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Tiivistelmä 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten suomalaisen teleoperaattorin tulisi 
valita kansainväliset kohdemarkkinansa hakiessaan kasvua kotimarkkinansa 
ulkopuolelta. Yrityksen palveluliiketoiminnan tuotteena on kameravalvonta palveluna 
(VSaaS, Video Surveillance as a Service), jonka kasvumahdollisuudet sekä 
tulevaisuuden näkymät käydään läpi kirjallisuuden kautta. Kirjallisuuskatsaukseen 
mukaan otettiin myös vertailun vuoksi muutama vastaavanlaista palvelua tällä hetkellä 
tarjoava yritys, jotta yrityksen kilpailutilannetta saatiin kartoitettua. 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivista sekä kvantitatiivista tietoa hyödyntävänä 
yksittäisenä tapaustutkimuksena. Teoriaosassa tutkimusongelmaa lähestytään 
tarkastelemalla kirjallisuutta, joka käsittelee yritysten kansainvälistä 
kohdemarkkinavalintaa. 

Kirjallisuudessa havaittiin, että ei ole olemassa yhtä tiettyä markkinavalintamallia, jota 
yritykset käyttävät kansainvälisten markkinoidensa kartoittamiseen. Tästä syystä tässä 
tutkimuksessa keskityttiin käymään läpi kirjallisuutta, ja soveltamalla näistä malleista 
paremmin juuri suomalaiselle teleoperaattorille sopiva markkinanvalintamalli palvelun 
verkkokaupalle.  

Kehitettyä mallia sovellettiin kohdeyrityksen tuotteeseen, tekemällä kansainvälinen 
markkinavalinta kyseistä mallia käyttäen. Tutkimuksen tietolähteinä käytetään 
pääasiassa Internetistä saatavissa olevaa markkina- sekä maakohtaista sekundääridataa. 
Lopuksi tutkimuksen tuloksista saatavaa tietoa esitetään kohdeyritykselle tulevaisuuden 
strategisen päätöksenteon tueksi.  

Avainsanat 
Verkkokauppa, palveluliiketoiminta, maavalinta, VSaaS, IMS 
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1. Johdanto 

Tämän tutkimuksen kohdeyrityksenä on suomalainen teleoperaattori, jonka 
pyrkimyksenä on hakea kasvua ulkomaan markkinoilta. Kasvua on haettava ulkomailta, 
koska suomalainen mobiilimarkkina on erittäin kovasti kilpailtua liiketoimintaa, ja 
loputonta kasvua Suomen rajojen sisäpuolella toimiessa on mahdotonta saavuttaa. 
Liittymien määrä Suomessa ei ole kasvanut merkittävästi useampaan vuoteen. 
Mobiililiittymien kokonaismäärä suomessa kasvoi 2012 vuoden takaiseen vain noin 
kaksi prosenttiyksikköä sekä kahden vuoden takaisiin lukemiinkin verrattuna kasvua oli 
vain noin viisi prosenttia. Markkinajohtaja mobiililiittymissä Suomessa on Elisa, jonka 
osuus koko markkinasta on n. 40%. (DNA Oy, 2012; Elisa Oyj, 2012a; TeliaSonera 
AB, 2012.) 

Ruuhkaiset kotimarkkinat ovatkin ajaneet operaattorit etsimään kasvua 
ydinliiketoiminnan lisäksi palveluliiketoiminnasta. Palveluliiketoiminta määritellään 
yleensä toiminnaksi, jossa palvelu muodostaa arvonluonnin perustan. 
Palveluliiketoimintaa tarkastelee muun muassa palvelukeskeisen toimintalogiikan 
teoria, jossa korostuvat erityisesti asiakassuhteiden tärkeys ja asiakkaan keskeinen rooli 
palvelun tuotannossa ja arvonluonnissa. Myös resurssien merkitys ja niiden 
hyödyntäminen yrityksen liiketoimintaverkostosta on tärkeä osa palveluliiketoiminnan 
perustaa. (Vargo & Lusch, 2004; Lusch, Vargo, & Tanniru, 2010.)  

Palveluliiketoiminnasta käytännön esimerkkinä voidaan mainita Elisan ja Soneran 
Suomessa tarjoamat viihde -nimikkeellä myytävät tv-palvelut laajakaistan lisäpalveluna. 
Elisalla on lisäksi tarjota ainoana Suomessa henkilöasiakkaille palveluliiketoiminnan 
puolelta myös kamera- ja valvontapalveluita.  

Kameravalvonta onkin maailmalla iso trendi, joka on kehittynyt viimeaikoina isoin 
harppauksin. Markkinan digitalisoituminen on johtanut edullisten valvontakameroiden 
yleistyessä kokonaan uudenlaisten kamerapalveluiden (VSaaS – Video Surveillance as a 
Service) liiketoimintaan, jossa keskiössä on kustannustehokkaat pilvipalvelimet, sekä 
edulliset yksinkertaiset verkkotallentavat videokamerat. Tutkimusyhtiö IMS Research 
onkin ennustanut VSaaS-markkinan arvon kaksinkertaistuvan seuraavan kolmen vuoden 
aikana ja saavuttavan vuonna 2014 jo miljardin dollarin rajan. (IMS Research, 2012a.) 

Ihmiset käyttävät nykypäivänä yhä enemmän verkkokauppoja ostostensa tekemiseen ja 
verkkokauppakäyttäytyminen on vakiintunut ihmisten arkipäivän rutiineissa jopa niin 
pitkälle, että osa maailman väestöstä hoitaa päivittäistavaraostoksensa Internetin kautta. 
Suomalaisetkin käyttivät jo vuonna 2010 melkein 10 miljardia euroa verkko-ostoksiin, 
joista suurin osa kohdistui kotimaisiin verkkokauppoihin. Lisäksi noin 1,5 miljoonaa 
suomalaista on asioinut ulkomaisissa verkkokaupoissa, joiden houkuttavuus perustuukin 
usein paikallisia verkkokauppoja edullisempaan hintatasoon. (TNS-Gallup, 2011.) 
Ulkomailla verkkokaupan käyttöaste on vielä Suomenkin lukemia suurempi, joten 
verkkokauppa myynti- sekä jakelukanavana on todella kustannustehokas ratkaisu 
yritykselle.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa lisäinformaatiota kohdeyrityksen 
kansainvälistymisstrategian tueksi yksittäisen tuotteen kansainvälistymisprosessissa. 
Kansainvälistymisen Vahvaselkä (2009, s. 19) määrittele strategiseksi päätökseksi, jolla 
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sopeutetaan koko yrityksen toiminta ympäristöönsä siten, että taataan kilpailuetu tai 
asiakashyöty ja sitä kautta menestys pitkällä aikavälillä.  

Tutkimuksessa keskitytään kansainvälisen kohdemarkkinan valintaan (IMS, 
International Market Selection) olemassa olevalle tuotteelle globaalissa verkkokaupassa. 
Tarkoituksena on käyttää olemassa olevia markkinanvalintamalleja sekä teorioita ja 
kehittää niistä paremmin juuri kyseiselle tuotteelle sopiva markkinanvalintamalli. 
Mallissa tulee ottaa huomioon tuotteen/palvelun yksityiskohtaiset piirteet sekä 
teknologiset vaatimukset kohdeympäristöstään. Lopuksi annetaan kohdeyritykselle 
toimenpidesuositukset mihin kohdemaahan tutkimuksen perusteella tuotteen/palvelun 
markkinointia ja myyntiä kannattaisi keskittää.  

1.1 Tutkimusongelma 

Sähköinen kaupankäynti on kasvussa oleva kaupankäynnin muoto. Tilastot kertovat 
jatkuvasti globalisoituvan verkkokaupan kasvavan ympäri maailmaa. Ihmiset ostavat 
myös ulkomaisista verkkokaupoista yhä enemmän, koska näissä hinnat ovat 
toimituskulujenkin jälkeen usein edullisempia kuin kotimaisista verkkokaupoista 
tilatessa.  

Suomalaisen teleoperaattori Elisan tavoitellessa kasvua maan rajojen ulkopuolelta yksi 
hyvä mahdollisuus kasvun saavuttamiseen on verkossa toimiminen. Verkkokauppaa 
perustettaessa on kuitenkin oltava tiedossa tarkasti valittu kohdeympäristö, johon 
toiminnalla pyritään. Tätä ennen on oltava valittuna kansainvälistymisprosessille 
asetetut tavoitteet ja strategiat.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin yhdistää nämä kaksi asiaa ja keskittyä 
yrityksen kohdemarkkinan valintaan kirjallisuudesta löytyvien maavalintamallien 
perusteella. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda yrityksen tuotteelle tekniset 
vaatimukset huomioonottava kohdemarkkinan valintamalli aiempia teoreettisia malleja 
mukaillen. Päätutkimusongelma on, mitä asioita suomalaisen teleoperaattorin tulisi 

ottaa huomioon kohdemarkkinaa valitessaan kansainvälistä kasvua hakiessaan?  

Tutkimusongelma voidaan jakaa kahteen osaongelmaan: 

 Mitkä ovat myytävän tuotteen vaatimukset kohdemaasta? 

 Mitkä tekijät tulee huomioida vertailtaessa maiden houkuttelevuutta keskenään? 

1.2 Rajaukset 

Tämä tutkimus on rajattu koskemaan pelkästään yrityksen päätöksentekoa 
kohdemarkkinan valinnasta. Tutkimuksen päätöksentekoprosessia voidaan 
havainnollistaa kansainvälistymisprosessissa viiden vaiheen mukaisesti, joista tässä 
tutkimuksessa keskitytään vain vaiheeseen 2. (Hollensen, 2010.) 

1. Päätös kansainvälistymisestä 

2. Mikä on oikea kohdemarkkina tai markkinat 

3. Miten kohdemarkkinoille pyritään 

4. Markkinoille menemisen suunnittelu ja strategiat 
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5. Toimenpiteiden toteutus sekä seuranta 

Työssä keskitytään tutkimaan prosessia kansainvälistymispäätöksestä kohdemarkkinan 
valintaan. Tutkimuksessa ei käsitellä vientimuotoja tai kansainvälisiä operaatiomuotoja, 
vaikka fyysisen viennin tunnusmerkit osittain täyttyvätkin ydintuotteen toimitusta 
ajatellen.  

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus toteutetaan case-tutkimuksena, jonka tarkoituksena on antaa yritykselle 
tarpeellista tietoa strategisten päätöksenteon tueksi. Yinin (2003, s. 1; 1994, s. 3–9) 
luonnehdinnan mukaan case-tutkimuksen kohteena on ajankohtainen ilmiö, sen 
kokonaisvaltaiset ja merkittävät piirteet todellisessa kontekstissa. Case-tutkimukselle 
ominaista on tutkijaa askarruttavat miten tai miksi -kysymykset ja se, että tutkijalla on 
vähän vaikutusta tapahtumiin eivätkä ilmiön ja kontekstin rajat ole välttämättä selvät.  

Tämän tutkimuksen näkökulma on markkinoita kartoittava ja kuvaileva. Kuten Yin 
(2003, s. 15) toteaa, voidaan case-tutkimuksessa perehtyä kvantitatiivisen ja 
kvalitatiivisen tiedon sekoitukselle. Uusitalo (1991, s. 82) on verrannut kvalitatiivisen ja 
kvantitatiivisen tutkimuksen ominaisuuksia. Hänen mukaansa on tyypillistä, että 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto on teoreettisesti merkittävää, eli edustaa 
tutkimuskohteen olennaisia piirteitä; aineiston keräystä, käsittelyä ja analysointia jotka 
ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa analyysitavat on myös 
vähemmän standardoidut sekä aineiston määrään vaikuttaa kyllästyminen sekä aineiston 
kattavuus. Lukijan täytyy pystyä seuraamaan tutkijan päättelyä ja tutkijan tulee käyttää 
yksiselitteisiä luokittelu- ja tulkintasääntöjä. Yinin (2003, s. 2; 1994, s. 9–10) mukaan 
tapaustutkimuksen tavoitteena on laajentaa sekä yleistää teorioita, ja se on 
yleistettävissä teoreettisiin ehdotuksiin mutta ei väestöihin. 

Tämä tutkimus toteutetaan pöytälaatikkotutkimuksena, jossa hyödynnetään 
kvalitatiivista sekä kvantitatiivista sekundääridataa. Datana on käytetty eri 
organisaatioiden ja markkinatutkimuslaitosten tuottamaa dataa kohdemaista, sekä 
esimerkiksi organisaatioiden kotisivuilta löytyviä raportteja. Tutkimus perustuu 
olemassa olevaan verkosta saatavaan aineistoon. Houkuttelevuuden vertailuun data 
analysoidaan, ja tämän perusteella tehdään johtopäätökset mitkä ovat houkuttelevimmat 
ja yritykselle mahdollisesti kannattavimmat kohdemaat. 

1.4 Keskeisimmät käsitteet 

Teleoperaattori - Teleoperaattorilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yritystä, joka 
tarjoaa Suomessa matkapuhelinliittymiä ja niihin liittyviä palveluita. Tutkimus on 
rajattu koskemaan pelkästään teleoperaattori Elisan palveluliiketoimintaa, ja sieltä 
valitun tuotteen mahdollisia kansainvälisiä näkymiä. Tekstissä kuitenkin käytetään 
muotoja "teleoperaattori" sekä "operaattori", jotka ovat samaa tarkoittavia synonyymejä. 

Digitaalinen palveluliiketoiminta – Palveluliiketoiminnalla tarkoitetaan tässä 
tutkimuksessa verkon yli tapahtuvaa liiketoimintaa, jossa loppukäyttäjä ostaa 
palveluntarjoajalta hyödykettä. Tässä tapauksessa kyseisellä käsitteellä tarkoitetaan 
pääasiassa Elisa Oyj:n Vahti Live – nimistä palvelua. Palvelu määritellään Grönroosin 
(2000, s. 47) mukaan toiminnaksi, jonka tavoitteena on tuottaa arvoa asiakkaalle. 
Palvelut ovat prosessiluonteisia ja niissä korostuu tuotannon ja kulutuksen 
samanaikaisuus. Palvelu vaatii asiakkaan osallistumista ja asiakkaalle syntyy arvoa 
palvelun käytöstä. (Grönroos 2000, s. 47.) 
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Kameravalvonta – Kameravalvonnan rikoksentorjuntaneuvoston tutkija Takala (1998, 
s. 4) määrittelee seuraavasti: ”Kameravalvonta on tekniikka, jossa valvontakameralla 
kuvataan jotakin kohdetta siten, että näin välittynyttä kuvaa voidaan katsoa jossakin 
toisessa paikassa monitorista ja/tai kuva tallentuu myöhemmin katsottavaksi”. 

Kameravalvonta palveluna (VSaaS – Video Surveillance as a Service) - 
Kameravalvonta palveluna on suoraan käännetty tässä työssä markkinaa kuvaavasta 
englanninkielisestä termistä. Määritelmällä tarkoitetaan nimenomaan kameravalvonnan 
alakäsitettä, joka rajoittuu pelkästään digitaaliseen kameravalvontaan sekä 
pilvitallennukseen. Palvelun keskiössä ovat yksinkertaiset helposti ohjelmoitavat 
yleensä langattomat verkkokamerat, jotka ovat joko palveluntarjoajien tarjoamia 
laitteistoja, tai asiakkaan erikseen hankittavissa. Palvelun valvontakuvan tallennus 
tapahtuu pilvipalvelimien kautta, jonka kautta käyttäjät pystyvät myös reaaliaikaisesti 
seuraamaan tapahtumia esimerkiksi matkapuhelimellaan.  

Verkkokauppa – Verkkokauppa-käsitteellä tarkoitetaan yleisesti verkossa toimivaa 
kauppapaikkaa, joiden eduksi perinteiseen kauppaan verrattuna lasketaan nopeus, 
helppous ja vaivattomuus. (Hyvönen 1994, s. 17.) Tilastokeskuksen mukaan 
verkkokaupankäynniksi lasketaan sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehty tilaus, että 
sähköiselle lomakkeelle täytetty ja verkossa lähetetty tilaus (Penttilä, 2009). Tässä 
tutkimuksessa verkkokaupalla tarkoitetaan pääasiassa verkossa toimivaa 
kauppapaikkaa, joka tarjoaa tilausputken myytävälle palvelulle, sekä mahdolliset 
tukitoiminnot.   

Kohdemarkkina – Kohdemarkkinalla tarkoitetaan kohdemaata, eli maata johon 
markkinavalinta kohdistuu. Kirjallisuudessa maailma pyritään yleensä segmentoimaan 
eri maihin tai maaryhmiin. Hollensenin (2010, s. 237) mukaan tämä johtuu yleensä siitä, 
että maakohtainen data on saatavilla vain maakohtaisesti. Toinen syy Hollensenin 
mukaan on se, että tuotteiden jakelu, markkinointi sekä media on yleensä organisoitu 
maakohtaisesti.  

Kohdemarkkinavalinta - käsitteellä tarkoitetaan päätöstä valitusta 
markkinasegmentistä, johon aiotaan pyrkiä ja millaista asiakasstrategiaa segmenttiin 
tullaan käyttämään (Larimo & Kontkanen 2007, s. 219.) Yrityksen valitsema 
kohdemarkkinavalintamalli puolestaan voi olla joko systemaattisesti vaiheittain 
etenevä tai objektiiviselle tiedolle perustuva opportunistinen malli. Yrityksen tavoitteet 
sekä niiden tärkeys saattaa supistaa kohdemarkkinaehdokkaiden määrää. Tässä 
tutkimuksessa läpikäydään pääasiassa systemaattiseen valintaan pohjautuvaa 
markkinavalintaa. 

Markkinapotentiaali käsittää tässä tutkimuksessa näkemystä tietyn markkina-alueen 
ostovoimasta, ja -aktiivisuudesta sekä valmiudesta ostaa kyseinen tuote. ”Yrityksen 
markkinapotentiaali perustuu markkinoiden kokoon, kilpailun määrään, markkinoille 
pääsyn helppouteen ja tuotteiden hyväksyttävyyteen. Lopullisen markkinapotentiaalin 
määräävät tekijät puolestaan riippuvat monista muista taustatekijöistä, kuten talouden 
tilasta, kaupanesteistä, etäisyydestä, ostokäyttäytymisestä, jne.” (Äijö 2001, s. 62.) 

Markkinan houkuttelevuus – Maan markkinapotentiaali, jossa otetaan huomioon 
myös makrotaloudelliset tekijät, kuten kohdemaan tietoliikenneinfrastruktuuri, 
markkina-alueen kasvukertoimet sekä maan poliittiset sekä taloudelliset vakaudet 
kohdemaissa. Näiden tietojen perusteella on tarkoitus löytää houkuttelevimmat 
kohdemarkkinat yritykselle. 
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1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkielman toisessa luvussa käydään läpi myytävän palvelun mahdollisuuksia 
kansainvälisessä markkinassa. Aluksi luvussa selvitetään liiketoimintaympäristö mihin 
ollaan pyrkimässä, sekä markkinan yleisiä piirteitä. Luvussa esitellään myös tämän 
tutkimuksen ydintuote, jolle kohdemarkkinoita ollaan kartoittamassa, sekä markkinoilla 
jo olevia muita vastaavia palveluita.  

Luvussa 3 esitellään yrityksen sisäiset tekijät, jotka vaikuttavat alkujaan yrityksen 
päätökseen kansainvälistyä. Tekijöistä yrityksen motiivit käydään läpi miksi yritys 
haluaa kansainvälistyä, ja mitkä ovat mahdollisesti yrityksen tavoitteet 
kansainvälistymiseen liittyen. Luvussa käsitellään myös yrityksen kohdemarkkinan 
valintaa strategisena valintana.  

Luvussa neljä esitellään puolestaan kirjallisuudesta löytyvät sekä aiheeseen parhaiten 
sopivat kohdemarkkinavalinnan teoreettiset mallit. Jokaisen valitun mallin esittelyn 
jälkeen tehdään pieni yhteenveto mallin hyvistä ja huonoista puolista tutkimuksen 
kannalta. Luvussa käydään myös läpi alkukarsinnan mahdollisia kriteereitä ja vertailua 
maan houkuttelevuuden, sekä yrityksen kilpailukyvyn väliltä. Luvussa esitellään maiden 
vertailussa helpottava matriisi.  Lopuksi valitaan paras lähestymistapa ja muodostetaan 
yhteenvetona kohdemarkkinavalinnan malli, joka vastaa parhaiten tutkimuksen 
kohdeyrityksen tarpeita.  

Viidennessä luvussa suoritetaan kohdemarkkinavalinta neljännessä luvussa kehitetyn 
teoreettisen mallin pohjalta. Maavalinta kohdistetaan pelkästään Euroopan valtioihin, 
joista epäsopivimmat kandidaatit karsitaan pois alkukarsinnassa. Lopulliseen 
luokitteluun valitaan pieni määrä valtioita, joita tutkitaan tarkemmin. Lopuksi luvussa 
luokitellaan valtiot kolmeen ryhmään maan markkinan houkuttelevuuden sekä 
kilpailukyvyn mukaan.  

Luvussa 6 selvitetään, miten kehitetty malli soveltui kohdemarkkinavalintaan, ja miten 
siitä mahdollisesti olisi saatu vieläkin toimivampi. Luvussa tehdään yhteenveto 
tutkimuksen tuloksista, sekä analysoidaan tuloksia. Luvun lopuksi käydään läpi 
toimenpide-ehdotukset yritykselle kohdemarkkinakartoituksesta, sekä esitetään 
jatkotutkimusaiheita.  



11 

2. Myytävän palvelun mahdollisuudet 
kansainvälisessä markkinassa 

Luvussa käsitellään case-yrityksen ydintuotetta, sekä yrityksen tuotteen vaatimuksia ja 
mahdollisuuksia kansainvälisessä markkinassa. Luvussa käydään myös läpi yrityksen 
motiiveja kansainvälistymiseen, sekä syitä miksi juuri oikean kohdemarkkinan 
valitseminen sekä onnistuminen siinä on yritykselle elintärkeää. Tämän tutkimuksen 
kohdeyrityksenä on suuri suomalainen teleoperaattori Elisa, jonka tavoitteena on 
tavoittaa mahdollisimman suuri asiakasmäärä, mahdollisimman pienellä 
markkinointibudjetilla. Tästä syystä juuri oikean kohdemarkkinan löytäminen on 
erittäin tärkeää, jotta resursseja ei hukattaisi. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä oikeiden 
valintojen merkitys puolestaan korostuu yritysten rajallisten resurssien vuoksi. 
(Andersen & Buvik, 2002, s. 348.)  

2.1 Digitaalinen palveluliiketoiminta 

Palveluita on monenlaisia ja niiden monimuotoisuuden vuoksi palvelut myös 
määritellään kirjallisuudessa usealla eri tavalla. Usein palvelu määritellään asiakkaan ja 
palveluntarjoajan väliseksi toiminnaksi, jonka lopputuloksena on pääosin tai kokonaan 
aineeton hyödyke, joka tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. (Karhu, 2002, s. 119.) 
Selkein ero tuotteen ja palvelun välillä on se, että yleensä asiakas ei voi käsin kosketella 
ostettavissa olevaa palvelua. Palveluja voidaan yleensä muokata jokaiselle asiakkaalle 
tai asiakasryhmälle sopivaksi, joka ei yleensä perinteisten tuotteiden kohdalla ole niin 
yksinkertaista varsinkaan suuremmassa mittakaavassa. (Mudie & Pirrie, 2006, s. 3-4.) 
Toisessa määritelmässä taas toiminto, teko tai suoritus jossa tarjotaan asiakkaalle jotain 
aineetonta, joka tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti ja se tuottaa asiakkaalle 
lisäarvoa määritellään palveluksi. (Lovelock, Vandermerwe, Lewis, 1999, s. 10-15.) 
Grönroos (2000, s. 52) taas määrittelee palvelun aineettomaksi teoksi tai tekojen 
sarjaksi, jossa asiakkaan ongelma ratkaistaan. Ongelmanratkaisussa yleensä asiakas, 
palveluhenkilökunta, fyysisten resurssien tai palvelun tarjoajan järjestelmät ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään. 

Maailman digitalisoituessa myös kaupankäynti on siirtynyt entistä enemmän 
perinteisten kauppojen sijasta Internetiin ja verkkokauppoihin. Digitaalisella sekä 
sähköisellä kaupankäynnillä tarkoitetaan tietoverkkojen eli Internetin kautta tapahtuvaa 
liiketoimintaa. Tietokirjailija Petteri Järvinen on määritellyt jo vuonna 1996 julkaistussa 
kirjassaan (Internet - muutostekijä, 1996) sähköisen liiketoiminnan toiminnaksi, joka 
sisältää palveluiden, tuotteiden ja informaation esittelemisen, myymisen, maksamisen ja 
jakelun eri muodoissa. Näiden lisäksi sähköinen kaupankäynti sisältää teknologiat, jotka 
mahdollistavat nämä toiminnot. 

Digitaalinen palveluliiketoiminta on yksi vahvasti nousussa oleva 
ohjelmistoliiketoiminnan muoto. Maailmalla suurin osa kehittyneiden maiden 
bruttokansantuotteesta syntyy nykyään palveluista, kuten esimerkiksi vuonna 2011 
Yhdysvalloissa palvelut edustavat lähes 80% koko bruttokansantuotteesta, Suomessa 
68% ja Kiinassakin jopa 43%. (World Bank, 2013.) 
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Aiemmin tutkitut markkinoinnin perinteiset mallit ovat perustuneet yleensä tuotanto- ja 
tuotekeskeiseen aikakauteen, jonka keskiössä on ollut aineelliset resurssit tuotannon 
raaka-aineena. Viimeisten vuosikymmenen aikana digitaalisten toimintatapojen 
kehittyessä, on myös taloustieteissä syntynyt uusia näkökulmia liiketoiminnan 
fokuksiksi. Näitä ovat mm. palveluliiketoiminnan ja aineettomien resurssien 
korostuminen, mikä vaatii myös markkinoinnin mukautumista uusiin toimintamalleihin. 
(Vargo & Lusch, 2004; Grönroos, 2008.) 

2.2 Kameravalvonta murroksessa 

Kameravalvonta maailmalla oli hyvin pitkään toteutettu analogista kameravalvontaa 
käyttäen, jonka historia ulottuu 1960-luvulle saakka. Analoginen järjestelmä on vaatinut 
tallennettavassa kohteessa myös analogista kaapelointia sekä tallennusjärjestelmiä, 
joiden ylläpito ja toteutus on nykypäivänä käynyt varsin kalliiksi. Maailman 
digitalisoituessa myös kameravalvonta on ajautunut murrokseen; perinteisistä 
analogisista järjestelmistä ollaan siirtymässä tietoverkkopohjaisiin järjestelmiin, jotka 
ovat usein huomattavasti kustannustehokkaampia ja monikäyttöisempiä 
valvontaratkaisuja.  

Markkina-analyysien sekä viimevuosien aikana ilmestyneiden uusien tuotteiden 
perusteella verkkopohjainen valvonta on kovassa kasvussa. Tätä todistavat myös 
tutkimustulokset, sillä IMS Researchin tutkimus vuodelta 2007 (IMS Research, 2007) 
kertoi verkkopohjaisten kameravalvontatuotteiden myynnin kasvaneen vuonna 2006 
42% vuoden takaisista lukemista. Markkinoiden kasvu ip-pohjaisten 
kameravalvontajärjestelmien osalta on jatkunut tämän jälkeenkin erittäin lupaavana niin 
julkisella kuin yksityisellä puolella.  

ABI Researchin tutkimuksen mukaan (kuva 1) puolestaan videovalvontalaitteita 
toimitettiin vuonna 2010 yhteensä noin 32 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. 
Markkinan arvon odotetaan lisäksi moninkertaistuvan vuoteen 2013 mennessä yhteensä 
46 miljardiin dollariin (Business Wire, 2008; Fullerton, 2008). Kasvun odotetaan 
jatkuvan myös seuraavina vuosina, ja kokonaistoimialan digitaalisten kameroiden 
myyntimäärien odotetaan syrjäyttävän perinteisten kameroiden myynnin vuonna 2014. 
Lisäksi arvion mukaan toimiala lähes kaksinkertaistaa kokonaisarvonsa vuoteen 2015 
mennessä. (ABI Research, 2010.) 

 

Kuva 1: IP-kamerat ovat syrjäyttämässä perinteisiä valvontajärjestelmiä ABI Researchin arvion 

mukaan vuonna 2013 (ABI Research, 2010). 

Suurin kasvu ABI Researchin (2010) tutkimuksen mukaan maanosista tapahtuu 
määrällisesti Amerikan mantereella, sekä Aasian kehittyvillä markkinoilla. Näissä 
segmenteissä liikevoiton kasvu lähes kaksinkertaistuu vuodesta 2010 vuoteen 2015 
mennessä. Ip-kameroiden myynnin maailmanlaajuista liikevoiton kasvua maanosittain 
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on kuvattu kuvassa 2 ja 3. Suurin kasvupotentiaali on Aasian kehittyvillä markkinoilla, 
sekä Amerikan mantereella, joissa kameravalvonnan osuus nousee kokonaismarkkinasta 
n. 5 prosenttiyksikköä, muiden maanosien pitäessä markkinaosuutensa lähes samana.  

 

Kuva 2: Digitaalisessa kameravalvonnassa käytettävien laitteiden markkinan kehitys (ABI Research 

2010). 

Videovalvonnan markkinoiden valtava kasvu sekä jatkuvasti kasvava valikoima luo 
jatkuvasti uusia mahdollisuuksia uusille toimijoille. Esimerkiksi mobiilioperaattorit, 
sekä puolijohdevalmistajat, joilla on entuudestaan vankka tietämys elektroniikan 
valmistamisesta, ovat alkaneet valmistaa entistä enemmän myös ip-kameroita. 
Valmistajat ovat luoneet tuotteidensa ympärille palveluita joiden avulla muun muassa 
kodin valvominen on tehty yksinkertaiseksi.  

 

Kuva 3: Kameravalvonnan liikevoiton kehitys maanosittain (ABI Research, 2010). 

Kameravalvontamarkkinoiden kehityksestä yksi esimerkki on suuri 
elektroniikkavalmistaja Pinnacle Security, joka julkaisi Alarm.com nimellä kulkevan 
valvontapalvelunsa vuoden 2011 alkupuolella. Palveluntarjoajat eivät yleensä kerro 
suoria myyntilukuja tuotteistaan, mutta suuntaa antavia myyntimääriä paljastaa Pinnacle 
Securityn varapresidentti Kevin Woodworth. Hän kertoo Security System Newsin 
verkossa julkaistussa haastattelussa, suuntaa-antavina lukuina palvelun myyntimääräksi 
ensimmäisen vuoden osalta noin 10 000 kappaletta (Nacelewicz, 2012). Woodworth 
odottaa myynnin kasvavan ja vuosi 2012 onkin näillä näkymin lähes kaksinkertaistanut 
tuotteen myynnin yli 25 000 kappaleeseen jo ennen vuoden loppumista (Nacelewicz, 
2012). 
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2.3 Videovalvonta palveluna  

Digitalisoituva videovalvonta on mahdollistanut hintakilpailun myötä myös yhä 
edullisemmat valvontaratkaisut, niin yrityksille kuin yksityishenkilöille. Nykyään yhä 
useampi tietojärjestelmä rakennetaan pilvipalvelimien varaan, niiden ketteryyden ja 
kustannustehokkuuden vuoksi. Tätä samaa tekniikkaa on alettu hyödyntää myös 
videovalvonnan yhteydessä ja yhdistämällä nämä teknologiat on saatu luotua kokonaan 
uusi liiketoimintaympäristö videovalvonnan markkinaan. Videovalvonta palveluna 
käyttää olemassa olevaa lähiverkkoa lähettäen suoraa valvontalaitteen tallentamaa 
kuvaa pilvipalvelimille, ja lähettäen sieltä valvontakuvan takaisin asiakkaan 
päätelaitteeseen.  

VSaaS-markkinalle tyypillistä on edulliset ja todella tarkat ip-kamerat, jonka ostamalla 
asiakas saa esimerkiksi kodistaan reaaliaikaista valvontakuvaa suoraa pilvipalvelimen 
kautta tarkasteltuna. Erilaisia palveluita on markkinoilla useampia sekä useammassa 
hintaluokassa. Palveluntarjoajasta riippuen palveluun on mahdollista usein myös liittää 
lisälaitteita kuten vesivahingosta ilmoittavaa hälytintä tai summeria mahdollisen 
murtovarkaan varalle. Markkinoilla olevien palveluiden ominaisuuksista on kerrottu 
tarkemmin alaluvussa 2.4. Tyypilliset käyttötarkoitukset henkilöasiakkaille 
kameravalvonnalle palveluna löytyvät esimerkiksi kotieläimien valvomisesta kotona, 
lasten seuraaminen ja varmistaminen että kotona kaikki on hyvin.  Palveluita käytetään 
usein myös varkauksien torjuntaan ja muutamissa vakuutusyhtiöissä myönnetäänkin 
helpotuksia vakuutusmaksuissa palvelun hankkineille asiakkaille. Yritysasiakkaille 
palvelut puolestaan tarjoavat suhteellisen edullisen sekä kustannustehokkaan 
valvontajärjestelmän liikehuoneistoihin. Yritysasiakkaille useampien palveluun 
liitettävien kameroiden määrä on usein ratkaiseva tekijä palvelua valitessa.  

Brian Carle (2012) kuvailee julkaisussaan VSaaS-markkinan liiketoimintamallia hyvin 
yksinkertaiseksi. Hänen mukaansa palveluntarjoaja tarjoaa asiakkaalle laitteet yleensä 
edullisesti tai kokonaan ilmaiseksi. Asiakas puolestaan maksaa kuukausittaisen 
maksunsa palvelun käytöstä, jolla pystyy seuraamaan kuvaa valvontakamerastaan 
palveluntarjoajan palvelusta. Ennen asiakkaan sopimuksen päättymistä palveluntarjoaja 
on saanut katettua asiakkaan maksamilla kuukausimaksuilla palvelusta koituneet 
kustannukset laitteen sekä muiden kulujen osalta. Edut asiakkaan näkökulmasta ovat 
edulliset aloituskustannukset ja varmuus laitteen toimivuudesta sillä laitteiden takuut 
kuuluvat lähes poikkeuksetta palveluntarjoajan vastuulle. Myös valvontajärjestelmän 
pystyttäminen on yleensä todella yksinkertaista ja se onnistuu ilman erillisen asentajan 
vierailua. Palveluntarjoaja puolestaan ansaitsee kuukausittaisen voiton lisäksi 
mahdollisesti pitkä-aikaisen asiakkaan ja sitä kautta jatkuvaa liikevoittoa. 

IMS Research 2012 julkaiseman raportin mukaan (IMS Research, 2012a) 
pilvitallennukseen perustuvan videovalvonnan maailmanmarkkina oli arvoltaan vuonna 
2011 yli 500 miljoonaa dollaria. Kokonaiskasvua kertyi vuodesta 2010 yhteensä 25%. 
Merkittävimmäksi syyksi suureen kasvuun IMS Researchin markkina-analyytikko Sam 
Grinter kertoo haastattelussa (IPfocus, 2012, s. 10) pienten ja keskisuurten yritysten 
vaatimukset videovalvonnan tehostamisesta. Toinen tärkeä syy suureen kasvuun, on 
hänen mukaansa useat uudet markkinoille tulijat, jotka ovat luoneet markkinoille kovan 
kilpailun ja ajaneet markkinoiden veteraanit kehittämään tuotteitaan. Pelkästään 
Amerikassa VSaaS-markkinan myynti suurille ja keskisuurille yrityksille oli yhteensä 
50 miljoonaa dollaria. (IMS Research, 2012b.) 

Ensimmäiset tulokset vuodelta 2012 VSaaS-markkinasta näyttävät jopa suurempia 
kasvulukuja kuin alun perin on ennustettu. IMS Research on ennustanut alun perin 
VSaaS-markkinan arvon tuplaantuvan seuraavan kolmen vuoden aikana ja saavuttavan 
vuonna 2014 miljardin dollarin rajan. (IMS Research, 2012a.) 
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2.3.1 Elisa Vahti Live –palvelun ominaisuudet 

Tämä tutkimus käsittelee Elisa Oyj:n Elisa Vahti Live nimistä palvelua. Palvelu on 
toistaiseksi lanseerattu pelkästään Suomessa, mutta ensiaskeleet kansainvälistymiseen 
on otettu myös Venäjälle prepaid-periaatteella toimivan pilotin yhteydessä.  Tällä 
hetkellä Suomessa toimiva palvelu, tulee poikkeamaan hieman kansainvälisesti 
lanseerattavasta palvelusta, mutta perusominaisuudet ja tekniset vaatimukset tulevat 
olemaan samat. Vahti Live palvelukokonaisuutta on havainnollistettu kuvassa 4. 

Elisa kuvailee palvelukuvauksessaan1 palvelua seuraavasti: ”Elisa Vahti Live on 
palvelu, joka mahdollistaa lähes reaaliaikaisen kuvan välittämisen asiakkaan kamerasta 
matkapuhelimeen Internetin tai matkapuhelinverkon yli” (Elisa Oyj, 2012b). Käyttäjä 
siis tarvitsee palvelun käyttämiseen ainoastaan kotiinsa kiinteän Internet-
laajakaistayhteyden, jonka palveluntarjoajalla ei ole merkitystä. Palvelu toimii minkä 
tahansa kiinteän laajakaistayhteyden langattomassa verkossa. Laajakaistan 
vaatimuksista Elisa Vahti Liven palvelukuvauksessa mainitaan: ” Palvelun toimivuuden 
takaamiseksi suositelleen vähintään 1M liikennöintinopeutta ulospäin. Kamera ottaa 
yhteyden Elisa Vahti Live -palveluun, jolle videokuva lähetetään jatkuvasti kameran 
ollessa päällä ja yhteydessä verkkoon” (Elisa Oyj, 2012b). 

Palvelu tallentaa automaattisesti videokuvaa 24 tuntia nykyhetkestä taaksepäin 
palvelimen kautta, ja sitä vanhemmat videokuvat poistuvat automaattisesti palvelusta. 
Videokuvasta on kuitenkin mahdollista myös tehdä tallennuksia myöhemmin 
katseltavaksi palvelimelle käyttäjän valitsemista hetkistä. Kamera on varustettu pimeän 
varalta yönäöllä, joka tulee toimintaan automaattisesti kun kohteessa valon määrä 
vähenee. Liikkeen lisäksi kamera tallentaa myös ääntä. Toistaiseksi palvelussa 
käytettävä kamera on tarkoitettu lähinnä sisäkäyttöön eikä kestä ulkokäyttöä tai 
äärilämpötiloja.  

 

Kuva 4: Elisa Vahti Live – palvelun toiminta 

                                                 

1 Saatavilla: http://www.elisa.fi/elisa/docimages/attachment/Elisa_Vahti_Live_palvelukuvaus.pdf 
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Palvelussa on myös liikevahti, joka lähettää automaattisesti valittuun puhelinnumeroon 
tekstiviesti-ilmoituksen, mikäli liikevahti havaitsee kamerassa liikettä. Elisa kuvailee 
toimintoa seuraavasti: ” Valvontatilan ollessa kytkettynä päälle palvelin lähettää yhteen 
käyttäjän määräämään puhelinnumeroon tekstiviesti-ilmoituksen tehdystä havainnosta. 
Valvontatila on kytkettävissä päälle tai pois puhelinsovelluksella” (Elisa Oyj, 2012b).  

Palvelun tallentamaa kuvaa voidaan katsoa nykyaikaisella älypuhelimella tai Internet-
yhteydellä varustellulla tietokoneen selaimella. Palvelun katseluun tarvittava sovellus 
on ilmainen ja saatavissa toistaiseksi Applen iPhone sekä iPad laitteille, joissa 
käyttöjärjestelmä on iOS 5 tai uudempi. Sovellus löytyy myös Windows Phone 7.1 
versiosta alkaen oleville laitteille sekä lähes kaikille Android –puhelimille. (Elisa Oyj, 
2012b.) Älypuhelimessa edellytyksenä on lisäksi, että laitteella on pääsy Internetiin joko 
mobiililiittymän kautta tai langatonta verkkoa käyttäen.  

2.3.2 Palvelun vaatimukset ja rajaukset 

Tuotteen tekniset vaatimukset ja sitä kautta mahdollisia kohdemaita rajaavia tekijöitä 
löytyy siis kaksi. Palvelun hankkineella asiakkaalla tulee olla kiinteä laajakaistayhteys 
käytössään sekä jokin yleisimmistä älypuhelimista missä käyttöjärjestelmänä joko 
Googlen Android, Applen iOS tai Microsoftin Windows Phone. Molempia teknisiä 
vaatimuksia voidaan selvittää ja tutkia Internetistä löytyvän sekundääridatan turvin 
helposti.  

Tästä työstä on rajattu pois palvelun osalta kameran vienti sekä tukipalvelut kokonaan, 
eikä työssä käsitellä ollenkaan mahdollista vientikauppaa tai sen muotoja 
kansainvälistymisessä. Myös logistiikka toimitusketjun osalta jätetään kokonaan työstä 
pois ja keskitytään ainoastaan digitaaliseen liiketoimintaa ja siihen kuinka 
kansainvälinen markkinavalinta tulisi tehdä. Hinnoittelun osalta tuotestrategia jätetään 
myös pois, koska se liittyy tarkemmin Hollsensenin kansainvälistymismallin neljänteen 
vaiheeseen – markkinointiohjelman suunnitteluun.  

2.4 Muut vastaavat palvelut ja kilpailutilanne markkinoilla 

Videovalvonta palveluna (VSaaS, Video Surveillance as a Service) on yleistynyt 
viimeisten vuosien aikana suurin harppauksin. Tästä johtuen palveluntarjoajien määrä 
on myös kasvanut räjähdysmäisesti. Tässä tutkimuksessa käydään läpi palvelua, joka 
perustuu vain langatonta verkkoa käyttävään kameraan. Useat suuret palveluntarjoajat 
tarjoavat kuitenkin kyseisen kamerapalvelun rinnalla myös suurempia turvaratkaisuja, 
jotka usein sisältävät esimerkiksi useampia kameroita, ovikoskettimia, liiketunnistimia, 
lämpömittareita, savuilmaisimia, sireeneitä ja niin edelleen. Tällaista palvelua tarjoaa 
myös Elisa Oyj nimellä Elisa Vahti, johon on mahdollista liittää myös muita tarvikkeita 
kameran lisäksi. Osa palveluita tarjoavista yrityksistä, on myös keskittynyt tarjoamaan 
pelkkää palvelua, jolloin asiakas joutuu hankkimaan kameralaitteensa erikseen. Useat 
palveluntarjoajat tarjoavat videopalveluitaan yksityisille kevyempänä versiona, sekä 
yrityksille hieman laajempina paketteina esimerkiksi useammalla kameralla 
varustettuna. 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) on listattu Elisa Vahti Liven kaltaisia palveluita 
tämänhetkisillä markkinoilla. Taulukosta on karsittu pois suuret valmistajat, jotka 
tarjoavat kamerapalvelua pelkästään osana suurempaa palvelukokonaisuutta. 
Taulukossa esiteltävien tuotteiden tiedot ovat peräisin jokaisen valmistajan omilta 
kotisivuilta, ja esimerkiksi hintatiedot on lainattu palveluntarjoajien sivuilta 18.3.2013, 
ja ne voivat muuttua.  
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Taulukko 1: Kamerapalveluiden ominaisuuksien vertailu 

 

Taulukossa 1. esitellyt palvelut ovat hyvin lähellä Elisa Oyj:n tarjoamaa Elisa Vahti 
Live – palvelua ominaisuuksiltaan, mutta erojakin löytyy. Esimerkiksi tallennuksen 
määrissä on suuria eroja, sillä Vahti Live tarjoaa tallennusta kaikille tapahtumille 24 
tuntia taaksepäin, kun taas pisimmillään Dropcam2 sekä Sensr.net3  – palvelut tarjoavat 
jopa kuukauden tallennusta kuukausimaksua vastaan. Taulukosta kannattaa kuitenkin 
huomioida, että kaksi palvelua eli Cameramanager.com sekä Sensr.net, ovat pelkästään 
palvelun tarjoajia eivätkä näin ollen tarjoa ollenkaan laitteistoa. Laitteiston käyttäjä 

                                                 

2 Dropcam factsheet: http://www.dropcam.com/downloads/dropcam_hd_fact_sheet.pdf 

3 Sensr.net info: http://sensr.net/about 
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joutuu hankkimaan näihin palveluihin erikseen palvelun tuottajan suosittelemista 
laitteista.  

Taulukkoon otettiin mukaan myös kaksi pelkästään Amerikassa operoivaa 
palveluntarjoajaa eli Dropcam sekä Netgearin VueZone4. Näiden kahden lisäksi 
markkinoilla on saatavilla kymmeniä muitakin kameravalvontajärjestelmiä suunnattuna 
juuri pelkästään Amerikan markkinoille. Dropcam on alkujaan San Franciscolainen 
startup-yritys, joka on perustettu vuonna 2009, ja sen toiminta on kasvanut vuosi 
toisensa jälkeen, kuten koko markkina Amerikassa. Yhtiö julkaisi 2012 tammikuussa 
suurilla elektroniikka-alan messuilla CES:ssä (Consumer Electronic Association) uuden 
version kamerastaan Dropcam HD, joka on varustettu yönäöllä sekä HD-kuvauksella. 
Julkistuksen jälkeen yhtiö sai toimitusjohtaja Greg Duffyn mukaan muutaman viikon 
aikana enemmän tilauksia, kun oli saanut koko edellisen vuoden aikana. Yhtiö ei suostu 
paljastamaan myyntilukujaan, mutta Duffy kertoo haastattelussa yhtiön edellisvuoden 
liikevoiton ylittäneen $1 miljoonan dollarin rajan. (Sloan, 2012.) 

Vertailun ainoa lähes täysin yrityksille suunnattu palvelu on VIAAS5, joka tosin 
markkinoi palveluitaan myös henkilöasiakkaille. VIAAS on myös ainoa palvelu 
vertailussa, joka ei tarjoa minkäänlaista mobiilisovellusta palveluunsa uusille 
älypuhelimille. Palvelu toki toimii uusimmissa älypuhelimissa selaimen kautta, mikäli 
laite vain tukee flash-teknologiaa sekä siinä on tarpeeksi tehoa sivuston pyörittämiseen. 

Yksi mielenkiintoisimmista Euroopassa toimivasta palveluista on 
Cameramanager.com6, joka on osa hollantilaista teleoperaattoria Detron Corporationia. 
Yhtiön vuotuinen liikevaihto on vuodesta 2007 asti ollut yli 120 miljoonaa ja 
kamerapalveluita on myyty yhteensä yli 50 000 kappaletta. Viimeisinä vuosinaan yritys 
onkin onnistunut kaksinkertaistamaan arvonsa vuosittain. Yhtiö toimii Euroopassa 
Hollannin lisäksi varsin aktiivisesti Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Latviassa 
sekä Sveitsissä. Euroopan ulkopuolelta yhtiön aktiivisiin markkina-alueisiin kuuluvat 
myös Turkki, Brasilia sekä Venäjä. (Camera Manager, Corporate Factsheet 2012.) 

                                                 

4 Netgear VueZone factsheet: http://www.netgear.com/images/VueZone_Family_DS_15Feb1318-
62529.pdf 

5 VIAAS camera factsheet: http://www.viaas.com/media/pdf/VIAAS_Camera1_1_web.pdf 

6 Cameramanager.com facts: http://www.cameramanager.com/files/corporate-factsheet.pdf 
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3. Kansainvälistyminen yrityksessä 

Tässä työssä tarkastellaan suomalaisen teleoperaattorin kansainvälistymistä ja yrityksen 
kehittymistä strategisten valintojen ja niihin vaikuttaneiden tekijöiden pohjalta. Luvussa 
selvitetään myös millaisia strategisia päätöksiä yritykset kohtaavat kansainvälistymistä 
tutkiessaan. Luvussa rakennetaan teoreettista pohjaa kansainvälistymisestä, ja siihen 
johtavista motiiveista sekä markkina-alueen valinnoista. Ensin luvussa selvennetään 
yritysten kansainvälistymisen käsitettä ja kuinka kansainvälistyminen on määritelty 
kirjallisuudessa. Tämän jälkeen kuvataan eri lähestymistapoja kansainvälistymiseen 
yritykselle sekä käsitellään yrityksen motiivit kansainvälistymisen takana. Markkina-
alueen strateginen valinta yrityksen päätöksentekoprosessissa käydään läpi luvun 
lopuksi. 

3.1 Kansainvälistymisen määritteleminen 

Ahokangas (1998) määrittelee kansainvälistymisen prosessina, jossa yritykset 
liikuttelevat, kokoavat ja kehittävät resursseja kansainvälistä toimintaansa varten. 
Kansainvälistymistä voidaan tarkastella makrotason sekä mikrotason näkökulmista. 
Makrotason tarkastelussa puhutaan maailmantalouden, kansantalouden tai toimialan 
näkökulmasta, kun taas mikrotasolla tarkastelussa on yrityksen tai sen toiminnon sekä 
yrityksen työntekijöiden kansainvälistymisvalmiuksien kehittämisen näkökulma. Tässä 
tutkimuksessa kansainvälistymistä tullaan tarkastelemaan yritysjohdon näkökulmasta.  

Kansainvälistyminen on yrityksissä kokonaisvaltainen prosessi, jolla on usein 
merkittävä osuus yrityksen kasvustrategiassa. Puhuttaessa pk-yrityksistä 
kansainvälistyminen voi olla jopa pk-yrityksen ainoa keino kasvaa isommaksi. 
Luostarinen ja Hellman (1993) ovat määritelleet kokonaisvaltaisen kansainvälistymisen 
käsitteen seuraavasti: "Kokonaisvaltainen kansainvälistyminen kattaa Suomeen 
sisäänpäin suuntautuvan kansainvälistymisen eli raaka-aineiden, osien ja tavaroiden 
tuonnin sekä ulkomaiset investoinnit. Suomesta ulospäin suuntautuvan 
kansainvälistymisen eli viennin ja ulkomaalaisen valmistukset sekä yhteistoiminnalliset 
(co-operation) operaatiomuodot strategisiin alliansseihin asti."  

Usein kansainvälistymiskäsitteen määrittelyssä korostuu sen hitaasti ja vaiheittaisesti 
kehittyvä luonne. Toisinaan myös tiedon ja kokemuksen lisääntymiseen perustuvaa 
sitoutumiskehitystä korostetaan verkostoitumisessa. Tästä seurauksena verkostoitumalla 
on kehittynyt myös nopea kansainvälistyminen born global -ilmiöineen. 

3.2 Kohdeyrityksen kansainvälistymisen motiivit 

Yrityksen tavoitellessa kansainvälistymistä on tavoitteen takana aina yrityksen johdon 
motiivit, joihin tässä alaluvussa on tarkoitus perehtyä tarkemmin. Kirjallisuudessa 
löytyy lukuisia malleja liittyen yrityksen kansainvälistymispäätöksiin. Yleensä nämä 
motiivit voidaan jakaa kahteen eri luokkaan proaktiivisiin sekä reaktiivisiin tekijöihin 
niiden luonteen perusteella. (Hollensen, 2010, Albaum, Strandskov, Duerr, 1998, s. 40.) 
Kolmas käsiteltävä malli on edellisiin hyvin läheisesti liittyvä markkinoiden vetävien ja 
työntävien voimien malli (Albaum & Duerr, 2008, s. 10), jonka voidaan nähdä 
vaikuttavan useiden kansainvälistymispäätösten takana.  
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Ohjelmistoliiketoiminnan ja erityisesti teleoperaattoreiden keskuudessa lisääntynyt 
kilpailu viimeisen vuosikymmenen aikana on lisännyt yritysten tarvetta kansainvälistyä. 
Tavallisella pk-yrityksellä kansainvälistyminen ja viennin aloittaminen tai sen 
kasvattaminen ovat nykyään yleinen tapa yrityksen aseman vahvistamiseen pitkällä 
aikavälillä jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Suomalaisten 
operaattoreiden keskuudessa tilanne on lähes sama; markkinat ovat erittäin tukossa ja 
loppuun kilpaillut, jolloin yksi hyvä tapa hakea kasvua on tehdä kauppaa myös Suomen 
rajojen ulkopuolelle. Viennillä on tärkeä taloudellista kasvua lisäävä vaikutus 
maailmantalouteen, jonka vaikutuksen määrä on jatkuvasti kasvanut markkinoiden 
yhtenäistyessä.  Suurten yritysten lisäksi varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset ovat 
olleet tärkeässä asemassa valtioiden taloudellista kasvua rakentaessa. (Singh, Garg & 

Deshmukh, 2008,  s. 525–547.) 

Yleensä kansainvälistymisen motiivit voidaan jakaa reaktiivisiin sekä proaktiivisiin 
tekijöihin. Reaktiivisilla tekijöillä tarkoitetaan yrityksen reagointia ja sitä millaisia 
toimia yrityksessä tehdään kohdatessa muutoksia ja paineita liiketoimintaympäristössä. 
Yleensä tärkeimmät reaktiiviset motiivit liittyvät kilpailulliseen paineeseen, 
kotimarkkinoiden pienuuteen, ylituotantoon, satunnaiseen ulkomaisen kysynnän 
kasvuun, sekä uusien markkinoiden läheisyyden ja samankaltaisuuteen 
kotimarkkinoihin verrattuna. Proaktiivisilla tekijöillä puolestaan tarkoitetaan usein 
yrityksen sisäiseen ja ennakoivaan ajatteluun, jossa yritys pyrkii löytämään strategisen 
ajattelun avulla uusia kilpailuetuja markkinasta. Yleisimmät proaktiiviset tekijät ovat 
kasvun ja lisävoiton mahdollisuus, ainutlaatuinen tuote tai teknologia, uusien 
markkinoiden potentiaali sekä veroedut.  (Hollensen, 2010, s. 51-52; Czinkota & 
Ronkainen, 1995, s. 215.) Kuvassa 5 eri motiivit kansainvälistymiselle on jaoteltu 
sisäisten ja ulkoisten tekijöiden mukaisesti.  

 

Kuva 5: Kansainvälistymisen motiivit mukaillen (Albaum & Duerr, 2008, s. 40). 
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3.2.1 Reaktiiviset tekijät 

Reaktiivisista tekijöistä tärkeimmäksi Hollensen (2010, s. 53-54) nimeää yrityksen 
kokemat kilpailulliset paineet, jossa yritys pelkää muiden kansainvälisten kilpailijoiden 
vievän markkinaosuutta yrityksen kotimarkkinoilla. Esimerkiksi teollisuudessa suuri 
kansainvälinen yritys tuottaa suurtuotannolla huomattavasti vastaavaa hyödykettä 
kustannustehokkaammin kuin yrityksen oma tuote kotimarkkinoilla. Tämä saattaa ajaa 
yrityksen toimimaan samoin, eli laajentamaan omaa toimintaa myös kansainvälisille 
markkinoille kilpailijoiden tapaan. Toinen reaktiivinen tekijä kansainvälistymiseen voi 
olla myös, että koetaan kotimarkkinoiden koko liian pieneksi, joka ajaa hakemaan 
lisäkasvua ulkomailta. Toisinaan myös kotimarkkinoihin kyllästyminen, kysynnän 
laskeminen tai kasvun hidastuminen kotimarkkinoilla saattaa johtaa yrityksen 
laajentamiseen uusille markkinoille. (Hollensen, 2010, s. 54.) 

Kansainvälisestä kauppaa aloittaessa myös yrityksen ylituotanto voi olla reaktiivinen 
tekijä päätöstä tehdessä. Nopea laajentaminen voi olla aiheellista esimerkiksi silloin, 
kun omilla kotimarkkinoilla on taantuma, tai yrityksellä on kotimarkkinoiden kysyntään 
nähden liian iso varasto. Usein varastossa olevat tuotteet myydään tavanomaista 
halvemmalla pois uusilla markkinoilla. Tällöin myös tuotteen kysyntä on usein 
huomattavasti parempaa, koska kyseessä on uusille markkinoille myös kokonaan uusi 
tuote. (Czinkota & Ronkainen, 1995, s. 217–218.) Samoin tapahtuu usein, mikäli 
markkinoille ilmestyy korvaava ja parempi vastine, joka korvaa kyseisen tuotteen. 
Samalla taktiikalla tuotteen kysyntää saadaan parannettua myymällä loppuvarasto 
markkinoilla, missä korvaavaa tuotetta ei vielä ole saatavilla.  

Reaktiivisena tekijänä ja kansainvälistymisen motiivina saattaa toimia myös tuotteen 
satunnainen kysyntä ulkomailta. Mikäli satunnainen kysyntä johtaa onnistumisiin 
vieraassa markkinassa, voi se lisätä kysyntää ulkomaille tiedonkulun parantuessa ja 
parhaassa tapauksessa mahdollisesti myös jatkuvaan liiketoimintaan. Toisinaan uusien 
markkinoiden samankaltaisuus ja läheisyys kotimarkkinoihin nähden johtaa kasvun 
etsimiseen ulkomailta. Aina vientikaupassa markkinoiden samankaltaisuudella ei 
kuitenkaan ole haittaa. Esimerkiksi kausimaisten tuotteiden kysynnän vähentyessä 
kotimarkkinoilla voidaan hiipumista paikata myymällä vastaavaa tuotetta toisilla 
markkinoilla, joissa kysyntää on. (Hollensen, 2010, s. 54–55.) 

Hollensen (2010, s. 55) nimeää maantieteellistä läheisyyttäkin tärkeämmäksi tekijäksi 
kuitenkin psykologisen läheisyyden vaikutuksen, johon lasketaan mukaan kulttuurin, 
lainsäädännön ja kielten samankaltaisuuden. Mikäli psykologinen etäisyys maiden 
välillä on lyhyt, ja maat ovat samankaltaisia, on yleensä myös liiketoiminnan 
aloittaminen kohdemaassa huomattavasti helpompaa.  

3.2.2 Proaktiiviset tekijät 

Proaktiivisilla tekijöillä tarkoitetaan yleensä ennakoivia yrityksiä, joilla on entuudestaan 
sisäistä kiinnostusta kansainvälistymiseen. Tärkeimmiksi proaktiivisiksi tekijöiksi 
lasketaan kirjallisuuden mukaan yrityksen kasvumahdollisuudet sekä lisävoittojen 
saavuttamisen mahdollisuudet. (Czinkota & Ronkainen, 1995, s. 215.) Aikaisempi 
vientikokemus, sekä viennin aloittamiseen kohdistuvat tuotto-odotukset vaikuttavat 
myös yrityksen päätöksentekoon. Yleensä vientiin kohdistuvat tuotto-odotukset 
saattavat olla yrityksessä korkealentoisia arvioita nopeasti kasvavista tuotoista. 
Normaalisti viennin aloittavalla yrityksellä kestää kuitenkin jonkin aikaa ennen kuin 
viennistä saadaan voittoa. Yleensä suurimmat syyt tähän ovat viennin aloittamiseen 
liittyvät korkeatkin kustannukset, verkostojen rakentaminen vie aikansa sekä 
yhteistyökumppaneiden hankkiminen. Yrityksen johdon merkitys kansainvälistymisessä 
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on suuri; erityisesti yrittäjävetoisissa yrityksissä suuren ja nopean kasvun 
tavoitteleminen uusilta markkinoilta on luonnollista. Johdon kokemuksella on myös 
suuri rooli kansainvälistymisessä, kuten myös henkilöiden suhteet ulkomaisiin 
liiketuttuihin. Mikäli yrityksellä on jo entuudestaan mahdollisia kumppaneita 
kohdemarkkinoilla, tulee se helpottamaan myös markkinoille pääsyä. (Hollensen, 2010, 
s. 51.) 

Suuri markkinoiden potentiaali uudessa maassa toimii usein merkittävänä 
kansainvälistymisen nopeuttajana yrityksessä. Myös laadukkaalla markkinatiedolla, 
sekä sen saatavuudella on suuri rooli kohdemaan valinnassa. Markkinatiedolla 
tarkoitetaan esimerkiksi tietoa kohdemaan potentiaalisten asiakkaiden 
ostoskäyttäytymisestä, sekä yleisestä maan markkinatilanteesta. Hollensen (2010, s. 51) 
toteaa, että yritysten on toimittava ennakkoluulottomasti etsiessään uusia 
kasvumahdollisuuksia. Varsinkin nousevat markkinat voivat tarjota valveutuneelle 
yritykselle hyviä mahdollisuuksia.  

Kilpailuetu voidaan saavuttaa markkinoilla helposti, mikäli myytävä tuote tai teknologia 
on täysin ainutlaatuinen. Tuotteen ollessa ylivertainen, on sillä luonnollisesti olemassa 
kysyntää myös ulkomaisilla markkinoilla. Ainutlaatuisen tuotteen tuominen 
markkinoille voi myötävaikuttaa myös yrityksen aikeisiin kansainvälistyä aiottua 
nopeammin. (Hollensen, 2010, s. 51–52.) Kysyntä ei kuitenkaan yleensä synny 
itsestään, vaan tuotetta on markkinoitava tarpeeksi, jotta kysyntää tuotteelle saadaan 
luotua. Toisinaan ainutlaatuisen tuotteen kehittäminen saattaa luoda myös 
harhavaikutelman, jossa yritys kuvittelee omaavansa ylivoimaisen kilpailuedun 
kotimarkkinoiden lisäksi myös ulkomaisessa markkinassa. Todellisuudessa kilpailuetu 
saattaa kuitenkin olla kansainvälisillä markkinoilla lähes olematon. Czinkotan & 
Ronkaisen (1995, s. 215) mukaan kilpailuetu on oltava todennettavissa ja sen 
säilyttäminen nopeasti kehittyvillä markkinoilla voi olla haastavaa markkinoiden 
globaalin luonteen sekä jatkuvasti kilpailuympäristössä tapahtuvien muutosten myötä. 

Yritykset pyrkivät usein alentamaan valmistuskustannuksiaan siirtämällä tuotantoaan 
ulkomaan markkinoille. Erityisesti suurtuotannon etujen kasvattaminen 
kansainvälistymisen kautta toimii valmistusyritysten motiivina toiminnan ulkomaille 
laajentamisessa. Usein tätä kautta saatu säästö, valmistuskustannusten alenemisena, 
parantaa yrityksen kilpailutilannetta myös kotimarkkinoilla. Standardoidun tuotteen 
markkinointi kansainvälisesti, sekä kiinteiden kustannusten jakaminen useammalla 
yksikölle auttaa yleensä vähentämään koko tuotteen valmistamiseen uppoavia 
kustannuksia. Joillakin markkinoilla myös yrityksen saamat veroedut saattavat 
hyödyntää yritystä kustannusten hallinnassa. Muutamat valtiot jopa houkuttelevat 
ulkomaisia yrityksiä markkinoilleen antamalla esimerkiksi tytäryhtiön tai toimiston 
perustamisesta verohelpotuksia. (Hollensen, 2010, s. 52–53.) 

Yleensä kansainvälistymisessä parhaiten onnistuvat Czinkotan & Ronkaisen (1995, s. 
220) mukaan proaktiiviset yritykset, joilla on ollut sisäistä motivaatiota 
kansainvälistymistä kohtaan. Useimmin kansainvälistyvät proaktiiviset yritykset ovat 
myös palveluyrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu palveluiden tuottamiseen ja 
tarjoamiseen. Yleensä tutkimuksissa viennin aloittamisen tärkeimmiksi motiiveiksi 
listataan lisämyynnin- ja voittojen mahdollisuus, yrityksen kasvaminen viennin myötä, 
ainutlaatuisen tuotteen levittäminen, tarve vähentää riippuvuutta kotimarkkinoista sekä 
ulkomaisten asiakkaiden kysyntä. (Leonidou, Katsikeas, Palihawadana & Spyropoulou, 
2007, s. 740.) Muita tärkeitä motiiveja lasketaan Rundhin (2007, s. 181-198) mukaan 
olevan johdon kiinnostus toiminnan kasvattamiseen ulkomaille, tuotantokapasiteetin 
kasvattaminen ja suurtuotannon etujen mahdollisuus, hyvien liikemahdollisuuksien 
tunnistaminen sekä kotimarkkinoihin kyllästyminen. 
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Suurin vaikutus mahdollisesti syntyvään kansainvälistymispäätökseen kirjallisuuden 
perusteella näyttäisi olevan ulkopuoliset tekijät, jotka kilpailuympäristössä muuttuvat. 
Mikäli yritys näkee ulkomaan markkinoissa realistisia kasvumahdollisuuksia, se 
todennäköisesti myös ennemmin tai myöhemmin laajentaa toimintojaan sinne. Kilpailun 
lisääntyminen kotimarkkinoilla, sekä ajatus siitä että tuotetta voitaisiin myydä 
globaaleilla markkinoilla, tuntuvat lisäävän myös yrityksen kansainvälistymishalua. 
(Morgan, 1997.) 

3.2.3 Markkinoiden vetävä ja työntävien voimien malli 

Yritysten tulisi kasvaakseen hakea jatkuvasti uusia laajentumismahdollisuuksia uusilta 
markkinoilta, sekä tarkkailla nykyisen kotimarkkinansa markkinatilannetta. 
Tarkkailemalla omaa kotimarkkinaansa yrityksellä on paremmat valmiudet puolustautua 
uusia ulkomaisia markkinoille tulijoita vastaan. Kotimarkkinoille tulevilla kilpailijoilla 
voi olla mahdollisesti parempi tuote tai palvelu, josta syystä se alkujaankin on valinnut 
juuri samaan markkinaan tulemisen. Uudella markkinoille tulevalla kilpailijalla voi olla 
myös edullisemmat hinnat, tai toimivampi liiketoimintamalli, jonka seurauksena oma 
yritys voi jäädä pitkällä aikavälillä altavastaajaksi omilla markkinoilla. (Albaum & 
Duerr, 2008, s. 9-10.) 

Yleensä yritykset pyrkivät aloittamaan kansainvälistymistä ja vientiä kotimaisen 
markkinan paineen vaikutuksesta. Usein ensiaskeleet otetaan maantieteellisesti sekä 
kulttuurisesti läheisille markkinoille, joihin on todennäköisempää myös päästä. 
Myöhemmin yritykset mahdollisesti jatkavat laajentumistaan myös kauempana oleville 
markkinoille. (Luostarinen, 1994, s. 4-7.) Uusilla markkinoilla riskit ja 
epävarmuustekijät halutaan minimoida, josta syystä alkuun uusille markkinoille ei 
yleensä tehdä alkuun suuria panostuksia. Ensiaskeleet otetaan yleensä tunnustellen 
markkinaa, sekä tutkiskellen markkinan mahdollisuuksia ja sopivuutta omalle 
liiketoiminnalle. Uudessa kauppasuhteessa kulttuurinen tai maantieteellinen etäisyys 
vaikeuttavat yrityksen sekä kohdemaan välistä tehokasta informaation kulkua. 
Pidemmän liiketoimintasuhteen ollessa kyseessä kokemus sekä keskinäinen luottamus 
yleensä helpottavat kommunikaatiota. Pidempien ulkomaankauppasuhteiden kehittyessä 
yritykset myös yleensä rohkaistuvat ja laajentavat toimintaansa herkemmin ulkomailla. 
Uusien markkinoiden vetävien voimien ansiosta yritykset näkevät kokonaan uusia 
kasvumahdollisuuksia sekä markkinoita ulkomailta. Samalla markkinastrategialla ei 
kuitenkaan voida lähteä universaalisti kaikille markkinoille, vaan strategia tulisi 
räätälöidä jokaiseen maahan erikseen, koska jokaisesta markkinasta löytyy maakohtaisia 
eroja. (Lado, Martinéz-Ros & Valenzuela, 2004.) 

Uusille markkinoille mentäessä tulee yrityksen ottaa huomioon muuttuva 
liiketoimintaympäristö tarkoin, sillä erot kotimarkkinoihin ovat usein suuret. Suurimmat 
ongelmat syntyvät erilaisesta kulttuurista, sekä lainsäädännön eroista, joihin yrityksen 
on pystyttävä mukautumaan. Yritykset joutuvat muokkaamaan toimintojaan 
kohdemarkkinan mukaiseksi, sekä joskus jopa muuttamaan tuotettaan tai palveluaan 
vastaamaan paremmin uuden kohdemarkkinan kysyntää. Aina uusille markkinoille 
meneminen ei ole helppoa, ja yleensä se vaatii paljon taustatyötä ja sopeuttamista. 
Uudessa markkinassa onnistuminen saattaa usein olla merkittävä tekijä koko yrityksen 
menestymisen kannalta tulevaisuudessa. (Albaum & Duerr, 2008, s. 11.) 

Kuvassa 6 kuvataan Albaumin ja Duerrin esittelemää mallia markkinoiden vetävistä ja 
työntävistä markkinavoimista. Kyseisen näkemyksen mukaan yrityksellä on sekä 
markkinoilta työntäviä, että markkinoille vetäviä voimia kansainvälistymisessä. 
Mahdollisuudet ulkomaisilla markkinoilla, suuri potentiaali, mahdolliset veroedut ovat 
muun muassa tärkeitä vetäviä voimia uusilla kohdemarkkinoilla. Lisäksi ulkomailta 
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omaan kotimarkkinaan kohdistuva kilpailun uhka ajaa yrityksen tilanteeseen, jossa 
tarvitaan jonkinlainen kilpailuetu työntyvään yritykseen nähden, jonka avulla 
selviydytään kilpailussa tulevaisuudessakin. Työntäviksi voimiksi, jotka ajavat yritystä 
hakemaan kasvua kotimarkkinoiden ulkopuolelta puolestaan lasketaan esimerkiksi 
kotimarkkinoiden pieni koko, markkinoiden avoimuus sekä kaukainen sijainti. 
Kansainvälistymispäätökseen vaikuttavat Albaumin ja Duerrin (2008, s. 10) mukaan 
myös yrityksen sisäiset tekijät kuten johdon kiinnostus kasvua kohtaan, sekä 
mahdollisen kilpailuedun saavuttaminen. Markkinoiden voidaan nähdä myös jatkuvasti 
kehittyvän ja yhtenäistyvän globaalin kansainvälistymisen edetessä.   

 

 

Kuva 6: Markkinoiden vetävän ja työntävien voimien malli (mukaillen Albaum & Duerr, 2008, s.10). 

3.3 Markkina-alueen strateginen valinta 

Yritysten kansainvälistymistä on tutkittu paljon, mutta useimmin kansainvälistymisen 
tutkimuksessa on keskitytty markkina-alueen valinnan sijaan operaatiomuotojen 
valintaan. Kansainvälisessä markkinassa toimimisessa tulee tietää miten markkinoilla 
toimitaan, mutta vähintään yhtä tärkeää on tietää myös kenen kanssa kauppaa kannattaa 
tehdä. (Andersen & Buvik, 2002, s. 348.) Epäonnistuneet valinnat kansainvälistymiseen 
liittyen vaikuttavat pk-yrityksiin voimakkaammin, kuin suuriin yrityksiin näiden 
suurempien resurssien vuoksi. Tästä syystä juuri oikea markkinavalinta on tärkeä koska 
epäonnistuneella valinnalla voi olla kohtalokkaat seuraukset myös pk-yrityksen 
kansainvälistymishalukkuuteen tulevaisuudessa. (Bradley, 2005, s. 206.) 

Kohdemarkkina-alueen valinta tehdään yleensä yrityksen omia indikaattoreita käyttäen. 
Näitä kriteereitä voivat olla esimerkiksi markkinan koko, demograafiset tekijät tai 
kohdemaan poliittinen vakaus. Usein kohdemarkkinat määritellään maittain, mutta aina 
se ei kaikissa tapauksissa ole järkevää. Esimerkiksi jos yritys tarjoaa tuotettaan tai 
palveluitaan suurille kansainvälisille ketjuille tai yrityksille. Toinen erityistilanne 
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syntyy, mikäli kohdemaassa on vain yksi tai muutama potentiaalinen asiakas, kuten 
puolustusvoimat tai valtion hallinto. (Äijö, 2008, s.10.) 

Kansainväliseen markkina-alueen valintaan liittyvä kirjallisuus voidaan luokitella 
kahteen lähestymistapaan. Bradley (2005, s. 206) jakaa kohdemarkkinavalinnan 
systemaattiseen, sekä opportunistiseen lähestymistapaan. Papadopoulos ja Denis (1988) 
ovat puolestaan luokitelleet maavalintaprosessi kahden lähestymisnäkökulman mukaan 
systemaattisiin, sekä epäsystemaattisiin. Usein kansainvälistymisprosessissa yritykset 
saattavat aluksi käyttää opportunistista mallia, mutta siirtyä myöhemmin systemaattisen 
mallin käyttöön. Näiden mallien rinnalla ongelmaa on lähestytty myös eri tekijöiden 
yhteisvaikutusta korostavasta suhdenäkökulmasta, josta esimerkkinä Andersenin ja 
Buvikin maavalintamalli (2002) joka on esitelty kuvassa 12. 

3.3.1 Opportunistinen lähestymistapa 

Opportunistisessa lähestymistavassa lähtökohta on usein ulkomailta tullut tarjouspyyntö 
tai kysely. Tämän jälkeen yritysjohdon on helppo tehdä kansainvälistymispäätös 
kyseiseen markkinaan, koska tietää siellä jo olevan tuotteelle kysyntää. Kyselyitä 
saattaa tulla myös silloin, kun yritys on esimerkiksi osallistunut messuille tuotteella tai 
palvelullaan. Joskus myös kolmannen osapuolen, kuten toisen ei-kilpailevan yrityksen 
johtajalla saattaa olla tietoa kohdemarkkina-alueesta. Tämä tieto voi myös toimia 
myöhemmin kyseisen markkina-alueen opportunistisena valintaperusteena. Yleensä 
opportunistista lähestymistapaa kansainvälistymisessä käyttävät yritykset ovat 
kokemattomia kansainvälisissä suhteissa. (Vahvaselkä, 2009, s. 66.) 

3.3.2 Systemaattinen lähestymistapa 

Systemaattisessa lähestymistavassa yritykset pyrkivät valitsemaan markkina-alueensa 
tietyn järjestelmällisen kaavan mukaan. Kirjallisuudessa esiintyvät mallit on jaettu 
kvalitatiivisen ja kvantitatiivisiin ryhmiin sen mukaan kumpaan tietoon ne perustuvat. 
Kvantitatiiviset menetelmät perustuvat yleensä erilaisiin tilastoihin, joiden mukaan maat 
ryhmitellään joko maiden samankaltaisuuden tai markkinapotentiaalin mukaan. 
Kvalitatiivisissa menetelmissä puolestaan päätöksenteon tukena käytetään muun muassa 
konsultteja, asiantuntijoita, asiakkaita sekä jakelijoita. Tutkimusjoukkona 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa on yleensä pieniä joukko maita, kun taas 
kvantitatiivisessa menetelmässä tutkimusjoukkona voivat olla esimerkiksi kaikki maat. 

Tiedonkeruumenetelmät eivät kuitenkaan ole täysin pettämättömiä. Esimerkiksi 
kvantitatiivisia menetelmiä käytettäessä mallit ovat usein todella monimutkaisia ja liian 
kalliita tavallisen pk-yrityksen käytettäviksi. Myös kvalitatiivisten menetelmien 
tietolähteen mahdollinen puolueellisuus saattaa johtaa virheelliseen lopputulokseen. 
(Kumar, Stam, Joachimsthaler, 1994, s. 31-32.) Systemaattisia malleja onkin arvosteltu 
siitä, että niistä selviää enemmänkin miten yrityksen tulisi valinta tehdä, kuin sitä miten 
kohdemaat yrityksessä käytännössä valitaan. (Andersen & Buvik, 2002, s. 349.) 

Systemaattiset mallit ovat luonteeltaan normatiivisia, ja ne voidaan jakaa Andersenin ja 
Buvikin (2002, s. 348-349) mukaan seuraaviin vaiheisiin:  

1) Valintakriteerien kartoittaminen 

2) Kriteerien järjestäminen tärkeysjärjestykseen 

3) Vaihtoehtojen kartoittaminen 
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4) Vaihtoehtojen arviointi kriteereiden mukaan 

5) Optimaalisen vaihtoehdon valitseminen tilastollisia menetelmiä apuna käyttäen 

Systemaattiseen lähestymistapaan liitetään usein myös erilaisia karsintamalleja, joissa 
epäsopivimmat markkina-alueet pudotetaan pois vaiheittain eri kriteereitä käyttäen. 
Näissä malleissa lopputuloksena jäljellä jää vain sopivimmat kohdemaat. Yksi 
esimerkki karsintamalleista on Sutisen (1996, s. 115-118) pk-yrityksen markkina-alueen 
valintaa käsittelevä niin sanottu siivilämalli. Mallissa vaihtoehtojen kartoittaminen 
tapahtuu vaiheittaisesti, jossa ensimmäisessä vaiheessa karsitaan maat, jotka ovat 
selvästi epäsopivia kohdemaiksi. Valintakriteerinä voidaan käyttää esimerkiksi 
taloudellisia, kulttuurisia, maantieteellisiä tai lainsäädännöllisiä perusteita. Seuraavassa 
vaiheessa on siis mukana vain maita, joissa on mahdollisimman suuri ostopotentiaali, 
kilpailutilanne on kohtuullinen, eikä markkinoille pääsemiseen liity ylitsepääsemättömiä 
lainsäädännöllisiä esteitä. Kolmannessa vaiheessa yrityksen tavoitteita verrataan jäljellä 
oleviin kohdemaihin. Selvitetään voidaanko mahdollisten asiakkaiden vaatimuksiin 
vastata, sekä riittävätkö yrityksen resurssit vastaamaan markkina-alueen kysyntään. 
Ratkaisevaa on myös voiko yritys päästä tavoitteisiin toimimalla kohdemaassa. Lopuksi 
jäljelle jääneitä kohdemaita vertaillaan yksityiskohtaisemmin markkinapotentiaalin ja 
kilpailutilanteen kannalta. 

Erilaisia karsintamalleja esittelevät Sutisen (1996, s. 115-118) lisäksi myös Kumar ja 
kumppanit (1994, s. 33-34), jonka mukaan eri valintakriteereitä tulisi käyttää prosessin 
eri vaiheissa. Makrotason arvioinnin perusteella jo alun seulontavaiheessa pitäisi 
pudottaa pois epäsopivimmat vaihtoehdot. Tämän vaiheen jälkeen mukana olevia maita 
pitäisi tarkastella enemmän toimialan näkökulmasta ja suorittaa vertailua maiden 
sopivuudesta suhteessa yrityksen tavoitteisiin ja resursseihin. Tärkeimmät kriteerit 
Kumarin ja kumppaneiden mukaan ovat markkinapotentiaali, kilpailutilanne ja kaupan 
mahdolliset esteet. Lopuksi siirrytään makrotason ja toimialan näkökulmasta 
yritystasolle, jotta lopullinen päätös maavaihtoehdoista mitkä sopivat juuri kyseiselle 
yritykselle voidaan tehdä. (Kumar ja kumppanit, 1994, s. 33-34.) Systemaattisten 
mallien katsotaan kirjallisuudessa sopivan paremmin suurille yrityksille, kuin 
pienemmille pk-yrityksille. 

3.3.3 Epäsystemaattinen lähestymistapa 

Epäsystemaattisen lähestymistavan perusajatus on, että yritykset pyrkivät minimoimaan 
koti- ja kohdemarkkina-alueen psyykkistä etäisyyttä. (Andersen & Buvik, 2002, s. 348.) 
Epäsystemaattisilla malleilla pyritään kuvailemaan, kuinka yritykset käyttäytyvät 
markkina-alueita valitessaan. Erityisesti henkisen etäisyyden vaikutusta on tutkittu 
kohtuullisen laajasti osana kansainvälistymisprosessia. Henkinen etäisyys on määritelty 
tekijöiksi, jotka estävät tai häiritsevät informaatiovirtaa yrityksen ja markkinoiden 
välillä. (Andersen & Buvik, 2002, s. 350.) Tällaisiksi tekijöiksi lasketaan esimerkiksi 
kieli- ja kulttuurierot sekä erot koulutuksessa, liiketoimintatavoissa ja poliittisissa 
järjestelmissä. (Dow, 2000, s. 52.) 

Henkistä etäisyyttä ja sen merkitystä markkina-alueen valinnassa on tutkittu runsaasti, 
ja sen merkitys on tunnustettu. Tunnustuksista huolimatta ovat aiheesta tehdyt 
tutkimukset saaneet osakseen myös kritiikkiä. Erityisesti puutteelliset henkisen 
etäisyyden mittarit ovat saaneet kritiikkiä osakseen, eikä mallin ole katsottu selittävän 
tarpeeksi kansainvälisen liiketoiminnan kehittymistä. Malli ei myöskään ota huomioon 
sitä, että yritykset toisinaan ohittavat maita, siitä syystä ettei markkinoiden koko ole 
riittävän suuri, vaikka muuten maa olisi henkisesti lähellä. (Dow, 2000, s. 52.) 
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Osaksi epäsystemaattista lähestymistapaa voidaan laskea myös erilaiset sattumukset, tai 
eteen tulevat odottamattomat mahdollisuudet joiden seurauksena yritys saattaa ajautua 
uusille markkinoille. Yritys saattaa esimerkiksi solmia liikesuhteita jo olemassa olevien 
asiakkaidensa avulla uusissa kohdemaissa. (Brewer, 2001, s. 157.) Lopulta yritys voi 
siis löytää kohdemarkkinansa useiden erilaisten suhdeverkostojen tai kannustimien 
kautta, joiden löytäminen voi myöhemmin osoittautua yrityksen toiminnalle 
elintärkeäksi. 

Systemaattisia ja epäsystemaattisia malleja pidetään usein hieman kapea-alaisina. 
Suurin syy tähän on niiden itsenäinen tarkastelutapa erillään muista 
kansainvälistymisprosessin päätöksistä. Toinen suuri syy tähän on se, että 
markkinavalintaa pidetään yleensä yrityksen sisällä tehtävänä päätöksenä, jossa 
asiakkaalla ei ole suurta roolia. (Andersen & Buvik, 2002, s. 351.) 

3.4 Kansainvälistymismallit kansainvälistymisessä 

Tärkeässä roolissa yrityksen kansainvälistymisen onnistumisessa, on saavuttaa yrityksen 
tuotteen tai palvelun kannalta oikeat kohdemarkkinat. Toisinaan kohdemarkkinan 
valintaan vaikuttaa ulkomailta tullut kysely, mutta yleensä markkinavalinta perustuu 
systemaattisen markkinoiden analysointiin, koti- sekä kohdemarkkinan 
samankaltaisuuteen tai liiketoimintasuhteiden löytymiseen. Yleensä valinta perustuu 
lopulta yrityksen tavoitteisiin ja kriteereihin joilla kasvua halutaan tavoitella. 
(Vahvaselkä, 2009, s.66.) Tässä tutkimuksessa kansainvälistymisprosessin tarkastelu 
suoritetaan yritysjohdon näkökulmasta, ja siinä keskitytään erityisesti yritysjohdon 
tekemiin strategisiin päätöksiin. Kansainvälistymismalleja on esitelty tarkemmin 
taulukossa 2. 

Yksi näkökulma on kansainvälistymisen tarkasteleminen oppimisprosessina 
organisaation näkökulmasta. Tässä näkökulmassa yksilöiden omaama tieto kumuloituu 
sitä mukaan kun tietoa omaksutaan lisää yrityksen sisäisen tiedon samalla kasvaessa. 
Samalla kokemusten kasvaessa tieto konkretisoituu teoiksi, jossa tuloksena on yrityksen 
toiminnan laajeneminen kansainvälisille markkinoille. Kansainvälistyminen 
oppimisprosessina organisaation näkökulmasta liittää tarkasteluun Cyertin ja Marchin 
(1963) kehittämän käyttäytymisteorian, jossa tiedon ja tiedon lähteiden muutos 
prosessin edetessä selitetään oppimisvaikutuksella. Tästä puolestaan Vahvaselkä (2006, 
s. 32) käyttää nimitystä sivusuuntainen jäykkyys, koska prosessin osana on myös 
ihmisten epävarmuus ja ongelmatilanteiden karttamistaipumus sekä ei-rationaalinen 
käyttäytyminen päätöksentekotilanteissa. 

Kansainvälistymistä voidaan myös tarkastella prosessinäkökulmasta ajallisena oppimis- 
ja kehitysprosessina. Prosessista voidaan erottaa erilaisia kehitysvaiheita, kuten alku-, 
kehitys-, kasvu- kypsyys sekä vakiintumisvaihe. Oppimismallia on tarkasteltu 
kirjallisuudessa useammassa vaihemallissa. Yhtenä tunnetuimpana Johansonin ja 
Vahlnen 1977 alkujaan kehittämä niin kutsuttu Uppsalan malli, joka olettaa 
kansainvälistymisen alkavan psyykkisesti läheisistä maista, ja jatkuvan vaiheittain 
psyykkisesti etäisemmille markkinoille. Suomessa näkökulmaa on tutkinut mm. 
Luostarinen (1970, 1979, 1994). Tämän näkökulman malleissa kulminoituu 
kansainvälistymisen kehittyminen vaihe kerrallaan yksinkertaisista ja kehittymättömistä 
operaatioista kohti kehittyneitä operaatioita sekä psyykkisesti etäällä olevien markkina-
alueiden lähentämistä. (Vahvaselkä, 2006, s. 32-39.) 

Resurssi- ja osaamispohjaiset näkökulmat puolestaan tarkastelevat kansainvälistymistä 
yrityksessä käytettävissä olevien resurssien kannalta. Yrityksen resursseiksi lasketaan 
ulkoiset ja sisäiset resurssit, sekä yrityksen kiinnostus ja halukkuus lähteä toimimaan 
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kansainvälisessä markkinassa. Kirjallisuudessa resurssipohjaista näkökulmaa on 
tarkastellut mm. Malnight (1995) sekä Suomessa Ahokangas (1998). Perusajatuksena 
tässä näkökulmassa on, että osaaminen ja muut sisäiset tekijät ovat ulkoisia tekijöitä 
tärkeämpiä strategisessa päätöksenteossa ja menestykseen vaikuttavina tekijöinä. 
(Vahvaselkä, 2006, s. 51-53.) 

Taulukko 2: Kansainvälistymismallit mukaillen (Ahokangas & Pihkala, 2002, s. 65). 

 

Verkostopohjaiset teoriat ovat uusimpia lähestymistapoja kansainvälistymiseen. 
Verkostonäkökulmassa markkinat nähdään yritysten välisten suhteiden verkostona, 
jossa liikesuhteita kehitetään toisiin maihin jatkuvasti laajentumalla uusiin verkostoihin. 
Myös verkostojen liittäminen toisiinsa kehittää liikesuhteita, sekä auttaa tunkeutumaan 
syvemmälle olemassa oleviin verkostoihin. (Ahokangas ja Pihkala, 2002.) 
Verkostopohjaisten teorioiden perusoletuksena on, että kansainvälinen yritys pitää 
analysoida aina suhteessa muihin kansainvälisessä ympäristössä oleviin toimijoihin ja 
yrityksiin eikä pelkästään erillisenä toimijana markkinassa. Oletuksena on, että yritys on 
riippuvainen muiden yritysten resursseista, joihin on mahdollista päästä osaksi vain 
verkostoaseman avulla. (Johanson & Mattson, 1988, s. 295.) 

Peruslähtökohtana verkostomalleissa on Uppsalan malli, johon on lisätty Johansonin ja 
Mattsonin verkostoteorian nelikenttä vuodelta 1988, jossa erotellaan neljä erilaista 
kansainvälistymistilannetta: aikainen aloittaja, myöhäinen aloittaja, ainoa 
kansainvälinen sekä kansainvälinen muiden joukossa. Uppsalan mallia sopii mainiosti 
pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kuvaamiseen.  

Kansainvälistymismallit ja -teoriat voidaan jakaa myös pelkästään kolmeen ryhmään: 
kansantaloustieteeseen pohjautuvat suorien sijoitusten mallit, käyttäytymistieteisiin 
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perustuvat kansainvälistymismallit, eli vaihemallit ja prosessimallit sekä resursseista tai 
verkostonäkökulmasta kansainvälistymistä lähestyvät mallit. Malleista on luotu 
myöhemmin lisäksi valikoivia eli eklektisiä yhdistelmämalleja, kuten Dunningin (1977, 
1988, 1993) eklektiivinen malli. 

3.5 Yhteenveto kansainvälistymisestä 

Tässä luvussa käsiteltiin kansainvälistymistä yrityksessä yleisesti. Luvun alussa 
alaluvussa 3.2 käytiin läpi yrityksen kansainvälistymisen motiiveja, jotka jaoteltiin 
proaktiivisiin sekä reaktiivisiin tekijöihin. Reaktiivisilla tekijöillä tarkoitetaan yrityksen 
reagointia ja sitä millaisia toimia yrityksessä tehdään kohdatessa muutoksia tai paineita 
liiketoimintaympäristössä. Proaktiivisilla motiiveilla puolestaan tarkoitetaan yrityksen 
sisäisiä päätöksiä sekä ennakoivaa ajattelua, jolla yritys pyrkii löytämään kilpailuetua 
markkinassa. Motiiveja selvitettäessä huomattiin kirjallisuudesta, että 
kansainvälistymisessä yleensä parhaiten onnistuvat proaktiivisia motiiveja omaavat 
yritykset, joilla on entuudestaan ollut sisäistä motivaatiota kansainvälistymiseen.  

Alaluvussa 3.3 käsiteltiin markkina-alueen strategista valintaa. Kirjallisuuden 
perusteella todettiin, että yrityksillä on kolme lähestymistapaa strategisten valintojen 
tekemiseen: opportunistinen, systemaattinen sekä epäsystemaattinen lähestymistapa. 
Kirjallisuuden perusteella huomattiin yritysten yleensä käyttävänsä systemaattista 
lähestymistapaa, vaikka usein alkusysäys todellisuudessa kansainvälistymiseen voikin 
olla opportunistinen lähestymistapa, kuten esimerkiksi yhteydenotto ulkomailta.   

Alaluvussa 3.4 käytiin läpi erilaisia kansainvälistymismalleja yrityksissä. Malleja 
löydettiin useita, ja ne ryhmiteltiin tutkimussuunnan mukaisesti viiteen luokkaan 
(taulukko 2): eklektisiin malleihin, prosessimalleihin, verkostomalleihin, 
resurssipohjaisiin malleihin, sekä uusimpana lisäyksenä born global –malleihin.  
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4. Maavalintaan vaikuttavat tekijät 
kansainvälistyvässä palveluliiketoiminnassa 

Tämän työn neljännessä luvussa käsitellään yleisiä maavalintaan vaikuttavia tekijöitä 
kansainvälistymisen kontekstissa. Luvussa käydään aluksi kirjallisuudesta löytyvät 
maavalintamallit, jotka on jaettu lähestymistavan mukaan systemaattisiin sekä 
epäsystemaattisiin malleihin. Alaluvussa 4.2 käydään läpi alkukarsinnan suorittamista, 
sekä mitkä kriteerit ovat mitattavuudeltaan kirjallisuuden perusteella hyviä mittareita. 
Alaluvussa 4.3 esitellään dimensiot, joiden avulla markkinan houkuttelevuutta, sekä 
yrityksen kilpailukykyä markkinassa voidaan vertailla. Alaluvussa 4.4 kehitetään 
paremmin kohdeyrityksen tarkoitukseen soveltuva kohdemarkkinavalinnan malli 
alaluvussa 4.2 läpi käytyjen mallien perusteella. Luvun lopuksi esitellään työn 
teoreettinen viitekehys, sekä tehdään yhteenveto maavalinnasta osana 
kansainvälistymistä. 

4.1 Katsaus maavalintamalleihin osana kansainvälistymistä 

Oikean maavalinnan tekemiseen vaikuttaa kohdemarkkinoiden ominaisuudet, sekä 
yrityksen palvelut ja tuotteet joille markkinoita ollaan kartoittamassa. Mikäli tuotteet tai 
palvelut eivät vaadi tuotteen mukauttamista jokaiselle markkina-alueelle erikseen 
voidaan tavoitella myös useampaa markkina-aluetta samanaikaisesti. Kohdemarkkina-
alueet valitaan yleensä alkukarsinnan perusteella, jonka avulla kohdemaiden joukosta 
saadaan pudotettua pienemmän markkinapotentiaalin omaavat maat. Suomalaiset 
yritykset yleensä valitsevat aluksi kohdemarkkinansa lähimarkkina-alueilta, joihin 
kuuluu Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, sekä jossain määrin myös Baltian maat sekä 
Venäjä. (Larimo & Kontkanen, 2007, s. 219; Fintra, 2001, s. 32–33.) 

Maavalintamallit on luokiteltu systemaattisiin sekä epäsystemaattisiin malleihin niiden 
lähestymistavan perusteella. Suurin osa tässä tutkimuksessa läpikäytyjä malleja 
luokitellaan systemaattiseksi, koska kirjallisuudesta löytyy huomattavasti enemmän 
systemaattisia kuin epäsystemaattisia maavalintamalleja.  

4.1.1 Systemaattiset maavalintamallit 

Kuten jo tässä tutkimuksessa on aiemminkin todettu, suurin osa maavalintamalleista 
luokitellaan systemaattisiksi niiden päätöksentekoprosessin mukaisesti. 
Systemaattisessa lähtökohdassa painotetaan yleensä kulujen, kilpailun, jakelun sekä 
asiakkaiden tarpeiden arviointia. Näiden lisäksi myös korrektin markkinatiedon 
saatavuus saattaa vaikuttaa markkinavalintaan. (Bradley, 2005, s. 221.) 

F. R. Root (1994) on esitellyt maavalintamallin, jossa maita pudotetaan pois neljässä 
vaiheessa. Rootin malli on esitelty kuvassa 7. Maavalintamalli lähtee liikkeelle 
sekundääridatan perusteella markkina-alueesta, sekä sen peruskriteereistä, ja päättyy 
tuotekohtaisiin markkina-analyyseihin. Tämän mallin vaiheet ovat alustava kartoitus, 
markkina-potentiaalin kartoitus, myyntipotentiaalin kartoitus sekä segmenttien 
tunnistaminen. Prosessin edetessä myös sekundääridatan tieto tarkentuu 
primääridataksi. Tarkempaa tietoa markkinasta yritys ei kuitenkaan yleensä saa kuin 
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vasta toimiessaan kyseisessä markkinassa. (Vahvaselkä, 2009, 67.) Lopuksi 
korkeimman myyntipotentiaalin maista tehdään vielä tarkempi analyysi kohdemaassa 
sekä markkinoiden segmentointi. Rootin mallin hyvänä puolena voidaan pitää sen 
tehokasta alkukarsintaa, jossa korkeimman myyntipotentiaalin maat säilyvät viimeiseen 
vaiheeseen asti. Huonona puolena voidaan kuitenkin pitää kuitenkin sitä, ettei se arvioi 
kovinkaan tarkasti itse tuotteen myyntipotentiaalia. 

 

Kuva 7: Rootin maavalintamalli (1994) Vahvaselän (2009, s. 67) mukaan. 

Brewer (2001) on puolestaan luonut maavalintamallin, jota on tutkittu lähinnä jo 
kansainvälistyneillä yrityksillä. Mallin avulla jo kansainvälistyneet yritykset voivat 
tutkia, mitkä olisivat mahdollisesti potentiaalisia uusia kohdemaita. Brewerin tutkimus 
perustuu kuuden australialaisen yrityksen kansainvälistymiseen, joilla kaikilla on jo 
toimintaa Australian lisäksi myös ulkomailla. Brewerin malli on esitelty kuvassa 8.  
Mallissa Brewer kuvaa maavalinnan vaiheittain etenevänä prosessina, jossa tärkeässä 
asemassa ovat ulkomailla toimivat tietolähteet. Tietolähteitä voivat olla esimeriksi 
aiemmat ulkomaantoiminnot, tai mahdolliset myyntiedustajat ulkomailla. Malli on 
erittäin yksinkertainen, mutta edellyttää yritykseltä kohtuullisen suuria resursseja, jotta 
sillä on esimerkiksi varaa lähettää edustaja ulkomaille tietolähteeksi.  
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Kuva 8: Brewerin (2001) maavalintamalli. 

Papadopoulos, Chen ja Thomas (2002) ovat kehittäneet myös systemaattista 
lähestymistapaa toteuttavan maavalintamallin. Papadopouloksen ja kumppaneiden 
esittelemää mallia (kuva 9.) kutsutaan kirjallisuudessa tradeoff-malliksi. Mallin hyvänä 
puolena voidaan pitää sitä, että se selvittää heti alusta asti potentiaalisten kohdemaiden 
riskit ja mahdollisuudet kuten myös kustannukset sekä mahdolliset hyödyt jotka 
sisältyvät mallin kahteen päätekijään (markkinan potentiaali ja kaupan esteet). 
Molempia päätekijöitä mitataan neljällä muuttujalla, joiden painotusarvot määräytyvät 
yrityksen strategian mukaisesti. Yrityksen strategian ollessa defensiivinen painotetaan 
mallissa kaupan esteitä, mikäli strategia on offensiivinen, painoarvo on markkinan 
kysyntäpotentiaalissa. 

 

Kuva 9: Papadopoulos ja kumppanit, (2002) Tradeoff-malli maavalintaan. 

Ojala (2008) esittelee väitöskirjassaan systemaattisen maavalintamallin (kuva 10), jossa 
käsitellään suomalaisten ohjelmistoalan pk-yritysten kansainvälistymistä Japaniin. Malli 
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on yhdistelmä perinteisiä maavalintamalleja, ja malli ottaakin huomioon 
kansainvälistymisen vaiheittaisuuden, verkostojen vaikutuksen kansainvälistymiseen 
sekä kansainväliseksi syntyneen yrityksen näkökulman. Ojalan mallille tyypillistä on 
sen jatkuvasti mahdollisuuksia etsivä luonne, joka toimii mallissa johtavana tekijänä. 
Mallin pohjana on käytetty Johansonin ja Mattsonin 1988 kehittämää verkostomallia, ja 
kuten aiemmissakin tutkimuksissa havaitaan myös Ojalan tutkimuksessa virallisten sekä 
epävirallisten verkostosuhteiden ajavan yrityksiä maantieteellisesti ja/tai psyykkisesti 
läheisille markkinoille. Suomessa tämä tarkoittaa yleensä sitä, että yritykset hakevat 
ensimmäisiä kansainvälistymiskokemuksiaan esimerkiksi Ruotsista tai Virosta. Ojalan 
tutkimuksen tulokset kuitenkin paljastavat, että kun tietointensiiviset pk-yritykset 
menevät kaukaisille markkinoille he valitsevat todennäköisesti kohdemarkkinansa ilman 
minkäänlaista verkostojen vaikutusta.  Tämän jälkeen yritykset yleensä alkavat käyttää 
olemassa olevia suhteitaan, tai luovat kokonaan uusia saavuttaakseen uudet markkinat. 
(Ojala, 2008.) 

 

Kuva 10: Ojalan kansainvälistymismalli (2008). 

Ojalan mukaan kansainvälistyminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä 
vaiheessa haetaan jalansijaa maantieteellisesti ja psyykkisesti läheisiltä markkinoilta. 
Ensimmäisen vaiheen aikana verkostot rakennetaan ja kehitetään eteenpäin vasta 
myöhemmin tapahtuvaa kaukaisempia markkinoita tavoiteltaessa.  Ojalan mallin 
heikkoutena voidaankin pitää sitä, että se on keskittynyt pelkästään ohjelmistoalaan 
sekä yhteen kohdemaahan. Tämän vuoksi laadullisen tutkimuksen tulokset eivät ole 
täysin yleistettävissä muiden alojen tutkimuksiin. Ojalan tutkimuksen kohdemaana on 
Japani, joka kohdemarkkinana asettaa omia erityispiirteitään jotka eroavat muista 
potentiaalisista kohdemaista huomattavasti. (Ojala, 2008.) 

Hortacsu & Tektas (2009) ovat kehittäneet maavalintamallin (kuva 11), joka vastaa 
varsinkin jälleenmyyjien tarpeeseen kohdemarkkinan valinnasta. Mallissa käytetään 
systemaattista analyyttistä hierarkiaprosessia (AHP, Analytic Hierarchy Process) ja 
kaksivaiheista päätöksentekoa, jossa huomioidaan useampi tekijä joilla potentiaalisten 
kohdemaiden joukkoa voidaan vähentää. Hortacsun ja kumppaneiden 
maavalintamallissa määritellään myös useita tavoitteita, joiden saavuttamiseksi 
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muodostetaan yritykselle optimaaliset karsintakriteerit. Mallissa eri tekijöiden 
painoarvoa voidaan muuttaa markkinan luonteen mukaan, joka parantaa mallin 
käytettävyyttä myös muilla aloilla. Alun perin malli on kehitetty turkkilaiselle luksus-
tuotteiden jälleenmyyjälle, joka oli laajentamassa tuotteensa jakelua ulkomaille. 
(Hortacsu & Tektas, 2009.) 

 

Kuva 11: Hortacsun & Tektasin (2009) maavalintamalli. 

4.1.2 Epäsystemaattiset maavalintamallit 

Edellä esitellyille perinteisemmille lähestymistapojen mukaan avainasemassa valittaessa 
tuotteelle sopivaa kohdemarkkina-aluetta ovat yleensä myyjäyritykset. Andersen ja 
Buvik (2002, s. 352-356) ovat esitelleet epäsystemaattisesta lähestymistavasta 
suhdenäkökulman, jossa korostetaan liiketoimintasuhteita sekä myös ostavan osapuolen 
eli asiakkaiden löytämistä kohdemarkkinassa. Suhdenäkökulman taustalla 
tutkimuskohteena ei varsinaisesti ole kohdemaan valinta, vaan enemmänkin 
liiketoimintakumppanin valinta. Kansainvälisestä laajenemisesta tehtyjen 
tutkimushavaintojen perusteella Bradley (1995) on todennut, että kohdemarkkinavalinta 
saattaa myös perustua vuorovaikutustekijöihin, joita potentiaalinen liikekumppani 
toisesta maasta tekee. 

Kuvassa 12 esitellään Andersenin ja Buvikin malli liiketoimintakumppanin valinnasta. 
Suhdenäkökulmassa lähdetään kohdemarkkina-alueita määrittelemään mikrotason 
analysoinnista. Kritiikkiä näkökulma on saanut siitä, ettei siinä selkeästi tuoda esille 
kaupankäynnin esteitä. Esimerkiksi mikäli tietyltä alueelta löytyykin potentiaalisia 
asiakkaita, saattavat maakohtaiset tekijät muodostua esteeksi kaupankäynnin 
aloittamiselle, ja estää maan valitsemista kohdemarkkinaksi. 
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Kuva 12: Andersen ja Buvikin (2002) valintasuppilo verkostonäkökulmasta. 

Suhdenäkökulma on Andersonin ja Buvikin (2002, s. 352-356) mukaan erityisen sopiva 
silloin, kun yrityksellä on asiakkaana teollisuus- tai palveluyrityksiä loppukäyttäjien 
sijaan, joiden kansainväliseen liiketoimintaan sitoutuminen on muutenkin vahvaa. 
Uusilla toimialoilla ympäristötekijöistä johtuva muutosherkkyys ja epävarmuus voivat 
ajaa yrityksen käyttämään suhdemallia lisätäkseen vakauttaan. Yritys voi käyttää myös 
ns. hybridi-mallia, eli näkökulmaa jossa suhdenäkökulma sekä perinteiset mallit 
yhdistyvät markkina-alueita valitessa. Hybridi-mallissa yhteistyökumppani tai asiakas 
kohdealueella voidaan valita suhdemallin mukaan, mutta esimerkiksi kohdemaan 
valintaan käytetään perinteistä mallia. (Andersen & Buvik, 2002, s. 355-359.) 

Gaston-Breton ja Martín (2011) ovat puolestaan luoneet kaksivaiheisen 
markkinanvalintamallin (kuva 13), joka on tarkoitettu Euroopassa toimiville 
monikansallisille suuryrityksille. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään markkinan 
houkuttelevuus markkinan makrotekijöiden perusteella esikarsinnassa. Toisessa 
vaiheessa tutkitaan mitkä ihmisryhmät Euroopassa ovat lähinnä samankaltaisia 
asiakasryhmiä mikrosegmentoinnin perusteella. Cavusgil, Kiyak & Yeniyurt (2004) 
toteavat mallin olevan hyödyllinen, päätöstentekijöille jotka pohtivat yleisiä 
markkinoiden käytäntöjä sekä uusia markkinoita etsiville monikansallisille yrityksille. 
Yleensä yhdistelmä useampaa kuin yhtä metodia käyttävästä markkinavalinnasta on 
suotuisempaa juuri oikean markkinan löytymiseen kansainvälisen markkinavalinnan 
avulla. (Cavusgil ja kumppanit, 2004.) Mallissa annetaan tietyt painoarvot jokaiselle 
faktorille, jonka perusteella vertailuluvut rakentuvat. Mallin tarkoituksena on, että jo 
ulkomaankauppaa tekevät suuret yritykset pystyvät identifioimaan markkina-
segmenttejä tarkemmin Euroopassa, ja löytämään mahdollisesti samankaltaisia 
markkinasegmenttejä muistakin Euroopan maista.  Huonona puolena Gaston-Bretonin 
ja Martinin mallissa voidaan pitää sitä, että se luokittelee lähinnä erilaisia ryhmiä 
keskenään eikä varsinaisia pelkkiä kohdemaita. Lisäksi mallia on tutkittu lähinnä 
Euroopan maissa, jolloin esimerkiksi kohdemaiden vertailu toisesta maanosasta ei 
onnistu kyseistä mallia käyttäen.  
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Kuva 13: Gaston-Breton & Martin (2011) maavalintamalli. 

Gaston-Bretonin ja kumppaneiden mukaan tulevaisuuden tutkimuksessa mallia voidaan 
soveltaa laajentamalla sen vaiheita ja sovellutuksia vastaamaan enemmän 
kohdeyrityksen tarpeita. Heidän mukaansa mallia voitaisiin soveltaa esimerkiksi 
lainaamalla osia muista taloustieteiden kirjallisuudessa käytetyistä malleista, sekä niiden 
mikro-taloudellisten tekijöiden vertailuista. (Gaston-Breton & Martin, 2011.) 

4.1.3 Yhteenveto maavalintamalleista 

Alaluvussa 4.1 käytiin läpi maavalintamalleja, ja jokaisesta löydettiin hyviä ja huonoja 
puolia. Rootin (1994) poissuljentamalli on hyvin yksinkertainen, mutta ongelma voi 
olla, että potentiaalinen kohdemaa karsiutuu jo alkukarsinnassa. Tästä syystä Rootin 
mallissa alkukarsintakriteerit tulee valita tarkasti vastaamaan halutun tuotteen 
kriteereitä. Malli kuvaa erittäin hyvin sekundääridatan tarpeen kasvua primääridataksi. 
Rootin malli tarvitsee kuitenkin toimiakseen loppuvertailun, jossa potentiaaliset 
kohdemaat luokitellaan paremmuusjärjestykseen tarkempien muuttujien mukaan. 

Brewerin (2001) mallissa puolestaan toteutuksen yksinkertaisuus voidaan laskea 
positiiviseksi asiaksi. Malli sopii kuitenkin paremmin jo kansainvälistyneille yrityksille, 
joten primääridatan tarve tämän mallin käyttämiseen on suuri. Runsaasti markkinatietoa 
ja yrityksen resursseja vaativa malli on myös Papadopouloksen ja kumppaneiden (2002) 
tilastollinen tradeoff-malli. Malli kertoo toteutettaessa todella tarkasti sopivien 
kohdemarkkinoiden ryhmän. Mallin ongelmana on sen työläs toteutus, sekä tarkkaa 
markkinatietoa vaativat vaiheet. Gaston-Bretonin ja Martinin (2011) kaksitasoinen malli 
itsessään sisältää alkukarsinnan, jonka toteuttamiseen voidaan käyttää makro-tason 
muuttujia.  Kaksitasoisen mallin ongelma on kuitenkin se, että se kuvaa enemmänkin 
tiettyjä asiakasryhmiä, kuin maatieteellisiä alueita. Mallin toteuttaminen vaatii myös 
huomattavan suuren määrän dataa. 

Andersenin ja Buvikin (2002) suhdenäkökulma lähtee liikkeelle asiakkaan 
näkökulmasta muista malleista poiketen. Mallin ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, 
ettei siihen kuulu alkukarsintaa ollenkaan, jolloin kohdemaiden joukko on aluksi 
kohtuuttoman suuri. Andersenin ja Buvikin malli tarvitsee toimiakseen hyvin tarkan 
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alkukarsinnan, jotta kohdeyritysten määrä ei kasva liian suureksi. Malli sopii paremmin 
yrityksille, jotka ovat hakemassa strategisia kumppaneita. Ojalan mallissa (2008) 
puolestaan korostuu sen mahdollisuuksia etsivä luonne. Malli on yhdistelmä 
verkostomallia, vaiheittaisuutta sekä kansainväliseksi syntyneitä yrityksiä. Huonona 
puolena mallissa on, että se on tarkoitettu enemmänkin kansainväliseksi syntyneille 
(born global) yrityksille. Hortacsun ja kumppaneiden (2009) maavalintamalli on myös 
erittäin tilanteeseen mukautuva, ja seuraa tarkasti markkinan kehittymistä. Malli on 
enemmän kehitetty vastamaan jälleenmyyjien tarpeeseen uusien maiden 
kartoittamisessa, eikä siten sovellu tämän tutkimuksen työkaluksi. 

Taulukossa 3. on kooste tässä tutkimuksessa läpikäydyistä malleista. Taulukosta on 
jätetty pois born global –mallit, koska tutkimuksessa mukana oleva yritys ei edusta 
kyseistä suuntausta, joten mallit ovat irrelevantteja tutkimuksen fokukseen nähden. 
Mukaan otetuissa malleissa on vertailtu mallien hyviä, sekä huonoja puolia 
kohdeyrityksen kannalta. Taulukossa on lisäksi huomioitu jokaisen mallin tyyppi, sekä 
se millaiselle yritykselle kyseinen maavalintamalli sopisi parhaiten. 

Taulukko 3: Kooste maavalintamalleista 

 

4.2 Alkukarsinnan suorittaminen 

Kirjallisuuden perusteella alkukarsinta tulisi suorittaa aina perustuen vertailukelpoiseen 
ja objektiiviseen dataan. Heti prosessin alussa tulisi määrittää toimialan erityispiirteet, 
jotka mahdollisesti vaikuttavat kyseiseen tuotteeseen. Alkuun tulisi myös määritellä 
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onko kyseessä palvelu vai tuote, ja mikä on sen mahdollinen tuotteistamisaste. 
Tuotteistamisasteen määrittäminen auttaa yhdessä tavoitteiden määrittämisen kanssa 
kriteerien valitsemista malliin.  

Hollensenin (2010, s. 264) mukaan alkukarsinnassa tulee käyttää helposti saatavilla 
olevia makrotaloudellisia lukuja, kuten bruttokansantuotetta henkilöä kohti, 
vientirajoituksia, autojen määrä väestön keskuudessa, valtion budjetin osuutta BKT:sta, 
tai sairaalavuoteiden määrää suhteessa väestöön. Kaikki edellä mainitut luvut eivät 
kuitenkaan kerro kuin siitä, kuinka ostovoimainen jokainen talous on. Toiset maiden 
ominaisuudet ovat helpommin tutkittavissa kuin toiset. Kuvassa 15 on esitelty 
Hollensenin (2010, s. 264) mukaan maiden ominaisuuksia, jotka on lisätty janalle. Janan 
yläpäästä löytyy helpommin selvitettävissä ja mitattavissa olevat yleiset ominaisuudet 
kuten esimeriksi väkiluku. Janan alapäässä puolestaan on ominaisuudet, jotka ovat 
vaikeammin mitattavissa tai niistä ei ole saatavissa mitään matemaattista arvoa, kuten 
elämäntyyli. 

 

Kuva 14: Maiden ominaisuuksien mitattavuus Hollensenin (2010, s. 264) mukaan. 

Alkukarsintaan sopivin malli näyttäisi olevan Rootin (1994) poissuljentamalli, joka 
rajaa potentiaaliset kohdemaat pienemmäksi kohderyhmäksi yleisistä maa- ja 
tuotekohtaisista muuttujista pienempiin segmentteihin (kuva 7). Rootin mallissa maita 
karsitaan yleistasolla neljällä kriteerillä. Alustavassa kartoituksessa maiden 
luokittelukriteereinä käytetään yleisiä maa- sekä tuotekohtaisia muuttujia. Näitä 
kriteereitä on Vahvaselän (2009, s.67) mukaan esimerkiksi väestömäärä, ostovoima, 
bruttokansantuote, markkinoiden koko, markkinoille pääsyn helppous, kilpailun määrä 
tai tuotteiden hyväksyttävyys uudessa markkinassa.  

Seuraavassa vaiheessa eli markkinapotentiaalin kartoituksessa tarkoituksena on 
arvioida nykyisten sekä tulevien markkinoiden kokoa ja potentiaalia. 
Karsintakriteereinä markkinapotentiaalia arvioitaessa on tarkasteltava kolmea eri 
tunnuslukua; kokonaistuotantoa (bruttokansantuote), tuotannon kasvua sekä tulotasoa 
henkeä kohden. Bruttokansantuote kuvaa parhaiten markkinoiden kokoa, vaikkakin 
bruttokansantuote ilmoitetaan usein dollareina, joka vaikeuttaa vertailua eri maiden 
välillä. (Seristö, 2002, s. 83-84.) Yhtenä osana markkinapotentiaalin kartoitusta 
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huomioon tulee ottaa myös maariskit, joita jokaisen valtion kohdalla saattaa löytyä. 
Seristön (2002, s. 85-86) mukaan maariskeihin kuuluvat valuutan arvon romahtaminen 
sekä maan maksukyvyttömyys mikäli maan valuuttavarannot romahtavat eikä maa enää 
kykene maksamaan velkojaan. Näiden mittaamiseen voidaan käyttää esimeriksi eri 
maista säännöllisesti julkaistavia valtioiden riskiluokituksia.  

Seuraavassa vaiheessa eli myyntipotentiaalin kartoituksessa pyritään selvittämään 
markkinapotentiaalin osaa, joka teoriassa on mahdollista saavuttaa pitkällä aikavälillä. 
Mukana olevista korkean potentiaalin kohdemaista tarkastellaan kilpailutilannetta ja 
markkinoilla olevia tuotteita, sekä tutkitaan markkina-, kuluttaja- ja jakelurakennetta. 
Markkinoiden rakennetta tutkittaessa Hyvärinen ja Lith (2008) toteavat, yleisesti 
testatun hypoteesin, jossa väestömäärältään suuremmat alueet ja väestöltään kasvavat 
sekä suotuisat väestörakenteen omaavat alueet osatavat enemmän palveluja. 
Markkinoiden rakennetta, voidaan siis selvittää esimeriksi väestörakennetta, ja 
esimerkiksi maan väkilukua tutkimalla. Tarkan myyntipotentiaalin analysoimiseen paras 
keino on suorittaa kilpailutilannetutkimus kohdemarkkinasta. 
Kilpailutilannetutkimuksissa pyritään selvittämään kohdemarkkina-alueen esimeriksi 
tuote-, hinta-, jakelutie-, myynti-, brandin tunnettuus- ja brandimielikuva-, mainonta-, 
asiakastyytyväisyys-, ja palvelunlaatututkimuksia. (Vahvaselkä, 2009, s. 147-148.) 

Viimeisessä alkukarsinnan vaiheessa, eli segmenttien tunnistamisvaiheessa ovat mukana 
korkeimman potentiaalin omaavat kohdemaat. Valintaan vaikuttavia tekijöitä voivat olla 
esimerkiksi segmentin koko eli asiakkaiden määrä tai yrityksen omat vahvuudet eri 
asiakkuuksissa. Haverila ja Saarikorpi (1994, s. 124-125) ovat myös jakaneet 
segmentointikriteerit kuluttajamarkkinoilla maantieteellisiin, sosioekonomisiin, 
demografisiin, elämäntyylillisiin, käyttäytymis- sekä kulutusmuodollisiin kriteereihin. 
Näistä kriteereistä löytyy myös verkkokaupalle sopivimpia yleisistä maakohtaisista 
tekijöistä sosioekonomisista kriteereistä karsintaa varten esimerkiksi koulutustaso, 
tulotaso sekä sosiaaliluokka. (Haverila ja Saarikorpi, 1994, s. 124-125.) Tässä vaiheessa 
alueita voidaan vielä hylätä karsintakriteereiden perusteella. (Vahvaselkä, 2009, s. 69-
121.) 

4.3 Yrityksen kilpailukyky sekä markkinan houkuttelevuuden 
vertailu 

Yritysten kansainvälistymistä ajatellen on tärkeä tarkkailla markkinan sopivuutta ja 
houkuttelevuutta yrityksen näkökulmasta tiettyjen kriteerien pohjalta. Ettei näkemys 
olisi liian yksipuolinen, täytyy myös yrityksen kilpailukykyä markkinassa miettiä, 
mikäli yritys asettuisi toimimaan kyseisessä markkinassa. Markkinatutkimusta on 
mahdoton toteuttaa useammassa maassa, ja usein tutkimus osoittautuisi myös todella 
kalliiksi. Yleensä markkinatutkimuksia toteuttavat yritykset ovat myös ulkopuolisia 
toimijoita, jotka eivät välttämättä ymmärrä koko tuotteen kilpailukykyä markkinassa.  

Svend Hollensen (2010, s. 270) on kehittänyt kansainvälistä markkinavalintaa 
helpottavan yrityksen kilpailukykyä sekä markkinan houkuttelevuutta kuvaavan mallin. 
Mallissa esiteltävät dimensiot on esitelty taulukossa 4.  
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Taulukko 4: Hollensenin houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn arviointi kohdemarkkinan valinnassa 

(Hollensen, 2010, s. 270). 

Hollensenin 2010 kansainvälinen markkinavalinta  

Yrityksen kilpailukyky kohdemaassa Markkinan/maan houkuttelevuus 

Markkinaosuus Markkinan koko (yhteensä ja segmentit) 

Markkinointikyky ja kapasiteetti 

(maakohtainen osaaminen) 

Kohdetoimialan kasvukerroin  

(yhteensä ja segmentit) 

Markkinoille sopivat tuotteet Asiakkaiden ostovoima 

Hinta Markkinoiden kausiluontoisuus sekä 
kysynnän vaihtelu 

Katetuotto Keskimääräinen toimialan kate 

Imago Kilpailutilanne markkinassa 

Teknologinen asema Markkinoille pääsyn esteet (tullit jne.) 

Tuotteen laatu Valtionjohdon määräykset 

Markkinoinnin tuki Infrastruktuuri 

Jakelijoiden ja palvelun laatu Taloudellinen sekä poliittinen vakaus 

Taloudelliset resurssit Psyykkinen etäisyys 

Pääsy jakelukanaviin  

 

Taulukossa 4 esitelty Hollensenin malli ei ole täysin yleistettävissä, koska toimialoissa 
on jonkin verran eroja ja markkinakohtaisia muuttujia, kuten verkkokaupan ollessa 
jakelukanavana sekä palveluliiketoiminnan toimialana. Erityisesti kilpailukyvyn 
kohdalla useissa muuttujissa tarvitaan primääridataa kohdetoimialasta, mikä on usein 
hyvin vaikeasti saavutettavissa. Yrityksen kilpailukykyä ajatellen tämän tutkimuksen 
tuotetta tuleekin arvioida suhteellisesti, eli verrata missä maassa nykyisillä resursseilla 
voitaisiin saavuttaa parempi kilpailukyky kuin toisissa maissa. Analyysissä tulee siis 
keskittyä enemmänkin yrityksen vahvuuksien selvittämiseen, ja tehdä kilpailija-
analyysin sijasta sisäisten kansainvälisten vahvuuksien analyysi. 

Hollensenin (2010, s. 271) markkinan houkuttelevuuden, sekä kilpailukyvyn arvioinnin 
perusteella potentiaaliset kohdemaat sijoitetaan matriisiin esikarsinnan jälkeen, joka on 
esitelty kuvassa 15. Matriisin X-akselilla maat sijoitetaan yrityksen kilpailukyvyn 
mukaan kohdemaassa asteikolla 1-5 kokonaispisteen välillä. Y-akselille puolestaan 
kerätään kokonaispisteet maiden houkuttelevuuden perusteella. Lopuksi maat sijoitetaan 
pisteiden perusteella matriisiin, jossa maat jaotellaan alueiden A, B sekä C-ryhmän 
maihin seuraavasti: 

 A-luokan maat kuuluvat yrityksen ensisijaisiin markkinavalinnan maihin. 
Maahan suositellaan tekemään kuitenkin vielä tarkempaa markkinatutkimusta 
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ennen markkinoille asettumista. A-ryhmään kuuluvat maat ovat yleensä 
lisäinvestointien arvoisia markkinoita. 

 B-luokkaan osuvat maat ovat toissijaisia markkinanvalinnan maita. Potentiaalia 
maasta saattaa löytyä, mutta pitkän tähtäimen investoinneissa maan poliittiset ja 
taloudelliset riskit saattavat kohota liian suuriksi. 

 C-luokan maita pidetään korkean riskin maina. C-luokan maihin kaikki 
investoinnit kannattaa tehdä hyvin pienillä resursseilla, koska myös riskit ovat 
kyseisessä maassa suuret.  

 

Kuva 15: Hollensenin maavalintamatriisi (2010, s. 269). 

Jotkin Hollensenin esittämät mittarit yrityksen kilpailukyvylle (taulukko 4) ovat hyvin 
vaikeasti mitattavia, koska esimerkiksi yrityksen imagosta ei ole mitattavaa 
numeraalista vertailulukua eri maissa. Myös pääsy jakelukanaviin on mittarina huono, 
koska tutkimuksessa ollaan hakemassa maavalintamallia Internetissä tapahtuvalle 
kaupalle, eikä varsinaiselle jakelukanavien selvittämiselle ole tarvetta kuten tavallisessa 
kuluttajakaupassa jossa myytävä hyödyke on esimerkiksi käyttötavaraa.  

Hinta sekä yritysten kustannusrakenteet puolestaan ovat yksinkertaisia mitata niiden 
numeraalisen datan runsauden vuoksi. Hintatiedot ovat helposti saatavissa, ellei 
kysymyksessä ole B2B-kauppaa, jossa hintatiedot yleensä pysyvät yritysten välisenä 
tietona. Kamenskyn (2003, s. 136–137) mukaan kustannusvertailut ovat tärkeitä, mutta 
vertailuja on usein vaikea saada tarpeeksi luotettavaksi. Hänen mukaansa analyysin 
merkitys korostuu hinta- ja kustannustehokkuuskilpailussa markkinassa. 

Tärkeämpiä mittareita verkkokaupalle yrityksen kilpailukyvyn kannalta tehtäessä 
maavalintaa on esitelty taulukossa 5, joka pohjautuu Hollensenin (2010) kilpailukyvyn 
sekä markkinan houkuttelevuuden vertailuun. Verkkokaupan kannalta olennaista on 
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esimeriksi yrityksen kielitaito, jota voidaan mitata maassa puhuttavia valtakieliä 
selvittämällä. Kielitaito yrityksessä on myös tärkeää, mikäli esimerkiksi palvelun 
käyttöliittymää tulee räätälöidä useammalle kielelle. Muita tärkeitä mitattavissa olevia 
arvoja, joita tulee ottaa huomioon kilpailukykyä verratessa, ovat yrityksen nykyiset ja 
aiemmat kansainväliset suhteet mahdollisiin kohdemaihin. Onko yrityksellä esimerkiksi 
aiempia kokemuksia muista markkinoista, tai sisäistä tietoa joista markkinavalinnassa 
voisi olla hyötyä? 

Mahdollisista verkostoista voi olla apua myös tuotteen markkinoinnissa kohdemaassa. 
Koska kyseessä on puhtaasti verkon kautta myytävä hyödyke, tulee myös 
markkinointiin käyttää verkkomainontaa. Verkkomainontaa voidaan mitata esimerkiksi 
CTR–lukemista (engl. Click-Through-Rate) eli klikkaussuhteesta joka kertoo kuinka 
moni mainoksen nähneistä on sitä klikannut. Toinen mittari on CPC (engl. Cost-Per-
Click), joka puolestaan mittaa paljonko yksi mainoksen klikkaus on mainostajalle 
maksanut. Näitä tilastoja tutkimalla voidaan selvittää maiden eroja mainostamisen 
hinnassa, ja sitä kautta markkinointikapasiteettia.  

Taulukko 5: Kohdemarkkinan houkuttelevuus sekä yrityksen kilpailukyky kohdemarkkinassa 

verkkokaupalle 

Yrityksen kilpailukyky 
kohdemaassa 

Markkinan/maan houkuttelevuus 

Hollensen (2010) Verkkokauppa Hollensen (2010) Verkkokauppa 

Markkinointikyky ja 
kapasiteetti 

Kielitaito ja 
kulttuurituntemus 

Markkinoiden ja 
kohdetoimialan koko 

Verkkokaupan markkinan 
koko 

Jakelijoiden ja 
palvelun laatu 

Aiemmat 
kansainväliset suhteet 

Markkinoiden ja 
kohdetoimialan kasvu 

Verkkokauppa-markkinan 
kasvukertoimet 

Taloudelliset 
resurssit 

Mainostamisen hinta 
verkossa 

Asiakkaiden 
ostovoima 

Verkko-ostosten arvo 

  Infrastruktuuri Tietoliikenneinfrastruktuuri 

 

Yllä olevassa taulukossa 5 on esiteltynä myös markkinan houkuttelevuuden mittarit 
palveluiden verkkokaupalle. Kaikkia Hollensenin (2010) asettamia dimensioita 
markkinan houkuttelevuudelle ei voida mitata yksinkertaisesti, jolloin myös niiden 
vertaileminen keskenään on erittäin haasteellista numeerisen datan puuttuessa. 
Esimerkiksi valtiojohdon määräykset saattavat jossain valtioissa rajoittaa tutkittavan 
palvelun toimintaa. Osa Hollensenin mallissa esiintyvistä dimensioista on karsittu jo 
alkukarsinnassa pois, kuten taloudellinen ja poliittinen vakaus, sekä psykologinen 
etäisyys. 

Sopivampia mittareita löydetään esimerkiksi selvittämällä asiakkaiden ostovoimaa 
tehtyjen verkko-ostosten määrän, sekä arvon perusteella. Lisäksi laajakaistojen 
käyttäjämäärät sekä laajakaistatiheys ovat itse tuotteen markkinalle asettamia 
teknologisia vaatimuksia. Erityisesti verkkopohjaisissa sovelluksissa maan 
tietoliikenneinfrastruktuurin selvittäminen on tärkeää, joka voidaan selvittää jo 
alkukarsinnassa. Maiden segmentointi voidaan suorittaa tutkimalla potentiaalisista 
kohdemaista demografisia tekijöitä, kuten Verkkokaupan markkinan kokoa maassa, sekä 
verkkokaupan kasvukerrointa kyseisessä maassa. 
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4.4 Tutkimusmallin kehittäminen  

Kirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että oikean kohdemarkkinan valitseminen voi 
olla yrityksen tulevaisuuden kannalta yksi merkittävimmistä päätöksistä. Väärien 
maiden valitseminen voi johtaa turhaa resurssien hukkaamiseen, ja ehkä jopa koko 
yrityksen konkurssiin. Oikea markkinavalinta puolestaan tuo yrityksen saataville 
mahdollisuuksia, ja uusia näkymiä mitä tyytymällä pelkästään nykyiseen markkinaan ei 
voida koskaan saavuttaa. Kohdemarkkinavalinnan mallin tulisi olla tästä syystä riittävän 
yksinkertainen toteutettavaksi rajallisen primääridatan turvin, jolloin pääasiallisena 
tiedonlähteenä toimii sekundääridata.  

Rundh (2007) onkin todennut, että kansainvälistymisprosessi yrityksessä koostuu 
useammasta tekijästä. Hänen mukaansa antamalla painoarvoa tietyille tekijöille toisia 
enemmän voidaan kehittää myös vaihtoehtoisia teorioita. Tässä tutkimuksessa käytetään 
Hollensenin metodologiaa (2010), joka on jaettu kahteen seulontavaiheeseen: 
Alkukarsintaan sekä lopulliseen luokitteluun, joka järjestää potentiaaliset kohdemaat 
paremmuusjärjestykseen houkuttelevimmasta markkinasta vähiten houkuttelevaan. 
Palvelun verkkokaupalle muokattu maavalintamalli on nähtävissä kuvassa 16. 

Ennen alkukarsinnan aloittamista tulee kuitenkin selvittää yrityksen sisäiset tekijät 
kansainvälistymiseen, jotka on esitelty alaluvussa 3.2. Yrityksen sisäiset tekijät kuten 
kansainvälistymisen motiivit, ja tavoitteet vaikuttavat myös maavalinnan kriteereihin 
yrityksen kilpailukyvystä kohdemaassa, sekä markkinan houkuttelevuudesta. 

Alkukarsinnan tarkoituksena on sulkea pois vähiten yritystä kiinnostavat oman 
tuotteen/palvelun kannalta pienimmän markkinapotentiaalin maat. Maiden karsinta on 
tärkeää, sillä muuten maiden sijoittaminen maavalintamatriisiin voi koitua lähes 
mahdottomaksi suurella maajoukolla. Potentiaalisia kohdemaita valitessa 
maavalintaprosessissa alkukarsinta tulisi aina suorittaa huolellisesti myös rahan ja ajan 
säästämiseksi. (Cavusgil ja kumppanit, 2004) Onkin sanottu, että maavalintaprosessin 
alkukarsinta on koko maavalinnan tärkein vaihe. Alkukarsinnassa käytettävät kriteerit 
olisi hyvä määrittää etukäteen tunnepitoisten tai subjektiivisten päätösten estämiseksi. 
Käytettävät kriteerit tulisi perustua tietoon, joka on vertailukelpoista maiden välillä, 
sekä helposti saatavissa. Maavalinnan alkukarsinnassa käytettäviä kriteereitä on esitelty 
tarkemmin alaluvussa 4.3. 
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Kuva 16: Uusi kohdemarkkinavalinnan malli palveluliiketoiminnan verkkokaupalle sovellettuna Rootin 

(1994) mallia, sekä Hollensenin (2010) kilpailukyvyn vertailu/markkinan houkuttelevuus matriisia. 

Alkukarsinnan suorittamisen jälkeen jäljellä olevista maista muodostetaan 
potentiaalisten maiden joukko tarkempaa tarkastelua varten, jotka luokitellaan 
viimeisessä vaiheessa, eli lopullisessa luokittelussa Hollensenin (2010) matriisiin. 
Matriisissa vertailuna toimii yrityksen kilpailukyky, sekä markkinan houkuttelevuus 
kohdeyrityksen näkökulmasta. Matriisi on esitelty tarkemmin tämän työn aiemmassa 
alaluvussa 4.2.  
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Lopullisessa luokittelussa on tärkeää, että alkukarsinta on tehty huolella. Ilman 
huolellisesti tehtyä alkukarsintaa matriisiin maiden luokittelussa saattaa tulla vastaan 
maita, jotka eivät alun perinkään ole olleet houkuttelevia. Hollensenin matriisin hyviä 
puolia ovat sen vertailukelpoiset matemaattiset arvot, joita voidaan verrata helposti 
muihin potentiaalisiin kohdemaihin. Tämä mahdollistaa samalla useamman maan 
yhtäaikaisen tarkastelun. Ongelmana matriisissa on vertailulukujen siirtäminen matriisin 
luokitteluun (0-5), johon joudutaan käyttämään erilaisia painoarvoja kyseisen muuttujan 
sopivuuden mukaan. Lopullisissa arvoissa tiettyjen kriteereiden painokertoimia voidaan 
muokata vielä vastaamaan paremmin kohdeyrityksen tarvetta.  

4.5 Teoreettinen viitekehys 

Työn teoreettinen viitekehys on esitettynä kuvassa 17. Kirjallisuuden perusteella on 
kaksi tapaa tehdä kohdemarkkinavalintaa; joko käyttäen systemaattista 
kohdemarkkinavalintaa, tai suorittaa opportunistinen valinta (Bradley, 2005, s. 206). 
Usein kirjallisuudessa todetaan yritysten käyttävän oikeastaan opportunistista valintaa, 
jossa perusteena voi toimia esimerkiksi johtoryhmän tekemä vierailu ulkomailla, jonka 
yhteydessä markkina-alue sattumalta havaitaankin potentiaaliseksi markkinaksi. Joskus 
opportunistinen lähestymistapa voi perustua myös ulkomailta tulleeseen kyselyyn tai 
tarjouspyyntöön.  

Systemaattisessa lähestymistavassa edetään vaiheittain makrotason kohdemarkkina-
analysoinnista mikrotasoiseen myyntipotentiaalin analysointiin, sekä pudotetaan 
matkalla pois epäsopivia markkina-alueita. Lopussa eniten markkinapotentiaalia 
sisältävät alueet testataan valiten lopulliset kohdemarkkina-alueet (Bradley, 2005, s. 
214). Bradley (2005, s. 206) esittääkin, että yritykset saattavat usein käyttää aluksi 
opportunistista mallia, ja siirtyä myöhemmin enemmän systemaattisen mallin käyttöön. 
Tässä työssä keskitytään vaiheittain etenevään systemaattiseen maavalintamalliin.  

 

Kuva 17: Kansainvälinen kohdemarkkinan valinta palveluliiketoiminnan tuotteelle. 

4.6 Yhteenveto maavalinnasta  

Tässä luvussa käsiteltiin yritysten maavalintaa osana kansainvälistymisprosessia. 
Alaluvussa 4.1 käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja maavalintamalleista, joita 
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kirjallisuudesta löytyy. Luvussa selvisi, että tehokas maavalintamalli tarvitsee 
toimiakseen tehokkaan alkukarsinnan, jonka avulla potentiaalisten kohdemaiden 
joukosta saadaan pudotettu epäsopivimmat kandidaatit pois. Hyvin rakennettu 
maavalintamalli tarvitsee alkukarsinnan lisäksi tarkemman luokittelun, jossa 
maakohtaiset muuttujat otetaan vielä tarkempaan tarkasteluun. Sopivin malli 
alkukarsinnan suorittamiseen kirjallisuuden perusteella selvitettiin alaluvussa 4.3, jossa 
todettiin Rootin (1994) mallin (kuva 7), olevan tarkoitukseen sopivin sen 
muokattavuuden vuoksi.  

Lopulliseen vertailuun esiteltiin alaluvussa 4.3 Hollensenin (2010) malli (kuva 15), joka 
mittaa yrityksen kilpailukykyä markkinassa, sekä markkinan houkuttelevuutta liittäen 
lopuksi jokaisen maan matriisi-taulukkoon. Luvussa selvitettiin myös mitkä olisivat 
mahdollisesti palveluliiketoiminnan verkkokaupalle sopivimmat indikaattorit 
lopullisessa luokittelussa (taulukko 5). Lopuksi alaluvussa 4.4 kehitettiin uusi 
kohdemarkkinavalinnan malli (kuva 16), joka sopii kohdeyrityksen tarpeeseen 
sopivimman markkinan löytämiseksi.  
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5. Aineistoanalyysi 

Tässä tutkimuksessa markkinatutkimus toteutetaan pöytälaatikkotutkimuksena, jossa 
kohdeyrityksenä on suomalainen teleoperaattori Elisa Oyj. Tutkimuksen tarkoituksena 
on käyttää pelkästään Internetistä ilmaiseksi saatavilla olevaa sekundääridataa, ja 
vertailla saatavilla olevaa dataa maittain.  Teoriaosan alaluvussa 4.4 kehitettiin 
paremmin verkkokaupalle sopiva kohdemarkkinavalinnan malli, jota tässä 
tutkimuksessa on tarkoituksena soveltaa. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää Elisa 
Oyj:n Elisa Vahti Live –palvelulle sopivat kohdemarkkinat, joissa toimimalla paras 
markkinapotentiaali voitaisiin saavuttaa. Tutkimus on rajallisten resurssien vuoksi 
rajattu koskemaan pelkästään Euroopan valtioita, koska koko maailman valtioiden 
analysoiminen olisi vaatinut huomattavasti enemmän resursseja. Tässä tutkimuksessa 
testataan mallia Euroopan mailla, ja tuloksia sekä löydöksiä vertaillaan luvun lopussa. 
Eurooppa markkinavalintana oli myös yrityksen sisäisissä motiiveissa ensimmäisenä. 
Muihin maanosiin tapahtuva laajentuminen tapahtuu myöhemmin, mikäli palvelu saa 
Euroopassa positiivisen vastaanoton.  

Tutkimus koostuu siis kahdesta vaiheesta: alkukarsinnasta ja lopullisesta luokittelusta. 
Alkukarsinnan tarkoituksena on pienentää potentiaalisten kohdemaiden joukkoa 
yleisillä makrotason muuttujilla, jottei lopullisen luokittelun tarkempi potentiaalisten 
kohdemaiden tarkastelu käy liian työlääksi toteuttaa. Alkukarsinnan karsintakriteerit, 
sekä sekundääridatan lähteet on esitelty taulukossa 6. Tavoitteena alkukarsinnassa on 
saada karsittua valtioiden määrää lopullista luokittelua varten noin 10 valtioon. 
Alkukarsinnan toteutuksesta on kerrottu tarkemmin alaluvussa 5.2. 

Taulukko 6: Alkukarsinnan datanlähteet. 

Tutkimuksen alkukarsinnassa käytettävät sekundääridatan tietolähteet 

 Vaihe Karsintakriteeri Lähde 

A
lk

u
k

a
rs

in
ta

 

Alustava kartoitus 
BKT henkilöä kohti 

IMF World Economic Outlook 
Database, April 2013 (International 

Monetary Fund, 2013). 

Markkinapotentiaalin 
kartoitus 

Maan luottoluokitus 
Coface country rating 2013 

(COFACE, 2013). 

Myyntipotentiaalin 
kartoitus Maan väkiluku 

IMF World Economic Outlook 
Database, April 2013 (International 

Monetary Fund, 2013). 

Segmenttien 
tunnistaminen 

Tulotaso  
Eurostat, Wages and labour costs, 

2010 (Eurostat, 2013a). 

 

Alkukarsinnan jälkeen seuraavassa vaiheessa otetaan lähempään tarkasteluun jäljellä 
olevat noin 10 valtiota. Jokaisesta näistä valtiosta käydään läpi yrityksen kilpailukykyä 
kyseissä markkinassa, sekä markkinan houkuttelevuutta kohdeyrityksen kannalta. 
Molempia dimensioita tarkastellaan neljän indikaattorin perusteella, jotka on esitetty 
myös taulukossa 7. Tarkoituksena on pisteyttää jokainen osa-alue 1-5 vertailukelpoisten 
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arvojen perusteella ja jakaa painoarvot jokaiselle indikaattorille tiedon luotettavuuden, 
sekä tärkeyden mukaan. Lisää lopullisen luokittelun toteutuksesta on kerrottu alaluvussa 
5.3. 

Taulukko 7: Lopullisen luokittelun sekundääridatan lähteet. 

Tutkimuksen lopullisen luokittelun sekundääridatan lähteet 

Yrityksen kilpailukyky kohdemaassa Markkinan/maan houkuttelevuus 

Kriteeri Lähde Kriteeri Lähde 

Kielitaito ja 
kulttuurituntemus 

CIA World Factbook, 
2013. 

Verkkokaupan 
markkinan koko 

Useita lähteitä jotka 
esitetty alaluvussa 

5.3.2 

Aiemmat 
kansainväliset 

suhteet 

Elisa Roaming Partners 
in Europe  

 (Elisa Oyj, 2013.) 

Verkkokauppa-
markkinan 

kasvukertoimet 

Useita lähteitä jotka 
esitetty alaluvussa 

5.3.2 

Mainostamisen 
kustannukset 

verkossa 

Facebook-CPC-arvot: 
Social Baker (2013.) 

Google DoubleClick 
framework data 2009: 

(Google , 2010.) 

Verkko-ostosten arvo European Comission, 
2012 & Deloitte  

Consulting, 2012. 

  Tietoliikenne-
infrastuktuuri 

Miniwatts Marketing 
Group, 2012. 

5.1 Yrityksen sisäisten tekijöiden kartoittaminen 

Ennen maiden vertailua on hyvä selvittää yrityksen sisäiset motiivit ja tekijät miksi 
yritys haluaa kansainvälistyä. Tärkeimmät motiivit liittyvät kohdeyrityksen kohdalla 
reaktiivisiin motiiveihin ja ulkoisiin tekijöihin. Tärkein yksittäinen syy 
kansainvälistymiseen on kotimarkkinoiden rajoittunut koko. Kotimaassa kohdeyrityksen 
päätoimiala, eli mobiilimarkkina on lähes tappiollista liiketoimintaa kovan kilpailun 
vuoksi. Tämä reaktiivinen tekijä ajaa yritystä hakemaan kasvua toisilta toimialoilta, ja 
uusia suuntia onkin avautunut palveluliiketoiminnan parista. Palveluliiketoiminta ei 
kuitenkaan pelkästään Suomessa toimiessa ole kovinkaan valtava markkina, joten 
palvelua räätälöimällä sille voidaan tavoittaa helposti kokonaan uusia markkinoita. 
Mahdolliset uudet markkinat ajavat yrityksen myös sisäisiin päätöksiin ja ennakoivaan 
ajatteluun, jonka taustalla lopulta on liikevoiton kasvattaminen. 

Kaiken toiminnan taustalla on yrityksen sisäiset tekijät, kuten johdon halu 
kansainvälistyä ja hakea kasvua uusilta markkinoilta. Yrityksen ja johdon motiivit 
vaikuttavat suoraa myös yrityksen tulevaisuudessa tekemiin maavalintoihin. 
Kansainvälistymisessä on valittava tarkkaan se markkina, ja segmentti johon nykyinen 
tuote sopii. Valitussa markkina tulee mielellään olla myös samankaltainen nykyisen 
kotimarkkinan kanssa, jotta tuotetta ei tarvitse räätälöidä kokonaan uudelleen. Muun 
muassa kielipakettien rakentaminen nähdään helposti kierrettävänä esteenä, sillä usein 
ohjelmistojen lokalisointi onnistuu suhteellisen pienellä vaivalla.  

Yrityksellä on siis niin sisäisiä proaktiivisia motiiveja, kuin myös reaktiivisia ulkoisia 
motiiveja kansainvälistymiseen. Alkuvaiheessa yrityksen tulisi valita markkinansa 
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läheisiltä markkinoilta, kuten Euroopan talousalueelta. Kokemuksien karttuessa 
yrityksen tulisi laajentaa toimintojaan mahdollisuuksien mukaan myös toisiin 
maanosiin, mikäli kokemus Euroopan markkinoilta osoittautuu positiiviseksi. Tämä 
mahdollistaisi myös reaktiivisia ulkoisia tekijöitä, kuten odottamattomia tilauksia 
ulkomaisilta markkinoilta.   

5.2 Alkukarsinnan karsintakriteerit 

Alkukarsinnassa tarkoituksena on rajata maajoukkoa pienemmäksi, jotta lopullinen 
luokittelu ja maakohtainen vertailu ei koituisi liian työlääksi. Ensimmäisessä vaiheessa, 
eli alustavassa kartoituksessa on mukana kaikki Euroopan 50 valtiota. Alustavan 
kartoituksen karsintakriteerinä käytetään makrotaloudellista perustietoa, eli 
bruttokansantuotetta henkilöä kohden. Ensimmäisessä vaiheessa alustavasta 
kartoituksesta karsitaan pois 15 valtiota, joten jäljelle seuraavaan vaiheeseen jää vielä 
35 valtiota.  

Seuraavassa karsintavaiheessa eli markkinapotentiaalin kartoituksessa valtioita karsitaan 
maiden markkinan potentiaalin mukaan. Karsintakriteerinä käytetään valtioiden 
luottoluokituksia. Kolmannessa alkukarsinnan vaiheessa karsitaan väkiluvultaan pienet 
maat pois, joissa potentiaalisten asiakkaiden määrä on pienempi. Viimeisessä 
alkukarsinnan vaiheessa voidaan vielä pudottaa maita pois, mikäli maajoukko on vielä 
turhan iso lopulliseen luokitteluun. Neljännen alkukarsinnan vaiheen eli segmenttien 
tunnistamisessa vertaillaan kohdemaiden ostovoimaa, ja karsintakriteerinä käytetään 
maiden keskimäärästä tulotasoa asukasta kohden. Sopiva kohdemaiden joukko 
lopulliseen luokitteluun on noin 10 valtiota.  

5.2.1 Alustava kartoitus 

Alustavassa kartoituksessa on mukana kaikki vertailuun mukaan otetut Euroopan 
valtiot. Karsintakriteereinä käytetään yleisiä maa- ja tuotekohtaisia kriteereitä. 
Alustavan kartoituksen kriteereitä kirjallisuuden mukaan voivat olla esimeriksi 
väestömäärä, ostovoima eli bruttokansantuote, markkinoiden koko, markkinoille pääsyn 
helppous, kilpailun määrä tai tuotteiden hyväksyttävyys uudessa markkinassa. Näistä 
kriteereistä tärkeimmät tutkittavan palvelun verkkokaupan kannalta on 
bruttokansantuote, eli kotimaisen tuotannon mitta kansantaloudessa. Tuotanto luo 
valtion talouteen tuotannon arvoa vastaavan tulon, joka toimii myös tulonmuodostuksen 
mittarina.  

World Economic Outlook on International Monetary Fundin eli kansainvälisen 
valuuttarahasto IMF:n ennuste, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sitä päivitetään 
kolme kertaa vuodessa. Ennuste kuvaa maailmantalouden kehitystä lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä, joka on yleensä noin 4 vuoden mittainen. IMF:n World 
Economic Outlook -ennusteet kuvaavat makrotalouden indikaattoreita, kuten 
bruttokansantuotteen, inflaation, vaihtotaseen ja julkisen talouden tasapainoa yli 180 
maassa ympäri maailmaa. 

Tähän vertailuun on otettu mukaan rajallisten tutkimusresurssien vuoksi maanosana 
vain Eurooppa, jossa on yhteensä 50 valtiota. Vertailuarvona on käytetty 
bruttokansantuotetta jokaisessa maassa henkilöä kohden nykyisen hinnan mukaan. 
Tämä tarkoittaa sitä, että maan bruttokansantuotteesta ei ole vähennetty mahdollisen 
inflaation vaikutusta. Inflaatio voi vaikuttaa maan bruttokansantuotteeseen eri tavalla, 
mikäli valtiossa on käytössä eri valuutta kuin muissa vertailun maissa. IMF tuottamaa 
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valtion BKT:n myös Amerikan dollareina laskettuna, joka parantaa maiden 
vertailtavuutta keskenään.  

Kuvassa 18 on vertailtu kaikkien Euroopan 50 valtion bruttokansantuotetta henkeä kohti 
Amerikan dollareina. Suomi karsitaan tietysti jo nykyisenä kotimarkkinana pois 
karsinnasta. Tietoa ei ollut lisäksi saatavilla 5 valtiosta, eli San Marinosta, 
Luxemburgista, Kosovosta, Andorrasta ja Vatikaanista. Nämä valtiot putoavat 
automaattisesti alkukarsinnan tässä vaiheessa pois. Kyseiset valtiot eivät ole 
lähtökohtaisestikaan kiinnostavia yrityksen näkökulmasta markkina-alueita tutkittavalle 
tuotteelle.  

 

Kuva 18: IMF:n ennuste Euroopan valtioiden bruttokansantuotteesta henkilöä kohden Amerikan 

dollareina(USD) 2013 (International Monetary Fund, 2013). 

Alustavan kartoituksen tässä vaiheessa mukaan markkinapotentiaalin kartoitukseen 
otetaan 35 valtiota, jolloin viimeinen seuraavaan vaiheeseen mukaan otettava valtio on 
Bulgaria. Ensimmäinen alustavassa kartoituksessa pudotettava valtio puolestaan on 
Montenegro. Taulukossa 8 on kuvattu ensimmäisen vaiheen jälkeen mukana olevat 
maat. Alustavasta kartoituksen BKT raja-arvoksi muodostui 7 500 USD/henkeä kohden. 
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Taulukko 8: Alustavan kartoituksen jälkeen mukana olevat maat. 

Etelä-
Eurooppa 

Itä-Eurooppa Länsi-
Eurooppa 

Keski-
Eurooppa 

Pohjois-
Eurooppa 

Bulgaria, Espanja, 
Italia, Kreikka, 
Kroatia, Kypros, 
Malta Portugali, 
Romania, 
Slovenia, Turkki 

Azerbaidžan, 
Kazakstan, Valko-
Venäjä, Venäjä 

Hollanti, Belgia, 
Irlanti, 
Luxemburg, 
Ranska, Iso-
Britannia 

Itävalta, Puola, 
Saksa, Slovakia, 
Sveitsi, Tshekki, 
Unkari 

Islanti, Latvia, 
Liettua, Norja, 
Ruotsi, Tanska, 
Viro 

5.2.2 Markkinapotentiaalin kartoitus 

Markkinapotentiaalin kartoituksessa on tarkoituksena arvioida tulevan uuden 
kohdemarkkinan kokoa sekä potentiaalia. Karsintakriteerinä kirjallisuuden perusteella 
voidaan käyttää esimerkiksi bruttokansantuotetta, tuotannon kasvua, tulotasoa henkilöä 
kohden, maariskejä tai valuutan vakautta. Näistä tekijöistä bruttokansantuote henkeä 
kohden on selvitetty jo alkukarsinnan ensimmäisessä vaiheessa, ja tulotason 
selvittäminen otetaan vertailuun vasta segmenttien tunnistamisessa. Tässä vaiheessa 
alkukarsintaa mahdollisten kohdemaiden joukosta karsitaan maat, joissa on suurin 
maariski liiketoiminnan aloittamiseen.  

Poliittisen sekä taloudellisen riskin selvittäminen kohdemaasta voidaan tehdä usealla eri 
mittarilla. Yksi suurimmista riskiluokituksen antajista on alun perin Ranskan valtion 
vuonna 1946 perustama Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce 
Extérieur, joka paremmin tunnetaan lyhenteellä COFACE. Yhtiö julkaisee säännöllisesti 
päivittyviä riskiluokituksiaan maailman 157 valtiosta, sekä niissä vallitsevista 
liiketoimintaympäristöistä. COFACE valikoitui lähteeksi, koska se kattaa yli 150 
valtiota, sivusto on luotettava, ajantasainen sekä data siellä on ilmaista.  

Poliittisen ja taloudellisen indikaattorin perusteella maasta saadaan lisäksi selville maan 
kokonaisriski keskittyen taloudellisiin sekä rahoituksellisiin mahdollisuuksiin. Tämän 
lisäksi tilastot kertovat liiketoimintaympäristön luonteen sekä yritysten 
maksukäytöksestä kyseisessä maassa. COFACE luokittelee maat 7 riskiryhmään: A1, 
A2, A3, A4, B, C sekä D, joista A1 on paras mahdollinen ja D heikoin. Tarkemmalla 
tarkastelussa A1 ja A4 luottoluokitukset tarkoittavat seuraavaa: 

A1 – luokituksen maissa taloudellinen ja poliittinen tilanne on erittäin hyvä, ja otollinen 
laadukkaalle liiketoiminnalle. Yritysten maksukyvyttömyys tämän luokan maissa on 
hyvin pientä. 

A4 - luokituksen maissa taloudellinen sekä poliittinen toimintaympäristö on suhteellisen 
epävakaa, joka voi vaikuttaa yritysten maksukykyyn. Keskimäärin yritysten maksukyky 
on kuitenkin vielä hyvällä tasolla tämän luokan maissa. 

Näiden kahden luokituksen väliin mahtuu siis vielä A2 sekä A3, jotka ovat kohtuullisen 
vakaita taloudellisia sekä poliittisia ympäristöjä markkinoida uusia tuotteita. 

Tämän tutkimuksen kohdeyrityksellä ei toistaiseksi ole palveluliiketoimintaa muualla 
kuin Suomessa, jonka lisäksi on meneillään pieni pilottikokeilu Venäjällä. Tästä syystä 
on tärkeää, että vertailtaessa yleisiä maakohtaisia muuttujia riski uudessa maassa 
toimimiseen on pieni tai suurimmillaankin keskisuuri. Riskiluokituksesta tarkkaillessa 
voidaan vaatia kohdemaalta vähintään riskiluokitusta A4. Alla olevassa taulukossa 9 on 
listattu kaikki valintakriteerit täyttävät maat riskiluokituksen mukaisesti.  
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Taulukko 9: Euroopan valtioiden riskiluokitukset COFACE:n mukaan (COFACE, 2013). 

Valtioiden riskiluokitukset COFACE:n mukaan 2013 

Maa Riskiluokitus  Maa Riskiluokitus 

Luxemburg A1  Itävalta A2 

Norja A1  Tanska A2 

Ruotsi A1  Saksa A2 

Sveitsi A1  Malta A2 

Maa Riskiluokitus  Maa Riskiluokitus 

Belgia A3  Puola A3 

Tshekki A3  Slovakia A3 

Viro A3  Slovenia A3 

Ranska A3  Iso-Britannia A3 

Hollanti A3    

Maa Riskiluokitus  Maa Riskiluokitus 

Islanti A4  Liettua A4 

Irlanti A4  Turkki A4 

 

Markkinapotentiaalin kartoituksessa karsiutuu siis alustavan kartoituksen jäljellä 
olevasta 35 maasta pois 14 maata, jotka eivät täytä riskiluokittelussa potentiaalisen 
kohdemaan kriteereitä. Seuraavaan vaiheeseen eli myyntipotentiaalin kartoitukseen 
jatkaa karsinnan jälkeen 21 valtiota.  

5.2.3 Myyntipotentiaalin kartoitus 

Myyntipotentiaalin kartoituksessa on mukana korkean potentiaalin kohdemaat. 
Alkukarsinnan tässä vaiheessa on tarkoituksena selvittää kilpailutilannetta markkinoilla, 
sekä tutkia korkean potentiaalin kohdemaan markkina-, kuluttaja- sekä jakelurakennetta. 
Varmin tapa selvittää todellista tilannetta markkinassa on suorittaa 
kilpailutilannetutkimus, jossa selvitetään tarkasti maakohtaiset erot jakelurakenteet eri 
maissa.  

Tällaisten tutkimusten teettäminen on kuitenkin kallista, ja paljon resursseja vaativaa. 
Myyntipotentiaalia voidaan kartoittaa myös sekundääridatan avulla. Kirjallisuudessa 
todettiin, että karsintakriteerinä myyntipotentiaalin kartoituksessa voidaan käyttää 
markkinatutkimuksen sijasta myös markkinarakennetta selventäviä kriteereitä. 
Markkina- sekä kuluttajarakennetta tutkivana mittarina toimii Kansainvälisen 
valuuttarahaston IMF:n World Economy Outlook –ennusteet, jotka ylläpitävät 
ajantasaista tietoa myös maiden väkilukujen kehityksestä.  
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Väkilukua selvittämällä saadaan korkean potentiaalin kohdemaiden joukosta karsittua 
pois pienet maat, joissa toimiessa ei ole mahdollista saavuttaa suurta myyntivolyymiä 
kuluttajamarkkinoilla. Kuvassa 19 on vertailtu kaikkien mukana olevien 21 korkean 
potentiaalin kohdemaan väkilukuja suurimmasta pienimpään.  

 

Kuva 19: Euroopan valtioiden väkiluvun ennuste maittain 2012 (International Monetary Fund, 2013). 

Väkilukuja vertailtaessa huomataan valtioiden väkiluvuissa suuriakin eroja. Korkean 
potentiaalin kohdemaista alle miljoonan asukkaan jää Islanti, Malta sekä Luxemburg. 
Suurimman massan voisi tutkimuksen tämän vaiheen perusteella saavuttaa toimiessa 
Saksassa, Turkissa, Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Puolassa. Myyntipotentiaalin 
kartoituksen perusteella seuraavaan vaiheeseen eli segmenttien tunnistamiseen jatkaa 
korkeimman potentiaalin omaavista kohdemaista 15 kappaletta, jotka on listattu 
taulukossa 10. Karsinnan tässä vaiheessa pudotetaan pois yhteensä 6 valtiota.  

Taulukko 10: Maat jotka jatkavat alkukarsinnan myyntipotentiaalin kartoituksesta segmenttien 

tunnistamiseen 

Etelä-Eurooppa Länsi-Eurooppa Keski-Eurooppa Pohjois-Eurooppa 

Turkki Hollanti, Belgia, 
Irlanti, Ranska, 
Iso-Britannia 

Itävalta, Puola, 
Saksa, Slovakia, 
Sveitsi, Tshekki,  

Norja, Ruotsi, Tanska 
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5.2.4 Segmenttien tunnistaminen  

Alkukarsinnan viimeisessä vaiheessa eli segmenttien kartoittamisessa on mukana vielä 
kaikki korkeimman potentiaalin omaavat kohdemaat. Kirjallisuuden perusteella 
segmenttien tunnistamisvaiheessa voidaan vielä tehdä karsintaa mahdollisten 
kohdemaiden joukosta karsintakriteereiden perusteella. Kriteereinä voidaan käyttää 
esimerkiksi maantieteellisistä, sosioekonomisista, demografisista sekä elämäntyyliin 
liittyvää karsintakriteeriä. Verkkokaupan kannalta olennaisia kriteereitä on esimeriksi 
tietää millainen on mahdollisen kohdemaan tulotaso sekä ostovoima.   

Euroalueelta tarkkaa tilastollista tietoa tuottaa mm. Euroopan komission alainen yksikkö 
Eurostat, joka julkaisee säännöllisesti lukuja euromaiden talouden kehityksestä. 
Sivustolta löytyy myös tarkat palkkatiedot eri maiden osalta, joko vuosi-, kuukausi tai 
tuntiansioiden mukaan. Palkkatietoja alkukarsinnassa mukana olevien kohdemaiden 
osalta on vertailtu kuvassa 20. Kuvaan on otettu mukaan myös vertailuarvona Eurostatin 
keinotekoinen valuutta-yksikkö PPS (Purchasing-Power-Standard), joka kuvaa 
ostovoimapariteeteilla hintatasoltaan erilaisten maiden euroja muunnettuna 
vertailukelpoisiksi arvoiksi kuvaamaan maiden asukkaiden todellista ostovoimaa. 

 

Kuva 20: Korkeimman potentiaalin kohdemaiden keskimääräinen tuntipalkka euroina 2010, sekä 

ostovoimakorjattu tuntipalkka (PPS) (Eurostat, 2013a). 

Korkeimman potentiaalin kohdemaiden asukkaiden tuntipalkkoja vertailtaessa selviää, 
että suurimmat tuntipalkat ovat Norjassa, Tanskassa sekä Sveitsissä. Näissä kaikissa 
maissa keskituntiansio yltää euroksi muutettuna yli 25 euron. PPP- eli 
ostovoimapariteetilla korjattuna suuria eroja näkyy esimeriksi korkean hintatason maista 
kuten Sveitsissä, jossa ostovoimakorjauksen jälkeen eurolla saa ostettua huomattavasti 
vähemmän. Kun taas matalan hintatason maissa, kuten Tshekissä, Puolassa, Slovakiassa 
ja Turkissa tienatulla eurolla saa ostettua kyseisessä maassa huomattavasti enemmän, 
suhteessa tuntipalkkaan. Keinotekoinen valuutta PPS on maita vertailtaessa parempi 
vertailukohta, koska se on suhteutettu maan yleiseen elintasoon. Ostovoimakorjatut 
valuutat ovat myös tasapäisempiä eri valtioiden välillä, sillä esimeriksi vertailun 
kärkimaiden Norjan ja Tanskan valuutta joudutaan kääntämään eri valuuttakurssien 
mukaisesti euroiksi ennen vertailua.  
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Alkukarsinnan tässä vaiheessa korkeimman potentiaalin kohdemaista karsitaan vielä 
pois neljä heikointa valtiota, jotta lopullisen luokittelun tekeminen onnistuisi paremmin. 
Itävallan ja Tshekin välissä on vain pieni palkkaero, kun taas Tshekin ja Itävallan välille 
muodostuu jo selkeä ero. Pois alkukarsinnan viimeisessä vaiheessa putoavat siis 
Tshekki, Puola, Slovakia sekä Turkki. Lopulliseen luokitteluun valitaan segmenttien 
tunnistamisesta Norja, Tanska, Sveitsi, Irlanti, Belgia, Hollanti Saksa, Iso-Britannia, 
Ruotsi, Ranska. sekä Itävalta  

5.3 Lopullinen luokittelu 

Seuraavassa kohdemarkkinavalinnan vaiheessa, eli lopullisessa luokittelussa on 
tarkoitus selvittää mitkä jäljellä olevista 11 valtiosta ovat kannattavimmat 
kohdemarkkinat. Lopullisessa luokittelussa verrataan sekä yritysten kilpailukykyä sekä 
markkinan houkuttelevuutta tarkempien indikaattoreiden perusteella. Näiden 
indikaattoreiden perusteella maat sijoitetaan matriisiin, jonka perusteella maat 
luokitellaan A, B sekä C-ryhmiin.  

5.3.1 Yrityksen kilpailukyvyn indikaattorit 

Kirjallisuudessa todettiin, että yrityksen kilpailukyvyn mittaamiseen indikaattoreista 
sopivimmat verkkokaupalle ovat kieli- ja kulttuurituntemus, aiemmat kansainväliset 
suhteet, sekä mainostamisen kustannukset verkossa. Aiempien kansainvälisten 
suhteiden mittaaminen on haastavaa, koska tietoa on hyvin vähän saatavilla. Tämän 
indikaattorin vertailussa turvaudutaankin roaming-partnereiden määrän, joka kuvaa 
suhdeverkostojen määrää kyseisessä kohdemaassa. Koska kyseisen indikaattorin 
vertaileminen on erittäin haastavaa, mutta kuitenkin tarpeellista verkkokaupassa 
myytävän tuotteen kannalta annetaan aiempien kansainvälisten suhteiden painoarvoksi 
0.2 (20%) kokonaisarvosanasta. Painoarvo voisi olla myös huomattavasti suurempi, 
mikäli kansainvälisistä suhteista olisi saatavissa yksityiskohtaisempaa tietoa. Kielitaito 
sekä kulttuurituntemusta ovat helposti mitattavissa maassa puhuttavan valtakielen 
perusteella. Kielitaito myös vaikuttaa suoraa siihen, kuinka paljon kyseistä tuotetta 
tarvitsee räätälöidä, joten indikaattorin painoarvoksi tulee 0.4 (40%). 

Tässä tutkimuksessa kyseessä on verkon kautta kampanjoitava tuote, joten yrityksen 
kilpailukykyä mitatessa kohdemaassa mainostamisen hinta verkossa saa painoarvon 0.4 
(40%). Mainostamisen hintaa ja tehokkuutta on vertailtu sekä sosiaalisen median 
mainostamisen hinnalla CPC (Cost-Per-Click), sekä Google Adwordsin CTR (Click-
Through-Rate) joka kertoo Googlen sivustolla esitettävän mainoksen klikkaussuhteen 
maittain. Nämä arvot on tutkimuksessa muutettu arvoihin 1-5 paremmuusjärjestyksessä 
siten että sosiaalinen media saa painoarvon 0.2 (20%) sekä Google AdWords saa myös 
painoarvon 0.2 (20%).   

Ensimmäisenä indikaattorina käydään läpi lopullisen luokittelun maiden kielitaito. 
Kielitaitoa vertailtaessa otetaan huomioon maan asukkaiden kielitaito suhteessa 
Euroopassa puhuttuihin valtakieliin. Euroopassa valtakieliksi lasketaan Eurostatin 
mukaan (2012) Englanti, Saksa, Ranska, Italia sekä Espanja. Esimerkiksi mikäli maassa 
valtakielenä käytetään Englantia saa maa tästä indikaattorista suurimmat pisteet, koska 
kyseessä on myös Euroopan puhutuin kieli. Lopullisessa vertailussa mukana olevien 
maiden puhuttuja kieliä on vertailtu sekä pisteytetty taulukossa 11.  
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Taulukko 11: Maiden valtakielet pisteytettynä yleisesti Euroopassa puhuttujen kielten mukaan  (CIA 

World Factbook, 2013). 

Maa 
Iso-

Britannia 
Irlanti Sveitsi Hollanti Saksa Itävalta Belgia Ranska Ruotsi Tanska Norja 

Valta-
kieli 

Englanti Englanti Saksa Saksa Saksa Saksa 
Saksa / 
Ransk

a 
Ranska Ruotsi Tanska Norja 

Arvo 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 

 

Kielitaidon kartoituksessa selviää, että englannin kieltä valtakielenään käyttäviä 
valtioita lopullisessa luokittelussa on mukana kaksi maata, jotka saavat tästä 
indikaattorista täydet 5 pistettä. Toiseksi yleisin Euroopan kielistä on saksan kieli, jota 
puhutaan valtakielenä mukana olevasta maista neljässä valtiossa. Ruotsissa, Tanskassa 
sekä Norjassa valtakielenä puhutaan puolestaan maiden omaa kieltä, jonka vuoksi 
ohjelmisto olisi räätälöitävä jokaiselle maalle erikseen, ja tästä syystä kielitaidon sekä 
kulttuurituntemuksen kohdalla nämä maat saavat tästä indikaattorista vain kaksi pistettä.  

Kansainvälisiä suhteita mitattaessa sekundääridataa on saatavilla todella huonosti. 
Primääridatan saaminen on myös haastavaa, joten tässä tutkimuksessa turvaudutaan 
operaattoreiden välisiin kansainväliseen yhteistyöhön roaming, eli vieraan verkon 
saatavuuden mittarilla. Roaming-partnerit ovat siis teleoperaattoreiden 
verkkovierailukumppaneita, joiden verkkoja operaattoreiden omat asiakkaat voivat 
käyttää ulkomailla vieraillessaan. Elisalla on suomalaisoperaattoreista kattavin roaming- 
eli verkkovierailuverkosto, mikä mahdollistaa niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaille 
sujuvan käytön ympäri maailmaa. Alla olevassa taulukossa 12 on listattu 
verkkovierailukumppaneiden määriä maittain. Partnereiden määrästä on jätetty pois 
partnerit mitkä eivät tarjoa datayhteyttä verkossa vierailtaessa. 

Taulukko 12: Elisan verkkovierailuverkoston kumppaneiden lukumäärä maittain 7.5.2013 (Rivillä 

Määrä on esitetty yhteistyökumppaneiden lukumäärä maittain, (Elisa Oyj, 2013)). 

Maa 
Iso-

Britannia 
Ruotsi Saksa Irlanti Tanska Norja Sveitsi Belgia Ranska Itävalta Hollanti 

Määrä 10 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 

Arvo 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 

 

Kuten yllä oleva taulukko 12 paljastaa Iso-Britanniassa on ylivoimaisesti eniten 
operaattoriyhteistyötä Elisan kanssa. Tästä syystä Iso-Britannia saa täydet 5 pistettä 
kansainvälisistä suhteista. Useammasta maasta löytyy 3-4 kumppaniverkkoa, joten 
nämä maat ansaitsevat vertailussa 2 sekä 3 pistettä. Vähiten kumppaniverkkoja löytyy 
Hollannista, joka saa tämän indikaattorin vertailusta ainoastaan yhden pisteen.  

CPC-lukemalla saadaan selville, paljonko yhden klikkauksen saaminen on mainostajalle 
maksanut. Mitä halvempi hinta mainostamisella on kyseisessä maassa, sitä 
mielenkiintoisempi markkina se on verkkokauppaa suunnittelevalle yritykselle. 
Lopullisen luokittelun maat on luokiteltu taulukkoon 13 CPC-lukemien mukaisesti.  
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Taulukko 13: Facebookin CPC (Cost-Per-Click) dollareina maittain 7.5.2013 (klikkauksen hinta maittain 

esitetty rivillä CPC, ja pisteytetty alimmalla rivillä (Social Baker, 2013)). 

Maa Belgia Ranska Irlanti Itävalta Saksa Hollanti Tanska 
Iso-

Britannia 
Norja Ruotsi Sveitsi 

CPC 0,43 0,52 0,61 0,62 0,63 0,79 0,88 0,92 0,94 0,95 1,19 

Arvo 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 

 

CTR-lukemalla puolestaan mitataan kuinka iso prosentti mainoksen nähneistä on 
klikannut mainosta. CTR-arvo voidaan laskea jakamalla klikkausten määrä mainoksen 
näyttömäärällä. Eli esimeriksi, jos mainosta on näytetty 1000 kertaa ja klikattu 10 kertaa 
saa kyseinen mainos CTR-arvon 1%. Tyypillisesti bannerimainosten klikkaussuhde jää 
reilusti alle 1%. Alla olevassa taulukossa 14, on luokiteltu lopullisen luokittelun maat 
kansallisten CTR-arvojen mukaisesti. Mikäli arvo on suurempi, on kyseissä maassa 
mahdollisuus myös saavuttaa asiakas paremmin. 

Taulukko 14: Euroopan valtioiden Google AdWordsin CTR-arvot vuodelta 2010 (Click-Through-Rate) 

rivillä CTR (Google, 2010). 

Maa Hollanti Belgia Tanska Ranska Sveitsi Saksa Itävalta Norja Irlanti Ruotsi 
Iso-

Britannia 

CTR 0,14% 0,13% 0,12% 0,12% 0,12% 0,11% 0,11% 0,11% 0,10% 0,08% 0,07% 

Arvo 5 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 

 

Vertailusta huomataan, ettei suuria eroja maiden välillä ole. Vertailun parhaan maan 
Hollannin, sekä vertailussa huonoiten sijoittuneen Iso-Britannian klikkaussuhteen ero 
on vain 0,07% prosenttiyksikköä. Vertailussa täytyy ottaa huomioon myös, että 
esimerkiksi Iso-Britanniassa Internetin käyttäjämäärät ja sitä myötä myös mainosten 
näyttömäärät ovat suurempia kuin esimerkiksi Belgiassa. Tästä indikaattorista selviää 
se, että parhaiten bannerimainonta tehoaa Hollannissa, Belgiassa, Tanskassa, Ranskassa 
sekä Sveitsissä. 

Mainostamisen hinnan selvittämisen jälkeen voidaan tehdä yhteenveto, jossa selvitetään 
yrityksen kilpailukykyä jokaisessa kohdemaassa. Taulukossa 15 on listattu jokainen 
maa, sekä maiden keräämät pisteet jokaisen indikaattorin perusteella. Lopuksi 
taulukkoon on listattu kertoimilla laskettu kokonaispistemäärä jokaisesta maasta 
erikseen.  

Taulukko 15: Yrityksen kilpailukyvyn mittaamisen lopputulokset maittain 

Maa 

Kielitaito 
ja 

kulttuuri

tuntemus 

Ker
roin 

Aiemmat 
kansainväli

set suhteet 

Ker
roin 

Sosiaalisen 
median 

mainostami

sen hinta 

Ker
roin 

Mainosten 
klikkaus-

suhde 

Kerro
in 

Loppu-
tulos 

Belgia 3 0.4 2 0.2 5 0.2 4 0.2 3.4 

Hollanti 4 0.4 1 0.2 3 0.2 5 0.2 3.4 
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Irlanti 5 0.4 3 0.2 4 0.2 2 0.2 3.8 

Iso- 
Britannia 

5 0.4 5 0.2 2 0.2 1 0.2 3.6 

Itävalta 4 0.4 2 0.2 4 0.2 2 0.2 3.2 

Norja 2 0.4 2 0.2 1 0.2 2 0.2 1.8 

Ranska 3 0.4 2 0.2 5 0.2 3 0.2 3.2 

Ruotsi 2 0.4 3 0.2 1 0.2 1 0.2 1.8 

Saksa 4 0.4 3 0.2 3 0.2 2 0.2 3.2 

Sveitsi 4 0.4 2 0.2 1 0.2 3 0.2 2.8 

Tanska 2 0.4 3 0.2 2 0.2 3 0.2 2.4 

 

Parhaan kokonaistuloksen yrityksen kilpailukyvyn indikaattoreista saavat Belgia, 
Hollanti, Irlanti sekä Iso-Britannia. Huonoimmat arvosanat puolestaan saa mukana 
olevat pohjoismaat Ruotsi, Norja sekä Tanska. Kilpailukyvyn mittauksen luotettavuus 
on alhaisempi sekundääridatalla, jota on mahdollista saada ilmaiseksi verkosta. Mikäli 
varmuutta oikean kohdemarkkinavalinnan suhteen halutaan lisätä, täytyy yrityksen olla 
valmis panostamaan siihen enemmän aikaa ja rahaa kilpailija-analyysin tekemiseen.  

5.3.2 Markkinan houkuttelevuuden indikaattorit 

Markkinan houkuttelevuudella mitataan jokaisen lopullisessa luokittelussa mukana 
olevan kohdemaan markkinan houkuttelevuutta kohdeyrityksen kannalta. Kirjallisuuden 
mukaan markkinan houkuttelevuutta voidaan mitata esimerkiksi kohdemarkkinan koon, 
markkinan kasvukertoimen, verkko-ostosten arvon sekä tietoliikenneinfrastruktuurin 
mukaan. Tässä tutkimuksessa tutkitaan verkkokaupassa myytävän tuotteen 
mahdollisuuksia kansainvälisessä markkinassa, ja tästä syystä kohdetoimialaksi on 
valittu verkkokauppamarkkinan koko jokaisessa kohdemaassa. 
Verkkokauppamarkkinan koko on merkittävä tekijä markkinavalinnan tulevaisuuden 
ratkaisujen kannalta, ja tästä syystä sille annetaan painoarvoksi 0.3 (30%) 
kokonaisarvosanasta. Markkina kasvukertoimet puolestaan voivat vaihdella vuosittain, 
eikä täysin luotettavaa tietoa ole saatavilla kaikista kohdemaista useamman vuoden 
ajalta keskiarvon mittaamiseksi. Kasvukertoimille houkuttelevuuden indikaattorina 
annetaan painoarvo 0.1 (10%) kokonaisarvosanasta.  

Kolmatta indikaattoria eli verkko-ostosten arvoa voidaan selvittä vertailemalla maiden 
keskiostosten määrää keskenään. Verkko-ostosten arvon painoarvoksi annetaan 0.2 
(20%) kokonaisarvosanasta, koska suuria summia verkossa muutenkin ostavat 
asiakasryhmät ovat myös todennäköisempiä palvelun tilaajia. Myytävän tuotteen 
tekniset vaatimukset osoittavat, että palvelun tilaajalta tulee löytyä myös vähintään 
1mbit laajakaistayhteys kotoaan. Tämä selvitetään jokaisen maan kohdalla tutkimalla 
laajakaistatiheyttä suhteessa väkilukuun. Tietoliikenneinfrastruktuurin painoarvoksi 
annetaan suurin 0.4 (40%), koska kyseessä voisi olla myös raja-arvo jo alkukarsinnassa 
maiden karsimiseksi.  

Sähköisen kaupan markkinan kokonaisarvoja vertailukelpoisessa valuutassa 
ilmoitettuna on vaikea löytää ilmaiseksi netistä. Suurin osa valtioista ilmoittaa 
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verkkokaupan kokonaisarvonsa vain omien valtioiden tai virastoidensa sivustoilla. Tästä 
syystä tietoa on jouduttu hakemaan useasta eri lähteestä. Verkkokaupan markkinan 
koko jokaisesta maasta on esitetty taulukossa 16. 

Taulukko 16: Sähköisen kaupan koko maittain M€ (Miljardia euroa) mitattuna (Belgia, Hollanti, Iso-

Britannia, Ranska, Saksa (About Payments, 2013.), Irlanti (Visa Europe, 2011.), Itävalta (RegioData 

Research, 2011.), Norja, Ruotsi, Tanska (PostNord Logistik, 2012.), Sveitsi (SwissInfo, 2010.)) 

Maa 
Iso-

Britannia 
Ranska Saksa Hollanti Itävalta Sveitsi Ruotsi Irlanti Norja Tanska Belgia 

Koko 
M€ 

82 37,7 22,6 9 7 3,95 3,5 2,96 2,7 2,4 1,41 

Arvo 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 

 

Yllä oleva taulukko osoittaa Iso-Britannian olevan koko Euroopan mittarilla 
ylivoimaisesti suurin markkina-alue sähköisen kaupan arvossa mitattuna. Seuraavassa 
aallossa tulee Ranskan ja Saksa, joiden verkkokaupassa liikkuu myös isot määrät rahaa. 
Pohjoismaat eivät vertailussa pärjää, sillä kaikkien pohjoismaiden yhteenlaskettu 
markkina-arvo yltää vain noin yhdeksään miljardiin euroon. 

Seuraava indikaattori maan houkuttelevuuden vertailussa on verkkokauppamarkkinan 
kasvukertoimet maittain, jotka on esitetty taulukossa 17. Tarkoituksena on selvittää 
mahdollisesti nousevia markkinoita, missä potentiaalisia asiakkaita on mahdollista 
saavuttaa tulevaisuudessa paremmin. Tiedot ovat pääasiassa arvioita, sillä vuodelta 
2012 ei ole vielä saatavissa markkinatietoa kokonaisarvosta. 

Taulukko 17: Lopullisen luokittelun maiden verkkokaupan kasvukertoimet. Kasvukertoimet 

prosentteina esitetty keskimmäisellä rivillä (Belgia, Hollanti, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Ruotsi 

(About Payments, 2013.), Irlanti (Visa Europe, 2011.), Itävalta (Emota, 2012.), Norja (Posten Norge, 

2012.), Tanska (MakesYouLocal, 2011.), Sveitsi (SwissInfo, 2010.)) 

Maa Irlanti Belgia Norja Ranska Ruotsi Saksa Tanska Itävalta 
Iso-

Britannia 
Hollanti Sveitsi 

Kasvu 

% 
+39 +20 +15 +15 +15 +15 +15 +14 +13 +10 +10 

Arvo 5 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

 

Irlannin sähköisen kaupan kasvu on ollut suurinta, ja varsinkin ulkomailta ostaminen on 
maassa lisääntynyt runsaasti. Myös Belgia on viime vuosina piristynyt Benelux-maista 
lisäämään sähköisen kauppansa arvoa. Pohjoismaiden markkinan puolestaan odotetaan 
kasvavan noin 15%, mikä näkyy myös Ruotsin, Tanskan sekä Norjan keskikastin 
sijoituksissa. Pienimmälläkin Hollannin sekä Sveitsin 10% kasvulla saa tästä vertailusta 
kaksi pistettä koska ero keskikastiin on vain viisi prosenttiyksikköä.  

Kolmas indikaattori markkinan houkuttelevuuden mittaamisessa on verkko-ostosten 
arvon mittaaminen. Verkko-ostoksista saadaan vertailukelpoista dataa Euroopan 
komission raportista (European Commission, 2012), jossa vertaillaan Euroopan maiden 
keskivertokulutusta muihin EU-maihin. Raportti on toteutettu kyselytutkimuksena EU-
kansalaisille, ja otanta tutkimuksessa on lähes 15 000 vastaajaa. Verkko-ostosten arvoa 
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lopullisen luokittelun maissa on vertailtu taulukossa 18. Raportista selviää 10 maan 
keskiverto-ostokset muista EU-maista, mutta Sveitsin keskikulutus henkilöä kohden on 
poimittu markkinantutkimuslaitoksen julkaisusta. (Deloitte Consulting, 2012.)  

Taulukko 18: Maiden keskimääräiset verkko-ostokset toisista EU-maista. Keskiarvo maittain esitetty 

keskimmäisellä rivillä (European Comission, 2012.) Sveitsin lukema (Deloitte  Consulting, 2012.) 

Maa Norja Tanska Itävalta Sveitsi 
Iso-

Britannia 
Saksa Hollanti Ruotsi Irlanti Ranska Belgia 

Osto 
ka.  

927€ 922€ 848€ 841€ 835€ 827€ 819€ 776€ 595€ 556€ 551€ 

Arvo 5 5 4 4 4 4 4 3 2 2 2 

 

Vertailun kärkipäässä on pohjoismaat Norja sekä Tanska, jotka ovat siis lopullisen 
luokittelun maista suurimpia verkko-ostajia keskiarvolla mitattuna. Väkimäärältään 
suuret valtiot, kuten Iso-Britannia, Ranska sekä Saksa sijoittuvat keski-arvoja 
vertaillessa puolivälin paikkeille tai sen alapuolelle. Keskiarvo ei kuitenkaan kerro 
kokonaiskulutuksesta, sillä esimerkiksi vertailun toiseksi viimeiseksi jääneessä 
Ranskassa on yhteensä lähes 64 miljoonaa asukasta (kuva 19), joista 57% (36 miljoonaa 
ihmistä) osti vuoden sisällä verkkokaupoista. (Eurostat, 2013b) Esimerkiksi vertailun 
voittaneessa Norjassa asukkaita on noin 5 miljoonaa, (kuva 19) joista vuoden aikana 
verkosta oli tilannut 76% väestöstä,  (Eurostat, 2013b) mikä tekee verkko-ostajien 
kokonaismääräksi yhteensä vain noin 4 miljoonaa. Myös Iso-Britannian pieneen 
keskiostosten arvoon vaikuttaa se, että britit ostavat paljon oman maan kattavista 
verkkokaupoista. 

Neljäs indikaattori markkinan houkuttelevuuden mittaamiseen on laajakaistatiheys, eli 
kuinka monella prosentilla maan väestöstä on käytössä Internet-yhteys. Miniwatts 
Marketing Group julkaisee ajantasaista tietoa Internetin käyttäjämääristä omilla Internet 
World Stats –sivuillaan, jotka perustuvat usean luotettavan markkinantutkimuslaitoksen 
julkaisemaan tietoon. Laajakaistayhteydeksi tilastossa on luokiteltu kaikki vähintään 1 
mbit nopeuteen luokitellut kiinteät laajakaistayhteydet. Lopullisen luokittelun maiden 
laajakaistan käyttömäärät on esitetty taulukossa 19. 

Taulukko 19: Laajakaistatiheys suhteessa asukaslukuun maittain 2012. Laajakaistan käyttäjämäärät 

koko maan väestöstä on esitetty prosentteina keskimmäisellä rivillä (Miniwatts Marketing Group, 

2012). 

Maa Norja Hollanti Ruotsi Tanska 
Iso-

Britannia 
Saksa Sveitsi Belgia Itävalta Ranska Irlanti 

Käyttäjä-
määrät 

koko 

väestöstä 
%   

96,9 92,9 92,7 90,0 83,6 83,0 82,1 81,3 79,8 79,6 76,8 

Arvo 5 5 5 4 3 3 3 3 2 2 1 

 

Euroopan keskiarvo laajakaistatiheydessä mitattuna on noin 63.2% (Miniwatts 
Marketing group, 2012). Lopullisessa luokittelussa mukana olevat maat yltävät kaikki 
tämän Euroopan keskiarvon yläpuolelle. Parhaat yli 90% lukemat löytyvät Norjasta, 
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Hollannista, Ruotsista sekä Tanskasta. Huonoimmankin pistemäärän neljännestä 
indikaattorista saavan Irlannin laajakaistapeitto kattaa yli 75% koko maan väestöstä. 
Laajakaistatiheyden vertailun jälkeen voidaan tehdä yhteenveto markkinan 
houkuttelevuuden indikaattoreilla. Yhteenveto kaikista markkinan houkuttelevuuden 
indikaattoreista on esitetty taulukossa 20.  

Taulukko 20: Markkinan houkuttelevuuden vertailun lopputulokset  

Maa 
Markkin
an koko 

Ker
roin 

Kasvu-
kertoimet 

Kerr
oin 

Verkko-
ostosten 

arvo 

Ker
roin 

Tietoliikenne-
infrastruktuu

ri 

Ker
roin 

Loppu-
tulos 

Belgia 1 0.3 4 0.1 2 0.2 3 0.4 2.3 

Hollanti 3 0.3 2 0.1 4 0.2 5 0.4 3.9 

Irlanti 2 0.3 5 0.1 2 0.2 1 0.4 1.9 

Iso- 
Britannia 

5 0.3 3 0.1 4 0.2 3 0.4 3.8 

Itävalta 3 0.3 3 0.1 4 0.2 2 0.4 2.8 

Norja 2 0.3 3 0.1 5 0.2 5 0.4 3.9 

Ranska 4 0.3 3 0.1 2 0.2 2 0.4 2.7 

Ruotsi 2 0.3 3 0.1 3 0.2 5 0.4 3.5 

Saksa 4 0.3 3 0.1 4 0.2 3 0.4 3.5 

Sveitsi 2 0.3 2 0.1 4 0.2 3 0.4 2.8 

Tanska 1 0.3 3 0.1 5 0.2 4 0.4 3.2 

 

Parhaat kokonaispisteet markkinan houkuttelevuuden dimensiosta saa Norja sekä 
Hollanti. Myös Iso-Britannia, Saksa ja Ruotsi yltävät hyvään kokonaispistemäärään. 
Heikoimmat pisteet puolestaan saa Irlanti sekä Belgia, jotka yrityksen kilpailukykyä 
vertaillessa saivat lopullisen luokittelun maista parhaimpia pisteitä.  

5.4 Yhteenveto 

Markkinan houkuttelevuuden vertailussa, sekä kilpailukyvyn vertailussa esiin nousi 
mielenkiintoisia tilastoja. Esimerkiksi Norja sai asetetuilla mittareilla kilpailukyvyn 
vertailussa vain kokonaistuloksen 1.4 pistettä, kun taas toisen dimension mukaan Norja 
olisi varsin houkutteleva markkina-alue 3.9 kokonaispisteellään. Lähes samanlaisia 
tuloksia saatiin myös muista lopullisen luokittelun pohjoismaista eli Ruotsista ja 
Norjasta. Suurin osa valtioista sijoittui keskikastiin, eli sai molemmista dimensioista 
kohtuulliset pisteet. Alkukarsinnasta jatkoon selvinneet lopullisen luokittelun maat on 
lisätty Hollensenin matriisiin, joka on esitetty kuvassa 21. 
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Kuva 21: Hollensenin (2010) yrityksen kilpailukyvyn (taulukko 15), sekä markkinan houkuttelevuuden 

(taulukko 20) matriisi täydennettynä lopullisen luokittelun valtioilla. 

Kaksi valtiota erottuu selkeästi tutkimuksen perusteella muista valtioista. Nämä valtiot 
ovat Hollanti sekä Iso-Britannia, jotka päätyvät molemmat A-luokan maihin. Myös 
Saksa on hyvin lähellä A-luokan ryhmää, joten tutkimuksen perusteella myös Saksaa 
tulee harkita vakavasti mahdollisena kohdemaana. Suurin osa valtioista asettuu 
keskimmäiseen B-ryhmän maihin, eli toissijaisen markkinavalinnan maihin. C-ryhmään 
ei puolestaan päädy yhtään vertailun maata, sillä näihin maihin sijoittaminen tulee 
harkita tarkasti. Riskit C-ryhmän maissa ovat yleensä suurempia kuin B-ryhmän maissa. 
Hieman yllättäen myös yksi Euroopan suurimmista valtioista Ranska, jäi reilusti B-
maiden ryhmään.  
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6. Pohdinta, yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdemarkkinavalinnan malli kansainvälisille 
markkinoille, joka vastaisi paremmin tutkimuksen kohdeyrityksen tarvetta uuden 
palvelun kansainvälistymiselle. Palvelun verkkokaupalle kehitetty 
kohdemarkkinavalinnan malli on esitetty alaluvussa 4.4. Tutkimuksen mukaan 
sopivimpia A-luokan kohdemaita sekundääridatan perusteella tehdyn selvityksen 
perusteella ovat Hollannin, Iso-Britannian sekä Saksan markkinat. Muut lopulliseen 
luokitteluun selvinneet kahdeksan Euroopan valtiota sijoittuivat Hollensenin matriisissa 
B-luokan maihin, joihin sijoittaminen vaatii vielä markkinasta tarkemman selvityksen 
ennen investointipäätöksen tekemistä. Suoraa C-luokan maihin ei päätynyt lopullisen 
luokittelun maista yksikään, joten voidaan todeta alkukarsinnan olleen riittävän tehokas 
epäsopivien kandidaattien karsimiseksi.  

Alkukarsinnan ensimmäisessä vaiheessa maiden karsintakriteerinä käytettiin 
bruttokansantuotetta henkilöä kohden. Tässä vertailussa kärkipaikan otti pikkuvaltio 
Luxemburg, jonka perässä olivat pohjoismaat Norja, Ruotsi ja Tanska. Viimeisen 
paikan seuraavaan alkukarsinnan vaiheeseen 35 valtiosta otti Bulgaria. Alustavassa 
kartoituksessa koko maajoukosta karsittiin pois yhteensä 15 valtiota. Seuraavassa 
vaiheessa, eli markkinapotentiaalin kartoituksessa valtioita karsittiin maiden 
riskiluokituksien mukaan. Karsintakriteerinä käytettiin yleistä hyvää maksukykyä 
maassa, eli A1- A4 luottoluokituksen omaavia valtioita. Tässä vaiheessa alkukarsintaa 
21 maata täytti alkukarsinnan kriteerit jotka jatkoivat seuraavaan vaiheeseen. 
Maajoukosta karsiutui pois 14 valtiota, joiden joukossa suuret Euroopan valtiot kuten 
Espanja, Italia sekä Venäjä.   

Tutkimuksen alkukarsinnan kolmannen vaiheen karsintakriteerinä käytettiin valtioiden 
väkiluvun ennusteita maan myyntipotentiaalin kartoittamiseen. Kriteerin tarkoituksena 
oli kuvata mahdollisen markkinan kokoa, sekä potentiaalia. Alkukarsinnan tässä 
vaiheessa maajoukosta karsiutui 6 valtioita, joiden asukasluku jäi alle 4,5 miljoonan 
asukkaan. Viimeisenä mukaan tästä karsintavaiheesta selvisi Irlanti 4,6 miljoonalla 
kansalaisella. Viimeisessä alkukarsinnan vaiheessa, mukana oli vielä 15 valtiota. 
Karsintakriteerinä käytettiin valtioiden asukkaiden ostovoimaa. Vertailudatana 
käytettiin kohdemaiden vakituisten työntekijöiden keskituntipalkkaa, joista 11 valtiota 
erottui selkeästi 15 maan joukosta. Tästä syystä viimeisessä alkukarsinnan vaiheessa 
karsittiin vielä pois neljä valtiota, ja loput 11 maata otettiin tarkempaan vertailuun. 

Lopullisessa luokittelussa tässä tutkimuksessa korostettiin yrityksen kilpailukyvyn 
mittauksessa isolla 40% painokertoimella maiden kielitaitoa, koska kyseessä on tärkeä 
tekijä tuotteen räätälöintitarvetta arvioitaessa. Tuotteen omaksuminen helpottuu myös, 
mikäli myytävä palvelu löytyy asiakkaan omalla kotikielellä. Muille kolmelle 
kilpailukyvyn indikaattoreille annettiin painoarvo 20%, koska sekundääridata näiden 
indikaattoreiden osalla saattaa muuttua nopeallakin aikavälillä. Kilpailukyvyn 
mittauksessa parhaat kokonaispisteet sai Irlanti, Iso-Britannia, Belgia sekä Hollanti.  

Toisessa lopullisen luokittelun dimensiossa eli markkinan houkuttelevuuden vertailussa 
puolestaan suurin painoarvo 40% on valtioiden laajakaistatiheydelle. Laajakaistan 
levinneisyys indikaattorina on myös yksi tuotteen teknisistä vaatimuksista. Mitä 
suurempi käyttäjämäärä valtiossa on, sitä enemmän maassa on myös potentiaalisia 
asiakkaita koko väestöstä. Verkkokauppamarkkinan kokonaisarvolle annettiin 
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painoarvo 30%, koska tästä indikaattorista selviää kuinka paljon rahaa kyseisessä 
markkinassa liikkuu, ja kuinka orientoituneita ihmiset ovat ostamaan verkosta. Verkko-
ostosten keskiarvolle annettiin puolestaan 20% painoarvo kokonaisarvosanasta, koska 
käytetty data perustuu vajaan 15 000 hengen kyselytutkimukseen tarkemman 
maakohtaisen sekundääridatan puuttuessa. Houkuttelevuuden dimensiossa parhaat 
kokonaispisteet saivat Norja, Hollanti sekä Iso-Britannia. Parhaat kokonaispisteet 
molemmista dimensioista saavat yhteenlaskettuna Iso-Britannia (7.4p/10p), Hollanti 
(7.3p/10p) sekä Saksa (6.7p/10p).  

Tutkimuksessa käytettiin kaikissa vertailussa maiden keskiarvoja, kuten esimerkiksi 
vertailtaessa bruttokansantuotetta, tulotasoa tai verkko-ostosten määrää. Tällä tavoin 
maat saatiin samalle viivalle vertailussa, jolloin väkiluvultaan suuremmat valtiot eivät 
saa kohtuutonta etua esimerkiksi verkko-ostosten määrää verratessa. Samoin voidaan 
ajatella laajakaistatiheyden vertailussa, (taulukko 19) jossa vertailun voitti Norja. 
Norjassa esimerkiksi 96,9% laajakaistatiheys koko väestöstä vastaa Norjan kokoisessa 
valtiossa noin 4,5 miljoonaa ihmistä. Kun taas esimerkiksi Saksassa 83% 
laajakaistapeitto koko väestöstä tarkoittaa väkilukuna 67,5 miljoonaa ihmistä. 

Kokonaisuutena kehitetty malli yrityksen kohdemarkkinan valintaan on monipuolinen ja 
toimiva tulosten perusteella. Alkukarsinta toimii tehokkaasti, vaikkakin esimerkiksi 
alkukarsinnan markkinapotentiaalin kartoituksessa putosi ehkä jopa potentiaalisia 
kohdemaita kuten Espanja, Italia sekä Venäjä. Muut alkukarsinnan vaiheissa pudonneet 
maat olivat muutenkin epätodennäköisiä kohdemaita kohdeyrityksen näkökulmasta. 
Lopullisen luokittelun indikaattorit toimivat myös hyvin, sillä eroja maiden välille 
saatiin. Internetistä saatavilla olevan sekundääridatan vähyys tietyistä indikaattoreista 
vaikeutti tutkimuksen tekemistä. Data olisi myös voinut olla tarkempaa, mikäli käytössä 
olisi ollut esimerkiksi primääridataa yrityksen aiemmista liiketoimintasuhteista 
Euroopassa. Tarkempi data olisi mahdollistanut myös uusien indikaattoreiden mukaan 
ottamisen vertailuun, kuten taloudelliset resurssit joita markkinaan voidaan panostaa 
sekä demografiset tekijät kuten tarkempi kohderyhmä.  

Tämän tutkimuksen lopullisen luokittelun indikaattoreissa itse tuotetta ei otettu teknisiä 
vaatimuksia lukuun ottamatta juurikaan huomioon, sillä markkinaa tarkasteltiin lähinnä 
yleisten maakohtaisten muuttujien tasolla jokaisesta kohdemaasta. Itse kameravalvonta 
palveluna on vielä kohtuullisen uusi liiketoiminnan muoto, josta toistaiseksi tarkempaa 
maakohtaista tilastollista dataa on vaikea löytää. Mahdollisesti markkinan kasvaessa 
myös tarkempaa maakohtaista dataa tulee paremmin saatavilla, jolloin tutkimus voidaan 
suorittaa uudelleen tarkempien tuotekohtaisten indikaattoreiden kanssa. Mikäli 
tutkimuksesta halutaan vielä tarkempi markkinakartoitus yrityksen yksittäiselle 
tuotteelle, tulisi tarkempien tuotekohtaisten muuttujien määritteleminen tehdä ennen 
tutkimuksen aloittamista, tai toteuttaa laajempi markkinakartoitus.  

6.1 Yhteenveto tutkimusmallista 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdemarkkinavalinnan malli, joka sopisi 
kansainvälistymistä suunnittelevalle suomalaiselle teleoperaattorille. Kohdeyrityksen 
tarkoituksena oli laajentaa toimintaansa palveluliiketoiminnan kautta 
ulkomaanmarkkinoille. Erilaisia valintamalleja kirjallisuudesta löydettiin useita, mutta 
yksikään ei täysin vastannut tämän tutkimuksen tarkoitusta. Tässä tutkimuksessa 
kehitetty uusi kohdemarkkinavalinnan malli perustuu aiempaan teoreettiseen 
tutkimukseen, ja siinä on yhdistelty paljon vanhojen teoreettisien mallien hyviä puolia.  

Päätutkimusongelma oli ”mitä asioita suomalaisen teleoperaattorin tulisi ottaa 
huomioon kohdemarkkinaa valitessaan kansainvälistä kasvua hakiessaan?”. 
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Osaongelmat olivat ” Mitkä ovat myytävän tuotteen vaatimukset kohdemaasta?” sekä 
”Mitkä tekijät tulee huomioida vertailtaessa maiden houkuttelevuutta keskenään?”. 
Teleoperaattorin kansainvälistymiselle verkkokaupan kautta sopivin teoreettinen 
kohdemarkkinavalinnan malli esiteltiin alaluvussa 4.4. Tärkeintä systemaattisesti 
etenevässä maavalinnassa on numeraalisten arvojen antaminen eri kriteereille. 
Muuttujien numeraaliset arvot toimivat paremmin, kuin esimerkiksi jatkuva karsinta 
kyllä/ei -periaatteella.  Numeroarvot helpottavat eri muuttujien arviointia, sekä luomaan 
eroja eri maiden välille. Kirjallisuuden perusteella todettiin, että alkukarsinnan 
toteuttaminen on lähes välttämätöntä missä mallissa tahansa. 

Kehitettyä mallia voidaan käyttää muissakin kuin verkkokaupan kautta 
kansainvälistyessä, mutta tällöin kriteerit tulee valita enemmän myytävää palvelua 
paremmin kuvaavaksi. Tässä työssä käytetyt muuttujat olivat osittain 
pöytälaatikkotutkimuksen rajoituksista johtuvia, eli mitä tietoa verkon kautta on 
mahdollista ilmaiseksi saada. Toinen syy kyseisten muuttujien valinnalle löydettiin 
yrityksen sisäisten tekijöiden kartoituksesta. Tässä työssä esitetty 
kohdemarkkinavalinnan malli palvelun verkkokaupalle on kehitetty 
pöytälaatikkotutkimuksena, mikä ei takaa täysin luotettavia tuloksia. Matriisissa 
kuvassa 21 esitetyt arvot pohjautuvat sekä markkinan houkuttelevuuden että yrityksen 
kilpailukyvyn arvioinnin osalta pääosin verkosta löytyvään dataan. Seuraava vaihe 
tutkimuksessa olisi tulosten perusteella siirtyä primääridatan keräämiseen, kuten Rootin 
mallissa kuvion 7 mukaisesti on esitetty.  

6.2 Toimenpide-ehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 

Kuten alaluvusta 5.4 selvisi, suositeltavat maat yrityksen kansainvälistymiseen ovat 
tämän tutkimuksen perusteella Iso-Britannia, Hollanti sekä Ranska. Ennen 
kohdemarkkinavalinnan lopullista tekemistä kohdeyrityksen tulisi tehdä 
perusteellisempi kilpailija-analyysi perustuen pääasiassa primääridataan tutkimuksen A-
luokan maista. Lisäksi taulukossa 4 esitetyt yrityksen kilpailukyvyn sekä markkinan 
houkuttelevuuden muuttujat olisi hyvä selvittää primääridatan turvin tarkempien arvojen 
saamiseksi.  

Kaikkein eniten kilpailukykyä ulkomailla lisäisi mahdolliset yhteistyökumppanit, joiden 
kautta palvelua olisi mahdollista myydä sekä markkinoida. Mahdollisen kumppanin 
kautta toimiminen mahdollistaisi myös paremmat jakelukanavat potentiaalisessa 
kohdemaassa.  Kumppani voisi olla esimerkiksi toinen teleoperaattori, jolla olisi jo 
valmiiksi kerättyä primääridataa kyseisen maan markkinasta ja mahdollisesti 
markkinatutkimuksen kautta saatua lisäinfoa kohdemaan ostokäyttäytymisestä. 

Jatkotutkimusaiheena voisi olla esimerkiksi vastaavan tutkimuksen toteuttaminen 
primääridataa käyttäen. Myös parempien karsintakriteerien perusteellisempi 
läpikäyminen vaatisi vielä jatkotutkimusta mallin luotettavuuden parantamiseksi. 
Karsintakriteereiden käyttäminen toisessa järjestyksessä voisi myös johtaa täysin 
erilaiseen lopputulokseen, mikäli maita putoaisi eri järjestyksessä alkukarsinnasta pois.  
Mielenkiintoista olisi lisäksi selvittää esimerkiksi, lisääkö useamman indikaattorin 
mukaan ottaminen mallin luotettavuutta. Maavalintamalleja on kirjallisuudessa kehitetty 
runsaasti, joita tässä tutkimuksessa käytiin läpi vain pieni osa. Jatkotutkimuksen 
kannalta mielenkiintoista olisikin selvittää esimerkiksi toisilla maavalintamalleilla, 
mitkä olisivat silloin potentiaaliset kohdemaat, ja verrata tuloksia tämän tutkimuksen 
löydöksiin. 
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