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Pk-yritysten merkitys Suomen kansantaloudelle on kiistaton. Suurten yritysten työvoiman 
lisäämismahdollisuudet ovat rajalliset, joten pk-yrityksiin kohdistuu paljon työllistämiseen 
ja talouden kasvuun liittyviä odotuksia. Pk-yritykset on perinteisesti nähty kotimarkkinoilla 
operoivina yrityksinä, joiden kotimarkkinan riittävyys ja melko rajalliset resurssit ovat 
pitäneet ne poissa kansainvälisiltä markkinoilta. Muutokset toimintaympäristössä ovat 
kuitenkin pakottamassa pk-yrityksiä tarkastelemaan uudelleen suhdettaan kansainvälisiin 
markkinoihin. Pk-yritykset tarvitsevat tietoa kansainvälistymisestä ja siihen liittyvistä 
valmiuksista. Tämän tutkielman tarkoituksena on tarjota kokonaisvaltainen näkemys 
kansainvälistymiseen ja kansainvälistymisvalmiuksiin vaikuttavista tekijöistä.  
 
Tutkielman teoriaosassa tarkastellaan kansainvälistymistä ja kansainvälistymisvalmiuksia 
aikaisempien tutkimusten, kirja- ja journaalilähteiden pohjalta. Tarkoituksena on yhdistellä 
eri teorioita ja tutkimussuuntauksia kokonaisvaltaisen näkemyksen saavuttamiseksi. Myös 
pk-yritysten erityispiirteisiin ja alihankkijatyypin merkitykseen perehdytään. Näiden 
lähteiden pohjalta luodaan se teoreettinen viitekehys, jota vasten haastatteluissa saatuja 
tuloksia peilataan. Tutkielman empiriaosa koostuu Pirkanmaalla toimiville veturiyrityksille 
ja heidän alihankkijoilleen tehdyistä haastatteluista. Haastattelut veturiyritysten edustajien 
kanssa tehtiin keväällä 2004. Näillä teemahaastatteluilla pyrittiin lisäämään tietoa 
aihealueesta teorian tueksi. Samalla kartoitettiin vastaajien mielipiteitä omien 
alihankkijoiden valmiuksista tällä hetkellä ja yritysten asenteita yhdessä alihankkijan 
kanssa tapahtuvaa kansainvälistymistä kohtaan. Haastattelut alihankkijayritysten kanssa 
tehtiin puolistrukturoituina haastatteluina syksyllä 2004. Näissä haastatteluissa kartoitettiin 
vastaajien valmiuksia, kiinnostusta ja asenteita kansainvälistymistä kohtaan. Myös yhdessä 
tapahtuvaa kansainvälistymistä yhtenä strategisena vaihtoehtona tutkittiin. 
 
Kansainvälistymisvalmiuksien taustalta löydettiin viisi niihin vaikuttavaa tekijää. Näitä 
ovat organisaation sisäiset resurssit, organisaatioiden väliset resurssit, johtamistyyli ja 
organisaatio, kansainvälistymisstrategia ja yrityksen toimintaympäristö. Haastatteluista 
saadut tulokset tukivat empiriassa rakennettua viitekehystä. Vastaajat pitivät tärkeimpinä 
valmiuksina kilpailukykyä kotimaassa, tuotannon volyymia, valmista markkinointi- ja 
myyntikanavaa, kielitaitoa ja johdon asennetta kansainvälistymistä kohtaan. Pirkanmaan 
alueen alihankkijayrityksistä jäi sellainen kuva, että osalta valmiuksia saattaa löytyä, mutta 
kiinnostusta on vähänlaisesti. Tästä ovat pitäneet huolen nykyiset asiakkaat, joille yritysten 
koko tuotanto menee. 
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1 JOHDANTO 
 
 

1.1 Tutkielman taustaa 

 

Viime vuosina tapahtuneet muutokset niin teknologisessa kehityksessä kuin 

lainsäädännössä ovat muokanneet yritysten toimintaympäristöä. Kansallisten rajojen 

häviäminen ja telekommunikaatioalan kehitys ovat osaltaan vaikuttaneet globaalin 

markkinapaikan syntyyn. Yritykset ovat siirtymässä kotimaisesta hankinnasta globaaliin 

hankintaan (Sheth ja Sharma 1997, 94). Tämän seurauksena kilpailu on kiristynyt niin koti- 

kuin ulkomaanmarkkinoilla. Kotimarkkinoille on ilmaantunut kotimaisten kilpailijoiden 

lisäksi yhä enemmän uusia, ulkomaalaisia kilpailijoita. Toisaalta myös suomalaiset 

yritykset etsivät aikaisempaa herkemmin tavarantoimittajia ja palveluntarjoajia globaalisti.  

 

Pk-yritysten merkitys Suomen taloudelle on kiistaton. Tätä merkitystä voidaan 

havainnollistaa niiden osuutena kansantuotteesta, palveluksessa olevista työntekijöistä sekä 

yritysten lukumäärästä. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2001 alle 50 henkilöä 

työllistäviä yrityksiä oli lähes 99 prosenttia kaikista Suomen yrityksistä ja ne työllistivät 

43,5 prosenttia yritysten palveluksessa olevasta työvoimasta. (Tilastokeskus 2004.) 

 

Suurten yritysten työvoiman lisäämismahdollisuuksien ollessa rajalliset, kohdistuu pk-

yrityksiin paljon työllistämiseen ja talouden kasvuun liittyviä odotuksia. Ratkaisuksi on 

esitetty pk-yritysten toiminta- ja kehitysmahdollisuuksien parantamista. (Kailaranta 1998, 

1.) 

 

Pk-yritykset on perinteisesti nähty kotimarkkinoilla operoivina ja kasvavina yrityksinä, 

joiden melko rajalliset resurssit ja kotimarkkinan riittävyys ovat pitäneet ne poissa 

kansainvälisiltä markkinoilta (Holmlund ja Kock 1998, 46). Toimintaympäristössä 

tapahtuvat muutokset ovat kuitenkin pakottamassa pk-yrityksiä tarkastelemaan uudelleen 

suhdettaan kansainvälisiin markkinoihin. Jotta yritykset säilyisivät kansainvälisesti 

kilpailukykyisinä, pitää niiden olla kansainvälisesti yhteistyökykyisiä (Fletcher 2001, 29). 
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Suomalaisissa pk-yrityksissä piilee suuri vientipotentiaali ja niiden kilpailukyvyn 

säilyttäminen on tärkeää koko maan kilpailukyvyn kannalta. Pk-yritysten kasvu ja menestys 

tulevatkin tulevaisuudessa suurella todennäköisyydellä perustumaan yhä enemmän 

kansainvälistymisen lisäämiseen (Arola ja Larimo 1998, 7). 

 

Vaikka pk-yritysten rooli kansainvälisessä kaupassa on merkittävä ja kasvaa koko ajan, on 

niitä tutkittu verrattain vähän. Suurin osa kansainvälistymistutkimuksesta on keskittynyt 

suuriin ja länsimaisiin valmistusyrityksiin. Pk-yritysten johdon käytännöt eroavat kuitenkin 

suuresti suurten yritysten vastaavista ja pk-yritysten kansainvälistymistä tuleekin tutkia 

omana alueenaan. Toisena kansainvälistymistutkimuksen luonteenomaisena piirteenä 

voidaan pitää keskittymistä kansainvälistymisen operaatiomuotohin sekä kohdemaan 

kulttuurin ja ”henkisen” etäisyyden merkitykseen. Itse kansainvälistymisprosessi on jätetty 

vähemmälle huomiolle. Mallit eivät myöskään huomioi yritysten välisten verkostojen 

merkitystä tai pk-yrityksille tärkeitä sosiaalisia verkostoja. (Holmlund ym. 1998, 46–47.)  

 

Juuri yrityksen suhteet ja suhdeverkostot tarjoavat mielenkiintoisen näkökulman pk-

yritysten kansainvälistymisen tarkasteluun. Verkostot parantavat pk-yrityksien valmiuksia 

kansainvälistyä. Verkostojen kautta pienelläkin yrityksellä on mahdollisuus päästä kiinni 

resursseihin, jotka mahdollistavat sekä toiminnan kansainvälisen laajentamisen että kasvun. 

Näiden kahden teorian yhdistäminen onkin mielekästä, kun tutkitaan kokonaisvaltaisesti 

niitä valmiuksia, joita verkoston kautta kansainvälistyvä yritys tarvitsee. Yhtäältä 

mielenkiinnon kohteena ovat ne vaatimukset, joita kansainvälisillä markkinoilla 

toimiminen asettaa ja toisaalta, kuinka verkostoyhteistyö parantaa pk-yrityksen valmiuksia 

ja mitä vaatimuksia verkostossa toimiminen edellyttää.  

 

Suomalaisten pk-yritysten merkitys kansantaloudelle on suuri, mutta vienti on vielä monin 

paikoin lastenkengissä. Potentiaalia kuitenkin löytyy. Pk-yritykset tarvitsevat lisää tietoa 

kansainvälistymisestä, sen uhista ja mahdollisuuksista sekä niistä valmiuksista, joita 

kansainvälistyvältä yritykseltä vaaditaan.    
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1.2 Tutkielman tavoite ja tutkimusongelma 

 

Pk-yritysten tutkimus on viimeisten parin vuosikymmenen aikana lisääntynyt 

huomattavasti. Pk-yrityksiin ja niiden merkitykseen on kiinnitetty entistä enemmän 

huomiota. Tesarin, Moinin ja Boterin (2000, 1) mukaan suurin osa tutkimuksesta on 

kuitenkin keskittynyt tutkimaan pk-yritysten kasvua sekä osallistumista teollisiin 

verkostoihin. Myös pk-yritysten kansainvälistymisprosessi on saanut jonkin verran 

huomiota osakseen, erityisesti sitä on tutkinut Industrial Marketing & Purchasing –ryhmä 

(IMP-ryhmä). Tutkimusten koko ajan lisääntyvästä määrästä huolimatta valmiuksia, joita 

kansainvälistyminen verkoston osana vaatii on tutkittu vain vähän.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvailla ja kartoittaa niitä valmiuksia, mitä joko 

päämiehen mukana tai itsenäisesti kansainvälistyvällä, pienellä tai keskisuurella 

alihankkijayrityksellä tulee olla. Tavoitteena on myös kuvailla yritysten tämän hetken 

kansainvälistymisvalmiuksia. Tutkimuksessa lähtökohtana on holistinen näkemys sekä 

kansainvälistymisestä että siihen tarvittavista valmiuksista. Lähestymistapa ongelmaan on 

osaksi resurssiperusteinen. Vaikka tutkimuksessa tulee esiin verkostonäkemys, 

tarkastellaan kansainvälistymistä myös strategiselta kannalta, erityisesti juuri valmiuksien 

osalta. 

 

Tutkimuksen pääongelma ja siihen vastaavat alaongelmat voidaan esittää seuraavasti: 

 

• Millaiset valmiudet suomalaisilla, pienillä ja keskisuurilla alihankkijayrityksillä on 

kansainvälistyä? 

 

o Mistä kansainvälistymisvalmiudet koostuvat ja mitkä ovat niiden osatekijät? 

o Millaiset ovat alihankkijoiden valmiudet ja kiinnostus kansainvälistymistä 

kohtaan? 

o Mitä mieltä alihankkijat ovat yhdessä veturiyritysten kanssa tapahtuvasta 

kansainvälistymisestä?  
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Jotta tutkimuksen tavoitteisiin päästäisiin, tulee ensin määrittää, mitä 

kansainvälistymisvalmiuksilla tarkoitetaan, mistä nämä valmiudet koostuvat ja mitkä ovat 

niiden taustalla vaikuttavat osatekijät. Myös mielipiteitä yhdessä tapahtuvaa 

kansainvälistymistä kohtaan kartoitetaan. Lopuksi kuvaillaan alihankkijoiden tämän hetken 

valmiuksia sekä veturi- että alihankkijayritysten näkökulmasta. 

      

1.3 Tutkielman rajaukset ja oletukset 

 

Tutkimuksen yhdistäessä monia eri teorioita keskenään, nousee rajausten tekeminen entistä 

tärkeämpään asemaan. Tämän työn tarkoituksena on keskittyä niihin valmiuksiin, joita 

kansainvälistyminen vaatii. Tarkemmin rajattuna tutkielman empiirinen osa käsittelee 

pirkanmaalaisten pienten ja keskisuurten konepajateollisuuden alihankkijoiden 

kansainvälistymisvalmiuksia. 

  

Tämän johdosta tutkielmassa kansainvälistymis- ja verkostoteoriaa sivutaan vain sen 

verran, että tutkija voi muodostaa viitekehyksen kansainvälistymisvalmiuksien taustalla 

vaikuttavista tekijöistä. Näitä asioita käsitellään vain suhteessa valmiuksiin. 

Kansainvälistymiskirjallisuuden osalta keskitytään lähinnä kansainvälistymisen esteisiin, 

yhteistyöhön, vaatimuksiin sekä kansainvälistymismalleihin. Verkostojen osalta tarkastelun 

pääpaino on Szarkan esittämässä verkostojaottelussa sekä IMP-ryhmän tutkijoiden 

malleissa (ennen kaikkea ARA-mallissa, Actors-Resources-Activities), joka tarjoaa 

resurssiperusteisen näkökulman tarkasteluun.  

 

Tutkimus on rajattu koskemaan ainoastaan konepajateollisuudessa toimivia pieniä ja 

keskisuuria alihankkijayrityksiä. Pk-yritysten erityispiirteet tuovat tutkimukseen oman 

lisänsä ja tekevät tutkimuksesta paremmin hallittavan. Verkostolähestyminen tarjoaa juuri 

pk-yrityksille mielekkään tavan kansainvälistyä, koska se sitoo vähemmän resursseja ja on 

näin riskittömämpi tapa. Vaikka tutkimuksen on tarkoitus olla holistinen, tutkitaan tässä 

tutkimuksessa ainoastaan yritysten ulospäin suuntautunutta kansainvälistymistä.  
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1.4 Tutkimuksen metodologia 

 
Tämä tutkimus on luonteeltaan kartoittava ja kuvaileva. Kuvailevan tutkimuksen 

tarkoituksena on Uusitalon (1991, 62) mukaan kuvata jonkin ilmiön, tilanteen tai 

tapahtuman luonnetta, yleisyyttä, historiallista kehitystä tai muita tunnuspiirteitä. Tutkimus 

tehdään poikkileikkaustutkimuksena, mikä tarkoittaa sitä, että tutkimus kohdistuu tiettyyn 

ajankohtaan. Tämä mahdollistaa tutkimuksen tekemisen lyhyemmässä ajassa ja soveltuu 

näin paremmin opinnäytetyöhön. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 1997, 177) 

Pitkittäistutkimus ei myöskään toisi lisäarvoa tutkimukseen, sillä tarkoituksena on 

tarkastella kansainvälistymisvalmiuksia tällä hetkellä. 

 
Tutkielma edustaa kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta ja tutkimuksen empiirinen 

osuus toteutetaan tapaustutkimuksena. Kvalitatiivinen tutkimusote on valittu siksi, että sen 

avulla on helpompaa yrittää vastata tämän tutkimuksen ongelmiin. Tutkimuksen pyrkiessä 

kokonaisvaltaisesti kartoittamaan pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia, tarjoaa 

kvalitatiivinen lähtökohta parhaat mahdollisuudet onnistumiseen. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen tunnusmerkkejä ovat muun muassa harkinnanvarainen otanta, hypoteesien 

puute ja aineiston laadullis-induktiivinen analyysi (Eskola ja Suoranta 1998, 15).  

Tapaustutkimuksen tavoitteena on kerätä yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa 

yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia (Hirsjärvi 

yms. 1997, 130). 

 
Tämä tutkielma koostuu sekä teoria- että empiriaosuudesta. Teoriaosuudessa rakennetaan 

se teoreettinen ja käsitteellinen viitekehys, jota käytetään hyväksi tutkielman empiirisessä 

osassa, kun aineistoa tutkitaan ja analysoidaan. Teoriaosa rakentuu aiheesta kirjoitettujen 

journaaliartikkelien, kirjojen ja tutkimusten sekä raporttien varaan. 

  

Tutkielman empiriaosa voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäisen osan muodostavat 

teemahaastattelut (3 kpl), joissa on tarkoitus syventää teoriaosassa hankittua tietämystä 

kansainvälistymisvalmiuksista. Teoriaosassa rakennetun viitekehyksen pohjalta on johdettu 

ne teemat, joiden ympärillä keskustelua käydään. Teemahaastattelussa aiheita ei muokata 

täsmällisiksi kysymyksiksi, vaan teemat pyritään muotoilemaan niin, että tutkija saa 
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riittävän laajasti tietoja haastateltavan kokemuksista (Tamminen 1991, 100). 

Teemahaastattelut tehdään alihankkijoiden päämiesten kanssa. Tämä tarjoaa 

mahdollisuuden tarkentaa teoriaosassa rakennettua viitekehystä, Se myös antaa 

syvällisempää tietoa alihankkijoilta vaadituista valmiuksista. Veturiyritysten haastatteluista 

saatua tietoa voidaan näin hyödyntää laadittaessa haastattelulomaketta alihankkijoille.  

 

Tämä dyadinen lähestymistapa, jossa haastatellaan sekä veturi- että alihankkijayrityksiä, 

tarjoaa hyvän mahdollisuuden hyödyntää abduktiivista tutkimusotetta. Tämä tarkoittaa 

teorian ja empirian vuoropuhelua. Tässä tutkielmassa tutkija rakentaa esiymmärrystään 

ensin teoreettisen kirjallisuuden perusteella, jonka pohjalta tehdään teemahaastattelut. 

Näiden pohjalta palataan takaisin teorian maailmaan ja luodaan pohja seuraavissa 

haastatteluissa kysyttäville kysymyksille. 

 

Empirian toinen osa, haastattelut alihankkijoiden kanssa, toteutetaan puolistrukturoituina 

haastatteluina. Eskola yms. (1998, 87) määrittelevät puolistrukturoidun haastattelun 

haastatteluksi, jossa kaikilta vastaajilta kysytään samat kysymykset, mutta vastaajien 

annetaan vastata omin sanoin. Näiden eri haastattelujen sekä teoreettisen kirjallisuuden 

perusteella on tarkoitus on muodostaa kuva suomalaisten alihankkijoina toimivien pk-

yritysten kansainvälistymisvalmiuksista.  

 

1.5 Lähdekritiikki 

 

Tutkielman teoreettinen osuus rakentuu pitkälti kansainvälistymis-, verkosto- ja jossain 

määrin organisaatioteorioiden varaan. Lähteinä toimivat pääasiassa aiheesta kirjoitetut 

artikkelit sekä kootut teokset. Suurta roolia kirjallisuudessa näyttelee IMP-ryhmä ja siihen 

kuuluvat tutkijat. Tämä on tietoinen valinta, sillä yksi IMP-ryhmän tutkimusalueista on 

teolliset verkostot ja niissä tapahtuva toiminta. Monet IMP-ryhmän tutkimukset keskittyvät 

Pohjoismaihin ja ovat näin paremmin sovellettavissa suomalaiseen toimintaympäristöön 

kuin esimerkiksi Amerikassa tehdyt tutkimukset. 
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Tutkimus pyrkii ajankohtaisuuteen ja se näkyy myös lähdekirjallisuudessa. Suurin paino 

kirjallisuudessa on artikkeleilla. Nämä tarjoavat tuoretta ja ajankohtaista tietoa ongelmiin. 

Osa artikkeleista on julkaistu ns. laatujournaaleissa ja osa on toimitettu esitettäväksi 

vuotuisissa IMP-konferensseissa. Tämän perusteella artikkeleiden voidaan todeta täyttävän 

tieteellisyyden kriteerit. Myös kirjavalinnoissa on pyritty ajankohtaisuuteen. Poikkeuksen 

lähteiden uutuuteen muodostavat eri oppisuuntien niin sanotut perusteoriat, jotka toimivat 

vielä tänäkin päivänä. 

 

Kirjallisuutta on runsaasti tarjolla kaikilta käsiteltäviltä alueilta. Voidaankin todeta, että 

tällä saralla vallitsee suoranainen runsauden pula. Oleelliseksi nousee sen ”oikean” 

kirjallisuuden löytäminen. Tämä on erityisen tärkeää tutkimuksessa, jossa yhdistellään eri 

teorioita ja kootaan erittäin laajasta aihealueesta tiivis ja kattava viitekehys. 

 

1.6 Keskeisimmät käsitteet 

 

Kansainvälistyminen 

Luostarinen ja Welch (1990, 249) ovat määritelleet kansainvälistymisen prosessiksi, joka 

johtaa kasvavaan osallistumiseen kansainvälisissä operaatioissa. Tämä kattava ja asian 

hyvin tiivistävä määritelmä kansainvälistymisestä sopii hyvin tähänkin tutkielmaan. 

  

Kansainvälistymisvalmiudet 

Kansainvälistymisvalmiudet ymmärretään tutkimuksessa laaja-alaisesti. Valmiuksiin 

kuuluvat kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn kansainvälistyä. Näihin 

lukeutuvat alihankkijatyyppi, organisaation sisäiset sekä organisaatioiden väliset resurssit, 

johtamistyyli ja organisaatio, valittu kansainvälistymisstrategia sekä yrityksen 

toimintaympäristö.  

 

Verkostot 

Verkostoilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa yleisesti yritysten ja sen työntekijöiden 

taloudellisten-, sosiaalisten- ja kommunikaatiosuhteiden verkostoja. 
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 Pk-yritys 

Euroopan unionin komission mukaan pk-yritysten piiriin kuuluvat kaikki yritykset, jotka 

täyttävät seuraavat kriteerit: 

� Alle 250 työntekijää 

� Vuotuinen liikevaihto enintään 40 miljoonaa euroa tai vuotuinen taseen 

loppusumma enintään 27 miljoonaa euroa 

� Täyttää riippumattomuuskriteerin1  

 

Veturiyritys 

Veturiyrityksellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yritystä, jolla on vahvin asema useiden 

eri yritysten muodostamassa verkostossa ja jolle haastatellut pk-yritykset toimivat 

alihankkijoina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Riippumattomuuskriteeri: 

Riippumattomia ovat sellaiset yritykset, joiden pääomasta tai äänivallasta alle 25 prosenttia on sellaisen 

yrityksen tai sellaisten yritysten hallussa, jotka eivät täytä pk-yrityksen (tai pienen yrityksen) kriteereitä.Tämä 

25 prosentin kynnys voidaan ylittää seuraavissa kahdessa tapauksessa: 

 

• yritys on julkisten investointiyhtiöiden, riskirajoitusyhtiöiden tai institutionaalisten sijoittajien 

hallinnassa, edellyttäen, että ne eivät harjoita mitään valvontaa yhdessä tai erikseen 

• jos pääoma on jakaantunut sillä tavoin, että on mahdotonta määrittää kuka sitä hallitsee ja jos yritys 

ilmoittaa voivansa oikeutetusti olettaa, että siitä ei omista 25 prosenttia tai enemmän yksi tai useampi 

yritys, joka ei täytä pk-yrityksen (tai pienen yrityksen) kriteerejä.  
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1.7 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielma koostuu kuudesta pääluvusta ja se voidaan jakaa johdantoon sekä teoreettiseen ja 

empiiriseen osaan. Tutkielman rakenne esitetään kuvassa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Tutkielman rakenne 

Johdanto 
� Tutkielman taustaa 
� Tutkimusongelma 
� Metodologia 
� Keskeisimmät käsitteet 

Pk-yritysten kansainvälistyminen 
� Pk-yritysten ominaispiirteet 
� Mitä kansainvälistyminen on? 
� Motiivit kansainvälistymisen taustalla 
� Kansainvälistymismalleja 

Alihankkijayritysten 
kansainvälistymisvalmiudet 

� Alihankkijoiden luokittelu 
� Organisaation sisäiset resurssit 
� Organisaatioiden väliset resurssit 
� Johtamistyyli ja organisaatio 
� Kansainvälistymisstrategia 
� Toimintaympäristö 

Teoreettinen viitekehys 

Empiria 
� Empiirisen tutkimuksen toteuttaminen 
� Tulosten purku ja analysointi 
� Johtopäätökset ja jatkotutkimusmahdollisuudet 
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Tutkielman ensimmäisessä luvussa, johdannossa, esitellään tutkimuksen taustaa ja annetaan 

samalla tutkimukselle oikeutus. Tämän jälkeen esitetään tutkielman tavoite ja ne 

tutkimusongelmat, joihin tutkimuksessa etsitään vastauksia. Tutkimusongelman esittelyn 

jälkeen tutkimukseen tehdään rajaukset ja käsitellään tutkimusmetodologiaa. Lopuksi 

käydään läpi keskeisimmät käsitteet. 

 

Tutkielman toisessa pääluvussa käsitellään pk-yritysten erityispiirteitä sekä käydään läpi 

kansainvälistymiseen liittyviä tekijöitä. Luvussa esitellään syitä kansainvälistymisen 

taustalla, käydään läpi eri malleja ja rakennetaan samalla ymmärrystä 

kansainvälistymisestä. Pääluvussa kolme kartoitetaan eri kirjallisuuslähteiden pohjalta 

alihankkijoiden kansainvälistymisvalmiuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tarkoituksena on saada 

mahdollisimman laaja näkemys valmiuksista. Tämä edellyttää kirjallisuuden tarkastelua 

monista eri tutkimustraditioista ja näiden tietojen yhdistämistä. 

 

Kahden pääluvun pohjalta muodostetaan teoreettinen viitekehys, jonka avulla ongelmaan 

pureudutaan tutkielman empiriaosassa. 

 

Tutkielman empiriaosa jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään aineiston 

hankintaa ja sen käsittelyä sekä analysointitapaa. Lisäksi otetaan kantaa tutkielman 

validiteettiin ja reliabiliteettiin. Toisessa osassa analysoidaan tutkimustuloksia, tehdään 

johtopäätökset ja pohditaan jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tuloksia analysoitaessa niitä 

peilataan koko ajan teoriaosuuteen.  

 

 

2 PK–YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN 
 

 
Tässä pääluvussa tutkitaan pk-yritysten kansainvälistymistä. Aluksi kartoitetaan pk-

yritysten ominaispiirteitä, jotka erottavat ne suurista yrityksistä. Tämän lisäksi tarkastellaan 

aikaisempien tutkimusten valossa pk-yritysten kohtaamia kansainvälistymisen esteitä sekä 

pk-yritysten käyttämiä kilpailukeinoja. Tämän jälkeen tarkastellaan lähemmin itse 
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kansainvälistymistä: mitä se on, mitkä ovat motiivit kansainvälistymisen taustalla, kuinka 

kansainvälistymistä on tutkittu ja kuinka se tapahtuu. 

 

2.1 Pk-yritysten erityispiirteet 
 

Tässä alaluvussa tarkastellaan pk-yritysten ominaispiirteitä. Aluksi luodaan lyhyt katsaus 

siihen, kuinka pk-yritykset eroavat suurista yrityksistä. Tämän jälkeen tarkastellaan, kuinka 

pk-yritysten kansainvälistymistä on viime vuosina Suomessa tutkittu. Lopuksi kiinnitetään 

aikaisempien tutkimusten valossa huomio sekä niihin esteisiin, joita pk-yritykset kohtaavat 

että niihin kilpailukeinoihin, joita ne käyttävät kansainvälisillä markkinoilla. Myös eri 

yhteistyömuodot nostetaan tarkasteluun. 

 

Pk-yritykset eroavat suurista yrityksistä erityisesti johtamistyylin, riippumattomuuden, 

omistuksen ja toiminnan laajuuden sekä syvyyden perusteella. Pienillä yrityksillä on lisäksi 

havaittu olevan suurista yrityksistä poikkeavia johdollisia prosesseja ja niiden rakenteet 

ovat usein vähemmän jäykkiä, hienostuneita tai monimutkaisia kuin suurten yritysten. 

(Coviello ja McAluley 1999, 228.) Ja kuten Shuman ja Seeger esittävät (1986, 8):  

 

”pienet yritykset eivät ole pieniä versioita isoista yrityksistä, vaan ne kamppailevat 

ainutlaatuisten kokoon liittyvien kysymysten parissa sekä toimivat eritavalla 

ympäristön kanssa”  

 

Monet tutkijat ovat nostaneet esille väittämät pk-yritysten rajallisista resursseista, 

suurtuotannon eduista sekä johdon riskinsietokyvystä ja orientaatiosta. Näiden tekijöiden 

on sanottu vaikuttavan merkittävästi pk-yritysten kansainvälistymiseen. Pk-yritykset ovat 

kuitenkin löytäneet ainutlaatuisia tapoja voittaa pienuudestaan aiheutuvat 

kansainvälistymisen esteet. Näitä ovat muun muassa vertikaalinen integraatio, ulkoisiin 

resursseihin kiinni pääseminen välikäsien kautta, kansainvälistyminen kollektiivisena 

prosessina sekä pienten yritysten mahdollisuus poistua kansainvälisiltä markkinoilta 

pienemmin kustannuksin. (Bonaccorsi 1992.) Näin ollen voidaan olettaa, että pk-yritysten 

kansainvälistyminen eroaa kahdesta syystä suurten yritysten vastaavasta. Näitä syitä ovat 1) 
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yritysten erityispiirteet ja 2) pk-yritysten käyttäytyminen, jolla ne pyrkivät voittamaan 

koosta aiheutuvat haasteet. (Coviello ja McAuley 1999, 228-229.) Juuri nämä 

ominaispiirteet tarjoavat mielenkiintoisen lähestymistavan pk-yritysten 

kansainvälistymisvalmiuksien tutkimiseen. 

 

Coviello ja McAuley (1999) ovat tehneet yhteenvedon viimeaikaisista pk-yritysten 

kansainvälistymiseen liittyvistä empiirisistä tutkimuksista. Tutkijat arvioivat tutkimuksia 

FDI (foreign direct investment) -teorian, prosessimallien ja verkostoteorian kautta. Mukaan 

otetuille tutkimuksille asetettiin kolme kriteeriä: 

 

1. empiiristen tulosten tuli olla julkaistu vuosien 1989 ja 1998 välillä; 

2. tutkimusten tuli keskittyä pk-yrityksiin siten, että yksittäinen yritys oli tutkimuksen 

yksikkö; 

3. tutkimukset keskittyivät tutkimaan sitä prosessia, joilla yritykset lisäävät 

sitoutumistaan kansainvälisiin operaatioihin. 

 

Lopulliseen tutkimukseen kelpuutettiin 16 tutkimusta. Näistä 16 tutkitusta tutkimuksesta 

kuusi oli toteutettu, ainakin osittain, Suomessa. Katsaus osoitti, että pk-yritysten 

kansainvälistymistä voidaan ymmärtää parhaiten integroimalla nämä eri 

tutkimussuuntaukset toisiinsa (Coviello ja McAuley 1993, 223). Tulos tukee tämän työn 

tarkoitusta tarkastella kansainvälistymisvalmiuksia mahdollisimman holistisesti ja antaa 

tätä kautta laajempi kuva kansainvälistymisvalmiuksien taustalla vaikuttavista tekijöistä.  

 

Tuloksista (liite 1) käy ilmi, että pk-yritysten kansainvälistyminen seuraa osittain 

sitoutumisen vaiheittaista lisääntymistä. Henkinen ja maantieteellinen etäisyys puolestaan 

eivät saa osakseen niin suurta tukea. Tätä saattavat osaltaan selittää verkostoituminen, 

päämiehen seuraamisesta aiheutuva kohdemarkkinavalinta tai toimialan luonne.  Tulokset 

osoittavat, että prosessimallit kuvaavat pk-yritysten kansainvälistymistä paremmin 

valmistuspuolella, kun taas korkean teknologian ja palveluyritysten osalta verkostoteoria on 

omiaan kuvaamaan yritysten kv-prosessia. Tähän saattaa vaikuttaa muun muassa se, että 

prosessimallit on alun perin kehitetty tutkimalla suuria valmistusyrityksiä ja näin ne 



17 

  

soveltuvat hyvin myös pienten ja keskisuurten valmistusyritysten tutkimiseen. Korkean 

teknologian yritysten keskuudessa johdon henkilökohtaiset suhteet ja yrityksen verkostot 

näyttelevät puolestaan suurempaa roolia kansainvälistymisprosessissa.  

 

Myös harppauksia eri vaiheiden yli on havaittu. Merkille pantavaa on se, että kun 

suomalaiset yritykset lisäävät kansainvälistymistään, se tarkoittaa usein ennemminkin 

leveyttä kuin syvyyttä. Toisin sanoen yritykset laajentavat vientitoimintaansa muille 

markkinoille eivätkä niinkään kasvata sitoutumistaan jo olemassa olevilla markkinoilla. 

Tulokset korostivat myös sisäänpäin suuntautunutta kansainvälistymistä ja sen merkitystä 

ulospäin suuntautuneen kansainvälistymisen alullepanijana. Voidaankin todeta, että 

tutkittaessa pk-yritysten kansainvälistymistä, parhaimman kuvan siitä saa yhdistelemällä eri 

tutkimustraditioita. Yksikään teoria ei yksin pysty selittämään prosessia, johon vaikuttavat 

sekä järki että tunteet.  

 

2.1.1 Pk-yritysten kansainvälistymisen esteet 
 

Seuraavaksi tarkastellaan suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisessään kohtaamia 

esteitä. Arola ja Larimo (1998) tekivät Kauppa- ja Teollisuusministeriölle toimitetussa 

raportissaan yhteenvedon suomalaisten pk-yritysten vientiä ja kansainvälistymistä 

käsittelevistä tutkimuksista. Raportissa esille nousseet ongelmat käsittelivät tuotteen 

muuttamista vastaamaan vientimarkkinoiden vaatimuksia, oikean hinta-laatu -suhteen 

löytämistä, rahoitusta sekä oikean jakelukanavan ja asiakkaan löytämistä. Käytännön 

ongelmista esille nousivat erityisesti vientimarkkinoinnin hallitsevan henkilöstön sekä 

kielitaidon riittämättömyys, yritysjohdon ajanpuute riittävään toimenpiteiden suunnitteluun 

ja vieraan kulttuurin ja liiketoimintatapojen aiheuttamat ongelmat. Keskeisimpänä 

kilpailukeinona yritykset pitivät itse tuotetta, sen laatua ja tuotantoon/tuotteeseen liittyvää 

erikoistumista. Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta 1 löytyy yhteenveto viennin esteistä 

eri tutkimuksissa sekä selitykset merkinnöille. 
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TUTKIMUS 
 
 
VIENNIN ESTE 

Tuulen-
mäki et 
al. 
(1989) 

Hurme- 
Rinta- 
Peltomäki 
(1991) 

Ranta- 
vuo 
(1991) 

Vero- 
maa 
(1991) 

Toivo- 
nen 
(1991) 

LTT 
(1993) 

Niemi 
(1994) 

Johdon kokemattomuus kv. 
toiminnasta      Z  

Johdon ja / tai henkilöstön 
asenteet   C     

Yritysjohdon koulutustaso      Z  
Yritysjohdon kv. osaaminen   B     
Puute vientimarkk. toimivasta 
/asiantuntevasta henkilöstöstä Z C B B B Z  

Henkilöstön osaaminen 
/ammattitaito   C    * 

Halu lähteä kv. markkinoille      Z  
Henkilöstön aikapula Z       
Markkinointiosaaminen 
yrityksessä   C     

Kielitaito   B, C B    
Vientimarkk. kosk. tiedon ja/ 
tai kokemuksen puute Z C B, C B B, C   

Vientiin soveltuvan 
tuotteen/vientimalliston 
puuttuminen 

Z C  C    

Yrityksen toiminnan 
suunnitelmallisuus / 
systemaattisuus 

     Z  

Saatavilla oleva informaatio / 
muut palvelut   C   >50  

Kilpailu vientimarkkinoilla    A A  *** 
Rahoitus  B C   >50 ** 
Viennin heikko kannattavuus Z       
Tuotantokapasiteetin 
riittämättömyys  C  C C   

Tuotanto- ja / tai kuljetus- 
Kustannukset Z       

Hintakilpailukyky    A A   
Myyntikate Z       
Jakeluteiden / asiakkaiden 
löytäminen Z B  B    

Uskottavuus asiakkaiden 
silmissä      100  

Markkinointiviestintä Z       
Viranomaismääräykset, normit, 
standardit       * 

Kv. kaupan fyysiset ja tekniset 
esteet         

Kotimaan markkinan riittävä 
koko    C *   

Kokemattomuus ulkomaan 
valuuttojen käytössä Z       

 
Taulukko 1. Yhteenveto pk-yritysten viennin esteistä eri tutkimuksissa (Ahola ja Larimo 
1998, 16). 
Selitykset: 
A= aiheutti viejillä merkittävimpiä viennin esteitä 
B= aiheutti vientihalukkailla yrityksillä merkittävimpiä viennin esteitä 
C= aiheutti kotimarkkinasuuntautuneilla yrityksillä merkittävimpiä viennin esteitä 
***= yrityksessä useammin esiintyvä viennin este    **= yrityksessä melko usein esiintyvä viennin este 
Z= huomattava viennin este    *=tutkimuksessa tarkasteltu viennin este 
>50= yli 50 % kyselyyn vastanneista piti erittäin merkittävänä esteenä 100= jokainen vastanneista on kohdannut ko. esteen 
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Suurimpina vientiesteinä esille nousivat muun muassa vientimarkkinoita koskevan 

tiedon/kokemuksen puute, sopivan jakelutien/asiakkaiden löytäminen ja uskottavuus 

asiakkaiden silmissä. Kotimarkkinoille suuntautuneilla yrityksillä esteitä aiheuttivat edellä 

mainittujen lisäksi erityisesti vientiin soveltuvan tuotteen puuttuminen, tuotantokapasiteetin 

riittämättömyys, rahoitus ja kotimarkkinoiden riittävä koko. Vientihalukkaiden yritysten 

ongelmia olivat ensinnä mainittujen lisäksi etenkin kielitaito ja rahoitus. Viejäyrityksillä 

merkittävimmät ongelmat liittyivät kovaan kilpailuun vientimarkkinoilla ja 

hintakilpailukykyyn. 

 

Hämäläisen ja Mäkisen (2002) tutkimuksen tulokset ovat pitkälti linjassa edellä mainittujen 

tulosten kanssa. Heidän tutkimuksessaan pirkanmaalaisten yritysten kansainvälistymisestä 

pienten yritysten suurimmiksi esteiksi nousivat ongelmat markkinoinnissa ja myynnissä 

(48,9 prosenttia vastaajista), kv-operaatioiden rahoitus (44,4 %) ja henkilökuntaan liittyvät 

ongelmat (42,2 %). Keskisuurten yritysten kohtaamat ongelmat liittyivät markkinointiin ja 

myyntiin (51,2 %), henkilökuntaan (39,5 %) ja tuotantoon sekä teknologiaan (30,2 %).  

 

Nämä kaikki tulokset tukevat olettamuksia pk-yritysten rajallisista resursseista etsiä tietoa 

kv-markkinoista, löytää sopivat jakelutiet, rahoittaa kv-operaatioita, kouluttaa 

henkilökuntaa jne. Yhtenä suurena kansainvälistymisen esteenä kannattaa myös huomioida 

riittävä kotimarkkina, jonka ansioista yrityksillä ei ole ollut tarvetta kansainvälistyä. Myös 

kotimarkkinan suhteellinen pienuus johtaa siihen, että tuotantokapasiteetit ovat pieniä, mikä 

osaltaan pienentää kilpailukykyä ulkomarkkinoilla. 

 

2.1.2 Pk-yritysten käyttämät kilpailukeinot ja yhteistyömuodot 

 
Seuraavaksi käsitellään niitä kilpailukeinoja, joita suomalaiset pk-yritykset ovat käyttäneet 

hyväkseen kilpaillessaan kansainvälisillä markkinoilla. Eri tutkimuksissa esille tulleet 

kilpailukeinot on esitetty seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 2. 
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TUTKIMUS 
 
 
KILPAILUKEINO 

Larimo, Aalto 
& Käri (1990) 

Larimo & 
Salomäki-
Jurkka (1991) 

Niemi  
(1994) 

Härkki, 
Lehtinen & 
Huotari 
(1995) 

Hinta * * 43 * 
Laatu *  82 * 
Tuote  *  * 
Tuotevalikoima   26 * 
Tuotekehys   26  
Erikoistuminen/erikoistuotteet *   * 
Teknologia   12 * 
Tuotantotekniikka   14  
Asiakassuhteet    * 
Markkinointi   11  
Kommunikaatio  *  * 
Mainonta ammattilehdissä  *   
Näyttelyt ja messut * *  * 
Kohdemarkkinat    * 
Kansainvälinen kontaktiverkosto    * 
Mainos-/ myyntituki kohdemarkk.  *   
Sijainti   7  
Kustannukset   11  
Tuotantokapasiteetti   45  
Rahoitus   5  
Yrityskuva   9  
Jakelu  * 11  
Toimitusaika   30 * 
Palvelut yhteensä   25 * 
Henkilökohtainen myyntityö * *   
Muut   7  

 
Taulukko 2. Yritysten kilpailukeinot kv. markkinoilla (Ahola ja Larimo 1998, 24). 
Selitykset: 
* = tutkimuksessa esille tullut ja käsitelty kilpailukeino 
Numerot kuvaavat, kuinka monta prosenttia vastaajista on maininnut ko. kilpailukeinon yhtenä yrityksen tärkeimmistä kilpailukeinoista. 

 

Kilpailukeinoista vahvasti edustettuina olivat etenkin tuotteen laatu ja hinta. Myös itse 

tuote, erikoistuminen, toimitusaika ja erilaiset näyttelyt ja messut ovat suomalaisten pk-

yritysten käyttämiä kilpailukeinoja. Suomalaiset pk-yritykset eivät niinkään kilpaile 

sijainnillaan, rahoituksella, yrityskuvalla tai markkinointiosaamisellaan. Tulokset tukevat 

aikaisempia olettamia suomalaisten vahvasta teknisestä ja/tai laadullisesta osaamisesta, 

mutta samalla korostavat Suomen perifeeristä sijaintia sekä puutteellista 

markkinointiosaamista. Tämä on tullut esille useissa eri tutkimuksissa (ks. esim. Kailaranta 

1998, Hämäläinen ja Mäkinen 2002.). 
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Alaluvun päätteeksi on tarkoitus luoda katsaus siihen, millaista yhteistyötä suomalaiset pk-

yritykset tekevät. Käytetyt yhteistyömuodot käyvät ilmi taulukosta 3. 
 

TUTKIMUS 
YRITYSTEN HARJOITTAMA 
YHTEISTYÖ ON KOHDISTUNUT 

Tuulenmäki 
(1993) 

Ahokangas 
& Huusko- 
nen (1993) 

Niemi 
(1994) 

Larimo & 
Sutinen 
(1996) 

Niemi 
(1996) 

Tuotanto 61 14 11  mpt, 
vat 

Tuotekehitys 31  12 11,1 mpt, nt 
Mallisto / Tuotevalikoiman laajuus  20  2,8  
Markkinointi / Myynti 42 23 28  mpt, 

vat, nt 
Asiakkaiden etsintä    22,2  
Messut    30,6  
Agentti    17,8  
Myyntikonttori    8,3  
Mainonta / Promootio  16    
After Sales -palvelut  13    
Ostotoiminta 39   8,9 mpt 
Raaka-aineiden hankinta   13   
Tavaran / koneiden vaihto / lainaus     mpt 
Kuljetukset 50  11 15,6  
Jakeluverkosto    8,9  
Tiedonvaihto     mpt 
Omistussuhteet     mpt 
Muu   2 2,8  

 
Taulukko 3. Yhteenveto keskeisimmistä yhteistyöalueista pk-yrityksissä (Ahola ja Larimo 
1998, 26). 
Selitykset: 
Luvut kuvaavat, kuinka monta prosenttia vastanneista yrityksistä oli harjoittanut yhteistoimintaa mainitun tekijän osalta. 
mpt = mekaaninen puunjalostusteollisuus nt = nahkateollisuus 
vat = vaateteollisuus   vet = veneteollisuus 

 

Useimmiten yritysten välinen yhteistyö näyttää liittyneen erilaisiin messutapahtumiin, 

asiakkaiden etsintään, markkinointiin ja myyntiin sekä ostotoimintaan, kuljetuksiin, 

tuotantoon ja tuotekehitykseen. Nämä tulokset antavat tukea olettamukselle pk-yritysten 

rajallisista resursseista etsiä tietoa ja asiakkaita ulkomaisilta markkinoilta sekä niiden 

kyvystä voittaa nämä esteet verkostoitumalla.  

 

2.2 Mitä kansainvälistyminen on?  
 

Yritysten kansainvälistymisprosessi on viime vuosikymmenien aikana ollut tutkituimpia 

kansainvälisen markkinoinnin aiheita. Tutkimus on keskittynyt suurelta osin 



22 

  

kansainvälistymisen taustalla vaikuttaviin tekijöihin sekä itse kansainvälistymisprosessiin 

(mm. Luostarinen ja Welch 1990, Czinkota ja Johnston 1981, Johanson ja Vahlne 1977). 

Monet aikaisemmat tutkimukset ovat pitäneet kansainvälistymistä kuitenkin lähinnä 

vientiorientoituneena ilmiönä ja sitä onkin tarkasteltu yritysten ulospäin suuntautuneena 

toimintana. Fletcher (2001) kuitenkin toteaa yritysten kansainvälistymistä käsittelevässä 

artikkelissaan, että kansainvälistymistä tulisi nykyisessä toimintaympäristössä tarkastella 

laajemmassa, holistisessa perspektiivissä. Fletcherin mukaan yritysten 

kansainvälistymiseen liittyy ulospäin suuntautuneiden operaatioiden (mm. vienti, 

lisensointi jne.) lisäksi myös sisäänpäin suuntautuneita operaatioita (mm. tuonti, joint 

venture kotimaassa jne.) sekä yhdistelmätoimintoja (mm. strategiset allianssit, countertrade 

jne.). (Fletcher 2001, 25–26, 29.) Monet yritykset aloittavatkin kansainvälistymisensä juuri 

tuonnilla.  

 

Myös Luostarinen ja Welch (1990, 249) korostavat käsitteen laajentamisen merkitystä, sillä 

nykypäivän kansainvälisessä kaupassa sekä sisäänpäin suuntautuneet että ulospäin 

suuntautuneet operaatiot ovat yhä useammin nivoutuneet yhteen. Luostarisen ym. esittämä 

kansainvälistymisen määritelmä, jossa yritys lisää osallistumistaan kansainvälisissä 

operaatioissa, kattaakin hyvin kaikki nämä kansainvälistymiseen liittyvät eri piirteet. 

 

Luostarinen ym. (1990, 250) sekä Fletcher (2001, 30) nostavat esiin myös termin de-

internationalization. Tähän termiin liittyy kiinteästi Fletcherin esittämä ajatus, jonka 

mukaan kansainvälistymistä ei pitäisi nähdä tiettyyn maahan sidottuna toimintana. 

Kansainvälistyminen pitäisi pikemminkin nähdä globaalina toimintana, jossa yritys sekä 

kasvattaa että vähentää kansainvälisiä toimintojaan joko pakon edessä tai tarpeen mukaan 

siirtämällä esimerkiksi resursseja maasta toiseen. (Fletcher 2001, 30) Myös Luostarinen 

ym. (1990, 250) korostavat kansainvälistymisprosessin jatkuvuuteen liittyvää 

epävarmuutta. 

 

Kotler (2000) jakaa yrityksen ulospäin suuntautuneen kansainvälistymisen viiteen eri 

vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään päätös siitä, mennäänkö kansainvälisille 

markkinoille. Tähän liittyvät kiinteästi seuraavassa alaluvussa 2.3 käsitellyt yrityksen 
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ulkoiset ja sisäiset tekijät. Toisessa vaiheessa tehdään puolestaan päätös siitä, mille 

markkinoille ollaan menossa. Tässä vaiheessa analysoidaan potentiaalisia 

kohdemarkkinoita ja valitaan niistä houkuttelevin tai houkuttelevimmat. Kolmanteen 

vaiheeseen liittyy päätös markkinoille menotavasta eli operaatiomuodon valinta. 

Kohdemarkkinan ja operaatiomuodon valintaan liittyviä tekijöitä käsitellään alaluvussa 2.4, 

kansainvälistymisen mallit. Kansainvälistymisen neljäs vaihe käsittelee 

markkinointiohjelman valintaa. Siinä tehdään päätökset siitä, miten markkinointimixin eri 

osatekijät mukautetaan vastaamaan paikallisia oloja. Viidenteen vaiheeseen kuuluu 

Kotlerin mukaan päätös markkinoivasta organisaatioista. (Kotler 2000, 367–388.) 

 

2.3 Motiivit kansainvälistymisen taustalla 
 

Yrityksen johto alkaa tavallisesti harkita kansainvälistymistä jonkin ärsykkeen takia. Useat 

eri tekijät ovatkin osaltaan vaikuttamassa yritysten kansainvälistymisprosessiin. Czinkotan, 

Ronkaisen ja Moffetin (1996, 403) mukaan nämä tekijät voidaan jakaa proaktiivisiin ja 

reaktiivisiin syihin (taulukko 4). Proaktiiviset syyt ovat lähtöisin yrityksen oma-aloitteisesta 

strategianmuutoksesta, kun taas reaktiiviset syyt kuvaavat yrityksen reagointia ympäristön 

muutoksiin. Toisin sanoen reaktiiviset syyt pakottavat yrityksen kansainvälistymään ja 

proaktiiviset syyt tarjoavat siihen mahdollisuuden. 

 
Taulukko 4. Proaktiiviset ja reaktiiviset syyt kansainvälistymisen taustalla (Czinkota ym. 
1996, 403). 

Proaktiiviset syyt: Reaktiiviset syyt: 

 
� Voitontekomahdollisuus 
� Ainutlaatuinen tuote 
� Teknologinen etu 
� Yksinomainen tieto 
� Johdon sitoutuminen 
� Verotusedut 
� Massatuotannon edut 

 
� Kilpailupaineet 
� Ylituotanto 
� Supistuvat kotimarkkinat 
� Ylikapasiteetti 
� Kypsyneet kotimarkkinat 
� Asiakkaiden ja 

jakelukanavien läheisyys 
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Suomalaisten yritysten tyypilliset kansainvälistymisen motiivit 
 

Koivistoisen (1984) mukaan suomalaisyritysten kansainvälistymisen motiivit ovat yleisesti 

olleet samanlaisia kuin muissakin teollisuusmaissa. Näitä motiiveja ovat olleet 

erikoistumisen välttämättömyys, pienet kotimarkkinat, tarve päästä lähelle asiakkaita ja 

pyrkimys hyödyntää erityisosaamiseen liittyviä skaalaetuja. Suomalaisten yritysten 

kansainvälinen kilpailukyky perustuu erikoistumiseen ja sopeutumiseen. (Koivistoinen 

1984, 10.) Kansainvälistymiseen ovat vaikuttaneet yritysten teknologiaintensiivisyys ja 

kohdemarkkinoiden koko. Mitä enemmän yrityksillä on koulutukseen ja teknologiaan 

perustuvaa erityisosaamista, sitä todennäköisemmin ne myös kansainvälistyvät. (Pajarinen, 

Rouvinen ja Ylä-Anttila 1998, 1.) Lisäksi suomalaiset yritykset lähtevät 

kansainvälistyessään lähes poikkeuksetta kotimarkkinoita suuremmille markkinoille, jotka 

tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia. Yrityksillä, joiden kotimarkkinat ovat suuret, 

kansainvälistymisen taustalla on yleensä jokin ympäristön tarjoama etu. (Luostarinen 1980, 

77.) 

 

Luostarisen (1994, 6) käyttämän voimakenttäanalyysin (kuva 2) mukaan on olemassa 

globaaleita, kansainvälisiä, kotimaisia ja yrityskohtaisia voimia. Näistä globaalit voimat 

ovat yhteisiä eri maissa toimiville yrityksille, kun taas kotimaiset voimat ovat maakohtaisia.  
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ruus
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Kuva 2. Suomalaisten yritysten kansainvälistymisen voimakenttä (Luostarinen 1994, 136).  

 

Luostarinen (1980) jakaa suomalaisten yritysten kansainvälistymiseen johtavat tekijät 

seuraaviin kolmeen luokkaan: makro-, mikro- ja millimikrotekijöihin. Makrotekijät voidaan 

Luostarisen mukaan edelleen jakaa kotimaahan liittyviin työntötekijöihin (kotimarkkinan 

pienuus, perifeerinen sijainti ja avoimuus) sekä kohdemaahan liittyviin imutekijöihin 

(ulkomaanmarkkinan suuruus ja avoimuus). Näistä makrotekijöistä imutekijät houkuttavat 

yritystä siirtymään kansainvälisille markkinoille ja työntötekijät puolestaan painavat 

yritystä ulkomaille. Mikrotekijät puolestaan ovat yrityskohtaisia tekijöitä, jotka suurelta 

osin vaikuttavat yrityksen päätökseen lähteä kansainvälisille markkinoille. Näitä 

yritystasolla vaikuttavia mikrotekijöitä ovat suurtuotannon edut, erikoistumisesta saatavat 

edut, yrityksen ulkomaisten operaatioiden integroinnista saatavat edut, globaalien 

mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä tutkimus- ja kehityskustannusten kattaminen. 

Millimikrotekijöillä Luostarinen puolestaan viittaa yrityksen päätöksentekoprosessiin sekä 

päätöksentekijöihin. Millimikrotekijöitä ovat muun muassa epävarmuuden- ja 

riskinsietokyky, korkea henkilökunnan kansainvälistymisaste, vahva motivaatio yrityksen 

kansainvälistymiseen sekä korkea organisaatio-oppimisen taso. (Luostarinen, Korhonen, 

Jokinen ja Pelkonen 1994, 166.) 
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Kailarannan (1998) saamat tulokset tukevat näitä edellä esitettyjä tuloksia suomalaisten 

yritysten kansainvälistymiseen liittyvistä motiiveista. Hänen mukaansa merkittävimpiä 

yrityksen ulkoisia syitä olivat kotimarkkinan pienuus, kansantalouden avoimuus, 

kansantalouden tilanne sekä Suomen teollisuuden rakenne, joka on erityisen kapea ja tästä 

syystä erittäin herkkä suhdannevaihteluille. Tärkeimmiksi yrityksen sisäisiksi syiksi 

tutkimuksessa nousivat yrityksen erityisosaaminen ja tuotteen tarjoamat mahdollisuudet. 

Monien yritysten tuotteet voivat olla jo alun perin suunniteltu kansainvälisille markkinoille. 

Tämä ilmenee erityisesti pk-yritysten keskuudessa. Ollakseen kilpailukykyinen pk-

yrityksen täytyy usein erikoistua hyvin kapealle sektorille. Erikoistumisesta ja 

keskittymisestä seuraa kuitenkin kotimarkkinan saturaatio entistä nopeammin ja kasvua on 

haettava muualta. Tutkimuksen käsitellessä nimenomaan pk-yrityksiä, nousivat sisäisinä 

tekijöinä vahvasti esiin myös yrityksen johdon asenteet ja riskinsietokyky. (Kailaranta 

1998, 10–13.)  

 

2.4 Kansainvälistymisen mallit 
 

Yleisesti ottaen kansainvälistymisen voidaan todeta olevan monimutkainen ja 

moniulotteinen prosessi, johon vaikuttavat monet eri tekijät (Laine ja Kock 2000). Kuten jo 

aiemmin on todettu, yritysten kansainvälistymistä on viime vuosikymmenien aikana 

tutkittu runsaasti. Kansainvälistymisteoria juontaa juurensa 1960-luvulta ja 

kansainvälistymisen kuvaamiseen on olemassa useita eri lähestymistapoja. Teorian 

kehittämisen alkuvaiheessa taloudelliset tekijät näyttelivät merkittävää roolia. Tämän 

jälkeen enemmän käyttäytymiseen painottuvat mallit saivat tilaa. Näitä käyttäytymiseen 

perustuvia prosessimalleja ovat seuranneet eklektiset mallit sekä verkosto- ja 

resurssinäkökulmat. Viimeisimmät tutkimukset käsittelevät globaaleiden yritysten kasvua 

ja niin sanottujen born globals -yritysten syntymistä. (Törnroos 2002, 2.) Seuraavaksi 

luodaan lyhyt katsaus joihinkin eri lähestymistapoihin. Tarkoituksena ei niinkään ole esittää 

empiirisiä tuloksia eri mallien tueksi, vaan painopiste on eri lähestymistapojen 

kuvailemisessa.  
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2.4.1 Prosessimallit  
 

Käyttäytymistieteisiin pohjautuvat kansainvälistymisen mallit saivat alkunsa Aharonin 

(1966) uraauurtavasta työstä. Hän oli ensimmäinen tutkija, joka teki pitkittäistutkimuksen 

yritysten kansainvälistymisprosessista. Hän oli myös ensimmäinen, joka sisällytti 

kansainvälistymisen teoriaan ajatuksia suoraan käyttäytymisteoriasta. Aharonin 

tutkimuksen mukaan kansainvälistymisprosessi on monimutkainen sosiaalisen prosessi, 

johon vaikuttavat useat eri asenteet, mielipiteet ja sosiaaliset suhteet niin yrityksen sisällä 

kuin sen ulkopuolellakin. (Törnroos 2002, 7.) Hänen tutkimustuloksensa olivat osaltaan 

avaamassa tietä yrityksen kansainvälistymisprosessien myöhemmälle tutkimukselle ja 

hänen työnsä on inspiroinut useita muita alan tutkijoita. (Laine ym. 2000.) 

 

U-mallit 

 

Prosessimalleista tunnetuin ja lainatuin on 1970-luvulla Uppsalan yliopistossa kehitetty 

Uppsala-malli (U-malli). Tätä mallia olivat osaltaan kehittämässä Johanson ja Vahlne 

(1977 ja 1990) sekä Johanson ja Wiedersheim-Paul (1975), joiden suuntaa näyttäviin 

artikkeleihin ja tutkimuksiin malli perustuu. Malli pohjautuu tutkimukseen neljästä 

ruotsalaisesta yrityksestä, joiden kansainvälistymistä tutkijat seurasivat. U-mallissa 

keskeisellä sijalla ovat tieto ja sitoutuminen. Mallin lähtökohtana on, että 

kansainvälistyminen on prosessi ja kansainvälistyvä yritys etenee vaiheittain kasvattaessaan 

tietämystään ja sitoutumistaan kansainvälisillä markkinoilla. (Törnroos 2002, 8-9.)   

 

Johansonin ja Vahlneen (1977, 23) mukaan yritys aloittaa kansainvälistymisensä tutuilta 

lähimarkkinoilta yksinkertaisin operaatiomuodoin ja siirtyy tietämyksen ja kokemuksen 

kasvaessa kaukaisemmille markkinoille. Prosessin edetessä yritys ottaa käyttöönsä yhä 

vaativampia operaatiomuotoja. Johanson ja Wiedersheim-Paul (1975, 307) löysivät 

yritysten kansainvälistymisprosessista seuraavat vaiheet: 

 

1. Ei säännöllistä vientitoimintaa 

2. Vienti itsenäisten edustajien (agenttien) välityksellä 



28 

  

3. Ulkomaisen myyntiyrityksen perustaminen 

4. Ulkomaisen tuotantoyrityksen perustaminen 

 

Keskeinen asema U-mallissa on myös ”henkisellä” etäisyydellä (psychic distance), jolla 

tarkoitetaan maiden välisiä eroja niin kulttuurissa, kielessä, liiketoimintatavoissa, maan 

teollistumisasteessa, poliittisissa järjestelmissä kuin koulutuksen tasossakin. Henkinen 

etäisyys toimii selittävänä tekijänä sille, mille markkinoille yritys ensimmäiseksi 

suuntautuu, ts. markkinoille, joiden henkinen etäisyys on kotimaahan nähden pieni. 

Toiseksi henkinen etäisyys selittää tai ainakin osaltaan vaikuttaa siihen, mitä markkinoita 

palvellaan, absoluuttiseen sitoutumisen määrään sekä sitoutumisen asteeseen eri 

markkinoilla annettuna aikana. (Langhoff 1997, 137–141.) 

  

Johanson ja Vahlne ovat kehittäneet tätä porrastyyppistä mallia ja julkaisseet tuloksiaan 

kahdessa artikkelissa (1977, 1990). Mallin (kuva 3) perusolettamuksena on ollut, että 

markkinatietämys ja sitoutuminen markkinoihin vaikuttavat sekä sitoutumispäätöksiin että 

siihen, miten nykyiset päätökset on toimeenpantu. Sitoutumispäätökset ja tämän hetken 

toimenpiteet puolestaan vaikuttavat markkinatietämykseen ja sitoutumisen asteeseen. 

Keskeisenä tekijänä tässä prosessissa on tieto, jota tarvitaan sekä yleisellä tasolla että 

spesifimmällä markkinatasolla. Mitä enemmän yrityksellä on tietoa markkinoista, sitä 

sitoutuneempi se on. (Törnroos 2002, 9.)     

 

 
Kuva 3.  Yrityksen kansainvälistymisprosessi (Törnroos 2002, 9 ref. Johanson & Vahlne 
1990). 
 

Markkinatietämys 

Nykyiset toiminnot Sitoutuminen 
markkinoihin 

Sitoutumispäätökset 
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U-mallin hyvinä puolina voidaan pitää sen tunnettuutta, yksinkertaisuutta ja 

ymmärrettävyyttä. Lisäksi malli on dynaaminen, korostaa tiedon sekä 

liiketoimintakokemuksen merkitystä ja on saanut osakseen selvää empiiristä tukea. Lisäksi 

se analysoi koko kansainvälistymisprosessia ja on paikkansapitävä yrityksen koosta 

riippumatta. (Vissak 2003, 31.)   

 

Vaikka U-malli on laajasti hyväksytty ja käytetty kansainvälistymisen malli, on sitä myös 

kritisoitu paljon. Suurinta kritiikkiä malli on saanut osakseen siitä, että se on liian 

deterministinen eikä jätä yksilöille strategisia valintoja (Johanson & Vahlne, 1990). Malli ei 

myöskään ota huomioon harppauksia (leapfrogging) eri vaiheiden yli (Hedlund & 

Kvaerneland, 1993; Bell, 1995), eikä se huomioi yritysostoja (Forsgren, 1990). Se myös 

korostaa liikaa henkistä etäisyyttä (Melin, 1992). (ks. Holmlund ym. 1998, 46–47.) Lisäksi 

mallin rajoituksina voidaan tutkijoiden mukaan pitää seuraavia tekijöitä: malli ylikorostaa 

markkinaspesifin tiedon merkitystä, ei ota huomioon kaikkia (hybridejä) entry-muotoja, ei 

ota huomioon kansainvälistymisen aloittamista ja sen kustannuksia, ei sovellu kovin hyvin 

palveluyrityksille. Mallin yksinkertaisuus saattaa hidastaa muiden kansainvälistymismallien 

kehitystä (Vissak 2003, 31). Malli ei myöskään huomioi erityisesti pk-yrityksille tärkeitä 

sosiaalisia verkostoja (Holmlund ym. 1998). 

 

Myös globalisaation ja ITC-alan kehityksen johtama maailman pienentyminen asettaa 

paineita U-mallin toimivuudelle.  Kehityksen myötä markkinat muuttuvat yhä 

homogeenisemmiksi, mikä johtaa siihen, että yrityksellä on jo hallussaan tietämystä muista 

markkinoista, vaikkei se niillä olisi ennen toiminutkaan.   

   

I-mallit 

 

Rogersin vuonna 1962 julkaisema työ on parhaiten tunnettu teoreettinen työ, joka käsittelee 

innovaatioiden leviämistä ja leviämisen eri vaiheita. Mallin ilmestymisen jälkeen ovat 

monet tutkijat (mm. Bilkey & Tesar 1977, Cavusgil 1980, Czinkota 1982, Reid 1981) 

käyttäneet sitä hyväkseen tutkiessaan yritysten kansainvälistymisprosessia. Kaikki nämä 

tutkijat ovat käyttäneet Rogersin I-mallin eri vaiheita selittämään ja kuvaamaan sitä, kuinka 
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yritykset aloittavat vientitoimintansa ja/tai syventävät osallistumistaan kansainvälisillä 

markkinoilla. Malliin on innovaatioiden paikalle vain laitettu kansainvälistyminen. 

Kansainvälistymistä tutkitaan siis samaan tapaan kuin innovaatioiden leviämistä 

yrityksessä. Tutkijoiden mallit eroavat toisistaan eri vaiheiden lukumäärän perusteella. 

Myös vaiheiden sisällöt eroavat hieman tutkijasta riippuen. (Törnroos 2002, 10–11.)  

 

Vaikka U- ja I-mallit eroavat toisistaan kansainväliseen laajenemiseen vaikuttavien 

tekijöiden osalta, on väliltä löydettävissä selkeitä yhtymäkohtia. Näitä ovat muun muassa 

kansainvälistymisen eri vaiheet sekä asteittain lisääntyvä sitoutuminen kansainvälisiin 

operaatioihin. Myös kokemus ja henkinen etäisyys ovat nimittäviä tekijöitä molemmille 

malleille. (Törnroos 2002, 10–11.)  

 

I-mallit on myös laajasti hyväksytty kansainvälistymiskirjallisuudessa ja ne ovat saaneet 

osakseen huomattavan määrän empiiristä tukea. Mallit tarjoavat hyvän kuvan 

kansainvälistymisprosessista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi mallit osoittavat 

selvästi yksilöllisen oppimisen, ylimmän johdon sekä inkrementaalisten päätösten 

merkityksen. Mallit myös yhdistävät useita erilaisia teoreettisia käsitteitä sekä käyttävät 

kehittyneitä analyyttisiä menetelmiä. (Vissak 2003, 33.) 

 

I-mallien rajoituksina voidaan pitää muun muassa niiden samankaltaisuutta sekä 

vientikeskeisyyttä. Lisäksi mallit tarjoavat vain vähän liikkeenjohdollisia neuvoja ja antavat 

vain osittaisen selityksen kansainvälistymisprosessista. Mallit eivät myöskään selitä tai 

ennusta yritysten siirtymistä tasolta toiselle ja ovat rajoittuneita maantieteellisesti. (Vissak 

2003, 33.) 

 

Suomi-malli 

 

Tämän kansainvälistymismallin teoria perustuu pitkälti strategisen päätöksenteon teoriaan, 

teoriaan yrityksen kasvusta sekä Suomen talouden avoimuuden sekä pienuuden luomaan 

paineeseen kansainvälistyä. Kuten U- ja I-malleissa, myös Suomi-mallissa korostuvat 

etäisyys ja vaiheittainen eteneminen. (Törnroos 2002, 10) Luostarinen ja Welch jakavat 
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yrityksen kansainvälistymisprosessiin vaikuttavat tekijät kuuteen eri ulottuvuuteen. Näitä 

ulottuvuuksia ovat  

 

1. operaatiomuoto eli kuinka (agentit, vienti, lisensointi jne.),  

2. tuote ja myyntitavoitteet eli mitä (tavarat, palvelut, taitotieto ja systeemit),  

3. markkinat eli minne (poliittinen, kulttuurinen, fyysinen jne. etäisyys ja erilaisuus),  

4. organisaatiorakenne (vientiosasto, kansainvälinen divisioona jne.),  

5. rahoitus ja  

6. henkilöstö (kokemus ja taidot kansainvälisestä liiketoiminnasta, koulutus jne.). 

(Luostarinen ym. 1990, 251–256.) 

 

Suomi-malli siis lisää neljä uutta kansainvälistymisen ulottuvuutta. Mallin mukaan 

kansainvälistyminen on moniulotteinen konsepti, jossa yritys voi joissain kategorioissa 

kansainvälistyä enemmän kuin toisissa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että yritys voi lisätä 

kansainvälistymisessään ”syvyyden” lisäksi ”leveyttä”, mikä tarkoittaa useiden eri 

operaatiomuotojen samanaikaista käyttöä, laajaa tarjottavaa tuotekategoriaa ja 

penetroitumista erilaisille markkinoille. (Vissak 2003, 25.) 

 

Kuten jo aiemmin on todettu, Luostarinen ja Welch (1990) korostavat ulospäin 

suuntautuneiden operaatioiden lisäksi sisäänpäin suuntautuneita sekä yhdistettyjä 

operaatiomuotoja yritysten kansainvälistymisprosessissa. Tutkijat korostavat myös termejä 

re- ja de-internationalization viitaten siihen, että yritykset eivät välttämättä siirry 

viimeiselle askelmalle kansainvälistymisprosessissaan. (Vissak 2003, 28.) 

 

Suomi-mallin merkitystä korostaa sen perustuminen merkittävään empiiriseen näyttöön. 

Lisäksi malli tarjoaa laajemman viitekehyksen kansainvälistymisen tarkasteluun kuin U- ja 

I-mallit. Malli käsittelee kansainvälistymistä useasta eri ulottuvuudesta ja osoittaa, että 

yrityksen kansainvälistymisen aste voi vaihdella ulottuvuudesta toiseen. Malli ottaa myös 

huomioon harppaukset tasojen yli sekä huomioi sisäänpäin suuntautuneet operaatiot ja 

niiden merkityksen. (Vissak 2003, 34.) 



32 

  

Vaikka mallin merkitystä on korostettu useissa tutkimuksissa, liittyy siihen myös kritiikkiä. 

Malli on saanut vain vähän huomioita osakseen verrattuna U- ja I-malleihin. Lisäksi se 

huomioi palvelu- ja suuryritykset huonosti. Malli ei myöskään huomioi yrityksen ja sen 

perustajien historiaa tai kerro, mitkä tekijät estävät operaatiomuodosta toiseen siirtymisen. 

(Vissak 2003, 34.)     

 

2.4.2 Kansainvälistyminen verkostonäkökulmasta 
 

Verkostonäkökulman kansainvälistymiseen voidaan sanoa kasvaneen ulos Uppsala-

mallista. Se nojaa joihinkin U-mallin keskeisiin rakenteisiin, mutta sen taustalla oleva 

logiikka on erilainen (Håkansson 1982; Forsgren & Johanson 1992; Turnbull & Valla 

1986). (Törnroos 2002,11.) Kun tyypilliset kansainvälistymisen mallit keskittyvät 

kansainvälistymisen taustalla vaikuttavaan päätöksentekoon ja kansainvälistymisen 

keinovalikoimaan, korostaa verkostonäkökulma itse kansainvälistymisprosessia (Salmi 

2000). Tästä näkökulmasta katsottuna yrityksen kansainvälistymisprosessi tarkoittaa 

suhteiden perustamista sekä kehittämistä ulkomailla sijaitsevissa verkostoissa (Johanson 

and Mattson 1988). Jo olemassa olevia suhteita yritys voi puolestaan käyttää siltana uusiin 

verkostoihin (Sharma and Johanson 1987; Johanson and Vahlne 1990). Uusiin verkostoihin 

pääsyyn vaikuttavat muun muassa yrityksen asema ja valta omassa verkostossa. (Vissak 

2003, 40–41.) Verkostolähestyminen sopii hyvin pk-yrityksille, joilla on mahdollisuus 

verkostonsa kautta hankkia kansainvälistymiseen tarvittavat resurssit. Verkostoja ja 

verkostoteoriaa käsitellään tarkemmin alaluvussa 3.3, organisaatioiden väliset resurssit.  

 

Verkostonäkökulmaa käytetään siis selittämään, miksi ja kuinka yritykset kansainvälistävät 

operaatioitaan (Törnroos 2002, 11). Verkostoteoria ammentaa oppejaan sekä sosiaalisen 

vaihdannan teoriasta että resurssiriippuvuusteoriasta (Axelsson ja Easton 1994). Keskeisiä 

käsitteitä tässä näkökulmassa ovat muun muassa sidottu vaihdanta, suhteet ja verkostot 

johtamisessa, keskinäinen riippuvuus, globaalit markkinat, maailmanlaajuiset 

mahdollisuudet ja ”organisaatiot ilman rajoja” (Törnroos 2002, 16–17). Johansson & 

Mattsson (1988, 297–306) lähtevät siitä olettamuksesta, että yrityksen aseman ylläpito ja 

kehittäminen verkostossa ovat avainasemassa, kun yritys yrittää saavuttaa tavoitteensa. 
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Tutkijoiden mukaan kansainvälistymisprosessiin vaikuttavat sekä yrityksen 

kansainvälistymisen aste että markkinoiden kansainvälistymisen aste. Näistä muodostettu 

neljän eri kansainvälistymisen asteen nelikenttä on esitetty taulukossa 5. 

 

Markkinoiden kansainvälistymisen aste 

(tuotantoverkko) 

 

Matala Korkea 

M
at

al
a 

Aikainen aloittaja: 

yrityksellä, sen 

kilpailijoilla ja 

toimittajilla on 

harvoja tärkeitä 

kansainvälisiä 

suhteita 

Myöhäinen aloittaja: Markkinat 

ovat jo kansainväliset. 

Yrityksellä on epäsuoria suhteita 

ulkomaisiin yritysverkostoihin 

omien toimittajiensa, 

asiakkaidensa ja kilpailijoidensa 

kautta. 

Y
ri

ty
ks

en
 k

an
sa

in
vä

lis
ty

m
is

en
 a

st
e 

K
or

ke
a 

Yksinäinen 

kansainvälinen: 

Yritys on jo erittäin 

kansainvälistynyt 

mutta 

markkinaympäristö 

on vielä keskittynyt 

kotimaisiin 

markkinoihin. 

Kansainvälinen muiden mukana: 

yritys ja sen toimintaympäristö 

ovat molemmat erittäin 

kansainvälistyneitä. Yritys on 

yhteydessä moniin 

kansainvälisiin verkostoihin, 

jotka tarjoavat mahdollisuuksia 

ulkoisten resurssien 

saavuttamiseen. 

 

Taulukko 5. Kansainvälistyminen verkostonäkökulmasta. (Johansson & Mattson 1988, 
298). 
 

Aikaisella aloittajalla on vain vähän tietämystä kansainvälisestä liiketoiminnasta ja tästä 

johtuen se käyttää paikallisia agentteja, kauppahuoneita tai muita yrityksiä, joilla on 

kokemusta esim. viennistä, hyväkseen ja ottaa näiltä oppia. Voidaankin todeta, että yritys 

käyttää hyväkseen muiden yritysten asemaa markkinoilla. Aloite kansainvälistymiseen on 



34 

  

aikaisen aloittajan tapauksessa peräisin yleensä muilta sidosryhmiltä, kuin yritykseltä 

itseltään. Yritys on aikaisen aloittajan tapauksessa yleensä valmis tekemään joitakin pieniä 

resurssimuokkauksia ulkomaisten operaatioiden takia. (Johanson & Mattson 1988, 298.) 

   

Yksinäisellä kansainvälisellä on jo aiempaa kokemusta ja tietotaitoa kansainvälisistä 

operaatioista ja markkinoista. Oppimisen kautta yritys on tässä kuvitteellisessa skenaariossa 

päässyt tilanteeseen, jossa se osaa mukautua kansainvälisten markkinoiden erilaisuuksiin 

sekä pystyy laajentamaan operaatioitaan verkostojensa kautta. Yritys on myös muita 

verkoston yrityksiä riippumattomampi, kun kyseessä on laajentuminen uusille markkinoille. 

(Johanson & Mattson 1988, 301.)  

 

Myöhäinen aloittaja käyttää kotimaista verkostoaan hyväkseen aloittaessaan kansainväliset 

operaationsa. Suhteet kotimarkkinoilla toimivat tässä tapauksessa kansainvälisille 

markkinoille vetävänä voimana. Yrityksen vetävät ulos kotimarkkinoiltaan joko asiakkaat 

tai toimittajat. (Johanson & Mattson 1988, 302.) 

 

Kansainvälinen muiden mukana pystyy käyttämään jo olemassa olevaa kansainvälistä 

verkostoaan siltana muihin verkostoihin. Yrityksen ollessa tässä tilassa, korostuu 

kansainvälisten operaatioiden koordinoinnin tarve. Yritys pystyy mukauttamaan 

toimintaansa ympäri maapalloa, mikä mahdollistaa sen kilpailukyvyn. (Johanson & Mattson 

1988, 305–306.)    

 

Etabloitumisprosessi (FME) verkostonäkökulmasta 

 

Verkostonäkökulma eroaa monilta osin perinteisistä FME (foreign market entry) -teorioista. 

Teoreettiselta lähtökohdaltaan se korostaa a) prosessien kehittymistä, b) monenvälisiä 

vuorovaikutussuhteita, c) organisaatioiden välistä resurssiriippuvuutta ja resurssien luontia 

sekä d) se on lähtökohdaltaan kuvaileva. Maahantuloprosessi nähdäänkin 

vuorovaikutteisena ja laajemmilta osin vaikeasti ennustettavana prosessina, jossa yritys 

toimii kohdatessaan eri tapahtumia ja mukauttaa toimintaansa prosessin aikana. 

Verkostonäkökulmasta yritysten resurssit nähdään pitkälti organisaatioiden välisinä asioina. 
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Yhtenä peruslähtökohtana on myös ajatus siitä, että jokainen on verkostoitunut, joko 

suoraan tai epäsuorasti. Verkostonäkökulma on luonteeltaan kuvaileva ja sen tarkoituksena 

on lisätä tietämystä itse etabloitumisprosessista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

(Blankenburg 1995, 375–376.)    

 

Verkostonäkökulmasta vuorovaikutusprosessit kehittyvät suhteiksi yritysten välille ja 

luovat näin siteitä useissa eri ulottuvuuksissa, joita ovat mm. teknologinen, kognitiivinen, 

ajallinen, sosiaalinen ja poliittis-taloudellinen. Nämä suhteet ovat kestoltaan vaihtelevia. 

Suhteiden spesifisyys ja ainutkertaiset ratkaisut johtavat siihen, että yritykset tulevat 

riippuvaisiksi toisistaan. Tämä antaa verkostolle melko stabiilin rakenteen. Yrityksen 

verkostosuhteet ovat kuitenkin aina spesifejä ja aikaan sidottuja, sillä ne kehittyvät 

tämänhetkisten vuorovaikutusten myötä. Uudet vuorovaikutukset puolestaan johtavat uusiin 

suhteisiin ja yhteyksiin. (Blankenburg 1995, 376–378.)   

 

Yrityksen FME-prosessi on tulos yrityksen toimijoiden ja verkoston välisistä 

vuorovaikutussuhteista. Toisaalta nämä vuorovaikutukset johtavat muutoksiin verkostossa, 

ja toisaalta ne ovat vastaus näihin muutoksiin. Onkin erittäin vaikeaa, jopa mahdotonta, 

erottaa syyt ja seuraukset toisistaan, kun on kyse vuorovaikutussuhteista ja niiden 

seurauksista yritykselle ja verkostolle. Suhteet yrityksen toimijoiden ja verkoston välillä 

synnyttävät muutoksia, jotka johtavat oppimiseen, uusien verkostojen syntyyn, muovaavat 

yrityksen päämääriä ja tuovat samalla yritystä lähemmäs etabloitumista. Yrityksen FME-

prosessiin vaikuttavat aika, aktiivisten toimijoiden lukumäärä sekä yrityksen toiminta ja 

aktiivisuus. (Blankenburg 1995, 378–381.)   
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Kuva 4. Tunnusomaiset piirteet entry-prosessissa (Blankenburg 1995, 380). 

 

Vaikka yrityksen FME-prosessi on tulosta vuorovaikutussuhteista, sen takana voidaan 

nähdä kaksi voimaa: ulkoinen ja sisäinen maahantulovoima. Nämä voimat voivat sekä 

heikentää että vahvistaa FME-prosessia. Ulkoiseen maahantulovoimaan vaikuttavat a) 

ristiriitaisten intressien määrä, b) yrityksen ”näkyvyys/tunnettuus”, c) ulkoisten toimijoiden 

aktiivisuus, d) ulkomaisen verkoston kansainvälistymisaste ja e) ulkomaisen verkoston 

rakenne (tiukka/löysä verkosto). Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että yritys on osaltaan 

riippuvainen verkoston tilasta, huolimatta siitä, millaiset voimat ympärillä jylläävät. 

Sisäiseen maahantulovoimaan vaikuttavat a) yrityksen päämäärät ja kiinnostus, b) 

verkostotietämys, c) verkoston kansainvälistymisaste ja d) toisiinsa liittyvät suhteet.  

Kuvassa 5 on kuvattu yrityksen FME-prosessi ja siihen vaikuttavat voimat. (Blankenburg 

1995, 381–387.) 

 

Aika 

Ulkoiset tekijät 

Sisäiset tekijät 

= toiminta 

= prosessi 
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• ristiriitaiset intressit 
• aktiivisuus 
• rakenne 
• näkyvyys 
• verkoston 

kansainvälistymisas. 
 
• verkosto tietämys 
• päämäärät ja 

kiinnostus 
• toisiinsa liittyvät 

suhteet 
• verkoston 

kansainvälistymisas. 

 
 
 Ulkoinen 
maahan-
tulovoima 
 
 
 
 
 
 
 Sisäinen 
maahan-
tulovoima 
   

   FME-prosessi  
 
           

            Aika 
 
 
          Akt.   
           Toim.  
           Lkm. 
 
 
        Yrityksen  
           aktiivisuus 

 
 
 
 
 
 
    toteutunut    
          FME 
  

      
Kuva 5. FME-prosessiin vaikuttavat voimat ja toteutunut FME (Blankenburg 1995, 387).  

 

Blankenburgin mallin mukaan FME-prosessi on toteutunut, kun yritys on kehittänyt yhden 

tai useampia vaihtosuhteita ulkomaisilla markkinoilla ja rakentanut näin pohjan 

pitkäaikaiselle liiketoiminnalle kotimaansa ulkopuolella. Näin ollen yritys on saavuttanut 

aseman uudessa verkostossa, jossa se nauttii muiden osapuolten silmissä tietyn määrän 

luottamusta ja sillä on oma roolinsa verkostossa. Lisäksi yritys on saavuttanut volyymin, 

jolla se saavuttaa oman kriittisen pisteensä. Rakenteellisin termein sanottuna FME on 

realisoitunut, kun maahan tulleen yrityksen ja sen vastinparien kontekstit ovat osittain 

päällekkäisiä. Huomioitavaa on, että vaikka yritys on täyttänyt realisoituneen FME:n 

kriteerit, täytyy sen kokoajan ylläpitää ja kehittää asemaansa uudessa verkostossa, joka 

muuttuu ja elää koko ajan eri toimijoiden mukana. (Blankenburg 1995, 381–382.) 

 

2.4.3 Resurssiperusteiset mallit 
 

Resurssiperusteiset mallit pohjautuvat resurssipohjaiseen yrityksen teoriaan ja niiden 

pyrkimyksenä on selittää, kuinka yritykset toimivat ja kehittyvät käyttämällä hyväkseen 

niiden ympärillä olevia resursseja. Näiden teorioiden taustalla vaikuttavat sekä perinteiset 

että verkostoteoriaan perustuvat kansainvälistymisen mallit. (Ahokangas & Pihkala 2002, 

76.)  
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Esimerkiksi Ahokankaan (1998, 79–80) kansainvälistymisstrategioita kuvaava malli pyrkii 

erottelemaan eri strategioita, joilla yritykset kehittyvät. Mallin takana on ajatus siitä, että 

yritys kehittää kansainvälistä osaamistaan joko oman sisäisen osaamisena tai yrityksen 

ulkopuolelta hankitun osaamisen avulla. Mallin mukaan yrityksen on myös tehtävä päätös 

siitä, kehittääkö se toimintojaan korostaen sisäisiä tarpeitaan vai koko toimintaverkostoaan. 

Näistä kahdesta ulottuvuudesta muodostuva nelikenttä kuvaa kansainvälistyvän yrityksen 

eri tapoja kehittää resurssejaan. Pohjautuen tähän nelikenttään, Ahokangas ja Pihkala 

(2002, 81) esittävät viisi vaihtoehtoista strategiaa kansainvälistymiseen. Näitä ovat 1) 

asiakassuuntautunut diversifikaatio, 2) tuotesuuntautunut verkostoituminen, 3) sisäisen 

toiminnan ja tiedon hankinnan tehokkuuden parantamiseen perustuva kansainvälistyminen, 

4) tuotekehitykseen ja markkinoinnin tehostamiseen perustuva kansainvälistyminen ja 5) 

kotimaisen verkostoitumisen ja ulkomaisen asiakasvalinnan yhdistäminen.      

 

 

 

3 ALIHANKKIJAYRITYSTEN 

KANSAINVÄLISTYMISVALMIUDET 
 
 

Pääluvussa kaksi käsiteltiin pk-yritysten ominaispiirteitä ja kansainvälistymistä yleisellä 

tasolla. Lisäksi käytiin läpi syitä kansainvälistymisen taustalla sekä tarkasteltiin eri 

kansainvälistymismalleja. Tämän pääluvun tarkoituksena on kartoittaa niitä tekijöitä, jotka 

vaikuttavat alihankkijayrityksen kansainvälistymisvalmiuksiin. Tämä toteutetaan 

tarkastelemalla ensin eri alihankkija-tyyppejä, jonka jälkeen kansainvälistymisvalmiuksia 

kartoitetaan viiden eri ulottuvuuden avulla. Näitä ulottuvuuksia ovat: organisaation sisäiset 

resurssit, organisaatioiden väliset resurssit, johtamistyyli ja organisaatio, 

kansainvälistymisstrategia sekä toimintaympäristö.   
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3.1 Alihankkijoiden luokittelu 

 
Tutkielman käsitellessä alihankkijoina toimivien pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia, 

on syytä luoda katsaus tutkimuksiin alihankkijoiden kansainvälistymisestä. Andersen, 

Blenker ja Christensen (1997) ovat tutkineet alihankkijoina toimivia pk-yrityksiä ja niiden 

kansainvälistymisprosessia. Tutkijoiden mukaan alihankkijayritysten kansainvälistyminen 

eroaa suuresti aikaisemmin esitetyistä ns. valtavirtamalleista.  

 

Kansainvälistymisprosessissa alihankkijat ovat usein hyvin lähellä asiakkaitaan. 

Andersenin ym. mukaan alihankkijoiden kansainvälistymisstrategiaa ei täten voida tutkia 

erillisenä, asiakkaasta riippumattomana prosessina. Tutkijat ovatkin rakentaneet mallin, 

jossa he esittävät vaihtoehtoisia tapoja kansainvälistyä. Mallin taustalla on oletus siitä, että 

kansainvälinen kilpailu tulee olemaan luonteeltaan systemaattista ja kilpailua käydään 

vertikaalisesti integroituneiden yritysryppäiden kesken. Tutkijoiden mukaan 

alihankkijoiden kansainvälisen toiminnan laajentuminen pitäisi nähdä prosessina, jossa 

alihankkija ottaa osaa vertikaalisen ketjun systemaattiseen kansainvälistymiseen. Tämän 

systemaattisen näkökulman mukaan alihankkijan rooli vertikaalisen ketjun kokoonpanossa 

saattaa vaihdella. Tutkijat ovat esittäneet neljä tyypillistä tapaa, joilla alihankkija osallistuu 

näihin toimintoketjuihin: 

 

1) kansainvälistyminen kotimaisten asiakkaiden mukana (following domestic 

customers), 

 

2) kansainvälistyminen monikansallisen yrityksen toimitusketjun integraation myötä 

(internationalisation through integration in the supply chain of a MNC), 

 

3) kansainvälistyminen yhteistyössä kotimaisten tai ulkomaisten 

järjestelmätoimittajien kanssa (internationalisation in cooperation with domestic or 

foreign systems suppliers), 
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4) muista yrityksistä riippumaton kansainvälistyminen (independent 

internationalisation). (Andersen, Blenker & Christensen 1997, 233, 239–340.)  

 

Yrityksen valitsema kansainvälistymistapa riippuu osaltaan siitä, minkä tyyppinen 

alihankintayritys on kyseessä. Perussääntönä voidaan pitää, että mitä enemmän 

organisaatioiden välistä koordinointia esiintyy, sitä useampia kansainvälistymisvaihtoehtoja 

alihankkijalla on (Andersen ym 1997, 246–247). Blenker ja Christensen (1995) ovat 

ryhmitelleet erityyppiset alihankkijayritykset viiteen ryhmään koordinoinnin asteen ja 

toimintojen monimutkaisuuden mukaan.  

 

Perusalihankkijat (standard subcontractors) ovat normaalisti suuren volyymin toimittajia. 

Sekä organisaatioiden välinen koordinointi että toimintojen monimutkaisuus ovat alhaisella 

tasolla. Suurtuotannon edut ovat niille tärkeitä ja ne toimivat globaaleilla markkinoilla. 

(Andersen ym. 1997, 236.)  

 

Yksinkertaisiin alihankkijoihin (simple subcontractors) kuuluvat kapasiteettialihankkijat 

sekä alihankkijat, jotka toimittavat yksinkertaisia komponentteja ja suorittavat 

yksinkertaisia tehtäviä. Tässä tapauksessa organisaatioiden välisen koordinoinnin aste 

vaihtelee, mutta on suhteellisen alhainen. Alihankkija saattaa myös joutua mukauttamaan 

tuotteitaan jonkin verran. (Andersen ym. 1997, 236.) 

 

Laajentuvat alihankkijat (expanded subcontractors) ovat erikoistuneet asiakkaidensa 

mukana. Ne räätälöivät tuotteensa jokaiselle asiakkaalle erikseen. Tehtävät ovat usein 

monimutkaisia ja vaativat läheisempää organisaatioiden välistä koordinointia. 

Poistumiskustannukset kasvavat molemmilla osapuolilla, kun rutiinit kehittyvät ja yhteistä 

oppimista tapahtuu. (Andersen ym. 1997, 236.)  

 

Strategiseen kehitykseen perustuvilla alihankkijoilla (strategic development subcontractors) 

on samoja piirteitä kuin laajentuvilla alihankkijoilla, jos ei oteta huomioon toimintojen 

erikoistumiseen liittyvää astetta. Tähän ryhmään kuuluvilla alihankkijoilla on hallussaan 
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sellaista erityisosaamista, joka tukee asiakkaan ydinosaamista. Yritysten välisiä toimintoja 

ohjaavat paremminkin keskinäinen vuoropuhelu kuin säännöt. (Andersen ym. 1997, 237.) 

 

Kumppanuuteen perustavat alihankkijat (partnership based subcontractors) ovat erittäin 

merkittäviä asiakkaalle. Ne näyttelevät usein keskeistä roolia tuotekehityksessä ja suhteen 

arvo punnitaan pitkällä aikavälillä. Tarve yksityiskohtaiselle tehtävien jaolle, yritysten 

väliselle tiedonvaihdolle sekä yhteisille investoinneille suhteeseen on usein perusedellytys 

sille, että suhteesta saadaan ylipäätään jotain arvoa. Tästä johtuen yrityksillä on kannustin 

rakentaa pysyvä ja tehokas koordinointijärjestelmä. (Andersen ym. 1997, 237.)   

 

Alihankkijan sijoittuessa sekä paikallisille markkinoille että kansainvälisiin 

resurssiketjuihin, on sillä kaksinainen asema, mikä tarjoaa erilaisen ja joskus päinvastaisen 

logiikan toimia. Tästä johtuen alihankkijan kansainvälistyminen riippuu sen kyvystä 

yhdistää ja hallita ulkoisia suhteitaan. Tärkeä tekijä kansainvälistymisprosessissa on myös 

kyky toimia vaihtelevissa, joskus logiikaltaan täysin päinvastaisissa, teollisissa 

järjestelmissä ja liiketoimintakulttuureissa. Jokaisella alihankkijalla on myös tietty määrä 

sekä tuotekohtaisia että suhdekohtaisia ominaisuuksia, joiden perusteella sen asema ja 

kansainvälistymisvaihtoehdot määräytyvät. (Andersen ym. 1997, 249–251.)   

 

3.2 Organisaation sisäiset resurssit 

 

Alihankkijat tarvitsevat resursseja toimiakseen. Toimialasta ja yrityksen strategiasta 

riippuu, ovatko tarvittavat resurssit työvoima- vai pääomaintensiivisiä. Joka tapauksessa 

molempia tarvitaan. Yrityksen täytyy myös päättää, miten se aikoo tarvittavat resurssit 

hankkia. Pyrkiikö se valmistamaan kaiken itse vai pyrkiikö se verkostoitumaan ja 

hankkimaan tätä kautta lisää resursseja toiminnan laajentamiseen kansainvälisille 

markkinoille. Tähän kysymykseen palataan myöhemmin alaluvussa 3.3, organisaatioiden 

väliset resurssit. Tärkeä kysymys onkin, kuinka yritys pääsee käsiksi 1) resursseihin, joihin 

sillä on suora kontrolli (sisäiset resurssit) ja 2) resursseihin, joihin sillä on epäsuora 

kontrolli ja jotka on hankittu suhteiden avulla muilta yrityksiltä (organisaatioiden väliset 
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resurssit) (Holmlund ja Kock 1998, 55). Tässä alaluvussa tarkastellaan yrityksen sisäisiä 

resursseja, joita se tarvitsee kansainvälistyessään. 

 

Holmlund ja Kock (1998; Holmlund ja Kock 1995) ovat jakaneet yrityksen sisäiset 

resurssit a) henkilöstöresursseihin, b) aineettomiin resursseihin (software resources), c) 

aineellisiin resursseihin (hardware resources), d) pääomaresursseihin ja e) organisatorisiin 

resursseihin. Näistä organisatorisia resursseja käsitellään omassa alaluvussaan 3.4. 

Seuraavaksi kartoitetaan, mistä nämä eri resurssit koostuvat ja millaisia tekijöitä niiden 

taustalta löytyy. 

 

Henkilöstöresurssit 

Yrityksillä on tapana, lähes poikkeuksetta, nostaa henkilöstönsä yrityksen tärkeimmäksi 

resurssiksi. Tämä pitääkin usein paikkansa. Pk-yrityksissä etenkin omistajayrittäjän rooli 

korostuu, kun mitataan yrityksen menestymistä. Pienissä yrityksissä myös 

kansainvälistymiseen liittyvät toiminnot keskittyvät omistajayrittäjän ympärille. Pieniä 

yrityksiä vaivaakin usein aikapula: johdolla on kädet täynnä töitä nykyisten asiakkaiden 

kanssa, joten uusien hankinnalle jää vähemmän aikaa. Rajallinen aika korostuu varsinkin 

silloin, kun uusia asiakkaita yritetään saada ulkomailta, mikä vaatii pitkäjänteisyyttä ja vie 

aikaa. Keskisuurilla yrityksillä on usein enemmän resursseja käytössään, mikä mahdollistaa 

kansainväliseen toimintaan keskittyneen henkilöstön palkkaamisen yritykseen. (Holmlund 

ja Kock 1998, 56.)  

 

Tärkeitä tekijöitä yrityksen menestymisen kannalta ovat osaavan henkilöstön rekrytointi, 

koulutus ja sitouttaminen yrityksen tavoitteisiin. Yrityksen lisätessä kansainvälisiä 

toimintojaan henkilöstön koulutuksen tärkeys korostuu. Henkilöstö tarvitsee koulutusta ja 

tietoa kohdemaan liiketoimintakulttuureista, laeista, kielestä jne. Kansainvälistymiseen 

sidotut henkilöstöresurssit riippuvat osaltaan siitä, harjoittaako yritys perinteistä 

vientitoimintaa vai suunnitteleeko se etabloituvansa kohdemarkkinoille. Jos yritys päättää 

etabloitua, täytyy sen joko hankkia henkilöstöresurssit paikan päältä tai tuoda ne mukanaan 

muualta. Usein yritykset lähettävät liikkeen johdon kotimaastaan ja palkkaavat suorittavan 

tason henkilöt paikan päältä. Osaavan työvoiman hankkiminen vieraassa maassa on suuri 
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haaste ja aiheuttaa ongelmia useille yrityksille, jotka miettivät etabloitumista uusille 

markkinoille (Wellins 2000). Myös ulkomaille lähetettävän työntekijän valinnassa ja 

perehdyttämisessä on syytä olla tarkkana. Erään tutkimuksen mukaan jopa 40 prosenttia 

ulkomaan komennuksista epäonnistuu ja johtaja palaa kotiin. Tästä ovat seurauksena suorat 

ja epäsuorat taloudelliset menetykset sekä maineen menetys (Wasson 2004). 

 

Aineettomat resurssit 

Yrityksen aineettomiin resursseihin Holmlund ja Kock (1998) lukevat muun muassa tiedot 

olemassa olevista teknologioista, tuotantoprosesseista, laitteistosta, toimittajista, asiakkaista 

ja markkinoinnista. Markkinointikategorian alle voidaan edelleen eritellä tiedot 

kohdemarkkinoista, jakeluteistä, liiketoimintakulttuureista, kilpailijoista, kansainvälisestä 

liiketoiminnasta ja yleinen liiketoimintaosaaminen. Edellä mainittujen lisäksi liikkeen 

johdon henkilökohtaiset kontaktit ja verkostot ovat merkittävä aineeton resurssi. Myös se, 

miten nämä resurssit ovat kehittyneet, on merkittävää, sillä yrityksen rutiinit ovat osa sen 

kilpailukykyä (Nelson ja Winter 1982).    

 

Aineelliset resurssit 

Aineellisiin resursseihin kuuluvat Holmlundin ja Kockin (1998) luokittelussa erilaiset 

koneet, rakennukset, laitteistot jne. Nämä resurssit ovat yleensä toimijan eli tässä 

tapauksessa yrityksen suorassa hallinnassa. Usein myös raaka-aineet, erilaiset komponentit 

ja osakokoonpanot ovat valmistusteollisuudessa tärkeitä resursseja. Näitä yritykset 

hankkivat usein yrityksen ulkopuolisilta toimittajilta. Nykyään yhä merkittävämpään 

asemaan ovat nousseet erilaiset tuotanto- ja tietojärjestelmät, joilla yritys pyrkii 

parantamaan tehokkuuttaan. Myös teollinen laatu voidaan tutkijoiden mukaan luokitella 

yrityksen aineelliseksi resurssiksi. Yritykset käyttävätkin laatua yhtenä kilpailukeinoistaan. 

Monet kansainväliset toimijat odottavat/edellyttävät, että yrityksellä on hallussaan jokin 

laatusertifikaatti kuten iso9000. Tämä puolestaan edellyttää yritykseltä 

raportointivalmiuksia.  
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Pääomaresurssit 

Yrityksen aloittaessa kansainvälisen toiminnan, se tarvitsee siihen rahoitusta. Yrityksen 

pääomaresursseihin kuuluvat sen tällä hetkellä käytössä olevat varat sekä mahdollisuus 

hankkia lisärahoitusta. (Holmlund ja Kock 1998). 

 

3.3 Organisaatioiden väliset resurssit 

 
Kansainvälinen liiketoimintaympäristö on suurten rakenteellisten muutosten kourissa. 

Markkinoiden perinteiset roolit ovat muuttumassa, kun toimittajat, asiakkaat ja kilpailijat 

sekoittuvat yhä enemmän keskenään tehdäkseen yhteistyötä toisilla markkinoilla ja 

kilpaillakseen toisilla. Tämän seurauksena perinteiset toimialarajat murtuvat ja yritykset eri 

toimialoilta kohtaavat uusilla markkinoilla. (Forsgren ja Johanson 1992, 1). 

Verkostoitumista pidetään tapana vastata uuden, globaalin kilpailun haasteisiin (Ollus, 

Ranta ja Ylä-Anttila 1999). 

 
Tämän alaluvun tarkoitus on käsitellä organisaatioiden välisiä resursseja, jotka vaikuttavat 

yritysten kykyyn kansainvälistyä ja kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. Aluksi 

käsitellään hieman verkostoteoriaa, jonka jälkeen esitellään eri verkostotyyppejä, syitä 

verkostojen rakentamiselle sekä mahdollisia ongelmia, joita verkostoissa toiminen aiheuttaa  

 
Kuten jo alaluvussa 2.4.2 todettiin, verkostoteoria tarjoaa melko uuden lähestymistavan 

liiketoiminnan analysointiin. Teoria olettaa, että kansainvälistä liiketoimintaa käydään 

verkostoympäristössä, missä eri toimijat ovat kiinnittyneinä toisiinsa sekä epäsuorien että 

suorien suhteiden kautta (Forsgren ja Johanson 1992, 2). Markkinoita käsitellään eri 

toimijoiden ts. yritysten, organisaatioiden ja yksittäisten ihmisten välisten suhteiden 

verkostoina. Toimijat ovat kiinnittyneinä toisiinsa linkein, jotka kuvaavat toimijoiden 

välistä suhdetta ja kanssakäymistä (Johanson ja Mattsson 1988).  

 
Verkostoteoriaa käsittelevä kirjallisuus on luonteeltaan monimuotoista ja useat tutkijat ovat 

lähestyneet aihetta eri suunnista. Yhtä kaikki, tutkijat ovat samaa mieltä siitä, että verkostot 

koostuvat suhteista ja ovat luonteeltaan dynaamisia. Tutkijat ovat kuitenkin usein eri mieltä 

siitä, minkä tyyppisiä verkostoja on olemassa. (Szarka 1990, 10–11).  
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3.3.1 Eri verkostotyypit 
 

Szarkan (1990) tekemä verkostojaottelu soveltuu parhaiten tähän tutkimukseen. Szarka on 

tehnyt jaottelunsa perustuen olettamukseen siitä, että sekä sosiaaliset että organisaatioiden 

väliset näkökulmat ovat pk-yrityksille yhtä tärkeitä. Hän jakaa organisaatioiden välisen 

näkökulman edelleen kahdeksi alakategoriaksi, vaihdanta- ja kommunikaatioverkostoiksi. 

Tämän pohjalta tutkija jakaa yritysten väliset verkostot kolmeen luokkaan, joita ovat: 

 

1. vaihdantaverkostot 
2. kommunikaatioverkostot ja 
3. sosiaaliset verkostot. 

 

Nämä eri verkostotyypit ovat kosketuksissa keskenään ja vaikuttavat toinen toisiinsa. 

 

Vaihdantaverkostot 

Monet eri tutkijat käyttävät eri nimityksiä vaihdantaverkostoista. Näitä ovat muun muassa 

teolliset verkostot, liiketoimintaverkostot ja strategiset verkostot. Seuraavaksi kartoitetaan 

sitä, millaisina eri tutkijat vaihdantaverkostot näkevät. 

 
Szarka (1992, 11) määrittelee vaihdantaverkoston organisaatioiksi ja yhtiöiksi, joiden 

kanssa yrityksellä on taloudellista vaihdantaa. Tähän taloudelliseen vaihdantaan sisältyy 

rahan vaihtoa, lisäksi vaihdanta aiheuttaa taloudellisia kustannuksia (raaka-aineiden ostoja, 

velkojen maksuja), kuitenkin siten, että se tuottaa tuloa. Vaihdantaverkoston sisällön 

muodostavat yrityksen vaihdantakumppanit. Vaihdantaverkostossa tapahtuu eri toimintoja, 

joita ovat muun muassa alihankinta, lisensointi ja franchising.  

 
Johanson ja Mattsson (1994, 171–173) puolestaan kutsuvat vaihdantaverkostoja teollisiksi 

verkostoiksi. Näissä verkostoissa yritykset muodostavat suhteita toisten yritysten kanssa 

tuottaakseen, jakaakseen ja käyttääkseen tuotteita ja palveluita. Suhteet rakentuvat yritysten 

vaihdantaprosessien pohjalta. Vuorovaikutus ja suhteet ovat kaksi käsitettä, jotka 

muodostavat pohjan Johanssonin ja Mattssonin teollisten verkostojen teorialle. Teorian 

mukaan yritysten välinen vuorovaikutus johtaa suhteen syntymiseen ja yritysten välinen 

suhde tarkoittaa vastavuoroista suhtautumista toista yritystä kohtaan. Tutkijat erottavat 
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kaksi erillistä, mutta hyvin läheistä vuorovaikutuksen tyyppiä: vaihdantaprosessin ja 

sopeutumisprosessin. Nämä muodostavat suhteen dynaamisen luonteen. Johanson ja 

Mattsson ovat havainnollistaneet teoriaansa seuraavan kuvion (Kuva 6) avulla. 

 

   
 
 Kuva 6. Suhteet ja vuorovaikutus teollisilla markkinoilla (Johanson ja Mattsson 1994, 
173).     
 

Håkanssonin ja Johansonin (1994, 153–154) kehittämässä niin sanotussa ARA-mallissa 

keskeisellä sijalla verkostossa ovat seuraavat kolme komponenttia: toimijat (actors), 

toiminnot (activities) ja resurssit (resources). Nämä muuttujat ovat kiinnittyneinä toisiinsa 

verkoston kokonaisrakenteessa. Tutkijoiden määritelmän mukaan toimijat ovat niitä, jotka 

suorittavat toimintoja ja joiden hallussa resurssit ovat. Toiminnoissa toimijat käyttävät 

tiettyjä resursseja hyväkseen erityisellä tavalla muuttaakseen toisia resursseja. Resurssit 

puolestaan ovat keinovalikoima, jota toimijat käyttävät, kun he suorittavat toimintoja. 

Tutkijoiden mukaan nämä kaikki kolme komponenttia muodostavat omia verkostojaan. 

Näitä verkostoja sitovat yhteen voimat, joiden perusteella tätä vaihdantaverkostoa voidaan 

analysoida. Seuraavalla sivulla kuvassa 7 on kuvattuna ARA-mallin perusrakenne. 

 

Vastavuoroinen suhtautuminen 
 

• Valmius 
vuorovaikutukseen 

• Yhteinen tietämys 
• Kunnioitus toistensa 

etuja kohtaan 

Sijoitukset 
 

• Siteet 
• Riippuvuus resursseista 

ja tietämyksestä 

Sopeutumisprosessi 
 

• Tuotteet 
• Tuotanto 
• Rutiinit 

Vaihdantaprosessit 
 

• Sosiaalinen vaihdanta 
• Liiketoiminta vaihdanta 
• Informaation vaihdanta 

               Suhteet            Vuorovaikutus 
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Kuva 7. Teollisen verkostomallin perusrakenne (Håkansson ja Johanson 1994, 29).  
 

Szarkan (1994, 13–14) mukaan vaihdantaverkostoissa on tunnistettavissa kolme 

päärakennetta. Näitä ovat kontrolli, koordinointi ja yhteistyö. Kontrollilla Szarka tarkoittaa 

kvasi-hierarkkisia suhteita, joissa toisella yrityksellä on mahdollisuus dominoida toista 

(tällaisia suhteita esiintyy esim. autoteollisuudessa, jossa suuret autonvalmistajat 

dominoivat pienempiä alihankkijoita). Koordinointiverkostoja puolestaan esiintyy 

tilanteissa, joissa ns. veturiyritys johtaa arvoketjua. Näissä suhteissa esim. teknologinen tai 

markkinoinnillinen ylivertaisuus johtaa epäsymmetriaan. Vaikka pienet yritykset saavat 

suuria sopimuksia veturiyritykseltä, niiden osaamista ei ole helppo korvata. Tästä johtuen 

koordinoiduille pienemmille yrityksille jää enemmän vapautta tehdä muutoksia tuotteeseen, 

hintaan ja toimituksiin kuin kontrollirakenteessa. Yhteistyöverkostot ovat Szarkan mukaan 

kaksi- tai useampitahoisia kumppanuussuhteita, jotka liittyvät johonkin tiettyyn projektiin. 

Kumppanit ovat tasavertaisia ja työskentelevät yhdessä keskinäisen luottamuksen varassa, 

joka pohjaa yritysten väliseen vastavuoroiseen riippuvuuteen. 

 

Kommunikaatioverkostot 

Kommunikaatioverkostoksi Szarka (1990, 12) määrittelee kokoelman organisaatioita ja 

henkilöitä, joiden kanssa yrityksellä on ei-vaihdannallisia suhteita. Näihin saattavat kuulua 

esimerkiksi konsultit, neuvonantajat, keskushallinto ja sen agentit. Myös poliitikot saattavat 

 

Toimijat 

Toiminnot       Resurssit 

Toimijoiden verkosto 

Toimintojen verkosto Resurssien verkosto 
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kuulua tähän verkostoon, jos kyseisen poliitikon päätöksillä on merkitystä yrityksen 

liiketoiminnalle.  

 
Kuvaavaa tämän tyyppisen verkoston suhteille on se, että vaikka tietyistä tuotoksista 

maksetaan (esim. konsulttien palkkiot), ei säännöllistä vaihdantaa tapahdu. 

Kommunikaatioverkostojen merkitys näkyy yritykselle tärkeän informaation keräämisen ja 

päätöksenteon tukimekanismien käsitteellistämisessä. (Szarka 1990, 12.) Tämä käsitys saa 

tukea Hallénilta (1992, 78), jonka mukaan yritys käyttää infrastruktuaalisia verkostojaan 

hankkiessaan ennakkoinformaatiota, yrittäessään vaikuttaa toimintaympäristöön jossa 

toimii tai kommunikoidakseen tilanteissa, joissa tavallisia tapoja ei ole käytettävissä.  

 
Christensen ja Lindmark (1991, 7) korostavat kommunikaatioverkostojen merkitystä 

erityisesti pk-yritysten keskuudessa. He esittävät, että pk-yritysten suhteet voittoa 

tavoittelemattomiin organisaatioihin näyttelevät merkittävää roolia, kun pk-yritys yrittää 

koota rajoitettua informaatioita, hankkia investointeja jne. Tutkijat myös huomauttavat, että 

voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovat arvokkaita välikäsiä tilanteissa, joissa pk-

yritys tavoittelee tai pyrkii aktivoimaan ulkoisia resursseja. 

        
 
Sosiaaliset verkostot 

Szarkan (1990, 12) mukaan sosiaalisen verkoston muodostavat perhe, ystävät sekä tuttavat. 

Käsiteltäessä pieniä yrityksiä sosiaaliseen verkostoon kuuluvat sekä omistajan että 

työntekijöiden kontaktit. Tutkijan mukaan tällaiset verkostot ovat erittäin tärkeitä erityisesti 

pienille yrityksille. Christensen ja Lindmark (1991, 7) tukevat tätä näkemystä. Kun 

kyseessä on pk-yritys, jolla on hallussaan rajalliset resurssit, omistajat käyttävät usein 

sosiaalisia verkostojaan kysyäkseen tuttaviltaan neuvoja ja apua harkitessaan sijoituksia ja 

etsiessään tietoa. 

 
Szarkan (1990, 12) mukaan sosiaalinen verkosto voidaan jakaa kahteen eri komponenttiin. 

Ensimmäinen on henkilökohtainen verkosto, joka koostuu konkreettisista kontakteista 

tiettyihin henkilöihin. Toinen on laaja kulttuurinen ulottuvuus, jossa toimijat elävät. Kun 

yritetään selvittää suhdetta, jossa toimijat ovat, näyttelevät paikallisen kulttuurin 

muokkaamat arvot, asenteet ja käyttäytyminen suurta roolia. Toisin sanoen sosiaaliseen 
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verkostoon kuuluu rajattu mutta konkreettinen määrä henkilökohtaisia kontakteja, joihin 

kulttuuri vaikuttaa. 

 
Tässä yhteydessä on syytä nostaa esille myös Granovetterin (1973) luokittelu sosiaalisista 

suhteista. Tutkija jakaa sosiaaliset suhteet heikkoihin ja vahvoihin siteisiin (strong and 

weak ties). Vahvat siteet ovat tiukkoja ja pitkä-aikaisia suhteita, joissa luottamus on 

pääkomponentti. Heikot siteet puolestaan ovat sattumavaraisempia ja pinnallisempia. 

Christensenin ja Lindmarkin (1991, 7) mukaan vahvoja siteitä löytyy perheen jäsenten sekä 

hyvien ystävien väliltä, mutta niitä voi esiintyä myös eri yritysten henkilöiden välillä. 

Heikkoja siteitä puolestaan esiintyy useimmissa suhteissa. Molemmat tyypit ovat kuitenkin 

tärkeitä. Vahvoja siteitä käytetään yleensä yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteiden hoidossa, 

kun taas heikkoja siteitä käytetään hyväksi, kun hankitaan uutta informaatiota 

markkinamahdollisuuksista, teknologista apua tai rakennetaan siltoja uusiin 

liiketoimintamahdollisuuksiin. Seuraavaksi tarkastellaan syitä verkostoitumiseen. 

 

3.3.2 Syyt verkostoitumiseen 

 
Pääsyy verkostoitumiseen on pääsy ulkoisiin resursseihin ja mahdollisuus myydä tuotteita 

(Johanson ja Mattsson 1994, 171).  Christensen ja Lindmark (1991, 7) tukevat tätä väitettä 

esittäessään, että kun yritys muodostaa suhteita toisiin arvoketjussa oleviin 

organisaatioihin, se luo samalla pohjan uusien tuotteiden, prosessien, liiketoimintaideoiden 

ja markkinoiden kehitykselle. Ja kuten aiemmin on todettu, sosiaaliset suhteet voittoa 

tavoittelemattomiin yrityksiin ovat myös tärkeitä liiketoiminnan kannalta, erityisesti pk-

yrityksille. 

 
Christensenin ja Lindmarkin (1991, 4) mukaan yritykset kehittävät ja liittyvät verkostoihin 

päästäkseen käsiksi resursseihin, tietoon tai markkinoihin, jotka ovat merkityksellisiä 

yritykselle. Täten yrityksen valmiudet ja kilpailukyky ovat enemmän tai vähemmän 

riippuvaisia yhteistoiminnallisesta ympäristöstä. Yrityksen näkökulmasta verkostoitumisen 

hyötyjä ovat Christensenin ja Lindmarkin mukaan muun muassa seuraavat asiat: 
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• Informaation ja tietämyksen edistäminen ja jako 

• Toisten arvoketjussa olevien yritysten kontrollointi ja tätä kautta suhteen 

vakauttaminen 

• Teknologian, hallinnollisten rutiinien, logististen järjestelmien, laatustandardien 

jne. koordinointi yli organisaatiorajojen 

• Lisäarvon tuottaminen suurtuotannon etujen sekä jaetun erikoistumisen avulla 

• Resurssien ja tietämyksen yhdistäminen 

• Horisontaalinen yhteistyö systeemien viennille tai markkinaosuuden kasvattaminen 

nykyisillä markkinoilla. 

 

3.3.3 Ongelmat, joita verkostoissa toiminen saattaa aiheuttaa 
 

Vaikka verkostot ovat monella tapaa hyödyllisiä yritykselle, liittyy niissä toimimiseen 

myös ongelmia ja riskejä. Näitä ilmenee sekä verkoston suhteessa ympäristöön että 

verkostojen sisäisissä suhteissa. (Ollus yms. 1999, 52.) Suhteet ovat luonteeltaan 

vuorovaikutteisia ja käytettävät ratkaisumallit vaihtuvat jatkuvasti. Tämä aiheuttaa 

epävarmuutta. Suhteissa esiintyvät ongelmat ratkaistaan vuorovaikutteisesti ja kaikilla 

merkittävillä suhteissa tapahtuvilla muutoksilla on monia vaikeasti ennalta arvattavia 

seurauksia verkostossa.(Gadde ja Snehota 2000, 306.) Ford ja Havila (2003) ovat tämän 

käsityksen kanssa yhtä mieltä esittäessään, että monet ongelmat, joita yritykset kohtaavat 

suhteissaan, ovat lähtöisin muista verkostosta aiheutuvista tekijöistä. Toisin sanoen 

ongelman lähde ei välttämättä ole kummassakaan osapuolessa tai heidän muissa 

suhteissaan, vaan ongelma saattaa olla lähtöisin laajan verkoston mistä osasta tahansa. 

Tämä verkostojen erityispiirre asettaa johtajille paineita tunnistaa mahdollisia ongelmia ja 

niiden lähteitä. Samalla tapaa tärkeäksi nousee yritysten kyky päättää siitä, mitä ongelmia 

hoidetaan ja minkä ongelmien kanssa pyritään elämään (Ford ja Havila 2003, 5). 

 
Mitä ongelmia verkostossa toimiminen sitten saattaa aiheuttaa? Erityisesti pk-yrityksiä 

saattaa rasittaa verkostossa toimimiseen tarvittava sopeutuminen. Ostaja ja myyjä joutuvat 

usein sopeuttamaan toimintojaan, kuten tuotteen suunnittelua ja attribuutteja, tuotanto- ja 

toimitusprosesseja, toiminnan suunnittelua sekä hallinnollisia ja taloudellisia prosessejaan. 
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Tämän sopeuttamisen on usein nähty liittyvän läheisesti suhteen voimatasapainoon, 

luottamukseen ja sitoutumiseen. Sopeuttamisesta saattaa kuitenkin koitua, erityisesti pk-

yrityksille, raskas prosessi, joka vaatii paljon voimavaroja. Tämä johtaa siihen, että pk-

yrityksen mahdollisuudet kehittää muita suhteitaan alentuvat huomattavasti yhteen 

suhteeseen sidottujen voimavarojen johdosta. (Brennan ja Turnbull 1999, 481-482.)  

 
Myös sopivien yhteistyökumppanien valinta aiheuttaa yritykselle päänvaivaa. Kailarannan 

(1998) tutkimuksen mukaan yhteistyön toteuttaminen käytännössä on vaikeaa. Ongelmia 

esiintyi erityisesti luotettavan ja yhteistyökykyisen kumppanin löytämisessä. 

Tutkimustulosten mukaan pk-yritysten oli usein vaikea vakuuttaa potentiaaliset 

yhteistyökumppanit omasta tuotteestaan, kilpailukyvystään, luotettavuudestaan ja ennen 

kaikkea taloudellisista resursseistaan. Näitä ongelmia esiintyi erityisesti, kun yritettiin 

löytää yhteistyökumppani ulkomailta. (Kailaranta 1998, 42–43.) 

 
Kuten aiemmin on käsitelty, ovat luottamus, asenteet ja sitoutuminen tärkeitä suhteen 

onnistumisen kannalta. Jos näitä ominaisuuksia ei suhteesta löydy, on sitä vaikea kehittää 

eteenpäin. Tätä väitettä tukee Briscoen, Daintyn ja Milletin (2001) Isossa-Britanniassa 

tekemä tutkimus, jossa tutkittiin alihankkijoiden suhtautumista toimitusketjualliansseihin. 

Tuloksista kävi ilmi, että useat alihankkijat ovat erittäin skeptisiä eikä luottamustakaan 

juuri löydy. Tämän nähtiin estävän prosessien sekä toiminnan kehitystä ylipäätään. 

Alihankkijat uskoivat, että jotkut pääurakoitsijat eivät ymmärrä partneroinnin ja strategisten 

allianssien perusperiaatteita. Alihankkijat epäilivät, että pääurakoitsijat yrittävät ajaa vain 

omaa etuaan pienten kustannuksella. (Briscoe yms. 2001, 841–846.)  

 
Holmlundin ja Kockin (1998, 51) mukaan muita verkostoitumiseen liittyviä ongelmia ovat 

erilaiset yrityskulttuurit ja tavoitteet, hidas päätöksenteko, luottamuspula ja vaikeudet 

tavoitteiden saavuttamisessa. Ollus yms. (1999, 52) ottavat osaltaan kantaa yritysten 

voimasuhteisiin, toisin sanoen siihen, kenelle suhteesta on hyötyä. Onko kyseessä tavoiteltu 

win-win -suhde vai nollasummapeli, jossa toiset hyötyvät toisten kustannuksella? 

 



52 

  

Grabher (1993, 262–264) puolestaan esittää, että verkostorakenne saattaa osoittautua 

jäykäksi, jolloin fakkiintuneet suhteet estävät yritystä kehittymästä ja tuloksena saattaa olla 

toiminnallinen, kognitiivinen tai poliittinen lock-in. 

 

Seuraavaksi kartoitetaan johtamistyylin ja organisaation vaikutuksia 

kansainvälistymisvalmiuksiin.  

 

3.4 Johtamistyyli ja organisaatio 

 

Organisatorisilla resursseilla Holmlund ja Kock (1998, 56) tarkoittavat yrityksen 

organisaatiorakennetta, tavoitteita ja yrityskulttuuria. Organisaatiorakenteella tutkijat 

viittaavat siihen, kuinka asiakassuuntautunut yritys on, kuinka nopeasti päätöksiä pystytään 

tekemään ja mikä on autonomian taso yrityksessä. Organisatoristen resurssien rinnalle tässä 

alaluvussa on nostettu johtamistyyli. Tämä on tietoinen valinta, sillä kuten jo aiemmin on 

todettu, näyttelee omistajayrittäjä usein keskeistä roolia pk-yrityksen 

kansainvälistymisessä. Pienet yritykset ovat usein johtajiensa näköisiä (Kailaranta 1998, 

12).  

 
McGaughey, Welch ja Welch (1996, 175–177) pitävät merkittävinä pk-yrityksen 

kansainvälistymisprosessiin vaikuttavina tekijöinä päätöksen tekijän henkilökohtaista 

taustaa, kokemusta, tietämystä, asenteita ja kaupantekotyyliä. Nämä havainnot ovat linjassa 

Kailarannan (1998) saamien tulosten kanssa. Kailarannan tutkimuksessa havaittiin, että 

kansainvälistymiseen vaikuttavat vahvasti yrityksen johdon asenteet ja valmiudet toimia 

vieraassa ympäristössä. Johdon on kyettävä nopeisiin päätöksiin, tunnistettava 

toimintaympäristön uhat ja mahdollisuudet sekä pystyttävä arvioimaan, mikä on tärkeintä 

yritykselle pitkällä aikavälillä. Tämä edellyttää yrityksen johdolta rohkeutta, avoimuutta, 

kykyä kohdata haasteita ja riskinsietokykyä. Pelkät yrittäjän ominaispiirteet eivät 

kuitenkaan välttämättä riitä kansainvälistymisprosessin läpivientiin. Yrityksen kasvaessa ja 

toiminnan laajentuessa yrittäjän on huomioitava myös yrityksen organisaatiorakenne ja 

pyrittävä sopeuttamaan oma johtamistapansa uuteen tilanteeseen. Tämä merkitsee usein 

vastuun ja työtehtävien delegointia, mikä saattaa muodostua ongelmaksi monille 
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omistajayrittäjille. Tarvitaan ammattijohtamista. Tutkimusten mukaan yksi syy 

suomalaisten yritysten heikkoon menestykseen ulkomailla on se, että yritysten 

kansainvälistyminen on usein pidemmällä, kuin mihin niiden resurssit riittävät. (Kailaranta 

1998, 12–17.)  

 
Liiketoiminnan kokonaisuuden hallinta tuottaa usein ongelmia 

kansainvälistymisprosessissa. Pk-yritysten johtajat eivät huomioi pitkän aikavälin ongelmia 

vaan keskittyvät päivittäisten asioiden hoitoon ja pitämään yrityksen pystyssä päivästä 

toiseen (Bamberger 1980, ks. Kailaranta 1998, 17). Tämä johtuu osaltaan jo aiemmin 

mainituista aikaresursseista. Pk-yrityksen johtajan täytyy toimia samaan aikaan sekä 

operatiivisella että strategisella tasolla. 

 
Czinkotan ym. (1996) mukaan kansainvälistymisen edellytys on organisaatiorakenne, jossa 

joku on selvästi erityisvastuussa kansainvälistymistoiminnoista. Ilman tätä voimavarojen 

kohdentaminen unohtuu helposti. Yksikön ei tarvitse olla suuri, mutta on tärkeää, että 

kansainvälistä toimintaa koordinoi joku tietty henkilö tai ryhmä.  

 
Kansainvälinen toiminta ei saa olla erillinen funktio yrityksessä, vaan se tulee sisällyttää 

osaksi yrityksen strategista suunnittelua. Yrityksen täytyy sitoutua kansainvälistymiseen. 

Johansson ja Vahlne (1977) jakavat sitoutumisen kahteen tekijään. Näitä ovat se, kuinka 

paljon kansainvälistymiseen investoidaan voimavaroja ja kuinka helposti näille 

voimavaroille löytyy vaihtoehtoista käyttöä.  

 
Nyt kun on tarkasteltu organisaatioilta ja johtajalta vaadittavia valmiuksia, on seuraavassa 

alaluvussa tarkoitus käsitellä valitun kansainvälistymisstrategian vaikutuksia valmiuksiin. 

  

3.5 Kansainvälistymisstrategia 

 

Kuten jo alaluvussa 2.1 todettiin, kansainvälistymisstrategia käsittelee yrityksen näkemystä 

siitä, mennäänkö kansainvälisille markkinoille ja jos mennään, niin minne ja miten. 

Yrityksen täytyy päättää, mitä markkinoita se aikoo palvella ja miten se yrittää sen tehdä. 
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Näillä päätöksillä on vaikutusta siihen, kuinka paljon yritys joutuu sitomaan resurssejaan 

kansainväliseen toimintaan.  

 

Tutkimusten mukaan (ks. luku 2.1 ja 2.3) yritykset siirtävät toimintaansa usein alueille, 

joihin henkinen etäisyys on pieni ts. alueille joiden liiketoimintakulttuurit ja tavat ovat 

tuttuja. Tämä vähentää tiedon keruun tarvetta ja helpottaa sopeutumista uuteen 

liiketoimintaympäristöön. Tutuille alueille penetroituminen sitoo usein vähemmän 

resursseja kuin tuntemattomille.  

 

Hakeutuessaan uusille alueille yritys joutuu usein muuttamaan markkinointimixiään 

vastaamaan paikallista kysyntää. Tuotetta/pakkausta saatetaan joutua muuttamaan, jakelu 

täytyy järjestää uudelleen, viestinnässä voidaan joutua käyttämään uusia keinoja ja hintaa 

pitää ehkä tarkastaa (Green ja Keegan 2002, 398–598).  Nämä kaikki tekijät vaikuttavat 

siihen, kuinka paljon yritys joutuu sitomaan resursseja (omia tai vieraita) 

kansainvälistymiseen.  

 

Käytettävä operaatiomuoto vaikuttaa sekä yritykseltä vaadittaviin resursseihin että 

verkostoista puhuttaessa yrityksen asemaan uudessa verkostossa. Luostarinen ja Welch 

(1990) jakavat käytettävät operaatiomuodot suoriin ja epäsuoriin operaatiomuotoihin. 

Epäsuoria operaatiomuotoja ovat muun muassa suora ja epäsuora vienti. Esimerkkejä 

suorista operaatiomuodoista puolestaan ovat erilaiset markkinointi-, valmistus-, varasto-, 

palveluyksiköt. On sanomattakin selvää, että oman tehtaan pystyttäminen sitoo enemmän 

yrityksen resursseja kuin vaikkapa agentin kautta tapahtuva vienti.    

 

Seuraavaksi tarkastellaan hieman sitä, miten yrityksen toimintaympäristö vaikuttaa 

valmiuksiin kansainvälistyä. 
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3.6 Toimintaympäristö 

 
Yrityksen toimintaympäristö koostuu kysyntäympäristöstä (psykologiset-, sosiaaliset- ja 

ostovoimatekijät), kilpailuympäristöstä (kilpailumuodot, -roolit ja kilpailunedistäminen), 

yhteisötekijäympäristöstä (lainsäädäntö ja poliittiset tekijät, kulttuuritekijät) sekä 

tuotantoympäristöstä (teknologia). Nämä tekijät sekä mahdollistavat että rajoittavat 

yrityksen toimintaa. Sama pätee myös yrityksen kansainväliseen toimintaan. Lainsäädäntö 

ja kulttuuritekijät sekä toiminnan laajuus ovat omiaan vaikuttamaan yrityksen 

kansainvälistymisvalmiuksiin. Näin on myös tuotantoympäristön laita. Se millä tasolla 

maan teknologia ja infrastruktuuri ovat, vaikuttaa olennaisesti yrityksen valmiuksiin 

kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. (Lahtinen 1999.) Alaluvussa 2.2 kartoitettiin 

motiiveja kansainvälistymisen taustalla. Tällöin esiin nousivat muun muassa 

kotimarkkinoiden avoimuus ja pienuus sekä Suomen perifeerinen sijainti. Nämä ns. 

työntötekijät ovat osaltaan olleet edesauttamassa suomalaisten yritysten 

kansainvälistymistä. Mutta pienellä kotimarkkinalla on myös haittapuolensa. Pieniä sarjoja 

valmistavien yritysten on vaikea kilpailla suuremmilla markkinoilla suurtuotannon eduista 

johtuvien esteiden takia. 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella suomalaisten pienten ja keskisuurten 

alihankkijayritysten kansainvälistymisvalmiuksia ja sitä, mistä nämä valmiudet koostuvat. 

Luvuissa 2 ja 3 on tarkasteltu kansainvälistymistä ja yrityksiltä vaadittavia valmiuksia 

teorian ja eri tutkimusten valossa. Näiden pohjalta on rakennettu tutkielman käsitteellinen 

viitekehys, jonka pohjalta tutkimusongelmiin etsitään vastauksia tutkielman empiriaosassa. 

Tutkielman viitekehys on esitetty seuraavalla sivulla kuvassa 8. 
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Toimintaympäristö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Tutkielman teoreettinen viitekehys: Pienten ja keskisuurten alihankkijayrityksen 
kansainvälistymisvalmiuksiin vaikuttavat tekijät. 
 

 

 

4 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
 

Tutkimuksen empiirisessä osassa on tarkoitus kartoittaa ja kuvailla Pirkanmalla 

alihankkijoina toimivien pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien osatekijöitä sekä 

kansainvälistymisvalmiuksia teoriassa rakennetun viitekehyksen pohjalta. Tämä on 

toteutettu haastattelemalla Pirkanmaalla toimivia veturiyrityksiä ja heidän alihankkijoitaan. 

Tutkielman empiirinen osa koostuu veturiyritysten edustajille ja heidän alihankkijoilleen 

tehdyistä haastatteluista. Tutkimuksessa on lisäksi pyritty selvittämään yritysten 

suhtautumista yhdessä tapahtuvaa kansainvälistymistä kohtaan, jolloin alihankkija joko 

lähtee veturiyrityksen kanssa ulkomaille tai vaihtoehtoisesti seuraa sitä kansainvälisille 

markkinoille. 

Organisaation 
sisäiset 
resurssit 

Organisaatioi-
den väliset 
resurssit 

Johtamistyyli 
ja organisaatio 

 
Kv-Strategia 
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4.1 Tutkimusaineiston hankinta 

 
Teemahaastattelut veturiyritysten (3 kappaletta) edustajien kanssa tehtiin loppukeväästä 

2004. Haastatteluissa käytetyt teemat johdettiin teoriaosassa rakennetun viitekehyksen 

pohjalta. Haastattelut kestivät 40–90 minuuttia ja ne tehtiin vastaajayritysten tiloissa. 

Vastaajayritykset valittiin harkinnanvaraisesti. Aluksi oltiin yhteydessä Tampereen 

kauppakamariin, josta saatiin lista Pirkanmaan alueen merkittävistä viejäyrityksistä. Tämän 

jälkeen haastateltaviksi valittiin kolme mielenkiintoista veturiyritystä. Valinta suoritettiin 

yhdessä professori Anne-Mari Järvelinin kanssa. Yrityksiin oltiin yhteydessä sähköpostin 

välityksellä. Kaikki kolme yritystä suostuivat osallistumaan tutkimukseen. 

Teemahaastatteluissa käytetty runko löytyy tutkielman liitteestä 2. 

 

Myös tutkimukseen osallistuneet alihankkijayritykset valittiin harkinnanvaraisesti. 

Veturiyrityshaastattelujen yhteydessä vastaajia pyydettiin nimeämään muutama oma 

alihankkijaa, joita heidän mielestään kannattaisi haastatella kansainvälistymistä silmällä 

pitäen. Haastatteluissa nousi esiin viisi mielenkiintoista yritystä. Näille yrityksille 

lähetettiin sähköpostitse haastattelupyyntö. Yksi yritys vastasi sähköpostiin. Muihin neljään 

yritykseen oltiin tämän jälkeen yhteydessä puhelimitse. Puhelimen avulla saatiin sovittua 

kaksi haastattelua lisää. Kahden yrityksen toimitusjohtajaa en useista yrityksistä huolimatta 

pystynyt tavoittamaan ja näin vastaajayritysten lukumäärä jäi aiotusta viidestä yrityksestä 

kolmeen.  

 

Tutkimukseen osallistuneille alihankkijayritysten edustajille lähetettiin ennakkoon 

sähköpostilla Excel-pohjainen kysymyslomake (liite 3), jossa he ottivat kantaa sekä 

kansainvälistymisen esteisiin että kansainvälistymisvalmiuksien tärkeyteen. Näistä 

kyselyistä saatuja tuloksia käytettiin hyväksi haastatteluvaiheessa, jolloin syvennettiin 

tietämystä haastateltavan näkemyksistä. Veturiyritysten kanssa käydyistä haastatteluista 

saatuja tuloksia sekä teoreettista viitekehystä käytettiin hyväksi laadittaessa strukturoitua 

haastattelurunkoa sekä kysymyslomaketta alihankkijoille. Alihankkijayritysten haastattelut 

tehtiin yritysten omissa tiloissa strukturoituina haastatteluina (haastattelurunko liitteenä 4) 

syksyllä 2004 ja ne olivat kestoltaan 20–70 minuuttia.    
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4.2 Tutkimusaineiston käsittely ja analysointi 

 
Tämä tutkielma on luonteeltaan laadullinen. Laadullisella analyysilla pyritään uuden tiedon 

luomiseen, eikä niinkään jo olemassa olevan teorian testaamiseen. Aineiston käsittelyn 

tarkoituksena oli analysoida aineistoa niin, että siitä voitiin johtaa eri teemoja, joiden kautta 

tapahtumaa pystyttiin selkeämmin kuvailemaan. Aineiston käsittely perustui siis 

haastattelujen osalta teemoitteluun. Kaikki tehdyt haastattelut nauhoitettiin, jonka jälkeen 

ne litteroitiin sanasta sanaan.  Litteroidut haastattelut luettiin läpi useaan otteeseen ja 

jaettiin teoriaosassa rakennetun viitekehyksen mukaisesti eri teemoihin. Näin pystyttiin 

järkevästi kokoamaan yhteen ne kohdat, joissa haastateltavat puhuivat samoista asioista. 

Tämän jälkeen vastauksista etsittiin yhdenmukaisuuksia. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä 

siitä, millaisia valmiuksia kansainvälistyvällä alihankkijalla tulisi olla. Erovaisuuksia 

puolestaan etsittiin, kun pyrittiin löytämään näkökantaeroja alihankkija- ja veturiyritysten 

välillä. Myös muihin alaongelmiin pyrittiin löytämään vastaus teemoittelun avulla. 

Empiriaosassa alihankkija yritystenedustajien näkemyksiin viitataan merkinnällä (AH) ja 

veturiyritysten edustajien kommentteihin merkillä (V). 

 

4.3 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 
Perinteiset kvantitatiivisen tutkimuksen mittarit reliabiliteetti sekä validiteetti ovat 

hankalammin toteutettavissa, kun on kyse kvalitatiivisesta tutkimuksesta. Perinteisesti 

reliabiliteetilla on tarkoitettu tutkimuksen toistettavuutta ja validiteetilla tutkimuksen 

pätevyyttä ts. mittaako se sitä, mitä sen on tarkoitus mitata. (Hirsjärvi ym. 1997, 213–214.)  

 

Reliabiliteetin ja validiteetin hieman ongelmallinen soveltaminen kvalitatiiviseen 

tutkimukseen ei kuitenkaan vähennä kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvoa. 

Tutkimuksella pyritäänkin avaamaan tutkittavien henkilöiden käsityksiä niin hyvin kuin on 

mahdollista (Hirsjärvi & Hurme 2001, 188–189). 
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Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetti voidaan määritellä luotettavuudeksi. Tätä 

luotettavuutta voidaan parantaa selostamalla tarkkaan se prosessi, jolla haastatteluihin on 

päästy ja kuinka haastattelut, löydöt ja tulkinnat on tehty (Lincoln & Guba 1985, 318). 

 

Validiteetti voidaan laadullisessa tutkimuksessa jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. 

Sisäinen validiteetti merkitsee samaa kuin uskottavuus ja ulkoinen validiteetti samaa kuin 

siirrettävyys. Tutkimuksen uskottavuutta voidaan parantaa esimerkiksi jonkun ulkopuolisen 

tekemillä tarkistuksilla tai suorilla lainauksilla. (Lincoln & Guba 1985, 300, 308.) 

Siirrettävyyttä muihin tapauksiin voidaan puolestaan parantaa kuvailemalla empiirisen 

tutkimuksen kohde mahdollisimman tarkasti. Kun näin on tehty, se edesauttaa tulosten 

soveltamista samanlaisiin konteksteihin muuallakin. Tutkijan pitää tarjota lukijalle 

mahdollisuus arvioida tulosten siirrettävyyttä kuvailemalla tutkittu kohde mahdollisimman 

tarkasti. (Lincoln & Guba 1985, 124–125.)  

 

Kun saman ongelman ratkaisemiseksi käytetään useita eri tutkimusmenetelmiä, sitä 

kutsutaan triangulaatioksi. Triangulaatio on yksi keino parantaa tutkimuksen validisuutta. 

(Hirsjärvi ym. 1997, 215.) Tutkimusaineistoon perustuva triangulaatio tarkoittaa eri 

aineistotyyppien (teemahaastattelut, kyselyt, tilastot jne.) hyödyntämistä ongelman 

ratkaisemisessa (Eskola & Suoranta 1998, 69). Tässä tutkielmassa on hyödynnetty muun 

muassa vanhoja tutkimuksia ja tilastoja, teema- ja strukturoitujahaastatteluja sekä 

kyselylomaketta. Tuomi ja Sarajärvi (2003, 141–142) käsittävät aineistotriangulaatioon 

kuuluvaksi myös sen, jos tietoa kerätään eri ryhmiltä. Tässä tutkielmassa tietoa on kerätty 

sekä veturiyritysten että alihankkijoiden edustajilta. 

 

Laadullisen teemahaastattelun perustuessa ihmisten omiin kokemuksiin ja näkemyksiin 

asioita ei välttämättä osata ilmaista juuri niin kuin vastaaja ajattelee tilanteen olevan. Myös 

tutkijan esiymmärrys asiasta/kohteesta sekä tutkijan aineistosta tekemät tulkinnat tuovat 

tutkimukseen subjektiivisuutta. Tämä on laadullisen tutkimuksen piirre, joka on otettava 

huomioon tehtäessä johtopäätöksiä. 
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5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

5.1 Vastaajayritysten esittely 

 

5.1.1 Veturiyritykset 
 
 
Tutkimusta varten haastateltiin kolmea eri veturiyritysten edustajaa. Kaikki yritykset 

sijaitsivat Pirkanmaan alueella. Kahdesta yrityksestä kysymyksiin vastasi toimitusjohtaja ja 

yhdestä haastatteluun ehti teknologiajohtaja. Tutkimukseen osallistuneet yritykset toimivat 

perinteisen teollisuuden parissa. Vastaajayritysten vuotuinen liikevaihto oli välillä 120–200 

miljoonaa euroa. Yritykset ovat ajan hengen mukaan ulkoistaneet paljon toimintojaan ja 

samalla keskittyneet erityisosaamiseensa eli kokoonpanotoimintaan, tuotekehitykseen sekä 

markkinointi-, myynti- ja jälkimarkkinointitoimintoihin. Vetureiden suhde alihankkijoihin 

vaihteli toimialan mukaan volyymibisneksestä tiiviimpään yhteistyöhön ja 

tuotekehitykseen.  

 

Vastaajayritykset ovat vahvasti kansainvälisiä. Kahden vastaajan suoran viennin osuus oli 

yli 90 prosenttia liikevaihdosta ja kolmannen vastaajan noin 50 prosenttia. Kun mukaan 

lasketaan epäsuora vienti, nousi kolmannenkin yrityksen vienti 90 prosenttiin 

liikevaihdosta.  

 

Yritykset toimivat siis vahvasti kansainvälisesti ja niillä on asiakkaita, myynti- ja 

jälkipalveluyhtiöitä sekä kokoonpanotoimintaa useilla mantereilla. Yritysten 

kansainvälistyminen oli alkanut 70–luvulla lähinnä vientitoiminnalla, mutta nykyään 

kaikkia vastaajia voidaan pitää kansainvälisinä yrityksinä niiden kansainvälisen toiminnan 

laajuuden perusteella. Yritysten edustajat uskovat kansainvälisen toiminnan joko kasvavan 

edelleen tulevaisuudessa tai pysyvän vakiona.  
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5.1.2 Alihankkijayritykset 
 
 
Myös tutkimukseen osallistuneet alihankkijat olivat kaikki Pirkanmaalaisia 

konepajateollisuuden parissa toimivia yrityksiä. Yritykset olivat kooltaan erisuuruisia. 

Vastaajien liikevaihdot vaihtelivat välillä 2–30 miljoonaa euroa ja työntekijöiden määrä oli 

25–200 henkeä. Nuorin yrityksistä oli 25-vuotias, joten mistään vastaperustetuista 

yrityksistä ei tutkimuksessa ollut kysymys. Tutkimukseen osallistuneet vastaajat olivat 

kaikki yritystensä toimitusjohtajia. 

 

Kun peilataan alihankkijayrityksiä alaluvussa 3.1 esitettyä tyypittelyä vasten, voidaan 

haastatellut yritykset jakaa kolmeen luokkaan. Yhdestä vastaajayrityksestä on 

tunnistettavissa strategiseen kehitykseen perustuvan alihankkijan piirteitä. Yritys on 

systeemitoimittaja, joka tekee päämiehilleen useimmiten valmiita koneita ja yritykset 

tekevät yhteistä tuotekehitystä. Toinen vastaajayritys voidaan luokitella laajentuvaksi 

alihankkijaksi, sillä yritys on erikoistunut asiakkaidensa mukana ja tuotteet ovat 

räätälöityjä. Myös yhteistä oppimista tapahtuu, joten poistumiskustannukset nousevat. 

Kolmas alihankkija puolestaan täyttää yksinkertaisen alihankkijan tunnusmerkit. Yritys 

mukauttaa tuotteitaan jonkin verran, mutta suoritettavat tehtävät ovat verrattain 

yksinkertaisia.     

 

Haastateltujen alihankkijayritysten liikevaihdosta suurin osa meni välillisesti 

kansainvälisille markkinoille, mutta suoran vientitoiminnan osuus yritysten liikevaihdosta 

oli järjestäen nollan luokkaa. Yritysten asiakkaista monet sijaitsivat Pirkanmaan alueella ja 

olivat kansainvälisesti toimivia alansa markkinajohtajia.  

 

Kun haastateltavilta kysyttiin tulevaisuuden suunnitelmia kansainvälistymiseen liittyen, 

olivat vastaukset melko varautuneita. Yksi vastaaja uskoi yrityksensä laajentavan 

lähivuosina muihin Pohjoismaihin, mutta painotti tämänkin laajenemisen olevan hyvin 

selektiivistä. Muut vastaajat eivät uskoneet lisäävänsä kansainvälistä liiketoimintaansa 

lähivuosina. Tosin jokainen vastaaja oli sitä mieltä, että kaikki on tapauskohtaista ja ikinä ei 

suoralta kädeltä kannata sanoa ei millekään. 
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5.2 Organisaation sisäiset resurssit 

 

Seuraavaksi tarkoituksena on käsitellä sisäisiä resursseja teoriassa rakennetun 

viitekehyksen pohjalta. Haastatteluissa esille nousseet organisaatioiden sisäiset resurssit 

noudattelivat pitkälti teoriassa esiin tulleita asioita. Samoin oli alihankkijoiden ja 

veturiyritysten edustajien näkemysten kanssa. Suuria eroja ei osapuolten mielipiteissä 

ilmennyt. Henkilöstöresursseja käsiteltäessä kantaa otetaan nimenomaan työntekijöihin. 

Yrityksen johtoa tutkitaan alaluvussa 5.5, johtamistyyli ja organisaatio. Tämä valinta on 

tehty siksi, että tutkittavat yritykset ovat pk-yrityksiä ja omistajayrittäjän rooli on niissä 

usein merkittävä.  

 

Kun vastaajilta kysyttiin mielipidettä siitä, mitä ominaisuuksia kansainvälistyvällä 

alihankkijalla pitää olla, lähes jokainen ilmoitti ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi tekijäksi 

yrityksen kilpailukyvyn. Perustuipa kilpailukyky sitten laatuun, hintaan, teknologiaan tai 

johonkin muuhun tekijään, ilman sitä yrityksen on turha haaveilla toiminnan 

laajentamisesta kansainvälisille markkinoille.  

 

”kansainvälisessä benchmarkkauksessa sen [alihankkijan] kilpailukyky pitää olla 
hyvä, se on se peruslähtökohta, vaikka se ei kilpailisikaan niitten kansainvälisten 
kanssa... päävaatimus on tota noin, että se on niinku täälläkin erittäin 
kilpailukykyinen, se ei voi elää missään suojaverkossa”(V) 

 

”kyllä ainakin kotona pitää olla asiat kunnossa, että jos et sää täällä osaa toimia, 
niin kyllä se vielä vaikeempaa on tuonne vientiin hoitaa”(AH) 
 

5.2.1 Henkilöstöresurssit 

 

Henkilöstöresursseja käsiteltäessä tutkimuksessa nousivat esiin eritoten työntekijöiden 

kielitaitoon liittyvät kysymykset. Vastaajat selvästi pitivät kielitaitoa yhtenä 

merkittävimmistä kansainvälistymisvalmiuksista, sillä kun haastattelussa tiedusteltiin 

valmiuksia, jokainen vastaaja mainitsi kielitaidon ensimmäisten joukossa. Peruskielitaidon 

lisäksi ammattisanaston osaamista painotettiin.  
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”…ja toinen on tietenkin, että kielitaito on yks tärkee, että kyllä sen 
kommunikoinnin täytyy olla aika sujuvaa…että siinä pitäis sitten olla tämmönen 
tekninen nippelitieto ja kielitaito yhdistettynä”(AH)  

 

Jos yrityksen kansainväliset operaatiot lisääntyvät, saattaa tarvittava työvoiman määrä 

nousta kriittiseksi tekijäksi. Teoriaosuudessa käsiteltiin vientitoiminnasta vastaavan 

henkilön merkitystä. Kun kyseessä on pk-yritys ja resurssit ovat pienet, ei yrityksestä 

välttämättä löydy kansainvälistä kauppaa tuntevaa työntekijää tai sillä ei ole varaa irrottaa 

ketään edes osittain vientitehtäviin. Puhumattakaan erillisen, kansainvälisestä 

liiketoiminnasta vastaavan henkilön palkkaamisesta.  

 

”jokainen ihminen on investointi, että pitää katsoa, onko vientijohtaja sen 
väärti”(AH)  
 

5.2.2 Aineettomat resurssit 

 

Yrityksen aineettomista resursseista esille nousi erityisesti veturiyritysten edustajien suusta 

markkinointiosaaminen. Kansainvälisille markkinoille pyrkivän yrityksen täytyy olla 

proaktiivinen. Sillä täytyy olla hallussaan kyky löytää ja aukoa kanavia, luoda suhteita sekä 

verkostoja. Kaikki tämä pitää pystyä tekemään vieraassa liiketoimintaympäristössä ja 

kulttuurissa. Pärjääminen kansainvälisillä markkinoilla edellyttää lisäksi myyntimiehiltä 

neuvottelutaitoa ja kykyä kommunikoida neuvottelukumppanien kanssa. 

 

”sehän on vähän klisee, että suomalaiset ei osaa markkinoida, mutta se ei oo 
mikään klisee, se on fakta ja tosiasia että suomalainen ei osaa markkinoida eikä oo 
markkinointihenkinen yhtään…mä sanon, että ongelma näissä pk-yrityksissä on, 
että ne lähtee puhuun heti jostain nirkonsäteestä taikka jostain suoritusarvosta 
taikka jostain muusta”(V) 
 

”mitä kauemmas mennään niin, siis sanotaan, että tulee tää liiketoimintaosaaminen 
ja sitten tää markkinointi- ja myyntiosaaminen”(V) 
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Lisäksi yrityksellä täytyy olla valmiuksia hoitaa asioita paikallisten viranomaisten kanssa ja 

tuntea kohdemaan tulli- yms. käytännöt. Alihankkijayritykset korostivat tehokkaiden 

prosessien suunnittelun sekä tietojärjestelmä- ja ohjelmistohallinnan merkitystä. 

Kansainvälistyessä myös logistiikan hallinta korostuu entisestään. 

 

”joo, tää on tyypillinen ongelma, että noitten cad-järjestelmien kättelyt ja 
yhteensopivuudet on niin surkeita, varsinkin 3D-mailmassa [vastaus kysymykseen 
siitä, aiheuttaako useiden eri suunnitteluohjelmien käyttö ongelmia, kun moni 
veturiyritys käyttää eri suunnittelujärjestelmää]”(AH) 
 
”tää alihankintapuoli on aika pitkälti maalaisjärjellä hoidettavaa 
hommaa…saattaa sitten olla tästä eteenpäin tulee nää tietojärjestelmä- ja 
logistiikkaosaamiset niin määräämään, että täytyy organisaatiossa olla enemmän 
tällaista nykyaikaista osaamista, teoreettista osaamista sillä rintamalla” (AH)    
 
 

5.2.3 Aineelliset resurssit 

 

Tekninen laatu sekä tuotannon volyymi olivat tutkimuksessa haastateltujen yritysten 

mielestä merkittäviä kansainvälistymiseen liittyviä resursseja. Jotta yrityksen on 

kannattavaa lähteä Suomen rajojen ulkopuolelle, täytyy sillä olla riittävästi kapasiteettia. 

Lisäksi yrityksen tuotantojärjestelmien ja prosessien täyttyy olla tehokkaita ja joustavia.  

 

”suurin ongelma on se, että kapasiteetti on tällä hetkellä täydessä käytössä elikkä ei 
kannata lähtee rinta rottingilla myymään merta edemmäs, kun ei ole mitä 
myydä”(AH) 

 

”sähköiset tilaukset, se on jopa niin, että…meilläkin tota niin että asiakkaalta ei tuu 
enää mitään tilauksia vaan me käydään siellä heidän 
tuotannonohjausjärjestelmässä kattomassa, että mikä heidän 
tuotantosuunnitelmansa on ja sen mukaan osataan toimittaa tavaraa”(AH) 

 

 

Laatujärjestelmien, kuten ISO9000, merkitys uusien asiakkaiden hankinnassa on keskeinen. 

Vaikka järjestelmä ei sinänsä tuota laatua, vaativat useat kansainväliset asiakkaat koko 
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toimitusketjultaan sertifioituja laatujärjestelmiä. Sertifioitu laatujärjestelmä toimiikin 

hieman markkinointityökalun tapaan.  

 

”laatu on yks semmonen asia, joka näyttelee entistä huomattavampaa osuutta tänä 
päivänä ja yleensä pitää olla rakennettuna jonkunlaiset latujärjestelmät, ISO9000 
tai vastaava”(V) 
 
”se laatujärjestelmä ja sen sertifiointi, niin eihän se mitään laatua välttämättä 
tuo…toki mää tiedän asiakkaita, ulkomaalaisia, jolle ei pääse tarjoamaan jollei ole 
sitä sertifikaattia, sertifioitua laatujärjestelmää, että uusien asiakkaiden suhteenhan 
ne on nää ympäristöjärjestelmät ja sertifioidut laatujärjestelmät niin niitten suhteen 
on enempi merkitystä”(AH) 

 

5.2.4 Pääomaresurssit 

 
Jos yritys aikoo laajentaa toimintaansa, tarvitsee se siihen pääomaa. On sitten kyseessä 

tulorahoitus tai lainarahalla tehtävät operaatiot.  

 

”ainakin pitää olla valmis kasvuun, sitähän se edellyttää, sen takiahan sinne 
mennään…että pitää se taloudellinen puoli olla kunnossa kasvua ajatellen”(V) 

 

5.3 Organisaatioiden väliset resurssit 

 

Haastatteluiden avulla pyrittiin selvittämään verkostoitumisesta ja yhteistyöstä saatavaa 

hyötyä sekä ennen kaikkea sitä, millaisia vaatimuksia yhteistyö asettaa pk-yrityksille. 

Yhteistyön laatu ja samalla vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka lähellä päämiestä 

alihankkija on. Myös alihankkijatyyppi vaikuttaa yhteistyöhön. Pääsääntöisesti yhteistyö 

tiivistyy ja vaatimukset kasvavat sitä mukaa, mitä tärkeämpi alihankkija veturille on ja mitä 

lähempänä yritys on ketjun latvaa. 

 

Kuten teoriaosuudessa kävi ilmi, organisaatioiden väliset resurssit näyttelevät merkittävää 

osaa, kun yritys pyrkii kasvamaan ja laajentamaan toimintaansa. Syvällinen yhteistyö ja 

pitkäaikaiset sopimukset luovat varmuutta toiminnan jatkuvuudesta. Yhteiset panostukset 
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suhteeseen ja oppiminen johtavat siihen, että molempien osapuolten poistumiskustannukset 

kasvavat.  

 

”…tietysti se on toisinkin päin se kauhun tasapaino, että jos sää suunnittelet ja 
valmistat sille isoo määrää kriittistä komponenttia sille päähankkijalle, niin siinä on 
se kauhun tasapaino että ei sekään enää voi sua nopeessa tasossa hyljätä”(AH)  

 

Tiiviissä suhteissa veturiyritys usein kouluttaa alihankkijoitaan. Myös yhteistä 

tuotekehitystä tapahtuu.  

 

”…että näitä alihankkijoita ei vaihdeta joka päivä vaan se on valinnu meidät ja 
haluaa myöskin että kehittyy…Ja ne kehittää, ne kouluttaa ja ne vaatii joka päivä 
entistä enemmän…Että tommonen akselitapin sorvaaja, ei ne päähankkijat niitä 
kouluta…Mutta me ollaan jo sen verran lähellä latvaa, että päästään näistä asioista 
osallisiksi”(AH) 

 

Yhteistyökumppaneita voi myös käyttää referensseinä, kun yritys yrittää hankkia uusia 

asiakkaita.  

 

”Kyl mää yhtenä keinona näen sen, että nää meidän asiakas referenssit täällä 
suomessa niin semmosia osia konsernista, joissa on yksiköitä myös Suomen rajojen 
ulkopuolella…Ja jos ajatus tulee kirkkaasti…sitten mennään näiden meidän 
olemassa olevien asiakkaiden kyljessä ikään kuin sitten kyseiseen markkinaan ja 
meillä on silloin osoittaa, että meillä on tämmönen referenssi siinä olemassa ja sitä 
kautta pystyy sitten lähtee vyöryttämään…”(AH)  

 

Millaisia vaatimuksia tällainen syvällisempi yhteistyö tai partneruus alihankkijalle sitten 

asettaa? Veturiyrityksiltä ja alihankkijoilta saadut vastaukset olivat pitkälti 

samansuuntaisia. Ensinnäkin molempien yritysten on pystyttävä luottamaan toisiinsa ja 

sitouduttava yhteiseen tekemiseen. Alihankkija joutuu sopeuttamaan toimintaansa, 

räätälöimään tuotettaan sekä hankkimaan yhteistyöhän tarvittavat tietojärjestelmät ja 

ohjelmat sekä kouluttamaan henkilöstöään niiden käytössä. Jotta alihankkija tähän ryhtyy, 

täytyy sillä olla luottamus toiminnan jatkuvuuteen.  

 

”kun ne [veturiyritykset] on ulkostanu jotakin niin me edellytetään, että se on sen 
tuotantostrategia, että se tekee ne aina ulkona niin että sitten kun tulee huono aika 
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niin ettei vedetä niitä takasin omaan valmistukseen juuri silloin, kun mekin niitä 
kipeimmin kaivattais”(AH)   

 

Alihankkijan pitää myös alla valmis kehittämään toimintaansa ja osaamistaan jatkuvasti. 

 

”pitää hallita se teknologia, ja joskus jopa tuotekehitysosaamista, jos se menee niin 
pitkälle/syvälle se yhteistyö että myöskin tuotekehitysvastuu on siellä mutta sitten 
oma alueensa tämmönen teknologia- ja tuotanto-osaaminen…Erittäin tärkee on 
tämmönen jatkuva parantaminen, kehittäminen, se henki pitää olla…Moni 
tämmönen alihankinta suhde niinku huononee sen takia kun tunnit ei kehity, laatu ei 
kehity ja kaikkea muuta, täytyy olla parannusideoita ja kaikkee muuta, 
kehittämishenki” (V) 
 
”mutta me ollaan jo sen verran lähellä latvaa, että päästään näistä asioista 
osallisiksi mutta samalla on kova vastuu siitä, että kun ollaan siinä ketjussa 
mukana, siihen täytyy myös vastata ja pyrkiä kehittämään sitä omaa toimintaansa, 
että pysyy siinä ketjussa mukana…Ihan kaikkee kehitystä, hinta ja laatu tärkeitä 
mutta toimitusvarmuudet ja ylipäätään koko toiminnan laadukkuus, kyllä siihen 
sisältyy kaikki osa-alueet”(AH)   

 

Mitä ylempänä alihankkija ketjussa on, sitä merkittävämmäksi nousee sen oma verkoston 

hallinta. Alihankkijan täytyy hoitaa osatoimittajakenttäänsä sekä varmistua sen 

laadukkuudesta ja toiminnan kehittämisestä. Näissä asioissa nousevat erilaiset logistiikka- 

ja tietojärjestelmät erittäin tärkeiksi osa-alueiksi. Toki tietojärjestelmiä tarvitaan myös 

päämiehiin päin. Yritysten välisen kommunikoinnin tulisi olla esteetöntä. Tämä edellyttää 

toimivia tietojärjestelmiä sekä sitä, että mahdollisista ongelmista keskustellaan avoimesti, 

rakentavaan sävyyn ja yritetään yhdessä löytää ratkaisu ongelmaan.  

 

”meillä on tehtävänä huolehtia siitä, että me ollaan kilpailukykyisiä meidän 
asiakkaalle ja se tarkoittaa silloin sitä, että meidän palkkahallinto täytyy olla 
kilpailukykyisesti/tehokkaasti hoidettu, meidän vartiointi täytyy olla, yhtä lailla 
meidän raaka-ainetoimittajien kanssa täytyy käydä läpi että mitenkä raaka-
aineet/valut tulee, miten ne on sellaista laatua, että…”(AH) 
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5.4 Johtamistyyli ja organisaatio 

 
Teoriaosuudessa korostettiin johdon asenteen merkitystä, kun yritys miettii 

kansainvälistymistä. Tämä lisäksi yrityksen johdolla täytyy olla halu kasvaa ja kehittää 

toimintaa. Haastatteluissa saadut tulokset tukivat näitä väitteitä. 

 

”yrityksen johdolla pitää olla aito halu lähtee siihen koska ilman sillä tavalla ei voi 
kansainvälistymiseen lähtee että meidän on pakko…on vaan uskottava siihen ja 
painettava sataakahtakymppiä”(V) 
 

Kansainvälistyminen vaatii johdolta riskinsietokykyä ja valmiutta nähdä edessä tulevat 

mahdollisuudet ja tarttua niihin. Yritykseltä pitää myös löytyä resurssit kehittää 

henkilöstöään. Johdolta vaaditaan kykyä luoda suhteita niin koti- kuin kohdemaassa.  

 

”ja sit pitää olla tätä yrittäjähenkisyyttä, entrepreneurshippiä, niin paljon että 
uskaltaa lähtee”(V) 
 

”kaikilla meillä on semmonen mukavuusalue tässä ympärillä ja tota se on 
henkilökohtainen kuinka laaja se on, kuinka kauas se ulottuu ja kun sä joudut sen 
mukavuusalueen ulkopuolelle, niin silloinhan sulle tulee uusia asioita ja ne saattaa 
luoda painetta ja sä joudut siellä toimiin erilailla kuin mukavuusalueen sisäpuolella 
ja tota kaikki ei edes halua yrittää sinne”(V) 

 

Tärkeä tekijä yrityksen kansainvälistymisessä niin kuin kaikessa muussakin kasvussa on 

sen hallittavuus. Kaiken kasvun tulee olla hallittua. Kuten teoriaosuudessa kävi ilmi, monet 

yritysten kansainvälisillä markkinoilla kokemat ongelmat johtuvat siitä, että kasvu ei ole 

ollut hallittua ja yritys on kansainvälisempi kuin resurssit antavat myöden. 

 

”kaikki kasvuhan pitää olla hallittua, että jos sen tekee hallitsemattomasti niin 
liikevaihto kyllä kasvaa mutta viimeinen rivi ei”(AH) 

 

Kielitaidon merkitys, mitä käsiteltiin jo henkilöstöresurssien yhteydessä, pätee erityisesti 

yrityksen johdon kohdalla.  
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5.5 Kansainvälistymisstrategia 

 

Kuten teorialuvussa 3.5 kävi ilmi, on yrityksen valitsemalla kansainvälistymisstrategialla 

suuri merkitys kansainvälistymiseen tarvittaviin resursseihin. Työn rajausten ja 

tutkimusongelman asettelun johdosta tässä työssä käsitellään ainoastaan sitä 

kansainvälistymisstrategian osaa, jossa päätetään menotavasta ulkomaille. Tarkemmin 

rajattuna tässä työssä käsitellään menotapaa, jossa alihankkija seuraa veturiyritystä 

ulkomaille. 

  

Tämän luvun tarkoituksena on selvittää yritysten mielenkiintoa ja valmiuksia yhdessä 

tapahtuvaa kansainvälistymistä kohtaan. Lisäksi kartoitetaan sitä, mitä hyötyjä se 

alihankkijalle tarjoaa. Kantaa otetaan myös siihen, millainen alihankkija soveltuu parhaiten 

mukaan otettavaksi. Yksikään vastaajayrityksistä ei ollut toiminut tällä tavalla, joten 

vastaukset edustavat lähinnä heidän näkemyksiään ja uskomuksiaan asiasta sekä siihen 

liittyvistä tekijöistä.  

 

Vastaajilta kysyttiin heidän mielenkiintoaan sekä mielipidettään yhdessä tapahtuvaa 

kansainvälistymistä kohtaan. Tärkeimmäksi kysymykseksi alihankkijoiden puolelta nousi 

toiminnan vapaus kohdemaassa eli lupa toimittaa tavaroita sekä palveluita myös 

kilpaileville yrityksille. Liika riippuvuus yhdestä päämiehestä nähtiin ongelmaksi. 

Poissuljettuna vaihtoehtona alihankkijat eivät tätä kansainvälistymiskeinoa pitäneet. Kaikki 

käy, kunhan ”keissi” on hyvä ja ehdot ovat kohdallaan.  

 
”niin se on vähän eri asia kun kasvaa täällä omalla tontilla monelle asiakkaalle, 
sulla on siinä oma vapautes…että kyllä me halutaan olla itsenäisiä toimijoita joka 
suuntaan eikä olla siellä toisten keittiön nurkissa poljettavana…että ei me ihan 
varmaan heti mitään Konecranesin tehdasta Kiinasta osteta, kun me ei osteta sitä 
täältäkään, mutta hankkia sieltä joku sellainen paja tai rakentaa paja joka tekee 
siellä niinku monelle niinku me tehdään täällä, niin se ei oo mikään poissuljettu 
ajatus…että sehän saattaa olla, että päähankkija rakentaa sinne tai siellä on jo 
valmiina tuotantoo varten joku tehdas ja tota menee sinne sitten alihankkijan 
mukaan, niin että semmoseen yritelmään, jossa sitten on mahdollisuus tarjota sitä 
palvelua muillekin ja käyttää sitä kapasiteettia moneen suuntaan”(AH)  
 
”ei se meille ongelma oo, lähetään aina resurssien mukaan”(AH) 
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Ulkomailla operoivien veturiyritysten lähtökohtaisena strategiana on ollut paikallisten 

alihankkijoiden palkkaaminen. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua, sillä lukuisten 

ulkoistamisten seurauksena yritykset ovat luopuneet osasta omaa osaamistaan. Heille 

tärkeiden toimittajien mukanavienti saattaa muodostua yhdeksi hyväksi vaihtoehdoksi, kun 

etabloidutaan uusille markkinoille. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että alihankkija pystyy 

siirtämään toimintamallinsa sekä laatutasonsa kustannustehokkaasti uusille markkinoille. Ja 

ennen kaikkea se edellyttää sitä, alihankkija haluaa itse lähteä kansainvälistymään. 

 

” niin eihän siihen muuta tarvita kun sanoo, että mää oon aatellu kehittää tätä 
meidän yhteistoimintaa vielä eteenpäin ja tiedän että teillä on suhteita maassa X, 
niin mää oon aatellu, että voisin kyllä määkin sinne tulla ja parantaa tätä meidän 
suhdetta, että kun seuraavan kerran sinne lähdet niin mitäs jos mää lähden sun 
mukaan ja mennään vähä kattoon sinne yhdessä”(V) 
 
”ei niitä raskaita komponentteja kannata täältä taikka euroopasta sinne (Kiina) 
raijata, että kyllä vois olla positiivista, jos meidän suomalainen taikka 
eurooppalainen alihankkija lähtisi, investoisi sinne taikka jollain tapaa ottaisi 
vastuun siitä, että me voitais niinku tehdä globaalia sopimusta ja kaikki tämmönen 
kommunikaatio ja informaatiologistiikka olisi paljon helpompi hoitaa”(V)   
 

Veturi- ja alihankkijayritysten edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että vain harvoilla 

Pirkanmaalaisilla yrityksillä on riittävät valmiudet tällaiseen irtiottoon. Resurssit eivät 

yksinkertaisesti riitä ja volyymi on liian pieni.  

 

” mun täytyy valitettavasti sanoo, että ei meillä montaa, juurikaan semmosia 
kandidaatteja tässä meijän alihankkijakunnassa oo, jokka siihen [perustamaan 
oman toimipisteen ulkomaille] pystyy”(V) 

 

”mutta suomalainen alihankkija, niin aika harvassa pajassa on niin paljon sitä 
voimaa sitten kuitenkaan vielä, sellaisia resursseja että se pystys irrottaan niitä 
taikka sitten hankkiin”(AH) 
 

Vastaajien kanssa keskusteltiin myös siitä, millaista tukea veturiyritys voi antaa ja mitä 

hyötyjä veturiyrityksen seuraaminen saattaa tuottaa alihankkijalle. Esiin nousivat erilaiset 

mentorointiin ja ohjaukseen liittyvät asiat. Näitä olivat esimerkiksi sekä omista että omien 

ulkomailla toimivien alihankkijoiden kokemuksista kertominen. Alihankkijat hyötyvät 
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myös veturiyritysten kulttuuri- ja viranomaismenettelytuntemuksesta. Ehkä tärkeimmäksi 

tekijäksi nousi veturiyrityksen mahdollisuus tutustuttaa alihankkija omaan 

kontaktiverkkoonsa, ja tätä kautta alihankkija saattaa saada tukea toiminnalleen. Muita 

esiin nousseita asioita olivat yhteistyössä käytävät sopimusneuvottelut paikallisten 

virnaomaisten kanssa sekä rakentaminen joko samalle tai vierekkäisille tonteille ja tätä 

kautta saatavat säästöt infrastruktuurissa. Alihankkijat toivoivat veturiyrityksiltä myös 

pitkiä sopimuksia turvaamaan toimintaansa.    

 

”ilman muuta tämmönen mentorointi ja yhteisten resurssien käyttö ja muuta, että 
kaiken jos itse opettelee, on kaiken näkösiä suden kuoppia, mitä on löytyny niin 
kyllä ne kannattaa kertoo partnereille myöskin ne asiat”(V) 
 
”kaikki ei oo välttämättä samaa mieltä, mutta mää oon sitä mieltä, että koska näille 
alihankkijoille on tärkeetä volyymi, että ei saa olla myöskään, jos luottamukselliset 
asiat säilyy, mutta mää oon sitä mieltä, että meidän pitäis olla päähankkijan 
myötävaikuttamassa siihen, että hyvät suomalaiset alihankkijat vois tulla 
kysymykseen toimittajaksi myöskin meidän alan muiden toimijoiden kanssa eli 
meidän kilpailijoiden kanssa ihan suoranaisesti…tässä on asenteet muuttunu 
meidän alalla, kymmenen vuotta sitten oltiin ehdottomasti sitä mieltä, että jos leikkii 
meidän kanssa, niin ei leiki muiden kanssa mutta nyt ollaan vähän niinku 
ymmärretty tää globaali toiminta ”(V) 
 
”ja ne kanavat löytyy sitten veturiyritysten kautta ja muitten alueen yritysten 
kautta”(V) 
 
”jos sinne voidaan lähtee yhteisellä rintamalla, niin lopputulos on varmasti 
parempi ja yks asia on varma, että se tulee nopeemmin pystyyn”(AH) 
 
”Lähinnä kai ne sitten ois tämmösiä pitkäaikaisia sopimuksia sitten, mitä se 
toimittaja haluaa siellä, että ne on ne investoinnit mitä siihen liittyy yrityksen pitää 
sitten tehdä siellä, ja joillain tapaahan se toiminta on korvattava ja nää sopimukset 
on sitten yks muoto sitten, tai kyllähän se saattaa olla jotain tiloja ja muitakin yks 
mahdollisuus”(V) 
 
”Ja tietysti jos puhutaan avuista niin paikallisen kulttuurin ja viranomaismenettelyn 
kaikkien tuntemus, että varmaan se, että sinne saa rakennusluvan taikka saa 
vuokrata taikka miten siellä niinku hoidetaan ihmisten palkkaaminen, erottaminen, 
verottaminen kaikki byrokratia, niin se vie varmaan hirveesti energiaa ja tietoo, että 
semmoset saa… niin kaikkeen sen tyyppiseen täytyis varmaan apua saada”(AH) 
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Veturiyrityksiltä kysyttiin myös millainen alihankkija soveltuu parhaiten tämän strategian 

toteuttamiseen. Niiden mielestä alihankkija voi olla miltä alalta tahansa, mutta sen pitää 

olla veturille merkittävä. Alihankkija esimerkiksi valmistaa tuotetta, jossa on kriittisiä osia, 

teknologiaa tai tuotteen laatu on erittäin kriittinen tekijä veturin tuotteen kannalta. 

Vastauksissa esille tulleet alihankkijatyypit tekivät menetelmä- ja tuotekehitystä, niiden 

osto-osaaminen oli hyvää ja niiden käytännöt olivat hyviä. Tärkeäksi nousi alihankkijan 

kyky luoda suhteita ja investoida prosessiin.  

 

5.6 Yrityksen toimintaympäristö 

 

Teoriaosuudessa toimintaympäristön todettiin vaikuttavan yritysten kansainvälistymiseen 

(luku 2.3) sekä niiden valmiuksiin kansainvälistyä (luku 3.6). Haastatteluissa saadut 

vastaukset tukivat näitä olettamuksia. 

 

Kysyntäympäristön todettiin vaikuttavan merkittävästi kansainvälistymisvalmiuksiin. Tämä 

tulee esille muun muassa siinä, että Suomi on markkinana pieni. Se johtaa siihen, että 

yritysten volyymit ovat usein pieniä. Tämä heikentää niiden kilpailukykyä maailmalla. 

Suomalaiset yritykset ovat vastanneet tähän erikoistumalla pidemmälle. Erikoistumisen 

puolestaan on mahdollistanut vahva teknologiaosaaminen. 

 

Suomen perifeeristä sijaintia ja kotimarkkinan pientä kokoa lukuunottamatta 

toimintaympäristö tarjoaa tukea kansainvälistymiseen. Suomalainen teknologia ja 

infrastruktuuri ovat maailman huippuluokkaa ja korkeakoulut sekä tutkimuskeskukset 

tuottavat tasokkaita työntekijöitä ja innovaatioita yritysten käyttöön. Lisäksi valtiovalta ja 

paikalliset kauppakamarit tukevat yritysten kansainvälistymistä. Toisinaan yrityksiä 

painostetaan kansainvälistymään kolmansien osapuolien, kuten rahoittajien taholta. 

 

”mää sanoisin, että tässä suhteessa Pirkanmaa on aika kova, että täällä on 
osaamista ja myöskin tukea löytyy, on oppilaitokset TTY ja 
liiketoimintaosaamisessa yliopisto ja miksei teknillinen korkeekoulukin, 
teollisuustaloudenosasto ja on ammattikorkeekouluja ja muita oppilaitoksia, VTT, 
että täällä on niinku apujärjestöjä löytyy mistä saa tukee”(V) 
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”mut semmonen käsitys mulla on, että teknologiarahasto pyrkii pk-yrityksiä tukeen 
kaikin mahdollisin tavoin, kansainvälistymiseen ja toiminnan kehittämiseen, se 
pitää vain löytää itse se kohde tai tapa mitä halutaan lähtee kehittään…”(V) 

 

Monet Pirkanmaan alueen veturiyrityksistä toimivat globaalisti, minkä takia 

alihankkijoiden tuotteille on kysyntää jatkuvasti.  

 

”Lama ei kosketa meitä samalla tapaa kun kapeella markkina-alueella olevia, nää 
[veturiyritykset] toimii globaalisti, jossain vetää aina jonkin verran, ei ihan tyhjäks 
mee koskaan…”(AH) 
 

Tulevaisuuden uhkakuvana voidaan pitää alihankinnan siirtymistä pois Suomesta, 

halvemman tuotannon maihin.  

 

”…että kyllähän tää euroopan laajentuminen noihin halpamaihin, niin kyllähän se 
täältä työtä pois vie, se on ihan selvä. Ja tietyn tason alihankkijat tulee kusessa 
oleen siinä hommassa, kun pikkusen menee aikaa eteenpäin, että nää tulee vähän 
luotettavammaksi ja laadukkaammaksi Vironkin pajat vielä…mutta mää sanon että 
ihan vielä meillä ei oo ongelmaa kun tehdään näitä kokonaisuuksia niin siihen 
menee vielä valovuosia ennen kuin tämmösiä materiaalivirtoja ja niiden laadukasta 
hyvin nopeetemposta tuotantoo hoidetaan tota tännepäin Virosta taikka 
Romaniasta…”(AH) 
 

Suurimpana uhkakuvana alihankkijat näkivätkin omien alihankkijoidensa kilpailukyvyn 

heikkenemisen, mikä puolestaan heikentää koko ketjun kilpailukykyä.  

 

”ainoo ongelma siinä on, että me pystyttäis niitä mahdollisimman hyvin 
hyödyntään, niin että hintakilpailu pysyy, että jos meidän asiakkaiden kilpailijat 
niinku osaa hyödyntää näitä halpamaita paremmin kuin meidän ketjuniin tota 
saattaa se työ loppua niinku toista kautta…Meidän pitäis paremmin niinku  oppia 
hankkimaan sieltä näitä halpoja, yksinkertaisia osia, ja sieltä saada ne entistä 
halvemmalla ja sitä kautta saada lisää sitä kilpailukykyä”(AH) 
 
”kyllä mää nään tän meidän kapeesta perspektiivistä, kun ottaa tän meidän 
erikoisosaamisalueen, niin mä nään suurimpana uhkana sen että nää suomalaiset 
raaka-ainetoimittajat, valimot lähinnä, niin ne ei oo riittävän kilpailukykyisiä, että 
jos niitten kilpaulukyky kato otosta noin, niin sitten tää meidän raaka-
ainetoimittajakenttä hajaantuu tonne maailmalle ja siinä voi tulla semmosia uhkia, 
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että kilpailijat niinku syntyy siihen kilpailukykyisen raaka-ainetoimittajan 
kylkee…”(AH) 
 

5.7 Yhteenveto kansainvälistymisvalmiuksista 

 

Edellisissä empirialuvuissa käytiin läpi kansainvälistymisvalmiuksien osatekijöitä. Tässä 

alaluvussa on tarkoitus vetää yhteen haastatteluissa esille tulleet merkittävimmät valmiudet 

ja kansainvälistymisen esteet. Kantaa otetaan myös yritysten tulevaisuuden näkymiin 

suhteessa kansainvälistymiseen sekä yritysten tämän hetken valmiuksiin. 

 

Yhtenä merkittävimpänä kansainvälistymisen esteenä alihankkijat pitivät riittävää 

kotimarkkinaa. Suurin osa haastateltujen alihankkijoiden päämiehistä on alansa 

markkinajohtajia maailmassa. Tämä on johtanut siihen, että alihankkijoiden koko 

kapasiteetti menee nykyisille päämiehille ja tarvetta uusien asiakkaiden etsimiseen 

esimerkiksi ulkomailta ei ole ilmennyt. Veturiyritysten markkinajohtajuus mahdollistaa 

myös toimitusten kasvattamisen nykyisille päämiehille, joten tarvetta kansainvälistymiseen 

ei ole ollut.  

 

”miks lähtee ulos jos kotimaassa on maailman markkinajohtajia, joille sulla on 
edelleen kasvumahdollisuus elikkä markkina tässä lähellä ei oo kypsä, niin miks sun 
tarttis lähtee kauemmas”(AH) 
 
”Joo, tietysti kun se tulee tuolta valtiovallan ajatuksissa…, että eihän me täällä 
suomessa pärjätä sillä että me toistemme paitoja pestään ja poppanoita kudotaan 
tuolla vanhoissa teollisuuskiinteistöissä, että eihän me sillä tietystikään pärjätä 
mutta miksi yritys joka on pk-yritys ja oikeesti puhutaan jostain muutaman 
miljoonan liikevaihdosta niin miks ihmeessä sen täytyy lähtee, eikö se ajatus että 
täällä säilyy muutama… tai sanotaan näin että kun on kuitenkin niitä isoja 
konserneita jokka vie sitä tavaraa Suomen rajojen ulkopuolelle tyypillisesti 90 
pinnaa liikevaihdosta niin me toimittajat jotka palvelee näitä yrityksiä joko tavaran 
tai palvelun muodossa niin ne pystyy pitään kilpailukyvyn yllä ilman että ne 
haahuilee tuolla jossain rajojen ulkopuolella niin niin… mää en oikeen tiedä, se on 
jotenkin semmonen… mutta se paine tulee varmasti ulkopuolelta, että kaikki 
rahoittajat muun muassa, mää oon tässä itse käynyt rahoitusneuvotteluita tässä 
tänä syksynä, ja se on aina ensimmäisen viiden kärjessä se kysymys että mites sitten 
se vienti…”(AH) 
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Läheisesti edelliseen liittyvä tekijä puhuttaessa kansainvälistymisvalmiuksista on yritysten 

tuotantovolyymi. Suomen kotimarkkina on pieni ja tätä kautta yritykset eivät saa nostettua 

tuotantovolyymia niin suureksi, kuin esimerkiksi yritykset Italiassa tai Saksassa. Alhainen 

volyymi alentaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä maailmalla. Monet yritykset ovat 

erikoistuneet yhä pidemmälle säilyttääkseen kilpailukykynsä. Verkostoituminen on myös 

yksi tapa kasvattaa volyymia, Suomessa tämä ei tosin ole suuressa määrin ottanut tuulta 

alleen. 

 

”Mut siinä tulee äkkiä sitten, kun mennään tonne ulkomaille, niin siinä tulee se 
koko vastaan. Pitää olla jonkunlainen kriittinen massa, että sitten taas asiakkaat 
luottaa, että tuo pystyy toimimaan. Sehän se suomalaisten alihankkijoiden ongelma 
on, että ne on kaikki niin pieniä, että pitäis pystyä selvästi kasvattamaan sitä 
kokoansa, hankkimalla niitä muita asiakkaita, niinku meidänkin tapauksessa niin 
pitäsi löytää siihen rinnalle sitten vielä muita…”(V) 

 

”Tämmönen verkostautuminen on sitten ehkä se ainoo keino tämmösille pienille 
yrityksille mutta se ei oo tainnu täällä Suomessa oikein onnistua...Siitä hyvänä 
esimerkkinä toimii huonekaluteollisuus Pohjanmaalla, että jos vertaa sitä ja sitten 
italialaista vastaavaa, niin siellähän ne on erikoistunut niin että joku tekee kaapin 
vasenta ja toinen oikeeta jalkaa ja niitä pieniä yrityksiä on vaikka kuinka paljon 
mutta ne sitten siellä pyramidin huipulla kokoontuu yhdeksi tuotteeksi. Mutta sitten 
Suomessa, Pohjanmaalla kun kaikki on kateellisia toisistansa ja kaikki haluaa tehdä 
kaikkee, kun on tottunu tekeen alusta asti niin se ei koskaan ottanut tuulta se koko 
homma ja siinä taitaa mennä koko teollisuuskin sitten sen saman tien.” (V) 
 
”moni yrittää varmaan erikoistua vielä pidemmälle eli tietyllä tavalla seuraamalla 
sitä veturiyrityksen kehityskulkua, et erikoistuu tuotteessa pidemmälle ja niitten 
laatuvatimuksissa ja se on tietysti yks tapa pärjätä täälläkin vielä. Taikka varmaan 
on pidempäänkin. Mutta tietysti, ei kaikki voi erikoistua ja ei kaikista voi tulla 
siinäkään hyvä…”(V) 

 

Edellisten tekijöiden lisäksi logistiikkakustannukset ovat metalliteollisuudessa merkittävä 

kansainvälistymisen este. Raskaan kappaleen vienti ulkomaille on kallista. Tämä edellyttää 

usein etabloitumista kohdemarkkinoille ja tätä kautta suurempia resursseja yritykseltä. 

 

Toisin kuin monissa aiemmissa tutkimuksissa, ongelmat kansainvälisten operaatioiden 

rahoituksessa eivät nousseet tässä tutkimuksessa merkittävästi esille. Vain yksi vastaaja oli 

sitä mieltä, että rahoituksen saaminen saattaa olla ongelmallista. 
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Tuotantovolyymin lisäksi merkittävä esille noussut valmius liittyi yrityksen johdon haluun 

kansainvälistyä ja ylipäätään kasvaa. Monet omistajayrittäjät tahtovat pitää yrityksen sen 

kokoisena, että sitä on helppo hallita. Yrittäjät eivät halua kasata suurempia murheita 

itselleen, tehdään niin kuin on aina tehty. Johdolta vaaditaan myös niin sanottua 

yrittäjähenkisyyttä ja siihen liittyvää riskinsietokykyä. 

 

”mua ei niinku henkilökohtaisesti jonnekin Romaniaan niinku minkäänlaista 
kiinnostusta lähtee sinne pajaa perustaan ja piikkilanka-aitaa ja susikoiria 
kasvattaan…Mieluummin mää oon vaikka pikkusen kapeemmalla leivällä täällä 
Suomessa.”(AH) 
 
”Mutta jos mietitään tätä yhteiskuntaa muuten, niin täällä on aika vähä 
alihankkijoita, jokka ylipäätänsä haluaa kasvaa…ei tarvi kerätä enempi murheita 
ittellensä, ottaa työntekijöitä ja veroja ja maksuja ja rasitteita mitä isommaks tuut 
niin sitä enempi pistetään vielä velvotteita niskaan, niin onko siinäkään mitään 
järkee, kun oikeen pessimitisesti ja skeptisesti puhutaan”(AH) 
 
” Kyllä mun täytyy… oon pikkusen pessimistin tässä kuitenkin, että kauheen monta 
hyvää irtiottoo en usko tässä lähiaikoina nähtävän. Kyllä ne vaan on luonteeltaan 
niin paikallisia nää pienet alihankkijat, niillä ei oo sitä asennetta/halua  eikä sitten 
sitä kautta resursseja/kykyjä olemassa. Jopa päinvastainen asenne, että ollaan 
täällä ja sillä sipuli. Tässä pärjätään ja jos ei pärjätä niin lyödään luukku kiinni. 
Täällä ei oo semmosta henkee oikeen havaittavisssa, että lähdetään yhdessä 
maailmaa valloittamaan”(V) 
 
”...vaikka täällä on hyviä vetureita, korkeekoulun, yliopiston alueella on kaiken 
näkösiä ideoita, ja satsataan rahaakin niin tämmösten uusien yritysten määrä, 
varsinkin pienten verrattuna esim. Oulun seutuun, siis suhteellinen määrä on 
selvästi pienempi ja tää kuvaa jollakin tapaa tätä yrittäjähenkee/yrittäjyyttä tällä 
alueella ja mää luulen että se yks syy siihen että on luonteenomasta täällä tehdään 
vaan sitä entistä eikä lähdetä yrittämään mitään uutta…Kapea pitkä leipä on 
parempi kun riskit on pienet. Tän tyyppistä riskinottokykyä ei Pirkanmaalla ehkä 
ole niin paljon kuin jossain muualla Suomessa”(V) 
 
”Paljon kuuntelee näitä yrittäjiä, jokka tekee perhepiirissä niitä taikka vähän 
isommallakin ja no…mikset kasva…no ei, siihen tarttis…kato pitäis ottaa yks pomo 
lisää ja kaks pomoo ja sitten toi ostokin rupee tökkiin… ja eihän siitä tuu ku kuluja 
ja jääkö siitä mitään käteen, muuta ku tulee enemmän murheita. Tämmönen tää on 
tää asenne kentällä monessa kohtaa”(AH) 

 

Pirkanmaalla olevat yritykset tuntuvat melko paikallisilta ja kiinnostusta lähteä kv-

markkinoille ei ehkä ole niin paljon kuin muualla Suomessa. 
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 ” ..niin että kyllä täällä hyviä yrityksiä on mutta ne ei oo kovin kansainvälisiä”(V) 

 
”Kyllä mää voisin taas kuvitella että, kyllähän täällä talkoo henkee on ja 
seuratoimintaa että tarkoittaa sitä että jos sais sellaisen yleisen innostuksen 
aikaiseksi niin siitä se pallo vois lähtee pyöriin sitten. Mutta niin kauan kun ei oo 
tämmösiä hyviä esimerkkejä niin kukaan ei tahdo…”(V) 

 

Edellä mainittujen lisäksi yritykset pitivät tärkeinä kansainvälistymisvalmiuksina 

henkilökunnan kielitaitoa, valmista markkinointi- ja myyntikanavaa sekä kilpailukykyyn 

liittyvää tuotteen laatua ja prosessien tehokkuutta.  

 

”kun erikoistuu niin pitää olla se markkinointi- ja myyntikanava ja niitä on sitten 
taas pienen yrityksen maailmanlaajuisesti, kansainvälisesti, aika vaikee yht’äkkiä 
rakentaa”(V) 

 

”se [valmis markkinointi- /myyntikanava] olis tietysti kun sais sen päähankkijan 
kautta jonkun tuotteen, jota rupeet tekeen niin olis tietenkin helppo, että onhan se 
vaikee, jos sää tästä vaan mietit, että Saksaan johonkin, niin ei se oo helppo tota… 
että kyllä se on pitkä ja paksu tie, että noin, esteitä täynnä, että ei oo niinku..Ei oo 
sen myynnin aloittaminen todellakaan helppoo…” (AH) 

  
 

Vaikka alihankkijayritysten asenteet kansainvälistymistä kohtaan olivat hieman 

negatiivisia, ne eivät sulkeneet pois kansainvälistymisen mahdollisuutta, jos sopiva 

tilaisuus ilmaantuu. Yritykset uskoivat pääsääntöisesti säilyttävänsä kilpailukykynsä vaikka 

operoivatkin vain kotimarkkinoilla. Tämä edellyttää jatkuvaa kehittämistä. Riskitekijänä 

yritykset näkivät omien toimittajiensa kilpailukyvyn heikkenemisen ja tuotannon 

siirtymisen tätä kautta halvan työvoiman maihin. Tämä saattaa aiheuttaa alihankkijoille 

painetta kansainvälistyä. Tällä hetkellä suurin osa veturiyritysten kokoonpanosta tapahtuu 

Suomessa, mutta mahdolliset etabloitumiset saattavat tarjota yrityksille mahdollisuuden 

kansainvälistää tuotantoaan.    

 

”sen on vaan niinku pakko että myöskin näillä alihankkijayrityksillä kun puhutaan 
tämmösistä työvaltaisesta toiminnasta niitten on vaan pakko myöskin vaikka ne on 
järjestelmätoimittajia, osajärjestelmätoimittajia, komponenttitoimittajia niin ne 
joutuu niinku myöskin, pysyäkseen mukana tässä kansainvälisessä kilpailussa ne 
joutuu ostamaan omia raaka-aineita, komponenttejaan käyttämään omia 
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ulkomaalaisia alihankkijoita työvaltasilla alueilla taikka on merkkejä siitä että aika 
moni tai muutamia kumminkin erinäköisiä etabloitumisyrityksiä että perustetaan 
filiaali, pieni paja Pietariin taikka Viroon…”(V) 
 
”Yks syy voi olla tosiaan, että täällä Pirkanmaallahan kumminkin on tämmösiä 
erikoistuneita veturiyrityksiä jonkun verran, tässä Tampereen alueellakin on aika 
monta. Kumminkin on ollu vielä tähän päivään asti niitä tilauksia ja 
kanssakäymistä kohtuullisesti heidänkin kanssaan. Mutta mä luulen, niin kuin olen 
tässä moneen kertaan sanonut, että se voi muuttua. Se on niin kovaa, että niillä 
erikoistuneillakin yrityksillä alkaa oleen sitä markkinapainetta, sitä täytyis 
kokoajan olla tuoteinnovaatioissa niin paljon edellä, jotta se hintakilpailukyky 
pysyis niin hyvänä. Sit ku tulee kansainvälistä kilpailua ja sit kun tuote rupee oleen 
vaan vähän parempi tai jonkun verran parempi niin sitten joutuu siihen 
kilpailutilanteseen ja se kustannustehokkuus tulee heti voimakkaasti esiin”(V) 
 
”siis kustannuspaineethan on tietysti kovat kaikilla ja kustannuksia pitää pystyä 
alentamaan. Ja suomalaisilla alihankkijoilla, jos katsoo tätä suomalaista 
teollisuutta niin se ainoo mahdollisuus on, hyvin nopeat muutokset sekä 
tuotantovolyymeissa että suunnittelussa, niin silloinhan se lyhyt matka päämieheen 
on aina eduksi. Mutta sitten jos se menetetään ja tehdään jotain tuotetta, joka 
muuttuu hyvin vähän ja puhutaan isoista volyymeista niin silloin sitä ei oo mitään 
etua, että sitä tehdään täällä Suomessa ja silloin alkaa nää edullisemmat 
työkustannukset vaikuttaan siihen ja painaan sitä sitten alaspäin.”(V) 
 
”tietyllä tavalla mää nään sen, että kun pidetään kilpailukyvystä huoli, niin kyllä 
tässä on mahdollisuus tehdä muutakin kuin poppanoita ja pestä toistemme 
selkiä”(AH) 
 

Kun vastaajilta kysyttiin alihankkijayritysten kiinnostusta ja valmiuksia seurata 

veturiyritystä ulkomaille, mikään yritys ei hylännyt ideaa suoralta kädeltä. Vastaajien 

mielestä kiinnostus riippuu tapauksesta ja valmiudet tarvittavan investoinnin koosta.  

 

”Kyllä varmaan tota… tietenkin tää… täytyis kattoo, minkälainen tää investointi ja 
rahapuoli sitten on, että minkälaisella yhteistyöllä sitä sitten mennään. Onko se 
yhteisyritys ja minkä tyyppinen ja miten se sitten rahoitetaan, se raha on aika tärkee 
asia”(AH) 
 
”Kyllä tota valmiuksia on, se on vaan mietittävä tapauskohtaisesti niinku tarkkaan, 
sehän on vähä semmonen sitten se juttu, että niinku täälläkin, että yks meidän 
perussääntö, jota tossa meidän papereissa ei enää oo on, että yhden asiakkaan 
osuus ei saa olla suurempi ku 20-prosenttia.”(AH) 
 
”Ainakin tutkitaan asiaa, ei mitään syytä oo sanoa ei, mitään sellaista tekijää, joka 
kategorisesti sanois ei, uskon, että osaamisen pystyis siirtään.”(AH) 
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”Mutta, että mentäis sinne yhdessä tekeen se tehdas niinku yhteisyrityksenä, niin 
miksei, se no se olis alihankkijalle nopeempi tie, että tavallaan rahotus ja resurssit 
tulis sieltä päähankkijalta taikka rahotusresurssit lähinnä, alihankkijalta tulis 
hoitoresurssia”(AH) 
 
”Ei se meille ongelma oo, että kyl me aina lähetään resurssien mukaan”(AH) 

 

Myös skeptisyyttä yhteistoimintaa kohtaan esiintyi.  
 

”Ja jos sitä niinku miettii, kun ei oo ajatuksissa ollu semmoseen lähtee... Oon vielä 
vähä semmonen skeptinen… vaikka nää päähankkijat on kauheen kivoja mutta tota, 
ja hyviä, mutta se, että lähtee niiden kanssa ihan johonkin yhteisyritykseen, niin… 
mää en tiedä, onko nää suomalaiset päähankkijat siihen vielä kypsiä… että kyllä ne 
vähä niinku ketunhäntä kainalossa vieläkin on, että sen verran on sitä vanhaa 
juttua, että juhlapuheet on vielä kuitenkin pikkusen erilaisia vielä ku se päivärutiini, 
että kun tulee ongelmia niin juhlapuheet unohtuu… ja teeppä näitten kanssa sitten 
oikeen kunnollista yhteistyötä, että rahat menee sekasin, niin se saattaa olla riski… 
Äskönen ei tietysti päde kaikkiin mutta tota kyllä niitä meidänkin kohdalle on 
sattunu, että ollaan sovittu, että nää on täällä ja niitä ei lamalla vedetä kotiin mutta 
niitä on vedetty kotio… Tuttuja suuria yrityksiä, en viitti tässä nimiä mainita, mutta 
pikkusen on semmosta linjan hakua vielä”(AH) 

  

Vastaukset kysymykseen, onko alihankkijoilla valmiuksia kansainvälistyä, olivat 

yhteneväisiä. Pirkanmaalla nähtiin olevan yrityksiä, joilla valmiuksia on, mutta montaa 

irtiottoa ei uskottu lähivuosina nähtävän. 

 

”…sitten ihan oman analyysinsä paikka on se että onko pirkanmaalaisilla 
alihankintayrityksillä kykyä, mahdollisuuksia, potentiaalia myöskin etabloitua 
ulkomaille, mää kuvittelisin että jossain määrin ainakin on”(V) 
 

”Että kyllä se on niin että en mää nää yht’äkkiä nää montaakaan tämmöstä keissiä 
että meidän nykyisistä merkittävistä alihankkijoista lähtis… mutta kyllä merkkejä on 
että meidän tiettyjen alihankkijoiden joukossa on niinku semmonen merkki että 
niitten tuotteista menee kyllä.. niitten volyymit jonkun verran kasvaa ja se kasvu 
löytyy ulkomailta, joko omana vientinä taikka sitten tämmösenä epäsuorana 
vientinä, että sitä kautta kilpailukykyäkin löytyy…”(V) 
 
”Kyllä mun mielestä täällä on yrityksiä, joilla on siihen rahkeita ja varaa. Täällä 
on se perusosaaminen heillä hyvä, ei tietenkään kaikilla mutta, mutta on  paljon 
yrityksiä jotka vois ihan hyvin lähtee. Emmää sitä epäile, se on enemminkin kiinni 
siitä, haluuako ne, näkeekö ne jonkun muun polun mahdolliseksi, että ei tarvitsisi 
lähtee, että pärjäisi muutenkin. Koska eihän se nyt voi itsestäänselvyys, itseisarvo 
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olla se ulkomaille lähtö vaan siihen pitää olla joku tarkoitus ja yleensä katsotaan 
ensiksi, onko mulla muita vaihtoehtoja. Jos on vaihtoehtoja, kannattaako panostaa 
niihin vai lähtee ulkomaille, panostetaanko siihen. Ja tätä puntarointia varmaan 
käy aika moni tällä hetkellä”(V) 

 

”Mä luulen, että moni miettii, aika harva siellä loppujen lopuks on vielä”(V) 
 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 
Tutkielman tavoitteena oli sekä kartoittaa että kuvailla pienten ja keskisuurten 

alihankkijayritysten kansainvälistymisvalmiuksia. Tämä toteutettiin kokoamalla eri 

lähteistä tutkielman teoreettinen viitekehys, jonka jälkeen haastateltiin pirkanmaalaisia 

konepajateollisuuden veturiyrityksiä ja heidän alihankkijoitaan. Tarkoituksena oli 

kartoittaa, mistä kansainvälistymisvalmiudet koostuvat ja mitkä ovat niiden osatekijät. 

Lisäksi tutkittiin haastateltujen alihankkijoiden kansainvälistymisvalmiuksia tällä hetkellä 

ja yritysten kiinnostusta kansainvälistymistä kohtaan. Tutkimuksessa kartoitettiin myös 

sitä, mitä hyötyä yrityksille aiheutuu yhdessä tapahtuvasta kansainvälistymisestä ja 

millaisena strategisena vaihtoehtona veturiyritykset ja heidän alihankkijansa tämän näkevät. 

 

6.1 Keskeiset tulokset 

 

Teoriaosassa rakennettiin kirjallisuuslähteiden ja aikaisempien tutkimusten pohjalta 

viitekehys, jonka muodostavat yritysten kansainvälistymisvalmiuksiin vaikuttavat tekijät. 

Näitä tekijöitä löydettiin viisi kappaletta: organisaation sisäiset resurssit, organisaatioiden 

väliset resurssit, johtamistyyli ja organisaatio, kansainvälistymisstrategia sekä 

toimintaympäristö. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat osaltaan yrityksen kykyyn 

kansainvälistää toimintojaan. Lisäksi tutkittiin eri alihankkijatyyppien vaikutusta siihen, 

mitä kansainvälistymiskeinoja yrityksellä on käytössään.  
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Kansainvälistymisvalmiuksien tekijät koostuvat eri osatekijöistä. Näitä ovat muun muassa 

yrityksen käytössä olevat henkilöstöresurssit, aineettomat ja aineelliset resurssit, 

rahoitusresurssit, johdon eri ominaisuudet sekä yrityksen toimintaympäristö ja yrityksen 

verkostoitumalla käyttöönsä saamat resurssit. Näitä osatekijöitä ja niiden merkityksiä 

kartoitettiin edelleen tutkielman empiriaosassa. 

 

Tutkimuksessa suurimmaksi kansainvälistymistä rajoittavaksi tekijäksi nousi riittävä 

kotimarkkina. Pirkanmaan alueella on monia veturiyrityksiä, jotka ovat alansa 

markkinajohtajia ja joiden kokoonpanotoiminta on keskittynyt Suomeen. Tämä on johtanut 

siihen, että haastateltujen alihankkijoiden koko kapasiteetti menee olemassa oleville 

asiakkaille. Alihankkijoilla on lisäksi mahdollisuus kasvaa asiakkaidensa mukana. Tätä 

kautta tarvetta asiakkaiden ja kasvun hakemiseen ulkomailta ei ole ilmennyt. Yritykset 

uskovatkin säilyttävänsä kilpailukykynsä myös tulevaisuudessa kehittämällä toimintaansa 

ja pitämällä koko toimitusketjun kustannustehokkaana. Tämä edellyttää vahvaa oman 

verkoston hallintaa. Muita kansainvälistymistä rajoittavia tekijöitä olivat tuotannon pieni 

volyymi ja logistiikkakustannukset.  

 

Kansainvälistymisvalmiuksista saadut tulokset olivat linjassa teoriassa rakennetun 

viitekehyksen ja aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Vastaajat pitivät tärkeimpänä 

kansainvälistymisvalmiutena yrityksen kilpailukykyä kotimaassa. Jos yritys ei pärjää 

kotimarkkinoilla, ei sillä ole edellytyksiä pärjätä muualla. Muita tärkeitä 

kansainvälistymisvalmiuksia olivat tuotannon volyymi sekä valmis markkinointi- ja 

myyntikanava. Pk-yrityksistä puhuttaessa erittäin tärkeäksi valmiudeksi nousi johdon 

asenne ja motivaatio kansainvälistymistä kohtaan. Myös henkilöstön kielitaitoa korostettiin. 

Toisin kuin monissa aikaisemmissa tutkimuksissa, kansainvälisten operaatioiden rahoitusta 

ei nähty kovin suurena ongelmana. Yritykset pitivät vahvimpina kilpailukeinoinaan 

tuotteen laatua sekä tuotantoprosessien tehokkuutta ja joustavuutta. 

 

Haastatelluista yrityksistä kahden yrityksen edustajat olivat sitä mieltä, että heillä on 

valmiudet kansainvälistyä, mutta tarvetta siihen ei ole ilmennyt. Vastauksista paistoi läpi 
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haastateltujen yrittäjien haluttomuus kansainvälistymistä kohtaan. Yhden vastaajan 

tulevaisuudensuunnitelmiin kuului asiakkaiden hankkiminen Suomen rajojen ulkopuolelta.  

 

Yritysten asennoituminen kansainvälistymistä kohtaan saattaa kuitenkin muuttua 

tulevaisuudessa. Jo nyt on nähtävissä osatoimittajakentän kilpailukyvyn osittainen 

heikkeneminen. Se saattaa johtaa siihen, että toiminta siirtyy Suomen rajojen ulkopuolelle. 

Tämä saattaa muodostua riskitekijäksi alihankkijoille ja kansainvälistymisestä voi tulla 

varteenotettava keino oman kilpailukyvyn säilyttämiseksi. 

  

Yksi vaihtoehtoinen kansainvälistymisstrategia alihankkijoille on veturiyrityksen 

seuraaminen kansainvälisille markkinoille. Tämä tarjoaa alihankkijoille mahdollisuuden 

hyödyntää veturiyrityksen resursseja, tietämystä ja kontakteja. Haastatellut 

alihankkijayritykset olivat kuitenkin hieman varautuneita yhdessä tapahtuvaa 

kansainvälistymistä kohtaan. Sen suurimpana heikkoutena pidettiin sitä, että yhden 

asiakkaan osuus toimituksista saattaa nousta liian suureksi. Jotta alihankkijoilla olisi 

mielenkiintoa seurata päämiestä ulkomaille, täytyy niiden saada myydä tuotteitaan myös 

muille yrityksille, kuten päämiehen kilpailijoille. Kaikki yritykset pitivät yhdessä 

tapahtuvaa kansainvälistymistä varteen otettavana strategiana tulevaisuudessa, kunhan 

ehdot ovat kohdallaan ja resursseja riittää.  

 

Haastatteluista jäi sellainen kuva, että Pirkanmaalla on kyllä hyviä yrityksiä, joista osalla 

on myös kansainvälistymiseen tarvittavia resursseja, mutta yritykset ovat kovin paikallisia. 

Yritysten johdolla ei ole kiinnostusta tai halua laajentaa toimintaa kansainvälisille 

markkinoille. Ollaan ennemmin vaikka hieman kapeammalla leivällä ja kotikulmilla. 

Tämän takia lähiaikoina tuskin nähdään montakaan irtiottoa. Tilanne saattaa kuitenkin 

muuttua tulevaisuudessa, jos ulkoiset paineet työntävät yrityksiä kansanvälisille 

markkinoille. 

 

Saadut tulokset ovat kansainvälistymisvalmiuksien ja niiden osatekijöiden osalta 

yleistettävissä koskemaan kaikkia pieniä ja keskisuuria alihankkijoita. Kyse on kuitenkin 
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kapeasta otannasta, joten pitkälle meneviä johtopäätöksiä koko alihankkijakentän asenteista 

ja valmiuksista ei voida vetää.  

 

6.2 Jatkotutkimusmahdollisuudet  

 

Tämä tutkimus on luonteeltaan kartoittava. Tulevaisuudessa olisikin mielekästä jatkaa siitä, 

mihin tässä tutkimuksessa jäätiin. Se tarkoittaa käytännössä kvalitatiivisen tutkimuksen 

toteuttamista tässä tutkimuksessa rakennetun viitekehyksen pohjalta. Tällöin tutkittaisiin eri 

valmiuksien keskinäisiä suhteita ja valmiuksien tärkeyttä. Tulokset antaisivat 

alihankkijoille tietoa siitä, mitkä tekijät ovat kansainvälistyessä merkittäviä. Samalla 

voitaisiin kartoittaa sitä, mistä asioista alihankkijat tarvitsevat eniten tietoa ja koulutusta 

kansainvälistymiseen liittyen. Mielenkiintoista olisi myös kartoittaa laajemmin eri 

toimialojen merkitystä yrityksen kansainvälistymisvalmiuksiin. 

 

Samanlaisen tutkimuksen tekeminen uudestaan muutaman vuoden kuluttua olisi myös 

mielenkiintoista. Uuden tutkimuksen avulla saataisiin tietoa siitä, miten alihankkijoiden ja 

heidän osatoimittajiensa kilpailukyky on säilynyt ja onko heille ilmaantunut tarvetta 

etabloitua ulkomaille.  

 

Yritysten kiinnostusta yhdessä tapahtuvaa kansainvälistymistä kohtaan olisi myös 

mielekästä tutkia uudelleen muutaman vuoden kuluttua. Tarkoituksena olisi asenteiden 

lisäksi selvittää, onko yhdessä tapahtuvaa kansainvälistymistä tapahtunut ja ovatko siitä 

saatavat, tässä tutkielmassa käsitellyt hyödyt, realisoituneet.  
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LIITEET  
 
LIITE 1 
 

Tekijä Teoreet-
tinen 
viite-
kehys 

Tutkimuksen painopiste ja 
johtopäätökset 

Pk-yritys 
olettamukset 

Toimiala 
ja 
yrityksen 
koko 

Meto 
dologia 

Hyvä-
rinen , 
L. 
(1994) 

Prosessi
- mallit 
   

Tutki kv-prosessia sitoutumisen, 
innovaation ja 
kansainvälistysmal-lien avulla. 
 
Tulokset vahvistivat Luostarisen 
ja Welchin (1990) tuloksia 
asteittaisesta 
kansainvälistymisestä mutta 
huomioi lisäksi tuonnin 
merkityksen kv-prosessin alulle 
panijana. 
 
Osoitti, että sitoutumisen aste 
kansainvälistymiseen on 
yleisesti alhainen ja että 
innovaatiot ovat harvinaisia pk-
yritysten kansainvälistymisessä 

Koko ja rajal-
liset resurssit 
rajoittavat yri-
tysten valmiut-
ta saavuttaa 
suurtuotannon 
etuja. 
 
Pk-yritykset 
kilpailevat toi-
silla keinoilla 
sekä koti- että 
ulkomaisilla 
markkinoilla. 
 
Johtajalla / 
omistajalla on 
vahva vaikutus 
strategiaan / 
operaatioihin 

Metalli-
teollisuus 
yritykset 
 
65% < 
30 ihmistä 
 
85% < 
50 ihmistä 

Posti- 
kysely. 
 
240 
yritystä 
vastasi 
(28 % 
näyttees
tä) 
 
Suurin 
osa 
vastaa- 
jista 
johtajia 
 

Bell, J. 
(1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosessi
- mallit 

Tutki ensimmäistä vienti-
päätöstä ja kv-prosessia. 
 
Tutkimustulokset eivät anta-neet 
tukea henkisen etäisyyden ja 
maantieteellisen etäisyyden 
käsitteille, kun kyseessä olivat 
asiakkaan seuraamisesta ai-
heutuva markkinan valinta, 
sektoritavoite tai toimialan trendi 
yhteistyöhön. 
 
Tulokset eivät tue vaiheittaista 
kansainvälistymistä, ja vaikka 
yritykset ilmentävät kasvavaa 
sitoutumista vientiin, tämä 
näkyy paremminkin laajen-
tumisena uusille markkinoille 
kuin kasvattamalla FDI:ta jo 
olemassa olevilla markkinoilla 
 
Kyseenalaistaa prosessi-mallien 
sopivuuden korkean teknologian 
ja palvelu inten-siivisillä aloilla 

Ei ole Tietokone 
ohjelmisto 
yritykset 
 
100% < 
200 
ihmistä 
 
75 % <  
50 ihmistä 

Posti- 
kysely, 
jota 
seurasi 
haastat-
telut 
 
98 
yritystä 
vastasi 
(52,4 % 
näyttees
tä) 
 
25 
haasta-
teltiin 
 
Suurin 
osa 
vastaa-
jista 
johtajia. 
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ja ehdottaa, että verkostoteoria 
selittää paremmin tälläisten 
yritysten  säännöllisesti ei- 
lineaarista käyttäytymistä. 
 

Tekijä Teoreet-
tinen 
viite-
kehys 

Tutkimuksen painopiste ja 
johtopäätökset 

Pk-yritys 
olettamukset 

Toimiala 
ja 
yrityksen 
koko 

Meto 
dologia 

Korho-
nen H., 
Luosta-
rinen 
R., 
Welch 
L. 
(1996) 

Prosessi
-mallit 
 
Verkos-
tomallit 

Tutkivat sekä sisään- että 
ulospäin suuntautunutta 
kansainvälistymistä ja sen 
vaikutuksia  valtion poli-
tiikkaan. 
 
Huomasivat, että yhteisiä 
operaatioita ei juurikaan löytynyt 
kv-prosessin alku-vaiheessa ja 
että 51,8% pk- yrityksistä aloitti 
kansain-välistymisen sisäänpäin 
suun-tautuneilla operaatioilla 
(joita seurasivat ulospäin 
suuntau-tuneet operaatiot).  
Vastaavasti 32,8 % yrityksistä 
aloitti ulos-päin suuntautuneilla 
operaati-oilla, joita seurasivat 
sisään-päin suuntautuneet. 
Yhteensä 33,6 % yrityksistä 
harjoitti yhteistyötä ainakin 
jossain vaiheessa. 
 
Huomioivat, että sisäänpäin 
suuntautunut kansainvälisty-
minen vaatii suurempaa huo-
mioita poliitikoilta, yritys-
johdolta sekä tutkijoilta .   

Ei ole Teolliset 
valmista-
jat, joilla 
ulospäin 
suuntau- 
tuneiden 
operaati-
oiden lv. 
> 10000$ 
 
63 % <  
100 
ihmistä 
 
100% < 
500 
ihmistä 

Posti- 
kysely 
 
480 
yritystä 
vastasi 
(34% 
näyttees
tä) 
 

Björk-
man, I., 
Kock,S 
(1997) 

Prosessi
-mallit 
 
Verkos-
tomallit 

Tutkivat laajenemista  sisään-
päin suuntautuneiden mallien 
avulla. 
 
Huomasivat, että sisäänpäin 
suuntautunut kansainvälisty-
minen on ominaista turismi 
palveluille, koska fasiliteetit ja 
ympäristö palvelun tuottami-
seen ovat kiinteitä. Löysivät 
vähän tukea henkiselle ja 
maantieteelliselle etäisyydelle, 
vaikkakin  sitoutumisen eri tasot 
olivat havaittavissa sisäänpäin 
suuntautuneisssa operaatioissa. 
 
Huomioivat että avainhenki-
löillä ja heidän sosiaalisilla 
verkostoillaan ja siteillään 

Ei ole Turismi 
yritykset 
 
100 % < 
50 
henkilöä 
 
Yrittäjä- 
johtajia 

Tapaus-
tutkimu
s 
 
Puhelin 
ja heko. 
haastat- 
telut 
 
vastaa-
jat 
perus- 
tajia / 
johtajia 
 
3 
yritystä 
vastasi 
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kansainvälisiin tärkeisiin 
partnereihin  on suuri merkitys 
palveluyrityksen kansain-
välistymisessä. 
 
 

Tekijä Teoreet-
tinen 
viite-
kehys 

Tutkimuksen painopiste ja 
johtopäätökset 

Pk-yritys 
olettamukset 

Toimiala 
ja 
yrityksen 
koko 

Meto 
dologia 

Holm-
lund, M. 
Ja 
Kock, 
S. 
(1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gank-
erma, 
H.,G.,J., 
Snuif H. 
R. ja 
van 
Dijken 
(1997) 

Verkos-
tomallit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosessi
-mallit 

Tutkivat kotimaisen 
liiketoiminnan ja sosiaalisten 
verkostojen vaikutusta pk-
yritysten kansainvälistymi-seen. 
 
Havaitsivat, että kotimaisilla 
verkostoilla on vaikutusta 
kansainvälistymiseen, sillä 
niiden avulla pk-yritys pääsee 
käsiksi sekä informaatioon että 
resursseihin sekä ne mahdol-
listavat pääsyn kansainvälisiin 
liiketoiminta-verkostoihin. Pk-
yritysen johtajien havaittiin 
myös luottavan voimakkaasti 
sosiaalisiin kontakteihinsa, kun 
he etsivät markkinainfor-
maatioita.   
 
Tutkivat pk-yritysten kansain-
välisitymistä viiden vuoden ajan. 
 
Huomasivat, että prosessemallit 
kuvaavat pk-yritysten kansain-
välistymistä tietyin ehdoin. Tu-
lokset tukevat sitoutumisen vai- 
heittaista kasvamista, kuitenkin 
osa yrityksistä hyppää joidenkin 
vaiheiden yli ja osa taas lopettaa 
prosessin ennen täyttä 
sitoutumista.  
 

Rajalliset 
taloudelliset, 
johdolliset, 
henkilöstö ja 
informaatio 
resurssit, jotla 
rajoittavat 
yritysten 
siirtymistä kv- 
markkinoille. 
 
Pk-yritysten 
johdolliset 
käytännöt 
eroavat 
suurten 
yritysten 
vastaavista. 
 
Ei ole 

Yrityksiä 
laajalta 
säteeltä. 
 
79 % 
pienyri-
tyksiä 
 
21 % 
keskisuu-
ria yrityk-
siä 
 
 
 
 
 
 
 
Valmistus
-yrityksiä 
laajalta 
säteeltä. 
 
138 
yrityk-
sessä < 
200 
henkilöä 
 
lv < 30M 

Posti-
kysely 
 
48 
yritystä 
vastasi 
(39 % 
näyttees
tä) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posti-
kysely. 
 
144 
yritystä 
vastasi  

 
Liite 1. Viimeaikaiset, ainakin osittain, Suomessa suoritetut empiiriset tutkimukset pk-

yritysten kansainvälistymisestä. (mukaellen Coviello ja McAuley 1999, 232-239.) 
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LIITE 2 Teemahaastattelun runko veturiyrityksille 

 
1. Taustat 

a. Yritys 
b. Keskeiset tuotteet ja asiakkaat (missä päin maailmaa…) 
c. Haastateltavan titteli ja työhistoria 

2. Kansainvälistyminen 
a. Koska alkoi, miksi. 
b. Käytetyt toimintamuodot 
c. Kv-toiminnan laajuus (prosentteina lv:sta…), millä mallilla kv-toiminta tällä 

hetkellä 
d. (tärkeimmät kohdemarkkinat, jos ei tullut ilmi 1.b) 
e. tulevaisuus 

3. Kansainvälistyminen ja alihankkijat 
a. Alihankkijan vieminen ulkomaille (present vs. future) 

i. Paikalliset alihankkijat vai suomalaisten mukana vienti? 
Hyvät ja huonot puolet kummassakin tapauksessa 
Miksi/miksi ei…. 

ii. onko viety / ollaanko viemässä? 
iii. onko mielekästä, kuinka tärkeänä pitää (esim. kilpailuedun 

säilyttämisen kannalta etc.) 
iv. jos viety tai ollaan viemässä => minkä tyyppisiä /toimialan 

alihankkijoita, mikä tyyppi soveltuu parhaiten => MIKSI 
v. yhteistyö ah-yritysten kanssa => veturiyrityksen rooli(mitä antaa) ja 

mahdollisesti tarjoama tuki (minkä tyyppistä), kuinka paljon valmis 
satsaamaan ketjun / ah:n kansainvälistämiseen  

4. Alihankkijoiden valmiudet kansainvälistyä 
a. Veturiyrityksen edustajan näkemys siitä mitä vaaditaan => resurssit, 

ominaisuudet, valmiudet (kansainvälistyvältä alihankkijalta) 
i. Org sisäiset resurssit => aika, rahoitus, teknologia, tietotaito, 

kokemus kv- toiminnasta (ulk. Liiketoiminta kulttuurien tuntemus), 
itse tuote, kielitaito… 

ii. Org väliset resurssit (mitä ah-yritykseltä vaaditaan hyvään 
yhteistyöhön?) => tuotteiden & toimintatapojen mukauttaminen jne., 
luottamus, sitoutuminen, sosiaalinen puoli (suhteiden &kontaktien 
luonti ympäri maailmaa…) 

iii. Org ja johtamistyyli => motivaatio, asenteet, riskinsietokyky, 
organisaatiokulttuuri, komunikaatio, koulutus, strateginen orientaatio 

iv. Operaatiomuoto => 
v. Makrotoimintaympäristö => tämän hetkinen tilanne ja sen 

vaikutukset 
b. Käsitys siitä, mikä omien ns. tärkeiden alihankkijoiden tila tällä hetkellä on 

5. Alihankkijat => relevantit, keitä kannattaisi haastatella, näkemystä siltä puolelta  
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LIIT E 3 K ysym yslom ake alihankkijoille

Tutkim us ah-yritysten kansainvälistym isvalm iuksista
(yst. vastatkaa harm aalla m erk ittyih in kenttiin)
1. Yrityksen nim i:

2. Yrityksen ikä:

3. Henkilöstöm äärä:

4. L iikevaihto:

5. Kv-osuus liikevaihdosta prosentteina:

Seuraavaksi on tarkoituksena tutkia 
kansainvälistym iseen liityviä esteitä ja valm iuksia. 
Rastittakaa ruutu  1-5, joka parhaiten kuvaa teidän 
tilannettanne siten  että 1=ei m erkittävä este ja 5 = 
m erkittävä este.

Kansainvälistym isen esteet 1 2 3 4 5

Riittävä kotim arkkina
H intakilpailukykyisen tuotteen tarjoam inen ulkom ailla  
Tuotantovolyym i
T iedot vientim arkk inoista
Suom alaisten viranom aisten to im inta
U lkom ainen kysyntä
K ilpailun kovuus u lkom ailla
Valuuttakurssien m uutokset
Kulttuurierot, erot liiketo im intakulttuureissa
Logistiikka kustannukset
Kohdem aan viranom aisten toim inta (la it, esteet, byrokratia...)
Tuotteen / valm istuksen hyväksym isprosessit (standardit, sertifio inti)
Verotus
R iippuvuus yhdestä pääm iehestä
Tuotantovolyym i
A jan puute
Kansainväliseen verkostoon pääsy
O ngelm at tuotteen jakelussa
Henk ilökuntaan liittyvät ongelm at
Kv-operaatio iden rahoitus
Tuotantoon / teknologiaan liittyvät ongelm at
Kansainvälis tym iseen liittyvä risk i
Koulutus ja tieto jen puute
M arkkinointiin ja  m yyntiin liittyvät ongelm at
Itse tuote
Vähäinen kokem us kv-projekte ista
K ie litaito  
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LIITE 3 Kysymyslomake alihankkijoille
Seuraavaksi on tarkoituksena tutkia 

kansainvälistymiseen liityvien valmiuksien tärkeyttä. 

Rastittakaa ruutu 1-5, siten että 1=ei merkittävä 

valmius ja 5 = mielestänne merkittävä valmius.

Kansainvälistymisvalmiuksien tärkeys 1 2 3 4 5

Kv-operaatioiden rahoitus
Paikallisten liiketoimintakulttuurien tuntemus
Koulutus
Johdon kokemus kv-operaatioista
Henkilöstön kokemus kv-operaatioista
Asiakassuuntautuneisuus
Kv-strategian laatiminen
Tarvittava tuotantovolyymi
Tuotteen laatu 
Erikoistuminen tiettyyn markkinaan / tuotteeseen
Johdon asenne ja motivaatio kansainvälistyä
Henkilöstön sitoutuminen kansainvälistymiseen
Organisaation muutoshalukkuus
Kilpailukyky kotimarkkinoilla
Tietojärjestelmien ajantasaisuus
Halu kasvaa
Kv-liiketoiminnan ymmärtäminen
Vahva liiketoiminta osaaminen kotimarkkinoilla
Kyky luoda suhteita ja verkostoja
Kommunikointitaidot
Riskinsietokyky
Valmis markkinointi- / myyntikanava
Kielitaito
Johdon sosiaaliset suhteet
Laatujärjestelmien ajantasaisuus
Markkinointi- / myyntiosaaminen

Suuri kiitos tutkimukseen osallistumisesta!
Voitte joko tallentaa tämän taulukon ja 
lähettää sen minulle osoitteeseen 
kalle.makinen@uta.fi tai tulostaa tästä 
paperiversion, jonka kerään haastattelun 
yhteydessä.  
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LIITE 4 Haastattelurunko alihankkijoille 
 

1) Taustaa 
• Yrityksen toimiala, tuotteet, tyyppi => simple/advanced/own product supplier) 
• Pääasiakkaat, missä päin? 
• Haastateltavan titteli, koulutus- ja työhistoria 

 
2) Kansainvälistyminen 

• kv-historia & nykytila 
o koska alkoi ja miksi / jos ei kv, niin miksi näin? 
o mitä toimintamuotoja käytetty? 
o Missä päin? 
o Panostus kansainvälistymiseen (sitoutuminen, mitä muotoja ja missä päin on 

tulee olemaan)? 
o Onko kv -strategiaa => millainen?  

• Toimiala ja kansainvälisyys 
o uhat / mahdollisuudet => global sourcing, päämiehet kansainvälistyy... 
o kilpailun kiristyminen 

• tulevaisuus 
o onko tarvetta / kiinnostusta / resursseja lisätä / aloittaa kv -toimintaa, 

haetaanko kasvua ulkomailta? 
o Jos on, niin mitä siihen vaaditaan? 
o Jos ei, niin miksi näin? 
o Mitä esteitä näette tulevaisuudessa, etenkin kansainvälistymiseen liittyen ja 

miten aiotte ne voittaa? 
 
3) Suhteet veturiyrityksiin/päämiehiin 

• Tärkeimmät päämiehet 
• Partneruussuhteen kehitys ja panostukset siihen? (mitä saa, mitä vaatii) 
• tuleeko päämiehiltä paljon painetta mukauttaa toiminto etc? ts. asettavatko ne kovia 

vaatimuksia => omat resurssit pysyä mukana.. (tietojärjestelmä, laatujärjestelmät, 
toimintojen mukauttaminen, tuotekehitys => riippuvuus yhdestä päämiehestä vs. 
useita päämiehiä => ongelmat) 

 
4) Verkostoituminen ja sen merkitys ja hyödyt (mahdollisuudet ja rajoitukset) 

• Kotimaassa (millaista yhteistyötä => esim. myynti & markkinointi, after-sales, 
tuotekehitys, ostot, logistiikka jne.) 

• Ulkomailla (millaista yhteistyötä) 
• kansainvälistyminen veturiyrityksen ”mukana”? => kiinnostus 

o millaista tukea odottaa / haluaa 
o näkeekö yhtenä kv -strategiana 

 
5) Kansainvälistymisen esteiden, valmiuksien, kehitys tarpeiden erittely 
kysymyslomakkeen pohjalta 


