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Pienten ja keskisuurten yrityksien siirtyminen kansainvälisille markkinoille johtaa 

niiden jatkuvaan kasvamiseen, sekä kansalliseen että globaaliin talouden 

kehitykseen. Suomalaiset yritykset ovat tilanteessa, missä niillä ei välttämättä ole 

enää veturina toimivaa yritystä kiskomassa niitä mukanaan kansainvälisille mark-

kinoille. Haasteena yrityksillä on strategian muodostaminen, kohdemaan valit-

seminen sekä tietämyksen puute. Tämän tutkielman tarkoituksena on antaa perus-

käsitys kolmesta kansainvälistymisen strategiasta, apua potentiaalisen kohdemark-

kinan etsinnässä ja osoittaa keinoja löytää tarvittavia resursseja.  
  
Kansainvälistyvälle yritykselle strategian valinta ja sen toteuttaminen on tärkeää 

koko sen kansainvälistymisen prosessin kannalta. Tutkielma käsittelee sellaisia 

strategioita, joilla Kiinan markkinoille voidaan siirtyä. Sekä kertoo kuinka yritys 

pystyy tunnistamaan omat kyvykkyytensä, suhteessa kunkin strategian vaatimiin 

resursseihin. Näitä strategioita ovat Uppsala malli, verkostomalli ja yhteisyritykset. 

Tutkielmassa käydään läpi tukiverkostoja, joiden avulla suomalainen pk-yritys voi 

laskea omaa riskitasoaan ja kynnystä siirtyä kansainvälisille markkinoille sekä 

nostaa mahdollisuuksia menestyä siellä. Suomen julkisen hallinnon tarjoamat 

tukiverkostot auttavat suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään. Tässä tutkielmassa 

esitellään niistä Team Finland, Finpro, Export Finland ja Finnvera. 

 

Tutkielma toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja suoritettiin kirjallisuus-

katsauksena, aiheesta aiemmin tehtyihin tutkimuksiin, historiallisiin tapahtumiin, 

poliittisiin päätöksiin, kirjallisuuteen sekä tilastoihin pohjautuen. Tutkielman tavoit-

teena on auttaa kansainvälistymään pyrkiviä yrityksiä strategian valinnassa ja esitel-

lä julkisen hallinnon tarjoamia apukeinoja. 
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1  JOHDANTO 

Suomalaiset yritykset ovat siirtyneet 1950 - luvulta lähtien Kiinaan. Suomessa on 

ymmärretty yritysten toiminnan olevan kansainvälistyvässä ja verkostoituvassa maail-

massa vaativaa sekä teknologian että liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämisen kan-

nalta. Siirtymällä ulkomaan markkinoille yritykset hakevat etua mittakaavaetuihin, 

logistiikkaan tai verkostoitumiseen. (Ahokangas & Pihkala 2002: 8 - 9.) Päädyin 

tekemään tutkielman aiheesta, koska toimiessani yrittäjänä vuosien 2012 - 2015 ajan, 

pääsin seuraamaan pienten yritysten pyrkimyksiä kansainvälistyä. Usean yrityksen 

kohdalla jouduin toteamaan pyrkimyksien olevan strategisesti vailla päämäärää. Yrit-

täjät tukeutuivat ajatukseen niin sanottujen oppirahojen maksusta, kun yritykset kan-

sainvälistyä tai lyödä läpi kansallisesti olivat epäonnistuneet. Kun päätöksentekijöillä 

ei ole aikaa eikä resursseja hankkia välttämätöntä tietoa, he toimivat epätietoisina vais-

toonsa luottaen. (Busenitz & Barney 1997). Yrityksille on haastavaa suhtautua 

puolueettomasti resursseihin, joilla pyritään siirtymään kansainvälisille markkinoille. 

Epäonnistuneet yritykset käyttävät resursseja sekä kyvykkyyksiään heikosti, joka 

kielii lähtökohtaisesti väärästä kansainvälistymisen strategiasta. Yrityksen liiketoi-

minnan perustamiseen on liittyvät aina riskit. (Aldrich & Fiol 1994.)  

Pula resursseista loi omat haasteensa yrityksille, mutta huomasin myös usealla yrittä-

jällä vaikeuksia ymmärtää strategian suunnittelua ja sen tärkeyttä sekä kansainvälis-

tymisen mahdollisuuksia. Valitettavan usein strategia perustui ”opitaan matkalla” ajat-

teluun, johon resurssipulasta kärsivällä yrityksellä ei ole varaa kovasti kilpailuilla kan-

sallisilla tai kansainvälisillä markkinoilla. Tältä pohjalta päätin tutkielmani aiheen ja 

syvennyin strategioiden kautta mahdollisuuksiin, joita kansainvälistyminen tarjoaa 

yrityksille. Tutkielman teoriaan valitsin strategioita, joita pystytään käyttämään kan-

sainvälistymisen strategiana tämän päivän liiketoiminnassa. Tutkielmassa käydään 

läpi tilastojen, teorian ja historian kautta läpi sitä kuinka suomalaiset yritykset ovat 

kansainvälistyneet Kiinaan, sekä etsitään vastausta kysymykseen kuinka suomalaisten 

yritysten tulisi strategisesti sinne siirtyä nykyään. Huomiota kiinnitetään myös Kiinan 

potentiaaliin markkina-alueena ja Suomen valtion tarjoamiin tukiverkostoihin, joista 

yritykset pystyvät tarpeen mukaan hankkimaan apua kansainvälistymisen polulleen.  
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Ennen siirtymistä kansainvälisille markkinoille, tulee yrityksen suunnitella kansainvä-

listymisensä strategia. Yrityksen aloittaessa valmistelutyöt kansainvälistymisen suh-

teen, tulee sen oivaltaa tärkeiksi markkinoille siirtymisen strategia sekä kohdemaassa 

toimiva toimintamalli. Myös kohdemarkkinoiden valinta tuottaa ongelmia suomalais-

ten yritysten keskuudessa. Havaittavissa on toimintatapoja missä ”kansainvälistytään” 

myymällä Ruotsissa tuotteita agentin kautta. Useat suomalaiset yritykset omaavat 

kyvyn menestyä myös psyykkisesti kaukaisemmilla markkinoilla, eli markkinoilla 

joiden kulttuurilliset erot ovat suuremmat kuin esimerkiksi Suomella ja Ruotsilla. 

Monet yritykset kuitenkin aloittavat kansainvälistymisen psyykkisesti läheisiltä 

markkinoilta, hakien kokemusta kansainvälistymisestä ja siirtyy myöhemmin etäisem-

mille markkinoille. (Johanson & Wiedersheim-Paul 1975, Grundström & Lahti 2005.) 

Kansainvälisen liiketoimintaympäristön muutokset esimerkiksi Euroopassa osoittavat 

merkkejä hitaasta käännöksestä kohti kasvua. Ennusteiden mukaan Suomen viennin 

määrä on kehittymässä hitaasti. Rakennemuutos, kansainvälisen kysynnän hiljaisuus 

ja tarjonnan rakenne heijastuvat vientiin tällä hetkellä. (Valtioneuvoston kanslia 2015.) 

Suomalaisten yritysten kilpailukyvyn heikentyminen viimeisten vuosien aikana on 

johtanut tilanteeseen, missä niiden tulisi etsiä kilpailuetua ja mahdollisuuksia kansain-

välistymällä. Ne ovat tuudittautuneet ajatukseen, kotimarkkinoiden olemisesta kestä-

vällä pohjalla. Viime aikaset tapahtumat, kuten Venäjän kaupan hiipuminen Euroopan 

Unionin rajoitteiden takia ja suhdanteiden vaihtelut ovat osoittaneet toisin. Yritysten 

potentiaali jää hyödyntämättä kotimaassa ja kansainvälisten yritysten siirtyminen 

Suomeen luo kilpailusta epäedullisen pelkästään kotimaassaan toimiville yrityksille.  

Kansainvälisen tason kehityksessä on myös tapahtunut muutosta, taloussuhteiden 

politisoitumiseen ja taloudellinen nationalismi ovat säilyneet riskitekijöinä. Esimerki-

ksi Ukrainan kriisi kasvattaa talouden ja politiikan kannalta epävarmuustekijöitä 

Euroopan alueella. (Valtioneuvoston kanslia 2015.) Venäjän taloudellinen taantuma, 

Euroopan Unionin, jäljempänä EU, sille antamat pakotteet, ruplan kurssin heikentymi-

nen ja venäläisten yritysten rahoitusvaikeudet ovat verottaneet Suomen vientiä sinne. 

Se oli aiemmin Suomen suurin vientimaa, mutta tällä hetkellä noin kuuden prosentin 

osuudellaan Suomen kokonaisviennistä, se on viidenneksi suurin. (SVKK 2016.)  
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1.1 Kynnys muuttua kansainväliseksi 

Pienien talousmaiden yritysten tulisi kansainvälistyä. Prosessi vaatii kuitenkin suurta 

omistautumista ajankäytöllisesti, pääomien sekä tiedon suhteen. (Jaklic 1998.) Kehit-

tyvillä markkinoilla riskit ovat kokonaistasolla kasvaneet, esimerkiksi Kiinassa huolta 

aiheuttaa rahoitusmarkkinoilla ilmenneet ongelmat. Suomalaisten yritysten näkökul-

masta suuntaus on uusien nousevien markkinoiden kiriminen Aasian ja perinteisten 

kasvumarkkinoiden rinnalle. Vientikysynnän suurimman kasvupotentiaalin arvioidaan 

olevan Euroopan ulkopuolisilla aloilla, jossa sääntely-ympäristöön liittyy epävar-

muustekijöitä. Kehittyvien markkinoiden kuva on heterogeenisempi kuin aiemmin ja 

riskit ovat kasvaneet. Valtiota tarvitaan silottamaan tietä yrityksien kansainvälis-

tymisessä, ulkomailla toimiessa ja investoinneissa. (Valtioneuvoston Kanslia 2015.)  

Pienten ja keskisuurten jäljempänä pk-, kehittyvien yritysten kansainvälistymisen 

vaiheita pystytään tarkastelemaan useista näkökulmista. Kokoluokaltaan pk-yritykset 

määritellään sellaisiksi, jossa palvelee alle 250 työntekijää, liikevaihto on enintään 50 

miljoonaa euroa tai taseen loppusumma 43 miljoonaa euroa vuodessa ja jotka ovat 

riippumattomia yrityksiä. Eli niiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 

prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa, joihin ei pystytä 

soveltamaan pk-yrityksen määritelmää. (Tilastokeskus 2016.) 

Yrityksille kansainvälistyminen merkitsee kansainvälisen operaatiomuodon valitse-

mista ja muuttuneita vaatimuksia muun muassa markkinoiden, organisaatiorakenteen, 

tuotteiden sekä palveluiden suhteen. Kansainvälistyminen voi tuoda käytännössä 

ulkomaalaisia työntekijöitä yritykseen, työkielen muutoksen koko organisaatioon tai 

uusia ulkomaisia kumppaneita. (Ahokangas & Pihkala 2002: 15.) Kansainvälistymisen 

haasteena Kiinaan suuntaavilla yrityksillä on, että ne voivat perustaa vain kolmenlaisia 

juridisia yrityksiä sinne joita ovat yhteisyritykset, myyntikonttorit tai toimijan 

kokonaan omistamiin yrityksiin tehtävät ulkomaan investoinnit. Lisäksi perustamises-

ta vastaavan on opittava perusasiat, jottei lähtötietojen selvitykseen kulu aikaa, sillä 

yritystoiminnan aloittaminen voi prosessina kestää kohdemaasta riippuen hyvinkin 

pitkään. (Ahoniemi 2010: 14 - 15.) 
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Esteitä kansainvälistymiseen tuo yrityskohtaisesti resurssit ja yrityksen tulee etukäteen 

selvittää esimerkiksi työvoiman, asiakkaiden sekä toimittajien saatavuus markkinoilta 

jonne yritys on siirtymässä. Etenkin alkuvaiheessa tulee lähettää mahdollisimman 

päteviä henkilöitä kohdemaahan alkuvaiheen, vaihtelevien haasteiden takia. Oikeiden 

henkilöiden löytäminen on yksi tärkeimmistä tekijöistä kansainvälistymisen alkuvai-

heessa. (Ahoniemi 2010: 20.)  

Pk-yritysten kansainvälistyminen odotetaan kasvavan, sillä maailmantaloudesta on tu-

lossa entistä integroidumpi johtuen valtiollisten esteiden poistamisesta ja teknologian 

kehityksestä. (Lu & Beamish 2001). Yrityksen kynnystä kansainvälistyä on luotu ta-

soittamaan erilaisia tukiverkostoja. Ne kuuluvat osaksi julkisia toimintoja, joihin Suo-

mi on panostanut viime vuosien aikana. Suomalaisten yritysten ei tarvitse siirtyä ilman 

tukiverkoston apua kansainvälisille markkinoille ja kuluttaa vain omia resurssejaan 

kansainvälistymiseensä. Pk-yrityksien kansainvälistymisellä on suora vaikutus 

vientiin ja valtion talouden tasapainoon. Tukiverkostojen tarkoituksena on laskea 

suomalaisten pk-yritysten kynnystä kansainvälistyä globaaleille talousmarkkinoille. 

1.2 Tutkielman tavoitteet, menetelmät ja kysymys 

Yritysten kansainvälisiin operaatioihin on ilmennyt kasvavaa kiinnostusta aiempien 

vuosikymmenien aikana. Akateeminen kenttä on antanut sekä ottanut vaikutteita 

useista huolenaiheista sen ympäriltä, yrityksien huolena on tehdä operaatioita tehok-

kaasti ja tehokkaammin voimakkaasti kilpailluissa toimintaympäristöissä. Hallituk-

sien huolena on varmistaa kokonaiskehityksellä olevan positiivinen vaikutus 

kansallisiin etuihin. Vaihto-unionit ovat huolissaan niiden vaikutuksesta työnteon 

olosuhteisiin, palkkoihin ja heidän omaan valtaansa. (Buckely & Ghauri 1999: 83.) 

Tutkielman tavoite on osoittaa erilaisia strategisia toimintamalleja ja apukeinoja pk-

yrityksille siirtyä Kiinan markkinoille sekä verrata strategioiden että apukeinojen 

sopivuutta yrityksien toimintaan. Tavoitteena on tutkia mitä eri strategioita ja 

apukeinoja suomalaiset pk-yritykset ovat käyttäneet siirryttäessä Kiinan markkinoille, 

sekä kertoa pk-yrityksien kohtaamista haasteista kansainvälistymisen yhteydessä. 
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Tutkielman on tarkoitus vastata seuraaviin kysymyksiin.  

Mitä strategisia toimintamalleja pk-yritykset voivat hyödyntää kansainvälistyessään 

Kiinan markkinoille? 

Mitä julkinen hallinto tarjoaa suomalaisille pk-yrityksille kansainvälistymisen tueksi? 

Rajasin tutkielman siten, että tutkin vain suomalaisten yritysten liikkumista Kiinan 

markkinoille. Strategioissa rajauksen asetin siten, että valitut teoriat ovat todettu toimi-

viksi malleiksi myös pk-yrityksille kansainvälistyä. Born Globalin- ja suorien inves-

tointiteorioiden pois rajaaminen suuremmalta tutkinnalta johtui niiden heikosta his-

toriallisesta tiedosta koskien suomalaisia pk-yrityksiä, verrattuna saatavilla olevaan 

tietoon valituista teorioista. Aikajänteellisesti tutkielmani rajoittuu pääsääntöisesti 

1950 - 2016 vuosien välille, poikkeuksien ollessa lähinnä pieniä yleisiä historiallisia 

lisäyksiä muutamassa kohdassa. Rajasin myös kauppakamarien kansainvälistymisen 

tutkielman ulkopuolelle siten, vaan pidättäydyin puhtaasti yritysten strategisissa 

siirtymissä.  

1.3 Tutkielman rakenne 

Ensimmäisen kappaleen kautta lukija johdatellaan pk-yritysten kansainvälistymisen 

tämän hetkiseen tilanteeseen, avataan tutkielman kysymykset, rajataan aihe ja käydään 

tutkielman rakenne läpi. Toisessa luvussa käydään läpi kansainvälistymisen stra-

tegioita, joita ovat järjestyksessä Uppsala malli, verkostomalli ja yhteisyritykset sekä 

niiden soveltuvuutta tämän päivän strategiaksi pk-yrityksille. Kolmannessa luvussa 

käydään läpi tutkimukseen liittyvän aineiston hankinta, autenttisuus, esteettisyys ja 

analysointi sekä käydään läpi miten tutkielma suoritettiin kirjallisuuskatsauksena. 

Neljännessä luvussa käydään kronologisesti läpi Kiinan muotoutuminen yhdeksi 

liiketoiminnan kannalta tärkeämmistä valtioista, sen tämän päivän haasteineen ja 

potentiaaleineen. Viidennessä luvussa käsitellään suomalaisten yritysten kansainvälis-

tymistä ja fokusoidaan lopussa pk-yrityksien kansainvälistymiseen. Viimeisessä 

luvussa käydään läpi johtopäätökset ja tutkielman tulokset ja vastataan asetettuihin 

kysymyksiin. Jäljempänä löytyvät lähteet joita on käytetty tutkimuksen tekemiseen. 
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2  KOLME STRATEGIAA KANSAINVÄLISTYÄ 

Ei ole olemassa yhtä ainoata oikeaa kansainvälistä kilpailustrategiaa, vaan menestyk-

sekkään toimintastrategian valitseminen riippuu muun muassa toimintaympäristöstä ja 

kilpailullisesta tilanteesta, jolla yrityksen menestyäkseen tulee kyetä sopeuttamaan 

toimintojaan. (Härkki, Huotari, Lehtinen 1995: 15). Kansainvälistyminen on tärkeä 

aihe keskusteltaessa yrityksien tavoitteista ja niiden saavuttamiseksi tehtävistä strate-

gisista valinnoista. Kansainvälistymisen yhteydessä puhutaan usein myös kansainväli-

sestä liiketoiminnasta, tarkoittaen niitä kaikkia asioita jotka nousevat esiin kun liike-

toiminnassa siirrytään valtioiden välisten rajojen yli. (Ahokangas & Pihkala 2002: 7).  

Kansainvälistyneet yritykset ovat historiallisesti rakentuneet usein suurista, pitkään 

omalla alallaan toimineista kotimaan yrityksistä, joilla on olemassa olevat suhteet 

tukiverkostoihin, kansalliseen politiikkaan ja rahoituksen tukijärjestelmiin. Suurimmat 

yritykset ovat keränneet huomion puoleensa 1950 - luvun jälkeen, koska ne ovat 

hallinneet huomattavaa osaa taloudellisesta voimasta. Maailmantalouden globalisoitu-

misen, digitalisaation, nopean matkustamisen sekä halvemman kommunikaation 

avulla yhä useammalla yrityksellä on mahdollisuudet ryhtyä toimimaan kansainvälisil-

lä markkinoilla. Ihmisten ajatukset ovat muuttuneet suvaitsevammiksi kohti yrittä-

jyyttä, eikä kansainvälisen liiketoiminnan tekeminen ole enää rajoitettu vain suurille 

ja pitkään toimineille yrityksille. Nuoret yritykset voivat kilpailla kansainvälisesti 

menestyksekkäästi, vaikkei heillä olisi käytettävissä suuria resursseja kuten pitkän 

historian omaavilla yrityksillä. (Oviatt & McDougal 1994.) Liiketoiminnasta on 

tulossa entistäkin kansainvälisempää suurille ja pienille yrityksille. Vaikkei pienillä 

yrityksillä ole kansainvälistä kokemusta. (Haahti, Hall & Donckels 1998: 20.) 

Kansainvälistyminen on tärkeä osa yrityksen liiketoimintastrategiaa, sen myötä on 

tarkoitus laajentaa liiketoimintaan ja kasvattaa markkinaosuutta sekä kansallisissa 

verkostoissa että kansainvälisillä markkinoilla. Tärkeänä tekijänä liiketoiminnassa on 

voittojen lisäksi myös kilpailuetujen saavuttaminen, joiden luominen sekä kehittämi-

nen vievät yrityksiä kohti ulkomaan markkinoita. Muutokset teknologiassa viimeisten 

vuosikymmenien aikana sekä nopeutunut markkinoiden leviämisen tahti yhdistetään 

yritysten rakenteissa tapahtuviin muutoksiin. (Casson & Godley 2007.) Tarkasteltaes-
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sa tämän hetken Euroopan markkinoita huomataan, kuinka tavallisten markkinoiden 

muotoutuminen vaikuttaa markkinaolosuhteiden kehittymiseen, sekä kilpailuun nyky-

hetkessä että lähitulevaisuudessa. Toisaalta kilpailu tiukentuu ulkomaalaisten yritysten 

pystyessä siirtymään kotimaan markkinoille ilman kompleksisia muodollisuuksia joh-

tuen luoduista Euroopan sisämarkkinoista. Toisaalta myös kotimaan yrityksillä on hel-

pompaa aloittaa ulkomaan vientitoiminta ja siirtyä ulkomaan markkinoille, sillä yht-

enevät tuotevaatimukset sekä vähemmän aikaa vievät tullaukset laskevat kansainväli-

sen kaupan hintaa. (Haahti ym. 1998: 136.)  

Euroopassa tapahtuneen kehityksen lisäksi kansainväliset trendit tuotantoteollisuu-

dessa kuten globalisaatio, nopeutunut tekninen kehitys, lyhentynyt tuotteen elinkaari, 

muuttuneet suhteet pää- ja alihankkijoiden kanssa sekä lisääntynyt kansainvälinen 

yhteistyö ovat suuressa roolissa. Ankarassa kansainvälisessä kilpailussa vaateet liit-

tyen laatuun sekä logistiikkaan ovat nousseet ja niin suurten kuin pientenkin yritysten 

tulee mukautua näihin trendeihin kestääkseen kansainvälistä kilpailua. Kansallisilla ja 

kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten tulee laajentaa näkemystään, sekä 

harkita uudelleen niiden strategiota, pohjautuen suhteellisiin voimiin että heikkouksiin 

yrityksissä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Jotta ne kykenevät ymmärtämään 

kasvun, joustavuuden sekä laadun parantamista. (Haahti ym. 1998: 136.) Käsittelen 

tutkielmassa kolmea kansainvälistymisen strategiaa, jotka käytäntö ja suomalaisten 

yritysten historia on osoittanut toimiviksi malleiksi siirtyä Kiinan markkinoille. 

Tutkielma käsittelee Uppsala mallia, verkostomallia ja viimeisenä yhteisyritys mallia, 

joka on verkostomallin kanssa ottanut vaikutteita Uppsala mallista. (Törnroos 2002).  

2.1 Uppsala malli 

Kansainvälistymisen yksi tunnetuimmista teorioista Uppsala malli, jäljempänä UM, 

(Ahokangas & Pihkala 2002: 72). sai alkunsa Jan Johansonin ja Jan-Erik Vahlneen 

vuonna 1977 tekemien empiiristen havaintojen perusteella. Tutkimus suoritettiin Finn 

Wiedersheim-Paulin kanssa Uppsalan yliopistossa perustuen tutkimukseen neljästä 

(Volvo, Facit, Sandvik, Atlas Copco) ruotsalaisesta yrityksestä. (Johanson & Vahlne 

1977.) Tutkimusten perusteella ruotsalaisten yritysten todettiin kehittävän kansainvä-

listymisen operaatioitaan pienin askelin, eikä niinkään tekemällä suuria ulkomaan 
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tuotannon investointeja yhdellä kertaa, (Johanson & Vahlne 2009). sekä aloittamalla 

kansainvälistymisen verrattain läheiseltä markkinalta ja vaiheittain siirtymällä kaukai-

semmille markkinoille. (Hollensen 2007: 102). Mallin lähtökohtana oli oivallus, että 

kansainvälistyneet ruotsalaiset yritykset tuntuivat omaavan samankaltaisen kehitys-

kaaren kansainvälistyessään. (Ahokangas & Pihkala 2002: 72.) Alkuperäinen malli 

päivitettiin Johansonin ja Vahlneen toimesta vuonna 2009, kun jatkotutkimuksissa oli 

osoittautunut markkinoiden olevan enemmänkin suhteiden verkostoja. Keskiössä päi-

vitetyssä mallissa on suhteet ja niiden tarjoama potentiaali oppimisen, luottamuksen 

sekä omistautumisen rakentumiselle. (Johanson & Vahlne 2009.)  

Kansainvälistymistä valmisteltaessa UM:n mukaan, yritys aloittaa liiketoimintansa 

kansalliselta markkinalta ja pyrkii rutinoimaan liiketoimintansa siellä, tavoitteenaan 

nousta markkinajohtajaksi. Markkinajohtajuus kansallisilla markkinoilla saa yrityksen 

kääntämään katseensa myös ulkomaille, ajatuksenaan laajentua kansainvälistymällä. 

Mahdollisuuden ilmaantuessa yrityksen tulee valita strateginen malli, jonka avulla 

uusille markkinoille siirrytään. (Hood & Young 1979.) Tällöin yrityksen tulee arvioida 

omat resurssit, kohdemarkkinan luonteenpiirteet, yrityksen kulurakenteet ja riskit 

siirtymisestä. On myös hyvä huomioida investointien kasvavan ennen siirtymää 

markkinoille, yrityksen analysoidessa omaa kykyään vastata markkinoiden tarpeeseen. 

(Hörnell, Vahlne & Wiedersheim-Paul 1973.)  

 

Kuvio 1. Kansainvälistymisen vaiheet (mukaillen Johanson & Vahlne 1977). 

Mallin mukainen kansainvälistymisen prosessi tapahtuu vaiheittain neljän portaan 

kautta kuvion 1 mukaisesti. Alkuun yritys toimii kotimaan markkinoilla.  Kansainvä-

listyminen käynnistyy suoran vientitoiminnan kautta, jatkuen yrityksen laajentaessa 
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toimintaa välikäsinä toimivien agenttien avulla. Agentit toimivat yrityksen edustajina 

valitulla kohdemarkkinalla. Prosessi etenee myyntien kasvaessa siten, että yritys 

perustaa oman myynnin- ja markkinoinnin organisaation kohdemarkkinoille. 

Prosessin viimeiseinä vaiheena yritys pyrkii aloittamaan tuotantonsa markkinoilla 

ohittaakseen ulkomaan kaupan esteet. (Christofor & Kollmann 2008: 58 - 59, Johanson 

& Wiedersheim-Paul 1975.) 

 

Mallin mukaan yrityksen on helpompaa aloittaa kansainvälistyminen markkinoilla, 

jotka ovat psyykkisesti läheisiä kotimaan kanssa. Tällä tarkoitetaan koti- ja ulkomaan 

välistä kulttuurillista eroa. Sitä pidetään tekijänä joka estää tai häiritsee informaation 

kulkua yrityksen ja markkinan välillä. Näitä ovat esimerkiksi kieli, kulttuuri ja 

koulutuksen taso. (Törnroos 2002.) Tietämys ulkomaan ympäristöstä helpottaa 

toimintaa kohdemarkkinoilla lyhyellä aikavälillä ja myöhemmin yritys kykenee, 

hankitun kokemuksen ansiosta, siirtymään vaiheittaisesti myös kaukaisemmille 

kansainvälisille markkinoille. (Johanson & Wiedersheim-Paul 1975.) Yrityksen 

kansainvälistyminen etenee mallin mukaan kuvion 2 mukaisesti, neljän perusele-

mentin kautta. Joita ovat asemaan pohjautuvat markkinatietämys ja sitoutuminen 

markkinoille. Sekä muutokseen pohjautuvat sitoutumispäätökset että tämänhetkinen 

toiminta. Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, jonka kautta yritys pyrkii 

ulkomaan markkinoille. (Johanson & Vahlne 1977).  

 

 

Kuvio 2. Kansainvälistymisen elementit (mukaillen Johanson & Vahlne 1977). 



15 

 

 

2.1.1 Uppsala 2009 

Johanson ja Vahlne päivittivät mallin perusperiaatteet nykypäivään jatkotutkimuksien 

jälkeen, joita he sekä muut tutkijat suorittivat vuosien 1977 - 2009 välisenä aikana. 

Päivittämiseen johtaneet muutokset olivat tapahtuneet koskien säätelevää ympäristöä 

ja liiketoimintaa. Yritysten käyttäytyminen on muuttunut, kuten myös tutkimusten 

suunta. (Johanson & Vahlne 2009.) Suurten yritysten rakenteet ovat osoittautuneet 

olevan tehottomia ja kilpailukyvyttömiä. (Casson & Godley 2007). Myöskään markki-

noiden moninaisuuden ymmärrys ei alkuperäisen tutkimuksen aikaan vielä ollut kovin 

syvällistä. Päivitetyn UM:n mukaan kansainvälistyvä yritys kohtaa liiketoimintaver-

koston näkökulman, jossa onnistuminen kansainvälistymisessä on enemmän kiinni 

yrityksen luomista suhteista ja suhdeverkostoista. Yrityksen suuntautuminen ulko-

maille perustuu suhteisiin sen tärkeiden partnereiden kanssa, jotka ovat sitoutuneet 

kehittämään myös mukana siirtyvän yrityksen liiketoimintaa kansainvälisillä markki-

noilla. Partnerit voivat olla kansallisia tai ulkomaisia yrityksiä. Yrityksellä on mahdol-

lista seurata partneria ulkomaille ja se on suositeltavaa silloin, kun partneri omaa jo 

arvokkaan aseman kansainvälisessä suhdeverkostossa yhdellä tai useammalla ulko-

maan markkinalla. (Johanson & Vahlne 2009.) 

 

Huomioiden mallin perusolettamukset, joita Johanson ja Vahlne olivat tehneet aiem-

massa tutkimuksessaan (Hollensen 2007: 63). voidaan kansainvälistyminen nähdä yri-

tyksen suorittamien toimenpiteiden tuloksena, jotka ovat vahvistaneet sen verkosto-

asemia. Kun verkostot ovat rajattomia, ero kansainvälisille markkinoille saapumisella 

laajenemisella ei ole merkityksellistä, koska jo olemassa olevilla liiketoiminta-

suhteilla on merkitystä siihen mille markkinalle yritys päättää siirtyä sekä mikä on 

valittu strategia sen toteuttamiseksi. (Johanson & Vahlne 2003.) Oppiminen sekä 

sitoutuminen tapahtuvat niissä suhteissa, mitkä mahdollistavat mahdollisuuksien 

tunnistamisen ja hyväksikäyttämisen. Rajallinen tieto verkostoon kuuluvalle sisäpiiril-

le sallii lujan sitoutumisen kumppaneiden kesken. (Johanson & Vahlne 2006.) 

Yritykset nostavat sitoutumistaan resurssien kautta ulkomaan markkinoilla, tietämyk-

sen kasvaessa ja kehittyessä ulkomaan markkinoista. (Menzies & Orr 2013). Liiketoi-

mintaverkosto muodostuu kahdesta variaatiosta kuvion 3 mukaisesti. UM:n mukaan, 
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tämä kuvastaa eteenpäinpyrkivää oppimisprosessia, sitoutumisen ja luottamuksen 

kehittymistä. Niiden kehittämisessä voi tiedon lisäyksellä olla positiivisia tai negatii-

visia vaikutuksia. Yritys tai partneri voi laskea sitoutumisen tasoa suhteeseen tai lopet-

taa sen kokonaan. Tietoon liitettiin mahdollisuuksien tunnistamisen konsepti ja tär-

keänä osana tiedon rungossa pidetään mahdollisuuksia, joka ohjaa prosesseja. Muiden 

tietoon liittyvien tekijöiden ollessa kyvyt, strategiat sekä verkostot että asemat, jotka 

yhdistävät osapuolia. Kansainvälistyvän yrityksen prosessia tavoitellaan liiketoiminta-

verkostossa, josta muotoutuu verkostoaseman kokonaisuus. Suhteille on luonteen-

omaista tietty tietotaso, sekä luottamuksen että sitoutumisen epätasainen jakaantu-

minen osapuolten kesken. (Johanson & Vahlne 2009.) Mallin periaate on, että markki-

noihin sidotut resurssit ja markkinatietämys antavat vaikutteita resurssien sitomisen 

päätöksiin sekä kuinka päätökset käytännöntasolla toteutetaan. (Ahokangas & Pihkala 

2002: 73.) 

 

Kuvio 3. Uppsalan uudet elementit (mukaillen Johanson & Vahlne 2009). 

Yritykselle tärkein tapa oppia tapahtuu kokemuksien kautta. Vauhti, voima ja tehok-

kuus oppimisen prosesseissa, tiedon luominen sekä luottamuksen rakentaminen on 

riippuvaista olemassa olevan tiedon, luottamuksen että sitoutumisen rungosta. Sekä 

siitä miten partnerit näkevät annetut mahdollisuudet. Sitoutumispäätökset suhteissa 

osan ytimessä on tietämys sitoutumisen olevan suhteiden tai verkostojen suhteita. 

Yritys päättää nostaako vai laskeeko se sitoutumistaan suhteisiin yrityksen verkos-

tossa. Päätökset ovat nähtävillä esimerkiksi markkinoille tunkeutumisen strategioissa, 

investointien tasoissa sekä organisaation muutoksissa. (Johanson & Vahlne 2009.) Ja 

niitä tehdessä tieto ympäristöstä on välttämätöntä. (Menzies & Orr 2013). 
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Yrityksen suhteet ja verkostot ovat tekijöitä josta yrityksen kansainvälistyminen 

riippuu. Yritys liikkuu ulkomaille luottaen suhteisiinsa tärkeihin partnereihin, jotka 

ovat sitoutuneet kehittämään liiketoimintaa läpi sen kansainvälistymisen. Todennäköi-

sesti yritys seuraa partneriaan ulkomaille mikäli partnerilla on arvokas asema verkos-

tossa yhdellä tai usealla markkinalla tai mikäli partneri haluaa yrityksen seuraavan sitä. 

Seuraamalla yritys osoittaa sitoutumistaan suhteeseen. Tietopohjaansa luottaen yritys 

voi laajentua verkostoihin ulkomailla, joista on mahdollista löytää mahdollisuuksia ja 

hyötyä niistä. Sitoutuminen ja yhteinen luottamus perustuvat yhteiseen historiaan, eikä 

niinkään formaaleihin sopimuksiin. (Johanson & Vahlne 2009.) Verrattuna esimer-

kiksi suoraa ulkomaan investointia harkitsevaan yritykseen, joka kokee resurssien 

sitomisen riskin sekä vaihtuvat kustannukset markkinoilla. (Menzies & Orr 2013).  

2.1.2 Kokemuksesta mahdollisuuksiin 

Kansainvälistymisessä keskeistä yritykselle on kehittää tietoa. (Menzies & Orr 2013). 

Sellaista tietoa mikä kehittyy operaatioista saadusta kokemuksesta, joka on oppimisen 

prosessin kannalta olennaista. Tieto, joka on jalostettu kokemuksien sekä oppimisen 

kautta tulee johtamaan uusiin mahdollisuuksiin. Kokemus kehittyy asteittain. 

(Johanson & Vahlne 2003.) Kuvion 4 mukaisesti, yrityksen oppimisen prosessille on 

tärkeää ansaitun kokemuksen kautta oppia toiminnoista ja kehittää niiden perusteella 

oikeaa tietoa, joka johtaa uusiin mahdollisuuksiin. (Johanson & Vahlne 2009). Liike-

toimintaverkostossa tapahtuva tiedon kehittyminen ei ole pelkkää muilta tekijöiltä 

oppimista. Myyjiltä saatu tuotanto- ja ostajilta saatu käyttäjätietämys johtaa 

todennäköisesti tuoreeseen tietoon, mutta institutionaalisen markkina- sekä 

liiketoiminnallisen tiedon puute jarruttaa toimintaa. Yritysten tulisi keskittyä puut-

tuvien tietojen selvittämiseen, koska puutteilla on suora vaikutus kansainvälistymi-

seen, kuten laillisilla, kielellisillä tai vajailla tiedoilla lainalaisuuksista. (Eriksson, 

Johanson, Majgard & Sharma 1997.)  

 

Kuvio 4. Tietoa ja oppimista (Johanson & Vahlne 2009). 
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Kansainvälistymisen tietämystä profiloidaan neljän pääluokan kautta, joita ovat, 

institutionaalinen tietämys, joka sisältää tietämyksen ulkomaan valtion laitoksista 

toimintoineen, sekä lakiasiat että säädökset. Liiketoiminnalliset tiedot, jotka sisältävät 

tietämystä asiakkaiden vaateista sekä käyttäytymisestä. Kansainvälinen tietämys, joka 

sisältää sisäisien ja ulkoisien voimavarojen tunnistamisen, sekä kokemusperäinen 

tietämys, joka muodostuu yksilön oppimisesta luodusta tiedosta. (Mainela, Puhakka & 

Servais 2014.) Käytettävän tiedon lokerointi nojaa tapaan jolla tieto on kerätty. Siirty-

essään kansainvälisille markkinoille yrityksen keräämä kokemuspohjainen tietämys 

on rajallisessa arvossa mitä etäisemmille markkinoille liikutaan. Mitä enemmän 

välimatka kasvaa koti- ja ulkomaan verkoston välissä, sitä haastavampaa yritysten on 

hankkia sekä ilmentää tarjolla olevaa tietoa. (Johanson & Vahlne 2009.) 

Epätäydellinen tietämys markkinoista saattaa jättää yrityksen ulkopuoliseksi niillä 

markkinoilla joilla se pyrkii toimimaan. UM:n mukaan, tavallinen markkinatieto liik-

kuu organisaation yksiköiden kesken. (Eriksson ym. 1997.) Tietämys kansainvälisty-

misestä on yhteydessä yrityksen yksittäisiin kokemuksiin markkinoilta. (Barkema & 

Vermeulen 1998). UM:ssa suhdekohtainen tietämys rakentuu kahden osapuolen 

välisistä toiminnoista ja tapahtumien sisältä ilmenee tietoa kunkin toimijan resursseista 

sekä edellytyksistä. Tarkoituksena on edesauttaa partneria perehtymään toimintata-

poihin, joilla se voi kehittää kahdenkeskistä suhdetta. (Hoang & Rothaermel 2005.) 

Alkuperäinen tutkimus ei ottanut huomioon jo ansaittua kokemusta yritysten kansain-

välistymisprosessien ensi vaiheissa. Yritysten johtoryhmien kokemuksella on suurta 

merkitystä kansainvälistymisessä, kun yritykset ovat pieniä. (Reuber & Fischer 1997.) 

2.1.3 Luottamus ja sitoutuminen 

UM:in sisältyy emotinaaliset sekä voimakastunteiset ulottuvuudet suhteiden sisällä. 

Puhuttaessa sosiaalisesta pääomasta ja luottamuksesta on huomioitava niiden sisältä-

mät tunnepitoiset sekä tajunnalliset osa-alueet, koska tunnepitoisilla ulottuvuuksilla on 

merkitystä suhteiden käsittämisessä. Suhteiden ja liiketoimintaverkoston luomisessa 

luottamus on keskeisimpiä tekijöitä. Se on samalla myös tärkeä osa oppimista ja uuden 

tiedon jalostamista. (Morgan & Hunt 1994.) Yritykset joilla ei ole tarvittavaa tietoa 

markkinoista ja sallivat agentin hoitaa toimintaa ulkomailla, ovat havainneet 
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luottamuksen korvanneen markkinatiedon. (Arenius 2005). Luottamuksen tunne ker-

too taidosta ennustaa muiden toimintatapoja. Mikäli esiintyy halua kehittyä, luottamus 

voi rakentua sitoutumiseksi. Luottamuksen johtaessa sitoutumiseen, kertoo se tahdosta 

pysyä suhteessa ja sijoittaa siihen. (Morgan & Hunt 1994.) 

Todenmukaista on olettaa, vallitsevan sitoutumisen tason olevan edelleen voimissaan 

sekä kehittyvän kumppanien uskoessa suhteen jatkamiseen. Luottamuksen 

olettaminen olevan pysyvää on kuitenkin epätodellista. Partneri ei arvosta toisen 

osapuolen tekemisiä aina ja tietyt toiminnot hyväksytään vain pitkänaikavälin 

intressien takia. (Thorelli 1986.) Luottamus on asia, joka taivuttaa ihmisiä levittämään 

tietoa, keventää keskinäisten edellytysten kehittämisessä ja on arvokasta epävarmoissa 

tilanteissa. Yritysten välisten suhteiden alussa luottamus on tähdellistä, jos suhde 

edellyttää toistuvia ponnisteluita muodostaa tai hyväksikäyttää mahdollisuuksia. 

(Madhok 1995.) Sitoutumisessa luottamus muodostaa vastavuoroisuutta, ohjaa 

toimintoja ja toimii ratkaisevana osana. Siinä on perimiltään kysymys jatkuvasta 

yrittämisestä, kuvion 5 mukaisesti. Luottamuksen ja sitoutumisen ollessa oikeassa 

suhteessa saavutetaan hyötyä tehokkuudessa, tuottavuudessa sekä vaikuttavuudessa. 

Tarpeellisen tiedon puuttuessa on rationaalista toimia omakohtaisien mielipiteiden ja 

kokemuksien pohjalta. Päätöksentekijät ovat rationaalisia eikä tieto ole koskaan 

täydellistä. Luottamuksen rakentaminen on kallista ja vasta viimeisessä vaiheessa 

sitoutuminen kasvaa. (Johanson & Vahlne 2009.) 

 

Kuvio 5. Sitoutumisen perimmäinen kysymys (Johanson & Vahlne 2009). 
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2.1.4 Tilaisuudet 

Tietämys markkinoista ja niille sitoutuminen vaikuttavat mahdollisuuksiin sekä riski-

tekijöihin, joilla on vaikutusta sitoutumisen päätöksiin sekä toimintoihin. (Johanson & 

Vahlne 1977). Yhdistettäessä tilaisuuksien tavoittelun lopputulokset liiketoimintaan, 

pystytään tutkimaan globaaleissa prosesseissa esiintyviä mahdollisuuksia. Markkinat 

eivät ole koskaan täydellisessä tasapainossa, joten tilaisuudet esiintyvät siellä. (Kirzner 

1997.) Yksilön luonteenpiirteitä raskaampi paino tilaisuuksien löytämiseen on aiem-

min opitulla tiedolla, se tekee yksilötasolla henkilöistä kykenevämpiä havaitsemaan 

niitä. Heidän tulee syventyä omaan tietoonsa ennemmin kuin muiden kertomaan 

uuteen tietoon. Luonteenpiirteistä tilaisuuksien havaitsemiseksi ovat kuvion 6 

mukaisesti, yrittäminen, tuuri, joustavuus sekä hereillä oleminen. (Shane 2003.)  

 

Kuvio 6. Mahdollisuuksien tunnistamisen luonteenpiirteet (Shane 2003). 

Merkittävä osuus kokemuksesta on tietämys toisen yrityksen sisäisistä ja ulkoisista 

resursseista, jotka ovat saatavilla suhdeverkoston avulla. Tilaisuudet kehittyvät 

kumppanien keskinäisen vuorovaikutuksen avulla. Ne kehittävät tietoa yhteistyössä 

sitoutuen suhteeseen syvemmin, jolloin myös luottamus vahvistuu. Luottamuksellinen 

tiedon kautta esiin nousevat tilaisuudet. Kehitetty tieto mahdollistaa tilaisuuksien 

tunnistamisen niissä paikoissa, joissa toiset yritykset eivät niitä havaitse. (Agndal & 

Chetty 2007.) Tilaisuuksien rakentamisen prosessi on samanlainen kuin kansainvälis-

tymisen ja suhteiden kehittämisen, (Ghauri, Hadjikhani & Johanson 2005). sisältäen 

niiden löytämistä sekä kehittämistä. Prosessille on luontevaa asteittainen sekä 

vuorotteleva oppimisen kasvattaminen, sekä luottamuksen kautta mahdollisuuksien 

hyödyntäminen. (Johanson & Vahlne 2009). 
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2.1.5 Kehitysvaiheiden ohittaminen 

 

Kuvio 7. Kansainvälistymisen vaiheita (mukaillen Hedlund & Kverneland 1985). 

UM:n mukaan, yritykset pystyvät ohittamaan tietyt kehitysvaiheet kuvion 7 

mukaisesti. Informaatioteknologian kehittyminen hinnan ja suoritustason suhteessa on 

helpottanut yritysten perehtymistä ulkomaan markkinoihin, mahdollistaen tiettyjen 

rakennusvaiheiden yli hyppäämisen. (Hollensen 2007: 67). Globaalit uudet yritykset, 

(International new venture) eli INV:t sekä syntyneet alueelliset yhtiöt ovat vanhoja 

tapauksia. Niitä perustavat henkilöt jotka omaavat vaadittavaa kokemusta sekä 

suhteita ulkomailta, (Reuber & Fischer 1997). sen vuoksi kansainvälistyminen 

tapahtuu vauhdikkaammin tänä päivänä. (Johanson & Vahlne 2009). 

Tutkimuksissa on havaittu kasvava määrä yrityksiä, jotka eivät seuraa traditionaalisia 

kansainvälistymisen prosessin vaiheita. Niiden tähtäin on heti syntymästään kansain-

välisillä tai globaaleilla markkinoilla, niitä kutsutaan ”Born Global” eli syntyneet 

globaaleiksi. (Hollensen 2007: 77).  Yritys joka syntymästä asti ajaa takaa visiota tulla 

globaaliksi ja globalisoituu nopeasti ilman pitkäkestoisia kotimaan tai kansainväli-

syyden jaksoja on sellainen. (Oviatt & McDougal 1994). Ne edustavat yrityksiä jotka 

pystyvät syntymästään lähtien ottamaan kansainvälistä roolia. Ne toimivat neljässä eri 

kategoriassa, riippuen arvoketjun toimintojen suorituksesta yhdistettynä osallisena 
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oleviin valtioihin. Esimerkiksi, Tuonti/Vienti- ja Globaali-start-up, jossa jälkimmäi-

sessä toimintoja koordinoidaan useassa maassa. (Hollensen 2007: 77.) Tyypillisesti 

niiden luonteeseen kuuluu, että ne ovat pk-yrityksiä, mutta niitä on useasti johtamassa 

visionäärinen yrittäjä, jotka näkevät maailman yhtenä rajattomana markkinana. Ne 

ovat pieniä, teknologiakeskeisiä yrityksiä, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla 

ensimmäisistä päivistään lähtien. Niitä on havaittu nousevan useasta kehittyneestä 

valtiosta ja ne haastavatkin perinteiset teoriat nopeamman kansainvälistymisen avulla. 

(Oviatt & McDougal 1994, Hollensen 2007: 78.) 

Yrityksien pitää kyetä vastaamaan markkinoilla tapahtuviin muutoksiin nopeasti. 

Usein yrittäjä omaa jo tarpeellisen määrän suhteita verkostossa, joten kokemuksen 

hankkimiseen ei tarvitse kuluttaa aikaa. UM toimii strategiana myös yrityksille, jotka 

haluavat liikkua markkinoille nopeasti, kunhan on riittävästi aikaa suhteiden luomi-

selle ja perehtymiselle. (Johanson & Vahlne 2003.) Kumppanien tulee käydä 

keskenään kauppaa, josta saadaan molemmin puolin kokemusta. Vaikka vaihdanta 

tapahtuu vauhdilla, se kestää ajallisesti ja vaihtoon osallistuvien yritysten tulee 

huomioida epäonnistumisen mahdollisuus. Riippuvaisuus kansainvälistymisen 

strategian ja psyykkisen etäisyyden välillä on pienentynyt, muttei ole menettänyt 

tarkoitustaan, se on liikkunut päätöksentekijöille. (Sousa & Bradley 2006.) 

Yritysten työntäytyminen globaaleille markkinoille ei ole riippuvaista enää 

psyykkisen välimatkan kanssa. Ihmisten yhdentyminen toistensa kanssa sekä tiedon 

vauhdikkaampi ja vapaampi liike vaikuttaa psyykkisiin välimatkoihin. Kauemmille 

markkinoille pystytään nykyään helpommin palkkaaman kotimaan päteviä työnteki-

jöitä, verrattuna vuoden 1977 tilanteeseen. Jolloin osaava henkilökunta tuli rekrytoida 

suoraan kohdemaasta. (Madsen & Servais 1997.) Etäisyys kansallisen ja tulevan 

markkinan välillä on edelleen tärkeää. Yritykset siirtyvät vaiheittain riskisyyttä 

omaaviin, mutta hallittaviin sekä otollisiin toimintoihin. Korkeampi tietämys ja 

sitoutuminen tekevät tällaisesta riskistä tavoitellumpaa sekä hyväksyttävää. 

Yrityskaupat ovat ensisijainen tapa liittyä markkinoille. Paljon resursseja omaava 

yritys ostaa paikan verkostosta ulkomaan markkinoilta ja yleensä kaupat onnistuvat, 

jos niiden taustalla on suoritettu vaihtokauppaa osapuolten välillä. (Andersson, 

Johanson & Vahlne 1997.)  
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2.2 Verkostomalli 

Verkostonäkökulma on kehittynyt ajan myötä (Andersson 1998). teorian lähtökohtai-

sta näkemystä olivat luomassa tutkijat, jotka olivat yhteydessä Industrial marketing 

and purchasing, jäljempänä IMP, ryhmään, eritoten Håkansson, Ford, Johanson ja 

Snehota. Useat tutkijat huomasivat yrityksen käyttäytymisen ottavan kansainvälisty-

misen prosesseissa vaikutteita markkinoilta ja toimialan erityispiirteistä, sekä muista 

kokonaisuuksista liittyen kansainväliseen liiketoimintaympäristöön. (Fonfara 2011.) 

Verkostot liiketoimintayksiköineen ovat saavuttaneet liiketoiminnallista vauhtia useil-

la toimialoilla. Tutkimusten mukaan ne ovat organisaatiollinen muoto, joka parhaiten 

kohtaa uuden talouden tarpeet asiakaskeskeisyydessä, räätälöidyissä ratkaisuissa sekä 

kulujen ja ajankäytön minimoimisessa. (Alt & Fleisch 2000). Osallisuus kansainväli-

sessä kaupassa ei tarvitse olla vaiheittaista ja yrityksillä on huomattu olevan taipumus 

nopeuttaa kansainvälistymisen polkuaan hyppäämällä yli tiettyjä vaiheita, joita 

esiteltiin UM:ssa. (Turnbull 1987).  

Verkosto on tärkeä tekijä yrityksen kehittymisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. 

Yrityksen kansainvälisyyden tasolla ja markkinoilla on vaikutusta sen kansainvälisty-

misen prosesseihin sekä käyttäytymiseen. IMP-ryhmän tutkimusten mukaan, suhtei-

den verkosto kehittyy itsenäisesti lukuisten kontaktien sekä itsenäisten siteiden kautta. 

(Fonfara 2011.) Verkostomalli, jäljempänä VM, jaetaan kolmeen osaan kuvion 8 

mukaisesti, toimijoihin, resursseihin sekä toimintoihin, kaikki omista verkostoistaan 

mutta riippuvaisia toisistaan.  Toimijoiden väliset suhteet ovat tärkeitä ymmärrettäessä 

verkostoa. Suhteille on luonteenpiirteistä jatkuvuus, monimutkaisuus sekä erityisyys. 

Ajan kanssa yhteinen tietämys ja luottamus luovat viitekehyksen tulevaisuuden liike-

toiminnalle toimijoiden välille verkostossa. (Andersson 1998.) 

 

Kuvio 8. Verkostomallin peruskonsepti (Andersson 1998). 
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Toisena näkökulmana verkostoteoriaan IMP-ryhmän tutkimusten mukaan pidetään 

sitä, että verkoston sisällä on yksi itsenäinen kokonaisuus joka luo ja johtaa verkosto-

strategiaa. Johtaja tavoittelee strategiaa, luo suhteita ja valikoi partnereita verkostoon. 

Siten strategian kannalta, johtavan yrityksen luoma verkosto on muodollisempi kuin 

IMP-ryhmän eriävissä tutkimuksissa. Kuitenkin yhteisenä tekijänä on kummassakin 

tavassa verkoston muodostuvan itsenäisistä toimijoista. Muodollinen luonteenpiirre 

kansainvälistymisessä osoittaa, että sen prosessi (milloin, kuinka ja miksi mennä 

ulkomaan markkinoille) on muodollisesti valmisteltu, sekä hyväksytty yrityksessä 

osana sen strategiaa että operaatiosuunnitelmia. Kansainvälistymisen päätökset poh-

jautuvat tutkimukseen sekä analyyseihin, jotka ovat keskittyneet tietyn ulkomaan 

markkinan erityisyyteen, mutta prosessi voi kuitenkin olla spontaani. (Fonfara 2011.)  

Liiketoimintaverkostot ovat tapa hoitaa toimintoja keskinäisessä riippuvuussuhteissa 

olevien useiden toimijoiden välillä. VM eroaa markkinoista toimijoiden välisissä suh-

teissa, kun markkinamallin toimijoilla ei ole erityistä suhdetta toistensa kanssa keski-

näinen riippuvuus määräytyy markkinahintamekanismin kautta. Liiketoimintaverkos-

tossa toimijat linkittyvät toisiinsa vaihtosuhteiden kautta ja niiden tarpeet sekä kyvyk-

kyydet välittyvät suhteissa tapahtuvien tekojen myötä. (Hollensen 2007: 70.) VM:ssa 

kansainvälistyminen kehittyy verkostojen laajentumisena, syventymisenä ja integroi-

tumisena. Verkostoitumisen kautta muodostuneet liittoumat poikkeavat toisistaan kui-

tenkin usealla tavalla, kuten esimerkiksi organisaatioiden rakenteiden tai verkostojen 

laajuuksien kautta. (Ahokangas & Pihkala 2002: 74.)  

VM:n perusolettamuksena on yksittäisen yrityksen olevan riippuvainen toisten yritys-

ten ohjaamista resursseista. Yritykset pääsevät käsiksi ulkoisiin resursseihin verkosto-

asemansa kautta. Koska aseman kehittäminen vie aikaa ja on riippuvaista resurssien 

kasaantumisesta, tulee yrityksen perustaa sekä kehittää asemaansa suhteessa vastapuo-

liin ulkomaan verkostoissa. Kohdemaassa toimivat verkostot voivat ulottua maan rajo-

jen ulkopuolelle. Yrityksen kotimaan verkoston suhteita voidaan käyttää siltoina mui-

den maiden verkostoihin. Kuviossa 9, on kuvattu esimerkki kansainvälisestä verkos-

tosta, jossa maahan B on toimittajayritys perustanut tuotannon tytäryhtiön, jossa tuo-

tantoa hoitaa paikallinen yritys. Maat, E, F ja osittain D ovat varusteltu maasta B käsin. 

Yleisesti voidaan olettaa, suorien ja epäsuorien siltojen esiintyvän yritysten sekä eri 
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maiden verkostojen välillä. Tuollaiset sillat voivat olla tärkeitä ensimmäisissä aske-

leissa ulkomaille ja seuraaville markkinoille siirryttäessä. Liityttäessä verkostoon 

yrityksen kansainvälistymisen prosessi etenee nopeasti, etenkin korkean teknologian 

toimialojen pk-yritysten, joilla on tapana liikkua suoraan kaukaisemmille markkinoille 

ja perustaa omat tytäryhtiöt nopeasti. (Hollensen 2007: 70 - 72.) 

 

Kuvio 9. Kansainvälinen verkosto (mukaillen Hollensen 2007: 71). 

2.2.1 Suhteet verkostoissa  

VM:n tarkoituksena on osoittaa kuinka teollisuuden markkinat muotoutuvat verkos-

toksi markkinoilla toimivien yritysten välisten suhteiden avulla. VM mahdollistaa joi-

denkin tärkeiden keskinäisten riippuvuuksien ja kehitysvaiheiden huomioon ottamisen 

kansainvälisillä markkinoilla. (Hood & Vahlne 1988: 287). Suhteiden muotoilu ja joh-

taminen itsenäisten liiketoimintayksiköiden keskuudessa tunnetaan paremmin nimellä 

liiketoiminnallinen verkostoituminen, joka on tärkeä osa tämän päivän liiketoimintaa. 

(Alt & Fleisch 2000). Kansainvälisen tutkimuksen mukaan, (Håkansson 1982, Hallên 

1986.) jossa tutkittiin teollisuustoimialan yrityksien asiakas-toimittaja suhteita 

Saksassa, Ranskassa, Englannissa ja Ruotsissa tärkeimpien asiakkaiden kanssa, 

todettiin että: (Hood & Vahlne 1988: 288.) 

1. Tärkeiden asiakkaiden kanssa vaihdannat tapahtuivat vakavaraisissa suhteissa.  

2. Tutkimuksessa käytettyjen 300 suhteen kesto oli keskimäärin 13 vuotta. 
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3. Suhteiden todettiin olevan tärkeitä molemmille osapuolille. 

4. Vienti suhteessa tavarantoimittajat olivat ”päätavarantoimittajia” toimittaen yli 

puolet asiakkaan tarvitsemista tuotteista, noin puolessa tapauksista.  

5. Kotimaan suhteissa tavarantoimittajat olivat usein päätoimittajia, noin 80 

prosenttia suhteista.  

Yritykselle tärkeitä kykyjä ovat liiketoimintasuhteiden perustaminen nopeasti ja te-

hokkaasti useiden partnereiden kanssa sekä saavuttaa vaihdantaa laajasti hankintojen, 

täydennysten että myyntien kautta. (Alt & Fleisch 2000). Pitkäaikaisten tavarantoimit-

tajien sekä asiakkaiden välisten suhteiden taustalla on tarve laajalle tiedolle toisistaan, 

mikäli halutaan suorittaa tärkeää keskinäistä liiketoimintaa. Osapuolet tarvitsevat tie-

toa sekä hinnasta että laadusta mikä voi olla vaikeasti arvioitavissa. Ne tarvitsevat 

myös tietoa liittyen tavarantoimitukseen ja palveluihin ennen toimitusta, toimituksen 

aikana, sekä sen jälkeen. Suurin osa tästä tiedosta saadaan vasta toimituksen tapahdut-

tua. Yritykset tarvitsevat myös tietoa toistensa resursseista, organisaatiosta sekä ke-

hitysmahdollisuuksista. Tieto on yleensä vain yhdellä ihmisellä yrityksessä, mutta sen 

välittyminen organisaatioiden kesken jakautuu kuitenkin usealle henkilölle ja sitä jopa 

vaaditaan. Tiedon jakaminen jakaantuu lattiatasolta toimitusjohtajaan saakka. Kontak-

tien luominen vie aikaa ja molemmat osapuolet investoivat tietoon toisistaan. (Hood 

& Vahlne 1988: 289 - 290.) Verkostoa ymmärtääkseen suhteet toimijoiden välillä ovat 

tärkeitä. Niille on luontaista jatkuvuus, moninaisuus ja erityisyys. (Anderson 1998.) 

Kilpailulliset suhteet ovat tärkeitä, koska muut yritykset haluavat päästä käsiksi tiettyi-

hin vaihdanta mahdollisuuksiin joko ostajina tai myyjinä ja yhteistoiminnassa olevilla 

yrityksillä saattaa olla risteäviä toimintoja. Suhteet kertovat onko olemassa erityisiä 

yrityksen sisäisiä riippuvuussuhteita, jotka ovat luonteeltaan erilaisia verrattuna ylei-

siin riippuvuussuhteisiin perinteisillä markkinoilla. Yrityksellä on siis suora ja erityi-

nen riippuvuussuhde yrityksiin, joihin se on vaihtosuhteessa. Sillä on epäsuora ja 

erityinen riippuvuussuhde niihin yrityksiin, joihin sen suorilla partnereilla on suora 

vaihtosuhde. Partnerit ovat sidoksissa niiden omaan verkostoon. (Hood & Vahlne 

1988: 292.) Tutkimusten mukaan verkostosuhteen kehittyminen ja päättyminen voi 

selittää monen yrityksen kansainvälistymisen kaavan, etenkin koskien markkinoiden 

valintaa sekä tunkeutumisen tapaa. (Hadley & Wilson 2003).  
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Verkostosuhteiden takia yritykset toimivat monimutkaisessa systeemissä, jossa on 

erityisiä riippuvuussuhteita. Siirtyäkseen uusille markkinoille, tulee yrityksen luoda 

suhteita jotka ovat uusia sille sekä vastapuolelle. Tällainen toimintatapa suoritetaan 

usein rikkoen vanhoja jo olemassa olevia suhteita ja joskus lisäten olemassa olevaan 

suhteeseen uusia suhteita. Aloite tähän voi tulla molemmilta puolilta, ostajalta tai 

myyjältä. Toimittaja voidaan ottaa mukaan verkostoon joka on uusi yritykselle, koska 

ostava yritys tekee aloitteen. Verkostot ovat stabiileja ja muuttuvia, yksittäiset tapah-

tumat yritysten välillä tapahtuvat luotujen suhteiden puitteissa. Joitakin uusia liiketoi-

mintasuhteita luodaan ja vanhoja suhteita puretaan, esimerkiksi johtuen kilpailullisista 

tekijöistä, mutta suurin osa vaihdannasta tapahtuu vanhoissa suhteissa. Aiemmin 

luodut suhteet muuttuvat koko ajan toimintojen kautta yhteyksissä ja vaihdantatapauk-

sissa, joita suhteessa tehdään. Pyrkimyksenä on ylläpitää, kehittää, muuttaa ja joskus 

sekoittaa suhdetta. Suhteiden yhtenä aspektina ovat siteet, jotka erotellaan teknisiin-, 

suunnittelu-, tiedollisiin-, sosiaalisiin-, taloudellisiin- ja lainomaiin siteisiin. Näitä 

suhteita voidaan esimerkiksi ilmentää tuote- ja prosessi hienosäätämisellä, logistisilla 

rinnastuksilla sekä tietämyksellä vastapuolesta että pitkän aikavälin sopimuksilla. 

(Hood & Vahlne 1988: 291 - 292.) Yhteisymmärrys ja luottamus luovat viitekehystä 

tulevaisuuden toiminnalle muiden verkostossa toimijoiden kanssa. (Anderson 1998).  

2.2.2 Suhteiden kehittyminen ja asemointi  

Teollisuudenjärjestelemä koostuu yrityksistä jotka liittyvät tuotantoon, jakeluun sekä 

tuotteiden ja palveluiden käyttämiseen. Järjestelmää kutsutaan suhteiden verkostoksi 

yritysten välillä. Verkostossa ilmenee työtehtävien jaottelua, tarkoittaen että yritykset 

ovat toisistaan riippuvaisia ja niiden toimintoja pitää tasapainottaa. Tasapainottaminen 

ei tapahdu keskeisen suunnitelman avulla tai organisaation hierarkian kautta, eikä 

hintamekanismin voimalla. Se tapahtuu verkostossa toimivien yritysten välisen vuoro-

vaikutusten kautta, missä hinta on vain yksi monesta vaikuttavasta tekijästä. Yritykset 

pystyvät vapaasti valitsemaan vastapuolensa ja siten markkinavoimat ovat mukana toi-

minnassa. (Hood & Vahlne 1988: 291.) Luodakseen aktiivisesti suhdeverkostoaan 

yritys etsii ja valitsee kumppaneita liittymään resursseihin saadakseen kilpailuetua. 

Tällä tavalla luoduilla suhteilla yleensä on virallisia luonteenpiirteitä ja ne ottavat 

strategisen liiketoimintaverkoston muodon. (Fonfara 2011.) 
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Tutkimusten mukaan yhteistoiminnallisten suhteiden kehittäminen asiakkaiden, toimi-

joiden ja muiden liiketoimintojen välillä on kriittistä. (Hadley & Wilson 2003). Pääs-

täkseen käsiksi ulkoisiin resursseihin ja mahdollistaakseen tuotteiden myymisen, tulee 

yrityksien luoda vaihtosuhteita muiden yritysten kanssa. Niiden luominen ja kehittä-

minen vievät aikaa sekä yritystä. Tarve säätää yritysten toimintoja liittyen toimitusten 

määriin, laatuihin ja palveluihin sekä ajoituksiin vaatii täsmällistä koordinointia 

yhteisen suunnittelun kautta tai toisen osapuolen käyttämän vallan suhteen. Yrityksellä 

on verkostossa suhde asiakkaisiin, tavaranjakelijoihin, tavarantoimittajiin sekä joskus 

jopa kilpailijoihin, kuten myös epäsuoria suhteita, tavarantoimittajien toimittajiin, 

asiakkaiden asiakkaisiin, kilpailijoihin ja niin edelleen. (Hood & Vahlne 1988: 291.) 

Kumulatiivisen luonteen takia markkina-asema on tärkeä konsepti. Yrityksellä on aina 

verkostossa jokin tietty asema, joka kuvastaa sen suhteita muihin yrityksiin. Verkos-

tossa aiemmat toiminnot luovat pohjan kehitysmahdollisuuksille ja rajoitteille. (Hood 

& Vahlne 1988: 293.) VM:n mukainen lähestyminen rakentuu olettamukselle tärkeistä 

vakaista suhteista keskijohdon välillä. Kuitenkin yritysostot, fuusioitumiset ja sulke-

miset on laitettu alulle korkeimman johdon toimesta, mitkä vaikuttavat yrityksen stra-

tegiaan, rakenteeseen sekä suhteisiin muihin toimijoihin. (Anderson 1998). Verkoston 

muilla yrityksillä on asemat, joihin ne omaavat tulevaisuuden tavoitteita. Halutut muu-

tokset tai aseman puolustukset kuvaavat tärkeitä osia yrityksen strategiasta. Yrityksen 

strategiat ovat toisiaan täydentäviä, kilpailullisia tai molempia. Verkostorakenteen 

tärkeät ulottuvuudet ovat sidoksissa verkostossa jo toimiviin organisaatioihin. 

Verkosto muotoutuu laajuudeltaan siten, missä asemassa yritykset ovat toisistaan 

riippuvaisia. Tiukasti muotoillussa verkostossa toisista riippuvuus ja siteet ovat 

vahvoja sekä yritysten asemointi verkostossa on määritelty hyvin. Löyhästi 

muotoillussa verkostossa siteet ovat heikkoja ja yritysten asemointi ei ole määrittynyt. 

(Hood & Vahlne 1988: 293 - 294.) Kansainvälistyminen luo joitain suhteita, jotka ovat 

tahattomia ja verkostojen yhteydet kehittyvät tavoin joita ei pystytä aina ennakoimaan. 

(Welch & Welch 1996). 
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2.2.3 Yrityksen kansainvälistymisen tilanteet  

 

Kuvio 10. Kansainvälistymisen tilanteet (Hollensen 2007: 73). 

Tuotantoverkosto sisältää suhteita niiden yritysten välillä, joiden aktiviteetit yhdessä 

tuottavat toimintoja alueellaan. Yrityksen kansainvälistymisen taso näyttää yrityksen 

asemien laajuuden eri kansallisissa verkostoissa ja kuinka vahvoja sekä integroituneita 

nuo asemat ovat. VM:lla on vaikutusta markkinoiden kansainvälistymisen tarkoituk-

selle. Tuotantoverkosto voi olla enemmän tai vähemmän kansainvälistynyt. Sen kor-

keatasoinen kansainvälisyys tarkoittaa siinä olevan useita vahvoja suhteita eri kansal-

listen osien välillä globaalissa tuotantoverkostossa. Matalantason kansainvälisyys 

tarkoittaa vain muutamaa suhdetta kansallisella tasolla. Kansainvälisyyden tasoista 

määritellään neljä lähtötilannetta kuvion 10 mukaisesti, yrityksen matala tai korkea 

kansainvälisyyden aste, sekä markkinoiden matala tai korkea kansainvälisyyden aste. 

Lähtötasoja ovat, aikainen aloittaja, myöhäinen aloittaja, yksinäinen kansainvälinen ja 

kansainvälinen muiden joukossa. (Hollensen 2007: 72.) 

Ensimmäinen lähtötaso on aikainen aloittaja jäljempänä AA, jossa yrityksellä on 

muutama, ei niin tärkeä suhde yrityksiin ulkomaille, kuten ei myöskään kellään muulla 

yrityksen tuotantoverkoston jäsenellä. Myöskään yrityksen kilpailijat, toimittajat tai 

muut yritykset koti- tai ulkomaan markkinoilla eivät omaa kansainvälisiä suhteita. 

Yritys ei omaa runsaasti tietoa ulkomaan markkinoista ja se ei pysty luottamaan koti-

maan markkinoiden suhteisiin tietolähteenä ulkomaan markkinoista. Matalan tason 

kansainvälisyyden omaavalla verkostolla on rajalliset tiedon resurssit käytettävissä ja 

siitä johtuen tieto markkinoista on rajallista AA:lle. (Hood & Vahlne 298.) Mitä 

vähemmän kokemusta yrityksellä on kansainvälisestä liiketoiminnasta, sitä vähemmän 

tietoa sillä on organisoida kansainvälisiä operaatioita. (Hadley & Wilson 2003). 

Kansainvälistyminen vaatii resursseja tiedon kehittämisen sekä kvantitatiivisia että 
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kvalitatiivisia hienosäätöjä ulkomaan osapuolien kanssa. AA aloittaa kansainvälisty-

misen agenttien kautta naapurimaihin. (Hollensen 2007: 72). Syy miksi se käyttää 

agenttia ennemmin kuin tytäryhtiötä on, että sen tarvitsee kehittää tietoa erittäin vähän. 

Siten yritys minimoi säätämisen tarpeen hyödyntäen jo markkinoilla olevan yrityksen 

markkina-asemaa, käyttäen agentin luomia verkostoja. Riskitasojen alentuessa ja 

myyntien noustessa AA investoi lisää markkinoille. (Hood & Vahlne 1988: 298 - 300.)  

AA:n toimintojen puute sisältäen ulkomaiset, suorat tai epäsuorat tekijät, kertovat tie-

don hankkimisesta. (Hadley & Wilson 2003). Vaihtoehtoinen strategia on aloittaa kan-

sainvälistyminen yrityskaupan tai uutta toimintaa luovalla investoinnilla. Näin tekevät 

yritykset, jotka ovat kotimaan markkinoilla kasvaneet suuriksi ja kokeneiksi ennen 

kansainvälistymistä. Aloite aikaisesta kansainvälistymisestä otetaan usein vastapuole-

lta, joita ovat jakelijat tai käyttäjät ulkomaan markkinoilla. Ympäristön kansainvälisty-

misen puutteessa laajentuminen ulkomaan markkinalle määritellään yleisesti tarpeena 

tiedon kehittämiselle sekä tarpeelle luoda tai käyttää jo olemassa olevaa markkinaetua. 

Mikäli markkinat ovat tavoiltaan lähellä kotimaisia, on suuri mahdollisuus että ne ovat 

seuraavana vuorossa kansainvälistymisen kohteena. Kun yritys kansainvälistyy, sen 

tila muuttuu AA:sta yksinäiseksi kansainväliseksi. (Hood & Vahlne 1988: 299 - 300.)  

Yksinäiseksi kansainvälinen jäljempänä YkKa, on tila missä yritys omaa kokemusta 

suhteista ulkomaan markkinoilla ja markkinoiden kanssa. Se on hankkinut tietoa ja 

tapoja käsitellä ympäristöjä, jotka eroavat kulttuurillisesti sekä institutionaalisesti, 

joten epäonnistumiset ovat siten epätodennäköisempiä. Tiedollinen tilanne on suotui-

sampi perustettaessa yritystä uuteen kansalliseen verkostoon. (Hollensen 2007: 72.) 

YkKa oleskelee kansainvälisesti kokemattomassa verkostossa, sen korkeampi taso 

sitoutumisessa kansainvälisiin prosesseihin heijastettuna suhteessa korkeaan tasoon 

kansainvälisyydessä kertoo siitä, että sen tulisi saavuttaa korkeampi tietotaso 

verrattuna AA:an tai Myöhäiseen aloittajaan. Vaikkakin myöhäinen aloittaja voi 

hyötyä sen verkostossa olevilta kokeneemmilta yrityksiltä tiedon kannalta, ei se 

kuitenkaan ole yhtä suuri hyöty kuin YkKa:n kokemus joka on ensi käden tietoa. 

(Hadley & Wilson 2003.) Yritykset kohtaavat kansainvälistymisensä alkuvaiheessa 

erityisiä tietoon liittyviä ongelmia, koska niillä on vain rajallinen määrä kokemusta 

kansainvälisistä operaatioista. (Welch & Welch 1996). 
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Kansainvälistyvän yrityksen voidaan olettaa kohtaavan vähemmän vaikeuksia, verrat-

tuna toisiin tiiviiseen verkostoon tulijoihin tarkasteltaessa kansallisen verkoston ra-

kentumista. Myöhemmät laajentumiset eivät ole sitoutuneita samankaltaisuuksiin 

markkinoissa, kuten AA:n tilanteessa. Kokemus ja resurssit tarjoavat yritykselle reper-

tuaarin joka mahdollistaa tekemään raskaita markkinainvestointeja, jotka ovat tarpeen 

tunkeuduttaessa tiukasti muotoiltuihin verkostoihin. Se voi myös käyttää asemiaan 

kontrolloidakseen kilpailijoiden kansainvälisiä liikkeitä tai antaa ärsykkeitä sellaisiin. 

(Hood & Vahlne 1988: 300 - 302.) Käytännöllistä kokemusperäinen tieto on vain sen 

tullessa yrityskohtaiseksi, ensi käden kokemus mahdollistaa yrityksen sekoittaa uusia 

kokemuksia vanhaan tietoon ja organisaation käytäntöihin. (Hadley & Wilson 2003).  

YkKa voi myös vallata sellaisia yrityksiä, jolla on jo asema verkostossa tai luoda suh-

teita niihin. Se voi myös antaa partnerille pääsyn muihin kansallisiin verkostoihin. 

Kansainvälisellä yrityksellä on suurempi mahdollisuus päästä osaksi vaihdantaa kuin 

toisilla yrityksillä. Aloitteet kansainvälistyä eivät tule muilta osapuolilta tuotantover-

kostosta, koska sen toimittajat, asiakkaat tai kilpailijat eivät ole kansainvälisiä. YkKa 

on kyvykäs kansainvälistämään tuotantoverkostoa ja verkoston sisällä olevia yrityksiä. 

Sen suhteet toimivat siltana toimittajille ja asiakkaille. Kilpailijoitaan ennen kansain-

välistyvät yritykset ovat edelläkävijöitä kansainvälistymisen prosesseissa ja saattavat 

päästä nauttimaan eduista. Hyväksikäyttääkseen etuja YkKa:n tulee koordinoida toi-

mintojaan eri kansallisissa verkostoissa. Kansainvälinen integraatio on tärkeä osa 

korkeasti kansainvälistyneen yrityksen kehitystä. (Hood & Vahlne 1988: 301 - 302.) 

Toisena etuna on yrityksen laaja repertuaari resurssien hienosäätöjä. YkKa:n on hel-

pompaa tehdä useita resurssipäätöksiä ulkomaan markkinoilla. Sillä on myös käytettä-

vissä asemastaan johtuen ulkoisten resurssien kombinaatioita. Korkeasti kansainväli-

nen verkosto on parempi kokemusperäisen tiedon lähde yritykselle, suhteessa matalan-

tason kansainvälisiä toimijoita sisältäviin verkostoihin.(Hadley & Wilson 2003.)  

Myöhäisen aloittajan jäljempänä MyAl, tilanteessa yrityksellä on kuten AA:lla matala 

taso kansainvälisyydessä, mutta se on asemoitunut korkeasti kansainvälistyneille 

markkinoille. Luonteenpiirteistä sille on matalan tason sitoutuminen toimintoineen 

kansainvälisille markkinoille, matalat kansainväliset kokemukset ja muutama suora 

kansainvälinen suhde. (Hadley & Wilson 2003). MyAl:n toimittajien, asiakkaiden ja 
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kilpailijoiden ollessa kansainvälisiä yrityksiä, on pelkästään kotimaassa toimivalla 

yrityksellä epäsuoria suhteita ulkomaan verkostoihin. Kotimaan suhteet voivat olla syy 

liittyä kansainväliseen verkostoon. Yritys saattaa tulla vedetyksi mukaan kotimaan 

markkinoilta asiakkaan tai toimittajan toimesta (Hollensen 2007: 73.) ja täydentävänä 

toimittajana isoissa projekteissa. Siten markkinainvestoinnit kotimaassa ovat voima-

varoja, joita voidaan hyödyntää siirryttäessä ulkomaille. Tällöin ei tarvitse siirtyä 

lähimarkkinoille vaan voidaan siirtyä kauemmillekin, koska lähimarkkinat voivat olla 

verkottuneet tiukasti kilpailijoiden takia. (Hood & Vahlne 1988: 302 - 303.) 

Korkeamman asteen kansainvälisessä tuotantoverkostossa esiintyy korkeaa tarvetta 

koordinoinnille. Mikä kertoo siitä, että myynnin tytäryhtiö tulee perustaa aiemmassa 

vaiheessa verrattuna AA:an. (Hood & Vahlne 1988: 302.) Yrityksen koolla on merki-

tystä siinä suhteessa, että pienen yrityksen kannattaa olla korkeasti erikoistunut ja so-

peutunut ongelmien ratkaisuun tietyssä osaa tuotantoverkostoa kansainvälistyessään. 

Tuotannon aloittaminen ulkomailla on kiinni suhteista, jotka ovat asiakkaille tärkeitä 

ja tässä suhteessa pk-yritykset ovat joustavia. (Hollensen 2007: 73.) Suurilla yrityksillä 

tilanne on toinen, ne eivät kokonsa puolesta ole enää erikoistuneita verrattuna pk-

yrityksiin. Niiden mahdollisuuksia kansainvälistyä on ostaa yritys tai perustaa yhteis-

yritys ulkomaan verkostoon. Kotimaassa suurelle yritykselle on todennäköisesti vai-

keaa löytää ulkomaan markkinoilta rakoa korkeasti kansainvälistyneestä verkostosta. 

Suuri yritys ei pysty mukautumaan verkostossa kuin olisi tarpeen, eikä reagoimaan 

pienen yrityksen lailla toisten yritysten aloitteisiin. (Hood & Vahlne 1988: 302 - 303.) 

MyAl:lle on suhteellista haittaa markkinatietämyksen puutteesta verrattuna kilpaili-

joihin. Se omaa edun kuitenkin AA:an tiedossa. Tieto verkoston muilta jäseniltä auttaa 

sitä päätöksenteossa. Etenkin pienille yrityksille, päätökset resurssien sitomisesta 

kansainvälistymiseen tehdään yleensä perustuen yhteiseen kokemukseen yrityksen lii-

ketoimintaverkostossa. Kommunikaatioverkostot ovat tärkeitä tiedon keräämisen läh-

teitä markkinoilta ja ne ovat usein vahvojen ihmisten välisiä verkostoja. Saatavilla ole-

van tiedon hyödyntäminen resurssina verkostossa on riippuvainen verkostojäsenien 

kokemuksesta. Korkean tason kansainvälinen verkosto saavuttaa paljon kokemuspe-

räistä tietoa, mikä vaikuttaa yrityksen kansainvälistymiseen. Se saavuttaa myös useita 

eri tietolähteitä, verrattuna matalamman tason verkostoihin. (Hadley & Wilson 2003.) 
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Asemoituminen tiukasti rakennettuun verkostoon on haastavaa koska enemmän tai 

vähemmän laillisesti, kilpailijat voivat tehdä uudesta tulijasta tuotottoman saalistavalla 

hinnoittelulla. Ulkomaan markkinoilla toimivilla yrityksillä on kokemusta ulkomaan 

toimittajista. AA:lla on helpompaa ansaita luottamusta verrattuna MyAl:an. Korkeasti 

kansainvälistyneessä maailmassa yritykset ovat enemmän erikoistuneita. MyAl:lla 

tulee olla korkea sopeutumiskyky asiakkaisiin tai kyky vaikuttaa asiakkaiden tarve-

määrittelyihin. (Hood & Vahlne 1988: 303 - 304.) MyAl vahvistaa kokemusperäistä 

tiedon tasoa olemalla osa korkean tason kansainvälistä verkostoa, huolimatta vain epä-

suorista kontakteista kansainvälisiin verkostoihin. Näiden suhteiden muokkaamisen 

kautta yritys saavuttaa arvokasta kokemusta koskien mahdollisuutta kehittää ja koor-

dinoida asemaa ulkomaan markkinoilla. Korkean tason kansainvälinen asema tarjoaa 

kokemattomalle MyAl:lle korkeampia kokemusperäisen tiedon tasoja. Se kansainvä-

listyy nopeampaa kuin AA. (Hadley & Wilson 2003.)  

Kansainvälinen muiden joukossa myöhemmin KvMj, tilanteessa yrityksen ympäristö 

on korkeasti kansainvälistynyt ja sillä on mahdollisuus käyttää asemaansa yhdessä 

verkostossa siltana toisiin verkostoihin, laajentumisen sekä tunkeutumisen suhteen. 

(Hollensen 2007: 73). Se nauttii korkean tason kansainvälisyysasteesta. Se on luonut 

sekä kehittänyt asemaansa ja resurssejaan ulkomaan markkinoilla. Eteenpäin kansain-

välistyminen tarkoittaa sille pieniä muutoksia laajentumisessa ja markkinoille 

tunkeutumisissa. KvMj on korkea kansainvälinen asema, antaen sille korkean tason 

kokemusperäistä tietoa verrattuna YkKa:seen. (Hadley & Wilson 2003.) Kansain-

välinen integraatio voi johtaa radikaaleihin muutoksiin kansainvälistymisessä. Kun se 

käyttää asemaansa hyödykseen, sillä tulee olla vahvoja sivuttaisia suhteita sisällään. 

Integraatio on tarpeellista vertikaalisesti ja sivusuuntaisesti laajentumisen tapahtuessa 

kansainvälisesti itsenäisessä verkostossa. Sitä ajavat muutokset ja esteet ovat tiukasti 

kiinni tässä keskinäisessä riippuvuudessa. Operaatiot toisella markkinalla voivat tehdä 

mahdolliseksi hyödyntää tuotantokapasiteettia myymällä toisilla markkinoilla. Joka 

voi johtaa tuotannon koordinointiin tuotteen erikoistamisen kautta ja kasvaneisiin 

yrityksen sisäiseen rajojen yli tapahtuvaan kaupankäyntiin. (Hollensen 2007: 73.)  

Ylituotanto liittyy laajempaan kansainväliseen verkostoon, vaatien yritykseltä vahvaa 

kansainvälistä integraatiota. Myynnin tytäryritysten perustaminen nopeutuu korkean 
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kansainvälisyyden myötä. Kansainvälisen tiedon ollessa korkeaa esiintyy tarve koordi-

noida toimintoja eri markkinoilla, asettaen vahvoja edellytyksiä organisaatiolta. Koor-

dinaation hyödyt hankinnassa, tuotannossa ja tuotekehityksessä ovat mahdollisia. 

Kansalliset erot ovat pieniä, innovaatiot levitetään nopeammin ja suorat liiketoiminta-

suhteet kolmansiin maihin tulevat tärkeiksi. Markkinainvestoinnit tiettyyn maahan 

ovat tärkeämpiä kuin suhteiden kautta saatavilla olevat ulkoiset resurssit, jotka ovat 

hajaantuneet enemmän kansainvälisesti. Työntyminen tehdään sellaisiin osiin kansain-

välistä verkostoa, joita kilpailijat pitävät päämarkkina-alueinaan, kilpailijoita taivutel-

laan tekemästä uhkaavia siirtoja toisille markkinoille. (Hood & Vahlne 1988: 304.) 

Ympäristön monimuotoisuus jossa KvMj operoi, voi olla avainvahvuus. Koska se tar-

joaa sille ylivoimaisen tietopohjan, joka muodostuu sen saamista taidoista ja suuresta 

keskinäisestä riippuvuudesta kansainvälisen verkoston kanssa. Yrityksen tulee kuiten-

kin olla valmis oppimaan, jotta se pystyy pitämään ja vahvistamaan verkostoasemansa. 

KvMj, osoittaa korkean tason ulkomaista institutionaalista-, kansainvälistä- ja 

ulkomaan toiminnan tietoa verrattuna muihin lähtötasoihin. (Hadley & Wilson 2003.) 

Verkostoituminen on kasvanut tärkeäksi, kun yritykset ovat kiinnostuneet kilpailun ja 

yhteistyön välisestä tasapainosta. Sekä kilpailu että yhteistyö ovat kasvaneet intensi-

teetissä lähivuosikymmenien aikana. Johtuen siitä, että kilpailun motiivit tiedetään 

hyvin teoriassa ja käytännössä, kun yhteistyöstä ei voida vielä sanoa samaa. Yritykset 

haluavat lisätä voimaansa ja tuloksia yhteistyöstä saatavan kilpailullisen edun kautta, 

tasaisen, epätasaisen, täsmällisen, epätäsmällisen, tietoisen tai epätietoisen yhteistoi-

minnan kautta. (Jaklic 1998.) 

2.3 Yhteisyritys 

Globalisaatio on ollut trendi 1990 - lukua ja yritykset, jotka tunsivat olonsa turvatuiksi 

valtiollisten rajojen sisällä, kohtaavat nyt koventuneen kansainvälisen kilpailun sekä 

markkinoiden mahdollisuudet. (Kirby & Kaiser 2003). Aiemmissa malleissa omaksut-

tiin ajatusta yritysten työntymisestä ulkomaan markkinoille hyödyntäen kotimaan 

tuotantoa. Kuitenkin, joskus yritys voi huomata tällaisen käyttäytymisen olevan mah-

dotonta tai epäsuotuisaa. (Hollensen 2007: 329.) Liiketoiminnan riskien kasvaessa ja 

kilpailun tiukentuessa yritykset omaksuvat yhteisyrityksiä jäljempänä YY, kiihtyvällä 
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tahdilla. Niitä on käytetty yrittäjävetoisissa yrityksissä laajentumiseen markkinoille, 

etenkin uusiin teollistuviin valtioihin. Ne edustavat muutosta kilpailullisessa käyttäy-

tymisessä ja voivat auttaa kotimaan yrityksiä siirtymään kansainväliseen ympäristöön 

tai löytää uuden tavan kilpailla. (Buckley & Ghauri 1999: 245.) Uudet yritykset tukeu-

tuvat yleensä YY:iin tarkoituksenaan kansainvälistyä. (Steier 2001). Niihin päädytään 

liityttäessä ulkomaan markkinoille jotka olisivat suljettuja johtuen puutteista tiedossa, 

pääomassa tai teknologiassa. (Panibratov & Abramkov 2012). 

2.3.1 Yleinen rakenne ja neuvotteluvoima 

YY:et ovat kahden tai useamman yrityksen kumppanuuksia, (Hollensen 2007: 339). 

jonka avulla yritykset luovat itsenäisen kokonaisuuden ”lapsen” suorittamaan tuottoi-

san taloudellisen toiminnon, YY:en omistaa sen vanhemmat. (Paakkunainen 1992: 

35). Jokainen partneri ottaa aktiivisen roolin päätöksenteossa, joskus jopa ”lapsen” 

operaatioissa. Sen johtaminen ei sisällä passiivisia rahoitusinvestointeja sellaisilta osa-

puolilta, jotka eivät ole mukana uuden kokonaisuuden strategisissa päätöksissä. Eivät-

kä ne sisällä yrityksen sisäisiä järjestelyitä. (Buckley & Ghauri 1999: 245.) Yleisesti 

jokainen mukana oleva antaa panoksia sekä jakaa riskejä. YY:et voivat olla minkä alan 

yrityksiä tahansa ja mukana olevat osapuolet voivat olla yksityisiä, yksityisten ryhmiä, 

yrityksiä tai yhtiöitä. YY määritellään yleensä laillisena organisaationa joka muodos-

tuu lyhyen aikavälin kumppanuudesta, jossa osapuolet osallistuvat vaihdantaan yhtei-

sen tuloksen vuoksi. (Panibratov & Abramkov 2012). 

YY:tä muodostettaessa, tulee jokaisen siihen liittyvän osapuolen antaa panos toimin-

nan varmistamiseksi joko pääomana, teknologiana, kokemuksena markkinoilta, hen-

kilökuntana tai fyysisenä voimavarana. Kuitenkin tärkeintä YY:lle on partnerien edes-

auttamana pääsy jakelukanavaverkostoihin. (Buckley & Ghauri 1999: 245). Mikäli 

partnereilla ei ole pääsyä markkinoille on YY:en selviytyminen vaikeaa, etenkin toimi-

aloilla missä kilpailijat ovat toimineet pitkään. (Buckley & Ghauri, 1999: 225). 

Kansainvälisissä YY:issä osapuolet ovat eri lähtömaista, vaikeuttaen järjestelyiden 

johtamista. On kuitenkin useita syitä perustaa YY, kuten: (Hollensen 2007: 339.) 
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1. Partnerin tarjoama täydentävä teknologia tai johtamistaidot voi johtaa uusiin 

mahdollisuuksiin olemassa olevalla sektorilla. 

2. Useiden yritysten mielestä isäntämaan partneri pystyy vauhdittamaan 

markkinoille työntymistä.  

3. Moni vähemmän kehittynyt maa, kuten Kiina, pyrkii rajoittamaan ulkomaista 

omistajuutta.  

4. Kansainväliset operaatiot tuotekehityksessä ja tuotannossa ovat kohtuuttoman 

kalliita, mutta ovat välttämättömiä jotta voidaan saavuttaa kilpailullista etua.  

Käytännössä yritykset ovat käyttäneet erilaisia YY:iä toteuttaakseen erilaisia strate-

gioita. Jokaisella YY:ellä on omia luonteenpiirteitä. Niitä voidaan analysoida mo-

nessa ulottuvuudessa. Tutkimuksissa niiden toiminnot voidaan määritellä olla olemaan 

myyntiä, valmistusta ja sisäisiä palveluita kuten, tuotekehitystä, ostamista, rahoitusta, 

kuljetusta sekä energian tuotantoa. (Paakkunainen 1992: 36.) Kilpailulliset voimat yh-

distyvät kahden tai useamman vanhempain yrityksen intressien kohdalla jotta YY on 

toteuttamiskelpoinen. Strategisten tarpeiden ja vanhempain yritysten resurssien yhdis-

telmä määrittelee YY:en aseman, joka voi muuttua ajan kanssa johtuen ärsykkeistä. 

Menestys (tai epäonnistuminen) ja taipumus resurssien sitomiseen YY:een määräytyy 

ärsykkeiden perusteella. (Buckley & Ghauri 1999: 246.) Viimeisten vuosien aikana on 

huomattu kasvua rajoja ylittävistä YY:istä, mutta melkein 80 prosenttia niistä lopulta 

päättyy siihen, että yksi partnereista myy sen. (Hollensen 2007: 345).  

 

Kuvio 11. Yhteisyrityksen toimintojen malli (mukaillen Buckley & Ghauri 1999: 248). 
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Kilpailulliset voimat ovat kuvion 11 mukaisesti seuraavia, ensimmäiseksi (1), van-

hempain yritys A sekä B haluavat tiettyjä hyötyjä YY:estä. Hyödyt ovat syy miksi A 

ja B ryhtyvät yhteistyöhön toisten yritysten kanssa. Toisekseen (2) A ja B tunnistavat 

YY:een sisältyvät kustannukset, jotkin yritykset kokevat kustannukset liian suuriksi 

hyväksyä. Tällöin neuvottelut vanhempain yritysten välillä ovat hedelmättömiä tai ne 

ottavat erilaisia muotoja. Yritykset toimivat yhteistyössä muodostaessaan YY:tä vain, 

jos jokaisen partnerin tarpeet ovat tarpeeksi suuria ja jos ne voivat lisätä täydentäviä 

resursseja, verrattuna toisten partnerien tarjoamaan. Yrityksen resurssit antavat sille 

neuvotteluvoiman perusteet ryhdyttäessä YY:een. (Buckley & Ghauri 1999: 246.)  

Kolmanneksi, (3) mikäli YY:estä voidaan neuvotella jokainen partneri tuo resursseja 

sekä kykyjä, jotka palvelevat panoksena YY:tä. Neljäntenä (4) mitä suurempi merkitys 

yrityksen tarjoamalla resurssilla on YY:een, sitä suurempi on yrityksen neuvottelu-

voima. Viidentenä (5) mitä suurempi tarve yrityksellä on yhteistyölle, sitä pienemmän 

neuvotteluvoiman se omaa. Kuudentena, (6) mahdollisuuksien kustannusten suuruus 

tai muu haitta jonka yritykset havaitsevat yhteistyössä, määrittelee esteiden korkeuden 

yhteistyölle yritysten välillä. Esteet tulee ylittää jotta YY muodostetaan. (Buckley & 

Ghauri 1999: 246.) Neuvotteluvoima on ratkaiseva tekijä kannattavuuden kannalta. 

Päätös YY:estä perustuu johdon kannattavuus odotuksiin. Resurssien saanti on usein 

ajava voima aloittaa YY:ten vaihtoehtojen kehittäminen. (Paakkunainen 1992: 33.) 

YY (7) on tulosta kahdenvälisestä neuvotteluvoimista vanhempiensa välillä. (Juan, 

Olmos & Ashkeboussi 2007). Sen muoto, panokset, tuotanto ja ohjaamismekanismit 

on määritelty neuvotellussa sopimuksessa (8). (Buckley & Ghauri 1999: 247.) Mikäli 

päädytään vanhempien väliseen eroon, tulee ymmärtää neuvotteluvoiman muutokset 

niiden välisissä suhteissa. (Hollensen 2007: 345). Sopimus määrittää YY:en toiminto-

jen piirin, tarkentaa tuotokset ja asiakkaat (9). YY:en tarkoitus on yleensä määritelty 

tuotosten kautta, neuvoteltu sopimus tarkentaa (10) YY:en tarvitsemat panokset, jotta 

se saavuttaa tavoitteensa. Vaaditut resurssit tulevat joko vanhemmilta tai ne saadaan 

ulkopuolelta. YY ei voi olla elinkelpoinen, mikäli sen vanhemmat eivät tarjoa vaadit-

tuja taloudellisia panoksia. Neuvoteltu sopimus tarkentaa (11) ohjaamismekanismit 

joita vanhemmat käyttävät varmistaakseen saavansa hyödyn niistä. Mekanismit 

tarjoavat (12) vakautta YY:elle. (Buckley & Ghauri 1999: 247 - 248.) 
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Sekä muoto että vakaus YY sopimusta on riippuvaista neuvotellun sopimuksen 

luonteesta, joka voi iskeytyä vanhempain yritysten väliin ja muutos ärsykkeen (13) 

vaikutus haluttuun YY:en sopimuksen houkuttelevuuteen. (Buckley & Ghauri 1999: 

248.) Suhdetta muodostettaessa tuotteen ja teknologian tarjoavalla osapuolella on 

yleensä eniten neuvotteluvoimaa. Mutta jolleivat tuotteet ja teknologiat ole yksityis-

omisteisia, siirtyy neuvotteluvoima jakelukanavia kontrolloivalle osapuolelle. 

(Hollensen 2007: 345.) Ympäristön muutokset pakottavat johdon turvautumaan 

YY:een parantaakseen tuotto-odotuksia. YY on tärkeässä roolissa hallita strategisia 

vaikeuksia. Viime vuosikymmenien aikana niitä on syntynyt ja epäonnistunut paljon. 

YY:ten päätöksentekoprosesseilla on suuri vaikutus niiden mahdollisuuksiin menes-

tyä. (Paakkunainen 1992: 7.)  

Ärsykkeet voivat pakottaa vanhemmat neuvottelemaan uudelleen sopimuksesta. Muu-

tosten ajoitus sopimuksessa on riippuvaista voimista, jotka motivoivat tiettyjä van-

hempia tekemään yhteistyötä tai muuttamaan yhteistyön ehtoja. YY:en uudelleen-

ohjaus ja perimmäinen taipumus ovat riippuvaisia (14) vanhempain yritysten strategi-

sesta tehtävästä. (15) Strategisesta tärkeydestä ja vaihtoehdoista, jonka vanhemmat 

omistavat saavuttaakseen samat hyödyt, joita YY on voinut tuottaa muilla keinoilla. 

Vaihtoehtojen hallitseminen antaa vanhemmille uuden neuvotteluvoiman lähteen, joka 

voi olla tarpeeksi vahvaa heille muuttaa sopimusta ja asettaa esteitä sille. (Buckley & 

Ghauri 1999: 246 - 248.) Yritykset ovat kohdanneet paineita kehittää strategioita, 

koska niiden ympäristössä tapahtuu arvaamattomia muutoksia ja useista panostavista 

tekijöistä on tullut vähäisiä. Ympäristön muutokset ovat tärkeitä yhteistoiminnan 

päätöksissä. (Paakkunainen 1992: 8.) Neuvottelut YY perustamisesta ovat vaikeita, 

koska ne ovat rakenteellisesti tuntemattomia. Neuvotteluissa luodaan periaatteet, 

säännöt, termit ja olosuhteet keskinäiselle riippuvuudelle. (Faure 2000.) 

Muodostettaessa YY:tä partnerien tulee löytää rehellinen tasapaino, joka tarkoittaa 

molempia osapuolia tyydyttävän ja oikeutetun hyödyn saamista vahingoittamatta 

toisia osapuolia. (Faure 2000). YY:et muodostetaan toimintaympäristössä jossa 

olosuhteet ja vanhempain yritykset voivat muuttua tai YY kehittyy ajan kanssa. 

Suoriutuminen vaikuttaa YY:en kiinnostavuuteen vanhempien näkökulmasta. Koko 

toimialaa koskeva rakenne saattaa kokea muutoksia tai niitä voi esiintyä esimerkiksi 
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teknologiassa, politiikassa tai kilpailullisissa olosuhteissa. Myös YY:en kyvyt hallita 

resursseja tai tyydyttää asiakkaitaan voivat heikentyä tai vahvistua, riippuen aiemmista 

suorituksista. Toinen osa YY:en suoritusta on määritelty sen strategian sopivuudessa 

palvella asiakkaita sekä sen tehokkuudesta toteuttaa valittua strategiaa. Koska strate-

gian tulee sisällyttää kolmen itsenäisen kokonaisuuden dynamiikkaa, voivat suhteet 

yhteen tai useampaan vanhempaan muuttua. (Buckley & Ghauri 1999: 248.) 

2.3.2 Strategisena valintana 

Yrittäjämäisen yrityksen suoriutuminen linkitetään yleensä suhteiden verkostoon, jon-

ka yritys on pystynyt rakentamaan. Strategisesta näkökulmasta tarkasteltuna YY:en 

menestys ei ole riippuvainen vain asemasta toimialan ympäristössä ja sisäisistä re-

surssikyvykkyyksistä, vaan myös yrityksen muodostamista alliansseista sekä suhteen 

luonteista toisten yritysten kanssa. (Steier 2001.) YY:et ovat strategisia päätöksiä, joi-

den päätarkoituksena on tasapainottaa nopeita ja arvaamattomia muutoksia yrityksen 

toimintaympäristössä. Lähestymistavan mukaan, strategian toimeenpanon vaihtoehdot 

muuttavat asemaa ja saavuttavat resursseja. Vaihtoehtoja ovat sisäinen kehittyminen, 

fuusioituminen, yrityskaupat tai yritysten välinen yhteistyö. YY:et mielletään pusku-

reina yrityksen ja sen ympäristön välillä. Niiden tehtävänä pidetään paineiden tasapai-

nottamista, kohdistuen sen partnereiden suorituksiin. (Paakkunainen 1992: 7 - 8.) Se 

voi olla askel yrityksen kansainvälistymistä, ennen kuin se päätyy omistamaan tytär-

yhtiöitä. (Ahokangas & Pihkala 2002: 45). YY on strategian toimeenpanon vaihtoehto, 

eli yritys käyttää niitä joko hyökkäävässä tai puolustavassa strategiassa jolloin tavoit-

teena on vaikuttaa tai mukautua ympäristöön niiden avulla. (Paakkunainen 1992: 36). 

Nousevilla markkinoilla, jossa lakijärjestelemä ei suojaa sopimuksia, johtavat henkilöt 

on ohjeistettu seuraamaan aktiivisesti ja tarkkailemaan liiketoimintasuhteitaan. 

(Wilkinson ym. 2009). Johdon vaikutteet tekijöihin tarjoavat pohjan luokittelulle. 

Yrityskeskeiset tekijät analysoivat sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä ympäristö-

tekijöiden tutkimus kertoo ulkoisista mahdollisuuksista että uhista. Analyysien kautta 

ymmärretään mitä kriittisiä resursseja YY:een yritykset tarvitsevat, mikä on sen panos 

YY:een ja ylimmän johdon motivaatio kehittää vaihtoehtoja sille. Yrityskeskeiset teki-

jät yhdistävät ylimmän johdon luonteenpiirteet, strategisen vision ja vaihtoehdot, re-
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surssit, motiivit sekä yrityksen taloudellisen tilan. Johdon piirteet sisältävät kyvyn saa-

vuttaa strategisimpia aiheita, suunnitella vaihtoehtoja ja sulauttaa yrityksen strate-

gioita, kokemusta, odotuksia, ikää, henkilökunnan historiaa sekä koulutusta. Johdon 

odotukset investointeihin painottavat YY:en strategista tarkoitusta. Suunnittelu toi-

minnot nähdään elintärkeinä menestykselle partnereiden parissa. Strategista tärkeyttä 

painotetaan kun YY:en liiketoiminta on tärkeää sen partnerille ja investointi on suuri, 

verrattuna vapaisiin resursseihin jota yrityksellä on. (Paakkunainen 1992: 24 - 26.)  

Taloudelliset edut, synergia, pääsy resursseihin ja kilpailun eliminoiminen ovat tär-

keimpiä etuja perustaa YY. Muita syitä voi olla, yrityksen saama kokemus maasta 

valmistautuen hankkimaan täyden omistuksen yrityksestä tai se voidaan valita strategi-

seksi keinoksi siirtyä markkinoille, pienemmän yrityksen tarvitessa rahoitusta tuoteke-

hitykseensä. (Panibratov & Abramkov 2012). Yritykset jotka tähtäävät siihen, että 

heidän tuotteet saadaan sopeutetuksi paikallisesti, jotka voivat säilyttää kaikkien verti-

kaalisten asteiden hallinnan alallaan dominoimalla yhtä askelta, tai joilla on poikkeuk-

sellinen tarve jakaa laajentumisen riskiä, ovat todennäköisemmin osallisena YY:tä 

paikallisen partnerin kanssa. (Porter 1986: 319.)  

2.3.3 Hyödyt ja haitat 

YY:et edustavat huomattavaa muutosta toimialan rakenteessa ja kilpailullisessa käy-

töksessä. Vanhemmat omaksuvat niitä, koska ne ovat tapoja sulauttaa muutoksia 

niiden strategisissa asennoissa tai puolustamassa sen hetkistä asemaa vahvempia 

yrityksiä vastaan. (Harrigan 1988). YY:ten edut ovat nopea ja joustava tapa toteuttaa 

matalan sitoutumistason strategiaa. Riskit ja kustannukset ovat jaettu, YY antaa pää-

syn resursseihin joita ei ole markkinoilla, eivät ole siirrettävissä tai sisäisesti saatavilla 

antaen synergia etuja. (Schillaci 1987: 60 - 61.) YY:t mahdollistavat jokaisen part-

nerin keskittää resurssejaan niille alueille jossa ne omaavat eniten suhteellista kilpai-

luetua, monipuolistuttaessa kiinnostaville vieraille markkinoille. (Buckely & Ghauri 

1999: 250.) YY myöntää yrityksille luvan luoda uusia vahvuuksia ja jakaa teknologiaa 

joihin niillä ei muuten olisi varaa. (Harrigan 1988). 
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YY:iä ei tulisi nähdä keinona piilottaa heikkouksia, ne tulisi nähdä keinona luoda 

vahvuuksia. Ne ovat tärkeitä rakenteellisia piirteitä nousevissa kansallisissa talouksis-

sa. Niistä on tullut myös vakaammissa talouksissa keinoja tulla toimeen epävarmuuk-

sien kanssa, johtuen globaalin kilpailun haasteiden kasvusta, projektien suuruuksista, 

riskisyyksistä ja teknologian hinnan kasvamisesta. Yrityksillä ei aina ole varaa niihin 

resursseihin ja kompetensseihin, jota ne tarvitsevat kilpailussa. (Buckely & Ghauri 

1999: 250.) Globalisaation myötä monelle uudelle yritykselle trendinä on kriittisten 

resurssien sijaitseminen ulkomailla. (Steier 2001). YY:et toimivat keskitason 

vaihtoehtona edustaen erityistä, joustavaa tarkoitusta tehostaa innovaatioita tai 

saavuttaa muita strategisia tavoitteita. YY:et tarjoavat yrityksille ikkunan lupaavaan 

uuteen teknologiaan ja pelastuksen yrityksille vanhemmilla markkinoilla. YY:et ovat 

tulleet välttämättömiksi poliittisten realiteettien, etäisyyksien ja yhteistuotanto 

vaatimuksien takia, jotta kansainvälistä kauppaa voidaan käydä. Yhteistä taloutta, 

tuotantoa, yleistä osto-osastoa ja muita näkökulmia käytetään vahdittaessa yrityksen 

avainmarkkinoille tunkeutumassa olevia kilpailijoita. (Buckely & Ghauri 1999: 250.) 

YY tarjoaa useita sisäisiä, kilpailullisia ja strategisia hyötyjä, kuten resursseja jolle ei 

ole yhtä tehokkaita tai saatavilla olevia vaihtoehtoja. Joitakin projekteja ei toteutettaisi 

ilman kustannuksien ja riskien hajauttamista. (Buckely & Ghauri 1999: 250.) YY:et 

tarjoavat hyötyjä, mitä ei saa muiden vaihtoehtojen kautta, toisaalta ne voivat aiheuttaa 

strategisia kustannuksia (Porter 1986: 326). kuten koordinointi ongelmia partnereiden 

välillä, kilpailullisen aseman kulumista ja epäsuotuisan neuvotteluaseman luomista. 

(Paakkunainen 1992: 38). YY on liiketoimintasopimus osapuolien välillä jotka tulevat 

osakkaiksi voittojen takia, mutta se tarkoittaa myös yhteistä alttiutta haitallisille seu-

raamuksille ja potentiaalisesti alttiudelle omistajan objektiiveja, etenkin strategisesta, 

taloudellisesta tai maineellisesta näkökulmasta. (Arnold 2015). 

Nopeiden muutosten takia kansainvälisessä kilpailussa jotkin yritykset eivät pystyisi 

pitämään asemaansa ilman YY:iä. Ajoituksella on merkitys kilpailullista strategiaa, 

koska yritykset jotka siirtyvät ensimmäisenä voivat saavuttaa paremmat partnerit. 

Mikäli toiminta on valikoivaa yritykset voivat saavuttaa kilpailullista etua, verrattuna 

myöhemmin tulevaan. YY:et voivat olla keino etuostoon toimittajilta integroidakseen 

kilpailijaksi tuloa ja ne voivat tylsyttää kilpailijan kyvyt kostaa yrityksen laajentaessa 
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toimintaansa. Sitouttamalla potentiaaliset kilpailijat YY:en avulla, yritykset voivat 

tehdä niistä liittolaisia. (Buckely & Ghauri 1999: 250.) Verkosto YY:iä tarkoittaa 

yrityksen liittoumia eri partnerien kanssa, jotta se saavuttaisi saman strategisen 

tarkoituksen. (Harrigan 1988). Uusilla markkinoilla tai toimiville yrityksille YY:et toi-

mivat vakuuksina kotimaan esteitä vastaan tai tapana monipuolistua. Markkinoilla tai 

toiminoissa mukana oleville yrityksille, ne ovat tapa hillitä potentiaalisia kilpailijoita 

tai saavuttaa teknologiaa. (Buckely & Ghauri 1999: 250 - 251, Porter 1986: 326.) 

Suunniteltu YY on seurausta neuvotteluprosessista. (Juan ym. 2007). Ne voivat kuiten-

kin päätyä umpikujaan, mikäli partnerit eivät ole luoneet kohtuullisia mekanismeja 

ratkaista päivittäisiä ongelmia. Mikäli ongelmia ei pystytä ratkaisemaan, kärsivät yri-

tykset menetetyistä mahdollisuuksista, kontrollista sijoitettuun pääomaan, teknisiin 

resursseihin ja alkuperäistietämykseen. Kansainväliset YY:et kohtaavat juridisia ja 

kulttuurista johtuvia ongelmia. (Paakkunainen 1992: 36.) Yritykset voivat olla huo-

nommassa tilanteessa kuin ennen YY:tä, jos syyt muodostaa YY olivat heikosti suun-

niteltuja tai partnereita ei valittu tarkoin tai käytetyt sopimukset ja järjestelmät johtaa 

yritystä olivat puutteellisia (Buckely & Ghauri 1999: 251). 

Yritysten strateginen tehtävä määrittelee tarpeen tehdä yhteistyötä keskenään. Liike-

toiminnan ollessa lähellä yrityksen teknologista ydintä, ne ovat vähemmän halukkaita 

liittymään YY:een, etenkin jos he eivät luota potentiaalisten partnerien motiiveihin. 

Teknologinen ydin on elintärkeää monen yrityksen strategialle ja liiketoiminnalle. 

Mikäli yritys ryhtyy YY:een, tulee sen saada hallintaansa suurin osa yritystä, ellei jopa 

kokonaan. Itsenäiset YY:et ovat tuottoisempia innovoimaan, kuin sellaiset jotka eivät 

saa operoida omin avuin. Vanhemmat ovat usein haluttomia myöntämään niille 

vapauden kehittyä elinkelpoisiksi kokonaisuuksiksi. (Buckely & Ghauri 1999: 251.) 

Aikaisessa vaiheessa neuvotteluita osapuolten tulee sopia kahdesta tärkeästä asiasta, 

panoksesta ja omistajuusprosentista YY:een. (Juan ym. 2007). Voiman tasapaino siitä 

sopineiden yritysten välillä ei aina ole symmetrinen, koska jotkin partnerit hyväksyvät 

pienemmän osa kontrollista saavuttaakseen muita tavoitteita. Huomioimalla toisten 

strategiset tarpeet ja resurssien vahvuudet voi ehdottaa kuinka paljon toimintavapautta 

kotimaan yrityksellä tulee olemaan muodostettaessa liiketoimintaa, joka pelaa kilpai-

levia yrityksiä keskenään vastakkain. (Buckely & Ghauri 1999: 252.)  
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Eriävät kiinnostukset partnerien välillä voivat vaikeuttaa strategian tavoittamista. Part-

nerit voivat olla eri mieltä parhaista tavoista hallita toimintoja globaalisti, koska mo-

lemmat haluavat olla suuremassa roolissa YY:tä. (Porter 1986: 326.) Menestyvä YY 

palvelee tarkoitustaan, häiritsemättä vanhempien strategista hyvinvointia. Avain me-

nestykselliseen YY:een on ajatusten kohtaaminen. Tehokkaat YY:et ovat riippuvaisia 

luottamuksesta, mutta ne ovat usein muotoutuneet kompromisseiksi kahden tai useam-

man yrityksen välille jotka haluaisivat omistaa sen itse. Avaimena muodostettaessa 

yhdessä YY:tä, on realistinen arviointi yrityksien vahvuuksista ja heikkouksista liit-

tyen YY:een. Sekä potentiaalisten partnereiden sitoutumista sen menestykseen ja 

heidän halukkuuteen luovuttaa resursseja YY:en käyttöön. Siten, että se tyydyttää 

muita partnereita. YY:et voivat olla väliaikaisia organisaatioita, joita yritykset omak-

suvat saavuttaakseen kilpailuedun nopeasti, mutta stabiileimmat YY:et ovat niitä 

missä ne pystyvät toimimaan taloudellisesti omillaan. (Buckley & Ghauri 1999: 249.)  

2.3.4 Käytännön kokonaisuutena  

Menestyvä YY tarvitsee toimiakseen oikeat valinnat partnereiksi. Yrityksen partnerin 

valitseminen etenee yleensä viidessä portaassa siten, että aluksi yritys luo haluamansa 

partnerin profiilin ja siirtyy etsimään siihen sopivia kandidaatteja. Kun yritys on löy-

tänyt mahdollisia partnereita se tarkastaa ja arvioi ne yksitellen. Parhaimpiin otetaan 

alustava kontakti ja kontaktien pohjalta valitaan partneri. (Hollensen 2007: 342.) Me-

nestyvä YY tarvitsee myös toimiakseen symmetriset vanhempien näkemykset. Koska 

useilla vanhemmilla on eroja strategisessa näkemyksessä ja strategioiden kehittyessä 

eri tahdissa jännitteet nousevat väistämättä, mutta niitä tulee hallita. On kohtuutonta 

olettaa YY:en pystyvän säilyttämään suhteet, jotka olivat olemassa aluksi. Vaihtamalla 

johtajia vanhempi voi muuttaa arvostustaan YY:een, niitä voidaan lopettaa tai ne voi-

daan muokata uuteen mahdollisuuteen yhteistyöhön. (Buckley & Ghauri 1999: 253.) 

Tietämys YY:ten poikkeavuuksista ja mitä niiltä odotetaan, on avaimena niiden epä-

onnistumisten välttämisessä. Olosuhteiden muuttuessa, vanhempien tulisi olla haluk-

kaita muokkaamaan YY:tä. (Killing 1982.)  
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Kuvio 12. Yhteisyrityksen partnereiden väliset suhteet (mukaillen Hollensen 2007: 344). 

Kuvion 12 mukaisesti, yritys A ja yritys B tutkivat omia intressejään olla osallisena 

YY:tä, yhtenä tärkeimmistä tekijöistä siinä on kuitenkin vanhempina toimivien yritys-

ten neuvotteluvoiman lähde. YY on luontaisesti hauras valittaessa partnereita joita tuo-

daan toisen kotimarkkinoille, sillä tämän päivän partnerit voivat olla huomisen kilpai-

lijoita. YY:iä muokataan kun partnerit ovat saaneet markkinatietoa alueesta. Kotimaan 

yritykselle on elintärkeää olla menettämättä kilpailuetuaan partnereilleen. YY:et ovat 

tärkeässä roolissa kansainvälisiä strategioita, koska tuotteiden elinkaari on lyhyt ja 

kustannusetujen hankkiminen on tärkeää. Muutoksilla on seurauksia ei-kansainväli-

sille yrityksille joille tarjotaan osaa YY:estä, sellaisten yritysten toimesta jotka 

hamuavat niiden vahvuuksia. Koska kilpailuetua ei haluta menettää, tullaan todennä-

köisesti kieltäytymään tarjouksesta. (Buckely & Ghauri 1999: 253.)  

YY:iä voidaan käyttää ennaltaehkäisevänä liikkeenä varmistettaessa pääsy tiettyihin 

jakelukanaviin, toimittajiin ja teknologiaan lupaavilla toimialoilla. Ne ovat myös tapa 

varmistaa, etteivät vaaralliset kilpailijat ja potentiaaliset alalle tulijat liittoudu. Yrityk-

sen tunnistaessa niiden haasteet sekä rajoitteet ja hallitessa puutteet on olemassa 

mahdollisuus, että YY on käytännöllinen osa kansainvälistä strategiaa. (Buckely & 

Ghauri 1999: 253 - 254.) Paikallinen yritys joka on 50 - 50 suhteessa YY:en kautta 

kansainväliseen yritykseen, nähdään toimivan vapaamatkustajana. (Hollensen 2007: 

308). Aiemmin YY:iä pidettiin signaaleina yritystason sitoutumisen vähäisyytenä pro-

jektiin. Yritykset ovat olleet laiskoja käyttämään YY:iä missä paikallishallinto ei ole 

niitä vaatinut markkinoille tulevalta yritykseltä. Ympäristössä jossa on vähäiset resurs-

sit, nopeita muutoksia teknologiassa ja massiivisia pääomavaatimuksia se voi olla pa-

ras tapa altavastaajalle saavuttaa paremmat asemat kansainvälisellä markkinalla. 
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(Buckely & Ghauri 1999: 253.) Uusille yrityksille ne edustavat organisaatiomuotoa, 

jota on vaikea järjestellä. Sen tärkeä rooli pienissä yrityksissä globaalissa taloudessa 

ja kohonnut trendi yrityksen sisäiseen yhteistyöhön edustaa tärkeintä muotoa harjoittaa 

sekä opiskella kansainvälistä yrittäjyyttä. (Steier 2001).  

Tutkimus monikansallisista yrityksistä sekä alliansseista on keskittynyt suuriin ja iäl-

tään vanhempiin yrityksiin, jättäen huomioimatta tärkeän ilmiön uusista yrityksistä. 

Pienet yritykset, jotka ovat kansainvälistyneet nopealla tahdilla. (Steier 2001.) Usein 

YY:et ovat parempi väline kuin yritysostot tai fuusioitumiset vähentää riskejä ja kus-

tannuksia. Yritys jolla on rajoitetut resurssit voi järjestää liiketoiminnan enemmän 

joustavasti, halvemmin kustannuksin ja vähemmillä riskeillä YY:en kautta. Resurssien 

ollessa tarpeellisia, mutta ei markkinoilla YY voi tarjota ainoan kustannustehokkaan 

tavan saavuttaa niitä. YY:iä käytetään enemmin kuin fuusioitumista vähentämään 

riskiä sekä kustannuksia etenkin siirryttäessä ulkomaille. Myös vetäytyminen menes-

tyksettömästä YY:estä on halvempaa ja häiriöttömämpää, kuin fuusioitumisessa. 

YY:issä on myös potentiaalia kasvustrategiana. Useat vähäiset resurssit kuten, 

jakelukanavat, teknologia ja rahavarat voidaan siirtää YY:en kautta. Se on joustava, 

halvempi ja matalariskisempi vaihtoehto kuin ostettu yritys. Ne voivat sisältää vai-

keuksia, kuten rajoittuneen informaation jakamisen jokaiselle partnerille, vanhempien 

väliset konfliktit vallasta yrityksen operaatioista ja luottamuksen puutetta partnerien 

välillä. (Paakkunainen 1992: 13 - 15.)  

2.4 Yhteenveto strategioista  

Päädyin tutkimuksessani käsittelemään näitä kansainvälistymisen teorioita koska nii-

den toimintamallit kohtaavat tämän päivän suomalaisien pk-yrityksien tarpeet. Syy 

miksi rajasin huomiota saaneet ”Born global”, eli syntynyt globaaliksi sekä ”FDI” 

Suorien investointien - strategiat teoriasta johtuu siitä, että pk-yritykset kohtaavat 

tutkijoiden mielestä huomattavia esteitä yrittäessään ryhtyä suoriin ulkomaan inves-

tointeihin ja siten epäonnistuvat varmemmin kuin isot yritykset. Epäonnistuminen 

johtuu rajoittuneista resursseista, erityisesti taloudellisien, johdollisien ja tiedon re-

surssien puutteesta tai asenteesta riskiä kohtaan. (Kirby & Kaiser 2003). Kävin tutkiel-

man yhteydessä läpi tilastoja ja teoksia jossa tutkittiin myös FDI-strategiaa, jonka fo-
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kuksessa olivat usein suuremmat yritykset. Kuten aiemmin todettiin, yrityskaupat ovat 

ensisijainen tapa liittyä markkinoille suhteessa arvoon ja paljon resursseja omaava 

yritys ostaa paikan verkostosta ulkomaan markkinoilta. (Andersson ym. 1997.)  

Toinen mielenkiintoa herättänyt teoria ”Born Global” rajautui pois siitä syystä, että 

myös niiltä pk-yrityksiltä jotka syntyvät globaaleiksi, usein kuitenkin puuttuu vaadit-

tuja resursseja kansainvälistyä ja perinteisesti ne vaikuttavat haluttomilta ryhtymään 

globaaleihin liiketoimiin. (Kirby & Kaiser 2003). Vaikka aihetta onkin tutkittu paljon 

viimeisten vuosien aikana, rajasin sen pois valitsemieni teorioiden paremman soveltu-

vuuden takia suomalaisille pk-yrityksille, ne ovat todistetusti oikein toteutettuna 

menestyviä strategioita siirtyä Kiinan markkinoille.   

2.4.1 Uppsala malli 

Uppsala malli on tämän päivän liiketoiminnassa yksi vähiten riskisyyttä sisältävistä 

malleista kansainvälistyä. Mallin mukaan yritykset pystyvät vaiheittaisesti aloittamaan 

kansainvälistymisen prosessinsa pitäen päätösvallan itsellään. Malli on yksi tunne-

tuimmista kansainvälistymisen teorioista ja sen päivittynyt versio on käytännöllinen 

myös pk-yrityksille. Teorian luoneet Johanson ja Vahlne päivittivät sitä vuoden 2009 

tutkimuksessa vastaamaan tämän päivän tarpeita, täydentämällä alkuperäisen tut-

kimuksen (1977) vajaavaisuuksia. Muutokset taloudessa, ympäristössä, teknologiassa 

sekä globaaleiksi levinneissä markkinoissa ovat vuosien saatossa vaikuttaneet yrityk-

sen rakenteisiin ja kansainvälistymiseen. UM:n keskiössä on liiketoimintaverkoston 

näkökulma, jonka tärkeimpiä elementtejä ovat yrityksen luomat suhteet ja niiden muo-

dostama suhdeverkosto. Kansainvälistymisen yhteydessä yritys tukeutuu sen tärkeisiin 

kumppaneihin, jotka voivat olla kansallisia tai ulkomaisia yrityksiä. (Johanson & 

Vahlne 2009, Casson & Godley 2007.) 

Kansainvälistyminen nähdään UM:n mukaan yrityksen suorittamien toimenpiteiden 

tuloksena, jotka vahvistavat sen verkostoasemia. Olemassa olevat liiketoimintasuhteet 

vaikuttavat mille markkinalle yritys tulee siirtymään. (Johanson & Vahlne 2003). Suh-

teet mahdollistavat tilaisuuksien tunnistamisen sekä hyväksikäyttämisen, koska 

kehitys tapahtuu suhteissa, joka on kytköksissä tilaisuuksien löytämiseen. (Johanson 
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& Vahlne 2006). Yritykset nostavat vaiheittaisesti resurssien sitomista ulkomaan 

markkinoille, kun tieto sekä ymmärrys kasvavat markkinoista jonne siirryttiin. 

(Menzies & Orr 2013). Yrityksen siirtyessä ulkomaan markkinoille, nojaten partnerei-

hinsa se osoittaa sitoutumista niiden väliseen suhteeseen, jonka kautta saattaa avautua 

lisää mahdollisuuksia laajentua muille markkinoille. Samalla yrityksen kansainvälinen 

kokemus kasvaa ja se pystyy laajentumaan itse sellaisille markkinoille, joista on 

mahdollista löytää sekä hyväksikäyttää mahdollisuuksia. (Johanson & Vahlne 2009.)  

Keskeisimpiä tekijöitä UM:n teoriassa on tiedon kehittäminen operaatioista, joka 

jalostuu kokemuksen kautta opiksi ja mahdollisuuksiksi. (Johanson & Vahlne 2009, 

Menzies & Orr 2013). Yritysten tulisi keskittyä puuttuvien tietojen selvittämiseen, 

koska puutteilla on suora vaikutus kansainvälistymiseen, kuten laillisilla, kielellisillä 

tai vajailla tiedoilla lainalaisuuksista. (Eriksson ym. 1997). Toisena keskeisenä 

tekijänä mallissa pidetään luottamuksen ja sitoutumisen rakentamista suhteiden sisällä. 

Suhteiden ja verkostojen kehittämisessä luottamus on keskeistä, (Morgan & Hunt 

1994). se on korvannut markkinatiedon (Arenius 2005). mutta ei kuitenkaan ole 

pysyvää. (Thorelli 1986). Sitoutumisessa on kysymys jatkuvasta yrittämisestä. 

Sitoutumisen sekä luottamuksen ollessa oikeassa suhteessa saavutetaan hyötyä 

tehokkuudessa, tuottavuudessa ja vaikuttavuudessa. (Johanson & Vahlne 2009). 

Kolmas tekijä UM:ssa on tiedon ja sitoutumisen yhdistämisestä esiin nousevat 

mahdollisuudet. Koska markkina eivät ole koskaan täydellisessä tasapainossa, 

tilaisuudet esiintyvät siellä (Kirzner 1997). Henkilöiden, jotka etsivät mahdollisuuksia 

tulee keskittyä omaan tietoonsa ennemmin kuin muiden kertomaan. Strategisista 

piirteistä mahdollisuuksien havaitsemiseksi määriteltiin yrittäminen, joustavuus, tuuri 

ja hereillä oleminen. (Shane 2003.) Kumppanien kehittäessä tietoa yhdessä, sitoutuen 

suhteeseen sekä luottamuksen syventyessä, seuraa luottamuksellisesta tiedosta 

tilaisuuksia. (Agndal & Chetty 2007). 

Neljäs tekijä mallissa on verkostoituminen. Globaaliksi muuttunut liiketoiminta ei ai-

heuta enää psyykkisten välimatkojen muututtua pakollista siirtymää lähimarkkinoille 

keräämään tietoa. (Johanson & Vahlne 2009.) Rekrytointi kohdemaasta on helpottunut 

paljon, johtuen psyykkisten välimatkojen kaventumisesta. (Madsen & Servais 1997). 

Yrityksen liikkeenjohto saattaa jo omata tarvittavaa kokemusta kansainvälistymisestä 
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jolloin tiettyjen vaiheiden yli voidaan hypätä, mahdollistaen nopeamman kan-

sainvälistymisen UM:n perusteita käyttämällä. (Hedlund & Kverneland 1985). UM:n 

mukaan yritykset pystyvät ohittamaan tietyt rakennusvaiheet. Informaatioteknologian 

kehittyminen hinnan ja suoritustason suhteessa on helpottanut yritysten perehtymistä 

ulkomaan markkinoihin, mahdollistaen tiettyjen rakennusvaiheiden yli hyppäämisen. 

(Hollensen 2007: 67). Globaalit uudet yritykset, (International new venture) eli INV:t 

sekä syntyneet alueelliset yhtiöt ovat vanhoja tapauksia. Niitä perustavat henkilöt jotka 

omaavat vaadittavaa kokemusta sekä suhteita ulkomailta, (Reuber & Fischer 1997). 

sen vuoksi kansainvälistyminen tapahtuu vauhdikkaammin tänä päivänä. (Johanson & 

Vahlne 2009). 

2.4.2 Verkostomalli 

Asiakaskeskeisenä toimintamallina VM:n räätälöityjen ratkaisujen, kulujen ja ajan-

käytön minimoisen myötä se kohtaa nykyisen talouden tarpeet. (Alt & Fleisch 2000). 

IMP-ryhmän tutkijat huomasivat, etteivät yritykset toimi markkinoilla täysin itsenäi-

sinä kokonaisuuksina, vaan ne muodostavat suhteidensa kautta verkoston useiden 

kokonaisuuksien kanssa. (Håkansson 1988). Kansainvälistymisen prosessien yhtey-

dessä yrityksen käyttäytyminen ottaa vaikutteita markkinoilta ja toimialan erityispiir-

teistä. Verkosto on tärkeä tekijä yrityksen kehityksessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. 

Markkinoiden ja yrityksen tasolla on vaikutusta yrityksen kansainvälistymisen proses-

seihin sekä käyttäytymiseen. Verkosto kehittyy itsenäisesti kontaktien ja siteiden kaut-

ta. Toisen IMP-ryhmän näkökulman mukaan, verkoston sisällä on yksi itsenäinen 

kokonaisuus (yritys), joka luo sekä johtaa verkostostrategiaa. Yhteneväisyydet näkö-

kulmien välillä on siinä, että verkosto on itsenäisien toimijoiden muodostama. 

Muodollisena luonteenpiirteenä kansainvälistymisen yhteydessä on prosessi, joka on 

muodollisesti valmisteltu ja hyväksytty osaksi yrityksen strategiaa. Päätökset kansain-

välistymisestä pohjautuvat tutkimukseen ja analyyseihin. (Fonfara 2011.)  

VM eroaa markkinoista toimijoiden välisissä suhteissa, verkostossa toimijoiden linkit-

tyessä vaihtosuhteiden kautta toisiinsa. (Hollensen 2007: 70). Mallissa kansainvälisty-

minen kehittyy verkostojen laajentumisen, syventymisen ja integroitumisen kautta. 

(Ahokangas & Pihkala 2002: 74). Yksittäinen yritys on riippuvainen toisten yritysten 
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resursseista, joihin ne pääsevät käsiksi verkostoasemansa kautta. Yrityksen tulee pe-

rustaa sekä kehittää asemaansa sillä se vie aikaa ja on riippuvaista resurssien kasaan-

tumisesta. Verkostot voivat ulottua maan rajojen ulkopuolelle. Yritys voi hyödyntää 

kotimaan verkostossa olevia suhteita siltoina muihin maihin. Yleisesti oletetaan 

suorien sekä epäsuorien siltojen esiintyvän yrityksien että eri maiden verkostojen 

välillä, niiden ollessa tärkeitä ensimmäisten askeleiden yhteydessä ulkomaille ja 

siirryttäessä seuraaville markkinoille. Verkostoon liityttäessä kansainvälistyminen 

etenee nopeasti korkean teknologian toimialojen yritysten kohdalla, joilla on tapana 

liikkua suoraan kauemmille markkinoille. (Hollensen 2007: 70 - 72.) 

Keskeinen tekijä VM:ssa on suhteet, joiden avulla markkinat muotoutuvat verkostoksi. 

(Hood & Vahlne 1988: 287). Suhteiden muotoileminen ja johtaminen tunnetaan pa-

remmin liiketoiminnallisena verkostoitumisena. (Alt & Fleisch 2000). Tutkimusten 

mukaan vaihdanta tapahtuu vakavaraisissa suhteissa tärkeiden asiakkaiden kanssa, 

keskimääräisen keston ollessa noin kolmetoista vuotta ja niiden ollessa tärkeitä 

molemmille osapuolille. (Hood & Vahlne 1988: 288). Yrityksen on tärkeää nopeasti 

sekä tehokkaasti muodostaa suhteita useiden partnerien kanssa ja saavuttaa vaihdan-

taa. (Alt & Fleisch 2000). Tieto on tärkeää vaihdon osapuolten välillä ja suurin osa 

siitä saadaan vasta kun toimitus on tapahtunut. (Hood & Vahlne 1988: 289). Toimijoi-

den väliset suhteet ovat tärkeitä verkostojen ymmärtämiseksi. Suhteille luonteenpiir-

teistä on jatkuvuus, monimuotoisuus ja erityisyys. (Anderson 1998.)  

Yrityksellä on suora sekä erityinen riippuvuussuhde yrityksiin, joihin se on vaihtosuh-

teessa ja epäsuora niihin yrityksiin joihin sen suorilla partnereilla on suora vaihto-

suhde. (Hood & Vahlne 1988: 292). Verkostosuhteen kehittyminen ja päättäminen voi 

selittää monen yrityksen kansainvälistymisen kaavaa. (Hadley & Wilson 2003). Suh-

teiden takia yritykset toimivat monimutkaisessa systeemissä. Verkostot ovat sekä sta-

biileja että muuttuvia. Suhteita puretaan, luodaan ja ne kehittyvät ajan kanssa. Verkos-

tossa tapahtuvien toimintojen kautta yritys kehittää suhteita, jotka varmistavat pääsyn 

tärkeisiin resursseihin sekä yrityksen tuotteiden että palveluiden myymisen. (Hood & 

Vahlne 1988: 292 - 293.) Mikäli yritykset luottavat toisiinsa sekä kehittävät suhteita 

että kommunikointia muiden toimijoiden kanssa verkostossa, pystytään resurssit ja toi-

minnot järjestää mahdollisimman tehokkaasti. (Anderson 1998).  
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Ajan myötä yhteisymmärrys ja luottamus luovat viitekehystä tulevaisuuden toiminnal-

le verkoston toimijoiden kanssa. (Anderson 1998). Yksi keskeinen tekijä VM:a on suh-

teiden kehittyminen ja asemointi. Verkostossa ilmenee tehtävien jaottelua, eli yritykset 

ovat toisistaan riippuvaisia ja niiden toimintoja tulee tasapainottaa, verkostossa toimi-

vien yritysten välisen vuorovaikutuksen kautta. Yritykset pystyvät vapaasti valitse-

maan vastapuolensa. Suhteiden kehittämisen avulla säädetään pääsyä sen tarvitsemiin 

resursseihin. Kaikilla verkoston jäsenillä on asema ja siihen liittyviä tavoitteita. 

Verkosto muodostuu laajuudeltaan siinä suhteessa missä asemassa yritykset ovat 

toisistaan riippuvaisia. Tiukassa verkostossa riippuvuus on vahvaa, siteet ovat vahvoja 

ja yritysten asemointi verkostossa on hyvin määritelty. Löyhästi muotoillussa verkos-

tossa tilanne on päinvastainen. (Hood & Vahlne 1988: 291 - 294). Yritys etsii ja 

valitsee kumppaneita aktiivisesti saavuttaakseen kilpailuetua. (Fonfara 2011). 

Yrityksen kansainvälistymisen tilanteet ja lähtötasot ovat tärkeää VM:ssa. Mallilla on 

vaikutus markkinoiden kansainvälistymisen tarkoitukselle ja tuotantoverkosto voi olla 

enemmän tai vähemmän kansainvälistynyt. Kansainvälisyyden lähtötasoiksi määritel-

lään, aikainen aloittaja (AA), myöhäinen aloittaja (MyAl), yksinäinen kansainvälinen 

(YkKa) ja kansainvälinen muiden joukossa (KvMj). (Hollensen 2007: 70 - 72). 

Lähtötasojen erojen kautta yritys yhdistää tuotantoverkoston, sisältäen suhteet yrityk-

siin joiden toiminnot yhdessä tuottavat tietyn alueen toimintoja ja sen laajuuden jossa 

yrityksellä on asemia eri kansallisissa verkostoissa, sekä kuinka vahvoja että 

integroituneita nuo asemat ovat. Joiden kautta yrityksen kansainvälistymisen toimin-

not etenevät. (Hollensen 2007: 70 - 72). 

2.4.3 Yhteisyritys 

Liiketoiminnan riskien kasvaessa ja kilpailun tiukentuessa yritykset omaksuvat YY:iä. 

Yrittäjävetoiset yritykset ovat hyödyntäneet niitä laajentumiseen uusille markkinoille, 

etenkin teollistuviin valtioihin. YY:et ovat auttaneet yrityksiä siirtymään kansainväli-

seen ympäristöön tai löytämään uuden tavan kilpailla. (Buckley & Ghauri 1999: 245.) 

Niitä käyttävät uudet yritykset tarkoituksenaan kansainvälistyä. (Steier 2001). Niihin 

päädytään ulkomaan markkinoille liityttäessä johtuen puutteista tiedossa, pääomassa 

tai teknologiassa. (Panibratov & Abramkov 2012). Ne ovat kahden tai useamman 
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yrityksen kumppanuuksia, jonka avulla yritykset luovat itsenäisen kokonaisuuden 

omistuksen pohjautuessa ”vanhempiin” eli sen muodostaviin yrityksiin. (Hollensen 

2007: 339, Juan ym. 2007). Mukana olevat partnerit ottavat roolia päätöksissä ja 

antavat panoksensa YY:en toimintaan sekä jakavat riskejä. Ne voivat olla minkä alan 

yrityksiä tahansa, YY määritellään yleensä organisaatioina, jotka muodostuvat lyhyen 

aikavälin kumppanuudesta jossa osapuolet osallistuvat vaihdantaan yhteisen tuloksen 

vuoksi. (Buckley & Ghauri 1999: 245, Panibratov & Abramkov 2012).  

Panokset niihin ovat joko pääomaa, teknologiaa, kokemusta, henkilökuntaa tai fyysistä 

voimavaraa, tärkeimmän panoksen ollessa kuitenkin partnerien osalta edesauttaminen 

pääsyyn jakelukanavaverkostoihin. (Buckely & Ghauri 1999: 245). Syitä perustaa YY 

ovat partnerien tarjoama teknologia tai panokset, johtaen uusiin mahdollisuuksiin. 

Syynä voi olla myös isäntämaan partnerin kyky vauhdittaa markkinoille työntymistä, 

tai valtion rajoittama ulkomainen omistajuus, syynä voi olla myös kohonneet tuoteke-

hitykseen ja tuotantoon liittyvät kustannukset. (Hollensen 2007: 339.) Käytännössä 

yritykset hyödyntävät niitä toteuttaakseen eri strategioita. (Paakkunainen 1992: 36). 

Vanhempain yritysten intressien kohdalla kilpailulliset voimat yhdistyvät. Strategiset 

tarpeet ja yritysten resurssit määrittävät YY:en aseman, joka voi muuttua ajan kanssa. 

(Buckley & Ghauri 1999: 246). Kilpailulliset voimat antavat pohjan neuvotteluase-

masta liittyen YY:en omistajuuteen. Neuvotteluvoima on ratkaisevaa kannattavuuden 

kannalta ja YY:en perustamispäätös pohjautuu johdon kannattavuus odotuksiin. 

(Buckely & Ghauri 1999: 246, Paakkunainen 1992: 33.) 

Neuvottelut perustamisesta ovat vaikeita, niissä on tarkoituksena luoda periaatteet, 

säännöt, termit ja olosuhteet vanhempien keskinäiselle riippuvuudelle. (Faure 2000). 

YY:et ovat strategisia päätöksiä, joiden päätarkoituksena on tasapainottaa nopeita ja 

ennalta-arvaamattomia muutoksia yrityksen toimintaympäristössä. Ne mielletään pus-

kureina yrityksen ja sen toimintaympäristön välillä. (Paakkunainen 1992: 7). YY voi 

olla askel yrityksen kansainvälistymistä, ennen kuin se päätyy omistamaan tytär-

yhtiöitä. (Ahokangas & Pihkala 2002: 45). Ne ovat strategian toimeenpanon vaihto-

ehto, eli niitä käytetään joko hyökkäävässä tai puolustavassa strategiassa, jolla yritys 

vaikuttaa ympäristöönsä. (Paakkunainen 1992: 36).  
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YY:et ovat myös nopea ja joustava prosessi toteuttaa matalan sitoutumistason 

strategiaa, jossa riskit sekä kustannukset ovat jaettu. (Schillaci 1987: 60 - 61). Ne 

mahdollistavat partnerien keskittää resurssejaan alueille missä niillä on eniten suhteel-

lista kilpailuetua. (Buckley & Ghauri 1999: 250). Ne myöntävät luvan luoda uusia 

vahvuuksia ja jakaa teknologiaa. (Harrigan 1988). Globalisaation myötä trendinä on 

kriittisten resurssien sijaitseminen ulkomailla. (Steier 2001). Menestyvän YY:en tulee 

valita oikeat partnerit toimiakseen. (Hollensen 2007: 342), tarviten myös vanhemmilta 

symmetriset näkemykset. (Harrigan 1988). Olosuhteiden muuttuessa vanhempien 

tulisi olla valmiita muokkaamaan YY:tä. (Killing 1982). Usein YY:et ovat parempi 

instrumentti kuin yritysostot tai fuusioitumiset vähentämään riskiä ja kustannuksia. 

(Paakkunainen 1992: 13). 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

3.1 Tutkimusmenetelmän valinta  

Tämä tutkielma on toteutettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena joka suori-

tettiin kirjallisuuskatsauksena. Jolla tarkastellaan tutkimusta, joka on tehty aiemmin. 

Tutkimusten johtopäätökset yhdistetään ja tulos toimii lähtötasona uusiin tutkimuk-

siin. Tutkimuksessa on noudatettu tieteellisen työn periaatteita eli menetelmä ohjaa 

tutkimusta. (Haaparanta & Niiniluoto 1986: 11 - 12). Menetelmän avulla pyritään 

osoittamaan kuinka ja mistä näkökulmista aihetta on tutkittu aiemmin. Yleisesti kirjal-

lisuuskatsaus on tutkimustekniikka, jossa tutkitaan aiemmin tutkittua tutkimusta. Eli 

yhteen johdetaan eri tutkimuksien tuloksia. (Salminen 2011). Tutkielmassa käytetään 

myös historiallisen analyysin keinoja, jonka avulla menneisyyttä tutkitaan 

systemaattisesti sekä objektiivisesti yhdistelemällä erilaisia todistusaineistoja, kun 

tavoitteena on faktojen ja puolustettavissa olevien päätelmien todentaminen. 

Historiallisessa tutkimuksessa on kahdenlaatuista tietoainesta, jotka on jaettu 

primäärilähteeksi ja sekundäärilähteeksi. Primäärilähde on sellaista missä tutkija on 

suora havaintojen tekijä ja sekundäärilähde taas sellainen jossa tutkija esittää toisten 

tekemistä havainnoista. (Anttila 1996: 315). Tutkielmassa käytetään runsaasti 

sekundäärilähteitä, joiden kautta pystytään tutkimaan valittua aihetta laaja-alaisesti. 

Valmista aineistoa valitusta aiheesta on saatavilla paljon sekä käytännön kannalta 

tutkielmaan tarvittava aineisto sisältää tarkkoja tilastoja, historian kannalta useasta 

lähteestä todettavia tapahtumia, poliittisia päätöksiä, kirjallisuutta ja artikkeleita laaja-

alaisesti. Valmis aineisto sopi tutkimukseen paremmin kuin esimerkiksi kyselyin tai 

haastatteluin kerätty aineisto tutkielman laaja-alaisuuden takia. Myös uuden aineiston 

kerääminen olisi ollut taloudellisesti ja ajallisesti vaikeaa. Aineisto oli parhaiten 

saatavilla artikkeleista, tilastojen kautta, kirjallisuudesta, raporteista sekä luotettavista 

virtuaalisista lähteistä kuten taloudellisen yhteistyön ja kehityksenjärjestön (OECD) 

tilastoista sekä Yhdysvaltojen keskustiedustelujärjestön (CIA) maailmantietopankista. 

Yhdistettynä tieto on uutta ja sen keskeisistä kysymyksistä ei vielä tiedetä paljoa. 

Tällöin on hyvä tutkia kuinka toiset ovat toimineet ja mitä aiemmin on saatu 

selvitettyä. (Anttila 1996: 277 - 278.)  
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3.2 Aineiston kuvaus ja hankinta 

Tutkielmassa käytetty aineisto on merkittävää ja maailmanlaajuisesti tunnustettua 

usean tutkijan, valtion, järjestön sekä yrityksen toimesta autenttisesti todelliseksi 

tiedoksi. Tutkimuksia, artikkeleita ja kirjallisuutta toteuttamassa ovat toimineet maa-

ilmanlaajuisesti akateemisesti menestyneet henkilöt. Julkisen vallan tarjoamien raport-

tien myötä toimintojen läpinäkyvyys voidaan todeta pitäväksi. Myös valtioista saadut 

tiedot voidaan todeta hankitun niistä usein itsenäisistä lähteistä, joten tiedon vääristä-

miselle ei ole perusteita. Tutkielmassa käytetty aineisto on kerätty eri tietolähteistä 

erittäin laaja-alaisesti ja määräytyi tutkielman teon yhteydessä määrältään suureksi. 

Lopetin kappalekohtaisesti tiedon keräämisen siinä vaiheessa, kun löytämäni uusi tieto 

ei tuonut enää lisäarvoa tutkielmaan. Yhteensä tutkielmaan käytin 129:ää lähdettä. 

Artikkeleita, kirjallisuutta sekä tilastoja aihealueestani löytyi valtavasti ja päädyin 

rajaukseni mukaisesti käsittelemään ainestoa vuosien 1950 - 2016 väliltä. 

Aineiston tutkielmaan hankin useista tietolähteistä, kuten Oulun yliopiston kirjastosta, 

sähköisistä tietokannoista kuten Business Source Complete (EBSCO), Academic 

Search Premier, eBook Collection, Dawsonera, ebrary, eBook collection, Ellibs, 

Google Books ja World Factbook. Käytin esimerkiksi seuraavia hakusanoja lähteiden 

etsinnässä, internationalisation, internationalization, SME, strategy, China statisticts, 

Finland statistics, China challenge, kansainvälistyminen, kansainvälinen ja pk-yritys. 

Rajasin haut vuosien 1950 - 2016 välille. Artikkeleita ja kirjallisuutta liittyen useaan 

tutkielmani alueeseen löytyi useita tuhansia, joista kuitenkin oleellisia oli yleensä noin 

10 prosenttia kokonaishausta. Yhdistelin usein hakusanoja saadakseni tarkempia 

hakutuloksia sekä rajasin myös julkaisu päivämäärää lähemmäs vuotta 2016, näin sain 

karsittua pois päällekkäisyyttä vanhan ja uuden tutkimuksen toiston kautta. Pyrin 

tarkentamaan hakua niin pitkälle, että se antoi hakutulokseksi alle sata osumaa, mistä 

valitsin parhaimmat hakutulokset käytettäväksi tutkielmassani. Ainestoa keräsin sitä 

mukaan kuin siirryin kappaleiden laaja-alaisesta tutkimuksesta yhä tarkempaan tietoon 

tutkimuksen kohteena olevan alueen sisällä. Suoritin aineiston keräämistä lähes koko 

tutkielman ajan. Aineistosta poimin kokonaisvaltaisesti tietoa kunkin kappaleen 

kohdalla siihen parhaakseni katsomalla tavalla, joko tutkimalla kirjallisuutta, 

artikkeleita, tilastoja, raportteja tai muita valideja tietolähteitä.   
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3.3 Aineiston analyysi 

Aineiston tulkitsemisessa käytin hyödykseni sekä kvalitatiivisen sisällönanalyysin 

keinoja ja kirjallisuuskatsausta, johtuen keräämäni aineiston erilaisesta asiasisällöstä. 

Strategiat kävin läpi kvalitatiivisella sisältöanalyysillä, millä pyrin sisällöllisellä 

luokittelulla analysoimaan tutkimukseen kuuluvia strategioiden sisältöjä sekä 

rakenteita. Lisäsin kuvioita selkeyttämään sekä strategioiden että jäljempien kap-

paleiden pääkohtia ja antamaan lukijalle käsityksen niistä tärkeistä asioista jota 

kussakin kappaleessa pyrin esille tuomaan. Teorian keräämisen osalta on suoritettu 

kvalitatiivisen tutkimuksen havainnollista luokittelu periaatetta, jossa analyysin 

kohteina olevan ryhmittämisen suoritin kappalekohtaisesti määriteltyihin katego-

rioihin, Uppsala malli, Verkostomalli sekä Yhteisyritys.  

Kiina markkinana kappaleen jäsensin pääkohtaisesti siten, että lyhyen valtiokuvauksen 

jälkeen siirryin kronologisesti kertomaan Kiinan talouspoliittisesta kehityksestä 1950 

- luvulta näihin päiviin ja jäljempänä olevassa alaluvussa kronologisesti sen talouden 

kehittymisestä samalla aikajänteellä. Viimeisenä alakappaleena käsittelen Kiinan 

kohtaamia haasteita yleisellä tasolla. 

Viidennen kappaleen järjestelin siten, että johdannossa käsittelen suomalaisten 

yritysten yleistä kansainvälisyyttä tilastojen valossa, jonka jälkeen fokus siirtyy 

suomalaisten yritysten siirtymiseen kiinan markkinoille kronologisessa järjestyksessä. 

Viimeisenä kappaleena tuon lyhyesti esille neljä esimerkki pk-yritystä, jotka ovat 

siirtyneet Kiinan markkinoille viimeisen kymmenen vuoden aikana.  

Kuudennessa kappaleessa käyn läpi johtopäätöksien myötä vastaukset asettamiini 

tutkimuskysymyksiin, eli niitä strategisia toimintamalleja jolla suomalaiset yritykset 

ovat siirtyneet Kiinan markkinoille, julkisen hallinnon apukeinoja sinne siirtymiseen 

ja kuinka pk-yritykset voivat siirtyä sinne tämän päivän tiedon valossa.  

Lopusta löytyvät lähteet.  
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4 KIINA MARKKINANA 

Kiina on maa itä-Aasiassa, jonka kulttuuria pidetään vanhimpana olemassa olevana 

maailmassa. Se on tunnettu sitä hallinneista dynastioista kuten Qin-, Han- sekä Tang-

dynastiasta (Mark 2012, Kauhanen 1999: 33 - 35.) että maailmaa mullistaneista kek-

sinnöistä kuten paperi, ruuti ja kompassi. (Liyao 2011). Kiina on pinta-alaltaan, 

Venäjän, Kanadan ja Yhdysvaltojen jälkeen, maailman neljänneksi suurin maa, 9,6 

miljoonalla neliökilometrillä. (United Nations 2013, World Bank 2016, CIA 2016). 

Sillä on 22800 kilometriä maarajaa, 18000 kilometriä rannikkoa ja sen vesialueilla on 

yli 5000 saarta. (Kauhanen 1999: 11 - 12, World Bank 2016.) Kiinan on maailman 

väkirikkain maa asukasluvun ollessa arviolta 1,367- ja Intialla 1,251 miljardia kuvion 

13 mukaisesti. (CIA 2016). Intian on tosin ennustettu ohittavan Kiinan 2030 - luvulla, 

koska Kiinan väestönkasvullinen prosentti on vuoden 2014 tilastollisten tietojen 

mukaan puoli prosenttia ja Intialla 1.2 prosenttia. (World Bank 2016). 

 

Kuvio 13.  Suurimmat väestömäärät miljoonaa henkilöä (CIA 2016). 

Vuonna 1979 käyttöön otettu yhden lapsen politiikka on hillinnyt Kiinan väestön 

kasvuvauhtia huomattavasti. Vielä vuonna 1980, Kiinan vuosittainen väestönkasvu oli 

puolitoista prosenttia. Nuoria kannustetaan myöhäisempään avioitumiseen ja yksilap-

sisia perheitä tuetaan taloudellisten etujen avulla. Politiikka on onnistunut parhaiten 

suurissa kaupungeissa, joissa siitä pidetään tarkasti kiinni. Kiinan vähemmistökansal-

lisuuksia politiikka ei kuitenkaan koske. (Kauhanen 1999: 19.) Politiikalla on ollut 

vaikutusta väestön vanhenemiseen minkä vuoksi vuoteen 2015 mennessä, yli 65 - 

vuotiaiden osuus ennustetaan olevan melkein kymmenen prosenttia Kiinan väestöstä. 

(Kettunen, Lintunen, Lu & Kosonen 2008: 27). 
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Kiina on jaettu 33:een maakuntatasoiseen yksikköön, 23:een maakuntaan, viiteen itse-

hallinnolliseen alueeseen ja neljään (Peking, Shanghai, Tianjin, Chongqinq) keskus-

hallinnon alaisuudessa toimivaan kaupunkikuntaan sekä Hongkongin erityishallinto-

alueeseen. (Kauhanen 1999: 13.) Vuonna 2002, Kiinassa oli yli 660 kaupunkia. 

Asukasmäärältään mitattuna kaupungeissa asui, kymmenessä yli neljä miljoonaa, 

23:ssa kahdesta - neljään miljoonaa, 138:ssa miljoonasta - kahteen, 279:ssä 500000 - 

miljoonaan, 171:ssä 200000 - 500000 ja 39:ssä alle 200000 asukasta. (CIIC 2004). 

Pienempiä kaupunkeja Kiinasta löytyy vuoden 1997 tilastojen mukaan noin 19000. 

(Kauhanen 1999: 77).  Kiinan suurin kaupunki on Shanghai 23 miljoonalla asukkaalla. 

Kiinan pääkaupunkina toimiva Peking on toiseksi suurin, 19.6 miljoonalla asukkaalla. 

(World Population Review 2010). Kaupungistuminen tapahtui Kiinassa nopeasti kuvi-

on 14 mukaisesti, jossa verrataan vuoden 1978, 1998 ja 2014 kaupungissa asuvan väes-

tön määrää. (Kauhanen 1999: 13 - 14, World Bank 2016). Kiinan avatessa ovensa 

maailmantaloudelle 1970 - luvun lopussa, se mullisti maailman työmarkkinat nopeasti, 

muutosten siirtäessä kiinalaiset maaseuduilta kaupunkeihin. Siitä kasvoi noin kolmes-

sa vuosikymmenessä yksi maailman tärkeimmistä markkinavoimista. Ajatuksena oli 

talousuudistuksen kautta nopealla aikataululla kehittää Kiinaa. (Kauhanen 1999: 63).  

 

Kuvio 14. Kiinan kaupungistuminen (Kauhanen 1999: 14, World Bank 2016). 

4.1 Kiinan talouspoliittinen kehitys  

Ennen talousuudistuksia, palkkaluokat määriteltiin Kiinassa kahdeksanportaisen jär-

jestelmän mukaan. (Gittings 2005: 107). Kaupungeissa otettiin käyttöön 1950 - luvulla 

”rautainen riisikulho” - järjestelmä, joka takasi kaupungin väestölle sosiaaliturvan 

sekä elinikäisen työpaikan. (Kettunen ym. 2008: 14). Teoria alkoi muuttua 1970 - 
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luvulta lähtien, kun palkkojen määräytymisessä siirryttiin noudattamaan järjestelmää, 

jonka pohjana toimi tehdyn työajan lisäksi työn tuottavuuden mukainen lisäpalkkio. 

Ongelmaksi muodostuivat yritysten itsenäisyyden puute ja hintasäännöstely. Valtion 

maksaessa palkat työpaikoilla, valtaa pitäneet kaaderit nostivat lisäpalkkaa työn 

tuottavuudesta riippumatta. Kun 1980 - luvulla yritysten itsenäisyyttä lisättiin, ne 

alkoivat maksaa työntekijöiden palkat perustuen voittoihin maksaen samalla verot 

valtiolle. Uusia palkkaeroja ja niiden moraalista määräytymistä pyrittiin kaventamaan. 

(Gittings 2005: 105 - 107.)   

Vuosien jälkeen taantuneista palkoista patoutunut kysyntä, oli johtamassa inflaation 

nousuun. Kiinan osalta tilanne muuttui siten, että ajattelumallia tuli muuttaa ”pienet 

palkat, pienet kulutukset” mallista ”suuret palkat, suuri kulutus” ajatukseen. 1980 - 

luvun puolivälissä useat tehtaat maksoivat bonuksia, jotka vastasivat kolmasosaa vuo-

tuisista palkoista. Ongelmaa pahensi hinnoittelujärjestelmän vääristymä, eli tehtaat 

jotka valmistivat yliarvostettuja hyödykkeitä antaen suuria voittoja tuottojen pidättä-

misen kaavan kautta, joka kiihdytti työväen keskuudessa kateutta. Ylimääräisten palk-

kioiden tasapainoisen jakamisen tapa auttoi heikentämään systeemin taloudellista 

rationaalisuutta. Suuret palkat ja bonukset eivät johtaneet kuitenkaan tehokkuuden 

kasvuun, kolmessa vuosikymmenessä suunnitteluverkosto myllersi noin 90 prosenttia 

taloudesta. (Gittings 2005: 107 - 108.) 

Vuonna 1975 Kiinassa lanseerattu neljän modernisaation ohjelman tarkoitus oli nostaa 

Kiina suurvaltojen joukkoon vuoteen 2000 mennessä. Ohjelman mukaan modernisaa-

tiota tuli tapahtua maatalouden, teollisuuden, kansallisen puolustuksen sekä tieteen ja 

teknologian alueilla. Myös Kiinan poliittisessa kentässä tehtiin painotuksia. Uusi poli-

tiikka nosti esille kansalliset talousuudistukset sekä talouden avaamisen ulkomaail-

malle. Kiinan talouspolitiikkaa luonnehdittiin ”sosialistiseksi suunnitelmataloudeksi, 

jota markkinavoimat avustavat”. (Kettunen ym. 2008: 15 - 16.) Modernisaatio ei kui-

tenkaan lähtenyt ongelmitta käyntiin ja sen tavoitteita korjattiin vuosien 1979 - 1981 

välillä, jolloin Kiina keskittyi infrastruktuurin rakentamiseen sekä yksityisen kulutuk-

sen tukemiseen. Uudistukset tekivät 1980 - luvun alussa bonuksista riippuvaisia voitoi-

sta, kun yritysten tuli maksaa veroja valtiolle. (Gittings 2005: 106.) 
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Puhemies Mao Zedong johti Kiinaa ennen kuolemaansa vuonna 1976, hänen ajatuk-

sena oli pitää kiinni keskeisesti suunnitellusta tai komentavasta taloudesta. Suuri osa 

maan taloudellisesta tulemasta oli ohjailtu ja johdettu valtion toimesta joka asetti 

tuotantotavoitteet, kontrolloi hintoja sekä allokoi resursseja lähestulkoon koko talou-

delle. Kiinan hallitus päätti pian Maon kuoltua, erota Neuvostoliiton tyylisistä talous-

ajatuksista vaiheittain kehittämällä taloutta vapaan markkinan opein ja avaamalla 

kaupankäyntiä lännen kanssa, toivoen sen nostavan talouden kasvua sekä elintasoa. 

(Morrison 2015.) Ennen vuotta 1979 ei Kiinassa toiminut montaa ulkomaalaisomistei-

sta yritystä, eikä sillä ollut ulkopuolisia lainoja. Käyttäytyminen ulkomaista rahaa koh-

taan muuttui, kun Deng Xiaoping esitteli taloudellisen reformin ja avoimien ovien 

politiikan keskushallinnolle vuonna 1978. (Wei 1996, Morrison 2015.) 

Konservatiiviset uudistajat epäilivät kuitenkin, että Maon jälkeisen ajan strategiset 

muutokset, kuten ohjesäännöstön suunnittelu ja sentralisaatio tulisivat johtamaan Kii-

nan takaisin kapitalismiin. Enemmän kritiikkiä suunnitelma sai osakseen tavasta, jolla 

tavoitteita nostettiin mahtailevasti elintason kustannuksella. Kun tavoitteet oli asetettu 

kvantitatiivisesti tuotannon määrän mukaan, johti se raaka-aineiden varastointiin ja 

tuotannon huonoon laatuun. Koska valtio oli vastuussa tuotosta ja tappiosta, ei ollut 

olemassa halua innovointiin tai laadun nostamiseen. Valtavan yhteiskunnan monimuo-

toisuus osoitti, ettei mikään suunnittelumekanismi pystynyt laskemaan tarkasti tuhan-

sia tilastollisia operaatioita, joita tarvittiin kysynnän ja kulutuksen laskemiseen. Sosia-

listisessa taloudessa vain kulutustavarat ovat hyödykkeitä. Kyseiset hyödykkeet määri-

teltiin siten, ettei niitä saanut annostelu-kupongeilla ja niitä ohjasivat markkinat. Tuo-

tantovälineitä tarkasteltiin hyödykkeinä joita pystyttiin hinnoittelemaan, ostamaan ja 

myymään. Suunnitelmalla ei enää ollut erityistä sosialistista piirrettä. Markkinoiden 

menettäessä avustavan suhteen suunnitelmaan, kollektiiviset ja yksityiset yhtiöt omak-

suivat tasa-arvoisemman suhteen julkisen sektorin kanssa. (Gittings 2005: 109 - 110). 

Kiinan hallitus perusti vuonna 1980, Shenzhenin, Zhuhain, Shantouin ja Xiamenin 

erikoistalousalueen, tarkoituksenaan vetää puoleensa ulkomaan investointeja, tehostaa 

vientiä sekä korkean teknologian tuontia Kiinaan. (Morrison 2015, Kauhanen 1999: 

67.) Shenyangin ja Shanghain alueilla tehtiin alustavia kokeiluja osakekaupassa. Jotta 

teollinen itsehallinto valtiolta äärimmäisenä omistajuutena toimisi, toimintamallin pe-
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rusteet olivat sellaiset, että teollisuuden tuli kyetä nostamaan omien investointien ja 

panosten määrää. Pankkilainat ja tuottojen pidätys eivät enää riittäneet. Ensimmäisissä 

kokeiluissa pienten yritysten osakkeet ostettiin tulonjaon perusteella, ennemmin kuin 

riskisijoituksena. Shanghaissa ensimmäisenä vuotena yli 90 prosenttia osakkeenomis-

tajista oli yrityksien työntekijöitä, joille osingot tulivat ylimääräisenä salaisena bonuk-

sena. (Gittings 2005: 113.) 

Ensimmäinen prioriteetti seitsemännessä viisivuotissuunnitelmassa (1985 - 1989) oli 

pääministeri Zhao Ziyangin mukaan, tehdä sosialistisista tuottajista ja johtajista koko-

naan itsenäisiä, itsejohtavia sekä kokonaan vastuussa olevia omista tuotoista tai mene-

tyksistä. Reformia jatkettiin pienempiin tehtaisiin ja yrityksiin, jotka pystyttiin vuok-

raamaan niiden johtajille. (Gittings 2005: 112, Ziyang 1987.) Kiinaa lähdettiin kehit-

tämään lokakuussa 1987, maatalousvetoisesta moderniksi teollisuusmaaksi. Ziyang 

määritteli Kiinan yksityisen sektorin ensimmäistä kertaa selkeänä kokonaisuutena, jos-

sa määriteltiin palkkakustannukset ja joka oli hyödyllinen julkisen sektorin lisä. 

Yksityinen sektori haluttiin laajentaa nopeasti, mahdollistaen yrittäjyyden Kiinassa. 

(Ziyang 1987.) 

Yhtenä tärkeimmistä reformeista, johtaen Kiina-ilmiöön, pidetään tehtaiden johtami-

sen vapauttamista tehtaanjohtajien vastuulle. Puolue, valtio tai paikallinen hallinto ei 

enää puuttunut tehtaiden toimintaan. Johtaen siihen, että tehtaan johto ei hyväksikäyt-

täisi aiempaan tapaan järjestelmän heikkouksia. Järjestys vaati tehtaanjohtajilta sopeu-

tumista. Heidän tuli investoida osa voitoista, eikä jakaa sitä tulona. Harkitsematonta 

hinnan nostoa, kehnoa rakentamista, materiaaleissa pihistämistä ja luvattomia keinoja 

nostaa tuloja tuli välttää. Toimintamallina oli tapa, jossa yrittäjä kantoi riskin onnistu-

misesta ja yritysten vuokrasopimuksissa määriteltiin, että mikäli yrittäjä ei pystynyt 

vastaamaan vaadituista tuotoista tuli hänen maksaa erotus valtiolle. Yrittäjä-johtajat 

olivat avaimena pieniessä yrityksissä, jotka olivat tieteellisen tutkimuksen ja monikan-

sallisten yrityksien pioneereja. Vuosien 1985 - 1986 omistajuuden muutos lähestyi 

osakkeenomistajuuden ja osakemarkkinoiden murrosta. (Gittings 2005: 111 - 113.) 

Pitkäaikaisen ja ripeän kehityksen taustalla on ollut Kiinan avautuvien ovien talous-

politiikka alkaen 1970 - luvun lopulta sekä tätä myötäillyt ulkomaankaupan että kan-
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sainvälisien investointien kasvu sen rannikkoalueilla. (Kettunen ym. 2008: 1). Maan 

vanhanaikaisen teollisuuden ja talouden kehittämiseksi tarvittiin mittavia resursseja, 

joita Kiina lähti vetämään puoleensa maailman markkinoilta. Avoimien ovien politii-

kan Kiinassa ryhdyttiin huomioimaan ulkomaankaupan asioita ja yhtenäistämistä 

maailmantalouden kanssa. Ulkomaan sijoituksia koskevia rajoitteita ryhdyttiin purka-

maan asteittain ja perustamaan erityistalousalueita. (Kauhanen 1999: 66 - 67). Vuonna 

1986 Kiina jaettiin rannikkoalueeseen, Keski- ja Länsi-Kiinaan, etelärannikkoon 

kohdistuen taloudellisen kehityksen painopiste. Kiinan talouden avautumisen myötä 

sen talouspolitiikkaa alettiin kutsuta sosialistiseksi hyödykesuunnitelmataloudeksi. 

(Kettunen ym. 2008: 17.) 

Maatalouden yhteisöllisyyttä purettaessa 1980 - luvun alussa suurin osa kommuuneista 

oli lakkautettu. Tästä seurasi väestön vapautuminen hoitamaan vuokratiloja, josta seu-

rasi maaseudun väestön perustamia osuuskuntamuotoisia työpajoja ja tehtaita, toimin-

taa joka käynnisti Kiinan kevyen teollisuuden kasvun. Reformi antoi maaseudulla hal-

linnon koskien viljelysalueita, talonpoikien haltuun. (Gittings 2005: 110, Jakobson 

2005: 11 - 13.) Kuvion 15 mukaisesti, vuosien 1978 - 1998 välissä tapahtui kehitystä, 

jossa kollektiivisen sektorin työntekijöiden lukumäärä nousi yli 30 prosenttia ja johti 

myös kollektiivisten yritysten tuotantomäärän kasvuun.  Kuten ekonomistit ovat tutki-

muksissa todenneet, tuotannon hyötyjen kasvulla oli suuri vaikutus Kiinan nopeaan ta-

loudelliseen kehitykseen. Parannukset tuottavuuteen saatiin aikaiseksi uudelleenallo-

koimalla resursseja enemmän tuottavaan käyttöön, etenkin aiemmin keskushallinnon 

vahvasti kontrolloimilla maatalous-, kauppa, ja palvelu-sektoreilla. (Morrison 2015). 

 

Kuvio 15. Yrittäjyys ja tuotanto Kiinassa (mukaillen Banister 2011, Gittings 2005). 
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Tilapäinen laillinen järjestelmä antoi luvan luoda yksityisomisteisia yrityksiä vuonna 

1988, kunnes yrityslaki tuli voimaan vuonna 1994, jolloin yksityinen sektori pääsi kas-

vamaan nopeasti. (Lardy 2014: 102). Yksityisen sektorin yritysten määrä kasvoi nel-

jästä melkein viiteenkymmeneen prosenttiin, vastaten kuudesosaa koko liiketoimin-

nasta 1978 - 1998 vuosien välillä. Työntekijöiden määrä nousi kaupungeissa, kun työ-

kykyisiä ei enää sijoitettu maaseudulle työllistämistöihin. Maatalouden reformi paran-

si tuotantoa, vapauttaen työntekijöitä etsimään työpaikkaa paremmin tuottavilta sekto-

reilta. (Morrison 2015). Yksityinen sektori pystyi toimimaan julkisen sektorin rinnalla 

järjestäen valtion mallin mukaan sosiaaliturvan, parantaen työllisyystilannetta ja 

kilpailun myötä julkisen sektorin tarjoamien palveluiden laatua. (Gittings 2005: 110.)  

Markkinahinnoittelua käyttöönotettaessa, aiemmin pakollista suunnitelmataloutta 

vähennettäessä ja keskusjohtoista hallintoa hajautettaessa aluetasoille, seurasi valtion-

yhtiöille järjestelmän kannattavuusvastuun siirtäminen tehtaille sekä laitoksille. Toi-

mintojen seurauksena valtionlaitokset ryhtyivät vähentämään työvoimaa ja sosiaali-

etuuksia. Toimenpiteistä huolimatta, kannattaviksi hallitus sai uudistettua vain osan 

valtionyhtiöistä. (Kettunen ym. 2008: 17). Uudistusten myötä köyhyydestä nousi Kii-

nassa enemmän ihmisiä kuin koskaan. Prosentuaalisesti Kiinassa köyhyysrajan ala-

puolella eli 1981 - 2005 välisenä aikana kuvion 16 mukaisesti, vuonna 1984 81 

prosenttia, 1990 60,2 prosenttia ja vuonna 2005 15,9 prosenttia väestöstä. Köyhyysra-

jan alapuolella olevat tienasivat alle 1.25 dollaria Yhdysvaltain dollaria, jäljempänä 

USD, päivässä. (UN 2010.) 

 

Kuvio 16. Kiinan väestö köyhyysrajan alla (mukaillen UN 2010). 

Väkiluvullisesti muutos tarkoitti 200 - 300 miljoonan hengen tulojen nousua. Elintaso-
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lisissa vastarintaa. Uudistusmieleiset taas vaativat parempia kansalaisoikeuksia ja 
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kommunismin ylivallan purkamista. Demokraattinen liikehdintä sai huippunsa vuoden 

1989 keväällä. Kesäkuussa 1989 se tuhottiin väkivaltaisesti Pekingin Tiananmenin 

aukiolla sekä muualla Kiinassa. (Kettunen ym. 2008: 18). Aikakauden lopussa oival-

lettiin, että yksityinen sektori pystyi olla olemassa yhdessä julkisen sektorin kanssa, 

tarjoten tervettä kilpailua, pystyen samalla luomaan uusia työpaikkoja halvemmalla 

kuin valtio. 1980 - luvun puolessa välissä taloudellinen ajattelu oli johtanut pisteeseen, 

jossa omistajuus ja johtajuus pystyttiin erottamaan toisistaan. Keskuskomitea myönsi 

vuonna 1984, että ongelma oli aiemmin ollut koko kansan omistus, valtion instituuti-

oiden hallinolla. (Gittings 2005: 110.) 

4.2 Kiinan taloudellinen kehitys 

Kiina on arvioiden mukaan ollut ajanlaskumme ensimmäisistä vuosisadoista lähtien 

maailman suurin talous aina 1800 - luvun loppupuolelle saakka. Se oli bruttokansan-

tuotteeltaan jäljempänä BKT, Intian kanssa maailman johtava maa keisarivallan aika-

na. Asukasta kohden laskettuna Kiinan BKT oli koko Eurooppaa suurempaa alkaen 

Länsi-Rooman imperiumin viimeisistä vuosista 400 - luvulta aina 1600 - luvulle asti. 

(Kettunen ym. 2008: 42). Kuvion 17 mukaisesti, kiinalaisen asukkaan BKT on kasva-

nut vuositasolla huomattavasti. Tuottavuuden kasvun takia, se onkin maailman työ-

pankki. (Morrison 2015). Tuottavuuden kasvuun ovat vaikuttaneet edellisessä kappa-

leessa läpikäydyt talouspoliittiset muutokset. Uudistusten myötä Kiinan BKT kasvoi 

1970 - luvulta, 1980 alkuun mennessä yhteensä noin 70 prosenttia. Kiinan politiikasta 

johtuen 1980 - luvulta BKT lähti kovaan kasvuun. (Kettunen ym. 2008: 43.) 

 

Kuvio 17. Kiinan bruttokansantuote asukasta kohden vuositasolla (OECD 2016). 
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Noin kolmekymmentä vuotta sitten Kiina oli heikoiten toimeentulevien maiden jou-

kossa. (Kauhanen 1999: 145). Sen taloudellinen kehitys on viimeisten vuosikymmen-

ten aikana ollut todella vahvaa. Vähävaraisesta valtiosta kehittyi maailmantalouden 

kannalta merkittävä tekijä vauhdikkaasti. (Kauhanen 1999: 3.) Kiinasta on tullut 

”maailman tehdas” ja vuonna 2003 se nousi ulkomaisten investointien suurimmaksi 

kohdemaaksi ohi Yhdysvaltojen, suurimman osan investoinneista kohdistuessa 

tuotantoteollisuuteen. (Kettunen ym. 2008: 1.) Pelkästään vuosien 1983 - 1993 aikana 

Kiinaan sijoitettujen suorien ulkomaan investointien määrä kasvoi kymmenessä 

vuodessa 0.64 miljardista - 25.76 miljardiin dollariin (USD). (Wei 1996). 

Keväällä 1992 Kiinan talous sai valtavan sykäyksen, Deng Xiaopingin tehdessä 

matkan etelään julistaen henkilökohtaisen yrittäjyyden ja vaurastumisen olevan suota-

vaa kommunistisessa Kiinassa. Kommunistinen puolue kuitenkin jäi hallitsevaksi 

osapuoleksi ja sitä ei purettu tai tehty laajoja demokraattisia uudistuksia. Kiina jatkoi 

myös keskushallinnon vallan hajauttamista ja ulkomaisten investointien kannusta-

mista. Kun valtionyhtiöitä yksityistettiin, yksityinen sektori alkoi myös kohentua ja 

saavuttaa yhä tärkeämpää roolia Kiinan taloudessa. (Kauhanen ym. 2008: 30.) Yri-

tyksiä ryhdyttiin perustamaan myös eri valtionlaitosten vaikutusvallan alla, esimer-

kiksi armeijan, yliopistojen ja ministeriöiden piirissä. Tätä seurasi liike- ja virkamies-

ten raja hämärtymistä, joka loi tilaa korruptiolle. (Jakobson 2005: 23). 

 

Kuvio 18. Suurimmat bruttokansantuotteen tuottajat (CIA 2016). 

Kuvion 18 mukaisesti, Kiinan BKT:n vuotuinen tuotanto on maailman korkeinta 

suhteessa muihin valtioihin tai EU:in. (CIA 2016). Kiina on suuri globaali taloudelli-

nen voima ja se on myös maailman suurin talous ostovoimapariteetillakin mitattuna. 
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(Morrison 2015). Kuviossa 18 on huomioitu ostovoimapariteetin merkitys, tarkoittaen 

maidenvälisten hintavertailujen kautta laskettua valuuttojen välistä arvosuhdetta. Se 

on valuuttakurssi, millä laskettuna kahden eri maan hyödykekorin hinta on sama. Kun 

hinta muutetaan yhteiseksi valuutaksi. Sen avulla on tarkoitus mitata valitun kansan-

talouden rahan arvoa sen perusteella, kuinka paljon kyseenomaisella valuutalla pysty-

tään ostamaan palveluja sekä tavaroita. Näin saavutetaan täsmällisempi käsitys valitun 

kansantalouden tuotoksesta asukasta kohti. (Tilastokeskus 2016). 

Kiinan avauduttua ulkomaan kaupalle, investoinneille ja vapaan markkinoiden refor-

meille vuonna 1979, se on ollut maailman nopeimmin kasvavien talouksien joukossa. 

(Morrison 2015). Pitkään se oli maailman nopeimmin kasvava talous, talouskasvun 

jatkuessa liki kolmekymmentä vuotta, keskimääräisen kasvun ollessa viidentoista vuo-

den ajan noin kymmenen prosenttia. (Kettunen ym. 2008: i.) Sen nopealle kasvulle on 

ekonomistien mukaan kaksi päätekijää, suuret pääomasijoitukset ja nopea tuottavuu-

den kasvu. Jotka rahoitettiin valtavilla kotimaan säästöillä ja ulkomaan sijoituksilla. 

Taloudelliset uudistukset johtivat korkeampaan tehokkuuteen taloudessa, tehostaen 

tuotantoa ja korottaen resursseja muihin investointeihin. (Morrison 2015.) Kiinassa on 

yksi maailman korkeimmista säästämisasteista. Sen nouseminen talouden suurvallaksi 

perustuu kehitysmaille tuttuun kehityskulkuun, vientivoittoiseen talouskasvuun. 

Kiinalla on myös valtava määrä potentiaalista työvoimaa, joka on valmiina siirtymään 

matalalla palkkatasolla teollisuuden työntekijöiksi maaseudulta. (Jakobson 2005: 25.)  

Informaatioteknologia-kuplan puhjettua vuonna 2000 Kiinan saamat ulkomaan inves-

toinnit nousivat nopeasti, johtaen sen nousemiseen maailmantalouden kasvun vetu-

riksi, jolloin yhä useampi yritys käänsi katseet sen markkinoihin. Vuonna 2003 Hu 

Jintaosta tuli Kiinan uusi presidentti ja pääministerinä aloitti Wen Jiabao. Heidän 

hallintonsa on pyrkinyt toimillaan tasapainottamaan edellisen hallinnon heikentämää 

taloutta. Edellinen hallinto tuki talouskasvua liikaa, josta johtui talouden ylikuumentu-

mista. Ripeä talouskasvu muodosti syventyvää elintasokuilua kaupungin, maatalou-

den, rannikon sekä sisämaan väliin. Joka aiheutti enemmän ympäristöongelmia, 

pahentaen korruptiota ja lisäten työttömyyttä. Erilaisia uhkakuvia on jo toteutunut, 

kuten vuonna 2008 syöksynyt Shanghain pörssi. (Kettunen ym. 2008: 22). Sekä 

vuoden 2015 Kiinan pörssin romahdus (Economist 2015). Hu on kuitenkin saanut 
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korjattua Kiinan suuntaa ratifioimalla harmonisen yhteiskunnan sekä tieteellisen 

kehityksen käsitteen puolueen peruskirjaan. Ajatuksena on kestävän kehityksen, sosi-

aaliturvan parantaminen ja harmonisoida yhteiskuntaa. (Kettunen ym. 2008: 22). 

 

Kuvio 19. Kiinan bruttokansantuote vuositasolla (National Bureau of Statistics 2015). 

Kuvion 19 mukaisesti, vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen talouskriisi vaikutti 

myös Kiinan talouteen. Sen tuonti, vienti ja suorien ulkomaan investointien (FDI) 

määrä vähentyi vaikuttaen BKT:seen joka hidastui, sekä miljooniin kiinalaisiin työn-

tekijöihin, jotka menettivät raporttien mukaan työnsä. (Morrison 2015). Kuvion 19 

mukaan, Kiinan BKT:n prosentuaalinen kasvu on alle kymmenen prosenttia vuodessa. 

Syy sen hidastuvalle kasvulle tulee maailmantalouden kasvun hidastumisesta ja val-

tion politiikasta talouden ylikuumentumisen hillitsemiseksi. Kiina pyrki hallitsemaan 

talouskasvunsa noin kahdeksan prosentin vuositasolle keskuspankkinsa kautta, nos-

taen ohjauskorkojaan useasti. (Kettunen ym. 2008: 44.)  

 

Kuvio 20. Kiinan vuotuinen FDI (United Nations 2015). 

Ulkomaan investoinnit kiihdyttivät Kiinan talouskasvua sen avautumisesta lähtien. 

Aluksi ne toteutettiin kiinalaisen ja ulkomaisen yrityksen yhteisyrityksinä, joissa kii-
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nalaisella yrityksellä tuli olla 51 prosentin osuus perustettavan yrityksen osakkeista, 

mutta ajan kuluessa säännökset ovat lieventyneet. (Kauhanen 1999: 162.) Kuvion 20 

mukaisesti, suorien ulkomaan investointien taloudellinen määrä on nousevalle talou-

delle suuri. Esimerkiksi Kiinan tapauksessa noin 560 miljardin dollarin kokonaismää-

rästä se sai uudistuspolitiikansa ensimmäisen vuosikymmenen (1979 - 1989) aikana 

noin 20 miljardia, mutta jo seuraava vuosikymmen (1990 - 1999) toi sille 290 mil-

jardia ja viimeiset vuodet (2000 - 2004) 250 miljardia dollaria. (Jakobson 2005: 25.) 

 

 

Kuvio 21. Suurimmat työvoimat (CIA 2015). 

Mittavien talousuudistusten jälkeen Kiina nousi suurvallaksi usealla eri talouden mit-

tarilla laskettuna. Vauhdikas nousu suureksi talousvoimaksi määritellään analyytikoi-

den toimesta yhdeksi suurimmista taloudellisista menestystarinoista modernilla aika-

kaudella. (Morrison 2015). Kun Kiina sai maailman kauppajärjestön jäsenyyden vuon-

na 2001, se vahvisti potentiaalisten investoijien uskomusta sen kehittymiseen sekä toi-

mintaympäristön harmonisoitumiseen globaaleihin pelisääntöihin. (Kettunen ym. 

2008: 94.) Kiinalainen työvoima muodosti vuonna 2007, 29 prosenttia maailmanlaa-

juisesta työvoimasta. (Kettunen ym. 2008: 28). Tällä hetkellä kuvion 21 mukaisesti, 

sillä on eniten työntekijöitä 804 miljoonalla ja seuraavaksi suurimpana työntekijöiden 

aittana toimii Intia yli 502 miljoonalla työntekijällä. Niiden jälkeen seuraavat perässä 

EU, Yhdysvallat ja Indonesia. Kiinassa työntekijät ovat jakautuneet toimialoittain 

siten, että maataloudessa työskentelee 33.6, teollisuudessa 30,3 ja loput 36.1 prosenttia 

palveluammateissa. (CIA 2015). 
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4.3 Kiinan haasteita 

Kiinan teknologinen kehitys lähestyy suurinta osaa muista maista ja sen tuotannon 

sekä BKT:n kasvu voivat hidastua huomattavasti tulevina vuosina, ellei siitä tule uu-

den teknologian keskittymä innovaatioineen tai uusien taloudellisten reformien kokei-

lujen kohde. Useat kehittyvät maat Aasiassa sekä Etelä-Amerikassa kokivat nopean 

taloudellisen kehityksen nousun 1960 - ja 1970 - luvuilla hyödyntäen joitain samoja 

sääntöjä mitä Kiina käytti kehittäessään talouttaan, kuten viennin avustamista, sekä 

tiettyjen toimialojen mainostamista että suojelua. Jossain vaiheessa kehitystä jotkin 

näistä maista kokivat taloudellisen taantuman tai ainakin huomattavasti edellisistä 

vuosista poikkeavan talouden hidastumisen, ilmiön jota kutsutaan ”keskitulojen ansak-

si”. Valtiot pystyivät kehittymään keskiluokkaisiksi talouksiksi, mutta ne eivät pysty-

neet pitämään korkean tuotantotason hyötyjä, eivätkä muuntautumaan korkean tulo-

luokan talouksiksi. Kiina saattaa olla vastaavassa tilanteessa nyt. (Morrison 2015.) 

Säästämisaste on ollut Kiinassa aiempina vuosina jopa 40 prosenttia BKT:sta ja 

kotimaan rahoitusmarkkinat ovat poikkeuksellisen laajat. (Jakobson 2005: 49). Talou-

dellinen malli on tuottanut suurta sisäistä tasapainottomuutta jota leimaavat korkeat 

säästöt, kiinteät investoinnit ja suhteellisen matala yksityinen kulutus joka ei enää ole 

kestävää. Kotitaloudet eivät ole hyötyneet Kiinan talouskasvusta, niin kuin muut 

talouden sektorit. Yksityinen kulutus ja käytettävissä oleva tulo suhteessa BKT:seen 

johtuu kahdesta tekijästä, Kiinan pankkipolitiikasta sekä riittävien sosiaalisten 

turvaverkostojen puutteesta. Kiina on kieltänyt pääoman viennin pois maasta, jonka 

tuloksena on kotitalouksien säästöjen kasvaminen kotimaan pankeissa huonolla korko-

tasolla. Taloudenreformeista huolimatta, useat osat Kiinan talousjärjestelmää ovat te-

hottomia johtuen markkinavoimien rajoitteista. Sen osakemarkkinajärjestelmä 

Shanghain- ja Shenzhenin-pörssi, on esimerkki tästä. Kiinalaisilla osakkeenomistajilla 

on yleensä hyvin vähän vaikutusvaltaa osakkeiden kautta omistamiinsa yhtiöihin, 

joten he keskittyvät lyhyen aikavälin hinnan muutoksiin pörssissä. (Morrison 2015.) 

Kiinan pankkijärjestelmä on kontrolloitu keskushallinnon kautta, joka yrittää varmis-

taa että pääoma virtaa hallituksen mielestä sen taloudelliselle kehitykselle tärkeään 

liiketoimintaan. Hallitus säätää korkotasot tallettajille erittäin matalaksi, jopa alle inf-
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laatiotason, joka pitää pääoman hinnan suhteellisen matalana yrityksille. Analyytikoi-

den mielestä järjestelemän suurin heikkous on, sen kyvyttömyys säännöstellä ja allo-

koida luottoja markkinoiden sääntöjen mukaan. Paikallisen hallinnon velka nähdään 

ongelmana Kiinassa, koska se nähdään potentiaalisena negatiivisena vaikutteena sen 

pankkijärjestelmälle. Globaalin talouden hidastuessa, useat kiinalaiset paikallishallin-

not lainasivat suuria summia piristääkseen paikallista taloutta, etenkin infrastruktuuri 

projekteissa. Joulukuussa 2013, Kiinan kansallinen tilintarkastaja raportoi, että 

vuosien 2010 - 2013 välillä paikallishallintojen velka oli noussut liki kolmeen 

biljoonaan dollariin (USD). (Morrison 2015.) Kiinan pankkiviranomaisten mukaan 

melkein viidennes valtion pankkien luotoista on hoitamatta. Todellisuudessa noin 

kolmasosa tai jopa puolet noista veloista ovat katteettomia. (Jakobson 2005: 50.)  

Lakien suhteellinen puute Kiinassa on johtanut laajaan hallituksen korruptioon, 

taloudellisiin spekulaatioon ja sijoitettujen varojen huonoon allokointiin. Usein suhteet 

hallitukseen, ei markkinavoimat, ovat määräävä tekijä menestyneeseen liiketoimintaan 

Kiinassa. Useat yritykset kokevat liiketoiminnan tekemisen vaikeaksi Kiinassa, koska 

säännöt ja määräykset eivät ole yleensä jatkuvia tai avoimia. Sopimuksia ei voi hel-

posti vahvistaa ja immateriaalioikeudet eivät ole suojattuja, johtuen itsenäisen juridi-

sen järjestelemän puutteesta. (Morrison 2015.) Oikeusvaltion rakenteet eivät toteudu, 

koska Kiinan kommunistisen puolueen toimet ovat lain ulottumattomissa, niin pitkään 

kuin Kiinassa ei sallita riippumatonta oikeuslaitosta. (Jakobson 2005: 70). 

Kiina-ilmiö selitetään suhteellisen yksiselitteisesti siten, että termillä viitataan maa-

ilmantalouden uudistuneeseen työnjakoon. Jossa vauraammat taloudet etsivät aktiivi-

sesti halventuneita tuotanto-olosuhteita sekä matalaa verotasoa muista maista, Kiinan 

ja Intian ollessa ilmiön terävimmässä kärjessä. Mutta samalla ilmiön myötä nousseet 

elinolosuhteet ovat luoneet uudet markkinat, joissa on valtava potentiaali. (Kettunen 

ym. 2008: i-iii, Kelles-Viitanen 2013.) Ilmiö on kuitenkin vain osa kehityskulkua, 

jossa aktiviteetit verkottuvat ja tuotannon prosessien osat muodostuvat ryppäiksi. 

Globaali klusteritalous muodostuu sellaisista. Ajatuksena on hajauttaa tuotantoa ja 

työtä pienemmiksi osiksi, joita yritykset liittävät yhteen sekä siirtävät maasta toiseen. 

Lopputuote koostuu useista komponenteista, mutta harvoin niitä valmistetaan enää 

samassa valtiossa. (Kelles-Viitanen 2013) Kiina-ilmiö on tuonut Kiinalle paljon 
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positiivista, mutta myös negatiivisia asioista liittyy valtion taloudelliseen kehitykseen. 

Esimerkiksi maailman pankin analyysien mukaan 1981 - 2010 välisenä aikana 679 

miljoonaa henkilöä nostettiin Kiinassa ylös köyhyydestä. (Morrison 2015). Mutta sitä 

vastoin Kiinassa on syventynyt palkkakuilu köyhien ja rikkaiden välillä. (Gittings 

2005: 107). Myös Kiinaa hallitseva kommunistinen puolue kohtaa suuria haasteita, sen 

tulee edelleen täyttää Xiaopingin nimeämät tavoitteet. Sen on kehityttävä talouden 

kannalta varakkaaksi, voimakkaaksi sotilaallisesti ja globaalisti arvostetuksi valtioksi. 

Ongelmat ovat poikkeavia entisestä, koska Kiinan yhteis-kunta, maailmantalous ja 

teknologia on muuttunut. (Jakobson 2005: 37.)  

Kiinalla on väestöllisiä haasteita, kun yhden lapsen politiikka vaikuttaa sen talouteen. 

Kiinan syntyvyys laski vuoden 1964 ja 2012 välisenä aikana 5.8:sta - 1.6:en synnytyk-

seen naista kohden. Vaikuttaen työvoiman kokoon joka laski peräkkäin kolmena 

vuotena, vuonna 2014 laskua oli 3.7:aa miljoonaa henkilöä. Yhden lapsen politiikka 

vaikuttaa myös väestön ikääntymiseen. Arvioiden mukaan Kiinassa on 180 miljoonaa 

yli 60-vuotiasta henkilöä. Luku saattaa kasvaa vuoteen 2020 mennessä 240:en ja 

vuoteen 2030 360:en miljoonaan. (Morrison 2015.) Kiinan tuotantokustannukset ovat 

osoittaneet merkkejä muuttumisesta. Maaseudulla oleva toimeton työvoima riittää 

vielä vuosikymmeniksi siirtymään tuotannon ja palvelusektorin pariin, sen sisäinen 

muuttoliike paremman palkan perässä liikuttaa työntekijöitä seuduille, jossa palkkaa 

maksetaan enemmän. (Jakobson 2005: 25.) Kiinan suuri väestö ja suhteessa pienet 

palkat loivat sille huomattavaa kilpailullista etua. Erot alkavat kuitenkin kaventua, kun 

palkkataso on noussut 309 prosenttia vuosien 2005 - 2014 välillä. (Morrison 2015.)  

Ilman saasteet ja yleinen ympäristön heikentyminen aiheuttavat ongelmia Kiinassa. 

Peking oli aiemmin ongelmien keskus, mutta nykyään myös Shanghai on ongelmissa. 

Ongelmat ovat tunnistettu hallituksen ja kansan toimesta, mutta arvioiden mukaan 

kolmen - viiden vuoden sisään ei tapahdu väliintuloa joka sisältäisi nousseita 

investointeja kiinalaisten yritysten toimesta tai eniten saastuttavien tuotantolaitosten 

sulkemisia, koska hallitus pelkää työpaikkojen vähentämistä ja työttömyyden pahen-

tamista. (Vehmas, Puhakka, Makkonen 2016.). 
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5 SUOMALAISET YRITYKSET ULKOMAILLA 

 

Kuvio 22. Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla alueittain (Tilastokeskus 2015). 

Tilastokeskus ilmoitti 4773:n suomalaisen yrityksen tytäryhtiön harjoittavan liiketoi-

mintaa, 125:ssä maassa vuonna 2013. Kuvion 22 mukaisesti, ulkomaan alueella eniten 

suomalaisia yrityksiä (1677) toimii EU 15 - maissa, joihin kuuluvat Luxemburg, 

Belgia, Tanska, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Hollanti, Itävalta, 

Portugali, Ruotsi ja Britannia, Suomen lisäksi. Toiseksi eniten yrityksiä toimii Aasia 

ja Oseaniassa (1128) sekä kolmanneksi eniten, muissa EU-jäsenmaissa (744). Henki-

löstömäärällä mitattuna suomalaiset yritykset työllistivät eniten EU 15 - maissa. Jossa 

työskenteli kone- ja metalliteollisuuden aloilla 34060 henkilöä sekä paperiteollisuu-

dessa 24530 henkilöä. Toiseksi eniten henkilöstöä työskenteli Aasia ja Oseaniassa, 

elektroniikan- sekä sähköteollisuuden parissa 54770 henkilöä ja kone- että metalli-

teollisuuden parissa 36160 henkilöä. Yksittäisten valtioiden kohdalla eniten henkilös-

töä työskenteli Ruotsissa 65380, Kiinassa 58620 ja Venäjällä 46320. Yhteensä 

henkilökuntaa suomalaisilla yrityksillä oli ulkomailla melkein 528000 henkilöä. 

Teollisuuden toimiala on merkittävin suomalaisten yritysten työllistäjä ulkomailla. 

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden 115290, sekä kone- ja metalliteollisuuden 109010 

henkilöillä. Yhteenlaskettuna ulkomailla olevien tytäryhtiöiden liikevaihto oli melkein 

148.3 miljardia euroa, mutta luku sisältää muun muassa konserniyhtiöiden välisen 

konsernin sisäisen kaupan. (Tilastokeskus 2015). 
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5.1 Suomi Kiinassa 

Suomen ja Kiinan kahdenkeskiset suhteet ovat olleet koko historian ajan hyvät. 

(Kauhanen 1999: 227).  Kiinan tasavalta perustettiin 1.10.1949 ja Suomi oli Tanskan 

sekä Ruotsin rinnalla ensimmäisiä Kiinan kansantasavallan tunnistaneiden maiden 

joukossa 13.1.1950. Diplomaattiset suhteet maiden välille solmittiin 28.10.1950. 

Pekingin lähetystön toiminta käynnistyi helmikuussa 1952. Lähetystön yhteyteen 

avattiin myös kaupallinen osasto, tehtävänään käynnistää maiden välille kauppaa. 

Kauppasuhteet kehittyivät suurlähettiläs Carl-Johan Sundströmin vetämänä. Suomi sai 

solmittua ensimmäisenä kapitalistisena valtiona kahdenvälisen kauppasopimuksen 

Kiinan kanssa vuonna 1953. (Ulkoasiainministeriö 2014.) 

Suomi oli erikoisasemassa Kiinaan, varhaisen tunnustamisen, kauppasopimuksen ja 

systemaattisesti tuen myötä Kiinan YK-jäsenyyden puolesta. Suomen 1950 - luvun va-

kaa maine muodosti pohjan maiden suhteille 1980 - luvulle saakka. Maiden välinen 

1960 - sekä 1970 - lukujen hiljaiselo, johtui pääasiassa Suomen ulkopolitiikasta. 

Kiinan ja Neuvostoliiton välien viilentyessä joutui Suomikin jäähdyttämään suhteitaan 

Kiinaan. Suomi kuului niihin Länsi-Euroopan valtioihin, jotka eivät missään vaiheessa 

katkaisseet suhteitaan sen kanssa. Kun Kiina ryhtyi 1970 - luvun lopulla harjoittamaan 

uudistus- ja avautumispolitiikkaa alkoi suhteissa uusi kehittämisvaihe. Kiinan silloi-

nen pääministeri Geng Biao vieraili Suomessa vuonna 1979 ja Suomen ulkoministe-

rinä toiminut Paavo Väyrynen vieraili Kiinassa vuonna 1984. Väyrysen vierailu toimi 

käänteenä, joka aloitti avoimien ovien kauden maiden välillä. Suhteiden nopeaa 

kehitystä on vauhdittanut myös suomalaisten yritysten vakiintuminen Kiinaan 1980 - 

luvun alusta aina näihin päiviin asti. (Ulkoasiainministeriö 2014). 

Vuonna 2012, Kiina oli Suomen neljänneksi suurin kauppakumppani ja isoin Aasiassa. 

Suomen kansantalouteen suhteutettuna kauppa Kiinan kanssa on EU-maiden suurinta. 

Vuonna 2012 se oli noin 7.2 miljardia euroa. Kiinassa toimii yli 300 suomalaista yri-

tystä, jotka työllistävät Kiinassa yli 60000 henkilöä. Yritykset ovat investoineet Kii-

naan yli 10 miljardia euroa. Peking, Shanghai, Helmijoen suisto sekä Hongkong ovat 

suosituimpia alueita suomalaisille yrityksille. (Ulkoasiainministeriö 2014.) Vuonna 

2014 vienti laski seitsemän prosenttia ja tavaroita vietiin 2,6 miljardilla eurolla, Kiinan 
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osuus koko viennistä vuonna 2014 oli enää 4,6 prosenttia. Tavaratuonnin arvo Kiinasta 

vuonna 2014 oli runsas 3,7 miljardia euroa, Kiinan osuus Suomen kokonaistuonnista 

oli 6,5 prosenttia. 2014 vuoden kauppatase oli 1.2 miljardia euroa vajaa. Tuontimaasta 

se on suuruusjärjestyksessä viides ja vientimaista seitsemäntenä. Kuviossa 23, on 

esitetty vuosien 2005 - 2014 välinen Suomen ja Kiinan välinen kauppa. (Tulli 2015.) 

 

Kuvio 23. Suomen ja Kiinan välinen kauppa (mukaillen Tulli 2015). 

5.2 Suomalaisten yritysten siirtyminen Kiinan markkinoille 

Suomalaisyritykset etabloituvat Kiinaan joko tuottamaan tai myymään 

tuotteitaan tai ostamaan komponentteja tai raaka-aineita. (Ahoniemi 2010: 20). 

Suomalaisten yritysten kaupankäynti Kiinassa alkoi vuonna 1952 sovitun kolmikanta-

sopimuksen puitteissa, jonka myötä Suomesta tuli Kiinalle tärkeä länsimainen kauppa-

kumppani. (Kettunen ym. 2008: i). Mukana sopimuksessa olivat Kiinan ja Suomen 

lisäksi Neuvostoliitto. Suomen tehtävänä oli sanomalehtipaperin vienti Kiinaan, saa-

den Neuvostoliitosta ajoneuvoja ja polttoaineita. Sopimus oli Suomelle hyödyllinen 

sillä sotakorvaukset suorittaneena, Suomella oli vapaata tuotantokapasiteettia 

koneiden ja laitteiden kanssa, mikä herätti kiinnostusta Kiinassa. Länsimarkkinoilla 

vallinnut huono paperiteollisuuden vetovoima vei suomalaiset nopeasti Kiinan avautu-

ville markkinoille. YK julisti Kiinan kauppasaartoon Korean sodan takia 1950-luvun 

alussa. Merkiten, että Kiina pystyi käymään kauppaa vain sosialististen valtioiden 

kanssa, tai niiden kautta. Suomalaisvarustamot myivät Kiinalle kaksi rahtilaivaa 

kauppasaarron aikana 1950 - luvulla. Kiinalaisille tuotteille oli kysyntää Länsi-

Euroopassa huolimatta kauppasaarrosta. Kolmikantasopimuksesta johtuen Suomen 
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kauppa- ja teollisuusministeriö alkoi viedä kiinalaisia tavaroita Länsi-Eurooppaan, 

tuotteiden ollessa soija, kemikaalit, maatalouden- sekä tekstiiliteollisuuden tuotteet. 

Tervakoski Oy, Säteri Oy ja Kemira Oy harjoittivat suomalaisista yrityksistä vientiä 

Kiinaan. (Kettunen ym. 2008: 81 - 82.)  

Kiinan aktiivisuus toisia länsimaita kohtaan kohosi 1960 - luvulla, kun sen suhteet 

Neuvostoliittoon heikkenivät. Tilanteella ei ollut vaikutusta Suomen ja Kiinan väli-

seen kauppaan, muuten kuin Suomen merkityksen pienentymisenä aiempiin vuosi-

kymmeniin verrattuna. Kauppa maiden välillä kääntyi kasvuun 1970 - luvulla, kun 

Suomen Kauppaliitto edesauttoi Kiinassa ja Itä-Aasiassa tapahtuvaa kauppaa. 1970 - 

luvun lopulla suomalaisten yrityksien toiminta oli Kiinassa pienimuotoista, huolimatta 

talousreformeista. Vuosikymmenen vaihteessa Ulkomaankauppaliitto panosti Itä-

Aasiaan ja ryhtyi järjestämään suomalaisia teknologia päiviä Aasian maissa. Vuonna 

1979 Suomi ja Kiina solmivat TTTT-sopimuksen (taloudellista, teollista, teknistä sekä 

tieteellistä) yhteistyöstä. Myöhemmin siihen lisättiin pk-teollisuuden työryhmä. 

(Kettunen ym. 2008: 83.) 

Kun pääosa suomalaisista liiketoiminnoista Kiinassa 1980 - luvulla oli suoraa tai epä-

suoraa vientiä, muuttui tilanne yhteisyrityksiä koskevan lain tultua voimaan siellä 

1985, jolloin Nokia siirtyi sen markkinoille. Vuonna 1988, suomalaiset Schaumann, 

Raute ja Puolimatka olivat perustaneet yhteisyritykset kiinalaisten osapuolien kanssa. 

Samana vuonna Finnveran edeltäjänä toiminut Suomen Vientiluotto teki Kiinan 

kanssa sekaluottoja koskevan sopimuksen ja vireillä oli kymmenkunta hanketta metsä-

teollisuuden toimialalta. Suomalaisten yritysten kiinnostus Kiinaan kohtaan kohosi 

1980 - luvun loppupuolella, jolloin oli vireillä melkein 70 projektia maiden välillä 

metsäteollisuuden, rakennusten sekä energia-alojen toimialoilla. Finnair ryhtyi myös 

lentämään viikoittain suoraan Helsingistä Pekingiin kesällä 1988, kehittäen osaltaan 

yhteyksiä. Vuonna 1989 Valmet teki yksittäisen merkittävän suomalaisinvestoinnin 

perustamalla paperikonetehtaan Xi’aniin. Hongkongissa suomalaisten yritysten määrä 

kääntyi kasvuun, kun sinne perustettiin vuonna 1986 suomalainen kauppakamari tuke-

maan toimintaa. Suomalaisten yritysten lukumäärä on kasvanut kymmenestä jäsen-

yrityksestä seitsemäänkymmeneen vuonna 2007, mistä se on laskenut noin viiteen-

kymmeneen. (Kettunen ym. 2008: 84 - 85, Suomi-Hongkong kauppayhdistys 2015.)  
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Vuonna 1990, Suomen ja Kiinan välinen kauppa muuttui alijäämäiseksi viennin arvon 

laskiessa sekä tuonnin kasvaessa. Ulkomaankauppaliiton yrityksistä huolimatta 

suomalaisien yrityksien määrä Kiinassa oli edelleen vähäinen. Niitä oli edelleen vain 

neljä, (Raute, Puolimatka, Valmet, Nokia), verrattuna esimerkiksi ruotsalaisiin 

yrityksiin, joita oli vastaavasti kaksikymmentä. Ulkomaisien yrityksien ongelmaksi 

olivat muodostuneet huomattavat vaikeudet kotiuttaa voittoja Kiinasta, jonka tuonti oli 

kohonnut pikaisesti. Paperiteollisuuden puolella huomattiin, etteivät sellu tai paperi 

vetäneet vientituotteena. Ne oivalsivat mahdollisuuden ryhtyä myymään paperikoneita 

ja liikuttaa tuotantoa asteittain Kiinan markkinoille. Jalansijaa Kiinasta sai myös Kone, 

joka sai sieltä satamanosturi, hissi ja liukuporrastilauksia, ryhtyen valmistelemaan 

hissitehdasta Kiinaan. (Kone Oyj 2016, Kettunen ym. 2008: 86 - 87.)  

Nokia perusti tietoliikenneyhteyksiä kehittäviä yhteisyrityksiä vuosien 1992 - 1995 

välisenä aikana Shanghaihin sekä Guangxin maakuntaan, partnereina niissä toimivat 

mukana Kiinan valtion omistamat yritykset tai Kiinan posti- ja televisioviranomaiset. 

Vuonna 1994 Fimet käynnisti yhteisyrityksen Shanghailaisen toimijan kanssa tuotan-

toineen. 1996 Leaf aloitti tuotannon makeisten valmistamiseksi Wuxissa. Kiinassa oli 

vuonna 1995 myös toimintaa suomalaisista yrityksistä Santasalo-JOT, Raute, 

Labsystems, ABB Finland, Saajos, sekä Outokummulla joka aloitti ensimmäisen tuo-

tantolaitoksen rakennuttamisen Zhongshaniin. (Kettunen ym. 2008: 87.)  

Kun suomalaiset yritykset alkoivat perustaa Ulkomaankauppaliiton kanssa kauppaka-

mareita 1990 - luvulla Manner-Kiinaan, alkoi niiden jäsenmäärät kasvaa. Kuten Pekin-

gin kauppakamarissa jossa oli vuonna 2015, 111 jäsentä. (Pekingin kauppayhdistys 

2016). Shanghain kamarissa oli 116 yritysjäsentä vuonna 2015 (Shanghai kauppaka-

mari 2016). ja Hongkongin kauppakamari jossa on yli 50 jäsenyritystä. (Hongkong 

kauppakamari 2015). Vuonna 1998, Perlos teki päätöksen perustaa Guangdongin 

maakuntaan tuotantotilat Nokian tilan lähelle jonka, huolimatta Aasian talouskriisistä. 

Käynnistäen hankkeen, koska sen pääasiakkaat olivat jo telekommunikaation sekä 

lääketeollisuuden aloilla Kiinassa, jolloin sen tuli seurata asiakkaitaan sinne, se 

käynnisti tuotannon vuonna 2000. Myös Elcoteq päätyi seuraamaan asiakkaitaan 

Kiinan, perustamalla yhteisyrityksen Etelä-Kiinaan kiinalaisen yrityksen kanssa 1998. 
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Nokian imussa Kiinaan suuntasivat vuonna 1999 myös Ojala-yhtymä, LK-products ja 

Wecan Electronics, sekä vuonna 2006 PK Cables. (Kettunen ym. 2008: 87 - 89.)  

Vuonna 1998 UPM-Kymmene aloitti ensimmäisenä suomalaisena paperinvalmista-

jana tuotannon Kiinassa ostamalla huomattavan osan indonesialaisesta paperi- ja sellu-

yhtiö Aprilista. Seuraavana vuonna tehdas käynnisti toimintansa ja vuonna 2000 

UPM-Kymmene osti Aprilin loputkin osuudet, jolloin se siirtyi kokonaan suomalais-

ten haltuun. Suomalaisten suorien investointien kasvaessa Kiinaan vuosituhannen 

vaihduttua, myös pankki- ja vakuutusalan toimijat ryhtyivät vahvistamaan toimintaan-

sa siellä. Nordealla (1984), Handelsbankenilla (1982) oli jo edustusto Kiinassa. 

Vuonna 2000 Leonia Corporate Bank avasi edustuston Pekingiin. Nordea avasi 

konttorin Shanghaihin vuonna 2001 palvelemaan pk-yrityksiä ja Handelsbanken 

vuonna 2005. Stora (myöhemmin Stora Enso) osti enemmistön Suzhou Papyrus Paper 

Co. Ltd yrityksestä vuosituhannen vaiheessa. (Kettunen ym. 2008: 90 - 92.) 

Lisää suomalaisia yrityksiä löytyi etenkin elektroniikkateollisuuden alihankkijoista 

sekä tuotantovalmistajien keskuudesta, sillä kasvunäkymät kehittyivät Kiinassa 

otollisemmiksi kuin Yhdysvalloissa. Suomalaisina yrityksinä Kiinaan siirtyi Efore, 

Aspocomp (Aspocomp Oy 2016). PMJ Automec (nykyinen Cencorp), JOT 

Automation (nykyinen Elektrobit) ja Eimo, sekä Kemiran yhteisyritys Kemira 

Compound Fertilizer, (Kemira Oy 2016) jonka tehdas valmistui vuonna 2001 

Zhanjiangiin. Raisio osti vuonna 2002 Suzhou Tianma Chemicalin toiminnan 

perustaen yhteisyrityksen ja rakentaen uuden tehtaan Suzhouhun. Salcomp osti vuonna 

2002 Aspro Technologyn. Muita uusia tulijoita oli Koneesta irrotettu Konecranes 

(Konecranes 2016). joka avasi tehtaan Shanghaihin loppuvuodesta 2002. 

Matkapuhelin ja telekommunikaatioalan ollen vahvimpia missä suomalaiset yritykset 

olivat mukana, Nokian toimiessa veturina. Vuonna 2005 sillä oli Kiinassa kuusi 

tutkimukseen sekä tuotekehitykseen keskittynyttä keskusta ja neljä tuotantoaan varten. 

Vuoden 2008 alussa TietoEnator, Plenware sekä Digia käynnistivät tuotekehitys-

yksiköt Chengduun, josta oli muodostunut suuri informaatioteknologian- ja tietolii-

kennealan risteys. (Kettunen ym. 2008: 93 - 98.) 
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Myös muilla toimialoilla koettiin vahvistumista suomalaisten yritysten toimesta, Polar 

Electron laajentaessa toimintaansa Manner-Kiinaan vuonna 2003. Vaisala perusti ty-

täryhtiön Kiinaan vuonna 2005. Flander osti kesällä 2007 kiinalaisen Hexin Groupin. 

Kemira Coatings (Tikkurila) perusti kesällä 2007, myyntiyhtiön Pekingiin ja Kemiran 

ChemSolutions tehtaan Yixingin toimipaikalle. Wärtsilä perusti vuonna 2004 yhteis-

yrityksen Wärtsilä-CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd:n. Cargotec oli mukana perusta-

misestaan lähtien vuonna 2005 useassa lastinkäsittelyyn liittyvissä ratkaisuissa Kiinan 

markkinoilla. (Kettunen ym. 2008: 102 - 103.) Vuodesta 2007 lähtien myös keskisuu-

ret suomalaiset yritykset siirtyivät Aasian markkinoille. Alteams (Alteams Group 

2016)., Nurmi Hydraulics (Salin 2007)., Euro-Hydro, Ceiko ja Uudenkaupungin Rau-

tavalimo (URV 2016). liikkuivat Kiinaan, jonne niitä veti Wärtsilä, ABB, Cargotec 

sekä Konecranes. Tekstiilipuolen suomalaisista L-Fashion Group avasi vuonna 2006 

myymäläketjun ja Halti vuonna 2004 oman myymälänsä Kiinassa. Myös Finlayson 

siirsi osan valmistuksesta Shanghaihin partnerilleen. (Kettunen ym. 2008: 101 - 104.) 

Vuoden 2005 loppuu mennessä suomalaisia yrityksiä toimi Kiinan markkinoilla jo yli 

200:a, joista tuotantotoimintaa harjoitti noin viisikymmentä yritystä. (Kettunen ym. 

2008: 89). Vuonna 2008 Kiinassa toimi noin 260:tä suomalaista yritystä. Toimialat 

joilla suomalaiset yritykset pääsääntöisesti toimivat olivat, elektroniikka, konepaja-

tekniikka sekä informaatioteknologia. (Kettunen ym. 2008: 1.) Tällä hetkellä suoma-

laisia tytäryhtiöitä on Kiinassa 222 kappaletta, liikevaihtoa ne tekevät Kiinassa 8084,7 

miljoonaa euroa. (Tilastokeskus 2015). 

5.3 Pienet ja keskisuuret suomalaiset yritykset Kiinassa 

Kiinassa toimii noin 300 suomalaista yritystä ja tarkka luku on vaikea kertoa sillä jot-

kin yritykset eivät ole suoraan suomalaisia, vaan niihin on sijoitettu kolmannen maan 

kautta. Useat listatut suomalaiset yritykset ovat perustaneet tai perustamassa huomat-

tavia tuotantolinjastoja Kiinaan, kun taas pk-yrityksillä on vain tavanomaisen kokoisia 

tuotantoyksiköitä. Joillakin suomalaisilla pörssiyrityksillä on tuotekehitystoimintaa 

Kiinassa. (Vehmas ym. 2016.) Yksityinen sektori on nykyään Kiinan talouden ajuri 

taloudellisessa kehityksessä, työllistämisessä, viennissä ja viimevuosien aikana nous-

seissa ulkomaan suorissa investoinneissa. (Lardy 2014). Pk-yrityksien huono asema 
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kiinalaisien alihankkijoiden mielessä on kuitenkin noussut ongelmaksi. Pienien suo-

malaisyrityksien tilaukset jäävät isompien tilauksien taakse, vaikka sopimukset olisi-

vatkin tehty oikein ja asianmukaisesti. Alihankkijoilla on tapana siirtää suuremmat 

tilaukset etusijalle vaikka ne olisivat tulleet myöhemmin. Monet kiinalaiset toimittajat 

eivät ole kiinnostuneita laadunparannuksen ohjelmista mikäli asiakkaita riittää ja saat-

tavat katkaista yhteistyön laatuvaatimusten tiukentuessa. (Kettunen ym. 2008: 169.) 

Suuri osa akateemisesta tutkimuksesta ja yleisestä kommentoinnista Kiinan taloutta 

kohtaan, ovat aliarvioineet yksityisen sektorin taloudellisen annin lähtien vuodesta 

1978, valtiollisten yritysten pysyessä dominoivana useilla avain-sektoreilla, huolimat-

ta 1990 - luvun kauaskantoisista reformeista. (Lardy 2014). Suomalaiset pk-yritykset 

ovat aktivoituneet kansainvälistymisen saralla puhuttaessa Kiinan markkinoille siirty-

misestä. Aiempien vuosien aikana suomalaiset pk-yritykset siirtyivät Kiinaan lähinnä 

jonkin suuremman yrityksen esimerkiksi Nokian, vetämänä (Elcoteq). Viimeisten 

vuosien aikana Kiinaan siirtyneitä Suomalaisia pk-yrityksiä ovat esimerkiksi Tech-

nion, Cybercom Plenware Oy ja Peikko Group. Valitsin seuraavat yritykset tutkiel-

maan niiden toisistaan poikkeavien markkinoille siirtymisen strategioiden takia. Koh-

teena olevat Kiinaan siirtyneet suomalaiset pk-yritykset ovat Norrhydro, GreenStream, 

TekniKum ja Inspex. (Finnpartnership 2016, Finnfund 2016). 

Norrhydron jäljempänä NH, tapauksessa yritys päätyi laajentamaan toimintaansa Kii-

naan. NH on vuonna 1985 perustettu yritys, jonka liikevaihto on noin 17.4 miljoonaa 

euroa ja työllistää hieman yli 100 henkilöä. (Finder 2016). Se on viime vuosina 

keskittynyt hydrauliikkalaitteiden sylintereiden valmistukseen metsäkoneisiin, 

laivoihin, satama- ja kaivoslaitteisiin. Sen päämarkkinat ovat Suomessa ja Pohjois-

Euroopassa. NH päätti lähteä hakemaan kasvua Kaukoidästä rakentamalla alihankinta-

verkoston Kiinaan, samalla tunnustellen oman tuotannon käynnistämistä myöhemmin. 

Yritys solmi sopimuksen yhteistyöstä paikallisen Sunde Hydraulic yhtiön kanssa, joka 

on sitä pienempi. Yhteistyö ei kuitenkaan riittänyt ja NH päätti perustaa tuotanto-

laitoksen Kiinaan. Toiminta käynnistyi vuonna 2012, osan tuotannosta tapahtuen 

edelleen yhteistyökumppanin tehtaalla. Tuotannon pysyminen samalla Suomessa, 

palvelee NH:a kahdella eri markkinalla. Suomen tuotanto liikkuu Pohjois-Euroopan 

markkinoille ja Kiinan tuotanto palvelee Aasian kysyntää. Kun Aasian markkinat 
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jatkavat kasvua NH:n alalla, se on mukana markkinaosuustaistelussa. (Finnpartnership 

2016, Norrhydro Oy 2016). 

GreenStream Network Oy jäljempänä GS, perustettiin vuonna 2001 Helsingissä. Se 

työllistää tällä hetkellä 19 henkilöä ja sen liikevaihto on 1.9 miljoonaa euroa. (Finder 

2015). Yrityksen osaaminen tehokkaassa energiassa on tällä hetkellä kovassa kysyn-

nässä Kiinassa. Yritys etsi itselleen kiinalaista kumppania. Raskaasti ilmansaasteista 

kärsivä Kiina pyrkii vähentämään teollisuutensa päästöjä ja parantaa tuotanto-

laitoksien energiatehokkuutta. GS:lle se tarkoittaa kasvavaa markkinaa sen tarjoamien 

palveluiden suhteen. GS lähti Kiinaan vuonna 2006. Kuitenkin vasta Finnpartnershipin 

tuen avulla se löysi vuonna 2009 kumppaniksi perheyhtiö Juno Capital Groupin, jonka 

kanssa yhteistyö jatkuu edelleen. Mukana GS:n ja sen kumppanin toiminnassa on 

myös Finnfund, joka sijoitti 3.5 miljoonaa euroa niiden yhteisyritykseen Kiinassa. 

GS:n toimialana on tällä hetkellä ESCO-liiketoimintamalli (Energy/Service 

Company), jossa hyödynnetään suomalaista teknologiaa kiinalaisissa tehtaissa ener-

giatehokkuuden hankkeissa. GS:n mukana toiminnassa hyödynnetään suomalaisten 

Runtech Systemsin ja Starlinin teknologiaa. Tulevaisuuden suunnitelmana GS:llä on 

liittoutua kiinalaisten pankkien kanssa, rahoittamalla tarvittavat pääomat lainojen 

avulla. (Finnpartnership 2016, GreenStream Network Oy 2016.) 

Inspex on Oululainen yritys, joka toimii nimellä Mekitec Oy, jäljempänä I-M. Se 

perustettiin vuonna 2005 Pohjois-Suomessa. Yrityksen toiminta perustuu sen kykyyn 

ratkaista ongelman ruoanlaadun tarkistuslaitteistoissa, johtavaa röntgen teknologiaa 

samaan hintaan kuin metallinpaljastin versiot. I-M työllistää 60 henkilöä, enimmäk-

seen tuotekehityksessä ja asiakastuessa. Sen päämaja sijaitsee Oulussa, jossa sillä on 

myös tuotekehityksen yksikkö. Xi’anissa sillä on insinööri- ja tuotantotoimintaa. 

Helsingissä, Livermoressa (CA), Nürnbergissa ja Hongkongissa myyntitoimintaa 

alueittain. Yrityksen perustajilla on pitkä kokemus säteilymittauksessa ja 

kameratekniikan kehittämisessä, vuodesta 1991 lähtien he ovat kehittäneet sekä 

tuottaneet röntgen tunnistusteknologiaa. I-M tarjoaa elintarviketeollisuudelle 

röntgenlaitteita, jotka tunnistavat vieraat esineet tuotantolinjastolta, kuten metallin, 

kivet, muovin ja poistavat vialliset tuotteet siltä. Yritys lähti kehittämään 

liiketoimintamallia, jossa heidän laitteidensa hinta pystyttiin laskemaan vanhemman 
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teknologian tasolle. Vuonna 2011 se esitteli ensimmäisen tunnistamisjärjestelmän 

ruoanlaadun parantamiseksi. I-M päätyi globaaliin verkostomalliin, jossa myynnin ja 

tuotekehityksen lisäksi myös muita toimintoja hallitaan Oulusta käsin, valmistuksen 

sijaitessa Kiinassa. Mukana heidän toiminnassaan on Finnfund ja Finnpartnership. 

(Finnpartnership 2016, Nordgren 2014, Woolford 2014.) 

TekniKum, jäljempänä TK, osaaminen perustuu vuoteen 1896 ja silloiseen 

Gummifabrik yhtiöön, joka myöhemmin yhdistyi Nokia konserniin. TK on toiminut 

nykyisellä nimellään vuodesta 1989, kun pääosa Nokian konsernin teknisen kumin 

liiketoiminnasta siirtyi sille. Sen konserniin kuuluu tehtaat Sastamalassa ja Kiikassa, 

sekä Keravalla sijaitseva TekniKum sekoitukset. Myyntiyhtiöitä sillä on Venäjällä ja 

Saksassa, sekä osakkuusyhtiö T-Plasztik. Konsernin henkilöstömäärä on noin 370 

henkilöä ja liikevaihto noin 50 miljoonaa euroa. Sen palvelusegmenttejä ovat 

kulutukseen ja korroosion suojaukseen liittyvät tuote- sekä palveluratkaisut, nesteiden 

että muiden materiaalien siirtoon suunnitellut teollisuusletkut ja asiakaskohtaisesti 

suunniteltavat polymeerituotteet.  TK aloitti vuonna 2008 kumiosien valmistuksen 

Kiinassa. Yhtiön hallitus oli aiemmin jo tutkinut tuotannon mahdollista etabloitumista 

Kiinaan, koska TK:n globaalisti toimivat asiakkaat olivat siirtyneet tai siirtymässä 

kehittyville markkinoille, eritoten Kiinaan. TK selvitti aluksi yhteisyrityksen 

perustamista Kiinaan paikallisen yrityksen kanssa, mutta neuvotteluissa ei päästy 

tyydyttävään lopputulokseen. Se päätyi perustamaan yrityksen Kiinaan, jonka se 

omisti itse kokonaan. Sen keskeiset asiakasryhmät ovat tällä hetkellä kuljetin- ja 

nostinteollisuus sekä laivatelakat. Sitä neuvottiin perustamaan kokonaan uusi yritys 

Kiinaan, mutta TK teki päätöksen ostaa pöytälaatikkoyritys eurooppalaiselta yhtiöltä, 

joten liiketoimintalisenssiin liittyvä byrokratia sujui vauhdikkaasti. (Finnpartnership 

2016, TekniKum 2016). 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Aiheen laajuus oli suuri tekijä tutkielmaa tehtäessä toimialakohtaisen rajoituksen vali-

tusta puuttumisesta johtuen. En halunnut rajata tutkielmaa tietylle toimialalle, koska 

se ei ole kohdistettu vain tietyn toimialan kansainvälistymisen tutkimiseen. Sen on 

yleisesti tarkoitettu auttamaan kaikkia kansainvälistymään pyrkiviä suomalaisia pk-

yrityksiä. Tutkielma antaa hyvät lähtökohdat ymmärtää, Kiinan viimeisten vuosikym-

menien aikana tapahtuneiden muutosten kautta sitä todellisuutta, jonka suomalaiset 

yritykset ovat kohdanneet siirtyessään enemmän tai vähemmän kansainvälisesti 

kokeneina yrityksinä psyykkisesti hyvin etäiseen valtioon tekemään liiketoimintaa.   

Halusin tuoda tutkielmassa erilaisten mittareiden avulla esille käsityksen Kiinan koko 

luokasta, johtuen sen ajoittaisesta aliarvioimisesta maailman taloutta liikuttelevana 

valtiona. Ajoittain media kiinnittää paljon huomioita Yhdysvaltojen rooliin maailman 

talousmahtina, unohtaen että usealla mittarilla Kiina on voimakkaampi puhumattakaan 

Intian roolista hieman poliittisesti stabiilimpana valtiona. Pyrkimyksenä tutkielmassa 

oli tuoda esille strategisten toimintamallien hyväksikäyttämisen kautta sellaisia 

lähtökohtia suomalaisille yrityksille, joita Kiinassa on menestyksekkäästi käytetty ja 

pystytään käyttämään edelleen. Tukiverkostojen rooli tämän päivänä liiketoiminnassa 

on kiistatonta ja yritysten on huomattavasti helpompaa saada yhteys kokeneisiin 

valtion tarjoamiin verkostoihin nykyään. Vuoden 2016 alusta käynnistynyt Team 

Finland on koonnut tärkeimmät suomalaiset tukiorganisaatiot yhteen ja jään seuraa-

maan kuinka sen toimintoja kehitetään ja päällekkäisyyksiä karsitaan ajan kanssa.  

Tutkiessani Kiinaan siirtyneitä suomalaisia yrityksiä törmäsin eri lähteissä siihen 

todellisuuteen, että pienten ja keskisuurten yritysten siirtymisen identifiointi tarkasti 

esimerkiksi Kiinan markkinoille oli vaikeammin löydettävissä kuin alun perin oletin 

ja luotettavien lähteiden käytöstä johtuen päädyin tutkimaan sellaisten yritysten 

siirtymiä, joiden toiminnan pystyin varmistamaan eri lähteistä. Pienten yritysten 

toimintaa on huomattavasti haastavampaa tutkia yleisluonteisesti johtuen rajallisesta 

tiedosta niiden toiminnoista verrattuna monikansallisiin yrityksiin, josta on verrattain 

helposti saatavilla informaatiota eri lähteistä. 
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6.1 Luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen tekovaiheessa on tärkeää kyetä määrittelemään tutkimuksen luotetta-

vuutta. Määrittely tapahtuu arvioimalla tutkimuksen validiteettia sekä reliabiliteettia. 

Käsiteltäessä validiteettia käydään läpi miten tutkimuksessa onnistuttiin tutkimaan 

täsmälleen sitä mitä siinä oli tarkoitus tutkia, se tarkoittaa siinä käytettävien kuvauk-

sien ja selityksien sekä tulkintojen yhteneväisyyttä. Reliabiliteettien puolella otetaan 

huomioon tutkimuksessa hyödynnettyjä ja saatujen mitattujen tulosten toistettavuutta 

eli sen kykyä näyttää tulokset ei-sattumanvaraisesti. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 

1997: 216 - 217.) Tutkimustyötä tehdessäni etsin tietoa edellä mainitusta rajattuna 

kulloinkin kyseessä olevaan alueeseen. Suhteeni löytämääni tietoon oli kuitenkin 

akateeminen. Tutkimuksen ajan pidin yllä laadullista tarkastelua. Mittasin löytämäni 

tiedon arvon ja luotettavuuden käyttämällä tiedonhaussa yliopiston tieteelliseen tie-

donhakuun soveltuvia järjestelmiä.  

Kiinalaisten tilastojen tutkimuksen yhteydessä törmäsin useasti poikkeavuuksiin sa-

massa tiedossa. Kuten Jakobsonkin kirjassaan mainitsi, Kiinassa lukumäärät ovat niin 

suuria, että tilastojen paikkansapitävyydet ovat jo niiden vuoksi kyseenalaisia. 

Esimerkiksi joka vuosi noin 18 miljoonaa 7 - vuotiasta lasta aloittaa koulun ja 

väestönlaskentaa suorittaa 5 miljoonan henkilön joukko. Tilastoja vääristetään 

tietoisesti myös paikallisten viranomaisten toimesta. (Jakobson 2005: 16). Tässä 

tutkimuksessa käytetyt tilastot koskien Kiinaa, ovat tarkoitettu osviitaksi ja niissä 

saattaa esiintyä poikkeuksia johtuen tilastojen vääristelystä. Tutkimuksessa käytetyt 

tilastot ovat kuitenkin maailman suurimpien ja luotettavimpien tilastolähteiden 

joukosta valittuja, kuten CIA:n ja UN:n tilastot.  

6.2 Tulosten tarkastelu 

Tutkielma osoitti, että käsite Kiina-ilmiö on moniselitteisempi kuin se pelkistetyssä 

muodossaan on, jota käsitellään suomalaisessa yhteiskunnassa ajoittain kriittisenä 

ilmiönä. Kiinan markkinoiden kehittymisen tapahtumien tutkiminen ja ymmärrys sen 

markkinoiden potentiaalista haasteineen on asia, johon jokaisen kansainvälistymistä 

miettivän suomalaisen yrityksen kannattaa perehtyä. Tiedon määrä Kiinassa toimimi-
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sesta on valtaisaa, jo pelkästään valtion tarjoaminen tukiverkostojen kautta. Suoma-

laisia sekä kiinalaisia alan konsultteja löytyy suuri määrä usealle toimialalle ja heidät 

on helppo tavoittaa, esimerkiksi Team Finlandin kautta. Kiina on nähty suurelta 

osaltaan maailman työpankkina, mutta sen valtaisat sisämarkkinat ovat vasta raot-

tumassa länsimaalaiselle liiketoiminnalle.  

Kiinan ikääntyvä väestö on yksi potentiaalinen kohde suomalaisille hyvinvointitekno-

logian pk-yrityksille. Ikääntyvä väestö tarvitsee tulevien vuosien aikana hyvinvointi-

teknologian alalla uutta osaamista Kiinassa. Teoreettisesti tilanne voisi olla sellainen, 

jossa käytettävien tuotteiden valmistaminen tapahtuisi yhteisyrityksen kautta kiinalai-

sen yrityksen kanssa ja suomalainen yritys toisi panoksensa yritykseen osaamisellaan. 

Skenaariossa pystyttäisiin hyödyntämään pk-yrityksen ydinosaamista välttäen riskiä 

kansainvälisessä projektissa. Suomalaisille pk-yrityksille tämä on vähäriskinen 

vaihtoehto siirtyä Kiinan markkinoille ja mahdollisesti levittäytyä samalla tavalla 

myös Intiaan, jossa vastaavaa väestön ikääntymistä on havaittavissa tulevien vuosien 

aikana. Yrityksen kohtaamat haasteet tulisi kuitenkin huomioida, joita suomalaiset pk-

yritykset ovat kohdanneet Kiinan markkinoille siirtymisessä, perustettaessa yhteis-

yritystä. (TekniKum, GreenStream).  

Vaikka Kiina on suuri tuotteiden toimittaja, se on myös suuri palveluiden maahantuoja 

ja ne tulevat olemaan keskiössä Kiinan hallituksen kahdennessatoista viisivuotis-

suunnitelmassa. (Menzies & Orr 2013.) Palvelujen osuus suomen viennistä oli vuonna 

2015, 29 prosenttia (Ek 2015). Suomen vientiin haetaan kasvua palvelualojen viennin 

kautta. Suomalainen osaaminen on nykyään muutakin kuin teollisuuden tuotteita. Pal-

velualan tuotteiden vienti Kiinan markkinoille on Team Finlandin alaisten verkostojen 

yksi tärkeimmistä tavoitteista. Tunkeuduttaessa markkinoille tämän tyyppisellä alalla, 

voidaan hyväksikäyttää esimerkiksi Uppsala mallin myöhempiä vaiheita, perustamalla 

esimerkiksi vanhainkoti suoraan valitulle markkina-alueelle. Tunnustelutoiminta 

pystyttäisiin järjestämään Team Finlandin avulla. Myös verkostomallin hyödyntä-

minen strategiana on mahdollista tällä alalla, jolloin yritys voisi oikealla panostuksella 

siirtyä laajasti kovan potentiaalin omaavalle markkinalle.   
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Cleantech-yrityksillä on hyvät mahdollisuudet onnistua Kiinassa. Viimeaikaisten uu-

tisten mukaan kiinalaiset ovat aloittaneet investoinnit suomalaisiin alan yrityksiin eri 

keinoin. Puhtaan teknologian tuotteiden, palveluiden, prosessien ja teknologian osalta 

suomalaisilla cleantech-yrityksillä on suuri potentiaali siirtyä enenemissä määrin 

Kiinan markkinoille tukiverkostojen tarjoamien mahdollisuuksien lomassa. Hyödyn-

tämällä konsulttien verkostoja sekä strategisesti käyttämällä omien resurssien mukaan, 

esimerkiksi verkostomallin mukaista siirtymistä Kiinaan. Toki haasteelliseksi strate-

giasta tekee immateriaalioikeuksien suojan heikon tason siirryttäessä Kiinaan. Mutta 

partnerin valinta on yksi tärkeimmistä kriteereistä hyödyntäessä tätä strategista 

vaihtoehtoa. Kuten käsittelemässäni GreenStream Network Oy:n tapauksessa.  

Kiinan työn tuottavuus on heikentymässä johtuen nousseista palkkakustannuksista, 

vaikkei koko sen valtaisaa työvoimaa ei ole vielä kokonaisuudessaan hyödynnetty. 

Suomalaisten robotiikan alan yritysten tulee silti olla hereillä. Kiinalle on tärkeää 

pystyä nostamaan sen teollisuuden tuottavuutta. Perinteisen matalapalkkaisen 

työntekijän korvaaminen roboteilla on länsimaissa tällä hetkellä kuuma puheenaihe. 

Niiden avulla sekä Kiina että tässä tapauksessa suomalaiset pk-yritykset pystyvät 

hyötymään toisistaan. Tuotantokulujen laskeminen on yksi tärkeimmistä tekijöistä 

kilpailueduissa ja tässä on hyvä markkina suomalaisille robotiikan alan pk-yrityksille. 

Vertaa Mekitec tapaukseen. Lisäksi se, että pelkästään esimerkiksi Uppsala mallin tai 

verkostomallin avulla suomalainen robotiikan alan yritys siirtyisi Kiinaan, antaisi 

yritykselle hyvän mahdollisuuden perustaa nopeasti paikallinen huoltoliiketoiminta 

omien robottiensa tueksi, ottaen Kone Oy:n kansainvälistymisestä ja sen toiminnasta 

mallia. Jossa yritys kansainvälistyi myymällä edullisia hissejä maailmalle ja kattavan 

huoltotoiminnan perustamisesta maailmanlaajuisesti. Pk-yritys pystyy hyödyntämään 

Team Finlandin verkostoa tutkittaessa mahdollisuuksia siirtyä Kiinan markkinoille. 

Kuten Norrhydro ja Mekitec.   

Yhteistyritysmallissa yksi ulkomaisien yrityksien suurimmista haasteista on ollut 

hyvän kumppanin löytäminen, kuten esimerkiksi TekniKum Oyllä ja GreenStream 

Network Oyllä. Aiemmin yhteisyrityksiä perustettiin Kiinaan puhtaasti sen takia, että 

useimmilla sektoreilla Kiinan valtio ei antanut lupaa ulkomaalaiselle yritykselle omis-

taa yrityksiä kokonaan. Niissä koetaan yleensä suuria haasteista sen takia, että useat 
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paikalliset kumppanit olivat entisiä Kiinan valtion omisteisia yhtiöitä. Täten osapuolil-

la oli erilaiset yritys- sekä liiketoiminnankulttuurit monenlaisine kommunikaatio-

ongelmineen varsinkin 1990 - luvulla, jolloin ne olivat usein kuin järjestettyjä avioliit-

toja. Partnerin valinta on vaikeaa, koska molemminpuoliseen luottamukseen vievä tie 

on hidas rakentaa. Kun yritys lähtee alusta asti hyväksikäyttämään julkisen hallinnon 

tarjoamia palveluita, kuten Finpron tai Export Finlandin, tulee luotettavan partnerin 

hankkimisesta huomattavasti nopeampaa, helpompaa ja halvempaa. 

Pk-yritysten tulee omien tarpeidensa ja kyvykkyyksiensä mukaan valita sille sopiva 

malli siirtyä kansainvälisille markkinoille. Riippuen yrityksen sen hetkisestä asemasta 

kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa se pystyy valitsemaan esimerkiksi tutki-

elman teoriassa läpikäydyistä Uppsala-, verkosto- tai yhteisyritys- mallista. Huomasin 

teoriaa tutkiessani malleissa paljon samankaltaisuuksia. Uppsala- ja verkostomalli 

strategiana sisältävät paljon suhteiden kanssa tekemisissä olemista, eli yrityksen tulee 

olla aktiivinen sen suhteiden luomisen kanssa molemmissa malleissa etsiessään ja 

myöhemmin toteuttaessaan omaa kansainvälistymisen strategiaansa, erona malleissa 

on näkemys asemasta yksinäisenä ja verkostonjäsenenä, mutta pohjimmiltaan molem-

mat yritykset tulisi nähdä yksilönä, kuten verkostomallissa IMP-ryhmän toisessa 

näkökulmassa. Riippuen lähtötasosta verkostomallista myös aseman kehittäminen ta-

pahtuu vaiheittaisesti tunnustellen, eli yritys yksilönä analysoi oman asemansa ja pyr-

kii toiminnoillaan parantamaan markkina-asemaansa sekä saavuttamaan markkinajoh-

tajuuden. Myös tiettyjen kehitysvaiheiden yli voidaan loikata omaamalla kokemusta 

kansainvälistymisestä, molemmissa malleissa joko yksilö- tai verkoston pohjalta. 

Molemmissa malleissa yritys voi tulla vedetyksi mukaan partnerin toimesta ulkomaan 

verkostoon tai se voi luottaa partnerin tietämykseen ja siirtyä sen mukana.  

Uppsala- ja yhteisyritys mallin yhteneväisyyksiä ovat myös suhteet. Niiden kautta 

vanhemmat kontrolloivat yhteisyritystä ja sitä kautta omia intressejään. Yritykset 

nähdään edelleen yksilöinä, mutta yhteisyritys on vanhempien intressien takia 

enemmän kokeileva askel kansainvälistyä. Mallien yhteneväisyyksiä ovat vaiheittai-

nen resurssien sitominen markkinoille ja riskien välttäminen, mutta niissä on tarkoitus 

edetä systemaattisesti kohti haluttua tulosta kohdemarkkinoilla. Mallien mukaisesti, 

resurssien sitomisen kautta yritys osoittaa kiinnostuksensa markkinoihin. Uppsala 
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malli pyrkii perustamaan oman tuotannon kohdemaahan vaiheittain siirtyen, kun usein 

yhteisyrityksen yksi osapuolista taas tarjoaa panoksensa yhteisyritykseen tuotannolla. 

Usein yksi yhteisyrityksen osapuolista päätyy ostamaan lopun yhteisyrityksestä 

itselleen saaden sen kokonaan hallintaansa. Vaiheittain kansainvälistyessään yritys 

pystyy pienemmin vahingoin irtautumaan heikosti menestyvästä liiketoiminnasta. Esi-

merkiksi panostusten ollessa kannattamattomia, tai resursseille on löytynyt tuotta-

vampi vaihtoehto. Malleja voidaan myös käyttää vaikuttimena haluttuun toiminta-

ympäristöön, kuten myös verkostomallin kautta etenemistä, joko hyökkäävänä tai 

puolustavan strategiana.  

Verkostomalli ja yhteisyritysmallin yhteneväisyyksiä ovat myös suhteet. Lähtötasoil-

taan kansainvälistyminen verkostomallissa suosii käyttämään verkoston kautta hankit-

tuja partnereita. Yrityksen verkosto voi olla otollinen siirtymään kansainväliseksi mi-

käli jokin sen jäsenistä omaa teknologista etua kansainväliseen tasoon nähden. Mikäli 

verkostomallissa toimii pieni yritys, jonka teknologia on huipputasoa, sen kansain-

välistymiselle on suotavaa hakeutua yhteistoimintaan partnerin kanssa joka omaa 

pieneltä puuttuvia resursseja. Perustamalla yhteisyrityksen molemmat hyötyvät. 

Pienen yrityksen yhtenä motiivina voi olla myös yrityksen myyminen suuremmalle 

partnerille tilanteen niin muodostuessa. Tämä on yksi tämän päivän pk-yritysten 

strategisista vaihtoehdoista. Sen ei tarvitse sulautua kokonaisuudessa suurempaan 

yritykseen, vaan se myy vain oma osansa yhteisyritystä parantaakseen omia resurs-

sejaan toisella markkinalla. Yhteisyritysten keskeisiä tekijöitä on partnerin päästämi-

nen jakelukanavaverkostoihin. Jolloin suurempi yritys antaa oman panoksensa tekno-

logisesti ylivertaiselle ja pienelle yritykselle oman suhdeverkostonsa kautta, menet-

tämättä omaa identiteettiään sekä tukeutuen omaan resurssipohjaansa.  

Yrityksen tulee toimia omien intressiensä pohjalta, toteuttaen omaa strategiaansa ja 

edistää liiketoimintaansa. Teoreettisesti ajateltuna strategioiden analysointi, muok-

kaaminen ja toteuttaminen ovat verrattain yksinkertaista. Käytännössä nopeasti 

muuttuvat markkinatilanteet voivat hetkessä aiheuttaa suuren muutoksen yrityksen 

strategiassa. Yrityksen tulee sopeutua uuteen tilanteeseen muuttamalla strategiaansa. 

Ei ole olemassa yhtä ainoata oikeaa kansainvälistä kilpailustrategiaa, vaan menestyk-

sekkään toimintastrategian valitseminen riippuu muun muassa toimintaympäristöstä ja 
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kilpailullisesta tilanteesta, jolla yrityksen menestyäkseen tulee kyetä sopeuttamaan 

toimintojaan. (Härkki ym. 1995: 5). Sopeutuminen kulloiseenkin tilanteeseen on 

kaikki kaikessa, myös strategisesti. Tilanteisiin voidaan varautua, mutta joskus täytyy 

vain uskaltaa ottaa hyppy tuntemattomaan. Tuota hyppyä on helpottamassa julkisia 

tukiverkostoja, joiden kautta tutkielman yritykset etenivät Kiinan markkinoille. 

6.2.1 Team Finland  

Team Finland myöhemmin TF, - verkoston, tarkoituksena on edistää Suomen talou-

dellisia ulkomaansuhteita, parantaa maakuvaa, promootiota, yrityksien kansainvälisty-

mistä, sekä nostaa Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja. Sen tavoite on 

tehostaa eri sektoreiden suomalaisten toimijoiden välistä yhteistyötä. TF sai alkunsa 

2000 - luvun alkupuolella, jolloin oli havahduttu maailmantalouden muutoksiin, joista 

ilmeni ulkoisten suhteiden merkitys ja että Suomenkin menestyminen oli riippuvainen 

yritysten kansainvälisestä menestymisestä. Suomessa oivallettiin, että yritykset tarvit-

sevat valtiolta apua maailmanlaajuisilla markkinoilla. Alun perin Suomessa oli yritys-

ten kansainvälistymistä ja investointeja edistävä valtiorahoitteinen systeemi hajautet-

tuna ulkoministeriölle, Finprolle, Tekesille sekä kulttuuri-instituutille, jotka toimivat 

ulkomailla erillisinä yksikköinä. Ajatus vientiä edistävästä yhteistyöstä heräsi, mutta 

tulokset jäivät vielä vaatimattomiksi. (Finpro 2016, Team Finland 2016.) 

TF:n kannalta otettiin ratkaisevat askeleet, kun vuoden 2011 hallitusohjelmaan kirjat-

tiin tavoitteeksi taloudellisien ulkosuhteiden toiminnan vahvistaminen ja Suomen 

kansainvälisien toimintojen yhteyttäminen. Sen pohjalta käynnistettiin kaksi selvitystä 

rinnakkain ja alkuvuodesta 2012 niihin perustuen syntyi TF toimintamallin keskiö. 

Selvitysten mukaan, toimijoista jotka edistivät vientiä tuli muodostaa verkosto jota 

johdetaan pääministerin alaisuudessa ja ulkomailla tapahtuvaa yhteistyötä sekä 

resurssien yhteiskäyttöä tulisi tiivistää. Käytännön toiminnot TF aloitti syyskuussa 

2012, jolloin valtioneuvoston kansliaan perustettiin taloudellisien ulkosuhteiden yk-

sikkö, tehtävänään asioiden valmistelu pääministerille, ohjausryhmälle sekä verkoston 

organisaatioiden toiminnan yhteensovittaminen. (Team Finland 2016.) 
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Valtioneuvosto ohjaa TF:n toimintaa, tekemällä vuosittain sitä koskevat strategiset 

linjaukset. Taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmä, pääministerin johtamana, linjaa 

verkoston toimintaa kokoontuen noin neljä kertaa vuodessa. Neuvostoon kuuluu 

elinkeinoelämän vaikuttajia sekä sen keskeisiä virkamiehiä. Kokoonpanon ajatuksena 

on taata vuorovaikutteisuutta valtionhallinnon ja yritysten välillä. Valtioneuvoston 

kanslian taloudellisten ulkosuhteiden yksikkö toimii verkoston sihteeristönä. Vuoden 

2014 vuosikertomuksen mukaan, Team Finlandin tarjoamat kansainvälistymisen 

palvelut on jaettu kuuteen ryhmään kuvion 24 mukaisesti, jotka julkistettiin syyskuus-

sa 2014. Tämän hallinnonalojen rajat ylittävä rakenne luo mahdollisuuden kehittää 

julkisrahoitteisia kansainvälistämispalveluita kokonaisuutena välttäen päällekkäisyyk-

siä. Ajatuksena on hakea tehokkuutta sekä julkisten resurssien että asiakaspalvelun 

mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. (Team Finland 2016.) 

 

Kuvio 24. Team Finland kansainvälistymispalvelut (mukaillen Team Finland 2015). 

Toiminnan keskiössä oli vuoden 2014 aikana julkisesti rahoitettujen kansainvälistä-

mispalveluiden selkeyttäminen sekä palveluiden suuntaaminen tehokkaasti pk-

yrityksien kansainvälistämisen edistämiseen. Myös vuoden 2014 alussa tapahtunut 

Finpron toimintakonseptin uudistus ja Finpron kaupallisen konsulttitoiminnan myymi-

nen kehittää toimintaa pk-yrityksille toimivammaksi. Vuoden 2014 aikana julkistettiin 

Team Finlandin uusia palveluita, joita olivat muun muassa Finnveran, Tekesin sekä 

Finpron yhteinen Team Finland LetsGrow, joka tarjoaa rahoitusta ja neuvontaa. 

Tekesin kautta toteutettu Team Finland Explorer, joka tarjoaa rahoitusta kansainvälis-

tymiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden hankintaan sekä Tekesin ja ulkoasiain-

ministeriön lanseeraama BEAM-ohjelma, jonka tehtävänä on edistää kehitysmaihin 

suuntautuvaa liiketoimintaa.  (Team Finland 2015.)  
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TF - verkostoon kuuluvat tällä hetkellä seuraavat organisaatiot:  

1. Työ- ja elinkeinoministeriö 

2. Ulkoministeriö 

3. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

4. Finpro 

5. Export Finland 

6. Invest in Finland 

7. Visit Finland  

8. Tekes 

9. Finnvera 

10. Suomen Teollisuussijoitus Oy  

11. Finnfund 

12. Finnpartnership 

13. Suomalais-Venäläinen kauppakamari 

14. Suomalais-Ruotsalainen kauppakamari 

15. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset 

16. Patentti- ja rekisterihallitus 

17. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

18. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry                                                                                                                    

 

6.2.2 Finpro  

Suomen Vientiyhdistys ryhtyi vuonna 1919 muodostamaan kansainvälistä edustajien 

verkostoa sijoittamalla sekä kirjeenvaihtajia että yhdysmiehiä maailmalle, Edistäen 

maatalous-, keräily- ja teollisuustuotteiden vientiä Itä-Euroopan markkinoille. Yhdis-

tyksen nimi muuttui vuonna 1938 Suomen Ulkomaankauppaliitoksi - Finland Utrikes-

handelsförbund, jäljempänä UKL. Jonka näyttelytoiminta käynnistyi 1930 - luvulla, 

mutta keskeytyi toisen maailmansodan ajaksi. Toiminta käynnistyi uudelleen sodan 

päättymisen jälkeen vuonna 1946 ja 1960 - luvun alussa ulkomaankaupan vapauduttua 

kiinnostus vientitoimintaan lisääntyi Suomessa. Yhdistyksen näkemyksenä oli mark-

kinakohtainen keskittäminen ja kohdemaihin toteutettiinkin vuosittain suurtapah-

tumia, poiketen aiemmista erillisnäyttelyistä. (Finpro 2016.) 
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Vuonna 1968 valtion tulo- ja menoarvioesityksessä poistettiin määrärahat, jotka oli 

osoitettu vienninedistämiseen. Syynä oli tarkoitus perustaa sitä varten oma yksikkö. 

Yksityinen sektori esitti rahoituksen ja vienninedistämisen organisoimista keskitetysti. 

Toimintojen suunnittelu, valmistelu ja toteutus keskitettiin UKL:n vuonna 1970. Yksi-

tyinen sektori ja valtio sitoutuivat toiminnan rahoittamiseen yhtä suurin panoksin. 

UKL:n toimintaan ei kuitenkaan sisällytetty vientihenkilöstön kouluttamista, vientita-

kuita, luottoja koskevia kysymyksiä eikä kauppapolitiikkaa. UKL kehittyi 1970 - ja 

1980 - luvulla vienninedistäjänä monipuoliseksi. Tuolloin vientineuvontaa laajennet-

tiin toimimaan maakunnissa, joissa yhteysvientipäälliköt pystyivät toimiaan erityisesti 

kontakteissa pk-yritysten kanssa. Vuonna 1992 liiton historiassa tapahtui muutos, kau-

pallisten sihteerien siirtyessä ulkoasiainministeriön alaisuudesta UKL:on. Silloin ta-

voitteeksi asetettiin, että kaupallisten sihteerien toiminnan tuli perustua yrityksien 

toimeksiantoihin ja niiden tuli pyrkiä kohdemaassa yritysten sekä yritysryhmien vien-

ninedistämiseen. UKL:n aluetoimistojen tehtävät siirtyivät vuonna 1997 Kauppa- ja 

teollisuusministeriön työvoima- sekä elinkeinokeskuksiin. Nykyinen nimi Finpro otet-

tiin käyttöön maaliskuussa 1999. (Finpro 2016.) 

Maailmanmarkkinoilla tapahtuvat muutokset ovat nopeita ja ne vaativat vientikes-

kuksilta toimintojen keskittämistä alueille missä kysyntä on kasvussa. Alueellinen ja 

toimialakohtainen yhteistyömalli on tuonut Finpron toimiala-asiantuntijoiden kansain-

välisen osaamisen suomalaisten yrittäjien kilpailueduksi valitussa maassa. Verkostoi-

tuminen paikallisten kumppanien ja alihankkijoiden kanssa varmisti toimeksiantoihin 

liittyvien alihankkijoiden laadun sekä kilpailukyvyn. Finpro on saanut tunnustusta 

myös maailman kauppajärjestön alaiselta International Trade Centeriltä, kun se valitsi 

Finpron vuonna 2007 parhaaksi länsimaiseksi vienninedistämisorganisaatioksi. Finpro 

oli myös mukana avaamassa FinChi, Finnish-Chinese Innovation Center, innovaatio-

keskusta vuonna 2005 Shanghaihin, joka myöhemmin siirtyi Tekesin hallinnoimaksi. 

Finprosta on melkein sadan vuoden aikana kasvanut voimakas, julkisia kansainvälis-

tymispalveluita antava toimija, jonka tehtävänä on tuoda kasvua Suomeen. Se auttaa 

yrityksiä kasvamaan ja menestymään globaaleilla markkinoilla, hankkii ulkomaan 

inventointeja Suomeen sekä lisää ulkomaan matkailijoita Suomessa. Finpro muuttui 

1.1.2016 täysin valtion omistamaksi osakeyhtiöksi. (Finpro 2016.) 
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Finpro tarjoaa nykyään 300:n asiantuntijan osaamista 64:ssä toimipisteessä 44:ssä eri 

maassa yritysten käyttöön. Sen toiminnan ajatuksena on verkostoitua maailmalla suo-

malaisien yritysten hyväksi. Asiantuntijoiden avulla suomalaiset yritykset voivat saada 

tietoa kohdemarkkinoista ja pääsevät verkostoitumaan paikallisten toimijoiden kanssa. 

Finpro toimii myös osallisena Team Finlandissa, jossa sen tehtävänä on toimia 

suomalaisten yritysten kumppanina maailmalla. Ja Enterprise Europe Network - 

verkostossa koordinoiden sen verkostoa Suomessa. Enterprise Europe Network, on 

Euroopan komission 2008 vuonna aloittama pk-yrityksille ilmaisia kansainvälistymis-

palveluita tarjoava verkosto. Se tarjoaa palveluita seuraaviin asioihin: (Finpro 2016, 

Enterprise Europe Network 2016.)  

1. Kansainvälinen yhteistyökumppanin etsintä 

2. Kansainvälistymisen ja lakiasioiden yleinen neuvonta 

3. Kansainvälistymisen seminaareja 

4. EU-rahoitusohjelman etsintään tukea 

5. EU-komissiolle palautekanava sisämarkkinaongelmista  

6.2.3 Export Finland 

Export Finland jäljempänä EF, on yksi Finpron toiminnoista. Sillä on kyky olla muka-

na tukemassa useaa suomalaista pk-yritystä niiden kansainvälistymisessä. EF:n lähtö-

kohtana on neuvonta, jonka se antaa yrityksille kansainvälistymisen eri vaiheissa. EF 

myös tunnistaa uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja verkottaa pk-yrityksiä 

maailmalla sekä Suomessa, se kuuluu myös Enterprise Europe Network - verkostoon. 

(Export Finland 2016, Team Finland 2016.) Maailmalla on paljon liiketoimintamah-

dollisuuksia osaaville ja kilpailukykyisille yrityksille, EF:n toimintoihin kuuluu niiden 

löytäminen yhdessä yrityksen kanssa sekä se pyrkii siten muuttamaan mahdollisuuden 

tulokseksi yrityksen kanssa. EF on suomalaisien yrityksien kansainvälistäjä, se on 

ollut mukana luomassa sellaisia menestystarinoita kuten Supercell, Videra, STX 

Finland Oy ja Robit Rocktools Oy. (Export Finland 2016.) EF verkottaa myös yrityksiä 

eri markkinoilla, toteuttaen vuosittain suomalaisien yritysten liiketoimintaa edistäviä 

ohjelmia, jotka luo yrityksille puitteita kehittyä liiketoiminnassaan. (Finpro 2016). 
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EF tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia omien internetsivujensa kautta. Ideana on hel-

pottaa pk-yrityksiä tarttumaan mahdollisuuksiin, joita on esillä sivustolla. 5.4.2016 

niitä oli tarjolla 55 kappaletta, joiden toimialoja olivat:  

1. Biotalous 

2. Koulutus 

3. Cleantech 

4. Elintarvikkeet 

5. Terveys ja hyvinvointi 

6. Valmistava teollisuus 

7. Luova-ala 

8. ICT 

9. Meri- ja Offshore-teollisuus 

EF:n tarkoitus on yhdistää pk-yritykset suoraan mahdollisuuksien mukaan kiinni mah-

dollisuuksiin maailman markkinoilla, se tarjoaa omien sanojensa mukaan ”myyntilii-

dejä”, jotka ovat osa Team Finlandin markkinoiden mahdollisuudet palvelua, kohdis-

tuen yksittäisien yritysten tarpeisiin, tarjoten mahdollisuuden avata uusia asiakkuuksia 

maailmalta. Yksi EF:n tärkeimmistä tehtävistä on myös arvioida kunkin yrityksen 

kansainvälistymisen valmiutta. Se tarjoaa työkaluja ja apua yrityksen kansainvälis-

tymisen edellytysten, tavoitteiden sekä etenemistapojen suunnitteluun. Sieltä löytyy 

myös asiantuntijoita analyysien tueksi ohjeistamaan yritystä toimintaa. EF tarjoaa 

myös lukuisan määrän eri kasvuohjelmia liittyen edellä mainittuihin toimialoihin 

muun muassa Kiinan markkinoille. (Export Finland 2016.)  

6.2.4 Finnvera 

Viimeisenä tukiverkostona esiteltävänä on suomalaisille pk-yrityksille tärkein 

Finnvera jäljempänä FV. Sen tehtävänä on tarjota rahoitusta yrityksille niiden alku-

taipaleella, kasvamiseen, kansainvälistymiseen ja viennin riskeiltä suojautumiseen. 

FV on mukana vahvistamassa suomalaisien yritysten edellytyksiä toimia ja varmistaa 

niiden kilpailullista kykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia sekä 

vientitakuita jakamalla rahoituksellista riskiä eri rahoittajien kera. Se on Suomen 
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valtion omistama erityinen rahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export 

Credit Agency (ECA). Sen tärkeimpiä tehtäviä on taata viennin rahoittamiseen 

liitettäviä poliittisia tai kaupallisia riskejä, esimerkiksi poliittisten riskien ollessa vie-

jänä toimivasta suomalaisesta yrityksestä asiakkaan sijaintimaan taloudellisen tai 

poliittisen tilanteen aiheuttama riski, kun kaupalliset riskit liittyvät taas joko ostajaan 

tai rahoittavaan pankkiin. FV:n toimintaa ohjaa sitä koskeva erityinen lainsäädäntö, 

sekä valtion asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Sen toiminnan 

tavoitteita ovat aloittavien yritystoimintojen kasvattaminen, pk-yrityksien muutosti-

lanteiden rahoittamisen mahdollistaminen, sekä yrityksien kasvamiseen, kansainvälis-

tymiseen ja vientiin liittyvien asioiden edistäminen, sen toiminnalta edellytetään myös 

itsekannattavuutta. (Finnvera 2016, Team Finland 2016.)  

FV:n on 31.12.2015 tilanteen mukaan, 28450 asiakasta ja työntekijöitä 380 henkilöä. 

Sen vastuukanta lukuja ovat, pk-yritysrahoitus 2,7 miljardia euroa ja viennin rahoitus 

17,0 miljardia euroa. FV on mukana lähes joka kolmannessa suomalaisessa yrityskau-

passa, sitä tarvitaan erityisesti yritystoiminnan alkaessa ja erilaisissa muutostilanteissa 

osarahoittajan roolissa. Se hankkii yhtiönä vientiluottojen ja kotimaisen toiminnan 

rahoittamiseksi tarvittavat varat kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. Toiminnalla se 

haluaa vaikuttaa suomalaisien yrityksien kilpailulliseen kykyyn, kykyyn toimia 

markkinoilla sekä kasvaa Suomessa ja siirtyä kansainväliseksi. FV mahdollistaa 

kokonaisrahoitusratkaisuja, jotka rakentuvat sen konsernin omista tuotteista ja muiden 

julkisien sekä yksityisien rahoittajien palvelutarjonnasta. Oheisen kuvion 25 

mukaisesti, FV myöntää huomattavasti tukea suomalaisille pk-yrityksille vuosittain. 

Pk-rahoitus sisältää lainat, takaukset, vientitakaukset ja pk-vientitakuut. (Finnvera 

tiedote 2016, Finnvera 2016.) 

 

Kuvio 25. Finnvera rahoitus (Finnvera 2016). 
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Riskinottaminen on osa FV:n toimintaa ja sille on asetettu itsekannattavuustavoite, 

tarkoittaen että sen tulee pitkällä aikajänteellä kattaa omat toimintakustannukset, sekä 

vastuullaan olevat luotto- että takaustappiot tuloilla, jotka se saa liiketoiminnastaan. 

Edellisten vuosien aikana FV on kasvattanut riskinottoa pk-rahoituksessa ja vienti-

kaupan rahoituksessa. Epävarman taloustilanteen johdosta monen asiakasyrityksen 

taloudellinen tila on ollut heikko, mikä on näkynyt järjestämättömien sekä 

erääntyneiden saatavien suurena määränä. Sen luottotappiot ovat vuosittain 2,0 - 3,5 

prosenttia vastuukannasta. (Finnvera 2016.) 

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Ensimmäisenä jatkotutkimusehdotuksena on pk-yritysten tämän hetkisen 

kansainvälisen kohdemarkkinan löytäminen toimialakohtaisesti. Tämän hetkinen 

trendi on kääntänyt suomalaisten pk-yritysten tähtäimen myös Intian, Iranin ja Kuuban 

kaltaisille nouseville markkinoille. Toimialakohtaisesti olisi mielenkiintoista tutkia, 

kuinka pk-yritykset näkevät markkinat tällä hetkellä ja mitkä ovat niiden tämän päivän 

toimialakohtaiset haasteet. Toisena ehdotuksena esitän tutkimuksen kohteeksi ”born 

global”-teorian soveltumista kansainvälistymisen strategiana Kiinan markkinoille pk-

yrityksen näkökulmasta. Etsien sellaisia henkilöitä, jotka toimivat kyseenomaisissa 

yrityksissä johtotehtävissä ja omaavat vaaditut ominaisuudet onnistuneesti toteuttaa 

tai ovat jo toteuttaneet kansainvälistymisen kaukaisemmille markkinoille. Tutkielma 

suoritettaisiin henkilökuvauksena ja siinä keskityttäisiin etsimään niitä henkilökoh-

taisia luonteenpiirteitä, jota ”Born global” vaatii toimiakseen. 

Osana jatkotutkimusehdotuksiani on konsulttien haastatteleminen liittyen strategiseen 

siirtymiseen Kiinan markkinoille. Konsulttien jotka omalta osaltaan olivat tai ovat 

edelleen mukana viemässä suomalaisia pk-yrityksiä maailmalle. Heiltä pystyisi 

saamaan toimialakohtaisesta tietoa niistä tarpeista, haasteista, vahvuuksista ja 

heikkouksista joita yritysten tulisi huomioida ryhdyttäessä tutkimaan kansainvälisen 

liiketoiminnan mahdollisuuksia. Konsulttien laajalla tietopohjalla tutkimusta pystyy 

tarkentamaan halutuille toimialoille, josta olisi hyötyä kansainvälistymistä suunnit-

televalle yritykselle.  
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