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Pienenä ja avoimena kansantaloutena Suomi on riippuvainen yritysten kansainvälistymi-

sestä ja viennistä. Monet pienet ja keskisuuret yritykset ovat kiinnostuneita kansainvälisty-

misestä, kuten työn toimeksiantajayritys 24 Center Oy.  

 

Työn tarkoituksena oli tarjota tukea kohdeyrityksen kansainvälistymisstrategian luomi-

sessa. Työ rajattiin sisältämään seuraavat osat: kansainvälistyminen yleisesti, syyt ja edel-

lytykset kansainvälistymiseen, ulkoisia rahoituslähteitä kansainvälistymistä varten, yrityk-

sen kansainvälistymisen operaatiomuodot, niiden vertailu, parhaan mallin löytäminen sekä 

kansainvälistymisen vaiheet. 

 

Tietoa kansainvälistymisen operaatiomuodoista kerättiin lähdekirjallisuuden pohjalta. Teo-

rialähteiden lisäksi työn lähteiksi haastateltiin yritysten kansainvälistymisessä mukana ol-

leita henkilöitä. Työ tehtiin kahdessa vaiheessa. Se aloitettiin keväällä 2019 ja sitä jatkettiin 

loka-marraskuun aikana samana vuonna. 

 

Työn tuloksena kohdeyritykselle suositeltiin ensisijaiseksi kansainvälistymisen operaatio-

muodoksi omaa tuotantoyksikköä kohdemaassa. Jatkotutkimusehdotuksena kohdeyrityk-

selle voisi olla markkinakartoitus valittaviin kohdemaihin. Jatkotutkimusta voisi myös tehdä 

jo kansainvälistyneiden yritysten tunnusluvuista. Niitä voisi vertailla esimerkiksi eri kansain-

välistymismallien tunnuslukujen perusteella. 
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1 Johdanto 

 Tausta opinnäytetyölle 

Pienenä ja avoimena kansantaloutena Suomi on riippuvainen yritysten kansainvälistymi-

sestä ja viennistä. Suomalaiset yritykset ja sen myötä myös Suomi ovat aiempaa haavoit-

tuvaisempia johtuen maailmantalouden muutoksista. Kilpailun ja talouden globalisoitumi-

nen tuovat mukanaan haasteita, mutta tarjoavat myös monia uusia mahdollisuuksia. Liike-

toimintaympäristön globalisoituminen edellyttää yrityksiltä kansainvälistymistä, mutta toi-

saalta myös kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämistä kotimaisilla markkinoilla. Kansain-

välisen liiketoiminnan ja markkinoinnin osaamista siis tarvitaan. (Vahvaselkä 2009, 15.)    

 

Kansainvälistymällä yritys voi laajentaa toiminta-aluettaan ja sitä kautta pääsee tarjoa-

maan palveluitaan entistä laajemmalle asiakaskunnalle. Kansainvälistyminen auttaa myös 

pienentämään joitakin yritystoimintaan liittyviä riskejä. Esimerkiksi kansainvälisillä markki-

noilla toimivan yrityksen riippuvuus kotimaan markkinoista ja yksittäisen markkinan kausi-

vaihtelusta vähenee. (Danske Bank 2018b.) 

 

Yrityksen kansainvälistyminen vaatii aikaa ja tarkkaa suunnittelua. Kansainvälinen kauppa 

eroaa merkittävästi kotimaankaupasta. Myös kulttuuri, arvot, toimintatavat ja kysyntä voi-

vat muuttua markkina-alueiden välillä suuresti. Menestyäkseen kansainvälisillä markki-

noilla yrityksellä on oltava selkeä suunnitelma sekä riittävä tuntemus kohdealueesta. (Yrit-

täjät 2019.) 

 

Tämän työn kohdeyrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaansa Suomen ulkopuolelle. 

Tätä tavoitetta ohjaa yrityksen tavoite/motto tarjota talotekniikka palveluja kaikille ajasta ja 

paikasta riippumatta. Samalla yrityksen tavoitteena on kasvaa ja laajentaa toimintaansa 

globaaliksi menestystarinaksi, josta hyötyy yrityksen ja sidosryhmien lisäksi ympäröivä yh-

teiskunta. Tämä toteutuu talotekniikan palveluiden parantuessa ja nopeutuessa. 

 

Kun erilaisia kansainvälistymisen operaatiomuotoja on paljon, uudenlaisella palvelukon-

septilla toimiva toimeksiantajayrityksen tarvitsee saada oleellista tietoa yleisimmistä kan-

sainvälistymisen muodoista strategiatyön tueksi. Tämän opinnäytetyön tehtävänä on 

luoda katsaus käyttökelpoisiin operaatiomuotoihin ja arvioida niiden soveltuvuutta toimek-

siantajayritykselle. 
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 Toimeksiantajayrityksen kuvaus 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on suomalainen startup-yritys 24 Center Oy. Yritys on 

vuonna 2016 perustettu talotekniikka-alan päivystyskeskus, joka työllistää noin 10 hen-

keä. Liikevaihto helmikuussa 2019 päättyneellä tilikaudella oli 2,8 miljoonaa euroa. Palve-

luvalikoimaan kuuluvat kaikki talotekniikkapalvelut, kuten lasikorjaukset, putkivauriokor-

jaukset ja sähkövikojen korjaukset. Asiakaskunta muodostuu tällä hetkellä pääasiassa 

kertaluonteisista yksityishenkilö-, yritys- ja taloyhtiöasiakkaista. 24 Center Oy:n visiona on 

mahdollistaa talotekniikkapalvelut kaikille ajasta ja paikasta riippumatta. Toiminta-ajatuk-

sena on palvella asiakkaita hädän hetkellä. Palvelukonseptina yrityksellä on hätäkeskus-

periaate, jossa päivystyspalvelu toimii vuoden jokaisena päivänä, puheluihin vastataan vä-

littömästi, ja toimeksiannot välitetään paikallisesti toimiville yhteistyökumppaneille. (Vää-

nänen 2019; 24 center Oy n.d.)  

 

Asiakaspalvelijat ovat koulutettuja talotekniikka-alan myynnin ammattilaisia, joiden tehtä-

vänä on ennaltaehkäistä mahdollisten vahinkojen laajeneminen, kartoittaa ongelman laa-

juus ja lähettää lähimpänä oleva, soveltuva ammattilainen paikalle. Kun päivystäjillä ei ole 

vaurion korjaamiseksi tehtävien töiden muodollisia erityispätevyyksiä, he eivät anna puhe-

limessa asennusteknisiä neuvoja. Yrityksen palvelukeskus sijaitsee Vantaalla, josta se 

operoi valtakunnallisesti koko Suomen alueella. Yrityksellä on halu palvella asiakkaita 

mahdollisimman kattavasti ja aikomuksena on tuoda päivystyksen lisäksi asiakkaille esi-

merkiksi ajankohtaista tietoa siitä, mitä alalla tapahtuu, ja vinkkejä asumismukavuuden 

parantamiseen. (Väänänen 2019; 24 center Oy n.d.)   

 

  Työn tavoite ja rajaus 

Työn tavoitteena on tarjota kohdeyritykselle tukea kansainvälistymisen suunnitteluun sekä 

kansainvälistymisstrategian luomiseen. Työn ensisijaisena tavoitteena on löytää kohdeyri-

tyksen kannalta paras operaatiomuoto kansainvälistymistä varten. Työhön sen lisäksi 

otettu käsiteltäväksi operaatiomuodon toteuttamisen vaiheet sekä mahdollisten rahoitus-

vaihtoehtojen kartoittaminen. Tutkimuskysymykset työssä ovat:  

• Mikä on 24 Center Oy:n kannalta paras operaatiomuoto kansainvälistymiseen?  

• Mitä vaiheita kyseisen operaatiomuodon käynnistämiseen sisältyy?  

• Millaisia rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle löytyy? 

 

Työssä on ensin esitelty erilaisia kansainvälistymisen operaatiomuotoja. Tämän jälkeen 

valikoimasta on karsittu joitakin kohdeyritykselle sopimattomia operaatiomuotoja. Jäljelle 

jääneitä operaatiomuotoja on vertailtu toisiinsa. Vertailuun on lisätty haastatteluista saatua 

tietoa, jonka avulla on laajennettu ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. Vertailun sekä 
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haastatteluista saadun tiedon perusteella on suositeltu kohdeyritykselle sopivaa operaa-

tiomuotoa kansainvälistymistä varten. Tämän jälkeen on esitetty kohdeyrityksen kannalta 

merkittävimmät vaiheet kansainvälistymisen alussa. Lisäksi opinnäytetyössä esitellään eri 

rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymistä suunnitteleville yrityksille. 

 

 

 Termit 

Alustatalous 

Elinkeinoelämän keskusliiton Mika Tuuliaisen mukaan alustatalous on liiketoiminnan orga-

nisointimalli, joka perustuu internetin kehitykseen. Alustatalous tarkoittaa uutta talouden 

alaa, jossa yritys tuottaa muille tietoteknisen alustan, jossa tuotteita tai palveluita voidaan 

myydä. (Tuuliainen 2017.) Alustatalouden toimintatapa mahdollistaa uudenlaiset toiminta-

mallit, jotka sopivat erityisen hyvin nopeasti skaalautuvien palvelukokonaisuuksien toteut-

tamiseen. (Alustatalous n.d.) Business Finlandin mukaan digitaalisilla alustoilla tarkoite-

taan tietoteknisiä järjestelmiä, joiden avulla eri toimijat voivat harjoittaa lisäarvoa tuottavaa 

toimintaa yhdessä, yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Eri toimijoita voivat olla 

käyttäjät, palveluntarjoajat ja muut sidosryhmät yli organisaatiorajojen. Digitaalisia alustoja 

määrittävät vahvasti data, digitaalinen tieto sekä niiden jalostamiseen pyrkivät teknologiat, 

joista tärkeimpiä ovat ohjelmistot ja automaatio. (Viitanen ym. N.d.) Tässä työssä alustata-

louden yrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka pyrkii toimimaan kaksipuolisten markkinoiden 

välissä tuottamalla digitaalisen alustan, jossa yritykset ja kuluttajat voivat vuorovaikuttaa 

keskenään. 

 

Pk-yritys 

Pk-yritys tulee sanoista pienet ja keskisuuret yritykset. Edellytyksenä termin käytölle on, 

että yrityksen palveluksessa on alle 250 työntekijää, liikevaihto on enimmillään 50 miljoo-

naa euroa tai taseen loppusumma korkeintaan 43 miljoonaa euroa. (Tilastokeskus n.d.) 

 

SaaS 

SaaS-mallin nimi tulee englannin kielen sanoista Software as a Service ja tarkoittaa toi-

mintamuotoa, jossa palveluna sekä myytävänä tuotteena toimii pilvipohjainen ohjelmisto. 

Päivitykset mallissa hoitaa palvelun toimittaja. SaaS-palvelut välitetään yleisimmin verk-

koselaimen kautta asiakkaille. (Pilvi n.d.)  
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Skaalautuvuus 

Skaalautumisella tarkoitetaan, että systeemi tai entiteetti, joka on tässä tapauksessa kan-

sainvälistyvä yritys, pystyy operoimaan entistä suuremmalla tehokkuudella ilman, että sii-

hen tarvitsee lisätä resursseja. Yhtiö pystyy esimerkiksi kasvattamaan myyntiään ilman 

että sen täytyy kasvattaa kulujaan. Tämä johtaa siihen, että yrityksen skaalautuessa ja ko-

koluokan kasvaessa yhtiön kannattavuus paranee. (Pulkkinen 2017.) 

 

Startup 

Startup termillä ei ole tarkkaa ja laajasti hyväksyttyä määritelmää. Yleisesti sillä kuitenkin 

tarkoitetaan nuorta kasvuhakuista yritystä. (Lindström 2019.)  
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2 Yrityksen kansainvälistyminen  

Luvussa käsitellään kansainvälistymistä yleisellä tasolla ja esitetään mahdollisia syitä 

sekä edellytyksiä kansainvälistymiselle. 

 

 Yrityksen kansainvälistyminen yleisesti 

Kansainvälistyminen voidaan määritellä eri tavoilla ja eri näkökulmista. Tässä työssä kan-

sainvälistymistä on tarkasteltu pääasiassa yhden yrityksen näkökulmasta. Äijö määrittelee 

kansainvälistymisen näin: “Kansainvälistyminen on yrityksen kokonaisvaltainen oppimis- 

ja muutosprosessi, jonka tuloksena yritys laajentaa toimintaansa kansainvälisille markki-

noille”. (Äijö 2008, 41.) Hyvin samalla tavalla kansainvälistymisen märittelee myös Vahva-

selkä (2009): ”Kansainvälistyminen on yrityksissä kokonaisvaltainen prosessi, jossa kan-

sainvälisen liiketoiminnan osuus tai mukanaolo kansainvälisissä operaatioissa kasvaa.” 

(Vahvaselkä 2009, 17.) 

 

Samuli Rikaman analyysin (82/2017) mukaan pienet ja keskisuuret yritykset kansainvälis-

tyvät usein aloittamalla vientitoiminnan. Suomalaisista pk-yrityksistä kansainvälisiä oli 22 

prosenttia vuonna 2017. Samana vuonna yrityksistä noin puolet harjoittivat palveluvientiä. 

Kansainvälisistä yrityksistä noin 15 prosentilla ja voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä 

10 prosentilla oli ulkomainen tytäryhtiö tai yhteisyritys. Viennistä on myös mahdollista 

saada merkittävä osa liikevaihdosta, sillä vientiä harjoittavista yrityksistä 22% sai yli puolet 

liikevaihdosta viennin kautta. EU-maat olivat toiminnan kohteena yli 80 prosentilla kan-

sainvälistyneistä yrityksistä. (Rikama 2017.) 

 

 Kansainvälistymisen syyt 

Kansainvälistyminen voi tapahtua monesta syystä. Syyt voidaan jakaa kahteen ryhmään, 

veto- ja työntötekijöihin. Vetotekijät ovat mahdollisuuksia ulkomaisilla markkinoilla, jotka 

houkuttelevat tai näyttävät paremmilta. Työntötekijät taas ovat haasteita kotimarkkinoilla, 

jotka johtavat siihen, että parempia mahdollisuuksia pyritään löytämään muualta. Joskus 

syy kansainvälistymiseen on yhdistelmä sekä veto- että työntötekijöitä. (Exportmaker 

2017.) 

 

Syitä voidaan tunnistaa useita erilaisia. Czinkotan ynnä muiden (2013) mukaan kansain-

välistymisen syyt voidaan jakaa proaktiivisiin ja reaktiivisiin syihin. Nämä on esitetty taulu-

kossa 1. Kansainvälistymisen lähtiessä yrityksestä itsestään kutsutaan motiiveja proaktii-

visiksi. Reaktiiviset motiivit taas ovat syitä, jotka ovat seurausta ympäristöstä ja ne ajavat 
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yrityksen kansainvälisille markkinoille. On kuitenkin tärkeää muistaa, että yrityksen kan-

sainvälistymispäätöksen taustalla saattaa olla useita eri syitä ja useimmiten ne osittain se-

koittuvat keskenään. (Czinkota ym. 2013; Exportmaker 2017.)  

 

 

Taulukko 1. Kansainvälistymisen syyt. 

Proaktiiviset syyt: Reaktiiviset syyt: 

Uudelta markkinalta saatavat tuotot Saturoituneet kotimaan markkinat  

Ainutlaatuinen tuote Kilpailullinen paine  

Tekninen etu Kutistuva kotimaan kauppa 

Ainutlaatuinen tieto Liikakapasiteetti 

Verohyöty Liikatuotanto 

Skaalaedut Asiakkaiden ja logistiikan kannalta haas-

tava sijainti 

 

 

 Edellytykset kansainvälistymiselle 

Kansainvälistymisen valmiudet ovat yrityksen sisäisiä tekijöitä. Yrityksen sisäisiin valmiuk-

siin kuuluvat yrityksen perusvalmiudet, tuotannon, teknologian ja henkilöstön valmiudet, 

sekä tuotteiden markkinoinnin ja viennin valmiudet. Kartoitettaviin perusvalmiuksiin kuulu-

vat myös yrityksen nykyinen ja tuleva omistus- ja rahoitusrakenne, tuotannollisten ja talou-

dellisten voimavarojen riittävyys, sekä johdon valmiudet ja orientaatio, kuten koulutus, ko-

kemus, kielitaito, suhteet, verkostoitumisvalmiudet ja sitoutuminen. (Vahvaselkä 2009, 

106-107.) 

 

Näiden perusvalmiuksien lisäksi selvitetään tuotteiden ja niiden markkinoinnin ja myynnin 

taso ja edellytykset kansainvälistymiseen, sekä niissä mahdollisesti kohdattavat ongelmat. 

Näitä ovat esimerkiksi tuotteiden ominaisuudet, laatu, kehityspotentiaali, kilpailukyky ja li-

säarvo asiakkaille, brändi, tavaramerkki- ja immateriaalioikeudet, markkina-asema, mark-

kinointiviestintä ja -materiaalit, myyntivoima ja jakeluteiden kunto. (Vahvaselkä 2009, 

108.) 

 

Myös vientituotteen markkinakelpoisuus on varmistettava. Keskinkertaisella tuotteella ei 

voi onnistua, vaan markkinoille pääsyyn ja menestymiseen vaaditaan omaperäisyyttä ja 

markkinointikykyä. Vientiä varten tulee valita sopivimmat, tai varta vasten kohdemarkki-
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noille suunnitellut tuotteet. Myös kohdemaan vaatimuksia ja asiakkaiden tarpeita tulee sel-

vittää, sillä vientituote poikkeaa usein kotimaassa myytävästä tuotteesta, johtuen eroista 

kulttuureissa, kulutustottumuksissa, teknisissä määräyksissä tai mitta- ja painojärjestel-

missä. Tuotekehitys huolehtii siitä, että tuotteella on riittävät edellytykset kilpailussa asiak-

kaista. (Vahvaselkä 2009, 108.)  
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3 Yrityksen ulkoiset rahoituslähteet 

Danske Bankin Juha-Pekka Leinonen sanoo, että ”Kansainvälistymisessä kulut ovat 

yleensä aluksi suuremmat kuin saatavat tulot ja siksi ulkopuolinen rahoitus voi olla hyvä 

vaihtoehto." (Danske Bank 2018a). Kansainvälistyminen vaatii pääomaa ja usein yrityksen 

oma pääoma ja tulorahoitus eivät riitä toiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. 

Tällöin yritys tarvitsee ulkoista rahoitusta. Ulkoisen rahoituksen tarve korostuu erityisesti 

kasvuyrityksissä, joissa toiminnan kasvattaminen ja kehittäminen vaativat merkittävästi 

pääomia. (Ahokas 2012.)  

esitellään eri rahoituslähteitä, jotka sopivat kansainvälistyvän pk-yrityksen rahoituksen läh-

teiksi.  

 
 Julkiset rahoituslähteet 

Julkiset rahoittajat ovat perinteisesti olleet merkittävässä roolissa erityisesti yrityksen alku-

vaiheen rahoittamisessa sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukena. Julkisiin rahoitus-

lähteisiin kuuluvat julkiset tuet, avustukset sekä kehityslainat. Näiden lisäksi julkisia rahoi-

tuslähteitä ovat myös julkiset lainat sekä pääomasijoitukset. (Ahokas 2012.) 

 

Julkisista tuista, avustuksista ja kehityslainoista, päättävät julkisen puolen elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukset. Alueelliset Elinkeino- ja ympäristökeskukset (ELYt) ovat 

julkisia toimijoita, joilta saa tukea pk-yritysten perustamiseen, kasvuun ja kehittymiseen 

(Palmgren 2018). Ne järjestävät myös yrityksen kansainvälistymiseen liittyviä seminaa-

reja, kansainvälisen liiketoiminnan valmennusohjelmia ja ajankohtaistilaisuuksia. ELY-kes-

kusten tarjoama yritysrahoitus koostuu pääasiassa kehittämisavustuksista. Rahoituksen 

tavoitteena on edistää yritysten kilpailukykyä pitkällä aikavälillä (Palmgren 2018). ELY-

keskuksen kehittämisavustusta voi hakea esimerkiksi yritysten kansainvälistymishankkei-

siin (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2019). 

 

Julkisia lainoja ja pääomasijoituksia tarjoavia toimijoita ovat esimerkiksi Finnvera, Suomen 

Teollisuussijoitus ja Sitra. Finnvera on kokonaan valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Yri-

tysten kasvun ja kansainvälistymisen rahoittaminen sekä aloittavien yritysten rahoitus-

mahdollisuuksien parantaminen kuuluvat Finnveran toiminnan painopisteisiin. Finnveran 

tarkoituksena on täydentää rahoitusmarkkinoita, joten se ei pääsääntöisesti toimi yrityksen 

ainoana rahoittajana. (Palmgren 2018.) Finnveralla on erillinen kansainvälistymisrahoitus, 

joka on tarkoitettu suomalaisille pk-yrityksille ulkomaisen liiketoiminnan rahoitukseen. Ra-

hoitusta voidaan hakea pk-yrityksen ulkomailla toimivan tai sinne perustettavan yrityksen 

tai toimipaikan investointeihin, kasvuun tai kehittämiseen. Vientiyrityksille Finnvera tarjoaa 

myös vientitakuita. (Palmgren 2018.) 
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Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) on myös valtion omistama yhtiö. Tesi on pääomasi-

joitusyhtiö, joka rahastosijoittamisen ja suorien sijoitusten kautta auttaa suomalaisyrityksiä 

menestymään. Tesi tarjoaa kasvuyrityksille pääomaa, liiketoimintaosaamista ja kansain-

välisiä verkostoja yritysten kasvustrategian toteuttamiseksi. (Palmgren 2018.) Tesi toimii 

sijoittajana ja vähemmistöomistajana markkinaehtoisesti, samoilla tuotto-odotuksilla ja sa-

moilla ehdoilla yksityisten sijoittajien kanssa (Tesi n.d.). 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran painopiste rahoituksessa on siirtynyt pääoma-

rahastosijoituksiin. Näiden lisäksi se tekee myös sijoituksia yrityksiin, jotka toimivat sen 

ajamien ohjelmien aloilla. Taloudellisen tuoton lisäksi Sitra tavoittelee sijoituksillaan kestä-

vää hyvinvointia edistävän liiketoiminnan kasvua. Sitra osallistuminen rahoitukseen ma-

daltaa muiden rahoittajien kynnystä lähteä rahoittamaan yritystä. Näin Sitra pyrkii tuo-

maan sijoituksiin mukaan yksityistä pääomaa.  Samalla Sitra tarjoaa uusille aloille mahdol-

lisuuksia kasvuun. (Palmgren 2018.) 

 

Muita julkista rahoitusta tarjoavia toimijoita ovat Business Finland, Pohjoismainen projekti-

vientirahasto Nopef ja Pohjoismainen Investointipankki (NIB). Business Finland on valtion 

kokonaan omistama yhtiö, joka edistää suomalaisyritysten vientiä, kansainvälistymistä ja 

hankkii ulkomaisia investointeja Suomeen. Se on riskirahoittaja ja kannustaa yrityksiä uu-

distumaan. Business Finland rahoittaa lainoin ja avustuksin kasvuun ja kansainvälistymi-

seen tähtääviä innovatiivisia yrityksiä. Business Finland tarjoaa rahoitusta myös tutkimus-, 

kehitys- ja innovaatioprojekteja varten. (Palmgren 2018.) 

 

Pohjoismainen projektivientirahasto Nopef pyrkii vahvistamaan pohjoismaisten yritysten 

kilpailukykyä. Se myöntää tukia kansainvälistymishankkeiden esitutkimukseen sekä val-

misteluun EU:n ja EFTA:n ulkopuolisissa maissa. (Palmgren 2018.) 

 

Pohjoismaiden Investointipankki on Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan, Ruotsin, Suomen, 

Tanskan ja Viron omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa ympäristölle 

hyödyllisiä sekä tuottavuutta parantavia hankkeita. Kaikki Pohjoismaiden Investointipankin 

rahoittamat projektit arvioidaan kestävän kehityksen näkökulmasta. (Nordic Investment 

Bank n.d.) Pankki tarjoaa sekä lainoja, että takauksia yksityisen ja julkisen sektorin asiak-

kaille markkinaehtoisesti. Lainoitukset toteutetaan välittäjäpankkien kautta. (Palmgren 

2018.) 
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 Yksityiset rahoituslähteet 

Yrittäjien ja omistajien oma varallisuus on yleisimmin käytetty rahoitusmuoto. Omalla va-

rallisuudella rahoitettuna yrityksen kokonaisuuden hallinta säilyy omistajilla. Samalla myös 

yritykseen ja rahoitukseen liittyvät riskit pysyvät omistajilla. Omistajien oman varallisuuden 

sijoittaminen on osoitus sitoutumisesta yrityksen kasvattamiseen. Samalla se viestii sidos-

ryhmille omistajien luottamuksesta yrityksen tulevaisuuteen. (Ahokas 2012.) 

 

Toinen yleinen rahoituksen tarjoaja on pankit, jotka tarjoavat erilaisia rahoitusinstrument-

teja, eri vaiheissa oleville yrityksille, lähes kaikkiin lainatarpeisiin, joita yrityksellä on. Ensi-

sijainen kriteeri lainaa myönnettäessä on yrityksen kyky maksaa laina takaisin. Usein pan-

kit vaativat myös vakuuden lainalle. Pankkirahoitus sopii erityisesti yrityksille, joissa yrityk-

sen tai omistajien taloudellinen tilanne mahdollistaa hallitun riskinoton rahoituksen järjes-

tämisen osalta. Pankkirahoituksella ei ole omistuksellisia vaikutuksia, kuten pääomasijoi-

tuksilla. (Ahokas 2012.) 

 

Yksityisiä rahoituslähteitä ovat myös bisnesenkelit. Bisnesenkelit ovat yksityisiä pääoma-

sijoittajia ja kanssayrittäjiä, jotka sijoittavat pääasiallisesti oman pääoman ehtoisesti kas-

vuyrityksiin. He myös tuovat verkostonsa ja osaamisensa kohdeyrityksen avuksi, esimer-

kiksi toimimalla hallituksen jäseninä tai auttamalla sijoituskohdetta kontaktiverkoston ja yh-

teistyösuhteiden luomisessa. (Bisnessenkelit n.d.) Bisnesenkelit rahoittajina luovat sidos-

ryhmille luottamusta siihen, että kokeneet ammattilaisetkin uskovat ja panostavat yrityk-

seen. (Ahokas 2012.) 

 

Pääomasijoittajat sijoittavat julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joissa vaikuttaa olevan 

kasvupotentiaalia. Tavoitteena heillä on irtautua yrityksestä, kun yritys on saavuttanut si-

joittajan määrittelemän arvonnousun. Irtautuminen tapahtuu myymällä omistus yrityksestä. 

Pääomasijoittajat myös toimivat aktiivisesti liiketoiminnan kehittämisessä. (Ahokas 2012.) 

 

Yksityisiin rahoituslähteisiin kuuluva pörssilistautuminen on mahdollista, kun yrityksen 

osakepääoma on yli 80 000€. Se ei ole kuitenkaan kannattavaa alkuvaiheen yrityksille, 

sillä sekä pörssilistautuminen että pörssilistalla oleminen vaativat resursseja. Pörssilistau-

tumista pidetään sopivana vaihtoehtona yleensä yrityksille, joiden liiketoiminta on riittävän 

suurta ja laajaa. (Ahokas 2012.) Pörssilistautuminen on myös strateginen valinta, joka pa-

rantaa mielikuvaa yhtiön laadusta ja ammattimaisuudesta. Näistä taas on hyötyä yrityksen 

kansainvälistyessä tai houkutellessa osaajia yritykseen. Pörssilistautuminen helpottaa 



 

 

11 

myös uusien osakeantien ja pääoman hankkimista myöhemmin. Lisäksi yrityksen omis-

tuspohja laajenee ja alkuperäisille omistajille aukeaa mahdollisuus hajauttaa sijoituksiaan 

myymällä osakkeita pörssissä. (Ahokas 2012) 

 

Uusin yksityisen rahoituksen muoto on joukkorahoitus. Suomen yrittäjät Ry:n mukaan 

”joukkorahoituksella tarkoitetaan yleensä suurelle yleisölle esitettäviä avoimia pyyntöjä 

kerätä varoja tiettyyn hankkeeseen.” Se on tapa kerätä rahoitusta erilaisille hankkeille 

sekä yritysten toimintaan. Joukkorahoitus kerätään usein Internetissä toimivien palvelu-

alustojen kautta. (Yrittäjät n.d.)  Joukkorahoituksessa tarkoituksena on siis kerätä laajalta 

sijoittajajoukolta haluttu määrä rahaa pörssin ulkopuolista yritystä tai hanketta varten. Yri-

tysten joukkorahoitus voidaan toteuttaa laina- ja sijoitusmuotoisena. (Palmgren 2018.) 

 

 Vertailu 

Rahoitusmuodon valintaan liittyy monia asioita. Siihen vaikuttavat yrityksen tila, rahoituk-

sen tarve, omistajien riskinottokyky ja siitä, millainen riski yritykseen ja sen toimintaan liit-

tyy. Omistajien omat varat ja pankkilainat ovat toisaalta hyviä vaihtoehtoja, sillä niillä ei ole 

omistusvaikutuksia. Samalla omistajilla on suurempi riski sijoitetun varallisuuden tai va-

kuuksien muodossa. Pääomasijoitukset sisältävät omistajille vähemmän riskiä, mutta nii-

hin sisältyy omistusvaikutus, kun sijoittajat saavat osan yrityksestä omistukseensa. Toi-

saalta pääomasijoittajat ovat usein sitoutuneita yrityksen kehittämiseen ja voivat tarjota 

pääoman lisäksi kokemustaan ja verkostojaan yrityksen käyttöön. Tuet ja avustukset taas 

ovat lähes aina hyödyllisiä, sillä niihin ei liity vastikkeellisuutta. (Ahokas 2012) 
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4 Yrityksen kansainvälistymisen operaatiomuodot 

Kansainvälistymisen operaatiomuotoja ovat esimerkiksi vienti, lisensointi ja franchising, 

kansainvälinen myyntikonttori, sopimusvalmistus, yhteisyritys, projektivienti, tuotantoyk-

sikkö, sekä yhteistyösopimukset. Tässä luvussa kerrotaan yleispiirteet kustakin kansain-

välistymisen operaatiomuodosta. 

 

 Vienti 

Viennillä tarkoitetaan operaatiomuotoa, jossa yritys tuottaa tuotteensa tai palvelunsa koti-

maassa ja vie sen ulkomaille. Palveluviennillä tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksellä on 

pysyvä toimipaikka kotimaassa ja palvelu tuotetaan siellä, mutta myydään ulkomaille. Ky-

symyksessä ei kuitenkaan ole enää vienti, mikäli yritys perustaa pysyvän toimipisteen ul-

komaille myyntiä tai palvelujen tuottamista varten. (Äijö 2008, 187.) 

 

Vienti voidaan jakaa alakategorioihin, joita ovat: epäsuora, suora ja välitön vienti. Epäsuo-

rassa viennissä kotimarkkinoilla toimiva välikäsi, kuten vientiyhtiö, vientiagentti tai useiden 

yritysten perustama vientirengas hoitaa kaikki vientitoimet. Suorassa viennissä taas yritys 

hoitaa vientitoimenpiteet ja on itse suoraan yhteydessä kohdemaassa toimivaan välikä-

teen. Välikäsiä ovat tuontiagentti, komissionääri, maahantuoja, jälleenmyyjä tai broker. 

Nämä hoitavat tuotteiden jakelun ja myynnin ulkomailla. Välittömässä viennissä yritys myy 

tuotteensa asiakkailleen kohdemaassa ilman välikäsiä. (Vahvaselkä 2009, 73-74.) 

 

 Sopimusperusteiset yhteistyöoperaatiomuodot 

Sopimusperusteisiin yhteistyöoperaatiomuotoihin kuuluvat muun muassa franchising, li-

sensointi, alihankinta, projektioperaatiot, sopimusvalmistus ja strategiset liittoumat kuten 

allianssit ja kumppanuudet. (Vahvaselkä 2009, 75.)  

 

Franchising tarkoittaa kahden yrityksen yhteistyötä, jossa franchising-antaja, luovut-

taa hallitsemansa liiketoimintakonseptin käyttöoikeuden franchising-ottajalle (Suomen 

Franchising yhdistys Ry 2017). Franchisingissa on siis myynnissä liiketoimintakonsepti, 

joka on kokonaisvaltainen ja standardoitu. Vahvaselän mukaan franchising tarjoaa mah-

dollisuuden nopeaan kansainväistymiseen pienillä panoksilla erityisesti palvelualan yrityk-

sille. (Vahvaselkä 2009, 76.) Äijön mukaan lisensiointi ja franchising ovat saman operaa-

tiovaihtoehdon eri variantteja. Kyseessä on tuotteen valmistus- tai myyntioikeuden myymi-

nen (Äijö 2008, 191-192).  Lisensointi tarkoittaa toimintamuotoa, jossa yritys luovuttaa 

tuotteen käyttö- tai hallintaoikeuden toiselle yritykselle. Käyttö- tai hallintaoikeudet voivat 



 

 

13 

kohdistua materiaalisiin tai immateriaalisiin oikeuksiin. Toisin sanoen, käyttö- ja hallintaoi-

keudet voivat kohdistua lähes mihin tahansa mitä yrityksellä on ja mitä se haluaa luovut-

taa eteenpäin toisten käyttöön. Lisensoinnin edut korostuvat mitä merkittävämpi ja selke-

ämmin rajattu kohde on. Esimerkkejä käyttö- ja hallintaoikeudesta ovat oikeus käyttää yri-

tyksen luomaa ohjelmistoa tai yrityksen tavaramerkkejä. (Patentti- ja rekisterihallitus 

2016b.) Lisensointia varten on hyvä selvittää teknologioiden ja aineettoman pääoman 

suojaus. Tällä varmistetaan, ettei kyseisille hyödykkeille ole olemassa muita lisenssejä tai 

niitä ei voida myöhemmin ohittaa toisilla lisensseillä. Lisäksi on hyödyllistä tehdä kysei-

selle alalle markkinakartoitus eli selvittää sekä kilpailijat, että kysynnän suuruus. Samoin 

aineettoman pääoman arvo kannattaa arvioida. Näiden avulla saadaan käsitys markkina-

potentiaalista. Toisin sanoen saadaan alustava arvio siitä, onko yrityksellä menestymisen 

mahdollisuuksia kyseisillä markkinoilla tai lisensseillä. (Bocoip n.d.) 

 

Kansainvälistymisen voi toteuttaa ulkoistamalla palvelun tuottamisen kansainväliselle yh-

teistyökumppanille. Tällaista operaatiomuotoa kutsutaan sopimusvalmistukseksi. Siinä yh-

teistyöyritys sitoutuu sopimuksella tuottamaan yrityksen palvelua sopimuksen mukai-

sella alueella. Alihankinnan kautta kansainvälistyessä yritys perustaa tuotantoyksikön ul-

komaille, jossa tuotetaan palvelua tilaajayritykselle. Kohdealueena voi olla esimerkiksi asi-

akkaan markkina-alue, jolloin toimitukset ovat nopeita ja tuotantoon saadaan joustoa. 

(Vahvaselkä 2009, 76.) 

 

Projektivientiä on rajatun hankkeen myyminen ulkomaiselle asiakkaalle. Projekti on ajalli-

sesti, paikallisesti ja sisällöllisesti rajattu. Esimerkkejä projekteista ovat osaprojekti, avai-

met käteen projekti sekä konsortio. (Vahvaselkä 2009, 77.) 

 

Vientirengas on vähintään neljän tarjonnaltaan toisiaan täydentävän pk-yrityksen yhteis-

projekti, jonka tavoitteena on usein päästä yhdessä ja kustannustehokkaasti valitulle 

markkina-alueelle (Ahokas 2012). 

 

Strategiset liittoumat, muun muassa allianssit ja kumppanuudet, tarkoittavat yritysten väli-

siä strategian mukaisia yhteistyön muotoja kansainvälistymisessä. Yhteistyökumppanit 

voivat olla kilpailijoita, jos niillä on yhteiset tavoitteet. Yhteistyö voi liittyä esimerkiksi tuote-

kehitykseen, tuotantoon, varastointiin tai markkinointiin ja myyntiin. (Vahvaselkä 2009, 

77.) Esimerkiksi vientirengas on strateginen liittouma, jonka tarkoituksena on edistää vä-

hintään neljän yrityksen vientiä. Sen tavoitteena on päästä kustannustehokkaasti valitulle 

markkina-alueelle. (Koulutusviennin rahoitusopas n.d.) 
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 Suorat ulkomaiset investoinnit 

Suoriin ulkomaisiin investointeihin kuuluvat esimerkiksi tytäryrityksen perustaminen, yrityk-

sen ostaminen tai yhteisyrityksen perustaminen. 

 

Ulkomainen myyntikonttori on fyysinen ja juridinen toimipiste kohdemaassa, vaikka tuo-

tanto olisikin kotimaassa. Ulkomainen myyntikonttori voidaan perustaa tytäryhtiönä tai 

sivu- eli haarakonttorina. Myyntikonttori perustetaan usein, kun halutaan parempaa näky-

vyyttä ja kontrollia kohdemaassa. (Vahvaselkä 2009, 80.)  

 

Yhteisyrityksen tai -yrityksien perustamista kutsutaan myös nimellä strateginen kumppa-

nuus (engl. joint venture). Yhteisyrityksen voi perustaa sellaisen toimijan kanssa, jolla on 

asiantuntemusta tai muita resursseja, joita tarvitaan tai joista hyödytään yrityksen kansain-

välistyessä. Yhteisyrityksiä voisi esimerkiksi perustaa kohdemaihin sellaisten toimijoiden 

kanssa, joilla on jo valmiiksi laaja toimialue ja kattavat talotekniikan palvelut kyseisessä 

maassa. (Patentti- ja rekisterihallitus 2016a.)  

 

Oman tuotantoyksikön perustaminen on operaatiomalli, jossa kohdemaahan perustetaan 

joko tytäryhtiö tai sivuliike. Tällöin yritys hankkii tarvittavat resurssit kansainvälistymistä 

varten. (Äijö 2008, 209) Liiketoiminta pysyy usein hyvin samanlaisena, kuin se on ollut 

lähtömaassa.  

 

Yritysoston kautta kansainvälistyminen voi tapahtua kahteen suuntaan. Yritys ostaa toi-

sen ulkomailla toimivan yrityksen tai toinen, valmiiksi ulkomailla toimiva yritys voisi os-

taa nykyisen yrityksen ja laajentaa toiminnan uudelle markkinalle. Yksi keino kansainvälis-

tymiseen on löytää yrityksen toiminnasta kiinnostunut kumppani, jolla on paremmat re-

surssit kansainvälistymisen toteuttamiseen. Kyseinen yritys voisi ostaa nykyisen yrityk-

sen liiketoiminnan ja jatkaa liiketoimintaa sekä sen kehittämistä omilla resursseillaan.   

 

 Internetin kautta tapahtuva myynti 

Internetin välityksellä tapahtuva myynti on Vahvaselän (2009) mukaan välitöntä myyntiä. 

Internetin välityksellä kansainvälistyminen on mahdollista toteuttaa ilman suuria investoin-

teja. Internetmyynnissä yrityksen on kuitenkin tunnettava laki, sääntely- ja tullitoiminnan 

periaatteet. Edellä mainitut, sekä markkinointi ja muut oheispalvelut saattavat vaatia fyy-

sistä läsnäoloa kohdemaassa ja näin lisätä kansainvälistymisen kustannuksia. Oman 

haasteensa internetmyyntiin tuo aikaero ja eniten internetistä hyötyvätkin digitaalisesti siir-

rettävät tuotteet. Internetin avulla voidaan myös luoda palveluja ja toimintamalleja sekä 

ohittaa vanhoja väliportaita. (Vahvaselkä 2009, 74. 
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5 Kansainvälistymisen operaatiomuotojen vertailu 

Tässä kappaleessa analysoidaan eri operaatiomuotoja. Tämän jälkeen karsitaan vaihto-

ehdoista sopimattomat mallit. Lopuksi jäljelle jääneitä malleja vertaillaan niiden perusomi-

naisuuksien kannalta. 

 

 Kohdeyritykselle sopivat operaatiomuodot 

Kohdeyritys toimii liiketoimintamallilla, jossa se tuottaa vain palveluita. Tällöin tavaravienti 

ei ole oleellinen tai edes mahdollinen operaatiomalli kohdeyrityksen kannalta. Kyseessä 

on myös suhteellisen nuori pk-yritys, jolla ei ole mahdollisuutta toteuttaa suuria ulkomaa-

ninvestointeja, johtuen niiden korkeasta rahoitustarpeesta, riskistä sekä vaadittavista suu-

rista resursseista. Seuraavissa kappaleissa on käsitelty operaatiomuotoja sen perusteella 

sopivatko ne kohdeyrityksen tarpeisiin ja ovatko ne kohdeyritykselle mahdollisia. Koh-

deyritykselle sopivat operaatiomuodot on esitetty myös taulukossa 2. 

 

Epäsuora vienti ja suora vienti eivät ole mahdollisia operaatiomuotoja kohdeyritykselle, 

sillä heidän tarjoamansa tuote ei ole fyysinen. Tästä syystä sitä ei voida antaa välikäsille 

välitettäväksi tai vietäväksi asiakkaille. Palveluyritys ei voi luovuttaa palveluaan välikä-

delle, joka toimittaisi tai välittäisi sen asiakkaalle. Näin ollen palvelua tuottavan yrityksen 

on mahdollista toteuttaa viennin operaatiomuodoista ainoastaan välitöntä vientiä.  

 

Välitön vienti taas on kohdeyrityksen kannalta mahdollinen operaatiovaihtoehto, sillä yritys 

voi tuottaa palvelunsa Suomessa ja kuitenkin tarjota sitä ulkomaisille asiakkaille. Tällöin 

kuitenkin kieli täytyy sovittaa asiakkaille sopivaksi. Myynti internetin välityksellä on mah-

dollista. Tuotetta tulisi kuitenkin muotoilla hieman, jotta se olisi helpommin ostettavissa in-

ternetin kautta. Myös yrityksen sisäisiä toimintoja tulisi muuttaa, mutta kansainvälistymi-

sen alussa muutos olisi täysin mahdollinen. 

 

Lisensointi ja franchising ovat kohdeyrityksen kannalta mahdollisia toimintamuotoja. Mikäli 

yrityksen johto olisi kiinnostunut toimintamallista, jossa oikeudet myydä tai valmistaa tuo-

tetta annettaisiin toiselle yritykselle maksua vastaan. Alihankinta tai sopimusvalmistus 

ovat mahdollisia, mutta eivät kovin realistisia vaihtoehtoja kohdeyrityksen operaatiomuo-

doiksi kansainvälistymisessä. Tällä muodolla toimittaessa jonkun toisen yrityksen tulisi olla 

valmis tuottamaan palvelua 24 Centerille maksua vastaan.  

 

Projektivienti ei sovellu kohdeyrityksen liikeidean toteuttamiseen. Tuotetta myydään asiak-

kaille hädän hetkellä ja silloin, kun heillä on akuutti tarve talotekniikan palveluille. Palvelun 



 

 

16 

tuottaminen vain tiettyinä hetkinä olisi kokonaisuuden kannalta työlästä ja vaikea toteut-

taa. Strategiset liittoumat esimerkiksi allianssit ja kumppanuudet ovat vaihtoehto kohdeyri-

tyksen kansainvälistymiseen, sillä strategiset liittoumat voi toteuttaa muiden kansainvälis-

tymisen muotojen ohella.  Vientirengas ei toimi kansainvälistymisen operaatiomuotona, 

sillä samalla liikeidealla ei ole toisia yrityksiä, joiden kanssa voisi tehdä yhteistyötä. Koulu-

tusviennin rahoitusoppaan mukaan vientirenkaaseen tarvitsisi mukaan vähintään neljä tar-

jonnaltaan vastaavaa yritystä. 

 

Myyntikonttori on mahdollinen toimintamalli kohdeyrityksen kannalta, sillä tuote voitaisiin 

tuottaa suomessa, vaikka myynti tapahtuisi kohdemaassa. Yhteisyritys on myös mahdolli-

nen vaihtoehto kohdeyrityksen operaatiomuodoksi. Tuotantoyksikkö ulkomailla on koh-

deyrityksen kannalta mahdollinen operaatiomuoto. Yritysosto voisi tulla kyseeseen, mikäli 

yritys olisi toiminut pidempään ja sillä olisi enemmän pääomia. Nykyisessä tilanteessa yri-

tysostoon sisältyisi suuri riski verrattuna sen tuottamaan hyötyyn. Hyöty on pieni johtuen 

siitä, että samanlaisia tai edes vastaavan tyyppisiä alan yrityksiä ei juuri ole. 

 
Taulukko 2. Kohdeyritykselle sopivat kansainvälistymisen operaatiomuodot. 

 

Operaatiomuoto Sopiiko malli kohdeyri-

tykselle? 

Perustelu 

Epäsuora vienti Ei Kyseessä palvelu 

Suora vienti Ei Kyseessä palvelu. 

Välitön vienti Kyllä  

Myynti internetin vä-

lityksellä 

Kyllä  

Lisensointi ja fran-

chising 

Kyllä  

Alihankinta/ sopimus-

valmistus 

Ei Kyseessä palvelu  

Projektivienti Ei Ei sovi yrityksen strategiaan tai toimialaan. 

Strateginen liittouma Ei Ei yrityksiä samoilla intresseillä 

Vientirengas Ei Ainoa toimija kyseisellä liiketoimintamallilla 

Myyntikonttori Kyllä  

Yhteisyritys Kyllä  

Tuotantoyksikkö Kyllä  

Yritysosto Ei Ei resursseja ostaa yritystä, jollaisesta olisi 

merkittävää hyötyä  
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 Sopivien mallien vertailu 

Välitön vienti tarkoittaisi 24 Center Oy:lle, että palvelut tuotettaisiin ja myytäisiin suomesta 

käsin kohdemaahan. Tällöin kohdemaahan ei tarvitsisi tehdä investointeja. Toimintamallin 

haasteena on käytännön toteuttaminen, sillä asiakaspalvelun tulisi kyetä palvelemaan 

asiakasta siten, että asiakkaalla syntyy luottamus yritykseen. Toiminta saattaa herättää 

vääränlaisia mielikuvia, mikäli asiakaspalvelu toimii heikolla kielitaidolla tai ei ymmärrä asi-

akkaan tarpeita tarpeeksi hyvin, johtuen esimerkiksi kulttuurisista asioista. Myös paikallis-

käsitys alueesta ja markkinasta olisi heikkoa varsinkin alussa. 

 

Franchising on tapa laajentaa yritystoimintaa ilman suuria investointeja yritykseen. Fran-

chising-mallissa uuden toimipisteen perustaa uusi yrittäjä. Liiketoimintakonseptin tulee 

olla kokonaisvaltainen ja standardoitu. Lisäksi liiketoimintakonseptista ja sen käytöstä tu-

lee olla olemassa tarkat ohjeet siitä, miten yrityksen liiketoimintakonseptia käytetään oi-

kein ja miten eri tilanteissa tulee menetellä. Ohjeilla sekä tarvittavalla valvonnalla ja koulu-

tuksella mahdollistetaan tasainen laatu ja mahdollisimman yhdenmukainen brändi-

kuva sekä asiakkaille että muille sidosryhmille.  

 

Franchising-maksulla on suuri merkitys siihen, millaista liikevaihtoa mallin toteutta-

malla voidaan odottaa. On siis tärkeää miettiä, mihin maksu sidotaan. Aloittavan yrittä-

jän kannalta voisi olla edullista sitoa maksu liikevoittoon, mutta Franchising-antajan kan-

nalta siihen sisältyy riski erilaisista suunnitelmallisista tuloksen järjestelyistä. Toisaalta sel-

kein tapa voisi olla sitoa maksu liikevaihtoon, mutta haasteena on huonosti kannatta-

vat yritykset, joiden näkökulmasta tällainen järjestely voi tuntua kohtuuttomalta.  

Yleensä franchising-mallissa luovutetaan käyttöoikeus sekä nimeen, tavaramerkkiin että 

liiketoimintakonseptiin (Vahvaselkä 2009). 24 Center Oy:n tapauksessa voisi tulla kysee-

seen myös ohjelmistojen kääntäminen kohdekielelle ja niiden käyttöoikeuden luovuttami-

nen eteenpäin franchising-ottajalle. 24 Center Oy:n aloittaessa franchising-toiminnan glo-

baalisti tulisi yritykseen hankkia osaamista lakiasioista ja laadunvalvonnasta. Lisäksi yri-

tyksessä tulisi olla joku, joka vastaa yrityksen liiketoiminnan jatkuvasta kehittämisestä.    

 

Franchising-mallin etuna on, että se ei sido merkittävästi pääomaa franchising anta-

jalta, sillä uuden toimipisteen rahoituksen hoitaa aloittava yrittäjä. Mallin avulla on mahdol-

lisuudet melko hyvään tuottoon, riippuen siitä, mihin franchising maksu on si-

dottu. Alussa hallintoon tarvittavien toimenkuvien määrä kasvaa, mutta etua saavute-

taan, kun toiminta laajenee. Tällöin samalla henkilöstömäärällä voidaan hoitaa usei-

den franchising-yritysten asioita. Mallin avulla toiminta on helposti skaalautuva. Mallin 
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avulla kansainvälistyminen on mahdollista nopeasti sen jälkeen, kun franchising-eh-

dot on määritelty ja juridiset asiat selvitetty. Haasteena mallissa on, että sopi-

mus ja sen ehdot täytyy tarkistuttaa maakohtaisesti lakiosaajilla. Myös tasaisen laa-

dun säilyttäminen palveluissa kansainvälisesti saattaa olla haastavaa. Siksi uuden toimi-

pisteen tai -alueen auetessa tarvitaan koulutusta ja opastusta. Lisäksi kaikkiin toimipistei-

siin tarvitaan valvontaa ja mahdollista kehitystyötä. Lisäksi hyvien yrittäjien löytämi-

nen eri kohdemaista tarpeeksi laajalla osaamisella saattaa tuoda oman haasteensa. 

 

Lisensoinnin etuna ovat pienet investoinnit tuotekehityksen jälkeen. Mal-

lin avulla voi myös odottaa tasaista tulovirtaa lisenssimaksujen muodossa. Mal-

lin avulla toiminta on myös erittäin hyvin skaalautuvaa. Haasteena mallissa on, että tava-

ramerkkien rekisteröinti sekä lisenssien ehtojen ja sisällön määrittäminen voi olla työlästä. 

Haasteena on myös, että yrityksen toiminta tulee perustumaan lisenssien hallintaan sekä 

tuotekehitykseen, joka ei ole tämänhetkisen henkilöstön ydinosaamista. Liikevaihdon 

kasvu tulee lisensoinnissa olemaan myös todennäköisesti pienin vertailluista vaihtoeh-

doista. 

 

Myynti internetin välityksellä voi tapahtua eri tavoilla. Internetin välityksellä tapahtuvaa 

myyntiä on esimerkiksi alustatalouden organisointimallilla tuotettu myynti. Tällä tavoin toi-

mittaessa kuluttajat ja palveluntarjoajat voivat liittyä alustaan omilla laitteillaan ilman veloi-

tusta. Veloitus tapahtuu aina ostotilanteessa, kun asiakas on tilannut talotekniikan palve-

lun alustan kautta. Maksuliikenne, töiden välittäminen, ja muu kommunikointi hoituvat jär-

jestelmän kautta. Muihin kansainvälistymismuotoihin verrattuna mallin etuna on sen erityi-

sen hyvä skaalautuvuus ja nykyaikaisen teknologian mahdollistama erilaistuminen markki-

noilla toimivista talotekniikan palveluntarjoajista. Lisäksi merkittävä etu on yrityksen kapa-

siteetin kasvu ja se, että ulkomaille ei tarvitse palkata henkilökuntaa. Kapasiteetin kasvu 

perustuu siihen, kun alusta hoitaa tilausten käsittelyn. Asiakaspalvelijoita ei tarvita ohjel-

mistopohjaisessa mallissa, kun alusta hoitaa kaiken kommunikoinnin asiakkaiden ja yritys-

ten välillä. Toisaalta alustan kehittäminen vaatii merkittävästi resursseja, ennen kuin siitä 

saadaan tuloja yritykseen. Alustan kehittäminen vaatisi myös enemmän IT-alan osaajia, 

kuin yrityksessä on tällä hetkellä. Alustatalouden malli vaatii merkittävästi pääomaa, joten 

tämän mallin toteuttamiseksi tarvittaisiin rahoitusta. 

 

Toinen tapa toteuttaa myyntiä internetin välityksellä SaaS-malli. Mallissa raskaimman työn 

vaatii tuotekehitys, jonka jälkeen tarvitaan pääasiassa enää ylläpitoa. Parhaimmillaan 

alusta hoitaa sekä maksuliikenteen että yhteydenpidon sidosryhmiin. SaaS-mallin avulla 

liiketoiminnan skaalaaminen on erittäin helppoa, sillä ohjelmistoa voitaisiin myydä yrityk-

sille eri maihin vain kääntämällä sen kieli kohdemaan mukaan. Käyttäjämäärän kasvu ei 
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tällöin lisää 24 Center Oy:n työmäärää merkittävästi. SaaS-mallissa on yleensä kiinteä 

hinnoittelu, joka sisältää päivitykset ohjelmistoon. Toisin sanoen käyttäjä vuokraa ohjel-

mistoa. Mallin etuja ovat sen skaalautuvuus ja sen mahdollistamat tasaiset tuotot pidem-

mällä aikavälillä. Mallin etuna kohdeyrityksen kannalta on myös se, että myytävänä palve-

luna voisi toimia 24 Center Oy:n itselleen luoma järjestelmä, jonka kehitystyö on jo hy-

vässä vaiheessa. Haasteena 24 Centerin tapauksessa SaaS-mallissa on se, että nykyi-

sessä muodossa olevan ohjelmiston käyttäjiä olisi rajallinen määrä. Tämä oletus perus-

tuu siihen, että Suomen kokoisessa maassa tuskin voisi toimia montaa yritystä, joiden ta-

voitteena on olla kohdeyrityksen kaltainen yleinen talotekniikan päivystyskeskuksena. 

 

Yhteisesti molempien mallien muita etuja ovat muun muassa niiden nykyaikaisuus ja help-

pous sekä asiakkaalle, että talotekniikan yrityksille. Järjestelmäkehityksen kustannusten li-

säksi mallit vaatisivat suuren markkinointibudjetin, sillä pelkkä hyvä tuote ei riitä, jos ihmi-

set eivät löydä palvelua. Haasteena molemmissa malleissa on, että ne vaativat suuren al-

kuinvestoinnin ohjelmiston kehittämiseksi. Liikevaihto tulee aluksi olemaan suhteellisen 

pieni, mutta se kasvaa merkittäväksi, jos mallit kasvavat globaaleiksi. Mallien kohdalla on 

myös huomioitava, että markkinakartoitus tulee tehtyä huolella, sillä ohjelmistopohjaisten 

mallien alkuinvestoinnit ovat niin suuret, että kansainvälistyminen muutamaan maahan ei 

riittäisi kuolettamaan kehityskustannuksia lyhyellä aikavälillä. Molemmissa ohjelmistopoh-

jaisissa toimintamalleissa kulut ovat alussa pitkän aikaa suuremmat kuin tulot, ennen kuin 

kumulatiivinen tuotto ylittää myynti- ja kehityskustannukset. Ohjelmistopohjaisten mallien 

toinen haaste on yrityksen henkilöstön osaaminen, joka ei nykyisellään ole riittävä. Työn 

luonne muuttuu merkittävästi nykyiseen toimintaan verrattuna. Käytännön operatiivinen 

työ, tässä tapauksessa puhelinpäivystyksen määrä vähenee merkittävästi tai poistuu jopa 

kokonaan. Työtä on kyseisissä toimintamuodoissa pääasiassa ohjelmoijilla, lakiosaajilla ja 

liiketoiminnan kehityksessä. Molemmissa ohjelmistopohjaisissa malleissa yrityksen orga-

nisaatio muistuttaisi ohjelmistotalon organisaatiota.  

 

Oman tuotantoyksikön kautta laajeneminen ulkomaille tarjoaa mahdollisuuden suurim-

paan liikevaihtoon ja sen myötä mahdollisuuden suurimpiin voittoihin. Kyseisessä toimin-

tamuodossa toiminta laajennetaan kohdemaahan usein lähes samanlaisena kuin se 

on sillä hetkellä olemassa lähtömaassa. 24 Centerin tapauksessa kohdemaahan palka-

taan omat työntekijät päivystykseen, kumppanihankintaan ja muihin kohdemaassa vaadit-

taviin toimintoihin. Konsernihallinto ja tuotekehitys voisivat kuitenkin säilyä Suomessa.  

Oman tuotantoyksikön kautta kansainvälistymisen voi toteuttaa kahdella tavalla, Suoma-

laisen yrityksen sivuliikkeenä tai tytäryhtiönä.   
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• Sivuliikkeellä tarkoitetaan esimerkiksi yrityksen osaa, joka harjoittaa ulkomailla jat-

kuvaa liiketoimintaa. Tämä yritystoiminta tehtäisiin 24 Centerin nimiin ja lu-

kuun. Kiinteän toimipaikan kirjanpitoa käsitellään samoin kuin kotimaisia liiketa-

pahtumia. Tuloverotuksen osalta verotus toimitetaan yleensä sijaintivaltion mu-

kaan, kuin se olisi emoyhtiöstä irrallinen osa. (Siika-Aho n.d.)  

 

• Tytäryhtiö taas on emoyhtiöstään erillinen toimija, jonka toiminnasta tulee pitää 

emoyhtiöstä erillistä omaa kirjanpitoa. Tytäryhtiö on myös emoyhtiöstään erillinen 

oikeussubjekti. (Siika-Aho n.d.) 

 

Etuna oman tuotantoyksikön perustamisessa on, että toiminta voidaan aloittaa vaiheit-

tain kohdemaa kerrallaan. Tällöin kertainvestointi on pienempi, kuin pyrkimällä suo-

raan globaaliksi toimijaksi. Työmäärältään sivuliikkeen tai tytäryhtiön perustamista voi ver-

rata uuden yrityksen perustamiseen. Haasteena mallissa on, että se on työmäärältään 

suhteellisen suuri ja esimerkiksi henkilöstöä tarvitaan toteuttamaan käytännön asiakaspal-

velu ja tilausten käsittely. Malli ei siis ole skaalautuva.  

 

Yhteisyrityksenä toimittaessa 24 Center voisi pyrkiä löytämään yrityksen, jolla on yhteisiä 

intressejä kansainvälistymisessä. Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta voisi olla yhteis-

työ suurien kansallisten talotekniikka-alan toimijoiden kanssa kohdemaassa. 24 Cen-

ter voisi tarjota yritykselle esimerkiksi tukea ja koulutusta, markkinointiapua sekä ohjelmis-

ton. Tällöin kansallisten toimijoiden vastuulle voisi jäädä päivystyksen hoitaminen sekä ta-

lotekniikan töiden hoitaminen. Sekä edut että haasteet jaetaan yhteisyrityksen toisen osa-

puolen kanssa. Etuna mallissa on, että osa sekä henkilöstövoimavaroista että rahoituk-

sesta voidaan saada toiselta osapuolelta. Haasteena mallissa taas on se, että yhteistoi-

minnassa mielipiteiden määrä lisääntyy ja päätöksenteko saattaa tämän takia muut-

tua kankeammaksi.  
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Kustannusten osalta eri mallit eroavat toisistaan merkittävästi. Erot on esitetty taulukossa 

3. Oman tuotantoyksikön perustaminen vaatii jokaisen toimipisteen aloittaessa suhteelli-

sen suuren investoinnin, toimitiloja ja muuta kalustoa hankkiessa sekä rekrytoitaessa lisää 

henkilöstöä. Globaaliksi toimijaksi asti kasvettaessa tuotantoyksikön perustaminen vaatii 

vertailluista muodoista kaikkein suurimmat investoinnit. Tämän mallin osalta kansainvälis-

tyminen voidaan tehdä vaihe vaiheelta. Tällöin kertakustannukset eivät ole yhtä suuret. 

Franchising-mallissa riittää alkuinvestointi franchising-sopimuksen ehtojen määrittelyä 

sekä nykyisen liiketoimintakonseptin tuotteistusta varten tämän jälkeen toiminta voidaan 

rahoittaa tulorahoituksella. Lisensointi on rahoitustarpeen puolesta edullisin vaihtoehto. 

Lisensoinnin suurimmat kustannukset syntyvät sopimusehtojen määrittelystä sekä tavara-

merkkien rekisteröinneistä. Internetin välityksellä myytäessä alkuinvestointi on suuri, sillä 

ohjelmistojen ja alustojen kehittäminen vaatii paljon työtä ja ohjelmoijat ovat hyvin palkat-

tuja ammattilaisia. Yhteisyrityksessä rahoitustarve jaetaan toisen osapuolen kanssa ja in-

vestoinnin suuruus määräytyy valitun toimintamuodon perusteella.  

 

   

Taulukko 3. Kansainvälistymismuotojen erot kustannusten osalta.  

 

MUOTO  KUSTANNUKSET 

TUOTANTOYKSIKKÖ  Kustannuksiltaan vastaa uuden yrityksen perustamista 

VÄLITÖN VIENTI Markkinoinnin kustannukset kasvavat 

LISENSOINTI JA FRAN-

CHISING 

Tavaramerkin rekisteröinti, sopimusehtojen määrittely, val-

vonta ja tuotekehitys 

MYYNTIKONTTORI Keskikokoiset kustannukset, tilojen vuokrauksesta ja henki-

löstön palkkauksesta 

YHTEISYRITYS  Osa rahoituksesta tulee toiselta osapuolelta  

MYYNTI INTERNETIN 

VÄLITYKSELLÄ 

Alustan tai ohjelmiston kehittäminen vaatii suuren alkuinves-

toinnin. markkinointi globaalisti 
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Taulukossa 4 on vertailtu tarvittavia henkilöstövoimavaroja eri kansainvälistymisen muo-

doissa. Vertailuun on merkitty poikkeavuudet eri muotojen välillä, mutta ei niitä tukitoimia, 

joita tarvitaan kaikissa muodoissa. Oman tuotantoyksikön perustamiseen tarvitaan lähes 

saman verran uutta henkilöstöä, kuin nykyisessä toiminnassa on. Joitain työtehtäviä voi-

taisiin kuitenkin hoitaa Suomesta, kuten esimerkiksi osa markkinoinnin ja hallinnon tehtä-

vistä. Tuotantoyksikkö vaatisi siis eniten henkilöstöä, kun kohdemaissa toimittaisiin sa-

malla liiketoimintamallilla, kuin Suomessa tällä hetkellä. Franchising-toiminnassa olisi mo-

nia uudenlaisia toimenkuvia nykyiseen toimintaan verrattuna. Lisensoinnissa taas pärjät-

täisiin vähimmällä henkilöstöllä, mutta tässäkin mallissa tarvittaisiin lakiosaajia sopimusten 

valmisteluun. Näihin tehtäviin tarvittaisiin lisää osaamista nykyiseen verrattuna. Internetin 

välityksellä myytäessä tarvittaisiin lisää henkilöstöä ja osaamista erityisesti ohjelmoinnin 

kanssa, mutta myös lakiasioissa ja jakeluketjun hallinnassa. Yhteisyrityksen kohdalla tar-

vittava henkilöstö saataisiin osittain yhteistyön toiselta osapuolelta.  

 

   

Taulukko 4. Kansainvälistymismuotojen erot tarvittavan henkilöstön osalta.  

 

MUOTO  HENKILÖSTÖ 

TUOTANTOYKSIKKÖ Ei merkittäviä uusia toimenkuvia, mutta uuteen toimipistee-

seen tarvitaan työntekijät mm. asiakaspalvelijat ja yhteistyö-

kumppaneiden hankkijat.  

VÄLITÖN VIENTI Ei uusia toimenkuvia, mutta kohdemaan kieli tulisi olla asia-

kaspalvelijoilla hallussa.   

LISENSOINTI JA FRAN-

CHISING 

Laadunvalvonta, lakiosaaminen ja hallinto  

MYYNTIKONTTORI Paikalliset myyjät/asiakaspalvelijat 

MYYNTI INTERNETIN 

VÄLITYKSELLÄ 

Internet kaupankäynnin sekä järjestelmien kehitys 

YHTEISYRITYS  Henkilöstö tulee sopimuksen mukaisesti osapuolilta tai pal-

kataan suoraan yhteisesti  
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Kokonaistuottopotentiaali eri kansainvälistymismuotojen välillä on kuvattu taulukossa 5. 

Oman tuotantoyksikön kautta toimittaessa olisi mahdollisuus suurimpaan liikevaihtoon ja 

suurimpiin tuottoihin, sillä kaikki maksuliikenne kulkisi yhtiön kautta. Franchising-mallissa 

ja lisensoinnissa tuottopotentiaaliin vaikuttaisi franchising- ja lisenssimaksujen tuottama 

osuus. Kyseisistä maksuista kertyisi tasaista tuloa pitkällä aikavälillä. Alustayrityksen koh-

dalla kyseeseen tulisi todennäköisesti provisio, joka laskutettaisiin asiakkaan ja työn lopul-

lisen tekijän yhdistämisestä. Globaalilla tasolla provisiosta olisi potentiaali muodostua val-

tava tuotto. SaaS-mallissa tuotto perustuisi ohjelmistopalvelun myynnistä saatuihin tuloi-

hin. Yhteisyrityksen tapauksessa liikevaihto olisi valitun toimintamuodon mukainen, mutta 

tuotot jakautuisivat yhteisyrityksen osapuolten kesken.  

 

 

Taulukko 5. Kansainvälistymismuotojen erot potentiaalisen liikevaihdon osalta.  

 

MUOTO  KOKONAISTUOTTOPOTENTIAALI 

TUOTANTOYKSIKKÖ Mahdollisuus kohtuulliseen kokonaistuottoon 

VÄLITÖN VIENTI Kohtuullisen suuri 

LISENSOINTI JA FRAN-

CHISING 

Mahdollisuus melko hyvään tuottoon, riippuen mihin 

maksu on sidottu.  

MYYNTIKONTTORI Potentiaali kohtuullisen suuri 

MYYNTI INTERNETIN 

VÄLITYKSELLÄ 

Tasainen tulovirta jokaiselta asiakkaalta, jolla on potentiaa-

lia kasvaa skaalautuvuuden avulla valtavaksi 

YHTEISYRITYS  Tuotot jakautuvat osapuolten kesken 
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Taulukossa 6 on kuvattu työn määrää eri kansainvälistymismuotojen välillä. Oman tuo-

tantoyksikön perustamista voidaan työmäärältään verrata uuden yrityksen perustamiseen. 

Konseptin toimivuus ja yhtiön toimintamallit on kuitenkin jo testattu Suomessa, joten nii-

den toistaminen olisi jonkun verran helpompaa kohdemaassa. Kohdemaihin täytyisi kui-

tenkin tehdä markkinakartoitukset ja niissä toimittaisiin eri kulttuurissa, joka toisi omat 

haasteensa. Franchising-mallissa hallinnollisen työn määrä kasvaisi alussa merkittävästi, 

mutta etua saavutettaisiin, kun samalla henkilöstömäärällä voitaisiin hoitaa useiden fran-

chising-yritysten asioita. Lisensoinnin kohdalla työmäärä koostuisi pitkälti sopimusten laa-

timisesta ja tavaramerkkien sekä konseptien hallinnasta. Lisensointi vaikuttaisi operaa-

tiomalleista työmäärältään pienimmältä. Internetin välityksellä myytäessä ohjelmiston ja 

alustan luomisessa olisi suuri työ. Pidemmällä aikavälillä työmäärä kuitenkin vähenisi, kun 

manuaalista työtä ei tarvitsisi tehdä esimerkiksi tilausten käsittelyn yhteydessä. Yhteisyri-

tyksen kohdalla työmäärä jakautuisi osapuolten kesken, mutta toisen osapuolen mielipi-

teet ja toisen osapuolen kanssa neuvottelu saattaisivat lisätä johdon työmäärää. 

 

 

Taulukko 6. Kansainvälistymismuotojen erot työn määrän osalta.  

   

MUOTO  TYÖN MÄÄRÄ/ HELPPOUS 

TUOTANTOYKSIKKÖ Verrattavissa uuden yrityksen perustamiseen  

VÄLITÖN VIENTI Asiakaspalvelijoiden on osattava kohdemaan kieltä ja yh-

teistyökumppaneiden hankkiminen täytyy tehdä etänä ilman 

paikallistuntemusta   

LISENSOINTI JA FRAN-

CHISING 

Lakiasiat ja muut ehdot tulee määrittää maakohtaisesti. Hal-

linnon työmäärä kasvaa, mutta etua saavutetaan toiminnan 

laajentuessa. Verrattain vähätöinen. 

MYYNTIKONTTORI Hieman kevyempi  

MYYNTI INTERNETIN 

VÄLITYKSELLÄ 

Koodareilla ja kehityksessä suuri työ. Manuaalinen tilaus-

ten käsittely jää pois  

YHTEISYRITYS  Osa työstä jakautuu, mutta mielipiteet lisääntyvät  
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Kansainvälistymismuotojen skaalautuvuutta vertaillaan taulukossa 7. Oman tuotantoyksi-

kön perustaminen ole muodoltaan skaalautuvia, sillä jokaista toimipistettä perustettaessa 

tarvitaan uudet investoinnit ja lisää resursseja. Yksittäisen toimipisteen sisällä tehokkuutta 

voidaan nostaa, mutta ilman suuria investointeja ei päästä globaaliksi toimijaksi. Fran-

chising on suhteellisen hyvin skaalautuva, sillä Suomessa toimiva hallinto voi hoitaa 

suurta määrää franchising-yrityksiä. Lisensointia varten tulee selvittää tavaramerkit maa-

kohtaisesti, mielellään etukäteen ennen kuin kiinnostuneita ilmenee, jotta mahdollisilta ko-

pioilta voitaisiin välttyä. Internetin välityksellä myynti olisi skaalautuvuuden kannalta paras 

vaihtoehto. Se toimisi samalla tavoin ympäri maailmaa ja vain toimintakieli tulisi muuttaa 

eri maiden välillä. Myöhemmässä vaiheessa käyttäjädatan kertyessä, voitaisiin alustaa 

muokata eri maihin hieman erilaiseksi myös esimerkiksi kulttuuristen tottumusten mukaan. 

Yhteisyrityksen skaalautuvuus riippuisi toimintamuodosta, jolla kansainvälistyminen toteu-

tettaisiin. 

 

Taulukko 7. Kansainvälistymismuotojen erot skaalautuvuuden osalta.  

 

MUOTO  SKAALAUTUVUUS/ MARKKINOILLEPÄÄSYN NOPEUS 

TUOTANTOYKSIKKÖ Ei skaalautuva liiketoimintamalli (Toiminnan tehostami-

nen on mahdollista yhden toimipisteen sisällä, kustannuk-

set kasvavat uuden toimipisteen kohdalla)  

VÄLITÖN VIENTI Ainoastaan markkinoinnin kustannukset kasvavat.   

LISENSOINTI JA FRAN-

CHISING 

Helppo skaalata, kun franchisingin osat ja ehdot on määri-

telty. Erittäin hyvin skaalautuva - tavaramerkit ja laki-

asiat selvitettävä maakohtaisesti  

MYYNTIKONTTORI Ei skaalaudu, mutta voidaan tuotteistaa, jolloin uusien toimi-

pisteiden avaaminen helpottuu 

MYYNTI INTERNETIN 

VÄLITYKSELLÄ 

Erittäin helppo skaalata - vaatii ainoastaan kieliver-

siot eri alueille  

YHTEISYRITYS  Riippuu valitusta toimintamuodosta  
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6 Kohdeyritykselle suositeltava operaatiomuoto 

Operaatiomuotojen vertailun ja haastatteluista saadun ymmärryksen perusteella kohdeyri-

tykselle suositellaan oman tuotantoyksikön perustamista. 

 

Kohdeyritys toimii tällä hetkellä suomen markkinoilla operaatiomuodolla, joka ei sovi alus-

tatalouden yrityksen määritelmään. Yritys käyttää palvelun tuottamisessa itse kehittä-

määnsä ohjelmistoa, jonka avulla ihmisen tekemää työmäärää on saatu merkittävästi vä-

hennettyä. Yritys on toiminut nykyisellä operaatiomuodolla onnistuneesti jo muutaman 

vuoden ajan. Voidaan siis todeta, että mallilla on suoritettu jo käytännön toiminnan ko-

keilu. Tästä toiminnan kokeilusta voidaan käyttää nimeä soveltuvuusselvitys (engl. proof 

of concept). Nykyinen toimintamalli on siis osoitettu toimivaksi Suomen markkinoilla. Myös 

se tukee näkemystä, että kansainvälistyminen on suositeltavaa toteuttaa aluksi kyseistä 

mallia mukaillen. (Jyränoja 2019) 

 

 Kansainvälistymisen vaiheet valitulla operaatiomuodolla 

Kansainvälistymisen vaiheet on esitetty kuvassa 1. Kansainvälistyminen voidaan aloittaa 

miettimällä mitä kansainvälistymisellä halutaan saavuttaa ja miksi yritys pyrkii kansainvä-

listymään. Lisäksi tulee tietää, mitä resursseja yrityksellä on käytössä ja saatavilla. Näiden 

tietojen perusteella saadaan perusteita, jonka mukaan voidaan valita yritykselle sopiva 

kansainvälistymisen operaatiomuoto. Operaatiomuodon valinnassa.  

Toimintamuodon valinta vaikuttaa merkittävästi siihen tarvitaanko kansainvälistymiseen 

ulkopuolista rahoitusta ja kuinka paljon sitä mahdollisesti tarvitaan. Tarvittavan rahoituk-

sen osalta tulee selvittää, mistä rahoitusta voi saada, mistä sitä saa parhailla ehdoilla, ja 

lopuksi sitä täytyy hakea. Kilpailijoiden ja asiakkaiden osalta tulee tehdä markkinakartoi-

tus. Kohdeyritys hyötyisi myös kartoituksesta, joka on tehty mahdollisten yhteistyökump-

panien löytämiseksi. 

 

Yrityksen nimen ja brändin osalta tulisi varmistaa, että ne ovat sopivia kansainväliseen 

käyttöön. Kohdeyrityksen tulisi myös tarkistaa, ettei yrityksen nimi ole sekoitettavissa jo-

honkin toiseen yritykseen kohdemaassa tai globaalisti. Nimen osalta voisi harkita tavara-

merkin rekisteröintiä. Myös lainsäädäntö sisältää monia haasteita kansainvälistyvälle yri-

tykselle. Yrityksen tulee selvittää esimerkiksi, millaisia toimilupia eri maissa tarvitaan, mil-

laisia sopimusehtoja maassa voi käyttää ja esimerkiksi missä ja miten mahdolliset riita-

asiat käsitellään. Monet näistä asioista helpottuvat, kun yrityksellä on käytössään paikalli-

nen osaaja, joka tuntee kyseisen alan lait, säädökset ja toimintatavat kohdemaan näkökul-

masta.  
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Riskienhallinnan osalta tulee huomioida normaalin liiketoiminnan riskit, kuten toimiala-, 

markkina- ja henkilöstöriskit. Näiden lisäksi kansainvälisessä kaupassa on hyvä ottaa 

huomioon esimerkiksi valuutta- ja rahoitusriskit sekä maksuehto- ja maksutapariskit. 

Näiltä voidaan tarvittaessa suojautua hankkimalla tarkoitukseen sopivat vakuutukset. 

Markkinoinnin osalta taas tulee selvittää, miten markkinointi voidaan ja miten se olisi hyvä 

toteuttaa kohdemaassa. Lisäksi tulee miettiä missä vaiheessa markkinointi kannattaa 

aloittaa. Toisaalta tulee miettiä, voidaanko markkinointi kohdemaassa hoitaa Suomesta 

käsin vai tulisiko markkinoinnissa olla paikallista näkemystä. 

 

Varsinaisessa toteutusvaiheessa tarvitaan eri kieliversioita käytetystä ohjelmistosta. Myös 

ohjelmiston ylläpito ja kehittäminen pitää tapahtua joustavasti, riippumatta eri kieliversi-

oista. Hoidetaanko siis kaikki ohjelmistoon liittyvä toiminta Suomesta vai paikallisesti? 

Tukitoimintojen osalta voidaan myös miettiä mahdollisia skaalaetuja. Voidaanko rekla-

maatioita, kirjanpitoa tai laskutusta hoitaa keskitetysti? Alkuvaiheessa toiminnan käynnis-

tämisessä tarvitaan paljon tukea Suomesta. Kuka siis hoitaa esim. koulutukset, ohjelmis-

tojen käyttöönotot, toimintatapojen ajamisen uuteen yritykseen? Myös raportointia ja kont-

rollointia varten tulee tehdä selkeät säännöt ja ohjeet, jotta alusta asti on selvää kuka vas-

taa mistäkin ja kuka raportoi kenelle.  

 

 Mitä tulee huomioida kansainvälistymisessä  

Kansainvälisille markkinoille tulee valita sinne sopivat tuotteet. Kohdeyrityksen tulee miet-

tiä tarjontaansa ja valita tarjotaanko markkinoille kaikkia palveluita heti alusta alkaen vai 

Kuva 1. Kansainvälistymisen vaiheet 



 

 

28 

lähdetäänkö esimerkiksi laajemmalle alueelle tarjoamaan kapeampaa tarjontaa. (Jyränoja 

2019) 

 

Oman tuotantoyksikön perustaminen kannattaa toteuttaa perustamalla tytäryhtiö kohde-

maahan, sillä vastaanotto paikallisella yritysmuodolla on todennäköisesti paljon positiivi-

sempi. Myös yritysten välinen yhteistyö on helpompaa, kun yritysmuoto on tuttu paikalli-

sille yhteistyökumppaneille. Omaa tuotantoyksikköä perustettaessa on hyvä huomioida 

se, että tytäryhtiön avulla toiminta saadaan helopommin vakuuttavaksi kohdemaan sidos-

ryhmille. (Karhu 2019.) 

 

Yrityksen perustaessa tuotantoyksikön on suositeltavaa hankkia paikallistietämystä koh-

dealueesta. Paikallistietämyksen hankkiminen onnistuu esimerkiksi palkkaamalla yrityk-

seen jo aikaisessa vaiheessa vastuuhenkilön, jolla on tarvittavaa osaamista aiheesta. 

(Karhu 2019.) 
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7 Yhteenveto 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tukea kohdeyrityksen kansainvälistymisstrategian 

luomiseksi. Työssä esiteltiin kansainvälistymisen operaatiomalleja, vertailtiin niitä keske-

nään ja valittiin kohdeyrityksen näkökulmasta sopivin operaatiomuoto. Lisäksi työssä esi-

teltiin eri vaihtoehtoja kansainvälistymisen rahoittamiseksi. Kohdeyritykselle sopivimman 

operaatiomuodon osalta mietittiin siihen sisältyviä vaiheita ja sitä, mitä muita asioita koh-

deyrityksen tulisi huomioida kansainvälistymisessä. 

 

Työssä havaittiin, että kohdeyritykselle sopivia operaatiomuotoja on monia ja niissä on 

sekä hyvät että huonot puolensa. Operaatiomuotojen vertailun ja haastatteluista saadun 

ymmärryksen perusteella kohdeyritykselle suositeltiin oman tuotantoyksikön perustamista 

kohdemaahan. Kohdeyrityksen talous on sen verran hyvä, että sen on mahdollista toteut-

taa tytäryhtiön perustaminen ulkomaille.  

 

Jatkotutkimusehdotus kohdeyritykselle voisi olla markkinakartoitus valittaviin kohdemaihin. 

Välitöntä vientiä ja myyntikonttoria voisi vertailla sen osalta, miten suomalaistaustaisen 

asiakaspalvelijan aksentti vaikuttaa asiakkaisiin verrattuna aitoon paikalliseen aksenttiin. 

Jatkotutkimusta voisi myös tehdä jo kansainvälistyneiden yritysten tunnusluvuista. Niitä 

voisi vertailla esimerkiksi eri kansainvälistymismallien tunnuslukujen perusteella. 

 

Työ on tehty pitkälti vastaamaan toimeksiantajayrityksen tarpeita, joten tutkimusta ei voida 

yleistää laajasti. Tutkimuksesta voi kuitenkin olla hyötyä vastaavalla liikeidealla toimiville 

yrityksille. 
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