä -seuran blogeja Venäjästä ja venäläisyydestä: http://www.venajaseura.com/blogit 

Tutkimustietoa Venäjän markkinoista, kuluttajista ja venäläismatkailusta: 
http://www.tak.fi/palvelut/venaja-tutkimukset 

Venäjä – suuret markkinat, heikko talouskehitys ja pakotteet: https://ek.fi/mita-
teemme/kauppapolitiikka/venaja/ 

Venäjä-tietoa suomalaisen liike-elämän ja julkisen hallinnon edustajille, matkailupalvelujen 
tuottajille, opiskelijoille, Venäjälle matkustaville ja yleisesti Venäjästä 
kiinnostuneille: http://www.rusgate.fi 
 
Venäläinen juhlapäiväkalenteri: http://www.venajaseura.com/venaja-tieto/tapakulttuuri/venajan-
juhlapaivat 

Venäläisasiakkaiden ostokäyttäytyminen ja ostosmatkailun tulevaisuuden näkymät 
Lappeenrannan seudulla: https://publications.theseus.fi/handle/10024/39937  

Visit Finland - Venäjältä tulee eniten matkustajia Suomeen: http://www.visitfinland.fi/tietoa-
kohdemaista/venaja/  

 

http://www.finrusresearch.fi/
http://www.svkk.fi/tietoa_venajasta
http://blogs.helsinki.fi/venajaavoiymmartaa/integrum-tietokanta/
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/53492/URNISBN9789515883469.pdf?sequence=1
https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/toimintaohje_poikkea_putiikissa_venaja_0.pdf
http://www.svkk.fi/
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/yritystoiminnanabc/kv/venajankauppa/
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/yritystoiminnanabc/kv/venajankauppa/
http://www.venajaseura.com/blogit
http://www.tak.fi/palvelut/venaja-tutkimukset
https://ek.fi/mita-teemme/kauppapolitiikka/venaja/
https://ek.fi/mita-teemme/kauppapolitiikka/venaja/
http://www.rusgate.fi/
http://www.venajaseura.com/venaja-tieto/tapakulttuuri/venajan-juhlapaivat
http://www.venajaseura.com/venaja-tieto/tapakulttuuri/venajan-juhlapaivat
https://publications.theseus.fi/handle/10024/39937
http://www.visitfinland.fi/tietoa-kohdemaista/venaja/
http://www.visitfinland.fi/tietoa-kohdemaista/venaja/
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Seppänen Esa, Myyteille kyytiä, 2012 

Suhteita, shakkia ja shampanjaa - Bisnesopas Venäjän valloittajille, Cursor Oy ja Kouvola 
Innovation Oy, 2011 

Sutela Pekka, Ruplan maa, 2012  

Venäjän-kaupan opas, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, 2015 

Vihavainen, Timo (toim.), Opas venäläisyyteen, 2006  

Vilkko Marjo, Suomi on venäläinen, 2015  

VOT TAK – tapakulttuuria Venäjällä, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, 2013 
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8. Asiantuntijapooli 
 

Tähän asiantuntijapooliin on koottu digitaaliseen markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan 
erikoistuneita yrityksiä ja asiantuntijoita.  

 
8.1 Venäläisen digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median asiantuntijoita 
 

Markkinointitoimisto Parasta Saimaalla 
Markkinointitoimisto Parasta Saimaalla on Saimaan alueen sähköiseen viestintään erikoistunut 
yritys, joka auttaa alueen yrityksiä markkinoimaan ja myymään tuotteitaan sähköisissä kanavissa 
sekä kotimaan että Venäjän markkinoilla. Yritys tekee asiakkaiden puolesta erilaisia kampanjoita 
mm. Googlessa, Facebookissa, Yandexissa, Vkontaktessa, Youtubessa ja muissa sähköisissä 
kanavissa.  

• Verkkosivu: http://www.parastasaimaalla.fi/ 
• Kontaktihenkilö: Pia Behm, 040-7166006, pia@parastasaimaalla.fi  
• Kotipaikka: Savonlinna 

 
Mediakolmio Oy 
Mediakolmio Oy tarjoaa ratkaisuja venäläisen asiakkaan tavoittamiseen, esim. lisää venäläisiä 
asiakkaita verkkokauppaan, myymälään tai majoituskohteeseen. Palveluissa yhdistetään vahva 
asiantuntemus, venäläisiä puhutteleva sisältömarkkinointi, venäläinen kanavaosaaminen sekä 
digitalisaatio.  

• Verkkosivu: http://www.mediakolmio.fi/ 
• Yhteyshenkilö: Mika Tonder, 040 129 0023, mika.tonder@mediakolmio.fi 
• Kotipaikka: Helsinki, Lappeenranta 

 
Redstarmedia 
RedStarMedia on mainostoimisto, jonka palveluihin kuuluvat sähköisen markkinoinnin työkalut 
kuten kotisivujen suunnittelu ja toteutus, SEO-hakukoneoptimointi ja kokonaisvaltaiset 
markkinointikampanjat. Yritys tuottaa myös sähköiset ja painetut markkinointimateriaalit sekä 
panostaa erityisesti matkailumarkkinoinnin kehitysratkaisuihin. 

• Verkkosivu: http://www.redstarmedia.fi/  
• Yhteyshenkilö: Marko Riabkov, 045 8976006, marko.riabkov@redstarmedia.fi 
• Kotipaikka: Mikkeli 

 
Tovari Oy 
Tovari Oy on digitaaliseen markkinointiin erikoistunut yritys, joka tarjoaa verkkonäkyvyyspalveluita 
kotimaista ja kansainvälistä myyntiä tavoitteleville yrityksille. Tovari on erikoistunut venäjän- ja 
englanninkieliseen internetmarkkinointiin. Palveluita ovat mm. verkkosivujen ja verkkosisällön 

http://www.parastasaimaalla.fi/
http://www.mediakolmio.fi/
http://www.redstarmedia.fi/


17 
 

 

tuottaminen, hakukoneoptimointi, hakukonemainonta, verkkoanalytiikka, sosiaalisen median 
palvelut sekä perinteisen printtimedian tuottaminen. 

Erikoisosaamista on suomen, englannin ja venäjänkielisen sisällön ja mainosten esilletuonti 
Googlen ja Yandexin hakukoneissa joko hakukoneoptimoinnin tai hakukonemainonnan keinoin. 

1. Verkkosivu: http://www.tovari.fi/ 
• Yhteyshenkilö: Joona Kotilainen, 050 569 0586, joona@tovari.fi 
• Kotipaikka: Joensuu 

 
Tulos 
Tulos auttaa verkkomarkkinoinnissa Venäjän markkinoilla, esim. venäjänkielisen verkkopalvelun 
optimointi, Yandex Direct ja Google AdWords -hakusanamainonta, bannerimainonta, markkinointi 
Venäjän merkittävissä sosiaalisissa medioissa, näkyvyys Yandex Market -verkkokauppaportaalissa. 

• Verkkosivu: http://www.tulos.fi/ 
• Yhteyshenkilö: Pia Maria Halttunen, 040 5615615, piamaria.halttunen@tulos.fi 
• Kotipaikka: Helsinki 

 

Verkkosivut Venäjäksi 
Verkkosivut Venäjäksi on yritys, joka tarjoaa suomi-venäjä -käännöspalveluja: artikkelit, tiedotteet, 
esitteet, mainokset, kirjat, lomakkeet, asiakaskirjeet, yritysten kotisivut, tuotekuvaukset, tekniset 
dokumentaatiot. Lisäksi yritys tarjoaa myös oikolukua ja kielentarkistusta. 

• Verkkosivu: http://www.venajaksi.fi/6/  
• Yhteyshenkilö: Alexey Zherbin, info@venajaksi.fi 
• Kotipaikka: Ruokolahti 

 
Wonderus Oy 
Wonderus Oy on sähköisen markkinoinnin yritys, jonka palveluihin kuuluu hakusanamainonta, 
Display-mainonta, markkinointi sosiaalisessa mediassa ja muut markkinointitoimenpiteet 
Venäjälle. 

• Verkkosivu: http://www.wonderus.fi/ 
• Yhteyshenkilö: Aleksanteri Baidin, info@wonderus.fi 
• Kotipaikka: Helsinki 

http://www.tovari.fi/
http://www.tulos.fi/
http://www.venajaksi.fi/6
http://www.wonderus.fi/
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8.2. Muita digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median asiantuntijoita 
 
Flowhouse Oy 
FlowHouse Oy on digimarkkinoinnin, sosiaalisen median ja digitaalisen asiakaskokemuksen 
kehittämisen asiantuntijatalo. Yritys tarjoaa yritysten ja organisaatioiden strategista digitaalisen 
markkinoinnin suunnittelua, sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin kampanjoita sekä 
valmennuskokonaisuuksia eri puolilla Suomea. 

• Verkkosivu: http://www.flowhouse.fi/ 
• Yhteyshenkilö: Miika Raulo, 040 731 0022, miika.raulo@flowhouse.fi 
• Kotipaikka: Jyväskylä 

 
Intunex Oy 
Intunex Oy on teknologiayritys, joka auttaa ihmisiä työskentelemään älykkäämmin yhdessä. 

• Verkkosivu: http://www.intunex.fi/ 
• Yhteyshenkilö: Janne Ruohisto, 050 357 2316, janne.ruohisto@intunex.fi 
• Kotipaikka: Helsinki 

 
Kinda Oy 
Kinda Oy tarjoaa käytännönläheistä apua oppia uusia työelämän taitoja ja työmenetelmiä. Yritys 
auttaa oma osaamisen ja asiantuntijuuden saamisessa näkyväksi verkossa. 

• Verkkosivu: http://kinda.fi/   
• Yhteyshenkilö: Pauliina Mäkelä, 0400 958405, pauliina.makela@kinda.fi 
• Kotipaikka: Lempäälä 

 

Lokkit Oy 
Lokkit Oy tarjoaa luotettavia ja testattuja ratkaisuja, jotka edistävät turvallista asiointia sekä tiedon 
säilyttämistä. Tuotteet ja palvelut sopivat kaikille, jotka haluavat turvata yrityksen tai omat 
kriittiset tiedot. 

http://www.flowhouse.fi/
http://www.intunex.fi/
http://kinda.fi/
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• Verkkosivu: http://www.lokkit.fi/ 
• Yhteyshenkilö: Toni Kirjalainen, 045 1141 095, toni.kirjalainen@lokkit.fi  
• Kotipaikka: Mikkeli 

 
Myynninmaailma 
Myynninmaailma on myynnin ja markkinoinnin asiantuntijayritys, joka tarjoaa seuraavia palveluja: 
myynnin ja markkinoinnin suunnitelmat ja sparraukset, tuotteistukset, avoimet ja räätälöidyt 
koulutukset sekä digitaalisen ja sosiaalisen median palvelut. 

• Verkkosivu: http://myynninmaailma.fi/ 
• Yhteyshenkilö: Maria Hautaviita, 044 7649818, maria.hautaviita@myynninmaailma.fi 
• Kotipaikka: Seinäjoki, Tampere 

 
Suomen Digimarkkinointi Oy 
Suomen Digimarkkinointi Oy on internetmarkkinointiin liittyviä palveluja tarjoava yritys. Yritys 
auttaa hakukoneoptimoinnissa, hakusanamarkkinoinnissa ja Facebook-markkinoinnissa sekä  
rakentaa myös digitaalisen markkinoinnin strategioita. 
 

• Verkkosivu: http://www.digimarkkinointi.fi/ 
• Yhteyshenkilö: Jaakko Suojanen, 040 809 8813, jaakko.suojanen@digimarkkinointi.fi 
• Kotipaikka: Jyväskylä 

 
Viestintä Oy Tulevaisuus 
Viestintä Oy Tulevaisuus tarjoaa seuraavia palveluja: puheenvuorot ja esitykset sosiaalisesta 
mediasta; pienyrittäjän sosiaalisen median strategia, luennot ja työpajat; Facebook, Twitter, 
Pinterest, Instagram -perusteet ja profiilin tai sivun perustaminen; Twitterin käyttöönotto ja 
käyttäminen osana pienyrittäjän viestintää; Facebook-sivun, Instagramin, LinkedInin sekä 
Pinterestin sisällöt; Facebook-markkinointi; Snapchatin, Periscopen perusteet 

• Verkkosivu: www.marjanousiainen.com/  
• Yhteyshenkilö: Marja Nousiainen, 045 6709562, marja@marjanousiainen.com  
• Kotipaikka: Järvenpää 

 
Zakisome 
Zakisome on sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija, joka auttaa yrityksiä 
sosiaalisen median markkinoinnissa. 

• Verkkosivu: www.zakisome.fi/ 
• Yhteyshenkilö: Zaki Azedani, 040 8410336, zaki@zakisome.fi 
• Kotipaikka: Helsinki 

 

 

http://www.lokkit.fi/
http://myynninmaailma.fi/
http://www.digimarkkinointi.fi/
http://www.marjanousiainen.com/
http://www.zakisome.fi/
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9.  Venäjän kieltä asiakaspalveluun 
 

Tämä osio sisältää venäjän alkeita alkaen aakkosista helpottamaan venäjänkielisten asiakkaiden 
kohtaamista ja palvelua. Opas sisältää erilaisiin asiakaspalvelutilanteisiin liittyviä fraaseja ja sanoja. 
Lopuksi on linkkejä netissä tarjolla oleviin kielikursseihin, sanakirjoihin ja muihin venäjän kielen 
opiskeluun liittyviin aineistoihin. 

 

  

 
Aakkoset 
 

 Venäjä:                   Suomi:                                   Ääntäminen kuten esim. seuraavissa: 

А а a Ananas 

Б б b Banaani 

В в v Vesi 

Г г g Geeli 

Д д d Divaani  

Е е e, tavun alussa je  Jeeppi 

Ё ё o, jo  Jojo  

Ж ж zh Soinnillinen, esim. bridge 

З з z  Soinnillinen, esim. zoo  

И и i Inkeri  

Й й j Jodi   

К к k Kivi 
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Л л l Lehti 

М м m Maito 

Н н n Nenä 

О о o Otava 

П п p  Pekka 

Р р  r Ritva  

С с s Seppo 

Т т t Talo 

У у u Uuni 

Ф ф f Farkut 

Х х h Hieno 

Ц ц ts Utsjoki 

Ч ч tš Soinniton, esim. children 

Ш ш š Soinniton, esim. shakki  

Щ щ štš Pidempi, pehmeämpi kuin ш/š 

Ъ ъ kova merkki  
 

Ы ы i (y) Myy 

Ь ь pehmeä merkki                          

Э э e  Espoo 

Ю ю u, ju  Juva 

Я я a, ja Jano 
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Tervehdyksiä ja asiakaspalvelufraaseja 
 

Приветствие. Прощание 

Привет! /Privét!/ 

Пока!  /Paká!/ 

Доброе утро! /Dóbraje útra!/ 

Добрый вечер! /Dóbryi vétšer!/ 

Добрый день! /Dóbryj den’!/ 

Спокойной ночи! /Spakóinai 
nótshi!/ 

Как поживаете? /Kak pazhivájete?/ 

Спасибо, хорошо! /Spasíba, 
harashó, 
прекрасно, /prekrásna,/       
неплохо /neplóha/ 
 

Добро пожаловать! /Dabró 
pazhálavat!/ 

До свидания! /Da svidánija!/ 

До скорой встречи! /Da skóraj 
vstrétši!/ 

До завтра! /Da záftra!/ 

Всего хорошего! /Vsevó harósheva!/  

Доброго пути!  /Dóbrava putí!/ 

 

Термины вежливости 

Спасибо! /Spasíba!/ 

Пожалуйста /Pazhálusta!/ 

Благодарю Вас. /Blagadarjú Vas./ 

Не за что. /Né za što./  

Нет, спасибо! /Net, spasíba!   

 

Tervehtiminen. Hyvästely 

Terve! Hei! 

Hei (sitten)! 

Hyvää huomenta! 

Hyvää iltaa! 

Hyvää päivää! 

Hyvää yötä! 

 
Mitä kuuluu? 
 
Kiitos, hyvää, 
erittäin hyvää, 
ei hullumpaa. 
 
 
Tervetuloa! 
 

Näkemiin! 

Pikaisiin näkemiin! 

 
Huomiseen! 

Kaikkea hyvää! 

Hyvää matkaa! 

 

Kohteliaisuuksia 

Kiitos! 

Olkaa hyvä! 

Kiitän Teitä. 

Ei kestä. 

Ei kiitos! 
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Извинения. Сожаления 

Простите. /Prastíte./ 
Извините. /Izviníte./ 

Извините за беспокойство. /Izviníte 
za bespakóistva./ 

Ничего. /Nitševó./ 

Ничего страшного. /Nitševó 
strášnava./ 

Всё в порядке. /Vsjo f parjádke./ 

 

Обращения 

Девушка /Dévuška/ 

Молодой человек /Maladój 
tšelavék/ 

Дама /Dáma/ 

Господин /Gaspadín/ 

Госпожа /Gaspazhá 

Девочка /Dévatška/ 

Мальчик /Mál’tšik/ 

Дамы и господа  /Dámi i gaspadá/ 

Дорогие друзья /Daragíe druzjá/ 

Дорогие коллеги  /Daragíe kallégi/ 

 

Просьба 

Будьте добры... /Búd’te dabrí…/ 
Будьте любезны... /Búd’te ljubézni/ 

Разрешите Вам помочь? /Razrešíte 
Vam pamótš’ ?/ 

Прошу Вас (тебя)... /Prašú Vas 
(tebjá)…/ 

 

Anteeksipyynnöt. Valittelut 

Anteeksi. 

Anteeksi, että häiritsen. 

 
Ei mitään. 

Ei mitään hätää! 
 

Kaikki on kunnossa. 

 

Puhuttelut 

Neiti 

Nuori mies 

 
Rouva 

Herra 

Rouva 

Tyttö 

Poika 

Naiset ja herrat 

Hyvät ystävät 

Hyvät kollegat  

 

Pyyntö 

Olkaa ystävällinen… 

 
Voinko auttaa teitä? 

 
Pyydän Teitä (sinua)… 
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Язык 

Вы говорите... /Vi gavaríte…/ 
по-русски? /pa-rússki?/ 
по-немецки? /pa-nemétski?/ 
по-английски? /pa-anglíiski?/ 
по-французски? /pa-frantsúzski?/ 
по-испански? /pa-ispánski?/ 

Я немного говорю по-русски. /Ja 
nemnóga gavarjú pa-rússki./ 

Я не говорю по-русски. /Ja ne 
gavarjú pa-rússki./ 

Вы говорите слишком быстро. /Vi 
gavaríte slíškam bístra./ 

Говорите помедленнее. /Gavaríte 
pomédlenneje./ 

Повторите, пожалуйста. /Paftaríte, 
pazhálusta./ 

Напишите, пожалуйста. /Napišíte, 
pazhálusta./ 

Вы понимаете меня? /Vi panimájete 
menjá?/ 

Понимаю. /Panimáju./  
Не понимаю. /Ne panimáju./ 

 

Повседневные выражения и 
вопросы 

Да. /Da./ 

Нет. /Njet./ 

Как Вас зовут? /Kak Vas zavút?/ 

Ваш адрес? /Vaš adrés?/ 

Мой адрес... /Moi adrés…/ 

Какой ваш номер телефона? /Kakój 
vaš nómer telefóna?/ 

Kieli 

Puhutteko… 
venäjää 
saksaa 
englantia 
ranskaa 
espanjaa 

Puhun vähän venäjää. 
 

En puhu venäjää. 
 

Puhutte liian nopeasti. 

 
Puhukaa vähän hitaammin. 

 
Toistakaa, olkaa hyvää. 

 
Kirjoittakaa, olkaa hyvä. 

 
Ymmärrättekö minua? 

 
Ymmärrän.  
En ymmärrä. 

 

Tavanomaisia sanoja ja ilmaisuja 

 
Kyllä. 

Ei. 

Mikä Teidän nimenne on? 

Mikä on osoitteenne? 

Osoitteeni on… 

Mikä on puhelinnumeronne? 
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Номер моего телефона… /Nómer 
majevó telefóna…/ 

Позвоните по номеру… /Pazvaníte 
pa nómeru…/ 

Который час? /Katóryj tšas?/ 

В котором часу? /F katóram tšasú?/ 

 
Обслуживание клиента 

Клиент, покупатель /Klíent, 
pakupatel’/ 

Обслуживание /Obslúzhivanie/ 

Открыто /Atkrýta/ 

Закрыто /Zakrýta) 

Что Вас интересует? /što Vas 
interesúet?/ 

Чем могу помочь? /Tšem magú 
pamótš’?/ 

Разрешите помочь? /Razrešite 
pamótš’?/ 

Какой Ваш размер? /Kakój Vaš 
razmér?/ 

Вы хотите примерить? /Vi hatíte 
primérit’?/  

Вы можете примерить там. /Vi 
mózhete primérit’ tam./ 

Вам подошло? /Vam padašló?/ 

Вам подходит? /Vam padhódit?/ 

Вам удобно?  /Vam udóbna?/ 

Вас устраивает размер? /Vas 
ustráivaet razmér?/ 

Вам нравиться цвет? /Vam nrávitsja 
tsvet?/ 

Puhelinnumeroni on… 

 

Soittakaa numeroon… 

Paljonko kello on? 

Mihin aikaan? 

 
Asiakaspalvelu 

Asiakas 

 
Palvelu 

Avoinna  

Suljettu 

Mikä Teitä kiinnostaa? 

Kuinka voin auttaa? 

 
Saanko auttaa? 

 
Mikä on Teidän kokonne? 

Haluatteko sovittaa? 

Voitte sovittaa tuolla. 

 
Onko sopiva? 
Sopiiko Teille? 

Miellyttääkö teitä? 

Onko koko teille sopiva? 

 
Pidättekö väristä? 
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Сколько это стоит? /Skólka éta 
stóit?/ 

Какая цена? /Kakája tsená?/ 

Это стоит … евро. /Éta stóit … evro/ 

Вы хотите это купить? /Vi hatíte éta 
kupit’?/ 

Хотите сделать заказ? /Hatíte 
sdélat’ zakáz?/ 

Хотите посмотреть ещё? /Hatíte 
pasmatrét’ ještšjó/? 

Как вы хотите заплатить? /Kak Vi 
hatíte zaplatít’?/ 

Наличные /Nalítšnije/ 

Кредитная карта /Kredítnaja kárta/ 

Только наличные /Tól’ka nalítšnije/ 

Сдача /Sdátša/ 

Чек /Tšek/ 

Возьмите чек. /Vaz’míte tšek./ 

Вас интересует инвойс? /Vas 
interesúet invojs?/ 

Вы хотите оформить инвойс чек? Vi 
hatíte afarmít’ invojs tšek?/ 

Позвольте Ваш паспорт. /Pazvol’te 
Vaš paspórt./ 

Возьмите пожалуйста правила 
оформления. /Vaz’míte pazhálujsta 
právila afarmlénija./ 

Пожалуйста заполните этот бланк. 
/Pozhálujsta zapalníte état blank./ 

Гарантийный срок … года/лет.  
/Garantíjnij srok … góda/let./ 

У Вас есть право на возврат в 
течение 14 дней. /U Vas estj práva 
na vazvrát f tetšénie 14 dnej./ 

Paljonko se maksaa? 

Mikä on hinta? 

Tämä maksaa … euroa. 

Haluatteko ostaa tämän? 

 
Haluatteko tilata? 

Haluatteko vielä katsoa? 

 
Miten haluatte maksaa? 

 
Käteinen 

Luottokortti 

Vain käteinen 

Vaihtorahat 

Kuitti 

Ottakaa kuitti. 

Kiinnostaako teitä invoice? 

 
Haluatteko laatia invoice-kuitin? 

 
Voinko saada passinne? 

 
Ottakaa olkaa hyvä, laatimisohjeet. 

 

Olkaa hyvä ja täyttäkää tämä lomake.  

Takuu on voimassa … vuotta. 

 
Teillä on 14 päivän palautusoikeus. 
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Вас интересует подарочная карта?  
/Vas interesúet padarótšnaja kárta?/ 

Вы хотели бы купить подарочную 
карту? /Vi hatéli bi kupít’ 
padarótšnuju kártu?/ 

Вы хотите упаковать? /Vi hatíte 
upakavát’?/ 

Вы хотели бы подарочную 
упаковку? /Vi hatéli bi padarótšnuju 
upakófku?/ 

Упаковать в подарочную упаковку? 
/Upakavát’ f padarótšnuju 
upakófku?/ 

К сожалению сейчас товара нет, но 
поступит (через неделю). 
/K sazhaléniju seitšás tavára net, no 
pastupít (tšérez nedélju)./ 

Если Вы хотите, мы можем 
заказать вам продукцию и на 
доставку уйдёт два дня. 
/Jésli Vi hatíte, mi mózhem zakazát’ 
vam prodúktsiju i na dastáfku ujdjót 
dva dnja./  

Вам доставить домой? 
/Vam dastávit’ damój?/ 

Вы сами заберёте товар? 
/Vi sámi zaberjóte tavár?/ 

 

Комментарии, прилагательные 

Хорошо! /Harašó!/ 

Очень хорошо! /Ótšen’ harašó!/ 

Очень симпатично! /Ótšen’ 
simpatítšna!/ 

Хороший выбор! /Haróshij víbar!/ 

Очень хорошо сидит. /Ótšen’ harašó 
sidít./ 

Kiinnostaako teitä lahjakortti? 

 
Haluatteko ostaa lahjakortin? 

 

Haluatteko paketoida? 

 
Haluatteko lahjapaketin? 

 

Laitetaanko lahjapakettiin? 
 

Valitettavasti tällä hetkellä tuotetta ei ole saatavilla, 
mutta sitä on tulossa (viikon päästä). 

 

 
Jos haluatte, voimme tilata tuotteen teille ja toimitus 
kestää pari päivää. 

 

 

 
Toimitetaanko kotiin? 
 
Tuletteko noutamaan tuotteen? 
 
 
 
Kommentit, adjektiivit 

Sopiva/hyvä! 

Todella hyvä! 

Todella nätti! 

Hyvä valinta! 

Istuu oikein hyvin. 
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Это Вам подходит. /Éto Vam 
padhódit./ 

Вам идеально подходит. /Vam 
ideáljna padhódit./ 

Это лучше. /Éto lútšše./ 

Это эффективнее. /Éta effektívnee./ 

Это дешевле. /Éta dešévle./ 

дешёвый /dešjóvij/ 
бюджетный /bjuzhétnij/ 

прочный /prótšnij/ 

красивый / krasívij 

идеальный /ideáljnij/ 
совершенный /saveršénnij/ 

обычный /abítšnij/ 

персональный / persanáljnij 

оригинальный / arigináljnij 

спокойный /spakójnij 

практичный /praktítšnij/ 

тёплый /tjóplij/ 

прохладный /prahládnij/ 

Спасибо за покупку! /Spasíba za 
pakúpku! 

Добро пожаловать вновь за 
покупками! / Dabró pazhalavát' 
vnov’ za pakúpkami!/ 

 

 

Tämä sopii teille. 

 
Sopii teille täydellisesti. 

 
Tämä on parempi. 
 
Tämä on tehokkaampi. 

Tämä on edullisempi. 

edullinen 
 
kestävä 

kaunis 

täydellinen 

 
tavallinen, tavanomainen 

persoonallinen 

omaperäinen 

rauhallinen (sävy) 

käytännöllinen 

lämmin  

viileä 
 
Kiitoksia ostoksesta! 

 
Tervetuloa uudelleen ostoksille!  
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Värit 
 

Millainen väri kiinnostaa?  Какой цвет интересует? /Kakój tsvet interesúet?/ 

valkoinen белый bélij 
keltainen жёлтый zhjóltij 
punainen красный krásnij 
sininen синий sínij 
vihreä зелёный zeljónij 
ruskea коричневый karítšnevij 
vaaleanpunainen розовый rózavij 
vaaleansininen голубой galubój 
harmaa серый sérij 
musta чёрный tšórnij 
violetti фиолетовый fialétavij 
oranssi оранжевый aránzhevij 
   
tumma тёмный tjómnij 
vaalea светлый svétlij 

 

 
Numerot 
 
1     [adín]  11    [adínnattsat’] 20   [dváttsat’]    200  [dvésti] 
2     [dva]  12    [dvináttsat’] 30   [tríttsat’]     300  [trísta] 
3     [tri]  13    [trináttsat’] 40   [sórak]     400  [tšetíresta]  
4     [tšetíre]  14    [tšetirnáttsat’] 50   [pját’desjat’]    500  [pjat’sót] 
5     [pjat’]  15    [pjatnáttsat’] 60   [šést’desjat’]    600  [šest’sót]  
6     [šest’]  16    [šestnáttsat’] 70   [sém’desjat’]     700  [sem’sót]  
7     [sem’]  17    [semnáttsat’] 80   [vósem’desjat’]    800  [vasem’sót] 
8     [vósem’]  18    [vasemnáttsat’] 90   [devjanósta]    900  [devjat’sót] 
9     [devját’]  19    [devjatnáttsat’] 100 [sto]     1000 [tísjatša] 
10   [desját’] 
 
Esimerkkejä: 
21 [dváttsat’ adín] 
32 [tríttsat’ dva] 
46 [sórak šest’] 
67 [šést’desjat’ sem’] 
88 [vósem’desjat’ vósem’] 
123 [sto dváttsat’ tri]  
329 [trísta dváttsat’ devját’] 
534 [pjat’sót tríttsat’ tšetíre] 
835 [vasem’sót tríttsat’ pjat’] 
1150 [tísjatša sto pját’desjat’] 
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Vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, vuorokaudenajat ja kellonajat 
 

talvi зима zimá 

kevät весна vesná 

kesä лето léto 

syksy осень ósen’ 

tammikuu январь janvár’ 

helmikuu февраль fevrál’ 

maaliskuu март mart 

huhtikuu апрель aprél’ 

toukokuu май maj 

kesäkuu июнь ijún’ 

heinäkuu июль ijúl’ 

elokuu август ávgust 

syyskuu сентябрь sentjábr’ 

lokakuu октябрь oktjábr’ 

marraskuu ноябрь najábr’ 

joulukuu декабрь dekábr’ 

   

maanantai понедельник panedél’nik 

tiistai вторник ftórnik 

keskiviikko среда sredá 

torstai четверг tšetvérg 

perjantai пятница pjátnitsa 

lauantai суббота subbóta 

sunnuntai воскресенье vaskresénje 

  

aamu утро útra 
päivä день den’ 
ilta вечер vétšer 
yö ночь notš’ 
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keskipäivä полдень paldén’ 
keskiyö полночь palnótš’ 
   
minuutti минута minúta 
tunti час tšas 
vuorokausi сутки sútki 
viikko неделя nedélja 
kuukausi месяц mésjats 
puoli vuotta полгода palgóda 
vuosi год god 

 
 
Esimerkkejä: 
 
Yksi päivä  Один день /Adín den’/    
Kaksi päivää  Два дня /Dva dnja/ 
Kymmenen päivää Десять дней /Desját’ dnej/  
 
Yksi tunti  Один час /Adín tšas/  
Kaksi tuntia  Два часа /Dva tšasá/ 
Viisi tuntia  Пять часов /Pjat’ tšesóv/  
 
Yksi viikko  Одна неделя /Adná nedélja/         
Kaksi viikkoa  Две недели /Dve nedéli/ 
Kymmenen viikkoa Десять недель /Désjat’ nedél’/     
 
Toimitus kestää viisi viikkoa. Доставка длится пять недель. /Dastáfka dlítsja pjat’nedél’./ 
 
Yksi kuukausi  Один месяц /Adín mésjats/    
Kaksi kuukautta Два месяца /Dva mésjatsa/  
Viisi kuukautta Пять месяцев /Pjat’ mésjatsev/   
 
Yksi vuosi  Один год /Adín god/  
Kaksi vuotta  Два года /Dva góda/ 
Viisi vuotta  Пять лет /Pjat’ let/  
 
Takuu on voimassa viisi vuotta. Гарантия действительна пять лет. /Garántija dejstvíteljna  
pjat’ let./ 
 
 
Paljonko kello on? Сколько времени? /Skóljka vrémeni?] tai Который час? /Katórij tšas?/ 
Anteeksi, voisitteko sanoa, paljonko kello on? Извините, не скажите, сколько времени? 
/Izviníte, ne skazhíte skóljka vrémeni?/ 
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Kello on 8.00.  Время восемь часов утра. /Vrémja vósem’ tšasóv útra./ 
Kello on 20.00. Время восемь часов вечера. /Vrémja vósem’ tšasóv vétšera./ 
Nyt on kello 15.20. Сейчас пятнадцать часов двадцать минут. /Séjtšas pjatnáttsat’ tšasóv 
dvattsat’ minút./ 
Kello on 14.45 (varttia vaille kolme).  Время без пятнадцати три. /Vrémja bez pjatnáttsati tri./ 
Kello on 11.15 (varttia yli yksitoista). Время пятнадцать минут двенадцатого. /Vrémja 
pjatnáttsatj’minút dvenáttsatava./ 
 
 

  

 
 

Venäjän kielen kursseja, sanakirjoja ja muita materiaaleja verkossa 
 
Etälukio: http://www02.oph.fi/etalukio/venaja/ 

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen kokoamia linkkejä venäjän verkko-opiskeluun: 
https://kielikeskus.jyu.fi/opetus/venaja/itseopiskelu 

Most: http://info.edu.turku.fi/most/ 

Mozno 1: http://info.edu.turku.fi/venaja/mm/alku/sisalto.htm 

Opetushallituksen kielitivolista löytyy myös venäjän kieli: http://www.kielitivoli.fi/ 

Opiskele venäjää verkossa: https://fi.speaklanguages.com/venäjä/ 

Sanakirjoja: https://www.ilmainensanakirja.fi 

https://www.sanakirja.org 

Venäjän sanastoa: https://fi.speaklanguages.com/venäjä/sanasto/ 

Ylen kielikurssit: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/venaja  

http://www02.oph.fi/etalukio/venaja/
https://kielikeskus.jyu.fi/opetus/venaja/itseopiskelu
http://info.edu.turku.fi/most/
http://info.edu.turku.fi/venaja/mm/alku/sisalto.htm
http://www.kielitivoli.fi/
https://fi.speaklanguages.com/ven%C3%A4j%C3%A4/
https://www.ilmainensanakirja.fi/
https://www.sanakirja.org/
https://fi.speaklanguages.com/ven%C3%A4j%C3%A4/sanasto/
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/venaja
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