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Fintra helps solve challenges 
and speed up growth

TODAY´S 

CHALLENGES

IMPROVING 
your current 

market position

TOMORROW´S 

POSSIBILITIES

EXPANDING 
your business to new 

segments & markets

FUTURE 

OPPORTUNITIES

FINDING 
new ways to do 

your business
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Fintra in a nutshell

• We are experts in international business. 

• Our experience and knowledge accumulated in international markets since 

1919 is at your disposal. We have worked with thousands of companies from 

different industries and all over the world.

• We always build the best team to serve you utilizing our extensive network 

spanning over 50 countries.

• As part of the Soprano Group, the leading Nordic training and consulting  

company, we offer you consulting, training and international business 

knowledge custom-made to your business needs. Soprano’s other brands 

are MIF, Tieturi, Aspectum and Informator. 
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Markkinat ja kysyntä



Kansainvälistymisen vaiheet karkeasti

Asiakas-
segmentin

valinta

Kohdemaan
valinta

Operaatio-
muodon
valinta
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Internationalization motivations (Czinkota-Ronkainen)

Proactive

• Profit advantage

• Unique products

• Technological advantage

• Exclusive information

• Managerial urge

• Tax benefit

• Economies of scale

Reactive

• Competitive pressure

• Overproduction

• Declining domestic sales

• Excess capacity

• Saturated domestic markets

• Proximity to customers and 

ports
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China – reclaiming global economic leadership
(lähde: Tekes ja Booz & Co: Sino-Finnish paths to international competitive advantage)
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Product/market life cycle

(source of image: FAO.org)

Vieläkö 

maailmassa on 

markkina:

• Paperille?

• Tupakalle?

• Kirjoituskoneille?
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Evolution of markets and target groups

• Case Tuk-Tuk
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Kotimaa vs globaali markkina kasvun lähteenä

• Markkinan kannattavuus, koko ja kasvu

– Kasvuyritykset, muut

– Born globals

• Markkinan kehitysaste

• Markkinan erityispiirteet ja erot 
kotimaahan verrattuna

• Yhtäläisyyksien klusterointi

“Choose Your Customers, Narrow Your 
Focus, Dominate Your Market” 
(Treacy & Wiersema)
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Kysynnän ero vs kotimarkkina

• Sopeutuksen tarve ja aste

– Case ”simpukka”

– Case ”stone paper”

Kuuntele asiakasta

• Voitko muuttaa markkinan?

– Onko ratkaisusi merkittävästi parempi?

– Millä askelilla teet muutoksen?

– Mitä resursseja ja panostuksia se vaatii?
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Positiointi ja kohderyhmä

• Bottom Of the Pyramid  vs Top Of the Line?

• Is Good-enough enough in Mid-market?

• Huom. Kalliit kustannukset ≠ Laadukas tuote
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Ryhmätyö – tiimin Lean Canvas

• Minkä ongelman ratkaisette 

Suomessa vs?

– USA:ssa

– Kiinassa?

– Etc

 onko tarve universaali vai 

vahvasti riippuvainen 

kohdemarkkinasta

• 5 minuuttia
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Paikallinen liiketoimintaympäristö ja 

kulttuuri



PEST(L) – kohdemaan liiketoimintaympäristön analysointi

• Political factors

– Stability, regulations and restrictions…

• Economic factors

– Growth, exchange rates, interest rates,…

• Social factors

– Income, labour, living conditions, health,…

• Technological factors

– ICT, lifecycle

• Legal factors

– Tax policies, laws, safety regulations, 
consumer protection, anti-trust…
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 MAHDOLLISUUKSIEN, RISKIEN JA RAJOITTEIDEN TUNNISTAMINEN



Monta tapaa ratkaista sama ongelma…



Rehun tuotanto – Suomi 
(Reikälevy Oy ja Aimo Kortteen Konepaja Oy)
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Rehun tuotanto – Shandong, Kiina
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Kulttuuri



The Elements of Culture

• Language

– Verbal

– Nonverbal

• Religion

• Values and attitudes

• Manners and customs

• Material elements

• Aesthetics

• Education

• Social institutions

Czinkota-Ronkainen: International Marketing, 1993
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Culture - Potential pitfalls

1. Insufficient understanding of different way of thinking

2. Insufficient attention to the necessity to save face

3. Insufficient knowledge and appreciation of the host country

– History, culture, government, and image of foreigners

4. Insufficient recognition of the decision making process and the 
role of personal relations and personalities

5. Insufficient allocation of time for negotiations

Sergey Frank: Global Negations; Vive les Differences 1992
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Example - High and Low context cultures
(origin of the definition: Edward T. Hall, 1976)

High context cultures

• Asia, Middle East, South 

America…

• nonverbal communication

• Need for common understanding

of the context

• Diffuse relationships

• Trust before business

Low context cultures

• North America, Germany, 

Scandinavia…

• Information explicitly in the 

words

• Straightforward, logic, facts,…

• Specific relationships
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Kulttuuri

• Kunnioita

• Tutustu

– Hofstede

– Trompenaars

– Richard Lewis

– Hall

– etc

• Käytä aikaa

• Älä luota stereotypioihin
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Kilpailu / tarjonta



Kilpailu kohdemarkkinalla

• Mikä on kilpailun intensiteetti ja markkinalla jo olevien 

kilpailijoiden asema?

• Tunnetko heidän tarjoamansa?

• Tunnetko heidän vahvuutensa ja heikkoutensa?

• Tunnetko millä argumentoinnilla pyrkivät voittamaan kauppaa?

• Tunnetko heidän strategiansa ja mihin suuntaan he haluavat?

• Tunnetko myös toisen tason kilpailun, eli vaihtoehtoiset tavat 

ratkaista asiakkaan ongelma?

 PERUSASIOITA KAIKESSA LIIKETOIMINNASSA, MUTTA 

VAIKEUSASTE KASVAA ETÄISYYDEN KASVAESSA
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Mikä painaa vaakakupissa?

• Rahallinen kustannus

• Aikakustannus

• Riski

•

•
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• Funktionaaliset

• Taloudelliset

• Emotionaaliset

•

•

Arvo vs Kustannukset + riski

Miten voitat kilpailijan, jolla on kotikenttäetu?



Ryhmätyö  2– tiimin Lean Canvas

• Unfair advantage Suomessa vs

– USA:ssa?

– Kiinassa?

– Etc

 onko ratkaisulla universaali 

kilpailuetu vai vaihteleeko 

kilpailuetu kohdemarkkinan

mukaan?

• 5 minuuttia
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Etäisyys



Etäisyys

• Henkinen – ks kulttuuri

• Fyysinen

Ajankäyttö

 Logistiikka

 Läsnäolo

• Miten vaikuttaa markkinavalintoihin?

• Miten kompensoidaan?
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Resurssit ja panostus



Yrityksen panostukset ja sitoutuminen

Tutkimus USAssa (Grabowski, 1995):

Tuotteiden markkinoille vienti epäonnistuu 80% 
tapauksista!!!

“Super successes investing more than one dollar in marketing 
(exclusive of promoting and selling) for every dollar invested in 
engineering. Every flaming failure suffers from a M/E Ratio of 0.1 
or lower.”
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Kannattavuus ja liikevaihto kansainvälisestä 
liiketoiminnasta 

Tulos

20 % 70 %

Viennin
osuus
liikevaihdosta
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Resurssit ja panostus yhteenveto

• Kv. Liiketoiminnan aloittaminen vaatii investoinnin

– Tuotekehitykseen tai tuotteen sopeutukseen

– Henkilökuntaan

– Markkinointiin

– Myyntiin

– Kanavan rakentamiseen
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Kansainvälisen kasvun rahoitus



Kansainvälisen kasvun julkisia rahoitusratkaisuja

• ELY-keskukset

– Yrityksen kehittämisavustus

– Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin ( TEM / ELY)

• Tekes

– Kansainvälisen kasvun suunnittelu

– Pilotointi ja demolaina

• Finnvera

– Finnveran lainoilla ja takauksilla voidaan rahoittaa pk-yritysten hankkeita, joissa 

nähdään menestymisen mahdollisuuksia.

– Vienninrahoituspalveluilla Finnvera tarjoaa yrityksille mahdollisuuden suojautua 

vientikauppaan liittyviltä riskeiltä.

• Finnpartnership

– Liikekumppanuustuki

• EU

– Horisontti 2020 pk-instrumentti
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Yhteenveto



Onnistuminen kohdemarkkinoilla 

 Asiakasläheisyyden luominen tavalla tai toisella 

 Asiakkaiden tarpeiden ja ostokriteerien tunnistaminen

 Markkinoiden erityispiirteiden ja kilpailun/vaihtoehtojen 
tunteminen

 Erottuminen kilpailusta

 Suunnitelmallisuus ja sitoutuminen

 Resurssointi ja panostus
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“Differentiate… with anything”

(Theodore Levitt)
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http://www.theguardian.com/tv-and-radio/2015/feb/27/finnish-punk-band-take-

punt-eurovision-title
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Suositeltavaa lukemista

• Reijo Luostarinen, Czinkota-Ronkainen, Kotler…

• FAO http://www.fao.org/docrep/w5973e/w5973e02.htm

• Maailmanmarkkinat 2015-2016 (Ulkoasiainministeriö) http://formin.finland.fi

• Doing business julkaisu (world bank/IFC) http://www.doingbusiness.org/

• Transparency International Corruption Perception Index

• Finpron maaprofiilit: http://www.finpro.fi/maaprofiilit

• Finpron laivauskäsikirja (maksullinen): http://www.finpro.fi/laivauskasikirja

• Kulttuuri: Hofstede, Trompenaars, Richard Lewis…

• The Economist

• Financial Times
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Autamme yrityksiä 
kansainvälistymään

Olemme 

työskennelleet 

tuhansien yritysten 

kanssa kaikkialla 

maailmassa,

jo vuodesta 1919. 

Asiantuntija-

verkostomme 

kattaa yli 

50 maata.

Digiajan konsultointia 
kansainväliseen 

kasvuun.  

Teemme 
asiakkaistamme 

kilpailukykyisempiä 
kansainvälisille 
markkinoille.

SAATAMME SINUT LÄPI KOKO 

KANSAINVÄLISEN KASVUPOLUN.



Yhteystiedot

Kysymykset, kommentit ja jatkokeskustelut: 

Jarkko Pajusalo

General Manager, Leading Consultant

Jarkko.pajusalo@fintra.fi

+358 40 673 4032

Finnish Trade Organisation Fintra Oy, Finpro Consulting

Tammasaarenkatu 5

00180 Helsinki

Finland

www.fintra.fi
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