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Kiitämme lämpimästi Otsakorven säätiötä, että tämä hanke 
oli mahdollista toteuttaa.

1. tAvoiteAsetAntA tälle hAnkkeelle

1.1 Lähtötilanne

1.1.1 Rakennemuutos ja KYAMKin strategia

Kymenlaakso on valtavan rakennemuutoksen kourissa. Tämä muutos vaikuttaa 
koko maahan. Ei ole sama muullekaan Suomelle, miten Kymenlaakso tästä selviy-
tyy. 

Kymenlaaksosta on hävinnyt noin 6000 työpaikkaa paperi- ja selluteollisuuden 
tehtaiden sulkemisen johdosta. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa (KYAMK) 
pyritään tukemaan tätä muutosta useilla eri tavoilla. Uusia toimintoja yritetään 
kehitellä Venäjän ja muun kv-kaupan, rautatieliiketoiminnan ja luovien alojen yri-
tystoiminnan edellytysten tukemisen sekä uuden elinkeinotoiminnan synnyttämi-
sen avulla (KYAMKin strategia).

1.1.2 KYAMKin oppimisympäristö

KYAMKin oppimisympäristö on osa oppimisen ja osaamisen tuottamisen ekosys-
teemiä eli työelämälähtöistä oppimista. KYAMK on rekisteröinyt tavaramerkin 
LCCE (Learning and Competence Creating Ecosystem) kuvaamaan tätä toimin-
tatapaa, jossa pyritään pitämään innovaatioiden ja oppimisen ekosysteemit hyvin 
tiukassa, tarkasti pohditussa vuorovaikutuksessa keskenään ja TKI on integroitu 
käytännön osaamiseen eri oppimismoduuleissa. (Pelli 2009, 28-29; Pelli 2011 7-9). 
Ruohosen (2011,50) mukaan LCCE-konseptin tavoitteena on yhdistää opetus-
suunnitelman mukainen opiskelu ja TKI niin, että kaikki opiskelijat osallistuvat 
opintojensa aikana TKI-hankkeisiin.
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LCCE- konseptin olennaiset piirteet ovat  

 - työelämä- ja osaamisperustaiset opintojaksot ja sisällöt

 - autenttiset kehittämisprojektit

 - yrittäjämäiset oppimisympäristöt

 - oppimiskokonaisuuksien suunnittelu

 - opettajien tiimityö

 - osaamisen, prosessin ja tulosten arviointi sekä

 - reflektointi ja itsearviointi.

Kuvio 1: LCCE-konseptin olennaiset piirteet soveltaen Pelli (2011, 16)

KYAMKin kansainvälistymisstrategia on toinen lähtökohtia määrittävä tekijä täs-
sä hankkeessa. Se on muokattu opetus- ja kulttuuriministeriön toimittamasta kor-
keakoulutuksen kansainvälistymisstrategiasta (Opetusministeriö 2009).

* aidosti kansainvälisen korkeakouluyhteisön kehittäminen

* laadun ja vetovoiman lisääminen

* osaamisen vienti

* monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen 

* globaalivastuu

Kuvio 2: Opetusministeriön korkeakoulutuksen kansainvälistymisstrategian osa-
alueet (Opetusministeriö 2009)

KYAMKin strategiassa pyritään lisäksi panostamaan alueen kansainvälistymisen 
kehittämiseen, ja erityisesti pyritään tukemaan alueen kansainvälistymistä Pieta-
rin suuntaan.

KYAMKin oppimisympäristöä voidaan kuvata myös sellaisen kolmion avulla 
(Lindeman 2012), jonka kärkinä ovat

 ■ Oppimisprojektit

 ■ Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavat yritykset
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 º yritysten olemassaolon selvittäminen - yritysten löytäminen

 º  yhteyden luominen ko.yrityksiin

 ■ Kansainvälistymistä aloittelevat yritykset koulutuspalvelujen verkostossa

Kolmion sisältönä ovat asiakaslähtöisen kehittämisen haasteet.

Tämä raportti pyrkii jäsentymään tämän ajattelun kautta. 
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- reflektointi ja itsearviointi. 

Lähde: Pelli (2011, 16) 

KYAMKin kansainvälistymisstrategia on toinen lähtökohtia määrittävä tekijä tässä 
hankkeessa. Se on muokattu opetus- ja kulttuuriministeriön toimittamasta 
korkeakoulutuksen kansainvälistymisstrategiasta (Opetusministeriö 2009) Tärkeää on 
aidosti kansainvälisen korkeakouluyhteisön kehittäminen, laadun ja vetovoiman 
lisääminen, osaamisen vienti, monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen ja 
globaalivastuu. KYAMKin strategiassa pyritään lisäksi panostamaan alueen 
kansainvälistymisen kehittämiseen, ja erityisesti pyritään tukemaan alueen 
kansainvälistymistä Pietarin suuntaan. 

KYAMKin oppimisympäristöä voidaan kuvata myös sellaisen kolmion avulla (Lindeman 
2012), jonka kärkinä ovat 

 Oppimisprojektit 

 Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavat yritykset 

o yritysten olemassaolon selvittäminen - yritysten löytäminen 

o yhteyden luominen ko.yrityksiin 

 Kansainvälistymistä aloittelevat yritykset koulutuspalvelujen verkostossa 

Kolmion sisältönä ovat asiakaslähtöisen kehittämisen haasteet. 

Tämä raportti pyrkii jäsentymään tämän ajattelun kautta.  

 

 

1.2 Tämän hankkeen tavoite ja rajaukset 

Tämän hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu voisi tukea Kymenlaakson kansainvälistymistä 
asiakaskeskeisesti. Tässä projektissa pyritään kehittämään toimintatapoja, joitten 

Kuvio 3 KYAMKin oppimisympäristö Lindemanin (2012) mukaan

1.2 Tämän hankkeen tavoite ja rajaukset

Tämän hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten kymenlaakson ammattikor-
keakoulu voisi tukea kymenlaakson kansainvälistymistä asiakaskeskeisesti. 
Tässä projektissa pyritään kehittämään toimintatapoja, joitten avulla pystytään 
kehittämään Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (KYAMKin) asiakaslähtöistä 
kansainvälistymisen edistämistä. 

KYAMKissa opetus on järjestetty toimialoittain (KYAMK 2012). Lisääntyvän yh-
teistyön vuoksi Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa tilanne on muuttumassa, 
mutta tässä raportissa kuvataan asioita vuonna 2012 voimassa olevan organisaa-
tion kautta. Tämä hanke rajataan hankkeen koon vuoksi niihin interventioihin, 
joihin kansainvälisen liiketalouden englanninkielinen tradenomiohjelma, Degree 
Programme of International Business, liittyy.

1.3 Tämän projektin toimintatavat tiedonkeruussa ja tiedonanalyysissä

Tätä projektia varten on tehty erilaisia interventioita toimintatutkimuksen hengessä.  
Toimintatutkimuksen avulla tutkitaan asioita käytännössä. Tarkoituksena on muut-
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taa tai kehittää jotakin, ts. saada tilanteessa aikaan todellista muutosta. (Kemmis & 
McTaggart 1988) Toimintatutkimuksessa tutkitaan ja toimitaan samanaikaisesti. 
Tällainen toimintatapa soveltuu hyvin tähän hankkeeseen, jossa halutaan edistää 
kansainvälistymistä, mutta ei olla varmoja, mitkä olisivat parhaat keinot nykykon-
tekstissa. Toimintatutkimuksessa ensinnä suunnitellaan interventio, sitten se toteu-
tetaan, arvioidaan ja sitä reflektoidaan. Tulosten perusteella suunnitellaan seuraava 
interventio. Usein sitä tehdään ryhmätyönä, tässä hankkeessa interventiot suunnit-
teli, toteutti, arvioi ja reflektoi allekirjoittanut, KLK-yksikön kansainvälisen liiketoi-
minnan yliopettaja, hankkeen taloudellisten resurssien puitteissa.

3 

 

avulla pystytään kehittämään Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (KYAMKin) 
asiakaslähtöistä kansainvälistymisen edistämistä.  

KYAMKissa opetus on järjestetty toimialoittain (KYAMK 2012). Lisääntyvän yhteistyön 
vuoksi Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa tilanne on muuttumassa, mutta tässä 
raportissa kuvataan asioita vuonna 2012 voimassa olevan organisaation kautta. Tämä 
hanke rajataan hankkeen koon vuoksi niihin interventioihin, joihin kansainvälisen 
liiketalouden englanninkielinen tradenomiohjelma, Degree Programme of International 
Business, liittyy. 

1.3 Tämän projektin toimintatavat tiedonkeruussa ja tiedonanalyysissä 

Tätä projektia varten on tehty erilaisia interventioita toimintatutkimuksen hengessä.  
Toimintatutkimuksen avulla tutkitaan asioita käytännössä. Tarkoituksena on muuttaa tai 
kehittää jotakin, ts. saada tilanteessa aikaan todellista muutosta. (Kemmis & McTaggart 
1988) Toimintatutkimuksessa tutkitaan ja toimitaan samanaikaisesti. Tällainen 
toimintatapa soveltuu hyvin tähän hankkeeseen, jossa halutaan edistää 
kansainvälistymistä, mutta ei olla varmoja, mitkä olisivat parhaat keinot 
nykykontekstissa. Toimintatutkimuksessa ensinnä suunnitellaan interventio, sitten se 
toteutetaan, arvioidaan ja sitä reflektoidaan. Tulosten perusteella suunnitellaan 
seuraava interventio. Usein sitä tehdään ryhmätyönä, tässä hankkeessa interventiot 
suunnitteli, toteutti, arvioi ja reflektoi allekirjoittanut, KLK-yksikön kansainvälisen 
liiketoiminnan yliopettaja, hankkeen taloudellisten resurssien puitteissa. 

 Lähde: The Action Research process (Kemmis & 
McTaggart 1988) 

Tässä raportissa reflektoidaan neljää eri interventiota. Ne esitellään seuraavassa 
järjestyksessä 

1) Opintojaksokokeilu 

2) Yrityscase 

Lähde: The Action Research process (Kemmis & McTaggart 1988)

Kuvio 4: Toimintatutkimusprosessi

Tässä raportissa reflektoidaan neljää eri interventiota. Ne esitellään seuraavassa 
järjestyksessä

1. Opintojaksokokeilu

2. Yrityscase

3. IB-opiskelijoiden hyödyntäminen

4. Team Finland

5. Palvelualojen kansainvälistyneiden yritysten löytäminen Kymenlaaksosta
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2. yritysten kAnsAinvälistymisen tukeminen

2.1 Yritysten kansainvälistymistutkimus

2.1.1 Teollisuusyritysten kansainvälistyminen hyvin tunnettua

Yritysten kansainvälistymistä on tutkittu 1970-luvulta asti Suomessa, 1940-luvul-
ta asti maailmassa.  Pääasiassa tämä tutkimus on keskittynyt sekä Suomessa että 
maailmalla tuotantoyritysten kansainvälistymisen tutkimiseen – siitä siis tiedetään 
paljon. Kansainvälistymisprosessia on mallinnettu eri näkökulmista. Suomessa 
Luostarinen (1979) selvitti ensimmäisenä suomalaisten vientiyritysten kansain-
välistymisen suuret linjat. Hän teki populaatiotutkimuksen holistisella otteella. 
Sen perusteella yhä tänäkin päivänä voidaan luokitella yrityksiä niiden tuottei-
den, operaatiomuodon ja markkinoiden mukaan eri tavoin kansainvälistyneisiin. 
Hän luokitteli yritysten sadat operaatiomuodot sellaisen nelikentän avulla, jossa 
toisaalta katsottiin investointien määrää, voidaan puhua vähän tai paljon inves-
tointeja vaativista operaatiomuodoista, sekä toisaalta operaatiomuotoa, oliko se 
enempi markkinointi vai tuotanto-orientoitunut. Tällä tavalla hän siis yksinker-
taisti suomalaisten yritysten kansainvälistymisen operaatiomuodot  seuraaviksi 
(Luostarinen 1979)

1. NIMOS – non- direct investment marketing operations. Tällaisia operaa-
tiomuotoja ovat esimerkiksi suora ja epäsuora vienti sekä franchising.

2. NIPOS – non-direct production investment operations. Tällaisia operaa-
tiomuotoja ovat esimerkiksi aliurakointi, yhteistuotanto ja lisensointi

3. DIMOS – direct investment marketing operations. Esimerkki tällaisesta 
operaatiomuodosta on vaikkapa myyntiyhtiön, varastointi tai palveluyksi-
kön perustaminen ulkomaille

4. DIPOS – direct investment operations. Esimerkki paljon investointeja vaa-
tivasta tuotanto-operaatiosta on vaikkapa tuotantotehtaan tai kokoomayk-
sikön perustaminen ulkomaille.

Korhonen (1999) jatkoi tätä Luostarisen tutkimusta, ja esitteli vielä lisää kaksi ka-
tegoriaa, eli sisäänpäin orientoituneet

5. NIBOS – non-direct investment buying operations – esimerkiksi tavaroi-
den, palvelujen ja tietotaidon tuonti



10

6. DIBOS – direct investment buying operations – esimerkiksi ulkomaalaisen 
yrityksen osto-, varastointi-, palvelu, tai myyntiyksikön perustaminen yh-
dessä suomalaisen yrityksen kanssa Suomeen

Lisäksi Korhonen tutki eri suuntiin tapahtuvien kansainvälistymisoperaatioiden 
yhteyttä, ja sai selville, että vientiä edeltää useimmissa tapauksissa tuonti, ja että 
nämä ovat monin tavoin muutenkin yrityksissä sidoksissa toisiinsa. Näin ollen tuli 
todistettua, että kansalliselta kannalta on järkevää tukea myös mm. tuontia, koska 
se edistää vientiä. (H. Korhonen 1999). Sperling (2005) jatkoi tästä israelilaisten 
telealan yritysten soveltamaa kansainvälistymisprosessin Luostarisen POM-mallia 
tutkimalla. Luostarisen ajatuksia on myös sovellettu Söderqvistin (2002) korkea-
koulujen kansainvälistymisprosessin johtamisen väitöskirjassa sekä hänen (2005) 
ulkomaalaisten työllistymistä koskevassa tutkimuksessaan.

Kansainvälistymisen edistämiseksi on paljon tietoa olemassa suomalaisestakin 
kontekstista käsin. Luostarisen POM-mallia on käytetty edelleen mm. Al-Obai-
din (1999) kansainvälisen teknologiatransferin tutkimuksessa, M. Gabriellsonin 
(1999) myynikanavastrategioiden selvittämisessä osana kv-laajentumista, P. Gab-
rielssonin (2004) kansainvälistyvien ICT-alan yritysten tuotestrategioiden tutki-
muksessa ja Danfordin (2007) informaation tuottamisen kansainvälistymistä tut-
kittaessa. 

Seristö (1995) selvitti lentoyhtiöiden kustannusrakennetta. Tahvainen (1998) teki 
myös kustannuksiin liittyvän tutkimuksen selvittämällä ekspatriaattien tulosjoh-
tamista.  Kleynmann (2002) jatkoi Seristön aloittamaa lentoalan tutkimusta selvit-
tämällä lentoalan allianssien kehittymistä.

Toisesta teemasta, kulttuureihin, kommunikaatioon ja oppimiseen liittyen Mar-
schan (1996) on tutkinut monikansallisten yritysten uusia organisaatiomotoja 
ja eri yksiköiden välistä kommunikaatiota ja Koivisto (1998) kulttuurien välistä 
vuorovaikutusta johtamisessa. Markkanen (1998) tutki monikulttuuristen yritys-
ten yritysidentiteettiä, Maula (1999) monikulttuuristen palveluyritysten oppimis-
prosesseja, Seppola (2004) kansainvälisten liiketoimintaverkostojen sosiaalista 
pääomaa ja Karppinen (2006) täydensi kuvaa kulttuuristen mallien selvittämisellä 
tiedontuotannossa vertailemalla Japania ja Suomea. 

Organisaatiomuutoksiin liittyen on tehty useita väitöskirjoja. Vaara (1999) tutki 
yhdistymisten aiheuttamia organisaatiomuutoksia, Euro (2001) selvitti monikan-
sallisen yrityksen pääkonttorin sijaintipaikan valintakriteereitä ja Tossavainen 
(2005) monikansallisen yrityksen organisaatiorakenteiden muuttumista.

Kaksi tutkimusta on keskittynyt myös Venäjään liittyviin asioihin: Borsos-Torstila 
(1999) suorien investointeja Itä-Euroopan muuttuviin talouksiin ja K. Korhonen 
(2005) suoria investointeja ulkomaille muuttuvissa poliittisissa olosuhteissa. 
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Vaasassa on keskitytty suorien investointien tutkimukseen (mm. Larimo), mutta 
tutkittu myös mm. HR:ää, interkulturaalisia asioita, kv-markkinointia, rahoitusta 
ja kirjanpitoa. Turussa ja Tampereella on tutkittu paljon kansainväliseen markki-
nointiin liittyviä osa-alueita, mutta myös kv-johtamisen alueita. Lappeenrannassa 
kv-liiketoiminta on yhdistetty teknologia- ja innovaatiojohtamisen kanssa, mutta 
keskittyy myös mm. rahoitukseen ja kehittyviin talouksiin. Hankenilla on keski-
tytty kv-johtamiseen. (www.uva.fi, www.utu.fi, www.uta.fi, www.hanken.fi, www.
lut.fi)

2.1.2 Palveluyritysten kansainvälistyminen tuntemattomampaa

Kymenlaaksossa rakennemuutos aiheuttaa tehtaiden sulkemisia, ja yhtenä tienä 
”pelastua” ja lisätä ulkomaankauppaa, on pohdittu laajasti palvelualojen yritysten 
kansainvälistymistä. Suomi tarvitsee ulkomaankauppaa - perinteisesti BKT:sta 
suuri osa on tullut viennistä. 

Palvelualojen kansainvälistymisen tutkimus on ollut tähän asti vähäistä (ks mm. 
Söderqvist & Holstius 2005), mutta on luonnollisesti lisääntymässä yhteiskunnan 
kehityksen mukaan, vaikka vieläkin on melko vähän tutkittua (esim. MIR 2008 
erikoisnumero). 

Palvelujen tutkimuksen vähäisyyteen on monia syitä. Palvelun määrittelyssä on 
omat ongelmansa, esimerkiksi tilastojen tuottajat eivät ole vieläkään saaneet mää-
ritellyksi kansainvälisesti yhteisiä käytänteitä (Rajaniemi 2012). Grönroos (1998) 
on sitä mieltä, että palvelu- ja tuotantoyritykset ovat erilaisia luonteeltaan, kun taas 
mm. Eriksson et al (1997), Hellman (1994) ja Buckley et al 1992) ovat sitä mieltä, 
että näillä on vain aste-ero. 

Grönroosin (1998) mukaan kuitenkin – Grönroos on Berry & Parasuramanin 
(1993) mukaan on yksi johtava palvelujen markkinoinnin tutkija - palvelut ovat 
prosesseja, ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Prosessin määrittely ja myyminen on 
vaikeaa, koska alussa asiakas ei tiedä mitä hän haluaa ja tarvitsee, eikä mitä on 
tarjolla. Grönroosin mukaan palvelualan yrityksillä on käytössään henkilö-, tek-
nologia- ja tietoresursseja, sekä asiakkaan aikaa. 

Yleisesti käytettyä IHIP- mallia (Intangibility, heterogeneity, inseparability and pe-
rishability) on kritisoitu rankasti. Mm. Lovelock ja Gummesson (2004) väittävät, 
että nämä piirteet eivät enää ole relevantteja erilaistamaan palveluja konkreettisis-
ta tuotteista. Heidän mielestään on olennaisempaa puhua palvelujen omistamisen 
väliaikaisesta luonteesta. Roberts (1999) puolestaan väittää, että palvelujen kan-
sainvälistäminen on tärkeimpiä kasvureittejä, vaikka palvelusektori on vielä kehit-
tymättömämpi ja harvoin yhteiskunnan fokuksessa. 

Palvelujen kansainvälistymistä on tutkittu todella vähän. Teemoja ovat olleet mm. 
tällaisen tutkimuksen tarve (Merchatn & Gaur 2008, Rugman & Verbeke 2008, 
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Ball, Lindsay & Rose 2008), ihmisiin investoinnin merkitys palvelujen viennissä 
(Contractor & Mudambi 2008), IT- ala (Jain, Kundu & Niederman 2008) ja pankit 
(Venzin, Kumar & Kleine 2008, Sasi 2011).

Käytännössä asian tutkimista mutkistaa myös se, miten yritykset itse määrittävät 
toimintansa. Esimerkiksi, hissi- ja liukuporrasvalmistaja Kone on jo vuosia ilmoit-
tanut olevansa palvelujen liiketoiminnassa mukana – ja hyvällä menestyksellä!

2.2 Asiakaskeskeisyys KYAMKissa

Asiakaskeskeisyys tarkoittaa sitä, että lähdetään miettimään asiakkaan tarpeista 
käsin, mitä hänelle voisimme tarjota sellaista, mistä hän hyötyisi (ks lisää Cocka-
man, Evans & Reynolds 1999). Heidän mukaansa asiakaskeskeinen johtaminen 
voidaan jakaa neljänlaisiin tyyleihin. On hyväksyvä, katalyyttinen, vastakkainen 
ja kuvaileva tyyli, joitten avulla pyritään auttamaan asiakkaita määrittämään tar-
peensa ja sitä kautta löytämään niihin ratkaisu. Cockman et alin mukaan  (ibid) on 
tärkeää rakentaa tuottavia asiakassuhteita, selvittää erilaiset odotukset ja vasta sen 
jälkeen kerätä tietoa ja analysoida sitä, jotta pystyy auttamaan asiakasta tekemään 
oikeita toimenpiteitä. Heidän mukaansa on olennaista kehittää asiakaskeskeisiä 
muutosagentteja.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa (KYAMKissa) Kouvolassa tutkinto-ope-
tus on paljolti organisoitu projekteista käsin. Erityisesti kulttuurin toimiala on 
ollut tässä edelläkävijä. Projekteja on paljon myös mm. sekä kansainvälisen lii-
ketoiminnan englanninkielisessä opetuksessa ja suomenkielisessä sihteerityön ja 
kielten opetuksessa. Tällä tavoin KYAMKissa pyritään toimimaan toisaalta asia-
kaslähtöisesti, ja toisaalta siten, että opiskelijat oppivat tosi elämän tilanteissa ja 
niitä reflektoiden. Tämä LCCE-malli on opetusministeriön palkitsema.
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3 interventiot

3.1 Kansainvälistymisen edistäminen opintojakson avulla

International Business -koulutusohjelmassa voidaan erikoistua joko kansainväli-
seen kauppaan tai kansainväliseen markkinointiin. International Business- kou-
lutusohjelmassa on useita erilaisia projekteja opintojen osana.Kansainvälisen 
kaupan erikoistumisopinnoissa on opintomoduuli, jonka nimi on International 
Business Operations, jonka laajuus on 12 op. Siihen kuuluu kolme käsitteitä opet-
tavaa opintojaksoa sekä yksi käytäntölähtöinen projektiopintojakso.

International Business Operations K 30051310 12 op

International Business 
Strategies

300504310 3 op

International Marketing 
Logistics

300504410 3 op

International Marketing 300503810 4 op

Internationalization Plan 
Project

300504510 2 op

Kuvio 6 International Business Operations -moduli

Tässä raportissa kuvataan, kuinka International Business Strategies - opintojaksoa 
yhdistettiin Internationalization Plan Projectin kanssa, ja mitä ja miten siinä yh-
distelmässä tehtiin. Tarkoituksena on ollut identifioida ja reflektoida tapoja, joit-
ten avulla voitaisiin edistää kansainvälistymistä ja parantaa kehittämishankkeiden 
asiakaskeskeisyyttä. 

Allekirjoittanut toimi sekä opintojakson vastuuopettajana että opetti kv-strategia-
osion ja siihen liittyvän projektitehtävän. Opetusta annettiin kv-strategiaosiossa 
mm. kansainvälistymisen prosesseista ja strategioista sekä kansainvälistymisen eri 
operaatiomuodoista. Muissa ”teoriaa opettavissa jaksoissa” opetettiin kansainvä-
listä markkinointia ja kansainvälistä logistiikkaa. Näiden opintojaksojen kanssa 
samanaikaisesti opiskelijat saivat valita projektin yhdestä näistä kolmesta osa-
alueesta. Projekti oli neljäs, erillinen opintojakso, ja sen opetusresurssi oli jaettu 
tasan näille kolmen edellä mainitun opintojakson opettajalle. Opiskelijat jaettiin 
osa-alueiden sisällä projektiryhmiin – esimerkiksi kv-strategiakurssilla neljään 
3-5 hengen ryhmään. 
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 Tämän lisäksi kulttuurin opiskelijat tekivät yhtaikaa yritykselle tienvarsimainon-
nan suunnittelua ja logon uudistamissuunnnittelua. Logon kehittämistä jatkettiin 
myös kesällä opintojaksojen päätyttyä uuden hankkeen puitteissa. Sivutuotteena 
venäläistaustaiset kansainvälistymissuunnitelmaosion opiskelijat kommentoivat 
myös venäjänkielisiä sloganeita tienvarsimainontaan.

3.1.1 Projektiopintojakson kulku

Opiskelijat tutustutettiin aiheeseen PBL-tyylisesti, eli heille kuvattiin ensinnä on-
gelma, johon heidän tuli lähteä hakemaan vastausta. Tämä tehtiin niin, että maa-
liskuun alussa, 4.jakson alkaessa, kymenlaaksolainen tehtaan toimitusjohtaja ker-
toi projektiopintojakson ensimmäisellä tunnilla liiketoiminnastaan, ja sen Venäjän 
markkinointiin liittyvistä haasteista. Kuulijoina olivat kaikki kolmen eri osion 
sekä vielä kulttuurin osaamisalanopiskelijat. Opiskelijat saivat tehdä kysymyksiä, 
ja keskustelu olikin vilkasta. Samassa sessiossa opiskelijat jaettiin sen jälkeen eri 
ryhmiin – heitä kuultiin siinä, haluavatko erikoistua kansainvälistymisprosessiin, 
markkinointiin vai logistiikkaan. Tässä yhteydessä opiskelijat tutustuivat myös eri 
opintojaksojen vastuuopettajiinsa.

Seuraavaksi projektiopintojakson lähiopetustunneilla sekä itsenäisesti omalla 
ajalla kansainvälistymissuunnitelman valinneet opiskelijat pohtivat lisätietotar-
peitaan, etsivät tietoja netistä, tietokannoista jne. Kolmantena vaiheena kävimme 
paikan päällä tutustumassa tehtaan toimintaan sekä tekemässä lisäkysymyksiä. 
Ryhmän koon vuoksi opiskelijat jaettiin kahtia, ja toinen puoli teki kysymyksiä 
sillä välin kun toinen puoli tutustui tehtaaseen, minkä jälkeen vaihdettiin. Tähän 
kului aamupäivä.

Luostarisen (1979) POM-mallia sovellettiin seuraavaksi siten, että kukin ryhmä 
valitsi jonkin tehtaan tuotteista ja haluamansa kansainvälistymisen operaatiomuo-
don. Venäjän markkinat tulivat heille annettuna toimeksiantajan pyynnöstä.

Opiskelijat valitsivat operaatiomuodoiksi agenttiviennin, lisensoinnin, tytäryhtiön 
perustamisen ja yhteisyrityksen. Ainut opettajan antama rajoite oli, että kaikkien 
ryhmien tuli tehdä kansainvälistymissuunnitelmaa eri operaatiomuodosta. Ku-
kin ryhmä teki sitten valituksi tulleista lähtökohdista käsin oman kansainvälis-
tymissuunnitelmansa ko. tuotantoyritykselle, jonka toimitusjohtaja saapui taasen 
kuulemaan huhtikuun lopulla jakson viimeisellä viikolla kuulemaan esityksiä ja 
kommentoimaan niitä. Hän sai tietysti myös kirjalliset raportit tutkittavakseen ja 
opettajana saamani palautteen mukaan hän sai joitain uusia ajatuksia yritystoi-
minnassa sovellettavaksi.
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3.1.2 Aikapanostus

Opiskelijoille opintojakso oli 54:n tunnin työ. Yritykseltä aikaa kului alkuesitte-
lyyn noin tunti + matkat, tehdasvierailun järjestämiseen aamupäivä sekä tulos-
ten kuunteluun reilu tunti ja matkat. Opetusta annettiin kansainvälistymisosiossa 
kolme tuntia viikossa ryhmätyömaisesti. Kv-strategiakurssin osion opettaja toimi 
lähinnä opiskelijaryhmien konsulttina ja asetti aikarajojen sisällä tavoitteita, jotta 
projekti eteni ajallisesti riittävän ripeästi. Yhteisenä välineenä käytettiin Moodle-
alustaa, jossa kullakin ryhmällä oli oma paikkansa keskustella asioista – lisäksi 
joitain tuloksia jaettiin tunneilla ja Moodlessa kaikkien neljän ryhmän kesken.

Lisäksi kulttuurin toimialan opiskelijat tekivät yritykselle logon uusimisehdo-
tuksia sekä tienvarsimarkkinointiin ehdotuksia. Venäjää äidinkielenään puhuvat 
opiskelijat sekä venäjän opettaja pohtivat erilaisia mainoslauseita venäjäksi. Sum-
ma summarum, pienellä aikapanostuksella yritys sai uusia ajatuksia pohdiskelta-
vakseen, ja opiskelijat tosi elämän projektin. 

Opettajana hankalaa oli se, että opiskelijat eivät tuntuneet vielä osaavan tiimi-
työskentelyä, eivätkä ymmärtäneet läsnäolon merkitystä yhteiselle työstämiselle, 
vaikka läsnäolo oli ilmoitettu pakolliseksi. Myös muutaman opiskelijan keskeyttä-
minen aiheutti haasteita yritykselle luvattujen asioiden tuottamisessa. Seuraavalla 
kerralla, keväällä 2013, täytyy näihin asioihin panostaa eri tavalla heti alusta.

3.1.3 Aiheen hankkiminen

KDB, eli Kymi Design ja Business, hankki moduulin vastaavan opettajan pyynnös-
tä tämän toimeksiannon. Yritys halusi alun perin vain kv-markkinointisuunnitel-
man, mutta sai tällä kertaa kaupan päälle myös kansainvälistymissuunnitelmia ja 
logistiikan kehittämistä, sillä moduulissa haluttiin opettaa näitä asioita.  

Onneksi yritys oli joviaali, sillä KDB:ssä ei ollut täysin ymmärretty, mitä tällä opin-
tojaksolla ja tässä moduulissa halutaan opettaa. Ehkä ymmärrystä oli sekoittanut 
myös samassa opintomoduulissa opettavien eri opettajien vähäinen yhteistyö? Yh-
teistyölle tarvittavan ajan löytymistä hankaloittivat mm. opettajien työkuormassa 
olevat muut samanaikaiset työt, esimerkiksi yhdellä kolmesta oli pitkä ulkomaan-
matka kesken opintojakson, joten hänen oli pakon sanelemana rytmitettävä työn-
sä toisella tavalla kuin miten se luonnollisesti jakson aikataulua noudattamisella 
olisi mennyt.

Toisaalta, toimeksianto oli saattanut määrittyä sellaiseksi kuin oli määrittynyt sekä 
yrityksen tarpeiden että yrityksessä olevan kansainvälistymisosaamisen kautta. 
Yleisemminkin eri yhteyksissä on tuntunut, että kymenlaaksolaisten yritysten 
kansainvälistymisprosessin ymmärrys voisi olla syvempääkin, jotta heitä olisi 
helpompi auttaa olemassa olevien opintojaksojen, tarjolla olevien ulkomaalaisten 
opiskelijoiden työharjoittelupanoksen ja opinnäytetyöpanoksen avulla. 
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Ymmärrykseen on yritetty päästä käsiksi eri reittejä, mutta tuntuu olevan todella 
vaikeaa päästä tutuiksi ja saada tarve ja tarjonta kohtaamaan. Yritysten löytämises-
tä on myöhemmin tässä raportissa oma osionsa.

3.1.4 Yhteistyö

Osaamisalarajan yli opettajien yhteistyö toimi paremmin kuin osaamisalan sisällä. 
Vain yksi opettaja käytti osaamisalan yhteistä Moodle-opintoalustaa. Tämän lisäk-
si opiskelijat kokivat eri opettajien erilaiset aikataulut ja toimintatavat lievästi on-
gelmallisiksi, mutta puhumalla niistäkin selvittiin. Osa opettajista koki kahdeksan 
viikon aikataulun haasteelliseksi, mutta ainakin kansainvälistymisen suunnitelma-
osiossa opiskelijat pääsivät hyvin tavoitteeseensa aikarajan sisällä. Se toki vaati sen, 
että aihe hankittiin hyvissä ajoin edellisen vuoden puolella.

3.1.5 Toimeksiannon löytäminen

Tämä toimeksianto siis saatiin KDB:n kautta. Tämä oli opettajan kannalta hienoa, 
kun ei tarvinnut nähdä vaivaa yrityksen etsimiseksi. Toisaalta, koska KDB:ssä ei 
ole kansainvälistymisprosessin eritysasiantuntijaa, niin toimeksiantoa joutui vä-
hän väkisin laajentamaan, jotta projektista tuli mielekäs myös kaikkien opintomo-
duulin oppimistavoitteiden kannalta. 

Tämän vuoksi opettaja aikoi itse alun perin hankkia seuraavan yrityksen. Mutta 
se olikin haasteellista. Mistä löytää sopiva yritys? Opettajan työkuormaan ei sisäl-
ly yrityskäyntejä eikä tätä kautta paikallisten yritysten tuntemusta. Opettaja yritti 
soitella eri alueellisille toimijoille, Kinnoon, Cursoriin, ELY-keskukseen jne. saa-
dakseen yhteyttä alueen kansainvälistymistä kaipaaviin yrityksiin. Heidän ei ollut 
mahdollista antaa yhteystietoja.

Onnenkantamoisen kautta opettaja tapasi Pietarin matkallaan osaamisalajohta-
jan entisen opiskelijan, nykyisen aluemyyntipäällikön, joka lupasi kevääksi 2013 
projektin suomalaisittain isohkon yrityksen uuden tuotteen, hyttysmyrkyn, myyn-
nistä Venäjälle. Tuote tulee ulkomaalaiselta päämieheltä, ja näin Suomen kautta 
vain löytää venäläisen asiakkaan luokse. Onneksi opettaja älysi avata keskustelun 
aiheesta. 

3.1.6 Tulokset

Opiskelijat tuottivat raportteja erilaisilla Luostarisen (1979) POM- yhdistelmillä. 
Yksi tehtiin viennin kehittämisestä ja laajentamisesta agentin avulla, toinen yhteis-
toimintayrityksen perustamisesta (joint-venture), kolmas oman myyntitoimiston 
avaamisesta ja neljäs lisenssoinnin käyttöönotosta kansainvälistymisen operaatio-
muotona.
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Opiskelijat ja opintojakson vastuuopettaja olivat todella tyytyväisiä toimeksian-
toon. Opiskelijat kehuivat moneen kertaan sekä aiheen oppimista käytännössä, 
että yritysmäistä työskentelytapaa – opiskelijat kehuivat kurssia jopa parhaaksi tä-
hänastiseksi oppimiskokemukseksi.

Opettajien asiakaskeskeisyydestä – tässä projektissa oli mukana useita liiketa-
louden, viestinnän ja muotoilun opettajia. Kokemukseni mukaan kaikki opetta-
jat pyrkivät vastaamaan asiakkaan tarpeisiin – toisilla painottuivat korkeakoulun 
puitteiden rajat tosin enemmän kuin toisilla. Tässä projektissa en siis kokenut mi-
tään erityistä asiakaskeskeisyyden kehittämisen tarvetta, mutta ehkä osallistuja-
joukko oli vinoutunutta, koska mukana oli markkinoinnin, viestinnän ja designin 
opettajia, jotka kaikki ovat hyvin asiakaslähtöisiä asioita opettamassa.

Kehitettävää jäi toki vielä. Ensi kerralla tulee varmistaa opiskelijoiden osaaminen 
tiimityön suhteen, sekä rajoitteiden syiden ymmärtäminen (pakollinen läsnäolo). 
Opettajan kannalta opintojaksossa päästiin harjoittelemaan loistavasti sitä sisäl-
töä, jota oli tarkoituskin voida soveltaa. Yritys tuntui tyytyväiseltä saamiinsa ”yli-
määräisiin” kehittämisajatuksiin, sillä yrityshän oli halunnut vain kansainväliseen 
markkinointiin liittyvää toimeksiantoa, ei projektiopintojakson nimenmukaista 
kansainvälistymissuunnitelmaan. Yrittäjä sanoi palautetilaisuudessa, että hän sai 
näitä esityksiä kuunnellessa ja lukiessa uusia ajatuksia.

3.2 IB-opiskelijat

3.2.1 Määrät ja kansalaisuudet yleisemmin

IB-koulutusohjelmavastaavana tietysti ensimmäiseksi tulee mieleen, että IB-opis-
kelijoissa olisi hurja käyttämätön potentiaali (Söderqvist 2005, Söderqvist 2012) 
kymenlaaksolaisten yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi. Kouvolan kam-
puksella on päivittäin läsnä noin 200 ulkomaalaistaustaista opiskelijaa reilusta 
neljästäkymmenestä maasta. Yhteensä kampuksella opiskelee n.1500 opiskelijaa. 
Tämä on erityistä verrattuna muualle.

Suomalaisissa ammatti-, tiede- ja taidekorkeakouluissa sekä yliopistoissa on alem-
malla ja ylemmällä korkeakoulututkinnossa 399 englanniksi opetettavaa koulu-
tusohjelmaa ja 75% niitten opiskelijoista on ulkomaalaisia (Fonteyn et al, 2013, tu-
lossa; CIMOn tilastot). Näistä pääosa on ylempiä ohjelmia (255/399) ja alemmista 
korkeakouluohjelmista 114:sta ohjelmasta 108 opetetaan ammattikorkeakouluis-
sa. N. 4% englanninkielistä eurooppalaisista maisteriohjelmista opetetaan Suo-
messa (Brenn-White & Rest 2012) – Suomessa maisteriohjelmia on tällä hetkellä 
siis tämän lähteen mukaan 10. eniten Euroopassa englanniksi. Joittenkin toisten 
tilastojen mukaan Suomessa on ollut jopa eniten englanniksi opetettavia ohjelmia 
englantia puhuvien maitten jälkeen 1990-luvun lopullla.
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Suomessa opiskelee 144 kansallisuutta olevia opiskelijoita. Eniten heitä tulee Kiinas-
ta, Venäjältä, Nepalista, Vietnamista, Nigeriasta, Bangladeshista, Pakistanista, Etio-
piasta ja Intiasta. Paljon puhuttuihin BRIC-maihin on siis hyvät yhteydet lukuun 
ottamatta Brasiliaa. KYAMKilla onkin meneillään projekti Brasilian suhteiden luo-
miseksi.  Valitettavasti meillä KYAMKissa ei ole yhtä paljon yhteyksiä vielä nouse-
viin neljään aasialaisen tiikeriin tai lohikäärmeeseen, eli Hongkongiin, Singaporeen, 
Etelä-Koreaan ja Taiwaniin. Tiikereitähän oikeasti elää Bangladeshissa, Bhutanissa, 
Kamputseassa, Kiinassa, Intiassa, Laosissa, Malesiassa, Myanmarissa, Nepalissa, 
Venäjällä, Thaimaassa ja Vietnamissa – ja näistä maista kuudesta tulee meille KY-
AMKiin paljon väkeä. Samoin Afrikka on nouseva suunta kansainvälisen kaupan 
kannalta, ja meillä on opiskelijoita useista sekä Länsi- että Itä-Afrikan maista.

Kun 2000-luvun alussa selvitettiin yritysten käsityksiä ulkomaalaisista työssä 
ja työhönotossa, niin tulokseksi saatiin, että yritykset eivät osaa hyödyntää tätä 
potentiaalia uusien liiketoimintamuotojen kehittämisessä tai uusien asiakkaiden 
hankinnassa (Söderqvist 2005). Tämä sama tiedonkeruu on uusittu nyt vuonna 
2012 (Söderqvist 2012), ja on saatu samansuuntaiset tulokset. 

QS on selvittänyt maailmanlaajuisesti yritysten käyttämiä työhönottokriteerejä 
n.14000 vastaajalta yli sadasta maasta (Potts & Molony 2013, tulossa) ranking-ky-
selynsä yhteydessä yhdessä EAIE:n kanssa. Tässä joukossa Suomi ja Hollanti olivat 
poikkeuksia, eivätkä hyödyntäneet rekrytoinnissa ulkomaalaisuutta tai ulkomaan 
kokemusta työhönottokriteerinä. Samansuuntainen tulos saatiin, kun selvitettiin 
suomalaisten opiskelijoiden ulkomaankomennuksen relevanssia vuonna 2005, 
Garamin (2005) tulosten mukaan ulkomaankomennus on jopa työuralla rekrytoi-
tumista haittaava tekijä. Tämä Garamin tutkimus ollaan paraikaa myös uusimassa.

3.2.2 Kouvolan tilanne

Kouvolassa kuulee jatkuvasti, että väestö ei edes tiedä, että Kasarminmäellä opis-
kelee yli 200 ulkomaalaista n. 40 maasta päivittäin, kun lasketaan sekä tutkinto- 
että vaihto-opiskelijat. Tämä on kehittämiskohde.

Tällä hetkellä koulutusohjelman kehittämisessä tiedottamisessa on yritetty hyö-
dyntää sekä KYAMKin liiketalouden neuvottelukunnan jäseniä että on yhteyttä 
yrittäjäjärjestöön. Yrittäjäjärjestön edustajia kävi syksyllä 2012 tutustumassa KY-
AMKiin, ja samalla heille esiteltiin tarjolla olevia mahdollisuuksia. Harmittavaa 
kyllä yrittäjien lehti ei silti suostu ottamaan vastaan juttuja/tekemään juttua, jossa 
kerrottaisiin, mitä on tarjolla. Niinpä liiketalouden opiskelijat opintojen ohessa 
siivoavat, sen sijaan että edistäisivät alueen yritysten kansainvälistymistä. Onnek-
si useita harjoittelun kehittämisprojekteja on meneillään sekä KDB:n että koulu-
tusohjelman puolesta, joten tilanne parantunee. Yrittäjiä ollaan kutsumassa eri 
tilaisuuksiin Kasarminmäelle ja he ovat puolestaan esittelemässä toimintaansa eri 
opiskelijakohderyhmille, mm. venäläiset opiskelijat kohderyhmänä tuntuvat ole-
van kiinnostava ryhmä.
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3.3 Vierailu X Oyssa

3.3.1 Tapauksen kuvaus

X Oy:n kaksi johtohahmoa, toimitusjohtaja ja markkinointijohtaja, opiskeli MBA-
ohjelmassamme. Markkinointijohtaja esitteli 4.11.2010 ”kokemustietoa kv-liike-
toiminnan kehittämisen haasteista” IBM-opiskelijoille. Organisaation kansainvä-
listymisen alkumetreillä he olivat karahtaneet kiville kaikissa klassisissa kohdissa. 
Yleinen markkinatilanne ja taloudellinen epävakaisuus Baltian alueella hanka-
loittivat tilannetta lisää, joten kansainväliset toimenpiteet lopetettiin toistaiseksi, 
kun tavoitteita ei saavutettu. He olivat tehneet kansainvälistymisen eteen paljon 
työtä, mutta valmistautuminen ei silti ollut ollut riittävää esimerkiksi kansainvä-
listymisen operaatiomuotojen valinnan yhteydessä. Eri etabloitumisvaihtoehtoja 
olisi voitu analysoida enemmän. Jatkossa he haluavat lähteä liikkeelle paremmin 
valmistautuneina ja riittävin resurssein. He olivat siis oppineet, mitä kaikkea pitää 
olla valmiina yrityksen toimintatavoissa ennen kansainvälistymistä. Kansainvä-
listymisprosessi antoi heille kuitenkin paljon lisätietoa paikallisista markkinoista, 
partneristrategian tärkeydestä, resurssitarpeesta sekä organisaation sisäisen kou-
lutuksen tarpeesta.

28.5. 2012 oli tarkoituksena haastatella molempia, mutta vain toinen, markki-
nointi- ja myyntijohtaja, pääsi paikalle. Syvähaastattelun tulos oli pohdituttava: 
ko. johtajan mukaan he eivät kumpikaan saaneet IBM-ohjelmasta riittäviä eväitä 
kansainvälistymisen kehittämiseen eivätkä opinnot olleet tukeneet liiketoiminnan 
kehittymistä toivotulla tavalla.

Tarkemmin kun keskustelimme, niin he olivat kokeneet opinnot liian teoreettisik-
si ja kaukaisiksi kasvavan IT-yrityksen tarpeista sekä muuttuvista markkinoista. 
Parhaina asioina he olivat kokeneet yritysvierailijat, jotka olivat kertoneet omis-
ta tavoistaan toimia, ja tällaisia reflektointi- ja benchmarkkauscaseja he olisivat 
kaivanneet lisää.  He olisivat kaivanneet harjoitustöiksi todellisia tehtäväksiantoja, 
jotta he olisivat voineet kohdentaa työt suoraan oman organisaation kehittämi-
sen. He kokivat, että nykyiset opinnot olivat liian yleisellä tasolla, verrattavissa 
esimerkiksi yliopiston perusmarkkinointikursseihin, että olisi pitänyt päästä pu-
reutumaan syvemmälle eri tapauksiin ja analysoimaan sitä, millainen liiketoimin-
talogiikka eri organisaatioissa on käytössään.Tämän takia myös opinnot jäivät 
kesken – opintojen hyödynnettävyys päivittäiseen liiketoimintaan oli liian pieni. 
He kaipaisivat opintojaksoja esimerkiksi juuri liiketoimintalogiikasta, siitä miten 
IT toimii tai millainen päätöksentekoprosessi on eri kansainvälistyvissä IT-orga-
nisaatioissa. Samoin kansainvälistymisestä he olisivat halunneet IT-alan kansain-
välistymisprosessicaseja, miten mennä Eurooppaan ja oppia, millaisia kansainvä-
listymisprosesseja muilla on ollut.  

He eivät olleet kokeneet, että olisivat saaneet mitään erityistä yrittäjyyden opetuk-
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sesta asenteiden kehittymiseen tai riskinsietokyvyn parantamiseen, sillä heillä oli 
jo yrittäjäkokemusta. Yrittäjäpersoonan arviointi sen sijaan oli ”äärimmäisen hyvä, 
pisti ajattelemaan” – eli siitä olivat pitäneet.

Innovaatioiden ekosysteemi oli heille jäänyt vieraaksi, vaikka KDB oli tehnyt heille 
jonkin projektin, josta oli vähän hyötyä oman viestin kirkastamiseen ja rohkaisua 
valita oma tapa viestiä. 

Täydennyskoulutusorganisaatiomme kanssa heillä ei ollut ollut yhteyksiä, eikä 
muiden kuin yhden alueen toimijan kanssa, jonka yritysjohtamisen kurssille olivat 
osallistuneet. Kansainvälistymiseen liittyviä asioita ei käsitelty siellä kuin pinta-
puolisesti, joten tarkempaa vertailua näiden kahden organisaation sisältöjen kes-
ken ei ole mielekästä tehdä. Toisen kouluttajan koulutuksen sisällön suhde reaali-
maailman tilanteeseen tulisi heidän mukaansa päivittää.

KYAMKin MBA- ryhmässä keskustelua ja ajatustenvaihtoa oli ollut joillain kurs-
seilla, mutta he olisivat kaivanneet sitä paljon enemmän. Haastateltava toi esille, 
että verkostoituminen olisi ollut se kaivattu juttu, sillä heillä oli paljon hyviä koke-
muksia eri verkostojen hyödyllisyydestä eri pohdinnoisssa.

Heillä ei ollut ollut tekemistä muitten kymenlaaksolaisten koulutusorganisaatioi-
den kanssa. AMK:n kanssa yhteistyön syventämiseksi tarvitaan konkretiaa. LUTil-
ta he olivat saaneet harjoittelijoita ja rekrytoitavia teknisiä osaajia. LUT myös on 
mukana useissa EU-hankkeissa, joissa heidän yrityksensä tarjoamalle tekniselle 
osaamiselle on tarve.

3.3.2 Analyysiä

Edellä kerrotun perusteella syntyy vaikutelma, että X:ssa panostetaan vain asioi-
hin, joista on suoraa hyötyä liiketoiminnalle ja sen kehittämisen kannalta. Tarve 
on siis nopeasti saada tuloksia, nopeammin, kuin mitä ylempi ammattikorkeakou-
lututkintokoulutus voi antaa. Mielenkiintoista heistä on ollut kuulla toisten orga-
nisaatioiden liiketoimintalogiikoista ja päätöksentekoprosesseista – koska niistä 
voi hyötyä oman toiminnan kehittämisessä. Mielenkiintoista on ollut osallistua 
englanninkieliseen opetukseen – koska se on toiminut ilmaisena kielen preppaus-
kurssina ja tuonut paljon sanastoa päivittäiseen työhön. Mielenkiintoista on ollut 
osallistua sellaiseen opetukseen, josta on saattanut oman liiketoiminnan kehittä-
misen kannalta tarpeellisia verkostoja. Nuoressa kehittyvässä organisaatiossa on 
niin, että paukkuja ei riitä muuhun kuin oman liiketoiminnan kehittämiseen, joka 
onkin ko. organisaation pääasia.

KYAMKin olisi onnistuttava uimaan heidän liiveihinsä, toisin sanoen päästävä 
niin syvään rakenteelliseen yhteistyöhön, että olisi mahdollista tuoda heille suoraa 
lisäarvoa AMK-toimien kautta heidän arkipäiväänsä. Meidän keinomme ovat kui-
tenkin rajalliset – voimme tarjota projekteja, työharjoittelijoita ja opinnäytetöitä 
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– ja näistä kaikista he olivat kiinnostuneita, mikäli vain saataisiin aihe rajattua so-
pivasti ja tarve ja hyöty ilmeisiksi.  Heitä myös kiinnostaisi saada vinkkejä suoraan 
rekrytoitaviksi, missä kohden AMK:ssa pitäisikin kehittää rakenteita, joitten avul-
la opettajalle tai koulutusohjelmavastaavalle muodostuu riittävän hyvä kuva sekä 
opiskelijoista ja heidän osaamisestaan ja asenteestaan työntekoon että yrityksistä 
ja näiden tarpeista, jotta olisi mahdollista tukea sopivien yhteyksien syntymistä 
puolin ja toisin.

KYAMKin tutkinto-opetuksen lisäksi he olivat osallistuneet erilaisiin kehittämistä 
tukeviin kursseihin:

 ■ Certified Process Professional, iCMG

 ■ Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

 ■ Kasvuyrityksen kehittämisvalmennus, Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy 
Consultancy

 ■ Managing International Products, TKK Dipoli

Tarjontaa siis kansainvälistymistä aloittelevalle yritykselle on paljon.

Koska IBM-koulutusohjelmassa ei tarjotakaan nimestään huolimatta tällaisia 
opintoja ainakaan vielä - muutossuunnitelmia on - niin he eivät saaneet lisäeväitä. 
Liekö se ollut syynä, vaiko aikapula johtotehtävien vuoksi yrityksessä, mutta vali-
tettavasti he jättivät opiskelut kesken. Molemmilla oli ennestään toinen tutkinto, 
joten lisätutkinto ei ollut heille välttämätön.

KYAMK on tehnyt joitain muutoksia IBM ylemmän ammattikorkeakoulututkin-
non opetussuunnitelmaan, jotta asiakkaiden tarpeet tulisivat paremmin täytetyik-
si.

3.4 Team Finland

Osallistuin 10.9.2012 suuresti mainostettuun Team Finland- tilaisuuteen 1400:n 
muun kanssa. Valtiovaltakin on huomannut, että yrityksillä on varsinainen viidak-
ko edessään, jos ne aikovat hyödyntää kansainvälistymisessään yhteiskunnallisia 
tukia. Tämä sama huomio tuotiin esille jo 2005 (Söderqvist & Holstius 2005).

”Team Finland on uusi, verkostomainen toimintamalli yritysten tarvitsemien vien-
ti- ja kansainvälistymispalveluiden tuottamiseen. Se tuo yhteen yritykset ja julkiset 
palveluntarjoajat. Team Finlandin tavoitteena on muodostaa suomalaistoimijoista 
vahva, dynaaminen joukkue, joka vauhdittaa yrityksemme kansainväliseen läpi-
murtoon.” (http://www.ek.fi/TeamFinland/, luettu 27.11.2012)
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Team Finlandin aloitustapahtuma oli 10.9.2012 Finlandia-talolla. Paikalla oli pre-
sidentti Sauli Niinistön lisäksi pääministeri Jyrki Katainen sekä ministerit Jyrki 
Häkämies ja Aleksander Stubb noin 1400 tapahtumaan osallistuneen yritys- tai 
muun organisaation edustajan lisäksi. Tapahtumaa olivat järjestämässä ulkomi-
nisteriö, työ- ja elinkeinoministeriö, EK, kauppakamarit, Suomen yrittäjät sekä 
Finpro. Valitettavasti nettisivuilta ei selviä, missä nyt mennään, eli mitä päivässä 
syntyneille toimenpide-ehdotuksille on seuraavaksi tapahtunut. Eri organisaatioi-
den sivujen kautta selviää, että Team Finland -yhteistyönä järjestetyssä kansainvä-
listymis- ja kaupanestekyselyssä saatiin suomalaisyrityksiltä 600 vastausta. Yrityk-
set ilmoittivat yhteensä 650 toivetta vienninedistämismatkojen kohteiksi. Erilaisia 
kaupan ja investointien esteitä kaupanesteiden kartoituksessa havaittiin 1200 kap-
paletta. Kaupanesteistä noin kolmasosa käsitteli Venäjällä kohdattuja ongelmia. 
Ongelmista huolimatta Venäjä koetaan kiinnostavaksi markkinaksi, sillä se nousi 
ensimmäiseksi myös vienninedistämismatkojen kohteena. (http://kauppakamari.
fi/2012/11/07/kaupanestekysely/, luettu 27.11.2012)

TEM puolestaan painottaa  tarvetta hankkia ulkomaisia pääomia ja investointeja 
Suomeen.  (http://www.tem.fi/files/34508/Esitys_Team_Finland_strategia_ulko-
maisten_investointien_edistamiseksi.pdf, luettu 27.11.2012,  http://www.tem.fi/
files/34289/TEMjul_39_2012_web.pdf , luettu 27.11.2012)

Summa summarum: näyttäisi siltä, että hyvin alkanut ajatus tukiviidakon perkaa-
misesta onkin johtanut Team Finland -hankkeen puitteissa eri organisaatioiden 
näpertelyihin tahoillaan tärkeissä asioissa. KYAMKin  ja alueen kannalta tämä 
tarkoittaa siis sitä, että on edelleen seurattava useiden toimijoiden toimintaa kan-
sainvälistymisen edistämiseksi, ts. että sitä ei onnistuttukaan, ainakaan vielä, koor-
dinoimaan.

3.4 Kansainvälistyneiden palvelualojen yritysten löytäminen

Kansainvälistymisensä kehittämistä haluavien yritysten löytäminen on todella 
haasteellista muualta tänne töihin tulleelle opettajalle. Yritän valottaa asiaa seu-
raavassa.

Kymenlaakson toimialakatsauksen 2/2012 (luettu syyskuun alussa) mukaan Kou-
volassa on 300 yritystä, jotka toimivat palvelualoilla. Koska näistä yrityksistä osat-
tiin sanoa kaikenlaista, olisin halunnut hankkia niiden osoitteiston, jotta voisin 
kysyä heidän kansainvälistymisasteestaan ja tutkia tarkemmin palvelualojen kan-
sainvälistymisprojektia. Aloitin Kauppakamarista, tiedon julkaisijasta. Sieltä mi-
nut ohjattiin edelleen moniin paikkoihin. Lopulta kymmenien puhelujen jälkeen 
päädyin takaisin Tilastokeskukseen, josta jo 2v aiemmin oli todettu, että palve-
lualojen yritysten kansainvälistymistä ei saada selville. Ainoat kriteerit, joilla he 
tilastoivat, ovat

 ■ onko yritys tuoja/viejä, 
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 ■ onko yritys ulkomaisessa omistuksessa kyllä/ei ja 

 ■ onko yrityksellä tytäryrityksiä ulkomailla kyllä/ei.

Näiden kriteerien avulla on hankala selvittää, ovatko palvelualojen yritykset kan-
sainvälistyneitä. Se, kuka yrityksen omistaa, ei kerro tänä päivänä yrityksen strate-
gian tai liikeidean kansainvälisyydestä kovinkaan paljon. Rikaman (2012) mukaan 
tilastokeskuksesta ei ole saatavissa tietoja eri kansainvälistymismuodoista. Se, että 
palvelualojen yrityksellä olisi tytäryrityksiä ulkomailla, on jo parempi kriteeri, 
mutta edellyttää jo varsin pitkälle menevää kansainvälistymistä. Sippola (2012) 
sanoi, että palvelualojen viejien tai tuojien yhteystietoja ei myydä. Saman vahvisti 
Suomen pankki. Suomen pankin taselaskelmat perustuvat tilastokeskuksen kerää-
mään kyselyaineistoon, eivät pankkien välisen rahaliikenteen analysointiin.

Rajaniemi Tilastokeskuksesta (2012) kykeni ilmoittamaan TOL- tilastosta G-U- 
kategorioista Kymenlaaksossa olevan 385 yritystä, jotka harrastavat vientiä, tuon-
tia tai molempia. Hänen taulukostaan ei selvinnyt, kuinka moni on päällekkäinen. 
Eniten yrityksiä on vähittäiskaupassa 137 kpl. Seuraavaksi eniten tukkukaupassa, 
111, ja sitten moottoriajoneuvojen kaupassa ja korjauksessa 38, ja varastointitoi-
mialalla 29. Lisäksi oli 19 toimialaa, joilla oli alle 10 kansainvälistä kauppaa har-
joittavaa yritystä.

Rajamäki sai myös selville, että Kymenlaaksossa olisi ilman säätiöitä, pankkeja ja 
vakuutuslaitoksia 5462 palvelutoimialojen yritystä, joista sähköpostiyhteys löytyy 
vain 14 %:lle. Näistä vientiyrityksiä oli tämän mukaan vain 102 kpl eli alle 2 %. 

Vaillinnaisten yhteystietojen hinta on mielenkiintoista selvittää.
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4 Johtopäätökset

4.1 Hankkeen keskeisimmät tulokset

Tämän hankkeen tavoitteena oli etsiä, testata ja reflektoida erilaisia toimenpiteitä, 
joitten avulla oli tarkoitus löytää toimivia konsteja kansainvälistymisen edistämi-
seksi Kymenlaaksossa.

Kansainvälistymisen edistäminen on erittäin aikaa vievää työtä. Ensin on luotava 
omat yritysverkostot – olemassa olevia KDB:n suhteita on esimerkiksi teknisesti 
hankala saada käyttöön, vaikka henkilökunta siellä onkin mitä avuliainta. 

Opintojaksokokemuksen sekä haastattelujen perusteella tuntuu kuitenkin siltä, 
että kansainvälistymisen edistämistyö on ehdottoman välttämätöntä, jos halutaan 
tukea alueen yritysten kansainvälistymistä. Alueen yrityksiä on ensin koulutettava 
ymmärtämään kansainvälistymisprosessia, ennen kuin heitä voidaan tukea siinä, 
tai minimissään ne on tehtävä yhtaikaa.

IB - opiskelijoissamme on mahtavasti potentiaalia lisätä kansainvälistä kauppaa 
kasvavilla markkinoilla. Meidän tulee luoda ja ylläpitää alumniverkostoja heidän 
kanssaan, sekä pyrkiä saamaan heidät kaikin keinoin alueen yrityksille tutuiksi ja 
heidän tietotaitonsa ja osaamisensa alueen yritysten käyttöön. Meillä on mahtava 
kilpailuetu vähän kaukaisempien liiketoimintakulttuurien ymmärtämisessä, jos 
vain osaamme sen hyödyntää.

Valtiovallan toimenpiteitä tulee seurata itse aktiivisesti – Team Finland - esimer-
kiksi ei korkeakouluille itseään mainostanut ollenkaan, eikä ole aloitustempauk-
sen jälkeen selvinnyt vielä, miten sen puitteissa tukiviidakkoa perataan ja kansain-
välistyvien yritysten taipaletta helpotetaan (tilanne 11/2012).

4.2 Toimintaehdotuksia Kymenlaakson ammattikorkeakoululle

1. Resurssoidaan halukkaille opettajille aikaa käydä yritysvierailuilla. ”Myy-
jän” olisi mentävä ostajan luo, jotta ostaja motivoituisi ja näkisi mitä hyötyä 
meistä olisi heille. Yritysvierailuista voisi hyötyä yhtaikaisesti moneen tar-
koitukseen:

 -  tutustua alueen yritysten kansainvälistymisen edistämisen tarpeisiin

 -  löytää piiloharjoittelupaikkoja
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 - löytää piilossa olevia opinnäytetyöaiheita

 - markkinoida ulkomaalaisia opiskelijoitamme

2. Koulutusohjelmien on ehdittävä toimia kiinteässä yhteistyössä KDB:n 
kanssa, jotta talon sisälläkin oikea käsi osaisi tukea vasenta kättä ja päin-
vastoin

3. Kerätystä aineistoista voisi työstää ainakin pari casea kansainvälistymisen 
opettamisen tukimateriaaliksi alueen yritysesimerkein.

4. Tilastokeskukselta saatavissa oleva osoitteisto pitäisi ostaa, jotta olisi edes 
joku lähtökohta, kun Kinno, Cursor, Kymen yrittäjät yms eivät voi osoit-
teistojaan edes tällaiseen yhteiseen yleishyödylliseen antaa. 

4.3 Ehdotuksia kansainvälistymisen edistämiseksi tehtäviksi hankkeiksi 
Kymenlaaksossa 

1. Pitäisi tutustua tilastokeskuksen 385:n olemassa olevaan yritykseen vaikka-
pa nettisivujen kautta tutkimalla ensinnä, että ovatko oikeasti relevantteja. 
Jos ovat, niin määrästä riippuen niille pitäisi lähettää kysely/käydä haas-
tattelemassa, jotta heidän kansainvälistymisprosessistaan saataisiin selville 
ongelmakohdat ja niitä voitaisiin pyrkiä tukemaan opinnäytetöin ja har-
joitteluin sekä niillä opintojaksoilla, joitten kautta tehtävät projektit olisivat 
relevantteja

2. Koska KYAMKin taloudellinen tilanne on tiukka, edellä mainitun esipro-
jektin kautta saatua tietoa pitäisi sitten hyödyntää sellaisiin projekteihin, 
joiden avulla KYAMK voisi myydä ko. yrityksille jotain relevanttia kansain-
välistymisen edistämiseen liittyvää asiantuntijapalvelua.

3. Lisämateriaalin keruu yrityksistä, jotta saataisiin relevanttia kymenlaakso-
laista kansainvälistymistä kuvaavaa materiaalia opetuksen tueksi.
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