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ABSTRACT 
 

The aim of this thesis was to develop marketing for the brand LaiVi’s, which 
does not have marketing at the moment. The idea of this subject came 
from the need to add marketing for the author´s company and move on to 
international market to become more visible, get a wider customer base 
and new cooperation partners. 
 
In this thesis there was examined different reasons and strategies for in-
ternationalization of SEMs (small and medium sized enterprises) were ex-
amined. The information was collected by interviewing some of the ex-
perts from this area, investigating documented material and taking a 
course “Internationalization of an SMEs”. The goal of this thesis was to ex-
plore what internationalization means for an SME. The research addition-
ally entails information on the LaiVi’s brand, its identity and values, prod-
ucts, current area of operation, operating model and communication. 
 
In conclusion, the thesis introduced a preliminary operation model of the 
brand LaiVi’s, which will be utilized in the future. One of the purposes was 
to share useful information to students, who dream about going interna-
tional with their brands. In conclusion even if the subject is difficult in the-
ory, nothing is too hard when work is divided into smaller amounts of 
work.  
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1 JOHDANTO 

1990-luvulla Suomen talous otti ison askeleen eteenpäin ja yrityksien kan-
sainvälistyminen eli globalisoituminen käynnistyi vauhdikkaasti (Äijö, 
2001, s. 7). Palvelujen kehittäminen ja palvelutransformaation aikaansaa-
minen sekä palveluliiketoiminnan kansainvälistyminen ovat nousseet mer-
kittävään rooliin. Douglas Adams on osuvasti sanonut: ”Kansainvälistymi-
nen ei ole enää jonkun muun ongelma – se on haaste, jonka jokainen yri-
tystoiminnassa mukana oleva enemmin tai myöhemmin väistämättä koh-
taa” (Ahokangas & Pihkala, 2002, s. 3). Siitä inspiroituneena olen valinnut 
tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheeksi brändin markkinoinnin ja ha-
lun siirtyä kohti globaaleja markkinoita.  
 
Aihevalinnassa kehitän LaiVi´s-brändille markkinointia, jota ei tällä hetkellä 
vielä ole. Kuten muutkin suomalaiset yritykset, LaiVi´s-brändi kansainvälis-
tyy monenlaisista syistä. Tässä opinnäytetyössä tutkin ja nostan esille mo-
nia eri syitä ja vaatimuksia kansainvälistymiseen, mahdollisia operaatio-
muotoja ja tarvittavia strategioita. Selvittelen myös LaiVi´s-brändin kan-
sainvälistymislähtökohtia ja syitä. Otan selvää pk-yrityksien kansainvälisty-
misestä, jalkinealan kansainvälistymisestä, niiden eroista sekä tarkastelen 
jalkinebrändin markkinointimaailmaa.  
 
Opinnäytetyössä käytän kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen mene-
telmiä (Koppa, 2015). Tietoperustaa opinnäytetyössä kerään haastattele-
malla asiantuntijoita, tutkimalla dokumenttiaineistoa, havainnoimalla 
brändien kotisivuja sekä hankkimalla tietoa aiheeseen liittyvän kesäkurssin 
avulla.  
 
Johtopäätöksenä syntyy tutkimustiedoille pohjautuva LaiVi´s-brändin kan-
sainvälistymismalli ja tarkoituksena on hyödyntää opinnäytetyön tuloksia 
LaiVi´s-kansainvälistymisprosessissa. Yhtenä opinnäytetyöni tarkoituksena 
on myös jakaa hyödyllistä informaatiota opiskelijoille, jotka haaveilevat 
brändinsä kansainvälistymisestä, ja juuri sen takia olen käyttänyt työssäni 
paljon informaatiota aiheista. 
 
Opinnäytetyöni sisältää johdantoluvun lisäksi teoriaa, jossa käsittelen tii-
viisti pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistapoja, yleisiä syitä 
sekä tarvittavia strategioita. Sen lisäksi nostan esille haastateltavien asian-
tuntijoiden kokemuksia ja suosituksia, eri yrityksien kotisivujen havain-
nointituloksia, keskeisiä käsitteitä, LaiVi´s-tuotemerkin taustatietoja ja joh-
topäätöksiä. Loppuosassa suunnittelen LaiVi´s-brändille kansainvälistymis-
mallin ja lopetan pohdintaosuudella. 
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1.1 Työn tavoitteet ja kysymysten asettelu 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää pk-yrityksien eli pienyrityksien 
kansainvälistymistä, jalkinealan kansainvälistymistä ja jalkinebrändin 
markkinointia Suomessa sekä kansainvälisesti käyttämällä erilaisia tutkin-
tamenetelmiä sekä suorittamalla aiheeseen liittyvän kesäkurssin ”PK- yri-
tyksien kansainvälistyminen” Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Lopputu-
loksena tulen esittelemään LaiVi´s-brändin toimintamallin. 
 
PÄÄKYSYMYS 
 

• Millainen on LaiVi´s-brändin kansainvälinen malli? 
 
SIVUKYSYMYKSET 
 

• Mitä on pk-yrityksen kansainvälistyminen? 

• Mitä on jalkinealan kansainvälistyminen? 

• Mitä on jalkinebrändin markkinointi? 

1.2 Viitekehys ja prosessikaavio 

Viitekehyksessä (Kuva 1) keskellä oleva LaiVi´s-brändin kansainvälistymi-
sen malli määrittelee opinnäytetyöni tuloksen. Sen ympärillä olevat ympy-
rät merkitsevät opinnäytetyön keskeisiä osia. Työssäni käytän erilaisia me-
netelmiä, jotta saisin monipuolisen tutkimustuloksen. Taustalla oleva him-
meä maapallo kuvailee kansainvälisyyttä; suunta, mihin olen pyrkimässä. 
 

               

Kuva 1. Viitekehys 

_ 

_ 
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Opinnäytetyöni etenee prosessikaavion (Kuva 2) mukaisesti. Lähden liik-
keelle tiedonhankintamenetelmillä, joissa perehdyn yrityksien kansainvä-
listymismalleihin, kokemuksiin sekä suosituksiin. Haastattelen asiantunti-
joita, kerään kesäkurssin yhteydessä dokumenttiainestoa sekä kirjoista 
että nettiavaruudesta ja havainnoin yrityksien nettisivuja. Tutkimusosuu-
dessa otan selvää pk-yrityksien ja jalkinealan kansainvälistymisestä sekä 
jalkinebrändin suomalaisesta ja kansainvälisestä markkinoinnista. Sen jäl-
keen kerron LaiVi´s-tuotemerkistä, mitä se on ja miten se toimii tällä het-
kellä. Tutkimustietojen pohjalta teen LaiVi´s-brändille kansainvälistymis-
mallin. Prosessi loppuu omaan pohdintaan ja yhteenveto-osuuteen. 
 

 

Kuva 2. Kooste prosessin osa-alueista sekä aineiston ja tiedonhankinta-
menetelmistä 
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1.3 Tiedonhankintamenetelmät 

Saadakseni monipuolisen, laajan ja kokemuksiin pohjautuvan sekä luotta-
muksellisen tiedon pohjaksi LaiVi´s-brändin kansainvälistymismallille, käy-
tän tiedonhankintaan monia eri menetelmiä ja hankin niiden kautta laa-
dullista tietoa, eli tietoa, jossa on kuvattu todellista elämää ja arvolähtö-
kohdat ovat mukana (Niemelä, 2019a). Eri tiedonhankintakeinoja käyttäen 
ja tuloksia analysoidessa saan tutkimukselleni reliabiliteetin eli luotetta-
vuuden sekä validiteetin eli pätevyyden ja laajan kokonaiskäsityksen valit-
semastani aiheestani (Kaartinen, 2003, s. 30-32). Menetelmät auttavat 
suunnitteluprosessin eri vaiheissa ja tutkimuskysymysten vastausten sel-
vittämisessä (Hirsjärvi, Remes &Sajavaara 2009, s. 161). 

1.3.1 Asiantuntijahaastattelut 

Haastattelussa toinen kysyy ja toinen vastaa. Valitsen asiantuntijahaastat-
telun tiedonhankintamenetelmäksi, koska haastattelun avulla alan asian-
tuntijat saavat tuoda parhaiten esille omia mielipiteitään, näkökulmiaan ja 
jakaa sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Haastattelussa käytän struktu-
roitua - avoimien sekä suljettujen kysymysten pohjaista haastattelua sekä 
puolistrukturoitua - teemapohjaista haastattelua pk-yrityksen näkökul-
masta (Niemelä, 2019c, s. 35-45). Haastatteluissa on oleellista saada vah-
vistettua ja tarkennettua tietoa useammasta lähteestä, joten valitsen 
haastateltavaksi monta eri asiantuntijaa, jotka ilmaisevat aihetta eri näkö-
kulmista, omien näkemyksien ja kokemuksien kautta (FINTRA, 2001, s. 99-
101). Käytän koostamiani asiantuntijahaastattelulomakkeita (Liite 1, Liite 
2 ja Liite 3) vierailujen pohjana ja pidän haastattelut aihepiirissä. Asiantun-
tijahaastattelut tapahtuvat sekä haastattelemalla kasvokkain että kysely-
lomakkeen avulla sähköpostin kautta. 
 
Asiantuntijahaastattelussa valitsen haastateltavat erityisesti tutkittavia ai-
heita silmällä pitäen ja he ovat vaikutusvaltaisia, koulutettuja ja alallaan 
tunnustettuja asiantuntijoita. Koska valitsen asiantuntijahaastatteluihin 
eri taustojen asiantuntijoita, kokoan haastattelukysymykset taustojen mu-
kaan. Käytän kolmea eri haastattelulomaketta, joista Liite 1 keskittyy pk-
yrityksien kansainvälistymiseen, Liite 2 jalkinealan kansainvälistymiseen ja 
Liite 3 jalkinebrändin markkinointiin. Nauhoitan tulokset ja samalla teen 
muistiinpanoja. Sen jälkeen laadin itselleni saaduista tiedoista rungon, 
jonka avulla pilkon ja jäsentelen aineistoa jatkossa tehtäviä tulkintoja var-
ten. Haastattelulomaketta (Liite 1) käytän myöskin lomakehaastattelussa 
kyselylomakkeena ja lähetän sähköisenä yhdelle asiantuntijalle, jota en 
pysty tavoittamaan kasvokkain, saadakseni lisää tietoja tukemaan asian-
tuntijahaastatteluista saatua tietoja. Asiantuntijahaastattelujen sekä lo-
makehaastattelujen tuloksena syntyy erikoistietämys aiheesta. 
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Valitsen yhdeksi asiantuntijaksi Brändikonsultin ja Art Directorin Anne Ala-
Mattisen, koska hänellä on yli viidentoista vuoden työkokemus strategi-
sesta brändirakennuksesta kansainvälisillä markkinoilla sekä käytännön 
työstä messu- ja tapahtumaprojekteissa. Ala-Mattinen on tehnyt töitä ko-
timaisille ja ulkomaisille yrityksille, Suomeen ja ulkomaille suunnattuna, 
muun muassa brändistrategiaa, brändin identiteettiä sekä brändin hallin-
taa. Hänellä on maisterin tutkinto luksusbisneksestä (Polimoda, Italia). 
Tällä hetkellä hän työskentelee brändikonsulttina omassa yrityksessään 
EIGHT AM AGENCY OY. Haastattelu tapahtui kasvokkain 29.08.2019 Hä-
meenlinnassa.   
 
Toiseksi asiantuntijaksi valitsen muotoilijan ja taiteilijan Juha Laurikaisen, 
jolla on vuosikymmenien varrella kertynyttä monipuolista kokemusta mes-
suista sekä kansainvälisestä toiminnasta. Hän on osallistunut CUMULUS-
järjestön (Taide- ja muotoilualan korkeakoulujen kansainvälinen järjestö) 
toimintaan ja häneltä löytyy myöskin kokemusta kansainvälisille messuille 
osallistumisesta, kuten Heimtextil-messut Frankfurtissa. Laurikainen on 
työskennellyt suomalaisten ja joidenkin ulkomaisten kansainvälistä kaup-
paa harjoittavien Design-yrityksien kanssa, kuten Marimekko. Pitkäaikai-
sesta muotoilualan yhteistyöstä Laurikaisella on kokemusta Ornamosta ja 
sen jäsenjärjestöstä Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:stä sekä erityisesti tekstii-
lialan pohjoismaiden ja Viron välisestä yhteistyöstä. Opiskellessaan Taide-
teollisessa korkeakoulussa hän vietti vuoden stipendiaattina Brysselissä, 
Ecole nationale supérieure des arts visuels de La Cambre nimisessä oppi-
laitoksessa opiskellen kokeellista kuvanveistoa ja 2 kuukautta Etelä-Kore-
assa harjoittelussa Daewoo-yrityksen vaatetussuunnittelun osastolla. Ky-
selyhaastattelu sähköpostin kautta tapahtui 27.08.2019. 

 
Valitsen kolmanneksi, jalkinealanasiantuntijaksi jalkinemuotoilija Janne 
Laxin, koska hänellä on kahden vuosikymmenen kokemus miesten jalkinei-
den valmistamisesta ja valmistuttamisesta, kansainvälisestä muotikau-
pasta sekä brändinrakennuksesta. Lax on kokenut muotoilija, joka on saa-
nut oppinsa mittatilauskenkiä valmistaneessa yrityksessä Mittatilausjal-
kine Helsingissä sekä opiskelemalla jalkinevalmistusta ja -muotoilua Wet-
terhoffissa Suomessa. Opiskeluiden sisään mahtui kolmen kuukauden 
vaihto-oppilasjakso Wellingboroughissa, brittien kenkämekassa. Laxilla on 
messukokemuksia monilta eri messuilta, kuten esim. MICAM, Pitti Uumo, 
Berliinin ja Kööpenhaminan muotimessut. Hän on työskennellyt musiik-
kialalla, radioalalla ja sen jälkeen siirtyi jalkinealalle mittatilauskäsityö-
läiseksi. Nykyään hän työskentelee kenkäsuunnittelijana ja konsulttina 
omassa kahden hengen yrityksessä Saint Vacant. Kyseessä on suomalainen 
yritys, joka on kansainvälistynyt orgaanisen polun kautta. Lax teettää jalki-
neita Portugalissa ja myy niitä netin kautta kansainvälisille kuluttajille. 
Haastattelu tapahtui 29.08.2019 Hämeenlinnassa. 
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Yrittäjältä Oona Ritarilta sain opinnäytetyöhöni erittäin energistä ja posi-
tiivista näkökulmaa, koska hän on rohkea ja kansainvälistynyt nainen, jolla 
on omintakeinen tyyli tehdä hassusta tyylikästä ja kauniista ergonomista. 
Ritarilta löytyy yrityksen pyörittämiseen ja tuotteiden markkinoille saami-
seen tarvittavaa liiketoimintaosaamista. Hän on ensimmäiseltä ammatil-
taan tanssija, toiselta kampaaja ja sen jälkeen opiskeli kenkäsuunnitteli-
jaksi. Ritari on työskentelyt 20 vuotta muotialalla, nykyään hän työskente-
lee omassa yhden hengen yrityksessään Mioona jalkinesuunnittelijana. Ky-
seessä on suomalainen yritys, joka toimii Suomessa, Afrikassa ja Portuga-
lissa. Yritys on kansainvälistynyt Born global -polun kautta. Mioona teettää 
jalkineita Portugalissa, Afrikassa sekä Suomessa ja myy niitä netin kautta 
kansainvälisille kuluttajille. Haastattelu tapahtui 23.08.2019 Helsingissä. 

1.3.2 Havainnointi  

Havainnointi eli kenttätutkimus on järjestelmällistä ja systemaattista tie-
tojen kokoamista ja tarkoittaa tässä työssä menetelmää, jossa havainnoi-
daan yrityksiä luonnollisissa tilanteissa ja aidoissa ympäristöissä eli netissä 
(Niemelä, 2018, s. 42-48). Havainnoimalla pk-yrityksien- sekä jalkinealayri-
tyksien kotisivuja, selvitän erilaisia kansainvälistymismuotoja, -tapoja, koh-
demaita sekä tuotantomaita eri aloilta. Havainnoinnissa käytän eri alojen 
yrityksiä, jotta saisin mahdollisimman laajan käsityksen toimintatavoista, 
kohdemaista sekä tuotantomaista eri aloilla. Siitä selviää, minkä verran yri-
tyksen toiminta-ala vaikuttaa toimintatapaan ja kohdemaihin tai vaikut-
taako ollenkaan.  Analysoin saatua tietoa ja jäsentelen aineistoa jatkossa 
tehtäviä tulkintoja varten. Käytän työssäni jäsenneltyä havainnointia ja jä-
sentelen havainnointikohteet etukäteen. Havainnoinnin eli observoinnin 
avulla saan tietoa siitä, toimivatko yritykset ja kansainvälistymiskeinot to-
della niin kuin dokumenttiaineistot sanovat toimivansa. Yhteensä havain-
noin kymmenen pk-yrityksen ja kymmenen jalkinealayrityksen nettisivuja. 
 
Valitsen pk-yrityksen näkökulmasta havainnointikohteeksi kymmenen yri-
tystä monelta eri alalta ja otan selvää, miten eri alojen yritykset ovat kan-
sainvälistyneet, mitkä ovat yleiset kohdemaat ja missä tapahtuu tuotanto. 
Havainnointikohteena ovat Joutsen Finland Oy - Untuvatuotteiden valmis-
taja, Gugguu Oy – Lastenvaatteiden valmistaja, Nokian Nahkatuote Oy – 
Laukkujen valmistus ja maahantuonti, Kemin Nahkatarvike Oy - Turkisten 
ja nahan muokkaus ja värjäys, Volter – Erikoiskoneiden valmistus, Miilux 
Oy - Kulutus- ja suojausterästuotteiden valmistus, Framery Oy - Äänieris-
tetty puhelinkoppien ja neuvottelutilojen valmistus, Noptel Oy - Mittaus-
laitteiden ja tutkimuslaitteiden valmistus, Eurajoen Romu Oy - Romujen 
purkaminen ja kierrätysmateriaalien myynti, Lihel Oy - Elintarviketeollisuu-
den tuotteiden parhaiden makujen luoja. Yrityksissä on 9-240 työntekijää.  
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Jalkinealan näkökulmasta käytän seuraavia yrityksiä havainnoimalla 
ovatko yritykset kansainvälistyneet, millaisia kansainvälistymismuotoja 
käytetään, millaiset ovat yleisemmät kohdemaat ja tuotantomaat. Terhi 
Pölkki Design Oy – Jalkineiden suunnittelu ja valmistuttaminen, Tarvas 
Footwear – Jalkineiden suunnittelu ja valmistuttaminen, Sievin Jalkine Oy 
– Jalkineiden suunnittelu, valmistus ja valmistuttaminen, Huopaliike Lahti-
nen Ay – Huopatossujen ja jalkineiden suunnittelu ja valmistus, Palmroth 
International Oy/ Palmroth Original – Jalkineiden suunnittelu ja valmistut-
taminen, Kuomiokoski Oy – Jalkineiden suunnittelu ja valmistuttaminen, 
Lenkki Oy – Kenkäteollisuuden komponenttien valmistus ja muottipohjien 
suunnittelu ja valmistus, Rikke Oy – Jalkineiden maahantuonti Euroopasta 
ja Kauko-Idästä ja oman tuotemerkin suunnittelu ja valmistuttaminen, 
Kuula ja Jylhä – Jalkineiden suunnittelu ja valmistus, Pomar Oy – Jalkinei-
den suunnittelu ja valmistus. Yrityksissä on 2-499 työntekijää. 

1.3.3 Dokumenttiaineisto  

Dokumenttiaineistolla tarkoitetaan laajasti ottaen kaikenlaista aihetta do-
kumentoivaa aineistoa. Tutkimuksessani käytän laajaa arkistomateriaalia, 
kuten aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, raportteja, analyysejä, tilastoja ja 
useita eri internet-lähteitä tukemaan haastatteluista ja havainnoinnista 
saatuja tietoja. 

1.3.4 ”Pk-yrityksien kansainvälistyminen”-kurssi  

Kajaanin ammattikorkeakoulun tarjoaman kesäkurssin ”Pk-yrityksien eli 
pienten- ja keskisuurten yrityksien kansainvälistyminen” tarkoitus on an-
taa ymmärrys siitä, mitä minun täytyy tietää pk-yrityksien kansainvälisty-
misestä yleisesti, miten se eroaa pk-yrityksen tavallisesta Suomen sisäi-
sestä toiminnasta, kansainvälistymiseen liittyviä tekijöitä sekä hyviä vink-
kejä ja ideoita opinnäytetyön tavoitteiden toteuttamiseen. Kurssilla opis-
keltiin kansainvälistymiseen tarvittavia strategioita, muita huomiokohteita 
ja yleisiä esteitä kansainvälistymiseen sekä tehdään kansainvälistymis-
suunnitelma omalle yritykselleni. Kurssiaineistona käytetään aiheeseen 
liittyviä oppikirjoja, painettuja sekä digitaalista materiaaleja ja tiedonhan-
kinta tapahtuu itsenäisesti. Kurssin sisällön pohjalta tein kansainvälistymis-
suunnitelman yritykselleni ja kokosin asiantuntijahaastattelukysymykset 
(Liite 1, Liite 2 ja Liite 3). 
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2 PK- YRITYKSEN KANSAINVÄLISTYMINEN  

Tässä luvussa kuvaan, mitä on pk-yrityksen kansainvälistyminen ja mitä se 
sisältää. Käyn läpi kansainvälistymisen yleisiä syitä, vaatimuksia, mahdolli-
sia haasteita ja esteitä kansainvälistymiselle sekä erilaisia strategioita kan-
sainvälistymistä varten. Päälähteinä käytän kolmea lähdettä, kuten doku-
menttiaineistoa, asiantuntijahaastatteluita ja havainnointia. Dokumentti-
aineistona käytän laajaa arkistomateriaalia, kuten aiheeseen liittyvää kir-
jallisuutta, raportteja, analyysejä, tilastoja ja useita eri internet-lähteitä. 
 
Pk-yrityksien kansainvälistymisen aiheesta haastattelen kahta asiantunti-
jaa, niistä kasvokkain Anne Ala-Mattista ja sähköpostin kautta Juha Lauri-
kaista. Käytän kyselylomaketta ”Pk-yrityksen kansainvälistyminen” (Liite 
1). Analysoin kerättyä informaatiota ja jäsentelen aineistoa mahdollisia 
tulkintoja varten. Tulkinta antaa mahdollisuuden etsiä tekstin sisällöstä 
tärkeimmät ja olennaisimmat osat, joita voidaan käyttää tarkempaan tut-
kimiseen sekä yhteenvetoon, jota esittelen työssäni. Aineiston tulen esit-
telemään teemoittain. 
 
Tietoa tulen havainnoimaan kymmenen pk-yrityksen nettisivustoilta. Ha-
vainnointikohteena ovat pienet ja keskisuuret yritykset eri aloilta, kuten 
vaatteiden-, erikoiskoneiden-, untuvatuotteiden-, - kulutus- ja suojauste-
rästuotteiden-, konttori- ja myymäläkalusteiden-, mittauslaitteiden ja tut-
kimuslaitteiden valmistus sekä romujen purkaminen ja elintarviketeolli-
suuden tuotteiden parhaiden makujen luominen. Otan selvää, miten yri-
tykset ovat kansainvälistyneet eri aloilla, missä tapahtuu tuotanto ja mil-
laiset ovat kohdemaat. 

2.1 Mitä on pk-yrityksen kansainvälistyminen? 

1990-luvun saapuessa Suomen talous alkoi radikaalisti kehittymään ja yri-
tyksien kansainvälistyminen eli globalisoituminen käynnistyi vauhdik-
kaasti. Nykypäivänä kansainvälistyminen ei ole enää pääasiassa alueelli-
sesti rajattu, vaan yhä enemmän koko maapalloa kattava ja maailman 
markkinoiden yhdentyminen sekä liiketoiminnan kansainvälistyminen ete-
nevät yhä kiihtyvällä nopeudella. Suomi on EU:hun liittyessään ottanut rat-
kaisevan askeleen kohti täydellistä avoimuutta ja integroitumista muuhun 
maailmaan taloudellisesti ja avannut kansainvälisen oven Suomen yrityk-
sille (Äijö, 2001, s. 7-9). Globaalin kilpailun myötä maailmankauppa on kas-
vanut, mikä on ajanut yrityksiä kansainvälistymään ja etsimään uusia mark-
kinoita myös ulkomailta. Kansalliset markkinat ovat sekoittuneet toisiinsa 
ja tilalle on muodostunut yksi, globaali maailmanmarkkina. (Hill, 2014, s. 
5) 
Nykyään pk-yritykset ovat keskeinen toimija suomalaisessa elinkeinoelä-
mässä niin työllistymisen kuin uuden yritystoiminnan kehittämisen ja kas-
vun kannalta. Pk-yritykset ovat pienet ja keskisuuret yritykset, joiden pal-
veluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on 
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enintään 50 miljoonaa euroa (Tilastokeskus, n.d.). Pk-yritykset toimivat 
usein suurten kansainvälistyneiden yritysten paikallisina alihankkijoina ja 
verkostokumppaneina ja kokevat samoja kehityspaineita kansainvälistyä 
asiakkaidensa mukana. Pk-yritykset kohtaavat toimialojen rakennemuu-
tokset ja arvoketjussa tapahtuvat järjestelyt sekä globalisaatiokehityksen 
paineet.  
 
Yritysten ja yritysverkkojen kyky toiminnan sekä innovaatioiden kehittämi-
seen lokaalisti ja globaalisti riippuu paljolti yrityksen sisäisistä tekijöistä. 
Henkilöstön ammattitaidon kehitys ja sitouttaminen ovat avainasemassa 
yrityksen muutoskyvyn kehittämisessä. Lisäksi kansainvälinen kilpailu kiris-
tyy jatkuvasti ja yritysten tulee tehdä hyvin perustettuja päätöksiä nope-
alla aikavälillä pysyäkseen markkinoilla kilpailukykyisenä (FINTRA, 2001, s. 
9).  
 
Kansainvälistyminen on prosessi, jossa yritysten tietoisuus tulevista kan-
sainvälisten liiketoimintojen suorista ja epäsuorista vaikutuksista lisääntyy, 
ja ne aloittavat ja suorittavat liiketoimia, joiden osapuolet ovat toisissa 
maissa. Se on monitahoista ja kattaa kaikki ne toiminnot, joita yritys tekee 
suhteessa kansainvälisiin markkinoihin, kuten esim. tavaroiden myynti 
Suomen rajojen ulkopuolelle, investointi, tiedonhakua. 
 
Tärkeitä asioita ovat suunnitelmallisuus sekä kansainvälisen liiketoiminnan 
aloittamiseen sitoutuminen. Erittäin tärkeää on, että yrityksen kansainvä-
listymiselle asetetaan tavoitteet ja löydetään tekemiskykyinen toimitus-
johtaja tai hankitaan asiantuntija ulkopuolelta. (Vahvaselkä, 2009) Anne 
Ala-Mattisen (haastattelu 29.08.2019) mukaan yrityksen kansainvälisty-
misprosessissa kannattaa panostaa erityisen paljon etukäteistyöhön eli 
tutkitaan markkinoita, kilpailijoita kohdemaassa, sen lisäksi tunnistetaan ja 
ymmärretään riskit sekä hankitaan riittävä pääoma.  
 
Tärkeitä huomiokohtia kansainvälistymisprosessissa on lähteiden mukaan 
markkinoinnin tunteminen, vahva etukäteistyö, kielitaito sekä äärimmäi-
sen tärkeällä kohdalla SWOT-analyysi, kilpailijoiden analyysi, asiakasana-
lyysi, brändin positiointi sekä PESTEL- toimintaympäristöanalyysi. Aikai-
semman kansainvälistymisen kokemuksen puuttuessa suosittelee Juha 
Laurikainen (kyselyhaastattelu 27.08.2019) hankkia niihin toimintoihin ul-
kopuolista apua suomalaisilta ilmaisilta tahoilta.  
 
Vahvaselkä (2009, s. 31-35) määrittelee kansainvälistyvät yritykset kol-
meen eri ryhmään: 1) Orgaanisen kasvun yritykset, jotka laajenevat ja kas-
vavat suhteellisen hitaasti kasvamalla sisäisesti mm. ilman yritysostoja. 2) 
Born global -kasvun yritykset, jotka syntyvät kansainvälisiksi ja kasvavat 
kansainvälisillä markkinoilla erittäin nopeasti. 3) Yritykset, jotka perustavat 
toimintansa yhteistyöhön. Nämä yritykset ovat eräänlainen välimuoto 
edellisistä, ja yritys vauhdittaa kasvuaan ja kansainvälistymistään yritysyh-
teistyöllä. Anne Ala-Mattisen (haastattelu 29.08.2019) mukaan on tärkeää 
valita yrityksen kasvupolku tuotteen mukaan. Born global -polku sopii 
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enemmän uniikkituotteita tarjoavalle yritykselle, orgaanisessa kasvupo-
lussa on pääomariski pienempi ja yrityksen kasvu tasaisempi. 
 
Yrityksen käynnistäessä kansainvälisiä liiketoimia tai toimiessa kansainvä-
lisillä markkinoilla, on liiketoimintaosaamisella erityistä merkitystä. (Laiho, 
Larjovuori & Talonen 2004, s. 5-9) Onnistumisen edellytyksiä ovat asiak-
kaan todellinen ja oikein ymmärretty tarve. Sen jälkeen kehitetään tuote 
niin, että se oikeasti ratkaisee tarpeen. Laitetaan liiketoimintamalli käytän-
nössä toimimaan ja hankitaan markkinaymmärrys. (Pendolin & Kari, n.d.) 
 
Menestyksen kulmakiviä haastattelujen pohjalta ovat rehellisyys, trendien 
seuraus, selkeä brändin DNA, ominaispiirre tuotteissa, laatu, eettisyys sekä 
ekologisuus tuotannossa ja tuotteissa. Anne Ala-Mattinen suosittelee vält-
tää päätöksiä, joiden taustalla ei ole tutkittua tietoa. Juha Laurikainen neu-
voo, ettei lähdetä hätiköidysti – liian nopeasti kansainvälistymään. 

2.2 Pk-yrityksen kansainvälistymisen syyt, vaatimukset, haasteet, riskit ja esteet 

Laihon mukaan suomalaisten pk-yritysten motiiveja kansainvälistyä ovat 
esimerkiksi tarve päästä lähelle asiakasta, pyrkimys hyödyntää erikoistu-
miseen liittyviä etuja, kilpailutilanne sekä pienet kotimarkkinat (Laiho ym., 
2004, s. 9). Kansainvälistyminen muun muassa antaa mahdollisuuden erot-
tua kilpailijoista, luoda toiminnalleen uskottavuutta ja uutta imagoa, ra-
kentaa uudenlaisia kumppanuuksia ja verkostoja, pienentää tuotantokus-
tannuksia ja kasvattaa toimintaansa uuden tuotantokapasiteetin ja lisäti-
lausten myötä (Palomäki, Hakanen, Helander, Valkokari, Vuori, 2017, s. 7). 
Vaikka tutkimuksissa ja haastatteluissa tuodaan tavallisesti esiin monia eri 
syitä ja motiiveja kansainvälistymiselle, kuitenkin kaikkien suomalaisten 
yritysten kansainvälistymisen syynä asiantuntijoiden mukaan on menesty-
misen toive ja halu laajentaa toimintaa.  
 
Kansainvälistymisellä yritys yleensä tavoittelee mahdollisimman monta 
etua, mutta samalla se asettaa yritykselle paljon erilaisia vaatimuksia ja 
haasteita. Brändikonsultin ja Art Directorin Anne Ala-Mattisen (haastattelu 
29.08 2019) mukaan haasteita ovat yrityskulttuuri, tuotanto, toiminnan 
kustannustehokkuus ja laatu, henkilöresurssit, rahoitusresurssit, markki-
nointitaidot, juridiset kysymykset, poliittiset tilanteet ja tietysti tuotteen 
sopivuus kansainvälisille markkinoille. Eli yrityksen kansainvälistymisen 
yleinen vaatimus on yrityksen toiminnan ja sen suunnittelun olemassaolo 
kansainvälisellä tasolla (Äijö, 2001, s. 15). 
 
Suurimmat riskit pk-yrityksen kansainvälistymisessä muotoilijan ja taiteili-
jan Juha Laurikaisen (kyselyhaastattelu 27.08.2019) ja Anne Ala-Mattisen 
(haastattelu 29.08.2019) mukaan ovat taloudelliset eli rahalliset riskit ja 
imagolliset riskit. He pitävät tärkeänä määrittää mahdollisimman tarkasti 
riskit ja laskea aikajänne, missä ajassa saadaan ulkomaan toiminnot posi-
tiiviseksi, jotta yritystoiminta pystyy jatkumaan. Pitää selvittää, onko 
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meillä potentiaalia kyseisessä kohdemaassa ja riittääkö asiakkaita. Riskien-
hallintakeinoina asiantuntijat suosittelevat riskipääoman käyttöä, jos si-
joittaja löytyy ja etsiä kansainvälisyyttä tukevia tahoja tukemaan yrityksen 
kansainvälistymistä. 
 
Jo kotimaassa yritystä perustavalla yrittäjällä tulee vastaan monia eri 
markkinoille pääsyn esteitä, koska uusi yritys on tuntematon, sillä ei ole 
imagoa eikä asiakaskuntaa, siltä puuttuvat resurssit ja kansainvälinen ko-
kemus. Lähteiden mukaan kansainvälisille markkinoille siirtyminen tuottaa 
lisää esteitä, kuten kuljetuskustannukset, kaupan ja investointien esteet, 
kaikki markkinointia koskevan kokemuksen ja tiedon puutuminen, alhai-
sesta alkuvolyymistä johtuvat korkeat yksikkökustannukset, kilpailukyky. 
Sen lisäksi vaikeuttavat suomalaisten pk-yritysten kansainvälisille markki-
noille pääsyä paikallisten valmistajien luottamukselliset ja vakiintuneet 
asiakassuhteet, paikallisten valmistajien parempi markkinatuntemus ulko-
mailla, puutteellinen kielitaito, tullit, tariffit tai kauppapolitiikka, viennin 
valuuttariskit, kallis ja hidas viranomaishyväksyntöjen saaminen tuotteil-
lemme. Kaikkien niiden esteiden voittaminen vaatii lähteiden mukaan ai-
kaa, rahaa, hyvää riskienhallintasuunnitelmaa, erilaisien rahoitussäätiöi-
den ja kansainvälistymistä tukevien organisaatioiden hyödyntämistä. (Äijö, 
2001, s. 17-19; Hayes, 2019) Yrityksen on oltava jossakin asiakkaalle tärke-
ässä asiassa selvästi kilpailijoitaan parempi eli yrityksellä pitää olla kilpai-
luetu – yrityksen suhteellinen etu kilpailijoihinsa ja potentiaalisiin kilpaili-
joihinsa nähden jossain liiketoiminnan menestykseen vaikuttavassa ky-
vyssä, toimintatavassa tai muussa menestystekijässä (Barney, 1991, s. 99-
120).  

2.3 Strateginen suunnitelma 

Yrityksen kansainvälistymisen alkuvaiheessa kannattaa tehdä strateginen 
suunnittelu, joka tarkoittaa laajojen kokonaisuuksien, pitkän aikavälin ja 
tärkeimpien perusperiaatteiden suunnittelua. Terminologia strategiasta 
vaihtelee kirjallisuudessa ja yrityksissä, mutta pääosin strategia määritte-
lee yrityksen perustoiminnot.  
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Kuvassa 3 olen nostanut esille strategisen suunnittelun vaiheita (Äijö, 
2001, s.49-57).  

 

Kuva 3. Strategisen suunnittelun vaiheita  

 
Riippuen tuotteista ja markkinointikanavista on Juha Laurikaisen (kysely-
haastattelu 27.08.2019) mukaan yksinkertaisempi ja pienempi riski aloit-
taa yhdestä kohdemaasta ja siirtyä askel askeleella eteenpäin. Kaikki ha-
vainnoitavat kymmenen pk-yritystä kansainvälistyivät heti enemmän kuin 
yhteen kohdemaahaan ja ensimmäisinä kohdemaina olivat Euroopan 
maat. Tuote, jolla siirrytään kansainvälisille markkinoille, pitää olla kulut-
tajan tarpeiden mukainen ja kilpailukykyinen. Kartoitetaan tavoitteet, las-
ketaan aikajänne, missä ajassa tavoitteet toteutetaan ja pidetään suunni-
telmasta kiinni. Kaikkien lähteiden mukaan yleisin päätavoite on yrityksen 
kasvu. 
 
Yhtenä tärkeänä osana strategista suunnittelua on tuotantomaan valinta, 
eli missä maassa tuotteita aletaan tuottamaan/valmistamaan. Siinä saa 
usein määritteleväksi tuotannon hinnan. Havainnoinnissa huomasin, että 
Eurajoen Romu, Noptel, Framery, Miilux ja Kemin Nahkatarvike valmista-
vat tuotteet Suomessa. Joutsen Finland, Gugguu ja Nokian Nahkatuote val-
mistavat tuotteet sekä Suomessa että ulkomaalla ja Volter sekä Lihel teet-
tävä tuotteet vain ulkomailla. 
 

1. Kansainvälinen 
toiminta-ajatus ja visio 

tai yhteenveto 

2. Kohdemaan 
ja tuotteen 

valinta

3. 
Päämäärät 

ja 
tavoitteet 

4. Strategia: 
operaatiostrategia, 
tuotantostrategia, 

markkinointistrate-gia, 
henkilöstöstrategia, 

rahoitusstrategia
5. Organisaatio

6. Operatiivinen 
suunnitelma tai 

ohjelmointi 

7. Budjetti

8. Toteutus

9. Seuranta ja kontrolli
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Strategisen suunnittelun tueksi on lähteiden mukaan analysoitava yritystä 
ja toimintaympäristöä: 

• SWOT- ja PESTEL- analyysi (lisää aiheesta sivulla 14-15) 

• asiakas- ja kilpailija-analyysi 

• brändin positiointi 

• markkinoiden alustava kartoitus  

• valittujen markkinoiden yksityiskohtainen analyysi  

• myynnin seuranta ja analysointi sekä jatkuva markkinoiden seu-
ranta. 

 
Kansainvälistymispäätöksen jälkeen on Juha Laurikaisen (kyselyhaastattelu 
27.08.2019) mukaan varmistettava liiketoiminnassa taloudelliset ja toi-
minnalliset resurssit. Anne Ala-Mattisen (haastattelu 29.08.2019) mukaan 
on muokattava tuotantokapasiteettia ja lisättävä myyntiä, jotta pystytään 
operoimaan laajemmilla markkinoilla. Aikaisemman kansainvälistymisen 
kokemuksen puuttuessa on suosittelevaa hankkia niihin toimintoihin ulko-
puolista apua suomalaisilta tahoilta, kuten esim. Business Finlandilta ja Sit-
ralta, toisena vaihtoehtona on suositeltavaa käyttää ulkopuolista asiantun-
tijaa. 

2.4 Kilpailukyky ja toimintaympäristö 

Kansainvälisesti menestyvän yrityksen taustalla on monta tärkeää kulma-
kiveä ja strategista päätöstä. Yksi niistä on kilpailukyky eli menestyminen 
suhteessa kilpailijoihin. Kilpailukyky erotellaan yrityksen ja tuotteiden kil-
pailukyvyksi, vaikka ne yleensä vaikuttavatkin hyvin paljon toisiinsa. Tuot-
teiden kilpailukyvyn tekijät jaetaan usein hintakilpailutekijöihin ja muihin 
kilpailutekijöihin. Hintakilpailukykyyn vaikuttavat tuotannontekijöiden 
hinnat eli se, kuinka paljon maksavat esimerkiksi työ, raaka-aineet, tieto ja 
kuljetus. Yrityksen kilpailukyky tarkoittaa sen mahdollisuuksia selviytyä ta-
loudellisesta kilpailusta muiden alan yritysten kanssa. Kilpailukykyyn vai-
kuttavat muun muassa monet yrityksen taloudelliseen tilanteeseen liitty-
vät tekijät, kuten vakavaraisuus sekä esimerkiksi lainsäädäntöön ja kan-
sainväliseen kilpailuun liittyvät asiat. Myöskin yrityksen ydinosaaminen, si-
säiset vahvuudet, kilpailuetu, rahoitusresurssit, fyysiset resurssit, henkilös-
töresurssit, teknologiaresurssit sekä immateriaaliset resurssit, kuten 
maine, imago, tuotemerkki, asiakassuhteet, jne. vaikuttavat vahvasti kil-
pailukykyyn.  
 
Sekä Suomen sisäisesti, että kansainvälisillä markkinoilla yritykset kilpaile-
vat monella muullakin tekijällä kuin hinnalla, esim. laadulla, teknologialla, 
designilla, palvelulla, imagolla, jakelulla, jne. Kilpailukyvyssä on olennai-
sinta ulkomaisten kilpailijoiden etulyöntiaseman vuoksi markkinoille pyrki-
vän yrityksen selvä paremmuus jonkin asiakkaan kannalta tärkeän tekijän 
osalta ja markkinointitoimenpiteiden oikea hoitaminen, koska pelkkä hyvä 
tuote ei riitä takaamaan menestystä kansainvälisillä markkinoilla. (Opetus-
hallitus, n.d.; Äijö, 2001, s. 16-50)  
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Tärkeä rooli yrityksen kansainvälistymisessä on myös toimintaympäris-
töllä. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan yhteistyön toteutukseen olennai-
sesti vaikuttavia poliittisia, yhteiskunnallisia, lainsäädännöllisiä, taloudelli-
sia, kulttuurisia, sosiaalisia ja luonnonympäristöön liittyviä tekijöitä (Kepa, 
n.d.). Toimintaympäristö koostuu sisäisestä ja ulkoisesta ympäristöstä. Ul-
koinen ympäristö muodostuu makro- ja mikroympäristöstä. Makroympä-
ristö on yrityksen ulkoinen ympäristö, jonka tekijöihin yritys ei itse voi vai-
kuttaa. Ulkoinen ympäristö pitää sisällään poliittisen, taloudellisen, sosiaa-
lisen, teknologisen, ekologisen ja lainsäädännöllisen ympäristön. Yrityksen 
makroympäristöä voidaan analysoida PESTEL-analyysin avulla (Kuva 4), 
joka koostuu edellä mainituista osa-alueista.  

                               

Kuva 4. PESTEL-analyysi (Vahvaselkä, 2009, s. 67-71) 

Mikroympäristö muodostuu yrityksen lähiympäristön tekijöistä, joihin sillä 
on mahdollisuus vaikuttaa. Mikroympäristöä ovat yrityksen markkinat, 
joilla se toimii, kilpailu, kysyntä, verkostot ja asiakkaat. Michael Porterin 
viiden kilpailuvoiman analyysillä voidaan selvittää yrityksen vahvuuksia 
suhteessa ympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä yrityksen kilpai-
lijoihin. (Kepa, n.d.; Bergström & Leppänen, 2014, s. 39-41) 
 
Porterin kilpailuvoimien analyysi (Chappelow, 2019) jakautuu seuraaviin 
kohtiin:  

• uusien tulokkaiden uhka  

• korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhka  

• tavarantoimittajien neuvotteluvoima  

• ostajien neuvotteluvoima  

• yritysten välinen kilpailu.  
 
Yrityksen sisäinen ympäristö koostuu liikeideasta eli toiminta-ajatuksesta 
(Yritystoiminta, n.d.), strategiasta, päämääristä, henkilöstöstä, johtami-
sesta ja johtajista, organisaatiorakenteesta, resursseista sekä yrityskult-
tuurista. Sisäistä ja ulkoista ympäristöä voidaan tarkastella eri analyysien 
avulla, ja näin arvioidaan kansainvälistyvän yrityksen mahdollisuuksia ja 
uhkia kohdeympäristössä. SWOT -analyysin (Kuva 5) avulla voidaan selvit-
tää yrityksen omat vahvuudet ja heikkoudet sekä ympäristön tarjoamat 

https://www.investopedia.com/jim-chappelow-4684367
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mahdollisuudet ja uhat. SWOT-analyysi muodostuu sanoista Strenghts 
(vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja 
Threaths (uhat). (Bergström & Leppänen, 2014, 39-41; Äijö, 2001, s. 57-61) 
Sekä Anne Ala-Mattisen (haastattelu 29.08.2019) että Juha Laurikaisen (ky-
selyhaastattelu 27.08.2019) mukaan SWOT-analyysi on äärimmäisen tär-
keä kansainvälistymisprosessissa.  
 

 
 
 
 
 
 

Kuva 5. SWOT-analyysi (Äijö, 2001, s. 59, mukailtu) 

2.5 Operaatiomuodot 

Paras markkinoillemeno- eli operaatiostrategia riippuu kolmesta vaikutta-
vasta tekijästä, kuten yritystekijästä, tuotteen ominaisuudesta ja olosuh-
teista kohdemarkkinoilla (Äijö, 2001, s. 80-81). 
 
Päätettyään laajentaa toimintaansa kansainvälisille markkinoille yrityksen 
on valittava tapa, jolla se tehdään. Operaatiomuodon strategisella valin-
nalla on huomattava vaikutus kaikkeen muuhun, mitä kuuluu kansainvälis-
tymisstrategian suunnitteluun. Operaatiomuoto määrittelee yrityksen hal-
lintaosuuden ja omien operaatioiden johtamisenosuuden kansainvälisillä 
markkinoilla. Toisin sanoen operaatiomuodot eroavat toisistaan resurssien 
määrällä, jota yritykseltä tarvitaan operaatiomuodon toteuttamiseen. Li-
säksi ne eroavat siinä, kuinka intensiivisesti yritys on paikallisesti läsnä koh-
demaassa.  
 
Yrityksen toimintavaihtoehdot kansainvälistymisessä jaetaan vientiin, so-
pimusperusteisiin yhteistyömuotoihin ja suoriin ulkomaisiin investointei-
hin.  

  

Yrityksen erityinen  
kilpailuetu 

= ylivoimainen asiakashyöty/lisäarvo asiakkaalle 

= syy miksi asiakas ostaa yritykseltä eikä kilpailijoilta 

= tuotekonsepti/myyntiargumentti/markkinointipaketti 

Yrityksen vahvat 
puolet 

Yrityksen heikot 
puolet 

Ympäristön 
mahdollisuudet 

Ympäristön uhat 
ja rajoitukset 

S 

W O 

T 
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1. Vientioperaatiot jakautuvat moneen osaan: 

• Epäsuora vienti, eli yritys käyttää kotimarkkinoilla toimivaa väli-
kättä kuten vientiyhtiötä, vientiagenttia tai useista yrityksistä muo-
dostunutta ryhmää, joka hoitaa kaikki vientitoimet. Viennin riski on 
melko pieni, mutta melko kallista, sillä jokainen välikäsi ottaa oman 
palkkionsa ja sen tuloksena lopullisen tuotteen hinta nousee. 

• Suora vienti, eli yritys hoitaa vientitoimenpiteet itse ja on suoraan 
yhteydessä kohdemaassa työskentelevään välikäteen, kuten 
agenttiin tai jakelijaan. Edellyttää omaa vientiorganisaatiota ja am-
mattitaitosta henkilöstöä. Vaatii enemmän riskinottoa sekä vienti-
tuntemusta kuin epäsuora vienti, mutta jakelukanava lyhenee, kus-
tannukset pienenevät ja lopullisiin asiakkaisiin on suorempi yhteys.  

• Oma välitön vienti tarkoittaa, että yritys myy tuotteensa suoraan 
ulkomaisille asiakkaille ilman välikäsiä. Haittoja ovat korkeat kus-
tannukset eikä yritys ei voi turvautua edustajan tukeen ja kokemuk-
seen. Tämä vientimuoto on näistä kolmesta vientitavasta vaativin 
ja kustannuksia on vaikea arvioida. Hyvänä puolena on mahdolli-
suus luoda nopea ja suora informaatiokanava asiakkaaseen, saada 
suodattamatonta asiakaspalautetta, luoda pitkäaikainen asiakas-
suhde ja kontrolloida paremmin toimintoja.  

 
2. Sopimusperusteiset yhteistyöoperaatiomuodot jakautuvat näin: 

• Kansainvälinen lisensiointi eli ulkomainen yritys ostaa oikeuden 
käyttää yrityksen omistamaa immateriaalioikeutta, kuten esim. pa-
tenttia, tavaramerkkiä, mallisuojaa, tietotaitoa tai tekijäoikeutta. 
Lisensiointi on hyvä vaihtoehto silloin, kun yritys haluaa hyödyntää 
tuote- tai palveluinnovaatiotaan maailmanlaajuisesti, mutta sen 
omat voimavarat eivät ole riittävät suuria.  

• Kansainvälinen franchising eli myynnissä on kokonaisvaltainen, 
standardoitu liiketoimintakonsepti. Valmistaja myy oikeuden käyt-
tää nimeään tai tavaramerkkiään sekä valmistus-, markkinointi- ja 
liikkeenjohtotaitojaan tuotteidensa valmistamisessa ja myymi-
sessä.  

• Alihankinta- taikka sopimusvalmistus tai OEM-valmistajana toimi-
minen tarjoaa etenkin pk-yrityksille kansainvälistymismahdollisuu-
den. Pk-yritys voi viedä tai perustaa oman tuotantoyksikön asiak-
kaiden kanssa samalle markkinalle, jolloin tavaran toimitus on no-
peaa ja joustavaa.  

• Projektivienti on ajallisesti, paikallisesti ja sisällöllisesti rajatun 
hankkeen myymistä kansainväliselle asiakkaalle. Projekti voi olla 
osaprojekti, avaimet käteen -kokonaisprojekti, avaimet käteen plus 
muuta -projekti tai konsortio eli väliaikainen projekti.  

• Liikkeenjohtosopimus tarkoittaa, että yrityksen johtohenkilöstö 
siirtyy määräajaksi asiakasyritykseen. Siirrettävä osaaminen voi olla 
liikkeenjohdollista, laskentatoimen, markkinoinnin tai tekniikan 
osaamista.  

• Strateginen liittouma (allianssit ja kumppanuudet) -käsitteellä ku-
vataan yritysten välistä yhteistyötä kansainvälistymisessä.  
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• Internet-operaatiot. Internet eroaa muista operaatiomuodoista, 
koska se toimii yhtäaikaisesti sekä globaalina jakelukanavana että 
globaalina viestinnällisenä ja mainonnallisena mediana, jota pitkin 
tuoteinformaatio välitetään loppuasiakkaalle. 

 
3. Suorat ulkomaiset investoinnit (FDI) eli tytäryrityksen perustaminen 

• Ulkomaiset myyntikonttorit. Merkitsee pysyvää juridista sekä fyy-
sistä läsnäoloa kansainvälisillä markkinoilla, vaikka varsinaista tuo-
tantoa ei vielä olisikaan.  

• Yhteisyrityksen omistaa osittain emoyhtiö ja osittain yksi tai use-
ampi paikallinen tai kolmannen maan yksityisyritys.  

• Oma tuotantoyksikkö on usein kansainvälistymisen vaativin vaihe. 
Valmiin olemassa olevan yrityksen ostaminen mahdollistaa markki-
noillepääsyn nopeasti ja vaivattomasti. (Äijö, 2001, s. 85-117; Vah-
vaselkä, 2009, s. 71-81; Ahokangas& Pihkala, 2002, s. 24-56) 

 
Kuvassa 6 olen listannut kaikki yrityksen kansainväliset operaatiomuotojen 
vaihtoehdot kiteytettynä. 

                                

Kuva 6. Yrityksen kansainväliset operaatiovaihtoehdot kiteytettynä 

Asiantuntijoiden Juha Laurikaisen ja Anne Ala-Mattisen mukaan operaatio-
muotoa valitessa kannata kääntyä kansainvälistymistä tukevien organisaa-
tioiden puoleen, kuten esim. Finpro, Business Finland, Finnvera, Sitra, 
Kauppakamari. Heiltä löytyy osaamista sekä kotimaasta, että eri kohde-
maista. Anne Ala-Mattisen (haastattelu 29.08.2019) mukaan tärkeintä va-
linnassa on varmistaa omalle yritystoiminnalle sopiva toimintamuoto ja 
minimoida riskit omalle yritykselle. Oman havainnoinnin kymmenen yri-
tyksen mukaan epäsuora- ja suoravienti on yleisin operaationmuoto. Yksi 
havainnoitavasta yrityksestä on käyttänyt suoraa ulkomaista investointia 
eli omistaa oman konttorin ulkomailla. 

1. Suora ja epäsuora vienti 
2. Ulkomainen lisensiointi ja franchising 
3. Ulkomainen myyntikonttori 
4. Ulkomaiset yhteistyösopimukset 
5. Ulkomainen sopimusvalmistus 
6. Ulkomainen yhteisyritys 
7. Projektivienti 
8. Ulkomainen liikkeenjohtosopimus 
9. Oma ulkomainen valmistusyksikkö 
10. Internet-operaatio 
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2.6 Markkinointistrategia  

Markkinoinnin tavoitteet ja markkinointistrategia auttavat määrittele-
mään pitkän aikavälin mitattavat tavoitteet ja keinot niiden saavutta-
miseksi. Kuvassa 7 näkyy strategisen markkinoinnin keskeisiä osa-alueita.  
 

 
 

Kuva 7. Strategisen markkinoinnin keskeiset osa-alueet 

 
Asiakassuhteiden johtamisessa pyritään tunnistamaan potentiaalisia asi-
akkaita, tuntemaan nykyiset asiakkaat sekä segmentoimaan asiakassuh-
teita. Anne Ala-Mattisen (haastattelu 29.08.2019) mukaan nykyajan asia-
kassegmentointi pitää olla ihmiskeskeinen, pitää muistaa, että kuluttaja on 
persoona sekä myös brändi on persoona ja niiden välille pitää muodostaa 
vuorovaikutussuhde, rajaamatta niitä perinteisiin kategorioihin. 
 
Tuotekehityksen johtaminen keskittyy tarjoaman kehittämiseen markki-
noiden vaatimusten mukana. Se tarkoittaa nykyisen tuotteen paranta-
mista ja jatkokehitystä tai kokonaan uuden tuotteen kehittämistä kohde-
ryhmän tarpeiden mukaiseksi. (Nebo, 2017) Asiantuntijoiden Juha Lauri-
kaisen (kyselyhaastattelu 27.08.2019) ja Anne Ala-Mattisen (haastattelu 
29.08.2019) mukaan markkinoinnin tunteminen, asiakasanalyysi ja vahva 
etukäteistyö asiakasryhmän toiveista ja tarpeista on siinä vaiheessa erityi-
sen tärkeässä roolissa.  
 

1. Segmentointi, kohderyhmän 
strateginen segmentointi

2. Kohderyhmien 
valinta ja tarpeiden 

selvitys
3. Kilpailuetu ja 

lisäarvolupaukset 

4. Fokusointi eli 
keskittyminen

5. Strateginen asemointi
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Kilpailustrategiassa määritellään arvostrategian avulla tapa, jolla yritys luo 
kilpailuedun, ja arvon, jonka asiakkaat yritykseltä saavat. Kilpailuetu on yri-
tyksen suhteellinen etu kilpailijoihinsa ja potentiaalisiin kilpailijoihinsa 
nähden jossain liiketoiminnan menestykseen vaikuttavassa kyvyssä, toi-
mintatavassa tai muussa menestystekijässä (Barney, 1991, s. 99-120). Läh-
teiden mukaan kilpailijoiden analyysin kautta sekä kohderyhmän tarpei-
den kartoittamisella pystyy suunnittelemaan hyvän kilpailuedun tuotteelle 
ja laskemaan sille kilpailukykyisen myyntihinnan, ilman kilpailuetua ei tule 
menestystä. 
 
Strateginen markkinointisuunnitelma pohjautuu strategisille linjauksille, 
kuten missioon, arvoihin, visioon sekä tahtotilaan, ja kokoaa pitkän aikavä-
lin markkinointitavoitteet ja -strategian sekä painopistealueet. Siinä on 
hyvä laatia jo aikaisemmin mainittua SWOT- yhteenvetoanalyysiä, jossa 
kartoitetaan sisäiset vahvuudet ja heikkoudet suhteessa ympäristön tarjo-
amiin mahdollisuuksiin ja uhkiin. Kansainvälinen markkinointistrategia si-
sältää alueita, kuten kohdemarkkinastrategia, tuotestrategia, viestintä-
strategia, jakelustrategia ja hinnoittelustrategia. (Vahvaselkä, 2009, s. 88-
100; Äijö, 2001, s. 119-156) Anne Ala-Mattisen (haastattelu 29.08.2019) 
mukaan kannattaa kunnolla keskittyä hinnoittelustrategiaan, koska se on 
erityisen tärkeää menestymisen kannalta - tuotteen hinnan täytyy kattaa 
kaikki valmistuskulut, jakelukulut, markkinointikulut, myyntikulut, muut 
liittyvät kulut + tuotteen kategorialisäys + brändin lisäys. Juha Laurikaisen 
(kyselyhaastattelu 27.08.2019) mukaan tuotteilla pitää olla riittävä kate, 
jotta jatkuva tulovirta varmistetaan, mutta hinnoittelua määriteltäessä 
kannattaa vertailla myöskin kilpailijoiden hintoja. 
 
Asiantuntijoiden Anne Ala-Mattisen (haastattelu 29.08.2019) sekä Juha 
Laurikaisen (kyselyhaastattelu 27.08.2019) mukaan päivä päivältä tärke-
ämmäksi uusien kontaktien luomisessa ja tuotteiden lanseeraamisessa 
nousee oman alan messutapahtumat. Alan messuilla pystyy peilaamaan, 
missä muut menevät, kohtaamaan kilpailijoita, hahmottamaan mitä on tu-
lossa, mikä ei ole enää niin relevanttia. 

2.7 Viennin rahoitus- ja tukimuotoja  

Hyvän viennin johtamiseen kuuluu, että viennin rahoitus on suunniteltu 
hyvin, rahan tarve lyhyellä ja pitkällä aikavälillä on laskettu, rahoituslähteet 
ja -mahdollisuudet on kartoitettu, maksuvalmiussuunnitelmat on laadittu 
ja valmistelutyö on tehty riittävän ajoissa. Yrityksen siirtyessä kansainväli-
sille markkinoille viennin suunnittelu, markkinaselvitys, liikeyhteyksien sol-
miminen ja investoinnit tuotesopeutukseen, markkinointiin, henkilöstöön 
ja tuotantokapasiteetin lisäämiseen tai uudistamiseen aiheuttavat kustan-
nuksia, sitovat rahaa ja tuottavat näin lisärahoitustarpeen. Lähteiden mu-
kaan tärkeintä valinnassa on minimoida riskit omalle yritykselle. 
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Viennin rahoitukseen on monia eri vaihtoehtoja: 
 
1. Viejän rahoitus: 

• Valuuttaluottoja käytetään vientitoiminnassa paljon, sillä merkit-
tävä osa viennin laskutuksesta on valuuttamääräistä.  

• Laskusaatavien rahoitus eli vientifactoring on lyhytaikaiseen rahoi-
tukseen soveltuva rahoitusmuoto, jossa rahoitus hoidetaan las-
kusaatavien rahoituksella rahoitusyhtiöiden kautta.  

• Vekseli on viennissä nopea ja edullinen luottoasiakirja, koska ra-
hoittaja ja velallinen eivät voi liittää siihen erityisehtoja.  

• Kun myyjä halua antaa ostajalle maksuaikaa on mahdollista käyttää 
vientiperintää. 

• Forfaiting tarkoittaa vekseli- ja remburssisaataviin liittyvää vekse-
liä, jossa pankki antaa vekselitakauksen, avaalin. 

• Remburssin diskonttaus toimii viennin rahoitusmuotona, kun 
myyjä sopii vahvistetun aikaremburssin diskonttaamisesta, jossa 
saadut tulevaisuuden rahamärät diskontataan nykyhetkeen ja 
pankki vähentää summasta korot ja kulut. 

• Suhteellisen uusi, suuryritysten käytössä yleistynyt rahoituslähde, 
joka parantaa yrityksen taserakennetta ja lisää käyttöpääomaa, on 
saatavien arvopaperistaminen.  

 
2. Ostajarahoitus: 

• Keskeinen ostajan rahoitustapa on maksuajan myöntäminen ja ra-
hoitusjärjestely ostajalle. 

• Projektirahoitus on suuria investointeja varten.  

• Vientiluotossa rahoitus on pitkäaikaista ja luottoinstrumenttina on 
lainasopimus. 

• Korkotukiluotto myönnetään suomalaisyritysten vientihankkeisiin 
maihin, joissa on alhainen tulotaso ja keskitulo. 

• Leasingilla tarkoitetaan irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista 
vuokraamista. 

• Vastakauppaa käytetään tavallisesti silloin, kun ostajasta tai osta-
jan maan olosuhteista johtuen perinteisiä maksutapoja on hanka-
laa tai mahdotonta käyttää tai kun rahoitus- ja maksutapojen kus-
tannukset ovat liian korkeita. (Vahvaselkä, 2009, s. 295-298)  
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3 JALKINEALAN KANSAINVÄLISTYMINEN  

Luvussa kuvan, mitä on jalkinealan kansainvälistyminen asiantuntijoiden, 
havainnoinnin sekä dokumenttiaineiston mukaan, mitä se sisältää ja 
kuinka paljon kansainvälistyminen jalkinealalla erottuu pk-yrityksen kan-
sainvälistymisprosessista. Tarkastelen kansainvälistymisen yleisiä syitä, 
vaatimuksia, mahdollisia haasteita ja esteitä kansainvälistymiselle jalki-
nealalla sekä erilaisia tarvittavia strategioita kansainvälistymistä varten. 
Dokumenttiaineistona käytän aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, raportteja 
ja eri internet-lähteitä.  
 
Jalkinealan asiantuntijahaastattelut tapahtuvat haastattelemalla kasvok-
kain. Valitsen jalkinealan asiantuntiahaastatteluihin yhden orgaanisen kas-
vupolun kautta kansainvälistyneen yrityksen yrittäjän Janne Laxin sekä yh-
den born global -polun kautta kansainvälistyneen yrityksen yrittäjän Oona 
Ritarin. Haastattelussa käytän asiantuntijahaastattelulomaketta ”Jalki-
nealan kansainvälistyminen ” (Liite 2) ja pidän haastattelut napakkana ai-
hepiirissä. Analysoin ja jäsentelen aineistoa jatkossa tehtäviä tulkintoja 
varten. Muotoilen tekstistä olennaisia osa-alueita ja teen niistä yhteenve-
don, jota esittelen työssäni. Aineiston tulen esittelemään teemoittain. 
 
Selitän myös havainnointejani kymmenen jalkinealayrityksen nettisivus-
toilta. Havainnointikohteina ovat jalkinealayrityksen Terhi Pölkki Design 
Oy, Tarvas Footwear, Sievin Jalkine Oy, Huopaliike Lahtinen Ay, Palmroth 
Original, Kuomiokoski Oy, Lenkki Oy, Rikke Oy, Kuula ja Jylhä, Pomar Oy. 
Tarkastelen, miten yritykset ovat kansainvälistyneet, missä tuotanto ta-
pahtuu ja millaiset ovat kohdemaat. Kappale kiteyttää pk-yrityksen sekä 
jalkinealayrityksen kansainvälistymisen, joiden pohjalta lähden suunnitte-
lemaan LaiVi`s-brändin kansainvälistymismallia. 

3.1 Mitä on jalkinealan kansainvälistyminen?  

Kansainvälistyminen jalkinealalla on tietyille maille, kuten esim. Suomi, 
Viro, jne. menestymisen kannalta välttämätöntä ja kansainvälistymiseen 
pitää panostaa jatkuvasti. Jalkinealan asiantuntijoiden mukaan kansainvä-
listyminen on globalisointia ja Suomessa ehdottomasti elinehto, koska 
maksukykyisiä ”jalkoja” on ulkomailla enemmän. Viimeisen 40 vuoden ai-
kana kansainvälisillä kenkämarkkinoilla on tapahtunut merkittäviä muu-
toksia kysynnän, tarjonnan ja jakelun suhteen. Yhä tietoisempi kuluttaja 
noudattaa erilaista käyttäytymistä, jonka "kokemuksellisesta" ostoproses-
sista on tullut yhä tärkeämpi. (Cardinali & Gigliotti, 2012) 
 
Kuten pk-yrityksien kansainvälistymisprosessi, on myös kansainvälistymi-
nen jalkinealalla monitahosta sekä haastava ja pitkä prosessi. Jalkinealan 
kansainvälistymisprosessissa on paljon yhtenäistä pk-yrityksen kansainvä-
listymisprosessin kanssa, mutta lähteiden mukaan niissä on myös eroja 



22 
 

 
 

siinä, kuinka tutkitaan kuluttajakäyttäytymistä, erilaista ihmistyyppiä, ke-
nelle kohdennetaan tuotetta. Eroja on mittakaavassa, lähestymistavassa ja 
mahdollisuuksissa, koska jalkineala on spesifisempi ala ja tuotteille ei ole 
jokapäiväistä ostotarvetta, kuten esim. ruoalle. Liiketoiminnassa isoin ero 
on riskien ero. 
 
Jalkinemuotoilijan Janne Laxin (haastattelu 29.08.2019) ja jalkinesuunnit-
telijan Oona Ritarin (haastattelu 23.08.2019) mukaan tärkeimmäksi koe-
taan kansainvälistymisessä kiinnostava bränditarina, yhteistyö sellaisen 
agentin tai firman kanssa, joka tuntee kohdemaan eli verkostoitumista ja 
laajaa taustatyötä. He pitävät menestymisen kulmakivinä rohkeutta, avoi-
muutta, verkostoitumiskykyä, toimivaa tiimiä, innovaatiota ja suositellaan 
arvioimaan kaikki tehdyt päätökset erikseen eikä käyttämään oikoteitä. 
Janne Lax suosittelee mahdollisuuden mukaan mennä ensin töihin yrityk-
seen ja katsoa, miten siellä toimitaan. Sen jälkeen suositellaan miettiä rau-
hassa hyvä konsepti ja lähteä rohkeasti liikkeelle. Oona Ritari rohkaise läh-
temään rohkeasti liikkeelle, hissuttelussa ei ole mitään järkeä. 

3.2 Jalkinealan kansainvälistymisen syyt, vaatimukset, haasteet, riskit ja esteet 

Jalkinealalla toimiminen ja menestyminen on haastavampaa kuin monella 
muulla alalla. Asiantuntijoiden mukaan kansainvälistyminen on suomalai-
sille jalkinealayrityksille elinehto, koska maksukykyiset kuluttajat koti-
maassa loppuvat nopeasti. Kuten pk-yrityksillä, on myös jalkinealayrityk-
sillä globalisoitumisen päätavoitteina yrityksen kasvu ja tuloksen turvaami-
nen. Kansainvälisiltä markkinoilta haetaan agentteja sekä tuotanto- ja ma-
teriaaliyhteistyökumppaneita.  
 
Kansainvälistymisellä yritys yleensä tavoittelee mahdollisimman monia 
etuja, mutta samalla se asettaa yritykselle paljon erilaisia vaatimuksia ja 
haasteita. Asiantuntijoiden haastattelujen yhteenvetona haasteita ovat ra-
han ja ajan puute, valtavat kilpailu- ja hintapaineet yrityksen pääoman kas-
vattamisessa, tuotteen laatu, nopeasti muuttuva muoti, yhä tiedostavampi 
kuluttaja, jakeluun liittyvät ongelmat ja tietysti tuotteen sopivuus kohde-
maihin. Oona Ritarin (haastattelu 23.08.2019) mukaan on myös tuotteiden 
tuottamisen aloitus uudessa maassa voi olla välillä kivinen polku ja sopi-
musten tekoon liittyvät ongelmat tuottavat isojakin haasteita. 
Eli yrityksen kansainvälistymisen yleinen vaatimus on yrityksen toiminnan 
ja sen suunnittelun olemassaolo kansainvälisellä tasolla, kuten pk-yrityksil-
läkin (Äijö, 2001, s. 15). 
 
Suurimmat riskit pk-yrityksen kansainvälistymisessä haastateltavien asian-
tuntijoiden mukaan ovat taloudelliset eli rahalliset riskit, muuttuva muoti, 
imagolliset riskit ja valuuttariskit. Heidän mukaan on tärkeää selvittää, 
onko meillä potentiaalia kohdemaassa ja riittääkö asiakkaita, seurata muo-
tiennusteita, käydä jalkinealan messuilla seuraamassa kilpailijoita sekä pi-
tää tuotteiden hinnat euroina.  
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Globalisoituminen kenkäteollisuudessa voi olla vaikeaa. Jo kotimaassa yri-
tystä perustavalla yrittäjällä tulee vastaan monia eri markkinoille pääsyn 
esteitä, koska uusi yritys on tuntematon, sillä ei ole imagoa eikä asiakas-
kuntaa, siltä puuttuvat resurssit ja kansainvälinen kokemus. Asiakkailla on 
taipumus pysyä suosikkibrändiensä kanssa, joten heidän saaminen kokei-
lemaan jotain uutta ei ole aina helppoa. Asiantuntijoiden Janne Laxin 
(haastattelu 29.08.2019) ja Oona Ritarin (haastattelu 23.08.2019) mukaan 
kansainvälisille markkinoille siirtyminen tuottaa lisähaasteita, kuten kaikki 
markkinointia koskeva kokemuksen ja tiedon puuttuminen, alhaisesta al-
kuvolyymistä johtuvat korkeat yksikkökustannukset, kilpailukyky, tuoteval-
mistajan toimitusaikataulut. Sen lisäksi suomalaisten pk-yritysten kansain-
välisille markkinoille pääsyä vaikeuttavat paikallisten valmistajien luotta-
mukselliset ja vakiintuneet asiakassuhteet, paikallisten valmistajien pa-
rempi markkinatuntemus, puutteellinen kielitaito, tullit, tariffit tai kauppa-
politiikka.  Kaikkien näiden esteiden voittaminen vaatii lähteiden mukaan 
aikaa, rahaa, hyvää riskienhallintasuunnitelmaa, hyvää bränditarinaa, eri-
laisten rahoitussäätiöiden ja kansainvälistymistä tukevien organisaatioi-
den hyödyntämistä. (Äijö, 2001, s. 17-19; Hayes, 2019) Lisäksi yrityksen on 
oltava jossakin asiakkaalle tärkeässä asiassa selvästi kilpailijoitaan parempi 
eli yrityksellä pitää olla kilpailuetu – yrityksen suhteellinen etu kilpaili-
joihinsa ja potentiaalisiin kilpailijoihinsa nähden jossain liiketoiminnan me-
nestykseen vaikuttavassa kyvyssä, toimintatavassa tai muussa menestys-
tekijässä (Barney, 1991, s. 99-120). 

3.3 Strateginen suunnitelma  

Globalisoinnin lisääntyminen, teknologinen kehitys ja edistyminen yrityk-
sien perustamisessa osoittavat tarpeen suorittaa laajan analyysin kansain-
välistymisprosessin muuttujista. Siinä prosessin mittakaavat, olivatpa ne 
ulkoisia tai sisäisiä, ovat erittäin tärkeitä. Ulkoiset ulottuvuudet yrittävät 
vastata kysymyksiin, kuten “mitä”, “miten” ja “missä” suorittaa kansainvä-
listyminen, kun taas sisäiset ulottuvuudet liittyvät yrityksen ominaispiirtei-
siin (Silva, Sousa & Filho, 2010, s. 119-120). Strateginen suunnitelma jalki-
nealayritykselle kansainvälistymisprosessissa on yhtä tärkeä kuin pk-yri-
tyksen kansainvälistymisessäkin. Strategiset suunnitelmat voivat parantaa 
jalkineyritysten tuloja ja tavoitettavuutta tuotannon, laajennuksen, tuote-
merkin tai suunnittelustrategioiden avulla. Se, kuinka aiotaan kilpailla 
markkinoilla jo menestyvien jalkinemerkkien kanssa, pitää päättää juuri 
strategisessa suunnitelmassa. On tärkeää miettiä, kuinka vahvuudet vas-
taavat kilpailua, ja luoda strategia korostaakseen sitä, mitä tehdään par-
haiten. (Duff, n.d.) Strategian päämääränä kilpailumarkkinoilla on saavut-
taa kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin. 
 
Strategisen suunnittelun vaiheiksi voidaan lukea toiminta-ajatus ja visio tai 
yhteenveto, päämäärät ja tavoitteet, strategiat, kuten operaatiostrategia, 
tuotantostrategia, markkinointistrategia, henkilöstöstrategia, rahoitus-
strategia, organisaatio, operatiivinen suunnitelma tai ohjelmointi, budjetti 
ja myöskin toteutus, seuranta ja kontrolli (Äijö, 2001, s.49-57). 
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Strategisessa suunnitelmassa kannattaa Janne Laxin (haastattelu 
29.08.2019) mukaan pohtia kunnolla hinnoittelustrategiaa, koska se on 
erityisen tärkeää menestymisen kannalta. Vaikka tuotteen hinnan täytyy 
kattaa kaikki valmistuskulut, jakelukulut, markkinointikulut, myyntikulut, 
muut liittyvät kulut + tuotteen kategorialisäys + brändin lisäys, on jalki-
nealalla tuotteen hinnoittelu monimutkaisempaa, koska vaikuttajina ovat 
vielä kilpailijat ja operaatiomuodon valinta. Oona Ritarin (haastattelu 
23.08.1029) mukaan tuotteilla pitää olla riittävä kate, jotta jatkuva tulo-
virta varmistetaan, mutta hinnoittelua määriteltäessä kannattaa vertailla 
myöskin kilpailijoiden hintoja. Tuotteen hinnan määrittelemisessä on mer-
kittävä rooli myöskin tuotantomaan valinnassa. Kotimaassa on jalkineiden 
tuottaminen kalliimpaa, kuin ulkomailla. Valituista suomalaisista jalkineyri-
tyksistä neljä valmistaa joko kaikki tai osan jalkineista Suomessa. Lenkki 
valmistaa Suomessa komponentteja jalkineisiin. Pomar valmistaa Virossa 
ja Sievi osittain Kauko-Idässä. Pölkki ja Palmroth Portugalissa.  Lähteiden 
mukaan suosituimmat tuotantomaat EU-alueella ovat Viro ja Portugali. 
Tuotteiden hintahaarukka havainnoinnin ja jalkineala-asiantuntijahaastat-
telujen pohjalta on 60-400€. Jos kyseessä on räätälöity tuote, hinnan täy-
tyy kattaa kaikki valmistuskulut, pakkauskulut, lähetyskulut, palautuskulut, 
markkinointikulut, muut liittyvät kulut+ brändin lisäys. Lopullisen hinnan 
määrittelevät kuitenkin kilpailijat, jos haluat olla kilpailukykyinen. 
 
Janne Laxin (haastattelu 29.08.2019) mukaan myös tuotteen pakkauksiin 
keskitytään yhä enemmän ja enemmän ja sekin vaikuttaa tuotteen lopulli-
sen hintaan merkittävästi. Muovia yritetään nykyään välttää, koska kulut-
tajat eivät pidä muovista. Mitä arvokkaampi tuote, sitä tärkeämpi on pak-
kaus ja sen tulee olla kestävä sekä näyttävä. Vaikka pakkaukseen kannattaa 
panostaa, on suurin osa yrityksistä Oona Ritarin (haastattelu 23.08.2019) 
mukaan joutunut hinnan ja määrien takia tekemään paljon kompromis-
seja. 
 
Rahoitusstrategiassa on huomioitava riittävä oma pääoma ja mahdollisesti 
sijoittajan vieraspääoma. Jalkinealan asiantuntijat suosittelevat hyödyntä-
mään eri rahoitussäätiöitä ja apurahoja ennen kuin lainaa rahaa pankista. 
 
Asiantuntijoiden haastattelujen yhteenvetona olisi parasta käyttää sekä 
strategisessa suunnitellussa että kansainvälistymisprosessissa ulkopuoli-
sen asiantuntijan ilmaista tai lähes ilmaista apua, kuten esim. Business Fin-
land, ELY-keskus, Sitra tai toisena vaihtoehtona asiantuntijan konsultoin-
tia, koska yksin prosessi olisi liian raskas ja hidas. Tietysti kannattavaa on 
myös hyödyntää kaikki oma ja lähipiirin osaaminen. Kansainvälistymispää-
töksen jälkeen on lähteiden mukaan varmistettava liiketoiminnassa talou-
delliset ja toiminnalliset resurssit, muokattava tuotantokapasiteettia ja li-
sättävä myyntiä, että pystyy operoimaan laajemmilla markkinoilla. 
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Strategisen suunnittelun tueksi on asiantuntijoiden mukaan analysoitava 
yritystä ja toimintaympäristöä: 

• SWOT- ja PESTEL- analyysi (lisää aiheesta sivulla 14-15) 

• asiakas- ja kilpailija-analyysi 

• brändin positiointi 

• markkinoiden alustava kartoitus  

• valittujen markkinoiden yksityiskohtainen analyysi  

• myynnin seuranta ja analysointi sekä jatkuva markkinoiden seu-
ranta.  

 
Asiakassuhteissa on lähteiden mukaan tärkeää tunnistaa potentiaalisia asi-
akkaita, tuntea nykyiset asiakkaat sekä segmentoida asiakassuhteita. Hei-
dän mukaan nykyajan asiakassegmentointi pitää olla ihmiskeskeinen. Pitää 
muistaa, että kuluttaja on persoona kuin myös brändi ja näiden väliin pitää 
muodostaa vuorovaikutussuhde, rajaamatta kuluttajia perinteisiin katego-
rioihin. Janne Laxin (haastattelu 29.08.2019) mukaan jalkinealan uniikki-
tuotteiden asiakasryhmä on laatutietoisempaa, valikoivampaa ja muotitie-
toisempaa.  
 
Kaiken muun lisäksi pitää ottaa huomioon kohdemaa, johon ollaan me-
nossa. Suunniteltava tuote pitää olla sopiva kohdemaahan eli jalkineen mi-
toitukset, lestin leveydet, jalkinemallit ja käyttötarkoitus pitää olla kun-
nossa suhteessa kohdemaahan. Sekä Janne Laxin että Oona Ritarin mu-
kaan on erityisen tärkeää ottaa suunnittelussa huomioon kohdemaa, jotta 
tuote olisi sopiva materiaaliltaan, malliltaan, mitoiltaan sekä sääolosuhteil-
taan.  

3.4 Operaatiomuoto ja kansainvälistymistapa  

Operaatiomuodon strategisella valinnalla on huomattava vaikutus kaik-
keen muuhun, mitä kuuluu kansainvälistymisstrategian suunnitteluun. 
Yleisemmät operaatiomuodot jalkinealalla on Vientioperaatio ja Suorat ul-
komaiset investoinnit (FDI) eli tytäryrityksen perustaminen (aiheesta lisää 
s.15-17). Janne Laxin (haastattelu 29.08.2019) ja Oona Ritarin (haastattelu 
23.08.2019) mukaan jalkinealayrityksillä on suositeltavaa hakea kansain-
välistymisprosessissa ulkopuolista apua, kuten agentit tai kohdemaan yh-
teistyökumppanit, jotka tuntevat kohdemaan. Valitsemastani havainnoita-
vista jalkinealayrityksistä kaikki kymmenen ovat vientiyrityksiä, joista vii-
dellä on oma nettikauppa sekä jälleenmyyjät ulkomailla ja viidellä myynti 
tapahtuu vain jälleenmyyjien kautta sekä kotimaassa että ulkomailla. Asi-
antuntija Janne Laxin mukaan uniikkituotteiden oma, suora vienti kulutta-
jalle on kannattavin, silloin välikädet jäävät pois välistä ja saadaan isompi 
kate tuotteelle. Mutta myöskin riskit ovat suurempia.  
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Kansainvälistyvät jalkinealayritykset, kuten muutkin mikroyritykset, jae-
taan kolmeen eri ryhmään: 1) Orgaanisen kasvun yritykset, jotka laajene-
vat ja kasvavat suhteellisen hitaasti kasvamalla sisäisesti mm. ilman yritys-
ostoja. 2) Born global -kasvun yritykset, jotka syntyvät kansainvälisiksi ja 
kasvavat kansainvälisillä markkinoilla erittäin nopeasti. 3) Yritykset, jotka 
perustavat toimintansa yhteistyöhön. Nämä yritykset ovat eräänlainen vä-
limuoto edellisistä, ja yritys vauhdittaa kasvuaan ja kansainvälistymistään 
yritysyhteistyöllä. (Vahvaselkä 2009, s. 31-32)  
 
Lähteiden mukaan on tärkeää valita yrityksen kasvupolku tuotteen mu-
kaan. Orgaaninen kasvupolku jalkinealan kansainvälistymisessä on hel-
pompi ja turvallisempi tapa, koska tehtävien määrä ja kilpailu ovat pienem-
piä ja kasvavat askel askeleelta kansainvälisyyttä kohden. Myös rahoitus-
riskit ovat pienemmät orgaanisen kasvupolun kautta. Jalkinealan asiantun-
tijat Oona Ritari ja Janne Lax kuitenkin suosittelevat Born global -polkua ja 
kansainvälistymään yksi kohdemaa kerrallaan tai tuotteesta riippuen net-
tikaupan kautta pieni alue kerrallaan, kuten esim. Baltian maat, sitten Poh-
joismaat, EU-alue, jne. Born global -liiketoiminnassa on huomioon otetta-
vaa ja nopeasti opittavaa enemmän, kuten esim. postitukset, tullit, va-
luutta, verot, tuonti - vienti. Kaikki valitut jalkineyritykset eivät alun perin 
keskittyneet heti kansainvälistymiseen, kuten Lahtinen, Sievi, Kuomiokoski 
ja Pomar. Tänä päivänä asia on eri, nyt kaikki yritykset kohdistavat toimin-
tansa kansainvälisyyteen, koska se on elinehto toiminnalle. Kansainvälisty-
tään sekä internetin- että jälleenmyynnin kautta. Kymmenestä havainnoin-
tikohteesta Kuula ja Jylhä, Pölkki, Tarvas ja Palmroth aloittivat Born global 
-yrityksenä. Rikke tuo jalkineita Suomeen ja on perustoiminnaltaan glo-
baali. Sievi, Kuomiokoski, Lahtine, Lenkki ja Pomar keskittyivät alussa vain 
Suomen markkinoille. Lahtinen ja Lenkki keskittyvät edelleen siihen.   

3.5 Kilpailukyky, kilpailuetu ja lisäarvo  

Kilpailukyky eli menestyminen suhteessa kilpailijoihin on yrityksen kan-
sainvälistymisessä tärkeää. Se erotellaan yrityksen ja tuotteiden kilpailuky-
vyksi, vaikka ne yleensä vaikuttavatkin hyvin paljon toisiinsa. Kilpailukykyi-
nen tuote on sekä hinnaltaan että muilta kilpailutekijöiltään kuluttajille so-
piva. Tuotteiden kilpailukyvyn tekijät jaetaan usein hintakilpailutekijöihin 
ja muihin kilpailutekijöihin. Hintakilpailukykyyn vaikuttavat tuotannonteki-
jöiden hinnat eli se, kuinka paljon maksavat esimerkiksi työ, raaka-aineet, 
tieto ja kuljetus. Yrityksen kilpailukyky tarkoittaa sen mahdollisuuksia sel-
viytyä taloudellisesta kilpailusta muiden alan yritysten kanssa. Yritysten kil-
pailukyky perustuu myös jatkuvaan uusiutumiskykyyn. Kilpailukykyyn vai-
kuttavat muun muassa monet yrityksen taloudelliseen tilanteeseen liitty-
vät tekijät, kuten vakavaraisuus sekä esimerkiksi lainsäädäntöön ja kan-
sainväliseen kilpailuun liittyvät asiat. Myöskin yrityksen ydinosaaminen, si-
säiset vahvuudet, kilpailuetu, rahoitusresurssit, fyysiset resurssit, henkilös-
töresurssit, teknologiaresurssit sekä immateriaaliset resurssit, kuten 
maine, imago, tuotemerkki, asiakassuhteet, jne. vaikuttavat vahvasti kil-
pailukykyyn. (Opetushallitus, n.d.; Äijö, 2001, s. 16-50) 
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Lähteiden mukaan yritykset pitävät itsensä kilpailukykyisinä seuraamalla 
markkinoita, parantamalla tuotetta, etsimällä ratkaisuja tuotteen hinnan 
laskemiseen tai laadun parantamiseen. Niiden lisäksi käydään jalkinealan 
messuilla seuraamassa kilpailijoita ja keskitytään omiin kilpailuetuihin sekä 
lisäarvolupauksiin. 
 
Kilpailuetu on kohdeasiakkaan arvostama ja yrityksen tarjoama ylivoimai-
suus. Siinä on kyse suhteellisesta paremmuudesta, joka on johdettu koh-
deryhmän arvostuksista.  (Vahvaselkä, 2009, s. 92) Janne Laxin (haastattelu 
29.08.2019) mukaan kannattaa miettiä, kuinka vahvuudet vastaavat kilpai-
lua, ja luoda strategia korostaaksesi sitä, mitä teet parhaiten. Tällä hetkellä 
suositellaan panostamaan eniten vahvaan bränditarinaan ja personaali-
suuteen eli muista poikkeavaan ulkonäköön. Tuotteelle pystyy rakenta-
maan lisäarvoa esim. brändin tarinalla, laadulla, takuulla, erikoismateriaa-
lilla, hinnalla, erikoisrakenteella tai valmistustekniikalla, trendeillä tai 
muulla kilpailijoista erottuvalla positiivisella tavalla. (Vahvaselkä, 2009, s. 
183-216) Asiantuntijoiden haastattelujen yhteenvetona on yksi käytetyistä 
lisäarvoista lisäarvolupaus, kuten esim. eettiset valinnat, vaihtoehtoiset 
materiaalit, taataan omille tuotteille ensihuolto tai jalkineisiin on sisäänra-
kennettuna korjattavuus.  

3.6 Valinnat pk-yrityksen ja jalkinealayrityksen kansainvälistymisestä  

Tein pk-yrityksen- ja jalkinealayrityksen kansainvälistymisen aiheista listan 
(Kuva 8), joka sopeutuu LaiVi´s-brändin kansainvälistymismalliin. Tulen 
käyttämään listaa pohjana LaiVi´s-brändin kansainvälistymismallin suun-
nittelussa. 

                                  

Kuva 8. Valinnat jatkoa varten 

1. Panosta etukäteistyöhön eli tutki markkinaa ja kilpailijoita kohdemaassa. 
2. Aseta kansainvälistymiselle tavoite. 
3. Tee kattava strateginen suunnitelma. 
4. Yrityksen- ja toimintaympäristön analyysi. 
5. Tunnista ja ymmärrä riskit. 
6. Hanki riittävä rahoitus. 
7. Organisaatio ja henkilöstöstrategia. 
8. Hae ulkopuolista asiantuntijan apua tietojen hankintaan. 
9. Valitse sopiva operaatiomuoto ja minimoi riskit omalle yritykselle. 
10. Rakenna hyvä ja kiinnostava bränditarina. 
11. Suunnittele hyvä, erikoinen ja kilpailukykyinen tuote. 
12. Keksi tuotteelle kilpailuetu ja arvolisälupaus. 
13. Hinnoittele tuote niin, että hinta kattaa kaikki kulut + tuotteen kategorialisäys + 

brändin lisäys. 
14. Tee perusteltu asiakassegmentointi. 
15. Käy oma alan messuilla, tutustu kilpailijoihin ja hae kontakteja. 
16. Valitse sopiva jakelukanava kohdemaahan. 
17. Muokkaa tuotantokapasiteettia. 
18. Ole tehtävissä rohkea ja avoin. 
19. Tee, mitä rakastat, ja onnistut varmasti. 
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4 JALKINEBRÄNDIN MARKKINOINTI 

Tässä luvussa selvitän, mitä on jalkinebrändin markkinointi asiantuntijoi-
den, havainnoinnin sekä dokumenttiaineiston mukaan, miten suomalai-
nen ja kansainvälinen markkinointi erottuu toisistaan. Lähdeaineistona 
käytän aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja eri internet-lähteitä. Jalkinebrän-
din markkinoinnin näkökulmasta haastattelin jo edellä mainittuja asian-
tuntijoita, kuten Anne Ala-Mattinen, Juha Laurikainen, Janne Lax sekä 
Oona Ritari ja käytin haastattelujen pohjana kyselylomaketta ”Jalkinebrän-
din markkinointi” (Liite 3). Luvussa käsittelen myös kaikkia asiantuntijoita 
yhtenä asiantuntijaryhmänä. Analysoin saatua tietoja ja erittelen saaduista 
tiedoista tärkeitä osa-alueita myöhempää tarkempaa tutkimista varten 
sekä teen niistä työssäni esiteltävän yhteenvedon. Aineiston tulen esitte-
lemään teemoittain. Kappale loppuu omilla valinnoilla jalkinebrändin 
markkinoinnista, joita tulen käyttämään LaiVi´s-brändin markkinointimal-
lin suunnittelussa. 

4.1 Jalkinebrändin suomalainen ja kansainvälinen markkinointi  

Nykypäivänä markkinointi on keskeisin yrityksen toiminta-alue, sillä mark-
kinoinnin kautta yritys on suorassa kontaktissa asiakkaisiin. Modernin tul-
kinnan mukaisesti markkinointi on yleiskäsite, joka kattaa kaikki asiakkai-
den tarpeiden tyydyttämiseen vaadittavat tehtävät, joita ovat osittain jo 
kansainvälistymisen osioissa käsiteltyjä markkinatutkimus, segmentointi, 
tuotteen ja palvelun määrittely, jakelu, hinnoittelu, mainonta ja myynti. 
Lähteiden mukaan suomalainen markkinointi on kohderyhmätiedoista tek-
nistä informaatiota ja suunnattu kotimaan markkinoille, kansainvälinen 
markkinointi on taas tunteellisempaa viestintää ja tavoittelee laajempaa 
kohderyhmää eri kohdemaissa.  
 
Anne Ala-Mattisen (haastattelu 29.08.2019) mukaan kyse ei ole nykyai-
kana enää vain tuotteen myymisessä, vaan pääpaino on pysyvien ja pitkä-
aikaisten suhteiden luomisessa asiakkaaseen ja brändillä on siinä valtavan 
iso rooli. Ala-Mattisen mukaan brändi eli tuotemerkki on ominaisuuksien 
summa: nimi, paketti ja hinta, sen historia, maine ja mainostamisen tapa, 
joista tunnistaa myyjän tuotteet ja palvelut. Tuotemerkki on lähteiden mu-
kaan yksi niistä aineettomista hyödykkeistä, jotka ovat tärkeitä asiakkaiden 
houkuttelemiselle ja emotionaalisten siteiden luomiselle heidän kanssaan. 
Siitä huolimatta monet yritykset keskittyvät edelleen tuotteisiin ja palve-
luihin, joilla on usein rajalliset toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet, 
jotka eivät todellakaan tuo lisäarvoa. Brändin tehtävänä on kaikkien lähtei-
den mukaan edistää positiivisia mielikuvia kuluttajan mielessä, löytää ja 
määritellä markkinoilla esiintyvät tarpeet sekä auttaa yritystä tuottamaan 
ne, herättää asiakassa halu ja kiinnostus ostaa juuri sinun tuotteitasi, kas-
vattaa kassavirtaa sekä tyydyttää tarpeet toimittamalla tuotteet asiak-
kaille. Tavoitteena on luoda vastaavat suhteet asiakkaan ja tuotteen ja/tai 
yrityksen välille. (Silva, ym., 2010, s. 118-120) Vahva bränditarina luo hyvän 
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pohjan yritykselle ja siihen kannattaa panostaa (Cardinali & Gigliotti, 
2012). 
 
Jalkinebrändin suomalainen ja kansainvälinen markkinointi eroaa toisis-
taan ymmärryksen kautta, mitkä muutokset ovat välttämättömiä tuote-, 
hinta-, jakelu- ja viestintätasolla ja käyttämällä julkisten suhteiden, lehdis-
tön ja median apua uskottavuuden ja luotettavuuden saavuttamiseksi. 
Nämä menetelmät ovat tehokkaampia kuin viestinnän kautta mainonta. 
(Silva, ym., 2010, s. 128-129) Janne Laxin (haastattelu 29.08.2019) mukaan 
kansainvälisillä markkinoilla on huomioon otettava erilaiset markkinointi-
tavat, kielierot, kulttuurierot sekä tuotteisiin liittyvät erot kohdemaissa. 
 
Keskeisemmät markkinoinnin osa-alueet sekä Suomessa että kansainväli-
sillä markkinoilla ovat asiantuntijoiden mukaan hyvät ja kohdemaan mu-
kaiset kuvat, brändin selkeä ja kiteytetty tarina, asiakaspersoonalle kohdis-
tettu ja teknologiaa hyödynnetty relevanttinen viestintä sekä somessa että 
mediassa. Anne Ala-Mattinen (haastattelu 29.08.2019), Juha Laurikainen 
(kyselyhaastattelu 27.08.2019) ja Janne Lax (haastattelu 29.08.2019) nos-
tavat erityisesti esille kansainvälisten jalkinealamessujen tärkeys. 
 
Kun siirrytään kansainvälisille markkinoille, tarvitaan monia muutoksia lii-
ketoiminnassa. Kaikkien haastattelemieni asiantuntijoiden mukaan on tär-
keää tutkia markkina-aluetta ja muuttaa mallistoa siihen sopivaksi. Janne 
Laxin (haastattelu 29.08.2019) mukaan markkinointimateriaalit ja tuoteku-
vat kuvataan niin, miten kohdemaassa on tapana tehdä. Anne Ala-Matti-
sen (haastattelu 29.08.2019) mukaan pitää miettiä brändin toimivuus koh-
demaassa ja lähestyä asiakasta eri kulmasta kuin Suomen markkinoilla, 
koska brändi on siellä tuntematon. Liiketoiminnassa isoin ero on riskien 
ero.  
 
Nykyajan asiakassegmentointi pitää olla kaikkien lähteiden mukaan ihmis-
keskeinen ja painopiste keskittyy ihmisten imagoon ja lifestyleen eli elä-
mäntapaan, eikä enää tuotteen ominaisuuksiin. Lähtökohtana on, että ku-
luttaja on persoona kuin myös brändi ja näiden väliin pitää muodostaa vuo-
rovaikutussuhde, rajaamatta kuluttajia perinteisiin kategorioihin.  

4.1.1 Kilpailukeinot  

Se, kuinka aiotaan kilpailla vakiintuneiden jalkinemerkkien tai vähittäis-
kauppiaiden kanssa, määritellään markkinointistrategiassa, joka on yksi 
strategisen suunnitelman tärkeimmistä osista. On mietittävä, kuinka vah-
vuudet vastaavat kilpailua, ja luoda strategia korostaakseen sitä, mitä teet 
parhaiten. 
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Markkinoinnin kilpailukeinot tarkoittavat yleensä keinoja tai toimintata-
poja, joilla yritys pyrkii taistelemaan markkinaosuudesta. Perinteisin tapa 
jakaa kilpailukeinoja on varmaankin 4 P:n malli, josta on kehitetty myös 
uudempi 7 P:n malli: 

1. Product – tuotteet/palvelut 
2. Price – hinta 
3. Place – saatavuus/jakelu 
4. Promotion – markkinointitoimenpiteet 
5. People – ihmiset  
6. Processes – yrityksen prosessit  
7. Physical evidence – fyysinen todiste. (Suomen digimarkkinointi, 

2019) 
 
Tuote tai palvelu itsessään voi tietysti olla niin ylivertainen, että jo se tuo 
riittävän kilpailuedun markkinassa pärjäämiseen. Mutta yleensä on tärkeä 
tehdä laajaa taustatyötä kohdemaassa ja kohdentaa tuotteet siihen sopi-
viksi eli kohdemaahan sopeutuvat värit, materiaalit, mallit, lestin laajuudet 
ja koot. Otetaan huomioon sääolosuhteet, kulttuurierot ja pakkauskoot. 
Tuotteelle annetaan nimi ja ”kotiläksynä” tarkistetaan sen nimen merkitys 
kohdemaassa. (Kananen, 2010, s. 97-100) 
 
Tuotteen hinnoittelu ei ole helppoa ja riippuu paljon kustannuksista ja koh-
demaasta. Kokonaishinnan määrittelemisessä on otettava huomioon val-
mistuskustannukset, kuljetuskustannukset, jakelukustannukset, mainos-
kulut, mahdolliset tullit, maksuajat, valuuttariskit, markkinoiden kasvu-
vauhti sekä kilpailu. Hinnoittelustrategia kytkeytyy myös tuotteen elinkaa-
reen ja hinta muuttuu elinkaaren muuttuessa. (Kananen, 2010, s. 101-104) 
Asiantuntijoiden mukaan hinnalla on väliä, hinta ei saa olla liian matala 
eikä liian korkea.  
 
Tuotteiden nopealla ja turvallisella toimituksella tai laajalla valikoimalla 
pystytään luomaan ylivoimaisen kilpailuedun.  
 
Tärkeä on toteuttaa markkinointi tehokkaasti. Markkinointi kenkäteolli-
suudessa voi olla vaikeaa, varsinkin jos olet pieni yritys, joka myy aivan 
uutta kenkäsarjaa. Asiakkailla on taipumus pysyä suosikkibrändiensä 
kanssa, ja heidän saaminen kokeilemaan jotain uutta ei ole aina helppoa. 
Haastateltavien asiantuntijoiden mukaan markkinoinnin etukäteistyöstä ja 
kilpailijoiden markkinointitekniikoiden tutkimisesta kohdemaassa on pal-
jon apua.  
 
Jalkinebrändin markkinointi vaatii erityisosaamista, kuten esim. kielitaitoa, 
vientitekniikan tuntemista. Nämä palvelut voidaan ostaa myös ulkopuo-
lelta, mutta jos yrityksillä on töissä ihmisiä, joiden osaaminen on täysin eri 
tasolla kuin muilla kilpailijoilla, siitä syntyy kilpailuetu eli henkilöstön am-
mattitaidon kehitys ja sitouttaminen ovat avainasemassa ja siihen kan-
natta panostaa.  
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Prosessit kannattaa hioa niin viimeisen päälle, että kilpailijoiden on han-
kala lähteä markkinaan mukaan. 
 
Tuotekuvat ja markkinointimateriaalit suunnitellaan kohdemaan mukai-
sesti käyttäen asiakaspersoonalle kohdistettua ja teknologiaa hyödynnet-
tyä tapaa. 

4.1.2 Mainontakeinot  

Crowdsourcing eli joukkoistaminen on mainontatekniikka, josta on hyötyä 
kenkäteollisuudelle. Tarkoitus on käyttää asiakkaita ja faneja markkinoi-
maan tuotteita yleisölle. Esimerkiksi jalkinebrändi järjestää äitienpäivä-
kampanjan, jossa rohkaisee asiakkaita jakamaan videon nimellä "Kirje äi-
dille", jalassa sen brändin kengät. Pienillä yrityksillä voi olla samanlaisia kil-
pailuja tai tarjota asiakkaille mahdollisuus lähettää omia videoitaan, ja 
voittaja saa ilmaisen kenkäparin. 
 
Toinen tekniikka asiakkaiden houkuttelemiseksi, on antaa heille mahdolli-
suus suunnitella omat kenkänsä, tarjoamalla mahdollisuuksia valita tuot-
teelle haluamansa väri ja materiaali/kuosi. Tämä tekee tuotteestasi ainut-
laatuisen ja yksilöllisemmän heidän tarpeisiinsa. Jotkut pienyritykset erot-
tuvat toisistaan edelleen antamalla asiakkaiden ladata malleja, jotka sitten 
tulostetaan kenkiin. 
 
Sosiaalinen media on edullinen tapa pienyrityksille markkinoida kenkiä. 
Voit luoda yrityssivun Facebookissa, Pinterestissä ja Instagramissa, johon 
voit lähettää kuvia tuotteista, joista asiakkaat voivat olla kiinnostuneita, ja 
antaa asiakkaiden lähettää positiivisia kokemuksia kenkäsi kanssa. 
 
Pienyrityksen omistajan ei tarvitse luopua perinteisistä markkinointimene-
telmistä kenkäkaupassa. Televisiomainokset, radiolähetykset ja painetut 
mainokset ovat tehokkaimpia, kun ne sekoitetaan verkkosivustoihin ja so-
siaaliseen mediaan. Integroitu markkinointi tuo mukanaan sekä vanhem-
pia että nuorempia asiakkaita. Tämä johtuu siitä, että kuluttajamarkkinat 
ovat pirstoutuneempia, ja erilliset ryhmät käyttävät ensisijaisena tietoläh-
teenä paljon erilaisia mediavaihtoehtoja. (Dwilson, n.d.) 
 
Aseta tuotteet erottumaan yleisistä markkinoista, jos haluat hallita jalki-
neiden markkinarakoa. Kehitä tulevaisuuden tuotemallit sen perusteella, 
mikä teki alkuperäisistä ainutlaatuisia.  
 
Kehittämällä offshore-markkinoita voi tasoittaa taloudellista riskiä.  Keksi-
mällä erilaisia tuotelinjoja, kuten vaatteita tai asusteita. (Duff, n.d.) 
PR eli tiedotus- ja suhdetoiminta. PR:n keinoja ovat esim. lehdistötiedot-
teet, sponsorointi. Suhdetoiminnan tavoitteena on tukea muuta markki-
nointia.  
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SP eli myynninedistäminen lisää menekkiä hetkellisesti. Keinolla saadaan 
tuotteelle uusia käyttäjiä ja lisätään tuotetuntemusta. Alennusmyyntejä ja 
alennuskampanjoita asiantuntijat eivät suosittele. Alan messuja pidetään 
hyvinä uutuustuotteiden esittelykeinoina ja samalla ne ovat mahdollisuus 
tutustua kilpailijoihin ja tuleviin suuntiin. (Kananen, 2010, s. 107-109)  

4.1.3 Rahoituskeinot  

Mainonta tuottaa yritykselle aina kustannuksia ja mainosbudjetti yrityk-
sessä on lähes aina rajallinen. Anne Ala-Mattisen (haastattelu 29.08.2019) 
mukaan noin 20% liikevaihdosta olisi järkevä määrä sijoittaa mainontaan, 
mutta kannattaa olla luova ja kekseliäs soveltamaan, mistä voi säästää ja 
hyödyntää mahdollisimman paljon ”puskaradio” markkinointistrategiaa. 
Mainoskuluja voidaan lisätä myös tuotteen hintaan tiettynä prosenttina. 
Yleisiä ja järkeviä rahoitustapoja kaikkien lähteiden mukaan on oma pää-
oma, vieras pääoma, tulovirta, laina, rahoitussäätiöt ja Team Finland - kan-
sainvälistymishanke. Siinä vaiheessa, kun omaa pääomaa ei ole riittävästi, 
kannatta miettiä markkinointikeinoja ja soveltaa parhaan mukaan. 
 
Hyvän markkinoinnin rahoitusstrategian taustalla on asiantuntijoiden mu-
kaan markkinoinnin suunnittelu pitkällä aikavälillä, tarkat kustannuslaskel-
mat ja rahoituksien hakeminen projekteja varten. On tärkeää muistaa, että 
rahaa ei käytetä mihinkään ylimääräiseen ja fiksua on hyödyntää yhteis-
työkumppaneiden sekä heidän yhteistyökumppaneidensa osaamista. Va-
raudutaan reagoimaan tarvittaessa nopeasti. Ulkomaiseen markkinointiin 
pitää varautua eri tavalla kuin kotimaiseen markkinointiin. Kansainvälinen 
markkinointi on kalliimpaa ja rahoitustavat ja -mahdollisuudet ovat erilai-
sia. 

4.2 Valinnat jalkinebrändin markkinoinnista  

Kuvaan 9 kokosin kansainvälistymismalliini sopivia asioita aiheesta jalkine-
brändin markkinointi. Tulen käyttämään listaa pohjana LaiVi´s-brändin 
kansainvälistymismallin suunnittelussa. 

                                   

Kuva 9. Valinnat jatkokehitykseen 

1. Luo hyvä brändin tarina. 
2. Tee markkinatutkimus. 
3. Tee asiakassegmentointi. 
4. Määrittele tuotteet ja palvelut. 
5. Hinnoittele tuote hyvin. 
6. Verkostoidu kohdemaihin. 
7. Tee myyntistrategia. 
8. Valitse sopivat jakelukanavat. 
9. Kohdemaan mukaiset markkinointimateriaalit ja tuotekuvat. 
10. Asiakaspersoonalle kohdistettu viestintä somessa. 
11. Luo kiinnostus tuotteille lisäarvon kautta. 
12. Määrittele markkinoinnin keskeiset osa-alueet ja tavoitteet. 
13. Valitse sopivat kilpailukeinot, mainontakeinot ja rahoituskeinot. 
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5 LAIVI´S-TUOTEMERKKI 

Yritykseni taustalla olen minä, Laivi Koit ja brändini nimi on LaiVi´s. Brändin 
nimessä yhdistyy etunimeni sekä tyttönimeni ja sen tarkoitus laivis eli ”li-
venä” viittaa suoraan asiakkaalle räätälöityihin tuotteisiin. Toimialaksi eli 
yrityksen liiketoiminnan luokaksi, johon yritys on luokiteltu pääasiallisen 
toimintansa luonteen ja kohteen perusteella, on Tekstiili ja nahkatuottei-
den valmistus, ja tuotteet syntyvät yhteistyössä asiakkaan kanssa käyttäen 
Co-design menetelmää. (Patentti- ja rekisterihallitus, n.d.) Co-design on 
yhteissuunnittelu, joka tehdään asiakkaan tai kohderyhmän tarpeiden mu-
kaan ja/tai sitä havainnoimalla ja sen kautta saadaan kuluttajien ääni kuu-
luville (Niemelä, 2019b, s. 4-5). 
 
Perustin yritykseni 2019 alussa Virossa ja se on saanut alkunsa yrityksestä 
Dawn Global Oü, jota olen sivutoimisesti pyörittänyt vuodesta 2013 lähtien 
ja valmistanut mittatilausvaatteita, -jalkineita sekä asusteita Suomen ja Vi-
ron kuluttajille. Olen hankkinut tarvittavan koneparkin ja materiaalivaras-
tot vuosien varrella myyntitulosta. Nimen vaihtamisen tarve syntyi kan-
sainvälistymisen ideasta, kohti lyhyempää ja helpompaa brändinimeä, joka 
tulee olemaan tuotteissa tavaramerkkinä eli tunnusmerkkinä, joka erottaa 
yrityksen valmistamat tuotteet ja palvelut toisten yritysten vastaavista 
tuotteista (Patentti- ja rekisterihallitus, n.d.). Liikevaihtoa eli yrityksen 
tuotteiden ja palveluiden myyntituottojen summaa, josta on vähennetty 
arvolisävero (Tilastokeskus, n.d.), tällä hetkellä ei ole. Brändini on vasta en-
simmäisessä vaiheessa, jossa tunnistetaan tarve. Tähän vaiheeseen kuuluu 
omien kv-valmiuksien eli kansainvälisten valmiuksien kartoittaminen. Ky-
seessä on kahden hengen perheyritys, jossa omistajat toimivat työnteki-
jöinä. Vaikka yritys on perustettu Virossa, on yrityksen päätoimialueena 
Suomi. Tällä hetkellä yrityksen markkinointistrategiana toimii puskaradio 
eli ”suusta suuhun” markkinointi, koska teen sitä opiskelujen ohessa.  
 
Kuvassa 10 näkyy tuotteisiin kiinnitettävä brändin logo. 
 

 

Kuva 10. Tuotteisiin kiinnitettävä LaiVi´s-brändin logo 
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5.1 Identiteetti ja arvot 

LaiVi´s-brändini taustalla kulkee vahvasti mukana kestävä kehitys eli maa-
ilmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuva jatkuva ja ohjattu 
yhteiskunnallinen muutos, jonka päätavoitteena on turvata nykyisille ja tu-
leville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet ja ympäristö, ihminen 
sekä talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toimin-
nassa (Ympäristöministeriö, 2013). Valmistan sekä vaatteet että jalkineet 
tehdasylijäämistä tai jopa nahkajätteestä. Mahdollisesti hyödynnän myös-
kin asiakkaan omia vanhoja materiaaleja, niiden antaessa tilaustuotteelle 
lisäarvoa. Zero Waste -tuotanto (eli tuotantoketju, jossa pyritään mahdol-
lisimman vähäisen hukkamateriaalien syntyyn), vastuullisuus ja hiilijalan-
jälki (eli ilmastokuorma, joka syntyy tuotteen, toiminnan tai palvelun takia, 
joka tuottaa kasvihuonekaasuja ja aiheuttaa ilmastonmuutosta) ovat olen-
naisia osia LaiVi´s-brändiä ja brändin arvoa (Ympäriministeriö, 2017). Olen 
sitoutunut vastuullisiin toimintatapoihin eettisten ohjeidemme mukai-
sesti. Suunnittelu pohjautuu käyttömukavuuteen, laatuun, persoonallisuu-
teen sekä ajattomuuteen, mutta tulevien sesonkien trendejä tutkitaan ja 
käytetään kevyesti pohjana, jotta merkki pysyy nykypäivän suunnassa mu-
kana. Jalkinevalmistukseen tarvittavat lestit muokkaan aina optimaaliseksi 
suhteessa asiakkaan jalkaan ja tuotekehitys pohjautuu myynnin ja kysyn-
nän lisäksi vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Optimaalisten jalkinei-
den päällismateriaalina käytän nahkaa, joka hyvin jalostettuna luonnon-
materiaalina luovuttaa ja imee kosteutta parhaiten säilyttäen ihanteelliset 
käyttöominaisuutensa vaihtelevissakin lämpötiloissa (Saaristo, 1988, s. 
107 -119). Tavoitteeni on tarjota LaiVi´s-brändin kautta asiakkaille käsityö-
mäisesti valmistettuja mittatilausjalkineita ja vaatekokonaisuuksia sekä 
asusteita. Tuotteet ovat suunnattu korkealaatuista tuotetta arvostavalle 
kuluttajalle, joilla on ymmärrys käsityön arvoista, tuotteen yksittäiskappa-
leen arvosta sekä tuotteen laatu-hintasuhteesta.  
Tuotemerkki ja brändinidentiteetti ja pääarvot kiteytyvät termeihin toi-
minnallisuus, innovatiivisuus, luotettavuus, asiakaslähtöisyys, käyttömu-
kavuus, laatu, persoonallisuus, ajattomuus sekä turvallisuus (Kuva 11). 

    

Kuva 11. LaiVi´s-brändin identiteetti ja arvot 
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5.2 Tuotteet  

LaiVi´s-brändin tuotteet kantavat itsessään näkemystäni Nordic Desig-
nista. Kuten Nordic Designissa, tuotteissani on yleistä monikappaleisuus, 
rohkeus ja iloiset väripaletit, jonka taustalla on kuitenkin yksinkertaisuus, 
toiminnallisuus ja pohjoismaalaisuus. Toiminnallinen jalkine on jalkine, 
joka ei muuta tai estä jalan luonnollista liikettä tai asentoa, vaan tukee ja-
lan toimintaa ja suojaa ulkoisilta tekijöiltä kuten säältä tai kolhuilta. Teke-
mistäni töistä löytyy tuotteita sekä miehille, naisille että nuorille. Kaikki 
tuotteet syntyvät aina yhteistyössä asiakkaan kanssa, ne valmistetaan kä-
sityömäisesti huolella ja rakkaudella työhuoneessani Tuusulassa. Jalki-
neissa käytän materiaalina pääosin nahkaa, joka on hengittävä, kestävä ja 
optimaalinen. Nebon (2018) mukaan paras mahdollinen materiaali jalan 
terveyden näkökulmasta. Vaatteet ja asusteet valmistan sekä nahasta että 
tekstiilistä, riippuen asiakkaan toiveista ja tuotteen käyttötarkoituksesta. 
Tuotteistani löytyy myöskin itse parkittua kalannahkaa sekä heijastinmate-
riaaleja erottelemassa töitäni kilpailijoiden töistä ja antamassa lisäarvoa 
tuotteille. Materiaalit hankin kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta ja ne 
ovat enimmäkseen tehdasylijäämiä. Kuvissa 12, 13 ja 14 on LaiVi´s-brändin 
aikaisempia töitä.  
 

 
 
 
 
 

Kuva 12. ”Be visible” mallisto 
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Kuva 13. Hääpuku asiakastyönä 

 

 

Kuva 14. Jalkinelaukku 
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5.3 Toimintamalli ja toiminta-alue  

Yritykseni toiminnassa toteutetaan yleensä monta projektia kerrallaan, 
koska aika on rahaa ja näin pystyn käyttämään aikaa järkevästi ja tiiviisti.  
Toimin toimintamallin (Kuva 15) mukaisesti. Toimintamalli on käytännön 
käyntikortti, joka määrittelee käytännön käyttötarkoituksen, keskeisen 
idean, osatekijät ja prosessin (Innokylä, 2019). Aloitan tilauksen kartoitta-
misesta asiakkaan kanssa. Sen jälkeen suunnittelen tuotteen asiakkaan toi-
veiden mukaisesti ja valmistan kaavat sekä proton. Proton valmistuessa 
asiakas tulee sovitukseen ja siinä vaiheessa tehdään vielä yhteisesti muu-
toksia, jos niitä halutaan tai tarvitaan. Samalla tapaamisella tehdään kaikki 
lopulliset materiaali- ja rakennepäätökset.  Proton valmistumisen ja asiak-
kaan tapaamisen välisenä aikana alkaa yleensä sivutuotteen suunnittelu- 
ja valmistusprosessi, joka etenee tilaustuotteen valmistusprosessin ohella 
loppuun saakka aina silloin, kun on vapaa hetki tai tauko. Proton sovituk-
sen jälkeen alkaa puuttuvien materiaalien hankinta ja tuotteen valmistus 
käynnistyy. Tuotteen valmistuessa sovitaan asiakkaan kanssa lopullinen 
sovitus ja tuotteen luovutus.  
 

 

Kuva 15. LaiVi´s-brändin nykyinen toimintamalli 

 
Toiminta-alueena on pääosin Uusimaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaan maa-
kunnat Suomessa ja Viro. Toimipiste sijaitsee Tuusulan kunnassa.  
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5.4 Kommunikointi  

Viestintä uusista projekteista tapahtuu Facebookin ja Instagramin välityk-
sellä tai tuttujen kautta. Tilauksen vastaanotosta lähtien olen asiakkaan 
kanssa tiiviissä yhteydessä harvemmin sähköpostin, useammin puhelimen 
kautta, jotta kaikki tarvittava tieto liikkuisi nopeasti, mahdollisimman sel-
keästi ja ohjatusti kohti asiakkaan toiveiden mukaista lopputulosta. Har-
rastusmaisen toiminnan vuoksi yritykselläni ei ole toimivia kotisivuja ja 
kommunikointi sitä kautta ei onnistu. 

6 LAIVI´S-BRÄNDIN KANSAINVÄLISTYMISMALLI  

Edellä mainituista aineistoista olen kerännyt aineistoa LaiVi´s-brändin kan-
sainvälistymiseen ja tässä luvussa tulen esittämään niitä asioita, joita otan 
tämänhetkiseen kansainvälistymismalliin. LaiVi´s-brändin kansainvälisty-
mismalli on vielä alustava ja kehittyy tilanteen mukaan. LaiVi´s-brändin 
kansainvälinen liiketoimintamalli on luottamuksellinen ja sen takia sitä 
tässä opinnäytetyössä ei avata. Kansainvälisille markkinoille siirrytään toi-
mialalla nahan ja nahkatuotteiden valmistus (Tilastokeskus, n.d.). 
 

 

Kuva 16. LaiVi´s-brändin kansainvälistymismalli 

1. Etukäteistyö

2. Strateginen 
suunnitelma

3. Yrityksen- ja 
toimintaympäristön 

analyysi

4. 
Kansainvälistymis-

muoto

6. Kilpailukyky

5. Brändin 
tarina

7. Markkinointi

LAIVI`S KANSAINVÄLISTYMISMALLI
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Kansainvälistymisprosessissa on erittäin tärkeää etukäteistyö eli tiedon-
hankinta ja siihen aion panostaa kunnolla. Tutkin alustavasti mahdollisia 
kohdemaita, selvittelen apua tarjoavia organisaatioita, kartoitan kilpaili-
joita - ja tarjolla olevia palveluita sekä hintoja.  
 
Strategisessa suunnitelmassa keskityn useampaan asiaan. Käyn läpi kan-
sainvälisen toiminta-ajatuksen tai vision, määrittelen kohdealueen, valit-
sen tuotteet, joilla kansainvälistytään, asetan tavoitteet ja lasken toteutu-
misen aikajänteen. Todennäköisesti tulee olemaan yksi päätuote ja sivu-
tuotteita. Teen markkinoillemeno- eli operaatiostrategian, jossa valitsen 
sopivan operaatiomuodon, joka tulee olemaan alustavasti oma, suora 
vienti. Tuotantostrategiassa otan selvää mahdollisista tuotantokeinoista ja 
muokkaan tuotantokapasiteettia. Tilausten kasvaessa hankitaan lisää työ-
voimaa palkkaamalla lisätyöntekijöitä tai siirtämällä osa työvaiheista ali-
hankkijoille. Tuotteita tullaan jatkossakin valmistamaan käsityömäisesti. 
Lopullisen tuotantostrategiavalinnan pohjalta teen henkilöstöstrategian, 
jossa tarkistan henkilöstön resurssit ja tarpeet. Tarvittaessa kasvatan hen-
kilöstöä ja kehitän ammattiosaamista. Sen jälkeen käyn läpi markkinointi-
strategiaa, jossa keskityn kohdemarkkinastrategiaan, viestintästrategiaan, 
jakelustrategiaan, myyntistrategiaan, hinnoittelustrategiaan, asiakasryh-
män segmentointiin, asiakkaiden todellisten tarpeiden selvittämiseen, 
tuotteiden kilpailuetuun ja lisäarvolupauksiin ja tämän kaiken pohjalta 
teen rahoitusstrategian. Rahoitusstrategiassa käyn läpi kiteytettynä sen, 
mistä raha tulee, mihin sitä tarvitsen, mitä kautta ja koska raha palautuu.  
 
Erilaisten strategioiden lisäksi keskityn organisaation toimintaan, laitan 
operatiivisen suunnitelman kuntoon, tarkistan rahalliset resurssit, teen to-
teutussuunnitelman sekä seuranta- ja kontrollisuunnitelman.  
Tiedonhankinnassa sekä strategisen suunnittelun kokoamisessa tulen hyö-
dyntämään ulkopuolista apua. 
 
Strategisen analyysin tueksi teen yrityksen ja toimintaympäristön analyy-
sin, joka sisältää SWOT- ja PESTEL- analyysejä, brändin positiointia, mark-
kinoiden alustavaa kartoitusta ja valittujen markkinoiden yksityiskohtaista 
analyysiä, jossa keskityn kilpailijoihin, hintoihin, kulttuurieroihin, markki-
nointitapoihin, tuotekuvaamisen tapoihin, mahdollisiin tullimaksuihin-
sääntöihin, jakelukanavien mahdollisuuksiin. Sen lisäksi pohdin myynnin 
seurantamahdollisuuksia. 
 
Kansainvälistymismuodoksi tulen valitsemaan Born global -kasvupolun. 
Born global -polku sopii enemmän uniikkituotteita tarjoavalle yritykselle, 
kuten LaiVi´s ja havainnointieni tuloksena se on jalkinealalla järkevämpi ja 
suositumpi tapa kansainvälistyä.  
 
Brändini kilpailukyky tule koostumaan hyvästä ydinosaamisesta, kuten jal-
kineiden suunnittelusta, kaavoituksesta ja valmistuksesta, fyysisistä re-
sursseista, henkilöstöresursseista, immateriaalisista resursseista, kuten 
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maineesta, imagosta, tuotemerkistä sekä kilpailuedusta, koska menesty-
ville yrityksille on tyypillistä, että ne näyttävät erilaisilta kuin kilpailijansa. 
Sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla toimii useita yrityksiä, 
jotka tuotevalikoimansa perusteella kilpailevat LaiVi´s-brändin kanssa. 
Suuri osa näistä yrityksistä ovat käsityöläisyrityksiä ja sen takia on erittäin 
tärkeää kehittää hyvä kilpailuetu. Yhdeksi kilpailueduksi tulee olemaan 
persoonallisuus ja se syntyy siitä, miten yritys toimii, mitä ja miten se itses-
tään kertoo ja visuaalinen linjaus tukee tätä persoonallisuutta. 
 
Tulen keskittymään kunnolla brändin tarinan sekä imagon luomiseen. Ta-
voitteena on luoda brändilleni hyvä ja kiinnostava tarina, joka houkuttelee 
asiakaskuntaani ja olisi persoonallinen. Brändäyksessä tulen käyttämään 
myös slogania, josta brändi on aina tunnistettavissa. Brändini logo on sel-
keä ja näkyvä, mutta pelkistetty ja helposti tunnistettava. Logon värit ovat 
aina musta ja valkoinen (ks. Kuva 10), mutta taustavärinä tulen käyttämään 
pääosin kultaista, joka viittaa korkeaan laatuun ja uniikkituotteisiin (Kuva 
17).  
 

            

Kuva 17. LaiVi´s-brändin logo taustavärillä 

 
Markkinoinnissa tulen keskittymään erityisesti brändilleni sopivien kilpai-
lukeinojen segmentointiin, kuten tuote, hinta, saatavuus, mainonta. Tuo-
tekuvat sekä markkinamateriaalit suunnitellaan kohdemaan mukaisesti. 
Tuotteita tulen myymään verkkokaupan välityksellä, koska kansainvälinen 
liiketoimintamallini vaati sen. Myös havainnointini mukaan se on jalki-
nealalla kannattavin ja kustannukset sekä riskit ovat pieniä. Tulen käymään 
jalkinealamessuilla esittelemässä brändiäni ja lisäämässä tunnettavuutta, 
tutustumalla kilpailijoihin ja tuleviin suuntiin. Aion rakentaa lisää tunnet-
tavuutta tekemällä kaavion ”Ekosysteemi kampanjasta”, eli konkreettisen 
esimerkin siitä, kuinka ohjaan liikennettä esim. kampanjan avulla kotisivul-
leni. 
 
LaiVi´s-brändin kansainvälistymisen syyt ovat menestymisen kasvu ja brän-
din lisätunnettavuus. Tavoitteena on tulla huomioiduksi vakavasti otetta-
vana muotoilualan Born global -brändinä, joka on profiloitunut käsityö-
läisbrändiksi. 
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7 POHDINTA JA YHTEENVETO 

Työni tutkimuksellinen osa koostui eri tiedonhankintamenetelmistä, kuten 
asiantuntijahaastattelusta, eri alojen yrityksien kotisivujen havainnoin-
nista, dokumenttiaineistosta sekä aiheeseen liittyvästä kesäkurssista. Otin 
opinnäytetyöni tavoitteeksi selvittää pk-yritysten eli pienyritysten kansain-
välistymistä, jalkinealan kansainvälistymistä sekä jalkinebrändin markki-
nointia ja sain niistä aika hyvän käsityksen valittujen tiedonhankintamene-
telmien kautta. Työn lopputuloksena syntyi tutkimustietojen pohjalta alus-
tava kansainvälistymismalli LaiVi´s-brändille. Kansainvälistymismallia tulen 
käyttämään myöhemmin viestintä- ja markkinointimateriaalin valmistuk-
sen pohjalle.  
 
Yhtenä opinnäytetyöni tarkoituksena oli jakaa hyödyllistä informaatiota 
oppilaille, jotka haaveilevat brändinsä kansainvälistymisestä. Työssäni kä-
sittelin paljon teoreettista tietoa, koska aihe on jalkinealalla uusi ja oppi-
misen kannalta tutkimuspohjainen teoria on hyödyllinen ja mielenkiin-
toista lukea. Halusin opiskelijoille avata teoriaa pk-yrityksen sekä jalki-
nealan näkökulmasta. 
 
Opinnäytetyöni alussa nostin yhdeksi alakysymykseksi, mitä on pk-yrityk-
sen kansainvälistyminen? Tutkimuksieni pohjalta selvisi, että pk-yrityksen 
kansainvälistyminen on prosessi, jossa yritysten tietoisuus tulevista kan-
sainvälisten liiketoimintojen suorista ja epäsuorista vaikutuksista lisääntyy, 
ja ne aloittavat ja suorittavat liiketoimia, joiden osapuolet ovat toisissa 
maissa. Se prosessi edellyttää johdonmukaista ja tietoista johtamista me-
nestyäkseen. Prosessin strategiseen johtamiseen sisältyy vision ja tavoit-
teiden asettaminen, toimintastrategioiden määritteleminen ja kaikkien tu-
levaisuuden saavuttamisen kannalta kriittisten päätösten ja toimien teke-
minen.  
 
Toisen alakysymyksen tavoitteena oli ottaa selvää mitä on jalkinealan kan-
sainvälistyminen? Selville saatujen tietojen mukaan jalkinealan kansainvä-
listyminen on monitahoista globalisointia jalkinealalla ja kattaa kaikki ne 
toiminnot, joita yritys tekee suhteessa kansainvälisiin markkinoihin, kuten 
esim. tavaroiden myynti Suomen rajojen ulkopuolelle, investointi, tiedon-
haku. Pääpaino on brändillä ja asiakassuhteilla. Pienten maiden jalki-
nealayrityksille se on elinehto. 
 
Tutkimusosiossa nousi selkeästi esille, että sekä pk-yritysten kansainvälis-
tymisprosessi että myös jalkinealan kansainvälistyminen on monitahoista 
sekä haastava ja pitkä prosessi. Niissä löytyy yhtenäisyyksiä, mutta myös 
selkeitä eroja, kuten esim. mittakaava, riskien erot liiketoiminnassa, erilai-
set ihmistyypit ja kuluttajakäyttäytyminen, jne. Vaikka globalisoituminen 
onkin vaikea prosessi, yrittäjän ei tarvitse olla joka alan asiantuntija. Yrityk-
sillä on loistava mahdollisuus hankkia niihin toimintoihin ulkopuolista apua 
suomalaisilta ilmaisilta tahoilta, kuten esim. Business Finlandilta, Sitralta. 
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Konsulteilla on pitkä kokemus ja verkostot, joista asiakkaat hyötyvät var-
masti. 
 
Kolmanneksi alakysymykseksi oli, mitä on jalkinebrändin markkinointi? 
Tutkimusosiossa selvisi, että jalkinebrändin markkinointi sisältää kaikki ne 
toimenpiteet, joilla vaikutetaan siihen, että asiakas ostaa yrityksen tuot-
teen. Markkinointi ei ole pelkkää mainontaa ja myyntiä, vaan asiakasläh-
töisesti tarkkaan suunniteltu eri toimintojen kokonaisuus. Markkinointi pe-
rustuu siihen, että asiakkaiden tarpeet tunnetaan ja niihin vastataan kilpai-
lijoita paremmin. Yrityksen tuotteiden on oltava sellaisia, että asiakkaat 
haluavat ostaa niitä. Niiden on erotuttava kilpailijoista ja oltava asiakkai-
den tarpeiden ja mieltymysten mukaisia. Tarjotuille tuotteille on asetet-
tava oikea hinta suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin ja asiakkaiden hinta-
odotuksiin. Tuotteiden on myös oltava mahdollisimman helposti ostajien 
saatavilla. Tuotteiden olemassaolosta ja niiden ominaisuuksista on kerrot-
tava ostajille markkinointiviestinnän avulla. 
 
Opinnäytetyöni pääkysymyksenä oli, millainen on LaiVi´s-brändin kansain-
välinen markkinointi? Työssä kehitetystä LaiVi´s-brändin alustavasta kan-
sainvälistymismallista nouse esille, että kansainvälinen markkinointi tule 
olemaan hyvin etukäteistyö-, asiakas- ja brändipohjainen, saavuttaessaan 
mahdollisimman hyvä menestys. LaiVi´s-brändin kansainvälisessä markki-
noinnissa otan erityisesti huomioon haastateltavien asiantuntijoiden mai-
nittuja menestyksen kulmakiviä, kuten rehellisyys, trendien seuraus, sel-
keä brändin DNA, ominaispiirre tuotteissa, laatu, eettisyys sekä ekologi-
suus tuotannossa ja tuotteissa, rohkeus, avoimuus, verkostoitumiskyky, 
toimiva tiimi ja innovaatio. Tallennan muistiini ja hyödynnän myöskin asi-
antuntijoilta saatuja kokemuspohjaisia suosituksia, kuten:  
 

1. Välttää päätöksiä, joiden taustalla ei ole tutkittua tietoa (Ala-Mat-
tinen, haastattelu 29.08.2019). 

2. Ei lähdetä hätiköidysti – liian nopeasti kansainvälistymään (Lauri-
kainen, kyselyhaastattelu 27.08.2019). 

3. Mene ensin töihin yritykseen ja katso, miten siellä toimitaan. Sen 
jälkeen mieti rauhassa hyvä konsepti ja lähde rohkeasti liikkeelle 
(Lax, haastattelu 29.08.2019). 

4. Lähde rohkeasti liikkeelle, hissuttelussa ei ole mitään järkeä (Ritari, 
haastattelu 23.08.2019). 

 
Kehittynyt selkeä, ytimekäs, asiapitoinen ja helposti noudatettava kansain-
välistymismalli on hyvänä pohjana tulevaisuuden unelmien toteuttami-
seen. Tulevaisuuden unelmani on, että vuosien kuluttuja brändiäni kutsut-
taisiin Luxury -brändiksi. Luxury´lla viitataan kalliisiin ja korkeatasoisiin, 
mittatilaustyönä ja pääosin käsintehtyihin tuotteisiin (Infoplease, n.d.).  
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Minulle oli opinnäytetyössäni haastavinta tiivistää ja rajata aiheita yrityk-
sen kansainvälistymisessä ja markkinoinnissa, jotka ovat todella laajoja ja 
teoriapohjaisia. Alkuvaiheessa tuotti vaikeuksia kysymyslomakkeiden 
koostaminen ja jäsenteleminen aiheittain, koska kysymyspatteri oli kuiten-
kin aiheista johtuen aika iso.  
 
Opinnäytetyötäni tehdessäni voin tunnustaa, ettei minulla ollut ennen op-
pinäytetyöni tekemistä minkäänlaista käsitystä, mitä pk-yrityksen kansain-
välistyminen tarkoittaa, mitä kaikkia asioita siinä pitää ottaa huomioon ja 
mistä oikein on kyse, vaikka olen pyörittänyt yritystäni harrastusmaisesti 
jo useita vuosia. Hankkiessani uutta tietoa sekä dokumenttiaineistoista 
että asiantuntijoiden haastattelujen kautta, tuntui siltä, että mitä enem-
män uutta tietoa tulee, sitä vähemmän aiheesta oikeasti tietää. Koen ai-
heeni olevan todella mielenkiintoinen ja hyödyllinen brändini tulevaisuu-
den kannalta. 
 
Varmaan lukijalle nyt tuntuu valtavan teoriamäärän pohjalta, että kansain-
välistyminen ja markkinointi ovat mahdottoman monimutkaisia proses-
seja, mutta niin se ei ole. Jos jätetään teoria ja ammattitermit sivuun ja 
keskitytään vaan loogiseen ajatteluun askel kerrallaan, niin globalisointi on 
kuitenkin hieman yksinkertaisempi ja kaikille brändeille toteutettavissa 
oleva kasvutapa. Kuten Henry Ford on fiksusti sanonut, "Mikään ei ole eri-
tyisen vaikeaa, kun vain jaat sen tarpeeksi pieniin tehtäviin." 
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Liite 1 
PK-YRITYKSEN KANSAINVÄLISTYMINEN -ASIANTUNTIJAHAASTATTELULOMAKE 
 
 
 

1. Kuka olet? 

2. Koulutukset? 

3. Missä olet työskentelyt aikaisemmin, missä työskentelet täällä hetkellä?  

4. Mitä teet työksesi? 

5. Kauanko olet tehnyt sitä työtä? 

 

 

      Pk-yrityksen kansainvälistyminen 
 

1. Mitä on mielestäsi pk-yrityksen kansainvälistyminen?  
2. Yleiset syyt kansainvälistymiselle? 
3. Mitkä ovat kokemuksiesi pohjalta pk-yrityksen kansainvälistymisessä tärkeim-

mät huomiokohdat?  
4. Millaisia muutoksia liiketoiminnassa tarvitsee kansainvälistymispäätöksen jäl-

keen? 
5. Yleisin tapaa kansainvälistyä? Mitä suosittelet? 
6. Mihin kannattaa panostaa erityisen paljon yrityksen kansainvälistymisproses-

sissa? 
7. Kuinka tärkeäksi koet SWOT- analyysin kokoamista ennen kansainvälistymispää-

töstä? 
8. Mitkä ovat kokemuksiesi pohjalta yleiset esteet kansainvälistymiseen? Vinkkejä 

ratkaisuun? 
9. Suurimmat riskit pk-yrityksen kansainvälistymisessä? Toimivia riskienhallintakei-

noja? 
10. Mitä näkökulmia ja asioita tulisi ottaa huomioon yrityksen kansainvälistä operaa-

tiomuotoa valittaessa? Millaiset ovat yleisemmät operaatiomuodot kokemuk-
siesi pohjalta? 

11. Millaisilla keinoilla eri kansainvälisiin operaatiomuotoihin liittyviä riskejä voi ar-
vioida ja hallita? 

12. Mitkä ovat mielestäsi kansainvälistyvän yrityksen keskeiset tehtävät ja haasteet? 
13. Millaisia ”huonoja päätöksiä” pitäisi välttää?  
14. Orgaaninen kasvupolku tai born global-polku? Mitä eroja liiketoiminnassa? 
15. Miten pk-yrityksen kansainvälistyminen mielestäsi erottu jalkinealan kansainvä-

listymisestä? 
16. Suosituksia järkevään ja kilpailukykyiseen hinnoitteluun? 
17. Asiakassegmentointivinkkejä? 
18. Eroaako muotoilualan asiakasryhmä muun alan asiakasryhmästä? 
19. Mitkä ovat mielestäsi menestymisen kulmakiviä? 
20. Mitkä ovat kokemuksien pohjalta yleisimmät markkinointikanavat? 
21. Alan messujen tärkeys pk- yrityksille? Yleisiä syitä käydä messuilla? 
22. Jälkikäteen opittuja viisauksia? 

  

Kyselyn koostaja: 
Laivi Koit 
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Liite 2 
JALKINEALAN KANSAINVÄLISTYMINEN -ASIANTUNTIJAHAASTATTELULOMAKE 
 
 
 

1. Kuka olet? 

2. Koulutukset? 

3. Missä olet työskentelyt aikaisemmin, missä työskentelet täällä hetkellä?  

4. Mitä teet työksesi? 

5. Kauanko olet tehnyt sitä työtä? 

 

      Jalkinealan kansainvälistyminen 
 

1. Millaisen operaatiomuodon valitsit omalle yrityksellesi? Miksi? 

2. Omia kokemuksia tuotteen pakkauksesta? 

3. Omia kokemuksia toimivista ja luotettavista toimitustavoista/jakelukanavista? 

4. Mitkä ovat mielestäsi kansainvälistyvän yrityksen keskeiset tehtävät ja haasteet? 

5. Millaisia huonoja päätöksiä pitäisi välttää? 

6. Suosituksia järkevään ja kilpailukykyiseen hinnoitteluun? 

7. Sopivimmat maksutavat jalkinealalla? 

8. Miten säilytät kilpailukyvyn? 

9. Mikä on yrityksesi kilpailuetu? 

10. Onko yritykselläsi lisäarvolupauksia? 

11. Millä perusteillä segmentoit asiakasryhmän? Vinkkejä asiakassegmentointiin? 

12. Mitkä olivat yrityksen Vahvuudet, Heikkoudet, Mahdollisuudet ja uhat SWOT- 

analyysissä? 

13. Mitkä ovat yrityksesi tulevaisuuden tavoitteita? 

14. Mitkä ovat mielestäsi menestymisen kulmakiviä? 

15. Käytkö jalkinealan messuilla? Koetko messujen olevan tärkeitä ja miksi? 

16. Jälkikäteen opittuja viisauksia? 
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Liite 3 
JALKINEBRÄNDIN ASIANTUNTIJAHAASTATTELULOMAKE 
 
 
 

1. Kuka olet? 

2. Koulutukset? 

3. Missä olet työskentelyt aikaisemmin, missä työskentelet täällä hetkellä?  

4. Mitä teet työksesi? 

5. Kauanko olet tehnyt sitä työtä? 

 

      Jalkinebrändin markkinointi 
 

1. Mitä on mielestäsi jalkinebrändin suomalainen markkinointi?  
2. Mitä on mielestäsi jalkinebrändin kansainvälinen markkinointi?  
3. Mitä tärkeitä eroja niissä mielestäsi on? 
4. Mitkä ovat yleisimmät jalkinebrändien markkinoinnin keskeisemmät osa-alueet 

Suomessa? / Mitkä ovat jalkinebrändisi markkinoinnin keskeisemmät osa-alu-

eet Suomessa? 

5. Mitkä ovat yleisemmät jalkinebrändien markkinoinnin keskeisemmät osa-alu-

eet kansainvälisellä markkinoilla? / Mitkä ovat jalkinebrändisi markkinoinnin 

keskeisemmät osa-alueet kansainvälisillä markkinoilla? 

6. Mitä muutoksia yleensä joudutaan tekemään siirtyessä Suomen markkinoilta 

kansainvälisille markkinoille? / Mitä muutoksia olet joutunut tekemään siirtyes-

säsi Suomen markkinoilta kansainvälisille markkinoille? 

7. Mitkä ovat jalkinebrändien markkinoinnin keskeiset tehtävät? / Mitkä ovat jal-

kinebrändisi markkinoinnin keskeiset tehtävät?  

8. Mitkä kotimaiset markkinointikanavat ja kansainväliset kanavat ovat kokemuk-
siesi mukaan toimivia jalkinebrändille? / Mitä kanavia itse käytät? 

9. Millaisia markkinointikeinoja jalkinealalla suosittelisit? / Millaisia markkinointi-

keinoja käytät? 

10. Kuinka paljon kannattaisi varata koko budjetista suomen sisäiseen jalkinebrändin 
mainontaan? Kansainväliseen mainontaan? / Paljonko olet itse varannut niihin? 

11. Yleisiä rahoitustapoja? Mitä itse kokeet järkeväksi tavaksi hankkia rahaa mark-

kinointia varten? / Miten olet hoitanut jalkinebrändin suomalaisen markkinoin-

tirahoituksen? 

12. Pitäisikö mielestäsi käyttää markkinointiin ulkopuolisen asiantuntijan apua? / 
Oletko itse käyttänyt ulkopuolista apua? 

13. Millainen on hyvä yrityksen markkinoinnin rahoitusstrategia?  
14. Erottuuko kotimaisen ja ulkomaisen markkinoinnin rahoitusstrategia? 

Millä tavalla?  
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