
Opas Venäjän
verkkokauppamarkkinoille



Yritys/ toimija Mikkelin seudulla -
jos Venäjän verkkokauppa askarruttaa, 
ota yhteyttä - autan sinua eteenpäin.

PROSESSI:

1. Tuote/ idea Venäjän 
verkkokauppamarkkinoille 

2. Alkukartoitus/ MikseiMikkeli

3. Yhteistyökumppanille ohjaus 
ja tarkempi arvio soveltuvasta 
tavasta toimia Venäjän 
verkkokauppamarkkinoilla



Muutamia faktoja 

• Verkkokauppa on kasvanut ja yleistynyt vauhdilla viime
vuosina Venäjällä ja kasvun ennustetaan jatkuvan
voimakkaasti. 

• Venäjällä, erityisesti Pietarissa ja raja-alueilla suomalaiset
brändit sekä tuotteet tunnetaan ja niihin luotetaan. 
Venäläiset ovat tottuneet käymään Suomessa ostoksilla ja nyt, 
kun se on mahdotonta, verkkokauppa tarjoaa tähän ratkaisun. 

• Logistiikka Suomen ja Venäjän välillä on toimivaa ja 
verkkokauppa-alustat, samoin kuin niihin liittyvä infra ovat
tehokkaita ja edullisia. 

• Koronapandemia on vauhdittamassa digiostamisen
trendiä sekä maksamisen ja logistiikan kehitystä entisestään. 

• Venäläinen digikuluttaja sekä markkinoilla menestyvät
tuotteet eroavat monessa suhteessa länsimaisesta
kuluttajasta sekä tuotteista.
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Kolme toimintatapaa

• Markkina-alustan / kauppapaikan 
(Esim. Ozon) kautta 

• Oma lokalisoitu verkkokauppa, jos 
yrityksellä on tuotantoa Venäjällä

• Suomesta toimiva cross-border
verkkokauppa, jos yrityksellä ei ole 
tuotantoa Venäjällä 
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Taustaa

• Ennen v. 2014 talouspakotteita ja ruplan heikentymistä
länsimaiset verkkokaupat olivat suosittuja Venäjällä.

• Talouskriisin iskiessä ja hintakilpailun kiristyessä
kiinalaisten verkkokauppojen suosio alkoi kasvaa.

• 2014-2016 monet länsimaiset verkkokaupat lopettivat
Venäjällä ja markkinat jäivät pääsääntöisesti kotimaisille
toimijoille sekä Alibaballe.

• 2019 alkaen verkkokauppamarkkinoiden nopea kasvu ja 
kehitys on palauttanut ulkomaiset (erityisesti
turkkilaiset) sekä länsimaiset toimijat Venäjän
markkinoille. 

• 2020 kasvun ennustetaan jatkuvan ulkomaisten ja 
länsimaisten verkkokauppojen osalta, vaikka Kiina
edelleen dominoi rajat ylittävää verkkokauppaa.

Webinaari - Askelmerkit Venäjän verkkokauppamarkkinoille 5



Miksi juuri Venäjän 
verkkokauppamarkkinoille? 

• Verkkokauppa on kasvanut vauhdilla viime vuosina Venäjällä: 

• 100 miljoonaa netinkäyttäjää

• Maailman 5. suurin verkkokauppamarkkina

• 22 miljardia USD v. 2019, kasvua 23 %

• 2019 verkkokaupan osuus kaikesta vähittäiskaupasta 5 
%

• Esim. Ozon on vuoden 2020 1. puoliskolla kasvanut
152%: https://www.ewdn.com/2020/09/11/russian-e-
commerce-major-ozon-posts-record-turnover-growth-as-
pandemic-fuelled-online-shopping-in-q2-2020/

• Ulkomaisista verkkokaupoista ostamisen trendi
kasvusuunnassa viime vuosina

• Tällä hetkellä Venäjän digimarkkinat suuremmat kuin
esim. Ruotsin

• Ks. liite 1: Digikaupan arvioitu ja ennustettu osuus
Venäjän vähittäiskaupasta
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Ennuste

• Valtavat kasvuodotukset, v. 2023 arvo ja markkinaosuus + 
100 % 

• Syitä: 

• Netin käytön lisääntyminen ja digiostajien määrän kasvu

• Ostostapahtumien lisääntyminen, kertaostoksen arvo
pienentynyt viimeisen kolmen vuoden aikana (liittyy
keskimääräiseen venäläiskuluttajan ostovoimaan)

• Vauhdittavina tekijöinä mm. etätyön ja -opiskelun
lisääntyminen

• Markkinoiden kasvu lisää yksityisten sijoittajien
kiinnostusta, mikä puolestaan edistää entisestään
Venäjän verkkokauppamarkkinoiden kehitystä. 

• Ulkomaisten sijoittajien usko Venäjän verkkokaupan
toimijoihin kasvanut, tästä viimeisin esimerkki Ozonin
listautuminen Nasdaqiin: 
https://www.ewdn.com/2020/11/24/nasdaq-ipo-ozon-
shares-jump-40-in-first-minutes-of-trading/
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Venäläisen digikuluttajan 
erityispiirteitä 1/2

• Laatu- ja merkkitietoinen

• Hintatietoinen – halvemmat hinnat suurin yksittäinen syy haluun
ostaa ulkomaisista verkkokaupoista. Venäläiset etsivät tarjouksia, 
eivätkä tee niinkään paljon heräteostoksia. Muita keskeisiä syitä: 
Tuotteita ei löydy Venäjältä, parempi valikoima ja 
mielenkiintoisia tuotteita. Ks. liite 2: Hinta vetää ulkomaisiin
verkkokauppoihin.

• Vertailee ja tutkii – vertaisarvioilla suuri merkitys, ystävät ja 
some merkittäviä suosittelijoita

• Uskollisuus käyttämilleen verkkokaupoille ja markkina-alustoille

• Merkittäviä herätteitä ja tiedonlähteitä ostoksiin ovat tuttavat, 
verkkokauppojen sivustot sekä hakukoneet mutta mainosten
merkitys on erittäin pieni.
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Venäläisen digikuluttajan 
erityispiirteitä 2/2

• Brändin merkitys on suuri erityisesti elektroniikassa ja 
jalkineissa, kuitenkaan halukkuus ostaa luksustuotteita ei
ole merkittävä muissa kategorioissa, kuin muodin tuotteissa
ja älypuhelimissa.

• Yleisesti kiinnostus ostamiseen on suuri.

• Mobiiliostaminen on voimakkaasti yleistymässä, 58% 
digikuluttajista on tehnyt ostoksen älypuhelimella.

• Second hand -markkinat ja tuotteiden kierrätys myyntiin
eivät ole kiinnostavia.

• Ei ole valmis maksamaan kuljetuksesta ja Venäjälle
etabloituvan verkkomyyjän kannattaa harkita oman
jakelujärjestelmän organisoimista niin, että tuotteiden
hintaan sisältyy kuljetus.

• Kiinnostavia tuotekategorioita: Vaatteet, elektroniikka, 
sisustus, kodintuotteet ja kauneus. Pukeutumisessa
kiinnitetään huomiota erityisesti mukavuuteen, 
käytännöllisyyteen ja ulkonäköön.
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Venäjä verkkokaupan 
toimintaympäristönä 1/2

• Suurten kaupunkien ulkopuolella verkko tuo valikoiman, mitä ei ole 
paikallisesti käytössä (monissa osissa maata kivijalkaliikkeiden määrä ja tiheys
on vähäinen).

• Suurissa kaupungeissa elämän helpotus (ruuhkat, välimatkat).

• Noutopisteiden ja lokeroautomaattien verkosto on tihentynyt. Noutopisteet
mahdollistavat tuotteiden sovituksen, ilmaisen kuljetuksen ja palautuksen, 
mikä on tärkeää venäläiselle kuluttajalle. Noutopisteitä on myös pienemmillä
paikkakunnilla. 

• Kehittynyt kuriiri-infra ja logistiikkapalvelut kilpailtu tehokkaiksi ja edullisiksi, 
toimitukset jopa alle tunnissa. Venäjän Postia on uudistettu ja sen palvelu on 
sujuvoitunut entisestään. Yhä useampi verkkokauppa ja -alusta järjestää itse
varastoinnin sekä kuljetuksen. Toimitusten varmuus on parantunut
huomattavasti viime aikoina mutta logistiikassa on kuitenkin vielä paljon
kehittämistä ja suuret verkkokauppatoimijat ovatkin tehneet viime vuosina
mittavia investointisuunnitelmia nimenomaan logistiikan kehittämiseen liittyen. 
Tällä hetkellä verkkokauppojen ja markkinapaikkojen itse järjestämä kuljetus
asiakkaalle on ylivoimaisesti suurinta verrattuna muihin kuljetustapoihin.
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Venäjä verkkokaupan 
toimintaympäristönä 2/2

• Maksamisen tavat ovat muutoksessa ja korona on vauhdittamassa muutosta. 
Perinteisesti venäläinen kuluttaja ei ole ollut halukas maksamaan verkko-ostosta
etukäteen, vaan maksu on tapahtunut joko käteisellä tai kortilla kuriirille. Nyt tässä on 
tapahtunut voimakasta muutosta etukäteismaksamisen suuntaan ja venäläisen
kuluttajan luottamus on kasvanut merkittävästi. Esim. suurin venäläinen
verkkokauppa-alusta wildberries.ru toimittaa asiakkailleen ainoastaan etukäteen
maksettuja tuotteita ja tästä huolimatta myynnin vuosikasvu on ollut tänä vuonna
huomattavaa.

• Cross-border –kaupan veroetu eli rajat ylittävistä verkkokauppaostoksista ei peritä
arvonlisäveroa. Kuitenkin yli 200 euroa ylittävästä ostoksesta peritään 15% tullimaksu.

• Venäjällä 20 keskeistä verkkokauppaa/ -alustaa, joista suurin on muotiin keskittynyt
wildberries.ru, joka myy myös länsimaisia brändejä. Suuret venäläiset markkina-
alustat etsivät markkinapaikalleen ulkomaisia myyjiä ja brändejä. Ks. liite 3: Suurimmat
kuluttajille myyvät verkkokaupat ja -alustat 2019 Venäjällä

• Erilaisten sosiaalisen median alustojen käyttäjiä arvioidaan olevan Venäjällä enemmän
kuin esim. Britanniassa ja tällä on merkitystä digitaalisessa markkinoinnissa.
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Liitteet ja lähteet

• LIITTEET

• Liite 1: Digikaupan arvioitu ja ennustettu osuus Venäjän vähittäiskaupasta, 
Jaana Kurjenoja 1.9.2020, Kaupan liitto ry

• Liite 2: Hinta vetää ulkomaisiin verkkokauppoihin, Jaana Kurjenoja 1.9.2020, 
Kaupan liitto ry

• Liite 3: Suurimmat kuluttajille myyvät verkkokaupat tai -alustat 2019 Venäjällä, 
Jaana Kurjenoja 1.9.2020, Kaupan liitto ry

• LÄHTEET

• Jaana Kurjenoja, Kaupan liitto ry, 1.9.2020 ”Digitaalinen kuluttajakauppa 
Venäjällä” –selvitys

• Tarja Teittinen, SVKK, ”Askelmerkit Venäjän verkkokauppamarkkinoille” -
webinaari, MikseiMikkeli 6.10.2020.

• East-West Digital News by bne Intellinews, “Russian e-commerce major Ozon 
posts record turnover growth as pandemic fuelled online shopping in Q2 
2020”, 11.9.2020

• East-West Digital News, The Moscow times, ”NASDAQ IPO: Ozon shares jump 
40% in first minutes of trading”, 24.11.2020
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Yritys/ toimija Mikkelin seudulla -
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ota yhteyttä - autan sinua eteenpäin.

Kun Venäjän verkkokauppa 
askarruttaa, 

ota yhteyttä - autan sinua 
eteenpäin

Saija Tillgren
Projektipäällikkö
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Puh. 050 387 2691
saija.tillgren@mikseimikkeli.fi

mailto:saija.tillgren@mikseimikkeli.fi


Liite 1 14



Liite 2
15



Liite 3
16


