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Tiivistelmä 

Vaikka ohjelmistoyritysten kansainvälistyminen on valmistavaa teollisuutta helpompaa, 
pienien yritysten resurssit siihen ovat suuria heikommat. Kasvukeskusten ulkopuolella 
sijaitsevien yritysten menestys on yhteiskunnalle tärkeää aluepoliittiselta kannalta 
katsottuna ja lisäksi monien lähteiden, kuten OECD:n, mukaan PK-sektorin osuus 
viennistä teollisuusmaissa on merkittävä joten PK-yrityksien kansainvälistyminen on 
kansallisestikin merkittävää. Useimmissa maissa ohjelmistoteollisuus koostuu 
pääasiassa PK-yrityksistä. Erityisesti ohjelmistoteollisuus on luonteeltaan globaalia. 
Maantieteellinen sijainti ei takaa markkina-asemaa eikä tekninen ylivertaisuus suojaa 
kasvavalta kansainväliseltä kilpailulta. Näistä syistä pienten ja keskisuurten 
ohjelmistoteollisuusyritysten kansainvälistymisen tutkimus on kiinnostava aihe. Lisäksi 
teollisuusmaiden kasvun ollessa lähes pysähdyksissä, kehittyvät markkinat kasvavat, 
joten kansainvälistyminen niille vaikuttaa kiinnostavalta. 
 
Aiemman tutkimuksen mukaan tiedon hankinta ja hallinta on yksi hyödyllisimmistä 
aktiviteeteista kansainvälistymisen yhteydessä. Luotettavaa tietoa saadaan verkostojen 
kautta. Siksi kansainvälistyvän yrityksen pitäisi verkostoitua aktiivisesti 
potentiaalisimmalle markkinalle kansainvälistyäkseen nopeasti ja maksimoidakseen sen 
hyödyt. Verkostot kehittyvät luonnollisimmin vastavuoroisuuden periaatteen kautta. 
Tiedon suojaaminen on tärkeää ja sen suhteen on huomioitava PK-yrityksen 
erityistarpeet, kuten resurssien puute. Kulttuurierot jätetään usein huomiotta, vaikka ne 
vaikuttavat merkittävästi kansainväliseen liiketoimintaan. Kansainvälistymisen 
yhteydessä tapahtuvassa organisoinnissa on otettava huomioon kulttuurin vaikutukset ja 
se, että kansainväliset markkinat erityisesti kehittyvillä markkinoilla ovat yrityksen 
kannalta epävakaita ja tuntemattomia. Onneksi pienen yrityksen organisaatiorakenne on 
luontaisesti nopealiikkeinen ja sopii epävakaisiin olosuhteisiin. Kulttuuri on 
huomioitava markkinoinnissa ja brändin kehityksessä. Jos yritys aikoo kehittyvälle 
markkina-alueelle, sen pitäisi kehittää tuotettaan sen markkinan erikoistarpeisiin. 
 
Tutkimuksessa selvitetään miten kasvukeskuksen ulkopuolinen ohjelmistoyritys 
kansainvälistyy. Tutkimus toteutettiin laadullisena. Valittu tutkimusstrategia oli lähinnä 
narratiivista strategiaa. Päättäviä henkilöitä haastateltiin avoimessa haastattelussa jonka 
teemana oli kansainvälistymiseen vaikuttavat seikat. Haastattelun suunnittelussa 
pyrittiin käyttämään dramaturgisia keinoja, jotta vältettäisiin tunnistettu tiedon 
konstruoimisen riski haastattelun aikana.  

Tässä tutkimuksessa mukana olleet pienet kasvukeskusten ulkopuolella olevat 
ohjelmistoalan yritykset kansainvälistyvät hitaasti, tavallisimmin keräämällä ensin 
resursseja ja kokemuksia kotimarkkinalla siirtyen sen jälkeen lähimarkkinoille. 
Yritykset eivät pääsääntöisesti usko, että kehittyvillä markkinoilla on heille kannattavia 
liiketoimintamahdollisuuksia. Yritykset kansainvälistyvät verkostovetoisesti, eivätkä 
näytä aktiivisesti kasvattavan verkostojaan. Yritykset eivät aktiivisesti yritä arvioida 
suurinta kohdemarkkina-aluettaan globaalisti. Suurin este yritysten aktiivisessa 
kansainvälistymisessä on resurssien puute ja siihen liitoksissa oleva mahdollisuuksia 
hakevan käyttäytymisen vähäisyys. Yritykset eivät pääsääntöisesti tunnistaneet 
kulttuuria merkittäväksi tekijäksi kansainvälistymisessä. Kulttuuri kuitenkin vaikuttaa 
kansainvälisiin liiketoimintaoperaatioihin ja se on otettava huomioon onnistumisen 
varmistamiseksi.  
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1. Johdanto 

On kiinnostavaa tietää miten ohjelmistoalan PK-yritys kansainvälistyy, koska sen 
resurssit ovat suuriin yrityksiin verrattuna niin paljon pienemmät. Ohjelmistoalan 
yritysten kansainvälistyminen voi olla perinteistä valmistavaa teollisuutta helpompaa 
koska tuote tai palvelu on immateriaalinen eli näin logistiikka ja valmistus eivät näyttele 
merkittävää osaa liiketoiminnassa. Lisäksi kasvukeskusten ulkopuolisen 
yritystoiminnan merkitys on aluepoliittisesti suuri: mikäli kasvukeskusten 
ulkopuolelle saadaan lisää kasvavia yrityksiä ja siten myös työpaikkoja ja verotuloja, 
nuo kasvukeskusten ulkopuoliset alueet pysyvät elinkelpoisina. Sen takia on hyödyllistä 
tutkia erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevien ohjelmistoalan PK-yritysten 
tilannetta. Kehittyneiden talouksien taloudellinen tilanne tätä kirjoitettaessa, erityisesti 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, on hyvin haastava ja siten niitä kotimarkkinoina 
pitävien PK-yritysten tilanne on myös haastava. Jo ennen nykytilannetta kehittyneiden 
markkinoiden tilanne on ollut sananmukaisesti kehittynyt, eli kilpailu on kovaa eikä 
tilaa markkinoilla aina ole. Siksi tuntuisi houkuttelevalta etsiä mahdollisuuksia 
kasvavilta ja kehittyviltä markkina-alueilta, myös PK-yritysten tapauksessa. Kehittyvillä 
markkinoilla pelkkä yleinen markkinoiden kasvu luo tilaa yrityksille, joten 
kehittyneiden kotimarkkinoiden puristuksessa toimivalle PK-yritykselle siirtyminen 
kehittyville markkinoille voi olla sen pelastus. Se voi myös olla yrityksen loppu, 
epäonnistuessaan.  

Edellä mainituista syistä tässä tutkielmassa käydään läpi ohjelmistoteollisuuden PK-
yritysten, eli pienten ja keskisuurten yritysten, ja niiden kansainvälistymisen tärkeyttä 
kansallisesta ja alueellisesta näkökulmasta. Pieneksi tai keskisuureksi yrityksen voi 
katsoa, kun sillä on vähemmän kuin 250 työntekijää (Powell & Ennis, 2007). Yritystä 
pidetään mikroyrityksenä jos sillä on alle 9 työntekijää. Yritys on pieni jos siinä 
työskentelee alle 49 työntekijää ja jos sen liikevaihto on alle 7 miljoonaa euroa (Powell 
& Ennis, 2007). Yritys on keskisuuri jos sillä on vähemmän kuin 250 työntekijää ja sen 
liikevaihto on alle 40 miljoonaa euroa (Powell & Ennis, 2007). Mainituilla mittareilla 
tarkasteltuna tässä tutkimuksessa käsitellyt tapausyritykset ovat kaikki laskettavissa 
pieniksi yrityksiksi. 

Mielenkiinnon kohteena tässä tutkimuksessa on globaalin markkinatilanteen ja 
erityisesti kasvavien markkinoiden merkitys kehittyneillä länsimaisilla markkinoilla 
toimiville ohjelmistoalan PK-yrityksille. Käsittelen myös ulkomaille ulkoistamisen 
merkitystä kansainvälistymisen osana ja muiden kansainvälistymismuotojen edistäjänä. 
Tarkastelen kehittyville markkinoille suunnatun innovoinnin haasteellisuutta 
kehittyneiden markkinoiden PK-yritysten näkökulmasta ja yleisesti. Erityisen 
mielenkiinnon kohteena on suomalaisten ohjelmistoalan PK-yritysten 
kansainvälistyminen kehittyviin talouksiin. Kehittyvien talouksien mahdollisuudet ja 
haasteet ovat erilaisia verrattuna kehittyneisiin markkinoihin, nimenomaan mainitun 
kehittymättömyyden ja niiden nopean kasvun takia. Joissakin tapauksissa myös 
kehittyvän talousalueen väestömäärä on suuri.  

Monien lähteiden, kuten OECD:n mukaan PK-sektorin osuus viennistä teollisuusmaissa 
on erittäin merkittävä (Knight, 2001). Useimmissa maissa ohjelmistoteollisuus koostuu 
pääasiassa PK-yrityksistä (Pino, Garcia, & Piattini, 2008). Erityisesti 
ohjelmistoteollisuus on luonteeltaan globaalia ja siitä johtuen alan PK-yrityksille on 
mahdollista saavuttaa markkinajohtajuus jollakin globaalilla markkinasegmentillä 
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(Ojala & Tyrväinen, 2007). Maantieteellinen sijainti omien asiakkaiden lähellä 
kotimaassa ei takaa markkina-asemaa (Bonk, 1996). Myöskään tekninen ylivertaisuus ei 
suojaa kasvavalta kansainväliseltä kilpailulta ja maailman integroituminen lähes kaikilla 
ajateltavissa olevilla tasoilla vaikuttaa myös ohjelmistoteollisuuteen (Bonk, 1996). PK-
yrityksillä on lisäksi haasteena vähäiset resurssit (Jonsson & Lindbergh, 2010; Mets ja 
muut, 2010; Perks, 2009). Tämä pakottaa ne suunnittelemaan operaationsa tarkasti, 
käyttämään verkostoja ja hankkimaan markkinatietoa aktiivisesti (Jonsson & Lindbergh, 
2010; Ojala & Tyrväinen, 2007).  
 
Pienten kotimarkkinoiden Suomessa, pitkän aikavälin kasvun turvaamiseksi, on 
harjoitettava kansainvälistä liiketoimintaa (Ojala & Tyrväinen, 2009). 
Kansainvälistyminen on liiketoimintaoperaatioita oman maan rajojen yli. Selkeimmin 
ymmärrettävät kansainväliset liiketoimintaoperaatiot ovat vienti ja tuonti, mutta 
muitakin tapoja on (Welch, Benito, & Petersen, 2007.) Vähäiset resurssit rajoittavat PK-
yritysten kansainvälistymistä, mutta erilaiset Internet-pohjaiset ratkaisut markkinointiin, 
palveluntarjoamiseen ja alihankintaan saattavat alentaa kansainvälistymisen kuluja ja 
tehdä sen mahdolliseksi pienille yrityksille (Arenius, Sasi, & Gabrielsson, 2005; 
Chroust, 2007; Ho, 2003; Radkevitch, Heck, & Koppius, 2006.) 

Kansainvälinen alihankinta on mahdollisuus pienillekin yrityksille. PK-yritysten 
toimintojen ulkomaille ulkoistamisella ja niiden kansainvälisen myynnin kasvulla on 
havaittu positiivinen korrelaatio (Gregorio ja muut, 2009). Lisähoukuttimena on lupaus 
75 %:n säästöistä palkkamenoissa ja pääsy globaaliin resurssivarastoon, josta löytyy 
ammattilaisia asiantuntijatehtäviin. Ulkoistus tuo yrityksille joustavuutta, sillä sen 
avulla resursseja voidaan hyödyntää tarpeen mukaan ja lisäksi rajojen yli tapahtuva 
alihankinta kerryttää yritykselle kokemusta globaaleista markkinoista. Tämän kaiken 
tekee erityisesti ohjelmistoalan yrityksille mahdolliseksi nykyaikainen 
viestintäteknologia, joka näyttää tehneen ohjelmistotyöstä globaalisti hankittavissa 
olevan hyödykkeen (Gupta & Seshasai, 2007; Hanna & Daim, 2009.) 

Globaaleihin työmarkkinoihin liittyy tietenkin riskejä. On arvioitu että 60 % ulkomaille 
ulkoistavista yrityksistä ei saavuta säästötavoitteitaan. Jotkut yritykset ovat raportoineet 
ulkomaille ulkoistamisen kulut oman tuotannon kuluja suuremmiksi ja globaali 
ohjelmistotuotantoprojekti on osoittautunut vaikeaksi organisoida. Epäonnistumisen 
syitä pohdittaessa luottamuksen merkitys on tunnistettu nimenomaan ulkomaille 
ulkoistettaessa tärkeäksi. Myös kontrolli koetaan tärkeäksi, mutta siitä on ristiriitaisia 
kantoja. Ajallisen, maantieteellisen, kulttuurillisen ja kielellisen etäisyyden on todettu 
vaikuttavan hajautetun ohjelmistotyön onnistumiseen. Tehtävien luonnetta on harkittava 
tarkasti ennen niiden mahdollista ulkoistamista ulkomaille. On sen luonteisia tehtäviä, 
joiden ulkoistaminen ei käytännössä kannata aiheutuvien riskien takia. 
Alihankintasuhteen hallinta ja ulkoistusoperaation johto on myös todettu haasteellisiksi 
(Casey, 2009; Khan, Niazi, & Ahmad, 2009; Kshetri, 2007; Mosco, 2006.) 

Kehittyneiden markkinoiden kasvu on pitkään ollut hidasta, kun taas kasvavat 
markkinat nimensä mukaisesti ovat globaalin talouden veturi. Yritykset kehittyvilläkin 
markkinoilla keskittyvät enenevässä määrin kasvaviin markkinoihin. Kehittyvien 
markkinoiden vaikeuksissa oleville yrityksille ne voivat tässä tilanteessa olla sekä 
strateginen markkinavalinta että mahdollisuus tuotantokustannuksien alentamiseen 
(Enderwick, 2009; Inkpen & Ramaswamy, 2007; Pillania, 2011; Xie & Boggs, 2006.) 
Kasvavilla markkinoilla liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät. Vaikka kilpailu onkin 
kovaa, on mahdollista löytää oma markkinasegmentti. Edullisten tuotantokustannusten 
ja uusien markkinoiden lisäksi kehittyvillä markkinoilla on mahdollisuuksia uusien 
liiketoimintastrategioiden kokeiluun ja oppimiseen. Yritysten välisen kaupan 
mahdollisuuksien lisäksi kuluttajamarkkinoillakin on enemmän mahdollisuuksia 
(Enderwick, 2009; Pillania, 2011.) Nopea kaupungistuminen, talouskasvu, kaupan 
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vapautuminen sekä teknologinen kehitys ovat tehneet liiketoiminnan aloittamisen 
kasvavilla markkinoilla helpommaksi, ja tämän takia PK-yrityksen pitäisi harkita 
siirtymistä kehittyville markkinoille mieluummin kuin jo kehittyneelle markkina-
alueelle (Pillania, 2011). 
 
Erityisesti kehittyvien markkinoiden teknologinen kehittyminen näyttää ennustavan 
niiden siirtymistä kehittyneiden markkinoiden edelle. Tähän asti kehittyneiden 
markkinoiden yritykset kehittyvillä markkinoilla toimiessaan ovat keskittyneet 
palvelemaan kuluttajamarkkinoiden maksukykyisintä osaa. Kuluttajapyramidin 
alemmissa kerroksissa on vielä tavoitettavissa suuri määrä hintasensitiivisiä asiakkaita 
(Inkpen & Ramaswamy, 2007.) Yrityksen saattaisi olla kannattavaa kehittää edullisia 
palveluita ja tuotteita nimenomaan tuon hintaherkimmän valtavan kuluttajajoukon 
tarpeisiin turvatakseen tulevaisuutensa (Hang, Chen, & Subramian, 2010; Inkpen & 
Ramaswamy, 2007). Kehittyvät markkinat ovat siis sekä suuri mahdollisuus että 
eräänlainen vakuutus kehittyneiden markkinoiden täyttymisen varalta, vaikka 
vaativatkin erilaisia toimintatapoja. Edullisempien kustannusten takia kehittyvien 
markkinoiden hyödyntäminen on myös PK-yritykselle mahdollista. Lisäksi kehittyvien 
markkinoiden teknologinen kehitys tekee myös ohjelmistoalan yritysten toimimisen 
niillä mahdolliseksi. Ohjelmistoalan PK-yrityksen kannattaa siis harkita toimintaa 
kehittyvillä markkinoilla. 

Kehittyvillä markkinoilla, kotimarkkinoiden ulkopuolella, joudutaan tekemisiin 
kohdemarkkinoiden kulttuurin kanssa. Kulttuurin merkitys niin rajojen yli tapahtuvaan 
alihankintaan kuin kauppaankin on suurempi kuin yleisesti ajatellaan (G. Hofstede & 
Hofstede, 1997; Shah ja muut, 2011.) Kulttuuri on yksi lähde- ja kohdemarkkinan 
etäisyyttä kuvaavista tekijöistä ja se sisältyy komponenttina ”psykologinen etäisyys”-
käsitteeseen (Ojala & Tyrväinen, 2008). Koska sillä on yksinäänkin usein tilastollista 
merkitystä, on perusteltua tarkastella sitä erillään muista etäisyystekijöistä. 
Suunniteltaessa toimintaa kohdemarkkinoilla sillä on merkitystä sekä arvioitaessa 
kansallisia instituutioita että vertailtaessa asiakaskunnan ja yhteistyökumppaneiden 
toimintatapojen eroja omiin toimintatapoihin (Haapaniemi & Mäkinen, 2008; Ojala & 
Kontinen, 2010.) 
 
Kulttuurin vaikutusta tutkivissa artikkeleissa viitataan paljon Hofsteden tutkimuksiin 
(G. Hofstede & Hofstede, 1997; Jones, 2007) ja GLOBE-tutkimukseen (Kemper ja 
muut, 2011; Ng ja muut, 2007; Shore, 2005; Venaik & Brewer, 2010). Lisäksi viitataan 
Schwartzin (Ng ja muut, 2007) ja Lewisin (Jaakkola, 2009) kirjoituksiin. Näiden 
rinnakkaisten suuntausten puitteilta käydään keskustelua, jossa yritetään ratkaista 
parhaiten todellisuutta kuvaava teoria. Hofstede kirjoitti vastineen GLOBE-
tutkimukseen (G. Hofstede, 2006) ja tästä alkoi vilkas keskustelu, joka keskittyi niin 
menetelmiin, tulosten tulkintaan kuin otoksen valintaankin (Javidan, House, Dorfman, 
Hanges, & Luque, 2006; Smith, 2006). Lisäksi Hofsteden ja Hofsteden (1997) esittämä 
kulttuurin muutoksen äärimmäinen hitaus on kyseenalaistettu ja tutkimusta on väitetty 
vanhentuneeksi (Ng ja muut, 2007). Hofstede ja Hofstede (1997) perustaa väittämänsä 
kulttuurin muutoksen hitaudesta siihen, että perimmäiset arvot opitaan varhaislapsuuden 
aikana, jolloin omaan oppimiseensa ei pysty samalla tavalla itse vaikuttamaan kuin 
vanhempana (G. Hofstede & Hofstede, 1997). Koska Hofstede on pystynyt hyvin 
vastaamaan arvosteluun omaa työtään kohtaan (G. Hofstede, 2010; Jones, 2007), on 
perusteltua käyttää sitä tässäkin tutkielmassa arvioitaessa kulttuuriin liittyviä 
menestystekijöitä. 
 
Aiemmin on tutkittu sitä millaisten vaiheiden kautta PK-yritykset kansainvälistyvät ja 
mitkä asiat valintoihin näyttäisivät vaikuttavan (Ojala & Tyrväinen, 2009, 2008; Sui, 
2012). Kulttuurin merkitystä kansainvälistymiseen on tutkittu useimmiten osana 
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käsitettä ”psykologinen etäisyys” (Brennan & Garvey, 2009). Tiedon merkitystä 
kansainvälistymisen onnistumiseen on tutkittu (Strizhakova ja muut, 2012), samoin kuin 
parhaita tapoja sen hankkimiseen ja hallitsemiseen (Egbu, Hari, & Renukappa, 2005; 
Gregorio ja muut, 2009). Kulttuurin merkitystä menestykseen kehittyvillä markkinoilla 
on myös tutkittu markkinoinnin, brändien, organisoinnin ja tietointensiivisen työn 
kannalta. Edellä mainittuja asioita on vähemmän, jos lainkaan, tutkittu kasvukeskusten 
ulkopuolella sijaitsevien pienten ohjelmistoalan yritysten kannalta. Siksi tämän 
tutkimuksen aihe rajataan nimenomaan pieniin kajaanilaisiin ohjelmistoalan yrityksiin 
olettaen, että tulokset olisivat yleistettävissä muihinkin isojen kasvukeskuksien 
ulkopuolisiin pieniin ohjelmistoalan yrityksiin. Lisäksi keskitytään erityisesti kulttuurin 
merkitykseen kansainvälistymisessä ja sen onnistumisessa. 

Päätutkimusongelmana tässä edellä mainituista syistä siis on selvittää, mitkä ovat 

pienen kasvukeskuksen ulkopuolella sijaitsevan ohjelmistoalan yrityksen 
kansainvälistymisen menestyksen edellytykset. Tämä tutkimusongelma jaetaan 
kahteen alatutkimusongelmaan, joiden avulla pyritään löytämään vastaus 
päätutkimusongelmaan. Ensimmäinen alatutkimusongelma on mitä keinoja pienen 

ohjelmistoalan yrityksen pitäisi käyttää kansainvälistyessään. Toinen 
alatutkimusongelma on miten pieni kasvukeskuksen ulkopuolella toimiva 
ohjelmistoalan yritys kansainvälistyy. 

Luvussa 2 tarkastellaan ohjelmistoalan PK-yrityksen kansainvälistymisvalintoja ja 
niihin vaikuttavia tekijöitä, tiedon merkitystä kansainvälistymisessä sekä 
tietointensiivistä työtä kansainvälisessä ympäristössä. Luvussa 3 esitellään kansalliset 
kulttuurit Hofsteden ja Hofsteden (1997) mukaan sekä organisaatiomallit ja 
organisaatiokulttuurit Handyn (1993) mukaan. Näitä käytetään teoreettisena 
näkökulmana tarkasteltaessa ohjelmistoalalla toimivan PK-yrityksen 
kansainvälistymismahdollisuuksia. Luvussa 4 tarkastellaan kehittyvillä markkinoilla 
toimivien ohjelmistoalan PK-yritysten menestykseen vaikuttavia tekijöitä ja kulttuurin 
ynnä muiden tekijöiden vaikutusta menestykseen. Edellä mainittujen lukujen kautta 
vastataan ensimmäiseen alatutkimusongelmaan. Luvussa 5 käsitellään käytettyjä 
tutkimusmenetelmiä joiden avulla on päädytty toisen alatutkimusongelman vastaukseen 
joka esitellään luvussa 6. Lopuksi luvussa 7 pohditaan tuloksien merkitystä ja luvussa 8 
esitellään tehdyt johtopäätökset eli vastaus päätutkimusongelmaan. 
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2. PK-yrityksen kansainvälistyminen 

Ei löydetty aiempaa tutkimusta joka olisi erityisesti keskittynyt kasvukeskusten ja 
niiden ulkopuolisten alueiden eroihin PK-yrityksen kansainvälistymisessä. Siksi 
voidaan olettaa, että aiempi tutkimus aiheesta käsittelee sekä kasvukeskuksissa että 
niiden ulkopuolella olevia PK-yrityksiä. Siksi tutkitaan kasvukeskuksen ulkopuolisten 

ohjelmistoalan PK-yritysten kansainvälistymistä ja verrataan sitä yleiseen alueesta 
riippumattomaan keskiarvoon jota oletetaan aiemman tutkimuksen käsittelevän, 
koska keskittymisestä kasvukeskuksien tai kasvukeskusten ulkopuolisiin yrityksiin ei 
näyttäisi olevan aiemmassa tutkimuksessa erityistä mainintaa.  

Tässä luvussa käsitellään aluksi aiemman tutkimuksen havaintoja siitä, miten 
ohjelmistoalan PK-yritykset tavallisesti kansainvälistyvät ja mitkä tekijät siihen 
vaikuttavat. Samalla sivutaan tapoja, joilla yhteiskunta voisi tukea PK-sektorin ja 
erityisesti PK-ohjelmistoyritysten kansainvälistymistä. Seuraavaksi käsitellään 
tietämyksen hallintaa yrityksessä yleensä ja tarkemmin PK-yrityksen kannalta 
painottaen ohjelmistoalan yrityksiä. Lopuksi paneudutaan siihen miten kulttuurierot 
vaikuttavat pienen ohjelmistoyrityksen menestykseen maailmalla, ja miten pienen 
yrityksen tilanne eroaa suurista yrityksistä siinä suhteessa.  

Kansainvälistymistä tarkastellaan ensin psyykkisen etäisyyden kautta, koska erityisesti 
kvantitatiivisesti tehdyt tutkimustulokset tukevat sen merkitystä (Brennan & Garvey, 
2009). Psyykkinen etäisyys tarkoittaa kaikkia niitä tekijöitä joka vaikuttavat tiedon 
välittymiseen yrityksen ja kohdemarkkinan välillä. Psyykkinen etäisyys voidaan jakaa 
komponentteihin eritavoin ja eri tarkkuustasoilla. Näitä tekijöitä ovat mm kielimuuri, 
poliittiset järjestelmät, koulutustaso ja kulttuuri (Ojala & Tyrväinen, 2009.) Psyykkinen 
etäisyys kohdemarkkinoiden ja yrityksen välillä vaikuttaa väistämättä 
markkinointistrategiaan ja yrityksessä on syytä tiedostaa sen vaikutukset, koska 
markkinointistrategioiden valinta on tärkein kansainvälistymisen yhteydessä tehtävistä 
päätöksistä (Sousa & Lages, 2011). Kulttuuri on tärkeä osa psyykkistä etäisyyttä (Sousa 
& Lages, 2011) ja tämä psyykkisen etäisyyden kulttuuri-osakomponentti voidaan jakaa 
dimensioihin Hofsteden ja Hofsteden (1997) mukaan. Psyykkisen etäisyyden 
negatiivista vaikutusta voidaan lieventää esimerkiksi hankkimalla sopivaa 
henkilökuntaa (Ojala & Tyrväinen, 2009) ja perustamalla toimipisteitä kohdemarkkina-
alueelle (Ojala, 2008). 

2.1 PK-yrityksen kansainvälistymisvalinnat 

Psyykkisen etäisyyden vaikutusta PK-yrityksen kansainvälistymiseen ja 
kansainvälistymiskohteen valintaan on tutkittu paljon. On todettu, että PK-yritykset 
voivat kansainvälistyä ensin psyykkiseltä etäisyydeltään läheisille kohdemarkkinoille 
ennen kuin siirrytään psyykkiseltä etäisyydeltään läheisemmille markkinoille. On myös 
havaittu muitakin, ehkä voimakkaammin vaikuttavia kansainvälistymistekijöitä, kuten 
kohdemarkkinan koko ja yrittäjän preferenssi mahdollisuuksien etsintään. Psyykkistä 
etäisyyttä tai maantieteellistä etäisyyttä ei näköjään voi käyttää yksinään ennustamaan 
tietointensiivisen PK-yrityksen kansainvälistymisherkkyyttä ja kohdemarkkinan 
valintaa, vaikka kvantitatiiviset tutkimukset näyttävät tukevan joissain tapauksissa sen 
vaikutusta, ainakin ensimmäisen kohteen valinnassa. Näyttää myös siltä, että joissakin 
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tutkimuksissa psyykkiseen etäisyyden luetaan eri komponentteja kuin toisissa (Brennan 
& Garvey, 2009; Ojala, 2008; Ojala & Kontinen, 2010; Ojala & Tyrväinen, 2009.)  
 
Psyykkisen etäisyyden heikko korrelointi kansainvälistymisen kohdemaan valinnan 
suhteen kvantitatiivisissa analyyseissä voidaan selittää kvalitatiivisesti löydettyihin 
tekijöihin, markkinoiden kokoon, tilaisuuksien hakemiseen, maantieteelliseen 
etäisyyteen ja johdon psyykkistä etäisyyttä pienentäviin toimenpiteisiin. Kulttuuri on 
yksi merkittävistä kansainvälistymisen kohdemaan valintaan vaikuttavista tekijöistä, 
kun markkinoiden koko jätetään pois laskuista (Ojala & Tyrväinen, 2009, 2008.) 
Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että noin 70 % PK-yritysten 
kohdemaavalinnoista voidaan selittää ohjelmistomarkkinoiden koolla ja 
maantieteellisellä läheisyydellä. Ohjelmistoalan PK-yritysten kansainvälistyminen 
näyttää hyvin nopeasti siirtyvän maantieteellisesti läheisistä kaukaisempiin ja 
ostovoimaisempiin kohteisiin (Hashai & Almor, 2004; Ojala & Tyrväinen, 2007.)  
 
Mikä voisi olla syynä havaittuun PK-yritysten käyttäytymiseen? Rajallisten resurssien 
ja puutteellisen tiedon sekä puutteellisten verkostojen takia ensimmäiset 
markkinavalinnat ovat usein psyykkisesti lähellä. Seuraavaksi valittaviin markkina-
alueisiin vaikuttaakin sitten markkinoiden koko eniten (Brennan & Garvey, 2009; Ojala 
& Tyrväinen, 2008.) Tiedon hankinta ja hallinta sekä verkostojen kasvattaminen ovat 
siten tärkeitä PK-yrityksen kansainvälistymisnopeuden kannalta. Yrittäjän myönteinen 
asenne kansainvälistymisen suhteen on kuitenkin kaikkein tärkein tekijä, koska sen 
johdosta yritys hankkii kansainvälistymisessä tarvittavia taitoja, tietoja ja verkostoja, ja 
siten yrittää pienentää psyykkistä etäisyyttä kohdemarkkinaan (Knight, 2001; Ojala & 
Kontinen, 2010; Perks, 2009.) 
 
PK-yrityksen kansainvälistymispäätöstä ennustettaessa pitää edellisen perusteella 
keskittyä makrotason, eli yrityksen kotimaan ja kohdemarkkinan arvioinnin sijasta 
mikrotasoon, eli PK-yrityksen päätöksen tekijään. Psyykkistä etäisyyttäkin pitää mitata 
PK-yrityksen päätöksentekijän kokemuksien perusteella syntyneiden subjektiivisten 
käsitysten etäisyytenä toimintakohteeseen nähden. Nämä käsitykset olisi syytä tutkia 
kvalitatiivisin menetelmin (Ojala, 2008; Ojala & Tyrväinen, 2009; Sousa & Lages, 
2011.) Menestyksellistä kansainvälistymistä tavoitteleva ohjelmistoalan yritys kehittää 
verkostojaan aktiivisesti hankkien siten tarvitsemaansa tietämystä kohdemarkkina-
alueesta ja valmistelee kohdemarkkinalle menonsa muutenkin huolellisesti (Hilmersson 
& Jansson, 2012; Knight, 2001; Ojala, 2009; Ojala & Tyrväinen, 2008.) 

2.2 Tietämyksen hallinta 

Pienten yritysten keskittyminen potentiaalisimpien markkinoiden sijasta lähellä 
sijaitseviin markkinoihin ensin johtuu osittain tiedon puutteesta (Ojala & Tyrväinen, 
2007), sillä tietoa tarvitaan mahdollisten asiakkaiden tunnistamiseen (Strizhakova ja 
muut, 2012). PK-yrityksessä pidetään verkostojen kautta hankittuja tietoja 
luotettavimpina ja siksi verkostot ovat tärkeitä (Ojala & Tyrväinen, 2007). Pieniltä 
yrityksiltä puuttuu kuitenkin niin verkostoja, tietoa kuin aikaakin ja lisäksi aikaa 
menetetään, kun keskitytään potentiaalisimpien markkinoiden sijasta ensin 
lähimarkkinoihin (Ojala & Tyrväinen, 2007). On suositeltavaa, että tietointensiiviset 
PK-yritykset pyrkivät mahdollisimman pian suurimmille markkinoilleen hankkimalla 
ensin tietoja niistä verkostojensa kautta (Ojala & Tyrväinen, 2008). Lisäksi 
markkinatiedosta on hyötyä PK-yrityksen resurssirajoitteiden ratkaisemisessa (Perks, 
2009). Kaikista resursseista tieto on siis tärkein PK-yrityksen kansainvälistyessä 
(Brennan & Garvey, 2009; Jonsson & Lindbergh, 2010). 
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Edellä mainituista syistä tässä luvussa käsitellään tiedon keruun ja hallinnan merkitystä 
PK-yrityksen kansainvälistymisprosessissa. Lisäksi tarkastellaan tekijänoikeuksien 
hallintaa PK-yrityksen näkökulmasta. Tarkastellaan sitä, miten PK-yritykset yleensä 
hallitsevat tietoja sekä tekijänoikeuksia ja luetellaan sopivia tapoja niiden hallintaan. 
Markkinoihin liittyvä tieto on äärimmäisen tärkeää ja sen hankinta PK-yritykselle on 
luontaisesti vaikeampaa kuin isoille yrityksille. PK-yrityksien tiedon hankinnassa 
aktiivinen tarkoitushakuinen verkostoituminen on paras tapa hankkia tietoa. Lisäksi 
tekijänoikeuksien hallinta patenteilla ei ole useinkaan paras tapa toimia.  

2.2.1 Markkinatiedon merkitys 

Suurella yrityksellä kansainvälistyminen onnistuu paremmin kuin pienellä, koska 
isommat yritykset saavat suuremman asiantuntijahenkilöstönsä takia todennäköisemmin 
aikaan epävirallisia yhteistyösuhteita ulkomaisten yritysten kanssa ja siten saavat tietoja 
vientimarkkinoista. Jos PK-yritys pyrkii aktiivisesti saamaan aikaan epävirallisia 
yhteistyösuhteita, senkin vientitulos paranee. Vaikeutena tässäkin on PK-yrityksen 
resurssien puute (Haahti, Madupu, Yavas, & Babakus, 2005; Loane, Bell, & 
McNaughton, 2007; Ojala & Tyrväinen, 2007.) Menestyvää ja hyvin nopeasti 
kansainvälistyvää yritystä ei voi syntyä, ellei tietoa kohdemarkkinoista ole kerätty 
aiemmin. Yrittäjällä on oltava pohjalla yritystä perustettaessa jonkinlainen oppiaika, 
jotta nopea kansainvälistyminen olisi mahdollista (Mets ja muut, 2010.) Verkostojen 
kehittäminen muuttuu tutkimusten mukaan passiivisesta aktiiviseksi 
kansainvälistymisen kynnyksellä. Aktiivinen toimintatapa verkostojen suhteen näyttäisi 
johtuvan mahdollisuuksien etsimiskäyttäytymisestä, joka on kansainvälistymiseen 
taipuvaisen yrittäjän tunnusmerkkejä (Ojala & Tyrväinen, 2008.)  
 
Kun tarvitaan nopeaa toimintaa, niin suuret yritykset perinteisesti rekrytoivat sopivia 
henkilöitä joilla jo on tarvittavaa tietoa. Tämä ei ole PK-yritykselle aina mahdollista. 
PK-yritys joutuu resurssipulan takia oppimaan tekemällä, mutta se on hidas tapa (Ojala 
& Tyrväinen, 2009.) Ratkaisu oppimisprosessin nopeuttamiseksi voisi olla verkostojen 
hyödyntäminen ja erilaiset kumppanuussuhteet. Kumppanuuksien aikaansaaminen ja 
ylläpitäminen vaatii luottamuksen aikaansaamista kumppanien välille. Tämä on 
mahdollista kumppanuussuhteeseen investoimalla, vähäisten resurssien puitteissa. Näin 
kumppani näkee toisen kumppanin olevan vakavissaan. Kerätäkseen tietoa PK-
yrityksen johtajan pitää siis kehittää aktiivisesti verkostoaan markkinoille tulo mielessä, 
koska passiivisuus verkostoitumisessa saattaa johtaa yrityksen huonolle markkina-
alueelle (Ojala & Tyrväinen, 2008.) Yrittäjän on löydettävä soveltuvaa tietoa valitusta 
kohdemaasta, se on äärimmäisen tärkeää (Jonsson & Lindbergh, 2010).  
 
Vaikka yleistä markkinatietoa pidetään pääsääntöisesti objektiivisena ja katsotaan, että 
se on mahdollista siirtää sellaisenaan maasta toiseen, niin kohdemarkkinakohtainen tieto 
on kuitenkin hiljaista tietoa ja perustuu kokemukseen (Ojala, 2008.) Kansallisten 
kulttuurien eroavaisuuksia on mahdollista käyttää kun yritetään arvioida millainen 
ympäristö kohdemarkkinoilla on (G. Hofstede & Hofstede, 1997). Tiedon kerääminen ja 
hallinta niin, että se on käyttökelpoisessa muodossa, on yksi hyödyllisimmistä ja 
tärkeimmistä asioista joita pieni ohjelmistoalan yritys voi tehdä (Jonsson & Lindbergh, 
2010; Nunes, Annansingh, Eaglestone, & Wakefield, 2006.) Markkinoista saa erityisen 
hyvin tietoja verkostojen kautta ja siksi pienten yritysten on hyvä kasvattaa tietojaan 
vientimarkkinoista yhteistyöstrategian kautta. Siten menestyy kansainvälisillä 
markkinoilla ja myös kansainvälistyy nopeammin. Yhteistyötä on tasaveroisuuden 
nimissä syytä tehdä itsensä kokoisten eli PK-yritysten tapauksessa pienten yritysten 
kanssa (Haahti ja muut, 2005; Mets ja muut, 2010.) Lisäksi tietämyksen hallinta ja 
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organisaation rakenne pitää sovittaa yhteen, jotta tietojen keräys ja käyttö onnistuu 
(Prange & Verdier, 2011).  

2.2.2 Tiedon hankinta 

Keskisuuret yritykset pystyvät hankkimaan tietoa rekrytoimalla, tai jopa ostamalla 
ulkomaisen yrityksen. Fuusioituminenkin on mahdollista niille, samoin kuin 
johtoryhmän täydentäminen osaavilla henkilöillä (Davenport, 2005; Loane ja muut, 
2007; Ojala, 2008.) Pienillä yrityksillä ei resurssien puutteen takia ole mahdollisuutta 
yritysostoihin ja fuusioitumiseen ei ehkä halua. Kuitenkin kansainvälistymiseen 
liittyvää tietoa hallitsevien henkilöiden saaminen mukaan yritykseen nopeuttaa 
kansainvälistymistä ja varmistaa sen onnistumista, joten sellaisten henkilöiden 
palkkaamista tai sitouttamista muuten on pidettävä varteenotettavana vaihtoehtona 
(Loane ja muut, 2007). Ohjelmistoyritykset harrastavat palvelualihankintaa, joka 

on perinteistä alihankintaa intensiivisempää vuorovaikutusta vaativaa. Tällainen 
alihankinta antaa haluttaessa hyvän mahdollisuuden kerätä tietoja ja muodostaa 
sosiaalisia verkostoja kohdemarkkina-alueelle (Gregorio ja muut, 2009.) 
 
PK-yritys voi myös harjoittaa muunlaista yhteistyö-operaatiota kohdemarkkina-alueen 
paikallisten yritysten kanssa ja siten hyödyntää heidän markkinatietouttaan (Ojala, 
2008). On nähty, että useat yritykset kasvattavat kansainvälistä toimintaansa 
varovaisesti ja vähitellen samalla tietoja keräten (Sui, 2012). Näissä tapauksissa PK-
yritykset valitsevat usein kumppaneita, jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet 
oppimiseen (Jonsson & Lindbergh, 2010; Narula, 2004.) Tietoa voi siis saada myös 
kohdemarkkinalla toimivien liikekumppaneiden kautta ja saadun tiedon perusteella 
voidaan tehdä sopivia liikesuhteeseen perustuvia investointeja, jotka vahventavat 
luottamusta kumppaneiden välillä ja omaa tulosta. Liiketoimintasuhteita ulkomaisiin 
toimijoihin on pidettävä opettelutilaisuuksina, koska sitä kautta saa tietoa mm. 
kohdemarkkinoiden instituutioiden vaikutuksesta liiketoimintaan. Liikesuhteet, 
epämuodollisetkin sellaiset, kooltaan yrityksen omaan kokoon verrattavien ulkomaisten 
yritysten kanssa ovat nimenomaan PK-yritykselle hyvä tiedonkeruu tapa (Haahti ja 
muut, 2005; Jonsson & Lindbergh, 2010; Ojala & Tyrväinen, 2009.) Tällaisen 
tiedonkeruun on perustuttava vastavuoroisuuteen, eli tiedonvaihtoon, tavallaan 
maksetaan tieto tiedolla (Jonsson & Lindbergh, 2010).  

2.2.3 Tiedon hallinta  

Tehokas tietämyksenhallinnan ratkaisu vähentää kalliita virheitä kansainvälistymisen 
suhteen ja parantaa asiakaspalvelua. Tehokkaan tietämyksen hallinnan avulla tietämys 
siirtyy organisaation sisällä nopeasti. Tietämyksen hallintajärjestelmän käyttöönotto 
mahdollistaa pienen yrityksen nopean kasvun tarvittaessa, koska tietämys on sen avulla 
uusien kansainvälistymisen kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden ulottuvilla 
helposti. Tietämyksen hallinnan tekninen ratkaisu pitää sovittaa organisaation tarpeisiin 
eikä päinvastoin (Egbu ja muut, 2005.) Organisaation toimintakulttuuri ja sosiaaliset 
prosessit pitää siis tutkia ennen teknisen ratkaisun suunnittelua, muuten vaara 
epäonnistua tietämyksen hallinnassa on suuri (Egbu ja muut, 2005; Nunes ja muut, 
2006; Parise, Guinan, Iyer, Cuomo, & Donaldson, 2009). Koska järjestelmän 
päätarkoitus on liittää ihmiset yhteisen tavoitteen taakse tietoa jakamalla, on myös 
mietittävä miten nykyiset ja tulevat käyttäjät saa motivoiduksi 
tietämyksenhallintajärjestelmän käyttöön, millaisia kannustinjärjestelmiä tarvitaan. 
Lisäksi sekä motivaation että tietämyksenhallintajärjestelmän jatkuvan laadun 
varmistamiseksi tätä toteutettua tietämyksenhallintajärjestelmää on mitattava ja 
arvioitava edes jollakin tasolla säännöllisesti (Parise ja muut, 2009.)  
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Tietämyksen hallinta on perimmiltään ideoiden ja erilaisten liiketoiminta- ynnä muiden 
projektien välituotosten dokumentointia. Ajatuksena on saada edes osa hiljaisesta 
tiedosta näkyvään muotoon. Tämän dokumentoinnin pitää olla kiinteä osa yrityksen 
normaalia toimintaa (Päällysaho & Kuusisto, 2011.) Yksi tapa yrittää hallita tietoja 
ulkomaille ulkoistamisen kontekstissa on muuttaa organisaatiorakennetta tilanteen 
mukaiseksi. Offshoring-tilanteessa ei kuitenkaan välttämättä haittaa, jos päätökset 
tehdään nopean improvisoinnin kautta eikä mietitä organisointia offshoring-tilanteen 
mukaisesti. Tällöin päätökset perustuvat oppimiseen offshore-kumppanilta sitä mukaan 
kuin projekti etenee (Boden ja muut, 2010). Tämä nopean improvisoinnin periaate 
hyvin Handyn (1993) kuvaaman seitti-organisaation toimintamalliin, ja se malli on 
yleisesti pienen yrityksen tapa hoitaa asioita. Itse asiassa organisaatiorakenteen 
muuttaminen alihankintasuhteen hallitsemiseksi ja tällaista hallitsemismentaliteettia 
seuraava alihankkijakumppanin asiantuntemuksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa 
ulkomaille ulkoistamisoperaation epäonnistumisen (Boden ja muut, 2010.) 
 
Perinteisesti tietämyksenhallinta on ollut jonkin ennalta määritellyn taksonomian 
mukaista, mutta käypänä vaihtoehtona sille on vapaasti tietoja yhdistelevät tekniikat, 
jolloin käyttäjä päättää mikä on käytännöllisin tapa järjestää tieto. Lisäksi vapaasti 
tietoja yhdistelevät tekniikat tukevat järjestelmän käyttäjien sosiaalista kanssakäymistä. 
Näin on mahdollista saada hiljaista tietoa kirjattua järjestelmään. Globaaleissa 
järjestelmänkehitysprojekteissa (GSD) on menestyksellisesti käytetty wiki-järjestelmää 
arkkitehtuuritietämyksen jakamiseen, ja siinä voi myös vapaasti yhdistää tietoja 
käyttäjien omien tarpeiden mukaan. Ilmaisena työkaluna sen käyttö pienessä yrityksessä 
markkinatiedon hallintaan voi olla paras ratkaisu pitkälläkin aikavälillä (Parise ja muut, 
2009; Ritchie & Brindley, 2000.)  

2.2.4 Pienen yrityksen tekijänoikeuksien suojaus  

Tekijänoikeuksien suojaaminen on pienelle yritykselle haastavaa, eikä se voi toimia 
turvallisin mielin samoin kuin suuri yritys. Patentoiminen vaatii resursseja patentin 
valvomiseen ja pienellä yrityksellä resursseja on vähän. Patentin hakeminen itsessään 
on jo kallista ja tieto myös on patentoimisen jälkeen julkista, jolloin joku suurempi 
yritys voi hyödyntää tietoa ehkä varsinaisesti rikkomatta patenttia. Pienelle yritykselle 
sopivista muodollisista tekijänoikeuksien suojausmetodeista tuotemerkki on hyvä, se 
sopii erityisesti palveluihin keskittyville ohjelmistoyrityksille. Pienen yrityksen 
kannattaa myös harkita patentointikelpoisen yksityiskohdan julkaisemista, näin kukaan 
ei voi patentoida kyseistä ideaa, ja yritys itse voi käyttää sitä vapaasti, niin kuin 
muutkin. Jos valitaan idean julkaiseminen toiminnan turvaamismenetelmäksi, kannattaa 
miettiä julkaisutapaa, joka on riittävän huomaamaton ja kuitenkin löydettävissä ja 
myöhemmin todennettavissa (Päällysaho & Kuusisto, 2011.)  
 
Vähemmistöllä mikroyrityksestä on systemaattisesti suunniteltu strategia 
tekijänoikeuksien suojausta varten, kun taas jo puolella pienistä yrityksistä on sellainen. 
Tietointensiivisten yritysten tapauksessa tuntuu kuitenkin tärkeältä, että 
tekijänoikeuksien suojausstrategia olisi olemassa. Mikroyritysten yleisin strategia on 
tutkitusti pitää uusi tuotteensa tai palvelunsa salassa niin pitkään kuin mahdollista. 
Monet muutkin epämuodolliset suojaustavat ovat pienelle yrityksille valideja. Erityisesti 
pienillä yrityksillä kannattaa säilyttää etumatka kilpailijoihin. Tämä onnistuu salaamalla 
oma kilpailuetu viimeiseen saakka, esimerkiksi pitämällä kilpailuetu tai idea salaisena 
niiltä työntekijöiltä, yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta, jotka eivät tarvitse sitä tietoa. 
Myös työntekijöiden sitouttaminen voi olla PK-yrittäjille tapa suojata tekijänoikeudet, 
mutta resurssien vähäisyyden takia sitouttamistapaa pitää harkita tarkoin (Päällysaho & 
Kuusisto, 2011.)  
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2.3 Kansainvälinen tietointensiivinen työ 

PK-yritykselle globaali ohjelmistonkehitys on tapa tutustua syvällisesti 
kansainvälisillä markkinoilla toimimiseen, ja sen on selvästi havaittu vaikuttavan 
positiivisesti PK-yrityksen viennin kehitykseen (Gregorio ja muut, 2009). 
Alihankinta valituilla kohdemarkkinoilla siis voi parantaa yrityksen 
menestymismahdollisuuksia. Tässä luvussa käsitellään vielä erikseen globaalin 
ohjelmistotuotannon taloudellisia lupauksia, joiden takia ulkomaille ulkoistamisen 
trendi tulee todennäköisesti jatkumaan. Lopuksi pohditaan kirjallisuudessa havaittuja 
ulkomaille ulkoistamisen riskejä ja muita ulkomaille ulkoistettaessa huomioon otettavia 
seikkoja. Esimerkiksi kulttuurin vaikutus globaalissa ohjelmistonkehityksessä on 
havaittava ja maantieteellinen etäisyys aiheuttaa myös haasteita. 

2.3.1 Tietointensiivisen työn markkinat ja työn luonne  

Kulttuurien vaikutus tulee tyypillisimmin keskisuurelle ohjelmistoyritykselle vastaan, 
kun se perustaa tytäryhtiön ulkomaille tai ulkoistaa toimintojaan tai projektikehitystyötä 
ulkomaille. Ulkoistus ulkomaille tarkoittaa sitä, että asiakasyhtiö antaa sopimuksella 
kokonaisen ohjelmistonkehitysprojektin tai osan siitä toiselle yritykselle, tässä 
tapauksessa sellaiselle yritykselle, joka sijaitsee asiakasyhtiön kotimaan rajojen 
ulkopuolella (Babar, Verner, & Nguyen, 2007). Yleisesti ajatellaan, että 
ohjelmistonkehityksestä on tullut globaalisti edullisten kustannusten maista 
hankittavissa oleva hyödyke (Casey, 2009). Tätä ajattelua edistää se että tietotekniikka 
ja tietoliikennetekniikka näyttävät hävittäneen maantieteen vaikutukset kaiken 
tietointensiivisen työn suhteen (Mosco, 2006). Globaali ohjelmistonkehitys on kuitenkin 
tunnetusti vaikeaa organisoida (Casey, 2009; Deshpande, Richardson, Casey, & 
Beecham, 2010). 

Ohjelmistojen kehittäminen globaalisti hajautetuissa projekteissa on vaikeasta 
organisoinnista huolimatta tullut yhä suositummaksi. Ulkomaille ulkoistamisella 
voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Tavoiteltuja hyötyjä voidaan 
käyttää ulkomaille ulkoistuksen onnistumisen mittareina. Näitä hyötyjä ovat esimerkiksi 
kustannusten pieneneminen, resurssien laatu, parempi joustavuus ja palvelun laatu 
(Winkler, Dibbern, & Heinzl, 2008.) Sama voidaan sanoa yleisemmin seuraavasti: 
Kulujen pieneneminen, suorituskyvyn paraneminen ja pääsy laajemmille 
työvoimamarkkinoille (Krishna, Sahay, & Walsham, 2004). Ohjelmistotyön 
ulkoistaminen ulkomaille mahdollistaa oikein suunniteltuna ympärivuorokautisen 
tuotannon. Tätä voi hyödyntää lähinnä tukipalveluissa, mutta varmistustiimien käyttö 
eri maantieteellisissä sijainneissa voisi olla mahdollista (Deshpande ja muut, 2010.) 

Ohjelmistotyön ulkoistaminen on poikkeuksellisen suosittua nykyään edellä mainittujen 
syiden takia (Ramingwong, Sajeev, & Inchaiwong, 2009) ja se on kasvanut tasaisesti 
1990-luvulta nykypäivään. Työvoiman kustannukset olivat 2000-luvun alussa 
ulkomailla jopa 90 % alemmat kuin yhdysvalloissa (Hanna & Daim, 2009.) 
Ohjelmointityön kulut olivat noin kuusi vuotta sitten jopa 5 – 12 kertaa edullisempia 
ulkoistuksen kohdemaissa, ja on arvioitu, että ne pysyisivät vuoteen 2015 asti ainakin 
neljä kertaa edullisempina (Ramingwong & Sanjeev, 2007). Kokonaisuudessaan 
ohjelmistotyön ulkoistus ulkomaille on kasvanut tasaisesti, ja sen maailmanlaajuisen 
arvon odotettiin 2000-luvun alussa ylittävän 150 miljardia dollaria (Babar ja muut, 
2007). Vuonna 2004 liiketoimintaprosessien ja informaatioteknologian ulkoistuksen 
yhteisarvon arvioitiin yltävän vuoteen 2008 mennessä 100 miljardiin dollariin (Kshetri, 
2007), joten kasvu on nähtävästi ollut odotettua pienempi. Ainakin ennusteet poikkeavat 
melkoisesti toisistaan. Joka tapauksessa kyse on merkittävistä rahasummista. Euroopan 
tietopalvelu- ja ohjelmistonkehityspalveluprosessien ulkomaille ulkoistamisen kasvun 
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on arvioitu olleen vuosittain 30 – 40 % vuodesta 2004 vuoteen 2008, ja tutkimuksen 
mukaan niiden ulkoistaminen todella kasvoi 40 % vuonna 2003 (Kshetri, 2007).  

Ennen vuotta 2005 ennustettiin, että vuosien 2005 ja 2008 välisenä aikana jopa 60 % 
asiakaspalvelujaan ulkoistavista yrityksistä joutuu toteamaan, että ulkoistamisen kulut 
ovat oletettuja säästöjä suuremmat. On myös osoitettu, että ulkomaille ulkoistaneista 
yrityksistä noin puolet epäonnistui taloudellisissa säästötavoitteissaan (Khan ja muut, 
2009; Kshetri, 2007; Mosco, 2006.) Jotkut yritykset ovat raportoineet tutkimuksissa 
kokonaiskustannusten ylittävän aiemmat oman tuotannon kustannukset (Hanna & Daim, 
2009). Vaikka ulkomaille ulkoistamisen mahdollisuudet ovat ilmeisen suuret, ne 
sisältävät riskejä, jotka toteutuessaan saattavat jopa aiheuttaa taloudellisia tappioita. On 
siis syytä olla ryntäämättä ulkoistamaan toimintoja ja projekteja ulkomaille ilman 
huolellista suunnittelua (Mosco, 2006). Vaikka se vaikuttaa ristiriitaiselta, niin 
yritykselle mahdollisesti saatavan hyödyn lisäksi pystytään kunnollisesti hoidetuissa 
ulkoistusoperaatioissa lisäämään kotimaan työpaikkoja (Kshetri, 2007, s. 39). 
Työpaikkojen lisääntyminen on mahdollista silläkin perusteella, että PK-yritysten 
ulkomaille ulkoistamisen ja niiden kansainvälisen myynnin kasvulla on havaittu 
positiivinen korrelaatio. Tämä korrelaatio johtuu verkostojen laajenemisesta, tässä 
tapauksessa alihankinnan kautta (Gregorio ja muut, 2009.) PK-yrityksen on ensin 
löydettävä kannattavin markkina-alue ja sitten määriteltävä ensimmäiset 
liiketoimintaoperaatiot joilla sinne siirrytään hankkimaan verkostoja ja kokemuksia 
kannattavalla tavalla (Ojala & Tyrväinen, 2007).  

2.3.2 Kulttuurin vaikutus ulkomaille ulkoistettaessa 

Ohjelmistojen kehittäminen ja ylläpito on projektiluontoista tietointensiivistä työtä. 
Työn piirteisiin kuuluu tiimin jäsenten läheinen ja jatkuva vuorovaikutus. Siihen kuuluu 
myös runsas kommunikointi sekä yhteistyö asiakkaan ja toimittajan välillä. Lisäksi 
ohjelmistonkehitystiimiin kuuluu yleensä usean eri osa-alueen ammattilaisia ja heidän 
työpanoksensa pitää yhdistää tuottavalla tavalla (Hanna & Daim, 2009; Piri, Niinimaki, 
& Lassenius, 2009; Winkler ja muut, 2008.) Työhön liittyvä tieto on useasti niin 
sanottua hiljaista tietoa, jonka siirtäminen on vaikeaa. Ulkomaille ulkoistetut projektit 
rakentuvat yleensä globaalisti hajallaan olevista tiimin osista. Hyvin usein työtä tehdään 
virtuaalitiimeissä, jonka jäsenet ovat maantieteellisesti hajallaan. (Hanna & Daim, 2009, 
s. 881 - 884.) Tällöin tiimin jäsenet ovat usein eri kansallisuuksia ja erilaisten 
kansallisten kulttuurien jäseniä.  

Ulkomaille ulkoistamisessa on tunnistettu erilaisia riskitekijöitä, jotka vaikuttavat 
ulkoistustoimenpiteen alkuvaiheessa tai sen aikana. Luottamuksen, tai pikemminkin sen 
puutteen, vaikutusta on käsitelty useissa tutkimuksissa (Babar ja muut, 2007; Khan ja 
muut, 2009; Piri ja muut, 2009.) Kontrolli koetaan tärkeäksi ja sen puutteen katsotaan 
aiheuttavan ongelmia (Narayanaswamy & Henry, 2005). Khan ja muut (2009) kertoo 
pahimmiksi haasteiksi monimutkaisen kommunikoinnin ajallisen ja kulttuurillisen 
etäisyyden kontekstissa. Tähän liittyen Winkler ja muut (2008) kertovat, että erityisesti 
järjestelmänkehitys ja ylläpitotyö vaativat runsaasti kommunikointia ja yhteistyötä 
asiakkaan ja toimittajan välillä. Mosco (2006) korostaa, että on tärkeää harkita millaisen 
tehtävän ulkoistaa, sillä jos tehtävä vaatii paljon asiakaskontakteja ja syvällistä 
ymmärrystä asiakkaan kotimaan yhteiskunnallisista oloista, ei ulkoistaminen ole 
mahdollista. Asiakkaan ja toimittajan välisen suhteen hallintaa pidetään tärkeänä 
(Winkler ja muut, 2008). Asiakkaan ja toimittajan suhteeseen liittyväksi voidaan lukea 
esimerkiksi sopimuksen teko. Alihankkijasuhteen kannalta on pidettävä selvänä, että 
sopimukset tulevat muuttumaan, ja niitä on syytä muuttaa sen mukaan mitä toiminnasta 
opitaan liikesuhteen aikana (Beulen & Ribbers, 2002; Rao, 2009). Sidharth ja muut 
(2006) mainitsevat ulkomaille ulkoistamisen kokonaisuuden riskitekijöiksi asiakkaan 
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riittämättömän valmistautuneisuuden, ulkoistusoperaation riittämättömän toteutuksen, 
asiakkaan toteutustiimin huonon moraalin ja sopimuksista huolimatta riittämättömän 
tuen ulkomaan tiimille, sekä sen, ettei ulkoistusoperaation johtoa ole määritelty riittävän 
tarkasti.  

Tämän lisäksi Erikson ja Evaristo (2006) kertovat, että nykyiset riskikategoriat on 
suunniteltu yhden toimipaikan projekteja varten ja niitä on laajennettava koskemaan 
hajautettuja projekteja. Ensimmäisiksi riskitekijöiksi tulee listata etäisyyttä aiheuttavat 
tekijät eli hajautuneisuuden ulottuvuudet. Yksi näistä hajautuneisuuden ulottuvuuksista 
on kulttuurien välinen ero (Erickson & Evaristo, 2006). Casey (2009) puhuu 
hajautuneisuuden ulottuvuuksista käsitteellä etäisyyden elementit, joita ovat 
maantieteellinen, ajallinen, kielellinen ja kulttuurillinen etäisyys, ja hänen mukaansa 
kulttuurien välinen etäisyys jää useimmin huomiotta riskejä pohdittaessa. 
Vaikenemisilmiö mainitaan suureksi riskiksi ohjelmistoalalla yleensä, ja sen vaikutusta 
hajautetuissa projekteissa pidetään tavallista suurempana (Ramingwong & Sajeev, 
2010; Ramingwong ja muut, 2009). Myös ulkoistusprosessin johtaminen on koettu 
usein ongelmalliseksi. Erityisesti kommunikoinnin ja siltatiimien 
kulttuurisopeutuvuuden kanssa on havaittu ongelmia. Tähän on ratkaisuehdotuksena 
valita oikeanlaisia projekteja ulkoistettavaksi, johtaa ulkoistussuhdetta, valita henkilöstö 
oikein sekä kouluttaa henkilöstöä (Krishna ja muut, 2004). Kulttuuri jää useimmiten 
huomiotta kansainvälistymiseen liittyvissä riskiarvioinnissa (Casey, 2009) ja se voi olla 
merkittävä riskin lähde (Kashlak ja muut, 1998).  Koska kulttuuri lisäksi vaikuttaa 
enemmän kuin on arveltu muun muassa ohjelmistonkehitykseen (Shah ja muut, 2011) ja 
koska se tiedostamatta vaikuttaa siihen, miten tulkitsemme toisesta kulttuurista lähtöisin 
olevan kommunikoinnin ja siten aiheuttaa potentiaalisesti katkoksen kommunikaatiossa 
(G. Hofstede & Hofstede, 1997), sitä on syytä käsitellä tarkemmin. 

2.4 Yhteenveto 

Psyykkinen etäisyys korreloi heikosti kansainvälistymisen kohdemaan valinnan kanssa, 
enemmän siihen vaikuttaa markkinoiden koko, tilaisuuksienhakemiskäyttäytyminen ja 
maantieteellinen etäisyys. Lisäksi yritykset joskus pyrkivät pienentämään psyykkisen 
etäisyyden vaikutusta. 70% kohdemaavalinnoista voidaan selittää markkinoiden koolla 
ja maantieteellisellä läheisyydellä, ensimmäiset markkinat ovat lähellä ja seuraavat ovat 
tavallisesti isoimmat nopeasti kansainvälistyvien yritysten tapauksessa. Kulttuuri on 
yksi merkittävä kohdemaan valintaan vaikuttava tekijä kun markkinoiden koko jätetään 
huomioitta. Tärkein nopeaan kansainvälistymiseen vaikuttava tekijä on kuitenkin PK-
yrityksen päättävän henkilön myönteinen asenne kansainvälistymiseen. Toinen 
vaihtoehto on hidas asteittainen kansainvälistyminen. 

Rajalliset resurssit, puutteelliset tiedot ja verkostot saavat yrityksen valitsemaan ensin 
psyykkisesti läheisen markkinan. PK-yrityksen pitäisi sen takia aktiivisesti etsiä tietoja 
suurimmasta markkinasta ja verkostoitua suurimman kohdemarkkinan suuntaan jotta 
vähäisiä resursseja ei hukattaisi toissijaisille markkinoille. Yrityksen on hyvä saada 
kohdemarkkinoilta kumppaneita ja olisi hyvä jos ne olisivat samaa kokoluokkaa 
yrityksen kanssa. Resurssien vähyyttä voi kompensoida ostamalla palveluja kehittyvillä 
markkinoilla sijaitsevilta kumppaneilta ja tekemällä yhteistyötä niiden kanssa käyttäen 
vastavuoroisuuden periaatetta ja samalla käyttäen kumppaneita kohdemarkkinoiden 
olosuhteiden oppimiseen. Näiden kumppaneiden kanssa toimiessa on syytä tulkita 
tapahtumia ja suunnitella toimintaa kulttuurierot huomioon ottaen. Yhteistyö on hyvä 
pitää epämuodollisena ja sitä on syvennettävä pienin askelin. Tiedon hallintaan on hyvä 
kehittää heti jonkinlainen systemaattinen tapa ja tekijänoikeuksia on syytä hallita 
muutoin kuin patentoimalla. Kulttuuria ei yleisesti huomioida riskinä ja siten erityisesti 
sen takia kansainvälistyminen voi epäonnistua. 
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3. Kansalliset kulttuurit ja organisaatiokulttuurit 

Tämän osion luvussa 3.1 perustellaan miksi käytetään Hoffsteden ja Hoffsteden (1997) 
kulttuuriteoriaa työkaluna PK-yrityksen menestystekijöiden etsinnässä. Mainitun 
perustelun vuoksi lukuun 4 valituissa lähteissä on käytetty nimenomaan Hoffsteden 
ja Hoffsteden (1997) kulttuuriteoriaa pohjana, aina kun kappaleessa mainitaan 
kulttuuri, se tarkoittaa kulttuuria siten kuin Hoffstede ja Hoffstede (1997) on aihetta 
käsitellyt. Lisäksi aiemmassa luvussa 2.3 käsiteltiin kulttuurin merkitystä 
ohjelmistoalihankinnassa Hoffsteden ja Hoffsteden (1997) mukaisesti. 

Koska kulttuuri jää usein huomiotta kansainvälistymiseen liittyvässä 
riskienarvioinnissa, käydään nyt läpi tärkeimmäksi katsotut osat kansalliseen 
kulttuuriin liittyvästä keskustelusta ja esitetään miksi Hofsteden ja Hofsteden (1997) 
käyttö on hyödyllistä keskustelun ja tutkimuksen perustana. Lopuksi käydään läpi 
Hofsteden ja Hofsteden (1997) kulttuuriulottuvuudet: valtaetäisyys, individualismi, 
maskuliinisuus/feminiinisyys, epävarmuuden välttäminen ja pitkän aikavälin 
orientoituma. Näiden kulttuuriulottuvuuksien vaikutusta PK-yrityksen 
kansainvälistymisen eri puoliin arvioidaan myöhemmissä luvuissa tarkemmin. Luvun 
lopussa esitellään Handyn (1993) mukaiset organisaatiomallit, seitti, temppeli, verkko ja 
klusteri. Myöhemmin tässä artikkelissa arvioidaan mikä on pienen yrityksen luontainen 
organisaatiomalli, ja arvioidaan sen sopivuutta kansainvälistymisen kannalta. 
Organisaatiomalleja käytetään myöhemmin arvioitaessa kehittyville markkinoille 
kansainvälistyvän PK-yrityksen organisaation rakenteeseen liittyviä asioita ja 
mahdollisia muutostarpeita. Hoffsteden ja Hoffsteden (1997) esittelemä kansallinen 
kulttuuri vaikuttaa myös kohdemarkkinalla toivottavaan organisaatiomalliin. 

3.1 Käytettävän kulttuuriteorian arviointi 

Hofsteden ja Hofsteden (1997) kansallisten kulttuurien ulottuvuuksia on kritisoitu 
paljon. Erityisesti maskuliinisuuden ulottuvuus on usein jätetty tarkoituksellisesti 
huomioimatta näihin ulottuvuuksiin perustuvissa tutkimuksissa esimerkiksi siihen 
kohdistuneeseen kritiikkiin vedoten (Narayanaswamy & Henry, 2005). On esitetty 
muun muassa kysymyksiä ulottuvuuksien relevanttiudesta, kansallisuuden sisällä 
olevien vähemmistökulttuurien vaikutuksesta, sekä siitä miten tutkimuksen aikainen 
poliittinen ilmasto on vaikuttanut epävarmuuden välttämisen ulottuvuuden mittaukseen. 
Näistä vastaväitteistä useimpiin on esitetty vastine. Kysymys dimensioiden vähäisestä 
määrästä on Hofsteden ja Hofsteden (1997) itsensäkin myöntämä puute. He vastaavat 
siihen löytäneensä vain viisi, ja että lisää voi tietenkin löytyä (Jones,2007.) Näyttäisi 
siltä, että Hofsteden ja Hofsteden (1997) teorian puolesta puhuu useampi painava seikka 
kuin sitä vastaan (Jones, 2007). Tämän tutkimuksen kannalta tärkein seikka on se, että 
Hofsteden ja Hofsteden (1997) tutkimuksen toistojen ja historiallisten yksityiskohtien 
tulkintojen perusteella voidaan olettaa, että kansalliset kulttuurit muuttuvat erittäin 
hitaasti, tai ainakin ne muuttuvat kaikki samaan suuntaan, jolloin kulttuurien välinen 
suhteellinen muutos on olematon (G. Hofstede & Hofstede, 1997). Näin kansallisten 
kulttuuriulottuvuuksien käyttö voidaan katsoa perustelluksi. 

Kulttuurin vaikutusta tutkivissa artikkeleissa viitataan paljon Hofstede: n tutkimuksiin 
(Hofstede & Hofstede, 1997; Jones, 2007) ja GLOBE-tutkimukseen (Kemper ja muut, 
2011; Ng ja muut, 2007; Shore, 2005; Venaik & Brewer, 2010). Noita tutkimuksia on 
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yritetty sovittaa yhteen. Lisäksi viitataan mm. Schwartz (Ng ja muut, 2007) ja Lewis 
kirjoituksiin (Jaakkola, 2009). Kulttuuritutkimus on ollut vilkasta. Schwartz:n ja 
Hofsteden kulttuuritutkimusta on yritetty yhdistää (Ng ja muut, 2007). GLOBE-
tutkimusta ja ja Hofstedea on yritetty sovittaa toisiinsa (Venaik & Brewer, 2010). 
Hofstede kirjoitti vastineen GLOBE tutkijoille arvioiden kriittisesti käytettyjä 
menetelmiä ja tutkimuksen toteutusta (Hofstede, 2006) ja tästä alkoi vilkas keskustelu 
joka keskittyi menetelmiin, tulosten tulkintaan sekä otoksen valintaan (Javidan ja muut, 
2006; Smith, 2006).  
 
Hofsteden teoriaa itse asiassa käytettiin GLOBE tutkimuksen perustana, ja menetelmät 
ovat osittain samat kuin Hofstedella, mutta tulosten tulkinta on kiistanalaista (G. 
Hofstede, 2006). Hofstede väittää, että GLOBE tutkimuksessa ei ymmärretty arvojen, 
käytäntöjen ja organisaatiokulttuurin luonnetta oikein (G. Hofstede, 2010). GLOBE 
tutkijoiden vastine on luonteeltaan hyökkäävä. GLOBE tutkijat väittävät, mm. että 
kulttuurin ja kansallisen varallisuuden välillä on kausaalinen suhde, kansallisen 
kulttuurin käytänteistä varallisuuden suuntaan. He puolustautuvat voimakkaasti vastaan 
esitettyä väitettä, että valittujen menetelmien takia tulokset heijastavat enemmän 
tutkijoiden itsensä kuin tutkittavien kulttuuritaustaa (Javidan ja muut, 2006.) Hofsteden 
(2010) mukaan dialogia on käyty perimmältään vääristä asioista, eikä se ole ollut 
avointa vaan pyrkinyt kategorisesti kiistämään kritiikin väärin perustein. Koska 
keskustelu on ajautunut väärille urille, sitä ei enää kannata hänen mukaansa jatkaa. 
Lisäksi GLOBE tutkimuksen käyttöä jatkotutkimuksen perustana kannattaa tarkoin 
harkita (G. Hofstede, 2010.) Yhteisymmärrystä ei ole ilmeisesti saavutettu. Koska 
Hofstede (2010) on pystynyt hyvin vastaamaan arvosteluun omaa työtään kohtaan 
(Hofstede, 2010; Jones, 2007), on perusteltua käyttää sitä jatkossakin.  
 
Kulttuurien muutosnopeudesta on tutkimus kahta mieltä, eli joko ne käytännössä eivät 
muutu, tai sitten ne muuttuvat. Hofteden ja Hofsteden (1997) mukaan kansalliset 
kulttuurit eivät muutu, tai sitten ne muuttuvat äärimmäisen hitaasti, tai ne muuttuvat 
samaan suuntaan, jolloin kulttuurien suhteelliset erot säilyvät ennallaan ja muutosta ei 
havaita. Kulttuurin pysyvyys selittyy sillä, että kulttuurin perusarvot omaksutaan 
suurelta osin lapsuudessa, jolloin ihminen ei pysty itse omaan toimintaansa 
vaikuttamaan (G. Hofstede & Hofstede, 1997.) Toisaalta on väitetty, että kulttuurit 
lähentyisivät toisiaan tai ainakin muuttuisivat nopeammin (Taras, Steel, & Kirkman, 
2012; Zhang, Sarker, & Sarker, 2012) kuin Hofstede ja Hofstede (1997) ovat päätelleet, 
mutta toisaalta on arvioitu lähentymisen olevan melko pinnallista eikä se siten ulotu 
syvällisesti omaksuttuihin arvoihin (Yaprak, 2008). Hofsteden ja Hofsteden (1997) 
mukaan kulttuurin pohjimmaiset arvot opitaan lapsuudessa, jolloin ei itse pystytä 
vaikuttamaan ympäristöön ja lähimmät ihmiset ovat omat vanhemmat, sekä vähän 
myöhemmin saman kulttuurin samanikäiset kasvatit.  

3.2 Kansallisten kulttuurien ulottuvuudet 

Tässä luvussa käydään läpi lyhyesti Hofsteden ja Hofsteden (1997) kulttuuritutkimus. 
Kulttuuriulottuvuudet on nimetty seuraavasti: valtaetäisyys, individualismi, 
maskuliinisuus, epävarmuuden välttäminen ja pitkän aikavälin suhtautuminen vastaan 
lyhyen aikavälin suhtautuminen. Näitä kulttuuriulottuvuuksia käytetään mittaamaan 
eroja kulttuurien välillä. Kulttuuriulottuvuudet ovat olemassa suhteessa toisiinsa, ei ole 
olemassa esimerkiksi absoluuttista maskuliinista kulttuuria. Kansallisien kulttuurien 
ulottuvuudet, joihin tässä artikkelissa viitataan, ovat juuri nämä käsiteltävät 
kulttuuriulottuvuudet. (Hofstede & Hofstede, 1997.) 

Kulttuuri vaikuttaa siihen, millaisessa organisaatiossa ihmiset tuntevat olonsa hyväksi, 
eli kun PK-yritys on siinä vaiheessa että se palkkaa ja johtaa ihmisiä toisesta 
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kansallisesta kulttuurista, sen on mietittävä miten paljon organisaatiota on syytä sovittaa 
kohdemarkkina-alueen kulttuuriin sopivaksi. PK-yrityksen kansainvälistymisen 
alkuvaiheessa tehdään yhteistyötä, ja tällöin toimijoiden oma kansallinen kulttuuri 
vaikuttaa siihen, miten he odottavat vastapuolen käyttäytyvän. On tärkeää yrittää 
tunnistaa vastapuolen odotukset sekä syyt käyttäytymiseen jotta voi reagoida oikein, 
siksi kulttuuri on otettava huomioon kansainvälistyttäessä (Hofstede & Hofstede, 1997.) 

3.2.1 Valtaetäisyys 

Valtaetäisyys käsittelee kulttuurin jäsenten käsitystä siitä, miten tasa-arvoisesti tai 
epätasa-arvoisesti valta, omaisuus ja status voivat jakaantua yhteiskunnassa (Hofstede & 
Hofstede, 1997, s. 40). Valtaetäisyys on yleensä korkeampi alemmissa sosiaaliluokissa 
saman kulttuurialueen sisällä. Jos kulttuurissa kokonaisuutena on matala valtaetäisyys, 
eri sosioekonomisilla tasoilla kasvaneiden sisäistämä valtaetäisyys eroaa paljon. Kun 
kulttuurissa kokonaisuutena sisäistetty valtaetäisyyden taso on korkea, se on korkea 
sekä korkean että matalan sosioekonomisen tason edustajilla. Tästä seuraa, että 
kulttuureja verrattaessa matalan valtaetäisyyden maiden työväenluokan edustajien 
sisäistämä valtaetäisyyden taso on yllättäen lähes yhtä korkea kuin korkean 
valtaetäisyyden maiden työväenluokalla. Valtaetäisyyttä mitattaessa pitää siis verrata 
saman yhteiskuntaluokan edustajia eri maiden välillä (Hofstede & Hofstede, 1997, s. 
47–50.)  

Maissa joissa valtaetäisyys on suuri, ihmiset pitävät toisiaan luonnostaan epätasa-
arvoisina ja valta keskittyy automaattisesti mahdollisimman harvoihin käsiin eikä sitä 
pidetä pahana asiana vaan jopa toivottavana. Vallan symbolit ovat näkyviä ja 
hyväksyttyjä, varallisuus ja valta kuuluvat yhteen. Vallan käyttöä ei kritisoida ja voima 
on tärkeämpää kuin oikeus. Mielipiteet ovat konservatiivisia. Ruumiillista työtä ei 
arvosteta (Hofstede & Hofstede, 1997, s. 55–63.) Pienen valtaetäisyyden maissa 
eriarvoisuutta ei pidetä henkilöiden eriarvoisuutena vaan nimenomaan roolien ja 
tehtävien eriarvoisuutena ja henkilöiden tehtävät voivat muuttua. Tilanteen muuttuessa 
alainen voi siirtyä johtajan rooliin ja entinen johtaja voi puolestaan tulla hänen 
alaisekseen. Kaikki osapuolet pitävät näitä muutoksia luonnollisena. Pienen 
valtaetäisyyden maissa varallisuuden, vallan ja statuksen ei tarvitse olla sidoksissa 
toisiinsa. Näissä yhteiskunnissa ruumiillisen työn ammattilaisia arvostetaan. (Hofstede 
& Hofstede 1997, s. 55–63.)  

3.2.2 Individualismi 

Individualismi mittaa ihmisten tarvetta omaan tilaan niin sanotun sisäryhmän suhteen. 
Sisäryhmänä pidetään sukulaisia tai jotenkin heihin rinnastettavissa olevia henkilöitä. 
Samalla individualismi mittaa sitä, toimiiko henkilö mieluiten ryhmän osana vai 
yksilönä. Lisäksi individualismi kertoo asettaako ihminen ryhmän edun etusijalle 
mieluummin kuin oman etunsa. Individualistisissa yhteisöissä sisäryhmän korvaa löyhä 
tuttavaverkosto. Jokaisen oletetaan olevan vastuussa ainoastaan itsestään ja omasta 
välittömästä perheestään. Toden puhuminen on tärkeää vaikka se loukkaisikin ja siksi 
avoin konflikti on melko normaalia. Aikuisen ihmisen oletetaan pystyvän ottamaan 
suora palaute rakentavasti. Hiljaisuutta sosiaalisessa kanssakäymisessä pidetään 
epänormaalina. Individualistiset kulttuurit ovat syyllisyyskulttuureja, yksilö tuntee 
syyllisyyttä, kun rikkoo yhteisiä sääntöjä eikä syyllisyys johdu siitä että yksilö saattaisi 
läheisensä jollakin tavalla huonoon valoon. Syyllisyys koskee vain yksilöä itseään 
(Hofstede & Hofstede, 1997, s. 75 – 99.) Individualistisissa kulttuureissa yksityisyys on 
perusarvo ja vapaus ihanne (Hofstede & Hofstede, 1997, s.105 -113.) 
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Täysin kollektivistissa yhteisöissä yksilö on koko elämänsä velassa omalle 
sisäryhmälleen. Ryhmää ei valita itse vaan siihen vain kuulutaan, yleensä siihen 
synnytään. Kaikki on ryhmän kesken yhteistä. Sisäryhmä on turvana läpi elämän 
(Hofstede & Hofstede, 1997, s. 45 – 72.) Kollektivististen yhteisöjen sosiaalisessa 
kanssakäymisessä suora yhteenotto on karkeaa ja epäkohteliasta. kiellon tilalla 
käytetään erilaisia hienovaraisia kiertoilmaisuja. Myöntävät ilmaisut ja myöntely on 
vain merkki siitä että keskusteluyhteys on olemassa. Harmonian rikkoutuminen otetaan 
kollektiivisissa kulttuureissa vakavasti. Kollektiivinen kulttuuri on niin sanottu häpeä-
kulttuuri. Häpeä-käsitettä selitetään kasvojen menettämisen käsitteen avulla. Kasvojen 
menettäminen kollektiivisissa kulttuureissa heijastuu koko sisäryhmään, ja yksilö tuntee 
häpeää koska on saattanut koko sisäryhmänsä huonoon valoon tekemällä vastoin 
yhteisiä sääntöjä, ei niinkään siksi, että on rikkonut sääntöjä. Kiinalaiset lähteet puhuvat 
myös kasvojen antamisesta eli kunnioituksen mahdollistamisesta. Tasa-arvoisuus on 
kollektivistinen ihanne (Hofstede & Hofstede, 1997, s.105 - 113.)  

3.2.3 Maskuliinisuus 

Maskuliinisuus-asteikolla mitataan maskuliinisina pidettyjen piirteiden arvostusta 
yhteiskunnassa ja asteikon toisessa päässä on feminiinit arvot. Maskuliinisia arvoja ovat 
arvovalta, suorituskeskeisyys ja menestymisen tarve. Feminiinisiä arvoja ovat 
esimerkiksi henkilökohtaisten suhteiden, elämänlaadun palvelujen ja hyvinvoinnin 
arvostaminen ylitse aiemmin mainittujen maskuliinisten piirteiden. Feminiinien 
kulttuurien edustajat käyttäytyvät selvästi vaatimattomammin kuin maskuliinisen 
kulttuurin edustajat, ja tätä voidaan erehtyä maskuliinisissa kulttuureissa pitämään 
itsevarmuuden puutteena ja sillä voi olla vaikutusta esimerkiksi työhaastatteluissa tai 
neuvotteluissa ja sillä voi olla vaikutusta keskustelun kulkuun (Hofstede & Hofstede, 
1997, s.116 – 128.) Maskuliinisissa kulttuureissa mielipidekeskustelu on 
kärjistyneempää kuin feminiineissä kulttuureissa ja tämä voi heijastua muuhunkin 
keskusteluun. Feminiineissä kulttuureissa siviilimoraali on korkeampi kuin 
maskuliinisissa, eli esimerkiksi petos feminiineissä kulttuureissa on vähäisempää 
(Hofstede & Hofstede, 1997, s. 146 – 162.) 

3.2.4 Epävarmuuden välttäminen 

Vahva tarve välttää epävarmuutta aiheuttaa hermostuneisuutta tilanteissa, joissa ei 
tiedetä mitä seuraavaksi voi tapahtua. Epävarmuus on eri asia kuin riski: epävarmuus 
tarkoittaa, ettei tiedetä ollenkaan mitä on tapahtumassa, kun taas riskin yhteydessä 
tiedetään tarkasti mitä tulee tapahtumaan ja tiedetään myös todennäköisyys kyseiselle 
tapahtumalle. Jos henkilöllä on hyvin suuri taipumus välttää epävarmuutta, hän valitsee 
epävarmuuden sijaan mieluummin hyvinkin korkealla todennäköisyydellä toteutuvan 
riskin (Hofstede & Hofstede, 1997, s. 164 – 177.) Epävarmuuden välttämisen 
ulottuvuus mittaa sitä, missä määrin kulttuurin jäsenet tuntevat olonsa uhatuksi 
epämääräisten tai tuntemattomien olosuhteiden edessä. Yhteiskunta pyrkii lieventämään 
tuntemattomia olosuhteita kirjoitetuin tai kirjoittamattomin säännöin (Hofstede & 
Hofstede, 1997, s. 164 – 177.) 

Epävarmuutta välttelevän kulttuurin edustajat näyttävät kiireisiltä, aggressiivisilta ja 
epäileväisiltä epävarmuutta sietävän kulttuurin edustajan mielestä. Epävarmuutta 
sietävän kulttuurin edustajat taas vaikuttavat hiljaisilta, rennoilta, kontrolloiduilta ja 
myös laiskoilta epävarmuutta välttelevän kulttuurin edustajan silmissä. Maissa, joissa 
epävarmuuden välttäminen on korkealla tasolla, asiantuntijoita arvostetaan. Toisaalta 
asiantuntijalta ei hyväksytä sitä, ettei hän tiedä jotain asiantuntemusalaansa liittyvää 
(Hofstede & Hofstede, 1997, s. 164 – 177.) Kulttuureissa, joissa epävarmuutta siedetään 
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hyvin, sääntöjä on vähän. Sääntöjä kuitenkin noudatetaan paremmin kuin maissa, joissa 
epävarmuutta vältetään enemmän. Epävarmuutta välttävissä kulttuureissa pikkutarkat 
säännöt ovat olemassa enemmän niiden rauhoittavan vaikutuksen takia kuin siksi, että 
niitä kirjaimellisesti noudatettaisiin. Korkean epävarmuuden välttämisen maissa kaaosta 
inhotaan, kun taas matalan epävarmuuden välttämisen maissa kaaosta saatetaan pitää 
joskus toivottavana, luovuuden mahdollistajana (Hofstede & Hofstede, 1997, s.182 – 
186.) 

3.2.5 Pitkän aikavälin orientoituma 

Pitkälle aikavälille orientoituneissa kulttuureissa keskitytään enemmän kaukaisemman 
tulevaisuuden tapahtumiin kuin lähitulevaisuuden tapahtumiin. Tällaisten kulttuureiden 
hyveisiin kuuluu sitkeys ja säästäväisyys, suvaitsevaisuus ja kunnioitus. Tällaisessa 
kulttuurissa saatetaan tietoisesti tehdä lyhyen aikavälin uhrauksia pitkän aikavälin 
hyötyjä tavoitellessa. Työntekoa arvostetaan ja sillä katsotaan olevan suora yhteys 
menestykseen. Perhe ja työ eivät ole erillisiä asioita, ja arvot tukevat yrittäjyyttä. Itsensä 
korostaminen on huono asia. Ajatellaan enemmän kokonaisuuksia kuin osia, eikä 
häiriinnytä, jos kokonaisuus sisältää keskenään ristiriitaisia komponentteja. Ei etsitä 
totuutta, vaan tärkeintä on toimia oikein ja hyveellisesti. Suhdeverkosto on tärkeä, eikä 
sitä haluta vaarantaa lyhyen aikavälin hyötyjen takia (Hofstede & Hofstede, 1997 s. 207 
– 238.) Lyhyen aikavälin orientoituman kulttuureissa painotetaan lyhyen aikavälin 
hyötyjä enemmän kuin pitkän aikavälin tavoitteita. Kaukoidässä lyhyen aikavälin 
orientoitumaan liittyy kasvojen suojelu ja vakauden tavoittelu sekä traditioiden 
kunnioitus. Läntiset vastineet lyhyen aikavälin orientoituman korostamiin asioihin ovat 
kuluttamisen sosiaaliset trendit. Lyhyen tähtäimen länsikulttuureissa kannatetaan 
erikoistumista kykyjen mukaan (Hofstede & Hofstede, 1997 s. 207 – 238.) 

3.3 Organisaatiomallit ja -kulttuurit 

Toinen tapa tarkastella kulttuureita on organisaatioiden rakenteen ja rakenteeseen 
sopivan organisaatiokulttuurin kautta. Organisaatiokulttuurit ovat alisteisia kansallisiin 
kulttuureihin nähden siinä mielessä, että tietty organisaatiokulttuuri istuu parhaiten 
tiettyyn, isäntäkulttuurina toimivaan, kansalliseen kulttuuriin (Hofstede & Hofstede, 
1997.) Handyn (1993) mukaan puhtaat organisaatiomallit voidaan jakaa neljään 
tyyppiin: seittiorganisaatio, verkko-organisaatio, temppeliorganisaatio ja 
klusteriorganisaatio. Kutakin organisaatiomallia vastaa sopiva organisaatiokulttuuri. 
Organisaatiot eivät esiinny puhtaina vaan erityisesti suuren organisaation eri osissa on 
toiminnallisesti sopiva ala-kulttuuri, joka ei välttämättä sovi kitkatta organisaation 
valtakulttuuriin. Organisaation toimintaympäristön kansallinen kulttuuri vaikuttaa 
organisaation toteutustavan piirteisiin (Handy, 1993; G. Hofstede & Hofstede, 1997.) 
Hofsteden ja Hofsteden (1997) mukaan kansallinen kulttuuri vaikuttaa siihen millaisen 
johdon alla ihmiset mieluiten toimivat ja miten he odottavat kanssatyöntekijöiden 
käyttäytyvän.  

Seittiorganisaatiossa vahva johtaja on keskeisessä roolissa. Organisaatiokulttuurina on 
voima-kulttuuri. Voimakulttuurin mukainen organisaatio on nopea reagoimaan 
muutoksiin ympäristössä ja sen tehokkuus riippuu keskusjohtajan valitsemien 
alajohtajien pätevyydestä. Voimakulttuuri sopii siis tilanteisiin, joissa organisaatio ottaa 
vastaan uusia haasteita joita ei vielä tunneta hyvin, ja mahdollisesti joudutaan 
muuttamaan toimintatapoja hyvinkin nopeasti ympäristöstä tehtyjen havaintojen 
mukaan. Tällainen organisaatiokulttuuri sopii siis kansainvälistymiseen ehkä muita 
organisaatiokulttuureja paremmin. Sääntöjä ja byrokratiaa seittiorganisaatiossa ei juuri 
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ole, ja kommunikaatio hoituu henkilökohtaisesti. Seittiorganisaatio, eli voima-kulttuuri, 
on tyypillinen aloittavissa ja pienissä yrityksissä, eli tältä osin pienien yrityksien 
kansainvälistymismahdollisuudet ovat tavallisesti kunnossa. Tällainen 
organisaatiokulttuuri sopii parhaiten kansalliseen kulttuuriin, jossa epävarmuutta 
siedetään ja valtaetäisyys on korkea (Handy, 1993, s. 180 – 191; Hofstede & Hofstede, 
1997.) 

Temppeliorganisaatio on roolikulttuurin ilmenemismuoto. Organisaatioilla on taipumus 
muuttua tällaisiksi ajan kuluessa erityisesti, jos organisaatio ajan myötä myös kasvaa. 
Tällainen organisaatio on vakaa, hidas reagoimaan uusiin tilanteisiin, eikä se tue 
innovointitoimintaa. Organisaatiomalli on parhaimmillaan vakaassa 
markkinatilanteessa. Temppeli kuvaa organisaation rakennetta, jossa temppelin pylväät 
ovat isoja organisaation osia. Kukin osa vastaa tyypillisesti jostain ydintoiminnosta tai 
on esimerkiksi yksittäinen tehdas. Pylväiden päällä on senioritason johtajien ”palkki” ja 
ylinnä on yrityksen pääjohtaja. Ajatuksena on että osastojen välistä kommunikaatiota ei 
juuri ole. Ainoastaan vanhemmat johtajat keskustelevat keskenään ja pääjohtajan 
kanssa. Organisaation henkilöstöllä on selkeät roolikuvaukset, jotka tyypillisesti ovat 
sellaiset, että hyvin moni käytettävissä oleva työntekijä voi täyttää roolin vaatimukset. 
Vastuut ja velvollisuudet ovat hyvinkin tarkasti määriteltyjä ja organisaatio on tulos-
orientoitunut. Tällainen organisaatiokulttuuri sopii luontevasti ilman eri toimenpiteitä 
kaikkiin kansallisiin kulttuureihin, ja siihen iskostuu luontevasti ympäröivän kansallisen 
kulttuurin mukaisia erityispiirteitä. Erityisen helposti tällainen organisaatiokulttuuri 
sopii korkean valtaetäisyyden kansallisiin kulttuureihin joissa lisäksi pyritään 
välttämään epävarmuutta. Jos temppeliorganisaatiossa korostetaan asiantuntijuutta, niin 
siten se saadaan sopimaan matalan valtaetäisyyden kansalliseen kulttuuriin (Handy, 
1993, s. 180 – 191.; Hofstede & Hofstede, 1997.) 

Verkko-organisaatio on tehtäväkulttuurin ilmentymä. Tässä organisaatiomallissa tehtävä 
on tärkeimmässä roolissa ja kontrolli on hyvin matalalla tasolla. Ihanteellisissa oloissa, 
joissa resursseista ei ole pulaa, tämä organisaatiomalli toimiin hyvin. Erityisesti tämä 
toimii kun tuote ja markkinaolosuhteet ovat herkästi muuttuvia. Valta on 
asiantuntijoilla, jotka oman tietonsa ja taitonsa mukaan ratkaisevat käsillä olevat 
ongelmat. Tilapäisiä ratkaisijatiimejä syntyy ja katoaa tarpeen mukaan, samoin kuin 
projektitiimejä ja tuotteenhallintaan liittyviä tiimejä. Organisaatiomalli sopii 
erinomaisesti uuden tuotteen kehittämiseen. Matriisiorganisaatio on tämän organisaation 
yleisin ilmentymä. Esimerkiksi markkinointiosastojen tuotteenhallintatiimit, johdon 
konsultointiyritykset ja uudet yritykset ovat usein tällaisia. Tällainen 
organisaatiokulttuuri sopii sellaisenaan matalan valtaetäisyyden ja korkean 
epävarmuuden sietokyvyn kansallisiin kulttuureihin. Riippuu kansallisen kulttuurin 
epävarmuuden sietokyvystä, miten paljon siihen pyritään liittämään elementtejä rooli-
organisaatiokulttuurista. (Handy, 1993, s.180- 191;Hofstede & Hofstede,1997.) 

Harvinaisin organisaatiomalleista on klusteriorganisaatio, joka on henkilökulttuurin 
ilmentymä. Henkilökulttuurissa organisaatio on väistämätön paha. Organisaatio koostuu 
itsenäisistä asiantuntijoista, joita kuunnellaan heidän oman asiantuntijuusalueensa 
puitteissa. Henkilö on tärkeämpi kuin organisaatio, joka on olemassa vain, jotta henkilö 
saa tehdä sen oman juttunsa, jossa hän on hyvä. Organisaatio ei tässä kulttuurissa voi 
erottaa henkilöä keskuudestaan, mutta henkilö voi itse kyllä lähteä. Tällaisia ovat muun 
muassa osuuskunnat. Puhtaana tällainen organisaatiokulttuuri istuisi hyvin 
individualistisiin korkean matalan valtaetäisyyden ja mahdollisesti epävarmuutta 
sietäviin kansallisiin kulttuureihin, joissa painotetaan yksilön riippumattomuutta ja 
asiantuntijuutta (Handy, 1993, s.180-191 ;Hofstede & Hofstede, 1997.) 
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3.4 Yhteenveto 

Kansallisten kulttuurien tutkimusta on tehty paljon ja keskustelu aihepiiristä on ollut 
vilkasta. Hofsteden ja Hofsteden (1997) kulttuuritutkimusta on kritisoitu, mutta 
kritiikkiin on myös hyvin vastattu, joten sitä on perusteltua käyttää teoreettisena 
taustana. Kulttuuri voidaan jakaa ulottuvuuksiin seuraavasti: valtaetäisyys, 
individualismi, maskuliinisuus, epävarmuuden välttäminen ja pitkän aikavälin 
suhtautuminen vastaan lyhyen aikavälin suhtautuminen. Nämä kulttuuriulottuvuudet 
ovat olemassa suhteessa toisiinsa, eikä esimerkiksi ole olemassa absoluuttista 
maskuliinista kulttuuria. Ulottuvuuksien avulla voidaan tunnistaa toisesta kulttuurista 
tulevien odotuksia ja reagointia. Valtaetäisyys käsittelee sitä miten tasa-arvoisesti valta, 
omaisuus ja status voi jakaantua yhteiskunnassa. Individualismi mittaa ihmisten tarvetta 
omaan tilaan sisäryhmän suhteen ja sitä asettaako yksilö ryhmän edun oman edun 
edelle. Maskuliinisuus mittaa maskuliinisina pidettyjen piirteiden arvostusta suhteessa 
feminiineihin, pehmeisiin arvoihin. Maskuliinisissa kulttuureissa mielipidekeskustelu 
on kärjistyneempää, feminiineissä kulttuureissa siviilimoraali on korkeampi. 
Epävarmuuden välttämisen asteikolla mitataan hermostuneisuutta tilanteissa joissa ei 
tiedetä mitä seuraavaksi voi tapahtua. Epävarmuus on eri asia kuin riski. Pitkän 
aikavälin orientoituman asteikolla keskitytään pitkänaikavälin tavoitteisiin lyhyen 
tähtäimen hyötyjen kustannuksella, tähdätään kauemmaksi. Kulttuuriulottuvuuksissa on 
kyse siitä, millaisissa olosuhteissa yksilö kokee olonsa hyväksi ja siitä mitä yksilö 
odottaa ympäröivältä yhteiskunnalta. 

Kulttuureja voidaan tarkastella organisaatiokulttuurien ja vastaavien organisaatiomallien 
kautta. Kansallinen kulttuuri vaikuttaa siihen millainen organisaatiokulttuuri on 
yksilölle mieluisin ja yleensä organisaatiokulttuuriin liittyy piirteitä jotka tekevät sen 
sopivammaksi ympäröivään kansalliseen kulttuuriin. Organisaatiomallit eivät juuri 
esiinny puhtaina vaan eri organisaation osissa on voimassa eri organisaatiomalli. 
Seittiorganisaatiossa vahva johtaja on keskiössä ja organisaatiokulttuuri on 
voimakulttuuri ja organisaatio on hyvin nopealiikkeinen. Verkko-organisaatiossa eli 
tehtäväkulttuurissa tehtävä on tärkein, asiantuntijuus merkittävässä roolissa ja kontrolli 
matalalla asiantuntijoiden käsissä. Verkko-organisaatio on nopealiikkeinen ja toimii 
hyvin jos resursseista ei ole pulaa. Temppeliorganisaatio eli roolikulttuuri reagoi hitaasti 
uusiin tilanteisiin. Tehtävät, vastuut ja velvoitteet ovat tarkasti määriteltyjä. 
Klusteriorganisaatiossa eli henkilökulttuurissa organisaatio on välttämätön paha ja 
olemassa siinä toimivia ihmisiä varten, tämä organisaatiomalli on harvinaisin.  
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4. Toiminta kehittyvillä markkinoilla 

Rajojen ulkopuolelle suunnattuihin liiketoimintaoperaatioihin liittyy erilaisia riskejä, 
joita voidaan tarkastella instituutioteorian kautta. Institutionaalisia tekijöitä ovat sekä 
kohdemarkkinan että lähdemarkkinan yritystä ympäröivät tekijät, erilaiset instituutiot 
kuten lainsäädäntö ja ammattiyhdistysliike. Esimerkiksi työntekijäliitot ja 
kansalaismielipide ovat yleensä jyrkästi ulkoistusta ja erityisesti ulkomaille 
ulkoistamista vastaan (Kshetri, 2007; Mosco, 2006.) Tuollaiset institutionaaliset tekijät 
on viisasta ottaa huomioon omissa ulkomaanoperaatioissa. Ulkomaista toimintaa 
aloittava yritys törmää myös sosiaalisiin ja epämuodollisiin rakenteisiin jotka johtuvat 
yhteiskunnassa jaetuista normeista, arvoista ja uskomuksista (Kshetri, 2007.) Nämä 
jaetut normit, arvot ja uskomukset muodostavat Hofsteden ja Hofsteden (1997) mukaan 
yhteiskunnan kansallisen kulttuurin, ja niiden perustalle rakentuvat myös kansalliset 
instituutiot. Instituutiot voidaan jakaa kolmeen luokkaan: sääteleviin eli pakottaviin, 
normatiivisiin ja kognitiivisiin eli piilovaikuttaviin instituutioihin. 

Näistä instituutioista kognitiivisissa instituutioissa on kyse arvoista ja niiden voidaan 
siksi ymmärtää tarkoittavan kulttuuria (G. Hofstede & Hofstede, 1997; Kshetri, 2007). 
Kaikki nämä instituutioluokat vaikuttavat toisiinsa (Kshetri, 2007), mutta tutkimuksen 
mukaan taustalla olevat arvot vaikuttavat sekä sääteleviin että normatiivisiin 
instituutioihin enemmän, kuin instituutiot vaikuttavat arvoihin. Näin on erityisesti siinä 
tapauksessa kun tutkitaan kunkin kansakunnan keskiluokkaan kuuluvien ihmisten 
arvoja, sillä juuri keskiluokkaan kuuluvat ihmiset ovat usein kansallisten instituutioiden 
tarjoamissa tehtävissä (G. Hofstede & Hofstede, 1997.) Tässä tutkielmassa keskitytään 
lähinnä kansallisen kulttuurin vaikutuksiin. Huomion kohdistaminen kansallisiin 
kulttuureihin on hyödyllistä siksi, että Hofsteden ja Hofsteden (1997) toteuttama 
alkuperäinen kulttuuritutkimus on tehty keskiluokkaan kuuluvien henkilöiden arvoista, 
joten kognitiivisia instituutioita käsittelevää tutkimusta on mahdollista liittää siihen ja 
saada siten mahdollisesti tarkempi kuva kansallisista instituutioista. Tässä luvun 
aliluvuissa tarkastellaan kansainvälistymiseen liittyviä liiketoiminta-operaatioita, 
innovointia kohdemarkkina-alueelle, markkinointia ja brändejä. Tarkastelun 
ensimmäisenä näkökulmana on ohjelmistoalalla toimiva PK-yritys ja toisena 
näkökulmana on kulttuuri.  

4.1 Kulttuuri, brändi ja markkinointi PK-yrityksen kannalta 

Suuret kansainväliset yritykset käyttävät yleisesti menestyksellisesti brändejä 
markkinoinnissaan ja siksi on kiinnostavaa arvioida miten PK-yritys voisi parhaiten ja 
resurssitehokkaasti myös käyttää brändejä. Alkuperämaatiedon käyttäminen brändin 
lähtöpisteenä on kiinnostavaa, koska siihen ei tarvitsisi investoida, mihin pienellä 
ohjelmistoyrityksellä ei normaalitilanteessa olisi varaakaan. Maabrändiä on mahdollista 
hyödyntää jatkamalla sitä yrityksen tuotteisiin. Kohdemarkkinan kulttuuri saattaa 
vaikuttaa siihen miten brändin jatkaminen onnistuu joten on syytä tarkastella kulttuurin 
vaikutusta brändiin. Tutkimusten mukaan käsitykset alkuperämaasta vaikuttavat 
tuotteen tai palvelun itsensä ohella käsitykseen laadusta ja ostopäätökseen (Knight & 
Calantone, 2000; Powell & Ennis, 2007). Voidaan siis sanoa että maabrändi vaikuttaa 
kohdemaan kuluttajiin. Koska pienillä yrityksillä on erittäin vähäiset resurssit, 
alkuperämaakäsityksistä muotoutuva maabrändi on ehkä ainut brändäystapa joka on 
käytettävissä (Knight & Calantone, 2000; Powell & Ennis, 2007.) On myös heitetty 
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ilmaan mielenkiintoinen ajatus: voi käyttää mitä tahansa maabrändiä, joka sopii omaan 
liiketoimintaan eli ei tarvitse rajoittua oman kotimaansa maabrändiin (Welch ja muut, 
2007). On siis syytä tarkastella brändejä PK-yrityksen kannalta alilukujen kautta 
tarkemmin. 

4.1.1 PK-yrityksen markkinointi kohdemarkkinoilla  

Käytännön markkinointityö kohdemaassa vaatii resursseja, joita pienellä yrityksellä 
harvemmin on. Vaikka kohdemaan ollessa kehittyvät markkinat markkinointiresurssit 
ovatkin kotimaisia edullisempia, ja vaikka niiden käyttö kohdemarkkinalla on joka 
tapauksessa suositeltavaa, siihen ei välttämättä ole rahaa (Jonsson & Lindbergh, 2010.) 
Ratkaisuna voi olla sekä kotimaisten yhteistyökumppanien välinen yhteistyö 
kokonaistuotteen tekemisessä (Moore, 1991), että kohdemarkkinaverkostokumppanien 
kanssa tehtävä yhteistyö, ja suhdeperustaiset investoinnit kohdemarkkina-alueelle 
(Haahti ja muut, 2005). Lisäksi on syytä keskittyä "word of mouth" ilmiön 
aikaansaamiseen kohdemarkkinassa, erityisesti jos markkinoitava tuote tai palvelu 
voidaan katsoa kohdemarkkinalla uudeksi innovaatioksi (Moore, 1991). ”Word of 
mouth”-ilmiö, lyhennettynä WOM, tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että yrityksen 
tuotteesta tai palvelusta aletaan puhua enenevässä määrin asiakassegmentissä (Moore, 
1991). Lähin suomenkielinen termi voisi olla puskaradio. Puskaradio voi välittää 
positiivista tai negatiivista viestiä ja positiivista viestiä yritys yrittää saada aikaan. 
 
Internet on yksi tapa vahvistaa "word of mouth" (WOM) ilmiötä (Arenius ja muut, 
2005). Kulttuurilla on vaikutusta WOM:iin eli puskaradioon: se vaikuttaa lähinnä 
siihen, minkä tyyppisiä viestejä kulttuurissa mieluiten välitetään yksilön sisäryhmässä ja 
ulkoryhmässä. Jos viestintä kulttuurissa yleisesti on aktiivisempaa sisäryhmän kuin 
ulkoryhmän välillä, se heikentää puskaradioilmiötä. Heikko epävarmuuden sietokyky 
vähentää puskaradioviestintää sisäryhmässä, ja lisää erityisesti negatiivisten 
puskaradioviestien välitystä. Maskuliinisissa kulttuureissa sisäryhmässä viestittiin 
brändeistä ja tuotteista enemmän sisäryhmässä kuin ulkoryhmässä. Mitä suurempi on 
individualismin aste, sitä enemmän välitetään positiivisia puskaradioviestejä 
ulkoryhmässä, mutta sitä vähemmän niitä välitetään sisäryhmässä (Lam, Lee, & 
Mizerski, 2009.) 

4.1.2 PK-yrityksen brändi 

Kun suunnitellaan brändiä kehittyville markkinoille, pitää ymmärtää kohdemarkkinan 
taloudelliset, teknologiset ja kulttuurilliset olosuhteet, sekä kilpailutilanne. Tilanne 
kehittyy jatkuvasti joten brändin kanssa pitää olla hereillä (Xie & Boggs, 2006). Brändit 
voidaan jakaa karkeasti globaaleihin ja lokaaleihin. Maabrändi voidaan katsoa 
globaaliksi brändiksi (Özsomer, 2012.) Koska maabrändi ei lähtökohtaisesti mitenkään 
liity yrityksen tuotteeseen ja palveluun, maabrändin käyttöä pitää ajatella brändin 
jatkamisen tekniikan kautta (brand extension). Tämä on ehkä ainoa mahdollinen 
ratkaisu resurssirajoitteiselle PK-yritykselle brändin käytössä, ja strateginen työkalu 
kansainvälisille markkinoille astumista suunniteltaessa muutenkin (Henseler, Horváth, 
Sarstedt, & Zimmermann, 2010; Knight & Calantone, 2000.) Maabrändin käyttö on 
edullista, koska ei tarvitse rakentaa uuden brändin tunnettuutta, vaan voi jatkaa 
olemassa olevaa brändiä omaan tuotteeseensa tai palveluunsa (Eisingerich & Rubera, 
2010; Henseler ja muut, 2010). On tosin ensin tutkittava ensin millainen esimerkiksi 
Suomen maabrändi ja sen tunnettuus on mahdollisilla kohdemarkkinoilla.  
 
Käytettäessä maabrändiä pohjana, ei voida välttyä vierasmaalaisuuden vaikutelmalta, 
jonka on katsottu olevan usein rasite erityisesti kuluttajamarkkinoinnissa. PK-yritykset 
yleensä harrastavat yritysten välistä liiketoimintaa ja markkinointia, ja sillä alueella 



27 

vierasmaalaisuus ei vaikuta samalla tavalla (Arenius ja muut, 2005.) On esitetty että 
globaalit brändit voivat epäonnistua, jos niitä ei soviteta paikallisiin olosuhteisiin. 
Brändin jatkon kanssa on otettava tämä huomioon (Eisingerich & Rubera, 2010.) 
Kuitenkaan globaalin brändin ei välttämättä kannata ryhtyä muuttamaan koko imagoaan 
lokaaliksi (Özsomer, 2012). Sen sijaan, että suoraan korostetaan paikallisuutta, voi 
korostaa vaivihkaisesti kulttuurillisia teemoja, joiden tietää vaikuttavan positiivisesti 
brändin kuvaan kohdemarkkina-alueella (Özsomer, 2012; Strizhakova ja muut, 2012). 
 

4.1.3 Brändit ja kulttuuri  

Kulttuurin vaikutusta brändin jatkamisen onnistumiseen on tutkittu, ja havaittu että 
brändin jatkaminen ei välttämättä onnistu samalla tavalla kaikissa kulttuureissa 
(Henseler ja muut, 2010.) Kulttuurit vaikuttavat brändin jatkamiseen suoraan niin, että 
epävarmuuden välttämisellä on huono vaikutus sen onnistumiseen. Tämä saattaa johtua 
siitä että epävarmuuden välttäminen voimistaa luotettavuuden merkitystä ja brändin 
jatkoa ei kuitenkaan nähdä alkuperäisenä brändinä, eikä siihen siten voi luottaa (Erdem, 
Swait, & Valenzuela, 2006.) Brändin jatkaminen onnistuu helpoiten pitkän aikavälin 
kulttuureissa. Tästä seuraa että brändin jatkokset voivat mennä helpoiten läpi maissa 
joiden kansallinen kulttuuri on suuntautunut pitkän aikavälin suunnitteluun ja kestää 
epävarmuutta, esimerkkeinä Kiina ja Vietnam. Noissa maissa on lisäksi kollektiivinen 
kulttuuri, se vaikuttaa siten, että jos brändi katsotaan luotettavaksi/uskottavaksi, niin sen 
laatu katsotaan paremmaksi (Henseler ja muut, 2010.) Lisäksi kulttuurilla on moderoiva 
vaikutus pääbrändin laadun suhteen ja brändin sekä brändin jatkoksen sopivuuden 
suhteen (Henseler ja muut, 2010).  
  
Brändin jatkosta rakennettaessa laatuviesti on erittäin tärkeä brändin jatkamisen 
onnistumisen suhteen maskuliinisissa, matalan valtaetäisyyden ja epävarmuutta hyvin 
sietävissä kulttuureissa. Sen sijaan laatuviesti ei edesauta brändin jatkamisen 
onnistumista feminiineissä kulttuureissa, eikä korkean valtaetäisyyden kulttuureissa tai 
epävarmuutta voimakkaasti välttävissä kulttuureissa. Se, miten hyvin brändin 
alkuperäisen tuotekategoria ja brändin jatkoksen kategoria täydentävät toisiaan, on 
erityisen tärkeää lyhyen tähtäimen orientoituman kulttuureissa, maskuliinisissa ja 
vähäisen valtaetäisyyden sekä individualististen kulttuureiden parissa. Siirtymisen 
helppous alkuperäisestä brändistä sen jatkokseen on tärkeää pitkälle aikavälille 
suuntautuvissa kulttuureissa, feminiineissä, matalan valta-etäisyyden ja 
individualistisissa kulttuureissa. Koska on tehty jatkos maabrändistä, voidaan 
siirtymistä pitää helppona, sillä maabrändi ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä 
käytössä. Tuotekategorioiden korvattavuus toisillaan on tärkeää korkean valta-
etäisyyden ja epävarmuutta välttävien kulttuurien parissa, esimerkkinä Meksiko 
(Henseler ja muut, 2010.) 
 
Lisäksi laadun korostaminen ylipäätään on tärkeää erityisesti kehittyvissä talouksissa 
(Strizhakova, Coulter, & Price, 2008). Myös tunteisiin vetoava brändäys ei ole niin 
suositeltavaa kehittyvissä talouksissa (Pauwels, Erguncu, & Yildirim, 2013). On 
arvioitu, että tulotason noustessa markkina-alueella, brändien tunnetason imago tulee 
tärkeämmäksi ja laatu painaa vähemmän (Strizhakova ja muut, 2008). Luultavasti myös 
lainsäädännöllisen kuluttajasuojan on parannuttava ennen kuin brändin muuttuminen 
laatua korostavasta tunteisiin vetoavaksi on mahdollinen (Pauwels ja muut, 2013). 
Paikallisen arvostetun brändin olemassaolo heikentää globaaliksi katsottavan brändin 
tehoa erityisesti iäkkäämmän asiakaskunnan parissa (Özsomer, 2012). Tämä voi 
vaikuttaa yritysten välisillä markkinoilla. On myös harkittava sitä brändätäänkö tuote 
vai yritys. Pienen yrityksen resurssien puutteessa on vaikeaa ajatella tuotteen 
brändäystä. Todennäköisesti yritys on joka tapauksessa yhden tai kahden hyvin toisiaan 
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lähellä olevan tuotteen tai palvelun yritys, joten yhtiöbrändin käyttö on käytännössä 
myös tuotebrändäystä. Lisäksi pienelle yritykselle ainakin sen subjektiivisen käsityksen 
mukaan kehittyvien talouksien kohdemarkkinat ovat aina kompleksisia, joten siitä 
syystä yrityksen brändäys on järkevimmän tuntuinen vaihtoehto (Xie & Boggs, 2006.) 

4.1.4 Kuluttaja-asenteiden mittaus ja brändit  

Tarkemmassa brändin muotoilussa pitää pyrkiä arvioimaan asiakkaiden asenteita 
brändiä kohtaan. Kuluttajan ajattelutapaa pitää sitä tarkoitusta varten pyrkiä 
mittaamaan. "Communication awareness" ja "Brand liking" ja "Brand consideration" 
ovat markkinointiin liittyviä kuluttajan ajattelutavan mittareita. ”Brand liking” mittaa 
sitä kuinka paljon asiakas arvostaa brändiä. ”Brand consideration” tarkoittaa sitä, että 
harkitseeko asiakas käsiteltävään brändiin kuuluvan tuotteen ostamista. 
"Communication awareness" mittaa yksinkertaistettuna sitä missä määrin asiakaskunta 
on valmis havaitsemaan markkinointiviestintää jonkin tuotteen tai palvelun osalta. 
Näiden mittareiden avulla pyritään ymmärtämään brändistä ostopäätökseen johtavaa 
prosessia. Nämä mittarit ovat tärkeitä työkaluja markkinointiviestintää suunniteltaessa 
ja niiden perusteella arvioidaan kuinka helposti ja pysyvästi asiakkaat sitoutuvat 
brändiin (Pauwels ja muut, 2013.) Kulttuurilla on myös merkitystä brändin muotoilussa. 
Brändin rakennuselementtejä kulttuurin kannalta ovat innovatiivisuus, 
asiakaskeskeisyys, omakuvaan sopivuus ja sosiaalinen vastuu. Kuluttajan omakuvaan 
sopiva innovatiivisen tuntuinen brändi herättää enemmän brändiuskollisuutta 
individualistisissa, lyhyelle tähtäimelle orientoituneissa ja matalan valta-etäisyyden 
kulttuureissa. Koska absoluuttisia kulttuureja ei ole olemassa, pitää arvioida mikä 
brändi-elementtiyhdistelmä missäkin kulttuurissa olisi suositeltava (Eisingerich & 
Rubera, 2010.) 
 
Kasvavien markkinoiden kuluttajat ostavat usein ensimmäistä kertaa tuotekategoriasta. 
Tämän takia "Brand liking" mittaukset ovat epäluotettavia, eli niiden perusteella ei voi 
niin hyvin ennustaa myyntiä. Jos "Brand liking" mittaus on vahva, niin brändiin liittyvä 
mainonta konvertoituu tavallisesti suuressa määrin myynniksi. Viimeisin empiirinen 
tutkimus osoittaa, että korkean "Brand liking" mittauksen perusteella brändiä kannattaa 
käyttää mainonnassa ja korkea "Brand liking" generoituu hyvin myynniksi 
kehittyneessä maassa individualistisessa kulttuurissa, jossa on lisäksi hyvä suojaus 
kuluttajille huonolaatuisia tuotteita vastaan. Tulokset eivät siis välttämättä päde 
kehittyvissä talouksissa, joissa kuluttajansuoja on puutteellinen (Pauwels ja muut, 
2013.) Asiakaskeskeinen brändi, jossa on sosiaalisen vastuullisuuden tuntu, herättää 
brändiuskollisuutta kollektivistisissa pitkälle aikavälille orientoituneissa matalan 
valtaetäisyyden kulttuureissa. Näillä elementeillä ei ollut mitään vaikutusta 
päinvastaisessa kulttuuriorientoitumassa (Eisingerich & Rubera, 2010.) Brändin 
uskottavuus merkitsee eniten kollektiivisissa ja matalan epävarmuuden sietokyvyn 
kulttuureissa. Kollektiivisissa kulttuureissa brändin luotettavuus vahvistaa käsitystä 
laadusta ja matalan epävarmuuden sietokyvyn kulttuureissa se pienentää ostajan 
arvioimaa riskiä. Vaikka brändille luotu uskottavuus siis merkitseekin paljon 
mainituissa kulttuureissa, markkinointiviestin on oltava niissä erilainen, kulttuuriin 
sopiva (Erdem ja muut, 2006.) 
 
Aiemmin mainittuihin mittareihin, "Communication awareness" ja "Brand liking" ja 
"Brand consideration", vaikuttavat kuluttajaa turvaava sääntelyn erot, talouserot ja 
kulttuurierot. Maissa, joissa kuluttajansuoja on puutteellinen ja ”Communication 
awareness” on korkea, brändin mainosviestinnästä etsitään laadun taetta. Muuta takuuta 
sille ei tällaisella kohdemarkkinalla ole olemassa. Näyttää siltä että kulttuurierot eivät 
tällaisessa kehittyvälle markkinalle tyypillisessä tilanteessa ole pääasiallinen 
brändäyksen onnistumiseen vaikuttava tekijä. Talouserot ja kuluttajansuoja ovat 
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tärkeimmät brändin onnistumiseen vaikuttavat tekijät ennen kulttuuria, brändistä 
etsitään tällöin varmuutta joka kehittyneemmissä talouksissa on esimerkiksi 
kuluttajansuojalainsäädännön tehtävä (Pauwels ja muut, 2013.)  

4.2 Markkinointi ja liiketoiminta-operaatiot 

Kehittyville markkinoille markkinoitaessa on selvää, että sinne ei voi myydä yhtä 
kalliilla kuin kehittyneille markkinoille. Vaikka kate olisikin pieni, on potentiaalinen 
myyntivolyymi, ainakin suurimmilla kehittyvillä markkinoilla, hyvin suuri (Inkpen & 
Ramaswamy, 2007.) On arvioitu, että kehittyvillä markkinoilla kuluttajakulttuuri ei ole 
vielä niin pitkällä kuin kehittyneillä markkinoilla ja siksi asiakkaat painottavat laatua 
sekä teknisiä ominaisuuksia. Laadun ja teknisten ominaisuuksien arvostaminen voi 
johtua osittain myös puutteellisesta kuluttajansuojasta. Lisäksi on mahdollista, että 
joissakin tilanteissa kehittyneille markkinoille tuotava tuote tai palvelu on kyseisten 
markkinoiden näkökulmasta niin sanottu radikaali tuote, ja sen markkinoinnissa on 
keskityttävä aikaisiin omaksujiin, jotka arvostavat mainittuja teknisiä tietoja. Aikainen 
enemmistö ei vielä edes harkitse tuotteen käyttämistä, joten se ei esitä siitä 
kysymyksiäkään. Myytävän tuotteen tai palvelun kategorian markkinoiden on 
kehityttävä innovaation omaksumiskäyrällä asiakassegmentti kerrallaan. On siis 
arvioitava myös tuotekategorian paikka innovaation omaksumiskäyrällä ennen kuin 
voidaan suunnitella markkinointikampanja (Moore, 1991; Strizhakova ja muut, 2008.)  

 
Kansainväliseen menestykseen tarvitaan strategista ajattelutapaa. On kuunneltava 
markkinoita ja valittava mahdollisuuksista ne joilla saadaan kilpailuetuja. Tilanne ei ole 
jokaiselle yritykselle samanlainen (Knight, 2001.) Jotta saadaan, ja voidaan myös pitää, 
merkittävä kilpailuetu kohdemarkkina-alueella on perustettava tytäryhtiö tai saatava 
muuten jonkinlainen läsnäolo markkinointia varten. Tuotekehityksen tekeminen 
kohdealueella ei näyttäisi olevan niin tärkeää myynnin kannalta (Hashai & Almor, 
2004.) Aiemmin todettiin kuitenkin, että ulkomaille ulkoistamisella näyttäisi olevan 
positiivinen vaikutus myynnin kehitykseen, koska sen kautta päästään luomaan 
verkostoja kohdemarkkina-alueella (Gregorio ja muut, 2009.) Tällainen tekemällä 
oppiminen on usein ratkaisu epävarmuuden edessä (Welch ja muut, 2007), se kuitenkin 
vie aikaa. Jos halutaan nopeutta, myyntitytäryhtiö on ratkaisu (Hashai & Almor, 2004.) 
Pienillä ohjelmistoyrityksillä on vähän markkinointiresursseja, mutta se ei välttämättä 
haittaa: oikein suojeltu tekijänoikeus ja innovatiivinen liiketoimintamalli voi auttaa 
selviämään vähäisemmillä markkinointiresursseilla (Mets ja muut, 2010.) Koska pienen 
yrityksen resurssit ovat rajalliset, sen kannattaa hakea verkostojen kautta liittolaisia 
joilla on täydentäviä tuotteita tai voimavaroja ja pyrkiä esimerkiksi yhdistämään 
markkinointiresursseja (Bonk, 1996.)  
  
Erilaisista kansainvälisistä liiketoimintaoperaatioista erityisesti strategiset liittoumat on 
todettu hyödyllisiksi siirtymävaiheiksi ennen muita, enemmän sitoutumista vaativia, 
liiketoimintaoperaatiota. Niiden avulla ei heti tarvitse tietää kaikkea kohdemarkkinasta 
(Gregorio ja muut, 2009) eikä asiakkaan tarvitsemasta kokonaistuotteesta (Moore, 
1991). Keskivahvaa sitoutumista vaativista kansainvälisistä liiketoimintaoperaatioista 
ns. johtamissopimus on paras jos kulttuurillinen etäisyys on liian suuri. Jos 
kulttuurietäisyys on pieni, niin franchising on varteenotettava vaihtoehto. PK-yrityksen 
kannattaa harkita vakavasti yhteisyrityksen perustamista kohdemarkkina-alueen 
toimijan kanssa jos markkina on kehittymässä erittäin suotuisasti tai on hyvin suuri. 
Franchising on tunnettu ja suosittu tapa toimia kehittyneillä markkinoilla ja franchising-
toimintaa on olemassa kaikilla toimialoilla. Ehkä se olisi hyvä tapa myös ohjelmistoalan 
PK-yritykselle laajentua, ainakin jos yrityksellä on palvelu. Franchising säästää 
resursseja, mutta vakiintumattomalla franchising-konseptilla kansainvälistyminen 
saattaa olla riskialtista (Welch ja muut, 2007.) 
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Yhteisyrityksen perustaminen voi olla tarpeen erityisesti, jos kulttuurierot ovat suuret tai 
molemmilla osapuolilla on toisen tarvitsemia resursseja ja molemmat häviäisivät, jos 
eivät yhdistäisi voimiaan. Jos PK-yrityksellä on erityisen arvokkaiksi katsottuja 
resursseja käytössään, sen pitäisi saada vahva kontrolli yhteisyrityksessä (Welch ja 
muut, 2007.) Kyseessä on lisäksi raskas operaatio, jossa muodostetaan uusi yhteisesti 
omistettu yhtiö, joten se ei ole ensimmäisenä PK-yrityksen vaihtoehdoista resurssien 
puutteen takia. Parempi tapa on liittoutua toisen yrityksen kanssa. Liittoutuneet 
partneriyritykset tekevät keskenään sopimuksia yhteisien tavoitteiden eteen, säilyttäen 
oman identiteettinsä. Tämä on huomattavasti joustavampaa ja resurssipanostuksia voi 
säädellä tarpeen mukaan erikseen sopimalla (Bonk, 1996.)  
 
Strategisten liittoumien yhteydessä tarvittavien sopimusten tekemisessäkin on omat 
riskinsä, kun kyse on jatkuvassa muutoksessa olevasta ympäristöstä, kuten kehittyvistä 
markkinoista. Lisäksi kumppaneiden piilomotiivit ja sopimuksen ulkopuoliset odotukset 
aiheuttavat konflikteja myöhemmässä vaiheessa (Kashlak ja muut, 1998). PK-yrityksillä 
on myös vähäiset resurssit sopimusten valvontaan, eikä kumppaniin alkuvaiheessa voi 
luottaa täysin (Palvia, 2008). Käytännön toiminnassa voidaan tämän ilmiön 
lieventämiseksi käyttää vastavuoroisuuden periaatetta: jokaista kumppanin tekemää 
liikettä pitää vastata omalla liikkeellä. Vastavuoroisuus on perusta pitkäaikaiselle 
yhteistyölle ja yleisesti tunnettu toimintatapa strategisissa liittoutumissa ja ihmisten 
toiminnassa ylipäätään Suuri kulttuurillinen etäisyys kuitenkin hidastaa ja rajoittaa 
vastavuoroisuuden kautta tapahtuvaa kumppanuuden syvenemistä (Kashlak ja muut, 
1998.) Kulttuurierot aiheuttavat väärinymmärryksiä ja sitä kautta mahdollisen 
epäonnistumisen jonkinasteista kumppanuutta vaativassa liiketoimintaoperaatioissa (G. 
Hofstede & Hofstede, 1997; Welch ja muut, 2007). Kulttuuri vaikuttaa jokaiseen asiaan 
neuvotteluissa. Kulttuurien välistä neuvottelua on yritetty mallintaa, mutta työ on vielä 
kesken (Gert Jan Hofstede, Jonker, & Verwaart, 2012). 
 
Kulttuuririski liiketoimintaoperaation valinnassa liittyy instituutioihin, 
lainsäädännöllinen tuki ei välttämättä ole riittävä esimerkiksi franchising sopimuksen 
tekemiseen.(Kshetri, 2007; G. Hofstede & Hofstede, 1997). Yhteisyritys nähdään joskus 
riskinä, koska pelätään, että toinen osapuoli voi ottaa opit ja kerätä hyödyt yksin (Welch 
ja muut, 2007). Yrityksen on siitä syystä löydettävä kumppani, joka on kooltaan 
samansuuruinen (Haahti ja muut, 2005). Näin molemmilla on yhtä paljon saavutettavaa 
ja menetettävää. PK-yrityksen liittoutuminen suuremman yrityksen kanssa ei ole 
suositeltavaa, koska PK-yrityksellä on suhteellisen vähän tarjottavaa suuremmalle 
yritykselle, ja vaikka sillä olisikin paljon tarjottavaa, sillä on aina suurempi riski 
menettää strateginen etunsa markkinoilla (Narula, 2004; Welch ja muut, 2007.) 
Valittuihin kansainvälisiin liiketoimintaoperaatioihin liittyvät institutionaaliset riskit 
ovat todellisia ja toteutuneita riskejä on dokumentoitu (Welch ja muut, 2007). Riskien 
takia on syytä miettiä kuinka tärkeimmät resurssit, tiedot ja toimintatavat suojataan. 
Monenlaisia tapoja on; sellaisiakin, jotka ovat PK-yrityksille vähäisten resurssien 
puitteissa mahdollisia (Päällysaho & Kuusisto, 2011.)  
  
Ohjelmistoalan PK-yrityksien on mahdollista toimia useammalla kohdemarkkina-
alueella samanaikaisesti. Oikealla liiketoimintamallilla ja markkinointistrategialla, 
sopiva globaali niche-markkina on löydettävissä (Mets ja muut, 2010; Olejnik & 
Swoboda, 2012.) Kyse on siitä mikä on yrittäjän orientoituma yrittäjyydestä. Jos 
yrittäjän oma orientoituma on perinteisempi kansainvälistymisen suhteen, hän ei pidä 
nopeaa aktiivista kansainvälistymistä oikeana tapana toimia eikä siten pyri nopeaan 
kansainvälistymiseen (Kuivalainen, Sundqvist, Saarenketo, & McNaughton, 2012.) 
Pieni yritys ei yleensä voi olla hinnanasettaja omassa tuote- tai palvelukategoriassaan 
vaan se joutuu tyytymään yleiseen hintatasoon (Powell & Ennis, 2007). Jos on kyse niin 



31 

sanotusta radikaalista tuotteesta kohdemarkkina-alueella, yrityksen ongelmakenttä on 
aivan toinen ja sen mahdollisuudet ovat myös suuremmat (Moore, 1991). 
 
Internet on yleistynyt myyntikanavana perinteisessä kaupassa (Moon, Chadee, & Tikoo, 
2008). Myyntikanavana internet tuo nimenomaan pienille ohjelmistoyrityksille aivan 
uudenlaiset mahdollisuudet toimia. Sen avulla voidaan säästää markkinointikuluissa ja 
nopeuttaa kansainvälistymistä (Arenius ja muut, 2005; Welch ja muut, 2007.) Yksinään 
Internet ei yleensä riitä vaan markkinointia varten tarvitaan tilanteesta riippuen 
mahdollisimman hyvin omassa kontrollissa oleva läsnäolo kohdemarkkinoilla, kuten 
tytäryhtiö (Hashai & Almor, 2004). Internet-jakelukanavaa tukeva aktiivinen myyntityö 
parantaa kanavan tehokkuutta merkittävästi (Welch ja muut, 2007).  
 

4.3 Yritysten välinen liiketoiminta ja kulttuuri 

Kulttuurierot vaikuttavat vaihdantakustannuksiin. Vaihdantakustannuksia ovat 
kustannukset jotka aiheutuvat markkinoilla toimimisesta, esimerkiksi erilaiset 
laatutarkastukset maksavat ja niitä voidaan siten tehdä vain tietty määrä, jonka 
ylittämisen jälkeen kauppa on kannattamatonta. Sopimukset ovat aina epätäydellisiä ja 
tarjoavat mahdollisuuden petokseen. Koska kaikkea ei voi kustannusten takia seurata, 
kaupankäyntiin tarvitaan aina jonkin verran luottamusta, jotta kauppaa ylipäätään 
voidaan tehdä (G. J. Hofstede, Jonker, & Verwaart, 2010; Kemper ja muut, 2011.) 
Osapuolien päätös pettää, luottaa tai osoittaa epäluottamusta liikesuhteessa on seurausta 
keskinäisistä odotuksista, häpeästä, itsetunnosta, persoonasta ja maineesta. Kaikkeen 
tähän vaikuttaa kaupantekijän kulttuuritausta. Kulttuuri siis vaikuttaa rehellisyyteen 
kaupassa ja luottamuksella kompensoidaan epätäydellisten sopimuksien puutteita. 
Rationaalinen lähestymistapa kaupankäyntiin ja sopimuksiin ei ota huomioon tunteiden 
vaikutusta petosherkkyyteen ja kulttuurieroista johtuvat väärinkäsitykset voivat johtaa 
tunnepohjaiseen reaktioon joka johtaa petokseen. Lisäksi eri kulttuureissa on erilaiset 
normit luottamuksen ja opportunismin suhteen eli joissakin tilanteissa petos on 
kulttuuririippuvaisesti hyväksyttävämpää kuin toisissa (Gert Jan Hofstede ja muut, 
2009.)  

 
Korkean valtaetäisyyden kulttuurissa, tehtäessä kauppaa arvoltaan alemman tai 
ylemmän kumppanin kanssa, ei koeta tarpeelliseksi tarkastaa onko petosta tapahtunut. 
Ylempiarvoisen kanssa kauppaa tehtäessä on suurempi kynnys petoksen tekemiseen. 
Epävarmuutta välttävässä kulttuurissa sekä tutun että tuntemattoman kumppanin kanssa 
toimiessa tarkastuksissa havaittu petos vaikuttaa negatiivisesti kaupankäyntiin. Havaittu 
rehellinen toiminta kasvattaa halua tehdä kauppaa. Tuntematonta kumppania petetään 
helpommin, ja seurataan tarkemmin. Kollektivistisissa kulttuureissa sisäryhmän kanssa 
tehtävässä kaupassa ei petetä niin helposti, mutta kauppaa seurataan tarkemmin. 
Ulkoryhmän edustajan kanssa on suurempi houkutus pettää kaupassa, mutta ei koeta 
tarpeelliseksi tarkistella sen kummemmin onko petos tapahtunut. Jokainen havaittu 
petos vähentää halua tehdä kauppaa uudelleen petoksentekijän kanssa (Gert Jan 
Hofstede ja muut, 2009.) Tämän takia sekä kollektiivisissa että epävarmuutta välttävissä 
kulttuureissa yritysten välisessä kaupassa on tärkeää edistää johdon välisiä suhteita ja 
solidaarisuutta, näin saadaan hinnoittelu, tuotekehitysponnistukset ja 
markkinointikommunikaatio hoidettua oikein (Kemper ja muut, 2011).  
 
Maskuliinisissa kulttuureissa kaupassa jokainen tapahtunut petos yllättäen lisää 
kaupankäynnin intensiteettiä saman kumppanin kanssa. Myös pettämisen kynnys on 
matalampi ja halu tarkastaa onko petosta tapahtunut suurempi. Tämä on selitettävissä 
kilpailunhalulla. Feminiineissä kulttuureissa halutaan keskimääräistä vähemmän tutkia 
onko petosta kaupassa tapahtunut ja petoksentekokynnys on keskivertotasoa. Havainnot 
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rehellisyydestä tai petoksesta eivät vaikuta kaupan jatkuvuuteen (Gert Jan Hofstede ja 
muut, 2009.) Pitkän tähtäimen orientoituman kulttuureissa kynnys tehdä petos on 
korkealla ja halu tarkastaa onko petosta tapahtunut matalalla. Jokainen havaittu petos 
vähentää halukkuutta käydä kauppaa petoksen tehneen kumppanin kanssa. Lyhyen 
tähtäimen orientoituman kulttuureissa tehtäessä kauppaa arvostetun kumppanin kanssa 
kynnys tehdä petos on korkealla eikä haluta seurata onko petosta tapahtunut. Muiden 
kumppanien kanssa petoksen teon kynnys on matalammalla, mutta tarkastuksia 
mahdollisen petoksen havaitsemiseksi tehdään aivan normaalisti. Petoksen tarkastuksen 
tuloksella ei ole vaikutusta kaupankäyntiin (Gert Jan Hofstede ja muut, 2009.) 

4.4 Innovointi kohdemarkkina-alueelle 

Esiehtona ohjelmistoalan PK-yrityksen kansainväliseen menestykseen on keskittyminen 
teknologiaan, mutta se ei takaa menestystä. Innovaatio ei ole vain teknologiaa vaan 
lisäksi se tarkoittaa markkinoiden ja yksilöiden käyttäytymiseen liittyvää innovaatiota. 
Eli innovaatio on koko liiketoimintakonsepti (Mets ja muut, 2010.) Yrityksen menestys 
kohdemarkkinoilla on kiinni siitä miten hyvin se toteuttaa kohdemarkkinoiden 
asiakkaiden tarpeet. Psyykkinen etäisyys vaikuttaa sen ymmärtämiseen, millaiset 
kohdemarkkinan asiakkaiden tarpeet ovat ja kulttuuri on erittäin tärkeä psyykkisen 
etäisyyden komponentti (Sousa & Lages, 2011.) Kehittyneiden maiden tuotteet ovat 
usein liian kalliita kehittyville markkinoille ja usein niitä tarjotaankin vain 
maksukykyisimmille asiakkaille (Hang ja muut, 2010; Pauwels ja muut, 2013).  
  
Yksi tapa tehdä tuotteista halvempia on riisua niistä kalleimpia komponentteja pois, 
mutta nykyisin ei enää riitä, että riisuttua vanhaa teknologiaa yritetään viedä kehittyville 
markkinoille. Sellainen ratkaisu ei varmasti ratkaise asiakkaiden tarpeita (Hang ja muut, 
2010; Inkpen & Ramaswamy, 2007). Ohjelmistotuotteiden ja palvelujen kannalta 
tärkeintä on asiakkaan tarpeita palveleva kokonaisuus. Mahdollisuuksia innovaatiolle 
tulee kehittyvissä talouksissa etsiä nimenomaan asiakaskunnan rajallisten resurssien ja 
erilaisen ympäristön kautta eli tehdään tuote tai palvelu jolla tarve tyydytetään 
asiakkaan toimintaympäristössä hintaan joka on sopiva asiakassegmentille. Näin on 
mahdollista saada aikaan kestävää kasvua. Tämäntyyppinen innovointi vaatii 
paikallistuntemusta ja sitä on jotenkin saatava, jos tullaan kehittyviltä markkinoilta 
(Hang ja muut, 2010.)  
 
Ruberan ja muiden (2012) mukaan, jos kohdemarkkina-alueen talous on avoin, 
innovaation nopealla markkinointistrategialla saadaan suuri markkinaosuus. 
Pidempikestoinen markkinointistrategia tarvitaan, jos kyse on radikaalista innovaatiosta 
ja kestoltaan lyhyempi markkinointistrategia vaaditaan kun kyse on jatkuvasta "design" 
innovaatiosta. Mooren (1991) mukaan on otettava huomioon tuotekategorian asema 
innovaation omaksumiskäyrällä. Jos innovaatio on aivan alkupäässä tuotekategoriansa 
omaksumiskäyrää, voi ajatella että se ei ole vielä valmis laajempaan innovaation 
käyttöönottoon (Rubera, Griffith, & Yalcinkaya, 2012). Vain korkean 
bruttokansantuotteen (BKT) maissa kulttuurilla on vaikutusta uuden innovaation 
omaksumisdynamiikkaan (Haapaniemi & Mäkinen, 2008). Matalan 
bruttokansantuotteen maissa alhainen tulotaso estää uuden innovaation omaksumisen, 
ellei sitä ole suunniteltu kohdemarkkinan rajoitteita, muun muassa taloudellisia sellaisia, 
silmälläpitäen (Pauwels ja muut, 2013). Matalan bruttokansantuotteen maissa 
koulutustason pitää lisäksi olla riittävä kohderyhmässä, jotta kulttuuri pääsisi 
päällimmäiseksi vaikuttajaksi. Lisäksi on havaittu, että asutuksen ollessa tiheää, 
kulttuurilla on huomattavasti vähäisempi vaikutus innovaation omaksumisen kuin 
muilla tekijöillä (Haapaniemi & Mäkinen, 2008.)  
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Kulttuurilla on vaikutusta innovaation lanseerausnopeuteen ja saavutettavaan 
markkinaosuuteen kuluttajamarkkinoilla (Haapaniemi & Mäkinen, 2008; Rubera ja 
muut, 2012). Oletettavasti sama pätee yritysten välisillä markkinoillakin. 
Markkinaosuuden varmistamiseen käytettävät keinot on suunniteltava kohdemarkkinan 
kulttuurin perusteella (Singh, 2006). Suuren valtaetäisyyden kulttuureissa, epävarmuutta 
välttävissä kulttuureissa tai feminiineissä kulttuureissa omaksutaan uusi tuote oman 
viiteryhmän normatiivisen vaikutuksen kautta. Kollektivistissa kulttuureissa vaikuttaa 
eniten "word of mouth"-ilmiö eli puskaradio. Matalan valtaetäisyyden, epävarmuutta 
kestävän tai maskuliinisen kulttuurin edustajat omaksuvat uusia tuotteita helpoiten ja 
näissä kulttuureissa on korostettava uusia ominaisuuksia markkinointiviestissä. 
Epävarmuutta välttävissä kulttuureissa on lisäksi tarjottava tavallista paremmat takuut ja 
tuki uudelle tuotteelle. Feminiinisissä kulttuureissa pitää pyrkiä varmistamaan tuotteen 
sosiaalinen hyväksyttävyys ja korkean valtaetäisyyden kulttuureissa on hyvä värvätä 
monia arvostettuja instansseja tai henkilöitä puhumaan tuotteen puolesta (Singh, 2006.)  
 
Jos kulttuurissa vältetään voimakkaasti epävarmuutta ja kyseessä on 
teknologiainnovaatio, on viisainta valita ajallisesti pidempi innovaation 
lanseerausstrategia, koska siten saavutetaan todennäköisemmin suurempi 
markkinaosuus. Edellä mainitun lisäksi epävarmuuden sietokyky ei muulla tavoin 
vaikuta uuden innovaation omaksumiseen. Korkea valtaetäisyys nopeuttaa uuden 
teknologiainnovaation omaksumista, joten lanseerauksen on oltava nopea (Rubera ja 
muut, 2012.) Erityisesti individualismilla on aiemmin tutkittu olevan vahva positiivinen 
kontekstista riippumaton vaikutus uuden tuotteen omaksumiseen. Tosin kontekstista 
riippumaton se on vain harvaan asutuilla alueilla (Haapaniemi & Mäkinen, 2008.) 
Muussa tapauksessa individualismilla ei luultavasti ole merkitystä (Rubera ja muut, 
2012). Pääosa tutkimuksesta on sitä mieltä että innovaatio pitäisi ensiksi kaupallistaa 
kohdemarkkinoilla joilla on individualistinen kulttuuri. Samoin aiempi tutkimus tukee 
innovaation omaksumisen nopeutta markkinoilla joilla valtaetäisyys on korkea, mutta 
sillekin löytyy vastaväitteitä. Tämä johtuu aiemmin tässä luvussa todetuista enemmän 
vaikuttavista tekijöistä: asukastiheys, koulutus ja bruttokansantuote. Yrityksen 
innovaation markkinoinnin strategia pitää ensisijaisesti rakentaa niiden pohjalle, ja vasta 
sen jälkeen kulttuuri huomioon ottaen (Haapaniemi & Mäkinen, 2008.)  
 

4.5 Kulttuurin vaikutus organisaatioon 

PK-yritys lähtee nimenomaan hakemaan kasvua kansainvälisiltä markkinoilta ja samalla 
turvaamaan omaa olemassaoloaan. Lähdetään siitä, että muita syitä 
kansainvälistymistoiminnalle ei ole (Hashai & Almor, 2004; Ojala & Tyrväinen, 2007.) 
Organisaation tarkoitus ja päämäärä on kehittää ohjelmistotuote ja kansainvälistyä 
kehittyville markkinoille, tämä kaikki on tietointensiivistä työtä. Pyritään 
määrittelemään mainitun tehtävän kannalta optimaalinen organisaatiorakenne yrityksen 
nykyisen ja tulevan historian eri vaiheisiin. Tämän tutkielman kohteena ovat 
ohjelmistoalan PK-yritykset ja niiden kansainvälistymiseen liittyvät asiat. PK-yrityksillä 
on todettu olevan vaikeuksia arvojensa selkeyden, imagonsa ja yrityskulttuurinsa kanssa 
(Powell & Ennis, 2007) ja sen takia on hyvä tarkastella missä tilanteessa nämä yritykset 
ovat todennäköisen kasvuhistoriansa aikana. Tilanteesta riippuu millainen 
organisaatiomalli on toivottava ja tilanne myös puskee yritystä tiettyyn 
organisaatiomalliin eikä se organisaatiomalli mihin ajaudutaan välttämättä ole yrityksen 
selviämisen suhteen optimaalinen (Handy, 1993). Lisäksi yleisin virhe, joka esimerkiksi 
ohjelmistotyön ulkoistuksessa tehdään, on keskittyminen pelkästään alihankkijan 
teknisen kompetenssin arviointiin unohtaen samalla esimerkiksi sen organisoinnin 
kompetenssin arviointi (Hanna & Daim, 2009, s. 881). Siksi tässä luvussa käsitellään 
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sitä, miten tietointensiivistä työtä, niin markkinointia kuin tuotekehitystäkin, tulisi 
johtaa ja organisoida sekä miten kulttuuri tulisi ottaa siinä huomioon.  

4.5.1 Ohjelmistoalan PK-yrityksen kansainvälistyvä organisaatio  

Pienillä yrittäjävetoisilla yrityksillä henkilömäärä on korkeintaan 49 henkeä (Powell & 
Ennis, 2007). Yrittäjävetoisuus, suhteellisen pieni henkilömäärä ja yrityksen nuoruus 
vie yritystä organisaatiokulttuuriltaan voimakulttuuriksi, jonka organisaatiorakennetta 
kuvaa hämähäkinseitti. Seitin keskellä on yrittäjä itse ja sen solmukohdissa luotetut 
henkilöt (Handy, 1993, s. 183 – 184.) Tässä vaiheessa organisaatio on kulttuurillisesti 
homogeeninen, joten kulttuuri ei vaikuta organisaation muotoutumiseen. 
Seittiorganisaatiossa vahva johtaja on keskeisessä roolissa. Voimakulttuurin mukainen 
organisaatio on nopea reagoimaan muutoksiin ympäristössä (Handy, 1993, s. 180 – 
191.) Tämä sopii hyvin erityisesti kansainvälistyttäessä kehittyville markkinoille ja 
kulttuuriltaan toisenlaiselle kohdemarkkinalle, koska niillä toimiminen poikkeaa 
totutusta (Strizhakova ja muut, 2008) ja voi siten sisältää kriisitehtäviä tai poliittisia 
tehtäviä.(Handy, 1993, s. 180 – 191). 
 
Sääntöjä ja byrokratiaa ei Handyn (1993) kuvaamassa seittiorganisaatiossa juuri ole, 
kommunikaatio hoituu henkilökohtaisesti ja toiminta on tehokasta. Seittiorganisaatio on 
siis nopealiikkeinen ja sopii Handyn (1993) poliittisiksi lukemien tehtävien kuten 
resurssiallokaatioiden ja operaatioiden aloitukseen liittyvien päätöksien tekemiseen. 
Tehtyjen päätösten ja toiminnan oikeellisuus riippuu johtajien pätevyydestä (Handy, 
1993, s. 180 – 191). Tämän takia yksi yrittäjän tärkeimmistä päätöksistä on toteuttaa 
tehokas organisaatiolle sopiva tapa kerätä ja hallita tietoa niin, että se on vaivattomasti 
organisaation jäsenten saavutettavissa. Näin voidaan estää kalliit virheelliset päätökset 
(Egbu ja muut, 2005). On hyvä pyrkiä suunnittelemaan organisaation muutoksia niiden 
tilanteiden mukaan joita tulee todennäköisesti eteen tulevaisuudessa (Handy, 1993, s. 
201 – 204). Kun kuunnellaan organisaatiota, voidaan havaita tarpeita organisaation 
korjaamiseen (Handy, 1993, s. 299), mutta on otettava huomioon myös kulttuurin 
vaikutus kommunikointiin eli osataanko kuunnella oikein monikulttuurisessa 
ympäristössä (Hofstede & Hofstede, 1997). 
 

PK-yrityksen kansainvälistymisen tarkoitus on tavallisesti hakea kasvua 
ulkomaanoperaatioillaan. Henkilömäärän kasvun ja organisaation iän myötä 
organisaatio helposti alkaa muuttua rooli-kulttuuriksi, joka sopii vakaaseen ympäristöön 
(Handy, 1993, s.191 - 200.) On hyvin tärkeää, että yrityksellä on sitä huolimatta 
nopealiikkeinen markkinointiorganisaatio, jonka avulla voidaan reagoida 
kohdemarkkinan muutoksiin tehokkaasti (Knight, 2001) ja on tärkeää muistaa, että 
globaali ohjelmistonkehitys on tunnetusti vaikeaa organisoida (Casey, 2009; 
Deshpande, Richardson, Casey, & Beecham, 2010). Siksi pitää varmistaa, että 
tuotekehitykseen ja myös markkinointiin liittyvät organisaation osat ja toiminnot 
olisivat pääosin joko voimakulttuureja tai mieluiten tehtäväkulttuureja. Näin on tehtävä 
siksi, että ne ovat organisaation ulkorajapinnat ja niiden pitää olla valmiita 
havaitsemaan muutos sekä reagoimaan nopeasti siihen. Sekä markkinointia että 
tuotekehitystä voidaan lisäksi pitää innovatiivisina tehtävinä, jotka tulevat hoidetuksi 
parhaiten tehtäväorganisaatiokulttuurissa (Handy, 1993.)  

Toisaalta voidaan ajatella, että erityisesti kun tehdään markkinointia tai tuotekehitystä 
yrityksen ensimmäisellä kehittyvällä kohdemarkkinalla, joka voi olla muutoksen 
kourissa, saattaa tehtäville tulla usein kriisitehtävien luonne, ja tällöin voima-
organisaatiokulttuurin mukainen seittiorganisaatio on suositeltavin tapa organisoida 
(Handy, 1993, s.191 - 200.) On myös hyvä ottaa jatkuvasti huomioon kohdemaan 
instituutioiden suhtautuminen vierasperäisiä yhtiötä kohtaan, joka työntää PK-yrityksen 
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organisaatiota voimakulttuuriksi poliittisten tehtävien kautta (Handy, 1993; Kashlak ja 
muut, 1998). Kohdemaan instituutioiden aiheuttamia paineita voidaan kiertää 
kohdemarkkinoilla toimivan yhteistyöyrityksen avulla (Bonk, 1996). Tämä strategisen 
allianssin rajapinta pitäisi myös organisatorisesti hoitaa voima- tai tehtäväkulttuurin 
mukaisessa organisaation osassa, jos siihen katsotaan liittyvän kriisitehtäviä tai 
poliittisia tehtäviä, niin kuin siihen helposti voidaan kuvitella liittyvän (Handy, 1993, 
s.191 - 200.) Missään tapauksessa ei ole järkevää muuttaa koko yrityksen rakennetta 
jonkin tietyn organisaatiokulttuurin mukaiseksi, vaan pitää katsoa mikä luontevasti sopii 
millekin toiminnolle (Handy, 1993, s.201 - 204.)  

 
Yrityksen muuttuessa keskisuureksi kansainvälistyessään, kansalliset kulttuurit alkavat 
vaikuttaa voimakkaammin organisaation osien muotoutumiseen. Kulttuurin vaikutus 
maatoimiston tai hajautetun tiimin jo kehittyneeseen organisaatiokulttuuriin näyttää 
melko huomaamattomalta ja sitä on vaikea erottaa muista tekijöistä, jotka vaikuttavat 
organisaatiokulttuuriin (Boden ja muut, 2012). Kuitenkin tiimin rakentamisvaiheessa 
tapahtuvat väärinymmärrykset liitetään tavallisesti kulttuurieroihin (Boden ja muut, 
2012), joten voidaan väittää, että kulttuurilla on vaikutusta toiminnan aloituksessa. 
Henkilökohtaisiin suhteisiin perustuvat normit näyttävät tiimin rakentumisen jälkeisessä 
kypsässä vaiheessa olevassa organisaation osassa olevan painavampia, kuin kulttuurin 
vaikutus, kun tutkitaan kulttuurin vaikutusta luottamukseen (Kemper ja muut, 2011). 
Kulttuurin ymmärtämisellä voi kyllä olla vaikutusta henkilökohtaisen suhteen 
syntymiseen ja sitä kautta luottamuksen syntyyn pitkäaikaisen yhteistyön aikana (G. 
Hofstede & Hofstede, 1997). Alkuvaiheessa, kun maaorganisaatiota ollaan 
muodostamassa, organisaatiokulttuuri muuttuu hajautetussa tiimissä työhön sopivaksi 
kun tiimin jäsenet oppivat tuntemaan toisensa (Boden ja muut, 2012). Tässä mielessä 
hajautetut tiimit eivät ole poikkeus normaaleista tiimeistä, paitsi sen suhteen, että 
hajautetun tiimin jäsenten fyysisiin tapaamisiin toistensa kanssa pitää kiinnittää erityistä 
huomiota, jotta tiimi hitsautuisi yhteen (Handy, 1993). Prosessien kautta johtaminen on 
usein toimiva ajatus, mutta on huomioitava, että jotkut prosessit voivat olla kulttuurin 
suhteen herkkiä (Jaakkola, 2012). Esimerkiksi kasvotusten tehtävä avoin 
kehityskeskustelu koetaan korkean valtaetäisyyden kulttuureissa hyvin negatiivisesti, 
samoin kollektiivisissa kulttuureissa suora palaute on huono asia (G. Hofstede & 
Hofstede, 1997).  

4.5.2 Kulttuuri ja organisointi 

Organisoinnissa on otettava huomioon sekä inhimillinen että rakenteellinen puoli. 
Ihmisillä on käsitys siitä millainen organisaation kuuluisi olla ja miten sen pitäisi 
toimia. Valtaetäisyyden ja epävarmuuden välttämisen kulttuuriulottuvuudet vaikuttavat 
eniten yksilöiden organisaatiota koskeviin odotuksiin. Organisoinnilla on aina tarkoitus 
vastata kysymykseen siitä, kenellä on valtaa päättää ja mitä, sekä siihen millaisia 
sääntöjä tai menettelytapoja pitää seurata halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. 
Ensimmäiseen kysymykseen, kenellä on valta päättää, vastataan valtaetäisyys-
kulttuuriulottuvuuden kautta. Toiseen kysymykseen, millaisia sääntöjä tarvitaan, 
vastataan epävarmuuden välttämisen kulttuuriulottuvuuden kautta (Hofstede & 
Hofstede, 1997, s. 242- 243.) Epävarmuutta välttävässä kulttuurissa tavoitteiden on 
oltava selkeitä, epävarmuutta sietävässä kulttuurissa tiimien autonomia on tärkeintä 
(Song ja muut, 2010). Loput kaksi ulottuvuutta, individualismi ja maskuliinisuus 
vaikuttavat siihen miten odotamme ihmisten käyttäytyvän toisiaan kohtaan 
organisaation sisällä. Individualismi ja maskuliinisuus eivät juuri vaikuta 
organisaatiorakenteeseen (Hofstede & Hofstede, 1997, s. 242- 243.) Lisäksi lyhyen 
tähtäimen orientoituman epävarmuutta sietävissä kulttuureissa tiimikohtainen 
palkitseminen on paras tapa palkita (Song ja muut, 2010).  
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Usein menestyvät organisaatiot ovat sellaisia, että ne täyttävät subjektiiviset 
kulttuurilliset tarpeet siinä kulttuurissa johon organisaatio rakennetaan. Suuren 
valtaetäisyyden epävarmuutta voimakkaasti välttävät kulttuurit painottavat 
autoritaarisuutta ja toiminnan strukturointia, tällöin organisaatiorakenteesta tulee niin 
sanottu pyramidi-rakenne (G. Hofstede & Hofstede, 1997) eli Handyn (1993) mukainen 
temppeli-rakenne. Voimakas epävarmuuden välttäminen, mutta vähäinen valtaetäisyys 
ajaa organisaatiorakenteen niin hyvin säännellyksi, että autoritaarisuutta ei tarvita. 
Tällaista rakennetta kutsutaan ”hyvin voidelluksi koneeksi” (G. Hofstede & Hofstede, 
1997), Handyn (1993) mukaan tällainen organisaatiorakenne on edelleen temppeli, 
mutta kaikkiin toimintoihin on määritelty säännöt ja tarkat prosessit. Kun kyseessä on 
kulttuuri, jossa on matala valtaetäisyys ja epävarmuutta siedetään hyvin, eteen tulevat 
tilanteet ratkaistaan kyseisellä ajan hetkellä mieleen tulevilla tavoilla ja tällaista 
organisaatiomallia kutsutaan kylätoriksi (G. Hofstede & Hofstede, 1997). Edellä 
mainittu kylätori-organisaatio voisi olla Handyn (1993) mainitsema verkko-organisaatio 
eli tehtävä-orientoitunut kulttuuri, tai voima-kulttuuri, jossa annetaan vastuuta 
luottohenkilöille seitin solmukohdissa. Suuren valtaetäisyyden ja hyvän epävarmuuden 
sietokyvyn kulttuuripohjan suosimaa organisaatiomallia kutsutaan perhe-
organisaatioksi. Tämä organisaatiomallia tavataan usein Aasiassa ja Afrikassa. 
Perheorganisaatiossa luotetaan aina johtajaan eikä varsinaisia toiminnallisia 
organisaatiorakenteita juuri käytetä, tällöin kyseessä on voima-kulttuuri (Hofstede & 
Hofstede, 1997, s. 245- 246; Handy, 1993.)  
 
Organisaatiokulttuurin ja rakenteen muodostumiseen vaikuttavat organisaation historia 
ja omistusmuoto, organisaation koko henkilömäärissä, teknologia jota organisaatiossa 
joudutaan käyttämään, organisaation tarkoitus ja päämäärät, organisaation ympäristö 
sekä organisaatiossa työskentelevät ihmiset (Handy, 1993, s.191-200). Kansallinen 
kulttuuri vaikuttaa henkilöiden omaan hiljaiseen toiveeseen siitä, millaista käytöstä 
kanssatyöntekijöiltä halutaan. Vaikka uusia tapoja ja käyttäytymistä voi oppia, yksilön 
arvomaailma säilyy pohjimmiltaan samana. Organisaatiokulttuuri vaikuttaa lähinnä 
näihin helpommin muutettaviin asioihin: tapoihin ja käyttäytymiseen (Hofstede & 
Hofstede, 1997, s. 284 - 291.) Silti organisaatiokulttuuriakin on hankala ja hidas 
muuttaa, yksilöiden toivoma organisaatiokulttuuri vaikuttaa paljon kohdeorganisaation 
kulttuuriin (Hofstede & Hofstede, 1997, s. 282; Handy, 1993, s. 191 – 208) ja siksi on 
perusteltua tutkia miten haluttu organisaatiomalli saadaan helpoiten sovitettua siinä 
toimiviin ihmisiin. Kun halutaan muuttaa organisaatiokulttuuria, yleensä painotetaan 
paljon symboleita. Ne ovat näkyviä asioita kuten uusi nimi, logo, univormut, iskulauseet 
ja kuvat seinillä. Symbolit ovat vain kaikkein pinnallisin osa kulttuuria. Uudet symbolit 
eivät vaikuta pitkään, jos ne eivät tukeudu sankarimalleihin, rituaaleihin tai 
avainjohtoportaan arvoihin. Muuten saadaan aikaan vain paljon pinnallisia vaikutelmia 
jotka haihtuvat pois nopeasti. Organisaatiokulttuurin muuttaminen vaatii sitkeyttä 
(Hofstede & Hofstede 1997, s.308 – 314; Handy, 1993.) 

4.6 Yhteenveto 

Kansainvälistymiseen liittyviä riskejä voidaan tarkastella instituutioteorian kautta. 
Institutionaalisia tekijöitä ovat yritystä yhteiskunnassa ympäröivät muodolliset rakenteet 
kuten lainsäädäntö. Lisäksi yritystä ympäröivät sosiaaliset epämuodolliset rakenteet, eli 
yhteiskunnassa jaetut normit, arvot ja uskomukset. Instituutiot voidaan jakaa sääteleviin, 
normatiivisiin ja kognitiivisiin. Kulttuuri, ja samalla kognitiiviset instituutiot, koostuu 
jaetuista normeista, arvoista ja uskomuksista. Kulttuuri vaikuttaa erittäin vahvasti sekä 
muodollisiin että epämuodollisiin institutionaalisiin rakenteisiin. Kohdemarkkinoiden 
ymmärtämiseksi on siis tarkasteltava myös kulttuurieroja jotta voidaan suunnitella 
toiminta oikein. Ratkaisu vähäisten resurssien ongelmaan erityisesti kehittyvien 
markkinoiden tapauksessa voisi olla kokonaistuotteen tekeminen kotimaisten 
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kumppanien kanssa ja sen yhteismarkkinointi kohdemarkkinoilla toimivien verkostojen 
avulla sekä suhdeperusteisilla investoinneilla kohdemarkkinoille. Erityisesti uuden 
innovaation yhteydessä on saatava aikaan positiivinen puskaradioilmiö. 
Puskaradioviestintä on sitä vahvempaa mitä feminiinisempi ja individualistisempi 
kohdemarkkinan kulttuuri on ja mitä vahvempi on epävarmuuden sietokyky. 

Suuret yritykset käyttävät brändejä markkinoinnissaan, mutta pienille yrityksille on 
resurssipulan takia enintään mahdollista jatkaa olemassa olevaa maabrändiä omaan 
tuotteeseensa tai palveluunsa. Maabrändiä käytettäessä ei voida välttyä 
vierasmaalaisuuden vaikutelmalta ja se saattaa olla joskus rasite. Onnistumisen 
varmistamiseksi on syytä korostaa brändin yhteydessä vaivihkaisesti kulttuurillisia 
teemoja joiden tiedetään vaikuttavan positiivisesti kohdemarkkinoilla. Maabrändin 
jatkaminen onnistuu parhaiten pitkän aikavälin orientoituman kulttuureissa, joissa 
epävarmuuden sietokyky on korkea. Kollektivistisen kulttuurin piirissä brändin 
uskottavuus/luotettavuus saa sen näyttämään parempilaatuiselta. Brändin vahva 
laatuviesti parantaa sen jatkoksen onnistumismahdollisuuksia maskuliinisissa matalan 
valtaetäisyyden epävarmuutta hyvin sietävissä kulttuureissa. Lisäksi laadun 
korostaminen ylipäätään on tärkeää kehittyvissä talouksissa, joissa tunteisiin vetoava 
brändäys ei kannata. Jos pienellä yrityksellä ylipäätään on resursseja käyttää brändiä, 
sen on käytännössä brändättävä yritys yhdessä keihäänkärkituotteensa kanssa, erityisesti 
kehittyvien markkinoiden tapauksessa. 

Brändin markkinointiviestintää suunniteltaessa käytetään yleisesti hyödyksi kuluttajan 
ajattelutavan mittausta erilaisten mittareiden avulla, kuten ”Communication awareness" 
ja "Brand liking" ja "Brand consideration". Näitä mittauksia ei voida pitää luotettavana 
työkaluna kehittyvillä markkinoilla, koska mittauksiin vaikuttavat myös kuluttajaa 
turvaavan sääntelyn erot, taloudelliset erot ja kulttuurierot ja koska tähän asti noita 
mittareita on käytetty lähinnä kehittyneillä markkinoilla. Brändin voi rakentaa 
kulttuurieroja hyödyntäen ja sen rakennuselementtejä kulttuurin kannalta ovat 
innovatiivisuus, asiakaskeskeisyys, omakuvaan sopivuus ja sosiaalinen vastuu. 
Innovatiivinen brändi herättää brändiuskollisuutta individualistisissa, lyhyelle 
tähtäimelle orientoituneissa matalan valta-etäisyyden kulttuureissa. Asiakaskeskeinen 
brändi, jossa on sosiaalisen vastuullisuuden tuntu, herättää brändiuskollisuutta 
kollektivistisissa pitkälle aikavälille orientoituneissa matalan valtaetäisyyden 
kulttuureissa. Eniten brändin onnistumiseen ennen kulttuurin vaikutusta vaikuttavat 
taloudellinen tilanne ja kuluttajansuojan taso. 

Kehittyvillä markkinoilla suurin este länsimaisten tuotteiden hankinnassa on hinta, 
mutta potentiaalinen myyntimäärä on kookkaimmilla markkinoilla suuri. Kehittyvillä 
markkinoilla pidetään laatua ja teknisiä ominaisuuksia erittäin tärkeinä. Se voi johtua 
kuluttajansuojan alhaisesta tasosta tai siitä, että tarjottu tuote on suhteessa markkina-
alueeseen niin sanottu radikaali tuote. Nämä asiat on siis otettava huomioon 
liiketoimintaoperaatioiden suunnittelussa. Jotta markkinointi onnistuisi, yrityksen on 
alkuvaiheessakin jotenkin oltava läsnä kohdemarkkina-alueella. Pelkkä internet-
näkyvyys ei riitä, vaikka sen tukemana voidaankin nopeuttaa kansainvälistymistä ja 
pienentää markkinoinnin kuluja. Alussa ei ole resursseja sitoutua kohdemarkkinoille 
vahvasti, joten on hyödynnettävä verkostojen kautta saatuja liittolaisia 
kohdemarkkinoilla. Erilaiset strategiset liittoumat ovat olleet hyödyllisiä ja sellainen on 
PK-yrityksellekin mahdollinen, mutta kaikkien kumppaneiden on oltava samankokoisia 
kuin PK-yritys itse. Myöhempään, keskivahvaa sitoutumista vaativan 
liiketoimintaoperaation valintaan vaikuttaa kulttuuri ja markkinoiden kehittymisen 
nopeus. Jos kulttuurierot ovat suuret, ns. johtamissopimus on hyvä, jos ne ovat pienet, 
franchising-tyyppinen toiminta on mahdollista, mutta tällöin on selvitettävä 
kohdemarkkinan lainsäädännöllinen ja institutionaalinen tuki valitulle 
toimintamuodolle. Yhteistyössä on riskinsä, joita mm. kulttuurierot aiheuttavat, ja 
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luottamuksen kasvattamiseksi on syytä noudattaa vastavuoroisuuden periaatetta. 
Kulttuurierot hidastavat vastavuoroisuuden kautta tapahtuvaa kumppanuuden 
syvenemistä ja ne vaikuttavat vahvasti neuvottelujen kulkuun. Riskien takia tärkeimmät 
resurssit on suojattava PK-yritykselle sopivilla tavoilla. 

Sopimukset ovat aina epätäydellisiä ja lisäksi sopimuksen valvonta aiheuttaa 
kustannuksia joten osa sovittavista asioista jää aina luottamuksen varaan. Osapuolien 
päätös pettää, luottaa tai osoittaa epäluottamusta liikesuhteessa on seurausta 
keskinäisistä odotuksista, häpeästä, itsetunnosta, persoonasta ja maineesta. Näihin 
seikkoihin vaikuttaa kaupantekijöiden kulttuuritausta. Eri kulttuureissa on erilaiset 
normit luottamuksen ja opportunismin suhteen eli joissakin tilanteissa petos on 
kulttuuririippuvaisesti hyväksyttävämpää kuin toisissa. Korkean valtaetäisyyden 
kulttuurissa ylempiarvoisen kanssa kauppaa tehtäessä on suurempi kynnys petoksen 
tekemiseen. Epävarmuutta välttävässä kulttuurissa havaittu petos pienentää ja havaittu 
rehellisyys kasvattaa kauppaa. Tuntematonta kumppania seurataan tarkemmin. 
Kollektivistisissa kulttuureissa sisäryhmän jäsentä ei helposti petetä, seurantaa ei 
yleisesti paljon tehdä, ja havaittu petos vähentää kauppaa. Maskuliinisissa kulttuureissa 
havaittu petos lisää kaupankäynnin intensiteettiä saman kumppanin kanssa, pettämisen 
kynnys on matalampi ja halu tarkastaa onko petosta tapahtunut suurempi. Feminiineissä 
kulttuureissa petoksentekokynnys on keskiverto eikä haluta tarkastaa onko sitä 
tapahtunut, eikä valvonnan tulos vaikuta kaupankäyntihalukkuuteen. Pitkän tähtäimen 
kulttuureissa ei juuri petetä, eikä myöskään tarkasteta onko petosta tapahtunut.  

Vaikka teknologia onkin PK-yrityksen menestyksen tae, on lisäksi ymmärrettävä 
kohdemarkkinoiden kokonaistarpeet ja tyydytettävä ne. Innovaation mahdollisuuksia 
kehittyvillä markkinoilla voi hakea asiakaskunnan rajallisten resurssien ja erilaisen 
ympäristön kautta, näin on mahdollista saada aikaan yritykselle kestävää kasvua ja 
innovatiivinen tuote johon asiakkailla on varaa. Myös kulttuuri vaikuttaa 
kohdemarkkinoiden tarpeisiin. Innovointi vaatii siis paikallistuntemusta. Korkea 
bruttokansantuote nopeuttaa ja helpottaa uuden innovaation omaksumista. Seuraavaksi 
eniten sitä helpottaa suuri väestöntiheys ja korkea koulutustaso. Vasta näiden tekijöiden 
jälkeen kulttuurilla on vaikutusta uuden innovaation omaksumisessa kohdemarkkina-
alueella. Kulttuuri vaikuttaa innovaation markkinaosuuteen ja lanseerausstrategiaan 
seuraavasti. Suuren valtaetäisyyden kulttuureissa, epävarmuutta välttävissä kulttuureissa 
tai feminiineissä kulttuureissa omaksutaan uusi tuote oman viiteryhmän normatiivisen 
vaikutuksen kautta. Kollektivistisissa kulttuureissa vaikuttaa eniten puskaradio. Matalan 
valtaetäisyyden, epävarmuutta kestävän tai maskuliinisen kulttuurin edustajat 
omaksuvat uusia tuotteita helpoiten. Epävarmuutta välttävissä kulttuureissa on tarjottava 
hyvät takuut ja tuki. Feminiinisissä kulttuureissa pitää pyrkiä varmistamaan tuotteen 
sosiaalinen hyväksyttävyys ja korkean valtaetäisyyden kulttuureissa on hyvä värvätä 
arvostettuja henkilöitä puhumaan tuotteen puolesta. Epävarmuutta välttävissä 
kulttuureissa on valittava ajallisesti pitempi innovaation lanseerausstrategia. Korkean 
valtaetäisyyden kulttuureissa on valittava lyhyt lanseerausstrategia. Individualistisessa 
kulttuurissa innovaation omaksuminen on helpompaa ja kontekstista riippumatonta 
harvaan asutuilla alueilla.  

Pieni ohjelmistoalan yritys on automaattisesti seittiorganisaatio, joka on nopea 
reagoimaan ympäristöön ja siten sopii hyvin kansainvälistymiseen. Koska reagoinnin 
oikeellisuus riippuu seittiorganisaation johtajan tiedoista, on hyvin tärkeää, että 
yrityksessä kerätään ja hallitaan kansainvälistymiseen liittyvää tietoa niin, että se on 
helposti saatavilla. Yrityksen kasvaessa sen organisaatioon kohdistuu muun muassa 
uusien kohdemarkkinoilta värvättyjen työntekijöiden kautta muutospaineita. 
Tyypillisesti organisaatio pyrkii muuttumaan temppeliorganisaatioksi. On syytä pitää 
huoli, että organisaation ulkorajapinnat kuten markkinointi ja tuotekehitys pysyvät 
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verkko- tai seittiorganisaatioina jotka pystyvät reagoimaan nopeasti ympäristön 
muutoksiin.  

Kun PK-yritys kansainvälistyy kohdemarkkinalle ja kasvaa, se saattaa kokea 
kulttuurilähtöisiä paineita organisaationsa rakenteen muuttamiseksi, koska 
organisaatiossa toimivat ihmiset vaikuttavat organisaatiorakenteeseen. Usein 
menestyvät organisaatiot täyttävät ympäröivän kulttuurin subjektiiviset odotukset. 
Valtaetäisyyden ja epävarmuuden välttämisen kulttuuriulottuvuudet vaikuttavat eniten 
yksilöiden organisaatiota koskeviin odotuksiin. Epävarmuutta välttävässä kulttuurissa 
tavoitteiden on oltava selkeitä ja sitä sietävässä kulttuurissa tiimien autonomia on 
tärkeintä. Epävarmuutta välttävissä ja korkean valtaetäisyyden kulttuureissa koetaan 
autoritaarisuus ja toiminnan strukturointi hyväksi, eli organisaatiomalli on pyramidi tai 
temppeli. Voimakas epävarmuuden välttäminen mutta vähäinen valtaetäisyys vie 
organisaatiorakenteen niin hyvin säännellyksi että autoritaarisuutta ei tarvita, 
organisaatiorakenne on edelleen temppeli mutta siinä on tarkkaan määritellyt prosessit. 
Matalan valtaetäisyyden hyvin epävarmuutta sietävässä kulttuurissa eteen tulevat asiat 
ratkaistaan sillä hetkellä mieleen tulevalla tavalla ja organisaatiomalli on verkko. 
Korkean valtaetäisyyden hyvin epävarmuutta sietävässä kulttuurissa luotetaan johtajaan 
ja organisaatiomalli on seitti. individualismi ja maskuliinisuus vaikuttavat siihen miten 
odotamme ihmisten käyttäytyvän toisiaan kohtaan organisaatiossa. 
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5. Tutkimusmenetelmät 

Tässä luvussa kerrataan aluksi tutkimuksen teoriaa yleensä ja siten pohjustellaan tehtyjä 
strategisia ja menetelmiin liittyviä valintoja. Blaikien (2003) mukaisia tutkimustraditiota 
käsitellään, ja sitä, miten tutkija jonkin tradition tulee omaksuneeksi. Samassa 
yhteydessä todetaan mitä tutkimustraditiota tämän tutkimuksen yhteydessä on lähinnä 
noudatettu ja miksi. Myös tutkimuskysymysten tai tutkimustehtävien luokittelua 
Blaikien (2003) kertoman mukaan pohditaan, sekä arvioidaan mihin kategoriaan tämän 
tutkimuksen tutkimustehtävät kuuluvat. Langleyn (1999) esittelemistä seitsemästä 
tutkimusstrategiasta pohdiskellaan sitä, mikä lähinnä voisi olla tämän tutkimuksen 
lähestymistapa. Laadullisista menetelmistä käsitellään lähinnä etnografisia menetelmiä 
ja haastattelua sekä perustellaan haastattelun valintaa käytetyksi laadulliseksi 
menetelmäksi. Kerrotaan myös haastattelujärjestelyistä sekä niihin liittyvistä 
riskitekijöistä ja kuvataan, miten näiden riskien toteutuminen pyrittiin estämään, sekä 
arvioidaan erikseen tutkimuksen luotettavuutta. Lopuksi kuvataan lyhyesti se, miten 
aineisto käytännössä analysoitiin ja mitä työkaluja analyysissä hyödynnettiin. 

5.1 Menetelmien valinta 

Blaikien (2003) mukaan tutkimuksessa pyritään yleisesti ottaen ratkaisemaan 
tutkimusongelma ja sitä varten pitää asettaa tutkimuskysymykset sekä määritellä 
tutkimustavoitteet, joiden avulla tutkimusongelma voidaan purkaa sellaiseksi, että se 
voidaan ratkaista. Tutkittavan ilmiön kannalta tutkimuksen tavoitteena voi olla yksi tai 
useampi seuraavista: perusteiden selvittely, kuvailu, selittäminen, ymmärtäminen, 
ennustaminen, muuttaminen, arviointi ja vaikutusten arviointi (Blaikie, 2003). Näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi asetettavat tutkimuskysymykset voidaan jakaa ”mitä”-, 
”miksi”- ja ”miten”-kysymyksiin. Jokaisella tutkimuskysymyksellä pyritään 
saavuttamaan joku tutkimustavoite. Tämän tutkimuksen kaltaisissa sosiaalisten 
olosuhteiden tutkimuksessa käytetään usein hypoteeseja joiden todenperäisyyttä 
tarkastellaan. Vaikka teoreettisia hypoteeseja käytetään usein, niitä käytetään tavallisesti 
vain ”miksi”-tyyppisten tutkimuskysymysten kanssa (Blaikie, 2003.) Tässä 
tutkimuksessa pyritään löytämään ja kuvaamaan kansainvälistymiseen liittyviä asioita. 
Koska tässä tutkimuksessa kysymykset voidaan siten katsoa lähinnä ”mitä”- ja ”miten”-
kysymyksiksi, hypoteeseja ei käytetä apuna. ”Miksi kansainvälistytään”-kysymyksen 
vastauksen oletetaan olevan, että kansainvälistytään koska halutaan kasvaa ja turvata 
yrityksen tulevaisuus.  

Tutkimus voidaan Blaikien (2003) mukaan yleisesti jakaa kolmeen tutkimustraditioon 
kuuluviksi. Yksi päätutkimustraditioista käsittää sosiaalisen ympäristön erillisenä siinä 
toimivista ihmisistä, eli ihmiset eivät vaikuta ympäristöön vaan ainoastaan niin, että 
ympäristö vaikuttaa ihmisiin. Näin ympäristöstä voi kerätä luotettavaa tietoa ilman 
ihmisten toiminnan huomioimista, määrällisin menetelmin. Ympäristön tärkeä 
käsitteistö on selvästi näkyvillä ja noita käsitteitä voidaan mitata. Toisen 
päätutkimustradition mukaan näkyvillä oleva käsitteistö on pintaa, jonka alla on taso 
jonka mekanismit ja käsitteistö eivät ole välttämättä näkyvillä mittaamista varten ja 
jotka vaikuttavat pintatason käsitteisiin. Näistä alemman tason mekanismeista pitää 
sitten rakentaa malleja ja niiden todenperäisyys pitää tutkia, laadullisin menetelmin, ja 
näin paljastetaan uusia määrällisesti mitattavissa olevia ylemmän tason käsitteitä. 
Kolmas päätutkimustraditio pitää sosiaalista ympäristöä sen toimijoiden yhä uudelleen 
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luomana rakenteena, eli ympäristöä ja toimijoita ei voida tutkia toisistaan erillisinä ja 
näin vain laadulliset menetelmät ovat käytettävissä (Blaikie, 2003.)  

Tässä tutkimuksessa noudatetaan Blaikien (2003) mainitsemista traditioista toiseen ja 
kolmanteen traditioon sopivia kvalitatiivisia menetelmiä. Lähinnä Blaikien (2003) 
mainitsema toinen päätutkimustraditio sopii kuvaamaan tämän tutkimuksen 
tutkimusasennetta, ja tutkimuksen toivotaan paljastavan jotain mitä jossain vaiheessa 
voidaan tutkia ainakin osittain kvantitatiivisin menetelmin (Langley, 1999; Seaman, 
1999). Tätä tutkimusasennetta tukee myös Langleyn (1999) mukaan esitetty käsitys, että 
kvantitatiivista tutkimusta käytännössä aina edeltää jonkin tasoinen, joskus 
tiedostamaton kokemuslähtöinen, kvalitatiivinen tutkimus joka on paljastanut tutkijalle 
käsitteet joita voi mitata kvantitatiivisesti. Eli tutkija on jossain vaiheessa ennen 
tutkimusta altistunut tutkittavalle aihepiirille tai ympäristölle ja omaksumansa tiedon 
perusteella ymmärtää mitä voi kvantitatiivisesti tutkia, ilman että tarvitsee erikseen 
kerätä tuo tieto kvalitatiivisella tutkimuksella (Langley, 1999.) 

Langley (1999) esittelee seitsemän strategiaa laadullisen tutkimuksen toteuttamiseksi. 
strategiat eroavat toisistaan muun muassa kerättävän tiedon osalta sekä sen osalta minkä 
tyyppisiä vastauksia etsitään. Useampaa strategiaa voi noudattaa samassa 
tutkimuksessa. Langley (1999) jaottelee tutkimusstrategioita sen mukaan mitä ne 
käyttävät kiinnepisteinään materiaalin käsittelyssä. Jotkut strategiat käyttävät aikaa, 
toiset käyttävät teorioita, toiset esimerkiksi prosesseja. Strategiat sopivat eritavoin 
kerättävän datan laatuun ja kompleksisuuteen ja niillä on erilaisia tarpeita kerättävän 
tiedon suhteen. Strategiat auttavat erilaisin tavoin löytämään kerätystä tiedosta tuloksia, 
joten tavoitteesta riippuu mitä strategiaa ehkä kannattaisi käyttää. Langleyn (1999) 
mukaan useampia strategioita voidaan käyttää samassa tutkimuksessa, ja hänen 
mukaansa nämä strategiat ovat enemmänkin tutkimustapaa ohjaavia, eivätkä sisällä 
tarkkoja vaiheita joita olisi ehdottomasti noudatettava. 

Tässä tutkimuksessa arvellaan, ettei aiemmassa tutkimuksessa ole havaittu kaikkea 
erityisesti kasvukeskusten ulkopuolisien yritysten kansainvälistymiseen vaikuttavia 
tekijöitä ja siksi katsotaan että on noudatettava Langleyn (1999) perustelujen mukaan 
laadullisia menetelmiä. Kun on valittu sopiva strategia, on valittava menetelmät ja 
suunniteltava miten saadaan kerättyä aineisto strategiaan sopivalla tavalla (Langley, 
1999.) Tietoa voidaan kerätä ”action research”-metodilla (Baskerville, 1999), joka 
korostaa, että sosiaalisia järjestelmiä on tutkittava kokonaisuuksina. Samalla tavalla 
tietoa voidaan kerätä etnografisilla menetelmillä, joissa”action research”-metodeista 
poiketen vältetään vaikuttamista tutkimuskohteeseen (Blomberg, Giacomi, Mosher, & 
Swenton-Wall, 1993.) Etnografisten metodologioiden käyttö on antropologiassa yleistä 
ja sieltä voi tarvittaessa etsiä niiden käytön perustelut (Walsham, 1995). Etnografinen 
tutkimus voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja monia tiedonkeruutekniikoita voidaan 
käyttää kuten, tarkkailua, osallistumista ja haastatteluja (Blomberg ja muut, 1993; 
Seaman, 1999). Sekä ”action research” että etnografiset metodit edellyttävät tutkijan 
osallistumista tutkittavan ryhmän toimintaan sen jäsenenä (Baskerville, 1999; Blomberg 
ja muut, 1993). Haastatteluja etnografisissa menetelmissä voidaan Blombergin ja 
muiden (1993) mukaan käyttää paikkaamaan sellaista tilannetta, että ei ole itse voitu 
olla tarkkailun tai osallistumisen kautta olla havainnoimassa jotain tärkeänä pidettyä 
tilannetta. 

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus tutkia pienten ohjelmistoyritysten kansainvälistymistä 
koskevia seikkoja, joita ei ainakaan kokonaan tunneta. Ei ole myöskään erikseen tutkittu 
suomalaisten suurten kasvukeskuksien ulkopuolella sijaitsevien IT-yritysten 
kansainvälistymiseen liittyviä asioita. Siksi laadulliset menetelmät sopivat tähän 
tutkimukseen hyvin (Seaman, 1999; Langley, 1999). Lisäksi on arvioitu, että PK-
yrityksen kansainvälistymispäätöstä ennustettaessa pitää keskittyä makrotason, eli 
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yrityksen kotimaan ja kohdemarkkinan arvioinnin, sijasta mikrotasoon, eli yrityksen 
sisäiseen toimintaan ja näin aiotaan tässä tutkimuksessa tehdä. Mikrotasolla tarkoitetaan 
tässä PK-yrityksen päätöksen tekijää. Psyykkistä etäisyyttä pitäisi mitata PK-yrityksen 
päätöksentekijän kokemuksien perusteella syntyneiden subjektiivisten käsitysten 
etäisyytenä toimintakohteeseen. Lisäksi tällaiset asiat pitäisi tutkia kvalitatiivisin 
menetelmin (Ojala, 2008; Ojala & Tyrväinen, 2009; Sousa & Lages, 2011.) Näin 
laadulliset menetelmät ja erityisesti avoin haastattelu on perusteltu tapa toimia.  

5.2 Aineiston keruu ja kuvaus 

Haastateltavien hankinnassa käytettiin hyväksi Kainuun Etu Oy:tä, joka on Kainuun 
kuntien yhteisesti omistama maakunnan elinkeinoelämän edistämiseen pyrkivä yhtiö. 
Kainuun Etu Oy:ltä saatiin lista kainuulaisista ICT-yrittäjistä, joista sitten valittiin 
seitsemän mahdollisesti haastateltavaa ohjelmistoalan palvelua tai tuotetta tekevää 
pientä yritystä. Esivalinnan aikana varmistettiin, että mukaan ei tule pelkästään 
ohjelmointi- tai systeemisuunnittelupalvelua myyviä yrityksiä. Valittaville yrityksille 
lähetettiin Kainuun Etu Oy:n nimissä kutsukirje. Kirjeen tarkoituksena oli herättää 
vastaanottajissa mielenkiinto osallistua haastattelututkimukseen. Tavoitteena oli saada 
haastateltaviksi esivalitulta listalta viisi yritystä ja tässä onnistuttiin. Haastateltaviksi 
valittiin yritysten toimitusjohtajia tai päävastuussa olevia henkilöitä, jotta saataisi 
selville enemmän yksilötason tekijöitä jotka vaikuttavat kansainvälistymiseen aiemmin 
havaittujen lisäksi (Ojala, 2009). Kutakin haastattelua käsiteltiin yhtenä tutkittavana 
yksikkönä, eli kyseessä on ns. tapaustutkimus. 

Haastattelun ainoa yleinen teema oli kansainvälistyminen ja se kerrottiin 
saatekirjeessä, sovittaessa haastattelua puhelimitse ja haastattelun alussa. Tämä 
yleisteema ilmaistiin haastattelujen alkuvaiheessa suunnilleen seuraavasti: ”Noniin, 
puhutaanpa sitten teidän yrityksenne kansainvälistymisestä…”. Tarkoituksena oli, 
ettei mitään muuta tarkempaa kansainvälistymisen alateemaa mainittaisi, mikäli 
juttua riittäisi haastattelun aikana ilmankin. Kuitenkin lähinnä dramaturgisen 
haastattelun rekvisiittana mukana kuljetetussa haastattelurungossa oli lueteltuna 
lisäteemoja, joihin oli tarkoitus turvautua vain, jos keskustelu rupeaisi tyrehtymään. Se, 
että lisäteemoja aiottiin käyttää vain keskustelun katkeamisvaiheessa, johtui siitä, että 
tutkimuksessa haluttiin hakea aiemmin havaitsemattomia seikkoja ja teemoja. 
Keräämällä dataa avoimella haastattelulla pyrittiin saamaan ”rikasta dataa”. 
Perusoletuksena oli myös, että mikäli näitä lisäteemoja ei ilman eri herätettä tulisi 
haastattelussa esille, haastateltava ei kokenut niistä olevan mitään erityistä sanottavaa. 
Kun haastattelun lopussa oli vielä luontevasti aikaa, lisäteemoja otettiin erikseen esille. 
Kertaakaan haastateltavat eivät ryhtyneet noita teemoja aktiivisesti käsittelemään. Tästä 
voi päätellä, etteivät he pitäneet noita lisäteemoja tärkeinä, tai he eivät olleet ajatelleet 
niitä sen kummemmin. Lisäteemat joita haastattelurungossa oli mainittu, ovat 
peräisin lukujen 2, 3 ja 4 teoriaosuudesta.  

Datan kuvaus: Tutkimukseen valittiin viisi kajaanilaista pientä yritystä, joilla on oma 
tuote tai palvelu. Haastateltavat olivat omistaja/yrittäjiä tai toimitusjohtajia. Kaikki 
tapausyritykset ovat pieniä yrityksiä. Tapausyritys 1 on aloittava yritysten välisille 
markkinoille keskittyvä palveluyritys. Tapausyritys 2 on yritysten välisille markkinoille 
keskittyvä yli 10 vuotta vanha tuoteyritys. Tapaus 3 on yli 10 vuotta vanha yritysten 
väliseen kauppaan keskittyvä palveluyritys. Tapaus 4 on yli 10 vuotta vanha yritysten 
väliseen kauppaan keskittyvä tuoteyritys. Tapaus 5 on aloittava kuluttajamarkkinoille 
keskittyvä palveluyritys. Haastattelut olivat tunnin mittaisia ja ne tehtiin keväällä 2013 
maalis- ja huhtikuun aikana. Haastattelut tehtiin normaalin työpäivän puitteissa, mutta 
erillään yrityksen normaalista toiminnasta, yhdessä tapauksessa haastattelijan autossa 
istuen ja muilla kerroilla erillisessä neuvottelutilassa jossa oli läsnä vain haastattelija ja 
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haastateltava. Data on digitaalisena äänitteenä, ja jalostettuna tekstimuotoista sillä se on 
kirjoitettu puhtaaksi saneluista sen kummemmin muotoilematta, eli puhekielenä. 
Jokainen haastattelu eli tapaus on omana tekstitiedostonaan ja omana 
äänitetiedostonaan. Dataa kategorisoitiin aiemman teorian mukaisesti, mutta 
kategorisoitua dataa ei lopulta ”quantifioitu” eli määrällistetty. Ei laskettu, montako 
kertaa johonkin kategoriaan sopiva ilmaisu haastatteluista löytyy. Katsottiin, että se 
analysointistrategia ei sopinut tähän tapaustutkimukseen jonka tavoitteena oli löytää 
uusia aiemmin havaitsemattomia seikkoja. Datan lähteet kuvataan osittain myös 
kappaleen 6 yhteydessä.  

Jossain vaiheessa haastattelua haastattelija viittasi aina kasvaviin maantieteellisesti 
kaukaisiin markkina-alueisiin ja kysyi onko yritys suunnitellut menemistä sellaisille 
markkinoille kuten Kiina tai Brasilia. Mainitut alueet olivat aina niin sanottuja 
kehittyviä markkina-alueita. Muitakin aiheeseen sopivia markkina-alueita käsiteltiin. 
Kukin haastattelu kesti noin tunnin. Haastattelun tukena oli keskustelurunko, mutta 
tavoitteena oli, ettei siihen tarvitsisi tukeutua, ja haastattelurungon varsinainen tarkoitus 
olikin toimia rekvisiittana ja tehdä haastattelijan olo varmemmaksi. Mainittakoon, että 
kolme haastateltavista ei ollut haastattelijalle ennestään tuttuja henkilöitä ja loppujen 
kahden haastateltavan kanssa oli hyvin rajallinen aiempi kontaktirajapinta. 
Ensimmäiseksi haastateltavaksi valittiin haastattelijan parhaiten tuntema henkilö, jotta 
haastattelija itse pääsisi hyvin alkuun. 

Koska haastattelijalla ei ollut kokemusta ohjelmistotuotteiden markkinoinnista ja 
kansainvälistymisprosessista muuten kuin opintojen kautta ja koska tavoitteena oli 
löytää uusia kansainvälistymiseen vaikuttavia asioita nimenomaan kasvukeskusten 
ulkopuolella sijaitsevista pienistä ohjelmistoalan yrityksistä, oli perusteltua toteuttaa 
tutkimus Myersin ja Newmanin (2007) suosittelun mukaan strukturoimattomina 
kansainvälistymiseen keskittyvinä teemahaastatteluina sekä pitää haastattelu avoimena 
ja haastattelijan kontrolli vähäisenä. Haastattelun aikana oli aika ajoin vaikeaa pitää 
aihepiiri kansainvälistymisessä, koska haastateltavien polttavimmat mielen päällä olevat 
asiat eivät aina aivan suoraan liittyneet kansainvälistymiseen vaan yleisesti resurssien 
rajallisuuteen. Haastattelija ohjaili keskustelua kansainvälisyyteen sellaisissa 
keskustelun vaiheissa, joissa se tuntui luontevalta, ja teki sen sanomalla esimerkiksi ”jos 
nyt ajatellaan tota kansainvälistymisen kautta” ja muilla samankaltaisilla asiayhteyteen 
sopivilla lausahduksilla. 

5.3 Aineiston analyysi 

Haastatteluissa käytettiin digitaalista sanelinta ja haastattelut purettiin käyttämällä 
Sonyn ”Digital Voice Editor”-ohjelmaa ja usb liitännäistä poljinta jonka avulla sanelun 
purku oli helppoa. Aineisto koodattiin kategorioiksi ”Weft Qda”-nimistä ohjelmaa 
hyväksikäyttäen. Kategorioita haettiin osin teoriasta ja osin aineistosta itsestään. 
Haastattelujen perusteemana oli kansainvälistyminen ja sen puitteilta käydyssä 
keskustelussa pyrittiin löytämään toistuvia siihen liittyviä teemoja eli kategorioita. 
”Weft Qda” mahdollistaa teemoista tehdyn puurakenteen joka helpottaa aineiston 
analyysiä, koska kategorian alle voidaan laittaa alakategorioita.  

Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä on ymmärtää kasvukeskusten ulkopuolella 
sijaitsevien pienten ohjelmisto-alan yritysten kansainvälistymiseen vaikuttavia tekijöitä 
aiemmin mainittujen tutkimusongelmien kautta. Löydöksiä verrataan siihen mitä on 
aiemmassa tutkimuksessa löydetty. Koska pyritään ymmärtämään ja etsimään uusia 
vaikuttavia tekijöitä, toteutettiin laadullinen tutkimus viiden tapausyrityksen 
haastatteluilla. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluilla jotka äänitettiin ja purettiin. 
Haastattelija vältti aktiivisesti tuomasta esille kirjallisuudessa tärkeiksi havaittuja 
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teemoja, erityisesti haastattelun alkupuolella. Haastattelut purettiin tekstiksi ja 
tekstimuotoisista haastatteluista etsittiin toistuvia teemoja, jotka sitten kategorisoitiin. 
Haastatteluille tehtiin sisällönanalyysi jossa pyrittiin katsomaan mitä haastattelusta 
nousee ja osittain käytettiin aiemmissa aiemmassa tutkimuksessa löydettyä käsitteistöä 
kategorioina. Aineiston perusteella kirjoitettiin tarina joka kuvaa pienen 
kasvukeskuksen ulkopuolella sijaitsevan ohjelmistoalan yrityksen kansainvälistymistä 
ja sen pohjalta rakennettiin karkea kehikko jonka mukaan yrityksen kansainvälistymistä 
voi arvioida ja sen menestymistä ennustaa.  

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimusaineisto muodostui viiden tapauksen haastatteluista. Haastattelut olivat 
mahdollisimman avoimia teemahaastatteluja, jotka olivat luonteeltaan melkoisen 
vapaata keskustelua kansainvälistymisteeman ympärillä, ja siksi arvioin niistä saadun 
rikasta dataa. Laadullista tutkimusta varten on hyödyllistä säilyttää mahdollisimman 
paljon kerätystä rikkaasta aineistosta tuloksissa (Langley, 1999). Tutkin 
kansainvälistymistä kasvukeskusten ulkopuolisten ohjelmistoalan PK-yrityksen 
kontekstissa ja Langleyn (1999) mukaan laadullista tutkimusta käytetään yleisesti 
kontekstikeskeisessä tutkimuksessa, joten sen noudattaminen tässä tutkimuksessa on 
perusteltua. Tutkimuksen luotettavuutta pyritään varmistamaan noudattamalla Langleyn 
(1999) esittelemiä tutkimusstrategioita. Pääasiassa käyttämäni narratiivisen strategian 
tietolähdevaatimus on yhdestä useampaan rikkaaseen tapaukseen, joten tämän 
tutkimuksen tapausten määrä on riittävä (Langley, 1999). Strategia ei Langleyn (1999) 
mukaan yksinään johda yleistettävissä olevaan yksinkertaiseen teoriaan joten tarvitaan 
toisenlaista strategiaa tueksi, jotta ei päädyttäisi vain tarinaan joka ei ole yleistettävissä. 
Siksi apuna käytettiin piirteitä Langleyn (1999) mainitsemista ”alternate template” 
strategiasta, synteettisestä strategiasta ja ”grounded theory” strategiasta tässä 
tärkeysjärjestyksessä. Näiden strategioiden vaatima tapausmäärä täyttyy tässä 
tutkimuksessa.  

Narratiivisen tutkimusstrategian mukaisesti tutkimusaineistosta muodostettiin yksi 
tarina kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevien ohjelmistoalan pienten yritysten 
kansainvälistymisprosessista. Ei ankkuroitu aineiston analyysiä mihinkään erityiseen 
kiinnekohtaan kuten tapahtumiin, tuloksiin tai vaiheisiin. Aikaa kiinnekohtana tosin 
pohdiskeltiin yritysten iän kautta, narratiivisen strategian mukaisesti. Tarkoituksena 
oli ymmärtää kansainvälistymistä pienen ohjelmistoalan yrityksen organisaatioon 
liittyvänä prosessina ja siihen sopii ”alternate templates” strategia. Aiemmasta 
tutkimuksesta löytyy menestyvään kansainvälistymiseen vaikuttavia toimintakaavoja ja 
käytin niitä aineiston analysoinnissa vertaamalla tutkimusdataa niihin ja koska näitä 
teorioita aiemmasta tutkimuksesta pidettiin osaltaan kiinnekohtana analyysin aikana, 
voidaan sanoa noudatetun ”alternate templates” strategiaa. Näitä aiempia teorioita 
käytettiin myös pyrittäessä ennustamaan tutkimuskontekstin mukaisten yritysten 
tulevaisuutta kansainvälistymisen suhteen, ja siten on noudatettu synteettistä 
strategiaa. Synteettisen strategian mukaisesti kansainvälistymisprosessia 
pohdiskeltiin sen kannalta miten päätöksiä tapausyrityksessä sen suhteen tehtiin. Sekä 
aiemmasta tutkimuksesta että aineistosta nousevia kategorioita myös käytettiin jossain 
määrin kiinnekohtina teoreettisen rakennelman muodostuksessa, joten voidaan sanoa 
käytetyn ”grounded theory” strategian mukaisia keinoja. 

Jotta narratiivisen strategian mukaisesti luodusta tarinasta päästäisiin analyysissä 
pidemmälle, noudatetaan siis ”alternate templates” strategiaa, kirjoittamalla toinen 
kansainvälistymistarina aiemman tutkimuksen pohjalta. Tätä strategiaa on usein 
käytetty päätöksentekoprosessin tutkimiseen joten se sopii tähän tutkimuskontekstiin, 
kohdeyritysten kansainvälistymisprosessin tutkimiseen. Strategian mukaisesti 
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arvioidaan oman tutkimuskontekstin kannalta eri lähteistä saatuja ohjelmistoalan PK-
yrityksen menestykselliseen kansainvälistymiseen liittyviä kaavoja kuten erittäin nopea 
kansainvälistymismalli ja vaiheittainen kansainvälistyminen sekä niihin sisältyvät 
tietojen hankinta ja mahdollisuuksien hakemiskäyttäytyminen. Arvioitiin sitä miten 
hyvin ne sopivat kasvukeskusten ulkopuolisten yritysten kansainvälistymisen 
tarkasteluun, hypoteesin tapaan. Usein kyse teorioissa on eri kulmilta tutkittavaa 
prosessia katsovista toisiaan täydentävistä näkökulmista, niin tässäkin tutkimuksessa 
aiemman teorian osalta pääosin kävi: oli teorioita yksittäisistä toisiaan täydentävistä 
prosesseista jotka näyttivät edesauttavan kansainvälistymistä. Tämä strategia 
mahdollistaa yhdenkin tapauksen käytön, koska aiemmassa kirjallisuudessa esitettyjä 
malleja voidaan käyttää vertailussa eikä toistoja tarvita. Tässä tutkimuksessa käytetyt 
viisi tapausta ovat siis hyvinkin riittävät. Tämän strategian mukaisesti narratiivisen 
strategian käytön tuloksena syntynyt tarina muokataan ja järjestellään aiemman 
tutkimuksen esittelemien kaavojen mukaan, näin saadaan tarinaan teoreettista selkeyttä 
ja näin on tässä tutkimuksessa pyritty tekemään. Laadulliset vivahteet tulevat esille 
näiden kaavojen avulla. Eri teoreettiset näkökulmat eli kaavat mahdollistavat oikean 
teorian yhdessä vaikka ovatkin epätäydellisiä yksinään. Tämän strategian avulla 
pystytään päättelemään millainen kansainvälistymismalli sopii tehdyn tutkimuksen 
kontekstissa (Langley, 1999.)  

Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on ennustaa kansainvälistymismahdollisuuksia. 
Prosessiteorisointia kritisoidaan Langleyn (1999) mukaan siitä, että sen avulla ei voida 
ennustaa. Jotta pystyttäisiin kuitenkin jotenkin ennustamaan tutkimuskontekstin 
mukaisten yritysten kansainvälistymisprosessin kehitystä, noudatetaan vähäisessä 
määrin synteettistä tutkimusstrategiaa, jolla Langleyn (1999) mukaan tällaiseen 
ennustamiseen pystytään. Synteettisen tutkimusstrategian mukaisesti etsittiin aiemmin 
tehdystä tutkimuksesta kansainvälistymiseen liittyviä selittäviä muuttujia alustaviksi 
onnistumisen mittareiksi. Strategian avulla saatiin selville ainakin yksi 
tutkimuskontekstiin liittyvä vivahde: erittäin vahva resurssirajoitteen vaikutus. 
Strategian datavaatimuksena on prosessin tarkka rajaaminen, niin kuin tässä 
tutkimuksessa on tehty rajaamalla prosessi kansainvälistymiseen. Strategia ei vaadi 
kovin yksityiskohtaisen datan keräämistä, joten jos avoimista haastatteluista saadun 
datan rikkautta kyseenalaistetaan, tämän strategian käytön tässä tutkimuksessa voidaan 
katsoa vastaavan siihen. Tämän strategian mukaan, jos tapauksia on vähän, pitää hakea 
perustuksia selittävistä mekanismeista datan sisältä ja yhdistää nuo mekanismit 
aiempaan kirjallisuuteen (Langley, 1999.) Tässä tutkimuksessa on tehty näin. Tämän 
strategian avulla saadaan aikaan Langleyn (1999) mukaan melko yksinkertaisia ja 
yleistettävissä olevia teorioita kun käytetään useita tapauksia. Langleyn (1999) mukaan 
viisi tapausta voi olla riittävä määrä tämän strategian käyttöön ja siten yleistettävän 
teoreettisen rakennelman luontiin, erityisesti yhdessä ”alternate templates” strategian 
käytön kanssa. Aineiston analyysissä dataa on jaettu kategorioihin systemaattisesti 
vertaamalla samalla tapausten dataa keskenään, mikrotasolla, ja siltä osin voidaan sanoa 
vähäisessä määrin käytetyn Langleyn (1999) ”grounded theory” strategiaa ja 
yleispätevää teoriaa on sen mukaisesti haettu aineiston kautta. Teoreettisen rakennelman 
yleistettävyyttä on pyritty varmistamaan muiden Langleyn (1999) tutkimusstrategioiden 
kautta. Pääasiassa käytetyt tutkimusstrategiat ovat ”narrative” ja ”alternate 

templates”, muita tässä mainittuja strategioita vain sivuttiin. 

Koska tämän tutkimuksen tekijä ei ole voinut olla todistamassa kansainvälistymisen 
vaiheita tapausyritysten historian aikana, on perusteltua käyttää ainoastaan haastatteluja 
tutkimusmetodina. Tästä kuitenkin aiheutuu haasteita luotettavuuden kannalta. Koska 
haastattelut tehdään erillisinä ilman etnografista tutkimusta, pitää huolehtia erityisen 
tarkasti siitä että haastateltavat tuntevat olonsa luontevaksi ja puhuvat mahdollisimman 
vapaasti haastattelutilanteessa (Myers & Newman, 2007.) Haastattelu etnografisen 
tutkimuksen ulkopuolella on Myersin ja Newmanin (2007) mukaan vaarassa 
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epäonnistua monella tavalla. Syiksi mainitaan seuraavia käsitteitä: ”elite bias”, 
”Hawthorne effect”, tiedon konstruointi ja kielen moniselitteisyys. ”Elite bias” 
tarkoittaa sitä että haastateltaviksi valikoituvat niin sanotut organisaation tähdet, eikä 
muita kuulla, se aiheuttaa näin kokonaiskuvan vääristymisen (Myers & Newman, 2007.) 
Tiedon konstruointi Myersin ja Newmanin (2007) mukaan tarkoittaa sitä, että 
haastateltava pyrkii olemaan rationaalinen, vaikuttamaan mahdollisimman fiksulta ja 
kertomaan yhdenmukaisen tarinan mahdollisesti totuudesta poiketen. Mainittua riskiä 
voidaan välttää luomalla mahdollisimman tuttavallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. 
”Hawthorne effect” tarkoittaa sitä, että haastateltavan käyttäytyminen saattaa muuttua 
jos haastattelu tehdään työympäristön sosiaalisella näyttämöllä muiden työtovereiden 
mahdollisesti seuratessa (Myers & Newman, 2007.) 

Tässä haastattelututkimuksessa Myersin ja Newmanin (2007) mainitsema ”elite bias” 
voi olla riskinä, koska haastateltaviksi tieten tahtoen valitaan pienen yrityksen päättävä 
henkilö. Toisaalta tämän tutkimuksen puitteissa organisaatiot ovat kuitenkin niin pieniä, 
että haastateltu päättävä henkilö on melko varmasti ainoa kansainvälistymiseen 
vaikuttava henkilö, joten yrityksen kansainvälistymiseen liittyvä kokonaiskuva on siten 
melko varmasti oikea. Näin ”elite bias” ei ole merkittävä riski tässä tutkimuksessa. 
Kielen moniselitteisyyttä riskinä lieventää tämän tutkimuksen puitteissa se, että 
haastateltava henkilö on haastattelijan kanssa saman ammattikunnan jäsen. 
Haastattelijalla on pitkä työhistoria ohjelmistoteollisuudessa ja yrittäjätaustaakin, tosin 
toimialan ulkopuolelta. Näin kielen moniselitteisyyden ei katsota olevan merkittävä 
riski tässä tutkimuksessa. ”Hawthorne effect” ei tässä tutkimuksessa ollut riski, koska 
haastattelut tehtiin työympäristöstä erillään neuvottelutiloissa, jolloin muu työyhteisö ei 
häirinnyt haastateltavaa (Myers & Newman, 2007.)  

Tiedon konstruointi haastattelun aikana on merkittävä riski (Myers & Newman, 2007). 
Sen välttämiseksi päätettiin käyttää dramaturgista haastatteluasettelua. Tämä tarkoittaa 
sitä, että jossain määrin suunnitellaan haastattelu ikään kuin näytelmäksi. Mietitään 
etukäteen niin paljon kuin pystytään näyttämöä, näyttelijöitä, yleisöä, näyttämölle 
saapumista ja siltä poistumista. Tällaiset dramaturgiset haastattelut ovat yleensä 
puolistrukturoituja (Myers & Newman, 2007.) Myersin ja Newmanin (2007) kuvaaman 
tiedon konstruoinnin riskin takia tutkimuksessa pyrittiin mahdollisimman avoimeen 
teemahaastatteluun. Tarkoituksena oli Myersin ja Newmanin (2007) ohjeiden 
mukaisesti luoda suotuisa haastatteluasetelma ja asettaa näyttämölle haastattelija 
asiantuntevan, vertaisen, ja mahdollisesti hyödyllisen kontaktin rooliin. Tämän takia 
haastateltavia varten suunniteltiin ja lähetettiin kirje, jossa korostettiin haastattelijan 
kokemusta ja opiskelutaustaa. Näyttämön asettaminen mielessä tarkoituksellisesti 
jätettiin kertomatta se, että haastattelijalla ei ole kokemusta markkinoinnista, vaikka se 
ehkä implisiittisesti olikin haastateltaville selvää. Haastattelun luottamuksellisuutta 
korostettiin, jotta saataisiin aikaan Myersin ja Newmanin (2007) korostama suotuisa 
ilmapiiri. Jo tutkimussuunnitelman esitystilaisuudessa tämä lupaus lunastettiin, sillä 
kysyttäessä haastateltavien yritysten nimiä tutkimuksen tekijä väisti kysymyksen. Koska 
tutkimuksen tekijällä on oma intressi pitää kiinni luottamuksellisuudesta mahdollisen 
jatkotutkimuksen myönteisen ilmapiirin toivossa, niin luottamuksellisuuden 
korostaminen on myös itsestään selvää. 

Haastattelurunko toimii pääasiallisesti dramaturgisena apuvälineenä (Myers & 
Newman, 2007), ikään kuin osoituksena haastattelijan roolista. Haastattelurunkoa ei 
varsinaisesti käsitelty haastattelussa sen kummemmin eikä sen tarkoituksena ollut rajata 
keskustelua. Sen tarkoituksena oli tarvittaessa toimia kenttämuistiinpanojen pohjana 
eikä sitä ollut muuten tarkoitus käyttää erityisen järjestelmällisesti. Haastattelurungon 
päätavoite oli tosiasiassa tuoda haastattelijalle varmuutta ja jonkinlaista selkänojaa ja 
siten se palveli pääasiassa Myersin ja Newmanin (2007) mainitseman dramaturgisen 
haastattelun tarpeita ja oli siten yhtenä tärkeänä työkaluna tiedon haastattelunaikaisen 
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konstruoinnin estämisessä (Myers & Newman, 2007). Haastattelurungon sisältö, eli 
kansainvälistymisen alateemat, kyllä on peräisin aiemmasta teoriasta joka on esitelty 
luvuissa 2, 3 ja 4. Haastattelun aluksi kyseltiin muutamia perustietoja jotta päästiin 
alkuun. Tämän jälkeen todettiin, että tarkoitus on vapaamuotoisesti keskustella 
haastateltavan yrityksen kansainvälistymiseen liittyvistä esteistä, edistävistä tekijöistä ja 
muista kansainvälistymiseen liittyvistä seikoista. Tämän jälkeen haastattelija pyrki 
ainoastaan tukemaan haastateltavan tarinointia syöttämättä erityisesti mitään 
keskusteluun. Haastattelija pyrki puhumaan mahdollisimman vähän, mutta tämä ei aina 
oikein onnistunut. Toisaalta tämä, ehkä yhdessä samaan kokemukseen perustuvien 
yhteisymmärryksen ilmaisujen kanssa, auttoi tuomaan haastatteluun luontaista 
keskustelunomaisuutta joka on Myersin ja Newmanin (2007) mukaan tärkeä tekijä 
haastattelun onnistumisen kannalta. Haastattelu onnistuttiin pitämään hyvin 
keskustelunomaisena kuten Myers ja Newman (2007) suosittelevat toimimaan, jotta 
teemaan liittyvät asiat mahdollisimman hyvin saataisi esille. Oletettavasti monikaan 
kansainvälistymiseen liittyvä asia ei siten jäänyt piiloon. 

5.5 Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen kohteena on pieni yritys sosiaalisena ympäristönä. Tästä 
näkökulmasta katsottuna Blaikien (2003) mainitsema toinen päätutkimustraditio sopii 
kuvaamaan tämän tutkimuksen tutkimusasennetta, ja tämän laadullisen tutkimuksen 
toivotaan paljastavan käsitteistöä jota jossain vaiheessa voidaan tutkia ainakin osittain 
kvantitatiivisin menetelmin (Blaikie, 2003;Langley, 1999; Seaman, 1999). Tutkittavan 
ilmiön kannalta tutkimuksen tavoitteena voi olla yksi tai useampi seuraavista: 
perusteiden selvittely, kuvailu, selittäminen, ymmärtäminen, ennustaminen, 
muuttaminen, arviointi ja vaikutusten arviointi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
asetettavat tutkimuskysymykset voidaan jakaa ”mitä”, ”miksi” ja ”miten” kysymyksiin. 
Tutkimuksen luotettavuutta pyritään varmistamaan noudattamalla Langleyn (1999) 
esittelemiä tutkimusstrategioita. Useampia strategioita voi käyttää tosiaan täydentäen.  

Yhteenvetona Langleyn (1999) esittelemiä tutkimusstrategioita on noudatettu 
seuraavasti: tutkimusaineistosta muodostettiin aluksi yksi tarina, joten pääasiassa on 
käytetty narratiivista strategiaa. Koska myös teorioita aiemmasta tutkimuksesta 
pidettiin vahvasti kiinnekohtana analyysin aikana, voidaan sanoa noudatetun ”alternate 
templates” strategiaa. Näitä aiempia teorioita käytettiin myös pyrittäessä ennustamaan 
tutkimuskontekstin mukaisten yritysten tulevaisuutta kansainvälistymisen suhteen, ja 
siten on noudatettu hyvin vähäisessä määrin synteettistä strategiaa jonka mukaisesti 
kansainvälistymisprosessia pohdiskeltiin sen kannalta miten päätöksiä tapausyrityksessä 
sen suhteen tehtiin. Sekä aiemmasta tutkimuksesta että aineistosta nousevia kategorioita 
myös käytettiin kiinnekohtina teoreettisen rakennelman muodostuksessa, joten voidaan 
sanoa käytetyn vähäisessä määrin ”grounded theory” strategian mukaisia keinoja. 
Viiden tapauksen aineisto on valituissa strategioissa riittävä ja tutkimusaineisto 
muodostui viiden tapauksen haastatteluista. Haastattelut olivat mahdollisimman avoimia 
teemahaastatteluja, jotka olivat luonteeltaan melkoisen vapaata keskustelua 
kansainvälistymisteeman ympärillä, ja siksi arvoidaan niistä saadun rikasta dataa. 

Koska tämän tutkimuksen tekijä ei ole voinut olla todistamassa kansainvälistymisen 
vaiheita tapausyritysten historian aikana, on perusteltua käyttää ainoastaan avoimia 
teemahaastatteluja tutkimusmetodina. Haastattelu etnografisen tutkimuksen 
ulkopuolella on Myersin ja Newmanin (2007) mukaan vaarassa epäonnistua seuraavista 
syistä: ”elite bias”, ”Hawthorne effect”, tiedon konstruointi ja kielen moniselitteisyys. 
Näistä tiedon konstruointi haastattelun aikana arvioitiin merkittäväksi riskiksi (Myers & 
Newman, 2007). Sen välttämiseksi päätettiin käyttää dramaturgista haastatteluasettelua. 
Sekä haastateltaville lähetetty kirje että haastattelurunko palvelivat lähinnä 
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dramaturgisia päämääriä. Vaikka haastattelurungossa olikin jäsenneltynä tutkimuksen 
teoriakatsauksessa löydettyjä seikkoja, se palveli lähinnä haastattelijan selkänojana ja 
teki haastattelijan olon varmemmaksi. 

Tutkimukseen valittiin kajaanilaisia pieniä yrityksiä joilla on oma tuote tai palvelu. 
Haastattelut olivat tunnin mittaisia ja jossain vaiheessa haastattelua viitattiin kehittyviin 
markkinoihin kuten Kiinaan tai Brasiliaan. Haastattelut purettiin tekstiksi ja 
tekstimuotoisista haastatteluista etsittiin toistuvia teemoja, jotka sitten kategorisoitiin. 
Haastatteluille tehtiin sisällönanalyysi. Pyrittiin katsomaan mitä haastattelusta nousee ja 
osittain käytettiin aiemmissa aiemmassa tutkimuksessa löydettyä käsitteistöä 
kategorioina. Kirjoitettiin aineistosta tarina joka kuvaa pienen kasvukeskuksen 
ulkopuolella sijaitsevan ohjelmistoalan yrityksen kansainvälistymistä ja rakennettiin 
karkea kehikko jonka mukaan yrityksen kansainvälistymistä voi arvioida ja sen 
menestymistä ennustaa. 
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6. Tulokset 

Tapausyritykset nimetään juoksevasti yhdestä viiteen. Taulukossa 1 luonnehditaan 
kootusti tapausyritysten piirteitä. Kaksi tapausta, yritys 1 ja yritys 5 olivat viimeisten 
kolmen vuoden sisällä perustettuja. Yritykset 2, 3 ja 4 ovat olleet olemassa yli 10 vuotta 
ja ne ovat henkilömääriltään laskettavissa pieniksi yrityksiksi. Yritys 1 ja yritys 5 
tarjoavat palvelua kuluttajille ja yrityksille. Yritykset 2, 3 ja 4 valmistavat lähinnä 
toiminnanohjausjärjestelmien osia yrityksien eri toimintoihin, yrityksillä 1, 2, 4 ja 5 on 
tarjonnassa selviä toimialapainotuksia, eli ne ovat tarkemmin kohdistaneet oman 
tarjontansa. Haastateltavat yritykset olivat laskettavissa henkilöluvun mukaan pieniksi 
ja mikroyrityksiksi. Tuloksista kävi erittäin selvästi esille resurssien riittämättömyys 
kansainvälistymishankkeeseen, mikä on valittujen yritysten koon takia aika luonnollista. 
Haastateltavista yrityksistä yksi ilmaisi selvästi, ettei ole aikeissa kansainvälistyä, 
vaikka olikin haastavassa tilanteessa kotimarkkinoilla. Heidän kantansa oli, että on 
ensisijaisesti keskityttävä tuotekehitykseen kotimarkkinoilla, nimenomaan haastavan 
tilanteen ja puutteellisten resurssien takia. Muutkaan yritykset eivät kovin paljoa tästä 
eronneet, hitaahkon kansainvälistymisen syyksi ilmoitettiin tässä tapauksessa se, että 
kotimarkkinoilla riittää tilaa toimia. Toinen merkittävä syy oli resurssipula.  

Taulukko 1. Tapausyritysten luonnehdinta. 

 
Tapaus 1 Tapaus 2 Tapaus 3 Tapaus 4 Tapaus 5 

Pitkään toiminut yritys 
 

X X X 
 Aloittava yritys X 

   
X 

Palveluyritys X 
 

X 
 

X 

Tuoteyritys 
 

X 
 

X 
 Kuluttajamarkkinat 

    
X 

Yritysten väliset markkinat X X X X 
 

6.1 Tapausyritysten kansainvälistymisherkkyys ja -suunta 

Yksi tapausyritys ei aikonut kansainvälistyä, vaikka aiemmin historian aikana oli siihen 
ollutkin verkostovetoinen mahdollisuus. Kaksi tapausyritystä jolla ei ollut vielä 
kansainvälistä toimintaa, on kuitenkin omien käsitystensä mukaan ja tuotteensa luonteen 
takia väistämättä kansainvälistymässä jollakin aikavälillä. Yksi tapausyrityksistä on 
kansainvälistynyt globaalisti toimivan asiakkaansa mukana ja yhdellä 
tuotteellaan/palvelullaan itsenäisesti. Yksi tapausyrityksistä on kansainvälistynyt 
yhdellä tuotteistaan ja pitää loput hankalasti lokalisoitavat tuotteensa Suomen 
markkinoilla. Kaiken kaikkiaan tapausyritykset toimivat eri syistä pääasiassa 
kotimarkkinoilla ja kansainvälistyminen on kaukaisempi asia, tai sitten menossa oli 
ensimmäinen kansainvälistymiskokeilu. Syyt kotimarkkinakeskeisyyteen on eri 
yrityksillä erilainen. Lokalisointiasiat ovat yksi syistä joka toistuu ” … niin se on sitä 
toista kieltä hirmu iso homma raahata siinä mukana, kaikki pitää niinku kahella kielellä 
ajatella siihen…” [tapaus 4]. Resurssien puutteellisuus on pääsyy kansainvälistymisen 
viivästymiseen ja yritysten näkökanta tähän on se, että tarvitaan onnistumisia 
kotimarkkinoilla, jotta on ylipäätään varaa lähteä riskinottoon rantautumalla 
kotimarkkinoiden ulkopuolelle. ” … se olisi semmonen polku, että meidän pitäs kasvaa 
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ensin tässä Suomessa… et niinku paukut on hirveen paljon siellä (kotimaassa) tällä 
hetkellä, ja siitä johtuenhan se on vähän sitten ollu sivuraiteella (kansainvälistyminen)” 
[tapaus 3]. 

Kehittyvien markkinoiden, kuten Kiinan, suhteen haastateltavat eivät osanneet sanoa 
oikein mitään, ja olivat jokseenkin skeptisiä niiden markkinoiden mahdollisuuksien 
suhteen: ” se on enempikin että jos tästä buukataan Intian matka niin todennäköisesti se 
niinkö... se tuotto on nolla...” [tapaus 1], lukuun ottamatta yhtä tapausyritystä, joka oli 
astetta myöntyvämpi ajattelemaan rantautumista kehittyville markkinoille: ”…se on 
hankala, onhan sitä miettiny, aasiahan oikeasti olisi ihmismäärältään ihan mahtava 
paikka ja siellä tietotekniikkaan panostetaan, mutta tuntuu vaan että tuo kääntäjän 
hankkiminen voi sekin olla jo hankalaa. Ja kun ei ole olemassa aasian kieltä niin pitäis 
miettiä että onko se Kiina vai Intia vai mikä maa.” [tapaus 5]. Tämä kiinnostus 
pohjautui tuotteen/palvelun luonteeseen. Haastateltava kuitenkin piti lokalisointia 
suurena esteenä ja arveli että kohdemaan kulttuurin vaikutus tuotteen/palvelun käyttöön, 
pitää selvittää ennen resurssien uhrausta ”Kun japanilaisillakin on kuitenkin niin 
erilaine kulttuuri monissa asioissa ja näin... käyttäytymistavat erilaisia.” [tapaus5]. 
Kaikki jo aloitetut kansainvälistymishankkeet olivat alkaneet yrittäjien kotimaassa ja 
lähialueella sijaitsevan verkoston kautta. Laajin verkosto ulottui Australiaan. 
Yhdelläkään tapausyrityksistä ei nähtävästi ollut luonnollista tietä syntynyttä verkostoa 
kasvavilla markkinoilla, mikä voi selittää puutteellisen kiinnostuksen niihin.  

Tapausyritysten kohdemarkkinapreferenssi oli 100 % todennäköisyydellä 
lähimarkkinat, kotimarkkinoiden jälkeen, kuten Ruotsi ja Venäjä sekä EU-maat ”Niin 
kyllähän se Venäjä on ainakin lähellä, se ois siinä mielessä helppo” [tapaus 1], ” niin 
tuota Venäjäähän me katellaan ihan mielenkiinnolla nyt. On tehty sinne suuntaa, 
enempi se on tuo.” [tapaus 3]. Mikäli etäämmälle tähyillään, niin tavoitteena on lähinnä 
läntinen pallonpuolisko, kaukaisin ja eksoottisin houkutuksen kohde oli haastattelujen 
mukaan Australia. Tuloksissa painottuu kauempana olevien kehittyvien markkinoiden 
osalta se, että ei tunneta niitä, koska ei ole verkostoa sinne, eikä siksi voi luottaa 
mihinkään siellä, eikä ole resursseja hukata sinne. Haetaan varmoja ja tuttuja 
tulonlähteitä. Haastattelujen mukaan jopa tilanteissa, joissa selvästi on nähtävissä 
kotimaisten tulonlähteiden tyrehtyminen, haetaan uutta kulmaa ruuhkaisilta 
kotimarkkinoilta mieluummin kuin vuosien saatossa saadun kompetenssin 
hyödyntämistä kaukaisemmilta markkinoilta, koska ei ole verkostoja ja kokemusta 
näiltä kaukaisemmilta markkinoilta.  

6.2 Tapausyritysten verkostot ja tiedon merkitys 

Käytännössä kaikkien tapausyritysten kansainvälistymismahdollisuudet olivat tulleet 
verkostojen kautta ja asiakasvetoisesti. Tapausyritykset pitivät verkostojensa merkitystä 
tärkeänä [tapaus 4]: ”ehkä... minä en... on niinkö semmonen kuva jotenkin syntyny että 
sinne pitäs olla jotenki suhteita tai pitäs olla joku joka tietää ne kiemurat siellä mitä 
siellä pittää tehä. sinne jos äkkinäinen mennee”. Kaikki tapausyritykset totesivat että 
verkostojen hyödyntämistä vaikeuttaa jossain määrin avainhenkilöiden ajan puute, 
vaikka niiden kautta hyötyjä oli kaikkien haastateltavien mielestä nähtävissä. Yksikään 
tapausyritys ei maininnut pyrkivänsä järjestelmällisesti hallitsemaan 
liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvää tietoa, tosin sitä ei aktiivisesti jokaisessa 
haastatteluissa kyselty, ja siksi voi ajatella, ettei sellaista systemaattista tiedon hallintaa 
ainakaan pidetty tapausyrityksissä kovin tärkeänä. Jokainen tapausyritys tosin mainitsee 
eri yhteyksissä tiedon sinänsä olevan ratkaisevassa asemassa, [tapaus 5] ”no joo 
jälkikätteen vois sannoo että jos ois heti rynnänny ulkomaille, niin ei varmaan ois niin 
paljo tienny ees mitä nyt suomessakin on tullu näitä asioita, oisko niitä ulkomailla sitten 
tullu vastaan...”. 
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Tapausyrityksistä kolme pääsääntöisesti luottaa verkostojen luontaiseen kasvamiseen, ja 
markkinoiden avautumiseen sitä kautta, eivätkä siten aktiivisesti etsineet suurinta 
potentiaalista markkina-aluetta tuotteelleen tai palvelulleen: [tapaus 1] ”meijän malli, 
oikeastaan tää verkostoituminen, lähtee niinku pienistä eteenpäin, että kun me 
verkostoidutaan jonkun tahon kanssa, niin sillä on omat verkostot ja joka sitten 
laajentaa sitä. Tää on se mikä ittellä on oikeestaan ainoona mielessä.”. Yksi tapaus 
yrityksistä ei aikonutkaan käyttää olemassa olevaa verkostoaan markkinoiden 
laajentamiseen tuotteensa luonteeseen, resurssipulaan ja suureen riskiin vedoten. Yksi 
tapausyrityksistä katsoi tarvittaessa voivansa aktiivisesti laajentaa verkostoaan 
nimenomaan sen olemassa olevien jäsenten kautta saavuttaakseen kohdemarkkinan, 
mutta oli vasta aloittamassa sen pohdiskelua mikä olisi suurin markkina-alue. Yhdessä 
haastattelussa tuli esille, että yhteistyö-yrityksen koko olisi syytä olla sama kuin 
yrityksen oma koko. 

Kahta lukuun ottamatta tapausyritykset eivät ottaneet erikseen puheeksi 
tekijänoikeussuojaa. Kahdella yrityksellä näytti olevan kohdemarkkinoiden kannalta 
radikaali innovaatio käsissään markkinoiden reaktion ja tuotekategorian perusteella. 
Toinen näistä yrityksistä oli epäonnistunut epäjatkuvan innovaation markkinoinnissa 
kohdemarkkinalle, mutta ei tunnistanut sitä, että kyseessä oli radikaali tuote 
nimenomaan kohdemarkkinoiden suhteen, vaikka haastattelusta pystyi sen 
päättelemään. Toinen näistä yrityksissä kuvaili selvästi tilannetta jossa tuoteryhmä ei 
ole vielä lyönyt läpi, ymmärtäen selkeästi tilanteen ja oli sen takia rauhallinen 
tuotteensa hiomisessa. Sama yritys ei kuitenkaan osannut ajatella olevansa niin sanotun 
kuilun partaalla eikä siten osannut hahmottaa tarpeellisia toimenpiteitä, joita 
haastattelija yritti hänelle hahmotella. Huolimatta ohjelmistoteollisuuden 
kansainvälistymisen näennäisestä helppoudesta yksikään tapausyrityksistä ei jättänyt 
markkinointiponnistuksiaan pelkästään Internetin ja tuotteen itsensä varaan [tapaus 5]: 
”niin sen oon huomannu että se on kuitenkin 90% sitä että sä ossaat myyjä ja 
markkinoija sitä mitä tahansa sä teetkin. Jos sitä 90% ei oo, niin se tuote ja palvelu 
vaan ei ite lähe ulkomaille eikä myy itteään.”. 

6.3 Verkostot ja markkinointi 

Sekä hypoteettisen että todellisen kansainvälisille markkinoille astumisen suhteen 
Kaikki tapausyritykset pitivät luotettavan kumppanin saamista ehtona liiketoiminnan 
aloittamisen suhteen. Omaa suoraa investointia kohdemarkkina-alueelle ei yksikään 
pitänyt mahdollisena pienelle yritykselle. Kaikilla tapausyrityksillä oli se käsitys, että 
henkilökohtaisen suora kontakti on äärimmäisen tärkeää aloitettaessa yhteistyötä 
kumppanin kanssa [tapaus 4]: ”se on että kenen sinne lähettää, lähenkö minä ite vai 
laitanko minä jonkun muun sinne, kuka sinne sitten lähtee...”. Kaikki tapausyritykset 
pitivät nimenomaan markkinointi/myynti-kumppania järkevänä yhteistyön muotona. 
Erityisesti neljä tapausta painotti, että kumppani on saatava verkoston kautta, sen 
katsottiin lisäävän kumppanin luotettavuutta [tapaus 5] : ”Tai ne tuntis, tai kuitenkin siis 
niin ettei ite tarttis suoraan välttämättä etsiä jotakin tuntematonta vaan kun sen sais 
tämmösen ees parin puolitutun välikäen kautta, niin se ois luotettavampi.”. Kaksi 
tapausyritystä painotti selvästi verkostojen merkitystä markkinoinnissa ja avoimesti 
vieroksui suoraa verkostoista riippumatonta markkinointitoimintaa kohdemarkkina-
alueelle, sen katsottiin olevan hukkaan heitettyä rahaa [tapaus 1]: ”tällä hetkellä se on 
enempikin että jos tästä buukataan Intian matka niin todennäköisesti se niinkö... se 
tuotto on nolla... ”. Muiden tapausyritysten suhteen asia ei tullut yhtä selvästi esille, ne 
keskittyivät lähinnä painottamaan verkostojen merkitystä markkinoinnissa. 

Yksi tapausyritys on etsinyt täydentäviä tuotteita ja pyrkinyt käyttämään suuremman 
yhteistyökumppanin myyntiverkostoa markkinoinnissa. Kaksi tapausyritystä joilla on 
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palvelu, olivat selvästi havainneet palvelun tilauksien kasvua aktiivimarkkinoinnin 
aikana. Yksi yritys oli käyttänyt konsulttivetoista markkinointia, mutta sen avulla ei 
vientimarkkina ollut lähtenyt aukeamaan, sen sijaan saman yrityksen omiin luonnollisiin 
verkostokontakteihin liittyvän vihjeen seuraaminen johti liiketoimintaan eri 
tuotteella/palvelulla mutta samalla markkina-alueella. Kaikesta huolimatta kyseinen 
tapausyritys oli tyytyväinen konsultin palveluksiin ja syytti epäonnistumisesta lähinnä 
omia resurssiongelmiaan. Kaikki tapausyritykset tunnistavat suoran henkilökohtaisen 
markkinoinnin tehon. Kolme tapausyritystä käyttää lisäksi internet-pohjaista 
markkinointia tukemaan ”face to face”-markkinointiponnistuksia. Kaksi tapausyritystä 
käyttää lähinnä suoraa myyntityötä joka näyttää perustuvan henkilökohtaisiin suhteisiin. 
Kaikki tapausyritykset pitävät verkostoja tärkeinä markkinoinnissa. Yksi tapausyritys 
kuvaili haastattelussa, käsitteen nimeä mainitsematta, brändäystä toivottavana tapana 
edistää tunnettuutta ja puskaradion merkitystä markkinoinnissa. [tapaus5]: ”niin kaikki 
yritykset vaan sannoo, että kun ne ei tiiä kuka te ootte, että ei meitä kiinnosta”.  

Kaikki tapausyritykset pitivät verkostojen merkitystä erittäin tärkeänä. Kuitenkin vain 
yksi tapausyritys toi esille mahdollisuuden laajentaa verkostoa aktiivisesti sen itsensä 
kautta tavoitteena siirtyminen suurimmalle ja houkuttelevimmalle markkinalle. Tosin 
kyseinen tapausyritys ei ollut vielä päättänyt mikä tuo markkina olisi. Jostain syystä 
muut tapausyritykset eivät tuntuneet ottavan aktiivista verkoston kasvattamista 
vakavasti. Syynä on ehkä se, ettei ole selvillä suuntaa mihin sitä kannattaisi kasvattaa, 
joten sen annetaan kasvaa itsestään. Tapausyritykset eivät olleet kiinnostuneita 
kasvavista markkinoista omana kohdemarkkinanaan, lukuun ottamatta Venäjää joka 
tässä tutkimuksessa lasketaan kuitenkin lähimarkkinaksi. Erilaisia etäisyystekijöitä, 
kuten välimatkaa ei nähty kriittiseksi esteeksi, joten ainoaksi syyksi kiinnostuksen 
puutteeseen jää verkostojen puutteellisuus kehittyvien markkinoiden osalta, lukuun 
ottamatta Venäjää. 

6.4 Tapausyritysten resurssit 

Kolme tapausyrityksistä totesi selkeästi, että kotimarkkinoilla toimiminen vie 
lähestulkoon kaikki resurssit ja se mainittiin syyksi kansainvälistymisen 
toissijaisuuteen. Samassa yhteydessä edellä mainitut tapausyritykset totesivat, että 
kotimarkkinoilla on heille runsaasti tilaa. Siitä huolimatta kansainvälistä toimintaa 
jossain määrin pyrittiin näissä yrityksissä kasvattamaan. Kaksi tapausyritystä mainitsi 
syntyneen kansainvälisen toiminnan vievän loputkin resurssipanokset, jopa niin, että 
kaikkia havaittuja mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla ei pystytä 
hyödyntämään. [tapaus 2]: ”pienillä resursseilla, kun on täys toimi ja paljon on tehty 
tuota kehitystä, niin ei jouva, yksinkertaisesti jää aikaa, hyödyntää näitäkkään suhteita 
niin paljon kuin mitä oisi periaatteessa mahollista.”. Kolme tapausyrityksistä pyrki 
pitämään yllä suhteellisen laajaa tuote/palvelu kokonaisuutta ja nämä tuotteet/palvelut 
eivät näyttäneet liittyvän toisiinsa, eli eivät palvelleet erityisesti tiettyä asiakasryhmää. 
Kahdella tapausyrityksistä oli selkeä keihäänkärkipalvelu/-tuote jonka kansainvälisiä 
markkinoita he pitivät hyvinä, mutta tässä vaiheessa palvelu/tuote ei ole vielä riittävän 
kypsä kansainvälisille markkinoille. Yksi tapausyrityksistä selkeästi totesi, ettei pysty 
kansainvälistymään tuotteidensa/palvelujensa luonteen ja niihin liittyvien 
lokalisointiongelmien takia, vaan tärkeintä on etsiä uusi suunta kotimaisilla 
markkinoilla ensin. Myös toisella tapausyrityksellä lokalisointi koettiin tärkeimmäksi 
kansainvälistymisen esteeksi. Kolme tapausyrityksistä ei pitänyt lokalisointia 
ongelmana. Tosin yksi noista kolmesta totesi, että osaa sen tuotteista on mahdotonta 
viedä kansainvälisille markkinoille lokalisointiongelmien takia. 

Valtiovetoisen institutionaalisen tuen merkityksestä haastatteluissa tuli ristiriitaisia 
tuloksia. Kaksi tapausyrityksistä koki enemmän tai vähemmän selkeästi 
institutionaalisesta taloudellisesta tuesta yrityksen toiminnalle olevan hyötyä. Näistä 
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toinen kuitenkin arvioi, että jo tukea haettaessa pitäisi olla jonkinlaista kokemusta tai 
rutiinia, joka varmistaa suurimman hyödyn. Toinen tapausyritys koki myös että 
institutionaalista tukea haettaessa tilanne on nimenomaan pienelle kokemattomalle 
yritykselle selkeästi epäedullinen verrattaessa suureen yritykseen ja kohtelu melkoisen 
tylyä. Loput kolme tapausyritystä ei maininnut institutionaalista taloudellista tukea 
lainkaan. Konsulttiavun suhteen yksi suhtautui hyvin positiivisesti ja kaksi yritystä oli 
selkeän kielteisellä kannalla. [Tapaus 4] ”Yritys: joo joo kyllä ja sitten niinkun tosiaan 
konsultit tahtoo... saatan olla niiku... Haastattelija: väärässäkin? Yritys: väärässäkin... 
tässä asiassa mutta kokemuksia siitä että ne on niinkun.. niillä on niinkun 
vuosikymmenien kokemukset ja ne on opittu tuolta menneiltä vuosilta... ja me toimitaan 
hyvin vahvasti tässä nykyajassa ja jopa vähän niin kuin tulevaisuudessakin”. Toinen 
kielteisellä kannalla olleista arvioi, että tukea tarjotaan joskus väärään tilanteeseen. 
Näyttää siltä että mitä kookkaampi yritys, sitä tyytyväisempi se on saatuun 
institutionaaliseen tukeen. Instituutioiden tarjoaman verkostoitumistuen osalta kaksi 
yritystä ei kokenut tällaisesta tuesta olevan minkäänlaista hyötyä, muissa haastatteluissa 
asia ei tullut puheeksi. Kaikki tapausyritykset korostivat luonnollista tietä syntyneitä 
verkostokontakteja ja niiden laajentumisen tärkeyttä eri yhteyksissä. Joissakin 
haastatteluissa tuli esiin yritykselle tärkeän teeman ympärille muodostuneet tapahtumat 
tärkeänä verkoston laajentamismahdollisuutena.  

6.5 Kulttuurierojen vaikutukset 

Kaksi tapausyrityksistä piti kohdemarkkina-alueen institutionaalisia tekijöitä niin 
tärkeinä, että ne saattavat jopa estää kansainvälisen liiketoiminnan, [tapaus 4]: ”kyllähän 
äkkiä tullee mieleen tämä yhteiskuntapuoli... millälailla ne siellä suhtautuu... mitä 
pittää niin tuota... voijaanko me niin vain mennä sinne myymään vai pittääkö meillä 
jottain...”. Yksikään tapausyrityksistä ei pitänyt kulttuuria ylitsepääsemättömänä 
esteenä kohdemarkkina-alueelle menemisen suhteen [tapaus 2]: ” en usko että tulis 
ihmeempää jos tulee kysyntää”. Yksikään tapausyrityksistä ei harkinnut offshore 
alihankintaa vakavissaan. Kahdella tapausyrityksistä oli perusteena tuotteeseen 
liittyvien projektien pienuus sekä se, että ne ovat kotimarkkinoille suunnattuja ja yhdellä 
mainituista tapausyrityksistä lisäksi se, että resurssien saanti ohjelmointityöhön ei ole 
ongelma sekä käsitys siitä, että koituvat ylimääräiset kustannukset olisivat mahdollisia 
säästöjä suuremmat. Yhdessä tapausyrityksessä syynä oli halu pitää tuotekehitys tarkasti 
omissa käsissä. Kahden tapausyrityksen haastatteluissa syitä ei käsitelty. Haastattelussa 
ei tullut esille liiketoimintaoperaatioiden ulkoistaminen, joka ehkä olisi herättänyt 
toisenlaista keskustelua.  

Mikäli etäämmälle vakavasti tähyillään, niin tavoitteena on lähinnä läntinen 
pallonpuolisko, kaukaisin ja eksoottisin houkutuksen kohde oli haastattelujen mukaan 
Australia. Yritysten vakavimmin tavoittelemisen arvoisina pitämät markkina-alueet 
olivat myös kulttuurillisesti lähinnä olevia. Syitä valittuihin mahdollisiin markkina-
alueisiin, eikä kehittyviin markkinoihin, olivat haastateltavien mukaan muun muassa 
pelko kopioijista, kehittyvien markkinoiden vähäisempi teknologinen kehitystaso ja 
niiden kehittyneitä markkinoita vähäisempi taloudellinen potentiaali sekä markkinoiden 
haastavuus muun muassa sinne ulottuvien verkostojen puutteen takia. Osittain 
haastatteluissa kulttuurin merkitystä pidettiin pienenä siinä käsityksessä, että Internet 
markkinointikanavana yhdessä tuotteen kulttuurineutraalin luonteen kanssa ja 
kumppanien apu kohdemarkkinoilla vähentävät sen merkitystä yritykselle itselleen. 
Yhdellä tapausyrityksellä tarjottu lisätoiminnallisuus on upotettu kumppanin 
tuotteeseen, käyttöliittymä on hyvin rajallinen ja siten helposti lokalisoitavissa.  
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6.6 Yhteeveto 

Tämän luvun alaluvussa 6.6.1 kerrotaan haastatteluihin perustuva tarina pienen 
kasvukeskuksen ulkopuolella sijaitsevan ohjelmistoyrityksen kansainvälistymisestä, 
narratiivisen tutkimusstrategian mukaisesti. Samalla tarina on vastaus toiseen 
alatutkimusongelmaan: miten pieni kasvukeskuksen ulkopuolella toimiva 
ohjelmistoalan yritys kansainvälistyy. Toisessa alaluvussa 6.6.2. kerrotaan lukujen 2 ja 
4 teoriaan pohjautuva vaihtoehtoinen pienen ohjelmistoalan kansainvälistymistarina, 
vastauksena ensimmäiseen alatutkimusongelmaan: mitä keinoja pienen ohjelmistoalan 
yrityksen pitäisi käyttää kansainvälistyessään. Tällä tavalla täydennetään narratiivista 
tutkimustrategiaa ”alternate templates” tutkimusstrategialla ja näitä tarinoita 
vertaillen voidaan helpommin vastata päätutkimusongelmaan mitkä ovat pienen 
kasvukeskuksen ulkopuolella sijaitsevan ohjelmistoalan yrityksen kansainvälistymisen 
menestyksen edellytykset. 

6.6.1 Kansainvälistymistarina haastatteluista 

Pieni kasvukeskusten ulkopuolinen ohjelmistoalan yritys kansainvälistyy ainoastaan 
saavutettuaan riittävän menestyksen kotimarkkinoilla. Jos kotimaiden markkinat eivät 
ensituotteella aukea tai kilpailu on liian kovaa, yritys kehittää toisen tuotteen tai 
palvelun pääasiassa kotimarkkinoille ja yrittää menestyä niillä, sen sijaan että hakisi 
tarkoituksellisesti kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Mikäli menestystä 
kotimarkkinoilla ei saavuteta, yritys ei haaveile kansainvälistymisestä. 
Kotimarkkinamenestyksen jälkeen yritys siirtyy maantieteellisesti läheisille 
markkinoille ja vasta sitten harkitsee kaukaisempia markkina-alueita. Tämä asteittainen 
kansainvälistyminen vie pitkään ja yrityksen kasvu sen aikana on hidasta. 
Maantieteellisesti läheisellekin markkinalle yritys menee vain verkostonsa vetämänä 
eikä resurssipulansa takia pysty aktiivisesti hyödyntämään olemassa olevaa 
verkostoaan. Kansainvälistymiskohteina yritys ottaa vakavasti huomioon naapurimaiden 
lisäksi ainoastaan kehittyneet markkinat, koska sen tietojen mukaan näillä markkinoilla 
on helpointa toimia ja niillä on myös yrityksen käsitysten mukaan eniten maksukykyisiä 
asiakkaita. Kehittyviä markkinoita yritys ei vakavasti harkitse, eikä sillä myöskään ole 
minkäänlaista verkostoa joka ulottuisi niihin. Yritys arvostaa luonnollisesti syntynyttä 
verkostoa, eli liikesuhteiden kautta syntynyttä verkostoa eikä pyri laajentamaan sitä 
aktiivisesti mihinkään suuntaan, vaan on tyytyväinen siihen, että se muodostuu 
itsekseen liiketoiminnan ohessa. Yritys ei tavallisesti pidä mahdollisena aktiivisesti 
hakea omalle tuotteelleen tai palvelulleen globaalisti suurinta markkinaa, eikä siksi sitä 
hae eikä pyri verkostoitumaan sen suuntaan. 

Yritys arvostaa verkostojensa kautta saamaansa tietoa markkinoista, muttei tavallisesti 
pyri mitenkään systemaattisesti hallitsemaan sitä. Yritys ei kiinnitä huomiota siihen, 
onko ulkomainen liikekumppani sen kanssa samaa kokoluokkaa, mutta pitää 
kansainvälistymisen edellytyksenä verkostojen kautta hankittua kumppania 
kohdemarkkinoilla. Yritys pitää kumppania tärkeänä nimenomaan markkinoinnin 
yhteydessä ja ilman tällaista kumppania yritys pitää kansainvälistymistä mahdottomana. 
Yritys pelkää tietojensa ja liikesalaisuuksiensa paljastumista kumppaneille mutta ei 
suunnittele sitä, miten tieto kannattaisi liikesuhteen yhteydessä suojata. Yritys ei 
pääsääntöisesti koe konsulttivetoista yhteiskunnallista kansainvälistymistukea 
hyödylliseksi, eikä koe sitä oikeastaan olevan tarjollakaan, ainakaan oikeanlaisena, 
poikkeuksena yritykselle tärkeän teeman ympärille rakennetut tapahtumat. Mitä 
suurempi yritys on, sitä hyödyllisemmäksi se kokee yhteiskunnan suoran tuen. 
Yrityksen toimintaa, kansainvälistyminen mukaan lukien, rajoittaa kriittisessä määrin 
resurssien puute.  
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Yksi kansainvälistymisen esteistä on yrityksen näkökulmasta usein kotimarkkinoille 
kehitetyn tuotteen lokalisoinnin vaikeus. Yritys ei kotimarkkinalähtöisyyden takia ole 
ottanut lokalisointia huomioon tuotekehityksessä, eikä koskaan kehitä omiin tietoihinsa 
ja tekniseen osaamiseensa perustuvaa innovaatiota suoraan suurimmalle 
vientimarkkinalle. Kansainvälistyminen onnistuu vain jos yritys onnistuu ulkoistamaan 
lokalisoinnin kumppanille ja/tai jos lokalisoinnin tarve on vähäinen. Mikäli 
lokalisointiin ei löydy kumppania, yritys resurssipulansa puristuksessa useimmiten 
katsoo kansainvälistymisen olevan mahdotonta. Tuotekehitykseen yritys ei halua 
käyttää alihankintaa ulkomailla, koska ei koe sitä hyödylliseksi tai kannattavaksi. Jos 
yritys on toiminut pitkään kotimarkkinoilla, sillä on usein useita tuotteita joista vain osa 
on yrityksen näkökulmasta mahdollisia kansainvälisille markkinoille. Kulttuuria 
sinällään yritys ei pidä ongelmana mutta esimerkiksi sopimuksentekoa, 
kohdemarkkinoiden lainsäädäntöä ja toimintatapoja, joihin kulttuuri vaikuttaa, yritys 
pitää tärkeinä. Yritys ei kuitenkaan pidä mainittuja asioita ongelmallisina, jos sillä on 
syytä olettaa, että niitä tulkitaan samalla tavalla. 

6.6.2 Vaihtoehtoinen kansainvälistymistarina  

Nopeasti kansainvälistyvän ohjelmistoalan PK-yrityksen johtaja/omistaja pyrkii 
aktiivisesti hakemaan mahdollisuuksia ja suhtautuu myönteisesti kansainvälistymiseen. 
Yritys pyrkii mahdollisimman pian löytämään kansainvälisesti suurimman markkina-
alueen omalle tuotteelleen ja alkaa nopeasti sekä aktiivisesti laajentaa verkostoaan 
sellaisen markkina-alueen suuntaan. Näin yritys pyrkii säästämään rajallisia 
resurssejaan kohdistamalla ne mahdollisimman pian sinne missä on suurimmat 
markkinat. Yritys hankkii aktiivisesti tietoa kohdemarkkinasta verkostonsa kautta ja 
syventää verkostosuhteita asteittain syvempää kumppanuutta kohti vastavuoroisuuden 
periaatteen mukaisesti. Tarkoituksena on saada seulottua mahdollisimman luotettava 
kumppanit kohdemarkkinan valloitukseen. Yritys pitää tärkeänä sitä, että kumppanit 
ovat suunnilleen samankokoisia kuin yritys itse. Yritys hallitsee pääasiassa verkostonsa 
kautta saamaansa tietoa systemaattisesti esimerkiksi wiki-järjestelmällä. Yritys hallitsee 
immateriaalioikeuksiaan tilanteeseensa sopivimmalla tavalla, joka ei välttämättä ole 
patentointi. Yritys saattaa esimerkiksi alkuun pyrkiä pitämään immateriaalioikeuksiensa 
alaiset tiedot salassa ja lopuksi julkaista ne niin että ne ovat riittävän esillä, mutteivät 
helposti löydettävissä, suojautuen niin kilpailijoiden patentteja vastaan. 

Yritys pyrkii valitsemaan markkina-alueen joka on mahdollisimman suuri ja kasvaa 
voimakkaasti. Mikäli PK-yrityksen valitsema markkina-alue on kehittyvillä 
markkinoilla, se säästää sen avulla lisää erittäin niukkoja resurssejaan ostamalla erilaisia 
palveluja kohdemarkkinalla sijaitsevan verkostonsa jäseniltä, edelleen 
vastavuoroisuuden periaatteen mukaisesti. Yritys pyrkii samalla tietoisesti oppimaan 
kohdemarkkinan toimintaa näistä palvelujen ostoista. Yritys pitää toimintansa 
kohdemarkkinalla sijaitsevan verkostonsa suhteen mahdollisimman epämuodollisena, 
mikä tarkoittaa muun muassa niin vapaamuotoisia ja keskinäiseen luottamukseen 
perustuvia sopimuksia kuin molemmille osapuolille sopii, kulttuurierot huomioiden. 
Tässäkin sovelletaan asteittain syvenevää vastavuoroisuuden periaatetta, jolloin 
mahdolliset, esimerkiksi petoksesta aiheutuvat, tappiot pysyvät kohtuullisina.  

Yritys tiedostaa kulttuurin merkityksen kansainvälisessä liiketoiminnassa. Siksi yritys 
hankkii ja hyödyntää aktiivisesti kotimarkkina- ja kohdemarkkina-alueen 
kulttuurierojen tuntemusta markkinoinnin suunnittelussa, liikeneuvotteluissaan sekä 
arvioidessaan kohdemarkkina-alueen kansallisten instituutioiden toimintaa suhteessa 
kotimarkkinaan. Yritys myös arvioi oman toimintansa hyväksyttävyyttä kotimarkkina- 
ja kohdemarkkina-alueiden kulttuurierojen perusteella ja suunnittelee toimintansa siten 
että väärinymmärrykset minimoidaan. Yritys saattaa yrittää käyttää maabrändiä apuna 
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markkinoinnissaan, jatkamalla sitä omaan palveluun tai tuotteeseen sopivaksi, ja ottaa 
kulttuurierot silloin huomioon arvioidessaan kannattaako sitä käyttää ja miten sitä 
kannattaa käyttää. Yritys ei luota pelkkään internettiin markkinoinnissa vaan tukee sitä 
esimerkiksi kumppanin kautta kohdemarkkinalla. 

Tuotekehityksessä yritys ottaa kotimarkkinoiden lisäksi huomioon valitsemansa 
potentiaalisimman kohdemarkkina-alueen olosuhteet ja tarpeita tuotekehityksessään ja 
innovoinnissaan. Yksi tärkeä komponentti kohdemarkkina-alueen olosuhteissa on myös 
kulttuuri. Resurssipulan takia yritys pyrkii kehittämään tuotteen yhdessä läheisimpien 
koti- ja kohdemarkkinalla toimivien kumppaneidensa kanssa. Yritys ymmärtää 
kehittyvillä markkinoilla syntyvän myyntivolyymin mahdollisesti kompensoivan 
kehittyneiltä markkinoilta saatavaa korkeaa hintaa niin että kehittyvät markkinat voivat 
olla kehittyneitä kannattavampia. 
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7. Pohdinta 

Päätutkimusongelmana oli selvittää, mitkä ovat pienen kasvukeskuksen ulkopuolella 
sijaitsevan ohjelmistoalan yrityksen kansainvälistymisen menestyksen edellytykset. 
Tämä tutkimusongelma jaettiin kahteen alatutkimusongelmaan. Ensimmäinen 
alatutkimusongelma on mitä keinoja pienen ohjelmistoalan yrityksen pitäisi käyttää 
kansainvälistyessään. Toinen alatutkimusongelma on miten pieni kasvukeskuksen 
ulkopuolella toimiva ohjelmistoalan yritys kansainvälistyy. Molempia 
tutkimusongelmia varten kirjoitettiin kansainvälistymistarina, toinen tarina kuvasi 
aiemman tutkimuksen perusteella menestyksekkäästi ja nopeasti kansainvälistyvää 
PK-yritystä keskimäärin, toinen tarina kuvasi sitä, miten tämän tutkimuksen mukaan 
kasvukeskuksen ulkopuolinen PK-yritys kansainvälistyy. Näitä vertaamalla 
arvioidaan, mihin kasvukeskuksen ulkopuolisen yrityksen erityisesti pitäisi kiinnittää 
huomiota kansainvälistyessään. Tämän tutkimuksen pienillä ohjelmistoalan yrityksillä 
ei näytä olevan aiemman tutkimuksen tunnistamia menestyksellistä kansainvälistyjän 
piirteitä. Syynä tähän näyttäisi olevan resurssien puute. Tärkein syy on ehkä se, että ei 
ole suurta halua etsiä mahdollisuuksia vientimarkkinoilta. Tässä luvussa vertaillaan 
alatutkimusongelmien vastauksia tarkemmin. Haastattelut eivät edenneet missään 

alateemakohtaisessa järjestyksessä, koska yleinen teema oli kansainvälistyminen ja 
muut alateemat tulivat esille, jos tulivat, eri kohdissa haastattelua, joten 
valitettavasti tässä ei pystytä määrittelemään erityistä kohtaa haastatteluissa joissa jokin 
asia olisi mainittu. Seuraavissa luvuissa viitataan aiempaan tutkimukseen ja 
haastatteluihin vain yleisesti.  

7.1 Varovainen, verkostovetoinen ja vaiheittainen kansain-
välistyminen 

Ne haastatelluista tapausyrityksistä jotka suunnittelivat kansainvälisille markkinoille 
siirtymistä tai olivat jo kansainvälistymässä, olivat tekemässä sitä nimenomaan 
lähimarkkinoille. Tulos on samansuuntainen sen kanssa että 70% PK-yritysten 
kohdemaavalinnoista voidaan aiemman tutkimuksen perusteella selittää 
ohjelmistomarkkinoiden koolla ja maantieteellisellä läheisyydellä (Hashai & Almor, 
2004; Ojala & Tyrväinen, 2007). Tapausyritysten haastatteluista käy ilmi, että pienillä 
ohjelmistoyrityksillä eniten vaikuttaa maantieteellinen etäisyys ja että sen syynä on 
aiemmassa tutkimuksessa havaittu resurssien puute (Jonsson & Lindbergh, 2010; Mets 
ja muut, 2010; Perks, 2009). Mainittu resurssien puute pakottaa yritykset aiemman 
tutkimuksen mukaan suunnittelemaan operaationsa tarkasti ja käyttämään verkostoja 
aktiiviseen tiedonhankintaan (Jonsson & Lindbergh, 2010; Ojala & Tyrväinen, 2007), 
mutta tapausyritysten haastatteluista käy ilmi, että resurssien puute haastateltujen 
mukaan rajoittaa aktiivista tiedonhankintaa.  
 
Aiemman tutkimuksen mukaan rajalliset resurssit, puuttuvat verkostot ja puuttuva tieto 
aiheuttavat psyykkisesti läheisen markkinan valinnan ja seuraavaksi valittaisiin suuri 
markkina-alue (Brennan & Garvey, 2009; Ojala & Tyrväinen, 2008), mutta 
tapausyritysten osalta tätä voi olla vielä aikaista sanoa. Kolme tapausyrityksistä on ollut 
olemassa yli 10 vuotta ja haastatteluissa kävi ilmi että kahdella niistä oli menossa 
ensimmäiset kansainvälistymishankkeet, joten voidaan sanoa että niiden 
kansainvälistyminen on ollut hidasta. Yhdellä mainituista kolmesta tapausyrityksestä oli 
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sen haastattelun mukaan ollut kansainvälistyminen mahdollista aiemmin, mutta yritys 
oli omien sanojensa mukaan joutunut vetäytymään niistä hankkeista. Kaikissa 
haastatteluissa kävi ilmi että yritykset eivät olleet vielä aktiivisesti selvittäneet mikä 
voisi olla heidän tuotteilleen suurin markkina, haastattelujen mukaan resurssiongelmien 
takia tässäkin tapauksessa. Siksi voidaan arvella, etteivät ne olleet sellaisille 
ostovoimaisille markkinoille siirtymässä, huolimatta pitkästä historiastaan. 
Haastatteluista käy ilmi että tapausyritykset poikkeavat Ojalan ja Tyrväisen (2007) 
tutkimuksesta seuraavasti: kaikki tämän tutkimuksen yritykset suuntautuvat 
nimenomaan lähimarkkinoille, eikä ohjelmistomarkkinoiden koolla haastattelujen 
mukaan ollut merkitystä. Eli voidaan arvella, että yleiseen keskiarvoon verrattuna 
suurempi osuus kasvukeskusten ulkopuolisista ohjelmistoyrityksistä suuntautuu 
lähimarkkinoille eikä ota huomioon ohjelmistomarkkinan kokoa. 
 
Kaikkien tapausyrittäjien asenne oli haastattelujen perusteella yleisesti ottaen 
kansainvälistymisen suhteen varovainen ja tällaista on joidenkin yritysten osalta 
havaittu Jonssonin ja Lindberghin (2010) mukaan aiemminkin. Koska tämän 
tutkimuksen kaikissa tapaushaastatteluissa varovaisuus oli esillä, ehkä voi katsoa sitä 
esiintyvän kasvukeskusten ulkopuolella enemmän kuin kasvukeskuksissa. Varovaisuus 
voi johtua myös Ojalan ja Tyrväisen (2008) tärkeinä pitämien verkostojen 
puutteellisuudesta, sillä kaikki tapausyritykset haastattelujen mukaan kytkivät selvästi 
laajenemisen verkostoihin. Verkostojen ja kansainvälistymisen suhteen havaittavan 
varovaisuuden yhteyden varmistaminen vaatisi kuitenkin lisätutkimusta. 
Tapausyritykset olivat haastattelujen perusteella yhtä lukuun ottamatta positiivisia 
kansainvälisten markkinoiden suhteen mutta eivät kovin aktiivisesti kartoittaneet 
mahdollisuuksia rajojen ulkopuolelta, vaikka se Ojalan ja Tyrväisen (2008) mukaan on 
tärkeää parhaille kohdemarkkinoille osumisen kannalta. Ojalan (2008) mukaan 
tietointensiiviset PK-yritykset eivät noudata perinteistä asteittaista 
kansainvälistymismallia, mutta kajaanilaiset tapausyritykset näyttivät haastattelujen 
perusteella toimivan asteittaisen mallin mukaan.  
 
Kaikkien tapausyritysten haastatteluista kävi ilmi, että kansainvälistyminen tapahtui 
verkostovetoisesti. Ojalan ja Tyrväisen (2008) kokemusten vastaisesti yritykset eivät 
aktiivisesti kehittäneet verkostoaan suurimman markkinan suuntaan. Haastatteluista 
kävi ilmi että tapausyritysten mielestä valittu toimintatapa on oikea, sillä resursseja 
enempään ei ole. Voidaan arvella, että tapausyritykset ovat vielä liian aikaisessa 
vaiheessa jotta niiden kansainvälistymisen jatkon menestystä voi arvioida. 
Tapausyritysten haastatteluista käy ilmi, että ne toimivat samoin kuin Sui (2012) on 
havainnut, eli kasvattavat kansainvälistä toimintaansa varovaisesti ja vähitellen samalla 
tietoja keräten. Aiemman tutkimuksen mukaan näissä tapauksissa PK-yritykset 
valitsevat usein kumppaneita, jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet oppimiseen 
(Jonsson & Lindbergh, 2010; Narula, 2004). Kaikkien tapausten haastatteluissa 
havaittiin varovaisuutta, mutta mainitusta aiemmasta tutkimuksesta poiketen 
haastatteluissa ei käynyt ilmi, että kumppaneita olisi valittu oppimismahdollisuuksien 
toivossa. Vaikka mahdollisuuksia hakevaa käyttäytymistä neljässä haastattelussa on 
jossain määrin havaittavissa, mikä on linjassa aiemman tutkimuksen kanssa (Ojala & 
Tyrväinen, 2008), noissa tapausyrityksistä se ei haastattelujen perusteella näyttänyt 
liittyvän suurimpien markkinoiden tunnistamiseen tai niiden hyödyntämiseen johon 
kansainvälistyvät ohjelmistoalan PK-yritykset aiemman tutkimuksen mukaan nopeasti 
siirtyvät (Hashai & Almor, 2004; Ojala & Tyrväinen, 2007).  
 
On selvää, että yrittäjän positiivinen asenne kansainvälistymiseen on tärkein tekijä, 
koska sen takia yritys hankkii kansainvälistymisessä tarvittavia taitoja, tietoja ja 
verkostoja, ja siten yrittää pienentää psyykkistä etäisyyttä kohdemarkkinaan (Knight, 
2001; Ojala & Kontinen, 2010; Perks, 2009). Haastattelujen perusteella näyttäisi siltä, 
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että tutkimuksen tapausyrityksillä Ojalan ja Tyrväisen (2009) mainitsema preferenssi 
hakea mahdollisuuksia on tavallista pienempi, olettaen että sellainen preferenssi näkyy 
heti alussa. Ojalan ja Tyrväisen (2009) tutkimuksessa käsiteltiin jo suurille markkinoille 
rantautuneita ohjelmistoyrityksiä, joten tämä tutkimus ei siltä osin ehkä ole 
vertailukelpoinen. Voidaan arvella että neljän tapausyrityksen on tämänhetkisen 
ulkoisesti havaittavissa olevan kansainvälisen toiminnan perusteella vielä mahdollista 
kehittyä nopeasti Ojalan ja Tyrväisen (2009) kuvaamaan seuraavaan vaiheeseen, eli 
oman tarjoomansa kannalta parhaalle markkina-alueelle, mutta kaksi näistä 
tapausyrityksistä oli jo varsin iäkkäitä, joten ne ilmeisesti kuitenkin seuraavat Suin 
(2012) kuvaamaa varovaisempaa kansainvälistymispolkua. Kaikki tapausyritykset 
mainitsivat haastatteluissa kansainvälistymisen hidasteeksi tai esteeksi eritavoin 
resurssien puutteen, pienimmillä yrityksillä sekä rahan että ajan puutteen ja isoimmalla 
yrityksistä syynä oli lähinnä ajan puute mikä kielii heikosta mahdollisuuksien 
hakemiskäyttäytymisestä. Resurssien puute on kyllä tutkitusti tietointensiivisille PK-
yrityksille merkittävä haaste (Jonsson & Lindbergh, 2010; Mets ja muut, 2010; Perks, 
2009). Onkin kysyttävä, kuinka pitkälle positiivinen asenne kansainvälistymisen 
suhteen pystyy ylittämään pienen yrityksen resurssivajeen. Koska kansainvälistymisen 
verkostovetoisuus ja verkostojen hyödyntämisen vaikeus resurssipulan takia korostuu 
haastatteluissa, voidaan verkostojen hyödyntämisen haasteellisuutta pitää syynä 
kansainvälistymisen hitauteen ja kansainvälistymisvalintoihin kasvukeskusten 
ulkopuolella. 
 
Haastatteluissa otettiin puheeksi kehittyvät markkinat ja kiinnostus liiketoiminnasta 
niillä. Yhtä haastattelua lukuun ottamatta haastattelija viittasi Aasiaan kehittyvinä 
markkinoina, yhdessä haastattelussa Aasian talouksien lisäksi haastattelija mainitsi 
Erään Etelä-Amerikan maan koska piti sitä mahdollisesti houkuttelevana haastateltavan 
yrityksen erikoistumisen takia. Yhdessäkään haastattelussa tapausyritykset eivät olleet 
juuri innostuneita kehittyvien markkinoiden mahdollisuuksista. Enderwickin (2009) ja 
Pillanian (2011) mukaan kehittyvillä markkinoilla liiketoimintamahdollisuudet 
kuitenkin lisääntyvät, vaikka kilpailu onkin kovaa, ja lisäksi niiltä löytyy edullisia 
tuotantokustannuksia ja uusia markkina-alueita. Haastatteluissa yritykset hylkäävät 
ilman tarkempaa harkintaa muun muassa resurssipulaan vedoten osan maista, joista 
voisi löytyä yrityksen suurin potentiaalinen markkina-alue johon tavallisesti Ojalan ja 
Tyrväisen (2009) mukaan nopeaa menestystä tavoitteleva ohjelmistoalan PK-yritys 
näyttäisi nopeasti pyrkivän. Ojalan ja Tyrväisen (2009) mukaan yrityksen asenne 
verkostoihin muuttuu aktiiviseksi kansainvälistymisen kynnyksellä. Koska 
tapausyritysten verkostoituminen on haastattelujen perusteella jossain määrin 
passiivista, ne eivät siis olisi todella kansainvälistymässä ja siten havaittu 
verkostovetoinen kansainvälistyminen ei vielä ole merkittävää.  
 
On mahdollista että tapausyritykset ovat Ojalan ja Tyrväisen (2007) mukaisesti 
kansainvälistymisensä siinä vaiheessa, että lähimarkkinoille meneminen on 
ajankohtaista. Tästä toiminnasta karttuneiden kokemuksien kautta tapausyritysten 
seuraava vaihe olisi suurimpien markkinoiden kartoittaminen ja niille siirtyminen. 
Tämän toteaminen vaatisi tapausyritysten seurantaa jollakin aikavälillä. Se että 
tapausyritysten verkostoituminen näyttää jossain määrin passiiviselta, voi johtua siitä, 
että ne eivät ole vielä lähteneet arvioimaan sitä, missä voisi olla niiden 
tuotteille/palveluille suurimmat markkinat globaalisti. Ne eivät vielä ole aloittaneet 
kasvuhakuista globaalia mahdollisuuksien hakua. Nähtäväksi jää, aloittavatko ne sitä 
koskaan vai seuraavatko ne Suin (2012) kuvaama hidasta tietä. 
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7.2 Tiedon systemaattinen keruu ja hallinta 

Aiemman tutkimuksen mukaan PK-yrityksen vientitulos paranee ja kansainvälistyminen 
nopeutuu, mikäli se kerää markkinoihin liittyvää tietoa aktiivisesti (Haahti ja muut, 
2005). Haastattelujen mukaan tapausyrityksetkin pyrkivät keräämän tietoa 
verkostojensa kautta ja pitivät sitä tärkeänä, mutta resurssien puute hankaloittaa tätä 
toimintaa. Tapausyrityksissä ei haastattelujen perusteella ollut systemaattista 
markkinatiedon hallintaa, mikä voi selittyä haastatteluissa selkeästi esiin tuodulla 
resurssipulalla. Kuitenkin Egbun ja muiden (2005) mukaan tulevaisuuden kannalta olisi 
tärkeää hyvissä ajoin hallita kerättyä tietoa systemaattisesti, jotta virheiltä vältyttäisiin ja 
tuleva kasvu olisi helpompaa. Haastatteluissa kävi ilmi että tekijänoikeuksien 
hallinnasta tapausyritykset pääosin eivät olleet huolissaan. Niillä jotka olivat huolissaan, 
ei ollut mielessä haastatteluhetkellä strategiaa jolla tekijänoikeuksia voisi hallita, tämä 
strategian puuttuminen pieniltä yrityksiltä on linjassa Päällysahon ja Kuusiston (2011) 
havaintojen kanssa. Yhden tapausyrityksen haastattelussa huoli tekijänoikeuksista oli 
selvästi yhtenä tekijänä estämässä kansainvälistymistä. Tapausyritysten tilanne ei 
poikkea Päällysahon ja Kuusiston (2011) havaitsemasta pienten yritysten tilanteesta 
tältä osin. Yleisesti tapausyrityksissä markkinatiedon hallinta ei haastattelujen 
perusteella näyttänyt olevan järjestelmällistä. Tutkimuksen mukaan tiedon kerääminen 
ja hallinta on kuitenkin yksi hyödyllisimmistä tehtävistä pienen ohjelmistoalan PK-
yrityksen kannalta (Jonsson & Lindbergh, 2010; Nunes, Annansingh, Eaglestone, & 
Wakefield, 2006). 
 
Haastatteluissa kävi ilmi että tapausyritykset suhtautuivat ohjelmistoalihankintaan 
ulkomailta kielteisesti lähinnä siitä syystä, että siitä ei katsottu olevan kustannushyötyä 
pienissä projekteissa. Ulkomaille ulkoistamista ei siis nähty mahdollisuutena kasvattaa 
verkostoja ja hankkia tietoja, vaikka se Gregorion ja muiden (2009) mukaan onkin hyvä 
tapa siihen. Yhdessä tapaus-haastattelussa tuotiin esille myös mahdollisesti 
patentoitavien tekijänoikeuksien suojausongelmat ja tätä on PK-yrityksen Päällysahon 
ja Kuusiston (2011) mukaan syytäkin harkita, lähinnä sitä, mikä on patentoimisen sijaan 
paras suojauskeino pienelle yritykselle. Yksi tapausyritys toisti haastattelussa 
kuulemansa käsitykset tuotekehitystoiminnan ulkomaille ulkoistamisen haasteista ja 
käytännössä muodostuvien kulujen suuruudesta. Kuitenkin Gregorion ja muiden (2009) 
mukaan PK-yrityksen harjoittamalla globaalilla ohjelmistokehityksellä on positiivinen 
vaikutus sen viennin kehitykseen. Koska tapausyritykset eivät haastattelujen perusteella 
näe alihankintaa mahdollisuutena tutustua mahdolliseen kohdemarkkina-alueeseen, 
niillä saattaa olla siltä osin heikommat mahdollisuudet kansainvälistyä. Myöskään 
tapausyritykset eivät aktiivisesti hakeneet suurinta mahdollista markkina-aluetta. 

7.3 Kulttuurierojen huomiointi kansainvälistymisen valmistelussa 

Aiemman tutkimuksen perusteella instituutioteoria voidaan yhdistää kansallisten 
kulttuuriulottuvuuksien tutkimukseen kognitiivisten instituutioiden kautta. Kognitiiviset 
instituutiot pohjautuvat kulttuurin arvoihin ja kansallisten kulttuurien ulottuvuuksista 
tehty tutkimus perustuu kunkin kansallisuuden keskiluokan arvomaailmaan. 
Keskiluokka miehittää muiden kansallisten instituutioiden koneistoja, ja siten 
kansalliset instituutiot kuten lainsäädäntö heijastavat keskiluokan arvomaailmaa ja ovat 
näin sidoksissa kulttuuriulottuvuuksiin. Kansallisten kulttuurien ulottuvuuksia 
tutkimalla voidaan siten tehdä johtopäätöksiä muiden kansallisten instituutioiden 
toiminnasta tarvitsematta tutkia niitä suoraan. Tämä voi helpottaa jonkin verran 
kansainvälistymiseen liittyvien liiketoimintaoperaatioiden suunnittelua. Voidaan siis 
arvioida erilaisten lupien hankkimisen hankaluutta ynnä muita sellaisia kohdemaan 
kansallisiin instituutioihin liittyviä asioita kansallisten kulttuurien erojen avulla. Myös 
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korruptioon liittyvät ongelmat tulevat helpommin ymmärrettäviksi (Kshetri, 2007; 
Hofstede & Hofstede, 1997.) Haastattelujen mukaan yritykset eivät suoraan pidä 
kulttuuria kansainvälistymiseen vaikuttavana tekijänä, mutta välillisesti haastatteluissa 
tulee esiin kohdemarkkinoiden instituutioiden tuntemisen tärkeys sekä korostetusti 
luottamuksen merkitys kohdemarkkinoiden toimijoiden ja oman yrityksen välillä.  
 
Kehittyvien markkinoiden suhteen tapausyritysten haastatteluissa havaittu varovainen 
suhtautuminen voi liittyä kulttuuriin, joka on yksi merkittävistä kansainvälistymisen 
kohdemaan valintaan vaikuttavista tekijöistä, kun Ojalan ja Tyrväisen (2009, 2008) 
mainitsema markkinoiden koko jätetään pois laskuista, ja suurikokoisinta markkinaa 
tapausyritykset eivät olleet haastattelujen mukaan kartoittaneet resurssiongelmiin 
vedoten. Voidaan todeta, että tapausyritykset, muutamien korkeasta iästä huolimatta, 
eivät olleet vielä samassa vaiheessa kuin Ojalan ja Tyrväisen (2009, 2008) 
tutkimuksissa mainitut kansainvälistymisen myöhemmässä vaiheessa olevat yritykset. 
Tässä tutkimuksessa havaittiin melko selvästi, että luottamukseen ja institutionaalisten 
tekijöiden vaikutus kansainvälistymisessä on suuri. Vaikka kulttuuria erikseen ei 
haastatteluissa pidetty tärkeänä, seikat kuten luottamuksen syntyminen ja 
kohdemarkkina-alueen instituutiot joihin kulttuuri Hofsteden ja Hofsteden (1997) 
mukaan vaikuttaa, olivat haastattelujen mukaan yritysten mielestä tärkeitä 
kansainvälistymistä aloitettaessa.  
 
Yksi tapausyrityksistä [tapaus 1] piti tuotettaan kulttuurineutraalina ja kertoi harkitusti 
pyrkineensä siihen tulokseen. Yksi tapausyrityksistä [tapaus 5] totesi kansallisten 
instituutioiden ja asiakkaiden totutun toimintatavan vaikuttavan merkittävästi siihen, 
miten paljon sovitustyötä tulevaisuudessa tarvitsee tehdä ja piti myös tärkeänä 
paikallista riittävästi omassa kontrollissa olevaa läsnäoloa. Muut yritykset toimivat 
haastattelujen perusteella selvemmin yritysten välisillä markkinoilla, pitivät tuotteeseen 
liittyviä ongelmia lähinnä käännökseen liittyvinä ja yhtä lukuun ottamatta yritykset 
pitivät sitäkin ongelmaa ratkaistuna joko työn vähäisyyden takia tai sitten 
käännösongelmaan löytyi ulkopuolinen ratkaisu. Kaikki tapausyritykset luottivat 
haastattelun perusteella vahvasti kumppanien käyttöön lokalisoinnissa. Pääsääntöisesti 
tapausyritykset eivät muuten nähneet haastatteluissa kulttuuria tuotteistamisessa 
olennaisena tekijänä, ilmeisesti siksi, koska suurimmaksi osaksi tuotteet tai palvelut 
eivät olleet yrityksen mielestä sen luonteisia että sitä tarvitsisi huomioida. Kuitenkin 
Metsin ja muiden (2010) mukaan menestys on kiinni kohdemarkkinoiden asiakkaiden 
tarpeiden tyydyttämisestä. Sousan ja Lagesin (2011) mukaan kulttuuri vaikuttaa noihin 
tarpeisiin. Lisäksi erityisesti kehittyvien markkinoiden erityistarpeiden ja rajoitteiden 
huomioonottaminen innovoinnissa vaatii Hangin ja muiden (2010) mukaan 
paikallistuntemusta. Lisäksi on arvioitava kuinka radikaali oma tuote tai palvelu on 
kohdemarkkina-alueella, sillä Mooren (1991) mukaan se vaikuttaa markkinoinnin 
suunnitteluun. 
 
Koska kulttuuri jää useimmiten huomiotta riskiarvioinnissa (Casey, 2009) ja voi olla 
merkittävä riskin lähde (Kashlak ja muut, 1998), koska se vaikuttaa aiemmin arvioitua 
enemmän kansainväliseen toimintaan (Shah ja muut, 2011) ja koska kulttuuri Hofsteden 
ja Hofsteden (1997) mukaan tiedostamatta vaikuttaa siihen, miten tulkitsemme toisesta 
kulttuurista lähtöisin olevan kommunikoinnin ja siten aiheuttaa potentiaalisen katkoksen 
kommunikaatiossa, kulttuuri on otettava huomioon kaikessa kansainvälisessä 
toiminnassa. Voidaan ajatella, että esimerkiksi kommunikointiongelmat jotka joskus 
kerrotaan tärkeimmäksi ongelmien lähteeksi (Ramingwong & Sajeev, 2010; 
Ramingwong ja muut, 2009), johtuvat pohjimmiltaan kulttuurieroista (Hofstede & 
Hofstede, 1997). Edellä mainittua vahvistaa se, että merkittävät 
ohjelmistotuotantopalvelua toimittavat edullisen kustannustason maissa sijaitsevat 
yritykset menevät hyvin pitkälle hallitakseen kulttuurietäisyydestä johtuvia ongelmia, 
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vaikka eivät välttämättä tuokaan kulttuurista johtuvia ongelmia aktiivisesti esille (Ali 
Babar ja muut, 2007;Kshetri, 2007). Tapausyritykset eivät haastattelujen perusteella 
pääsääntöisesti koe toimintaa ulkomaisten kumppaneiden kanssa ongelmalliseksi tai 
ainakaan ongelmien päälähteeksi ei koeta kulttuuria. Tämä voi vaikeuttaa liiketoimintaa 
ainakin tilanteissa joissa kulttuurierot ovat suuret sitten kun tapausyritysten 
kansainvälistyminen todella pääsee vauhtiin. 

Handyn (1993) mukaan PK-yrityksen organisaatio on tavallisimmin seitti-organisaatio 
ja se soveltuu luontaisesti kansainvälistymiseen nopealiikkeisyytensä takia, koska 
kansainvälisille markkinoille tunkeutuminen poikkeaa Strizhakovan ja muiden (2008) 
mukaan totutusta. Handyn (1993) mukaan PK-yrityksen organisaatiomalli 
todennäköisesti myös pysyy ympäristöpaineen kautta sellaisena koko 
kansainvälistymisvaiheen ajan, joten sen suhteen PK-yrityksellä ei pitäisi olla ongelmia. 
Koska Hofsteden ja Hofsteden (1997) mukaan kulttuuri vaikuttaa organisointiin, 
kansainvälistymisen edetessä joudutaan harkitsemaan organisaatiorakennetta uudestaan. 
Niin kauan kuin tilanne pysyy yritykselle haastavana, Handyn (1993) mukaan PK-
yrityksessä todennäköisesti vallalla oleva seitti-organisaatio sopii vastaan tuleviin 
tilanteisiin. Organisaation kasvaessa monikulttuuriseksi, on syytä miettiä millaiseksi sen 
pitäisi muuttua ja millaiseksi se pystyy muuttumaan pysyäkseen tehokkaana. 
Kansallisen kulttuurin vaikutusta Hofsteden ja Hofsteden (1997) mukaan voi ennakoida 
jo hyvin varhaisessa vaiheessa, edellyttäen että PK-yritys on Ojalan ja Tyrväisen (2009) 
mukainen nopeasti kansainvälistyvä PK-yritys ja sillä on tiedossa se potentiaalisesti 
suurin markkina-alue jolle se järjestelmällisesti pyrkii, sillä vähiä resursseja ei kannata 
hajottaa. Tapausyritysten organisaatiorakennetta ei tarkasteltu, vaan sen oletetaan 
olevan yrityksen koon mukaisesti seitti-kulttuuri. 

Kun kohdemarkkina-alue on selvillä, organisaatioita voidaan sovittaa kohdemaan 
kansallisen kulttuurin mukaisesti, jotta ne toimisivat riittävän tehokkaasti, tai jotta ne 
toimisivat lainkaan. Kansallisista kulttuuriulottuvuuksista tehdyt havainnot (Hofstede & 
Hofstede, 1997) eivät täysin tue Handyn (1993) tekemiä hypoteeseja siitä, millaista 
yksilön käytöstä organisaatiossa sallitaan, sillä nuo havainnot painottavat sitä, että 
kansallinen kulttuuri määrittelee millainen käytös on sallittua. Tosin Handy (1993) 
itsekin painottaa, että organisaatiokulttuuri muodostuu pitkälti henkilövalintojen kautta. 
Organisoinnissa on huomioitava kulttuurierot valtaetäisyydessä ja epävarmuuden 
välttämisessä. Johtajan hyväksyttävä käytös tulee pitkälti määriteltyä valtaetäisyyden 
kautta, mutta käytännön johtamistyössä on huomioitava tarkasti erot maskuliinisuudessa 
ja individualismissa (Hofstede & Hofstede, 1997.) Tapausyritysten haastatteluissa ei 
tullut esille mitenkään organisatoriset haasteet kansainvälistymisen yhteydessä, 
oletettavasti siksi, että kansainvälistyminen oli ilmeisesti hyvin varhaisessa vaiheessa 
niiden yritysten osalta jotka sitä olivat toteuttamassa.  

7.4 Kulttuurierojen huomiointi kaupankäynnissä 

Tapausyritykset eivät haastatteluissa pitäneet mahdollisena suoraa 
markkinointitoimintaa ilman verkoston tukea, koska siihen ei ole niin paljon resursseja 
jotta siitä tulisi hyödyllistä. Haastatteluissa kävi ilmi että monet tapausyrityksistä 
käyttivät internet-pohjaista markkinointia, joka on Areniuksen ja muiden (2005) 
mukaan hyvä tapa vahventaa ”word of mouth”-ilmiötä eli puskaradiota. Welchin ja 
muiden (2007) sekä Areniuksen ja muiden (2005) mukaan Internet voi nopeuttaa 
kansainvälistymistä ja alentaa markkinointikuluja. Hashain ja Almorin (2004) mukaan 
Hashain ja Almorin (2004) mukaan Internetin käyttö yksin ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan 
läsnäolo kohdemarkkinoilla. Tapausyrityksien haastatteluista kävi ilmi henkilökohtaisen 
markkinointityön tärkeys kohdemarkkinoilla, joten haastattelut olivat linjassa aiemman 
tutkimuksen kanssa. Yhdellä tapausyrityksellä oli ajatuksia tunnettuuden lisäämisestä ja 
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markkinoinnin helpottamisesta jonkun kumppanin tuotebrändin kautta ja eräs toinen 
tapausyritys pohdiskeli haastattelunsa yhteydessä tunnettuuden merkitystä. Muuten 
haastatteluissa ei tullut esille juurikaan brändeihin liittyviä kommentteja. Eisingerichin 
ja Ruberan (2010) ja Henselerin ja muiden (2010) mukaan PK-yritys kuitenkin voisi 
käyttää tunnettuuden lisäämiseen maabrändiä jatkamalla sitä yrityksen tuotteelle tai 
palvelulle, koska se on edullisin tapa käyttää brändiä. Mooren (1991) mukaan on 
arvioitava myös tuotekategorian paikka innovaation omaksumiskäyrällä ennen kuin 
voidaan suunnitella markkinointia. Kahdella tapausyrityksellä oli haastattelujen 
perusteella tällainen itsenäinen innovatiivinen tuote tai palvelu ja myös käsityksiä 
tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Muissa tapausyrityksissä tuotteet olivat haastattelujen 
perusteella yritysten välisille markkinoille suunnattuja. Kaikki tapausyritykset 
painottivat haastatteluissaan verkoston käyttöä markkinoinnissa ja siinä kasvotusten 
tapahtuvaa toimintaa. Vaikka tapausyritykset haastattelujen perusteella eivät sitä 
otakaan huomioon tällä hetkellä, Sousan ja Lagesin (2011) mukaan tulevaisuuden 
kannalta olisi syytä etsiä se oman tuotteen suurin markkina-alue ja keskittyä 
muokkaamaan oma innovatiivinen tuote sinne sopivaksi.  
 
Hofsteden, Jonkerin ja Verwaartin (2009) mukaan kulttuurilla yritysten välisessä 
kaupassa on vaikutusta siihen miten helposti kumppani vetää yhteistoiminnassa 
kotiinpäin, jopa petoksen avulla. Heidän mukaansa tällaiseen petokseen reagointi on 
kulttuurisidonnaista ja vaikuttaa yhteistyöhalukkuuteen jatkossa. Näitä asioita on syytä 
harkita mentäessä kohdemarkkinoille, eli ensin on arvioitava kohdemarkkinan kulttuuri 
suhteessa kotikulttuuriin ja sitten arvioitava mitä voidaan odottaa ja suunniteltava omat 
toimet sen mukaan (Gert Jan Hofstede, Jonker, & Verwaart, 2009.) Tapausyritysten 
haastatteluissa painotettiin luottamusta, mutta niissä ei pidetty erityisen merkittävänä 
Hofsteden ja Hofsteden (1997) havaintoja siitä, että kulttuureissa voi olla erilaisia 
normeja ja että yhteistoimintakumppanin kulttuurissa jotkut yrityksen edustajien 
kannalta enemmän tai vähemmän tuomittavat toimintamallit ovat 
yhteistoimintakumppanin kulttuurin piirissä keskinäisessä toiminnassa täysin 
normaaleja tapoja toimia. Hofsteden, Jonkerin ja Verwaartin (2009) mukaan kysymys ei 
yrityksen kannalta ole oikeastaan erilaisten toimintamallien hyväksymisestä vaan niihin 
varautumisesta siten että liiketoimintaa voidaan sujuvasti jatkaa. Tapausyritysten 
haastatteluissa keskityttiin lähinnä kieleen ja sopimuksiin kulttuurien välistä toimintaa 
mietittäessä, eikä toimintatapojen mahdollisia eroavaisuuksia ja niistä koituvia ongelmia 
otettu edes esille. Siitä voi päätellä, ettei niitä pidetä ongelmana. Paitsi yhden 
tapausyrityksen tapauksessa, joka haastattelussa hyvin selkeästi toi esille toisen 
kulttuurin kanssa toimimisen riskit, eikä aikonut siksi kansainvälistyä. Kun otetaan 
huomioon tapausyritysten kansainvälistymisen aste, ei voi sulkea pois mahdollisuutta, 
että kulttuurista tulisi ongelma tapausyritysten kansainvälistymisten edetessä. Tämä 
tutkimus siis paljastaa mahdollisen kulttuuriin liittyvän riskin tapausyritysten 
toiminnassa.  
 

7.5 Kansainvälistymismenestyksen ennustaminen 

Aiemman tutkimuksen mukaan tietämyksen hallinta on tärkeintä kansainvälistymisessä 
(Jonsson & Lindbergh, 2010; Nunes, Annansingh, Eaglestone, & Wakefield, 2006). 
Luotettavaa tietoa saadaan luontaisesti syntyvien verkostojen kautta. Kansainvälistyvän 
yrityksen pitäisi olla aktiivinen verkostojensa kanssa ja suunnattava niitä 
potentiaalisimmalle markkinalle. Hyödyllisin tapa verkostoitua voisi olla Gregorio ja 
muiden (2009) suosittelema alihankinta Knightin (2001) mukaan strategisesti valitulla 
markkina-alueella. Tiedon suojaamisessa on huomioitava PK-yrityksen erityistarpeet 
(Päällysaho & Kuusisto, 2011). Kulttuurieroja ei usein huomioida kansainvälisessä 
liiketoiminnassa, vaikka siihen olisi syytä (G. Hofstede & Hofstede, 1997; Shah ja 
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muut, 2011). Kansainvälistymisen yhteydessä tapahtuvassa organisoinnissa on otettava 
huomioon kulttuurin vaikutukset ja se, että kansainväliset markkinat ovat yrityksen 
kannalta epävakaita ja tuntemattomia (Hofstede & Hofstede, 1997; Song ja muut, 2010; 
Handy, 1993;Boden ja muut, 2012; Welch et. al, 2007). Kulttuuri on huomioitava 
markkinoinnissa ja brändin kehityksessä (Henseler ja muut, 2010). Jos yritys aikoo 
markkinoida kehittyville markkinoille, sen on innovoitava nimenomaan niille (Sousa & 
Lages, 2011) siten, että tarjooman on oltava edullisempi ja vastattava markkinan 
erikoistarpeisiin (Hang ja muut, 2010; Pauwels ja muut, 2013).  
 
Yhdistämällä aiempaa tutkimusta pystytään ennustamaan jossain määrin yksittäisten 
tässä tutkimuksessa mukana olleiden tapausyritysten tulevaisuutta. Haastattelujen 
perusteella neljä yrityksistä kansainvälistyy, mutta kansainvälistymisen kaikilla ei 
varmuudella tule olemaan nopea. Haastattelujensa perusteella kahdella yrityksellä voisi 
olla mahdollisuus nopeaan kansainvälistymiseen, mutta lähinnä tiedon hallintaan 
liittyviä asioita pitäisi päästä tarkastelemaan paremmin, jotta asiasta voisi olla 
varmempi. Tämän tutkimuksen perusteella ja aiempia tutkimustuloksia yhdistämällä 
voidaan myös hahmotella mallia kansainvälistyvän ohjelmistoalan PK-yrityksen 
tunnistamiseksi ja menestymispotentiaalin arvioimiseksi. Ensisijaisesti on tunnistettava 
yrittäjän kansainvälisten mahdollisuuksien hakupyrkimys luotettavasti. On myös 
arvioitava sitä, yrittääkö yrittäjä löytää heti alkuvaiheessa suurinta potentiaalista 
markkinaa omalle tarjoomalleen. Suurimman markkinan löydyttyä tuotteen 
radikaaliuden aste kohdemarkkinalla on pyrittävä määrittelemään, mikäli yrityksessä ei 
tällaista yritetä tehdä, voidaan arvioida kansainvälistymisen onnistumisen riskit 
tavallista suuremmaksi. Toissijaisesti on pystyttävä arvioimaan kansainvälistyvän 
yrityksen verkoston ja verkostoitumisen laatua sekä tuotekehityksen että 
kansainvälistymisen näkökulmasta. Samoin toissijaisesti on pyrittävä arvioimaan 
yrityksen tiedonkeruun ja hallinnan järjestelmällisyyttä sekä sopivuutta organisaation 
itsensä toimintatapaan, sopivan pitkältä aikaväliltä. On myös pyrittävää arvioimaan sitä, 
miten yrittäjä suunnittelee ottavansa huomioon kulttuurin vaikutukset 
kansainvälistyessään. Jatkotutkimuksen aiheeksi jää työkalujen kehittäminen PK-
yritysten mainittujen kansainvälistymisominaisuuksien tunnistamiseksi. 

7.6 Yhteenveto 

Aktiivisuus suurimman potentiaalisen markkina-alueen etsinnässä ja aktiivisessa 
verkostojen kehittämisessä sen suuntaan, markkinatiedon keruu ja systemaattinen 
hallinta, liikesalaisuuksien ja teknisen patentointikelpoisen tiedon suojeleminen ovat 
nopean menestyksekkään kansainvälistymisen tunnusmerkkejä. Pienillä ohjelmistoalan 
yrityksillä resurssien puutteellisuus hankaloittaa tavallista enemmän kaikkea toimintaa, 
muun muassa kansainvälistymistä ja jos ne kansainvälistyvät, ne tekevät sen hitaasti ja 
asteittain. Tässä tutkimuksessa mukana olleet kasvukeskusten ulkopuoliset 
ohjelmistoalan yritykset kokevat että onnistuminen kotimarkkinoilla on tärkeää ennen 
kansainvälistymishaaveita, eivätkä näytä aktiivisesti etsivän suurinta markkina-aluetta 
tuotteelleen ja siten antautuvat vaaraan päätyä epäedullisille markkinoille. Ne kuitenkin 
pitävät verkostoja ja kumppanin hankkimista kohdemarkkinoilta hyvin tärkeinä ja 
niiden kautta saatavaa tietoa arvokkaana, mikä on linjassa aiemman tutkimuksen 
mainitsemien menestystekijöiden kanssa. Niillä ei ole verkostoja kehittyville 
markkinoille, jotka saattaisivat olla tärkeä uuden kasvun lähde. Kulttuurierojen 
vaikutukselle esimerkiksi sopimuksien ja lain tulkinnoissa ei tavallisesti varauduta ja 
siitä aiheutuu tunnistamattomia riskejä kansainvälistymiselle. Aktiivinen 
mahdollisuuksia hakeva käyttäytyminen joko jää tässä tutkituilla pienillä 
kasvuhakuisilla yrityksillä resurssipulan ja puutteellisten verkostojen taakse piiloon tai 
sitten sitä ei kasvukeskusten ulkopuolella esiinny yhtä usein kuin kasvukeskuksissa.  
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8. Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin mitkä ovat pienen kasvukeskuksen ulkopuolella 
sijaitsevan ohjelmistoalan yrityksen kansainvälistymisen menestyksen edellytykset. 
Tutkimusongelma jaettiin kahteen alatutkimusongelmaan, joiden avulla vastattiin 
päätutkimusongelmaan: 1) mitä keinoja pienen ohjelmistoalan yrityksen pitäisi käyttää 
kansainvälistyessään ja 2) miten pieni kasvukeskuksen ulkopuolella toimiva 
ohjelmistoalan yritys kansainvälistyy. Päätulokset eli vastaus päätutkimusongelmaan on 
deviaatio alitutkimusongelman 1 ja 2 välillä. Alatutkimusongelmaan 1) vastausta voi 
hakea tarinasta luvussa 6.6.2. Vastauksena alatutkimusongelmaan 2) on tarina luvussa 
6.6.1. 

Tässä tutkimuksessa mukana olleet kasvukeskusten ulkopuoliset pienet 
ohjelmistoyritykset kansainvälistyvät varovaisesti ja asteittain. Ohjelmistomarkkinoiden 
koko ei ratkaise kansainvälistymiskohdetta vaan yritys kansainvälistyy nimenomaan 
lähimarkkinoille, verkostovetoisesti. Kehittyviä markkinoita pääsääntöisesti ei pidetä 
järkevänä vaihtoehtona. Yritykset eivät aktiivisesti pyri selvittämään potentiaalisesti 
suurinta markkinaa omalle tuotteelleen eivätkä aktiivisesti laajentamaan verkostojaan 
oppimistarkoituksessa, eli mahdollisuuksia hakeva käyttäytyminen ei ole niin vahvaa 
kuin aiemmissa tutkimuksissa on nopean kansainvälistymisen tapauksessa havaittu. 
Yrityksillä on siksi suuri riski ajautua epäedulliselle vientimarkkinalle. 

Tiedon keruu ja hallinta ei ole tämän tutkimuksen yrityksissä kansainvälistymisen 
kannalta parhaalla mahdollisella tasolla. Tietoa kerätään verkostojen kautta mutta ei 
hallita järjestelmällisesti resurssien puuttuessa. Yritykset eivät näe alihankintaa tai 
alihankintaan tähtääviä neuvotteluja kohdemarkkinoilla tapana verkostoitua ja hankkia 
tietoja kohdemarkkinasta, ne näkevät sen vain mahdollisena kustannushyötyjen 
tavoitteluna eivätkä pidä sitä kannattavana. Omaa verkostoa kohdemarkkina-alueella 
pidetään kuitenkin yrityksissä äärimmäisen tärkeänä ja siltä osin niiden 
kansainvälistymisen onnistumismahdollisuudet ovat hyvät, vaikka verkostoja ei 
yritetäkään suunnata suurimmille markkinoille. Resurssien puute hidastaa verkostojen 
hyödyntämistä ja siksi tiedonhankinta sitä kautta ei ole erityisen aktiivista. 
Tekijänoikeuksien hallintastrategian puute myös lisää kansainvälistymisen riskejä. 

Tutkitut yritykset eivät miellä kulttuurieroja kansainvälisessä liiketoiminnassa 
potentiaaliseksi ongelmien aiheuttajaksi tai merkittäväksi tekijäksi ja se kasvattaa 
osaltaan epäonnistumisen riskiä kansainvälisissä operaatioissa. Puhuttaessa yrityksille 
tärkeistä asioista joihin kulttuuri vaikuttaa, kuten sopimusten tulkintaa ja lakia sekä 
muita institutionaalisia seikkoja, näitä asioita joskus pidetään riskinä ja joskus ei. On 
olemassa vaara että kulttuuri jätetään huomiotta tapauksissa, joissa käytänteiden 
oletetaan olevan samat ympäri maailman. Yritykset eivät huomioi brändiä mahdollisena 
markkinointityökaluna, mutta pitävät puskaradio-ilmiötä hyödyllisenä.  

Tiivistetysti, mikäli yritys haluaa kansainvälistyä mahdollisimman menestyksekkäästi, 
sen pitäisi aloittaa toiminta seuraavasti: 
1. Etsi ja arvioi tuotteelle tai palvelulle suurin markkina-alue globaalisti (luku 7.1). 

1.1. Ala aktiivisesti kehittää verkostoa suurimman markkinan suuntaan.  
1.2. Käytä verkostoa ja saman kokoluokan kumppaneita lisätiedon hankintaan 

suhteessa kohtaan 1, vastavuoroisuuden periaatetta soveltaen ja tulkiten tietoja 
kulttuurierojen kautta. 



66 

2. Hallitse tietoja systemaattisesti niin että ne ovat yrityksen sisällä tietoa tarvitsevien 
saatavilla ja päivitettävissä (luku 7.2). 

3. Arvioi suurimman markkina-alueen kulttuuriin liittyviä tekijöitä suhteessa omaan 
kulttuuriin (luku 7.3). 

4. Arvioi miten kulttuuriero mahdollisesti vaikuttaa liiketoiminnan sujumiseen (luku 
7.4). 

 

8.1 Teoreettiset vaikutukset 

Tässä tutkittujen kasvukeskuksien ulkopuolella sijaitsevien ohjelmistoalan PK-yritysten 
kansainvälistymiskäyttäytyminen poikkeaa yleisestä keskiarvosta. Kaikista 
ohjelmistoalan PK-yrityksien kansainvälistymisvalinnoista noin 70 % voidaan selittää 
kohteen ohjelmistomarkkinoiden koolla ja maantieteellisellä läheisyydellä. Lisäksi 
yritysten kansainvälistyminen näyttää hyvin nopeasti siirtyvän maantieteellisesti 
läheisistä kaukaisempiin ja ostovoimaisempiin kohteisiin (Hashai & Almor, 2004; Ojala 
& Tyrväinen, 2007.) Tässä tutkimuksessa kohdemaavalinnat selittyvät sataprosenttisesti 
maantieteellisellä läheisyydellä tai verkoston imulla jollekin markkinalle eikä 
kohdeohjelmistomarkkinoiden koolla ole merkitystä. Tämän tutkimuksen 
kasvukeskuksien ulkopuolella sijaitsevat ohjelmistoalan pienet yritykset eivät suhtaudu 
verkostoihin aktiivisesti resurssipulan takia ja käsillä oleva liiketoiminta vie kaiken 
huomion, kun aiemman tutkimuksen mukaan kansainvälistyvät PK-yritykset 
suhtautuvat aktiivisesti verkostoihin ja käyttävät niitä tiedonhankintaan (Jonsson & 
Lindbergh, 2010; Ojala & Tyrväinen, 2007).  

8.2 Käytännön vaikutukset 

Resurssiongelmista huolimatta erityisesti kasvukeskusten ulkopuolisten pienten 
ohjelmistoyritysten pitäisi mahdollisimman pian pyrkiä määrittelemään suurin 
mahdollinen markkina omalle tuotteelleen tai palvelulleen mikäli ne aikovat 
kansainvälistyä menestyksellisesti. Tämän jälkeen niiden pitäisi pyrkiä kasvattamaan 
verkostoaan tuolle kohdemarkkinalle ja mahdollisesti sopivassa tilanteessa ostaa 
kyseiseltä markkinalta tarvitsemiaan palveluja, tai tarjota jotain palvelua sinne, 
tarkoituksena oppia mahdollisimman paljon kohdemarkkinasta. Palvelujen ostamisessa 
kohdemarkkinalta kannattaa edetä pienin askelin ja epämuodollisesti, 
vastavuoroisuuden periaatteen keinoin. Yrityksen pitäisi myös pyrkiä keräämään ja 
hallitsemaan verkostonsa kautta saamaansa tietoa systemaattisesti. Saatua tietoa pitäisi 
pyrkiä käyttämään hyväksi sekä tuotteen tai palvelun kehitystyössä että 
liiketoimintaoperaatioiden suunnittelussa. Kaikessa tässä yrityksille tukea tarjoavien 
organisaatioiden pitäisi pystyä auttamaan erityisesti silloin kun resurssipula on yrityksen 
rajoitteena. Kansallisten institutionaalisten yrityksiä tukevien organisaatioiden olisi 
hyvä etsiä ja löytää ne pienet yritykset joilla on ominaisuuksiensa pohjalta hyvät 
edellytykset kansainvälistyä ja keskittyä auttamaan niitä erilaisten palvelujen avulla. 
Niiden on myös enemmän kiinnitettävä huomiota palvelujen suuntaamiseen 
nimenomaan pieniä yrityksiä palveleviksi ja kerättävä aktiivisemmin laadullista 
palautetta asiakkailtaan. 

8.3 Jatkotutkimusongelmia ja tutkimuksen rajoitukset 

Olisi hyödyllistä tietää, mikä voisi olla ohjelmistoalan PK-yrityksen paras tapa 
suurimman markkina-alueen arviointiin. Samoin olisi mielenkiintoista löytää 
mahdollisimman luotettava tapa kansainvälistymisherkkien yrittäjien löytämiseksi. 
Yritysten luontaisten verkostojen syntymismekanismeja ja niitä ympäröiviä tekijöitä 
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olisi kiinnostavaa tutkia. Luonnollisesti syntyvien verkostojen käsitteen tarkempi 
määrittely, niiden syntynopeus, -tavat sekä kansallisen kulttuurin vaikutus niihin ovat 
myös kiinnostavia asioita. Luonnollisen verkoston määritelmän perustana voisi 
mahdollisesti olla verkoston luotettavuus, mutta se pitäisi tarkemmin tutkia. Olisi 
kiinnostavaa tietää, onko yleisiä kaavoja luonnollisten verkostojen syntyyn. Olisi myös 
kiinnostavaa tietää, mikä on tehokkain tapa saada kerättyä tietoa verkostojen kautta ja 
miten tietoa olisi syytä hallita ohjelmistoalan pienessä yrityksessä. Olisi syytä tehdä 
määrällisin metodein haastattelututkimus useammalta paikkakunnalta tämän 
tutkimuksen teoriaosuuden kautta saadun menestyksellisen kansainvälistymismallin 
mukaan muotoilluilla kysymyksillä. Mainitun kaltainen kysely voisi myös auttaa 
yritysten tukiorganisaatioita kohdistamaan tukitoimiaan. 

Tapausyritysten koko oli luokiteltavissa pieneksi, joten vertailukelpoisuus aiempaan 
tutkimukseen ei ole paras mahdollinen ja voidaan ajatella että tutkimustulokset sopivat 
nimenomaan pieniin yrityksiin, eikä kasvukeskuksen ulkopuolisuus ole ainoa eroja 
selittävä tekijä. Lisäksi ei ole olemassa erillistä tutkimusta kasvukeskuksissa 
sijaitsevista ohjelmistoalan PK-yrityksistä: aiemmassa tutkimuksessa ei ole otettu 
kantaa yrityksen sijaintiin, joten vertailu ei siltäkään osin ole välttämättä paras 
mahdollinen. Jos oletetaan, että kasvukeskusten ulkopuolella verkostoituminen ei ole 
yhtä helppoa kuin kasvukeskuksissa, tulokset koskevat varmemmin sijaintia kuin 
yrityksen pienuutta. Tutkitut tapausyritykset olivat ottamassa kansainvälistymisessä 
ensimmäisiä askeleita, kun taas vertailussa käytetty aiempi tutkimus käsitteli jo 
merkittävässä määrin kansainvälistyneitä ohjelmistoalan PK-yrityksiä. Tutkitut yritykset 
olivat vain yhdeltä paikkakunnalta eikä tuloksia ehkä ilman jatkotutkimuksia voi 
yleistää. 
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