
 

 

Guanxi-verkostojen merkitys kiinalaisessa 
liiketoimintaympäristössä 

 

Hirvonen, Anne 

Matveinen, Tarja 

2009 Laurea Leppävaara 
 



  

Laurea-ammattikorkeakoulu 
Laurea Leppävaara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guanxi-verkostojen merkitys kiinalaisessa liiketoimin-
taympäristössä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Hirvonen, Tarja Matveinen 
Liiketalouden koulutusohjelma 
Opinnäytetyö 
Maaliskuu, 2009 



  

Laurea-ammattikorkeakoulu  Tiivistelmä 
Laurea Leppävaara 
Liiketalouden koulutusohjelma 
KV-yritysmarkkinointi 
 
 
 
Anne Hirvonen, Tarja Matveinen 
 
Guanxi-verkostojen merkitys kiinalaisessa liiketoimintaympäristössä 
 
Vuosi 2009   Sivumäärä 105 
 
Kiina muuttuu valtavaa vauhtia. Entinen suljettu valtio on kasvanut jättimahdiksi ja yhtäjak-
soinen talouskasvu on jatkunut yhdeksän prosentin vuositasolla vuodesta 1979 lähtien. Ulko-
maisia yrityksiä kiinnostavat Kiinan halvat työvoimakustannukset ja valtavat markkinat, mutta 
kiinalaiseen liiketoimintaympäristöön sopeutuminen vaatii yrityksiltä aikaa, kärsivällisyyttä ja 
oikeanlaisia suhteita. Vaikka ulkoiset muutokset ovat tapahtuneet häkellyttävän nopeasti, 
vaikuttavat ihmisten sisimmässä ja kaupankäynnissä edelleen vanhat kiinalaiset arvot. 
 
Guanxi (verkostot) on moniulotteinen käsite kiinalaisessa liiketoimintaympäristössä. Tämä 
tutkimus pyrkii selvittämään, mitä guanxi on ja millainen merkitys sillä on kiinalaisessa bis-
nesympäristössä. Guanxin sisäistäminen on erittäin tärkeää, kun halutaan ymmärtää kiinalais-
ten sosiaalista käyttäytymistä ja liiketoimintakulttuuria.  
 
Tutkimus on suoritettu laadullisena tutkimuksena. Empiirinen aineisto on kerätty haastatte-
lemalla ihmisiä, jotka kuuluvat viiteen eri ryhmään: i) suomalaisia Kiina-asiantuntijoita, ii) 
suomalaisia, jotka ovat asuneet ja työskennelleet Kiinassa tai jotka asuvat ja työskentelevät 
Kiinassa tälläkin hetkellä, iii) suomalaisia, jotka eivät asu Kiinassa, mutta harjoittavat liike-
toimintaa kiinalaisten yritysten kanssa, iiii) kiinalaisia liike-elämässä työskenteleviä henkilöitä 
ja iiiii) kiinalaisia liiketalouden opiskelijoita. 
 
Guanxi tarkoittaa ihmisten muodostamaa verkostoa ja tämän verkoston eri osapuolten välisiä 
suhteita, jossa osapuolet eivät sinänsä sitoudu, vaan palvelus maksetaan palveluksella. Guan-
xi syntyy automaattisesti palvelusten ja vastapalvelusten verkoksi. Guanxin ydin on perhe ja 
lähisuku. Samalta paikkakunnalta kotoisin olevat, samaa murretta puhuvat ja samoja kouluja 
käyneet henkilöt kuuluvat verkoston seuraavaan renkaaseen. 
 
Guanxin merkitys on vähenemässä nuorten muuttaessa kotiseuduiltaan suurkaupunkeihin töi-
hin. Toki muutos ei tapahdu hetkessä, joten perhe sekä verkostot säilyttävät osittain merki-
tystään kiinalaisessa kulttuurissa. Kiinan länsimaalaistumisen myötä perheet ovat kauempana, 
jonne kotiseudun guanxin vaikutukset eivät yllä. Kiinassa ihmiset on perinteisesti jaettu sisä- 
ja ulkopiiriin. Kiinalaiset itse ovat sitä mieltä, että ulkomaalaiset yritykset saavat niin paljon 
etuuksia Kiinan valtiolta, että itse asiassa tänä päivänä kiinalaiset ovat itse ulkopuolisia ja 
länsimaiset kuuluvat sisäpiiriin. Raha ratkaisee Kiinassa, ja länsimaista valuuttaa halutaan 
maahan. 
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China is changing fast. The previously closed and isolated country has grown to become one 
of the world’s super powers. Economic growth has continued at nine per cent a year since 
1979. Foreign companies are interested in China's cheap labour costs and huge markets, but 
adapting to the Chinese business environment takes time, patience and good connections. 
Changes have taken place surprisingly fast, although old Chinese values have still an effect on 
everyday life. 
 
Guanxi is a multidimensional concept in the Chinese business environment. This study defines 
the concept of guanxi and its magnitude in Chinese business life. The internalization of 
guanxi is highly important, when wanting to understand Chinese social behaviour and business 
culture. 
 
This research was executed qualitatively. The empirical information was gathered by inter-
viewing people in five different sectors:  Finnish China experts, Finnish expatriates located in 
China, Finns conducting business with Chinese companies, Chinese people working in the 
business environment and Chinese business students. 
 
Guanxi is a network of people and the relationships between them. The parties do not com-
mit themselves as such, but a favour always needs to be repaid. The core of guanxi consists 
of a nuclear family, and the second circle consists of people living in the same neighbourhood 
and speaking the same dialect. Former fellow students belong to the latter circle, too. 
 
The magnitude of guanxi is decreasing as young people move to big cities. Their relatives live 
far away, and they have not yet built guanxi in their new residential area. Changes do not 
take place instantly, so family and networks partially retain their significance in the Chinese 
culture. In China people have been traditionally divided into an inner circle and an outer cir-
cle. Some of the Chinese interviewed by us consider foreign companies to receive so many 
advantages from the state of China that, in fact, the Chinese are externals and the Western-
ers belong to the inner circle. Money is the driving factor in China, and Western currency is 
very much desired. 
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Kiinan talous ja sen kehitysnäkymät 

Kiinan talous kasvaa valtavaa vauhtia, noin 9 % per vuosi. Viennin kasvu on ollut vieläkin no-

peampaa, noin 20 % vuodessa. Kiinan valtavat markkinat ja suuri potentiaalisten asiakkaiden 

määrä houkuttelevat maahan ulkomaalaisia investoijia, sillä kaikki haluavat saada osansa 

Kiinan valtavista markkinoista. Länsimaiset yritykset siirsivät aiemmin Kiinaan tuotantoaan ja 

Kiina sai itselleen halpatuotantomaan leiman. Tästä leimasta Kiina haluaa nyt päästä eroon. 

Tuotanto ja teollisuus ovat saastuttaneet pahoin Kiinan luontoa, joten ympäristöasiat ovat 

olleet Kiinassa viime aikoina paljon esillä, ja niihin on alettu panostaa. Kiinan valtio määrit-

tää tarkasti toimialat, jotka ovat tervetulleita Kiinaan. Nykyäänkin Kiinassa on olemassa ter-

vetulleiden alojen lista, joka on todella pitkä. Rajoitettuja on jonkin verran, ja kiellettyjä 

vain muutama. Näin ollen Kiinaan ovat lähes kaikki toimialat tällä hetkellä tervetulleita, mut-

ta erittäin haluttuja ovat tuotekehitys- ja korkean teknologian yritykset.  

 

”Tee kotiläksysi huolella” 

Kiinaan ei kannata lähteä valmistautumatta. On tärkeää löytää oikeanlaiset yhteistyökumppa-

nit, jotka silottavat tietä ja avaavat ovia omilla suhteillaan. Kiinassa sosiaaliset verkostot ja 

suhteet, guanxi, ovat kaiken a ja o. Ilman suhteita markkinoille pääsy on hankalaa. Ennen 

Kiinaan lähtöä yrityksen kannattaa tehdä tarkat markkina-analyysit sekä miettiä tarkkaan, 

missä olisi yritykselle ihanteellisin sijainti. Missä on pätevää työvoimaa sekä riittävän kehitty-

nyt infrastruktuuri ja toimiva logistiikka? Tällä hetkellä kasvukeskukset sijoittuvat itärannikol-

le suuriin kaupunkeihin; Peking, Shanghai, Quanzhoun alue sekä Zhenghen. Suuret tuloerot 

maaseudun ja kehittyneiden kasvukeskusten välillä ovat aiheuttaneet ristiriitoja Kiinassa, ja 

näiden ristiriitojen kärjistyminen mellakoiksi tai jopa sisällissodaksi on yksi Kiinan talouden 

riskitekijöistä. Kiinan hallitus ei ole saanut edes kiinalaisia yrityksiä siirtymään itärannikolta 

syrjäisempiin osiin. Maaseudulla on työvoimaa, mutta koulutetun työvoiman saanti on hanka-

laa. Logistiikka Manner-Kiinasta rannikolle on kallista, ja välissä on useita eri provinsseja, 

joilla kaikilla on omat tullinsa ja paikallislakinsa.  

 

Kiina oli pitkään eristyksissä muusta maailmasta ja siksi Kiinaan kehittyi hyvin omaleimainen 

liike-elämän kulttuuri. Kulttuurin ymmärtäminen on tärkeää, jotta yhteistyö Kiinassa sujuisi 



  

ongelmitta. Kiinan kieltä on hyvä opiskella ja puolueettoman ja pätevän tulkin löytäminen on 

tärkeää. Suomalaiset yliopisto-opiskelijat Kiinassa ovat vielä hyvin vähän käytetty resurssi. 

Monet länsimaiset yritykset lähtevät Kiinaan suurin odotuksin, mutta hyvin moni palaa sieltä 

tyhjin käsin takaisin. Suomalaiset sen sijaan ovat pärjänneet melko hyvin Kiinan markkinoilla. 

 

Kiinalaiset tietävät markkinoidensa arvon 

Perinteisesti kiinalaiset tuntevat suurta epäluuloa länsimaalaisia kohtaan. Epäluuloisuuden 

juuret juontavat kauas Kiinan historiaan, aikaan, jolloin Englanti hallitsi Kiinaa. Kiinalaiset 

kokivat kärsineensä vääryyttä ”nöyryytyksen vuosisadan aikana” ja he katsovat että länsimaat 

ovat heille jotain velkaa. He tietävät kyllä markkinoidensa arvon, ja haluavat puolestaan hyö-

tyä länsimaalaisesta yrityksestä ja omaksua länsimaisen teknologian.  

 

Menestyminen vaatii kärsivällisyyttä 

Länsimaisen yrityksen ei kannata lähteä Kiinaan suurin odotuksin ajatellen, että tulosta alkai-

si tulla heti. Yleensä vie 3-5 vuotta ennen kuin sijoitukset Kiinassa alkavat tuottaa tulosta. 

Suomen yrityskanta muodostuu lähes täysin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Monet suoma-

laisyritykset ovat liian pieniä lähteäkseen yksin Kiinaan, sillä pienyrityksillä on harvoin varaa 

odottaa vuosia, ennen kuin sijoitukset alkavat tuottaa taloudellista tulosta. Kannattaa siis 

harkita yhteistyötä kilpailijoiden kanssa tai miettiä mahdollisesti pohjoismaista yhteistyötä. 

 

Guanxi 

Guanxi on kehittynyt osittain konfutselaisuuden (kungfutselaisuuden) oppien pohjalta, joissa 

kollektiivisuus on tärkeää. Ryhmän etu menee aina yksilön edun edelle. Kiinalainen yhteiskun-

ta on hyvin hierarkkinen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että valtiovallan, virkamiesten, 

kommunistipuolueen ja esimiesten (auktoriteettien) valtaa ei kyseenalaisteta. Konfutse 

(Kungfutse) ei käskenyt kohdella kaikkia tasapuolisesti, vaan henkilöiden kohtelu on suhteessa 

siihen, ovatko he osa sisäpiiriä vai ulkopuolisia. Perinteisesti ulkomaalaiset (etenkin länsimaa-

laiset) ovat olleet täysin ulkopuolisia Kiinassa, ja markkinoille pääsy on ollut lähes mahdoton-

ta ilman suhteita. Guanxi siis suojaa kiinalaisia ulkopuolisilta. Perinteisesti kauppaa on tehty 

lähiperheen, suvun, ystävien ja luotettavien, suositeltujen liikekumppaneiden kesken. Guanxi 

antaa jäsenilleen valtavasti tukea, mutta samalla se aiheuttaa epätasa-arvoa; tietoa jaetaan 

vain sisäpiiriin kuuluvien kesken ja tukea annetaan vain omaan ryhmään kuuluville. Eräs guan-

xin asettama rajoite on mm. se, että yhteisö on tiivis ja tieto epäonnistumisista kulkee lähi-

piirissä eteenpäin nopeasti. Henkilö, joka on menettänyt kasvonsa yhteisössä, kantaa huonoa 

mainetta yhteisössä lopun ikäänsä. Kasvot (mianzi) ovat siis tärkeä osa guanxia. Kasvoja voi-

daan antaa puhumalla jostakin henkilöstä hyvää julkisesti ja kohottamalla hänen mainettaan. 

Kasvoja voidaan saada kutsumalla esimerkiksi joku menestynyt henkilö vieraaksi yrityksen 

tilaisuuteen. Tärkeän vieraan läsnäolo nostaa yrityksen asemaa yhteisössä. 

 



  

Guanxi on sosiaalista omaisuutta. Guanxin voi periä tai sitä voidaan siirtää. Guanxi ei varsinai-

sesti sido ihmisiä toisiinsa, mutta koska palvelusten ja vastapalvelusten teko ovat tärkeä osa 

verkoston ylläpitoa, joku on aina jollekin palveluksen velkaa, ja tämä pitää yllä guanxi-

verkostoa. Vastavuoroisuus on siis tärkeä piirre kiinalaisissa verkostoissa. Guanxin ytimen 

muodostavat lähiperhe ja suku, seuraavaan renkaaseen kuuluvat koulukaverit, samalla paik-

kakunnalla asuvat ja samaa murretta puhuvat ihmiset. Kiinalaisille on erittäin tärkeää mistä 

yliopistosta tai lukiosta kukin on valmistunut. 

 

Guanxi voi olla myös negatiivista, sillä jos olet riitautunut jonkun henkilön kanssa, välillänne 

oleva yhteys on negatiivinen. Guanxi on osittain kehittynyt korvaamaan vajavaista lainsäädän-

töä Kiinassa. Laeilla ei ole ollut Kiinassa perinteisesti kovinkaan suurta merkitystä. Kiinalaisen 

ajattelutavan mukaan sopimus on pätevä vain niin kauan, kun se on hyväksi kummallekin osa-

puolelle. Jos olosuhteet muuttuvat, sopimuskin voi muuttua. Verkosto ja kungfutselaisuuteen 

perustuva kulttuuri säätelevät ihmisten elämää lakien sijaan. Lait ovat tosin lähivuosina ke-

hittyneet Kiinassa paljon. Monet lait ovat tulleet tarpeellisiksi, kun länsimaalaiset yritykset 

haluavat yrityksilleen turvaa Kiinan markkinoilla. Sopimukset kannattaa aina tehdä, sillä ke-

hittyvän lainsäädännön myötä sopimusten merkitys tulee kasvamaan. 

 

Haastattelujemme pohjalta saimme selville, että guanxi on melko pitkälti säilyttänyt merki-

tystään Kiinassa, mutta tulevaisuudessa guanxin merkitys tulee todennäköisesti vähenemään 

tai ainakin guanxi tulee muuttamaan muotoaan. Tulevaisuudessa lait kehittyvät edelleen ja 

työväestö tulee siirtymään töiden perässä maaseuduilta suuriin kaupunkeihin, jonne kotiseu-

dun verkostot eivät enää yllä. He ovat siis aivan uudella maaperällä uudella asuinseudullaan. 

Kiinalainen, joka ei ole osa verkostoa, on ulkopuolinen aivan kuten länsimaalainenkin. 

 

Länsimaalaisten ei ole enää yhtä vaikeaa päästä sisälle kiinalaisiin verkostoihin. Joidenkin 

haastattelemiemme kiinalaisten mukaan länsimaalaiset kuuluvat nykyään sisäpiiriin ja kiina-

laiset ovat itse ulkopuolisia. Valtio nimittäin haluaa länsimaista valuuttaa Kiinaan ja länsimai-

sille yrityksille myönnetään verohelpotuksia ja muita etuuksia Kiinassa, joita kiinalaisyritykset 

eivät itse saa. Näin ollen länsimaisten yritysten ei tarvitse maksaa Kiinassa toiminnastaan 

lainkaan tuloveroja. Ensimmäisen voitollisen vuoden jälkeen länsimainen yritys voi toimia 

vielä noin 3-5 vuotta verovapaasti Kiinassa ja tämänkin jälkeen yrityksen tarvitsee maksaa 

parin kolmen vuoden ajan vain puolet maksimituloveroasteesta. Länsimaiset yritykset voivat 

lisäksi hakea kiinalaisilta viranomaisilta ns. ”high tech”-statusta, joka lisää verovapausaikaa 

parilla vuodella. Verotus Kiinassa on muuttunut 1.1.2008 uuden verolain myötä. Uusi yritysve-

ro on 25 % sekä kiinalaisille että ulkomaisille yrityksille. Siirtymäaika on viisi vuotta Kiinaan jo 

etabloituneille yrityksille, mutta määräysten soveltaminen tulee paikallistasolla vaihtelemaan 

jatkossakin ja vasta tulevaisuus näyttää millaiseksi verotus muodostuu länsimaisten yritysten 

osalta. 



  

 

Guanxi ja lahjat 

Lahjat ja palvelukset ovat tärkeä osa guanxin rakentamista ja ylläpitoa. Länsimaisille yrityk-

sille tämä voi olla hankalaa, sillä yrityksellä voi olla hyvinkin tiukka lahjapolitiikka. Kiinassa 

lahjojen antamista ei mielletä lahjonnaksi, sillä pelkästään rahaa antamalla ei suhteisiin saa-

da guanxin tärkeintä osaa, sitoutumista. Korruptiossa kukaan ei jää toiselle velkaa, vaan kor-

ruptiossa lahjus on kertaluontoista kauppatavaraa. Guanxi puolestaan rakentuu pitkälle aika-

välille ja se on siirrettävää omaisuutta. Korruptio ei ole. Yksilö voi joutua Kiinassa turvautu-

maan korruptioon, jos hän on menettänyt kasvonsa, eikä hänellä ole ympärillään enää verkos-

toa, johon tukeutua. Haastattelemamme kiinalaiset henkilöt myönsivät, että lahjat ja palve-

lukset ovat tärkeä osa guanxia ja sitoutumista. Tämän lisäksi he kertoivat, että Kiinassa tun-

netaan nykyään aika hyvin länsimaalainen lahjapolitiikka, joten länsimaalaisten tulisi kertoa 

kiinalaiselle osapuolelle, jos he eivät voi ottaa kallista lahjaa vastaan. Länsimaisen kulttuurin 

opastaminen kiinalaiselle osapuolelle on myös osa guanxin rakentamista. Pääasia on, että 

asiat esitetään niin, ettei kukaan loukkaannu ja menetä kasvojaan. Kiinalaisten on hyvin vai-

keaa sanoa suoraan: ”Ei”.  

 

Tärkeät kontaktit 

Yleensä Kiinassa ei voi itse esitellä itseään, vaan jonkun, joka on jo osa verkostoa, tulee hoi-

taa esittely. Opinnäytetyössämme esittelemme muutamia julkisen sektorin toimijoita sekä 

julkisrahoitteisia organisaatioita, joilta yritykset voivat saada tukea ja apua etenkin kansain-

välistymisen alkuvaiheessa, mutta myös koko kansainvälistymisprosessin aikana. Näitä ovat 

mm. Finpro, FinChi-keskus sekä Helsingin yliopiston Konfutse-instituutti. 

 

Myös Shanghain ja Kantonin messut ovat hyviä paikkoja luoda kontakteja Kiinassa. Kyseiset 

messut ovat merkittäviä tapahtumia, jonne myös suomalaiset Kiinassa kauppaa käyvät yrityk-

set säännöllisesti osallistuvat. Kiinassa internet ja sähköposti ovat yleistyneet ja helpottavat 

elämää myös maaseudulla. Kiina on itse tiedostanut internetin merkityksen taloudellisen kas-

vun välikappaleena, mutta se pyrkii myös tietoisesti sensuroimaan sen käyttöä. Useita riippu-

mattomia www-sivustoja on suljettu ja Kiinassa on myös tapahtunut toisinajattelijoiden ja 

toimittajien pidätyksiä.  

 

Kaikista näistä kulttuurieroista huolimatta, mielestämme Kiina tarjoaa suomalaisille 

yrityksille kasvavat markkinat, joiden asteittainen avautuminen ja integroituminen kansainvä-

lisiin markkinoihin luovat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia  on vain löydettä-

vä, ja tämä tapahtuu helpoiten paikan päällä. Tärkeää ei ole kuka olet, vaan kenet tunnet. 
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1 Kiinan liiketaloudellinen merkitys 

 

Kiina on maailman suurin kehittyvä talous, joka on kasvanut, ja kasvaa yhä noin 9 prosentin 

vuosivauhtia. Viennin kasvu on ollut vielä suurempaa, noin 20 prosenttia vuodessa. Ulkomaiset 

yritykset ovat suuressa määrin siirtäneet työvoimavaltaisen kokoonpanon ja työstön Kiinaan 

perustamalla vientiin suuntautuneita teollisuuslaitoksia. Alhaiset kustannukset, työvoiman 

runsas tarjonta sekä markkinoiden valtava kasvupotentiaali tekevät Kiinasta kiinnostavan. 

Kiinassa työntekijöitä saa 40 samalla hinnalla kuin yhden Yhdysvalloissa ja 43 samalla hinnalla 

kuin yhden Japanissa. (Sutela & Vartia 2005, esipuhe, 47; Saraste, 87) Kiinan vetovoimaisuu-

den neljä keskeistä elementtiä ovat olleet halpa työvoima, potentiaaliltaan valtavat markki-

nat, kehitysmaaksi sangen kehittynyt infrastruktuuri ja sijoittajiin myötämielisesti suhtautu-

vat viranomaiset (Mykkänen 2004, 101). 

 

Jotta ulkomaalainen yritys pääsisi sisälle Kiinan potentiaaliltaan valtaville markkinoille,  

yrityksen tulee onnistua luomaan kiinalaisiin yhteistyökumppaneihin luottamukselliset suh-

teet. Kiinassa suhteet ja ystävyys eivät tarkoita tunnetason suhteita, vaan palvelusten teke-

mistä ja luottamuksen osoittamista teoilla. Käsitteen guanxi (verkosto) merkityksen ymmär-

täminen on olennainen asia ulkomaisen yrityksen pyrkiessä Kiinan markkinoille. Guanxia voi-

daan kuvata sanoilla ”circle of trust”, luottamuksen kehä. Kiinassa perinteisesti kauppaa on 

tehty vain luotettujen ja suositeltujen liikekumppanien, lähiperheen ja ystävien kesken. Jaot-

telemalla ihmiset ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin suojataan oman liikeyrityksen turvallisuus. 

Ulkopuolisiin ei luoteta, ja varsinkin ulkomaalaisiin (länsimaalaisiin) Kiinassa suhtaudutaan 

epäluuloisesti. Syy tähän epäluuloisuuteen juontaa juurensa Kiinan historiasta länsimaisen 

vallan ajalta. On tärkeää ymmärtää kiinalaisten neuvottelukumppaneiden erilaista kulttuuri-

taustaa ja erilaista tapaa neuvotella, jotta yhteistyö olisi tuottoisaa.  

 

Kiinan markkinoiden vapautuminen on tuonut myös suuria haasteita. Kiinan pitkän eristäyty-

misen aikana maan liiketapakulttuuri on kehittynyt hyvin erilaiseksi poiketen huomattavasti 

länsimaalaisesta liike-elämäkulttuurista. Yhteistyö kiinalaisten yritysten kanssa vaatii ulko-

maalaisilta yrityksiltä tietoa maan tapakulttuurista ja liike-elämän pelisäännöistä, jotta kau-

pankäynti ja yhteistyö sujuisivat ongelmitta. 
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Kuvio 1: Guanxi 

 

2 Tutkimuksen tavoite, rajaukset ja tutkimusongelma 

 

2.1 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimusongelma 

 

Tutkimuksemme tarkoituksena on avata käsite guanxi (verkosto) niin, että sen monisäikeinen 

merkitys avautuisi suomalaisille liikemiehille, sekä selvittää, mitä keinoja ja kontakteja suo-

malaisyrityksen tulisi käyttää päästäkseen sisälle Kiinan markkinoille. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on 

 

1 auttaa ymmärtämään kiinalaista liike-elämän kulttuuria ja verkostojen merkitystä 

2 tuottaa ajankohtaista tietoa Kiinan nykypäivän liike-elämästä 

3 selvittää tarvittavat kontaktit ja verkostot, jotka helpottavat Kiinan markkinoille pää-

syä 

 

Länsimaalaiset yritykset ovat kohdanneet suuria ongelmia yrittäessään päästä sisälle Kiinan 

markkinoille. Halusimme selvittää, mistä nämä ongelmat johtuvat. Tutkimusongelman ydin on 

mielestämme kiinalaisten tiukasti suojatut markkinat, joita suojaa guanxi, verkosto. Käsit-

teen guanxi ymmärtäminen auttaa yrityksiä onnistumaan Kiinan markkinoiden valtauksessa. 

 
Yritys A 

 Yritys B 

Yritys B:llä ei ole suhdeverkostoa 

Kiinassa. Guanxi suojaa markkinoita 

ja sisäänpääsy on vaikeaa. 

Kiinan mark-

kinat 

Yritys A on rakentanut guanxia Kiinassa, jol-

loin markkinoille pääsy on mahdollinen. 
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Niinpä tutkimuskysymyksiä ovat seuraavat: 

 

• Mikä on guanxi? 

• Mitkä ovat syyt guanxin syntyyn ja tärkeyteen? Kuinka guanxi vaikuttaa liike-elämään? 

• Mistä suomalaisyritys saa opastusta ja tukea aikoessaan suunnata Kiinan markkinoille? 

• Miten Kiinassa verkostoidutaan? 

 

Guanxin ymmärtäminen vaatii taustatietoa sen synnystä ja muodostumisesta. Lisäksi länsi-

maalaisen liikemiehen tulee ymmärtää, kuinka laaja merkitys verkostoilla on kaikkeen kiina-

laisten elämässä. 

 

2.2 Tutkimuksen rajaukset 

 

Olemme rajanneet tutkimuksemme koskemaan Manner-Kiinan markkinoita ja verkostojen 

merkitystä siellä. Lisäksi tutkimme verkostojen eri ryhmiä sekä verkoston henkilöille asetta-

mia rajoituksia ja verkostojen antamaa tukea. Tutkimuksessa käsittelemme seuraavia kiinalai-

seen liike-elämänkulttuuriin liittyviä asioita: guanxi ja ryhmät, vastavuoroisuus (renqing) ja 

sitoutuminen (gangqing), kasvojen merkitys, lahjat ja palvelukset, lainsäädäntö ja verotus, 

hierarkia ja auktoriteetit, verkostoituminen Kiinassa ja kielletyt puheenaiheet.  Olemme tut-

kineet teorian ja empirian kautta asioita, joilla on vaikutusta verkostoitumiseen Kiinassa. 

Tutkimuksellamme haluamme auttaa yrityksiä, jotka haluavat sisälle Kiinan markkinoille. 

Tutkimustyömme tarkoituksena ei ole siis perehtyä siihen, miten yritykset pärjäisivät pitkällä 

aikavälillä Kiinan markkinoilla. Siinä olisi hyvä aihe jollekin tulevalle opinnäytetyölle.  

 

3 Työn rakenne 

 

Tutkimuksemme on suoritettu laadullisena tutkimuksena. Työmme rakenne noudattaa perin-

teistä opinnäytetyön kaavaa. Tutkimus muodostuu teoria- sekä empiriaosasta ja jakautuu 

kolmeentoista päälukuun. Ensimmäinen luku eli johdanto orientoi lukijan tutkimusaiheeseen. 

Tutkimuksen runko-osassa (luvut 2—8) määrittelemme tutkimuksen tavoitteen, rajauksen sekä 

tutkimusongelman. Lisäksi kuvaamme teoriaa, tutkimusmetodeja sekä teorian pohjalta he-

ränneitä kysymyksiä. Loppuosassa (luvut 9—13) haemme tutkimusongelmiin haastattelujen 

pohjalta vastauksia ja teemme johtopäätökset, tarkastelemme tutkimuksen luotettavuutta 

sekä esitämme tutkimuksen loppupäätelmän eli saamamme tulokset.  
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4 Yhteiskunnallinen katsaus 

 

Kiinalainen sivistys on maailman vanhimpia. Historia on kiinalaisille tärkeää ja he ovat ylpeitä 

omasta pitkästä kulttuuristaan. Niinpä kiinalaisten kanssa toimivien ihmisten on tunnettava 

historian ja taloudellisen ympäristön pääpiirteet. 

 

4.1 Lyhyt katsaus Kiinan historiaan 

 

Ennen sulkeutumistaan Kiina johti teknistä kehitystä maailmassa. Monet merkittävät keksin-

nöt ovat lähtöisin Kiinasta: ruuti, kompassi, paperi ja kirjapainotaito. Kiinalaiset myös osasi-

vat hyödyntää kivihiiltä teräksen valmistuksessa. Kehityksen suunta muuttui, kun koulutusta 

ja tutkimusta alettiin suunnata uuden etsimisen sijaan vanhojen tekstien tulkintaan. Länsi-

maalaisilla on ollut Kiinassa hyvin huono maine viimeiset 150 vuotta. Englantilaiset löysivät 

Intiassa kasvatetusta oopiumista tuotteen, joka kävi Kiinassa hyvin kaupaksi. Oopiumin käyttö 

aiheutti Kiinassa sosiaalisia ongelmia, ja sen maahantuonti kiellettiin. Tämän seurauksena Iso-

Britannia hyökkäsi Kiinaan vuosina 1841 ja 1857 ns. oopiumisotien yhteydessä ja britit saivat 

Hong Kongin siirtomaakseen. Vuonna 1895 Kiina menetti myös Taiwanin sodassa Japanille. 

(Blackman 1997, 57; Sutela & Vartia 2005, 4, 17; Mykkänen 2004, 504) 

 

Keisarivalta kaatui v. 1911 ja siitä oli seurauksena sisäinen hajaannus. Vuonna 1912 valta siir-

tyy sotilaallisesti vaikutusvaltaiselle Yuan Shikaille, joka perusti kansallisen kansanpuolueen 

eli Kuomingtangin ja hänestä tuli Kiinan diktaattori. Kuomingtang hajotettiin, mutta 1920-

luvun puolivälissä neuvostoliittolaisten tukema Kuomingtang sekä kommunistit liittoutuivat ja 

yrittivät yhdistää Kiinan. Vuonna 1927 Kuomingtang oli saavuttanut merkittäviä voittoja, ja 

puolueen oikeistolainen siipi pääsi niskan päälle. Suhteet Neuvostoliittoon katkaistiin ja kom-

munismista tuli kuolemantuomion alainen rikos. Japanilaiset miehittivät Kiinan toisen maail-

mansodan alussa ja japanilaisten tappion jälkeen Kiinassa syttyi sisällissota (1945—1949), 

jonka voittivat kommunistit.  

 

Kiinan kansantasavalta perustettiin vuonna 1949 Mao Tse-tungin johdolla. Maon Kiinassa oli 

kohtalokasta syntyä väärään perheeseen, sillä maassa alkoivat puhdistukset epäluotettavista 

aineksista, ja "uudelleenkoulutusta" varten maassa oli yli tuhat työleiriä sekä lukemattomia 

poliittisille vangeille tarkoitettuja vankiloita. Mao Zedong (Mao Tse-tung) on Kiinan kommu-

nistisen puolueen merkittävin hahmo. Maon ympärille kehkeytyi yksi 1900-luvun voimakkaim-

mista henkilökulteista. Häneen viitattiin aikanaan mm. nimillä Neljä suurta, Suuri opettaja, 

Suuri johtaja, Suuri ylikomentaja ja Suuri ruorimies. Vuonna 1951 aiemmin sotapäälliköiden 

hallitsema Tiibet liitettiin kiinteämmin Kiinaan. (Sutela & Vartia 2005, 4; Mykkänen 2004, 

506) Kommunistinen puolue levitti ulkomaalaisvastaista propagandaa yhdistääkseen ihmisiä 

taakseen. Monet lännessä koulutetut tai ulkomaalaisten kanssa tekemisissä olleet kiinalaiset 
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tapettiin tai heitä rangaistiin vakoojina. Kontakteista ulkomaille käytettiin nimitystä litong 

waiguo. Amerikkalaiset ja eurooppalaiset kirjat ja julkaisut julistettiin pannaan, ja englannin 

sijaan kouluissa opetettiin venäjää. (Blackman 1997, 56.)  

 

Vuosina 1958—1961 Mao yritti moninkertaistaa teollisuustuotannon ns. suuren harppauksen 

teollistamiskampanjalla, mutta epäonnistui. Vuosina 1959—1961 Kiinaa koetteli historian suu-

rin nälänhätä. Väestökadoksi on arvioitu 20—43 miljoonaa. Maon tavoitteena oli lyhyessä ajas-

sa mullistaa talonpoikien elämänmuoto pakottaen nämä tuhansien ihmisten yksiköiksi aina 

aterioinnista alkaen ja kehittää maataloustuotantoa valtavissa mitoissa kastelurakennelmilla 

ja uusilla viljelymenetelmillä. Kaikkialle haluttiin myös teollisia yksiköitä. Vuonna 1959 Liu 

Shaoqi tuli Maon tilalle Kiinan presidentiksi ja Deng Xiaoping toimi kommunistisen puolueen 

pääsihteerinä. Maltilliset uudistukset saivat maatalouden toipumaan. Shaoqi erotettiin kui-

tenkin puolueesta ja Mao Tse-tung tuli takaisin vallan huipulle.  

 

Vuonna 1964 julkaistiin kuuluisa teos "Otteita puheenjohtaja Mao Zedongin teoksista" eli Pieni 

punainen kirja, jossa esiteltiin Mao Zedongin ajatuksia. Teoksesta tuli maailman toiseksi ylei-

sin kirja heti Raamatun jälkeen. Tästä liikkeelle lähtenyt kulttuurivallankumous synnytti 

punakaarteja, innostuneesta nuorisosta koostuvia laumoja, jotka perustivat omia tuomiois-

tuimia ja hävittivät vapaasti vanhoja kulttuurimerkkejä Kiinasta. Kiinan vallankumouksen 

aikana pahimpia luokkavihollisia olivat intellektuellit. Muita luokkavihollisryhmiä olivat maan-

omistajat, varakkaat maanviljelijät, vastavallankumoukselliset, huonot ainekset, oikeistolai-

set, petturit, vakoojat ja kapitalistisen tien kulkijat.  

 

Ajan henki oli "neljän vanhan" lopullinen hävittäminen; vanhat ajatukset, vanha kulttuuri, 

vanhat käytännöt ja vanhat tavat. Vanhan kulttuurin tuhoamiseen kuuluivat myös kirjaroviot. 

Punakaartilaiset kävivät intellektuellien ja maan johtajien kimppuun ja tilanne erityisesti 

kaupungeissa muuttui sekasortoiseksi kaaokseksi, jota ei enää johtanut kukaan, ei edes Mao 

itse. Maa vajosi anarkiaan ja kaaokseen, jonka tutkijat uskoivat pysäyttäneen Kiinan kehityk-

sen seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. 1960- ja 1970-luvuilla länsimaista taloutta ja teknolo-

giaa vastustettiin kiivaasti. Mao lopetti miljoona kuolonuhria vaatineen kulttuurivallankumo-

uksen vuonna 1969, mutta varsinaisesti sen katsotaan päättyneen vasta hänen kuolemaansa. 

Kiinan kulttuurivallankumouksen aikana vuosina 1966—76 kuoli väkivallan uhreina noin miljoo-

na ihmistä, joidenkin arvioiden mukaan jopa kolme miljoonaa. (Mykkänen 2004, 506; Black-

man 1997, 55; MTV3 uutiset 19.8.2008) Maon jälkeen vuonna 1978 Deng Xiaoping käänsi Kiinan 

päälaelleen avaamalla sen ulkomaille ja käynnistämällä talousuudistusten sarjan eli ns. 

”Avoimien ovien politiikan”, jonka seurauksena maa on muuttumassa vapaaksi markkinatalou-

deksi. Päätöksentekoa on hajautettu keskusvallalta alueellisille päätöselimille, ja valvontaa ja 

puolueen valtaa yrityksissä on vähennetty. Verotusta on myös uudistettu. (Kauhanen 1994, 

14; Guthrie 2006, 8) 
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Vuonna 1982 säädettiin uusi perustuslaki, jossa puolueesta tehtiin Kiinan lain alainen. Samana 

vuonna otettiin käytäntöön yhden lapsen politiikka väestönkasvun hillitsemiseksi. Väestönkas-

vu saatiinkin hidastumaan varsin matalaksi. Talousuudistusten toisessa vaiheessa, 1984—1989, 

painopiste siirtyi maaseudulta kaupunkeihin. Valtion kontrollia yrityksissä vähennettiin, tu-

loerot kasvoivat ja hintoja vapautettiin. Perustettiin uusia keskuksia, kuten Shenzhenin ja 

Shanghain Pudongin erityistalousalueet. Ulkomainen kilpailu alkoi vaikuttaa markkinoihin.  

Jo vuonna 1986 opiskelijat osoittivat mieltään Deng Xiaopingin arvostellessa uudistusmielistä 

ja suosittua Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteeriä Hu Yaobangia. Hu Yaobang kuoli 15. 

huhtikuuta 1989, minkä seurauksena Taivaallisen rauhan aukiolla alkanut muistotilaisuus 

muuttui opiskelijoiden mielenosoitukseksi. Mielenosoitus päättyi verilöylyyn, kun 4.6.1989 

sotilaat tappoivat aseistamattomia opiskelijoita, työläisiä ja toimittajia. Arviot uhrien mää-

rästä vaihtelevat muutamista sadoista useisiin tuhansiin. Mielenosoituksen aiheina olivat kor-

ruptio, inflaatio ja tyytymättömyys puoluejohtoon. Osallistujat toivoivat hyvää ja harmonista 

johtamista.  

 

Vuonna 1996 Taiwan järjesti kiinalaisten historian ensimmäiset vapaat presidentinvaalit. Deng 

Xiaoping kuoli vuonna 1997 ja samana vuonna 1.7. Kiina sai taas Hong Kongin hallintaansa. 

Vaikka Kiinan nykyinen poliittinen johto toivottaa ulkomaiset investoinnit tervetulleeksi, mo-

net kiinalaiset pitävät yhä länsimaita hyväksikäyttäjinä ja karttavat työskentelyä ulkomaalais-

kiinalaisissa yhteisyrityksissä, huolimatta reilusti paremmista palkoista. Vuonna 1998 toisin-

ajattelijat perustivat Kiinan demokraattisen puolueen, joka pyrki lailliseen oppositioasemaan. 

Liikkeen johtajat pidätettiin ja vangittiin yli kymmeneksi vuodeksi. Vuonna 1999 Portugali 

palautti Macaon Kiinalle ja Euroopan siirtomaa-aika Aasiassa päättyi. (Blackman 1997, 57; 

Mykkänen 2004, 507; Spence, J. & Chin, A. Kiinan vuosisata) 

 

Vuonna 2000 itsenäisyysmielinen Chen Shui-bian voitti Taiwanin presidentinvaalit, vaikka Kii-

na oli uhannut Taiwania sodalla, jos Chen tulee valituksi. Vuonna 2004 Chen Shui-bian voitti 

vaaleissa toisen kauden Taiwanin presidenttinä. Tilanne Kiinan ja Taiwanin välillä on tulenar-

ka, sillä Kiina pitää Taiwania yhä omana maakuntanaan. (Mykkänen 2004, 507.) Kiinan kansan-

tasavallan presidentti Hu Jintao valittiin vuonna 2008 jatkamaan seuraavan viisivuotiskauden 

ajaksi maan sekä kommunistisen puolueen johdossa (HS 2008). Hu Jintaon suurimpana intres-

sinä on ollut ihmisten elinolojen parantaminen sekä tasaisen kasvun ylläpitäminen (Heikkilä 

2006, 16). 

 

Kiinalaiset uskovat köyhyyden olevan vain ohimenevä ilmiö, joka on seurausta japanilaisten ja 

länsimaalaisten harjoittamasta hyväksikäytöstä ”nöyryytyksen vuosisadalla”. Kiinalaiset saat-

tavat jopa ajatella, että japanilaiset ja länsimaat ovat heille jotain velkaa. Koska molemmat 

(länsimaalaiset sekä kiinalaiset) osapuolet olettavat olevansa vahvoilla, neuvotteluissa ajau-
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dutaan usein ristiriitatilanteisiin. Pitkä historia on muovannut kiinalaisen ajattelutavan niin 

erilaiseksi, että länsimaisen yrityksen on vaikeaa saada loogisesti perusteltua omaa näkökan-

taansa asioista. (Blackman 1997, 86–88) 

 

4.2 Kiinan talous ja sen kehitysnäkymät 

 

Kiinan käyttäytymistä talouselämässä ohjaavat sisäpolitiikka sekä kokemukset länsimaista.  

Kiinalaisten asennoituminen neuvotteluihin ulkomaalaisten kanssa vaihtelee sen mukaan, 

mikä maa on kyseessä. Hyväksyvästi suhtaudutaan maihin, jotka eivät ole koskaan olleet siir-

tomaavaltoja. Samoin Kiinan hallitus suhtautuu hyväksyvästi kansojen hierarkiassa Kiinaa 

alempana oleviin maihin. Käydessään neuvotteluja Yhdysvaltojen, Euroopan maiden tai Japa-

nin kanssa, jotka ovat vauraita maita ja useat niistä entisiä Kiinan isäntämaita, kiinalaiset 

uskovat, että rikkaammalla osapuolella on velvollisuus osoittaa hyvää tahtoa köyhemmälle. 

Australia on mieleinen yhteistyökumppani, sillä se ei ole koskaan ollut siirtomaavalta. USA on 

täysin eri asemassa Kiinassa. (Blackman 1997, 57—60) Viimeisen kahdenkymmenen vuoden 

aikana Kiinan talouselämä on kokenut täydellisen muodonmuutoksen (Sutela & Vartia 2005, 

20).  

 

Kiina hyväksyttiin 15 vuoden neuvotteluiden jälkeen Maailman kauppajärjestön (WTO) jäse-

neksi joulukuussa 2001. Jäsenyys merkitsee Kiinan avautumista kansainväliselle kilpailulle, ja 

huomattavaa rakennemuutosta maan elinkeinoelämään. WTO-jäsenyys on näkyvin merkki 

Kiinan uudesta aktiivisesta kauppapolitiikasta. Kiina on osoittanut voimakasta kiinnostusta 

laajentaa vaikutusvaltaansa koko Aasia-Tyynenmeren alueelle ja myös Eurooppaan. Vuonna 

2001 Kiina esitti Kaakkois-Aasian maiden järjestölle ASEANille yhteisen vapaakauppa-alueen 

perustamista 10 vuoden kuluessa. Kiina on myös APEn (Aasia—Tyynenmeren alueen taloudelli-

nen foorumi) jäsen. EU:n kanssa Kiina aloitti yhteistyön jo vuonna 1985. (Nuutinen 2008, 14.) 

 

Vuonna 2004 Kiina oli maailman 7. suurin talous markkinoilla vallitsevilla valuuttakursseilla 

mitattuna. Kiinasta tuli vuonna 2002 jo toiseksi suurin yksittäinen suoria sijoituksia vastaanot-

tava maa Luxemburgin jälkeen. Luxemburgin ensimmäinen sija johtuu maan asemasta rahoi-

tuskeskuksena. Kiinaan tehtyjen sijoitusten kanta on runsaat 30 prosenttia suhteessa Kiinan 

BKT:hen. Luku on korkea, mutta toisaalta valtaosa kiinalaisista investoinneista on itse asiassa 

kiinalaisten tekemiä, kiinalaisella rahalla. Matalat palkat heijastat usein heikkoa tuottavuut-

ta, mutta Kiinassa työn tuottavuus on vähintään kohtuullinen. (Sutela & Vartia 2005, 5, 31)   

 

Alla Kiinan kauppaministeriön tilasto ulkomaisten investoinneista vuosina 2002—2007.  

Vuonna 2006 Kiinaan suuntautuneet ulkomaiset investoinnit ovat pienentyneet ensimmäistä 

kertaa kuuteen vuoteen. Toteutuneiden sijoitusten arvo supistui 4,1 % edellisvuodelta ja se 

oli 69,5 miljardia dollaria. Syynä tähän on arvioitu olevan ulkomaisten yritysten haluttomuus 
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ostaa myytävänä olevia valtionyrityksiä. Vuonna 2007 investoinnit olivat 74,8 miljardia dolla-

ria. (Nuutinen 2008, 20) 

 

 

 

Kuvio 2: Ulkomaiset investoinnit Kiinassa 2002—2007 (Nuutinen 2009, 18) 

 

Kiinan suurimmat kaupungit Peking, Shanghai, Quanzhoun alue sekä Zhenghen sijaitsevat 

itärannikolla. Kiinassa on reilut 20 miljoonakaupunkia, jotka voidaan laskea kasvukeskuksiksi. 

Lähialueilta muuttaa jatkuvasti ihmisiä kaupunkeihin. Kaupunkiin muuttoluvut ovat hurjia, 

vaikka työvoima Kiinassa on edelleen suhteellisen liikkumatonta. Vaikka Kiina pystyy kilpaile-

maan edullisilla työvoimakustannuksilla vielä hyvin pitkään, näin ei tule olemaan ikuisesti. 

Kiinan taloudessa on nähtävissä tyypillisiä ylikuumenemisen merkkejä kuten paikoittainen 

energiapula, ruuhkautuneet kuljetukset sekä hintojen nousu. Shanghai on ollut pankkisektorin 

ja taloudellisen sektorin keskus, Peking hallinnollinen ja Quanzhoun alue tuotannollinen kes-

kus. (Soininen 2008) Vuonna 2006 yli 50 prosenttia sijoituksista on suuntautunut Jiangsun ja 

Zhejiangin provinsseihin. Guangdong, Fujian ja Hainan ovat saaneet 30 % sijoituksista. Suur-

Pekingin alueen (Peking, Tianjin, Hebei) osuus oli 17 %. (Nuutinen 2008, 21; Sutela & Vartia 

2005, 33–34) 

 

Nopea kasvu ei ole sama asia kuin kilpailukyky. Kiinan yleinen kilpailukyky Maailman talous-

foorumin (WEF) ja Institute for International Management Developmentin (IMD) julkaisemien 

raporttien pohjalta arvioituna on karkeasti keskinkertainen. Kiinalla on suuri valuuttavaranto 

ja tuskin lainkaan ulkomaalaisia velkoja. (Sutela & Vartia 2005, 43, 75)  
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Kuvio 3: Ulkomaiset investoinnit 2006 (Nuutinen 2009, 18) 

 

Jos Kiinan taloudellinen kasvu hidastuu eri tahtiin sisämaassa kuin kasvualueilla rannikolla, 

tähän asti piilossa pysyneet alueelliset jännitteet voivat purkaantua. Kiinan sisäiset tullit ja 

provinssien väliset kilpailevat kehitysstrategiat voivat kehittyä aluepoliittisiksi riskeiksi. Pro-

vinssit pystyttivät 1990-luvulla kauppaesteitä suojellakseen sisäisiä talouksiaan. Kehittyneiden 

talousalueitten kilpailuedun kestävyys riippuu yhä enemmän sisämaan halvasta siirtolaistyö-

voimasta. Kiinan aluepolitiikka voi mahdollistaa investointien asteittaisen siirtymisen sisä-

maahan vähentämällä sisämaan ja rannikon välisiä esteitä. Provinssien välisten kauppaestei-

den kumoaminen ja työvoiman liikkuvuuden lisääminen tukisivat talouden rakennemuutosta. 

(Sutela & Vartia 2005, 98—99) Kiinan nopea kehitys on tuonut mukanaan ongelmia, kuten 

korruptiota, viranomaisten mielivaltaa, työttömyyttä, saastumista, väestön ikääntymistä, 

ongelmia energian saannissa sekä kasvavaa taloudellista epätasa-arvoa maaseudun ja kaupun-

kien välillä. Öljyn kulutus on kaksinkertaistunut 2000-luvun ensimmäisen viiden vuoden aika-

na. Kiinan ihmisoikeustilanne on heikko, sillä kymmeniä tuhansia ihmisiä pidetään yhä mieli-

pidevankeina ja Kiinassa käytetään edelleen yleisesti kuolemantuomiota. (Heikkilä 2006, 10, 

16, 18) 

 

Maaseudun kehittämättä jättäminen talousuudistusten keskellä saa jatkuvasti kritiikkiä osak-

seen niin Kiinassa kuin muualla maailmassa. (BBC 2006A) Tyytymättömyys maaseudulla on 

lisääntynyt. Se johtuu osaksi maankäytön yksityistämisestä, mutta lisäksi myös valtion tar-

joamat sosiaalietuudet ovat menettäneet merkityksensä kommuunien lopettamisen jälkeen. 

Sosiaaliturvan puuttuessa työläisten vastustus ja kasvava levottomuus ovat helposti ymmär-

rettävissä. (Huotari 1999, 158) Mielenosoitukset ovat kasvaneet tasaisesti viimeisen kymme-
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nen vuoden ajan (Mattlin 2005, 252). Kiinan talouskasvu luo 1,6 miljoonaa uutta työpaikkaa 

joka vuosi vastavalmistuneille opiskelijoille. Vastavalmistuneita on 4,1 miljoonaa, joten työ-

paikkoja ei ole riittävästi, ja myös tämä lisää mielenosoituksia. (Jakobson 2005, 41—42, 105) 

 

Itärannikolle ei huolita enää aivan mitä tahansa teollisuudenalaa edustavaa länsimaista yritys-

tä, mutta Kiinan köyhemmille ja vähemmän kehittyneille alueille otetaan mielihyvin vastaan 

jokainen taloudellista hyvinvointia tuova länsimaalainen yritys. Saastuttavaa raskasmetallite-

ollisuutta on alettu siirtää köyhempiin maihin, pois Kiinasta. (Heikkilä 2008) 

 

Amerikkalainen historioitsija Paul Kennedy on todennut, että yli viidensadan vuoden ajan 

lännellä on ollut vaikeuksia ymmärtää Kiinaa ja arvata oikein, mitä sen tulevaisuus pitää sisäl-

lään. Tänä päivänä pärjäämme tuskin paremmin. Amerikkalais-kiinalainen liikemies Gordon 

Chang julkaisi vuonna 2001 kirjan nimeltä Kiinan tuleva romahdus. Hänen mielestään Kiina on 

bensiinijärvi, jonne jonkun tarvitsee vain heittää tulitikku. Mykkäsen mukaan taas Kiina ei 

romahda, luhistu eikä hajoa, vaan nousee reilun vuosikymmenen aikana maailman toiseksi 

tärkeimmäksi vallaksi Yhdysvaltojen jälkeen. Kiinan nousuun on valmistauduttava kaikkialla 

maailmassa. Taloudellinen kanssakäyminen Kiinan kanssa on pitkällä aikavälillä hermoja raas-

tavaa puuhaa, sillä kiinalaiset oppivat nopeasti valmistamaan kilpailukykyisiä tuotteita. Jos 

tuotteet eivät pärjää laadussa, niin hintasodan kiinalaiset taitavat. (Mykkänen 2004, 11, 96) 

 

Länsiosiin lähteminen on monille ulkomaalaisyrityksille ajatuksena mahdoton. Vaikka teitä, 

lentokenttiä, ja matkapuhelinverkkoja on kehitetty kiivaasti, käytännössä melkein kukaan ei 

halua asua siellä tai tehdä siellä bisnestä. Koulutetun työvoiman saantikin on takapajuisem-

missa maakunnissa vaikeaa. Kiinalaisetkaan yritykset eivät laita rahojaan maan länsiosiin. 

Kanadalainen miljonääri Ian Smit ennusti, että yritys saada länsimaisia sijoituksia Länsi-

Kiinaan epäonnistuu surkeasti. ”Unta näkevät. Kukaan ei mene sinne, vaikka saisivat mitä 

verohelpotuksia. Se hanke on kuolemaantuomittu.” (Mykkänen 2004, 167)  

 

Kiinalaisesta triangelista puhuttaessa tarkoitetaan Kiinan kansantasavaltaa, Taiwania ja Hong 

Kongia. Kiinalla on tiivistä kaupallista yhteistyötä Taiwanin ja Hong Kongin kanssa. Kiinan 

tavoitteena on olla vuoteen 2020 mennessä maailman suurin talousmahti. Tämän tavoitteen 

Kiina pyrkii saavuttamaan pyrkimällä kasvattamaan bruttokansantuotetta 9—10 prosentilla 

joka vuosi. Kiinalaisten tuotteiden viennin pääkohteet ovat Hong Kong, Japani, Yhdysvallat, 

Saksa, Etelä-Korea ja Venäjä. Tärkeimmät kehitysalueet Kiinassa ovat Liaoning-provinssi, 

Shanghai sekä Jiangsun provinssi. On suositeltavaa lähteä Kiinan markkinoille yhteisyritykse-

nä, sen sijaan että perustaisi täysin itsenäisen yrityksen Kiinaan, sillä silloin verotus alenee 

20—40 %. Kiinassa on minimitariffialueita ja tariffittomia alueita, joilla houkutellaan investoi-

jia maahan. Myös WTO:hon liittyminen on kohottanut Kiinan houkuttelevuutta sijoituskohtee-

na. Yhteisyrityksiä houkutellaan ns. erikoisvientialueilla (Special Export Zones). Kirjailija 
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Christopher Engholmin mukaan Kiinassa on mahdollisuuksia viidellä eri markkina-alueella: 

ulkomaalainen teknologia (siviili-ilmailu, tietokoneteknologia, elektroniikka ja lääketieteen 

laitteet), tuotantohyödykkeet (tietoliikenne, elektroniikka, rakennustarvikkeet), kulutushyö-

dykkeet ja terveystuotteet (televisiot, työkoneet, jääkaapit), palvelut (pankit, vakuutukset, 

lakipalvelut, tilinpäätöspalvelut, kirjanpito, vähittäiskauppa) sekä matkailupalvelut. (Kumar, 

D. 2005. Doing Business in Asia’s Booming ”China Triangle”) 

 

Kiinasta on julkaistu Foreign Investment Catalogue, jossa kerrotaan, mitkä toimialat ovat 

tervetulleita Kiinaan (encouraged). Tähän ryhmään kuuluvat yritykset saavat olla ulkomaa-

laisomistuksessa. Toinen ryhmä sisältää rajoitetut toimialat (restricted), joihin kohdistuu 

tiettyjä rajoituksia (esim. mobiili- ja telekommunikaatioaloilla yritysmuodon pitää olla joint 

venture). Kolmas ryhmä sisältää kielletyt alat (forbidden), joita ovat perinteiset kiinalaiset 

alat kuten silkintuotanto ja teenviljely sekä kriittiset alat kuten atomivoimalat. Loput toimi-

alat ovat neutraaleja. Rohkaistuja aloja on olemassa pitkä lista, rajoitettuja vain lyhyt lista ja 

kiellettyjä vain muutama. (Kaislaniemi 2008) 

 

Erityisen tervetulleita Kiinaan ovat tällä hetkellä yritykset, jotka liittyvät ympäristöteknologi-

an ja energiatilanteen parantamiseen. Kilpailutilanne aloilla on kova. Suomessa on käynnissä 

Finnish Environmental Cluster for China (FECC) -hanke, jota KTM ja Sitra ovat olleet rahoit-

tamassa. Hanke on pyörinyt puolitoista vuotta ja jatkuu edelleen. Tavoitteena on löytää pie-

nille ympäristöalan yrityksille yhteistyökumppaneita Kiinasta, sillä suomalaiset yritykset saat-

tavat olla yksinään liian pieniä toimimaan Kiinassa. Ruotsalaisilla ja pohjoismaalaisilla on 

käynnissä samanlaisia hankkeita, ja pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuudesta on keskustel-

tu. (Soininen 2008) 

 

Tain mukaan (1988) Kiinaa ei ole tarkoitettu markkina-alueeksi kaikille, sillä vain vahvat yri-

tykset pystyvät laatimaan riittävän pitkän tähtäimen suunnitelmia ennen todellisen tuloksen 

saamista. Kaikilla yrityksillä ei ole varaa odottaa voittoja useita vuosia. (Wang 2007, 17,77) 

 

Kiinan päättäjillä on talouden suhteen edessä haastavia aikoja. Maailman pankin ekonomisti 

Louis Kuijs sanoi 31.3.2008 Kiinan talouskehityksestä, että kysynnän hidastuminen maailmalla 

on näkynyt myös Kiinan ulkomaankaupassa. Kiinan vienti hidastui vuoden 2008 loppupuolella, 

erityisesti viimeisellä neljänneksellä, ja samaan aikaan tuonti vahvistui. Kiinan kotimainen 

talous on säilynyt vahvana, mikä on korvannut viennin hidastumista. Tämän vuoksi maailman-

talouden hidastuminen ei viime vuonna vaikuttanut Kiinan talouden kasvuun. Asiantuntijoiden 

käsitykset vaihtelevat siitä, voiko Kiina jatkaa kasvuaan muusta maailmasta riippumatta.  

Valtaosa ekonomisteista uskoo Kuijsn tavoin kotimaisen talouden kykyyn toimia kasvun veturi-

na. Vienti on taloudelle tärkeää, joten on selvää, että talouden hidastuminen Kiinan tärkeillä 

markkina-alueilla Yhdysvalloissa ja Euroopassa vaikuttaa myös Kiinaan. Ulkomaisen kysynnän 
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hidastuminen vaikuttaa Kiinaan kahdella tapaa. Ensinnäkin se vaikuttaa suoraan yrityksiin, 

jotka vievät tuotteita ulkomaille. Toiseksi taloudellinen hidastuminen vaikuttaa liike- ja in-

vestointisuunnitelmiin alueilla, jotka ovat riippuvaisia maailmantaloudesta. (Radio86. Talous. 

Kaikkea Kiinasta.) 

 

 

 

Kuvio 4: Kaupan kehitys (Nuutinen 2009, 14) 

 

Kiinan keskuspankki alensi 26.11.2008 rajusti ohjauskorkoaan pitääkseen talouden pyörät 

liikkeessä. Valtion tiedotuskeskus ennusti, että Kiinan talouskasvu hidastuu meneillään oleval-

la neljänneksellä kahdeksaan prosenttiin. Globaalin finanssikriisin pohjaa ei ole vielä saavu-

tettu. Kriisin vaikutus leviää maailmanlaajuisesti ja syvenee myös Kiinassa. Jotkin taloudelli-

set mittarit osoittavat alamäen kiihtyneen marraskuussa, maan talouskehitystä ohjaavan kan-

sallisen kehitysministeriön johtaja Zhang Ping sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan. Kiinassa 

on jouduttu sulkemaan tuhansia tehtaita. Viranomaiset ovat yhä huolestuneempia siitä, että 

hidastuva talouskasvu johtaa kansan liikehdintään. Liialliset konkurssit ja tuotannonleikkauk-

set voivat johtaa joukkotyöttömyyteen ja aiheuttaa sosiaalista levottomuutta, Zhang varoitti. 

(Taloussanomat. Finanssikriisi. Kiina pelkää levottomuuksia.) 
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4.3 Liike-elämään vaikuttavat riskitekijät 

 

Poliittisten riskien vaikutukset sijoitusten turvallisuuteen ja kannattavuuteen ovat suurempia 

kuin tavallisten kustannusriskien vaikutukset. Kiinan poliittisia riskitekijöitä ovat mm. epäva-

kaus ja ideologiset heilahdukset. Omistajuuteen liittyviä riskejä ovat pakkolunastukset. Kiinan 

ulkomaisia yhteisyrityksiä koskevat oikeuskäytännöt ovat vielä puutteellisia. Kiinan markki-

noille pyrkivien yrityksille tulee kalliiksi kerätä tietoa markkinoista, joista tietoa on saatavilla 

vähän, eivätkä julkiset tietokannat ole ajan tasalla. Liike-elämän poliittisia riskejä ovat myös 

mahdolliset sodat, vallankumoukset ja hallituksen vaihdokset. Muita liike-elämän riskejä ovat 

lakien sääntelyt kuten vero- tai rahauudistukset, hinnansääntely, hallituksen uudet säädökset, 

inflaatio, valuuttakauppamuutokset, kaupanehtojen muutokset, sosiaaliset levottomuudet, 

korruptio, luonnonkatastrofit, raaka-ainepula ja patenttiloukkaukset. Teollisoikeuden (IPR) 

suoja Kiinassa on puutteellinen. Epävarmuutta aiheuttaa myös se, ettei tiedetä mitkä ryhmit-

tymät ja etujärjestöt tekevät tulevaisuudessa poliittisia päätöksiä Kiinassa. (Wang 2007, 72—

73) 

 

4.4 Verotus 

 

Kuten Suomessa, myös Kiinan verotus on progressiivinen, joskin Suomea lievempi. Alle 150 

euron kuukausiansioista ei tarvitse maksaa veroa. Maalta muuttaneiden täytyy kuitenkin mak-

saa noin 120 euron suuruinen rekisteröintimaksu, kun he vaihtavat asuinpaikkaa. Vuonna 2005 

voimaan tulleen verolain mukaan jokaisen, joka ansaitsee vuoden aikana yli 12 000 euroa, on 

tehtävä siitä ilmoitus verottajalle. Tähän mennessä 400 000 hyvätuloista on ilmoittautunut. 

Aika monet heistä ovat ulkomaalaisia. (Saraste 2008, 76–77) 

 

Länsimaisten yritysten tuloverotus Kiinassa poikkeaa melkoisesti meillä totutusta. Ensimmäi-

sen voitollisen tuloksen jälkeen yritys saa toimia vielä kolmesta viiteen lisävuotta verovapaa-

na, minkä jälkeen yritys maksaa parin kolmen vuoden ajan vain puolet maksimituloverosta. 

Esimerkiksi Shenzhenin erityistalousalueella tuloveroaste on viisitoista prosenttia. Yritykset 

voivat myös hakea kiinalaisilta viranomaisilta ”high tech” –statusta, joka lisää verovapausai-

kaa kahdella vuodella. Verohelpotuksia riittää ulkomaisille yrityksille parhaimmillaan siis jopa 

kymmeneksi vuodeksi, minkä jälkeen veroa maksetaan viisitoista prosenttia. Esimerkiksi Suo-

messa yritykset maksavat tuloksestaan veroa 29 prosenttia. WTO-jäsenyyden myötä Kiina on 

kuitenkin joutunut harkitsemaan ulkomaalaisyrityksiä suosivan verotuksen lopettamista. Kii-

nan yritysvero oli vuoteen 2008 asti 33 prosenttia, mikä oli monille paikallisille firmoille kova 

rasite. Kiina lykkäsi verotusreformia kerta toisensa jälkeen, koska maa ei halunnut vaarantaa 

sijoitusparatiisin mainettaan. (Mykkänen 2004, 106; Soininen 2008) 

 



 24 

1.1.2008 Kiinassa tuli voimaan uusi tuloverolaki, joka yhtenäisti kiinalaisten yritysten ja ul-

komaalaisomisteisten ns. FIE-yhtiöiden verotuksen. Verouudistus koskee yrityksiä, joilla on 

tuotantoa Kiinassa, sillä pelkät myyntiyhtiöt eivät ole veroetuja Kiinassa saaneet. Uusi yritys-

vero on 25 % sekä kiinalaisille että ulkomaisille yrityksille. Siirtymäaika on viisi vuotta Kiinaan 

jo etabloituneille yrityksille. Määräysten soveltaminen paikallistasolla tulee vaihtelemaan 

jatkossakin, joten vasta ajan kanssa selviää, miten uuden lain käyttöönotto käytännössä to-

teutuu. (Nuutinen 2009, 6; Soininen 2008) 

 

Yhtiöillä on jatkossakin mahdollisuus saada verovähennyksiä myynneistään ja hankinnoistaan, 

jotka edesauttavat Kiinan pyrkimystä edistää luonnonsuojelua ja teollisuuden modernisointia. 

Uudessa laissa on myös kohdistettuja verokannustimia esimerkiksi korkean teknologian yhtiöil-

le. Yhtiötä pidetään uuden lain mukaan Kiinassa asuvana, jos se on perustettu Kiinassa paikal-

listen säännösten mukaisesti tai jos sen tosiasiallinen johtopaikka on Kiinassa. Tämä on mer-

kittävä muutos verrattuna vanhaan käytäntöön, jossa asuinvaltio määräytyi yhtiön perusta-

mismaan mukaan. (Ernst & Young. Veropalvelut. Verouutisia.) 

  

4.5 Kungfutselaisuus 

 

Kiina ei ole virallisesti ateistinen valtio. Erilaisten uskontojen harjoittaminen on sallittua, 

mutta niiden levittäminen on kuitenkin kielletty. Uskonnonvapauslaki on ollut voimassa jo 

vuodesta 1982, joten virallisesti maassa vallitsee uskonnonvapaus. (Kauhanen 1999, 29; Saras-

te 2008, 48) Kommunistinen puolue päätti samana vuonna, että virallisia uskontokuntia on 

viisi: buddhalaisuus, taolaisuus, islam, katolilaisuus ja protestantismi. Järjestelyillä yritettiin 

kitkeä kansanuskonnot, arvaamattomat lahkot ja kultit. Kiinalaiset etsivät yhä useammin 

turvaa kirkosta ja temppeleistä, ja kristinusko leviää nopeasti Kiinassa. Esimerkiksi Time-

lehden Pekingin kirjeenvaihtaja David Aikman arvioi, että kolmen vuosikymmenen sisällä kris-

tittyjen määrä Kiinassa voi nousta 20—30 prosenttiin väestöstä. (Mykkänen 2004, 19, 226—

227, 244) 

 

Kiinalaiset arvostavat sitoutumista, eivätkä siedä epälojaalisuutta. Guanxi, verkostoituminen, 

pohjautuu kungfutselaisuuteen, joka luokitellaan usein moraali- ja yhteiskuntafilosofiaksi, ei 

niinkään uskonnoksi. (Heikkilä 2006, 24) Kungfutselaisuudesta (konfutselaisuudesta), joka on 

saanut nimensä filosofi Kungfutsen mukaan (551—479 eKr), tuli Kiinan virallinen uskonto Han-

dynastian aikana ja sitä opetettiin kouluissa virallisesti vuoteen 1905 asti. Se on yhä tärkeä 

taustatekijä Kiinan yhteiskunnan arvoissa ja asenteissa. Kungfutse kehotti noudattamaan us-

kollisuutta ja luopumaan itseään huonommista ystävistä. Hän ei kehottanut suhtautumaan 

kaikkiin ihmisiin samalla tavalla. (Blackman 1997, 43)  
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Kungfutselaisuuden oppeja ovat suhteiden merkitys, sitkeys ja säästäväisyys, hyveitä puoles-

taan ihmisyys, oikeudenmukaisuus, rituaalit, viisaus sekä uskollisuus. Kungfutselaisuuden kol-

me normia ovat paternalismi (valta on keskittynyttä ja sen delegointi vähäistä), personalismi 

(yksilö tarvitsee suojakseen yksilöiden välisiä ns. guanxi-verkostoja) sekä epävarmuus (yhteis-

kunnassa vallinneen riiston seurauksena pyritään turvaamaan ryhmän, perheen, nimen ja 

kunnian tulevaisuus). (Heikkilä 2006, 25) 

 

Kungfutselaisuuden arvot ja uskomukset voidaan kiteyttää neljään periaatteeseen:  

 

1) Perhe on yhteiskunnan ydinyksikkö ja perhettä kohtaan osoitetaan vahvempaa lojaali-

suutta kuin muissa ihmissuhteissa. 

2) Yhteiskuntarakenne on hyvin hierarkkinen. 

3) Johtajilla on velvollisuus taata alaisilleen kohtuulliset elinolot, alaisten pitää puoles-

taan osoittaa johtajalle uskollisuutta ja tottelevaisuutta. 

4) Valtaa saavat käyttää vain henkilöt, jotka on koulutettu sopivalla tavalla. 

 

Kiinalaisessa yhteiskunnassa nämä arvot kuvastuvat seuraavissa käytännöissä: mianzi (kasvot), 

guanxi (henkilösuhteet), kollektivismi ja hierarkia. Kiinalaiset hyväksyvät hierarkian, koska se 

on heille luonnollinen osa yhteisön toimintaa. Auktoriteetteja kohtaan tunnettu arvostus il-

menee mm. keskitetyssä päätösvallassa. Kiinalaiset hyväksyvät esimiestensä yksipuolisen pää-

täntävallan ja ohittavat nopeasti länsimaisten yhteistyökumppaneidensa valituksen puutteelli-

sista mahdollisuuksista osallistua päätösten tekoon. (Wang 2007, 76—77) Kungfutselaisuudessa 

painotetaan harmonisten ihmissuhteiden ylläpitämistä sekä iän ja perinteiden kunnioittamis-

ta. Perinteisiin kuuluvat henkilökohtaisen yksityisyyden puute ja auktoriteettien suuri valta. 

Vaikka nuorison asenteet ovatkin muuttumassa, kiinalaiset toimivat edelleenkin kungfutselai-

suuden oppien mukaan. (Heikkilä 2006, 25—26, 28—30) Rozmanin (2002) mukaan seuraavina 

vuosikymmeninä kungfutselaisuus on voimissaan, jos kansallistunne voimistuu ja uskonnon ja 

filosofien arvostus kasvaa. Kungfutselaisuudessa korostuu perheen ensisijaisuus, länsimaisessa 

ajattelussa yksilöllisyys. Kungfutse opetti, että jos isä varastaa lampaan, hänen lapsensa tulisi 

mieluummin peitellä tapahtunutta kuin todistaa isäänsä vastaan. Kungfutselaisuus ei anna 

suurta merkitystä laeille. (Mykkänen 2004, 384) 

 

4.6 Kommunismi 

 

Kiinan kansantasavaltaa hallitsee Kiinan kommunistinen puolue. Maailman suurin puolue pe-

rustettiin 1921 ja siinä yli 73 miljoonaa jäsentä. Kommunismi on sosiaalitaloustieteellinen 

aate tai aatejärjestelmä, joka ajaa luokatonta, tasa-arvoista ja tuotantovälineiden — kuten 

tehtaiden, luonnonvarojen ja maatilojen — yhteisomistukseen perustuvaa yhteiskuntamallia. 
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Kommunismin kannattajat näkevät aatteensa usein sosialismia seuraavana yhteiskuntamuoto-

na. (Spence, J. & Chin, A. Kiinan vuosisata) 

 

Kiinan hallituksen harjoittama kommunismi on erikoinen ja ainutlaatuinen yhdistelmä kapita-

lismia ja sosialismia. (Heikkilä 2006, 40) Kommunismi tarkoittaa luokatonta yhteiskuntaa, ja 

yleinen kommunismiin liittyvä harhakäsitys on se, että kommunismi merkitsisi täydellistä ta-

sajakoa ja yhteisomistusta (Guthrie 2006, 90—91). Kiinassa kansan kiinnostus kommunismia 

kohtaan on vähentynyt (Huotari 1999, 90, 127). Kommunistinen puolue saa jatkuvasti vastaan-

sa kansalaisten ryhmäprotesteja, joiden määrä on kasvussa (Paltemaa 2005, 166—167). 

 

Demokratia ei ole Kiinassa vielä kovin pitkällä, vaan vähänkin korkeampiin virkoihin pyrittäes-

sä pääsyvaatimuksena on kommunistisen puolueen jäsenyys. Kommunistinen puolue sallii 

useimmat poliittiset kannanotot, kunhan niillä ei pyritä haastamaan puolueen valtaa maassa. 

Kaikki vallanvaihtoyritykset tukahdutetaan ja kritiikki johtajia ja puoluetta kohtaan estetään 

sensuurilla. (Guthrie 2006, 91—95) 

 

Nuoriso pitää kommunismia taakkana ja epäonnistuneena unelmana sekä moderniin maail-

maan pääsyn esteenä. Kiinan taloudellinen kasvu turvaa kommunistisen johdon vallassa pysy-

misen, koska kasvava keskiluokka kannattaa vallitsevaa systeemiä. (Huotari 1999, 158, 248—

249)  

 

Vuosikausia jatkunut reipas talouskasvu, kiinalaisten kansallistunnon vahvistuminen, lähihisto-

rian synkistä kokemuksista johtuva yhteiskunnallisen kuohunnan pelko sekä vahva turvalli-

suuskoneisto antavat lisäaikaa kommunistiselle puolueelle. Poikkiteloin puolueen kanssa ryh-

tyvät kansalaiset joutuvat vankilaan, työleireille tai maanpakoon. (Mykkänen 2004, 20) 

 

Ihmispaljous ja siitä johtuneet ongelmat ovat osittain Kiinan yhdistäneen kommunistijohtaja 

Mao Zedongin aikaansaannosta. Kolmatta maailmansotaa pelänneelle Maolle suuret väkijoukot 

tarkoittivat vahvaa armeijaa, maalaisväestölle lapset puolestaan merkitsivät työvoimaa ja 

vanhuudenturvaa. Väkiluvun kasvu on saatu tasaantumaan vasta syntyvyyden säännöstelyllä, 

mutta yhden lapsen politiikan seurauksena tyttölapsia on surmattu tai hylätty. (Mykkänen 

2004, 39)  

 

Kiinalaisissa kylissä on yleensä kaksi johtajaa: vaaleilla valittu päällikkö ja kommunistisen 

puolueen puoluesihteeri. Kolmen vuoden välein pidettävät kylävaalit ovat kommunistisen 

puolueen keksintö, joka on kuitenkin osoittautunut vaaralliseksi hankkeeksi, sillä puolueen 

konkreettinen valta on sen myötä vähentynyt. Jotkut kiinalaiset virkamiehet ovat yrittäneet 

ottaa ohjat omiin käsiinsä ja laajentaa vaalikokeilua kylien ohi kuntatasolle. Vastauksena 

tähän puolueen keskuskomitea julkaisi heinäkuussa 2001 dokumentin numero 12, jossa kunta-
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vaalit todettiin laittomiksi. Kiinan propagandan lippulaivoja ovat uutistoimisto Xinhua, kes-

kustelevisio ja Kansan päivälehti. (Mykkänen 2004, 374—376) 

 

5 Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 

 

Kiinalaiset ovat ylpeitä kulttuuristaan, joka on rikkaampi ja sivistyneempi kuin monet ulko-

maalaiset tietävätkään. Kiinalaiset ajattelevat myös, että heidän kulttuurinsa on niin vahva, 

että päästyään samalle teknologiselle tasolle länsimaiden kanssa Kiina voi palauttaa koko 

maailman takaisin tasapainoon. Tasapaino tarkoittaa tietysti tässä kiinalaisten ylivaltaa. 

(Blackman 1997, 60; Saraste 2008, 18)  

 

5.1 Tavat ja asenteet 

 

Siirtomaakaudelta ja kommunismista juurensa juontava vihamielisyys ulkomaalaisia kohtaan 

on edelleen yleistä Kiinassa. Kaikista korulauseista huolimatta kiinalaiset eivät kaipaa pysyvää 

suhdetta ulkomaalaisiin, vaan ovat kiinnostuneita yhteistyöstä juuri niin kauan, kuin siitä on 

heille hyötyä ja oppia. (Blackman 1997, 19—24; Saraste 2008, 18)  

 

Monet ulkomaalaiset sanovat, ettei Kiinassa voi työskennellä ilman kiinalaista avustajaa,  

osasipa kiinaa kuinka hyvin tahansa. Ovet eivät yksinkertaisesti avaudu, jos mukana ei ole 

kiinalaista muurinmurtajaa. Kiinalainen on muutenkin epäluuloinen, ja tapana on, että joku 

muu esittelee sinut kuin sinä itse. (Saraste 2008, 29) 

 

Kiinalaiseen liiketoimintakulttuuriin kuuluvat juhlaillalliset, nähtävyydet ja karaoke. Nämä 

tilaisuudet kannattaa käyttää luottamuksen lisäämiseen ja tietojen keräämiseen sekä omien 

näkemysten esittelyyn. Kaikissa englantia puhuvissa maissa ei välttämättä arvosteta tittelei-

tä, mutta Kiinassa ne ovat tärkeitä. Käyntikorttien vaihtaminen — alun perin kiinalainen pe-

rinne — osoittaa hierarkiatietoisuutta ja ilmaisee selkeästi henkilön aseman yrityksessä. 

(Blackman 1997, 19—24, 192) 

 

Kiinassa kauppaa käydään ihmisten, ei organisaatioiden välillä. Hyvät ihmisten väliset suhteet 

auttavat myös kulttuurieroihin sopeutumisessa. Länsimaalainen johtamistyyli hyväksytään 

Kiinassa paremmin, jos sitä mukautetaan osittain kiinalaisiin perinteisiin. Sopeutumisen tulisi 

kuitenkin olla molemminpuolista. Kiinassa on yleinen ongelma, että työntekijät eivät ole ko-

vin lojaaleja työnantajayritykselle, ja he vaihtavat työpaikkaa usein. Henkilökunnan vaihtu-

vuuden myötä tärkeä tietotaito katoaa yrityksen käytöstä, mikä tulee yritykselle erittäin kal-

liiksi. (Wang 2007, 79, 139) 
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5.2 Käyttäytymiserot 

 

Kiinassa käytävien neuvottelujen ominaispiirteitä ovat toistuvat kysymykset ja selityspyynnöt, 

joiden lisäksi vaaditaan runsaasti erilaisia asiakirjoja, sillä kaikki on raportoitava esimiehille. 

Käsitteet kuten laatutakuu, tavoitejohtaminen ja suoritusten arviointi on ensin selitettävä ja 

perusteltava hyvin, minkä jälkeen kiinalaisille on annettava aikaa keskustella uusista ajatuk-

sista ja hyväksyä ne. Toinen syy alituiseen kyselyyn on kiinalaisten halu kuroa umpeen lännen 

etumatkaa. Kysymyksiin vastaamisen taito on hallittava hyvin, ja lisäksi on oltava johdonmu-

kainen. Esitetyt asiat voidaan tarkistaa helposti ja asettaa ulkomainen neuvottelija seinää 

vasten vetoamalla siihen, mitä aiemmin on sanottu. Kiinalaiset myös tutkivat neuvottelu-

kumppanin maineen tarkoin. (Blackman 1997, 107—109) 

 

Kiinalaiset eivät koskaan kerro suoraan, jos heillä on jokin ongelma, ja heidät on opetettu 

kätkemään henkilökohtaiset tunteensa lapsesta asti. Todellista kiinnostusta tai todellisia aja-

tuksia ei siis neuvotteluissakaan saa paljastaa. Niinpä vastapuolen kannattaa tarkkailla ke-

honkieltä, käsiä ja ilmeitä, ja myös muita henkilöitä kuin puhujaa. (Blackman 1997, 19—24; 

Saraste 2008; 19) Kun arasta asiasta ei haluta puhua suoraan, huomio kiinnitetään varsinaisen 

ongelman sijasta johonkin muuhun. Tämä saattaa johtaa väärinkäsityksiin länsimaalaisten ja 

kiinalaisten välillä. (Blackman 1997, 50—51) 

 

Jos ulkomaalainen johtaja antaa kiinalaiselle työntekijälle ohjeita, joita tämä ei ymmärrä, 

työntekijä ei myönnä, ettei hän ymmärtänyt ohjeita, vaan tekee työn väärin tai ei tee sitä 

ollenkaan. Vastaukset voivat olla epämääräisiä, kuten ”Periaatteessa se on OK” tai ”Teen 

parhaani”, mikä tarkoittaa käytännössä samaa kuin ei. Roderick Macleod (1988) kehottaa 

epämääräisissä tilanteissa kokeilemaan kepillä jäätä ja selvittämään, millaisia asioita pinnan 

alla todellisuudessa on. Kaikelle on syynsä, mutta Kiinassa syiden selvittäminen voi viedä ai-

kansa. Suoraan kysyminen ei hyödytä. (Blackman 1997, 53)  

 

Kommunikaatio toimisi paremmin, jos länsimaalaiset sopeuttaisivat oman kommunikointita-

pansa kiinalaisiin käyttäytymisnormeihin, kuten kasvojen antamiseen, kunnioituksen osoitta-

miseen ja luottamuspohjaisen henkilökohtaisen suhteen kehittämiseen. Silloin myös kiinalai-

set olisivat valmiimpia kokeilemaan länsimaalaisia johtamismenetelmiä. (Wang 2007, 78—79) 

Kiinalaisten halu sopeutua vastapuolen tapoihin riippuu vastapuolen halusta sopeutua heidän 

tapoihinsa (Fang 2001).  

 

Kiinassa valitsee partikularistinen kulttuuri, jossa ihmissuhteita arvostetaan, ja ne ovat pitkäl-

le kehittyneitä. Kiinassa liikesuhteet ovat henkilökohtaisia suhteita (diffuusinen kulttuuri). 

Kiinalainen kulttuuri on myös ansioksi lukemisen kulttuuri, jossa henkilön asema määräytyy 
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hänen syntyperänsä, sukulaisuutensa, sukupuolensa sekä suhteittensa perusteella. (Trom-

penaars, F. & Hampden-Turner, C. 1998, 81—101, 103—119) 

 

Martinsonin ja Westwoodin mukaan (1997) kiinalaiset luottavat intuitioonsa ja kokemukseensa 

ongelmien käsittelyssä niiden analysoinnin sijaan. Harmonian aikaansaaminen on kiinalaisille 

luontainen arvo, samoin kuin konfliktien välttäminen. Tästä johtuen kiinalaisista on erittäin 

hankalaa sanoa suoraan ”ei” tai kieltäytyä jostakin. Kiinalaiset ovat myös taipuvaisia hyväk-

symään tilanteen ennemmin kuin ratkomaan ongelmia.  Suomalaisten tulisikin oppia ymmär-

tämään, milloin kyllä tarkoittaa kyllä ja milloin ei. Suomalaiset ovat hyvin suorapuheisia ja 

sanovat suoraan mitä ajattelevat, mutta kiinalaiset haluavat esittää asiat hyvin ympäripyöre-

ästi. Jos esimerkiksi hallituksen viranomainen Kiinassa sanoo, ettei yrityksen jättämien hake-

musten hyväksymisessä pitäisi olla mitään isompaa ongelmaa, suomalaisyritys tulkitsee tämän 

niin, että kaikki on ok ja mitään ongelmaa ei ole. Kiinalaiset puolestaan ymmärtäisivät sano-

jen piilomerkityksen eli sen, että joitakin ongelmia on yhä olemassa. Monet suomalaisyrityk-

set ovat järjestäneet yrityksensä henkilökunnalle kulttuurikoulutusta yhteistyön alkuvaiheilla, 

ja kiinalaisia yhteistyökumppaneita on kutsuttu Suomeen tutustumaan suomalaiseen yritys-

kulttuuriin ja suomalaisiin arvoihin. (Wang 2007, 105) 

 

5.3 ”Tee kotiläksysi huolella” 

 

Kiinaan pyrkivien länsimaalaisten on perehdyttävä hyvin paikallisiin olosuhteisiin. Jos kiina-

laisten neuvottelutyyliä ei kunnioiteta, neuvottelut saattavat loppua lyhyeen. Kulttuurien 

välisissä neuvotteluissa keskeinen tekijä on neuvotteluja edeltävä suhde. Kiinalaiset eivät 

tiedä, oletko luotettava, teillä ei ole yhteistä historiaa, eivätkä he pysty ennakoimaan käytös-

täsi. Kiinalaisilla ei ole mitään syytä kohdella sinua hyvin, mutta heidän täytyy ottaa huomi-

oon työtoverinsa, esimiehensä ja muut liikekumppaninsa. Kannattaa siis valmistautua ensim-

mäiseen neuvottelukertaan. Ennen virallisen neuvotteluajan alkamista on hyvä oppia tunte-

maan kiinalainen kumppani ja antaa hänelle mahdollisuus tutustua sinuun. (Blackman 1997, 

81—86) 

 

Länsimaalaiset rajaavat neuvottelut liian usein ajanjaksoon, jolloin osapuolet istuvat vastak-

kain ja keskustelevat sopimuksesta. Hawkinsin ja Hudsonin (1991) mukaan neuvottelu on kui-

tenkin prosessi, joka alkaa kauan ennen virallista neuvottelujaksoa ja jatkuu sen jälkeen. He 

pitävät neuvottelua edeltävää vaihetta tärkeänä vaikuttamisvaiheena. Ennen varsinaisia neu-

votteluja on mahdollista pönkittää omaa ja yrityksen mainetta, etsiä yhteisiä lähtökohtia, 

selvittää kiinalaisten näkökanta sekä varmistaa, että kiinalaisilla on valtuudet neuvotella. 

Ulkomaisille markkinoille siirtyminen edellyttää aina huolellista strategista suunnittelua. En-

nen ensimmäistä tapaamista kannattaa tehdä markkinatutkimus tai hankkia hyödyllistä tietoa 
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Kiinan kauppaministeriöstä (MOFTEC). (Kumar, D. 2005. Doing Business in Asia’s Booming 

”China Triangle”.) 

 

5.4 Tulkin merkitys 

 

Ymmärtäminen ja väärinymmärtäminen voivat olla hyvin pienistä vivahteista kiinni, joten 

tulkin rooli neuvotteluissa on tärkeä. Väärinymmärrysten välttämiseksi on hyvä käyttää lyhyi-

tä, suoria lauseita ja pitää niiden välissä tauko. Kysymysten avulla voidaan tarkistaa, kuinka 

tarkkaa tulkkaus on ollut ja kuinka hyvin kiinalaiset ovat ymmärtäneet asian. Tulkki on val-

misteltava perusteellisesti ennen neuvottelua ja häneen on pyrittävä luomaan luottamukselli-

nen suhde. Mitä enemmän visuaalista ja kirjallista materiaalia on mukana, sitä paremmin 

tulkki ymmärtää tulkattavat asiat. Jaettavan materiaalin toisella puolella tulee olla englan-

ninkielinen ja toisella puolella kiinankielinen teksti, ja olisi hyvä, jos myös neuvottelija itse 

osaisi kiinaa. Kiinan kielessä on useita murteita ja tulkinnat ovat usein moniselitteisiä. Tulkin 

taidot ja lojaliteetti kannattaa selvittää etukäteen. (Blackman 1997, 19–24, 105—107) 

 

5.5 Kiinalaiset neuvottelut ja kaupankäynti 

 

Rubinin ja Carterin mukaan (1990) neuvottelulla tarkoitetaan suunnittelu- ja analysointipro-

sessia, jossa kaksi eri osapuolta pyrkii sopimukseen tai kompromissiin. Kummallakaan osapuo-

lella ei yksin ole valtaa, vaan molemmat joutuvat joustamaan omista odotuksistaan prosessin 

aikana. (Buttery, E. Alan & Leung, T.K.P. 1998, 378)  

 

Länsimaalaiset haluavat usein selvittää, kuka vastapuolen neuvottelijoista on todellinen pää-

töksentekijä. Kiinassa päätökset tekee kuitenkin yleensä ryhmä, ei yksittäinen henkilö, eivät-

kä varsinaiset vallankäyttäjät useinkaan ole mukana neuvotteluissa. Koska länsimaissa aika on 

rahaa, kun taas Kiinassa neuvottelujen kestolla ei ole merkitystä, kannattaisi etupäässä pyrkiä 

määrittelemään etukäteen asioiden käsittelyjärjestys. (Blackman 1997, 13, 89—90) 

 

Kiinalaisten kanssa neuvottelemisen hankaluutena on usein koordinoinnin puute: osapuolia voi 

olla useita ja neuvotteluissa voi esiintyä myös sisäisiä jännitteitä. Kiinalaisten julkisivu pysyy 

kuitenkin yhtenäisenä, vaikka sisäisiä ristiriitoja olisikin, eikä vastapuolelle paljasteta, millai-

set neuvotteluvaltuudet kenelläkin on. Johdon heikko valvonta ja puutteelliset johtamistaidot 

ovat puolestaan kommunismin perintöä. Länsimaisen osapuolen kannattaa vaatia neuvotteluil-

le koordinoivaa komiteaa, vastuualueita ja selkeää aikarajaa. Kiinalaisissa neuvotteluissa on 

tapana sopia ensin laajoista periaatteista ja jättää yksityiskohdista päättäminen myöhempään 

ajankohtaan. (Blackman 1997, 19—24, 35) 
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Vaikka kiinalaiset saattavat neuvotella vähintään kolmen kilpailevan yrityksen kanssa saman-

aikaisesti, on kilpailijoiden käyttäminen painostuskeinona kuitenkin usein pelkkää neuvottelu-

taktiikkaa. Kiinan markkinoille tähtäävän yrityksen kannattaakin keskustella ja ehkä jopa 

liittoutua kilpailijoittensa kanssa. Tappiollista sopimusta ei kannata solmia siinä toivossa, että 

se avaisi ovet kaupankäynnille. Keksittyyn auktoriteettiin vetoaminen on myös kiinalaisten 

käyttämä neuvottelutaktiikka, joten epäselvät asiat kannattaa aina tarkistaa viranomaisilta ja 

muilta yrityksiltä. Kiinalaisille on tärkeää voittaa ja saavuttaa ylempien auktoriteettiensa 

tavoitteet hinnalla millä hyvänsä. He tietävät, että länsimaalaisilla neuvottelijoilla on valta 

tehdä päätöksiä ja että neuvotteluilla on kiire. (Blackman 1997, 19—24, 126—127) 

 

Kiinalaisten mielestä on normaalia käyttäytyä kylmästi ja hyökkäävästi muita kuin lähipiiriin 

kuuluvia ihmisiä kohtaan. Käytös ei ole henkilökohtaista, eikä kerro mitä mieltä neuvotteluis-

ta todella ollaan. Neuvotteluissa keskitytään hintaan. Kiinan kansallisena tavoitteena on ul-

komaisen valuutan hankkiminen. (Blackman 1997, 19—24, 91—93) 

 

Neuvotteluissa kannattaa korostaa yhteisiä etuja, sillä kiinalaisilla on taipumus ajaa oman 

ryhmänsä etuja. Neuvotteluissa kannattaa myös jakaa kirjallisia dokumentteja, jotka todista-

vat kiinalaisten tehneen neuvotteluissa oikean päätöksen ryhtyessään yhteistyöhön. Ne suoje-

levat myös kiinalaisia neuvottelijoita omien esimiestensä kritiikiltä. (Blackman 1997, 155—

156, 193; Kumar, D. 2005. Doing Business in Asia’s Booming ”China Triangle”.) 

 

Kiinan liike-elämässä ryhmän dynamiikalla on tärkeä merkitys. Tämä juontaa juurensa guan-

xista, suhteiden ja verkoston merkityksestä liike-elämässä. Kulttuuri vaikuttaa neuvotteluihin 

enemmän kuin länsimaissa, missä protestanttinen työetiikka korostaa yksilön saavutuksia ja 

yksilöiden välistä kilpailua ja menestys työelämässä perustuu yksilön omiin suorituksiin. Myyn-

ti on länsimaisessa kulttuurissa liikesuhteiden ylläpitoa tärkeämpää. (Buttery, E. Alan & 

Leung, T.K.P. 1998, 375—380) 

 

5.6 Kiinalainen yhteistyökumppani 

 

Kun Kiina vuonna 1979 avasi ovensa suorille ulkomaisille investoinneille, toiveissa oli mm. 

valuuttojen, kehittyneen teknologian ja johtamistaidon saaminen Kiinaan sekä halu kuroa 

umpeen välimatkaa kehittyneempien maiden ja Kiinan välillä. Hallitus suosii aloja, jotka tuo-

vat maahan pitkän tähtäimen kehitystä, ja tervetulleita ovat olleet mm. koneteollisuus, vien-

tiin suuntautuvat tuotteet, tuontitavaroita korvaavat tuotteet ja kommunikaatiotuotteet sekä 

elektroniikka-, energia- ja kuljetusala. Ulkomaiset yritykset puolestaan hakevat Kiinasta al-

haisia kustannuksia ja mahdollisuutta laajentua Kiinan markkinoille.  
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Länsimaalaisten ja kiinalaisten motiiveissa on eroja. Markkinoiden avautuessa kiinalaisyrityk-

set eivät voineet itse etsiä sopivia ulkomaisia yhteistyökumppaneita, sillä ne olivat kaikki 

valtion omistuksessa ja paikallisviranomaisten hallitsemia. Länsimaiset yritykset ovat kuiten-

kin käyttäneet yhteistyötä kiinalaisten paikallisyritysten kanssa yleisesti keinona päästä Kiinan 

markkinoille ja oppia tuntemaan uutta liikeympäristöä. Näin ovat toimineet myös eräät isot 

suomalaispioneerit, kuten Nokia ja Metso. Kozen ja Lewinin (2000) mukaan yhteistyön epäon-

nistuminen voi johtua esimerkiksi luottamuksen puutteesta, puutteellisesta ennakkosuunnit-

telusta, resurssipulasta tai kumppanien välisestä kulttuurillisesta epäsopivuudesta. Kiinassa 

työskentelevät esimiehet hyötyvät suuresti kiinalaisten ihmissuhteiden dynamiikan ymmärtä-

misestä. Oikean yhteistyökumppanin valinta, huolellinen strateginen suunnittelu ja yhteistyön 

hyvä ennakkovalmistelu on elintärkeää. Suomalaisten pienten ja keskisuurien yritysten vaja-

vaiset resurssit voivat kuitenkin olla esteenä Kiinan markkinoiden tutkimiselle. (Wang 2007, 

17—18, 21) 

 

Suomalaisyrityksen onkin syytä määritellä tarkoin, kannattaako sen yleensäkään lähteä Kii-

naan sekä selvittää, onko sen yritysidealla kehitysnäkymiä Kiinan markkinoilla. On myös pää-

tettävä, tarvitaanko kiinalaista yhteistyökumppania lainkaan vai voiko yritys toimia yksin. 

Jotta suomalaisen ja kiinalaisen yrityksen yhteistyö toimisi mahdollisimman ongelmattomasti, 

yritysten käytössä olevan teknologian tulisi olla samankaltainen. Kiinaan lähtevän länsimaisen 

yrityksen tulisi kuitenkin olla omalla toimialallaan ydinosaamiseltaan ylivertainen kiinalaisiin 

kumppaneihinsa nähden. Tämä auttaa yritystä säilyttämään etulyöntiasemansa ja ylläpitä-

mään kilpailukykyään. Yrityksen taloudellisten resurssien tulisi olla sellaiset, että yritys sel-

viytyy, vaikka liiketoiminnan ensiaskeleet eivät onnistuisikaan. Voittoa ei yleensä ala tulla 

heti. (Wang 2007, 116) 

 

Suomalaisyrityksen kannattaa hankkia yhteistyökumppani, jolla on hyvät suhteet paikallisvi-

ranomaisiin. Asian on tärkeää olla kunnossa jo yrityksen alkuvaiheessa, sillä viranomaiset ovat 

tärkeä osapuoli kiinalaisessa liiketoimintaympäristössä: hyvät suhteet voivat nopeuttaa eri-

laisten hakemusten hyväksyntäprosesseja, saada byrokratian rattaat pyörimään nopeammin ja 

jopa auttaa jonon ohi. (Wang 2007, 117, 123)  

 

Yhteistyökumppanin liiketoiminnan olisi hyvä olla lähellä suomalaisyrityksen omaa alaa ja 

tuotteita. Yhteistyöyrityksen maantieteellinen sijainti on myös tärkeä tekijä. Optimaalinen 

sijainti vähentää tuotantokustannuksia huomattavasti materiaalien hankinnan ja saatavuuden, 

kohtuullisilla palkkakustannuksilla saatavien, osaavien työntekijöiden sekä toimivan infra-

struktuurin ansiosta. (Wang 2007, 108) Ulkomaiset yritykset saavat kehittyä ns. erikoistalous-

alueilla (Special Economic Zones, SEZs). Woodwardin & Liun (1993) mukaan kiinalaiset kump-

panit vastaavat yleensä maan, tehtaan, työvoiman, infrastruktuurin ja joidenkin koneiden ja 

materiaalien hankinnasta. Ulkomaisen yhteistyökumppanin odotetaan puolestaan tuovan mu-
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kanaan teknologiaa, pääomaa, markkinointi- ja johtamisosaamista sekä osan raaka-aineista. 

(Wang 2007, 45)  

 

Monien yhteisyritysten kiinalaiset osapuolet ovat valtion omistamia yrityksiä, mikä johtuu 

mm. siitä, että niillä on käytössään enemmän resursseja. Monet Kiinan yksityisyritykset ovat 

kehittyneet 20 vuotta avoimien ovien politiikan aloittamisen jälkeen, eikä niiden rahallinen 

tilanne ole vakaa. Yhteistyötä yksityisyritysten kanssa kannattaa kuitenkin harkita, sillä ne 

ovat syntyneet markkinatalouteen ja ovat motivoituneempia ja aktiivisempia osapuolia kuin 

valtionomistuksessa olevat yritykset.  

 

Kiinalaisten motiivit voivat muuttua, jos Kiinan kansalliset kehityssuunnat muuttuvat. Toimi-

van yhteistyön ja kilpailukyvyn takaamiseksi on tärkeää etukäteen yksilöidä kummankin osa-

puolen motiivit. Yhteiset strategiset tavoitteet ovat tärkeitä ja yhteistä yrityskulttuuria tulisi 

miettiä tarkkaan. Kiinalainen yhteistyökumppani saattaa tavoitella voittoa, kun taas suoma-

laisyrityksen päämääränä voi olla kasvu, jolloin se haluaisi jakaa vain osan voitoista ja sijoit-

taa loput uusiin investointeihin Kiinassa. (Wang 2007, 46—51, 119)  

 

Wangin mukaan sekä suomalaiset että kiinalaiset uskovat, että hyvän yhteistoiminnan tukemi-

sessa pääosaa näyttelee yrityksen johtoryhmä. Organisaatioiden johtoryhmiin ja yhteisyrityk-

sen huippujohtoon tulevat henkilöt onkin syytä valita huolella. Länsimaisen osapuolen on 

myös erittäin tärkeää määrittää etukäteen yrityksen sisäiset pelisäännöt, työnantajan ja työn-

tekijöiden oikeudet ja velvollisuudet sekä tehdä jokaisen työntekijän kanssa kirjallinen työso-

pimus. Kiinalaiset arvostavat suomalaisten täsmällistä työtapaa. Erään kiinalaisen yhteistyö-

kumppanin mukaan suomalaisella partnerilla on korkea työmoraali ja hän pitää aina sanansa. 

(Wang 2007, 79, 102) Suomalainen yrityskulttuuri on myös kotoisa, ja saa henkilökunnan viih-

tymään. Länsimaisten yritykset voivat houkutella työntekijöitä mm. kilpailukykyisellä palkalla 

ja uusille henkilöille suunnatulla koulutuksella. (Wang 2007, 102—132) Yhteistyön onnistumis-

ta voidaan mitata tyytyväisyyskyselyillä.  

 

Yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos kumpikin osapuoli sitoutuu hallintaprosessiin. 

Yhteistoiminnan perustaminen kiinalaisen ja länsimaalaisen yrityksen välille ei ole prosessin 

loppu vaan alku.  

 

5.7 Kiinalainen lainsäädäntö 

 

Kungfutse uskoi ihmisen pystyvän hyvään ja oletti, että moraalisesti kelpo hallitsija näyttää 

alamaisilleen tien parempaan. Pari vuosisataa Kungfutsen jälkeen Kiinassa koettiin lyhyt ajan-

jakso, jolloin lakien merkitys yhteiskunnassa nousi ensiarvoiseksi. Muihin korkeakulttuureihin 

verrattuna kirjoitettu lainsäädäntö on kuitenkin jäänyt Kiinassa asemaltaan vähäisemmäksi, ja 
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sen tehtävä on useimmiten ollut hallitsijan vallan pönkittäminen. Kiinan järjestelmät ovat 

alkaneet näyttää takapajuisilta, kun lait ja rangaistukset ovat kehittyneet lännessä.  

 

Kun Mao Zedong yhdisti kungfutselaisuudesta itselleen sopivia osia kiinalaiseen kommunis-

miin, lainsäädäntö jäi edelleen toissijaiseksi. Mao yritti myös rakentaa oikeusjärjestelmää 

Neuvostoliiton opetusten pohjalta, mutta hanke ei edistynyt. Oikeutta ja epäoikeudenmukai-

suutta jaettiin poliittisin perustein, eikä lakia ollut käytännöllisesti katsoen vuosiin edes ole-

massa. Samanaikaisesti kirjattiin poikkeuksellisen alhaisia rikoslukuja, jotka perustuivat tiuk-

kaan yhteiskunnalliseen kuriin ja kotiin saakka ulottuneeseen valvontaan. Ihmisiä voitiin pas-

sittaa kolmeksi vuodeksi työleireille ilman oikeudenkäyntiä.  

 

Maahan saapuvat länsimaalaiset sijoittajat halusivat luonnollisesti lain suojaa sijoituksilleen. 

Kiinan oikeusjärjestelmän hienovarainen säätäminen ei enää riittänyt, vaan järjestelmä oli 

luotava kokonaan uudelleen. Esimerkiksi uudelleenkoulutukseen uskominen oli yksi monista 

maolaisista keksinnöistä, joita Deng Xiaoping ja hänen seuraajansa joutuivat purkamaan. 

(Mykkänen 2004, 252—254) 

 

Kun Kiinassa halutaan tehdä jotakin uutta, alaa koskevia säännöksiä ei välttämättä ole ole-

massa vaan voidaan joutua säätämään uusia lakeja, mikä puolestaan vaatii valtioneuvoston 

hyväksyntää. Viranomaisten asenne on yleensä liike-elämän vastainen ja hyväksyntäprosessi 

edellyttää, että kaikki osaston henkilöt ovat samaa mieltä asiasta. Tämä edellyttää sisäisiä 

keskusteluja, jotka ovat perinpohjaisia ja hitaita. Suurin osa Kiinan hallituksen virkailijoista 

karttaa riskejä: keskitason johtajat siirtävät päätöksenteon ylemmälle tasolle ja huipulla 

olevilla päätöksentekijöillä on liikaa työtä. Viranomaisten asenne voi viivästyttää päätöksiä 

merkittävästi. Kiinan puutteelliset tiedonhankintajärjestelmät ja kehittymätön viestinnän 

infrastruktuuri voivat hidastaa myös neuvotteluja. Ulkomaisten osapuolten on selvitettävä, 

onko kiinalaisella neuvottelijaosapuolella lupa päättää sopimuksesta, jos neuvottelut venyvät. 

Muutoin neuvottelut ovat hedelmättömiä. Asian voi selvittää viranomaisilta, mutta tärkeiden 

tietojen hankkiminen voi kestää kauan. (Blackman 1997, 100—104) 

 

Kiinan jäsenyys WTO:ssa on nopeuttanut lainsäädännön uudistumista. Uudet lait koskevat 

mm. immateriaalioikeuksia, ulkomaisia investointeja ja työntekijöiden oikeuksia. Lakien toi-

meenpano on yhä epäjohdonmukaista ja sanktiot ovat riittämättömät. (Heikkilä 2006, 17—18) 

Poliisi ja armeija voivat laatia mielivaltaisia sääntöjä osoittaakseen valtaansa. Kiinan oikeus-

järjestelmä on sekoitus yleisiä tapoja sekä säädöksiä, ja aina kun kiinalaiset nostavat esiin 

jonkin säädöksen, se kannattaa tarkastaa asianomaisilta viranomaisilta. Maakunnissa voidaan 

yhä laatia omia paikallissäädöksiä, kunhan ne eivät ole ristiriidassa maan lakien kanssa. Lisäk-

si paikallisviranomaiset voivat tulkita Kiinan lakeja eri tavoin. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, 

varsinkin jos yrityksellä on toimipisteitä Kiinan eri osissa. (Wang 2007, 105) Kiinalaisten vaa-
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timuksia ei rajoita etiikka samalla tavoin kuin lännessä, vaan säännöt määräytyvät sen mu-

kaan, oletko ryhmän jäsen vai ulkopuolinen. Yhteiskunta ei siis toimi samoilla pelisäännöillä 

kuin länsimainen lainsäädännöllinen ja hallinnollinen ympäristö, joka minimoi riskit ja helpot-

taa toisilleen vieraiden tahojen kanssakäymistä liike-elämässä. (Blackman 1997, 29, 120—121) 

 

Hyvityksen saaminen oikeusteitse sopimusrikkeen vuoksi on lähes mahdotonta, vaikka ensim-

mäinen kiinalais-ulkomaalaisia yhteisyrityksiä koskeva laki tuli voimaan vuonna 1979. Jos yri-

tys haluaa jatkaa toimintaansa Kiinassa, jäljelle jää vain yksi vaihtoehto: neuvottelu. Ihmiset 

eivät pidä lakeja sitovina. (Blackman 1997, 75—77) Liike-elämän sopimuksia koskeva laki tuli 

voimaan vuonna 1982, mutta vallanpitäjät ohittavat lain, jos se on heidän kannaltaan parem-

pi vaihtoehto, koska he ovat tottuneet käyttämään valtaa ilman lainsäädännön rajoituksia. 

Kiinassa ei ole milloinkaan omaksuttu käytäntöä, jossa yksittäinen henkilö voisi käynnistää 

oikeusprosessin vetoamalla lakiin. Oikeusistuimiin sopimusriitansa tuovia painostetaan sopi-

maan asia, ja esimerkiksi Kiinan edistyksellisimmässä ja kaupallisimmassa Jiangsun maakun-

nassa sijaitsevassa Jiangpun läänissä jopa 73 prosenttia oikeuteen tuoduista tapauksista sovit-

tiin välimiesmenettelyllä. Henkilökohtaiset suhteet ja jaottelu sisä- ja ulkopiiriin vaikuttavat 

oikeustuomioihin yhtä paljon kuin kaikkeen muuhunkin.  

 

Kiinassa vallitsevan kulttuurin mukaan ryhmän etu menee aina yksilön edun edelle. Siksi kat-

sotaan, että valtaa pitävillä ryhmillä on oikeus puuttua yksittäisten kansalaisten elämään  

ja jopa määrätä heidän mielipiteistään. Länsimaissa lainsäädäntö suojelee oikeutta ajatusten 

ilmaisuun, mitä myös keskusteluperinteemme tukee. Länsimaalaisia rohkaistaan ilmaisemaan 

mielipiteensä, mutta Kiinassa perinne on erilainen. Eri tasoja edustaville ihmisille puhutaan 

eri tavoin, ja vanhemmille ja ylemmässä asemassa oleville osoitetaan kunnioitusta.  Kiinan 

oikeuskäsityksen mukaan perheen on jaettava rikollisen saama rangaistus. Nykyäänkin ran-

gaistukset ovat kovia, ja ne saattavat ulottua myös perheenjäseniin. (Blackman 1997, 47, 68—

70) Lait ja oikeudet vaihtelevat ryhmittäin, ja eturyhmillä on valtaa. Valtaa pitävien lehdis-

tösensuuri on kuitenkin häviämässä taistelun internetiä vastaan, eikä ulkomainen lehdistö 

kohtaa Kiinassa samanlaista sensuuria kuin kiinalainen lehdistö. Syynä tähän on pitkälti se, 

ettei väestöstä valtaosa ymmärrä ulkomaisia, ei-kiinankielisiä lehtiä.  

 

Kiina ei ole myöskään yhtenäinen taloudellinen yksikkö, vaan jokaisella maakunnalla on omat 

tariffinsa ja kauttakulkumaksunsa muista maakunnista tuleville tavaroille. Maankäyttömaksui-

hin sekä rakennus-, vesi- ja infrastruktuurikustannuksiin vaikuttavat paikallisten viranomais-

ten oikkujen lisäksi se, kuinka hyvä tuttava olet heidän kanssaan. (Blackman 1997, 41—42)  

 

Kiinan uudistuminen on luonut ehkä maailman huonoiten säädöstellyn talouden. Jopa puolet 

noin neljästä miljardista vuosittain allekirjoitetusta sopimuksesta on kyseenalaisia. Keskushal-

linnon mukaan 80 prosenttia yksityisyrityksistä harrastaa verovilppiä ja kaksi kolmasosaa val-
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tion 1800 suurimmasta yrityksestä pitää valetilejä. Säädösten kehittyminen vaatisi kuitenkin 

avoimempaa yhteiskuntaa. (Gilley 2004, 41) Kiinan hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen 

kehittää Kiinasta oikeusvaltion, mutta sen käsitys oikeusvaltiosta sopii lähinnä Kiinan omaan 

järjestelmään. Oikeusvaltion toimintakentän kehittäminen, valvominen ja tulkinta on puolu-

een yksinoikeus. (Mielonen 2005, 128) 

 

Guanxi ja lainsäädännön kehitys ovat sidoksissa toisiinsa. Kiinan lainsäädännön kehittämisessä 

guanxin rooli nähdään täydentävänä, ei lainsäädännön korvikkeena. Guanxi täydentää sitä 

osaa lainsäädännöstä, joka yhteiskunnasta puuttuu. Perinteinen guanxi säilyttää merkityksen-

sä, mutta sen täytyy toimia yhdessä jatkuvasti lisääntyvien määräysten ja lakien kanssa. (Gold 

ym. 2002, 183) Kiinan oikeuslaitoksen ja lainsäädännön reformit ovat parantaneet kansalais-

ten oikeusturvaa. Oikeusjuttujen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, ja asianajajien joukko 

on paisunut 1980-luvun alun kolmesta tuhannesta vuosituhannen vaihteen yli 150 000:een. Nyt 

on mahdollista haastaa vallanpitäjäkin oikeuteen. Kiinan korkeimman oikeuden presidentin 

Xiao Yangin mukaan ulkomaalaisia koskettaneiden oikeusjuttujen määrä nousi vuosittain nel-

jällä prosentilla vuosina 1998–2003. Viidessä vuodessa ulkomaalaiset olivat käräjöineet yli 26 

000 jutussa eri puolilla Kiinaa. (Mykkänen 2004, 251, 258—259) 

 

Kiinan oikeudellisen reformin tiellä on seissyt kaksi ongelmaa: yksinvaltainen järjestelmä ja 

oikeusviranomaisten laatu. Kiina on pyrkinyt hankkiutumaan eroon epäpätevistä tuomareista 

ja lopettamaan käytännön, jossa poliitikot ja virkamiehet pääsevät vaikuttamaan itsenäisiksi 

tarkoitettujen tuomioistuinten päätöksiin. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan oikeudenkäyntien 

korkea tuomitsemisprosentti selittyy kidutuksilla. Vaikeuksia on myös poliisilaitoksen kanssa. 

Etenkin maaseudulla poliisit ja tuomarit ovat alipalkattuja ja -koulutettuja. Kun tähän lisä-

tään paikallisten puoluejohtajien, liikemieseliitin ja mahdollisen korruptoituneen median 

yhteispeli, tuloksena on kaikkea muuta kuin laillisuusperiaatteen noudattaminen. Kiinan 

kommunistisen puolue pystyy käyttämään vaikutusvaltaansa oikeusjärjestelmään monin eri 

tavoin, esimerkiksi nimeämällä tuomarit ja syyttäjät, mikä estää oikeusjärjestelmän itsenäis-

tymistä. (Mykkänen 2004, 261—263) 

 

Kiina on liittynyt yli 20 kansainväliseen ihmisoikeussopimukseen ja laatinut perustuslakeja, 

joilla on turvattu ihmisten poliittiset oikeudet. YK:n jäsenenä Kiina sitoutuu periaatteessa 

kunnioittamaan YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen sisältöä. Kiinassa ihmisiä kui-

tenkin laitetaan yhä kotiarestiin tai määrätään maanpakoon. Toisinajattelijoita on myös häiri-

köity ja pidätetty tai lähetetty vuosiksi työleireille: esimerkiksi toisinajattelija Xu Wenlin 

tuomittiin kumouksellisen toiminnan johdosta 13 vuodeksi vankeuteen. (Mykkänen 2004, 359—

360) Kiinan säädökset ja lait muuttuvat nopeasti. Erityisesti muutoksia on työlainsäädännössä. 

Kiinassa ei ole tällä hetkellä vielä selkeitä henkilöstöhallinnon lakeja, mikä hankaloittaa suo-

malaisyrityksen yrityspolitiikan sekä työsopimusten laatimista. (Wang 2007, 62, 117) 
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5.8 Sopimusrikkomukset 

 

Kyvyttömyys noudattaa laatustandardeja tai toimitusaikatauluja on yleisimpiä sopimusrikko-

muksia. Kiinalaiset sopimusrikkomukset johtuvat yleensä siitä, ettei sovittuja tavaroita pysty-

tä toimittamaan vanhentuneiden koneiden tai puutteellisten johtamistaitojen vuoksi. Toimit-

tajan kapasiteetti kannattaakin selvittää ennen sopimusten solmimista. Koska kaupallisista 

sopimuksista puuttuu perinteisesti laillinen vahvistus, länsimäisen yrityksen on varauduttava 

neuvottelemaan uudestaan sopimuksen solmimisen jälkeenkin. Kaupankäyntiä kannattaa aja-

tella pitkällä tähtäimellä ja etsiä kompromisseja. (Blackman 1997, 19—24, 118—119) Kiinalais-

ten kanssa tulisi löytää kultainen keskitie: ei pidä vaatia täyttä korvausta eikä myöskään 

päästää vastapuolta rankaisematta. Henkilöä, joka ei vaadi minkäänlaista hyvitystä, pidetään 

tyhmänä tai heikkona. Lisäksi tämä osoittaa, että hänellä on paljon ylimääräistä rahaa. 

Yleensä luottamus yksilöiden ja ryhmien välillä merkitsee enemmän kuin kirjalliset sopimuk-

set. Kirjallisia sopimuksia tehdään Kiinassa lähinnä siksi, että osapuolten välillä vallitsee luot-

tamuspula. (Bun 2000, 64—67; Gold ym. 2002, 180) 

 

Vaikka lainsuoja ei Kiinassa ole vielä samaa tasoa kuin länsimaissa, läheskään kaikki suomalai-

set partnerit eivät näe tuotannon ja osaamisen siirtämistä Kiinaan riskinä. Ydinosaamisessa 

tärkeintä on know-how, ei itse tuote: vaikka tuote pystyttäisiinkin kopioimaan täysin, ohjaus-

prosessi ei ole kopioitavissa ilman erittäin syvällistä tietotaitoa. Osa suomalaisyrityksistä on 

kuitenkin huolissaan, sillä myös tietotaidon jakaminen on välttämätöntä, ja jos yhteistyö jos-

tain syystä kärsii ja keskinäinen luottamus katoaa, kiinalainen yhteistyökumppani voi aloittaa 

kilpailun samalla alalla. (Wang 2007, 95, 141) 

 

5.9 Byrokratia ja auktoriteetit 

 

Ulkomaalaisen neuvottelijan on hyvä tietää mitkä toimialat ovat tervetulleita Kiinaan, sillä 

jos jokin projekti ei ole tärkeä Kiinan hallitukselle, se saattaa jumittua paikalleen. (Blackman 

1997, 102—104) Tian Shin mukaan länsimaisen yrityksen kannattaa varmistaa, että Kiinan 

hallitus tukee yrityksen oman toimialan investointeja Kiinassa. Yritykset, joiden toimiala on 

tervetullut Kiinaan, saavat paikallisviranomaisilta verohelpotuksia ja maata edullisesti. (Wang 

2007, 108)  

 

Kiinalaiset kunnioittavat auktoriteetteja ja johtajia paljon enemmän kuin länsimaalaiset, ja 

vallassa olevien henkilöiden ympärillä on iso ja uskollinen ryhmä, joka on valmis täyttämään 

heidän toiveensa. Työntekijät ovat tottuneet ottamaan vastaan määräyksiä ja mukautumaan 

niihin. Vaikka sopimus olisi länsimaisessa yhteiskunnassa sanamuodoltaan epäpätevä, alem-

man tason neuvottelijat eivät voi hyväksyä länsimaalaisten esittämiä muutosvaatimuksia, jos 
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korkeammassa asemassa oleva henkilö on antanut päätökselle henkilökohtaisen hyväksyntän-

sä. Tämä vahingoittaisi vaikutusvaltaisemman henkilön mainetta. Ongelman voi ratkaista esi-

merkiksi tekemällä lisäsopimuksen, jolloin alkuperäiseen sopimukseen ei tarvitse puuttua eikä 

kukaan menetä kasvojaan. (Blackman 1997, 70—72) 

 

Koska suurin osa Kiinassa työskentelevistä länsimaalaisista on yksityisten yritysten palveluk-

sessa, harvalla heistä on kokemusta julkishallinnosta, eivätkä he ymmärrä, millaisia rajoituk-

sia byrokratia asettaa kiinalaisille. Länsimaalaisten moittiman hitauden syynä on yleensä hy-

väksyntäprosessin hitaus: kiinalaisen johtajan on neuvoteltava eri tahojen kanssa ja saatava 

virallinen hyväksyntä, ennen kuin hän voi tehdä sopimuksen länsimaisen yrityksen kanssa. 

Byrokraattisen hallinnon tavoitteena on sääntöjen noudattaminen, ei tehokas toteuttaminen. 

(Blackman 1997, 73—74) 

 

5.10 Harmonia 

 

Ryhmän sisäinen harmonia on Kiinassa, samoin kuin muissakin ryhmäsidonnaisissa kulttuureis-

sa, tärkeä sosiaalinen arvo. Riitelyä vältetään viimeiseen asti niin perheessä, ystävien kesken 

kuin työyhteisössäkin. Harmonian ylläpitovelvoitteen mukaisesti suuttua ei saa. Malttinsa 

menettävä menettää ryhmän kunnioituksen myötä kasvonsa, ja kasvonsa menettävä menettää 

myös bisnesmahdollisuutensa. (Pukkila 2000, 32) Neuvottelupöydässä länsimaiset liikekump-

panit voivat kuitenkin kohdata kiihkeätä ja vihamielistä taistelua, josta on ystävällisyys ja 

harmonia kaukana (Blackman 1997, 13). 

 

Kiinan yhteiskunnan tavoitteena on da tong eli suuri yhtenäisyys, johon liittyy loistelias tule-

vaisuus ilman minkäänlaisia jaotteluja. Yhtenäisyys on suosittu käsite myös liike-elämässä. 

Voidaan kuitenkin miettiä, ihaillaanko yhtenäisyyttä lähinnä siksi, että kiinalainen yhteiskunta 

on niin sirpaleinen. Eri kuppikuntien riidat ja juorut ovat normaali ilmiö työpaikoilla ja yhteis-

kunnassa. (Blackman 1997, 40)  

 

Kiinalainen pyrkii myös elämään harmoniassa luonnon kanssa, sillä kulttuurissa uskotaan luon-

non ohjaavan yksilön elämää. Harmonian ylläpitämiseksi yksilön tulisi käyttäytyä ennemmin 

ulkoisten odotusten kuin omien halujensa ja toiveidensa mukaan. Erimielisyydet ja kilpailu 

koetaan liialliseksi oman edun tavoitteluksi ja siksi turmiollisiksi. (Heikkilä 2006, 21, 27) 

 

6 Guanxi  

 

Guanxi on moniulotteinen käsite, joka tarkoittaa ihmisten, yritysten tai valtion muodostamaa 

verkostoa, suhteita ja yhteyksiä. Liike-elämässä guanxi tarkoittaa kahden osapuolen välistä 

suhdetta, joka ei sinänsä sido osapuolia, mutta jossa palvelus maksetaan palveluksella. Guan-



 39 

xi syntyy automaattisesti palvelusten ja vastapalvelusten verkoksi. Guanxin sisäistäminen on 

erittäin tärkeää, kun halutaan ymmärtää kiinalaisten sosiaalista käyttäytymistä ja liiketoimin-

nan kulkua. Kiinassa palvelusten ja vastapalvelusten verkosto vallitsee kaikkialla, niin yritys-

ten kuin ihmistenkin välillä. Suhteet voivat olla kahdenvälisiä tai joskus pitkiäkin ketjuja. Kun 

tuntee oikeat ihmiset, saa tarvitsemansa tiedot, onnistuu hankkimaan niukkoja tavaroita ja 

palveluksia, ja asiat etenevät ilman byrokratiaan juuttumista. Tosin aina jää vastapalveluksen 

velkaa. (Kauhanen 1999, 192) Kiinassa, kuten Japanissakin, hyvien henkilösuhteiden luominen 

on ratkaisevaa kaupankäynnissä. Niitä on rakennettava määrätietoisesti ja ylläpidettävä jat-

kuvasti. (Nuutinen 2008, 37) 

 

Strange ym. (1998) jakavat guanxin kolmeen osaan. Ensinnäkin guanxi mahdollistaa henkilö-

kohtaiset saavutukset yhteiskunnassa, jonka talouselämä on keskushallinnon varassa. Toiseksi 

guanxi vastaa ongelmiin, jotka johtuvat kehittymättömästä sopimus- ja omistusoikeuslainsää-

dännöstä. Kolmanneksi guanxi on kiinalaisen kulttuurin ja kungfutselaisuuden tuote. Kiinalai-

sessa yritystoiminnassa rakennetaan ensin henkilökohtainen suhde vastapuoleen, ja suhteen 

kehittyessä myös yritykset verkostoituvat. Länsimaissa taas suhde rakentuu ensin yritysten 

välillä, ja liiketoiminnan kehittyessä kehittyvät pikkuhiljaa myös henkilökohtaiset suhteet. 

Guanxi-verkostossa yksilöt ovat usein eriarvoisia, eikä heikommalla osapuolella ole tasa-

arvoista neuvotteluoikeutta, vaan se joutuu pyytämään erikoispalveluksia vahvemmalta. 

(Heikkilä 2006, 31—32) 

 

6.1 Guanxin määritelmä 

 

Guanxi tarkoittaa yhteyttä ja suhteita: yksilöllistä, sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen pääoma 

voidaan käsittää siteinä, jotka tukevat tietyn ryhmän yhteistä hyvää ja parantavat yleistä 

ilmapiiriä. Kiinassa sosiaalista pääomaa voidaan käyttää myös taloudellisena tai poliittisena 

pääomana. Sana guanxi voidaan kääntää usealla tavalla: läheinen yhteys, erityinen side, ystä-

vyys, suhde, vastavuoroisuus, resurssi, prosessi ja verkosto. Luon (1997) mukaan sana guanxi 

juontaa juurensa sanoista guan (ovi) ja xi (suhteet). Vertauskuvauksellisesti guanxi tarkoittaa 

oven taakse pääsemistä ja olemista ”yksi meistä”. Nykykirjallisuudessa guan tarkoittaa usein 

pääsyä tiettyyn sosiaaliseen aktiviteettiin tai organisaatioon, ja xi sitoutumista ja laajentu-

mista suhteissa. Xihin sisältyy myös merkitys muodollisesta hierarkiasta, joka on guanxissa 

olennaista. (Luo 1997) Kyse on Kiinan yhteiskunnalle tyypillisestä ihmisten välisestä dynamii-

kasta: guanxi on monisyinen syiden ja seurausten verkosto, joka pitää sisällään molemmin-

puolisia velvollisuuksia, lupauksia sekä ymmärrystä. (Heikkilä 2006, 30—31)  

 

Kiinalainen sana renqing puolestaan tarkoittaa vastavuoroisuutta, joka on osa guanxia. Vasta-

vuoroisuussääntö on moraalisesti sitova: sen noudattamatta jättäminen voidaan luokitella 

epäluotettavuudeksi. Guanxi ei tarkoita yhdessä neuvottelussa onnistumista, vaan suhteesta 
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pyritään luomaan elinikäinen. Vastavuoroisuuden ei tarvitse toteutua välittömästi, vaan pal-

velusten velka ylläpitää suhdetta pitkällä aikavälillä. (Heikkilä 2006, 33) Aiemmin Kiinassa oli 

pulaa jokapäiväisistä kulutushyödykkeistä, ja guanxin avulla luotiin suhteita, joiden avulla 

niiden saanti turvattiin. Pyen (1986), Tain (1988) ja Oslandin (1990) mukaan oikeanlainen 

guanxi auttaa ongelmien ratkaisemisessa ja myynti- ja vientilupien saamisessa, ja tuo muka-

naan mm. edullisia ja luotettavia tuotteita sekä verohelpotuksia. (Buttery, E. Alan & Leung, 

T.K.P. 1998, 381—382)  

 

Björkmanin ja Sockin mukaan (1995) guanxi on tärkeä Kiinassa, koska  

 

1) yleiset tietolähteet puuttuvat 

2) muukalaisia kohtaan tunnetaan yleisesti epäluuloa 

3) vastavuoroisuus on tärkeä normi ihmissuhteissa 

4) ennen tietojen vaihtamista ja yhteistä liiketoimintaa on tärkeää kehittää luottamusta  

 

Länsimaalaiset yritykset käyttävät Amblerin ja Witzelin (2000) mukaan järjestelmiä liikesuh-

teiden kontrolloimiseen, kun kiinalaiset puolestaan käyttävät ihmissuhteita järjestelmien 

kontrolloimiseen. (Wang 2007, 69, 76—77) Yeungin (2000) mukaan ulkomaalaisten yritysten on 

tärkeää kehittää oma guanxi-verkostonsa vähentääkseen liike-elämän epävarmuustekijöitä 

Kiinan markkinoilla. Ramasamy puolestaan toteaa, että guanxi on kiinalaisessa liikeympäris-

tössä toimimisen elinehto, sillä se toimii jäänmurtajana yritysmaailmassa. Ulkomaalaisten 

liiketoiminta maassa edellyttää yhteyksiä henkilöihin, joilla on vaikutusvaltainen asema kiina-

laisen yrityksen organisaatiossa tai jopa Kiinan hallituksessa. Vaikka guanxi on ilmiönä ainee-

ton ja vaikeasti määriteltävissä, kyseessä on kuitenkin enemmän käytännöllinen kuin tunteel-

linen verkosto. Sen neljä peruselementtiä ovat luottamus, suhteeseen sitoutuminen, tiedon-

välitys ja kasvot. Suhteeseen sitoutumisella tarkoitetaan halua jatkaa liikesuhdetta ja nähdä 

vaivaa sen jatkumiseksi, luottamus ja kommunikaatio ovat puolestaan tärkeitä tiedonvälityk-

sessä. Guanxi on Kiinan markkinoilla pysyvä kilpailuetu. (Heikkilä 2006, 31—32; Wang 2007, 

69, 76—77)  

 

6.2 Guanxi ja ryhmät 

 

Kiinalaiset sosiaaliset organisaatiot perustuvat siihen, että ihmiset kuuluvat tiettyyn ryhmään.  

Kun länsimaisissa kulttuureissa painotetaan yleensä individualismia, Kiinassa painotetaan kol-

lektivismia: ihmisten siteet toisiinsa ovat tiukat ja ryhmän tarpeet menevät yksilöllisten tar-

peiden edelle. Ihmisiä kohdellaan eri tavoin sen mukaan, kuuluvatko he samaan ryhmään vai 

ovatko he ulkopuolisia. Länsimaalaisen on lähes mahdotonta käsittää, kuinka suuri vaikutus 

ryhmällä ja vaikutusvaltaisilla ihmisillä on: kiinalaiset ovat syntymästään lähtien kasvaneet 

kiinteästi kiinni ryhmiin, jotka suojelevat yksilöä ja odottavat tältä ehdotonta uskollisuutta. 
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Yksilön identiteetti muodostuu sen sosiaalisen ryhmän tai verkoston mukaan, johon hän kuu-

luu, ja oman ryhmän jäsenille ollaan kiihkeän lojaaleja. (Blackman 1997, 38—39) Tilanne voi 

kuitenkin ajan myötä muuttua, sillä guanxin kehittyessä ulkoryhmästä voidaan päästä sisä-

ryhmän jäseniksi. Suhteiden kehittymiseen tarvitaan aikaa. Guanxi-verkostoille tyypillinen 

ominaisuus on siirrettävyys ryhmien välillä jollekin muulle osapuolelle. (Heikkilä 2006, 22—32) 

 

Mahdollisesta epäonnistumisesta seuraavat rangaistukset voivat olla syynä siihen, että kiina-

laiset muodostavat neuvotteluissa yhtenäisen rintaman. Vastapuolelta saatetaan myös vaatia 

käsittämättömältä tuntuvia takuita. Kiinalaiset pyrkivät varmistamaan selustansa neuvotelles-

saan ulkomaalaisten kanssa, ja heidän on voitava siirtää syy epäonnistumiseen tarvittaessa 

jonkun muun harteille. Joukosta ei haluta erottua: ei kannata nostaa päätä ylös, jottei sitä 

katkaista. (Blackman 1997, 68—70) Kiinassa kommunikaatio ulkopuolisten kanssa onkin hyvin 

yksioikoista ja sulkeutunutta (Wang 2007, 77). Vastausten saaminen kiinalaisilta vaatii länsi-

maalaisilta omaa kiinalaista verkostoa, guanxia. 

 

6.2.1 Perhe 

 

Perhe on kiinalaisen yhteiskunnan perusta. Yksilö on vain osa katkeamatonta sukupolvien ket-

jua, jossa sukulinja jatkuu isistä poikiin ja pojaton suku sammuu. Perheen jäsenyys, kuten 

kiinalaisuuskin, tuo muassaan joukon sosiaalisia velvoitteita ja rituaalikäyttäytymistä. (Pukkila 

2000, 33) Perhe on instituutio, joka tukee harmoniaan pyrkimistä ja vaatii jäseniltään ehdo-

tonta uskollisuutta. Kungfutselaisessa yhteiskunnassa perheen jokaisella jäsenellä on oma 

roolinsa, ja sukulaissuhteissa uskollisuus ja luottamus ovat velvoite. Perhe ja sukulaiset ovat 

niitä, joihin yksilö voi eniten luottaa. (Heikkilä 2006, 22—32)  

 

Perheestä ja liikeyrityksestä käytetään kiinassa samaa sanaa, jia. Esimerkiksi yksityisissä yri-

tyksissä perheenjäsenillä ei yleensä ole omia pankkitilejä, vaan kaikki on yhteistä. (Blackman 

1997, 38) Taloudellisessa mielessä perheet ja suvut muodostavat ongelmallisia valtarakentei-

ta, koska ne ovat omia intressiryhmiään, jotka toimivat näennäisen markkinaehtoisesti valtion 

haluamalla tavalla, mutta kykenevät hyödyntämään järjestelmää omaksi edukseen. (Nojonen 

2005, 42) 

 

Suuri ihmismäärä on tärkein syy siihen, että useimmat kiinalaiset asuvat tiiviissä yhteisössä. 

Useimmat kiinalaiset ovat joutuneet elämään ilman länsimaalaisia mukavuuksia, ja tietenkin 

he haluavat samaa omalle perheelleen. (Blackman 1997, 63) Maatalousyhteiskunnassa sosiaa-

linen turva on tullut perheeltä, suvulta ja lähiympäristöstä. Suurin osa nykyisistä työikäisistä 

ei ole minkään eläkejärjestelmän piirissä, ja yksityisistä vanhustenpalveluista on tulossa tule-

vaisuuden Kiinan kultasuoni. Joidenkin väestötieteilijöiden mielestä tiukasta yhden lapsen 

politiikasta olisi luovuttava ja sallittava kahden lapsen hankkiminen myös kaupungeissa: kiina-
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laisten eliniän noustessa matala syntyvyys on merkittävä huolenaihe, sillä lapset ovat perin-

teisesti pitäneet huolta ikääntyvistä vanhemmistaan. On kuitenkin huomioitava, että synty-

vyyteen vaikuttavat myös monet muut asiat, kuten koulutuksen lisääntyminen ja etenkin nais-

ten koulutustason paraneminen. (Sutela & Vaartia 2005, 85—90; Mykkänen 2004, 184—185, 

188—189) 

 

Perheiden hajoaminen on myös puhuttanut kiinalaisia viime vuosina, mutta länsimaalaisittain 

tarkasteltuna kiinalaisten sukulaissiteet ovat yhä vahvat. Kaupunkeihin lähtevät maalaiset 

pitävät kyliään hengissä. Perheet toimivat edelleen turvaverkostona samoin kuin Kiinan talou-

den ja yhteiskuntarauhan peruspilareina. (Mykkänen 2004, 184—185, 188—189) 

 

6.2.2 Työyhteisö eli danwei 

 

Suurin osa kiinalaisista kuuluu työyhteisöön eli danweihin, joka tarjoaa jäsenilleen terveyden-

huollon, eläkkeen, työpaikan ja sosiaalisen yhteisön. Saman yrityksen työntekijät yleensä 

myös asuvat samalla alueella, ja kiinalaiset ovatkin tarkkailun kohteena päivästä toiseen koko 

elämänsä ajan. Yhteisöasumisen seurauksena juoruaminen ja kateus ovat Kiinassa yleisiä, 

mutta läheinen yhteys muihin merkitsee myös turvallisuutta ja kuuluu luonnollisena osana 

kiinalaiseen yhteiskuntaan. Kiinalaiset tuntevat helposti olonsa uhatuksi matkustaessaan ul-

komailla ja vieraassa ympäristössä, jopa Hong Kongissa.  

 

Länsimaalaiselle liikemiehelle on itsestään selvää, että hän voi halutessaan etsiä uuden työ-

paikan ja muuttaa toiseen kaupunkiin tai maahan. Kiinalaisilla ei ole tällaisia vapauksia: 

useimmat eivät voi vaihtaa työpaikkaa halutessaan, vaan viranomaiset siirtävät heitä tahtonsa 

mukaan paikasta toiseen. Jos kiinalainen tekee virheen, tieto siitä kiirii pian työpaikalta 

asuinalueelle. Virhe merkitään hänen henkilökohtaiseen rekisteriinsä, eikä hän voi hakea uut-

ta työpaikkaa tai muuttaa muualle, vaan joutuu elämään päätöksensä ja sen seurausten kans-

sa lopun elämäänsä. Jokaisesta työntekijästä pidetään henkilökohtaista rekisteriä, joka sisäl-

tää tietoja työntekijän poliittisesta historiasta ja lähisukulaisista sekä tietoja suvun kuuliai-

suudesta ennen vuoden 1949 kommunistista vallankumousta. Rekisteriin merkitään myös työn 

arvioinnit, moitteet, rangaistukset, ideologia, ammatillinen ura ja ulkomailla opiskelleiden 

henkilöiden arviot. Työntekijällä ei ole oikeutta nähdä rekisterinsä tietoja. (Blackman 1997, 

63—66) 

 

Jos työntekijä vaihtaa työpaikkaa ilman virallista hyväksyntää, hän menettää oikeutensa kaik-

kiin valtion sosiaalietuihin: asuntoon, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja eläkkeeseen. Asun-

noista on huutava pula. Viime aikoihin saakka Kiinan vapaat työmarkkinat ovat olleet hyvin 

pienet, mutta niiden kasvun myötä on perustettu uusi yksikkö, joka pitää rekisteriä oppilai-

toksista valmistuneista ja yhteisyrityksistä työpaikkaa hakevista henkilöistä. Kun rekisterit 
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tietyn ajan kuluttua lakkautetaan, kyseisillä henkilöillä ei ole enää oikeutta sosiaalietuuksiin, 

vaan heidän on kustannettava itse elantonsa. Valtio valvoo kansalaisia tarkasti. (Blackman 

1997, 65—66) 

 

6.2.3 Muut ryhmät  

 

Entisten oppilaiden yhdistykset, lao tongxue eli sanatarkasti koulukaverit vuosien takaa, ovat 

yksi verkostojen muoto (Blackman 1997, 38). Yksilö voi saada toimivan guanxin, koska on 

käynyt samaa yliopistoa jonkun vallanpitäjän kanssa. Eri aikaan valmistuneet eivät kuitenkaan 

ole viettäneet yhdessä tarpeeksi aikaa, jotta sitoutuminen (ganqing) riittäisi toimivaan guan-

xi-suhteeseen. (Heikkilä 2006, 34)  

 

Kieli- eli murreryhmiä on seitsemän: mandariinikiina, wu, Kantonin kiina, min, xiang, hakka ja 

gan. Kiinalaiset kielitieteilijät ovat hiljattain erotelleet vielä kolme uutta murretta, jotka 

ovat jin, hui ja pin. Liike-elämän verkostot puolestaan muodostuvat kotikaupunkiin ja -

seutuun pohjautuvista ryhmistä, joissa ulkopuolisia syrjitään. (Blackman 1997, 38)  

 

Moni Kiinan maaseudulla käyvä ihmettelee, miksi kaikki eivät ole jo muuttaneet kaupunkei-

hin. Vastaus on hukou, Mao Zedongin luoma monimutkainen asuinpaikkalupien järjestelmä, 

joka kehitettiin vuonna 1958 Neuvostoliitosta saatujen oppien pohjalta. Hukou naulitsee kii-

nalaiset synnyinpaikkaansa ja on käytännössä jakanut maan sadoiksi tuhansiksi yksityisklu-

beiksi, joissa jokainen kylä tai kaupunki pitää huolta vain omistaan. Järjestelmää on sanottu 

yhdeksi ihmiskunnan nerokkaimmista keksinnöistä, kun tarkoituksena on pitää valtavat väki-

määrät aisoissa. Maan sisäistä muuttoliikettä on kuitenkin pidetty merkkinä siitä, että hukou-

järjestelmä saattaa olla murenemassa. (Mykkänen 2004, 164) 

 

6.3 Kasvot ja guanxi  

 

Kasvot ovat kiinalaisessa yhteiskunnassa ensiarvoisen tärkeät. Kungfutselaisuudessa kasvot 

kuvastavat suhdetta yleiseen hyväksyntään, ja niillä on kaksi arvoa: kunnioitus ja arvovalta. 

(Heikkilä 2006, 27—28) Guanxissa palveluksia vaihdetaan vastavuoroisesti. Jos yksilö poikkeaa 

etiketistä ja kieltäytyy vastapalveluksen suorittamisesta, hän menettää kasvonsa.  

 

Kasvojen menettämisellä tarkoitetaan hyvän maineen ja aseman menettämistä yhteisössä, ja 

se kuvastaa myös luottamuspulaa. Kiinan tiiviissä ihmissuhdeverkostossa tieto kasvojen me-

nettämisestä leviää nopeasti, ja saattaa johtaa jopa itsemurhaan. (Blackman 1997, 50) Kun 

länsimaissa kasvot koetaan yksilön henkilökohtaiseksi maineeksi, kiinalaisessa yhteiskunnassa 

kasvoilla on monia merkityksiä. Kiinassa kasvot voidaan omistaa ja menettää, niitä voidaan 

loukata tai suojata, niistä voidaan taistella ja niitä voidaan haluta toivomalla toisten kunnioi-
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tusta. Kiinalaiset vertaavat kasvojen menetystä jonkin kasvojen fyysisen osan menettämiseen. 

Vaikka kasvojen suojaaminen on tärkeää, ehkä vielä tärkeämpää on antaa kasvoja toiselle 

nostamalla tämän arvoa muiden ryhmän jäsenten keskuudessa. (Brunner & Wang, 1988) Kas-

vot ovat aineetonta sosiaalista valuuttaa ja osa henkilökohtaista statusta, ja ne voidaan jakaa 

kahteen luokkaan: lian ja mianzi. (Gold 2002, 140, 175).  

 

Lian liittyy moraalisesti korrekteihin käytöstapoihin ja yksilö saa sen muiden antamana – sen 

muodostumiseen ei voi itse vaikuttaa muulla tavoin kuin käyttäytymällä moraalisesti oikein. 

Lian siis tarkoittaa moraalisesti korrektien käytöstapojen sisäistämistä ja sosiaalista seurausta 

niiden toteuttamisesta. Lian on yhteisön luottamusta yksilön kykyyn käyttäytyä moraalisesti 

oikein. Lianin puute johtaa siihen, että yksilön on mahdotonta toimia enää yhteisössä. Lian on 

vaikeampi saavuttaa ja menettää kuin mianzi, mutta jos ihminen menettää sen, hän ei ole 

enää ihminen. Mianzilla tarkoitetaan yksilön mainetta ja yhteiskunnallista statusta. Mianzin 

muodostumiseen yksilö voi vaikuttaa omilla teoillaan. Mianzin väheneminen tai sen menettä-

minen on vähemmän kohtalokasta, kuin lianin. Yksilö saattaa jossain tilanteissa jopa riskeera-

ta oman mianzinsa tavoitteenaan ansaita sitä lisää. Kasvojen menettämisessä on siis aste-

eroja. Mitä parempi mianzi yksilöllä on, sitä paremmin hän menestyy guanxissa. Ilman liania 

yksilö ei ole edes mukana guanxissa. (Rankinen 2008) 

 

Aggressiivinen käytös liikeneuvotteluissa voi viedä kasvoja kummalta osapuolelta tahansa 

(Buttery, E. Alan & Leung, T.K.P. 1998, 384). Kasvojen säilyttäminen (liu mianzi) tarkoittaa 

kunnioituksen osoittamista henkilölle, joka esimerkiksi on tehnyt virheen. Kasvonsa säilyttä-

nyt henkilö tuntee suurta kiitollisuutta pelastajaansa kohtaan, ja tuntee samalla jäävänsä 

kiitollisuudenvelkaan. Henkilöt, jotka kunnioittavat muita, saavat kunnioitusta myös itselleen. 

Kiinalainen sananlasku sanoo, että jos kunnioitat minua yhden mitan verran, minä kunnioitan 

sinua kymmenkertaisesti saman verran (”If you honor me one foot, I will honor you ten feet in 

return.”). (Wang 2007, 129) 

 

Koska yksilöt pyrkivät välttämään kasvojen menettämistä ja lisäämään harmoniaa työyhtei-

sössä, kommunikointitapa on hyvin epäsuora. Kasvot voivat olla esimerkiksi kehityskeskustelu-

jen ja henkilökohtaisten arvioiden esteenä, koska esimiehen antama suora palaute alaiselle 

koetaan hankalaksi. Jos esimies moittii alaistaan toisten alaisten läsnä ollessa, tämä voi joh-

taa kasvojen menettämiseen ja hankaloittaa jatkossa yrityksen sisäistä johtamisprosessia. 

Länsimaiselle kollegalle sanattoman kommunikaation ymmärtäminen voi tuottaa hankaluuk-

sia, ja kiinalaiset saattavat olla hyvinkin närkästyneitä siitä, etteivät länsimaalaiset huomioi 

riittävästi kasvojen herkkyyttä. (Wang 2007, 76) 
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6.4 Guanxi ja lahjonta 

 

Länsimaalaiset saattavat pitää guanxin vastavuoroisuutta eli palvelusten vaihtoa ja lahjojen 

antamista viranomaisille tai liikekumppaneille korruptiona. Kyseessä on kuitenkin sijoitus 

suhteeseen, ei palkkio palveluksesta, eikä pelkällä rahalla saada toimivan guanxin tärkeintä 

osaa, sitoutumista. Korruption merkkejä ovat laittomuus ja poikkeaminen yleisistä normeista, 

kun taas guanxi on olennainen osa sosiaalista normistoa. Guanxissa yksilöt luottavat toisiinsa 

ja toimivat toisiaan kohtaan moraalisesti oikein, korruptiossa moraaliset dilemmat puuttuvat 

lahjojan ja lahjottavan välisestä suhteesta, eikä kukaan jää vastavuoroisesti velkaa kenelle-

kään. Yksilö, joka on menettänyt kasvonsa, joutuu usein turvautumaan korruptioon, koska 

hänellä ei ole enää toimivaa guanxi-verkostoa. Kun guanxi rakentuu pitkän aikavälin vuoro-

vaikutukselle ja on siirrettävissä, korruptio on kertaluontoista ja täysin kahdenvälistä kauppa-

tavaraa. (Heikkilä 2006, 36—37)  

 

Korruptio on Kiinassa yleistä, ja sen määrä saattaa yllättää avoimuuteen ja rehelliseen peliin 

tottuneen suomalaisen. Voitelurahat ovat julkinen salaisuus. Erikoista on se, että korruptio 

ulottuu myös mediaan, ja on tavallista, että jutun kohde maksaa jutun julkaisemisesta. Toi-

mittajille tarjotaan rahaa juttujen tekemisestä ja he saattavat myös itse antaa ymmärtää, 

että jutusta tulee parempi tai se menee varmemmin läpi, jos siitä maksetaan. Palkkio voidaan 

verhota esimerkiksi kulukorvaukseksi. (Saraste 2008, 114) Paikallishallintojen on arvioitu lait-

tavan jopa 70 prosenttia varoistaan rahastoihin, joita kukaan ei valvo. Myös kommunistisen 

puolueen sisällä esiintyy korruptiota, ja valvonta on heikkoa, koska puolueesta riippumatto-

mia valvontayksiköitä ei saa perustaa. Lisäksi valtionyrityksen toimitusjohtaja on aina puolu-

een jäsen. (Heikkilä 2006, 37—38, 51) Hongbao on punainen, rahalla täytetty ja kauniisti ko-

risteltu kirjekuori, jollaisia Kiinassa on perinteisesti annettu lahjoiksi hääpareille ja lapsille 

kevätjuhlan aikana. Nykyään hongbao voidaan antaa myös lahjuksena. (Mykkänen 2004, 298; 

Heikkilä 2008) 

 

Liike-elämässä kilpailevat osapuolet hankkivat tuekseen vaikutusvaltaisia henkilöitä ja yritys-

johtajat käyvät neuvotteluja paikallisten viranomaisten kanssa verojen keventämisestä. Pai-

kalliset viranomaiset käyvät edelleen neuvotteluja korkeampien viranomaisten kanssa edullis-

ten sopimusten aikaansaamiseksi. On kuitenkin syytä tiedostaa, että se, mikä länsimaissa 

koetaan lahjonnaksi, on Kiinassa osoitus ystävyydestä — ja kiinalainen ystävyys voi olla hyvin-

kin rasittavaa. Se voi edellyttää rahan lainaamista ilman takeita takaisinmaksusta, puheluihin 

vastaamista mihin vuorokauden aikaan tahansa tai työpaikan järjestämistä ystävän pojalle, 

vaikka tällä ei olisi minkäänlaisia taipumuksia selvitä kyseisestä työstä. Ystävyys tarkoittaa 

palveluksia ja vastapalveluksia, antamista ja ottamista. Kiinalaiset saattavatkin syyttää län-

simaalaisia inhimillisyyden (renqingwei) puutteesta, kun he eivät suostu venyttämään sääntö-

jä auttaakseen ystäväänsä. (Blackman 1997, 35—44) 
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6.5 Guanxin merkitys ja vaikutus Kiinan yhteiskunnassa 

 

Suhteet ovat tärkeitä kaikkialla maailmassa, Suomessakin. Asiat sujuvat paremmin, kun tun-

tee oikeita ihmisiä ja luottamus on molemminpuolista. Kiinassa hyvät henkilösuhteet ovat 

ratkaisevia niin kaupankäynnissä kuin organisaatioiden toiminnassakin, ja kiinalaiset suhde-

verkostot toimivat kaikilla aloilla, jopa maan rajojen yli. Yhteyksien solmimiseksi tarvitaan 

esittelijöitä, joilla on tarpeelliset kontaktit: jos sinua tai organisaatiotasi ei tunneta, teitä ei 

ole olemassakaan. Luotettavien yhteistyökumppaneiden valinta tarjokkaiden joukosta vaatii 

taitoa, ja asiantuntijan käyttäminen apuna on suositeltavaa. Mahdollisen yhteistyöyrityksen 

oikeus vientikauppaan, kokemus ja luotettavuus on selvitettävä. Jos kiinalaisella yrityksellä ei 

ole lupaa käydä itsenäisesti ulkomaankauppaa, asiat täytyy hoitaa virallisen ulkomaankaupan 

korporaation kautta. (Kauhanen 1999, 192, 231) 

 

Kiinaan menevän yrityksen tulee tuntea oma toimialansa tilanne Kiinassa. Koska kiinalaiset 

ovat siirtyneet parissa vuosikymmenessä polkupyöräkulttuurista high tech-kulttuuriin, johta-

jilla ja neuvottelijoilla ei ole välttämättä käsitystä ulkomaisen teollisuuden tilasta, joten 

tilannetta kannattaa tutkia paikan päällä Kiinassa. Yrityksen toimitusjohtajan tulee olla mu-

kana luotaessa suhteita, sillä se vahvistaa yrityksen uskottavuutta ja mainetta. Maan tilan-

teesta ei ole käytettävissä kuin satunnaisia tietokantoja, mutta ulkomaiset kilpailijat, oman 

maan edustustot ja yrityksen oman toimialan kiinalaiset ministeriöt voivat antaa arvokasta 

tietoa. Koska länsimaalaiset ovat uusia tulokkaita, heidän kannattaa verkostoitua sellaisten 

ihmisten kanssa joilla on vaikutusvaltaa. (Blackman 1997, 82—86.) 

 

Kiinassa liike-elämän luottamus ja turvallisuus eivät perustu lakiin, vaan suhteisiin, joita myös 

vaalitaan. Kiinalaiset käyttävät tietoisesti verkostoa, ja kaikilla alueilla toimii eräänlaisia 

välittäjiä, jotka pystyvät tasoittamaan tietä. Välittäjät ovat yleensä iäkkäitä ihmisiä, jotka 

ovat luoneet tarvittavat yhteydet elämänsä aikana. (Blackman 1997, 36—37) De Menten mu-

kaan kiinalaiset eivät halua pysyviä suhteita ulkomaalaisten liikemiesten kanssa. He ovat yh-

teistyössä ulkomaalaisten kanssa vain niin kauan, kuin he oppivat kaiken tarpeellisen ja osaa-

vat hyödyntää oppimaansa itsenäisesti. (Saraste 2008, 18–19.)  

 

Kiinalaiset pyrkivät minimoimaan virheen mahdollisuuden tekemällä yhteistyötä tunnetun, 

kansainvälisesti tunnustetun yrityksen tai sellaisen yrityksen kanssa, johon heillä on pitkä 

suhde. Kiinalaiset ovat myös tietoisia hyväksikäytön vaarasta: ulkomaalaiset liikemiehet voi-

vat käyttää hyväkseen heidän tietämättömyyttään ulkomaisista liiketoiminnoista ja teknologi-

asta, ja myydä heille vanhentuneita laitteita. Hinnoista neuvoteltaessa kiinalaiset paljastavat 

tutulle yhteistyökumppanille tämän pahimman kilpailijan tarjouksen ja antavat mahdollisuu-

den sen lyömiseen sen sijaan, että hyväksyisivät heti kilpailijan tarjouksen. Sanonta ”erittäin 
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vanha ystävä” voi kuulostaa lattealta, mutta Kiinan liike-elämässä se avaa ovia. (Blackman 

1997, 45, 66—68.) 

 

Länsimaalaisilla ja kiinalaisilla on erilaisia odotuksia ystävyyden suhteen. Länsimaissa ystävyys 

perustuu tunteisiin, Kiinassa ystävyys tarkoittaa suosionosoitusten jakamista ja aidon ystävyy-

den todistaminen edellyttää toimintaa. Kiinalaiset alkavat kutsua liikekumppania ”vanhaksi 

Kiinan ystäväksi” pian ensimmäisten tapaamisten jälkeen. Kyse on ensimmäisestä askeleesta 

suosionosoituspyyntöjen tiellä. Jos liikekumppani ei osaa vastata näihin oikein, kiinalaiset 

yrittävät saada tämän häpeämään, koska käytös ei vastaa ”vanhan ystävän” käytöstä eli se ei 

ilmaise ehdotonta uskollisuutta ja tukea. (Blackman 1997, 43—44.) 

 

Henkilökohtaisilla suhteilla (siren guanxi) on erittäin suuri merkitys tietyillä liike-elämän alu-

eilla, kuten myynnissä ja markkinoinnissa. Guanxin avulla ei voida kuitenkaan ratkaista kaik-

kia kaupankäynnin ongelmia, kuten monet länsimaalaiset kuvittelevat. Guanxi voi vain tasoit-

taa tietä. (Wang 2007, 105) 

 

Mikäli yrityksellä ei ole toimivaa guanxi-verkostoa, sillä voi olla vaikeuksia sopimusten teossa, 

laskujen perinnässä, resurssien hankinnassa ja toiminnan aloittamisessa. Suurin osa markki-

noille tulleista yrityksistä on toiminut yhteistyöyrityksinä kiinalaisten yritysten kanssa, joiden 

guanxi on suojannut niitä ja auttanut kehittämään niiden liiketoimintaa. Yritykset voivat pyr-

kiä luomaan vankat suhteet viranomaisiin esimerkiksi valitsemalla jonkun paikallisviranomai-

sen yrityksen hallitukseen, jolloin yritys saa käyttöönsä kyseisen viranomaisen guanxi-

verkoston. Toimivan guanxi-verkostonsa avulla yritykset pystyvät ratkaisemaan ongelmia niitä 

kohdatessaan. Guanxi voidaan saada perhesuhteiden mukana automaattisesti, mutta guanxia 

voidaan myös luoda etsimällä sitä määrätietoisesti, manipuloimalla ja luomalla suhteita. 

(Heikkilä 2006, 18, 31) 

 

Sitoutuminen eli ganqing kuvaa verkoston jäsenten kiintymyksen syvyyttä. Suhteeseen sitou-

tuminen on perusedellytys toimivalle guanxi-suhteelle. (Gold ym. 2002, 8) Guanxi pitää huo-

len siitä, ettei kukaan siihen kuuluva joudu konkurssiin (Saraste 2008, 58). Mikäli suhteen 

jäsenillä on keskenään erimielisyyksiä, heidän sitoutumisensa on negatiivista ja heidän välil-

lään oleva guanxi on näin ollen myös negatiivista. Guanxi voi siis olla sekä negatiivista että 

positiivista. (Heikkilä 2006, 34) 

 

Informaatio, joka on saatu oman guanxi-verkoston kautta, on luotettavampaa ja helpommin 

hankittavissa kuin virallisista lähteistä saatu tieto. Guanxi voi auttaa saamaan parempia toi-

mitusehtoja raaka-aineita ostettaessa. Suhteiden luonnin ja niiden ylläpitämisen tulisi olla osa 

yrityksen johdon strategiaa. Alon näkee guanxin tulevaisuudelle kaksi eri suuntaa. Ensimmäi-

sen vaihtoehdon mukaan guanxi olisi tulevaisuudessa yhä keskeinen osa kiinalaista kulttuuria. 
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Kiinan talous kehittyisi uudeksi ekonomiseksi talousmalliksi guanxin ympärille, verkostoitu-

neeksi kapitalismiksi. Toisen suuntauksen mukaan guanxin merkitys riippuisi yhteiskunnan 

instituutioista ja niiden kehityksestä. Tällä hetkellä guanxia tarvitaan järjestelmien kehitty-

mättömyyden vuoksi, mutta kun markkinatalous valtaa jalansijaa, kilpailu kasvaa ja lainsää-

däntö kehittyy, guanxia ei ehkä enää tarvita. (Heikkilä 2006, 38, 59)  
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Kuvio 5: Guanxi pähkinänkuoressa 

 

7 Tärkeät kontaktit ja mistä hakea tietoja 

 

Seuraavassa luvussa esitellään erilaisia tahoja, joilta Kiinan markkinoille pyrkivän suomalais-

yrityksen kannattaa hakea tietoa ja tukea. Tutkimuksessa haastateltujen asiantuntijoiden 

tarkempi esittely löytyy luvusta 9.2. 

 

7.1 Finpro 

 

Vuonna 1919 Turussa perustetusta Suomen Vientiyhdistyksestä kehittyi Suomen Ulkomaan-

kauppaliitto ja sittemmin Finpro (Kaislaniemi 2008). Finpro on suomalaisten yritysten perus-

tama rekisteröity yhdistys, jonka jäseninä on noin 560 suomalaista yritystä, Elinkeinoelämän 

Keskusliitto sekä Suomen Yrittäjät. Finpron tavoitteena on nopeuttaa suomalaisten yritysten 

kansainvälistymistä ja siirtää vuosien varrella kertynyt kokemus yritysten eduksi. (Finpro. 

Tämä on Finpro.) 
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Finpron Call Center vastaa noin 4000 puheluun vuosittain, ja yhdistys on ollut auttamassa 

satoja suomalaisfirmoja sekä Suomessa että Kiinassa niiden pyrkiessä Kiinan markkinoille. 

Toisinaan on ollut tarvetta myös antaa yrityksille neuvoksi olla lähtemättä Kiinaan. Finpro 

julkaisi vuonna 2003 julkaisun nimeltä Suomalainen silkkitie: suomalaisyritysten kokemuksia 

selviytymisestä Kiinassa. Lisäksi Finpro on jo seitsemänkymmenen vuoden ajan julkaissut lai-

vauskäsikirjaa, joka sisältää yli kahdensadan maan tulli- ja pakkausmääräykset. Kaikki edellä 

mainitut palvelut ovat osa Finpron tietopalvelua. (Kaislaniemi 2008) 

 

Finprolla on Kiinassa neljä toimistoa, jotka sijaitsevat siellä missä bisneskin eli merkittävissä 

kasvukeskuksissa: Peking − Tianjin, Yangzhe-joen suisto (Suur-Shanghain alue) ja Helmi-joen 

suisto (Hong Kong ja Guangzhoun alue). Finprolla on Kiinassa 22 toimialatiimeihin organisoitu-

nutta Kiinan markkinoiden ja suomalaisen teollisuuden asiantuntijaa, jotka ymmärtävät alan 

liiketoimintamallit ja pystyvät siksi tehokkaasti avustamaan ja tukemaan asiakasyrityksiensä 

toimintaa ja toimenpiteitä Kiinassa. (Finpro. Finpro Kiinassa.)  

 

Finpro vetää yhteistyössä suomalaisyritysten ja Tekesin kanssa yritysvetoista Asia Digital Ho-

me –ohjelmaa, jonka tarkoituksena on kartoittaa Aasian liiketoimintamahdollisuuksia ja etsiä 

sopivia yhteistyökumppaneita. Yksi ohjelman kohdemaista on Manner-Kiina. Ohjelma käynnis-

tyi toukokuussa 2007, jolloin yritykset pääsivät ilmoittautumaan mukaan, ja käynnistyssemi-

naari pidettiin 7.6.2007 Helsingissä. Puolentoista vuoden oppimis- ja verkottumisohjelman 

sisältönä on markkina-alueselvityksiä, workshopeja ja verkottumista niin muiden suomalaisyri-

tysten kuin Aasian digitaalitekniikan asiantuntijoidenkin kanssa. Ohjelman tavoitteena on, 

että suomalaisyritykset pystyvät luomaan ratkaisuja, jotka vastaavat aidosti Aasian maiden 

tarpeisiin sekä markkinoiden kysyntään. Finpro pyrkii auttamaan suomalaisyritysten liiketoi-

mintaa kotitalouksille suunnatun digitaalitekniikan toimintakentässä, etenkin Aasian digitaali-

tekniikan markkinoilla. (Finpro. Asia Digital Home -ohjelma.) 

 

Vuonna 2006 Finpro toteutti yhdessä Varsinais-Suomen TE-keskuksen kanssa ESR-rahoituksella 

pk-yritysten kansainvälistymisprojektin. Projekti antaa perustiedot yritysten oman toimialan 

ja bisneksen mahdollisuuksista Kiinassa, Koreassa, Malesiassa, Taiwanissa, Thaimaassa tai 

Vietnamissa, sekä kanavat toiminnan käynnistämiseen näissä maissa. (Finpro. Kasva Suomessa 

− laajenna Aasiassa -kansainvälistymisprojekti pk-yrityksille.) 

 

Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) on osa EU-rakennerahastojen Alueellinen kilpailukyky ja työlli-

syys -tavoitteen ohjelmaa. Rahoitusta hakevien hankkeiden tulee olla EY-säädösten mukaisia 

ja niiden on täytettävä tiettyjä ehtoja ennen kuin hankkeille voidaan myöntää rahoitusta. 

Ohjelmakaudella 2007−2013 projektien suunnitelmavaiheesta vaadittuja tietoja on tarkennet-

tu mm. kustannusten erittelyn ja projektissa työskentelevien henkilöiden osalta, joten hake-

muksen täyttöohjeeseen kannattaa tutustua huolellisesti. Hakemus täytetään sähköisesti  
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EURA -järjestelmässä osoitteessa http://www.eura2007.fi. Kun hakemus on jätetty viran-

omaiskäsittelyyn EURA:ssa, se pitää vielä tulostaa ja lähettää allekirjoitettuna viranomaiselle. 

Hakemus katsotaan saapuneeksi, kun allekirjoitettu hakemus on saapunut viranomaiselle. 

(Itä-Suomen lääninhallitus. Euroopan Unionin rakennerahastot & Rahoituksen hakeminen.) 

 

7.2 FinChi-keskus 

 

FinChi-keskus (Finland−China Innovation Center) on julkisin varoin vuonna 2005 perustettu 

innovaatiokeskus, jonka taustavoimina ovat Finpro, kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) ja 

Tekes. FinChin toimipaikat sijaitsevat Zhangjiangin teknologiapuistossa Shanghaissa sekä 

Zhenghenissä. Idea FinChi-keskuksen syntyyn lähti Suomen hallituksen teettämästä globalisaa-

tiotyöryhmän raportista, ja toiminnan tavoitteina on tunnistaa piileviä markkinatarpeita ja 

pyrkiä kehittämään uusia toimintatapoja ja teknologiasovelluksia niiden täyttämiseksi. Fin-

Chin toimitilat tarjoavat suomalaisille kasvuyrityksille helpon ja kustannustehokkaan väylän 

Kiinan markkinoille, ja keskuksesta saa myös tulkkipalvelua. FinChin tiloihin ovat sijoittuneet 

myös Finpro, Tekes ja joukko alueellisia kehitysorganisaatioita, joiden asiantuntijapalvelut 

auttavat yrityksiä liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa, nopeuttavat toiminnan 

aloittamista ja madaltavat uuden markkinaympäristön liiketoimintariskejä. FinChi tarjoaa 

myös kansainvälistyville kiinalaisille sijoittajille, yrityksille ja tutkijoille väylän Suomen ja 

Euroopan markkinoille, joten järjestöstä on molemminpuolista hyötyä. ”Kiina on kuuma ja 

polttava aihe. Kaikki siitä puhuvat ja kaikki siellä haluavat olla”, sanoo Martti Soininen, Fin-

Chin projektikoordinaattori. (Finpro. FinChi-innovaatiokeskus luo yhteyksiä Kiinassa; Soininen 

2008) 

 

7.3 Suomi−Kiina -seura ry. 

 

Suomi−Kiina -seura perustettiin edistämään suhteita Kiinan kansantasavaltaan jo alkukesällä 

1951, siis vain vajaat kaksi vuotta kansantasavallan perustamisesta ja noin vuosi sen jälkeen, 

kun Suomi oli tunnustanut uuden Kiinan. 1950-luvulla seuran toiminta oli varsin vilkasta ja 

monipuolista: jäseniä oli melko paljon ja seuraan kuului väkeä eri yhteiskuntakerroksista ja 

ideologisista suunnista. 1960-luvulla Kiinan poliittinen ja kulttuurinen eristyminen vähensi 

suomalaisten kiinnostusta, ja myös kiinalaisten halu jatkaa 1950-luvun vireää kulttuurivaihtoa 

väheni. 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa Kiina alkoi jälleen kiinnostaa etenkin nuorta 

polvea. Alkoi uusi toiminnan voimistuminen ja jäsenmäärän huomattava nousu. Jäsenten kiin-

nostus kohdistui tuolloin ajankohtaiseen yhteiskuntakehitykseen ja Kiinan kansainvälis-

poliittiseen linjaan. 

 

1980-luvulla kiinnostus Kiinaan jälleen kasvoi, ja myös matkailu Suomen ja Kiinan välillä vil-

kastui Finnairin avattua suoran lentoyhteyden Helsingin ja Pekingin välille kesäkuussa 1988. 
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Kiinnostavana nähtiin etenkin Kiinan yhteiskunnallinen kehitys, maan mutkitteleva uudistus-

prosessi ja nopea talouskasvu. Toisaalta kiinnostus kohdistui myös Kiinan kulttuuriin ja sivili-

saation jatkuvasti eläviin peruspiirteisiin. Niin virallisen kuin epävirallisenkin kulttuurivaihdon 

voimakas lisääntyminen ja erityisesti matkailun räjähdysmäinen kasvu 1990-luvulla lisäsivät 

Suomi−Kiina -seuran tehtäviä. Seuralla on hyvät yhteydet Kiinan kansan ulkomaisia ystävyys-

suhteita hoitavaan seuraan sekä Kiinan kansainväliseen kulttuuriseuraan. (Suomi−Kiina -seura 

ry. Seuran vaiheita.) 

 

7.4 Helsingin yliopiston Konfutse-instituutti 

 

Yhteistyössä Kiinan ja Suomen opetusviranomaisten kanssa perustetun Helsingin yliopiston 

Konfutse-instituutin tehtävänä on edistää Kiinan kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemus-

ta Suomessa. Konfutse-instituutin johtaja on professori Kauko Laitinen.  

 

Konfutse-instituutin toimintamuotoja ovat 

 

• Kiinan yhteiskuntaa, kulttuuria ja kieltä koskeva yliopistollinen opetustoiminta  

• Kiinaa koskevien tutkimushankkeiden ideointi ja edistäminen, mukaan lukien yhteiset 

projektit Suomen, Kiinan ja myös kolmansien maiden välillä. Instituutti pyrkii teke-

mään yhteistyötä eri alojen tutkimusyksiköiden ja sidosryhmien kanssa ja myös toi-

mimaan asiantuntijoiden kohtaamispaikkana Kiinaa koskevissa kysymyksissä. 

• Kiinan ja Suomen välisenä yhteistyöfoorumina toimiminen vaihdon edistämiseksi mo-

lempia maita kiinnostavilla aloilla, esimerkkeinä koulutus, kulttuuri ja yhteiskunnan 

tutkimus 

• Kiinaa koskevan yleisen tietoisuuden vahvistaminen kurssien, julkisten luentotilai-

suuksien ja seminaarien avulla 

 

Instituutti ylläpitää omaa kirjastoa ja toimii mahdollisuuksien mukaan myös Kiinaa koskevana 

neuvontapalveluna. Instituutin perustamisesta sovittiin Suomen ja Kiinan viranomaisten välillä 

Kiinan pääministerin Wen Jiabaon Suomen vierailun yhteydessä syyskuussa 2006. (Konfutse-

instituutti. Instituutin esittely.) 

 

7.5 Tekes 

 

Tekes rahoittaa ja käynnistää yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten 

haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja. Tarkoituksena on auttaa yrityksiä muuttamaan ke-

hittämiskelpoiset ideat liiketoiminnaksi tarjoamalla niille rahoitusta ja asiantuntijapalveluja. 

Toiminnallaan Tekes pyrkii edistämään yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, kasvattamaan 

tuotantoa ja vientiä sekä luomaan perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. 
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Toimipisteitä on Helsingin lisäksi kuudessa kaupungissa ulkomailla, ja Tekesin palveluja tar-

joavat myös eri puolilla Suomea sijaitsevat TE-keskusten teknologian kehittämisosastot. (TE-

KES. Tämä on Tekes.) 

 

7.6 Messut 

 

Suomi on mukana Shanghain World EXPOssa 1.5.−31.10. 2010. Kaikkiaan 184 päivää kestävät 

messut tarjoavat miljoonia potentiaalisia kontakteja ja ovat erinomainen keino hankkia näky-

vyyttä. Shanghain EXPO 2010 -maailmannäyttelyn valmistelutiimiin kuuluvat Finprolta pääko-

missaari Pertti Huitu, markkinointivastaava Ilpo Kaislaniemi, viestintäpäällikkö Mikko Puusti-

nen, rakennuspäällikkö Jouni Lehtonen, näyttelypäällikkö Petri Ryöppy, projektipäällikkö Mira 

Virkkunen, projektikoordinaattori Wei Zhou sekä liaison-manageri Chun Yu (Elisa). (Finland at 

World Expo 2010. Esite; Finland at EXPO 2010 Shanghai.) 

 

Kantonin messut ovat Kiinassa merkittävä messutapahtuma, jossa näkyvyys ja esilläolo ovat 

tärkeitä. Kantonin messut on järjestetty vuodesta 1957 lähtien säännöllisesti kaksi kertaa 

vuodessa, huhtikuun ja lokakuun toisella puoliskolla. Alkuaan kuukauden kestäneet messut 

ovat nykyisin enää 12 päivän mittaiset. Perinteisesti Kantonin messut ovat keskittyneet Kiinan 

vientiin, mutta keväästä 2007 lähtien on myös ulkomaalaisille annettu mahdollisuus esitellä 

tuontitavaroita. Tuontiosasto on vielä kovin vaatimaton: kun Kiinan vientituotteille on varattu 

näyttelytilaa 620 000 m2, ulkomaisille tuontiyrityksille tilaa on annettu 15 000 m2. Liikepaik-

koja on kaikkiaan 31 000. Keväällä 2007 messuilla kävi runsaat 200 000 vierasta, joista monet 

olivat ulkomaalaisia. Messujen aikana solmittiin ennätysmäisen paljon kauppoja, noin 36,4 

mrd. dollarin arvosta. Tehdäkseen messuista kiinnostavan yrityksille, jotka haluavat viedä 

tuotteitaan Kiinaan, messujen järjestäjät kutsuivat 6000 kiinalaista eri alojen ostajaa mes-

suille. (Kauppapolitiikka. Kantonin messujen merkitys kasvaa Kiinassa.)   

 

 

7.7 Ulkomailla asuvat kiinalaiset 

 

Ulkomailla asuvat kiinalaiset voivat rakentaa sillan länsimaisen ja kiinalaisen liiketoimintaym-

päristön välille ja antaa tärkeitä neuvoja liikeneuvotteluja varten. Länsimaissa asuvat kiina-

laiset pyrkivät häivyttämään jaon sisä- ja ulkopiiriin, eivätkä he tarvitse tulkkeja vaan osaavat 

englantia. He asuvat länsimaisessa ympäristössä ja tuntevat kapitalistisen järjestelmän, ja 

länsimaisten yritysten kannattavuus, laatu ja määräaikojen noudattaminen ovat heille tuttu-

ja. Heillä saattaa olla edelleenkin perhesiteitä Kiinaan ja oma guanxinsa siellä ja kasvojen 

säilyttäminen on heille aivan yhtä tärkeää kuin Kiinassa asuville, joten he tietävät vaistomai-

sesti kuinka toimia eri tilanteissa. (Blackman 1997, 148) 
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Yhdysvalloissa asui vuonna 2001 virallisten tietojen mukaan 950 000 Manner-Kiinasta muutta-

nutta ihmistä. Euroopassa ja Japanissa heitä laskettiin olevan noin puoli miljoonaa. Vaikka 

luvut eivät paljasta koko totuutta, kiinalainen diaspora kaikissa maailman maissa käsittää 

YK:n arvion mukaan 34 miljoonaa ihmistä. Kiinalaisten muuttamista on toki rajoittanut Pekin-

gin pitkään säilyttämä tiukka passipolitiikka, potentiaalisten lähtijöiden rahapula, ihmisten 

lujat siteet kotimaahansa ja perheisiinsä sekä ulkomaailman harjoittama maahanmuuttopoli-

tiikka. Laitonta maahanmuuttoa ilmenee jonkin verran, mutta melko vähän. Jos ulkokiinalai-

siin laskettaisiin myös Hong Kongin ja Taiwanin asukkaat, lukumäärä kasvaisi noin 60 miljoo-

naan. Vuonna 1999 diasporan yhteenlaskettu bruttokansantuote oli arviolta noin biljoona eli 

tuhat miljardia Yhdysvaltain dollaria.  

 

Ulkokiinalaisten verkostot ovat kuin hämähäkinverkko maapallon ympärillä. Seittiä on erityi-

sen tiheästi Itä- ja Kaakkois-Aasiassa. Kiinalaiset liikemiehet hallitsevat noin puolta Filippiini-

en, Malesian ja Thaimaan talouksista, ja Indonesiassa kiinalaisten käsissä lasketaan olevan 70 

prosenttia sirpaleisen saarivaltion taloudesta. Kiinalaisilla on tärkeä rooli Singaporen, Taiwa-

nin, Hong Kongin, Vietnamin, Etelä-Korean ja monien muidenkin maiden kehityksessä. Osto-

voimapariteetilla mitattuna Kiinan ja ulkokiinalaisten bambuverkoston yhteenlaskettu BKT on 

jopa 80 prosenttia Yhdysvaltojen taloudesta. Kiinasta eri aikoina lähteneiden joukko on myös 

pärjännyt maailmalla mukavasti: kiinalaislapset menestyvät länsimaiden kouluissa erinomai-

sesti ja kiinalaisperheet tienaavat esimerkiksi Yhdysvalloissa enemmän kuin perheet keski-

määrin. He ovat ahkeria, ja he perustavat oman yrityksen, jos töitä ei muuten löydy, tai jos 

he saavat työnteolla tarpeeksi rahaa säästöön.  

 

Deng Xiaopingin uudistusten jälkeen ulkomailla kasvanut kiinalaisraha on aloittanut paluu-

matkan kohti kotia. Kiinankielisiin sanakirjoihin on ilmestynyt uudissana haiguipai, merten 

takaa palanneiden sukupolvi, kun Kiinaan on alkanut palata kotimaastaan lähteneitä kansalai-

sia. Pekingin tiedostusvälineissä etenkin maahan palaavista opiskelijoista on tehty suuria pat-

riootteja. (Mykkänen 2004, 51, 56−58) 

 

Siitä lähtien kun ulkomaalaiset alkoivat harjoittaa liiketoimintaa Kiinassa, he ovat käyttäneet 

välittäjinä paikallisia kiinalaisia. Vuodesta 1972 lähtien on ollut yleisempää käyttää ulkomailla 

asuvia tai hiljattain länteen muuttaneita kiinalaisia, jotka ovat tärkeä resurssi länsimaalaisil-

le. Heidän palkkaamisessaan on kuitenkin käytettävä varovaisuutta. Kiina koostuu useista eri 

alueista ja esimerkiksi Hong Kongin kiinalainen ei välttämättä ole tervetullut maan pohjois- ja 

keskiosiin tai hän ei osaa murretta riittävästi pystyäkseen kommunikoimaan paikallisten ih-

misten kanssa yhtään länsimaalaisia paremmin. Paikalliset voivat myös epäillä länteen muut-

taneiden kiinalaisten uskollisuutta ja he voivat pohtia, ovatko nämä palanneet Kiinaan epäon-

nistuttuaan lännessä. On myös mahdollista, että välittäjä toimii epärehellisesti molempia 

osapuolia kohtaan. Monet ulkomailla asuvat kiinalaiset sanovat, että Kiinan liiketoiminnassa 
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on oltava vain kärsivällinen ja rakennettava verkosto alusta lähtien. (Blackman 1997, 

156−157, 178) 

 

7.8 Internet 

 

Kiinassa oli vuoden 2004 lopussa 94 miljoonaa internetin käyttäjää. Matkapuhelinliittymiä oli 

335 miljoonaa ja kiinteiden puhelinlinjojen tilaajia 312 miljoonaa. (Jakobson 2005, 72) Deng 

Xiaopingin valtaannousun jälkeen telekommunikaation kehitys Kiinassa lähti nousuun. Kiinan 

vuosikymmeniä kestänyt takapajuisuus voidaan nähdä myös siunauksena, sillä puhelinverkko 

ja muu telekommunikaatio piti rakentaa miltei tyhjän päälle, ja kaikki laitteet olivat uusinta 

uutta. Kiina sai jättää väliin monta länsimaissa kaatopaikalle päätynyttä teknologista laitetta. 

Vuonna 1997 Kiinan puhelinverkko oli 99-prosenttisesti digitaalinen. Vuosien 1985−1997 aikana 

Kiina kasvoi maailman toiseksi suurimmaksi telealan markkina-alueeksi. Internetiin on muu-

taman vuoden aikana kasvanut oma kiinalainen kulttuurinsa.  

 

Internet-liikennettä mittaavan Alexa.comin sivuilla kerrottiin toukokuussa 2004, että yhdek-

sän maailman 25 suosituimmasta internet-sivustosta on mannerkiinalaisia. Vangitsemisten 

lisäksi Kiina on säätänyt kymmeniä lakeja internet-sivujen pitäjien ja käyttäjien pelottelemi-

seksi. Vuoden 2002 aikana hallitus määräsi internet-yrittäjät allekirjoittamaan paperin, jossa 

he lupautuivat sensuroimaan tietoja, jotka saattavat vaarantaa valtion turvallisuuden ja häiri-

tä yhteiskunnallista vakautta. Sadat firmat, yliopistot, virastot ja muut laitokset allekirjoitti-

vat paperin rangaistusten pelossa. Ulkomailla kohua aiheutti etenkin se, että amerikkalaisen 

Yahoo!– sivuston kiinalaisversion johtajat panivat myös nimensä paperiin.  

 

Kiina alkoi tuskastella internetin vaikutuksia jo vuonna 1996, kun käyttäjiä oli vasta 20 000. 

Silloin laadittiin ohjeet, jotka sisälsivät toiveen netin käytön teknisestä rajoittamisesta. Tie-

totulvaa yritettiin pysäyttää seuraavalla tavalla: kun tietokoneen käyttäjä naputteli verkkosi-

vun osoitteen ja painoi enteriä, koneelta lähti viesti China Telecomin operoimaan Interna-

tional Connection Bureau -laitokseen. Siellä ohjelmisto tunnisti sivun ja kieltäytyi päästämäs-

tä käyttäjää vaarallisiksi tai haitallisiksi luokitelluille sivuille. Ongelmana oli se, että valvot-

tavia sivuja oli liikaa, ja niiden käyttäjät kehittivät uusia sivuja sitä mukaa, kun internet-

poliisi löysi niitä. Kiina yritti vuonna 1997 muuttaa internetin maan sisäiseksi intranetiksi, 

mutta epäonnistui. Tarkoituksena oli saada internet toimimaan kuten muukin media − halli-

tuksen alaisena työkaluna. Kiinassa on arvion mukaan 40 000 internet-poliisia. Joissakin pe-

kingiläisissä internet-kahviloissa on poliisiasemille yhdistettyjä kameroita tarkkailemassa 

käyttäjien näyttöpäätteitä. Shanghaissa kehitetty 700 000 euron hintainen ohjelmisto pitää 

kirjaa kunkin käyttäjän liikkeistä internetissä. Vuosien ”käyttäjäkoulutus” ja sensuuritoimet 

ovat johtaneet siihen, että Kiinan internet on vahvasti kotimaistunut. (Mykkänen 2004, 271—

280) 
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Internet ja demokratisoituminen riistävät väkisinkin vallan keskushallinnolta, koska se menet-

tää yksipuoluejärjestelmään olennaisesti kuuluneen kyvyn valehdella demokraattisia järjes-

telmiä tehokkaammin. Yritykset rajoittaa internetiä ovat arvioiden mukaan kuolemaantuomit-

tuja. Kansalle ei voi enää syöttää pajunköyttä, koska se voi tarkistaa asiat toisaalta. (Mykkä-

nen 2004, 283) 

 

8 Suomen ja Kiinan väliset suhteet ja kauppa 

 

Suomalaisten ja kiinalaisten yhteydenpito alkoi tiettävästi 1730-luvulla. Vuonna 1921 vas-

taikään itsenäistynyt Suomi perusti konsulaatin Shanghaihin. Suhteita Kiinaan hoidettiin kui-

tenkin yhä sivutoimena tärkeämpänä pidetystä Japanista käsin. (Mykkänen 2004, 404—407) 

 

Suomi oli Norjan, Tanskan ja Ruotsin rinnalla ensimmäisiä Kiinan kansantasavallan tunnusta-

neita ja sen kanssa diplomaattiset suhteet solmineita länsimaita. Suomi tunnusti Kiinan kan-

santasavallan 13.1.1950 ja diplomaattiset suhteet valtioiden välillä solmittiin 28.10.1950. 

Pekingin lähetystön toiminta käynnistyi helmikuussa vuonna 1952. Pekingin lähetystön yhtey-

teen avattiin kaupallisen neuvoksen Olavi J. Mattilan johdolla toiminut kaupallinen osasto 

samana vuonna käynnistämään kauppaa maiden välillä. Kauppasuhteet Suomen ja Kiinan välil-

lä alkoivat kehittyä nopeasti suurlähettiläs Carl-Johan Sundströmin johdolla ja vuonna 1953 

Suomi solmi ensimmäisenä kapitalistisena maana kahdenvälisen kauppasopimuksen Kiinan 

kanssa. 1960-luku ja 1970-luvun alku olivat hiljaiseloa Suomen ja Kiinan suhteissa johtuen 

Kiinan ja Venäjän välien viilentymisestä 1950-luvun jälkipuolelta alkaen ja kulttuurivallanku-

mouksen puhkeamisesta Kiinassa vuonna 1966. Suomi kuului kuitenkin niihin harvalukuisiin 

Länsi-Euroopan maihin, jotka eivät missään vaiheessa jäädyttäneet tai katkaisseet suhteitaan 

Kiinaan. 

 

Suhteiden uusi kehittämisvaihe alkoi 1970-luvun lopulla Kiinan alkaessa harjoittaa uudistus- ja 

avautumispolitiikkaa. Suhteiden nopeaa kehitystä on siivittänyt suomalaisten yritysten etab-

loituminen Kiinaan, joka alkoi 1980-luvun alussa ja on kiihtynyt 1990-luvun alusta aina näihin 

päiviin asti. Suomen ja Kiinan diplomaattisten suhteiden 50-vuotisjuhlaa vietettiin lokakuussa 

2000. Suomen Pekingin suurlähettiläänä toimii Antti Kuosmanen. Suomen ja Kiinan suhteet 

ovat kehittyneet nopeasti erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Suhteiden kehitys ja 

varsinkin kaupallis-taloudellinen yhteistyö on vuosien mittaan tuonut Kiinaan suuren joukon 

suomalaisia yrityksiä ja niiden työntekijöitä perheineen, tiedotusvälineiden edustajia, opiske-

lijoita ja matkailijoita sekä pienen mutta kasvavan määrän Suomen valtion palveluksessa ole-

via. (Suomen suurlähetystö. Historia.) 

 



 56 

Suomi käy kaikista EU-maista suhteellisesti eniten kauppaa Kiinan kanssa. Etulyöntiaseman 

antaa Suomea ja Kiinaa yhdistävä rautatie, sillä välissä on vain Venäjä. (Sutela & Vartia 2005, 

2−3) Kiinassa oivallettiin kauan sitten, ettei EU:ta pidä käsitellä yhtenä yhtenäisenä kansain-

välisenä toimijana. Kauppaa käydään tavaroiden ja palvelujen lisäksi arvoista ja periaatteista. 

Syntyi uusi mielistelemisen koutou-kulttuuri. Suomalaisilla saattaa olla käyttäytymismallin 

omaksumisessa muihin länsimaihin verrattuna etulyöntiasema, sillä hankala rinnakkaiselo 

Neuvostoliiton kanssa on vielä tuoreessa muistissa. (Mykkänen 2004, 415–416) 

 

Suurin suomalaisten yritysten keskittymä Kiinassa sijaitsee Suzhoun kaupungin alueella. Niitä 

on kaupungissa jo yli 15. (Ulkoasiainministeriö. Ajankohtaista. Uutiset.) Suomalaisia sijoituk-

sia Kiinaan dominoi sähkötekninen teollisuus Nokian johdolla. Useilla muillakin toimialoilla, 

kuten paperiteollisuudessa, hissien valmistuksessa ja paperikoneiden tuotannossa, on tehty 

merkittäviä investointeja Kiinaan. (Sutela & Vartia 2005, 28) Suomi kansantaloutena hyötyy 

investoinneista, sillä yritysten kannattavuus paranee ja tuontikustannukset alenevat. Tuotan-

non siirtämisestä ns. halpatuotantomaihin, kuten Kiinaan, on seurannut myös haittatekijöitä. 

Kotimaisen tuotannon supistaminen tapahtuu yleensä Suomessa alueilla, jossa juuri kyseisellä 

tuotannolla on suuri merkitys ja uusien työpaikkojen kehittyminen on syystä tai toisesta han-

kalaa. (Sutela & Vartia 2005, 30) 

 

Kiinan ja Suomen välinen tarina on selkeästi taloudellinen. Vaikka puhumme Kiina-ilmiöstä, 

voisimme yhtä hyvin puhua Suomi-ilmiöstä. Yritämme muiden korkeasti hinnoiteltujen ja elä-

kepommeja odottelevien länsimaiden tavoin keksiä selviytymiskeinoja globalisaation uusim-

massa aallossa, jossa Kiinan ja Intian kaltaiset halvan työvoiman maat näyttelevät pääroolia. 

Miltei jokainen suomalainen on tietoinen Nokian lujasta kiinnittymisestä Kiinan markkinoille. 

Vuonna 2003 kemijärveläinen Salcomp siirsi kaiken tuotantonsa Kiinaan. Kiinassa komponent-

tien toimittajat ovat lähellä, Kemijärvelle osat piti toimittaa maailman ääristä. Salcompin ei 

tarvitse maksaa Kiinassa tulleja eikä veroja vientiin menevistä tuotteista tai niiden kom-

ponenteista. Suomessa käynnistyi pelonsekainen keskustelu ns. Kiina-ilmiön aiheuttamasta 

uhasta suomalaisille työpaikoille. Helsingin Sanomien artikkelisarjan nimessä kysyttiin ”Millä 

Suomi elää?” Salcompin tapaus oli dramaattinen siksi, että se sulki ensimmäisenä yrityksenä 

kokonaan tuotantonsa Suomessa ja siirtyi Kiinaan.  

 

Suomen Pankin tilastojen mukaan suomalaisten yritysten liikevaihto Kiinassa oli 4,7 miljardia 

euroa vuonna 2002. Tilastoista ei näkynyt, kuinka hyvin suomalaiset ovat Kiinassa menesty-

neet. Yleisesti ottaen länsimaisilla yrityksillä on ollut Kiinassa vaikeampaa kuin samasta kult-

tuuripiiristä tulevilla taiwanilaisilla tai hongkongilaisilla.  ”Kiina on useimmille länsimaisille 

yritysjohtajille tuntematon, vaikeasti ymmärrettävä ja vieras maa. Kiina-ilmiö muodostuu 

Suomelle todelliseksi uhaksi, jos yritykset kasvavista panostuksistaan huolimatta eivät pärjää 

Kiinan vieraissa ja vaikeissa olosuhteissa”, varoittavat Helsingin kauppakorkeakoulun tutkijat 
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Matti Nojonen ja Risto Tainio. Suomessa ihmetystä on aiheuttanut se, miksi maailman kilpai-

lukykyisimmäksi taloudeksi väitetystä Suomesta pitää lähteä muualle marjaan. (Mykkänen 

2004, 98, 100) 

 

”Onnistuneet operaatiot Aasiassa voivat olla jopa suomalaisten yritysten menestyksen ja ole-

massaolon ehto. Tämän johdosta tulisi ryhtyä voimakkaasti vahvistamaan suomalaisten yritys-

ten edellytyksiä toimia Kiinassa sen sijaan, että kehitystä jarrutettaisiin tai paheksuttaisiin. 

Voimakasta globaalia valtavirtaa on turhaa ja hyödytöntä vastustaa”, sanoo Technopolisin 

toimitusjohtaja Pertti Huuskonen. Keskeinen lääke Suomen kaltaiselle pienelle maalle tuntuu 

siis olevan oppimiseen ja erityisosaamiseen panostaminen. Suomen ja Kiinan suhteet ovat 

erinomaiset, niin politiikassa kuin taloudessakin.  

 

Edellisvuosikymmenellä suomalaisten tuotteiden vienti Kiinaan oli yhdeksänkertaistunut. Kii-

nassa toimii 150−120 suomalaisyritystä, joista näkyvin on Nokia parillakymmenellä toimistol-

laan, kahdeksalla yhteisyrityksellään ja kahdella tutkimuskeskuksellaan. Suomen ja Kiinan 

välisen kaupan arvo on noussut vuositasolla yli kahden miljardin euron, ja se muodosti noin 

kolme prosenttia Suomen viennistä ja tuonnista. Suomalaiset olivat sijoittaneet Kiinaan lähes 

neljä miljardia euroa jo vuotta ennen Salcompin tehtaan muuttoa Kiinaan. (Mykkänen 2004, 

101−102, 419) 

 

Vuoden 2003 loppuun mennessä Kiinaan oli muodostunut 110 kiinalais-suomalaista yhteisyri-

tystä. Liiketoiminta jakautui pääasiassa paperiteollisuuden, telekommunikaation ja koneteol-

lisuuden kesken. Elinkeinoelämän keskusliiton vuonna 2003 tekemän tutkimuksen mukaan 

Kiinasta on tullut suomalaisyritysten keskus Aasiassa ja liitto arvioi, että suomalaisten suorat 

sijoitukset Kiinaan tulevat saavuttamaan kuuden miljardin euron rajan tulevien viiden vuoden 

aikana. Kiinassa olevien suomalaisyritysten liikevaihto vuonna 2006 oli kymmenen miljardia 

euroa. Suomen kauppa- ja teollisuusministeriön raporttien mukaan (1999) suomalaisyritykset 

muodostuvat pääasiassa pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joita on koko yrityskannasta 99,8 

%. Pienimmille yrityksille Kiinan erilainen poliittinen ja taloudellinen ympäristö voi olla liian 

vaikea hallita, mutta toisaalta pienet ja keskisuuret suomalaisyritykset ovat yleensä erikois-

tuneet hyvin kapeaan osaamisen alaan (niche) ja siksi niillä on hyvät mahdollisuudet hyötyä 

Kiinan uudesta markkina-alueesta. (Wang 2007, 20−21) 

 

Presidentti Tarja Halosen Kiinan vierailun aikana vuonna 2002 Kiinassa asui jo lähes 1000 

suomalaista. Vuonna 2000 yhteensä 50 suomalaista meni naimisiin kiinalaisen kanssa. Vuositu-

hannen vaihteessa Suomessa asui noin tuhat kiinalaisopiskelijaa. Opiskelijoiden joukko on 

moninkertaistunut muutamassa vuodessa. Kiinan kauppaa läheltä seuraavan asiantuntijan 

mukaan suomettumisen ajat (kiinaksi fenlanhua) tekevät paluuta. Aiemmin oltiin suomettu-
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neita Venäjän suuntaan poliittisista syistä, nyt Kiinan suuntaan taloudellisista syistä. (Mykkä-

nen 2004, 420−425) 

 

9 Tutkimusmenetelmät 

 

Toteutimme tutkimuksemme kvalitatiivisena tutkimuksena. Kvalitatiivisen eli laadullisen tut-

kimuksen tarkoituksena ei ole tutkia mitattavissa olevia faktoja, vaan pyrkiä ymmärtämään 

tutkittavaa ilmiötä. Tietoon pyritään pääsemään syvälle sen sijaan, että tehtäisiin laajoja 

pinnallisia yleistyksiä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusyksiköiden suuri määrä ei ole 

tarpeen eikä edes mahdollinen. (Alasuutari 1999, 39) Tutkimuksemme oli hermeneuttista: 

valmiin teorian sekä haastattelutulosten vertailu, pohdiskelu ja tulkinta olivat tärkeässä roo-

lissa. 

 

9.1 Empirian keruu 

 

Perehdyimme aluksi saatavissa olevaan aineistoon tutkittavasta ilmiöstä ja ilmiön taustaan 

vaikuttavista tekijöistä. Käytimme lähdetietoina alan kirjallisuutta, opinnäytetöitä ja tutki-

muksia, lehtiä, elektronisia julkaisuja sekä internet-sivustoja.  

 

Keräsimme uutta ajankohtaista tietoa haastattelemalla kohderyhmää, johon kuului 

 

• suomalaisia, jotka ovat asuneet ja työskennelleet Kiinassa tai jotka asuvat ja työsken-

televät Kiinassa tälläkin hetkellä 

• suomalaisia, jotka eivät asu tai työskentele Kiinassa, mutta jotka harjoittavat liike-

toimintaa kiinalaisten yritysten kanssa 

• kiinalaisia, jotka tuntevat hyvin Kiinan yrityskulttuurin ja sen pelisäännöt (liiketalou-

den opiskelijoita ja liike-elämässä työskenteleviä henkilöitä) 

• suomalaisia Kiina-asiantuntijoita 

 

Kiina-asiantuntijoiden haastattelut suoritimme henkilökohtaisina haastatteluina. Kasvotusten 

haastatelluille henkilöille lähetimme kysymykset etukäteen. Ensimmäinen haastattelemamme 

henkilö työskentelee Finpron Aasian asiantuntijana. Toinen haastattelemamme Kiina-

asiantuntija on Finland-China Innovation Centerin vastuuhenkilö Suomessa. Kolmas asiantunti-

jamme on Kiinaan perehtynyt suomalainen tutkija. Mielestämme näillä henkilöillä on hallus-

saan suuri määrä tällä hetkellä Suomessa olevaa Kiina-tietoutta. 

 

Muihin kuin henkilökohtaisiin haastatteluihin käytimme sähköistä kyselylomaketta, jonka 

teimme Webropol-ohjelmalla. Jokaiselta tutkimukseen osallistuvalta henkilöltä pyydettiin 
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etukäteen suostumus web-kyselyn lähettämiselle. Web-kysely lähetettiin 36 henkilölle ja 

saimme vastaukset yhdeltätoista henkilöltä, joten vastausprosentti oli 30,5 %. 

 

Kysymyksemme olivat avoimia. Totesimme, että tutkimuksemme tulokset ovat totuudenmu-

kaisempia ja varsinkin kiinalaisten vastaukset ovat suorempia, jos haastateltavat saavat esiin-

tyä anonyymeinä. Tästä johtuen olemme korvanneet analysointivaiheessa Webropol-kyselyyn 

vastanneiden nimet kirjaimilla. Henkilöt A:sta D:hen ovat suomalaisia, ja E:stä K:hon kiinalai-

sia. Koemme, että henkilökohtainen suhteemme haastattelemiimme kiinalaisiin henkilöihin oli 

hyödyksi vastausten saamisessa, ja se sai kiinalaiset vastaamaan kysymyksiin, joihin emme 

muuten olisi luultavasti saaneet vastauksia. Osa kysymyksistä käsitteli hyvinkin arkaluontoisia 

asioita. Oma olemassa oleva guanximme avasi siis oven tutkimukselle. 

 

Kiina-asiantuntijoilta saimme luvan käyttää heidän oikeita nimiään, sillä he ovat jo ammattin-

sakin puolesta valmiita vastaamaan Kiinaan liittyviin kysymyksiin. 

 

9.2 Haastatellut henkilöt 

 

Henkilökohtaiset haastattelut: 

 

Ilpo Kaislaniemi, Finpro, Aasian asiantuntija 

Finpron edustajalla Ilpo Kaislaniemellä on 30 vuoden kokemus Aasiasta. Hän on asunut Aasias-

sa 20 vuotta, joista kuusi Kiinassa.  

 

Martti Soininen, Finland-China Innovation Center, FINCHIn edustaja Suomessa 

Finland-China innovaatiokeskuksen Suomen edustaja Martti Soininen on työskennellyt Fin-Chi -

keskuksessa vuodesta 2006 lähtien. Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. Japanissa yliopis-

ton tutkijana. 

 

Tutkija Jukka-Pekka Heikkilä, Vaasan yliopisto & Turun yliopisto 

Kolmas asiantuntijamme on Jukka-Pekka Heikkilä, Kiinaan perehtynyt suomalainen tutkija, 

joka on kirjoittanut Kiinan verkostoista pro gradun Vaasan yliopistolle vuonna 2006. Tällä 

hetkellä hänellä on tekeillä Vaasan yliopistolle kaksi väitöskirjaa, joiden aiheina ovat globaa-

lien HR-tietojärjestelmien integraatio sivuten Kiinan kulttuuriympäristöä sekä Kiinan ympäris-

töpolitiikka ja saastuminen. Jälkimmäisestä aiheesta Heikkilällä on valmistumassa myös pro 

gradu Turun yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan. 

 

Henkilökohtaiset haastattelut toteutettiin Helsingissä kesäkuun 26. päivä vuonna 2008. Kaksi 

haastatteluista toteutettiin haastateltavien työpaikalla, nauhoitettiin ja myöhemmin litteroi-

tiin. Kolmas, tutkijan haastattelu, toteutettiin kahvilassa ja muistiinpanot tehtiin käsin. Haas-
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tattelut olivat hyvin informatiivisia ja tuottivat tutkimuksen kannalta paljon tärkeää uutta 

tietoa. Haastattelujen kestot olivat 1 h 20 min, 40 min ja 2 h. 

 

Sähköiset web-kyselyt: 

 

suomalainen MTV3:n kirjeenvaihtaja, Kiina (A) 

suomalainen R&D Manager, Nokia Siemens Networks Oy, Suomi (B) 

suomalainen Category Group Manager, Nokia Siemens Networks Oy, Kiina (C) 

suomalainen VP, Sales & Marketing, Nokia Corporation, Suomi (D) 

 

kiinalainen R&D Manager, Nokia Siemens Networks Oy, Kiina (E) 

kiinalainen Project Manager, Nokia Corporation, Suomi (F) 

kiinalainen opiskelija, Laurean ammattikorkeakoulu, Suomi (G) 

kiinalainen opiskelija, Laurean ammattikorkeakoulu, Suomi (H) 

kiinalainen Category Manager, Nokia Siemens Networks Oy, Kiina (I) 

kiinalainen Senior Concept Owner, Nokia Corporation, Suomi (J) 

kiinalainen Sourcing Quality Manager, Nokia Siemens Networks Oy, Kiina (K) 

 

Webropol-kysely tehtiin haastateltaville heinä—syyskuussa vuonna 2008. Etenkin kiinalaisille 

haastateltaville kohdistetuissa kyselyissä oli tärkeää olla hienotunteinen, joten arkaluontois-

ten kysymysten muotoiluun kiinnitettiin erityistä huomiota.  

 

10 Aineiston analyysi 

 

Aineisto oli analysoitava kysymys kysymykseltä, sillä kysymyspatteri sisälsi kysymyksiä eri 

aihealueilta. Aineistoanalyysissä aineistoa tarkasteltiin teoreettista viitekehystä vasten. Vas-

tauksista ja niiden pohjalta tehdyistä havainnoista etsittiin säännönmukaisuuksia, joiden poh-

jalta tehtiin johtopäätökset. 

 

11 Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset  

 

11.1 Guanxi 

 

Guanxin eli verkostojen merkitys Kiinassa on kirjallisuuden mukaan tärkeää, ja myös haasta-

teltavat olivat yhtä mieltä asiasta. Verkostoja pidettiin jopa kielitaitoa tärkeämpänä ele-

menttinä yhteistyön onnistumiselle. Lahjojen antaminen ja vastaanottaminen ovat tärkeä osa 

guanxin luomista ja ylläpitämistä, samoin kuin palvelusten ja vastapalvelusten tekeminen.  

Kiinassa päätösvaltaa omaava henkilö ei yleensä ole mukana varsinaisissa neuvotteluissa,  

joten länsimaalaisen voi olla vaikeaa saada selville, kenellä on todellinen päätäntävalta.  
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Suhteet auttavat tässäkin asiassa, sillä jos tunnet oikean henkilön, hän voi esitellä sinut 

eteenpäin henkilöille, joilla on valtaa tehdä päätöksiä.  

 

Viranomaisilla on Kiinassa paljon valtaa ja he pystyvät vaikuttamaan asioiden sujumiseen. 

Onkin tärkeää tuntea henkilöitä oman toimialan ministeriöstä tai edes kiinalainen yhteistyö-

kumppani, jolla on suhteita kyseiseen ministeriöön. Verkostot tuovat niihin kuuluville paljon 

tukea ja turvaa, mutta niiden huonoja puolia ovat epätasa-arvoinen tiedonjako ja vallankäyt-

tö sisäpiiriin kuuluvien kesken. 

 

Kiinassa henkilökohtaisen elämän ja liike-elämän suhteilla ei ole suurtakaan eroa. Länsimaissa 

moni haluaa pitää työelämän ja henkilökohtaisen elämän täysin erossa toisistaan, mutta 

Kiinassa näin ei voi toimia, vaan liikesuhteiden luomista jatketaan myös vapaa-ajalla, mm. 

illallisten ja karaokeiltojen parissa. Verkostojen ylläpitäminen vaatii rahaa ja aikaa. 

 

Länsimaisen yrityksen on syytä ymmärtää, että pelkillä verkostoilla ei pärjää, jos yrityksellä 

ei ole kunnon tuotetta, mutta hyväkään tuote ei mene kaupaksi, ellei yrityksellä ole verkosto-

ja. Toistaiseksi nopean taloudellisen kasvun seurauksena lähes tuote kuin tuote on mennyt 

Kiinassa kaupaksi, mutta näin ei tule olemaan ikuisesti. Verkostojen luominen onnistuu hel-

poiten menemällä itse paikan päälle. 

 

”Guanxi on tunnetason yhteys henkilöiden välillä, joilla on sama päämäärä, ja verkostolla on 

vaikutusta päätöstentekoon. Guanxin rajoittava tekijä on se, että se on reilu vain pienelle 

joukolle ihmisiä. Guanxi edellyttää ihmisiä käyttämään enemmän aikaa verkostoitumiseen 

kuin todelliseen työntekoon.” (K) 

 

”Verkostoilla on erittäin suuri merkitys, jopa suurempi kuin kielitaidolla. Pohjoismaisessa 

järjestelmässä ei ole totuttu samanlaiseen verkostomenettelyyn. Usein verkostoihin ja virka-

miesvaltaan liittyy myös lahjontaa. Monet henkilöt eivät avaudu ilman henkilökohtaista ystä-

vää.” (A) 

 

”Henkilökohtaiset suhteet ovat erittäin tärkeitä. Ilman oikeita suhteita kauppa ei käy tällä 

toimialalla lainkaan.” (B) 

 

”Verkostojen merkitys on oleellinen. Kauppaa ei synny, jos ei tiedetä kuka asioista todella 

päättää. Se, että löytää edes päättäjät, ei ole aivan itsestään selvä asia Kiinassa. Länsimaisil-

la on usein vaikea ymmärtää, kenen kanssa missäkin tilanteessa pitäisi neuvotella. Ihmiset, 

joilla on hyvä suhdeverkko (henkilökohtaiset suhteet) pystyvät vaikuttamaan asioiden sujumi-

seen ja esittelemään oikeat ihmiset.” (C) 
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”Kuten kaikessa kaupankäynnissä, verkostoilla on suuri merkitys. Kiinassa on erityisen merki-

tyksellistä ylläpitää suhteita oman toimialan ministeriöön, joilla on paljon ”näkymätöntä val-

taa” paikallisiin toimijoihin. Organisaatiot ovat lähtökohtaisesti hierarkkisia, joten ylimmän 

johdon henkilökohtaiset suhteet kiinalaisten yritysten ylimpään johtoon ovat välttämättö-

miä.” (D) 

 

”Verkosto (guanxi) on hyvin monimutkainen käsite Kiinan liike-elämässä. Me kiinalaiset miel-

lämme sanan verkosto (network) samaksi kuin suhteet (relationships). Kiinassa on yksipuo-

luejärjestelmä ja siitä johtuen Kiinassa vallitsee suuri määrä sosiaalisia säännöksiä. Jos haluat 

perustaa Kiinaan yrityksen, sinun tulee todellakin hankkia itsellesi yhteyksiä johonkin suureen 

pomoon Kiinan poliittisessa systeemissä. Joskus liike-elämäsi menestyminen voi olla riippuvai-

nen tästä suhteesta. Guanxin vaikutus näkyy ihmisten elämässä joka päivä. Tiedän kyllä mikä 

on guanxin haittapuoli Kiinassa: lahjonta. Kiinan hallituksen jäsenet ovat helposti lahjottavis-

sa.” (G) 

 

”Verkostoilla eli guanxilla on erittäin merkittävä asema kiinalaisessa bisneskulttuurissa. Kävin 

usein illallisilla asiakkaiden tai ostajien kanssa rakentaakseni hyviä ja toimivia suhteita. Hen-

kilökohtaisen elämän suhteilla ja liike-elämän suhteilla ei ole selkeää eroa. Verkostojen yllä-

pitäminen vie liikaa energiaa, mutta hyvän guanxin avulla kaikki on helpompaa.” (F) 

 

”Verkostojen luomiseksi parasta on ostaa matkalippu ja mennä käymään itse paikan päällä. 

Henkilökohtaiset suhteet, läsnäolo ja kasvot ratkaisevat. Kiinaan kannattaa lähteä oikeanlai-

sella asenteella. Kannattaa ajatella, että tämä saattaa kestää hetkisen. Ei pidä lähteä hake-

maan nopeaa kauppaa vaan kaupankäyntiin tulee panostaa. Luottamus täytyy olla ensin ra-

kennettuna. Kun kiinalainen pääsee siihen mentaliteettiin, että okei, nyt hän pystyy luotta-

maan tähän länsimaalaiseen outoon lintuun, niin silloin päätös saattaa tapahtua hyvinkin no-

peasti.” 

Martti Soininen, Finland-China Innovation Center, FINCHI edustaja Suomessa 

 

”Verkostoituminen Kiinassa on yleisesti tärkeää. Verkostot voivat vaikuttaa bisneksen tekemi-

seen, työpaikkamahdollisuuksiin jne. Yleisesti on helpompi aloittaa kaupankäyntiä ja saada 

bisnesmahdollisuuksia, jos sinulla on hyvät henkilökohtaiset suhteet hallitukseen tai johonkin 

viranomaiseen. Guanxi on osa kiinalaista kulttuuria, jossa on totuttu elämään ja työskentele-

mään ryhmissä. Kiinassa vaalitaan henkilökohtaisia suhteita ja niitä pidetään erittäin tärkei-

nä.” (I) 

 

”Guanxi on ihmisten välinen prosessi, jonka seurausta on epätasa-arvoinen tiedonjako sekä 

vallankäyttö yhteisössä. Verkosto auttaa ihmisiä saamaan sisäpiirin tietoa. Guanxia voidaan 

nimittää myös super powerin (supervallan) sijaan supper poweriksi (illallisvallaksi). Verkoston 
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ylläpito tulee yleensä kalliiksi. Guanxin hyvä puoli on se, että se tekee siihen kuuluvien ihmis-

ten elämästä helpompaa ja auttaa ylittämään byrokratian esteitä (kuten tuhansien lomakkei-

den täyttämisen).” (J) 

 

”Vaikka sinulla on hyvä tuote tai ajatus, sinulla pitää myös olla verkosto, jotta pystyt viemään 

hommaa eteenpäin. Mutta jos sinulla ei ole hyvää tuotetta, ei verkostosta ole mitään hyötyä. 

Iloa siitä voi olla, mutta ei mitään hyötyä. Molemmat tarvitaan; tarvitaan substanssi sekä 

tarvitaan rakenne. Jos joku sanoo sinulle, että minulla on hyvät suhteet, niin se ei suinkaan 

vielä tarkoita, että nämä ”suhteet” haluaisivat tuotteesi. Kiinalaiset hyvin mielellään sanovat 

ulkomaalaiselle, että minulla on hyvät suhteet, kyllä minä myyn tuotteesi. Toisaalta Kiinassa 

melkein kaikki tuotteet ovat menneet kaupaksi, sillä kasvu on siellä niin voimakasta tällä 

hetkellä. Kulutustavarapuolella asia on eri, sillä siellä tuote kuin tuote myydään suhteilla.  

 

Kiinalaisten kannalta erittäin tärkeän verkoston osan luovat ulkokiinalaiset; 60 miljoonaa 

ihmistä, jotka tuovat Kiinaan rahaa ja investointeja. He ovat rakentaneet vanhoille kotipaik-

kakunnilleen kouluja ja sairaaloita, lastenkoteja ja vanhustentaloja, joten heidän kauttaan 

tulee huolenpitoa. Suomalainen yritys, joka lähtee luomaan Kiinaan esim. tuotantolaitosta, 

joutuu luomaan oman guanxinsa Kiinassa myös viranomaisiin. Verkostoitumista tarvitaan kai-

killa tasoilla. Kullakin yrityksen työntekijällä pitää olla hänen oman työnsä tasoisia kontakte-

ja. Jos yritys on merkittävä, yrityksen johtajalla pitää olla suhteita esim. kaupungin varapor-

mestarin ja teollisuusalueen johdon tasolle sekä tullijohtajan tasolle. Johtajan Executive 

assistentilla, joka on yleensä kiinalainen MBA:n suorittanut rouva, tulee olla suhteita omaa 

työtään vastaavalla tasolla. Verkoston rakentaminen ei vie hirveän pitkää aikaa. Kiinalaisilla 

on yleisesti ottaen positiivinen asenne ulkomaisia yrityksiä kohtaan.  

 

Esimerkiksi jos joku tulee perustamaan tehdasta Kiinaan, katsotaan, että ulkomaalainen tulee 

sinne sijoittamaan rahaa. Hän palkkaa ihmisiä, jotka maksavat veroja. Hän käyttää kiinalais-

ten palveluja Kiinassa. Ei verkostoituminen vuosia vaadi. Sinne vaan avoimin mielin.. Kerran 

lähdimme erään kaupungin teollisuusalueen kutsumana pääkonsuli Hannu Toivolan kanssa 

viikonloppumatkalle. Meitä pidettiin ensin hyvänä; näytettiin nähtävyyksiä ja vietiin syömään. 

Seuraavana aamuna meille esiteltiin teollisuusaluetta ja uusia rakennushankkeita sekä meidät 

vietiin uuden tullirakennuksen vihkiäisiin, kiinalaisen tehtaan avajaisiin ja viimeksi seisoimme 

vielä taiwanilaisen puolijohdetehtaan avajaisissa kunniavieraina muiden joukossa, vaikka 

meillä ei ollut mitään tekemistä sen tehtaan kanssa. Kiinalaisille oli tärkeää, että me ulko-

maalaiset olimme siellä. Eli me annoimme kasvoja. Ja me saimme kasvoja. Ja saadut kasvot 

ovat tulevaisuudessa joskus käyttökelpoisia.  

 

Jos esimerkiksi suomalainen ministeri tulee provinssiin ja tapaa varakuvernöörin, on oikein 

hyvä, jos hän kiittää siitä, mitä alueella olevat suomalaisyritykset ovat saaneet paikallishal-
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linnolta. Ja sitten hän voi sanoa juuri ennen pois lähtöään, että by the way, eräillä henkilöillä 

oli tällainen pikkuinen ongelma, mutta uskon että henkilökunta on jo hoitanut sen. Asia tulee 

hoidettua! Vastavuoroisuus on tärkeää.” 

Ilpo Kaislaniemi, Finpro, Aasian edustaja 

 

”Verkosto (guanxi) on kuin ”hyvä veli -verkosto”. Guanxi on palvelusten vaihtoa ja lahjojen 

antamista viranomaisille ja liikekumppaneille. Verkoston olemassaolosta hyödytään ja sen 

toiminta on vastavuoroista. Guanxi on tärkeä, mutta myös hyvät tuotteet ratkaisevat. Pelkillä 

verkostoilla ei pärjää, jos ei ole kunnon tuotetta. Ja hyvää tuotetta ei saa kaupaksi ellei ole 

verkostoja. Jos joku perheen sisällä on palveluksen velkaa ulkopuoliselle henkilölle,  

koko perhe vastaa asiasta (palvelus ja guanxi periytyvät). Guanxin vaikutus on hieman alkanut 

heiketä, kun nuoremmat muuttavat maalta työn perässä kaupunkeihin.” 

Jukka-Pekka Heikkilä, Tutkija, Vaasan yliopisto ja Turun yliopisto 

 

11.2 Guanxi ja ryhmät 

 

Kiinalaiset luovat omia verkostojaan jo syntymästä asti. Guanxin ydin on oma perhe sekä lähi-

suku. Seuraava rengas sisältää koulukaverit. Lukiovaiheen ja yliopistojen suhteilla on suuri 

merkitys työelämässä, samoin sillä mistä kaupungista olet kotoisin. Guanxilla on Kiinassa voi-

makkaampi vaikutus kuin laeilla. Guanxi voi vaikuttaa ihmisten päätöksentekoon jopa niin, 

että velvollisuus omaa verkostoa kohtaan on suurempi kuin velvollisuus noudattaa lakeja. 

Verkostot vaativat paljon, mutta ne tuovat myös valtavasti tukea. Työelämässä kehittyvät 

guanxi-renkaan uloimmat suhteet. Guanxin rakentamista Kiinassa voisi verrata länsimaisten 

yritysten PR-työhön. 

 

Osa kiinalaisista haastateltavista oli sitä mieltä, että länsimaalaiset kuuluvat perinteisesti 

Kiinassa ulkopuolisiin, mutta toisaalta joidenkin haastateltavien kiinalaisten mielestä käsitys 

siitä, että länsimaalaiset olisivat suoraan ulkopuolisia, ei pidä paikkaansa. Länsimaalaiset 

voivat päästä sisälle verkostoon solmimalla suhteita Kiinassa, sillä samalla kun he luovat suh-

teita tärkeään ihmiseen, he perivät hänen suhdeverkostonsa käyttöön. Lisäksi länsimaisilla 

yrityksillä on monesti verohelpotusten ansiosta paremmat oltavat Kiinan markkinoilla kuin 

kiinalaisilla. Länsimaalaiset sijoitukset ovat erittäin tärkeitä Kiinalle ja valuuttaa tuovat yri-

tykset ovat tervetulleita.  

 

”Guanxia voi kuvata, kuten hyvää suhdetta vanhempiin, luokkakavereihin ja ystäviin. Parhain 

ja tehokkain vaikutus sillä on henkilökohtaisessa elämässä sukulaisten tai läheisten kanssa. 

Guanxi voi vaikuttaa ihmisten päätöksentekoon, jopa sillä tavalla, että he eivät noudata sään-

töjä. Hyvä asia on se, että voit hyötyä verkostoista. Vaikka henkilökohtaiset suhteet ovatkin 

tärkeitä, ne eivät ole niin tärkeitä kuin annatte kysymyksessänne ymmärtää. Henkilökohtaisen 
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suhteiden tärkeyteen on luultavasti vaikuttanut eniten sääntöjen puute. Vaikka sääntöjä olisi-

kin, niitä ei noudateta.” (E) 

 

”Erityisesti hallitukselta saatavat hyväksynnät edellyttävät suhteita, mutta Kiinassa ei ole 

mitään mustavalkoisia sääntöjä suhteiden ja verkostojen suhteen.” (K) 

 

”Kiinalaiset ovat erittäin sosiaalisia ja me luotamme vain ihmisiin, jotka tunnemme. On totta, 

että ihmiset jakautuvat Kiinassa ulkopuolisiin ja sisäpiiriin. Sitä on hyvin vaikea selittää. Län-

simaalaiset yritykset eivät välttämättä ole ulkopuolisia, jos heillä on hyvät suhteet oikeisiin 

ihmisiin.” (F) 

 

”Ei pidä paikkaansa, ettei Kiinassa kaupankäyntiä voi aloittaa ilman suhteita. Tämä riippuu 

aivan siitä kuka sinä olet. Väite, että henkilöt jakautuvat Kiinassa taustansa ja suhteittensa 

puolesta sisäpiiriläisiin ja ulkopuolisiin, pitää paikkansa.” (H) 

 

”Muistan erään filosofin sanoneen, että koko maailma jakautuu kahteen ryhmään: heihin ja 

meihin. Kun Kiina päätti alkaa houkutella ulkomaalaisia investoijia Kiinaan, luotiin useita 

lakeja ja säännöksiä, jotka antavat ulkomaalaiselle yritykselle etuuksia. Joten näin ajatellen 

ulkomaalaiset yrityksen kuuluvat sisäpiiriin, kiinalaiset yritykset ulkopiiriin. On mahdollista 

aloittaa liiketoiminta Kiinassa ilman verkostoa, mutta se on siten vaikeampaa. Guanxin raken-

tamista Kiinassa voisi verrata PR-työhön länsimaissa (PR, asiakashallinta, toimittajahallinta). 

Vaikka sanoinkin, että ilman valmiita verkostoja Kiinan markkinoilla pärjää, olen silti sitä 

mieltä, että verkostoilla on suuri vaikutus Kiinassa.” (J) 

 

”Minkäänlaista jakoa ulkopuolisiin tai sisäpuolisiin ryhmiin ei ole. Kiinalainen liiketoimintaym-

päristö ei ole yhtä vieraanvarainen länsimaalaisille yrityksille, mutta tällä hetkellä Kiina tar-

vitsee yhä enemmän länsimaalaisia yrityksiä, kooltaan pieniä ja keskisuuria investoimaan 

Kiinan markkinoille. Länsimaalaiset yritykset luovat myös uusia työpaikkoja työttömille.” (G) 

 

”Joissakin tapauksissa kyllä, mutta ei selvästi. Ei ole mitään tarkkaa kriteeriä tai tapaa jakaa 

ihmisiä sisäpiiriin tai ulkopiiriin heidän taustansa tai henkilökohtaisten ystävien perusteella. 

En usko siihen, että länsimaalaisia yrityksiä pidetään ulkopuolisina. Tämä johtuu siitä, että 

länsimaalaiset yritykset yhä enemmän ja enemmän investoivat Kiinaan, ja ovat näin yhä tär-

keämpiä Kiinan bisnesmarkkinoilla.” (I) 

 

”Kiinalaiset ovat perhe- ja sukusidonnaisia. Ydinperhe (vanhemmat, isovanhemmat ja uusi 

sukupolvi) on keskeinen tekijä. Kiinassa perheenjäsenet eivät kutsu toisiaan nimillä. Etunimeä 

käyttävät lähinnä koulukaverit, joka onkin guanxin seuraava rengas. Lukiovaiheen ja yliopisto-

jen suhteet ovat tärkeä lenkki suhdeverkostossa, sillä silloin koetaan jo aikuisasioita. Kiinassa 
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on hyvin suuri merkitys sillä, mistä yliopistosta kukin on valmistunut. Esimerkiksi virastossa 

henkilön, joka on valmistunut samasta yliopistosta, vaikka kymmenen vuotta aikaisemminkin, 

puheille on helpompi mennä kuin sen kollegan, joka on valmistunut jostakin muusta yliopis-

tosta. Puhumattakaan, että hän tulisi jostakin muusta Kiinan kaupungista.  

 

Liike-elämän kautta kiinalaisille alkaa pikkuhiljaa tulla myös muunlaisia suhteita. Kuten kiina-

laiset sanovat, ”Kun kolmannen kerran tavataan, ollaan ystäviä.” Se on ihan totta, mutta 

siinä välissä on opittu tuntemaan toista, ehkä syöty ja juotu ja laulettu karaokea yhdessä ja 

katsottu miten toinen käyttäytyy erilaisissa sosiaalisissa ja paineenalaisissa tilanteissa. Ver-

kostot ovat siis äärimmäisen tärkeitä. Ne tuovat valtavaa tukea.  

Kiinassa on valtavasti eri murreryhmiä. Eri kansoja on 56 ja virallisia kieliä on kahdeksan. 

Peruskiinaa eli mandariinikiinaa (putanguaa) kannattaa opiskella, ei muita Kiinan kieliä, sillä 

kaikki kiinalaiset opiskelevat koulussa mandariinikiinaa ja sillä tulee Kiinassa ymmärretyksi. 

Muita murteita ja kieliä puhuvat eivät ymmärrä toisiaan. Esimerkiksi Shanghain kieli on suun-

nilleen yhtä kaukana mandariinikiinasta kuin italia espanjasta.  

 

Kiinassa pomo on pomo, ja häntä kuunnellaan. Kommunistivalta rohkaisi feodaaliyhteiskunnan 

aikaista tapaa ”mene ja tee tämä työ ja kun olet sen tehnyt, niin tule ja kerro ja sitten saat 

seuraavan työn”. Moni kiinalainen on nykyään MBA-koulutuksen käynyt (Master of Business 

Administration = kauppatieteiden maisteri), mutta jos vähän pintaa raaputtaa, alta löytyy yhä 

vanhoja tapoja.” Ilpo Kaislaniemi, Finpro, Aasian edustaja 

 

”On tapauksia, joissa on tehty yhteistyötä jo vuosia, mutta kiinalainen onkin vetänyt rahaa 

omaan taskuunsa ja sukulaistensa taskuun ja pyörittänyt omaa bisnestä siinä sivussa. Oma 

piiri on kuitenkin tärkein. Mutta onhan sielläkin monenlaisia ihmisiä.” 

Martti Soininen, Finland-China Innovation Center, FINCHI edustaja Suomessa 

 

11.3 Guanxi ja lahjat 

 

Guanxi on monisäikeinen käsite. Palveluksia ja lahjoja ei Kiinassa mielletä lahjonnaksi, vaan 

ne ovat osa perinteistä kiinalaista kaupankäyntiä. Kukaan suomalaisista haastateltavista ei 

suoraan ilmaissut kohdanneensa lahjontaa kaupankäynnissä kiinalaisten kanssa. Päinvastoin 

epäiltiin, että ns. lahjonta olisi yleisempää kiinalaisten yritysten ja kiinalaisten viranomaisten 

keskuudessa kuin länsimaisten ja kiinalaisten välillä. 

 

”Suomalaisyrityksillä ei ole näitä ongelmia Kiinassa, ainakaan niillä joiden kanssa minä olen 

keskustellut. Yritykset eivät ole antaneet tai saaneet kohtuuttomia lahjoja. Yhden tapauksen 

muistan. Eräs kaveri perusti tehdasta Kiinaan ja joka kerran kun hän meni Kiinaan, hänellä oli 

läppäri kainalossa eikä hänellä ollut sitä enää kun hän palasi Kiinasta. Siihen aikaan kannetta-
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va tietokone oli kallis lahja. Nykyään Kiinassa tehdään lähes kaikki maailman läppärit: IBM, 

Lenovo, joten läppärin saamisessa ei ole enää mitään vitsiä.” 

Ilpo Kaislaniemi, Finpro, Aasian edustaja 

 

”Lahjan antaminen tapahtuu yleensä ns. punaisessa kirjekuoressa. Jos yrityksen policyn mu-

kaan lahja ei saa esimerkiksi maksaa 100 euroa enempää, punaisessa kuoressa voi antaa jotain 

tuon rahan arvoista, jota ei vielä katsota lahjonnaksi vaan yrityslahjaksi. Karaokeilta on aina 

mieleinen lahja. Jos kiinalainen tarjoaa liian kallista lahjaa, lahjasta kieltäytyminen on aina 

loukkaus. Vaikea kertoa, miten hienotunteisesti voisi kieltäytyä.” 

Jukka-Pekka Heikkilä, Tutkija, Vaasan yliopisto ja Turun yliopisto 

 

”Lahjat eivät ainakaan kohdallani olleet ongelma (ehkä siksi, että teen kauppaa kansainvälis-

ten yritysten kanssa). Kiinalaiset tuntevat melko hyvin eurooppalaiset käytännöt lahjojen 

suhteen. Normaalit liikelounaat ja pienet muistamiset puolin ja toisin ovat normaalia kanssa-

käymistä, lahjonta on eri asia. Länsimaisena minua ei ole yritetty koskaan lahjoa. Oletan kui-

tenkin, että lahjontaa pyörii taustalla silloin, kun kiinalaiset keskenään sopivat asioista. Miten 

tämän saa kitkettyä sataprosenttisesti, on eri asia. Mielestäni kannattaa kuitenkin tehdä sel-

väksi heti alusta lähtien yrityksen toimintakulttuurit, jotta epäselviin tilanteisiin ei jouduta. 

Yhteistyökumppaneiden opastaminen yrityksen kulttuurista on myös tavallaan yhteistyön ra-

kentamista.” (C) 

 

Kysyttäessä, mitä tulisi tehdä jos kiinalainen liikekumppani haluaa palvelusta, joka on vastoin 

länsimaalaisen yrityksen politiikkaa (esimerkiksi jos lahja on kalliimpi kuin yrityksen lahjapoli-

tiikka sallii), kiinalaiset haastateltavat olivat hyvin ymmärtäväisiä yrityksen politiikkaa koh-

taan ja neuvoivat kieltäytymään pyynnöstä. Siitäkin huolimatta, että perinteisesti palvelukset 

ja lahjat kuuluvat kiinalaiseen liike-elämän kulttuuriin ja ovat osa guanxin ylläpitämistä. Lah-

jan voi myös ohjata johonkin yleishyödylliseen tarkoitukseen, kuten hyväntekeväisyyteen. 

 

”Kieltäydy. Hallitus tarkkailee yhä kasvavassa määrin lakien vastaisia toimia.” (K) 

 

”Lahjat ovat olleet hyvin pienimuotoisia, eikä minulla ole ollut tarvetta kieltäytyä niistä.” (D) 

 

”Olen sitä mieltä, että sinun tulee noudattaa yrityksesi sääntöjä. On parempi yrittää keksiä 

keino, jolla pitää huolta liikesuhteista ilman, että rikkoo yrityksen politiikkaa.” (E) 

 

”Kyllä, on totta, että teemme Kiinassa palveluksia toisillemme ystävyyden merkkinä.  

Mutta jos se ei ole yrityksen politiikan mukaista, on sinun tehtävä päätös! Sinun ei tietenkään 

tule tehdä kenellekään palvelusta, jos se on vastoin yrityksenne toimintapolitiikkaa.” (I) 
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”Mikään ei ole Kiinassa mustavalkoista. On aina olemassa keino miten tasapainotella ystävän-

palvelusten ja yrityksen politiikan välissä.” (F) 

 

”Uskon, että esimiehesi kertoo sinulle jo etukäteen kuinka toimia tällaisissa tilanteissa.” (H) 

 

”En ole joutunut tällaiseen tilanteeseen, ja en todellakaan tiedä kuinka tuollaisessa tilantees-

sa tulisi toimia. Ymmärtääkseni yrityksen politiikka on tärkeämpi kuin jollekin tehtävä henki-

lökohtainen palvelus. Jos liikekumppani on todellinen liikekumppani, hän ymmärtää jos kerrot 

hänelle suoraan mikä on tilanne. Ystävä hädässä on todellinen ystävä.” (J) 

 

”Jos lahja, jonka saat, on rahaa, voit ohjata sen yleishyödylliseen hankkeeseen. Lahjonta 

toimii kuitenkin yleensä toisin päin eli lahjan tai lahjuksen antaja on suomalainen.” (A) 

 

”Jos joudut kieltäytymään lahjasta, joka on yrityksen lahjapolitiikan mukaan liian arvokas 

vastaanotettavaksi, suora puhe yleensä auttaa. Eli kerrotaan vain, että valitettavasti meidän 

oudot tapamme estävät minua toimimasta näin. Osaisiko kunnianarvoisa isäntä kertoa, miten 

selviän tästä tilanteesta loukkaamatta häntä, koska haluaisin kovasti olla kohtelias.” (B) 

 

11.4 Guanxi ja rajoitukset 

 

Kiinalaiset ovat samassa asemassa kuin länsimaalaiset pyrkiessään Kiinassa liike-elämän  

verkostoihin muualla kuin omalla asuinalueellaan. He ovat yhtä ulkopuolisia, ja verkostoitu-

minen vaatii heiltä erinomaista liikeideaa tai tuotetta sekä paljon rahaa. 

 

”Tiivis verkosto asettaa myös rajoituksia. Kiina on niin valtavan iso maa, ja siellä eri alueiden 

ihmiset ovat ihan yhtä fragmentoituneet kuin Eurooppa jos ajatellaan Eurooppaa Utsjoelta 

Gibraltarille. Esimerkiksi pekingiläinen ei pääse Shanghain verkkoihin, ellei hänellä ole erin-

omaisen hyvää tuotetta tai ideaa tai paljon rahaa.” 

Ilpo Kaislaniemi, Finpro, Aasian edustaja 

 

11.5 Opastusta Kiinan markkinoille  

 

Parhaiten verkostoituminen Kiinassa tapahtuu menemällä itse paikan päälle. Yrityksen kan-

nattaa käyttää hyödykseen toisia ulkomaalaisia yrityksiä, jotka ovat jo rantautuneet Kiinaan. 

Hyvän yhteistyökumppanin löytäminen ja hänen henkilökohtaisen guanxinsa hyödyntäminen 

on tärkeää toimivan yhteistyöverkoston rakentamiseksi. Verkoston rakentaminen vaatii aikaa 

ja vaivaa myös vapaa-ajalla: yhteistyökumppaneita on vietävä illallisille ja heidän kanssaan 

pitää viettää aikaa. Yhteydenotot viranomaisiin ja instituutioihin luovat verkostoa. Kiinalaiset 

arvostavat sitä, että opiskelet edes vähän heidän kieltään. On elintärkeää tehdä kunnon 
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markkina-analyysit ja -tutkimukset ennen kuin yritys sukeltaa sisään Kiinan markkinoille. Yri-

tysmuodon valintaan vaikuttaa suunnitellun toiminnan laajuus. Vaikka tietyillä toimialoilla 

markkinoille ei päästä 100 % omistuksella, niin on mahdollista perustaa yhteisyritys eli joint 

venture kiinalaisen yrityksen kanssa. 

 

”Opiskele Kiinan kieltä ja kulttuuria sekä palkkaa paikallisia asiantuntijoita. Hanki paikallinen 

konsultti, joka opastaa sinua ymmärtämään liike-elämän prosesseja Kiinassa sekä kiinalaista 

liiketoimintaympäristöä.” (K) 

 

”Osoita kunnioitusta kiinalaista yhteistyökumppaniasi kohtaan ja vie häntä toisinaan illallisel-

le. Sinun tulee ymmärtää lainsäädäntö hyvin.” (E) 

 

”Ota yhteyttä ensin Kiinan hallitukseen. He tarjoavat sinulle kaiken avun jonka voivat.  

Kiinalaisen liiketalouden opiskelijan palkkaaminen olisi hyvä alku.” (H) 

 

”Kiinassa päätökset syntyvät hitaasti, ja sopimuksiin ei voi luottaa. Jatkuva yhteydenpito 

kiinalaisiin yhteistyökumppaneihin on tärkeää. Kiinan kieli on osattava ja kulttuurierot ja 

perinteet tunnettava. On osattava historiaa ja tunnettava tavat sekä merkkihenkilöt. On tär-

keää muistaa nimet ja edelliset kohtaamiset sekä annettava muistolahjoja.” (A) 

 

”Kiinassa puhutaan neuvotteluissa vähemmän asiaa ja rakennetaan enemmän henkilökohtaista 

suhdetta. Kirjallisilla sopimuksilla ei ole merkitystä samalla tavalla kuin länsimaissa. Kiinan 

lähtevän on oltava valmis toimimaan pitkällä tähtäyksellä ja varsin pitkään myös tappiolla. 

Ennen Kiinaan menoa kannattaa opetella hieman perusetikettiä, syömään puikoilla ja kannat-

taa muistaa, että kaikkea ruokaa ei ole tarkoituskaan syödä. Jos opettelet hieman perusasioi-

ta Kiinan tavoista, kielestä ja kulttuurista, kiinalaiset yleensä arvostavat sitä.” (B) 

 

”Kiinalaisten kanssa voi helposti olla näkemyseroja siitä, mikä on hyvä kauppa ja mitä bu-

sineksellä oikein tarkoitetaan. Haasteena Kiinassa on saada luoduksi pysyvät business-suhteet. 

Kun suhteet on luotu ja yksimielisyys on saatu aikaan, kaupat yleensä sujuvat hyvin. Itse työs-

kentelen yritysten kanssa, jotka ovat etabloituneet Kiinaan eli yrityksillä on länsimaiset taus-

tat ja business-kulttuuri. Työskentely tällaisten yritysten kanssa on selkeästi helpompaa kuin 

”umpikiinalaisten” yritysten kanssa. Yhteistyösuhteiden kehittämisessä on hyvä pitää pidem-

män ajan tavoitteita ja kasvattaa yhteistyösuhteiden taloudellista merkitystä vähitellen. 

Luottamus ei synny päivässä. Liian syvälliseen yhteistyöhön ryhtyminen liian nopeasti saattaa 

johtaa odottamattomiin tuloksiin. Ota aina selvää yritysten taustoista, valmistaudu huolella 

äläkä odota liikoja.  
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Suomessa neuvotteluihin mennään sillä oletuksella, että päätökset syntyvät nopeasti. Kiinassa 

päätösten syntyminen kestää usein pidempään ja neuvotteleva osapuoli ei ole yleensä se, 

joka tekee päätöksen. Intressit kaupankäynnissä eivät ole aina samat kuin länsimaissa. Mieles-

täni kaupankäynti on kuitenkin suhteellisen sujuvaa. Kannattaa pitää mielessä vain pari asiaa: 

kuka päättää, mitä kiinalainen osapuoli haluaa ja tulee jättää takaportteja neuvotteluille, 

jotta voidaan välttää kasvojen menetys pienissä konfliktitilanteissa. Hyvä tapa rakentaa suh-

teita on osoittaa kiinnostusta maahan ja kulttuuriin myös henkilökohtaisella tasolla, esim. 

opettelemalla muutamia sanoja kieltä ja matkustelemalla kulttuurikohteissa. Tästä kiinalaiset 

pitävät.” (C) 

 

”Voit aloittaa tutustumisen ystäviesi kautta Kiinassa tai ottamalla yhteyttä eri viranomaisiin 

ja instituutteihin. Myös hyvä tapa on ottaa yhteyttä johonkin ulkomaiseen yritykseen, joka on 

juuri aloittanut yhteistyön Kiinassa. Ymmärtääksesi kiinalaista liiketoimintaympäristöä ja 

saadaksesi hyvät suhteet kiinalaisiin, on parasta itse mennä paikan päälle. Sinun tulee ym-

märtää ulkomaisia investointeja koskeva hallituksen politiikka. Opi tuntemaan prosessit, joita 

vaaditaan, kun aloitat liiketoiminnan Kiinassa sekä opettele tuntemaan Kiinan liiketoiminta-

kulttuuria.” (I) 

 

”Neuvottelut ovat paljon vähemmän interaktiivisia kuin länsimaissa. Neuvotteluissa pidetään 

esityksiä ja esitetään kysymyksiä, mutta kiinalaiset haluavat usein edetä ennalta sovitun käsi-

kirjoituksen mukaan. Jos neuvottelu ei edisty käsikirjoituksen mukaan, kiinalaiset haluavat 

yleensä lykätä keskustelun seuraavaan palaveriin. On tärkeää tehdä aina rehellisesti ja ajal-

laan se, minkä on luvannut ja kunnioittaa heidän paikallisia tapojaan ja protokollaa. Ensim-

mäistä kertaa tavatessa kannattaa varautua hyvin varaukselliseen vastaanottoon.” (D) 

 

”On aina parempi hankkia ystäviä kuin vihollisia. Kaikkien ihmissuhteiden rakentaminen ja 

ylläpito vaatii uhrauksia. Elleivät ne vie rahaa, ne vievät aikaa ja vaivaa. Yleisesti ottaen, on 

elintärkeää tehdä kunnon markkina-analyysit ja -tutkimukset ennen kuin yritys sukeltaa sisään 

Kiinan markkinoille. Kiinan kielen osaaminen on aina plussaa.” (J) 

 

”Ulkomaalaiselle, esimerkiksi länsimaalaiselle investoijalle, ei ole minun mielestäni lyhyttä 

tai nopeaa tietä markkinoille. Jos investoijat haluavat todella tehdä bisnestä Kiinassa, kan-

nattaa ensinnä löytää paikallinen yhteistyökumppani Kiinassa. Länsimaisen yrityksen kannat-

taa tulla paikan päälle ja yrittää tehdä tuttavuutta paikallisten kanssa ja ymmärtää täysin 

erilaisia säännöksiä ja bisneskulttuuria. On tärkeää opiskella, ymmärtää ja kokea itse henkilö-

kohtaisesti Kiinan sosiaaliset säännöt ja kulttuuri. Aluksi kaikki voi olla hieman outoa.” (G) 

 

”Kiinassa on paljon teollisuuspuistoja, erityistalousalueita, joissa yrityksille annetaan vero-

helpotuksia, etenkin jos ne perustavat tutkimus- ja tuotekehitysyrityksen Kiinaan. Niinkään ei 
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haluta tuotannollisia investointeja, mutta ei niitä poiskaan potkita. Kevyin yhtiömuoto on 

representative office eli edustusto, joka ei saa laskuttaa Kiinassa, vaan toimii yrityksen edus-

tajana Kiinassa. Kaikki sopimukset tehdään emoyhtiön kautta. Yritysmuodon valintaan vaikut-

taa suunnitellun toiminnan laajuus. Jos lähdetään myymään, valmistamaan, ostamaan, voi-

daan perustaa only foreign enterprise -käsitteen alla oleva yritys, joka on tytäryhtiö. Sille 

määritellään toimiala, jolla se toimii ja aktiviteettejä mitä voidaan tehdä. Monesti on niin, 

että yrityksen pitää perustaa erikseen tehdas ja kauppayhtiö (trading company). Yritys ei voi 

tehdä näitä kahta asiaa samalla kertaa, mutta ehkä tähän on vielä tulossa muutos. Jos tietyil-

lä toimialoilla markkinoille ei päästä 100 % omistuksella, niin on mahdollista perustaa yhteis-

yritys eli joint venture kiinalaisen yrityksen kanssa.” 

Martti Soininen, Finland-China Innovation Center, FINCHI Edustaja Suomessa 

 

11.6 Prokuristioikeudet 

 

Ennen neuvotteluja Kiinassa kannattaa aina tarkistaa ketkä ovat ne henkilöt, joilla on oikeus 

allekirjoittaa sopimuksia kyseisen yrityksen puolesta. Asian selvittämiseksi kannattaa olla 

yhteyksissä Finpron tai Fin-Chi-keskuksen henkilöstöön, tai turvautua lakitoimiston apuun. 

Kiinalaisilla haastateltavilla ei tuntunut olevan selvää kuvaa, kuinka prokuraoikeuksien selvit-

täminen onnistuu Kiinassa. Yksi haastateltava ehdotti, että ottaisimme yhteyttä kyseisen kii-

nalaisen yrityksen omistajaan ja selvittäisimme asiaa sitä kautta. 

 

”En osaa sanoa onko Kiinassa kaupparekisteriote käytössä vai ei. Hmm, kuinka tarkistaa onko 

henkilöllä oikeus allekirjoittaa sopimus yrityksen nimissä vai ei — ehkä paras tapa on olla yh-

teyksissä yrityksen omistajaan ja pyytää häneltä sopimukseen sellaisen henkilön allekirjoitus-

ta, jolla on oikeus allekirjoittaa kauppoja yrityksen nimissä. Kaupparekisteriote voisi olla 

julkisesti saatavissa joltakin kaupankäynnin viranomaiselta.” (J) 

 

”Voit saada internetin kautta listan henkilöistä, joilla on oikeus allekirjoittaa sopimuksia.” (K) 

 

”Olen pahoillani, en tiedä.” (E), ”Olen pahoillani, en ole selvillä tästä asiasta.” (I), ”En tiedä 

miten tämä asia on nykyään.” (F), ”Kannattaa kysyä hallitukselta lisätietoa.” (H) Tästä asiasta 

minulla ei ole mitään tietoa.” (G) 

 

”Tällainen ote on käytössä. Jokaisella yrityksellä on rekisterilaatta ja oma leimasin.” (A) 

 

”En tiedä, mutta toisaalta asialla ei taida olla suurta merkitystä, koska kirjalliset sopimukset 

ovat muutenkin voimassa vain niin kauan kuin se on molemmille osapuolille hyväksi. Jos sopi-

musehdot ovat huonoja, sopimus otetaan joka tapauksessa uudelleen tarkasteluun.” (B) 
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”Vastaava systeemi, kuten kaupparekisteriote, on käytössä Kiinassa, mutta sitä ei saa niin 

helposti kuin meillä. Suomessa sen saa internetistä. Eli suositellaan lakitoimiston käyttöä.” 

Ilpo Kaislaniemi. Finpro. Aasian edustaja. 

 

”Kyllä on – tiedot löytyvät joltain viranomaisten taholta, rekisteristä. En tosin tiedä viran-

omaisen nimeä. Mm. Finpro on tehnyt tämäntyyppisiä selvityksiä. Yksittäisen yrityksen koh-

dalla kannattaa kääntyä FinChin tai Finpron puoleen.” 

Martti Soininen, Finland-China Innovation Center, FINCHI Edustaja Suomessa 

 

11.7 Verkostoituminen Kiinassa 

 

Shanghain ja Kantonin messut ovat hyvä paikka luoda yhteyksiä ja lisäksi EU järjestää omia 

kaupallisia tilaisuuksiaan Kiinassa. Yrityksen kannattaa olla esillä internetissä ja Facebookissa. 

Verkostoitumista edesauttaa se, että tuntee Kiinasta jonkun, joka voi esitellä suomalaisyri-

tyksen edustajat omalle verkostolleen. Kiinalaisen yhteyshenkilön paikallisen kulttuurin ja 

kielen tuntemus on myös eduksi. Monet länsimaalaiset yritykset aloittavat ensin toimintansa 

Singaporessa ja Hong Kongissa, joissa toiminta on turvallisempaa ja lait kehittyneempiä. Siel-

tä käsin perustetaan sitten tytäryhtiöitä Kiinaan. 

 

”Konsertit, ooppera ja golftilaisuudet ovat hyviä paikkoja luoda suhteita.” (A) 

 

”Perinteisesti ollaan mukana messuilla ja näyttelyissä, mutta nykyään toisten yritysten avaa-

mat kontaktit taitavat olla hyvin tärkeä yhteydenluontikanava.” (B) 

 

”Messuja ja pienempiä tapahtumia täällä kyllä riittää. Pitää löytää vain avainhenkilöt,  

jotka kertovat, minne kannattaa mennä. ” (C) 

 

”Kannattaa toimia puhujana oman toimialan konferensseissa (kunhan osallistujalista on riittä-

vän kattava).” (D) 

 

”Yhteyksiä voi luoda messuilla (Kanton, Shanghai). EU:n omat (EU chamber of commerce) 

tilaisuudet ovat hyviä tilaisuuksia verkostojen luontiin. Facebook on paikka, jossa kannattaa 

olla. On eduksi, jos löytää länsimaalaisen Kiinassa vaikuttavan henkilön, jolla on oma guanxi 

(verkosto) olemassa ja joka tuntee paikallisen kulttuurin. Länsimaalaiset yritykset keräävät 

nykyään enemmän dataa kiinalaisista kontakteistaan ja työntekijöistään kuin Kiinan viran-

omaiset. On tärkeää tietää jotakin neuvotteluista: tupakkaa poltetaan koko ajan ja länsimaa-

laisia juotetaan. Laulaminen ja karaoke ovat tärkeitä liike-elämässä.  
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Mukaan kannattaa hankkia hyvä tulkki; luotettava ja mielellään länsimaalainen. Yrityksestä 

kannattaa ottaa etukäteen selvää, sillä kiinalainen osapuoli on varmasti läksynsä lukenut län-

simaalaisen yrityksen suhteen. Kiinalaiset internet-sivut ovat perinteisesti olleet todella huo-

noja, mutta nyt ne ovat kehittyneet informatiiviseen ja parempaan suuntaan.  

 

Lahjaksi sopii jokin kiinalaiseen makuun sopiva: koristeellinen, vilkkuva ja värikäs. Kiinalainen 

maku on aivan erilainen kuin länsimaalainen maku, jossa hillitty on tyylikästä. Kiinan kasvu-

keskuksia ovat tällä hetkellä itärannikon kaupungit ja lisäksi Chongqing, joka on Kiinan keski-

osassa lähellä Chengdua. Monet länsimaalaiset yritykset aloittavat ensin toimintansa Singapo-

ressa ja Hong Kongissa, jossa toiminta on turvallisempaa ja lait kehittyneempiä. Sieltä käsin 

perustetaan sitten tytäryhtiöitä Kiinaan.” 

Jukka-Pekka Heikkilä, Tutkija, Vaasan yliopisto ja Turun yliopisto 

 

11.8 Kiinalainen lainsäädäntö ja verotus 

 

Haastateltavien mielipiteet kiinalaisesta lainsäädännöstä vaihtelivat melkoisesti. Syynä tähän 

on varmaan se, että lait uudistuvat tällä hetkellä kovasti ja tämän hetkistä tarkkaa tilannetta 

on vaikea tietää. Osa haastatelluista oli sitä mieltä, että lait ovat Kiinan eri alueilla nykyään 

aivan samat, toisten mielestä kullakin provinssilla ja kunkin provinssin paikallisviranomaisilla 

on omat lakinsa. Totuus on varmaan jotakin näiden kahden ääripään välillä. Tutkija Heikkilän 

mukaan kiinalainen sanonta ”Keisari on kaukana” kuvastaa sitä, että Pekingissä, joka on hal-

linnollinen keskus, on omat lakinsa, ja provinssien paikallisviranomaiset taas hoitavat asioita 

tulkitsemalla lakeja itselleen sopivalla tavalla. Samaa mieltä oli myös pari haastattelemaam-

me henkilöä.  

 

Kiinassa ei tunneta tekijänoikeussuojaa, ja siksi virastoille ei pidä koskaan antaa kaikkia pii-

rustuksia. Kiinalaisen ajattelutavan mukaan sopimus ei ole pitävä, vaan se muuttuu sitä mu-

kaa, kun olosuhteet muuttuvat. Sopimusten tekeminen on kuitenkin tärkeää, sillä lainsäädän-

nön kehittymisen myötä riitatilanteet voidaan viedä sovittelutuomioistuimeen ja siitäkin kor-

keammalle. Jos suomalaisyritys joutuu oikeuteen ristiriitatilanteessa, oikeudenkäynneissä 

pitää aina selvittää, mikä on tuomarin rooli. Yleensä tuomari kuulee kahden kesken sekä län-

simaista että kiinalaista osapuolta, ja päätös voi herkästi kallistua kiinalaisen osapuolen eduk-

si (lahjonta on mahdollista ja guanxilla on merkityksensä). 

 

”Ei, meillä on vain yksi ainoa laki, mutta jotkut säännökset ovat muunneltuja provinsseit-

tain.” (K) 

 

”Tietääkseni paikallisviranomaisilla on omat lakinsa.” (F) 
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”Ne ovat identtiset lähes joka alueella.” (H) 

 

”Meillä on keskushallinnon säätämät lait, mutta siltikin paikallisviranomaisilla saattaa olla 

erilaisia sääntöjä ja asetuksia alueillaan.” (I)  

 

”Jokaisella provinssilla on omat paikalliset lakinsa perustuen valtion lakeihin.” (E) 

 

”Yleensä on olemassa paikallislakeja, mutta on parempi tarkistaa asia etukäteen lakikonsultin 

kanssa.” (J) 

 

”Kiinassa on erilainen käsitys sopimuksista. Kiinalainen ajattelutapa on, että jos olosuhteet 

muuttuvat, niin sopimuskin saattaa muuttua ilman, että asiasta neuvotellaan erikseen. Vaikka 

aiemmissa neuvotteluissa on sovittu tietystä hinnasta, kiinalainen saattaa muuttaa sopimusta. 

Lainsäädännön kehittymisen myötä sopimukset kannattaa tehdä. Jos mennään riitatilantee-

seen, niin asia voidaan viedä sovittelutuomioistuimeen ja siitä korkeammalle taholle. Kiinassa 

itse lainsäädäntö on länsimaalaisella tasolla. Ongelmia tuottavat paikallisviranomaisten lakien 

tulkitseminen paikallisella tasolla sekä tulkinnan pohjalta tehdyt toimintamääräykset. Lain-

säädännön kehitys vaikuttaa siihen, että Kiinassa on helpompi ja turvallisempi toimia.  

 

Yleisperiaate on, että Kiinassa on 25 prosentin verotusaste. Tämän vuoden alussa (2008) tuli 

voimaan uusi verouudistus, joka koskee sekä kiinalaisia että länsimaalaisia yrityksiä. Poikke-

uksia ovat tutkimus- ja tuotekehitystä harjoittavat yritykset, jotka saavat kaksi ensimmäistä 

vuotta verovapaasti ja 3-5 seuraavaa vuotta puolella hinnalla. Lisäksi free trade zoneilla on 

omat käytäntönsä.” 

Martti Soininen, Finland-China Innovation Center, FINCHI Edustaja Suomessa 

 

”Keskushallinnon tasolla lainsäädäntö on ihan länsimaisella tasolla. Keskushallinto haluaisi, 

että lakeja sovellettaisiin sillä tavalla kuin ne on kirjoitettu, mutta provinssien ja kaupunkien 

viranomaiset tulkitsevat lakeja omalla tavallaan ja keksivät omia kommervenkkejään. Lakien 

tulkinta on ehkä suurin kehitystä jarruttava tekijä tällä hetkellä Kiinassa, mutta muutosta on 

tapahtunut tasaisempaan suuntaan.  

 

Ulkomaiset Joint venture yritykset, high tech –luokitellut yritykset ja yli 70 % tuotannostaan 

vievät yritykset saivat erityisstatuksen, joilla oli paljon alhaisempi verokanta. Kiinalaiset yri-

tykset rupesivat sanomaan, ”Hei, miksi meiltä otetaan yli 33 prosenttia veroa kun ulkomaalai-

set pääsevät 7,5 prosentilla?” Tosiasiahan on, että kiinalaiset yritykset ovat maksaneet huo-

mattavan paljon enemmän veroja eivätkä vähemmän kuin ulkomaalaiset. Verotuksen neuvot-

telu viranomaisten kanssa alkaa olla nykyään aika vaikeaa.” 

Ilpo Kaislaniemi, Finpro, Aasian edustaja 
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11.9 Haasteet kaupankäynnissä kiinalaisten kanssa 

 

Suurin virhe on lähteä Kiinaan valmistautumatta. Kiinan markkinat ovat hyvin suojatut, sillä 

Kiina on protektionistinen maa. Markkinoille pääsy on vaikeaa, ja yrityksen on investoitava 

omaan toimintaansa Kiinassa. Länsimaisen yrityksen tulisi ymmärtää, että lähes puolet Kii-

naan lähtijöistä epäonnistuu. Aikaa on varattava riittävästi, sillä yleisesti vie noin 3—4 vuotta, 

ennen kuin tuloja voi odottaa: rahaa ei ala tulla heti. Työlupien ja viisumien saaminen voi olla 

hankalaa. Neuvotteluissa kiinalaiset käyttävät aikapainetta, joka saattaa olla länsimaisille 

yrityksille ongelma, sillä länsimaisen käsityksen mukaan aika on rahaa. Kiinalaisille ei kannata 

kertoa mikä on oma aikataulu neuvottelujen kestolle, vaan aina kannattaa jättää hieman 

pelivaraa. 

 

Suomalaiset ovat pärjänneet Kiinassa hyvin. Aiemmin yhteisyritys (joint venture) oli pakolli-

nen yhtiömuoto länsimaalaiselle yritykselle Kiinassa. Nyt tämä sääntö on poistunut, mutta 

tilalle on tullut uusi ongelma. Jos yritys yksin länsimaalaisessa omistuksessa, mistä löytyy 

luotettava kiinalainen kumppani? 

 

Toimiva infrastruktuuri on keskittynyt tällä hetkellä lähinnä suuriin kaupunkeihin ja itäranni-

kolle, kun taas työvoimaa olisi paljon sisämaassa. Korkeamman koulutuksen saaneesta ja 

osaavasta henkilökunnasta voi olla pulaa. Lisäksi Kiinan työmarkkinat ovat tällä hetkellä yli-

dynaamisessa tilassa, ja työntekijöiden sitouttaminen voi olla hankalaa. Ihmiset vaihtavat 

työpaikkaa, jos joku tarjoaa parempaa palkkaa. Palkkakilpailuun on turha lähteä mukaan, 

sillä aina löytyy joku, joka maksaa enemmän. Tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen, jos 

talous Kiinassa muuttuu paremmaksi: silloin työntekijät eivät enää hae pelkästään taloudellis-

ta hyötyä yrityksestä, jolle he tekevät töitä, vaan myös muunlaisia asioita aletaan arvostaa.  

Länsimainen yritys voisi sitouttaa työväestöä suomalaisten arvojen ja koulutusten kautta. 

Työntekijöille voidaan tarjota urapolkua ja tuoda heitä Suomeen tutustumaan emoyritykseen.  

 

”Työluvat, viisumit yms. ovat vaikeita. Hyvän henkilökunnan löytäminen on vaikeaa.” (A) 

 

”Kiina on hyvin protektionistinen, joten markkinoillepääsy on vaikeaa. Se edellyttää suuria 

investointeja omaan toimintaan (tuotantoon ja tuotekehitykseen) Kiinassa.” (B) 

 

”On olemassa näkemyseroja siitä, mitä bisneksellä oikein tarkoitetaan. Mikä on hyvä kauppa 

kenellekin.. Haasteena ovat pysyvät bisnessuhteet. Kun suhteet on luotu ja yksimielisyys on 

saavutettu kaupat yleensä sujuvat hyvin. Itse työskentelen yritysten kanssa, jotka ovat etab-

loituneet Kiinaan eli yrityksillä on länsimaiset taustat ja bisneskulttuuri. Työskentely tällais-

ten yritysten kanssa on selkeästi helpompaa, kuin umpikielisten kanssa.” (C) 
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”Haasteita aiheuttaa mm. ammattitaitoisen työvoiman saaminen. Kiinassa on paljon väkeä, 

mutta maassa on pulaa korkeamman tason suunnittelijoista ja tehtaanjohtajista. Samoin inf-

rastruktuuri mietityttää. Ensin kannattaa hieman pohtia perusasioita, ja tehdä sitten vasta 

valinta, mille teollisuusalueelle yrityksensä perustaa. Kiinassa on olemassa positiivinen lista 

(hyväksyttyjen tuotteiden lista) esimerkiksi elintarvikelisäaineista ja lääkeaineista ja kaikki 

muut ovat kiellettyjä. EU:ssa on puolestaan käytössä kiellettyjen aineiden lista.  Keskushalli-

tus on sanonut, että Kiinan pitää päästä pois halpavalmistusmaa-statuksesta. Kiinan pitää 

kehittää omaa teknologiaansa sekä tuoda teknologiaa maahan niin, ettei Kiinan tarvitse koko 

ajan maksaa lisenssimaksuja. Valtio kannustaa ulkomaalaisia ja kiinalaisia yrityksiä, jotka 

panostavat Kiinan omaan kehitykseen. Suomalaiset ovat pärjänneet Kiinassa hyvin. Ei sieltä 

ole kukaan tullut häntä koipien välissä tai verissä päin takaisin. Ja jos on, niin ei ole kerrottu. 

Niitä on niin vähän.” 

Ilpo Kaislaniemi, Finpro, Aasian edustaja 

 

”Työntekijöiden sitouttaminen voi olla hankalaa, sillä Kiinassa on ylidynaamiset työmarkkinat 

ja ihmiset vaihtavat työpaikkaa muutaman kympin perässä yrityksestä toiseen. Rahakilpailuun 

on turha lähteä mukaan, sillä joku maksaa aina enemmän. Länsimaalainen yritys voi sitouttaa 

työväestöä suomalaisten arvojen ja koulutusten kautta. Työntekijöille voidaan tarjota koulu-

tusta ja urapolkua sekä käyttää heitä Suomessa tutustumassa pääyritykseen. Työntekijät tulisi 

siis sitouttaa suomalaiseen yritykseen.  

 

Kiinalaiset käyttävät aikapainetta neuvotteluissa, joka saattaa olla länsimaalaisille yrityksille 

ongelma. Kannattaa ottaa huomioon, että neuvottelut voivat kestää. Vaikka suomalaisilla 

olisikin lentolippu taskussa, kiinalaiselle kannattaa sanoa, että neuvotellaan niin pitkään kuin 

tarvitsee. Kiinalaisilla on tapana venyttää neuvotteluja ja käyttää asiaa hyväkseen. Ihmisten 

välinen kommunikaatio Kiinassa on suurin haaste. Kapitalismi on Kiinassa uusi asia ja oman 

edun tavoittelua on paljon. Ympäristöasioihin olisi tärkeä satsata.” 

Martti Soininen, Finland-China Innovation Center, FINCHI Edustaja Suomessa 

 

”Suurin virhe on mennä Kiinaan valmistautumatta ja ajatella, että Kiinaan mennään teke-

mään rahaa kuten kultakuumeen aikaan. Länsimaalainen luulee, että valtavilla markkinoilla 

kiinalainen ostaa kaiken ja länsimaalainen käyttää tilannetta hyväkseen. Kiinalainen taas 

tietää, että kilpailu on kovaa ja tulijoita on paljon, ja hän haluaa puolestaan käyttää länsi-

maalaista hyväkseen. Länsimaalaisen yrityksen tulisi ymmärtää, että lähes puolet Kiinaan 

lähtijöistä epäonnistuu. Ja aikaa on varattava riittävästi, sillä yleisesti vie n. 3-4 vuotta ennen 

kuin tuloja voi odottaa (rahaa ei ala tulla heti).  
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Rikollisuuden takia tietyissä kaupungeissa voi olla vaarallista liikkua, mutta varsinaiseen mafi-

aan tuskin länsimaalainen törmää, sillä Kiinan mafia ei toimi samalla tavalla kuin Italian tai 

Venäjän mafia; se ei pyydä suojelurahaa yrityksiltä. Mafia on Kiinan oma juttu, piilossa länsi-

maiselta katseelta. Välittäjiä, jotka käyttävät yrityksellään esim. epämääräisiä hotmail-

osoitteita, kannattaa varoa.  

 

Aiemmin yhteisyritys (joint venture) oli pakollinen yhtiömuoto länsimaalaiselle yritykselle 

Kiinassa. Länsimaalainen yritys oli pakotettu yhteisyritykseen kiinalaisen yhtiön kanssa ja 100 

%:n länsimaalainen omistus ei ollut mahdollinen. Nyt tämä sääntö on poistunut. Tilalle on 

tullut uusi ongelma. Jos yritys yksin länsimaalaisessa omistuksessa, mistä löytyy luotettava 

kiinalainen kumppani? Haasteena Kiinassa on lojaaliuden puute ulkomaalaisia kohtaan. Raha 

ratkaisee Kiinassa. Jos talous Kiinassa muuttuu paremmaksi, ei ehkä haeta enää pelkästään 

taloudellista hyötyä.  

 

Negatiivisesti talouskasvuun vaikuttavia asioita Kiinassa ovat ympäristökriisi, sosiaali- ja ter-

veydenhuolto, eriarvoisuus (maaseutu/kaupungit), ikääntyminen, poikien suuri määrä väes-

töstä, energiapula (hiili ja öljy) ja vesi. (Kiinassa on vain vähän vettä. Kiinassa asuu 20 % koko 

maailman väestöstä, mutta maailman vesivaroista siellä on vain 7 %.) Talouskasvu ei saa hi-

dastua, tai seurauksena voi olla poliittisia levottomuuksia ja kapinaa. Kiinan menestystekijöi-

tä puolestaan ovat tehokas koulutusjärjestelmä ja koulutus englanniksi, innovatiivisuus (kopi-

ointi on oikeutettua) sekä ekokaupungit voivat olla näytön paikka ulkomaille. Ympäristöasiat 

ovat tällä hetkellä IN Kiinassa.” 

Jukka-Pekka Heikkilä, Tutkija, Vaasan yliopisto ja Turun yliopisto 

 

11.10 Kielletyt puheenaiheet 

 

Kiinalla, kuten jokaisella maalla on omat tulenarat keskustelunaiheensa, ja yleisesti ottaen 

uskonnosta ja politiikasta puhumista kannattaa välttää. Kannattaa myös miettiä tarkkaan, 

mitä sanoa Kiinasta ja Kiinan sisäisistä asioista. Taiwan ja Nepal ovat aiheita, joista ei kanna-

ta puhua. Rikollisuudesta ja mafiasta ei kannata myöskään keskustella. 

 

Yksi uutiskynnyksen ylittänyt puheenaihe on ollut maitojauheskandaali Kiinassa, jossa maito-

jauheen seasta löytyi vaarallista melaniinia syyskuussa 2008. Melaniini vaurioittaa mm. munu-

aisia. Saastuneen maitojauheen vuoksi jopa 50 000 pientä lasta on ollut oireiden takia sairaa-

latutkimuksissa. Muita vuonna 2008 tapetilla olevia aiheita ovat olleet mm. Kiinan ihmisoike-

utta koskevat kysymykset, ilmansaasteet, lehdistön vapaus ja jopa Pekingin olympialaisten 

olympiasoihdun reitti. Osa haastateltavista oli sitä mieltä, ettei kiellettyjä puheenaiheita ole. 

Kaikesta voi puhua, mutta viisaasti. 
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”Politiikkaa ei saa käsitellä eikä valtaapitäviä saa arvostella. Hyviä puheenaiheita ovat runoi-

lijat, taide, musiikki, olympiamenestys ja avaruuslennot. Tiibet, Taiwan, kasvojen menetys 

ovat pahasta. Ensitapaamista ei saa mokata.” (A) 

 

”Ruoka on aina hyvä puheenaihe.” (B) 

 

”Ei politiikkaa eikä SARSia. Olympialaiset ovat olleet loistava small talk -aihe.” (D) 

 

”En muista yhtään aihetta, jota ei saisi koskea. Aina voi puhua kaikesta, mutta viisaasti. Small 

talk kuten talous, kaupunkien kehitys, kulttuuri ja ruoka ovat hyviä puheenaiheita.” (K) 

 

”En tiedä mistä ei saisi puhua. Urheilu on hyvä puheenaihe.” (E) 

 

”Liikemiesten kannattaa välttää puhumista poliittisista asioista, erityisesti arkaluontoisista 

aiheista, joista kirjoitetaan China Dailyssä ja muussa mediassa kuten televisiossa tai interne-

tissä. En tiedä kuinka paljon tabuja asioita on. Kiinassa kaikkein arimmat aiheet ovat poliitti-

sia. Kaikenlainen kahvipöytäkeskustelu on toimiva tapa myös Kiinassa — sää, urheilu, tv-

ohjelmat, lomasuunnitelmasi jne. Olympialaiset ovat kuuma puheenaihe tänä vuonna. Jos 

osoitat huolta ja myötätuntoa niitä ihmisiä kohtaan, jotka kärsivät maanjäristyksistä, ansait-

set kiinalaisten liikekumppaneittesi kunnioituksen.” (J) 

 

”Joillakin alueilla uskonto on kielletty puheenaihe ja myös poliittisia puheenaiheita on syytä 

välttää. Yhteistyötä parantavia tekijöitä sen sijaan ovat yhteiset illanvietot, ryhmätyöt.” (I) 

 

”Ei kannata keskustella kenenkään kanssa poliittisista kysymyksistä eikä kannata puhua pahaa 

Kiinasta. Kaikki muut aiheet ovat hyviä aiheita esim. palkat, perhe jne.” (F) 

 

”Politiikka on iso, iso kielletty aihe Kiinassa. Älä yritäkään antaa kommenttia Kiinan sisäisistä 

asioista.” (G) 

 

“Rikollisuus ja Kiinan mafia ovat aiheita, joista ei kannata keskustella. Taiwanista ja Tiibetis-

tä ei saa puhua ja politiikasta puhuminen on ehdottomasti ei. Kiinalaiset tykkäävät puhua 

perheestä, rahasta, kuluttamisesta ja siitä, kuinka hyvin heillä menee. Ihmisoikeusasiat ovat 

tabu aihe. ” 

Jukka-Pekka Heikkilä. Tutkija. Vaasan yliopisto ja Turun yliopisto. 

 

“Täällä ihmiset puhuvat asioista laidasta laitaan. Kiinalaisen ruuan ylistäminen on aina hyvä 

aihe. Urheilu, jos tuntee vastapuolen kiinnostuksen taustoja, on myös hyvä aihe. Olympiaki-

sat, maan edistyminen ja positiiviset muutokset ovat hyviä aiheita. Ei kannata puhua uskon-
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nosta, kommunistipuolueesta, maan demokratiatilanteesta jne. Jos tuntee vastapuolta pa-

remmin, perhe, terveys… melkeinpä mikä vaan käy puheenaiheeksi. Suomi—Kiina-vertailuja 

suoritetaan keskusteluissa usein.” (C) 

 

11.11 Työvoiman hankinta Kiinassa 

 

Aiemmin Kiinassa pidettiin jokaisesta työntekijästä henkilökohtaista rekisteriä, johon merkit-

tiin työntekijän poliittinen historia ja työtausta, ja jos työntekijä vaihtoi työpaikkaa ilman 

virallista hyväksyntää, hän menetti oikeuden kaikkiin valtion sosiaalietuihin. (Blackman 1997, 

64−65) Nykyään etuja ei menetetä. Haastateltavat olivat hyvin eri mieltä siitä, pitääkö halli-

tus edelleen kirjaa työntekijöistä ja yksi haastateltavista epäili, ettei kirjanpitoa työntekijöis-

tä ole koskaan pidettykään.  

 

Länsimaisella yrityksellä ei ole nykyään hankaluuksia houkutella itselleen työntekijöitä Kiinas-

sa. Länsimaalaisten yritysten tarjoamat työpaikat ovat yleensä suosittuja, erityisesti Kiinan 

itärannikolla, sillä ne tarjoavat kiinalaisia yrityksiä paremmat sosiaalietuudet työntekijöil-

leen. Länsimaisen yrityksen kannattaa olla yhteyksissä paikalliseen työvoimaviranomaiseen, 

sillä myös Kiinassa on mahdollista saada koulutustukea, ihan niin kuin Suomessakin. 

 

”Länsimaiset yritykset ovat suosittuja. Hallitus ei enää kontrolloi työntekijöitä sosiaalietuuk-

sien menettämisen uhalla. Jokainen saa sosiaalietuudet, mutta hallitus pitää kirjaa työnteki-

jöistä, jotka työskentelevät ulkomaalaisille yhteisyrityksille (joint ventures).” (I) 

 

”Ulkomaalaisissa yrityksissä avoinna olevat työpaikat ovat haluttuja. On totta, että hallitus 

pitää kirjaa ihmisistä, jotka työskentelevät ulkomaisille yhteisyrityksille, mutta nämä henkilöt 

eivät menetä eläke-etuuksiaan tai oikeuttaan julkiseen terveydenhuoltoon.” (K) 

 

”Ulkomaalaiset yritykset ovat pääasiassa kiinalaisten keskuudessa suosittuja, erityisesti itä-

rannikolla. Hallitus ei pidä kirjaa yhteisyrityksille työskentelevistä kiinalaisista eivätkä he 

siten menetä myöskään sosiaalietuuksiaan.” (E) 

 

”Ulkomaalaiset yritykset ovat suosittuja, sillä niiden tarjoamat palkat ovat yleensä parempia 

ja ne tarjoavat paremman työterveyshuollon. Ainakin kun itse työskentelin Kiinassa, minulla 

oli työnantajan kautta paremmat sosiaalietuudet ja vakuutukset, kuin mitä kiinalaisissa yri-

tyksissä oli ollut.” (F) 

 

”Riippuu aivan ulkomaalaisesta yrityksestä onko se suosittu Kiinassa vai ei. Jotkut kiinalaiset 

työskentelevät mieluimmin ulkomaalaiselle yritykselle, kun toiset taas eivät. Tämä on ihmis-

ten henkilökohtainen valinta. En ole koskaan ennen kuullutkaan että Kiinan hallitus olisi pitä-
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nyt kirjaa henkilöistä, jotka työskentelivät yhteisyrityksille. Jos mietitään Kiinan suurta väki-

määrää, tuntuu vaikealta kuvitella, että olisi mahdollista pitää kirjaa kaikkien työhistoriasta. 

Epäilen tämän tiedon paikkansapitävyyttä. Kiina on muuttunut paljon siitä kun valtion omis-

tamat sektorit yksityistettiin. Enää ei olemassa turvallisia työpaikkoja, joissa työntekijät voi-

vat luottaa elinikäiseen työllisyyteen sekä taattuun sosiaaliturvaan. Tämä oli muuten yksi 

hyvä puoli suunnitelmallisen talouden Kiinassa.” (J) 

 

”Jos länsimainen yritys kunnioittaa kiinalaista kulttuuriperinnettä ja kiinalaisten tunteita eikä 

pilkkaa Kiinan poliittista järjestelmää tai politiikkaa (ei myöskään kommentoi arkoja aiheita 

kuten Tiibet, Taiwan, demokratia), niin silloin yritys on suosittu Kiinassa.” (G) 

 

”Kansio on ollut olemassa ja silloin danwei-työyksiköllä oli kaikki valta. Tämä on muuttunut 

ihan täysin. Etuja ei menetä, jos vaihtaa työpaikkaa. Työpaikan vaihtaminen on mennyt ihan 

ilmoitusasiaksi. Tosin käytäntö vaihtelee, ja provinssien välillä asiat ovat erilaiset. Shanghain 

hallinto antaa shanghailaisille etuoikeuden kaikessa. Työläiset, jotka tulevat Shanghaihin 

muualta, joutuvat taistelemaan. Virallisesti on sanottu, että heille järjestetään asunnot, ter-

veydenhuolto ja koulutus. Käytännössä voi olla toisin. Edustusto joutuu palkkaamaan työnte-

kijät agentuurin kautta. Joint Venturet ja tehtaat saavat palkata suoraan, mutta heidän kan-

nattaa tietenkin käytännössä olla yhteyksissä paikallisen työvoimaviranomaisen kanssa. Sieltä 

he saavat koulutustukea, ihan niin kuin Suomessakin.” 

Ilpo Kaislaniemi, Finpro, Aasian edustaja 

 

11.12 Ongelmien ratkaisu ja kasvot 

 

Kiinassa ongelmien selvittäminen on toisinaan vaikeaa, sillä negatiivisia asioita ei sanota mie-

lellään ääneen. Yksi syy tähän on kiinalaiseen tapakulttuuriin liittyvä kasvojen säilyttämisen 

tarve. Kiinalaiset kuitenkin tiedostavat ulkomaalaisten tapakulttuurien erilaisuuden ja hyväk-

syvät ulkomaalaisilta siksi erilaista käytöstä. Tunneäly eli tilanteiden tulkitseminen mm. ke-

honkielen kautta auttaa länsimaalaisia huomaamaan ongelmat, joista ei puhuta. Länsimaisen 

yhteistyökumppanin kannattaa luoda hyvät suhteet kiinalaiseen osapuoleen, jolloin hänellä on 

sisäpiirissä henkilöitä, jotka voivat selvittää ongelman. Tai hänellä itsellään voi olla niin luot-

tamukselliset suhteet kiinalaiseen osapuoleen, että he kertovat ongelmasta hänelle suoraan. 

Ongelmat kannattaa selvittää kasvokkain niin, ettei kukaan joudu puhumaan ongelmista 

isomman joukon edessä. Pienimuotoiset palaverit saavat parempaa tulosta aikaan. Kiinassa 

yksilö ei myönnä mitään, vaan vastuu on aina kollektiivinen. Kannattaa jättää ristiriitatilan-

teiden varalle takaportteja, joita voi luontevasti käyttää ongelmien kiertämiseen. Turha 

jankkaaminen ongelman kanssa saattaa johtaa kasvojen menetykseen ja yhteistyön kariutumi-

seen. Pelisäännöt kannattaa kirjata paperille. 
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”Pitäisi pystyä olemaan herkkä, mutta kyllä asioista voi aika suoraankin puhua. Ei tietenkään 

saa ajaa toista nurkkaan eikä syytellä, vaikka syy olisikin hänen. Ongelmia ei ratkaista neuvot-

telupöydässä saman tien, kuten me olemme Suomessa tottuneet tekemään. Länsimaisessa 

kulttuurissa nostetaan kissa pöydälle ja puhutaan asia selväksi. Kiinassa tämä ei toimi ollen-

kaan.  

 

Kerran kun vein Kiinaan suomalaisen delegaation, vastapuoli oli sanonut, että heillä on mat-

katoimisto, joka järjestää meille auton. Selvä. Sovimme, että tehdään sitten näin. Minä ilmoi-

tin, että me olemme menossa tuonne ja tuonne tehtaalle ja osoite on tämä ja tässä on puhe-

linnumero. Tuossa on kontaktihenkilö, kiinalainen. Pyysin että käskevät kuljettajaa soitta-

maan sinne etukäteen, jotta hän varmasti löytää sinne. Lähdimme matkaan ja ajoimme moot-

toritietä ylös. Meidän olisi pitänyt lähteä tuonnepäin, mutta kuski lähtee tännepäin. Hän on 

sitä meiltä, ettei hänen tarvitsekaan osata, hän vaan ajaa. Hänelle se ei ole mikään kasvojen 

menetys. Suomalaiset suhtautuvat tällaisiin tilanteisiin aika joustavasti. En ollut varmistanut 

asiaa viimeiseen asti, sillä he sanoivat, että kyllä tämä hoituu. Onneksi ongelmat ovat yleensä 

tämäntasoisia, joten niistä ei aiheudu mitään hirveää haittaa. Jos yrityksen rakentama kerros-

talo romahtaisi maanjäristyksessä, niin se olisi vähän eri asia. Laatuvirheet ovat hyvin harvi-

naisia, sillä koulutus lähtee aivan alusta, mm. laatuvalmennus.  

 

10−20 vuotta sitten oli tapaus, jossa monimutkainen tuote lähti valmistukseen linjalle ja suo-

malainen johtaja kulki linjalla ja ihmetteli, että tässä on nyt jotakin omituista. Tehdas val-

misti linjalla kaikkea tuplana; toista tuotetta yritykselle itselleen ja toista samanlaista part-

nerille, mutta yrityksen itsensä laskuun. Tällaisia asioita ei johtaja välttämättä huomaa, sillä 

tässäkin tapauksessa piti olla teollisuusmies, jotta asian käsitti. Jos johtaja olisi ollut koulu-

tukseltaan esim. ekonomi, niin ei hän olisi tajunnut asiasta mitään. Tarkkana pitää olla. Var-

sinkin kaiken kanssa, johon vähänkin liittyy raha. On ihan ok olla tarkkana. Eivät kiinalaiset 

loukkaannu siitä, että heitä pyydetään selvittämään asioita, varsinkaan jos se on alun perin 

tehty heille selväksi. Mutta kyllähän kaikki ottavat nokkiinsa, jos he tietävät, että he tekevät 

vilunkipeliä ja heitä epäillään. Se on normaali reaktio.” 

Ilpo Kaislaniemi, Finpro, Aasian edustaja 

 

”Tämä on tietysti haaste. Mutta kun otetaan kiinalaisia henkilöitä töihin, niin ruvetaan kou-

luttamaan heille meidän mentaliteettiä. Jos tulee virhe, niin otetaan se pöydälle ja käsitel-

lään se. Ei siis haudata ongelmaa. ” 

Martti Soininen, Finland-China Innovation Center, FINCHI Edustaja Suomessa 

 

”Tämän kun tietäisi, olisi rikas. Ehkä kannattaa käyttää jotakin kiinalaista välikättä ongelman 

selvittämisessä, joka hienotunteisesti kysyisi asiaa. Raha ratkaisee Kiinassa kaiken, joten 

maksamatta jättäminen saa luultavasti jotain tapahtumaan. Kiinassa yksilö ei myönnä mitään, 
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vaan vastuu on kollektiivinen.” 

Jukka-Pekka Heikkilä, Tutkija, Vaasan yliopisto ja Turun yliopisto 

 

“Puhu suoraan ongelmista, mutta viisaasti huomioiden kiinalaisen osapuolen kasvojen säilyt-

tämisen tarve.” (K) 

 

“Tärkeintä on ymmärtää ongelmien taustat ja työstää ongelmaa niiden kautta. Joskus  

eskalaatio saattaa auttaa, mutta sen suhteen kannattaa olla varovainen.” (D) 

 

“Yrittää hienovaraisesti kysyä niin kauan, että vastaus tulee. Ei pidä luulla, että asia on ym-

märretty, jos kysymykseen ei vastata vaan se jää ”ilmaan.” (A) 

 

“Uskon, että ulkomaalaiselle on vaikea selvittää ongelman ydintä. Me tiedämme, että suoma-

laiset ovat suorapuheisia, kuten monet muutkin ulkomaisesta kulttuurista tulevat ihmiset.” 

(E) 

 

“Hyvä keino on, jos joku vanhempi ja kokeneempi paikallinen työntekijä onnistuu nousemaan 

luottohenkilöksi siten, että hän selvittää, mistä on kyse. Tämä toimii ainakin kahden kesken, 

ryhmän edessä asioita on vaikea käsitellä, koska kiinalaisten tiimilojaliteetti on hyvin voima-

kas.” (B) 

 

“Ei ole olemassa absoluuttista totuutta. Kulttuurisyistä kiinalaiset ilmaisevat itseään “peh-

meämmin” kuin länsimaalaiset. Kiinalaiset eivät halua olla loukkaavia ja liian suorasukaisia. 

Ongelmien selvittäminen Kiinassa vie aikaa. Sinun täytyy opetella tuntemaan ihmiset sekä 

heidän kehonkielensä keskustelun aikana. Ei se ole sen vaikeampaa. Liikekumppanien kesken 

perussäännöt kannattaa aina kirjata ylös paperille. Harmailla alueilla sinun tulee rakentaa 

kiinalaisten osapuolten kanssa hyvä suhde molemminpuolisen luottamuksen kasvattamiseksi ja 

sen jälkeen on mahdollista puhua suorasukaisemmin asioista.” (I) 

 

“Kannattaa jättää ristiriitatilanteiden varalle takaportteja, joita voi luontevasti käyttää on-

gelmien kiertämiseen. Turha jankkaaminen ongelman kanssa saattaa johtaa kasvojen mene-

tykseen ja yhteistyön kariutumiseen. Pitää osata tehdä kompromisseja ymmärtää, missä tilan-

teessa mikäkin on mahdollista ja jälleen kerran pitää ymmärtää, kuka päättää (turha vedellä 

vääristä naruista)” (B) 

 

“Kiinalaiset ovat melko suvaitsevaisia ulkomaalaisia kohtaan. Emme välttämättä odota ulko-

maalaisen olevan samanlainen kuin me itse. Kuitenkin, jotta saisit negatiiviset asiat selville, 

sinulle tulee olla joku sisäpiiristä, joka kertoo asian sinulle. Tärkeintä on ymmärtää ongelman 

taustat ja työstää ongelmaa niiden kautta.” (F) 
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“Hanki yritykseesi kiinalainen assistentti neuvotteluja varten.” (H) 

 

“Business on businestä. Neuvotteluissa asiat tulisi laittaa pöydälle ja jokaisen osapuolen tulisi 

olla mahdollisimman avoin – tämä on osa kiinalaistakin kaupankäyntiä, minä uskon. Negatiivi-

sista asioista puhuttaessa kannattaa käyttää pehmeämpiä sanoja tilanteissa, joissa et halua 

loukata kenenkään tunteita. Jos negatiivinen asia voi aiheuttaa pahoja seurauksia yhteistyö-

kumppanillesi, sinun kannattaa kertoa asiasta hänelle suoraan. Hän voi jopa olla kiitollinen 

varoituksestasi.” (J) 

 

Jos olet julkisessa kokouksessa, et voi koskaan sanoa negatiivisia asioita suoraan. Jos teet 

niin, saat vastapuolen menettämään kasvonsa muiden osallistujien edessä. Hän kokee tulleen-

sa nolatuksi julkisesti. Paras tapa ikävien asioiden kertomiseen on pienimuotoinen palaveri 

kasvokkain. Näin vastapuoli on myötämielisempi ehdotuksillesi.” (G) 

 

12 Tutkimuksen tarkastelu ja luotettavuus 

 

Kun tutkija selittää tutkimuksen kohdetta tulkintojensa kautta, on luonnollista, että selitys on 

hänen subjektiivinen näkemyksensä asiasta. Laadullista tutkimusta on usein kritisoitu objek-

tiivisuuden puutteesta. Objektiivisuus syntyy oman subjektiivisuuden tunnistamisesta. (Eskola 

& Suoranta 1998, 210). Meillä oli myös omat ennakkokäsityksemme tutkimastamme ilmiöstä 

ennen kuin aloimme tehdä tätä tutkimusta, mutta olemme olleet valmiita muuttamaan käsi-

tyksiämme uuden, haastatteluista saamamme tiedon pohjalta, ja suhtautumaan uuteen ai-

neistoon objektiivisesti. 

 

Uskomme tutkimuksemme olevan luotettava, sillä olemme valinneet haastattelujen kohteeksi 

henkilöitä, joilla on laaja-alainen käsitys Kiinan tämänhetkisestä tilanteesta oman työnsä, 

tutkimustensa tai elämänsä kautta. Haastattelemiemme henkilöiden kokemukset ja näkemyk-

set olivat keskenään eriäviä. Vedimme yhteneväisyyksistä ja eroavaisuuksista suuntaviitoja ja 

peilasimme uutta tietoa lukemaamme teoriaa vasten pyrkien unohtamaan omat henkilökoh-

taiset mielipiteemme. Havannoista on lopuksi johdettu johtopäätökset. 

 

Tutkimuksen heikkous on se, että lähes kaikki web-kyselyyn osallistuneet henkilöt (kahta Lau-

rean ammattikorkeakoulun kiinalaista opiskelijaa lukuun ottamatta) työskentelevät tällä het-

kellä samalla alalla kahdessa korkean teknologian alan kansainvälisessä yrityksessä: Nokialla 

ja Nokia Siemens Networksillä. Toimialojen suppeus voisi vääristää tuloksia ja tarjota vain 

teknologia–alan näkökulmaa Kiinasta, elleivät haasteltavat olisi työskennelleet myös muilla 

aloilla.  
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Web-kyselyymme vastasi yksitoista henkilöä, joista neljällä oli kymmenen ja kolmella neljän 

vuoden kokemus kiinalaisesta liiketoimintaympäristöstä eri yrityksissä. Kaksi henkilöä kertoi, 

että heidän työkokemuksensa on kokonaan tekniseltä alalta, mutta että heillä on laaja ym-

märrys verkostojen merkityksestä Kiinassa. Guanxihan ei ole sidoksissa toimialaan, vaan se on 

yleisesti osa kiinalaista kulttuuria. Vain kahdella web-kyselyyn osallistuneista henkilöistä, 

jotka olivat yhä opiskelijoita, ei ollut varsinaista työkokemusta Kiinasta. Molemmat henkilöt 

olivat kuitenkin kiinalaisia ja näin heillä on omat näkemyksensä kiinalaisesta kulttuurista. 

Henkilökohtaisesti haastattelemamme Kiina-asiantuntijat toivat tutkimukseen ammatillista 

näkökulmaa. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin validiteetin ja reliabiliteetin keinoin. Analyysin arvioi-

tavuudella tarkoitetaan sitä, että lukija pystyy seuraamaan tutkijan päättelyä. (Uusitalo 

1991, 81−82) Tutkimuksen validiteetilla viitataan tutkimuksen pätevyyteen eli siihen, mittaa-

ko tutkimus oikeita asioita. Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkijan tekemän ana-

lyysin luotettavuutta. Kaikki aineisto tulee ottaa huomioon ja tulosten on heijastettava haas-

tateltujen ajatusmaailmaa niin hyvin kuin mahdollista. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 189−190) 

 

Tutkimuksemme validiteetti pyrittiin varmistamaan tarkalla tutkimusongelmien asettelulla. 

 

Tutkimuksemme reliabiliteetti varmistettiin huolellisella tutkimustyöllä teorian keräämisestä 

ja siihen tutustumisesta aina haastattelujen toteuttamiseen, analysointiin sekä tulosten esit-

tämiseen asti. Lähdemateriaalin ja haastateltavien henkilöiden valinta oli tärkeässä roolissa. 

Teorian piti olla luotettavaa ja haastatelluilla henkilöillä piti olla omakohtaista ymmärrystä 

Kiinan verkostoista. Lisäksi kiinalaisilla haastatelluilla piti olla riittävän hyvä englanninkielen-

taito, jotta väärinymmärrykset eivät vääristäisi haastattelutuloksia. Olemme suorittaneet 

kaiken tutkimustyön itse ja tieto on pysynyt muuttumattomana tutkimusprosessin edetessä. 

Näiden seikkojen valossa voidaan siis todeta, että tutkimuksen tulokset ovat sisäisesti luotet-

tavia. 

 

13 Yhteenveto 

 

13.1 Kollektiivinen kulttuuri ja suhdeverkostot 

 

Kiinassa valitsee kollektiivinen kulttuuri, jossa kasvojen säilyttäminen on tärkeää. Kiinassa 

henkilökohtaisen elämän suhteilla ja liike-elämän suhteilla ei ole suurta eroa. Länsimaissa 

moni haluaa pitää työelämän ja henkilökohtaisen elämän täysin erossa toisistaan. Kiinassa 

näin ei voi toimia, vaan liikesuhteiden luomista jatketaan myös vapaa-ajalla mm. illallisten ja 

karaokeiltojen parissa. Kiinan markkinat ja paikallinen toimintaympäristö ovat länsimaisittain 
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haastavia. Kiinalaiset tekevät kauppaa vain ystävien kanssa, joten hyvät suhteet ja verkostot 

on ensin luotava.  

 

Koska länsimaalaisilla ei ole verkostoja Kiinassa, perinteisesti on ollut niin, että länsimaalai-

set ovat täysin ulkopuolisia Kiinan kaupankäynnissä ja kiinalaiset kuuluvat sisäpiiriin. Osa 

haastatelluista kiinalaista oli sitä mieltä, että tänä päivänä ulkomaalaiset yritykset saavat niin 

paljon etuuksia Kiinan valtiolta (esim. verohelpotuksia), että itse asiassa kiinalaiset ovat itse 

ulkopuolisia ja länsimaiset kuuluvat sisäpiiriin. Tämä on tosin muuttumassa, sillä 1.1.2008 

Kiinassa otettiin käyttöön uusi verolaki, joka siirtymäajan jälkeen yhdenmukaistaa kiinalaisten 

ja ulkomaalaisten yritysten verotusta. Uusi verokanta on 25 % kaikille Kiinassa toimiville yri-

tyksille. Määräysten soveltaminen tulee tosin vaihtelemaan paikallistasolla jatkossakin, ja 

lisäksi yritykset, jotka edistävät luonnonsuojelua ja teollisuuden modernisointia, saavat jat-

kossakin verovähennyksiä. Lisäksi korkean teknologian yhtiöt saavat verokannustimia. Tutki-

musta ja tuotekehitystä harjoittavat yritykset saavat toimia kaksi ensimmäistä vuotta verova-

paasti ja 3−5 seuraavaa vuotta puolella hinnalla. Lisäksi vapaakauppa-alueilla (free trade 

zones) on omat käytäntönsä. 

 

13.2 Ohjenuora markkinoille 

 

Suomalaisyritys voisi pitää Kiinan markkinoilla ohjenuoranaan käsitteitä Tian Shi, Di Li ja Ren 

He. Tian Shi viittaa siihen, että länsimaisen yrityksen tulee olla alalla, jonka Kiinan hallitus 

toivottaa tervetulleeksi maahan. Di Li viittaa kiinalaisen partnerin optimaaliseen maantieteel-

liseen sijaintiin Kiinassa. Ren He viittaa luottamukseen, arvoihin ja päämääriin sekä yhteis-

työhön. (Wang 2007, 109) Guanxin luominen on haastavaa ja verkostojen rakentaminen vaatii 

aikaa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä sekä riittävästi henkisiä ja taloudellisia resursseja. 

Ilman toimivaa suhdeverkostoa on Kiinassa lähes mahdotonta toimia. Siksipä kiinalainen 

kumppani tai muu organisaatio on kullanarvoinen, jos sen edustajalla on hyvät suhdeverkos-

tot. Jos siis tuntee oikeat ihmiset, saa tarvitsemansa tiedot ja asiat edistyvät toivotulla taval-

la. Mutta aina jää velkaa. Raha ratkaisee Kiinassa. Länsimaalaiset sijoitukset ovat erittäin 

tärkeitä Kiinalle ja valuuttaa tuovat yritykset ovat tervetulleita. 

 

Kiinalaiset arvostavat sitä, että länsimaalaiset opiskelevat edes vähän heidän kieltään. Kun-

nollisten markkina-analyysien ja –tutkimusten tekeminen on elintärkeää, ennen kuin yritys 

sukeltaa sisään Kiinan markkinoille. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat suunnitellun toimin-

nan laajuus sekä toimiala. Tietyillä toimialoilla vain joint venture kiinalaisen yrityksen kanssa 

on mahdollinen.  Kiinan toimiva infrastruktuuri on keskittynyt tällä hetkellä lähinnä suuriin 

kaupunkeihin ja itärannikolle, kun taas työvoimaa olisi paljon sisämaassa. Korkeamman koulu-

tuksen saaneesta ja osaavasta henkilökunnasta voi olla pulaa. 
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13.3 Verkostoituminen 

 

Guanxi on jatkuva prosessi, ja suhteiden ylläpitäminen kauppojen solmimisen jälkeen on vä-

hintäänkin yhtä tärkeää kuin kauppojen valmisteluvaiheessa. Parhaiten verkostoituminen 

Kiinassa tapahtuu menemällä itse paikan päälle. Yrityksen kannattaa käyttää hyödykseen 

toisia ulkomaalaisia yrityksiä, jotka ovat jo rantautuneet Kiinaan. Shanghain ja Kantonin mes-

sut ovat hyvä paikka luoda yhteyksiä, ja lisäksi EU järjestää omia kaupallisia tilaisuuksiaan 

Kiinassa. Nykyaikaa kun eletään, yrityksen kannattaa myös olla esillä internetissä ja Faceboo-

kissa. Länsimaalaiset voivat päästä sisälle kiinalaisten verkostoon myös solmimalla suhteita 

Kiinassa, sillä samalla kun he luovat suhteita tärkeään ihmiseen, he perivät hänen suhdever-

kostonsa käyttöönsä. 

 

13.4 Lahjat ja palvelukset  

 

Palveluksia ja lahjoja ei mielletä lahjonnaksi, vaan ne ovat osa perinteistä kiinalaista kaupan-

käyntiä. Eräs haastattelemamme kiinalainen henkilö vertasi guanxin ylläpitoa länsimaiseen pr-

työhön. Kukaan suomalaisista haastateltavista ei suoraan ilmaissut kohdanneensa lahjontaa 

kaupankäynnissä kiinalaisten kanssa, päinvastoin epäiltiin, että lahjonta olisi yleisempää kii-

nalaisten yritysten ja viranomaisten välillä kuin länsimaisten ja kiinalaisten välillä. Jos kiina-

lainen tarjoaa liian kallista lahjaa, paras tapa kieltäytyä lahjasta, on vedota yrityksen sisäisiin 

sääntöihin ja perustella, miksi lahjan vastaanottaminen on mahdotonta. Kiinalaiset tuntevat 

ja ymmärtävät melko hyvin eurooppalaiset käytännöt lahjojen suhteen. Näin siitäkin huoli-

matta, että perinteisesti palvelukset ja lahjat kuuluvat kiinalaiseen liike-elämän kulttuuriin ja 

ovat osa guanxin ylläpitämistä. 

 

13.5 Kiina muutostilassa 

 

Moni asia Kiinassa on muuttunut: elinolosuhteet ovat parantuneet samaan aikaan, kun tietyn-

laiset yhteiskunnalliset jännitteet ovat kasvaneet. Kiinasta löytyy tällä hetkellä köyhää maa-

seutua ja rikkaita kaupunkilaisia, mutta kaupunkeihin on tullut myös köyhiä maalaisia. Ei ole 

yhtä kieltä, eikä myöskään yhtä kulttuuria. Lainsäädäntö on uudistunut monin paikoin, ja jos 

länsimainen yritys joutuu oikeuteen, pitäisi aina selvittää, mikä on tuomarin rooli. Päätös voi 

herkästi kallistua kiinalaisen osapuolen eduksi, sillä lahjonta on edelleen mahdollista ja guan-

xilla on merkityksensä.  

 

Kiinan taloudellinen nousu on perustunut ympäristön häikäilemättömään hyväksikäyttöön. 

Ympäristöongelmat ovat hyvä esimerkki oravanpyörästä, jonka sisällä Kiinan johdon on tehtä-

vä vaikeita valintoja. Talouskasvun jatkuminen on ensisijainen tavoite, ja sen vuoksi valtion 

on keskitettävä varansa työpaikkojen luomiseen ja infrastruktuurin kehittämiseen. Saastunei-
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den luonnonvarojen puhdistaminen ja uusien tuhojen estäminen vaatii suuria summia. Toi-

saalta yhä pahenevat ympäristötuhot hidastavat tuotantoa ja heikentävät ruokataloutta aihe-

uttaen taloudellista vahinkoa. Lisäksi on todennäköistä, että veden puute, viljelymaan vähyys 

ja saasteiden aiheuttamat sairaudet hidastavat jossain määrin talouskasvua. (Jakobson 2005, 

63) 

 

Länsimaisella yrityksellä on oltava hyvä tuote tai palvelu, pelkällä verkostolla ei kauppaa 

tehdä. Nopean taloudellisen kasvun aikana lähes tuote kuin tuote on mennyt kiinassa kaupak-

si, mutta näin ei tule olemaan ikuisesti. On myös hyvä tiedostaa, että Kiinassa on käytössä 

positiivinen lista eli luettelo hyväksytyistä tuotteista esimerkiksi elintarvikelisäaineissa ja 

lääkkeissä. Kaikki muut tuotteet ovat kiellettyjä. Lista on siis päinvastainen kuin EU:ssa, joka 

käyttää kiellettyjen aineiden listaa.   

 

13.6 Valmistautuminen tärkeää 

 

Ennen neuvotteluja Kiinassa kannattaa aina tarkistaa ketkä ovat ne henkilöt, joilla on oikeus 

allekirjoittaa sopimuksia kyseisen yrityksen puolesta. Yksittäisten yritysten kannattaa olla 

asiasta yhteyksissä Finpron tai Fin-Chi-keskuksen henkilöstöön tai yritys voi turvautua lakitoi-

miston apuun. Aiemmin yhteisyritys (joint venture) oli pakollinen yhtiömuoto länsimaalaiselle 

yritykselle Kiinassa. Länsimaalainen yritys oli pakotettu yhteisyritykseen kiinalaisen yhtiön 

kanssa, eikä 100 % länsimaalainen omistus ollut mahdollista. Nyt tämä sääntö on poistunut. 

Tilalle on tullut uusi ongelma. Jos yritys yksin länsimaalaisessa omistuksessa, mistä löytyy 

luotettava kiinalainen kumppani? 

 

Monet länsimaiset yritykset aloittavat ensin toimintansa Singaporessa ja Hong Kongissa, jossa 

toiminta on turvallisempaa ja lait kehittyneempiä. Sieltä käsin perustetaan sitten tytäryhtiöi-

tä Kiinaan. Suurin virhe on lähteä Kiinaan valmistautumatta. Kiinan markkinat ovat hyvin suo-

jatut, sillä Kiina on protektionistinen maa. Markkinoille pääsy on vaikeaa, ja yrityksen on 

investoitava omaan toimintaansa Kiinassa. Länsimaisen yrityksen tulisi ymmärtää, että lähes 

puolet Kiinaan lähtijöistä epäonnistuu. Aikaa on varattava riittävästi, sillä yleisesti vie noin 

3—4 vuotta, ennen kuin tuloja voi odottaa. Myös työlupien ja viisumien saaminen voi olla han-

kalaa. Suomalaiset ovat tosin pärjänneet Kiinassa hyvin. 

 

Länsimaisella yrityksellä ei ole nykyään hankaluuksia houkutella itselleen työntekijöitä. Län-

simaisten yritysten tarjoamat työpaikat ovat yleensä suosittuja, erityisesti Kiinan itärannikol-

la, sillä ne tarjoavat paremmat sosiaalietuudet työntekijöilleen. Länsimaisen yrityksen kan-

nattaa olla yhteyksissä paikallisiin työvoimaviranomaisiin, sillä saatavissa on koulutustukea. 

Työntekijöiden sitouttaminen voi olla hankalaa, sillä Kiinassa on ylidynaamiset työmarkkinat 

ja ihmiset vaihtavat työpaikkaa muutaman kympin perässä yrityksestä toiseen. Jos talous 
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Kiinassa muuttuu paremmaksi, työntekijät eivät ehkä hae enää pelkästään taloudellista hyö-

tyä. Länsimainen yritys voi sitouttaa työväestöä esimerkiksi suomalaisten arvojen ja koulutuk-

sen kautta. Työntekijöille voidaan tarjota koulutusta ja urapolkua sekä käyttää heitä Suomes-

sa tutustumassa emoyritykseen.  

 

13.7 Vältettävät keskustelunaiheet ja ongelmista keskusteleminen 

 

Kiinassa, kuten monissa muissakin maissa, uskonto ja politiikka ovat keskusteluaiheita, joita 

kannattaa välttää. Kannattaa miettiä tarkkaan, mitä sanoo Kiinasta ja Kiinan sisäisistä asiois-

ta. Taiwan ja Nepal ovat aiheita, joista ei kannata puhua. Rikollisuudesta ja mafiasta ei kan-

nata myöskään keskustella. Kiellettyjen keskusteluaiheiden listalla ovat myös Kiinan ihmisoi-

keutta koskevat kysymykset ja ilmansaasteet.   

 

Kiinassa ongelmien selvittäminen on toisinaan vaikeaa, sillä negatiivisia asioita ei sanota mie-

lellään ääneen. Kiinalaiset tiedostavat ulkomaalaisten tapakulttuurien erilaisuuden ja hyväk-

syvät ulkomaalaisilta siksi erilaista käytöstä. Tunneäly eli tilanteiden tulkitseminen mm. ke-

honkielen kautta auttaa länsimaalaisia huomaamaan ongelmat, joista ei puhuta. Länsimaalai-

sen yhteistyökumppanin kannattaa luoda hyvät suhteet kiinalaiseen osapuoleen. Tällöin hä-

nellä on sisäpiirissä henkilöitä, jotka voivat selvittää ongelman hänelle. Tai hänellä itsellään 

voi olla niin luottamukselliset suhteet kiinalaiseen osapuoleen, että hänelle kerrotaan ongel-

mista suoraan. Ongelmat kannattaa selvittää kasvokkain niin, ettei kukaan joudu puhumaan 

ongelmista isomman joukon edessä. Pienimuotoiset palaverit tuovat parempaa tulosta aikaan. 

Kiinassa yksilö ei myönnä mitään, vaan vastuu on aina kollektiivinen. Kannattaa jättää ristirii-

tatilanteiden varalle takaportteja, joita voi luontevasti käyttää ongelmien kiertämiseen. Peli-

säännöt kannattaa kirjata paperille. 

 

13.8 Kiina-ilmiö 

 

Suomessa puhutaan tällä hetkellä Kiina-ilmiöstä, kun yritämme muiden korkeasti hinnoiteltu-

jen maiden tavoin keksiä selviytymiskeinoja globalisaation maailmassa, jossa Kiinan ja Intian 

kaltaiset halvan työvoiman maat näyttelevät pääroolia. Kaikki haluavat saada osansa Kiinan 

valtavista potentiaalisista markkinoista, myös kiinalaiset itse. Kiinan kasvua ja vaikutusvaltaa 

kuvaa hyvin Napoleonin antama neuvo: ”Kiina on nukkuva lohikäärme. Antakaa sen nukkua, 

sillä kun se herää, muu maailma vapisee.” (Mykkänen 2004, 11, 98-100)  
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  Liite 1 

Liite 1: Haastattelukysymykset suomalaisille (Webropol) 

 

1. Kuvailkaa hieman minkälaisessa yrityksessä työskentelette? (Toimiala, yrityksen koko, liikevaihto, Tuot-

teet/Palvelut) Miten pitkä kokemus itsellänne on työskentelystä kiinalaisten kanssa? 

2. Miten yritys, jossa työskentelette, kiinnostui Kiinan markkinoista? 

3. Miten yhteistyö käynnistyi kiinalaisten yritysten kanssa? Mitä yhteistyöhön pääsy on edellyttänyt ja mitä 

se on antanut? 

4. Miten suuri merkitys erilaisilla verkostoilla ja henkilökohtaisilla suhteilla on tehtäessä kauppaa Kiinan 

markkinoilla? Miten verkostot rajoittavat ihmisten toimintaa kaupankäynnissä ja missä tilanteissa niistä 

on hyötyä? 

5. Minkälaisia haasteita tai onnistumisia teillä on ollut Kiinan markkinoilla? 

6. Miten kiinalaiset businessneuvottelut eroavat suomalaisesta kaupankäynnistä? 

7. Kuinka tulisi edetä halutessaan luoda hyvät yhteistyösuhteet kiinalaisiin yhteistyökumppaneihin? 

8. Käytittekö tulkkia neuvotteluissa? Jos käytitte, mitä kautta löysitte asiantuntevan ja puolueettoman tul-

kin? 

9. Mitä suomalaisyrityksen tulisi tehdä ennen ensimmäisiä neuvotteluja kiinalaisten kanssa? Mitä tulee en-

nakoida ja ottaa huomioon? Mihin pitää varautua? 

10. Miten kiinalaisilta tulee ristiriitatilanteissa selvittää todellinen ongelma, jos ongelmista ei puhuta suo-

raan? Mitä keinoja tulisi käyttää? 

11. Olemme ymmärtäneet, että Kiinassa liike-elämän ystävyyssuhteet eivät ole tunnetason suhteita, vaan 

edellyttävät palvelusten tekemistä ja lahjojen antamista. Miten voi hienotunteisesti kieltäytyä lahjasta, 

jos oman yrityksen yrityspolitiikka ei sallia kalliiden lahjojen antamista tai ottamista? Kuinka päästä pois 

tilanteesta, joka koetaan Suomessa lahjonnaksi rikkomatta suhteita? 

12. Mitkä ovat hyviä small-talk-aiheita Kiinassa? Mitkä asiat puolestaan ovat tabuja? Mitä ei saa koskaan teh-

dä tai mistä ei saa puhua? 

13. Onko Kiinassa käytössä myös kaupparekisteriote, vai miten tarkistatte että neuvottelun osapuolilla on 

todella oikeus allekirjoittaa sopimuksia firman nimissä? 

14. Minkätyyppisissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa Kiinassa kannattaa olla osallistujana, kun halutaan luoda 

liikesuhteita? 

15. Millä alueella/alueilla yrityksellänne on toimintaa Kiinassa? 

16. Onko yrityksellänne Kiinassa oma toimipiste vai käytättekö jotain muuta toimintamuotoa? 
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  Liite 2 

 

Liite 2: Englanninkieliset haastattelukysymykset (Webropol) 

 

1. How long experience you have from Chinese business life? How has it got familiar to you? 

2. How would you describe the meaning of networking (Guanxi) in China? What kind of influence networks 

have in people’s lives? What restrictions they set and what are the good sides? 

3. We have heard that without personal relationships it is impossible to start business in China. Why per-

sonal relationships have such a huge impact in the Chinese business culture? 

4. Is it true that in China people are divided to two groups; insiders and outsiders according to their back-

ground and personal relationships? Western companies are naturally outsiders. Could you give any tips 

how to get connected in China? How to build flourishing relationships? 

5. What preparations companies should do before starting business in China? What is important to know? 

6. Do you know if the extract from the Register of Companies is used in China? If that is not available, how 

to check the names of the persons who are authorized to sign for the negotiating Chinese company? 

7. Which branches are welcomed to China at the moment? 

8. Do local authorities in Chinese provinces still use their own laws or are the laws identical everywhere in 

China? 

9. Are positions in foreign companies popular or unpopular among Chinese people? Please explain. Does 

government still keep a record of people working for foreign joint ventures? Is it true that those people 

loose their pension, accommodation and public health care? 

10. What western business partners should avoid (never do in China)? What topics are taboo subjects? What 

are good small-talk topics in the business life? 

11. We have understood that in China you must do favours to show your friendship. What to do if a business 

friend wants you to do her/him a favour that is not according to your company’s policy? How to solve the 

problem without breaking important relationships? 

12. What is the level of the knowledge of foreign languages in China? Are interpreters still needed in the 

business negotiations or are Chinese negotiators able to use English? 

13. In China negative things are never said straight out. In Finland people are quite outspoken. How to solve 

the essential problems with Chinese partners if negative things are not told straight?  
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  Liite 3 

Liite 3: Kysymykset Ilpo Kaislaniemen haastattelu  

 

1. Taustakysymykset: Ilpo Kaislaniemi, kertoisitteko hieman taustaa Finprosta sekä itsestänne. Kuinka 

teistä tuli Finpron Aasian edustaja? Koska ja miksi Suomen ulkomaankauppaliitosta tuli Finpro? Mitä haas-

teita olette kohdanneet Aasian kontaktina työskennellessänne? Mikä on mielenkiintoisinta työssänne? 

2. Kiina on kehittyvä markkina, jonka kasvaa noin 10 %:n vuosivauhdilla. Miten Finpro on ollut tukemassa ja 

helpottamassa suomalaisten yritysten pääsyä Kiinan markkinoille? 

3. Kuinka tulisi edetä halutessaan luoda hyvät yhteistyösuhteet kiinalaisiin yhteistyökumppaneihin? 

4. Kuvailetteko verkostojen (Guanxi) merkitystä Kiinassa? Miten verkostot syntyvät? Millaisiin verkostoihin 

kiinalaiset kuuluvat ja mitä rajoituksia/millaista tukea verkosto yksilöille tuo? 

5. Minkälaisia osapuolia ja rooleja kiinalaisissa verkostoissa saattaa olla? 

6. Mihin Kiinaan menoa suunnittelevien suomalaisten yritysten pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota mark-

kina- ja kilpailutilanteen suhteen? Valtio määrää mitkä tuotannonalat ovat tervetulleita Kiinaan. Mitkä 

toimialat ovat tällä hetkellä tervetulleita? 

7. Tarvitaanko Kiinan markkinoille pyrittäessä yhä suhteita paikallisviranomaisiin? Noudattavatko paikallis-

viranomaiset yhä ”omia lakejaan” maan lakien sijaan? Mitä suomalaisyritysten pitäisi tietää Kiinan liike-

elämän lainsäädännöstä? 

8. Mitkä suomalaiset digitaalialan yritykset osallistuvat Asia Digital Home-ohjelmaan? Mitä uutta tietoa oh-

jelmasta saatiin? Syntyikö paljon kontakteja? 

9. Kerrotteko hieman Fin-Chi-keskuksen toiminnasta ja tarkoituksesta. Mistä lähti idea keskuksen syntyyn? 

Miten FinChi-keskus on onnistunut auttamaan suomalaisyrityksiä Kiinan markkinoille? Onko saatavilla jo-

tain todellisia case-esimerkkejä? 

10. Kiina haluaa korkean teknologian yrityksiä maahan. Miten Kiina on helpottanut ko. yritysten maahantu-

loa? 

11. Länsimaissa ystävyys perustuu tunteisiin, Kiinassa ystävyys tarkoittaa suosionosoitusten jakamista ja ai-

don ystävyyden todistaminen edellyttää toimintaa. Se, mikä länsimaissa koetaan lahjonnaksi, on Kiinassa 

osoitus ystävyydestä. (Carolyn Backman) Miten suuri ongelma Kiinassa on lahjonta? Miten selvitä tilan-

teista, joissa lahjoja odotetaan, jos suomalaisella yrityksellä on sen suhteen nollatoleranssilinja (esim. 

Nokia) eikä minkäänlaista lahjontaa sallita?  Kiinalaiset syyttävät länsimaalaisia inhimillisyyden (ren-

qingwei) puutteesta, koska nämä eivät suostu venyttämään sääntöjä auttaakseen ystäväänsä. Kuinka lah-

jan voi torjua loukkaamatta kiinalaisia? 

12. Miten paljon kielitaito on Kiinassa kehittynyt? Osaavatko viranomaiset ja yritysten liikeneuvottelijat ny-

kyään kaikki englantia? Jos tulkkeja tarvitaan, mistä löytää tulkki, joka on puolueeton? 

13. Onko verotus yhä Kiinassa viranomaisten kanssa neuvoteltavissa eli tarvitaanko tässäkin suhtei-

ta/verkostoa? 

14. Mitkä ovat merkittävimmät Kiinan kasvukeskukset? 

15. Millaisia ns. välittäjiä, jotka tasoittavat tietä kaupankäynnille, Kiinassa tulee varoa? Miten Kiinan mafia 

toimii? 

16. Pidetäänkö Kiinassa yhä jokaisesta työntekijästä henkilökohtaista rekisteriä, johon merkitään työnteki-

jän poliittinen historia ja työtausta? Pitääkö yhä paikkansa, että jos työntekijä vaihtaa työpaikkaa ilman 

virallista hyväksyntää, hän menettää oikeuden kaikkiin valtion sosiaalietuihin – asuntoon, terveydenhuol-
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toon, koulutukseen ja eläkkeeseen. Miten länsimainen yritys voi houkutella työntekijöitä itselleen Kiinas-

sa? 

17. Mitä suomalaisyrityksen tulee tehdä ennen ensimmäisiä neuvotteluja kiinalaisten kanssa? Mitä tulee en-

nakoida ja ottaa huomioon? Mihin pitää varautua?  

18. Miten kiinalaisilta tulee ristiriitatilanteissa selvittää todellinen ongelma, jos ongelmista ei puhuta suo-

raan? Mitä keinoja tulisi käyttää? 

19. Miltä viranomaisilta suomalaisyritys voi tarkastaa onko neuvottelijoilla todella oikeus solmia sopimuksia 

yrityksen puolesta? Onko Kiinassa myös käytössä kaupparekisteriote, josta selviää henkilöt, joilla oikeus 

allekirjoittaa yrityksen nimissä? 

20. Jos etabloidutaan Kiinaan, niin mikä yhtiömuoto olisi parhain mahdollinen? 

21. Kun kontaktit ovat jo syntyneet ja mahdollinen kaupankäynti alkanut, ovatko kiinalaiset uskollisia jo syn-

tyneille liikesuhteilleen vai vaatiiko suhteiden ylläpitäminen työtä? 
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Liite 4: Kysymykset Martti Soinisen haastattelu  

 

1. Taustakysymykset: Martti Soininen, kerrotteko hieman Finland-China-innovaatiokeskuksen toiminnasta 

ja tarkoituksesta. Mistä lähti idea keskuksen syntyyn? Miten FinChi-keskus on onnistunut auttamaan suo-

malaisyrityksiä Kiinan markkinoille? Onko saatavilla jotain todellisia case-esimerkkejä? Kuinka teistä tuli 

Finland-China-innovation centerin edustaja? Mitä haasteita olette kohdanneet Aasian kontaktina työs-

kennellessänne? Mikä on mielenkiintoisinta työssänne? 

2. Kuinka tulisi edetä halutessaan luoda hyvät yhteistyösuhteet kiinalaisiin yhteistyökumppaneihin? 

3. Kuvailetteko verkostojen (Guanxi) merkitystä Kiinassa? Miten verkostot syntyvät? Millaisiin verkostoihin 

kiinalaiset kuuluvat ja mitä rajoituksia/millaista tukea verkosto yksilöille tuo? 

4. Minkälaisia osapuolia ja rooleja kiinalaisissa verkostoissa saattaa olla? 

5. Mihin Kiinaan menoa suunnittelevien suomalaisten yritysten pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota mark-

kina- ja kilpailutilanteen suhteen? Valtio määrää mitkä tuotannonalat ovat tervetulleita Kiinaan. Mitkä 

toimialat ovat tällä hetkellä tervetulleita? 

6. Tarvitaanko Kiinan markkinoille pyrittäessä yhä suhteita paikallisviranomaisiin? Noudattavatko paikallis-

viranomaiset yhä ”omia lakejaan” maan lakien sijaan? Mitä suomalaisyritysten pitäisi tietää Kiinan liike-

elämän lainsäädännöstä? 

7. Kiina haluaa korkean teknologian yrityksiä maahan. Miten Kiina on helpottanut ko. yritysten maahantu-

loa? 

8. Länsimaissa ystävyys perustuu tunteisiin, Kiinassa ystävyys tarkoittaa suosionosoitusten jakamista ja ai-

don ystävyyden todistaminen edellyttää toimintaa. Se, mikä länsimaissa koetaan lahjonnaksi, on Kiinassa 

osoitus ystävyydestä. (Carolyn Backman) Miten suuri ongelma Kiinassa on lahjonta? Miten selvitä tilan-

teista, joissa lahjoja odotetaan, jos suomalaisella yrityksellä on sen suhteen nollatoleranssilinja (esim. 

Nokia) eikä minkäänlaista lahjontaa sallita?  Kiinalaiset syyttävät länsimaalaisia inhimillisyyden (ren-

qingwei) puutteesta, koska nämä eivät suostu venyttämään sääntöjä auttaakseen ystäväänsä. Kuinka lah-

jan voi torjua loukkaamatta kiinalaisia? 

9. Miten paljon kielitaito on Kiinassa kehittynyt? Osaavatko viranomaiset ja yritysten liikeneuvottelijat ny-

kyään kaikki englantia? Jos tulkkeja tarvitaan, mistä löytää tulkki, joka on puolueeton? 

10. Onko verotus yhä Kiinassa viranomaisten kanssa neuvoteltavissa eli tarvitaanko tässäkin suhtei-

ta/verkostoa? 

11. Mitkä ovat merkittävimmät Kiinan kasvukeskukset? 

12. Millaisia ns. välittäjiä, jotka tasoittavat tietä kaupankäynnille, Kiinassa tulee varoa? Miten Kiinan mafia 

toimii? 

13. Pidetäänkö Kiinassa yhä jokaisesta työntekijästä henkilökohtaista rekisteriä, johon merkitään työnteki-

jän poliittinen historia ja työtausta? Pitääkö yhä paikkansa, että jos työntekijä vaihtaa työpaikkaa ilman 

virallista hyväksyntää, hän menettää oikeuden kaikkiin valtion sosiaalietuihin – asuntoon, terveydenhuol-

toon, koulutukseen ja eläkkeeseen. Miten länsimainen yritys voi houkutella työntekijöitä itselleen Kiinas-

sa? 

14. Mitä suomalaisyrityksen tulee tehdä ennen ensimmäisiä neuvotteluja kiinalaisten kanssa? Mitä tulee en-

nakoida ja ottaa huomioon? Mihin pitää varautua?  
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15. Miten kiinalaisilta tulee ristiriitatilanteissa selvittää todellinen ongelma, jos ongelmista ei puhuta suo-

raan? Mitä keinoja tulisi käyttää? 

16. Miltä viranomaisilta suomalaisyritys voi tarkastaa onko neuvottelijoilla todella oikeus solmia sopimuksia 

yrityksen puolesta? Onko Kiinassa myös käytössä kaupparekisteriote, josta selviää henkilöt, joilla oikeus 

allekirjoittaa yrityksen nimissä? 

17. Jos etabloidutaan Kiinaan, niin mikä yhtiömuoto olisi parhain mahdollinen? 

18. Kun kontaktit ovat jo syntyneet ja mahdollinen kaupankäynti alkanut, ovatko kiinalaiset uskollisia jo syn-

tyneille liikesuhteilleen vai vaatiiko suhteiden ylläpitäminen työtä? 
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Liite 5: Kysymykset Jukka-Pekka Heikkilän haastattelu  

 

1. Taustakysymykset: Jukka-Pekka Heikkilä, kertoisitteko hieman itsestänne sekä siitä, milloin ja kuinka 

kiinnostuksenne Kiinaa kohtaan heräsi. Ymmärsin, että olette tekemässä juuri Turun valtiotieteelliseen 

pro gradua ja Vaasan yliopistoon väitöskirjaa Kiinan ympäristöasioista. Millaisia kokemuksia itsellänne on 

Kiinasta tai kiinalaisista yrityksistä? Miten pitkä kokemus itsellänne on työskentelystä kiinalaisten kanssa? 

2. Kiina on kehittyvä markkina, jonka kasvaa noin 10 %:n vuosivauhdilla, mutta markkinoille on paljon tuli-

joita ja moni yritys on joutunut palaamaan kotimaahansa ilman suuria kauppoja. Mikä on mielestänne ol-

lut ulkomaalaisten yritysten kompastuskivi niiden pyrkiessä Kiinan markkinoille? 

3. Kuinka tulisi edetä halutessaan luoda hyvät yhteistyösuhteet kiinalaisiin yhteistyökumppaneihin? Miten 

yhteistyön saa alulle ja mitä se edellyttää? 

4. Kuvailetteko verkostojen (Guanxi) merkitystä Kiinassa? Miten verkostot syntyvät? Millaisiin verkostoihin 

kiinalaiset kuuluvat ja mitä rajoituksia/millaista tukea verkosto yksilöille tuo? 

5. Minkälaisia osapuolia ja rooleja kiinalaisissa verkostoissa saattaa olla? 

6. Mihin Kiinaan menoa suunnittelevien suomalaisten yritysten pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota mark-

kina- ja kilpailutilanteen suhteen? Valtio määrää mitkä tuotannonalat ovat tervetulleita Kiinaan. Mitkä 

toimialat ovat tällä hetkellä tervetulleita? 

7. Tarvitaanko Kiinan markkinoille pyrittäessä yhä suhteita paikallisviranomaisiin? Noudattavatko paikallis-

viranomaiset yhä ”omia lakejaan” maan lakien sijaan? Mitä suomalaisyritysten pitäisi tietää Kiinan liike-

elämän lainsäädännöstä? 

8. Länsimaissa ystävyys perustuu tunteisiin, Kiinassa ystävyys tarkoittaa suosionosoitusten jakamista ja ai-

don ystävyyden todistaminen edellyttää toimintaa. Se, mikä länsimaissa koetaan lahjonnaksi, on Kiinassa 

osoitus ystävyydestä. (Carolyn Backman) Miten suuri ongelma Kiinassa on lahjonta? Miten selvitä tilan-

teista, joissa lahjoja odotetaan, jos suomalaisella yrityksellä on sen suhteen nollatoleranssilinja (esim. 

Nokia) eikä minkäänlaista lahjontaa sallita?  Kiinalaiset syyttävät länsimaalaisia inhimillisyyden (ren-

qingwei) puutteesta, koska nämä eivät suostu venyttämään sääntöjä auttaakseen ystäväänsä. Kuinka lah-

jan voi torjua loukkaamatta kiinalaisia? 

9. Miten paljon kielitaito on Kiinassa kehittynyt? Osaavatko viranomaiset ja yritysten liikeneuvottelijat ny-

kyään kaikki englantia? Jos tulkkeja tarvitaan, mistä löytää tulkki, joka on puolueeton? 

10. Onko verotus yhä Kiinassa viranomaisten kanssa neuvoteltavissa eli tarvitaanko tässäkin suhtei-

ta/verkostoa? 

11. Mitkä ovat merkittävimmät Kiinan kasvukeskukset? 

12. Millaisia ns. välittäjiä, jotka tasoittavat tietä kaupankäynnille, Kiinassa tulee varoa? Miten Kiinan mafia 

toimii? 

13. Pidetäänkö Kiinassa yhä jokaisesta työntekijästä henkilökohtaista rekisteriä, johon merkitään työnteki-

jän poliittinen historia ja työtausta? Pitääkö yhä paikkansa, että jos työntekijä vaihtaa työpaikkaa ilman 

virallista hyväksyntää, hän menettää oikeuden kaikkiin valtion sosiaalietuihin – asuntoon, terveydenhuol-

toon, koulutukseen ja eläkkeeseen. Jos näin on, miten länsimainen yritys voi houkutella työntekijöitä it-

selleen Kiinassa? 

14. Mitä suomalaisyrityksen tulee tehdä ennen ensimmäisiä neuvotteluja kiinalaisten kanssa? Mitä tulee en-

nakoida ja ottaa huomioon? Mihin pitää varautua?  
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15. Miten kiinalaisilta tulee ristiriitatilanteissa selvittää todellinen ongelma, jos ongelmista ei puhuta suo-

raan? Mitä keinoja tulisi käyttää? 

16. Miltä viranomaisilta suomalaisyritys voi tarkastaa onko neuvottelijoilla todella oikeus solmia sopimuksia 

yrityksen puolesta? Onko Kiinassa myös käytössä kaupparekisteriote, josta selviää henkilöt, joilla oikeus 

allekirjoittaa yrityksen nimissä? 

17. Jos etabloidutaan Kiinaan, niin mikä yhtiömuoto olisi parhain mahdollinen? 

18. Kun kontaktit ovat jo syntyneet ja mahdollinen kaupankäynti alkanut, ovatko kiinalaiset uskollisia jo syn-

tyneille liikesuhteilleen vai vaatiiko suhteiden ylläpitäminen työtä? 

19. Mitkä ovat hyviä small-talk-aiheita Kiinassa? Mitkä asiat puolestaan ovat tabuja? Mitä ei saa koskaan teh-

dä tai mistä ei saa puhua? 

20. Minkätyyppisissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa Kiinassa kannattaa olla osallistujana, kun halutaan luoda 

liikesuhteita? 

21. Mitkä tulevat olemaan Kiinan mahdolliset haasteet/menestystekijät seuraavan 10 vuoden kuluessa? 

 


