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TUTKIMUKSEN TAUSTA JA 
TOTEUTUS

Kyselytutkimukseen (joka toteutettiin marraskuussa 2017 – tammikuussa 2018) 
vastasi 187 suomalaisen pk-yrityksen edustajaa
Haastattelututkimukseen (vuosina 2015 ja 2018) osallistui 24 suomalaista pk-
yritystä ja saimme kokoon 71 haastattelua
Molempien aineistojen yritykset ovat pääosin valmistavan teollisuuden alalta
Molempien tutkimusaineistojen keräämisessä ja analyysissä oli mukana

Tanja Leppäaho (akatemiatutkija, kasvuyrittäjyyden professori, LUT-yliopisto)
Jaakko Metsola (nuorempi tutkija, LUT-yliopisto)

Kyselytutkimuksen laadinnassa ja analyysissä oli mukana lisäksi
Pia Arenius (yrittäjyyden professori, RMIT University, Melbourne, Australia)
Mika Haapanen (taloustieteen apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto)
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PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN: 
MINNE, MITEN JA KUINKA PALJON? (1/2)

Keskimääräinen 
ulkomaanmyynnin 
osuus 
kokonaismyynnistä: 
39 %
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PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN: 
MINNE, MITEN JA KUINKA PALJON? (2/2)
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KANSAINVÄLISTYMISTÄ KIIHDYTTÄVÄT 
TEKIJÄT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Sukupolvenvaihdos

Toimitusjohtajan vaihdos

Taloudellinen taantuma

Uuden tuotteen lanseeraaminen

Vastausten määrä

Kansainvälistymistä on kiihdyttänyt...

Halu kasvaa
Omistajavaihdokset
Uusi johto
Kilpailijan ostaminen
Suomen pienuus/kysynnän 
väheneminen
Kansainvälistyminen yrityksen 
strategiaan
Ulkomaanmarkkinoiden suotuisa 
kehitys

Muut yleiset tekijät

© Leppäaho, Metsola, Arenius, & Haapanen (2019)



7

Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat olleet uusien  
kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa? 
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Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat olleet uusien  
kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa?
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Henkilökohtaisten suhteiden, verkostojen ja yhteyksien 
hyödyntäminen viimeisen kolmen vuoden aikana
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VERKOSTOITUJATYYPIT
Kapean verkoston maksimoija (KVM) Laajan verkoston mahdollistaja (LVM)

Case-yritysten lukumäärä 11 13

Tuote Alemman hintaluokan ja bulk-tyyppiset Korkeamman hintaluokan ja niche-tyyppiset

Kv-liiketoiminnan laajuus Pääosin lähialue mutta myös globaali Globaali

Ulkomaanmyynti 
kokonaismyynnistä Keskimäärin 46 % Keskimäärin 71 %

Ulkomaisten verkostosuhteiden 
määrä Pieni Suuri

Kv-verkoston ylläpito

Suhteiden sitoutumisen hallinta; keskitä ja 
ylläpidä vahva ja läheinen yhteys kysynnän 
aistimista, nopeaa palvelua ja sitoutumisen 

luomista varten

Portfolion hallinta; Allokoi resursseja eniten 
vahvoihin suhteisiin mutta luo uusia heikkoja 

suhteita globaalia laajentumista ja uusia 
mahdollisuuksia varten

Ulkomaisten verkostosuhteiden 
vahvuus yleensä

Vahva “aviollinen” (pitkäaikainen, perhemäinen, 
luottamuksellinen ja oletettu pysyväksi)

Heikosta vahvaan, “avoin suhde” (pitkäaikaisia, 
perhemäisiä ja luottamuksellisia mutta myös 
puhtaasti liiketoiminnallisia ja mahdollisina 

muutoksiin)

Sosiaalisen pääoman luominen Verkoston keskinäisen riippuvuuden kautta Verkostolle annetun vastuun ja vapauden kautta
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Kapean verkoston maksimoijat (KVM) pyrkivät luomaan vahvoja, pitkäaikaisia ja 
luottamuksellisia verkostosuhteita suhteellisen pieneen määrään ulkomaisia kumppaneita 
(esim. agentti, jakelija) tai paikalliseen työvoimaan omassa ulkomaisessa tytäryhtiössä rajatulla 
kansainvälisellä markkina-alueella ja siten maksimoimaan niihin kohdistetut rajalliset resurssit 
kansainvälistymisen edistämiseksi

Lähialueen KVM
Suhteellisen hidas kansainvälistyminen Suomen lähialueille (Skandinavia ja Baltia) ja siellä pysyminen
Syinä esimerkiksi hintakilpailu alhaisen hintaluokan tuotteissa, asiakasläheisyysvaatimukset tai logistiset rajoitteet 
suurissa investointituotteissa, jotka hillitsevät haluja lähteä korkeampien kustannuksien ja riskien laajempaan 
kansainvälistymiseen
Pieni määrä ulkomaisia kumppaneita kulttuurillisesti ja maantieteellisesti lähellä helpottaa vahvojen kumppanuuksien 
luomista, joissa voidaan aikaansaada tehokkaat ja pitkäjänteiset tiedonvaihto-, tuotemyynti- ja palveluprosessit

Globaali KVM
Samankaltainen suhteellisen hidas ja lähialueille suuntautuva kansainvälistyminen ensin, mutta myöhemmin nopea 
fokuksen vaihtaminen kulttuurillisesti ja maantieteellisesti kaukaisempiin maihin
Fokuksen vaihtamisen syitä esimerkiksi omistajanvaihdos, lähialueiden markkinoiden hiljentyminen tai tuoteportfolion 
muutokset 
Fokuksen vaihtaminen ei kuitenkaan tarkoita globaalia laajentumista lukumäärällisesti vaan pikemminkin siirtymistä 
globaalisti tarkoin valituilla markkinoilla toimimiseen muutamien ulkomaisten kumppanien kautta, jolloin voidaan 
luottamuksellisten ja vakaiden verkostosuhteiden kautta toimia pitkäjänteisesti kulttuurillisesti haastavilla mutta 
markkinapotentiaaliltaan lupaavissa maissa (esim. Kiina ja Etelä-Korea) 
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KAPEAN VERKOSTON MAKSIMOIJAT
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Puutuotteita tarjoava Yritys A, joka on panostanut toimimiseen norjalaisen valmistaja-asiakkaan 
kanssa, luvannut sille monivuotisen yksinmyyntioikeuden puutuotteisiin alueella ja sitä kautta 
varmistanut jatkuvan tuotteiden toimitusvirran 
Syventynyt suhde luo etuja liiketoiminnalle:
“Mä voin nyt luottaa, että se volyymitaso pysyy seuraavan kolme vuotta plus, miinus kymmenen 
prosenttia koko ajan. Kunhan vaan ollaan markkinahinnassa kiinni, niin ei se siitä mihinkään häviä. 
Se on tosi varma, että se luo semmosen rungon sille tekemiselle kyllä. Ja ne mielellään tulee ja 
aina hymyilee, kun näkee sitten. Eli sillee semmonen hyvä fiilis siitä jää siitä hommasta. Sit toki, 
kun ollaan pitkään tehty niitten kanssa yhteistyötä. Eli tiedetään, mistä asioista kenkä voi ruveta 
puristamaan ja muuta, niin sitten osaa ne taklata hyvissä ajoin pois.” (Yritys A:n toimitusjohtaja)
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ESIMERKKI LÄHIALUEEN KVM:STÄ 
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Tekstiilejä valmistavalla Yritys B:llä oli ollut tuontia Kiinasta 1980-luvulla ja vientiä vain Ruotsiin ja 
Tanskaan 1990-luvun vaihteessa. Perustajan poika osti yrityksen takaisin toiselta yritykseltä, 
johon perustaja oli myynyt yrityksen vuonna 1988. Hän lopetti vähitellen viennin Skandinaviaan ja 
painopiste siirtyi Kiinaan. Tähän mennessä Kiinan osuus yrityksen kokonaismyynnistä on noin 70 
prosenttia. Sama kiinalainen henkilö on johtanut Kiinan tytäryhtiötä sen perustamisesta lähtien, 
1990-luvun alkupuolelta saakka. Paikallinen maajohtaja on ollut ratkaisevassa asemassa 
menestykselle Kiinassa yritys- ja julkishallintokontaktiensa kautta. Suhde maajohtajaan on ollut 
vahva alusta lähtien, ja hän on ollut kuin perheenjäsen yritykselle.
Etelä-Koreassa Yritys B:llä on ollut sama maajohtaja sen jälkeen, kun tytäryhtiö perustettiin sinne 
vuonna 2009. Maajohtaja sanoi haastattelussaan:
”Pidän Yritys B:n henkilöistä, joten haluan antaa takaisin ja kunnioittaa heitä. Haluan edistää 
yrityksen periytymistä seuraavalle sukupolvelle, ensimmäinen sukupolvi oli todella hyvässä 
kunnossa”
Yritys B on keskittynyt lähes ainoastaan Kiinaan ja Etelä-Koreaan, ja toimii niissä omien 
tytäryhtiöiden kautta
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ESIMERKKI GLOBAALISTA KVM:STÄ
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Laajan verkoston mahdollistajat (LVM) pyrkivät luomaan monia, yleensä matalariskisiä 
agentti- ja jakelijasuhteita moneen eri maahan globaalisti ja sitä kautta mahdollistamaan
nopean ja kannattavan kansainvälisen kasvun laajalla myyntikattavuudella
Verkostosuhteet ovat sekä heikkoja että vahvoja, ja LVM:t pyrkivät hoitamaan 
suhdeportfoliota “salkkumaisesti”; vahvasti luottamuksellisiin ja sitoutuneisiin suhteisiin 
panostetaan resursseja (esim. tapaamiset kasvokkain ja säännöllinen yhteydenpito) kun 
taas heikommat suhteet hoidetaan ad hoc –tyylisesti ja tietyin väliajoin tapahtuvien 
massakohtaamisten, kuten messujen tai kumppanipäivien, kautta

Käytännön esimerkki: yrityksen linjaus, että yksinmyyntioikeuksia ei anneta kenellekään 
ulkomaiselle jakelijalle millekään myyntialueelle, jottei lukkiuduta mahdollisesti huonoon 
kumppaniin pitkäksi aikaa, mahdollistetaan rehti kilpailullinen asetelma eri kumppanien 
välillä ja sitä kautta alueellinen ja kansainvälinen kasvupotentiaali

LVM:ien tuotteet ovat yleensä korkeaan hintaluokkaan kuuluvia ja/tai niche-tuotteita, jotka 
itsessään mahdollistavat nopean ja globaalin kansainvälistymisen, kun kysyntää löytyy 
ympäri maailmaa ja kustannustehokkaiden agenttien ja jakelijoiden välityksellä voidaan 
pk-yrityksen näkökulmasta suhteellisen vähäriskisesti ja pienillä resursseilla vastata 
kysyntään
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LAAJAN VERKOSTON MAHDOLLISTAJAT
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Yritys C, valaisimien valmistaja, perustettiin vuonna 1995, aloitti kansainvälistymisen 2000-
luvun vaihteessa, ja tällä hetkellä on yli 60 vientimaata ja yli 90 %:n ulkomaanmyynti 
yrityksen kokonaismyynnistä. He lähtivät Ruotsiin ja Saksaan ensin, koska niitä pidettiin 
kulttuurillisesti ja maantieteellisesti lähellä olevia sekä markkinapotentiaaliltaan 
kiinnostavia. Aktiivinen kontaktoiminen ja erityisesti messujen käyttö laajensi 
kumppaniverkostoa nopeasti ja maailmanlaajuisesti. Yritys luottaa laajaan joukkoon 
paikallisia edustajia ja jakelijoita ulkomaisilla, mikä lisää aktiivista myyntitoimintaa. Vaikka 
yrityksellä itsellään ei ole resursseja olla jatkuvasti yhteydessä kaikkiin kumppaneihin 
myyntitoiminnan edistämiseksi, se panostaa säännöllisiin messukäynteihin ympäri 
maailmaa asiakkaiden ja kumppaneiden tapaamiseksi ja kutsuu heitä myös Suomeen. 
Nämä toimenpiteet edistävät yhteisöllisyyden tunnetta; kumppanit kokevat olevansa osa 
yhtenäistä maailmanlaajuista myyntijoukkuetta. Yritys haluaa luoda eräänlaisen ”Yritys B 
perheen" kumppaneidensa kanssa:
"[Useimpien ulkomaisten kumppaneiden kanssa] meillä on erittäin lämpimät ja kaverilliset 
suhteet. Olemme halunneet luoda eräänlaisen ’Yritys B perheen’. Ulkomaiset kumppanit 
sitten raportoivat kaikenlaisista asioista, esimerkiksi väärennöksistä, ja valvovat etujamme 
ja kannustavat niin paljon kuin ne voivat.”
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ESIMERKKI LAAJAN VERKOSTON 
MAHDOLLISTAJASTA
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Kumpikaan verkostoitumisstrategia ei lähtökohtaisesti ole toista parempi
KVM:n pitkällä tähtäimellä muodostettu vahva verkostosuhde voi mahdollistaa 
kestävän kv-liiketoiminnan, mutta riskinä on vastoinkäymisten sattuessa (esim. 
kumppanin kuolema) kv-liiketoiminnan äkillinen tyrehtyminen sekä vakaassakin 
tilanteessa keskittymisen kahlinneen verkostosuhteen ulkopuolella olevien 
mahdollisuuksien huomaamatta jättäminen
LVM:n laaja monivahvuinen verkosto ja ketterä suhtautuminen verkoston 
muokkaamiseen ja kasvattamiseen voivat mahdollistaa samanaikaisesti sekä 
nopeasti kasvavan kv-liiketoiminnan että hyvän riskinhallinnan, mutta riskinä voi 
olla verkoston koordinointi ja monen löyhän suhteen loppuminen heikon 
neuvotteluaseman takia (esim. monen ulkomaisen jakelijan menettäminen 
äkillisesti jakelijoiden emoyhtiön päätöksen takia)

Verkostoitumisstrategian taustalla on (oltava) yleensä sekä yrityksen sisäiset 
resurssit ja kyvykkyydet (esim. johdon kv-osaaminen, taloudellinen valmius ja 
riskinsietokyky) että yrityksen tuotteen ja kansainvälisen markkinapotentiaalin 
yhteensopivuus (esim. kansainvälistymisen kannattavuus, tuotteen 
kansainvälisen kysynnän laajuus)
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KVM VAI LVM – KUMPI PAREMPI?
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NYKYTILA JA MENESTYSTEKIJÄT PK-
YRITYKSEN KV-VERKOSTOITUMISESSA (1/4) 

Kyselytutkimus nosti esille, että suomalaiset pk-yritykset ovat pääosin 
lähimarkkinaorientoituneita ja matalariskisten operaatiomuotojen, kuten agenttien ja 
jakelijoiden, kautta kansainvälistyjiä 

− Haastattelututkimus vahvisti näitä näkemyksiä, mutta osoitti myös syvällisemmin, kuinka 
monet yritykset laajentavat lähimarkkinoilta nopeasti globaalimmin usealle eri markkinalle, 
joissa matalariskisten operaatiomuotojen kautta toimiminen on sekä kustannuksiltaan että 
myynnin kasvupotentiaalin kannalta toimivaa

− Kapean verkoston maksimoijat (KVM) vs. Laajan verkoston mahdollistajat (LVM)
Kyselytutkimus nosti esille, että uuden tuotteen lanseeraaminen, johto- ja 
omistajamuutokset sekä (kansainvälisten markkinoiden myötävaikuttama) kasvuhalu 
ovat keskeisiä kansainvälistymistä kiihdyttäviä tekijöitä

− Haastattelututkimus vahvisti ja tarkensi, että korkealaatuiset ja niche-tuotteet edesauttavat 
laajaa kansainvälistymistä ja että johdon kansainvälinen osaaminen on keskeinen tekijä 
kansainvälistymisen onnistumiselle

• Esim. Monet pk-perheyritykset ovat palkanneet perheen ulkopuolisen, kansainvälistä kokemusta 
omaavan toimitusjohtajan, ja/tai antaneet yrityksessä mukana oleville perheenjäsenille 
kansainvälisiä myyntitehtäviä/koulutuksia substanssiosaamisen lisäämiseksi

© Leppäaho, Metsola, Arenius, & Haapanen (2019)
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NYKYTILA JA MENESTYSTEKIJÄT PK-
YRITYKSEN KV-VERKOSTOITUMISESSA (2/4) 

Kyselytutkimus nosti esille, että tärkeimpiä kv-liiketoimintamahdollisuuksien 
tunnistamisväyliä ovat messut, oma systemaattinen kv-markkinoiden 
kartoittaminen, aikaisempi kansainvälinen kokemus, olemassa olevat 
liiketoimintakumppanit sekä ulkopuoliset yhteydenotot esim. ulkomaisilta 
jakelijoilta, kun taas valtiolliset vienninedistämisorganisaatiot, perhe ja tutut 
eivätkä maahanmuuttotaustaiset työntekijät ole niin tärkeitä
Kyselytutkimus nosti esille, että ulkomaisiin myynti- ja toimittajakumppaneihin 
ollaan aktiivisesti yhteydessä kv-liiketoiminnan edistämiseksi
Haastattelututkimus pääosin vahvisti kyselyn tuloksia, ja nosti esille yritysten 
erilaista strategista panosta, aktiivisuutta ja toiminnan laajuutta eri väylien ja 
verkostosuhteiden hyödyntämiseen (lähialueen KVM vs. globaali KVM vs. LVM)
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NYKYTILA JA MENESTYSTEKIJÄT PK-
YRITYKSEN KV-VERKOSTOITUMISESSA (3/4) 
Haastattelututkimus:

− Monet pk-yritykset hyödyntävät messuja ulkomaisten asiakkaiden ja kumppaneiden 
kontaktoimiseen, koska ne ovat usein kustannustehokkaita väyliä saada aikaan merkittäviä 
kontakteja, kuten uusia agentteja/jakelijoita uudelle markkinalle, ja ylläpitää tietoisuutta olemassa 
olevien kumppaneiden markkinatilanteesta ja mahdollisuuksista

− Menestyneet pk-yritykset ovat olleet aktiivisia kv-markkinoiden kartoittajia sekä kansainvälistymisen 
alkuvaiheessa (luovina tapoina esim. Euroopan kiertäminen autolla ja monien potentiaalisten 
asiakkaiden ovien koputtaminen) että myöhemmin (“Lentolipun antaminen myyjillemme on ollut 
paras investointi”)

− Aikaisempi kansainvälinen kokemus ja sitä kautta kertyneet liiketoimintakumppanit ovat tärkeitä 
tekijöitä erityisesti paikallisen ja kulttuurillisesti erilaisen toimintaympäristön mahdollisuuksien 
tunnistamiseen 

− Osa pk-yrityksistä ovat varsin reaktiivisia, ulkopuolisia yhteydenottoja odottavia kv-
liiketoimintamahdollisuuksien kartoittajia, mutta oma aktiivisuus (esim. messujen ja oman jalkatyön 
kautta) kerryttää enemmän tuottoisia ulkopuolisia yhteydenottoja

− Valtiolliset vienninedistämisorganisaatiot ja muut konsultit nähtiin pääosin suhteellisen 
hyödyttöminä, mutta monissa pk-yrityksissä maahanmuuttotaustaiset työntekijät ja lähipiiri tarjosivat 
paljonkin uusia kv-liiketoimintamahdollisuuksia

• Jäljempänä mainittujen hyöty toteutui kuitenkin lähinnä vain siten, että heidät palkattiin tai koulutettiin kv-myyntiin liittyviin 
tehtäviin; maahanmuuttotaustaisten työntekijöiden etuina olivat erityisesti lähtö/kohdemarkkinoiden kulttuuri- ja 
kieliosaaminen ja perheenjäsenillä luontaisesti sujuva keskusteluyhteys pk-yrityksen johtoon
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NYKYTILA JA MENESTYSTEKIJÄT PK-
YRITYKSEN KV-VERKOSTOITUMISESSA (4/4) 

Haastattelututkimus täydensi verkostosuhteiden merkitystä 
kansainvälistymisessä; yksi isoimmista haasteista kansainvälistymisessä on 
oikeiden ulkomaisten kumppanien (esim. agentti, jakelija) valitseminen

− Yleisimmät, hyviksi todetut kriteerit kumppanille:
1. Olemassa olevat verkostosuhteet ja kyky luoda uusia sellaisia sekä toimintamarkkinalla 

että sen ulkopuolella
2. Kokemus- ja tietopohjainen osaaminen sekä/tai aito kiinnostus pk-yrityksen tuotteisiin, 

yhteistyöhön ja kasvuun
3. Samankaltaisuus pk-yrityksen kanssa (koko, identiteetti, tuoteportfolio) mutta myös 

integroituminen paikalliseen kulttuuriin
§ esim. pk-perheyritys usein haluaa toimia toisen ulkomaisen pk-perheyrityksen kanssa, jolla on vahva 

paikallistuntemus samankaltaisella tuoteportfoliolla, johon suomalaisen yrityksen tuotteet sopivat 
eivätkä huku massaan

4. Avoimuus ja luottamus
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KIRJA HAASTATTELUTUTKIMUKSEN 
ANALYYSISTA PK-PERHEYRITYSKONTEKSTISSA

Saatavilla osoitteesta: 
https://www.palgrave.co
m/gp/book/9783030285
197

© Leppäaho, Metsola, Arenius, & Haapanen (2019)

Kirja on osa perheyritysten 
kansainvälistymistä tutkivaa
Suomen Akatemian 
tutkimusprojektia (2017-2022).

Osana projektia järjestämme
helmikuussa 2020 LUT-
yliopiston Lahden kampuksella
pk-perheyritysten
verkostoitumistilaisuuden, 
jossa pääsee kuulemaan
tutkimusprojektimme tuloksia ja 
asiantuntijapuheenvuoroja. 
Ilmoitamme tilaisuudesta
tarkemmin syksyn 2019 aikana!

https://www.palgrave.com/gp/book/9783030285197


KIITOS OSALLISTUMISESTA JA 
(KANSAINVÄLISTÄ) 
MENESTYSTÄ 
TULEVAISUUTEEN!
Lisätietoja tutkimustuloksista, -projektista ja -yhteistyömahdollisuuksista: 
tanja.leppaaho@lut.fi


