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Tiivistelmä 

Suomalaisyritykset toimivat jo useilla kasvavilla markkinoilla, mutta Latinalaisen Amerikan 
merkitys suomalaiselle kansainväliselle yrittäjyydelle on ollut toistaiseksi hyvin vähäinen. 
Latinalaisen Amerikan maiden talouksien vapauttamisen seurauksena yritykset voivat toi-
mia nyt alueella entistä helpommin. Alueen houkuttelevuutta lisää myös kilpailun vähäi-
syys, kuluttajien kasvaneet tulot, kasvava keskiluokka sekä nuorten kuluttajien suuri määrä. 
Näin ollen Latinalaisella Amerikalla on potentiaalia olla nykyistä merkittävämpi kansainvä-
listymisen kohde suomalaisille yrityksille. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ovatko ABC-maat eli Argentiina, Brasilia ja Chile 
potentiaalisia kohteita suomalaiselle kansainväliselle yrittäjyydelle. Ongelman ratkaisemi-
seksi tarvitaan tietoa siitä millaisia ovat ABC-maiden liiketoimintaympäristöön vaikuttavat 
poliittiset, taloudelliset, sosio-kulttuuriset, ympäristö- ja businesstekijät. Vastauksia näihin 
kysymyksiin haetaan käyttämällä laadullisia tutkimusmenetelmiä. Aineistonkeruumene-
telminä käytetään seitsemän ABC-maiden ja kansainvälisen kaupan asiantuntijan teema-
haastattelua sekä asiantuntijaorganisaatioiden laatimia valmiita aineistoja. 

Tutkimustulosten perusteella alueella on potentiaalia, mutta maiden välillä on nähtä-
vissä huomattavia eroja. Vaikka Argentiinassa on paljon hyödyntämättömiä resursseja, liike-
toiminnan riskit nousevat maan nykyisessä poliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa hyötyjä 
suuremmiksi. Brasilia tarjoaa puolestaan lähes loputtoman määrän liiketoimintamahdolli-
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Finnish companies are already operating in several emerging markets. However, the impor-
tance of Latin America for Finnish international entrepreneurship has yet been very low. 
Due to the liberalization of Latin American economies, companies now have better prereq-
uisites to operate in the area. Low competition, risen incomes, growing middle class, and the 
great amount of young consumers also increase the attractiveness of the area. For these 
reasons, Latin America has the potential to grow its significance among internationaliz-
ing Finnish enterprises.   

The aim of the study was to assess the potential of ABC-countries, i.e. Argentina, Brazil 
and Chile, to Finnish international entrepreneurship.  The key themes of interest were the 
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business environment of each country. The empirical study was conducted by qualititative 
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1 JOHDANTO 

Toisen maailmansodan jälkeen maailmassa tapahtuneen talouskasvun taustalla 
on ollut talouksien avautumiseen sekä kaupan vastavuoroisuuteen johtanut 
kehitys. Maailman taloudet ovat tulleet riippuvaisiksi toisistaan ja ulkomaan 
kaupan osuus niiden kokonaistuotannosta on yhä edelleen kasvussa. (Haavisto 
& Saralehto 1988.) Kaupan ja markkinoiden vapauttaminen on avannut uusia 
markkina-, sijoitus- sekä ulkoistamismahdollisuuksia yrityksille (Vincze 2004, 
19). Toisaalta myös maailmanlaajuinen kilpailu on pakottanut yritykset otta-
maan huomioon kotimaansa ulkopuoliset mahdollisuudet (Paavilainen & Wils-
ka 2001, 300). Yritykset siirtävät toimintojaan kotimaansa rajojen ulkopuolelle, 
jos siitä seuraava tuottopotentiaali on kansainvälistymiseen liittyviä riskejä suu-
rempi (Simpson & Kujawa 1974, 108). Suuret teollistuneet maat ja niiden mark-
kinat eivät ole enää ainoita yrityksiä kiinnostavia alueita, vaan myös kasvavat ja 
vasta teollistumassa olevat taloudet ovat herättäneet yritysten mielenkiinnon 
(Vincze 2004, 19). 

Kasvavilla talouksilla tarkoitetaan sellaisia maita, joiden bruttokansan-
tuote on vielä pieni, mutta jotka kasvavat nopeasti. Nämä maat käyttävät tyy-
pillisesti kaupan vapauttamista talouskasvunsa edistämiseksi. Tällaisia talouk-
sia ovat Kiina, Intia, Venäjä, jotkin Kaakkois-Aasian, Latinalaisen Amerikan, 
Afrikan ja Lähi-idän maat sekä useimmat Itä-Euroopan maat. (Hoskisson, Eden, 
Lau & Wright 2000, 249.) Monet suomalaisyritykset ovat jo läsnä Itä-Euroopassa 
ja Aasiassa, mutta Latinalainen Amerikka on ollut merkitykseltään hyvin vä-
häinen kautta historian (Paavilainen & Wilska 2001, 247). 

Enimmilläänkin Suomen viennistä vain noin 6 % suuntautui Latinalaiseen 
Amerikkaan (Paavilainen & Wilska 2001, 249). Nykyisin Latinalaisen Amerikan 
osuus Suomen viennistä on enää vain noin 2,9 % (Tullihallitus 2009). Latinalai-
sen Amerikan vähäinen merkitys Suomen kasainväliselle kaupalle liittyy aina-
kin osittain siihen, että 1980-luvulla tapahtuneen kansainvälistymisbuumin ai-
kaan alueen talous oli epävakaa ja velkakriisin runtelema. Tuohon aikaan mui-
den alueiden talouskehitys oli paljon myönteisempi, joten suomalaiset yritykset 
kansainvälistyivät muualle.  (Paavilainen & Wilska 2001, 299.) 

Latinalaisen Amerikan maat harjoittivat 1960- ja 1970-luvuilla protek-
tionistista talouspolitiikkaa, joten niiden merkitys kaikkien maailman maiden 
välisessä kaupassa laski (Paavilainen & Wilska 2001, 251). Nyt Latinalaisen 



 
 

2 

Amerikan talous on kuitenkin muutoksessa, sillä lähes puoli vuosisataa kestä-
neen protektionismin aikakauden jälkeen miltei kaikki Latinalaisen Amerikan 
maat ovat aloittaneet taloutensa vapauttamisen laskemalla tullimuureja, yksi-
tyistämällä valtionyrityksiä ja purkamalla sääntelyä. (Paavilainen & Wilska 
2001, 11.) Kansainväliset yritykset voivat toimia alueella nyt paljon helpommin 
kuin aiemmin (Paavilainen & Wilska 2001, 300). Talouden vapauttamisen lisäk-
si alueesta tekee houkuttelevan kilpailun vähäisyys, kuluttajien kasvaneet tulot, 
kasvava keskiluokka sekä nuorten kuluttajien suuri määrä (Sakarya, Eckman & 
Hyllegard 2007, 213–214). Asiantuntijat uskovat, että Latinalainen Amerikka 
saattaisi olla seuraava kansainvälistymisen kohde suomalaisyrityksille. (Lam-
mila 2004, 26–27; Paavilainen & Wilska 2001, 300). 

Idea tämän tutkimuksen aiheeseen syntyi Argentiinassa keväällä 2009 
suoritetun opiskelijavaihdon aikana. Neljän kuukauden vaihto-opiskelun aika-
na huomasimme, miten paljon potentiaalia Latinalaisella Amerikalla voisi olla 
suomalaisille yrityksille. Suomalaisilla yrityksillä on alueella jo jonkin verran 
toimintaa, mutta mitään merkittävää kansainvälistymisaaltoa ei ole kuitenkaan 
vielä tapahtunut. Latinalaista Amerikkaa liiketoimintaympäristönä käsittelevä 
suomalainen akateeminen keskustelu on myös ollut toistaiseksi varsin vähäistä. 
Näistä syistä johtuen päätimme tehdä Latinalaisen Amerikan liiketoimintaym-
päristöä kuvailevan tutkimuksen, joka tehdään erityisesti suomalaisten yritys-
ten näkökulmasta. 

Koska Latinalainen Amerikka on hyvin heterogeeninen alue, on mahdo-
tonta tehdä koko aluetta koskevia yleistyksiä. Tästä syystä tutkimus rajataan 
koskemaan Argentiinaa, Brasiliaa ja Chileä, joita kutsutaan tässä työssä yhtei-
sellä nimityksellä ABC-maat. ABC-maat on valittu tutkimuskohteiksi niiden 
keskinäisen erilaisuuden vuoksi. Näin pyritään tuottamaan mahdollisimman 
monipuolista tietoa suomalaisten yritysten tarpeisiin niillä resursseilla, joita 
meillä tutkijoina on käytettävissämme. 

Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä kansainvälinen yrittäjyys kuvaa-
maan kaikkea sitä, mitä yritysten kansainvälistyminen voi pitää sisällään. Kan-
sainvälinen yrittäjyys tarkoittaa: ”kansalliset rajat ylittävää liiketoimintamah-
dollisuuksien havaitsemista, toteuttamista, arviointia ja hyödyntämistä uusien 
tuotteiden ja palveluiden luomiseksi” (Oviatt & McDougall 2005b, 7). Kansain-
välinen yrittäjyys ymmärretään tässä yhteydessä ilmiönä, jonka toisessa ääri-
päässä on kaikkien toimintojen siirtäminen kotimaan ulkopuolelle ja vastaavas-
ti toisessa päässä vain yhden kansainvälisen resurssin hyödyntäminen liiketoi-
minnassa.  
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Yleisellä tasolla tämän tutkimuksen tavoitteena on avata aiempaa kansainvälis-
tymiseen liittyvää keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä, miksi yritykset kan-
sainvälistyvät, millaisia esteitä kansainvälistymiseen liittyy, miten markkinoita 
analysoidaan ja mitä kansainvälistymisen muotoja on olemassa. 

Tutkimuksen empiirisenä tavoitteena on selvittää:  
 
Ovatko ABC-maat potentiaalisia kohteita suomalaiselle kansainväliselle yrittäjyy-
delle?  
 
Tämän ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan tietoa näiden maiden liiketoi-

mintaympäristöistä sekä niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Näin 
ollen tutkimuksen alaongelmina esitetään kysymyksiä siitä:  

 
Millaisia ovat ABC-maiden liiketoimintaympäristöön vaikuttavat 

 
1) poliittiset, 
 
2) taloudelliset, 
 
3) sosio-kulttuuriset, 
 
4) ympäristö- ja 
 
5) businesstekijät? 

 
Saatujen tulosten pohjalta pyritään siis arvioimaan ovatko ABC-maiden liike-
toimintaympäristöihin liittyvät mahdollisuudet suurempia kuin niihin liittyvät 
riskit ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia alueelta löytyy suomalaisille 
yrityksille. Tutkimuksen tavoitteena ei kuitenkaan ole antaa tarkkoja ohjeita 
siitä, millä keinoin ABC-maihin tulisi kansainvälistyä. 

Tutkimuksen tavoitteena on myös jatkaa keskustelua Latinalaisen Ameri-
kan tarjoamista mahdollisuuksista suomalaisille yrityksille ja erityisesti kasvat-
taa tutkijoiden omaa asiantuntemusta kyseisistä markkinoista. Aiempi suoma-
lainen tutkimus aiheesta on painottunut 1990-luvun loppuun ja 2000-luvun al-
kuun. Näin ollen tämän tutkimuksen tavoitteena on myös tuoda päivitetty ku-
va markkina-alueen potentiaalisuudesta. Nyt tehtävän tutkimuksen avulla saa-
daan tietoa erityisesti vuonna 2008 alkaneen globaalin taloustaantuman vaiku-
tuksista alueen houkuttelevuuteen. 
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2.2 Kansainvälistymisen syyt

2.3 Kansainvälistymisen esteet

2.4 Markkinoiden analysointi

2.5 Kansainvälistymisen muodot ja niiden valinta

2.1.7 Kansainvälinen yrittäjyys

2.1.1 Sisäistämis- ja 
transaktiokustannusteoriat

2.1.2 Eklektinen paradigma

2.1.3 Monopolistisen edun teoria

2.1.4 Uppsala-malli 2.1.5 Verkosto- ja resurssiperustainen malli

2.1.2 Kansainväliset uudet yritykset

P
 R
 O
 S
 E
 S
 S
 I

T
 E
 O
 R
 I
 A
 T

1.2 Tutkimuksen rakenne 

Tämä tutkimus käsittää kuusi lukua. Johdantoluvussa esitellään tutkimuksen 
taustaa ja lähtökohtia, tutkimuksen tavoitteet sekä rakenne. Luvussa kaksi tar-
kastellaan kansainvälistymistä käsittelevää teoriaa. Tämän luvun rakennetta 
kuvataan tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Luku kolme keskittyy tutki-
muksen sovellusympäristöön tarjoamalla yleistietoa ABC-maista, niiden histo-
riasta sekä taloudesta. Neljännessä luvussa kuvataan ja perustellaan tutkimuk-
sessa käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja viidennessä luvussa esitellään tutki-
mustulokset vastauksina esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Viimeisessä eli 
kuudennessa luvussa esitetään keskeisimmät johtopäätökset ja keskustellaan 
tutkimustuloksista sekä pohditaan tutkimuksen tulosten hyödyllisyyttä ja toi-
saalta tutkimuksen puutteita.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 1 Teoreettinen viitekehys 
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Kuviossa 1 havainnollistetaan luvussa 2 esitettävää viitekehystä. Kuviossa vii-
tekehys on jaettu kahteen osaan; teorioihin ja prosessiin. Teoriat vaikuttavat 
prosessin taustalla jäsentäen sitä, miten kansainvälistyminen nähdään tässä yh-
teydessä. Luvussa 2.1 käsitellään näitä kansainvälistymiseen keskeisesti liittyviä 
teorioita sekä kansainvälistymisen käsitettä. Teoriat esitetään kronologisessa 
järjestyksessä ja niiden esittelyssä pyritään tuomaan esille mitä uutta teoria on 
tuonut kansainvälistymistä käsittelevään keskusteluun. Teorioista viimeisenä 
esitetään kansainvälinen yrittäjyys, joka kuvaa kattavimmin sitä, mitä kansain-
välistymisellä tässä yhteydessä tarkoitetaan. Kansainvälinen yrittäjyys käsite-
tään kaikki edellä esitetyt teoriat sisällään pitävänä käsitteenä, joka yhdistää 
yrittäjyyden ydinajatukset kansainväliseen kontekstiin.  

Teorioiden esittelyn jälkeen edetään vaiheittain kansainvälistymisen kan-
nustimista aina kansainvälistymisen muodon valintaan saakka. Tämä nähdään 
eräänlaisena kansainvälistymiseen tähtäävänä prosessina, jonka edellinen vaihe 
määrää seuraavan vaiheen kulun. Prosessin alussa kansainvälistymisen syyt 
(2.2) sekä esteet (2.3) vaikuttavat kansainvälistymispäätöksen tekoon sekä sii-
hen, mitä ulkomaille lähdetään tekemään. Yhtenä tärkeimpänä kannustimena 
nähdään liiketoimintamahdollisuudet, jotka ymmärretään Shanen ja Venkata-
ramanin (2000) määritelmän mukaisesti. Tehtyään päätöksen kansainvälistyä 
yrityksen tulee seuraavassa vaiheessa valita ja analysoida sopivat kohdemark-
kinat. Tämän apuna esitetään markkinoiden analysoinnin työkaluja (2.4), joihin 
tässä tutkimuksessa käytetty teemahaastattelurunkokin perustuu. Kun kohde-
maa on valittu, yrityksen tulee prosessin viimeisessä vaiheessa päättää millä 
keinoin kansainvälistymiseen ryhdytään (2.5). Tässä tutkimuksessa kansainvä-
listymisen muotoa käsitellään vain pinnallisesti, koska tutkimuksen fokus on 
markkinoiden analysoinnissa sekä kansainvälistymisen syissä ja esteissä. Tästä 
huolimatta aihetta käsitellään, koska ilmiö on olennainen osa kansainvälisty-
mistä ja siihen liittyvät käsitteet on syytä määritellä myös tässä yhteydessä. 

Teoreettisen viitekehyksen lähtökohtana on Shanen (2003) esittämä yrittä-
jyysprosessimalli (Kuvio 2), jonka ytimenä on rationaaliseen ajatteluun perus-
tuva päätöksenteko. Mallin mukaan yrittäjyyteen vaikuttavat yrittäjän henkilö-
kohtaiset ominaisuudet sekä ympäristö jossa toimitaan. Näissä olosuhteissa 
yrittäjä tunnistaa, arvioi ja hyödyntää liiketoimintamahdollisuuksia uusien 
tuotteiden tai palveluiden tuottamiseksi. 

Kuten edellä kuvattiin, tässä tutkimuksessa keskitytään kuviossa 2 katko-
viivalla rajattuun osaan yrittäjyysprosessia. Näin ollen tutkimuksen ulkopuolel-
le jätetään yrittäjien henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutuksen arviointi 
sekä itse liiketoimintamahdollisuuksien käytäntöönpano. 
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Individual Attributes
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KUVIO 2 Yrittäjyysprosessimalli (Shane 2003, 11) 

 
Sarasvathy (2008) on esittänyt, että yrittäjän ei aina tarvitse tunnistaa liiketoi-
mintamahdollisuutta, sillä jotkin yrittäjät toimivat käynnistävän kehittämisen 
logiikan (effectual logic) mukaan, jossa markkinoita luodaan, eikä Shanen mal-
lin mukainen rationaalinen ajattelu ole mahdollista. Niittykankaan (2008) tul-
kinnan mukaan käynnistävässä kehittämisessä pohditaan liiketoimintamahdol-
lisuuksien tunnistamisen sijaan sitä, mitä yrittäjä voi saada aikaan omien henki-
lökohtaisten ominaisuuksiensa, oman osaamisensa ja verkostojensa avulla. 
(Niittykangas 2008.) 

Vaikka Sarasvathyn näkemys haastaa Shanen ajatuksen yrittäjyyden luon-
teesta, niitä ei kuitenkaan nähdä toisiaan poissulkevina vaan pikemminkin toi-
siaan täydentävinä teorioina. Käynnistävän kehittämisen logiikka jätetään tästä 
huolimatta pois tämän tutkimuksen viitekehyksestä, koska näkemyksemme 
mukaan kansainvälistymiseen on aina jokin kannustin, joka perustuu rationaa-
liseen ajatteluun. 

Lisäksi ulkopuolelle jäävät ne tapaukset, joissa yritys ei voi itse valita kan-
sainvälistymisen kohdettaan. Tällaisia ovat esimerkiksi suurten yhtiöiden ali-
hankkijat, joiden täytyy toimia lähellä asiakkaansa tuotantolaitoksia. Asiakkaan 
siirtäessä tuotantolaitoksensa toiseen maahan, alihankkijan ei tarvitse arvioida 
kohdemaan potentiaalia, sillä päätöksen etabloitumisen kohteesta tekee asiakas. 
Tässä tutkimuksessa keskitytään siis sellaisiin yrityksiin ja yrittäjiin, jotka teke-
vät itsenäisesti päätöksen kansainvälistyä ja joiden päätös perustuu rationaali-
seen ajatteluun siitä, että kansainvälistymisen avulla on mahdollista tuottaa 
jotain lisähyötyä liiketoimintaan. 
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2 KANSAINVÄLISTYMINEN 

Kansainvälistyminen voidaan yksinkertaisimmillaan määritellä prosessiksi, 
jonka kautta yritys siirtyy toimimaan kansainvälisille markkinoille yksinomaan 
kotimarkkinoilla toimimisen sijaan (Javalgi, Griffith & White 2003, 186). Kan-
sainvälistymiseen voidaan päätyä monista eri syistä ja monilla eri tavoilla. 

Aluksi tässä luvussa esitellään keskeisiä kansainvälistymistä käsitteleviä 
teorioita ja pohditaan niiden sovellettavuutta nykyaikaan. Tämän jälkeen käsi-
tellään kansainvälistymiseen johtavia syitä ja sen mahdollisia esteitä. Lopuksi 
tehdään vielä katsaus markkinoiden arvioinnin työkaluihin ja kansainvälisty-
misen eri muotoihin.  

2.1 Kansainvälistymisteoriat 

Ensimmäiset kansainvälistymistä käsittelevät teoriat on kirjoitettu 1950- ja 1960-
lukujen aikana (Ruzzier, Hisrich & Antoncic 2006, 480–481). Aluksi kansainvä-
listymisteoriat käsittelivät suuria yrityksiä ja niistä keskeisimmät olivat sisäis-
tämisteoria, transaktiokustannusteoria, eklektinen paradigma ja monopolistisen 
edun teoria. 1970-luvun alussa syntyi toinen kansainvälistymisteorioiden tut-
kimussuunta, jota kutsutaan Uppsalan koulukunnaksi (Ruzzier ym. 2006, 482). 
Tämä suuntaus ottaa huomioon myös pienet ja keskisuuret yritykset ja siihen 
lisättiin myöhemmin myös verkosto- ja resurssinäkökulmat. Vastauksena uu-
delle kehityssuunnalle, kansainvälistymisteorioihin lisättiin myös kansainväli-
seksi syntyneet uudet yritykset (Zetting & Benson-Rea 2008, 355). Viimeaikaisin 
kansainvälistymistä selittävä tutkimussuuntaus käsittelee kansainvälistä yrittä-
jyyttä (Ruzzier ym. 2006, 489). 
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2.1.1 Sisäistämis- ja transaktiokustannusteoriat 
 
Ensimmäisten kansainvälistymistä käsittelevien teorioiden eli sisäistämisteorian 
(Internalization theory) ja transaktiokustannusteorian (The transaction cost ap-
proach) perusajatuksena on liiketoiminnan kustannusten minimoiminen. Liike-
toiminnan kustannusten minimoiminen johtaa näiden teorioiden mukaan stra-
tegisiin päätöksiin siirtää tai aloittaa uusia toimintoja yrityksen sisällä alueilla, 
joissa kustannukset ovat halvempia kuin kotimaassa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kansainvälistyminen on kannattava strateginen päätös, jos toiminnon tekemi-
nen sisäisesti, esimerkiksi perustamalla tehdas ulkomaille, on halvempaa kuin 
saman työn ostaminen toiselta yritykseltä. (Ruzzier ym. 2006, 481; Sakarya ym. 
2007, 210.) 

Näitä teorioita voidaan edelleen pitää paikkansapitävinä, vaikkakin ne 
alun perin koskivat vain suuria yrityksiä. Nykyään myös pienellä yrityksellä on 
hyvät lähtökohdat kansainvälistymiselle, eikä se ole enää vain suurten yritysten 
saavutettavissa. Toisaalta, ulkoistaminen ja omaan ydinosaamiseen keskittymi-
nen on ainakin viime vuosina ollut yleisempi strategia kuin sisäistäminen.  

 
2.1.2 Eklektinen paradigma 

 
Eklektisen paradigman mukaan kansainvälisen tuotannon aloittamiseen ja sen 
laajuuteen ja muotoon vaikuttavat kolme eri etua, jotka Dunning (1988) on luo-
kitellut omistajuudesta, toimintojen sisäistämisestä ja sijainnista syntyviin etui-
hin. Nämä edut liittyvät esimerkiksi vahvan tuotemerkin tai ainutlaatuisen tek-
nologian tai tuotteen synnyttämiin kilpailuetuihin, toiminnon sisäistämisestä 
paikalliselta yritykseltä ostamisen sijaan saataviin hyötyihin ja ulkomailla toi-
mimisen aiheuttamiin kustannussäästöihin.  

Yrityksellä saattaa siis olla niin vahva teknologinen tietotaito tai vahva 
brändi, että se niiden avulla voi saavuttaa niin suuren kilpailuedun maassa jo 
toimiviin yrityksiin nähden, että se kompensoi kansainvälistymisestä koituvat 
lisäkustannukset (Dunning 1988, 2). Tämän lisäksi yritys voi saada jo aiemmin 
mainitun kaltaista etua toiminnon tekemisestä itse ulkomailla toiselta osapuo-
lelta ostamisen sijaan. Tuotantokustannukset vähenevät ulkopuolisen yrityksen 
katteen verran toisen osapuolen jäädessä pois arvoketjusta. Dunningin (1988, 3) 
mukaan muita syitä voivat olla esimerkiksi tuotteen laadun varmistaminen ja 
immateriaalioikeuksien suojaaminen. Tämän lisäksi yritys voi saavuttaa etua 
toimimalla ulkomailla, koska tuotannon välineet saattavat olla kotimaan hinta-
tasoa edullisemmat. Näiden etujen saavuttaminen määrää mihin maahan yritys 
kansainvälistyy sekä miten ja missä mittakaavassa se sen toteuttaa. Kansainvä-
listymisestä saavutettavien etujen tulee olla suurempia, kuin siitä koituvat kus-
tannukset ovat (Sakarya ym. 2007, 211).  

Eklektisen paradigman voidaan sanoa olevan vielä tähän aikaan sovellet-
tavissa, vaikka sekään ei lähtökohtaisesti ottanut huomioon pieniä ja keskisuu-
ria yrityksiä. Maailma tämänkin teorian ympärillä on muuttunut ja esimerkiksi 
sisäistämisen osalta se ei enää vastaa täysin todellisuutta. Tästä huolimatta 



 
 

9 

omistajuuden ja sijainnin tuomat edut ovat edelleen kansainvälistymispäätök-
siin vahvasti vaikuttavia tekijöitä. 

 
2.1.3 Monopolistisen edun teoria 

 
Monikansallisilla yrityksillä on ylivoima paikallisiin yrityksiin nähden (Hymer 
1976, Ruzzierin Hisrichin & Antoncicin 2006, 481–482 mukaan). Monopolistisen 
edun teoria (Monopolistic advantage theory) perustuu ajatukseen, jonka mu-
kaan monikansallisilla yrityksillä on etulyöntiasema paikallisiin yrityksiin näh-
den, koska niillä on parempaa tietoa ja osaamista esimerkiksi tuotantoproses-
seista tai tuotteiden differoinnista. Tämän tiedon soveltaminen kotimaan ulko-
puolisille markkinoille ei tuota monikansallisille yrityksille juuri mitään lisä-
kustannuksia, kun taas paikallisten yritysten pitää uhrata resursseja tämän tie-
don kehittämiseen, kuten Ruzzier ym. (2006, 482) huomauttavat artikkelissaan.  

Monopolistisen edun teoria pätee edelleen niiltä osin, että suurilla yrityk-
sillä on käytössään enemmän resursseja kuin pienillä paikallisilla yrityksillä ja 
ne voivat siten saavuttaa kriittisen kilpailuedun pienempiin kilpailijoihinsa 
nähden. Toisaalta tämän teorian mukaan suurten yritysten ei tarvitse käyttää 
paljon resursseja laajentaessaan toimintaansa uusille markkinoille, vaikka nyky-
tilanteessa vaikuttaisi siltä, että vieraille markkinoille meneminen vaatii aina 
resurssien osoittamista kohdemaan tutkimukseen, kun paikallisilla yrityksillä 
on tämä tieto jo entuudestaan. Monikansallisten yritysten tulee mahdollisesti 
sovittaa tuotteet ja palvelut saadun tiedon perusteella kohdemaan kulttuuriin ja 
säännöksiin sopiviksi ja tämä kuluttaa resursseja entuudestaan. 

 
2.1.4 Uppsala-malli 
 
Kansainvälistymistutkimuksen uutta tutkimussuuntaa edusti 1970-luvulla al-
kanut Uppsalan koulukunta (Ruzzier ym. 2006, 482), jonka mukaan kansainvä-
listyminen on vaiheittain etenevä prosessi (Johanson & Vahlne 1977, 23; Johan-
son & Wiedersheim-Paul 1999, 27). Johanson ja Wiedersheim-Paul (1999, 27–28) 
ovat luoneet kansainvälistymisteorian, joka kuvaa kansainvälistymisprosessin 
kehittymistä satunnaisesta viennistä, paikallisen myyntikonttorin perustami-
seen ja tuotannon aloittamiseen ulkomailla. Prosessin edetessä yrityksen tieto ja 
kokemus karttuu, mikä lisää yrityksen sitoutumisen astetta ja käytettyjen re-
surssien määrää. Kasvava sitoutumisen aste lisää tietoa ja kokemusta entuudes-
taan ja näin ollen prosessi etenee yhä laajempaan kansainvälistymisen asteeseen 
(Johanson & Vahlne 1977, 26–27.) Tätä vaiheittain etenevää kansainvälistymis-
prosessia kuvaavaa mallia kutsutaan Uppsala-malliksi (Uppsala internationali-
zation model).  

Uppsala-mallin mukaisesti yritykset laajentavat toimintaansa alkuvaihees-
sa psykologiselta etäisyydeltään läheisiin, eli maantieteellisesti ja kulttuurisesti 
lähellä oleviin maihin ja ovat heikosti sitoutuneita kansainvälistymiseen. Yri-
tyksen saavuttaessa kokemusta ja tietoa kansainvälistymisestä, se kuitenkin 
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sitoutuu enemmän ja saattaa laajentaa toimintaansa yhä kaukaisempiin maihin. 
(Johanson & Vahlne, 1977.)  

Uppsala-mallin kritiikkinä voidaan sanoa, että se ei kuvaa kovin hyvin 
nykyistä maailmaa, sillä se ei ota huomioon liiketoimintamahdollisuuksien 
tuomia etuja, jotka saattavat olla paljon kansainvälistymisestä koituvia kustan-
nuksia suuremmat. Näin ollen yritykset saattavat sitoutua ja kansainvälistyä 
nopeasti hyvinkin kaukaisiin maihin ja vieraisiin kulttuureihin ilman vaiheit-
taista kehitystä. Toisaalta jotkin yritykset voivat olla jo lähtökohtaisesti kan-
sainvälisiä ja toimia syntymästään lähtien useissa maissa. 

 
2.1.5 Verkosto- ja resurssiperustainen malli 

 
Johanson ja Mattsson (1987) ovat myöhemmin kehittäneet Uppsala-mallin poh-
jalta uuden verkostomallin (Network approach), jonka mukaan yritykset oppi-
vat ja kehittävät tietoaan kansainvälisistä markkinoista verkostojensa kautta. 
Tämä tarkoittaa, että yrityksen tarvitsemaa tietoa pitävät hallussaan toiset yri-
tykset ja tämän takia kansainvälistyvän yrityksen on solmittava uusia verkosto-
ja pyrkiessään toimimaan ulkomailla (Johanson & Mattsson 1987, 36).  

Verkostolähtöisen näkemyksen kanssa rinnakkainen ja osin myös päällek-
käinen teoria on resurssiperustainen kansainvälistymisteoria (Resource-based 
approach) (Ruzzier ym. 2006, 488). Ruzzierin ym. (2006, 486) mukaan kansain-
välistymiseen vaikuttavat resurssit voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Nämä sisäi-
set resurssit voivat Connerin (1991, 121) mukaan liittyä yrityksen pysyviin, 
uniikkeihin ja vaikeasti kopioitaviin ominaisuuksiin, jotka siten tuovat yrityk-
selle kansainvälistä kilpailuetua. Ulkoisilla resursseilla tarkoitetaan tässä tapa-
uksessa niitä resursseja, jotka yritys saavuttaa verkostojensa kautta (Ruzzier 
ym. 2006, 488). Verkostomalli ja resurssiperustainen kansainvälistymisteoria 
ovat molemmat varsin päteviä myös nykyään, mutta nekään eivät ota huomi-
oon yrityksiä, jotka on luotu jo alusta alkaen toimimaan kansainvälisillä mark-
kinoilla. 

 
2.1.6 Kansainväliset uudet yritykset 

 
Madsenin ja Servaisin (1997, 562) mukaan viimeaikainen tutkimus on todista-
nut, että vanhat kansainvälistymisteoriat eivät enää päde sellaisenaan. Monet 
yritykset tähtäävät kansainvälisille markkinoille jo alkuvaiheessa tai toimivat 
useilla markkinoilla syntymästään lähtien. Tällaisia yrityksiä kutsutaan muun 
muassa nimellä Born Globals ja International New Ventures, tässä yhteydessä 
niitä kutsutaan kansainvälisiksi uusiksi yrityksiksi.  

Yritykset eivät siis enää etene tiettyjen vaiheiden mukaan kansainvälisty-
essään, kuten Uppsala-mallissa on esitetty. Kansainvälisiä uusia yrityksiä käsit-
televä teoria on siis kehitetty vastauksena Uppsalan koulukunnan prosessimal-
lille (Zetting & Benson-Rea 2008, 355). Oviattin ja McDougallin (1994, 49) mu-
kaan kansainväliset uudet yritykset tavoittelevat alusta lähtien kilpailuetua 
käyttämällä useiden maiden resursseja hyväkseen ja myymällä tuotteitaan 
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useissa maissa (Madsen & Servais 1997, 563). McDougall, Shane ja Oviatt (1994, 
478 Madsenin ja Servaisin 1997, 567 mukaan) puolestaan tuovat esiin, että kan-
sainväliset uudet yritykset eivät keskity kansainvälistymisen kustannuksiin ja 
siksi esimerkiksi sisäistämisteoriaa ei voida soveltaa niihin (Madsen & Servais 
1997, 567). Kansainvälisiksi syntyneiden yritysten kohdalla huomio on enem-
mänkin yrittäjässä ja hänen verkostoissaan, joista Madsenin ja Servaisin (1997, 
564) mukaan etsitään täydennystä omiin, nykyisiin kompetensseihin ja resurs-
seihin. Nämä teoriat ovat kaivattu lisä kansainvälistymistä koskevaan keskuste-
luun, mutta ne eivät yksistään vielä anna kattavaa selitystä koko teemalle, sillä 
ne koskevat vain uusia yrityksiä. 

 
2.1.7 Kansainvälinen yrittäjyys 

 
Uusin kansainvälistymistä käsittelevä tutkimussuunta on kansainvälinen yrittä-
jyys (International entrepreneurship) (Ruzzier ym. 2006, 489).  Kansainvälinen 
yrittäjyys on syntynyt kansainvälisen liiketoiminnan, yrittäjyyden ja strategisen 
johtamisen tieteenalojen liittyessä yhteen ja se on saamassa yhä suurempaa aka-
teemista huomiota (Zetting & Benson-Rea 2008, 354). Oviattin ja McDougallin 
(2005b, 7) määritelmän mukaan: ”Kansainvälinen yrittäjyys on kansalliset rajat 
ylittävää liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemista, toteuttamista, arviointia 
ja hyödyntämistä uusien tuotteiden ja palveluiden luomiseksi.” Oviattin ja Mc-
Dougallin (2005a, 540) omien sanojen mukaan kansainvälisen yrittäjyyden teo-
ria pohjautuu Shanen ja Venkataramanin (2000, 218) liiketoimintalähtöiseen 
yrittäjyystulkintaan, jonka mukaan yrittäjyys tutkii, sitä ”miten, kuka ja millä 
seurauksilla uusien tuotteiden ja palveluiden syntyyn johtavat liiketoiminta-
mahdollisuudet havaitaan, arvioidaan ja hyödynnetään.” 

Kansainvälinen yrittäjyys lisää perinteiseen yrittäjyystutkimukseen sen, 
että yrittäjien hyödyntämät resurssit sijaitsevat useissa eri maissa (Di Gregorio, 
Musteen & Thomas 2008, 190). Kansainväliseen yrittäjyyteen kuuluu myös 
mahdollisuus jo olemassa olevien resurssien viemiseen uusille markkinoille (Di 
Gregorio ym. 2008, 190). Molemmissa tapauksissa puhutaan kansainvälisestä 
yrittäjyydestä vaikka lopullinen tulonhankinta tapahtuisikin pelkästään koti-
maassa (Di Gregorio ym. 2008, 187). Jonesin ja Coviellon (2005, 285) mukaan 
kansainvälisen yrittäjyyden teorian tuoma anti kansainvälistymisteorioille on 
sekä uusien, että jo olemassa olevien yritysten ottaminen huomioon. Kansainvä-
linen yrittäjyys ei myöskään vaadi uuden organisaation syntymistä ja niin ollen 
se ei sulje pois sisäistä yrittäjyyttä uuden liiketoiminnan synnyttäjänä (Oviatt & 
McDougall 2005a, 540). 

Tämän tutkimuksen yhteydessä kansainvälisen yrittäjyyden käsitettä tul-
kitaan niin, että se pitää sisällään kaiken koko liiketoiminnan siirtämisestä ko-
timaan ulkopuolelle aina vain yhden kansainvälisen resurssin hyödyntämiseen 
kotimaassa tapahtuvassa liiketoiminnassa. Tällainen näkemys vastaa eniten 
tutkijoiden näkemystä kansainvälistymisestä ja se sopii parhaiten tämän tutki-
muksen tarpeisiin.  
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2.2 Kansainvälistymisen syyt 

Kansainvälistymisen määrittelyn jälkeen on aiheellista pohtia tarkemmin min-
kälaiset asiat johtavat kotimaan rajojen ulkopuolelle suuntautuvaan liiketoimin-
taan. Aiemmin esitettiin, että kansainvälistymiseen saattaa johtaa pyrkimys lii-
ketoiminnan kustannusten vähentämiseen, jo olemassa olevien resurssien, ku-
ten vahvan brändin tai uuden teknologian tuomat hyödyt, verkostojen kautta 
saatavat tiedot tai resurssit tai muut havaitut liiketoimintamahdollisuudet. 
Näiden lisäksi on kuitenkin olemassa monia muita kansainvälistymiseen johta-
via seikkoja tai kannustimia, jotka kaikki eivät välttämättä ole tietoisesti etsitty-
jä, vaan saattavat syntyä ulkoisten paineiden tai jopa sattuman seurauksena. 
Seuraavaksi esitellään tämän tutkimuksen kannalta olennaisimpia Leonidoun, 
Katsikeasin, Palihawadanan ja Spyropouloun (2007) esittämistä neljästäkym-
menestä vientiin motivoivasta tekijästä eli stimulista (liite 1). Erityistä huomiota 
kiinnitetään liiketoimintamahdollisuuksiin ja niiden tunnistamisesta johtuviin 
kannustimiin. 

Kansainvälistymispäätökseen kannustavia tekijöitä ovat Leonidoun ym. 
(2007, 737) mukaan kaikki ne asiat, jotka motivoivat yritystä toimimaan ulko-
mailla. Leonidou ym. (2007) ovat laatineet laajan kirjallisuuskatsauksen pohjalta 
listan kansainvälistymiseen johtavista kannustimista. Heidän mukaansa nämä 
kannustimet voivat olla joko sisäisiä tai ulkoisia. Sisäiset kannustimet liittyvät 
esimerkiksi yrityksen kasvupyrkimyksiin, ainutlaatuisen tuotteen omaamiseen 
tai myynnin lisäämistarpeisiin (Morgan 1997, 70–71; Simpson & Kujawa 1974, 
108). Ulkoiset kannustimet voivat puolestaan syntyä ulkomaiden kysynnästä tai 
esimerkiksi kansainvälistymisen tukemisen seurauksena (Simpson & Kujawa 
1974, 108). 

Leonidou ym. (2007, 737) jakavat kansainvälistymisen kannustimet myös 
Johnstonin ja Czinkotan (1982) esittämän jaon mukaisesti proaktiivisiin ja reak-
tiivisiin tekijöihin. Proaktiiviset kannustimet liittyvät tilanteisiin, joissa yritykset 
toimivat ennalta hyödyntääkseen liiketoimintamahdollisuuksia tai kompetens-
sejaan, kun taas reaktiiviset kannustimet syntyvät ympäristön luomista paineis-
ta, kuten kotimaisen kilpailun lisääntymisestä tai kotimarkkinoiden saturoitu-
misesta (Johnston & Czinkota 1982, Leonidoun ym. 2007, 737 mukaan). Al-
baum, Duerr & Strandskov (2005, 63) esittävät kirjassaan vielä edellä mainittuja 
pidemmälle viedyn jaottelun. He luokittelevat kansainvälistymiskannustimet 
neljään luokkaan, jotka ovat sisäiset-proaktiiviset, sisäiset-reaktiiviset, ulkoiset-
proaktiiviset ja ulkoiset-reaktiiviset kannustimet. Tämä on kuitenkin ongelmal-
linen jako siinä mielessä, että kaikki asiat eivät ole helposti kategorisoitavissa 
mihinkään luokaan. Syyt ovat riippuvaisia kulloinkin vallitsevasta tilanteesta ja 
jossain tapauksessa proaktiivisena pidettävä toiminta voidaan tulkita toisessa 
tilanteessa reaktiiviseksi toiminnaksi. Tässä työssä katsotaan riittäväksi käyttää 
jakoa sisäisiin ja ulkoisiin kannustimiin. 
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2.2.1 Sisäiset kannustimet 
 
Sisäisistä kannustimista tärkeimpinä voidaan pitää yrityksen talouteen liittyviä 
kannustimia. Näitä voivat olla esimerkiksi tuoton tai myyntivolyymin lisäämi-
nen ja sitä kautta koko yrityksen kasvu (Leonidou ym. 2007, 741). Bradleyn 
(2004) mukaan yritysten kasvua edistää ulkomaiset liiketoimintamahdollisuu-
det ja niiden hyödyntäminen. Kasvu on erityisen merkittävä kannustin kan-
sainvälistymiselle silloin, kun kotimarkkinat ovat pienet ja kasvumahdollisuu-
det ovat rajalliset (Olson & Wiedersheim-Paul 1978, Leonidoun ym. 2007, 741 
mukaan). Kasvu on tämän tutkimuksen kannalta olennainen teema, sillä Suo-
men markkinoita voidaan pitää melko pieninä ja sen tarjoamia kasvumahdolli-
suuksia suhteellisen vähäisinä, jolloin kansainvälistyminen on varteenotettava 
kasvustrategia. Tutkimusten mukaan mahdollinen, mutta vähemmän merki-
tyksellinen taloudellinen stimuli voi olla myös myynnin lasku tai loppuminen 
kotimarkkinoiden kiristyneen kilpailun tai muuttuneen kuluttajakäyttäytymi-
sen seurauksena (Leonidou ym. 2007, 740–741). 

Toinen suuri sisäinen kannustinten joukko koostuu tuotantoon liittyvistä 
tekijöistä. Näitä voivat olla esimerkiksi hyödyntämättömän tuotantokapasitee-
tin ottaminen käyttöön kun tuotteille löytyy uusia asiakkaita ulkomailta tai 
mahdollisuus saavuttaa parempi kate tuotantomäärien lisääntyessä. Suurempi 
tuotantomäärä vähentää kiinteiden kustannusten osuutta yhtä tuotettua yksik-
köä kohden, jolloin yritys saavuttaa olennaisen kilpailuedun muihin toimijoihin 
nähden. Vähemmän merkityksellisiä stimuleita voivat olla kausiluontoisen ky-
synnän tasoittaminen tai mahdollisuus ylituotannon tai kertyneen varaston 
hyödyntämiseen myymällä tuotteet ulkomaille. (Leonidou ym. 2007, 742–743.) 

Kuten kansainvälistymisteorioita käsittelevässä osiossa aiemmin todettiin, 
yritys voi kansainvälistyessään saada omistajuudesta johtuvaa etua (Dunning 
1988, 2). Leonidoun ym. (2007, 743) mukaan esimerkiksi ainutlaatuisen tuotteen 
tai kotimaassa jo elinkaarensa päässä olevan tuotteen omistaminen toimii vah-
vana kannustimena yritysten kansainvälistymiselle. Myös tieto yrityksen omis-
taman teknologian toimivuudesta kotimaassa saattaa antaa takeita sen menes-
tymisestä myös ulkomailla. Motivoijana voi toimia myös teknologian ainutlaa-
tuisuus tai sen oleminen kilpailijoiden saavuttamattomissa, etenkin, kun tuote-
kehityskustannukset on jo katettu kotimaan myynnistä saatavilla tuotoilla. 

Omistajuuteen liittyviin kannustimiin liittyy vahvasti myös yrityksen 
markkinointitoimenpiteet, joista esimerkiksi tehokas jakeluorganisaatio, vahva 
brändi tai kilpailukykyinen hinta voivat toimia kansainvälistymisen kannusti-
mena. Näiden lisäksi se, kuinka helposti yritys voi sopeuttaa markkinointinsa 
ulkomaille voi toimia kannustimena kansainvälistymiselle, vaikkakin sen tiede-
tään olevan vaikutukseltaan melko heikko stimuli. Markkinoinnin sopeutetta-
vuuteen vaikuttaa muun muassa se miten paljon asiakkaiden tarpeet, lait ja 
säädökset, sekä muut liiketoimintaympäristöön liittyvät tekijät eroavat koti-
markkinoiden vastaavista. (Leonidou ym. 2007, 744.) Markkinoinnin sopeutet-
tavuus liittyy Uppsala-mallissa esitettyyn psykologiseen etäisyyteen, jonka mu-
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kaan yritys kansainvälistyy alkuvaiheessa samankaltaisiin maihin (Johanson & 
Vahlne, 1977). 

 
2.2.2 Ulkoiset kannustimet 
 
Kotimaan markkinoiden saturoituminen eli kyllästyminen tai pienentyminen 
voi toimia ulkoisena kannustimena yrityksen kansainvälistymiselle. Leonidou 
ym. (2007) ovat osoittaneet artikkelissaan tämän olevan yleinen ja vahvasti 
merkityksellinen kannustin. Kotimaan markkinoiden saturoituessa tai pienen-
tyessä yritys saattaa toimia tappiollisesti ja kohdata ankaraakin kilpailua. Tämä 
voi johtaa tuotantokapasiteetin ylijäämään ja siten tuotantokustannusten nou-
suun tuotettua yksikköä kohden, jolloin siirtyminen ulkomarkkinoille voi olla 
avain kannattavuuden parantumiseen. (Leonidou ym. 2007, 744–745.) 

Myös kotimaan markkinoiden yleinen talouden tila vaikuttaa yrityksen 
tulokseen. Huonossa taloustilanteessa kysyntä laskee, markkinat pienenevät ja 
myyntivolyymi heikkenee. Tällöin mahdollisuus toimia vakaammassa tilassa 
olevilla markkinoilla voi toimia alkusysäyksenä kansainvälistymiselle. Toisaalta 
pelkkä taantuman uhka voi motivoida yritystä kansainvälistymään. (Leonidou 
ym. 2007, 745.) Toimiminen useilla markkinoilla samanaikaisesti jakaa riskiä, 
koska taloudelliset taantumat vaikuttavat eri maissa eri aikaan (Albaum ym. 
2005, 65). 

Yritys voi kansainvälistyä myös siksi, että sen asiakkailla on vahva neu-
votteluvoima kotimarkkinoilla (Leonidou ym. 2007, 745). Tällainen tilanne voi 
syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa jokin tietty ala on hyvin kilpailtu ja asiak-
kaalla on valta valita monen toimittajan joukosta. Kilpailu johtaa hintojen ale-
nemiseen, jolloin yritys voi siirtyä ulkomaille, esimerkiksi kehittyville markki-
noille, joissa asiakkaat eivät ole yhtä vaativia (Leonidou ym. 2007, 745). 

Kotimaan julkinen tuki kansainvälistymiseen pyrkiville yrityksille tiede-
tään olevan merkittävä kannustin (Leonidou ym. 2007, 747). Valtion tuki voi 
olla esimerkiksi tietoa, neuvontaa ja koulutusta, markkinointitukea tai rahoitus-
ta ja lainojen takausta (Cavusgil & Yeoh 1994, 78). Julkinen tuki kansainvälis-
tymiselle perustuu sen työllisyyttä, talouskasvua ja verotuloja lisäävään vaiku-
tukseen (Cavusgil & Yeoh 1994, 76). Leonidoun ym. (2007, 747) mukaan tukea 
tarjoavia organisaatioita ovat kauppaministeriö, kaupalliset edustustot ja muut 
valtion kansainvälistymistä edistävät laitokset. Suomessa vastaavia toimijoita 
ovat esimerkiksi ulkoasianministeriön kauppapoliittinen osasto, teknologian ja 
innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes, vientitakuulaitos Finnvera sekä työ-
voima- ja elinkeinokeskukset. Valtion rahoittamien viennin ja kansainvälistymi-
sen edistämiseen pyrkivien organisaatioiden lisäksi on olemassa yksityisesti 
rahoitettuja tukea antavia tahoja (Leonidou ym. 2007, 748–749). Suomessa tällai-
sia organisaatioita ovat muun muassa vienninedistämiskeskus Finpro, eri 
kauppayhdistykset sekä kansainvälisen liiketoiminnan ja kaupan koulutuskes-
kus Fintra.   

Ulkomaisen hallinnon vaikutukset on myös otettava huomioon, sillä 
markkinoiden avautuessa ja kansainvälistymisen esteiden poistuessa toimimi-
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nen ulkomailla voi muodostua yhä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi. Kan-
sainvälistymisen esteitä voivat olla esimerkiksi tullit, valuuttasäädökset, hinta-
kontrolli ja verotus. Vaikka monissa maissa on poistettu kansainvälistymisen 
esteitä ja nimellisesti helpotettu ulkomaisten yritysten toimintaa, saattaa esteitä 
yhä ilmetä esimerkiksi raskaan byrokratian muodossa. Uusimmissa tutkimuk-
sissa kansainvälistymisen esteiden poistaminen on osoittautunut tärkeäksi kan-
nustimeksi. (Leonidou ym. 2007, 748.) 

Kansainvälistyminen ulkomaisen asiakkaan tekemän aloitteen seuraukse-
na on Leonidoun ym. (2007, 751) mukaan yleisin tapa aloittaa liiketoiminta ko-
timaan ulkopuolella. Tässä tapauksessa yritys ei ehkä ole valmistautunut riittä-
västi haasteisiin, joita se kohtaa toimiessaan ulkomailla (Leonidou ym. 2007, 
751). Toisaalta yritys voi aiemmin esitetyn Johansonin ja Mattssonin (1987) ver-
kostomallin mukaisesti saada haltuunsa ulkomaalaiselta asiakkaaltaan tietoa, 
joka auttaa sitä selviytymään haasteista ja menestymään ulkomarkkinoilla. 

Tieto kohdemarkkinoista voi toimia myös kannustimena kansainvälisty-
miselle. Tällainen tieto on merkityksellistä etenkin silloin kun kilpailijoilla ei 
vielä ole tätä tietoa hallussaan. Tässä tapauksessa yritys voi olettaa, että sillä on 
ainakin lyhyellä tähtäimellä kilpailuetu muihin toimijoihin nähden. Tieto koh-
demarkkinoista voi liittyä esimerkiksi ulkomaisten asiakkaiden tai markkinoi-
den erityispiirteiden tuntemiseen tai jonkin tietyn liiketoimintamahdollisuuden 
tunnistamiseen. (Leonidou ym. 2007, 746.) 

Kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen on yksi 
tärkeimmistä kansainvälistymisen kannustimista (Leonidou ym. 2007, 746). 
Vaikka kansainvälistymistä käsittelevät teoriat lähtevät sitä oletuksesta, että 
kansainvälistymisprosessi alkaa liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamises-
ta, selittävät ne vain vähän miten mahdollisuuksia tunnistetaan. Kansainvälis-
tymisteorioiden sijaan liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden 
syntyyn vaikuttavat tekijät ovat yrittäjyystutkimuksen keskeisiä teemoja ja 
kiinnostuksen kohteita. Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista yrittä-
jyystutkimuksessa ei ole kuitenkaan perinteisesti käsitelty kansainvälisestä nä-
kökulmasta, vaan siinä on keskitytty pääasiassa kotimaassa tapahtuvaan liike-
toimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. (Chandra, Styles & Wilkinson 2009, 
31.) Seuraavaksi tarkastellaan miten liiketoimintamahdollisuuksien syntyä ja 
tunnistamista on perinteisesti selitetty yrittäjyystutkimuksessa ja sen jälkeen 
tehdään katsaus tutkimukseen, jossa liiketoimintamahdollisuuksia on käsitelty 
kansainvälistymisen näkökulmasta. 

 
2.2.3 Kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet 
 
Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen on osa yrittäjyysprosessia (Eck-
hardt & Shane 2003, 345; Shane 2000, 448). Shanen (2000, 449) mukaan yrittä-
jyysprosessia käsittelevät teoriat voidaan jakaa kolmeen eri koulukuntaan, joilla 
kaikilla on erilainen näkemys siitä, miten liiketoimintamahdollisuuksia tunnis-
tetaan. Näitä koulukuntia ovat uusklassiset tasapainoteoriat, psykologiset teori-
at ja itävaltalainen koulukunta. 
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Uusklassisen koulukunnan lähestymistavassa maailmassa vallitsee Sha-
nen (2000, 449) mukaan tasapaino, jossa kuka tahansa voi tunnistaa kaikki 
mahdolliset liiketoimintamahdollisuudet. Tällaisessa tasapainon tilassa yrittä-
jiksi ryhtyvät vain ne henkilöt, joilla on tähän henkilökohtaisia taipumuksia, 
kuten esimerkiksi epävarmuuden sietäminen (Kihlstrom & Laffont 1979, 745). 
Jotkut ihmiset ovat siis uusklassisen koulukunnan mukaan taipuvaisia yrittä-
jyyteen ja toiset taas suosivat palkkatyötä. Merkittävä osa tämän päivän yrittä-
jyystutkimuksesta pohjautuu näihin uusklassisiin tasapainoteorioihin (Eckhardt 
& Shane 2003, 333). 

Psykologisen koulukunnan edustajat ovat samaa mieltä uusklassisen kou-
lukunnan kanssa siitä, että henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat yrittä-
jyyden syntyyn, mutta lisäävät, että prosessi riippuu henkilön halusta ryhtyä 
tähän tehtävään (Shane 2000, 449). Tämä tarkoittaa sitä, että psykologinen kou-
lukunta ei ole niinkään kiinnostunut siitä miten liiketoimintamahdollisuudet 
tunnistetaan, vaan siitä mitkä asiat vaikuttavat päätökseen ryhtyä yrittäjäksi. 

Itävaltalainen koulukunta on eri kannalla kahden edellä mainitun kanssa, 
sillä se esittää liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen liittyvän tietoon, 
joka ei jakaudu tasaisesti kaikkien ihmisten kesken. Tämän näkemyksen mu-
kaan tieto liiketoimintamahdollisuuksista vaikuttaa yrittäjyyden syntyyn 
enemmän kuin ihmisten henkilökohtaiset ominaisuudet. (Shane 2000, 449–450.) 
Tällä tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset eivät voi havaita kaikkia mahdollisia 
liiketoimintamahdollisuuksia, vaan mahdollisuuksien tunnistaminen riippuu 
henkilön aiemmasta tietopohjasta. Tätä ajatusta tukee Shanen (2000, 465) tekno-
logisten innovaatioiden tutkimus, joka osoitti eri ihmisten tunnistavan eri liike-
toimintamahdollisuudet riippuen heidän aikaisemmista tiedoistaan. Samaan 
tulokseen ovat tulleet myös Arenius ja Clercq (2005, 260), jotka osoittivat henki-
sen pääoman vaikuttavan liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. Myös 
Venkataraman (1997, Shanen 2000, 451–452 mukaan) on osoittanut, että liike-
toimintamahdollisuuksien tunnistaminen on riippuvainen ihmisten elämänko-
kemuksen kautta saadusta tiedosta. Itävaltalaisen koulukunnan voidaan katsoa 
syntyneen 1871 Carl Mengerin työn tuloksena. Hänen ajatustensa moderneja 
seuraajia ovat olleet mm. Ludwig von Mises ja Friedrich von Hayek. (Kirzner 
1992, 57, 119.) Myös Iszrael Kirznerin voidaan katsoa kuuluvan itävaltalaiseen 
koulukuntaan (Chandra ym. 2009, 35). 

Toinen tärkeä itävaltalaisen koulukunnan ajatus on yrittäjyyden rooli ta-
louden kehitystä ylläpitävänä voimana (Di Gregorio ym. 2008, 187). Yrittäjän 
tehtävänä on tunnistaa talouden epätasapainosta asioita, joita muut ihmiset ei-
vät tunnista (Kirzner 1982, 146–147). Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjä ei sinänsä 
keksi mitään uutta, vaan ainoastaan tunnistaa vallitsevasta epätasapainosta 
mahdollisuuksia, joilla hän voi tehdä tuottoa (Landström 2005, 14). Kun muut 
yrittäjät ryhtyvät hyödyntämään samaa liiketoimintamahdollisuutta, tuotto las-
kee ja talous siirtyy takaisin kohti tasapainon tilaa (Shane & Venkataraman 
2000, 221). 

Yksi yrittäjyystutkimuksen merkittävimmistä henkilöistä, Joseph Schum-
peter (mm. Carsrud & Brännback 2007, 7; Landström 2005, 27), on samaa mieltä 
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itävaltalaisen koulukunnan kanssa siitä, että yrittäjän tehtävä on viedä talouden 
kehitystä eteenpäin (Di Gregorio ym. 2008, 187). Schumpeterin näkemys eroaa 
itävaltalaisesta koulukunnasta kuitenkin siinä, että hänen mukaansa talous on 
normaalitilassa tasapainossa ja tätä tasapainoa ei järkytä yrittäjän löytämä liike-
toimintamahdollisuus vaan yrittäjän tekemä innovaatio (Landström 2005, 14). 
Schumpeter kutsuu tätä ilmiötä luovaksi tuhoksi (Schumpeter 1976, 81–86). 
Schumpeterin (1934, 66) mukaan uutta liiketoimintaa voi syntyä kun yrittäjä 
innovoi jonkin uuden tuotteen, keksii uuden valmistusmetodin, organisoi yri-
tyksensä uudella tavalla, löytää uuden resurssien lähteen tai aloittaa toimintan-
sa uudella markkina-alueella. 

Yrittäjyyden uusinta tutkimussuuntaa edustaa näkemys, joka yhdistelee 
kahta edellä esitettyä teoriaa (Di Gregorio ym. 2008, 189). Tämän näkemyksen 
mukaan yrittäjyys on liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista, arviointia ja 
hyödyntämistä uusien tuotteiden tai palveluiden tuottamiseksi (Shane ja Ven-
kataraman 2000, 218). Aiemmalla tiedolla on tämänkin ajattelutavan mukaan 
vaikutus siihen mitkä mahdollisuudet tunnistetaan (Shane 2000, 452), eikä tämä 
tieto ole jakautunut tasaisesti kaikkien ihmisten kesken (Shane & Venkataraman 
2000, 221).  

Kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista käsittelevä 
teoria perustuu suurilta osin edellä mainittuun Shanen ja Venkataramanin 
(2000) määritelmään yrittäjyydestä. Kuten kansainvälistymisteorioita käsittele-
vässä luvussa aiemmin mainittiin, tätä tutkimussuuntaa kutsutaan kansainväli-
seksi yrittäjyydeksi. Kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnista-
minen nähdään monimutkaisempana kuin kotimaisten mahdollisuuksien ha-
vaitseminen koska sen uskotaan vaativan erilaista tietoa (Karra, Phillips & Tra-
cey 2008, 447). Yrittäjällä tulee olla tietoa esimerkiksi kansainvälisistä markki-
noista, asiakkaista, kilpailijoista ja kulttuurista (Eriksson, Johanson & Majkgard 
1997, 343). Tätä tietoa voidaan saada markkinatutkimusten ja kokemuksen 
avulla (Eriksson ym. 1997, 340) tai verkostojen kautta (Chandra ym. 2009, 40). 
Verkostot ovat tiedon ja ideoiden lähteitä, joiden avulla kansainvälinen liike-
toimintamahdollisuus voidaan tunnistaa (Chandra ym. 2009, 40). 

Kansainvälinen yrittäjyys on siis yhtä lailla riippuvainen aikaisemmasta 
tiedosta kuin kotimaassa tapahtuva yrittäjyys, mutta tarvittava tieto on moni-
mutkaisempaa ja siten jakautunut vielä epätasaisemmin eri ihmisten kesken. 
Kuvio 3 selittää kansainvälistä yrittäjyysprosessia tarkemmin. Prosessin keski-
össä on yrittäjä, joka saa tietoa verkostojensa tai muiden tiedon lähteiden kautta 
ja tämän tiedon pohjalta yhdistelee mahdollisesti kotimaan rajojen ulkopuolella 
sijaitsevia resursseja.  Yhdistelemällä resursseja uudella tavalla kansainvälinen 
yrittäjä innovoi uusia tuotteita tai palveluita ja käyttää kokemuksen kautta kart-
tuvaa tietoa tunnistaakseen ja arvioidakseen uusia kansainvälisiä liiketoimin-
tamahdollisuuksia. 
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KUVIO 3 Kansainvälinen yrittäjyysprosessi 

2.3 Kansainvälistymisen esteet 

Monet yritykset saattavat olla valmiita kansainvälistymään, mutta eivät tästä 
huolimatta halua ryhtyä siihen (Korth 1991, 20). Syynä tähän voivat olla yrityk-
sen kohtaamat kansainvälistymisen esteet, jotka Leonidoun (1995, 31) mukaan 
liittyvät asenteisiin, rakenteisiin, toimintoihin tai muihin ympäristöstä tai yri-
tyksestä johtuviin rajoitteisiin. Näitä kansainvälistymisen esteitä on kategorioi-
tu useilla eri tavoilla (Leonidou 1995, 32–33; Katsikeas & Morgan 1994, 18; Shaw 
& Darroch 2004, 329), mutta tässä yhteydessä käytetään samaa jakoa kuin kan-
sainvälistymisen kannustimien kohdalla eli jakoa yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin 
kansainvälistymisen esteisiin (Leonidou 1995, 32). 

 
2.3.1 Sisäiset esteet  
 
Yrityksen sisäiset tekijät ovat yksi merkittävimmistä kansainvälistymisen esteis-
tä (Morgan 1997, 74). Korthin (1991, 20–21) mukaan yrityksen sisäisiä esteitä 
voivat olla esimerkiksi johdon matala kunnianhimo tai kiinnostus kansainvälis-
tymiseen, tunnistamattomat liiketoimintamahdollisuudet tai kansainvälistymi-
seen liittyvät pelot. Johdon matala kunnianhimo saattaa johtua joko tyytyväi-
syydestä nykyiseen tilanteeseen kotimarkkinoilla tai haluttomuudesta moni-
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mutkaistaa liiketoimintaa entisestään (Korth 1991, 21). Kansainvälisten liike-
toimintamahdollisuuksien tunnistamattomuus liittyy puolestaan tunnistami-
seen tarvittavan tiedon puutteeseen, väärään tulkintaan tai haluttomuuteen 
hankkia sitä (Korth 1991, 22). Kansainvälistymisen esteenä toimivat pelot syn-
tyvät kohdemaan liiketoimintaympäristön luomista riskeistä, jotka voivat liittyä 
esimerkiksi lainsäädäntöön, poliittiseen ympäristöön, kulttuuriin tai infrastruk-
tuuriin (Korth 1991, 24). 

Esteenä voivat toimia myös yrityksen kansainväliseen markkinointistrate-
giaan liittyvät haasteet (Leonidou 1995, 33), kuten imagon, tuotteen tai pakka-
uksen sovittaminen kohdemarkkinoille sopiviksi (Katsikeas & Morgan 1994, 
19). Tämän lisäksi esteitä muodostuu muun muassa logistiikan saralla (Morgan 
1997, 74), kun yrityksellä ei esimerkiksi ole tietoa ulkomaisista jakelijoista (Kat-
sikeas & Morgan 1994, 20). Myös kansainvälistymiseen liittyvät ylimääräiset 
kustannukset voivat olla yrityksille kansainvälistymisen esteitä (Morgan 1997, 
74). 

Johansonin ja Wiedersheim-Paulin (1999, 28) mukaan suurimmat kansain-
välistymisen sisäiset esteet syntyvät tiedon ja resurssien puutteesta. Näitä re-
sursseja voivat olla esimerkiksi johdon käytettävissä oleva aika, rahoitus, tuo-
tantokapasiteetti (Korth 1991, 23) tai kansainvälistymisessä tarvittavat taidot 
(Katsikeas & Morgan 1994, 19; Korth 1991, 23). Tiedon ja resurssien puutteesta 
johtuvia esteitä voidaan hallita muun muassa lisäämällä yrityksen tietoa koh-
demarkkinoista ja markkinoiden toiminnoista (Johanson & Wiedersheim-Paul 
1999, 28). Yrityksen tarvitseman tiedon lisäämiseen tehokkain keino on toimi-
minen ulkomailla (Johanson & Vahlne 1999, 43). 

 
2.3.2 Ulkoiset esteet 
 
Useiden tutkijoiden mukaan kansainvälistymiseen liittyvät esteet johtuvat yri-
tyksen ulkopuolisesta ympäristöstä (Katsikeas & Morgan 1994, 18). Tällaiset 
esteet voivat liittyä esimerkiksi vähäiseen kotimaan tukeen tai apuun, suureen 
byrokratiaan (Morgan 1997, 74) tai vaikeuteen saada rahoitusta kansainvälisiin 
liiketoimiin (Korth 1991, 23). Vähäisellä kotimaan tuella tarkoitetaan kansain-
väistymistä tukevien ja edistävien organisaatioiden ja ohjelmien puutetta (Kat-
sikeas & Morgan 1994, 19). Toisaalta, vaikka näitä ohjelmia ja organisaatioita 
olisi olemassa, yritykset voivat kokea niiden toimintaan liittyvän byrokratian 
esteenä kansainvälistymiselle (Morgan 1997, 74). Rahoituksen saamiseen liitty-
vät vaikeudet johtuvat usein yrittäjien tietämättömyydestä rahoitusmahdolli-
suuksista (Korth 1991, 23) tai rahoituksen korkeista kustannuksista (Katsikeas & 
Morgan 1994, 19). 

Yrityksen ulkoiseen ympäristöön liittyviä kansainvälistymisen esteitä voi-
vat olla Morganin (1997, 74) synteesin mukaan esimerkiksi kohdemarkkinoiden 
kuluttajien erilaiset mieltymykset, eriävät liiketoimintakäytännöt, kohdemaan 
tuontimääräykset, puutteelliset jakelukanavat ja -verkostot sekä intensiivinen 
kilpailu. Kohdemarkkinoiden kuluttajien erilaiset mieltymykset ja eriävät liike-
toimintakäytännöt johtuvat psykologisesta etäisyydestä eli erilaisesta kulttuu-
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rista ja maantieteellisestä etäisyydestä (Shaw & Darroch 2004, 330). Tuontimää-
räysten lisäksi esteenä voivat toimia myös muut lait ja säädökset, jotka rajoitta-
vat esimerkiksi ulkomaisten toimijoiden markkinoille pääsyä tai omistusta sekä 
hinnoittelun vapautta (Javalgi ym. 2003, 189). Jakelukanaviin liittyvät esteet joh-
tuvat joko niiden rakenteellisista puutteista tai vaikeuksista löytää sopivia yh-
teistyökumppaneita (Morgan 1997, 74). 

2.4 Markkinoiden analysointi 

Rahmanin (2003, 119) mukaan huonosti tehty markkinoiden valinta on yksi 
suurimmista kansainvälistymisen epäonnistumisen syistä. Kansainvälisten 
markkinoiden valinta voi epäonnistua muun muassa riittämättömän arvioinnin 
seurauksena. Systemaattisella arvioinnilla voidaan siis estää epäonnistuminen 
ja välttää siihen liittyvät kustannukset. Oikeiden markkinoiden valinta on 
avaintekijä kansainvälistyvän yrityksen tulevaisuutta ajatellen, sillä kaikki yri-
tykset eivät omaa resursseja kaikilla markkinoilla toimimiseen. Myös Brewerin 
(2001, 155) mukaan kohdemarkkinoiden valinta on yksi keskeisistä kansainvä-
listymiseen kuuluvista prosesseista. 

Tässä osassa esitellään aluksi kansainvälisten markkinoiden valintaa pe-
rinteisesti käsittelevässä teoriassa esitetyistä työkaluista keskeisimmät eli poten-
tiaalisten markkinoiden ryhmittely ja luokittelu (Cavusgil, Kiyak & Yeniyurt 
2004, 607–608). Tämän jälkeen tehdään katsaus teoriaan, jonka mukaan kan-
sainvälisten markkinoiden valinta on prosessi, joka muodostuu markkinoihin 
liittyvän tiedon keräämisestä ja arvioinnista (Ruzzier ym. 2006, 481). Tätä pro-
sessia kutsutaan kansainvälisten markkinoiden valintaprosessiksi. Seuraavaksi 
tutustutaan pääsääntöisesti majoitustoimialaa käsittelevissä julkaisuissa käy-
tyyn keskusteluun, jonka mukaan arvioimalla toimintaympäristöään (environ-
mental scanning) yritykset voivat mukauttaa strategioitaan vastaamaan pa-
remmin ympäristön luomiin uhkiin ja mahdollisuuksiin (Olsen, Murthy ja Tea-
re 1994, 3). Ympäristön arviointia käsitellään niiltä osin kuin se on sovellettavis-
sa tämän tutkimuksen aihepiiriin. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan 
kolmen esimerkin avulla miten yrittäjyys- ja markkinointitutkimuksessa on 
analysoitu markkinoita. Analysointityökaluista esitellään viisi kilpailuvoimaa 
(Porter 2004, 4), PESTEL-analyysi (Johnson, Scholes & Whittington 2008, 55) 
sekä uuden liiketoiminnan syntyyn vaikuttavat ympäristötekijät (Gartner 1985, 
700). Näitä työkaluja ei ole kehitetty kansainvälistymisen näkökulmasta, vaan 
ne käsittelevät markkinoiden analysointia yleisellä tasolla. Lopuksi palataan 
takaisin kansainvälistymisen kontekstiin ja tutustutaan kasvavien markkinoi-
den analysointia käsittelevään teoriaan. Sakaryan ym. (2007) mukaan heidän 
kasvavien markkinoiden arviointimallinsa täydentää muita markkinoiden ana-
lysointimenetelmiä ottamalla tulevaisuuden muutokset, kulttuuritekijät ja toi-
miala- ja tuotekohtaiset näkökulmat huomioon. 
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2.4.1 Ryhmittely ja luokittelu 
 
Ympäristön arvioimisen ja sopivan kohdemarkkinan valitsemisen avuksi on 
kehitetty kaksi työkalua, joita kutsutaan ryhmittelyksi ja luokitteluksi (Cavusgil 
ym. 2004, 607–608). Näiden työkalujen avulla yritys voi pienentää tutkittavien 
markkinoiden joukkoa muutamaan potentiaaliseen vaihtoehtoon. Yritys voi 
ryhmitellä kohdemarkkinoita niiden samankaltaisuuden perusteella tai luoki-
tella niitä niiden arvioidun markkinapotentiaalin mukaisesti. Ryhmittelyn ja 
luokittelun perustana voidaan käyttää esimerkiksi tilastotietoa. (Sakarya ym. 
2007, 212–213.) 

Ryhmittelyssä kootaan ryhmiksi mahdollisia kansainvälistymisen kohde-
maita, joiden sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen ympäristö ovat samankal-
taisia. Samankaltaisuus auttaa yrityksiä vertailemaan maita ja arvioimaan nii-
den mahdollisia synergiaetuja. (Sakarya ym. 2007, 212.) Ryhmittelyn ongelmana 
on kuitenkin se, että käytettävät tiedonlähteet eivät aina välttämättä ole vertai-
lukelpoisia eri maiden kesken ja se ei ota huomioon maiden sisäisiä eroavai-
suuksia. Ryhmittelyn käyttökelpoisuutta heikentää myös se, että se keskittyy 
ainoastaan makrotalouteen liittyviin tekijöihin, eikä ota huomioon esimerkiksi 
yrityksen tuotteeseen liittyviä kulutustottumuksia. (Cavusgil ym. 2004, 608–
609.) 

Luokittelussa puolestaan on pyrkimyksenä järjestää mahdolliset kohde-
markkinat paremmuusjärjestykseen niiden houkuttelevuuden ja potentiaali-
suuden mukaan. Markkinoita luokitellaan niiden potentiaalia kuvaavien omi-
naisuuksien perusteella, joita voivat olla esimerkiksi varallisuus, koko, kasvu, 
kilpailu ja markkinoille tulon esteet. (Sakarya ym. 2007, 212.) Luokitteluun liit-
tyy samat puutteet kuin ryhmittelyynkin, eli se ei ota huomioon yrityskohtaisia 
tekijöitä. Näin ollen sitä tulisi käyttää vain kansainvälistymisprosessin alkuvai-
heessa. (Cavusgil ym. 2004, 609.) 
 
2.4.2 Kansainvälisten markkinoiden valintaprosessimalli 
 
Kansainvälisten markkinoiden valintaa on perinteisesti lähestytty kansainvälis-
ten markkinoiden valintaprosessimallien eli IMSP-mallien (international market 
selection process) avulla (Rahman 2003, 119; Sakarya ym. 2007, 212). Näiden 
mallien avulla on mahdollista etsiä potentiaalisia markkinoita suurestakin 
mahdollisten markkinoiden joukosta (Sakarya ym. 2007, 213). 

Kohdemarkkinoiden valinta on vaiheittainen prosessi, jonka ensimmäises-
sä eli seulontavaiheessa (screening stage) tutkitaan ja arvioidaan alustavasti 
markkinoiden makroympäristöä eli demografisia, poliittisia, taloudellisia ja so-
sio-kulttuurisia tekijöitä. Saatujen tulosten perusteella potentiaaliselta vaikutta-
via markkinoita analysoidaan lisää seuraavassa vaiheessa, jota kutsutaan tun-
nistamisvaiheeksi (identification stage). Tunnistamisvaiheessa tutkitaan yrityk-
sen toimialan mahdollisuuksia valituilla markkinoilla arvioimalla markkinoille 
pääsyyn liittyviä tekijöitä, tuotteen potentiaalia ja kysyntää, kilpailua sekä jake-
lu- ja tuotantomahdollisuuksia. Viimeisessä eli valintavaiheessa (selection sta-



 
 

22 

ge) keskitytään liiketoiminnan kannattavuuteen valitulla kohdealueella. Arvi-
oinnin kohteena ovat tällöin kannattavuus, odotetut myyntiluvut ja kustannuk-
set. (Cavusgil 1985, 29–31.) 

Rahmanin (2003, 122–124) tutkimusten mukaan yritykset noudattavat 
kaksivaiheista IMS-prosessia (liite 2) suunnitellessaan kansainvälistymistä. En-
simmäisessä vaiheessa yritykset ovat kiinnostuneita mahdollisten kohdemark-
kinoiden koosta ja toisessa vaiheessa ne tarkastelevat markkinoiden rakenteel-
lista houkuttelevuutta.  

Kohdemarkkinoiden kokoa arvioidessa yritykset kiinnittävät huomiota 
markkinoiden makro- ja mikroekonomisiin tekijöihin suhteessa yrityksen omiin 
kykyihin toimia kansainvälisillä markkinoilla. Makroekonomisiin tekijöihin 
kuuluvat muun muassa väestön ja keskiluokan koko, lukutaitoisten määrä, va-
luuttavarannot, vaihtokurssin vakaus, bruttokansantuote ja inflaatio sekä nii-
den kehitys. Näiden lisäksi yritykset voivat olla kiinnostuneita omaan tuottee-
seensa ja liiketoiminta-alueeseensa läheisesti liittyvistä indikaattoreista sekä 
kohdemaan kulttuurista. Pelkkien makroekonomisten tekijöiden arviointi ei 
kuitenkaan yksin riitä, sillä yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysyntä vaikut-
taa myös markkinoiden houkuttelevuuteen. Tällaisia mikroekonomisia tekijöitä 
ovat siis odotettu kysyntä, paikallisen tuotannon määrä, maahantuonnin määrä 
sekä kilpailu. Lopuksi yrityksen tulee vielä varmistua siitä, että sen omat taidot 
ja resurssit kohtaavat markkinoiden asettamien vaatimusten kanssa. (Rahman 
2003, 122–124, 130.)  

Vaikka kohdemarkkinat olisivatkin kokonsa puolesta houkuttelevat, nii-
den tuottopotentiaali tai infrastruktuurin yhteensopimattomuus yrityksen tar-
peiden kanssa voivat kuitenkin olla esteenä siirtymiselle kyseisille markkinoille. 
Tämän vuoksi kansainvälisten markkinoiden valintaprosessin toisessa vaihees-
sa yritykset tarkastelevat kansainvälistymisestä koituvia kuluja sekä kohde-
markkinoiden businesskäytänteiden, infrastruktuurin ja valtionhallinnon sovel-
tuvuutta yrityksen tarpeisiin. Kohdemarkkinoilla toimimisesta koituvia kuluja 
voi syntyä esimerkiksi markkinoinnista, tulleista sekä tullien ulkopuolisista 
kaupanesteistä. Näiden lisäksi tyypillisiä kuluja ovat jakelu-, markkinatutki-
mus-, koulutus- ja tuotteen mukauttamiskustannukset. Rakenteelliseen houkut-
televuuteen vaikuttaviin businesskäytänteisiin ja infrastruktuuriin kuuluu esi-
merkiksi paikallisten yhteistyökumppaneiden saatavuus, lainsäädäntö, liike-
toimintakulttuuri sekä korruption yleisyys. Viimeiseen tarkasteltavaan aluee-
seen eli valtionhallintoon liittyviä tekijöitä ovat muun muassa poliittinen vaka-
us, voittojen kotiuttamisen rajoitukset, patenttilait sekä liiketoiminnan ja hin-
noittelun vapaus.  Tämänkin vaiheen päätteeksi yritykset vertaavat vallitsevia 
olosuhteita sen omiin käytänteisiin, tavoitteisiin ja strategioihin. (Rahman 2003, 
124–126, 130.) 

 
2.4.3 Ympäristön arviointi 
 
Toimintaympäristöään ja siihen liittyviä trendejä tarkastelemalla yritys voi saa-
da arvokasta tietoa markkinoiden luomista mahdollisuuksista ja riskeistä. Ym-
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päristöään aktiivisesti arvioivat yritykset menestyvät kilpailijoitaan paremmin 
sovittamalla strategiansa näiden mahdollisuuksien ja riskien mukaisiksi. Toi-
mintaympäristön trendejä, mahdollisuuksia ja uhkia kartoittavaa tiedonkeruu-
prosessia kutsutaan ympäristön arvioimiseksi. (Olsen ym. 1994, 3.) Aguilarin 
(1967, Limin, Sharkeyn & Kimin 1996, 66 mukaan) määritelmän mukaan ympä-
ristön arviointi on prosessi, jossa kerätään tietoa ”yrityksen ulkoisessa ympäris-
tössä olevista tapahtumista ja suhteista, joka auttaa ylintä johtoa sen tehtävässä 
määritellä yrityksen tuleva toiminnan suunta.” 

Ympäristön arvioinnin osa-alueiksi voidaan lukea taloudelliseen, teknolo-
giseen, hallinnolliseen ja sosiaaliseen ympäristöön sekä kilpailuun ja asiakkai-
siin liittyvät tekijät (Lim, Sharkey & Kim 1996, 67). Ympäristön arviointiin liitty-
en Olsen ym. (1994, 4–6) ovat kuitenkin esittäneet liiketoimintaympäristön ja-
koa kolmeen osa-alueeseen. Näitä ovat yleinen ympäristö (general environ-
ment), työympäristö (task environment) ja toiminnallinen ympäristö (functional 
environment). 

Yleiseen ympäristöön kuuluu heidän mukaansa poliittinen, teknologinen, 
taloudellinen, sosiokulttuurinen ja ekologinen ympäristö. Poliittisen ympäris-
tön osa-alueita ovat poliittinen epävakaus, vaihtuvat politiikat ja ideologiat, 
toimialan lisääntynyt verotusaste sekä alueelliset talouden integraatiopyrki-
mykset. Teknologiseen ympäristöön voi kuulua esimerkiksi uuden teknologian 
integroiminen tai investointikulut. Taloudellinen ympäristö koostuu lamojen 
mahdollisuudesta, inflaatiotasosta ja talouden elpymisen nopeudesta. Sosio-
kulttuurisen ympäristön osa-alueita ovat turvallisuus sekä asiakkaiden diversi-
teetti. Ekologinen ympäristö voi käsittää esimerkiksi kiinteistöjä koskevat rajoi-
tukset. (Olsen ym. 1994, 5.) 

Työympäristöön Olsen ym. lukevat kuuluvaksi asiakkaat, tavarantoimitta-
jat, kilpailijat ja lainsäätäjät. Asiakasympäristön keskeisin kiinnostuksen kohde 
on heidän mukaansa kysynnän määrä ja sen kehitys tulevaisuudessa. Tavaran-
toimittajiin liittyvät asiat voivat liittyä esimerkiksi tuottajan laatustandardeihin 
tai hintoihin. Kilpailijoiden arvioinnin yhteydessä yritysten tulisi kiinnittää 
huomiota muun muassa kilpailijoiden tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin sekä 
niiden kehitykseen. Lainsäädäntöympäristössä keskeisimpiä asioita ovat hin-
noitteluun, laatuun, markkinointiin ja työvoimaan liittyvät rajoitukset. (Olsen 
ym. 1994, 5.)  

Toiminnalliseen ympäristöön kuuluvat asiat ovat yrityksen sisäisiä ja sii-
hen kuuluu Olsenin ym. (1994, 4–5) mukaan rahoitus, markkinointi, henkilös-
töhallinto, tutkimus ja kehitys, yrityksen johto sekä tuotanto. Toiminnallisen 
ympäristön arvioinnin voidaan ajatella vastaavan IMSP-mallien mukaista omi-
en kompetenssien peilaamista liiketoimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin 
ja yrityksen strategioiden sovittamista niiden mukaisiksi. 

 
2.4.4 Muita markkinoiden analysointityökaluja 
 
Gartner (1985, 700) on tehnyt listan kirjallisuudesta löytämistään uuden liike-
toiminnan syntyyn vaikuttavista ympäristötekijöistä. Tähän listaan hän on liit-
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tänyt Porterin (2004, 4) viisi kilpailuvoimaa, Brunon ja Tyebjeen (1982, Gartne-
rin 1985, 700 mukaan) 12 yrittäjyyttä stimuloivaa tekijää sekä tulokset Penning-
sin (1982, 120) uuden liiketoiminnan syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Lista on 
varsin kattava kokoelma liiketoimintaympäristöön liittyvistä tekijöistä ja moni 
sen sisältämistä ajatuksista on olennaisia myös tämän tutkimuksen kannalta. 

Porterin (2004, 4) viisi kilpailuvoimaa on toimialojen analyysiin tarkoitettu 
työkalu, jonka osa-alueita ovat alan mahdolliset tulokkaat, alan kilpailijat, osta-
jat, toimittajat ja korvaavat tuotteet. Alalle mahdollisesti pyrkivät tulokkaat 
muodostavat uhan alalla jo toimiville yrityksille tuomalla markkinoille lisää 
tuotantokapasiteettia, mikä mahdollisesti laskee hintoja ja vähentää saatavia 
tuottoja. Uudet tulokkaat pyrkivät myös valtaamaan markkinaosuuksia ja osan 
käytettävissä olevista resursseista. (Porter 2004, 7.) Alaa koskevan kilpailun in-
tensiteetti vaikuttaa myös osaltaan markkinoiden valintaan, sillä esimerkiksi 
kovasta kilpailusta seuraava markkinointi- tai hintasota alentaa kaikkien alalla 
toimivien yritysten tuottoja (Porter 2004, 17). Ostajien neuvotteluvoimalla on 
myös olennainen merkitys, sillä vahvassa neuvotteluasemassa olevat ostajat 
voivat vaikuttaa alan hintakehitykseen, vaatia korkeampaa laatua tai enemmän 
palveluja, mitkä kaikki vaikuttavat odotettujen tuottojen määrään alentavasi 
(Porter 2004, 24). Samalla tavalla vaikuttaa myös toimittajien suuri neuvottelu-
voima, sillä toimittajien nostaessa hintojaan ala, joka ei voi vastaavasti nostaa 
lopputuotteen hintaa, muuttuu kannattamattomaksi (Porter 2004, 27). Lopuksi 
mahdolliset korvaavat tuotteet saattavat estää yritystä hinnoittelemasta omaa 
tuotettaan vapaasti, mikä sekin omalta osaltaan heikentää potentiaalisia tuloja 
(Porter 2004, 23). 

Bruno ja Tyebjee (1982, Gartnerin 1985, 700 mukaan) ovat koonneet 17 tut-
kimansa artikkelin pohjalta 12 yrittäjyyttä stimuloivaa tekijää. Näitä ovat pää-
omarahoituksen, pätevän työvoiman, tavarantoimittajien, tonttimaan ja toimiti-
lojen, kuljetusvälineiden ja tukipalvelujen saatavuus. Brunon ja Tyebjeen mu-
kaan yrittäjyyteen kannustaa myös kokeneiden yrittäjien läsnäolo, asiakkaiden 
tai uusien markkinoiden tavoitettavuus ja yliopistojen läheisyys. Näiden lisäksi 
yrittäjyyden syntyyn vaikuttavat myös valtionhallinto, yleiset elinolosuhteet 
sekä väestön asenteet. 

Pennings (1982, 120) on tutkinut ympäristön vaikutusta uuden liiketoi-
minnan syntyyn Yhdysvalloissa. Hänen tutkimuksensa mukaan uutta liiketoi-
mintaa syntyy eniten alueilla, joissa on heterogeeniset työmarkkinat ja moni-
muotoinen toimialarakenne, suuri maahanmuuttajien osuus väestöstä, paljon 
teollista tuotantoa, suuria kaupunkialueita ja taloudellisten resurssien saata-
vuus. 

Gartnerin listan ulkopuolelta tutustumisen arvoisena voidaan nähdä myös 
ympäristön auditoinnin työkalu PEST. PEST-analyysi koostuu poliittisen, ta-
loudellisen, sosio-kulttuurisen sekä teknologisen ympäristön arvioinnista (Wil-
son & Gilligan 2005, 122–123). PEST-analyysiä ollaan laajennettu lisäämällä tut-
kittavien alueiden joukkoon esimerkiksi ympäristö ja lainsäädäntö (Johnson 
ym. 2008, 55). Poliittiseen ympäristöön kuuluu muun muassa poliittinen järjes-
telmä, sen vakaus ja suuntaus, verotus, ulkomaan kaupan rajoitukset sekä am-
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mattiliittojen vaikutusvalta. Taloudellinen ympäristö koostuu puolestaan in-
flaatio-, investointi- ja työttömyysasteista, bruttokansantuotteen suuruudesta ja 
sen kehityksestä, kilpailusta sekä alueellisista integraatiopyrkimyksistä. Sosio-
kulttuurisia tekijöitä ovat esimerkiksi väestön demografiset tekijät, elämän tyy-
lit, koulutustaso, asenteet ja kulutuskäyttäytyminen. Teknologiseen ympäris-
töön luetaan puolestaan tutkimuksen ja kehityksen taso ja suuntautuminen, 
teknologioiden uusiutumistahti, tuotteiden elinkaari sekä kustannukset. (Wil-
son & Gilligan 2005, 123.) Ympäristöön liittyvät asiat voivat koskea esimerkiksi 
saasteita tai jätteitä (Johnson ym. 2008, 55), kun lainsäädäntöön liittyvät koske-
vat taas yrityskauppoja ja fuusioita, työsuhteita tai ympäristönsuojelua (Wilson 
& Gilligan 2005, 123). Johnsonin ym. (2008, 307) mukaan neljää edellä mainituis-
ta tekijöistä tulee tarkastella erityisen huolellisesti vertailtaessa eri kansainvälis-
tymisen kohteita. Näitä ovat poliittinen, taloudellinen, sosio-kulttuurinen ja 
lainsäädännöllinen ympäristö.  
 
2.4.5 Kasvavien markkinoiden arviointimalli 
 
Kasvavilla markkinoilla tarkoitetaan alueita, jotka tarjoavat sellaisia liiketoimin-
tamahdollisuuksia, joita saturoituneilta ja kilpailluilta markkinoilta ei enää löy-
dy (Sakarya ym. 2007, 213). Kasvavat markkinat voidaan määritellä niille tyy-
pillisten ominaisuuksien eli suuren kasvun ja potentiaalin sekä suuren riskin 
avulla (Sakarya ym. 2007, 214). Kansainvälistyessään kasvaville markkinoille 
yritysten tulee olla valmiita kohtaamaan nopeaa muutosta seuraavat riskit, 
kulttuurieroista koituvat hankaluudet, sietämään huonosti kehittyneitä viestin-
tä- ja jakelusysteemejä sekä toimimaan rajallisin resurssein (Sakarya ym. 2007, 
209). 

Sakaryan ym. (2007, 209) mukaan perinteiset markkinoiden valinnan 
avuksi kehitetyt analyysityökalut keskittyvät liiaksi tällä hetkellä vallitseviin 
makrotaloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin, eivätkä siten huomioi kasvavien 
markkinoiden nousevaa potentiaalia. Heidän mukaansa yritykset jättävät kas-
vavien markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet huomioimatta pohtiessaan 
kansainvälistymisen kohteita, koska tarjolla ei ole kasvavien markkinoiden ana-
lysointiin tarkoitettua mallia (Sakarya ym. 2007, 229). Vastauksena tähän puut-
teeseen Sakarya ym. (2007, 209) ovat kehittäneet markkinoiden valintamallin, 
joka keskittyy erityisesti kasvavien markkinoiden arviointiin. Malli on yhdis-
telmä kolmesta eri analyysityökalusta, joita ovat Arnoldin ja Quelchin (1998) 
kasvavien markkinoiden arviointiviitekehys (framework for assessing emerging 
markets), Hofsteden (2001) kulttuurieroja kuvaavat dimensiot (cultural dimen-
sions) sekä Porterin (1990) timanttimalli (competitive analysis of an industrial 
sector). Näiden lisäksi Sakarya ym. ovat lisänneet kasvavien markkinoiden ar-
viointimallinsa neljänneksi dimensioksi asiakkaiden avoimuuden (customer 
receptiveness) ulkomaisia toimialoja tai tuotteita kohtaan. (Sakarya ym. 2007, 
209.) 

Tämä malli eroaa edellä esitetyistä perinteisestä markkinoiden analysoin-
tityökaluista muun muassa siinä suhteessa, että sen avulla ei ole tarkoitus ryh-
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mitellä eikä luokitella potentiaalisia kohdemaita. Toisin kuin monet perinteiset 
mallit, kasvavien markkinoiden arviointimalli huomioi myös yritys- ja tuote-
kohtaiset tekijät sekä ottaa huomioon tulevan markkinapotentiaalin. (Sakarya 
ym. 2007, 215.) Mallin luomisella ei ole pyritty korvaamaan olemassa olevia 
kohdemarkkinoiden valintaan tarkoitettuja malleja, vaan pikemminkin täyden-
tämään niitä. Kasvavien markkinoiden arviointimallin tarkoituksena on toimia 
vain alustavana analyysityökaluna kasvavia markkinoita arvioitaessa. Se perus-
tuu ulkoisiin tekijöihin, eikä huomioi yrityksen sisäisiä tekijöitä, kuten kansain-
välistymisen muotoa tai kilpailustrategioita. (Sakarya ym. 2007, 209.) 

Arnoldin ja Quelchin (1998, 9) kasvavien markkinoiden arviointiviiteke-
hyksen ydinajatuksena on markkinapotentiaalin arvioiminen pitkällä tähtäimel-
lä. Markkinapotentiaalia on arvioitu perinteisesti käyttämällä sellaisia tunnus-
lukuja kuin markkinoiden koko ja kasvu, inflaatio, bruttokansantuote, väestön 
määrä, kilpailu, markkinoille tulon helppous ja tuotteen odotettu kysyntä. Nä-
mä mittarit kuvaavat kuitenkin maan markkinapotentiaalia vain kyseisellä het-
kellä eivätkä siis anna todellista kuvaa kasvavien markkinoiden tulevasta po-
tentiaalista. (Sakarya ym. 2007, 215–216.) Arnoldin ja Quelchin (1998, 12–13) 
mukaan perinteisten markkinapotentiaalia arvioivien mallien puutteisiin kuu-
luu vielä se, että ne eivät huomioi harmaata taloutta ja näin ollen antavat vääris-
tynyttä tietoa talouden koosta. Arnoldin ja Quelchin (1998, 12–13) mallin mu-
kaan yritys voi arvioida mahdollisuuksiaan menestyä kohdemarkkinoilla vasta 
sen jälkeen, kun se on analysoinut markkinoiden potentiaalia pitkällä täh-
täimellä. Poliittisesta ympäristöstä ja makroympäristöstä nousevat riskit huo-
mioidaan vasta lopuksi, sillä heidän mukaansa perinteiset mallit rajaavat suu-
ren osan potentiaalisista kasvavista markkinoista pois liiallisen riskeihin keskit-
tymisen vuoksi. 

Hofsteden (2001) kulttuurista etäisyyttä käsittelevä malli koostuu viidestä 
eri maita erottavista kulttuurisesta ulottuvuudesta. Nämä ovat valtaetäisyys, 
yksilöllisyys – yhteisöllisyys, maskuliinisuus – feminiinisyys, epävarmuuden 
sieto ja suhtautuminen aikaan. Sakaryan ym. (2007, 217–218) mukaan tutkijat 
ovat hyödyntäneet näitä kulttuurisia ulottuvuuksia arvioidessaan maiden väli-
siä kulttuurisia samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Kulttuurin ulottuvuudet 
sisältävät sellaista tietoa markkinoista, joka vaikuttaa yrityksen siirtymiseen ja 
toimimiseen kyseisillä markkinoilla. Kulttuurin merkitys kansainvälisten 
markkinoiden valintaan on laajasti tunnustettu, mutta silti olemassa olevat mal-
lit eivät käsitä sitä yhtenä markkinoiden arvioinnin dimensiona. Päätettäessä 
tiettyjen maiden välillä kulttuurin merkitys kuitenkin korostuu muita tekijöitä 
suuremmaksi. 

Porterin (1990, 73) timanttimalli perustuu huomioon, jonka mukaan jotkin 
maat ovat toisia hedelmällisempi ympäristö tietyille toimialoille. Timanttimallin 
neljä osa-aluetta on saatu määrittelemällä mitkä tekijät näiden maiden liiketoi-
mintaympäristössä luovat kyseisen toimialan yrityksille kilpailuetua. Porterin 
(1990, 78) timanttimallissa kukin näistä kilpailuetua luovista tai vastaavasti hei-
kentävistä tekijöistä edustaa yhtä nelikulmaisen timantin kärjistä. Ensimmäinen 
näistä tekijöistä on yrityksen strategia, rakenne ja kilpailu, toinen tuotannonte-



 
 

27 

kijät, kolmas kysyntätekijät ja neljäs läheiset ja tukitoimialat. Sakaryan ym. 
(2007, 218–219) mukaan jokainen näistä osa-alueista vaikuttaa osaltaan toimi-
alakohtaisen kilpailuedun syntyyn ja esimerkiksi kasvavilla markkinoilla nämä 
tekijät ovat usein suotuisia tietyille toimialoille. Timanttiin kuuluvien asioiden 
analyysi antaa perinteisiin analyysimalleihin verrattuna monipuolisempaa tie-
toa, sillä se näkee maat heterogeenisinä alueina ja se tuottaa tietoa myös tietyis-
tä tuotemarkkinoista tai toimialoista. 

Kasvavien markkinoiden arviointimallin neljäs dimensio on asiakkaiden 
avoimuus ja asenteet ulkomaisia yrityksiä, tuotteita ja palveluja sekä yrityksen 
kotimaata kohtaan, jota ei perinteisissä markkinoiden valintamalleissa oteta 
huomioon. Koska potentiaalisten asiakkaiden määrä lisääntyy jatkuvasti kasva-
villa markkinoilla, on tärkeää arvioida heidän avoimuuttaan ulkomaisia brän-
dejä ja yrityksiä kohtaan. (Sakarya ym. 2007, 219.) 

2.5 Kansainvälistymisen muodot ja niiden valinta 

Kun päätös kansainvälistymisestä on tehty ja sopiva kohdemarkkina löydetty, 
tulee yrityksen valita millä keinoin kansainvälistymiseen ryhdytään. Kansain-
välistymisen muodon valitsemisen on sanottu olevan yksi tärkeimmistä pää-
töksistä kansainvälistymisprosessissa (Bradley 2004). Muodon valinta määritte-
lee muun muassa miten yritys toimii yhteistyökumppaneittensa kanssa, kuinka 
paljon sillä on päätäntävaltaa ulkomaisiin liiketoimiinsa ja kuinka paljon re-
sursseja se käyttää kansainvälistymiseen (Owusu, Sandhu & Kock 2007, 696). 

Luostarisen ja Welchin (1990) mukaan kansainvälistymisen eri muotoja 
ovat vienti, lisensointi, franchising, sopimusjohtaminen, alihankinta ja sopi-
musvalmistus, projektitoiminta sekä tytäryhtiö. Hollensen (2007, 339) lisää tä-
hän listaan vielä yhteistoimintayritykset. Nämä kansainvälistymisen muodot 
voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, joita ovat vienti-, sopimus- ja sijoitusmuo-
dot (Hollensen 2007, 292). Vientimuotoihin kuuluvat kaikki vientimuodot, so-
pimusmuotoihin kaikki sopimukseen perustuvat kansainvälistymisen muodot 
eli lisensointi, franchising, sopimusjohtaminen, alihankinta ja sopimusvalmis-
tus, projektitoiminta sekä yhteistoimintayritykset ja sijoitusmuotoon tytäryhti-
ön perustaminen (Hollensen 2007).  

 
2.5.1 Vienti 

 
Viennillä tarkoitetaan tilannetta jossa tuotteen valmistus tapahtuu yrityksen 
kotimarkkinoilla tai kolmannessa maassa ja se viedään suoraan tai epäsuorasti 
kohdemarkkinoille (Hollensen 2007, 310). Epäsuoralla viennillä tarkoitetaan 
sitä, että jokin ulkopuolinen taho kotimarkkinoilla hoitaa viennin ulkomarkki-
noille. Epäsuora vienti on hyvä vaihtoehto yritykselle, jolla ei ole kokemusta tai 
tietoa kansainvälisestä liiketoiminnasta tai kohdemarkkinoista. (Luostarinen & 
Welch 1990, 20–22.) Suora vienti tarkoittaa vastaavasti sitä, että valmistava yri-
tys hoitaa viennin ulkomarkkinoille ja on itse yhteydessä ostajaan (Hollensen 
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2007, 317). Tämä viennin muoto vaatii kuitenkin enemmän tietoa ja resursseja 
kuin epäsuora vienti (Luostarinen & Welch 1990, 26). Kolmas viennin muoto on 
välitön vienti, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa valmistaja myy ja toimittaa ko-
timaassaan valmistamansa tuotteet suoraan ulkomaiselle loppukäyttäjälle 
(Luostarinen & Welch 1990, 27). Vienti yleisesti vaatii muihin kansainvälistymi-
sen muotoihin nähden vähemmän resurssien sitomista, sisältää vähemmän ris-
kejä ja on joustavampaa. Siksi vienti on yleisin, nopein ja helpoin tapa etenkin 
pienten yritysten kansainvälistymiselle. (Leonidou ym. 2007, 736.) 

 
2.5.2 Lisensointi 

 
Lisensointi tarkoittaa kahden yrityksen välistä sopimusta, jossa myyjä antaa 
ostajalle mahdollisuuden käyttää tuotemerkkiään, valmistusmenetelmäänsä tai 
patenttiaan maksua vastaan (Hollensen 2007, 332), kuitenkin niin, että omista-
juus säilyy lisensoijalla (Luostarinen & Welch 1990, 32). Lisensointi saattaa olla 
varteenotettava vaihtoehto tilanteessa, jossa vienti ei ole mahdollista tai sille on 
asetettu esteitä (Luostarinen & Welch 1990, 35), loppuasiakas sijaitsee lähellä 
valmistajaa tai valmistajalla on kohdemaassa valmiit jakelukanavat ja asiakas-
verkostot (Hollensen 2007, 348). Lisensointiin liittyvät riskit ovat pieniä, mutta 
pahimmassa tapauksessa yritys voi luoda itselleen kilpailijan epäonnistuneen 
tai päättyneen sopimuksen seurauksena (Luostarinen & Welch 1990, 64). Lisen-
sointiin liittyvänä riskinä voidaan myös pitää lisensoijan vähäistä kontrollia 
esimerkiksi tuotteen laatuun liittyen (Hollensen 2007, 348). 

 
2.5.3 Franchising 

 
Franchising eroaa lisensioinnista siten, että sopimuksen alaisuuteen kuuluu yh-
den tuotteen tai valmistustavan sijasta koko liiketoimintakonsepti, se on aika-
jänteeltään lyhyempi ja se antaa yritykselle enemmän kontrollia (Hollensen 
2007, 336, 349). Franchisingiin liittyvät kustannukset ja riskit ovat pieniä ja se 
mahdollistaa nopean kansainvälistymisen kaukaisillekin markkinoille. Toisaal-
ta sopivien franchisingyrittäjien löytäminen saattaa olla haasteellista eikä yri-
tyksellä ole täyttä kontrollia kaikkeen mitä sen nimissä ulkomailla tehdään. 
(Hollensen 2007, 349.) 

 
2.5.4 Sopimusjohtaminen 

 
Sopimusjohtamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa ulkomainen yritys ulkoistaa 
johtonsa jollekin toiselle, esimerkiksi suomalaiselle yritykselle. Motiivina tähän 
toimii tarvittavan liikkeenjohdollisen tietotaidon puute, joka on yleistä kehi-
tysmaissa. (Hollensen 2007, 347.) Sopimusjohtamisesta puhutaan myös silloin, 
kun jokin ulkomaalainen yritys tekee lisenssi- tai franchising-sopimuksen kal-
taisen sopimuksen kotimaisen yrityksen kanssa sillä erotuksella, että kotimai-
nen yritys myös vastaa liiketoiminnan johtamisesta uudessa yrityksessä (Luos-
tarinen & Welch 1990, 93). Sopimusjohtaminen tulee kyseeseen tilanteessa, jossa 
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vieminen tai suorat investoinnit ovat liian riskialttiita kansainvälistymisen 
muotoja. Sopimusjohtamisen kautta organisaatio voi kartuttaa kokemustaan ja 
havaita uusia liiketoimintamahdollisuuksia. (Hollensen 2007, 349.) Sopimusjoh-
tamiseen liittyvistä riskeistä suurin on mahdollisuus uusien kilpailijoiden syn-
tymisestä (Luostarinen & Welch 1990, 104) sekä rajoitettu päätäntävalta yrityk-
sen pitkän tähtäimen suunnitelmiin (Hollensen 2007, 349; Luostarinen & Welch 
1990, 106).       

 
2.5.5 Alihankinta ja sopimusvalmistus 

 
Alihankinta ja sopimusvalmistus liittyvät tilanteeseen, jossa ulkomainen yritys 
on tehnyt sopimuksen toisen yrityksen kanssa tämän tuotteiden osittaisesta tai 
kokonaisvaltaisesta valmistamisesta. Alihankinta koskee tuotteen osittaista 
valmistamista toisella osapuolella ja sopimusvalmistuksesta puhutaan valmis-
tettaessa koko tuote ulkomailla. (Luostarinen & Welch 1990, 112–113.) Alihan-
kinta ja sopimusvalmistus ovat hyviä vaihtoehtoja silloin kun on tarve valmis-
taa tuote lähellä asiakasta, tuotantokustannukset ovat kotimaata edullisemmat, 
tuotteelle on asetettu tiukat tuontirajoitukset tai ulkomainen hallitus suosii pai-
kallisia valmistajia (Hollensen 2007, 330). Alihankintaan ja sopimusvalmistuk-
seen liittyvät riskit ovat vähäisiä. Ne voivat liittyä esimerkiksi sopivan valmis-
tajan löytämiseen, tietotaidon siirtämiseen aliurakoitsijalle sekä tuotannon laa-
dun kontrolloimiseen. (Hollensen 2007, 348.)   

 
 

2.5.6 Projektitoiminta 
 

Ryhtyessään projektitoimintaan yritys osallistuu osana suurempaa yritysten 
joukkoa johonkin projektiin ulkomailla. Tilanteesta riippuen yrityksellä voi olla 
vastuullaan vain osa projektista, jolloin projektia hallitsee jokin toinen osapuoli. 
Projektiin osallistuvalla yrityksellä saattaa toisessa tapauksessa olla myös vas-
tuu koko projektin läpi viemisestä sekä esiselvitysten ja lisäpalveluiden tarjoa-
misesta. (Luostarinen & Welch 1990, 126, 131.) 

 
2.5.7 Yhteistoimintayritys 

 
Kansainvälistymisen yhteydessä yhteistoimintayrityksellä tarkoitetaan kahdes-
sa eri maassa sijaitsevan yrityksen yhdessä perustamaa ja hallitsemaa yritystä. 
Yleensä yhteistoimintayrityksen toinen osapuoli on kotoisin maasta johon uusi 
yritys perustetaan. Motiivi yhteistoimintayrityksen perustamiseen on riskin 
jakaminen sekä pääsy käsiksi toisen osapuolen taitoihin ja resursseihin. Yhteis-
toimintayritys mahdollistaa nopean pääsyn ulkomarkkinoille, etenkin tilanteis-
sa, joissa kohdemaan hallitus yrittää rajoittaa ulkomaista omistusta. (Hollensen 
2007, 339, 349.) Yhteistoimintayrityksen riskeinä voidaan kuitenkin nähdä osa-
puolten erilaiset kulttuurit, tavoitteet tai panokset, kotimaassa toimivan osa-
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puolen heikko kontrolli ulkomaan toimintoihin tai joustavuuden heikentymi-
nen (Hollensen 2007, 349). 

 
2.5.8 Tytäryhtiö 

 
Ulkomailla toimiva tytäryhtiö on eniten resursseja vaativa kansainvälistymisen 
muoto, joka toisaalta antaa omistajayritykselle täyden kontrollin ulkomaan toi-
mintoihin (Hollensen 2007, 359). Ulkomailla toimivan tytäryhtiön avulla voi-
daan saada ensikäden tietoa kohdemarkkinoista, vähentää kuljetuskustannuk-
sia ja päästä käsiksi resursseihin, joita kotimarkkinoilla ei ole. Kansainvälisty-
minen tytäryhtiön kautta vaatii kuitenkin paljon pääomaa, sitoo yritystä ja altis-
taa sen kohdemaahan liittyviin riskeihin. (Hollensen 2007, 368.) Ulkomaille voi-
daan perustaa kokonaan uusi yritys tai sieltä voidaan ostaa jo toimiva yritys 
(Luostarinen & Welch 1990, 164). Yritysoston avulla yritys voi päästä nopeasti 
ulkomarkkinoille, sillä ostettava yritys on organisoinut kaikki toimintaan tarvit-
tavat resurssit jo valmiiksi. Etenkin hyvin saturoituneilla markkinoilla voi olla 
vaikea aloittaa uutta yritystä, mutta ostamalla alalla entuudestaan toimiva yri-
tys päästään hyödyntämään sen markkinaosuutta. (Hollensen 2007, 364; Luos-
tarinen & Welch 1990, 164, 165.) Jos sopivaa yritystä ei kuitenkaan ole saatavilla, 
on ulkomaille perustettava kokonaan uusi yritys. Tämä tulee kyseeseen myös 
tilanteessa, jossa kansainvälistyvä yritys ei voi tai ei halua siirtää tietotaitoaan 
toiselle osapuolelle. (Luostarinen & Welch 1990, 165–166.)   
 
2.5.9 Muodon valintaan vaikuttavat tekijät 

 
Kansainvälistymisen muodot on valittava vallitsevan kilpailutilanteen ja yrityk-
sen omien tavoitteiden mukaan (Haavisto & Saralehto 1988, 11). Kansainvälis-
tymisen muodon valintaan vaikuttavat tekijät voidaan Hollensenin (2007, 297–
298) mukaan jakaa neljään eri luokkaan, joita ovat yrityksen sisäiset ja ulkoiset 
tekijät, haluttuun kansainvälistymisen muotoon liittyvät ominaispiirteet sekä 
transaktiokustannuksiin liittyvät tekijät.  

Sisäisillä tekijöillä tarkoitetaan yrityksen kokoon, kokemukseen ja tuottee-
seen tai palveluun liittyviä asioita. Pienellä yrityksellä on käytettävissään vä-
hemmän resursseja kuin isoilla yrityksillä, jolloin vienti on niille todennäköises-
ti edullisempi kansainvälistymisen muoto kuin tytäryhtiön perustaminen. 
Myös aiemman kansainvälisen toiminnan kautta saavutettu tieto vaikuttaa kan-
sainvälistymisen muodon valintaan, sillä se vähentää epävarmuutta ja näin ol-
len kasvattaa todennäköisyyttä sille, että yritys sitoo enemmän resursseja ul-
komaisille markkinoille. Toisaalta tuotteen tai palvelun ominaisuudet voivat 
määrittää mikä on järkevä kansainvälistymisen muoto, sillä esimerkiksi vaike-
asti kuljetettava tuote on järkevämpää valmistaa kohdemaassa. (Hollensen 
2007, 298–299.)  

Ulkoisilla tekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi sosiokulttuurisiin eroihin, ta-
loudellisiin ja poliittisiin riskeihin, kysynnän epävarmuuteen, kilpailuun, 
markkinoiden kokoon ja kasvuun sekä kaupan esteisiin liittyviä tekijöitä. Jos 
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kohdemaan sosiokulttuuriset olot, kuten kieli, kulttuuri tai talousjärjestelmä, 
eroavat paljon kotimarkkinoista, voi olla järkevää kansainvälistyä pienemmällä 
sitoutumisen asteella. Samoin taloudelliset ja poliittiset riskit, kysynnän epä-
varmuus sekä kilpailun määrä kohdemarkkinoilla vaikuttavat kansainvälisty-
misen muodon valintaan siten, että resursseja halutaan sitoa mahdollisimman 
vähän riskien pienentämiseksi. Markkinoiden suuri koko ja positiivinen kas-
vuennuste saattavat puolestaan lisätä sitoutumisen astetta, jolloin sopiva kan-
sainvälistymisen muoto voisi olla esimerkiksi tytäryhtiön perustaminen. Tilan-
teessa, jossa valituilla markkinoille on asetettu merkittäviä kaupan esteitä, ku-
ten tuontitulleja tai tuotesäännöksiä, on usein edullisempaa tuottaa tuotteet 
kohdemaassa tai ryhtyä yhteistyöhön paikallisten yritysten kanssa. (Hollensen 
2007, 300–301.) 

Kansainvälistymisen muotojen ominaispiirteet, jotka voivat vaikuttaa va-
littavan muodon valintaan, ovat riskialttius, kontrolloitavuus ja joustavuus. 
Vähän riskiä sietävät yritykset suosivat alhaisempaa sitoutumisen tasoa vaati-
via kansainvälistymisen muotoja, kuten vientiä tai lisensiointia. Vähäistä sitou-
tumisen tasoa vaativat muodot ovat heikosti kontrolloitavia, kun taas paljon 
resursseja vaativat muodot, kuten tytäryhtiö, antavat yritykselle paljon päätös-
valtaa. Muotojen joustavuudella tarkoitetaan puolestaan sitä, miten helposti 
yritys pystyy vastaamaan muutoksiin. Korkeaa sitoutumisen tasoa ja paljon 
resursseja vaativat muodot ovat vaikeasti muutettavissa kun esimerkiksi vien-
nin voi lopettaa nopeasti tilanteen niin vaatiessa. (Hollensen 2007, 301–302.) 

Transaktiokustannuksiin liittyvillä tekijöillä tarkoitetaan kansainvälisty-
misen eri muotoihin sidoksissa olevien kustannusten vaikutusta kansainvälis-
tymisen muodon valintaan. Tällaisia kustannuksia voi liittyä esimerkiksi yhteis-
työkumppaneiden etsimiseen, yhteistyösopimusten laatimiseen ja toteutumisen 
valvontaan sekä hiljaisen tiedon siirtämiseen. Jos yhteistyökumppaneiden etsi-
minen, sopimusten laatiminen ja niiden toteutumisen valvonta vaativat enem-
män resursseja kuin toimintojen tekeminen itse yrityksen sisällä, on tytäryhtiön 
perustaminen kohdemarkkinoille järkevämpi vaihtoehto. Sama pätee hiljaisen, 
vaikeasti siirrettävän tiedon siirtämiseen toiselle osapuolelle. Tällaisen tiedon 
siirtäminen on kallista tai saattaa olla joissakin tapauksissa olla jopa mahdoton-
ta.  Tällöin on edullisempaa perustaa ulkomailla toimiva tytäryhtiö kuin toimia 
yhteistyössä ulkomaisen yhteistyökumppanin kanssa. (Hollensen 2007, 67–69, 
302.) 
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3 ABC-MAAT LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 

3.1 Argentiina 

Argentiina sijaitsee Etelä Amerikan eteläosassa, Atlantin valtameren ja Chilen 
valtion välissä (Datamonitor 2008a, 10). Sen rajanaapureita ovat Bolivia, Brasi-
lia, Chile, Paraguay ja Uruguay. Argentiinan pinta-ala on 2 766 890 km2. Argen-
tiinan luonnonvaroihin kuuluvat muun muassa metsät, lyijy, sinkki, tina, kupa-
ri, rautamalmi, mangaani, raakaöljy ja uraani. (Finpro 2009a, 5.) 

Argentiinan väkiluvun arvellaan olevan vuonna 2009 40,9 miljoonaa ja se 
on kasvanut tänä vuonna noin prosentin (Finpro 2009a, 5–6). Maan pääkau-
punki on Buenos Aires (Datamonitor 2008a, 9), jossa asuu 12 miljoonaa asukas-
ta. Buenos Aires on Latinalaisen Amerikan kolmanneksi suurin asutuskeskus 
(Finpro 2009a, 13). Muita suuria kaupunkeja ovat Córdoba (1,5 miljoonaa asu-
kasta) ja Rosario (1,3 miljoonaa asukasta). Syntyvyys on 17,94 ja kuolleisuus 
7,43 henkeä 1000 asukasta kohden. Elinajanodote Argentiinassa on 76,56 vuotta. 
Valtaosa argentiinalaisista on roomalaiskatolisia (92 prosenttia), mutta maassa 
on myös protestantteja (2 prosenttia), juutalaisia (2 prosenttia) sekä muiden us-
kontojen edustajia (4 prosenttia). 97 prosenttia Argentiinan väestöstä on valkoi-
sia, pääasiassa Espanjasta ja Italiasta peräisin olevia ihmisiä. Loput 3 prosenttia 
ovat joko mestitsejä (alkuperäisasukkaiden ja eurooppalaisten sekoituksia) tai 
intiaaneja. Maan virallinen kieli on espanja. (Finpro 2009a, 5–6.) Oppivelvolli-
suus Argentiinassa kestää 13 vuotta ja 97,2 prosenttia väestöstä on lukutaitoisia 
(Datamonitor 2008a, 20, 58).  

Työttömyysluvut ovat maassa erittäin korkeita, tänä vuonna noin 12,1 
prosenttia ja ensi vuonna työttömyyden ennustetaan kasvavan jo 12,4 prosent-
tiin.  Myös harmaan työvoiman osuus on ollut kasvussa viime vuosina. Mini-
mipalkka Argentiinassa on 650 pesoa. Palkkahaitari on kuitenkin suuri, sillä 70 
prosenttia työväestä elää alle 650 pesolla kuukaudessa. Vain kymmenen pro-
senttia työväestä ansaitsee yli 1 200 pesoa kuukaudessa. (Finpro 2009a, 12–14.) 

Epätasaisesta tulonjaosta kertoo myös se, että maan vauraimman alueen 
Buenos Airesin provinssin asukkaista 25 prosenttia elää köyhyysrajan alapuo-
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lella. Köyhyys on lisännyt rikollisuutta etenkin Buenos Airesissa. (Finpro 2009a, 
14.) Argentiinan tilastokeskuksen mukaan noin 30 prosenttia koko maan väes-
töstä eli köyhyysrajan alapuolella vuonna 2006 ja epävirallisten arvioiden mu-
kaan tilanne olisi nykyään vielä huonompi. Köyhyys koettelee eniten Argentii-
nan pohjoisosia, jossa köyhyysrajan alla elää noin 60 prosenttia väestöstä. 
(Finpro 2009a, 13–14.) 

Argentiinan valtiomuoto on tasavalta. Maa on jaettu 23 provinssiin ja yh-
teen autonomiseen kaupunkiin. Valtion päämiehenä toimii presidentti, joka on 
1.12.2007 alkaen ollut peronistipuolueen (Partido Justicialista, PJ) Cristina 
Fernández de Kirchner. Argentiinan tärkeimmät puolueet ovat hallituksessa 
istuvan PJ:n lisäksi oppositiopuolueet Unión Cívica Radical (Radikaali kansa-
laisunioni) sekä Frente del País Solidario (Kansallinen solidaarisuusrintama). 
(Finpro 2009a, 6.) 

 
3.1.1 Historia 

 
Itsehallinnon nykyisen Argentiinan alueella voidaan katsoa alkaneen 22.5.1810, 
kun sotilasjuntta karkotti varakuninkaan virkamiehineen maasta. Itsenäistymis-
julistus annettiin kuitenkin vasta vuonna 1816 (Lewis 2001, 38–41.) 1853 sääde-
tyssä perustuslaissa maasta tehtiin Yhdysvaltojen mallin mukainen liittotasa-
valta, jota johti provinssien nimittämä presidentti. Lainsäädäntöelimeksi perus-
tettiin kaksikamarinen kongressi. Myös provinsseille annettiin oikeus säätää 
omia lakejaan. (Valtonen 2001, 565.) 

1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku olivat suurien muutosten aikaa Ar-
gentiinalle. Voimakas talouskasvu teki Argentiinasta modernin kapitalistisen 
talousmahdin. 1914 Argentiinan maatalousvetoinen vienti oli Latinalaisen 
Amerikan suurin ja jopa Kanadan vientiä suurempi. Talouskasvu ja kohentu-
neet elinolot houkuttelivat maahan paljon eurooppalaisia maahanmuuttajia ja 
1914 jopa kolmannes maan väestöstä oli maahanmuuttajia. (Valtonen 2001, 571–
572.) 

Ensimmäisen maailmansodan aiheuttamat suhdannevaihtelut lopettivat 
talouskasvun ja aiheuttivat poliittista epävakautta Argentiinassa (Valtonen 
2001, 573). Viimeinen pisara oli vuoden 1929 maailmanlaajuisesta lamasta alka-
neet levottomuudet, joiden seurauksena armeija pakotti istuvan 6.9.1930 presi-
dentin eroamaan ja kaappasi vallan (Lewis 2001, 83–84). Poikkeustilan turvin 
ylläpidetty sotilasvalta pyrki lisäämään valtion kontrollia talouteen ja tekemään 
Argentiinasta teollisuusmaan. (Valtonen 2001, 574–575.) 

1943 sotilashallitus nimitti eversti Juan Domingo Perónin työministeriksi. 
Myöhemmin hänelle annettiin myös sotaministerin sekä varapresidentin tehtä-
vät. Perón nautti suurta kansansuosiota ja vuonna 1946 järjestetyissä vaaleissa 
hänet valittiin maan presidentiksi. Jo ennen virkaan astumistaan Perón hajotti 
hänen valintaansa tukeneen vaaliliiton ja perusti uuden puolueen ajamaan asi-
aansa. Puolueen nimeksi tuli Partido Peronista eli peronistipuolue. Perónin toi-
nen vahva tukija oli keskusammattiliitto CGT. (Valtonen 2001, 577–579.) 
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Argentiinan talous oli hyvässä voimissa toisen maailmansodan päättymi-
sen jälkeen. Perón lisäsi valtion roolia taloudessa esimerkiksi säätelemällä hin-
toja, tukemalla kotimaista tuotantoa ja kansallistamalla monia suuria yhtiöitä. 
Peronistien talouspolitiikka toimi ja joidenkin vuosien ajan ihmisten tulotaso 
kasvoi voimakkaasti. Peronistien suosiota lisäsi Juan Perónin vaimo Eva Perón, 
jolla oli oma fanaattisten kannattajien joukko. Evita oli näyttelijä, joka oli lähtöi-
sin köyhistä oloista ja hän ajoi vahvasti köyhien ja naisten aseman parantamista 
maassa. (Valtonen 2001, 579–580.) 

1950-luvun alussa Argentiinan talous ajautui taantumaan ja hallitus il-
moitti toteuttavansa palkka- ja hintaleikkauksia sekä avaavansa maan talouden 
osittain ulkomaisille sijoituksille (Valtonen 2001, 581). Pian tämän jälkeen Evita 
Perón kuoli syöpään ja peronistit menettivät tärkeän keulakuvansa (Lewis 2001, 
109). 1955 Peronistit ilmoittivat erottavansa kirkon ja valtion toisistaan sekä lo-
pettavansa uskonnon opetuksen kouluissa. Tämä sai aikaan opposition vahvis-
tumisen ja johti lopulta peronistien ja opposition edustajien välisiin väkivaltai-
siin yhteenottoihin. Konflikti päättyi, kun myös armeija nousi kapinaan ja 
Perón pakeni maasta. Peronistipuolue julistettiin laittomaksi ja kaikki peronistit 
poistettiin virkakoneistosta. (Valtonen 2001, 581–582.) 

Seuraavien vuosien aikana istunut uusi hallitus ei saanut talouden syök-
sykierrettä kuriin ja se joutuikin hyväksymään Kansainvälisen valuuttarahaston 
IMF:n tarjoaman avun. Muutaman heikon hallituksen jälkeen armeija otti lopul-
lisesti vallan itselleen vuonna 1966. Sotilashallitus sulki kongressin, rajoitti am-
mattiliittojen toimintaa sekä jäädytti kaikki palkankorotukset. Armeijan toimet 
johtivat lopulta poliittiseen väkivaltaan. Äärivasemmistoa edustavat sissiliik-
keet alkoivat tehdä sieppauksia ja salamurhia ja armeija vastasi niihin kidutuk-
silla ja summittaisilla teloituksilla.  (Valtonen 2001, 583–584.) 

Väkivallan kierre syveni ja vuonna 1972 armeija antoi Perónille luvan pa-
lata Argentiinaan toivoen hänen voivan lopettaa väkivaltaisuudet (Lewis 2001, 
131–132). Perón palasi maan johtoon 18 vuoden maanpaon jälkeen ja hän valitsi 
varapresidentikseen uuden vaimonsa entisen yökerhotanssijan Isabel Perónin. 
Juan Perón oli kuitenkin jo iäkäs ja hän kuoli vuonna 1974. (Valtonen 2001, 584–
585.) 

Vallan peri poliittisesti kokematon Isabel Perón, joka ei pystynyt hillitse-
mään väkivaltaa. Isabel Perónin hallinto ei myöskään pystynyt hallitsemaan 
kasvavaa inflaatiota, joka lopulta kasvoi kolminumeroiseksi. Hallitus joutui hy-
väksymään jälleen IMF:n vaatiman tiukan talouskuurin mikä aiheutti laajan 
lakkoaallon maassa. (Valtonen 2001, 584–585.) 

1976 armeija otti jälleen vallan Argentiinassa ja kielsi kaiken poliittisen 
toiminnan. Mediaa sensuroitiin, ammattiliitot lakkautettiin ja niiden johtajat 
vangittiin. (Lewis 2001, 144.) Armeija aloitti myös järjestelmällisen terrorin 
kaikkia niitä kohtaan, joita se epäili vallankumouksellisesta toiminnasta tai sii-
hen myönteisesti suhtautumisesta. Ihmisiä siepattiin ja kidutettiin ja joidenkin 
arvioiden mukaan jopa 20 000 ihmistä katosi tämän likaiseksi sodaksi kutsutun 
ajanjakson aikana. (Valtonen 2001, 586–587.) 
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Armeija otti paljon ulkomaanvelkaa asevarusteluun, mikä johti sijoittajien 
luottamuksen hiipumiseen ja lukuisten pankkien konkursseihin. Hallitus joutui 
ottamaan vielä lisää velkaa maksaakseen pankkien asiakkaille takaisin heidän 
talletuksensa. 1982 parantaakseen kansallistunnetta ja omaa arvostustaan soti-
lashallitus päätti valloittaa Falklandsaaret takaisin Englannilta. Sotaretki epä-
onnistui kuitenkin täydellisesti ja armeija menetti uskottavuutensa kansan sil-
missä. 1983 järjestettiin 10 vuoden tauon jälkeen ensimmäiset vapaat vaalit. 
(Valtonen 2001, 587.) 

Sotilashallituksen perintönä saatujen valtavien velkojen maksaminen ja 
korkea inflaatio olivat ongelmia, joiden ratkaisemiseksi aloitettiin tiukka orto-
doksinen talouspolitiikka. 1990-luvun alussa muun muassa vapautettiin kaup-
paa, yksityistettiin valtionyhtiöitä sekä sidottiin peson arvo dollariin. (Chud-
novsky & López 2007, 65.) Uuden talouspolitiikan avulla inflaatio saatiinkin 
kuriin, mutta dollarin arvon nousun ja sitä kautta kotimaisten tuotteiden kallis-
tumisen seurauksena tuonti kasvoi vientiä suuremmaksi. (Chudnovsky & 
López 2007, 88).  

Vuonna 1997 Aasia, Venäjä ja Brasilia ajautuivat lamaan, joka vetivät 
myös Argentiinan mukanaan taantumaan (Chudnovsky & López 2007, 92). 
Taantuma johti lopulta maan vakavimpaan taloudelliseen sekä poliittiseen krii-
siin 2000-luvun alussa. Vuonna 2001 peso devalvoitiin ja irrotettiin dollarista, 
useat pankit tekivät konkurssin, ulkomaanvelan maksu lopetettiin ja maan pre-
sidentti joutui eroamaan. (Chudnovsky & López 2007, 135.) 

Täydellisen romahduksen jälkeen Argentiinan talous on kasvanut tasai-
sesti (Chudnovsky & López 2007, 154) ja esimerkiksi velka IMF:lle maksettiin 
kokonaisuudessaan vuonna 2007 (Chudnovsky & López 2007, 175). Peronistit 
ovat olleet maan johdossa vuodesta 2003 lähtien, kun presidentiksi valittiin 
Néstor Kirchner ja 2007 tämän vaimo Cristina Fernández de Kirchner (Levitsky 
& Murillo 2008, 16). 

 
3.1.2 Talous 
 
Argentiinan rahayksikkö on peso (ARS). Peson keskikurssi vuonna 2009 on ar-
violta 3,89 ARS yhtä dollaria kohden (Finpro 2009a, 6). Argentiina on Latinalai-
sen Amerikan kolmanneksi suurin talous (Finpro 2009a, 8) ja sen bruttokansan-
tuote on 330 miljardia dollaria (ECLAC 2009). Vuonna 2008 Argentiinan talous-
kasvu oli 7,0 prosenttia, mutta tänä vuonna sen arvioidaan kuitenkin supistu-
van 3,0 prosenttia. (Finpro 2009a, 11.) 

Valtiontalouden alijäämäisyys on ollut Argentiinan talouden ongelma jo 
pitkään. Budjettivajetta on yritetty paikata valtionyritysten yksityistämisellä ja 
kansainvälisillä lainoilla. Argentiinan valtion ulkomaanvelka on 113,8 miljardia 
dollaria ja tämän lisäksi valtiolla on noin 60 miljardia dollaria kotimaista velkaa. 
Tällöin koko valtionvelan osuus bruttokansantuotteesta on 43 prosenttia. Lai-
naa Argentiinalle ovat antaneet esimerkiksi Kansainvälinen valuuttarahasto 
IMF, Latinalaisen Amerikan kehityspankki IDB, Maailmanpankki sekä Pariisin 
klubi. (Finpro 2009a, 12–13.)  
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Argentiinan tilastokeskuksen Instituto Nacional de Estadística y Censos 
mukaan maan inflaatiotaso vuonna 2008 oli 8,8 prosenttia. Tosin samaan aikaan 
yksityinen tutkimuslaitos Ecolatina ilmoitti todellisen inflaatiotason olevan 26,6 
prosenttia. (Datamonitor 2008a, 2, 16.) On siis syytä suhtautua varauksella in-
flaatiota käsitteleviin ennusteisiin, joiden mukaan inflaatio olisi vuonna 2009 6,2 
prosenttia ja seuraavana vuonna 7,0 prosenttia. Epäviralliset arviot liikkuvat 
15–20 prosentin välillä. (Finpro 2009a, 11–12.) 

Argentiinan vaihtotase oli viime vuonna ylijäämäinen, mutta sen arvioi-
daan laskevan viime vuoden 2,3 prosentista 1,1 prosenttiin bruttokansantuot-
teesta. Näin ollen ylijäämä olisi tänä vuonna 2,8 miljardia dollaria. Tämän vuo-
den viennin kokonaisarvoksi arvioidaan noin 50 miljardia dollaria kun se oli 
vuonna 2008 vielä 70 miljardia dollaria. (Finpro 2009a, 12–13.) Argentiinan tär-
keimmät vientituotteet ovat maa- ja kalatalous tuotteet, jotka edustavat 39 pro-
senttia koko viennistä sekä teollisuustuotteet ja raakaöljy sekä muu energia. 
Argentiinan tärkein yksittäinen vientituote on soija, joka yksistään muodostaa 
25 prosenttia maan kokonaisviennistä. Maa ansaitsee soijatuotteiden viennistä 
noin 13,6 miljardia dollaria vuosittain. (Finpro 2009a, 16.) Argentiinan tär-
keimmät kauppakumppanit ovat Brasilia, Chile, Yhdysvallat ja EU. Näiden li-
säksi Kiinan merkitys on kasvanut, sillä vuonna 2007 Kiina oli maan toiseksi 
tärkein vientikohde ja kolmanneksi suurin tavaran tuoja. Argentiinaan tuodaan 
pääasiassa puolivalmisteita ja pääomahyödykkeitä. (Finpro 2009a, 17.) 

Argentiina on Latinalaisen Amerikan maista neljänneksi suurin kauppa-
kumppani Suomelle. Suomen vienti Argentiinaan vuonna 2008 oli 101 miljoo-
naa euroa ja tuonti 46,5 miljoonaa euroa. Suomen vienti koostuu pääosin perin-
teisistä vientituotteista kuten esimerkiksi paperista ja teollisuuden erikoisko-
neista. Suomi tuo Argentiinasta pääasiassa kuparia. (Finpro 2009a, 17–18.) 

Ulkomaisten suorien sijoitusten määrä Argentiinaan oli vuonna 2007 noin 
5,7 miljardia dollaria (Datamonitor 2008a, 51). Sijoitukset kohdistuvat pääosin 
öljyn ja maakaasun tuotantoon. Nämä edustavat miltei puolta kaikista sijoituk-
sista. Muita merkittäviä sijoituskohteita maassa ovat olleet teleala, rakentami-
nen, vähittäiskauppa ja hotellitoiminta. Eniten Argentiinaan investointeja teh-
neet maat ovat Yhdysvallat, Espanja ja Chile. (Finpro 2009a, 19.) 

3.2 Brasilia 

Brasilia on pinta-alaltaan (8 511 965 km2) Etelä-Amerikan suurin valtio. Se sijait-
see mantereen itäosassa, pääosin päiväntasaajan ja kauriin kääntöpiirin välisellä 
alueella. Maa rajoittuu idässä Atlantin valtamereen ja se jakaa rajansa kymme-
nen Etelä Amerikan valtion kanssa. Brasilian rajanaapureita etelässä ovat Uru-
guay ja Argentiina, Paraguay, Bolivia ja Peru lännessä sekä Kolumbia, Vene-
zuela, Guyana, Suriname ja Ranskan Guyana pohjoisessa. (Datamonitor 2009a, 
10.) Brasilian tärkeimmät luonnonvarat ovat vesivoima, raakaöljy, rautamalmi, 
bauksiitti, kulta, mangaani, nikkeli, fosfaatti, platina, tina, uraani ja metsät 
(Finpro 2009b, 4). 
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Brasilian asukasluvun arvioidaan olevan vuonna 2009 198,7 miljoonaa. 
Brasilian pääkaupunki on 2,4 miljoonan asukkaan Brasília ja sen suurimpia 
kaupunkeja ovat São Paulo (11 miljoonaa asukasta) ja Rio de Janeiro (6,1 mil-
joonaa asukasta). Brasilian väestö kasvaa noin 1,19 prosenttia syntyvyyden ol-
lessa 18,43 ja kuolleisuuden 6,35 henkeä 1000 asukasta kohden. Odotettu elinikä 
maassa on noin 71,99 vuotta. 74 prosenttia väestöstä on roomalaiskatolisia ja 15 
prosenttia protestantteja. Brasilialaisista 55 prosenttia on etniseltä taustaltaan 
eurooppalaisperäisiä, 38 prosenttia mulatteja, 6 prosenttia mustia sekä 1 pro-
sentti muita ryhmiä kuten japanilaisia, arabeja ja intiaaneja. Brasilian virallinen 
kieli on portugali. (Finpro 2009b, 4.) 88,7 prosenttia väestöstä on lukutaitoisia ja 
koulunkäynti on pakollista 7–14 -vuotiaille. Keskimääräisen työttömyysprosen-
tin arvioidaan olevan 9,3 prosenttia vuonna 2009 ja sen ennustetaan supistuvan 
8,6 prosenttiin seuraavana vuonna. Tosin harmailla markkinoilla työskenteleviä 
ei rekisteröidä virallisiin työttömyyslukuihin. Minimipalkka Brasiliassa on 380 
realia (2007). (Finpro 2009b, 13.) 

Brasilian valtiomuoto on liittotasavalta. Maa on jaettu 26 osavaltioon ja sil-
lä on yksi liittovaltion keskus. Valtion päämiehenä toimii presidentti, joka joh-
taa myös hallituksen työskentelyä. (Finpro 2009b, 5.) Vuodesta 2003 lähtien Bra-
silian presidenttinä on toiminut Luiz Inácio Lula da Silva, joka valittiin toiselle 
kaudelle 1.1.2007. Da Silva on Brasilian ensimmäinen työläistaustainen presi-
dentti (Finpro 2009b, 5.) Maan tärkeimmät puolueet ovat Brasilian demokraatti-
sen liikkeen puolue PMDB (keskusta), Brasilian sosiaalidemokraattinen puolue 
PSDB, Brasilian työväenpuolue PT (presidentti da Silvan puolue) ja Liberaalisen 
rintaman puolue DFL. 

 
3.2.1 Historia 
 
Brasilia irtaantui Portugalin vallasta 1822 (Levine 1999, 60). Itsenäisyytensä 
alussa Brasilian valtiomuoto oli perustuslaillinen monarkia. Hallitsijana toimi 
Pedro I, joka ei kuitenkaan ollut kovin suosittu kuningas hänen tuhlailevan ja 
oikukkaan hallintotapansa johdosta. (Valtonen 2001, 614–614.) 

1831 kuninkaan vastustus muuttui jo levottomuuksiksi, joten Pedro I luo-
pui kruunustaan ja siirsi vallan viisivuotiaalle pojalleen Pedro nuoremmalle. 
Vaikka muutos oli brasilialaisille mieleen, levottomuudet jatkuivat yhä ympäri 
maata. Sijaishallitsijat eivät saaneet kapinoita kuriin, joten 1841 15-vuotias Ped-
ro II kruunattiin kuninkaaksi ennenaikaisesti (Levine 1999, 62–63.) Viimeiset 
kapinaliikkeet saatiin loppumaan 1840-luvun lopulla. 1850- ja 1860-luvut olivat 
Brasiliassa tasaisen kehityksen aikaa. (Valtonen 2001, 616.) 

Vaikka Pedro II vastusti orjakauppaa, Brasilia ei lopettanut orjien tuontia 
Afrikasta ennen kuin Englannin sotalaivat estivät orjalaivojen pääsyn maan sa-
tamiin (Levine 1999, 66). 1840-luvun lopulla Brasiliaan tuotiin vielä noin 60 000 
orjaa vuosittain, mutta vuosikymmen myöhemmin tuonti lakkasi käytännössä 
kokonaan. 1850-luvulla Brasilia alkoi vaurastua sokerin, tupakan, karjatuottei-
den, kahvin ja luonnonkumin hyvän kysynnän seurauksena. (Valtonen 2001, 
617.) 
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Talouskasvu sekä orjakaupan loppuminen houkuttelivat Brasiliaan paljon 
eurooppalaisia siirtolaisia. Tosin laki kielsi vielä tässä vaiheessa vapaiden ih-
misten työskentelyn orjien rinnalla. 1871 kaikki valtion omistuksessa olleet orjat 
ja heidän jälkeläisensä saivat vapauden ja 1888 säädetty laki vapautti lopullises-
ti kaikki orjat. Samaan aikaan Brasiliassa levisi tasavaltalaisuuden aate. (Valto-
nen 2001, 618–619.) 

Pedro II ei ollut kovin kiinnostunut armeijan asioista ja jätti hallinnossaan 
asevoimat vähälle huomiolle. Armeijan määrärahat olivat niukat eikä sen joh-
dolla ollut mahdollisuutta vaikuttaa politiikassa. Turhautuneet upseerit olivat 
tasavaltalaisuuden kannattajia ja viimein 1889 he esittivätkin kuninkaalle vaa-
timuksen erota. (Valtonen 2001, 619–620.) Pedro II luopui kruunustaan 
15.11.1889 ja Brasiliasta tehtiin tasavalta (Levine 1999, 73).  

Uuden tasavallan perustuslain esikuvana toimi Yhdysvaltojen perustusla-
ki. Brasiliasta tehtiin liittovaltio, jolla oli kaksikamarinen kongressi ja jonka jo-
kaisella osavaltioilla oli myös omat lainsäädäntöelimensä. Samaan aikaan eriar-
voisuus kasvoi Brasiliassa, kun etelän kahvi- ja karjaosavaltiot vaurastuivat ja 
pohjoisen sokerin tuottajat köyhtyivät. Kahvin viennin kasvaessa sijoittajatkin 
kiinnostuivat Brasilian tarjoamista mahdollisuuksista. Myös Amazonian osaval-
tiossa koettiin huikea talouskasvu kumin kysynnän kasvaessa. (Valtonen 2001, 
620–622.)  

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kahvin ja kumin kysyntä kuitenkin 
laskivat ja vuoden 1930 laman seurauksena maan kahvitulot romahtivat lopulli-
sesti. Hallitus ei pystynyt hoitamaan taloutta kansaa tyydyttävällä tavalla ja 
vuoden 1930 vaalien tulos aiheutti laajoja levottomuuksia maassa. (Valtonen 
2001, 624.) Armeija syrjäytti vaalit voittaneen ehdokkaan ja asetti maan johtoon 
Gerúlio Vargasin (Levine 1999, 98). Armeijan tuella Vargas hallitsi Brasiliaa ko-
vin ottein. Osin poikkeustilan nojalla maan vasemmisto hajotettiin ja kansalais-
oikeudet peruutettiin. 1938 Brasiliassa oli määrä pitää vaalit, mutta ne eivät 
koskaan toteutuneet, koska Vargas kaappasi armeijan tuella vallan itseltään ja 
ryhtyi hallitsemaan maata diktaattorina fasistisen ideologian mukaan. (Valto-
nen 2001, 625–626.) 

Toisen maailmansodan aikana brasilialaisten suhtautuminen diktatuuriin 
ja fasismiin muuttui hyvin kielteiseksi, joten Vargas muutti politiikkaansa. Po-
liittiset puolueet ja paikalliset ammattiliitot sallittiin jälleen. Vargas perusti 
myös uuden maltillisen vasemmistolaisen puolueen, jonka tarkoituksena oli 
saada osa vasemmistolaisista valtion kannattajiksi. Armeija kuitenkin huolestui 
presidentin myönnytyksistä, joten se painosti Vargasin eroamaan tehtävästään 
vuoden 1945 lopussa. (Valtonen 2001, 626–627.) 

1947 kommunistinen puolue julistettiin jälleen laittomaksi ja työläisten se-
kä keskiluokan tyytymättömyys hallituksen talouspolitiikkaan kasvoi (Valto-
nen 2001, 627–628). Vargas käytti tätä tyytymättömyyttä hyväkseen ja asettui 
ehdolle vuoden 1950 vaaleissa (Levine 1999, 111). Tultuaan valituksi Vargas ei 
kuitenkaan täyttänyt vaalilupauksiaan valtiollisen öljy-yhtiön perustamista lu-
kuun ottamatta, mikä johti uusin levottomuuksin maassa. 1954 armeija pakotti 
Vargasin jälleen eroamaan virastaan. (Valtonen 2001, 627–628.) 
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Uusi hallinto pyrki hyvin lyhyessä ajassa kehittämään maasta modernin 
teollisuusmaan. Keinoina käytettiin ulkomaisten sijoitusten houkuttelua erilai-
sin etuuksin sekä valtiovetoisen raskaanteollisuuden kehittämistä. Kehityspyr-
kimykset konkretisoituivat maan uuden pääkaupungin Brasílian rakentamiseen 
tyhjästä vain noin kolmessa vuodessa. Suurin osa hankkeista toteutettiin kui-
tenkin lainarahalla ja valtion velkataakka kasvoi huomattavasti. (Valtonen 2001, 
629.) 

Maan seuraava hallitus oli vahvasti vasemmistolainen ja se aloitti neuvot-
telut suhteiden luomisesta Neuvostoliiton sekä Kiinan kanssa. 1964 aloitettiin 
keskustelu kommunistisen puolueen laillistamisesta, yksityisten öljy-yhtiöiden 
kansallistamisesta sekä tehottomassa käytössä olevien maiden lunastamisesta.  
(Valtonen 2001, 629–631.) Armeija sekä konservatiivit eivät näitä ajatuksia sulat-
taneet, joten huhtikuussa 1964 armeija ilmoitti ottavansa maassa vallan. (Levine 
1999, 126). 

Vallankaappauksen jälkeen Brasiliaa johdettiin poikkeustilan nojalla, jol-
loin kansalaisoikeudet poistettiin, poliittiset puolueet sekä presidentin valinta 
suorin vaalein lakkautettiin. Sotilashallitus muutti rajusti myös maan talouspo-
litiikkaa ja esimerkiksi supisti julkista kulutusta ja lopetti talouden säätelyn. 
1968 kongressi hajotettiin ja presidentille annettiin diktatorinen valta. (Valtonen 
2001, 631–632.) Vuotta myöhemmin aloitettiin systemaattiset kidutukset ja teloi-
tukset kaikkia vallankumouksellisiksi tai näiden tukijoiksi epäiltyjä kohtaan 
(Levine 1999, 128–129).  

Vuoden 1973 ensimmäinen öljykriisi vei kuitenkin pohjan sotilashallituk-
sen perusteilta demokratian rajoittamisesta talouden parantamiseksi. Sen seu-
rauksena aloitettiin demokratian palauttamiseen tähtäävät toimenpiteet. 1978 
järjestettiin vaalit ja vuotta myöhemmin mediasensuuri lopetettiin ja poliittinen 
toiminta tuli taas luvalliseksi. Sotilasvallan päättymisen jälkeen Brasilia oli 
huomattavan velkaantunut sen tuloihin nähden. 1986 aloittanut hallitus pyrki 
velkaongelmien ratkaisemiseen palkkojen, vuokrien ja hintojen jäädyttämisellä 
sekä devalvaatioilla ja valtionyhtiöiden sulkemisella. (Valtonen 2001, 633–635.) 

1990-luvulla taloutta pyrittiin elvyttämään harjoittamalla hyvin liberaalia 
talouspolitiikkaa. 90-luvun puolivälissä taloutta avattiin lisää ja Brasilia liittyi 
vapaakauppa-alue Mercosuriin. Korkea inflaatio saatiin lopulta kuriin muutta-
malla maan rahayksikkö realiksi. Tästä huolimatta vuoden 1997 Aasian talous-
kriisi syöksi myös Brasilian syvään lamaan, mihin hallitus vastasi muun muas-
sa yksityistämällä valtionyhtiöitä. (Valtonen 2001, 636–637.) Tämän lisäksi real 
päästettiin kellumaan, mikä johti positiiviseen kehitykseen. Hallitus on reagoi-
nut talouden epävakaisuuksiin myös kiristämällä vero- ja rahapolitiikkaansa. 
(Finpro 2009b, 11.) 

 
3.2.2 Talous 

 
Brasilian rahayksikkö on real (BRL). Arvio realin vuoden 2009 keskivaihtokurs-
siksi dollaria vastaan on 2,31 BRL. (Finpro 2009b, 5, 11.) Brasilia on maailman 
kahdeksanneksi suurin (Finpro 2009b, 7) ja koko Latinalaisen Amerikan suurin 



 
 

40 

talous 1,57 biljoonan dollarin bruttokansantuotteellaan (ECLAC 2009). Vuonna 
2008 Brasilian talous kasvoi 5,1 prosentilla. Vuonna 2009 talouden arvioidaan 
supistuvan, mutta jo ensi vuonna sen ennustetaan kääntyvän taas 2,7 prosentin 
kasvuksi. Inflaation arvellaan olevan tänä vuonna 4,4 prosenttia ja seuraavana 
vuonna sen uskotaan laskevan 3,5 prosenttiin. (Finpro 2009b, 5, 11.) 

Globaalin talouden taantumasta johtuva verotulojen supistuminen on 
saattanut Brasilian valtion talouden epätasapainoon (Manninen, Cantell & 
Horttanainen 2009, 47) ja paineet julkisen taloudenpidon tehostamiseen ovat 
kasvaneet (Finpro 2009b, 13). Presidentti da Silvan hallinto onkin pyrkinyt mää-
rätietoisesti korjaamaan talouden rakenteellisia ongelmia sekä eläkekassavajetta 
ja verojärjestelmää. (Finpro 2009b, 7.) 

Brasilian julkinen velka on tänä vuonna noin 40 prosenttia ja ulkomaan-
velka 15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Maan vaihtotase oli vuonna 2008 -
2,4 prosenttia bruttokansantuotteesta, mutta vajeen odotetaan kuitenkin supis-
tuvan jonkin verran kuluvan vuoden aikana. (Manninen ym. 2009, 46–47.) Vuo-
den 2009 vaihtotaseenvaje olisi näin ollen 15,2 miljardia dollaria ja vuonna 2010 
sen ennustetaan taas kasvavan 20,7 miljardiin dollariin (Finpro 2009b, 12). 

Brasilian viennin kokonaisarvo oli vuonna 2008 197,9 miljardia dollaria ja 
se on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Maan tärkeimpiä vientituotteita 
ovat teollisuustuotteet, jotka edustavat noin puolto koko viennistä. Brasilian 
tärkeimpiä vientikohteita ovat Yhdysvallat, Argentiina, Kiina ja Alankomaat. 
Brasiliaan puolestaan tuodaan pääasiassa koneita ja komponentteja, pääoma-
hyödykkeitä, kulutustavaroita sekä raakaöljyä ja polttoaineita. Tuonnin arvo 
vuonna 2008 oli 173,1 miljardia dollaria. Brasilian tärkeimmät kauppakumppa-
nit tuonnin osalta ovat Yhdysvallat, Kiina, Argentiina ja Saksa. (Finpro 2009b, 
15–16.) 

Brasilia on Suomen suurin kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa. 
Suomen Brasilian vienti sekä tuonti olivat kumpikin arvoltaan vuonna 2008 
noin 600 miljoonaa euroa. Suomesta vietäviä tuotteita ovat paperi sekä koneet ja 
laitteet, kuten esimerkiksi telekommunikaatiolaitteet. Pääasiallisia tuontituottei-
ta ovat puolestaan selluloosa, elintarvikkeet, raaka-aineet, etanoli sekä lentoko-
neet. (Manninen ym. 2009, 47.) 

Brasiliaan suuntautuvien ulkomaisten suorien sijoitusten arvellaan olevan 
tänä vuonna noin 20 miljardia dollaria. Investointikannan arvolla mitattuna 
Brasilia on koko Latinalaisen Amerikan suurin ja maailman yhdeksänneksi 
suurin sijoituskohde. Eniten ulkomaisia investointeja on kohdistettu teräs-, au-
to- ja koneteollisuuteen sekä palvelualoille. Viime aikoina myös telekommuni-
kaatio-, sähkö- ja rahoitussektorit ovat lisänneet suosiotaan. (Finpro 2009b, 20.) 
Suomalaisyritysten sijoituskanta Brasiliaan on noin 419 miljoonaa euroa (Finpro 
2009b, 21) ja ne toimivat pääasiassa metsä- ja kaivosteollisuudessa sekä energia- 
ja telekommunikaatioaloilla (Manninen ym. 2009, 47). Brasiliassa toimii noin 40 
suomalaisyritystä, jotka työllistivät vuonna 2006 6900 henkilöä. Näiden lisäksi 
yli 80 suomalaisyrityksellä on edustaja Brasiliassa. Suomalaisyritysten liikevaih-
to vuonna 2006 Brasiliassa oli 1982 miljoonaa euroa. (Finpro 2009b, 21.) 
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3.3 Chile 

Chile sijaitsee Etelä-Amerikan eteläosassa Tyynen valtameren ja Argentiinan 
välissä. Chilen rajanaapureita Argentiinan lisäksi ovat Bolivia ja Peru.  (Data-
monitor 2008b, 10). Chilen kokonaispinta-ala on 756 950 km2 ja sen tärkeimmät 
luonnonvarat ovat kupari, metsä, rautamalmi, nitraatit, jalometallit, molybdee-
ni ja vesivoima (Finpro 2009c, 5–6). 

Chilen pääkaupunki on Santiago de Chile, jossa asuu 6,5 miljoonaa ihmis-
tä. Toiseksi suurin kaupunki on 1,6 miljoonan asukkaan Valparaíso. Koko maan 
asukasluku on arviolta 16,6 miljoonaa. Chilen väestön määrä kasvaa noin 0,88 
prosenttia vuosittain. Syntyvyys maassa on 14,64 syntynyttä ja kuolleisuus 5,77 
kuollutta tuhatta asukasta kohden. Elinajan odote Chilessä on 77,34 vuotta. Chi-
len väestöstä 89 prosenttia on roomalaiskatolisia ja loput 11 prosenttia protes-
tantteja. (Finpro 2009c, 5–6.) 95,4 chileläisistä on etniseltä taustaltaan valkoisia 
sekä valkoisten ja alkuperäisasukkaiden sekoituksia. Neljä prosenttia väestöstä 
on mapuche-intiaaneja ja 0,6 prosenttia muita alkuperäisasukkaita. (Data-
monitor 2008b, 9.) Maan virallinen kieli on espanja (Finpro 2009c, 5–6). Väestös-
tä 95,7 prosenttia on lukutaitoisia ja oppivelvollisuus kestää 12 vuotta (Data-
monitor 2008b, 56–58). 

Työttömien määrä on tänä vuonna 9,7 prosenttia ja työttömyyden odote-
taan kasvavan 10,8 prosenttiin ensi vuonna. Koulutusjärjestelmä on eriarvoinen 
ja alempiin sosiaaliluokkiin kuuluvilla saattaa olla vaikeuksia päästä pätevään 
koulutukseen. Suurin osa työväestä ansaitsee keskimääräistä palkkaa. Yritys-
johdon palkat vaihtelevat kuitenkin suuresti. (Finpro 2009c, 8, 12–13.) 

Chilen valtiomuoto on tasavalta. Maan päämiehenä toimii presidentti, jo-
ka johtaa myös hallitusta. Chilen presidenttinä on toiminut vuodesta 2003 sosi-
aalidemokraatti Michelle Bachelet. (Finpro 2009c, 6.) Chilen tärkeimmät puolu-
eet ovat hallituksessa istuvaan Concertación de Partidos por la Democracia -
koalitioon kuuluvat Kristillisdemokraatit (PDC), Sosiaalidemokraatit (PRSD), 
Sosialistinen puolue (PS) ja Demokraattinen puolue (PPD) sekä oppositiossa 
vaikuttavat Itsenäinen demokratiapuolue (UDI), Kansallinen uudistusrintama 
(RN), Chilen kommunistinen puolue (PC) ja Partido del Sur (PdS). (Finpro 
2009c, 6.)  

 
3.3.1 Historia 

 
Chilen itsenäistyminen alkoi 1810, kun paikallishallinto julisti ottaneensa vallan 
maassa (Rector 2005, 63). Itsenäisyysjulistusta saatiin kuitenkin odottaa vuoteen 
1818 asti. Tuohon aikaan Chile käsitti puolet nykyistä pienemmän alueen. Chi-
len alkutaival oli poliittisesti vakaata aikaa, eikä maassa nähty vallankaappauk-
sia tai muita alueen maille tyypillisiä valtataisteluita. Vuonna 1833 säädetty pe-
rustuslaki antoi äänioikeuden kaikille lukutaitoisille kiinteistönomistajille. Vas-
ta 1870-luvun lopussa alkanut talouden taantuma aiheutti seuraavan kerran 
epätyytyväisyyttä maan asukkaiden keskuudessa. (Valtonen 2001, 536–540.) 
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Talouden laskevan kehityksen katkaisi sota Perun ja Bolivian muodosta-
maa valtioliittoa vastaan vuonna 1879 (Rector 2005, 95). Kiistaa maiden välille 
syntyi sopimuksesta, joka takasi Bolivian puolella toimiville chileläisyrityksille 
verovapauden 25 vuodeksi. Sota synnytti maassa uutta teollisuutta ja valloite-
tuilta alueilta Chile sai lisää luonnonvaroja, jolloin sen talouden kehitys kääntyi 
taas kasvuun. Valloitetuista nitraattikentistä muodostui Chilen talouden selkä-
ranka. (Valtonen 2001, 540–541.) 

Pian tämän jälkeen Chile ajautui kuitenkin sisällissotaan, jossa vastakkain 
taistelivat laivaston tukema kongressi sekä hallitus tukenaan sille uskolliset 
Chilen maavoimat (Valtonen 2001, 543). Kongressin joukot voittivat sodan ja 
sen seurauksena maassa alkoi parlamentaarisen tasavallan aika (Rector 2005, 
113). Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut kovin vahvaa demokratiaa, sillä vain rik-
kaalla yläluokalla oli mahdollisuus osallistua politiikkaan. Muiden chileläisten 
asiat eivät kongressin jäseniä juurikaan kiinnostaneet, mikä johti työväen liik-
keen nousuun 1900-luvun alussa. (Valtonen 2001, 544.) 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Chilen talous koki kovan iskun, kun 
sen tuottamaa salpietaria ei enää tarvittu ruudin valmistukseen ja saksassa ke-
hitetty synteettinen nitraattilannoite lopetti nitraatin kysynnän lähes kokonaan. 
Näiden seurauksena kuparista tuli maan täkein vientituote. Heikentyneen ta-
louden johdosta esimerkiksi valtion virkamiesten palkat maksettiin kuukausia 
myöhässä. (Valtonen 2001, 545–546.) Upseerit kyllästyivät tähän, sulkivat kong-
ressin ja kaappasivat vallan maassa 1924 (Rector 2005, 131). Vallankaappaus 
johti perustuslain muutoksiin ja uusi hallinto sai myös talouden kehityksen 
kääntymään positiiviseksi (Valtonen 2001, 547). 

Vuonna 1929 suuri maailmanlaajuinen lama kuitenkin lopetti hyvin alka-
neen talouskasvun ja maa ajautui jälleen taloudellisiin vaikeuksiin. Samaan ai-
kaan armeija vetäytyi politiikasta. Mielenosoitukset sekä hallituksen vastaiset 
kannanotot lisääntyivät ja seuraavien puolentoista vuoden aikana Chileä hallitsi 
yhdeksän uutta presidenttiä. Chilessä nähtiin tänä aikana jopa 12 päivää kestä-
nyt sosialistisen tasavallan kausi. (Valtonen 2001, 547–548.) 

Seuraavien vuosien aikana poliittinen turbulenssi rauhoittui ja myös talo-
us saatiin kuriin. Toisen maailmansodan aikana Chilen teollinen tuotanto puoli-
toistakertaistui. Poliittinen ilmapiiri oli kuitenkin oikeistolaistumassa, vaikka 
Chile ei ollut erityisen natsimyönteinen. Vuonna 1945 kommunistit erotettiin 
hallituksesta ja vuotta myöhemmin kommunistinen puolue julistettiin laitto-
maksi. 1950-luvun alussa Chile joutui jälleen pahan taloustaantuman kouriin. 
(Valtonen 2001, 548–550.) 

Vasemmistolla oli Chilessä kannatusta ja muun muassa Yhdysvallat halusi 
estää vasemmistolaisten nousun valtaan tukemalla avokätisesti kristillisdemo-
kraatteja (Valtonen 2001, 551). Kristillisdemokraatit pääsivätkin valtaan vuoden 
1964 presidentin vaalien jälkeen ja heidän pyrkimyksenään oli toteuttaa maare-
formi, vähentää köyhyyttä sekä kansallistaa kuparintuotanto (Rector 2005, 161–
167). Maareformin seurauksena noin kuusi prosenttia 1300 suurtilan omistamis-
ta maista lunastettiin 20 000 perheen käyttöön. Kuparin kansallistaminen tapah-
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tui taas ostamalla maassa toimivien kupariyhtiöiden osake-enemmistö valtiolle. 
(Valtonen 2001, 552.) 

Oikeisto oli raivoissaan maareformista eikä vasemmistokaan ollut tyyty-
väinen sen toteutukseen. Vasemmistossa pidettiin myös kupariyhtiöille makset-
tua hintaa aivan liian korkeana. Erimielisyys johti kristillisdemokraattienkin 
jakautumiseen oikeaan ja vasempaan ryhmittymään, jolloin poliittinen keskusta 
katosi Chilestä. Vuonna 1969 sosialistisesta puolueesta irrottautui vallankumo-
usta suunnitteleva ryhmittymä. (Valtonen 2001, 552.) 

Vuoden 1970 vaaleissa Chileen valittiin vasemmistolainen presidentti, mi-
kä johti vakavaan keskusteluun suurtilojen lopettamisesta, suuryritysten kan-
sallistamisesta sekä kansalaisten vaikutusvallan lisäämisestä maan talous- ja 
ulkomaanpolitiikkaan. Tämän seurauksena Chilen talous kasvoi jonkin aikaa, 
mutta ajautui pahoihin ongelmin vain hieman myöhemmin. Yhdysvallat yritti 
horjuttaa vasemmistolaista lopettamalla chileläisten tuotteiden oston ja luotto-
jen myöntämisen. (Valtonen 2001, 553–554.) Vuonna 1973 maa oli niin vakavan 
poliittisen ja taloudellisen sekasorron keskellä, että armeija otti maassa vallan 
(Rector 2005, 183). 

Vallankaappauksen jälkeen Chilessä alkoi armeijan terrori, jossa joidenkin 
arvioiden mukaan kuoli jopa 30 000 ihmistä. Jo ensimmäisen puolen vuoden 
aikana ihmisiä vangittiin 80 000 ja tuhansia ihmisiä koottiin keskitysleireihin. 
Salainen poliisi aloitti vasemmisto- ja ammattiyhdistysaktiivien puhdistuskam-
panjan, johon kuului ihmisten kidutuksia, katoamisia sekä salamurhia. (Valto-
nen 2001, 555.) Sotilasjuntan johtajana toimi kenraali Augusto Pinochet (Rector 
2005, 186).  

Sotilasjuntta käytti talousasioissa avustajinaan Yhdysvalloissa opiskelleita 
taloustieteilijöitä, jotka toteuttivat maassa laajoja taloudellisia uudistuksia. Jul-
kisen sektorin kulutusta supistettiin rajusti ja maan talous avattiin kansainväli-
sille markkinoille. Chilen kotimarkkinat kärsivät uudistuksista niin paljon, että 
ilman tiukkaa sotilasvaltaa se olisi tuskin ollut mahdollista toteuttaa. Massa-
työttömyydestä ja suuresta tulonjaosta huolimatta ihmiset sopeutuivat tilantee-
seen. (Valtonen 2001, 556.) 

Sotilasvalta päättyi 1988 järjestettyyn kansanäänestykseen, jossa kansa ei 
enää antanut tukeaan Pinochetille. Ensimmäinen vallankaappauksen jälkeen 
demokraattisesti valittu hallitus jatkoi samaa talouspoliittista linjaa kuin soti-
lashallituskin. 1990-luvulla Chile panosti vahvasti ulkoisiin suhteisiinsa ja loi 
kahden keskeiset suhteet monen merkittävän talousmahdin kanssa. (Valtonen 
2001, 557–559.) Tästä lähtien Chilen talous on kasvanut voimakkaasti etenkin 
talousuudistusten, avoimen kauppapolitiikan ja viennin kehityksen ansiosta 
(Finpro 2009c, 11). 

 
3.3.2 Talous 

 
Chilen rahayksikkö on peso (CLP). Kuluvan vuoden keskikurssi dollaria vas-
taan on 522,5 CLP. Arvio vuoden 2010 keskikurssiksi on 605,5 CLP. Chilen brut-
tokansantuote vuonna 2009 on 146,3 miljardia dollaria ja kasvuennuste ensi 
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vuodelle 2,0 prosenttia. Inflaatio Chilessä on asettunut tänä vuonna 3,1 prosent-
tiin. Vuoden 2008 lopussa inflaatio tosin käväisi liki 10 prosentissa. Keskus-
pankki on vastannut inflaatioon koronnostoilla (Finpro 2009c, 7, 12.) 

Ulkomaanvelkaa maalla oli vuonna 2007 56 miljardia dollaria, mikä vasta-
si 34 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vaikka ulkomaanvelan määrä on kas-
vanut viime vuosina, sen osuus bruttokansantuotteesta on kuitenkin vähenty-
nyt. (Datamonitor 2008b, 47.) Chilellä on kuitenkin varaa velkaantua, sillä se on 
sijoittanut aiempina vuosina kertyneen valtiontalouden ylijäämän vakausrahas-
toihin, joiden arvo oli maaliskuussa 2009 22 miljardia dollaria. Näiden varojen 
avulla Chilen valtio on voinut harjoittaa elvyttävää talouspolitiikkaa, johon on 
kuulunut muun muassa verohelpotuksia ja julkisen kulutuksen lisäämistä. 
Vaikka hallituksen harjoittaman politiikan pääpaino onkin ollut työllisyyden ja 
yritysten toimintaedellytysten turvaamisessa, on se onnistunut samalla ajamaan 
läpi eläkeuudistuksen ja pyrkinyt uudistamaan myös koululain-säädäntöä. 
Esimerkiksi vähävaraisimpien oppilaiden tukemiseen on kohdistettu lisää re-
sursseja. (Salmi, Silvennoinen & Pyhälahti 2009, 60–62, 65).  

Kansainvälinen talouskriisi näkyy Chilen vaihtotaseessa, joka on vaihtu-
nut vuoden 2007 7,4 miljardin dollarin ylijäämästä tämän vuoden miljardin ali-
jäämään. Vuodelle 2010 ennustetaan jo 3,5 miljardin dollarin alijäämää. (Finpro 
2009c, 12.) Chilen viennin kokonaisarvo on 66,5 miljardia dollaria (Finpro 2009c, 
14). Chilen vienti on pääasiassa perushyödykkeiden vientiä, joista merkittävin 
on kupari. Vuonna 2008 kuparin osuus oli lähes 50 prosenttia kokonaisviennin 
arvosta (Salmi ym. 2009, 61). Muita keskeisiä vientituotteita ovat hedelmät, ka-
latuotteet, viinit sekä teollisuustuotteet. Maan tärkeimmät vientikohteet ovat 
Kiina, USA, Japani sekä Hollanti. Chileen tuodaan pääasiassa puolivalmisteita, 
tuotantohyödykkeitä ja kulutustavaroita. Kokonaistuonnin arvo vuonna 2008 
oli noin 57,6 miljardia dollaria. Tärkeimmät kauppakumppanit tuonnin osalta 
ovat USA, Kiina, Brasilia ja Argentiina. (Finpro 2009c, 14–15.) 

Chile on Suomen kolmanneksi suurin kauppakumppani Latinalaisessa 
Amerikassa. Vuonna 2008 Chilen viennin arvo Suomeen oli 250 miljoonaa eu-
roa ja Suomen vienti Chileen 148 miljoonaa euroa. (Salmi ym. 2009, 61.) Suomen 
pääasialliset vientituotteet ovat olleet koneet ja laitteet sekä paperi (Finpro 
2009c, 16). Tuonti Chilestä koostuu pääasiassa kaivosteollisuuden tuotteista, 
kuten kuparimalmista, raudasta sekä teräksestä. Näiden lisäksi Suomeen tuo-
daan viiniä ja hedelmiä. Viinin osuus tuonnista kasvoi vuonna 2008 ohi raudan 
ja teräksen ja on nyt kuparin jälkeen toiseksi suurin tuontituotteemme Chilestä. 
(Finpro 2009c, 17.) 

Chile on suorien ulkomaisten investointien kolmanneksi tärkein kohde 
Latinalaisen Amerikan maista. Tänä vuonna investointien arvioidaan olevan 
17,5 miljardia dollaria ja suurin osa näistä on mennyt kaivosteollisuudelle. Vii-
me aikoina sijoittajat ovat laajentaneet investointejaan myös kuljetusinfrastruk-
tuurin, palveluihin, telekommunikaatioon, sähkö- ja metsäteollisuuteen. (Finp-
ro 2009c, 18–19.) Suomalaisten investointien määrä Chileen oli vuonna 2008 
noin viisi miljoonaa euroa (Salmi ym. 2009, 61). Vähäisistä sijoituksista huoli-
matta maa on ollut perinteisesti tärkeä investointikohde suomalaisille sijoittajil-
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le Latinalaisessa Amerikassa. Suomalaiset investoinnit ovat kohdistuneet erityi-
sesti kaivosteollisuuteen, mutta nykyään niitä osoitetaan myös metsä-, tele-
kommunikaatio- ja ympäristösektoreille. Chilessä toimii 13 suomalaisyritystä ja 
näiden lisäksi yli 50 yrityksellä on Chilessä edustaja. Chilessä toimivien suoma-
laisyritysten liikevaihto vuonna 2006 oli yhteensä 177 miljoonaa euroa ja niissä 
työskenteli noin 900 henkilöä. (Finpro 2009c, 19.) 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategia on tapaustutkimus. Tapaustutkimuksel-
la tarkoitetaan sellaista tutkimusstrategiaa, jolla pyritään saamaan yksityiskoh-
taista tietoa yksittäisestä tai pienestä joukosta tapauksia, jotka ovat suhteessa 
toisiinsa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 134.) Tällaisia tapauksia voivat 
olla esimerkiksi organisaatiot, prosessit, tapahtumat sekä alueet (Yin 2003, 12). 
Tutkimusstrategian valintaa perustellaan sillä, että sen avulla voidaan parhai-
ten vastata tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Tapaustutkimuksen 
avulla voidaan saada tietoa hyvin monimutkaisistakin ilmiöistä. Taloustieteissä 
tapaustutkimusta käytetään tyypillisesti toimialojen rakenteiden tai jonkin tie-
tyn alueen talouden tutkimiseen (Yin 2003, 1–2). 

Tapaustutkimusta voidaan käyttää sellaisten tutkimusongelmien ratkai-
semiseen, joiden tarkoitus on kartoittaa, kuvailla tai selittää tutkimuskohdetta 
(Uusitalo 1998, 76). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on pääsääntöisesti olla 
kuvaileva. Kuvailevalla tutkimuksella tarkoitetaan Hirsjärven ym. (2009, 139) 
mukaan tutkimusta, joka esittää tarkkoja kuvauksia tutkimuskohteesta ja sen 
keskeisistä piirteistä. Kuvaileva tutkimus pyrkii kuvailemaan mitkä ovat tutki-
muskohteessa tyypillisimmät tapahtumat ja prosessit. Kuvaileva tutkimus voi 
olla kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen. 

Vastauksia tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin haetaan käyttämällä 
laadullisia eli kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Laadullisella tutkimuksella 
tarkoitetaan todellista elämää kuvaavaa tutkimusta, joka pyrkii tutkimaan tut-
kimuskohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi ym. 2009, 160–
161). Laadullisella tutkimuksella ei pyritä tuottamaan yleistettävissä olevaa tie-
toa samalla tasolla kuin kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa. (Es-
kola & Suoranta 1998, 66). 

Kvalitatiiviselle tutkimuksen tyypillistä on, että ihmistä suositaan tiedon-
keruun instrumenttina, aineistoa kerätään laadullisin menetelmin ja tutkimus-
joukko valitaan tarkoituksenmukaisesti. Ihmisen käyttäminen tiedon kerääjänä 
mahdollistaa monipuolisen ja joustavan aineiston keräämisen. Laadullisten me-
todien käyttö aineiston keruussa mahdollistaa taas tutkittavien näkökulmien 
esilletulon. (Hirsjärvi ym. 2009, 164.) Tarkoituksenmukaisen tutkimusjoukon 
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valinnan perusteena on tutkittavien asiantuntemus ja kokemus kohdeilmiöstä 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 85–86). 

4.1 Tieteenfilosofiset taustasitoumukset 

Tutkimuksen taustalla vaikuttavat neljä tieteenfilosofian aluetta, joita ovat onto-
logia, epistemologia, logiikka sekä teleologia. Ontologia esittää kysymyksiä to-
dellisuuden luonteesta. Tieteellisen tutkimuksen kannalta on olennaista pohtia 
mikä on tutkittavan ilmiön luonne, mikä on todellista ja mitä voidaan pitää to-
disteina. (Hirsjärvi ym. 2009, 129–130.) Tässä yhteydessä ontologisena perusole-
tuksena on se, että todellisuus on subjektiivinen ja näyttäytyy näin ollen erilai-
sena jokaiselle katsojalle. Tämä tutkimus antaa todellisen kuvan tutkittavasta 
ilmiöstä tässä hetkessä, mutta on vain tutkijoiden näkemys, joka voidaan tulkita 
myös toisin. 

Epistemologia puolestaan käsittelee tietämisen alkuperää ja luonnetta sekä 
tiedon muodostamista. Olennaista on mikä suhde tutkijan ja tutkittavan koh-
teen välillä vallitsee. (Hirsjärvi ym. 2009, 129–130.) Epistemologinen taus-
tasitoumus tässä yhteydessä on, että tutkijoiden omat mielipiteet, kokemukset 
sekä tunteet vaikuttavat siihen miten tutkimuskohdetta tulkitaan. Tämä pyri-
tään tiedostamaan tutkimusprosessin aikana, jotta taustaoletusten vaikutukset 
tuloksiin olisivat mahdollisimman pienet. 

Logiikka käsittelee toteen näyttämisen ja todistamisen periaatteita, eli sitä 
ovatko kausaaliset kytkennät mahdollisia tiedon osien välillä (Hirsjärvi ym. 
2009, 129–130). Tämän tutkimuksen taustalla vaikuttavana perusoletuksena on, 
että syy-seuraussuhteiden löytäminen tutkimuskohteesta on mahdollista. Tut-
kimuksessa pyritään tunnistamaan tutkimuskohteesta asioita, jotka vaikuttaisi-
vat siihen, kannattaako yrityksen kansainvälistyä ABC-maihin. 

Teleologia esittää kysymyksiä tarkoituksesta, eli siitä mitä varten tutkimus 
tehdään ja miten tutkimus lisää tietoamme tutkittavalla alueella (Hirsjärvi ym. 
2009, 129–130). Teleologinen perusoletus tässä yhteydessä on, että tutkimus 
tuottaa lisätietoa yritysten tarpeisiin antamalla läpileikkauksen tutkimuskoh-
teesta. Tutkijat kuitenkin tiedostavat, että tieto on sidottu vahvasti tähän aikaan 
ja paikkaan, eikä sitä siten voida yleistää koskemaan toista hetkeä tai aluetta.   

4.2 Aineistonkeruumenetelmät 

Yleisimmät aineistonkeruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa ovat haas-
tattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Niitä 
voidaan käyttää rinnakkain, vaihtoehtoisina tai yhdisteltyinä. (Tuomi & Sara-
järvi 2009, 71.) Tyypillisesti tapaustutkimuksessa aineistoa kerätään käyttämällä 
useita metodeja (Hirsjärvi ym. 2009, 135). Tässä tutkimuksessa käytetään aineis-
tonkeruumenetelminä teemahaastatteluja ja valmiita aineistoja.  



 
 

48 

 
4.2.1 Teemahaastattelut 
 
Teemahaastattelu on niin sanottu puolistrukturoitu haastattelumuoto, jossa ky-
symyksiä ja vastausvaihtoehtoja ei ole strukturoitu, mutta haastattelu toteute-
taan silti tiettyjen teemojen puitteissa. (Eskola & Suoranta 1998, 87; Hirsjärvi & 
Hurme 2006, 47.) Teemahaastattelussa kysymysten tarkka muoto ja järjestys 
puuttuvat, mutta määrättyjen teema-alueiden johdosta se ei ole niin vapaamuo-
toinen tutkimusmenetelmä, kuin esimerkiksi syvähaastattelu (Hirsjärvi & 
Hurme 2006, 48). Haastattelu soveltuu hyvin kvalitatiivisen tutkimuksen tie-
donkeruumenetelmäksi. Haastattelun etuna voidaan nähdä esimerkiksi se, että 
haastattelijalla on mahdollisuus selventää vastaajan antamia vastauksia ja sy-
ventää saamaansa tietoa. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 35.) 

Haastattelu valittiin aineistonkeruumenetelmäksi, koska tutkimukseen ha-
lutaan saada valmiiden aineistojen kautta saatavaa informaatiota syvempää ja 
yksityiskohtaisempaa tietoa tutkimuskohteesta. Haastatteluilla pyritään hank-
kimaan nimenomaan tämän tutkimuksen kannalta oleellista informaatiota 
ABC-maiden liiketoimintaympäristöstä.  Toisaalta aineistonkeruumenetelmän 
valintaa perustellaan sillä, että haastattelujen avulla saadaan tietoa aiheesta 
myös haastateltavien omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta. Eri haastatte-
lumuodoista valittiin teemahaastattelu, koska strukturoidulla haastattelulla ai-
neisto saattaisi jäädä tutkimuksen tarpeisiin nähden liian suppeaksi, kun taas 
avoimella haastattelulla ei välttämättä saataisi tietoa tarvittavalla tarkkuudella. 

Teemahaastattelussa käytettävät teemat määritellään aihetta käsittelevän 
teorian pohjalta (Hirsjärvi & Hurme 2006, 66). Tässä työssä esitettyjen markki-
noiden ja toimintaympäristöjen arviointia käsittelevien teorioiden joukosta ei 
kuitenkaan löydetty sellaista työkalua, joka olisi sellaisenaan sopinut tutkimuk-
sen tarpeisiin. Ongelmana oli esimerkiksi se, että tässä tutkimuksessa tehtävä 
arviointi ei koske mitään tiettyä toimialaa, tuotetta tai yritystä. Tämän lisäksi 
osa arviointimalleista tuottaa tietoa liian yleisellä tai spesifillä tasolla. Tästä 
syystä tutkimuksessa käytettävät teemahaastatteluteemat johdettiin useiden eri 
markkinoiden ja toimintaympäristöjen arviointia käsittelevien teorioiden poh-
jalta. Nämä teemat ovat liiketoimintaympäristön poliittiset, taloudelliset, sosio-
kulttuuriset, ympäristö- sekä businesstekijät (liite 3). Kunkin teeman alle koot-
tiin joitakin syventäviä ja tarkentavia alateemoja. 

Haastattelu tulisi tallentaa tai nauhoittaa, jolloin saadut vastaukset eivät 
jää tutkijoiden muistin tai muistiinpanojen varaan (Uusitalo 1998, 84). Myös 
Hirsjärvi ja Hurme (2006, 92) ovat sitä mieltä, että tallentaminen kuuluu teema-
haastatteluun, sillä näin voidaan saavuttaa mahdollisimman vapautunut ja 
luonteva keskustelu haastateltavan ja haastattelijan välillä. Nauhoittamalla 
haastattelu voidaan myöhemmin palata myös haastatteluun sisältyneisiin vi-
vahteisiin, kuten taukoihin, johdatteluihin ja äänenkäyttöön. Tämän tutkimuk-
sen yhteydessä kaikki haastattelut pyrittiin tallentamaan. Kahta haastattelua ei 
kuitenkaan tallennettu haastateltavien pyynnöstä, jolloin näistä haastatteluista 
laadittiin kirjalliset muistiinpanot. 
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Kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä puhutaan usein harkinnanvarai-
sesta otannasta tai näytteestä (Hirsjärvi & Hurme 2006, 58–59). Harkinnanva-
rainen näyte tarkoittaa sitä, että tiedonantajia eli informantteja ei valita satun-
naisesti, vaan valinta perustuu harkintaan. Harkinnan lähtökohtana on infor-
manttien asiantuntemus sekä kokemus kohdeilmiöön liittyen. (Tuomi & Sara-
järvi 2009, 85–86.) Laadullisessa tutkimuksessa aineiston laatu on määrää tärke-
ämpi kriteeri (Eskola & Suoranta 1998, 18), koska kvalitatiivinen tutkimus ei 
pyri luomaan yleistettäviä päätelmiä, vaan ymmärtämään tutkimuskohdetta 
paremmin (Hirsjärvi ym. 2009, 181–182). Näin ollen jo muutaman henkilön 
haastattelu voi tuoda riittävästi tutkimuksen kannalta merkittävää tietoa (Hirs-
järvi & Hurme 2006, 58–59). Haastateltavien määrää pohtiessa perussääntönä 
voidaan kuitenkin pitää aineiston kyllääntymistä eli saturaatiota. Saturaatiolla 
tarkoitetaan tilannetta, jossa uudet tapaukset eivät enää tuo tutkimusongelman 
kannalta uutta tietoa. (Eskola & Suoranta 1998, 62.) 

Tässä tutkimuksessa saturaatio saavutettiin haastattelemalla seitsemää 
ABC-maiden ja kansainvälisen kaupan asiantuntijaa. Haastattelun pohjana käy-
tetyt teemat ja niitä selventävät alateemat lähetettiin haastateltaville etukäteen. 
Haastattelut kestivät noin tunnin ja ne toteutettiin kasvokkain tai puhelimen 
välityksellä. Harkinnanvaraisella otannalla informanteiksi valittiin Finpron La-
tinalaisen Amerikan aluejohtaja Matti Landin, Suomen Brasilian suurlähetystön 
lähetystösihteeri Ville Cantell, Suomen Chilen suurlähettiläs Iivo Salmi, Outotec 
Oyj:n toimitusjohtaja Tapani Järvinen, kaupallinen neuvos Kent Wilska, ulko-
asiainneuvos Hannele Tikanvaara sekä Suomen Argentiinan suurlähettiläs Juk-
ka Pietikäinen. 

Matti Landin on asunut Etelä-Amerikassa, lähinnä Brasiliassa jo vuodesta 
1995 lähtien. Hän on työskennellyt muun muassa Metso automationin myynti-
päällikkönä sekä aluejohtajana. Tällä hetkellä hän toimii Finpron Latinalaisen 
Amerikan aluejohtajana, Brasilian toimiston esimiehenä sekä seniorikonsulttina 
erityisesti Brasiliaa koskevissa konsulttitoimeksiannoissa. Matti Landinin haas-
tattelu toteutettiin 14.7.2009. 

Ville Cantell on toiminut Suomen Brasilian suurlähetystön ensimmäisenä 
lähetystösihteerinä vuodesta 2007. Hänen tehtäviinsä kuuluu toimia edustuston 
päällikön sijaisena ja hänen vastuualueisiinsa kuuluvat kauppa ja talous, Brasi-
lian ulkopolitiikkaa sekä alueelliset kysymykset. Cantellia haastateltiin 7.8.2009. 

Iivo Salmi on Suomen Chilen suurlähettiläs ja hän on toiminut tässä tehtä-
vässä noin kolme vuotta. Iivo Salmi on aiemmin toiminut suurlähettiläänä Ve-
nezuelassa, jolloin hän vastasi myös Kolumbian, Guyanan, Trinidadin ja Toba-
gon, Barbadoksen, Jamaikan sekä Dominikaanisen tasavallan asioista. Iivo Sal-
mea haastateltiin 17.8.2009. 

Tapani Järvinen on Outotec Oyj:n toimitusjohtaja ja hän on toiminut tässä 
yhtiössä noin 24 vuotta. Outotec Oyj on maailman laajuisesti toimiva kaivos- ja 
metallurgisen teollisuuden teknologiatoimittaja. Tapani Järvinen on asunut 
kolme vuotta Meksikossa sekä kuusi vuotta Chilessä ja näiden lisäksi hänellä on 
kokemusta myös Brasilian ja Perun liiketoimintaympäristöistä. Tapani Järvistä 
haastateltiin 17.8.2009. 
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Kent Wilska toimii nykyisin kauppapoliittisena neuvoksena ulkoministe-
riön kauppapoliittisella osastolla ja hänen toimenkuvansa keskittyy kehitys-
maihin liittyviin kauppapoliittisiin kysymyksiin. Hänellä on työn ja tutkimuk-
sen kautta hankittu noin 15 vuoden kokemus Latinalaisesta Amerikasta. Hän 
on väitellyt tohtoriksi Turun kauppakorkeakoulusta ja hänen väitöskirjansa 
käsitteli Latinalaisen Amerikan maatekijöitä suomalaisille sijoituksille. Kent 
Wilskaa haastateltiin 20.8.2009. 

Hannele Tikanvaara on toiminut ulkoasiainministeriössä ulkoasiainneu-
voksen tehtävässä vuodesta 2003 lähtien. Hänen vastuualueeseensa kuluvat 
muun muassa Argentiina, Brasilia ja Chile. Hannele Tikanvaaran haastattelu 
toteutettiin 20.8.2009. 

Jukka Pietikäinen on Suomen Argentiinan, Uruguayn sekä Paraguayn 
suurlähettiläs ja hänen asemapaikkansa sijaitsee Buenos Airesissa Argentiinas-
sa. Pietikäinen on aloittanut uransa Kolumbiassa ja hän on toiminut myös mi-
nisterineuvoksena Meksikossa. Ennen siirtymistä Suomen Argentiinan suurlä-
hettilääksi hän toimi ulkoministeriön Latinalaisen Amerikan ja Karibian yksi-
kön päällikkönä. Jukka Pietikäistä haastateltiin 22.8.2009. 

 
4.2.2 Valmiit aineistot  
 
Valmiita aineistoja voidaan käyttää tutkimuksessa esimerkiksi vertailumateri-
aalina tai omaa aineistoa täydentävänä materiaalina (Hirsjärvi ym. 2009, 189). 
Käyttämällä valmiita aineistoja on myös mahdollista vastata joihinkin tutki-
muskysymyksiin ilman oman aineiston keräämistä (Hirsjärvi ym. 2009, 186). 
Pääsääntöisesti laadullisen tutkimuksen kohdalla valmista aineistoa on tarjolla 
runsaasti. Toisaalta, tutkimuskohteesta riippuen, aineistoa voi olla myös vaikea 
löytää. (Eskola & Suoranta 1998, 118–120.) Uusitalon (1998, 94) mukaan valmii-
na aineistona voidaan käyttää esimerkiksi aikaisempien tutkimusten aineistoja, 
erilaisia tilastoja, henkilökohtaisia dokumentteja, organisaatioiden asiakirjoja 
sekä joukkotiedotuksen ja kulttuurin tuotteita. Valmiiden aineistojen kohdalla 
on kuitenkin harjoitettava lähdekritiikkiä, koska tutkija ei voi olla varma aineis-
tojen luotettavuudesta tai soveltuvuudesta oman tutkimuksen piiriin (Hirsjärvi 
ym. 2009, 189). 

Tässä tutkimuksessa tietoa ABC-maiden liiketoimintaympäristöstä kerät-
tiin käyttämällä hyödyksi aikaisempien tutkimusten tuottamia materiaaleja.  
Materiaalit on valittu harkinnanvaraisella otannalla. Käytettävät valmiit mate-
riaalit ovat Ulkoasianministeriön Maailman markkinat 2009 sekä Suomalaisyri-
tysten kohtaamat kaupanesteet 2009 -julkaisut, Finpron Argentiinaa, Brasiliaa ja 
Chileä käsittelevät Maaraportit, Datamonitorin laatima Country Analysis -
raportti, Global Edgen Market Potential Index for Emerging Markets 2009 -
indeksi sekä Transparemcy International -korruptioindeksi. 

Ulkoasiainministeriön tehtävänä on hoitaa Suomen ulko-, turvallisuus, 
kauppa- ja kehityspolitiikkaa sekä valtion kansainvälisiä suhteita (Ulkoasiain-
ministeriö 2009b). Ulkoasiainministeriön laatima Maailman Markkinat -julkaisu 
on kansainvälisiä kauppa- ja taloussuhteita käsittelevä raportti. Vuosittain il-
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mestyvä teos pyrkii arvioimaan ja ennakoimaan erityisesti yritystoimintaan 
vaikuttavaa poliittista ja lainsäädännöllistä kehitystä sekä kuvaamaan maail-
mantaloudessa, kauppapolitiikassa ja yksittäisillä markkinoilla tapahtuvia mui-
ta muutoksia. (Ulkoasiainministeriö 2009c.) Suomalaisyritysten kohtaamat kau-
panesteet 2009 -raportti on monien eri toimijoiden yhteistyössä tekemä selvitys 
suomalaisyritysten kohtaamista ulkomaankaupan esteistä (Ulkoasiainministe-
riö 2009d).  

Finpron tehtävä on edistää suomalaisten yritysten kasvua ja kilpailukykyä 
kansainvälistymisen kautta. Finpro on suomalaisten yritysten perustama maa-
ilmanlaajuinen asiantuntijaverkosto. (Finpro 2009d.) Finpron Maaraportit tar-
joavat tietoa eri maiden markkinoista sekä liiketoimintamahdollisuuksista ja 
niitä päivitetään kaksi kertaa vuodessa (Finpro 2009e). 

Datamonitor on riippumaton yritys, joka tarjoaa kaupallista taloustietoa ja 
markkina-analyyseja. Datamonitorin markkina-analyysit käsittelevät kunkin 
maan poliittista, taloudellista, sosiaalista, teknologista ja lainsäädännöllistä ra-
kennetta sekä maiden ympäristötekijöitä (Datamonitor 2009a). 

GlobalEDGE on Michigan State Universityn kansainvälisen yrityskeskuk-
sen ylläpitämä verkkosivusto, joka tarjoaa tietoa eri maista ja toimialoista 
(Michigan State University 2009b.) GlobalEDGE:n kasvavien markkinoiden 
markkinapotentiaali-indeksi (liite 4) vertailee The Economist -lehden kasvaviksi 
markkinoiksi määrittelemiä maita keskenään niiden houkuttelevuuden perus-
teella (Michigan State University 2009a). 

Transparency International on kansainvälinen lahjonnanvastainen järjestö, 
joka julkaisee vuosittain korruption määrää kuvaavaa indeksiä. Tutkimus kat-
taa 180 maata. (Transparency International 2009a.) 

4.3 Analysointi 

Aineiston analysointi on tutkimuksen tärkein vaihe (Hirsjärvi ym. 2009, 221). 
Analyysissä tutkimusaineistosta erotellaan tutkimusongelman kannalta olen-
nainen tieto, minkä jälkeen luokitellusta datasta voidaan tehdä tulkintoja (Esko-
la & Suoranta 1998, 161). Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on siis 
selkeyttää kerättyä aineistoa ja sen kautta tuottaa uutta tietoa tutkimuskohtees-
ta. Vaikka aineistoa tiivistetään, sen informaatioarvo kasvaa hajanaisen aineis-
ton selkeytyessä. (Eskola & Suoranta 1998, 138.) Analyysivaiheessa tutkijoille 
selviää, millaisia vastauksia asetettuihin ongelmiin saadaan (Hirsjärvi ym. 2009, 
221).  

Laadullisen analyysin muotoja ovat aineistolähtöinen, teoriaohjaava ja 
teorialähtöinen analyysi. Aineistolähtöisessä analyysissä pyritään jättämään 
kaikki aiemmin ilmiötä käsittelevä teoria analyysin ulkopuolelle ja luoda kerä-
tyn aineiston pohjalta teoreettinen kokonaisuus. Teoriaohjaavassa analyysissä 
teoria toimii analyysin apuna, mutta analyysiyksiköt valitaan aineistolähtöises-
ti. Perinteisin näistä analyysimalleista on teorialähtöinen analyysi, joka perus-
tuu johonkin jo aiemmin esitettyyn ajattelumalliin tai teoriaan. Myös tässä tut-
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kimuksessa käytetään teorialähtöistä analyysiä. Teorialähtöisessä analyysissä 
aineisto suhteutetaan usein teoreettisessa osassa hahmotettuihin kategorioihin. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–98.) 

Analysointitapoja on monia, joista tulee valita se vaihtoehto, joka parhai-
ten antaa vastauksen ongelmiin (Hirsjärvi ym. 2009, 221). Tässä tutkimuksessa 
tutkimusaineiston analyysitavaksi on valittu teemoittelu. Teemoittelulla tarkoi-
tetaan aineiston järjestämistä esimerkiksi teemahaastattelussa käytettyjen tee-
mojen alle. Jotta haastatteluilla kerättyä aineistoa voidaan teemoitella, tulee se 
kuitenkin aluksi muuttaa tekstimuotoon. (Eskola & Suoranta 1998, 151–153.) 
Aineiston purkamista tekstiksi kutsutaan litteroinniksi ja se voidaan toteuttaa 
joko koko haastatteludialogista tai valikoiden. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 138.)  

Tässä tutkimuksessa haastattelutallenteet litteroitiin valikoiden koske-
maan vain haastateltavien puhetta, koska haastattelijoiden käymä dialogi on 
tutkimuskohteen kannalta merkityksetöntä. Tämän jälkeen litteroitu aineisto 
teemoiteltiin haastatteluissa käytettyjen viiden teeman alle. Niissä haastatteluis-
sa, joita ei tallennettu, muistiinpanot kirjattiin suoraan kunkin teeman alle. 
Valmiiden aineistojen kohdalla teksteistä seulottiin teemojen mukaista tietoa, 
joka järjestettiin kyseistä aihetta koskevaksi sitaattikokoelmaksi. Lopuksi kaikki 
aineistot yhdistettiin ja tiivistettiin teemojen mukaan järjestetyksi tekstiksi, jon-
ka perusteella aineistoa voitiin tulkita.  

4.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuuden arvointi on tärkeä osa tutkimusta. Luotettavuutta 
voidaan perinteisesti arvoida reliabiliteetin ja validiteetin kautta. Reliabiliteetil-
la tarkoitetaan sitä, mittaako tutkimus aina samaa asiaa, kun se toteutetaan eri 
olosuhteissa, eri aikoina ja eri välineillä. Validiteetti puolestaan kertoo siitä, mi-
tataanko oikeaa asiaa. (Uusitalo 1998, 84–85.) Reliabiliteetin ja validiteetin käyt-
tämistä laadullisen tutkimuksen arvioinnissa on kuitenkin arvosteltu, koska 
termit ovat lähtöisin kvantitatiivisen tutkimuksen puolelta eivätkä sellaisinaan 
sovellu käytettäväksi laadullisen tutkimuksen yhteydessä. (Eskola & Suoranta 
1998, 212.)  

Hirsjärven ja Hurmeen (2006, 188–189) mukaan laadullisellekin tutkimuk-
selle on luotu luotettavuussääntöjä, jotka tulee huomioida tutkimuksessa, vaik-
ka reliaabeliuden ja validiuden totuttuja muotoja ei sovelletakaan. Laadullisessa 
tutkimuksessa validiteetti viittaa muun muassa rakennevalidiuteen, triangulaa-
tioon, lähteiden luotettavuuteen sekä tutkimuksen uskottavuuden määrittele-
miseen. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 189). Rakennevalidiudella tarkoitetaan sitä, 
käytetäänkö tutkimuksessa käsitteitä jotka kuvaavat tutkittavaa ilmiötä mah-
dollisimman totuudenmukaisesti (Hirsjärvi & Hurme 2006, 187). Triangulaati-
oksi kutsutaan usean metodin, teorian, aineiston tai tutkijan käyttöä samassa 
tutkimuksessa (Eskola & Suoranta 1998, 69). Eskolan ja Suorannan (1998, 69) 
mukaan yksittäisellä tutkimusmenetelmällä on vaikea saada kattavaa ja luotet-
tavaa kuvaa tutkimuskohteesta, sillä silloin kohdetta kuvataan vain yhdestä 
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näkökulmasta. Lähteiden luotettavuus viittaa esimerkiksi haastateltavien asian-
tuntemukseen. Uskottavuus syntyy tutkijan ja tutkittavien tulkintojen vastaa-
vuudesta. Uskottavuutta voidaan arvioida osallistujatarkistuksen avulla eli an-
tamalla haastateltavien itse tutustua tutkijan tulkintoihin.  (Hirsjärvi & Hurme 
2006, 189.) 

Tämän tutkimuksen rakennevalidiuteen vaikuttaa teorioiden pohjalta joh-
detut teemat, joita käytettiin sekä haastatteluiden että teemoittelun perustana. 
Tutkimuksen rakennevalidius on siis yhtä kestävä, kuin sen pohjana käytettyjen 
teorioiden validius. Rakennevalidiutta parantaa kuitenkin se, että teemat ja ala-
teemat on johdettu yhdistelemällä useiden eri teorioiden käyttämiä määritel-
miä. Validiuteen vaikuttaa myös se, että tutkimuksessa on käytetty kahta eri 
aineistonkeruumenetelmää ja kahta tutkijaa. Tämän tutkimuksen kohdalla läh-
teiden luotettavuus perustuu harkinnanvaraisen otannan käyttöön haastatelta-
vien henkilöiden ja valmiiden aineistojen valinnassa. Lähteiden luotettavuuteen 
vaikuttaa myös se, että haastateltavilla oli mahdollisuus perehtyä haastattelun 
teemoihin etukäteen. Lopuksi tutkimuksen uskottavuutta pyrittiin paranta-
maan lähettämällä yhteen kootut tulokset haastateltaville kommentoitaviksi.  

Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetti liittyy aineiston laatuun ja sii-
hen kuinka luotettavaa tutkijan analyysi aineistosta on. Reliabiliteetti koskee 
siten enemmän tutkijan toimia kuin haastateltavien vastauksia. Tällöin tarkas-
teltavia asioita ovat esimerkiksi se, onko kaikki käytettävissä oleva aineisto 
huomioitu tai onko tiedot litteroitu oikein. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 189.)  

Tämän tutkimuksen kohdalla reliabiliteettiin vaikuttavia tekijöitä olivat 
haastatteluiden tallennus ja litterointi, aineiston saturoituminen sekä koko ai-
neiston käyttö johtopäätösten muodostamiseen. Reliabiliteettia heikentää kui-
tenkin se, että kahta haastattelua ei voitu tallentaa, jolloin haastattelussa saatu 
tieto perustuu tutkijoiden haastattelun aikana tekemiin muistiinpanoihin. 
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5 TULOKSET 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen keskeiset tulokset. Teemahaastattelujen ja 
valmiiden aineistojen pohjalta koottu aineisto esitetään teemoihin jaettuna syn-
teesinä, jossa eri informanttien ja valmiiden aineistojen kautta saatu tieto tuot-
taa kuvauksen ABC-maiden liiketoimintaympäristön tämän hetkisestä tilasta. 
Tiivistelmä tuloksista on esitetty liitteessä 5.  

5.1 Argentiina 

5.1.1 Poliittiset tekijät 
 

Argentiina on edennyt historiansa ajan kriisistä toiseen. Argentiina on siirtynyt 
demokratiaan vasta 26 vuotta sitten ja tämä näkyy maan poliittisen järjestelmän 
epävakautena. Taloudelliset kriisit ovat johtaneet poliittisiin kriiseihin ja poliit-
tiset kriisit eivät puolestaan ole luoneet luottamusta talouteen. Epävakautta ku-
vastaa hyvin se, että neljä vuotta on pisin yhtäjaksoinen kasvun kausi mitä 
maassa on nähty. (JP.) Argentiinan tämän hetkinen poliittinen tilanne nähdään 
hyvin epäselvänä (ML) eikä sen kehityksellä koeta olevan kovin selkeää suun-
taa (HT; TJ). Tämän uskotaan vaikuttavan heikentävästi talouskasvuun tulevai-
suudessa (ML).   

Viime vuosien talouskasvun ei koeta kuitenkaan tuoneen maahan poliit-
tista stabiliteettia (JP; KW).  Vuoden 2001 talousromahduksen jälkeen Argentii-
nassa ei ole ollut normaalia poliittista järjestelmää, jossa olisi toimiva oppositio 
sekä useita hyvin organisoituja ja erilaisia vaihtoehtoja tarjoavia puolueita. Ar-
gentiinan oppositio on itse asiassa täysin hajallaan ja vallassa oleva populisti-
nen peronistipuolue on ainut puolue, jolla on maan kattava puolueorganisaatio. 
Peronistipuolue on jakautunut vasemmistoon, keskustaan ja oikeistoon, joten se 
sisältää jo itsessään kaikki poliittiset vaihtoehdot. Puolueiden heikkoudesta joh-
tuen myös parlamentti on voimaton, jolloin valta keskittyy presidentille. Tosin 



 
 

55 

viimeisimpien vaalien jälkeen kuvernöörien valta on kasvanut suhteessa presi-
dentin valtaan. (JP.) 

Argentiinan poliittista kehitystä ei kuitenkaan nähdä uhkana maan poliit-
tiselle vakaudelle, vaan sen koetaan ainoastaan haittaavan normaalia poliittista 
kehitystä. Poliittisen ympäristön uskotaan normalisoituvan, vaikkakin siihen 
saattaa kulua normaalia pidempi aika. (JP.) Toisena, epätodennäköisempänä 
tulevaisuuden kuvana nähdään myös maan poliittisen ilmapiirin äkillinen kal-
listuminen vasemmalle pitkään kestäneiden vastoinkäymisten seurauksena. 
Esimerkkejä tällaisesta kehityksestä on nähty jo useamman Etelä-Amerikan 
maan kohdalla. (KW.) Seuraavat maassa järjestettävät vaalit ovat presidentin-
vaalit lokakuussa 2011, (Finpro 2009a, 6) joten mahdollisia normaalin kehityk-
sen kautta tapahtuvia muutoksia poliittisessa ympäristössä saadaan odottaa 
vielä pari vuotta.  

Poliittiseen ympäristöön kuuluu olennaisesti myös maan lainsäädäntö. 
Argentiinan lainsäädännössä heijastuu vielä vanha valtiojohtoinen sääntely, 
vaikka viimeisen 20 vuoden aikana sitä on pyritty kehittämään yritysten kan-
nalta edullisempaan ja vapaampaan suuntaan. Toisaalta, vaikka lainsäädäntöä 
on modernisoitu, saattaa olla että kaikkia näitä lakeja ei ole kuitenkaan pantu 
toimeen, niitä valvovaa viranomaista ei ole olemassa, niitä ei noudateta tai että 
ne eivät koske yhtäläisesti kaikkia. Suomalaiselle yritykselle tämä saattaa olla 
haaste, sillä vaikka teoriassa toimintaa ohjaavat tietyt säännöt, kaikki eivät käy-
tännössä kuitenkaan toimi niiden mukaan. (KW.) 

Tämä näkyy erityisesti aineettoman pääoman suojassa, joka on Argentii-
nassa heikko. Vuonna 2000 voimaan astunut uusi patenttilaki toi parannuksia 
henkisen pääoman suojaan, mutta käytännössä se ei siltikään vastaa maailman 
kauppajärjestön asettamia vaatimuksia. (Datamonitor 2008a, 26.) Patenttisuojan 
heikkous vaikuttaa Argentiinassa etenkin lääketeollisuuteen (Datamonitor 
2008a, 26; KW). Vaikka patenttisuojaus Argentiinassa ei ole kovin toimiva, suo-
malaisyritysten patentti- tai henkisen pääoman suojaa rikkovia loukkauksia on 
sattunut vain harvoin (ML). Yritysten näkökulmasta henkisen pääoman suojaan 
liittyvät puutteet ovat hallittavissa (TJ). 

Myös Argentiinan verojärjestelmän koetaan toimivan huonosti (ML) ja ve-
rotusastetta pidetään korkeana. Yhtiöveroprosentti Argentiinassa on 35 pro-
senttia ja arvonlisävero 21 prosenttia (Finpro 2009a, 7). Yritykset ovat velvollisia 
maksamaan veroa myös kansainvälisistä tuloistaan. Argentiina on asettanut 
korkeat verot myös useimmille vientiin meneville raaka-aineille (Datamonitor 
2008a, 25). Vuonna 2006 vientituotteista perittiin 10,3 prosentin veroa. (Data-
monitor 2008a, 25). Argentiina kuuluu Mercosurin tulliliittoon ja siten Argentii-
nan ulkotulli on keskimäärin 14 prosenttia. Argentiinalla on kuitenkin erilaisia 
alennuksia ja poikkeuksia tulleihin liittyen (ML). Tästä huolimatta korkeiden 
tullien koetaan haittaavan merkittävästi Suomen ja Argentiinan välistä kauppaa 
tietyillä sektoreilla (Ulkoasiainministeriö 2009a, 16). 

Korruptiota Argentiinassa koetaan ilmenevän hyvin samassa suhteessa 
kuin muissakin Latinalaisen Amerikan maissa (JP). Tässä suhteessa Argentiinaa 
verrataan myös Italiaan (KW). Transparency International -järjestön laatimassa 
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korruptioluokituksessa Argentiina sijoittuu sijalle 106 / 180 (Transparency In-
ternational 2009b). Korruptio näkyy esimerkiksi Argentiinan oikeusjärjestelmän 
heikentyneessä toimintakyvyssä (Datamonitor 2008a, 24–25). Korruption Ar-
gentiinassa uskotaan kumpuavan heikoista valtiollisista instituutioista, joka 
taas johtaa ihmisten järjestelmää kohtaan tunteman luottamuksen rapistumi-
seen. Argentiinalle tyypillisenä korruption muotona nähdään capitalismo de ami-
gos eli ystäväkapitalismi (JP). Tämä tarkoittaa sitä, että ne henkilöt tai yritykset, 
jotka ovat hyvässä suhteessa hallitukseen saavat paljon tilauksia julkisilta toimi-
joilta. Vastaavasti niille, jotka eivät ole hyvissä väleissä hallinnon kanssa saattaa 
olla erittäin vaikea saada kontakteja julkiseen sektoriin. (JP; ML.) 

Toisaalta capitalismo de amigos -ilmiötä ei koeta Argentiinassa epänormaa-
lina asiana, vaan se on yleinen tapa miten asioita hoidetaan maassa. Argentii-
nan taloudellinen ja poliittinen eliitti koostuu melko pienestä joukosta ihmisiä 
jotka tuntevat toisensa hyvin, jolloin asiat hoidetaan tämän piirin sisällä. Piirin 
ulkopuolisten näkökulmasta järjestelmä kuitenkin vaikuttaa hyvin epäoikeu-
denmukaiselta. (KW.)  

Virallisesti Argentiina kannattaa maailman laajuista vapaata kauppaa. 
Maa on laskenut tuontitullejaan myös omasta aloitteestaan parantaakseen kan-
sainvälisten sijoittajien luottamusta maahan. (Finpro 2009a, 15.) Argentiinan 
ulkomaisia sijoituksia koskevat säännökset ovat OECD:n asettamien vaatimus-
ten mukaisia. Ulkomaisia sijoittajia koskevat samat lait ja säännöt kuin kotimai-
sia yrityksiä. (Finpro 2009a, 20.)  

Vaikka formaalisti näyttääkin siltä, että Argentiina on avautunut, ollaan 
vahvasti sitä mieltä, että maan talous ei ole avoin (HT; ML). Kuluvana vuonna 
Argentiina sjoittui Global Edgen markkinoiden avoinmuutta kuvaavassa vertai-
lussa hieman keskimääräistä huonommin eli sijalle 15 / 26 (Michigan State 
University 2009a). Pääomien liikkuvuuden rajoituksia ja säätelyä pidetään 
myös mahdollisina, erityisesti siinä tapauksessa, että poliittinen ilmapiiri kään-
tyy nopeasti vasemmistolaiseksi. (KW.) Tämän lisäksi koetaan, että maassa har-
joitetaan piiloprotektionismia. Tällä tarkoitetaan sitä, että lakeja ja säädöksiä 
kierretään kotimaisten toimijoiden hyväksi. Myös ystäväkapitalismi näkyy täs-
sä, sillä kotimaisella investoijalla on paremmat verkostot ulkomaiseen verrattu-
na. (KW.) Ulkomaisilla yrityksillä ei myöskään ole oikeutta harjoittaa uraanin 
louhintaa tai atomivoiman tuottamista Argentiinassa. Samoin ulkomaisten osal-
listuminen media-toimintaan Argentiinassa on käytännössä mahdotonta lupien 
saaminen vaikeudesta johtuen, vaikka sitä ei ole laeilla kielletty. (Finpro 2009a, 
20.) 

Protektionismi nähdään selkeänä uhkana suomalaisille yrityksille. Protek-
tionismi on seurausta Argentiinan luotto-ongelmista, joihin se on joutunut jätet-
tyään maksamatta velkansa kansainvälisille luotonantajille. Argentiina pyrkii 
suojaamaan omia valuuttareservejään pakottamalla yritykset siirtämään tuotan-
toaan Argentiinaan. (JP.) On sanottu, että luotto-ongelmiensa vuoksi Argentiina 
menettää vuosittain arviolta 6 miljardia ulkomaisia sijoituksia (Datamonitor 
2008a, 16). 
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Argentiina kuuluu ALADI-maihin (Asociación Latinoamericana de 
Integración). ALADI on vuonna 1980 perustettu liitto, johon kuuluu 12 Latina-
laisen Amerikan valtiota. Liiton tarkoitus on edistää alueellista integraatiota 
Latinalaisessa Amerikassa. Argentiina kuuluu myös Mercado Común del Sur, eli 
Mercosur-alueeseen. Mercosur on eteläisen Etelä-Amerikan vapaakauppaan 
pyrkivä sopimus, joka syntyi vuonna 1994. Mercosurin jäsenmaita ovat Argen-
tiina, Brasilia, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Peru ja Venezuela. Sopimuk-
sen nojalla noin 80 prosenttia maiden välisestä kaupasta oli tullitonta ja tullilii-
ton yhtenäinen ulkotulli on keskimäärin 14 prosenttia. Mercosur ei ole vapaa-
kauppa-alue, mutta siihen kuitenkin pyritään jatkuvasti. Vuonna 2001 on alka-
nut myös keskustelu Amerikkojen vapaakauppa-alueen perustamisesta. Tähän 
maailman suurimpaan vapaakauppa-alueeseen kuuluisi 34 valtiota ja noin 800 
miljoonaa ihmistä. (Finpro 2009a, 15.) 

Taloudellisiin integraatiopyrkimyksiin kuitenkin suhtaudutaan varauksel-
la, sillä taloudellisten kriisien sattuessa maiden tulee kasvattaa rahavarantojaan 
ja yksi keino tämän toteuttamiseen on väliaikaisten tullien asettaminen, myös 
integraation sisäpuolisille maille (KW). Argentiinan ja EU:n väliset kauppasuh-
teet hoidetaan Mercosurin kautta. EU:n ja Mercosurin väliset vapaakauppaneu-
vottelut käynnistyivät heinäkuussa 2001. (Finpro 2009a, 15.) Mercosur ei ole 
ainakaan toistaiseksi halunnut tehdä vapaakauppasopimusta EU:n kanssa 
(ML). 

 
5.1.2 Taloudelliset tekijät 

 
Argentiinan taloutta leimaa vahva kausittainen vaihtelu, eikä tilanteen uskota 
muuttuvan lähiaikoina, sillä maan vienti perustuu vahvasti raaka-aineiden 
vientiin. Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen ollessa korkealla, Argen-
tiinan talous voi hyvin, mutta hintojen laskiessa maan tulot laskevat voimak-
kaasti. (KW.) Argentiinan talouden ennustetaan kasvavan maltillisesti ensi 
vuoden aikana, vaikka ulkomainen kysyntä sekä kulutushyödykkeiden maail-
manmarkkinahinnat tulevat jatkamaan laskuaan (Finpro 2009a, 11).  

Perushyödykkeiden markkinahinnan lisäksi Argentiinan talouteen vaikut-
taa vahvasti energian hinta, sillä Argentiinalla on jonkin verran omaa öljy- sekä 
kaasutuotantoa. Energian merkitys Argentiinan ulkomaankaupalle on kuiten-
kin vähentynyt viimeaikoina. Erityisen merkittävänä maan talouskehitykselle 
nähdään sen naapurimaiden taloudellinen tila. Tämä johtuu siitä, että naapuri-
maiden osuus Argentiinan ulkomaan kaupasta on suuri. (JP.) 

Nykyistä talouskehitystä ei koeta erityisen rohkaisevana suomalaisten yri-
tysten kannalta (ML), eikä pitkäkestoista, tasaisen kasvun kautta pidetä kovin-
kaan todennäköisenä kehityssuuntana. Vuonna 2001 tapahtuneen talousro-
mahduksen nähdään edelleen vaikuttavan maan talouteen, eikä samankaltais-
ten, suurien romahdusten toistumista nähdä mahdottomana tulevaisuudessa-
kaan. (KW.) Tänä vuonna Argentiina sjoittui Global Edgen markkinoiden kas-
vuvertailussa kuitenkin erittäin hyvin sijalle 4 / 26 (Michigan State University 
2009a). 
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Tällä hetkellä Argentiinan pankkilaitoksen nähdään olevan hyvässä tilassa 
kansainvälisestä rahoituskriisistä huolimatta (JP). Korkotaso maassa on kuiten-
kin erittäin korkea (JP; ML) suomalaisiin rahoituslaitoksiin verrattuna (JP). 
Kansalaisten ostovoima on heikentynyt huomattavasti myös nopeasti kasvavan 
inflaation seurauksena. Muun muassa lukukausimaksut ja elintarvikkeet ovat 
kallistuneet viimeisen kahden vuoden aikana palkansaajien tulotasoa nopeam-
min. Erityisesti keskituloisten nähdään kärsivän hintojen noususta. (JP.) 

 
5.1.3 Sosio-kulttuuriset tekijät 
 
Vaikka keskiluokan ostovoima on suhteessa heikentynyt, on Argentiinassa 
muihin Latinalaisen Amerikan valtioihin verrattuna tasainen tulonjako. Maassa 
on kuitenkin hyvin suuri joukko köyhiä, joiden tarkkaa määrää ei tarkkaan tie-
detä. Maan hallitus on ilmoittanut supistaneensa köyhyyttä huomattavasti, 
vaikka asiantuntijoiden mukaan kehitys on ollut päinvastaista. Syynä köyhyy-
den lisääntymiseen nähdään kasvanut inflaatio, joka on syönyt ihmisten osto-
voimaa jo useita vuosia. Hyvätuloisilla on sen sijaan edelleen paljon varallisuut-
ta. (JP.) Toisin sanoen tulonjako on pohjoismaalaisittain katsottuna epätasainen 
(HT; TJ) vaikkakin tasaisempi kuin alueella keskimäärin (JP). Argentiinalaisten 
kulutuskäyttäytyminen nähdään hyvin eurooppalaisittain orientoituneena ja 
erityisesti yläluokan makua pidetään hyvin hienostuneena (JP). 

Argentiinalainen kulttuuri yleensäkin nähdään hyvin eurooppalaisen kal-
taisena, sillä maan kulttuuri perustuu katolliseen uskontoon (HT; ML). Erityistä 
Argentiinan kulttuurissa on kuitenkin jo edellä mainittu amigo-kulttuuri, jossa 
monet yritysmaailman päätökset tehdään henkilökohtaisten suhteiden perus-
teella. Tällaiseen kulttuuriin sisälle pääsemisen nähdään hankaloittavan maa-
han etabloitumista. Toisaalta asiantuntijat uskovat, että jos yrityksellä on koke-
musta toimimisesta kasvavilla markkinoilla entuudestaan, Argentiinan kulttuu-
ri ei tule aiheuttamaan ylitsepääsemättömiä ongelmia. (KW.) 

Argentiinan väestö on erittäin hyvin koulutettua verrattuna muuhun La-
tinalaiseen Amerikkaan. Maassa oli erittäin hyvä julkinen koulutusjärjestelmä, 
joka on kuitenkin rapistunut viimeaikaisten talouskriisien seurauksena. Asian-
tuntijat uskovat kuitenkin, että maassa on edelleen paljon osaavaa ja hyvin in-
novatiivista väkeä. (JP.) Argentiinan työvoimasta korkeasti koulutettua on noin 
44 prosenttia. Työvoimaan kuuluu kaiken kaikkiaan noin 16,3 miljoonaa hen-
keä, eli 40 prosenttia väestöstä. (Finpro 2009a, 13.) 

Yritysten näkökulmasta ihmisten koulutus ei ole ollut ongelma, vaikka 
maassa on vielä paljon lukutaidottomia ihmisiä (TJ). Osaavan työvoiman saanti 
nähdään kuitenkin hyvin paljon toimialoista riippuvana. Asiantuntijoiden mu-
kaan työvoiman laatu riippuu näkökulmasta, sillä joidenkin yritysten kannalta 
työvoima maassa on hyvää ja halpaa, kun taas toisten mielestä halpaa mutta 
huonolaatuista. Yleisesti työvoiman edullisuutta ei pidetä niinkään tärkeänä 
kriteerinä, kuin työvoiman laatua. (KW.) 

Argentiinalaisten asenteet ulkomaalaisia yrityksiä kohtaan ovat myöntei-
siä (HT; ML) ja ulkomaalaisia yrityksiä ja niiden tuotteita pidetään houkuttele-
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vampina kuin kotimaisia yrityksiä. Työskentely ulkomaalaisessa yrityksessä 
nähdään mahdollisuutena hankkia sellaisia tietoja ja taitoja, mitä paikalliset 
työnantajat eivät voi tarjota. (ML.) Valtiotasolla erityisesti Suomen asema on 
asiantuntijoiden mielestä ongelmallinen, sillä Botnian sellutehtaan rakentami-
sesta koskeva kiista vaikuttaa yhä Argentiinan hallituksen asennoitumiseen 
Suomea kohtaan (HT; JP). Hallituksen mielestä Suomen valtion olisi pitänyt 
vaikuttaa Botnian päätökseen tehtaan sijaintipaikasta. Tästä syystä Argentiinan 
valtio kohtelee suomalaisia yrityksiä eriarvoisesti muun maalaisiin verrattuna. 
Tämä voi näkyä esimerkiksi sellaisissa hankkeissa, joihin on suunnattu julkisen 
sektorin varoja. (JP.) 

 
5.1.4 Ympäristötekijät 

 
Argentiinassa on paljon perusraaka-aineita, joista merkittävimpinä asiantuntijat 
näkevät mineraalit, metsän ja maataloustuotteet (HT; JP). Argentiina on kaivos-
raaka-ainetuottajamaana kuitenkin paljon pienempi, kuin mitä se voisi olla (TJ). 
Näin ollen Argentiinan tarjoamat mahdollisuudet suomalaiselle kaivosteolli-
suudelle nähdään erittäin lupaavina (KW). 

Argentiinan infrastruktuurin asiantuntijat näkevät erittäin ongelmallisena 
maan suuresta maantieteellisestä koosta johtuen. Erityisesti rautateiden puute 
nähdään suurena ongelmana maassa, jossa etäisyydet ovat hyvin pitkiä. Suurin 
osa kuljetuksista tehdään nykyisin maanteitse tai laivalla. (JP.) Teitä Argentii-
nassa on yhteensä 231 374 km, josta 734 km on moottoriteitä. Lentokenttiä 
maassa on 1 150 kappaletta. (Finpro 2009a, 6.) Argentiinassa koetaan olevan 
suuri tarve maantie- sekä satamainfrastruktuurien kehittämisen lisäksi myös 
energiainfrastruktuurin lisärakentamiselle (JP). Asiantuntijat kuitenkin uskovat, 
että pitkällä tähtäimellä infrastruktuurin kehitysaste ei tule olemaan ongelma, 
vaan sitä tullaan kehittämään heti, kun maan luotto-ongelmat ratkeavat (JP; 
KW). 

Argentiinassa 24,5 prosentilla väestöstä on käytössään kiinteä puhelinlin-
ja, mutta matkapuhelintiheys Argentiinassa on 105,0 prosenttia. Tietokoneita 
maassa on arviolta 220 kappaletta 1000 asukasta kohden. Internetin käyttäjiä on 
noin 30 prosenttia väestöstä. (Finpro 2009a, 6.) Tonttimaan ja tilojen saatavuutta 
ei nähdä ongelmallisena asiana Argentiinassa maan suuresta koosta johtuen 
(JP). 

 
5.1.5 Businesstekijät 
 
Pohdittaessa syitä, miksi suomalaisen yrityksen kannattaisi kansainvälistyä Ar-
gentiinaan asiantuntijat näkevät maan suuren koon yhtenä tärkeimpänä tekijä-
nä. Toinen merkittävä syy voi olla halu hyödyntää maan halpoja tuotantokus-
tannuksia. Tätä ei kuitenkaan nähdä pääasiallisena syynä kansainvälistyä alu-
eelle. Kolmas syy voisi olla maan hyödyntäminen ponnahduslautana kasvatet-
taessa toimintaa alueella. Argentiina menestyi Global Edgen vertailussa keski-
määräistä huonommin, sijoittumalla 20. houkuttelevimmaksi kasvavaksi mark-
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kinaksi 26 maan joukosta. Markkinoihin liittyviä riskejä kartoittavassa vertai-
lussa maa menestyi vielä huonommin, sillä Argentiina sijoittui vertailun kol-
manneksi huonoimmalle sijalle 24 / 26. (Michigan State University 2009a.) 

Erityisesti suomalaisia yrityksiä kiinnostavana tekijänä nähdään raaka-
aineiden hyvä saatavuus sekä hedelmällinen maa. Näin ollen esimerkiksi kai-
vos- ja metsäteollisuudella sekä maataloustuottajilla on potentiaalia menestyä 
Argentiinassa. (HT; KW, ML.) Puut kasvavat Argentiinassa nopeasti, joten sel-
luloosan tuottaminen maassa on edullista (ML). Useat maailman metsäjätit ovat 
jo laajentaneet toimintaansa alueella ja uusia kulta- sekä hopeakaivoksia on 
avattu hiljattain (Finpro 2009a, 8). Tällä hetkellä kaivostoimintaa maassa on kui-
tenkin erittäin vähän sen potentiaaliin verrattuna (TJ). Argentiina on myös mo-
nien maataloustuotteiden johtava tuottaja ja viejä (Finpro 2009a, 8). Tosin Suo-
messa ei vielä ole sellaisia maatalousyrityksiä, jotka realistisesti harkitsisivat 
toimimista Argentiinassa, mutta maataloustuotteiden tuonti maasta voi tulla 
kysymykseen myös lähitulevaisuudessa (KW). 

Raaka-aineiden jalostuksen lisäksi suomalaisilla yrityksillä on mahdolli-
suus kasvaa toimittamalla maahan laitteistoja, suunnittelua sekä ympäristötek-
nologiaa kaivos-, metsä- sekä maataloustoimialoille. Maan kehittyvä infrastruk-
tuuri nähdään myös hyvänä mahdollisuutena suomalaisille yrityksille. Esimer-
kiksi satamalaitteistojen, laivan rakennuksen ja kaikenlaisen energiantuotannon 
alueilla on paljon potentiaalia Argentiinassa. (JP.) Esimerkiksi energiasektoria 
on kehitetty viime aikoina voimakkaasti rakentamalla tuulivoimaloita (Finpro 
2009a, 8). 

Tällä hetkellä suomalaiset toimivat Argentiinassa pääsääntöisesti inves-
tointihyödykkeiden myyjinä. Tämä tarkoittaa koneiden sekä laitteiden toimit-
tamista valmistavaan teollisuuteen. Poikkeuksia ovat kännykät sekä sykemitta-
rit, jotka menevät suoraan loppukuluttajille. Tuotannolliset investoinnit näillä 
aloilla ovat olleet kuitenkin Argentiinassa varsin vähäisiä. (ML.) Tosin Argen-
tiina on informaatioteknologian osalta Latinalaisen Amerikan nopeimmin kas-
vava markkina (Finpro 2009a, 8). 

Argentiinassa on paljon sellaista osaamista, jonka hyödyntäminen olisi 
kannattavaa liiketoimintaa suomalaisille yrityksille. Maa on esimerkiksi ydin-
teknologian kehittämisessä erittäin pitkällä. Sama pätee myös moneen muuhun 
luonnontieteen alaan, kuten esimerkiksi bioteknologiaan. Suurena maatalous-
maana Argentiinassa ollaan pitkällä myös maatalouteen liittyvän teknologian 
kehittämisessä. Asiantuntijoiden mielestä saattaisi olla kannattavaa yhdistää 
esimerkiksi suomalainen metsäkoneautomaatio-osaaminen Argentiinassa val-
mistettaviin maatalouskoneisiin, jolloin voitaisiin valmistaa pitkälle automati-
soituja ja jopa miehittämättömiä maatalouskoneita. (JP.)  

Asiantuntijat uskovat, että yhteistyökumppaneiden löytäminen Argentii-
nassa on helppoa suomalaisille yrityksille. Samankaltainen kulttuuri helpottaa 
kanssakäymistä latinalaisamerikkalaisten yritysten kanssa, varsinkin jos tilan-
netta verrataan esimerkiksi Aasiaan, jossa kulttuuri on hyvin erilainen. Asian-
tuntijat kuitenkin huomauttavat, että vääristä yhteistyökumppanivalinnoista 
voi koitua paljon haittaa, joten valinta tulee tehdä erittäin huolella. (JP; ML; TJ.)  
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5.2 Brasilia 

5.2.1 Poliittiset tekijät 
 
Vaikka Brasilia on varsin nuori demokratia, ei sen poliittiselle vakaudelle nähdä 
merkittäviä uhkia lähitulevaisuudessa (HT; VC). Brasilian poliittinen ympäristö 
on vakautunut huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja maa on 
hoitanut talouspolitiikkansa vastuullisesti ja hyvin tuloksin (ML). Seuraavat 
maassa järjestettävät vaalit ovat presidentin- ja kongressivaalit vuonna 2010 
(Finpro 2009b, 5). Vaalien ei uskota vaikuttavan Brasilian poliittiseen ympäris-
töön merkittävästi (HT; VC), mutta poliitikkojen, tuomareiden ja virkamiesten 
taloudelliset väärinkäytökset sekä useat korruptioskandaalit ovat heikentäneet 
merkittävästi Brasilian poliittisen järjestelmän uskottavuutta. Tämän seurauk-
sena brasilialaiset eivät osallistu poliittiseen toimintaan tai päätöksentekoon 
erityisen aktiivisesti ja luottamus poliittisiin instituutioihin on matala. Äänes-
tysprosentit ovat tästä huolimatta korkeita, mikä johtuu maassa vallitsevasta 
äänestyspakosta. (Manninen ym. 2009, 48.) 

Toistaiseksi Brasilian hallinnon ominaispiirteitä ovat olleet raskas byrokra-
tia, monimutkainen verotus, vanhentunut työlainsäädäntö, oikeuslaitoksen hi-
taus sekä heikko henkisen omaisuuden suoja. (Manninen ym. 2009, 49–51.) 
Esimerkiksi yrityksen perustaminen kestää noin 152 päivää ja siihen liittyy yri-
tyksen omaa pääomaa sekä työllistettävien vähimmäismäärää koskevia eri-
tyismääräyksiä ja rajoituksia (Manninen ym. 2009, 49). Asiantuntijoiden käy-
tännön kokemukset osoittavat, että yrityksen perustamiseen liittyvä lainsäädän-
tö on maassa hyvin monimutkainen ja perustaminen hyvin byrokraattinen ja 
vaikea toimenpide (HT; ML). 

Yrityksen avaamisen vaikeuden lisäksi itse yritystoiminta Brasiliassa koe-
taan varsin haastelliseksi. Erityisesti tähän vaikuttavat maan vero- ja työlait, 
jotka nähdään aikaavievinä, työläinä sekä epäkäytännöllisinä. (VC, ML.) Vero-
järjestelmän monimutkaisuudesta johtuen yritykset käyttävät Brasiliassa vero-
asioiden hoitoon keskimäärin 2600 tuntia vuodessa. Työlainsäädäntö on moni-
mutkainen ja vanhentunut, minkä seurauksena esimerkiksi työntekijän irtisa-
nominen on vaikeaa. Monimutkainen byrokratia aiheuttaa myös tullausmenet-
telyjen hitautta ja tulliluokittelujen epäselvyyttä. (Manninen ym. 2009, 49–50.) 
Suomalaiset yritykset ovat kohdanneet ongelmia tullauskäytäntöihin liittyen 
toimiessaan Brasiliassa (Ulkoasiainministeriö 2009a, 16). 

Brasilian oikeuslaitos on hidas, mikä heikentää käytännön oikeusturvaa. 
(Finpro 2009b, 7). Tapausten käsittely Brasilian oikeusjärjestelmässä kestää hy-
vin pitkään ja rankaisemattomuus on yleistä. Myös henkisen omaisuuden suoja 
on Brasiliassa heikko. Vaikka suojaa koskeva lainsäädäntö on olemassa, ei 
maalla ole tarvittavia resursseja valvoa lakien toteutumista. (Manninen ym. 
2009, 49–51.) Henkisen omaisuuden suoja koetaan erittäin puutteelliseksi mo-
nelta osin (HT; VC), mutta tästä huolimatta suomalaisyritykset ovat toistaiseksi 
kohdanneet harvoin patentti- tai henkiseen omaisuuteen liittyviä loukkauksia 
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(ML). Yritysten näkökulmasta patenttisuoja ei ole ollut kynnyskysymys toimit-
taessa Brasilian markkinoilla (TJ). Patenttisuojan ongelma Brasiliassa on sen 
lyhytaikaisuus, ellei liiketoimintaa käynnistetä Brasiliassa (VC). Ongelmia on 
ollut esimerkiksi lääkevalmistajien kohdalla (KW) 

Brasiliassa tullitariffit ja muut tuontiin liittyvät maksut ovat hyvin korkei-
ta. Korkeat tullit haittaavat merkittävästi kauppaa erityisesti metsä-, metalli- 
sekä koneet ja laitteet -sektoreilla (Ulkoasiainministeriö 2009a, 16). Keskimää-
räinen tullitaso on hieman yli 10 prosenttia. Korkeimpien autoihin ja autoteolli-
suuden tuotteisiin sekä tekstiileihin ja jalkineisiin sidottujen tullien taso on 35 
prosenttia ja niiden lisäksi myös koneet ja traktorit ovat hyvin suojeltuja 14 pro-
sentin tullitasolla. (Manninen ym. 2009, 50.) Tekstiilien ja jalkineiden suojatul-
leilla pyritään suojautumaan erityisesti Kiinasta tulevia tuotteita vastaan (VC). 
Poikkeuksiakin on, sillä niille tuotteille joita ei valmisteta Brasiliassa, on puoles-
taan kohdistettu tullihelpotuksia, mikä laskee keskimääräisen tullitason Mer-
cosurin yhteistä 14 prosentin ulkotullia pienemmäksi (ML). 

Myös veroaste on korkea verojen osuuden ollessa 35 prosenttia BKT:sta 
(Finpro 2009b, 13; HT). Yritysvero on 34 prosenttia ja palkkavero 15–27,5 pro-
senttia. Arvonlisävero vaihtelee 7–25 prosentin välillä, tosin luksustuotteiden 
kohdalla veron osuus voi olla jopa yli 300 prosenttia. (Finpro 2009b, 5–6.) Vero-
tustason koetaan olevan muihin kasvaviin markkinoihin nähden kohtuullinen, 
vaikka se onkin selvästi teollisuusmaita korkeampi (VC). Liittohallituksen li-
säksi Brasilian kaikilla osavaltioilla on verotusoikeus. Harmaan talouden osuus 
on noin 40 prosenttia koko Brasilian taloudesta. Yli 40 prosenttia työvoimasta ei 
ole rekisteröity ja jopa noin 70 prosenttia pienistä yrityksistä ei maksa veroja. 
(Manninen ym. 2009, 50). 

Myös korruptio koetaan yhtenä merkittävimmistä ongelmista Brasiliassa 
(VC). Brasilia menestyy Transparency International -vertailussa keskimääräistä 
huonommin ja asiantuntijat pitävät hyvin todennäköisenä, että suomalaisyri-
tykset törmäävät korruptioon toimiessaan Brasiliassa (ML). Transparency In-
ternational -järjestön laatimassa korruptioluokituksessa Brasilia sijoittuu sijalle 
75 / 180 (Transparency International 2009b). Toisaalta korruptiota ei koeta Bra-
siliassa epätavallisena toimintana, vaan se on tapa, miten asiat hoidetaan maas-
sa (KW). 

Korruptioskandaalien lisäksi poliittista päätöksentekoa Brasiliassa haittaa 
hallituspuolueiden toisistaan suuresti poikkeavat ideologiat (Datamonitor 
2009a, 13). Brasilian tämän hetkisessä hallituksessa on presidentti da Silvan 
työväenpuolueen lisäksi useita vasemmistolaisia pienpuolueita (Finpro 2009a, 
5). Presidentti Lula da Silvan hallinto on keskittynyt terveydenhoidon ja koulu-
tuksen kehittämiseen (Datamonitor 2009a, 13) sekä talouden rakenteellisten on-
gelmien, eläkekassavajeen ja verojärjestelmän korjaamiseen (Finpro 2009a, 7), 
mutta on samalla joutunut ajamaan varsin maltillista ja konservatiivista talous-
politiikkaa tasoittaakseen suurimpia poliittisia ristiriitoja (Finpro 2009b, 7). Tä-
mä ei ole miellyttänyt monia työväenpuolueen vasenta laitaa edustavia, joten 
asiantuntijoiden mukaan on mahdollista, että vaalitappio vuoden 2010 vaaleissa 
voi johtaa työväenpuolueen radikalisoitumiseen (VC). 
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Brasilian hallituksen taloutta elvyttäneitä toimenpiteitä ovat olleet muun 
muassa uusien autojen, kodinkoneiden ja rakennusmateriaalien verojen alen-
taminen sekä talouskasvun tehostamisohjelma (Programa de Aceleração do Cres-
cimento, PAC) (Finpro 2009b, 11, 13). PAC:n taloutta elvyttävä voima perustuu 
maan infrastruktuurin parantamiseen. Ohjelmaan kuuluvien projektien aloit-
tamisen on kuitenkin sanottu kestävän melko kauan, jolloin PAC ei toisi aina-
kaan nopeaa piristysruisketta taloudelle. (Manninen ym. 2009, 48.) Myös tulevat 
vaalit saattavat häiritä uudistusten läpivientiä, sillä hallituspuolueet ovat jo 
aloittaneet valmistautumisen vaaleihin. Esimerkiksi useiden talousuudis-
tusesitysten käsittely on siirretty vaalien jälkeiseen aikaan, vaikka niiden odo-
tettiin saavan hyväksynnän jo tänä vuonna. (Datamonitor 2009a, 13–14.) 

Brasilian hallituksen sisällä on erilaisia näkemyksiä myös siitä, miten 
avoimesti maan tulisi suhtautua ulkomaalaisia yrityksiä kohtaan (VC). Brasilia 
on toiseksi suosituin investointikohde kasvavista talouksista heti Kiinan jälkeen 
(Finpro 2009b, 20) ja esimerkiksi viime vuonna maahan virtasi 30 miljardia eu-
roa suoria investointeja. Erimielisyyksistä riippumatta hallitus suhtautuu 
myönteisesti ja kannustaen ulkomaisia yrityksiä kohtaan. (Finpro 2009b, 19; 
VC.) Hallitus on esimerkiksi poistanut voittojen kotiuttamista koskevia rajoittei-
ta (Manninen ym. 2009, 50). 

Myönteisestä suhtautumisesta huolimatta Brasilia ei ole täysin avannut ta-
louttaan. Maa ei ole tehnyt vapaakauppasopimusta EU:n kanssa, vaikka neu-
votteluja sopimuksen solmimisesta Brasilian ja EU:n välillä on käyty. (ML.) Bra-
silia ei ole myöskään ratifioinut vuonna 1995 allekirjoitettua investointisuojaso-
pimusta Suomen kanssa (Finpro 2009b, 7). Kaksinkertaisen verotuksen estävä 
sopimus sen sijaan on otettu käyttöön maiden välillä vuonna 1996 (Finpro 
2009b, 21).  

Sulkemalla talouttaan maa pyrkii suojaamaan omia sisämarkkinoitaan, 
joihin tässä tapauksessa luetaan myös muut Mercosur-maat. Sulkeutuneisuus 
näkyy Brasilian tuonnin ja viennin määrissä, jotka ovat edelleen suhteellisen 
pieniä verrattuna maan talouden kokoon. Tästä huolimatta puhutaan suurista 
luvuista, sillä absoluuttisin termein maan vienti on 200 miljoonaa dollaria. Sul-
keutuneisuuden syyn uskotaan periytyvän protektionismin ajoista. (ML.) Nyt 
kun maailmanlaajuinen taantuma koettelee maata, on Brasilia reagoinut tilan-
teeseen lisäämällä protektionismia entuudestaan (Finpro 2009b, 16). 

1970- ja 1980-lukuihin asti Brasiliassa uskottiin vielä vahvasti protektio-
nismiin. Tullimuurin suojassa maa pyrki teollistumaan ja pakottamaan ulko-
maiset yrityksen etabloitumaan Brasiliaan. (KW.) Edelleenkin maassa tuotan-
non aloittavat yritykset saavat valtiolta helpotuksia (TJ; KW). Asiantuntijat ko-
kevat, että tilanne ei tule radikaalisti muuttumaan seuraavien vuosien aikana. 
Jos joitain radikaaleja muutoksia maan talouden avautumisessa tapahtuu, sen 
nähdään olevan seurausta talouskriisistä, eikä poliittisen ilmapiirin muutokses-
ta. (KW.) Jos vapaakauppa EU:n sekä NAFTA:n kanssa jossain vaiheessa alkaa, 
sen nähdään johtavan protektionististen mekanismien purkamiseen lopullisesti. 
(Finpro 2009a, 7.) Tämän uskotaan kuitenkin tapahtuvan aikaisintaan vuonna 
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2015, kolme vuotta kestävien neuvotteluiden sekä 5–12 –vuotta kestävän siir-
tymäkauden jälkeen (Finpro 2009b, 17). 

 
5.2.2 Taloudelliset tekijät 
 
Asiantuntijat ovat hyvin yksimielisiä siitä, että Brasilia tulee selviämään meneil-
lään olevasta globaalista taloustaantumasta keskimääräistä paremmin ja että 
maalla on erittäin hyvät mahdollisuudet kääntää taantuma talouskasvuksi vielä 
vuoden 2009 aikana (ML; VC). Positiivisina merkkeinä pidetään erityisesti val-
tion velan pienentymistä suhteessa bruttokansantuotteeseen ja vientiin, sekä 
kurissa pysynyttä inflaatiotasoa. Myös ulkomaanvelkojen korkotasoa on pystyt-
ty alentamaan, mikä on vapauttanut paljon resursseja talouskasvua tukevaan 
toimintaan. (ML). Brasilian ulkomaanvelan määrä on huomattavasti pienempi 
suhteessa maan valuuttareserveihin, mikä koetaan positiivisena viestinä ulko-
maisille sijoittajille (Manninen ym. 2009, 46–47). Positiivisena nähdään myös 
Brasilialle vuonna 2008 myönnetty investment grade -luottoluokitus (VC). 

Suurimpana syynä Brasilian selviytymiskyvylle nähdään yllättäen maan 
harjoittama protektionistinen talouspolitiikka. Maan tuloista vain 23 % tulee 
ulkomaankaupasta, mikä on suojannut Brasilian taloutta finanssikriisin mullis-
tuksia vastaan. Samalla Brasilia sisäinen talous ja kulutus ovat olleet hyvällä 
tasolla. (VC.) Kotimaisen kysynnän kasvu on näkynyt myös tuonnin lisäänty-
misenä. Viennin kasvua on ylläpitänyt kasvaneet myyntiluvut Aasiassa sekä 
EU:ssa. (Finpro 2009b, 15.)  

Finanssikriisistä selviytyminen ei kuitenkaan ole vakuuttanut asiantunti-
joita siitä, että Brasilian talous ei olisi enää altis kriiseille. Bruttokansantuotteen 
ja valuuttakurssin voimakkaiden vaihtelujen uskotaan olevan mahdollisia vielä 
lähivuosina (Finpro 2009b, 7). Periodittaisten talouskriisien ei uskota loppuvan 
maassa ja asiantuntijat pitävätkin virheenä olettaa, että Brasilialla olisi edessään 
pitkä ja vakaa kasvun kausi (KW). 

Ostovoiman osalta viimevuosien trendi Brasiliassa on ollut ihmisten siir-
tyminen alimmista tuloluokista alempaan keskiluokkaan (VC). Vaikka näiden 
ihmisten tulotaso on edelleen varsin pieni, asiantuntijat näkevät heidät erittäin 
potentiaalisina kuluttajina lähitulevaisuudessa (HT; KW). Tämä johtuu siitä, 
että kyseessä on miljoonia ihmisiä, joilla on nyt ensimmäistä kertaa mahdolli-
suus kuluttaa ja ottaa kulutusluottoja. Tämä nähdään Brasilian taloudellisen 
ympäristön kannalta merkittävänä asiana. (VC.) Brasilian markkinoiden osto-
voima on tästä huolimatta huono verrattuna muihin kasvaviin markkinoihin. 
Brasilia sijoittuu Global Edgen vertailussa vasta sijalle 24 / 26. (Michigan State 
University 2009a.) Suuresta väestöpohjasta johtuen maassa on myös määrälli-
sesti paljon enemmän hyvätuloisia ihmisiä, kuin esimerkiksi Suomessa (KW; 
TJ). Tästä johtuen Brasiliassa on merkittävää kysyntää myös sellaisille tuotteille, 
jotka ovat hyvin marginaalisia Suomessa (KW). 

Myös brasilialaisten yritysten ostovoima nähdään hyvänä, eikä suoma-
laisyritysten liiketoiminta ole estynyt brasilialaisten asiakasyritysten rahoitus-
ongelmien vuoksi (ML; TJ). Vaikka ongelmia ei ole vielä ilmennyt, Brasilian 
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huomattavan korkea korkotaso saattaa muodostua vielä merkittäväksi ongel-
maksi (VC). Brasiliassa on ollut pitkään maailman korkein korkotaso (VC; ML) 
ja vaikka peruskorkoa laskettiin kuluvan vuoden aikana, reaalikorkotaso tulee 
pysymään korkeana, koska pankit yrittävät kattaa heikosta taloudellisesta tilan-
teesta koituvia riskejään pitämällä korkotason ylhäällä. (Manninen ym. 2009, 
46.) Brasilian valtion vastaus tiukentuvaan rahoitustilanteeseen on ollut yritys-
ten rahoituskanavien turvaaminen (Finpro 2009b, 12). Valtio myönsi mittavan 
lainan Brasilian kehityspankille, joka voi sen turvin tarjota taas edullisia lainoja 
yrityksille. (Finpro 2009b, 12). Kehityspankin lainoja pidetäänkin tällä hetkellä 
lähestulkoon ainoana, hinnaltaan kilpailukykyisenä rahoitusmuotona Brasilias-
sa (ML). 

Korkea korkotaso on kuitenkin tarjonnut myös suojaa finanssikriisiä vas-
taan, koska Brasilialaiset luottolaitokset eivät ole myöntäneet matalakorkoisia 
luottoja suurella riskillä, kuten muualla maailmassa tapahtui. Pitkällä aikavälil-
lä luottomarkkinoiden kehittymättömyyden nähdään kuitenkin muodostavan 
ongelman Brasilian talouden kehittymiselle. (VC.) 

 
5.2.3 Sosio-kulttuuriset tekijät 

 
Brasiliassa asennoituminen ulkomaalaisia yrityksiä kohtaan on pääasiassa posi-
tiivista (HT; ML).  Ulkomaalaisia yrityksiä pidetään usein parempina kuin ko-
timaisia ja ulkomaisten yritysten tuotteita arvostetaan. Ulkomaisia yrityksiä 
arvostetaan myös työnantajina, sillä organisaatiot ovat kehittyneempiä ja mah-
dollisuudet ammatillisen osaamisen kehittämiseen siten suuremmat. Lainsää-
dännöllisellä tasolla yrityksiä, joiden osakekanta on joko kokonaan tai osittain 
ulkomaisessa omistuksessa kohdellaan samoin kuin brasilialaisia. (ML.) 

Suomen tunnettuus on Brasiliassa vielä pinnallista eikä havaittavissa ole 
kielteistä asennetta erityisesti Suomea kohtaan. Poikkeuksena tästä on kuiten-
kin maattomien liike, joka pyrkii saamaan ulkomaiset metsäyritykset pois Brasi-
liasta. (VC.) Maattomien liikkeen motiivina on maan hintakehityksen hillitse-
minen, sillä köyhimmillä brasilialaisilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta kil-
pailla kansainvälisten maametsäyhtiöiden kanssa viljelysmaan hankinnassa.  

Brasilian kulttuuri on yhdistelmä siirtolaisten kulttuureja ja siinä on vai-
kutteita muun muassa eurooppalaisesta, japanilaisesta ja eteläamerikkalaisesta 
kulttuurista (VC). Se on lähellä eurooppalaista kulttuuria ja arvomaailmaa. 
Myös kieli on verrattain helposti lähestyttävä (ML). Portugalin kielen taitoa pi-
detään edellytyksenä liike-elämässä toimimiselle, sillä Brasiliassa englannin 
kielen osaaminen on vielä heikolla tasolla (KW, VC). Myös Brasilian business-
kulttuuri on länsimainen (Finpro 2009a, 7). 

Brasiliassa on omat tapansa tehdä asioita (KW). Asiantuntijoiden mielestä 
suomalaisyritysten on syytä olla tarkkana toimiessaan maassa (TJ). Brasiliassa 
vallitsee amigo-kulttuuri ja henkilökohtaiset suhteet ovat hyvin tärkeitä (KW). 
Ulkomaisen yrityksen onkin hyvä toimia paikallisen kumppanin kanssa, sillä 
kylmiltään maahan voi olla vaikea tulla (VC). Riskeistään huolimatta Brasiliaa 
ei nähdä muita kasvavia markkinoita haasteellisempana kansainvälistymisen 
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kohteena, etenkin jos yrityksellä on entuudestaan kansainvälistä kokemusta 
vastaavilta alueilta (KW). 

Brasilian kulutuskäyttäytyminen on kehittymässä ja kysyntä kasvussa. 
Kuten edellä mainittiin, viime vuosina merkittävä määrä ihmisistä on siirtynyt 
alimmista tulotasoista alempaan keskiluokkaan. Tämän trendin uskotaan to-
dennäköisesti jatkuvan myös tulevaisuudessa (VC.) Tästä huolimatta tulonjako 
Brasiliassa on edelleen erittäin epätasainen (Finpro 2009b, 7). 

Minimipalkka on presidentti da Silvan hallintokauden aikana kaksinker-
taistunut, mutta se on edelleen erittäin maltillinen verrattaessa Euroopan tai 
Suomen tulotasoon (VC). Brasilian työvoimaan kuuluu arviolta 95,2 miljoonaa 
ihmistä ja määrä kasvaa vuosittain 1,7 prosenttia (Finpro 2009b, 13). Brasilialla 
on siis erittäin suuri työvoimareservi (HT; VC), mutta puutteellinen koulutusta-
so on pullonkaula, joka estää suuren potentiaalin maksimaalisen hyödyntämi-
sen (VC). Brasilian peruskoulutuksessa on edelleen paljon kehitettävää ja Brasi-
lia on menestynyt heikosti kansainvälisissä tutkimuksissa jopa muihin Etelä-
Amerikan maihin verrattuna.  Brasilia on kuitenkin viime vuosina panostanut 
koulutukseen. Näiden panostusten tulokset tosin näkyvät vasta useiden vuosi-
en jälkeen. (VC.) 

Työvoiman koulutustaso ei vastaa nykyaikaisten yritysten tarpeita ja kou-
lutetuista ihmisistä on pulaa. (Finpro 2009b, 13.) Ulkomaalaiset ja suomalaiset 
yritykset ovat kokeneet ongelmia koulutetun ja osaavan työvoiman saamisessa 
useilla sektoreilla (VC, TJ).  Työvoiman laatu nähdään kuitenkin erilaisena yri-
tyksestä riippuen (KW). Yritysten johto on yleensä erittäin ammattitaitoista ja 
puhuu englantia (Finpro 2009a, 7). Myös tuotanto on kehittynyttä ja korkea-
luokkaista ja huippuosaajia löytyy kullakin alueella (TJ). 

Brasilia on nuori kansa, mutta 200 miljoonan asukkaan joukosta vanhojen 
ihmisten lukumäärä on myös erittäin suuri. Vanhat ikäluokat muodostavat Bra-
siliassakin merkittävän segmentin, mikä tarjoaa uusia liiketoimintamahdolli-
suuksia yrityksille. Liiketoimintamahdollisuudet liittyvät esimerkiksi työter-
veydenhoitoon ja vapaa-aikaan. (ML.) 

 
5.2.4 Ympäristötekijät 
 
Brasilia on valtava markkina, jossa on paljon luonnonvaroja (KW; ML; TJ; VC) 
ja siksi se nähdään houkuttelevana kansainvälistymiskohteena (KW). Brasilias-
sa on muun muassa paljon metsää (HT; KW) ja lisäksi viime vuosina maassa on 
tehty suuria öljy- ja kaasulöydöksiä (VC).  

Brasiliassa on moderni infrastruktuuri (Finpro 2009a, 7), mutta se on edel-
leen monin osin erittäin puutteellinen (VC). Tieverkoston pituus maassa on       
1 751 868 km ja rautateitä on rakennettu 29 295 kilometrin pituudelta. Lento-
kenttiä Brasiliassa on 4 176. (Finpro 2009b, 5.) Teiden kunto on monelta osin 
erittäin huono ja satamien toimivuudessa on puutteita (VC). Brasilian heikon 
infrastruktuurin nähdäänkin hankaloittavan liiketoimintaa, aiheuttavan lisä-
kustannuksia ja olevan jossain määrin jopa rajoite tuotannolliselle toiminnalle 
(KW; VC). Infrastruktuurin koetaan kuitenkin toimivan kohtuullisesti teolli-
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suusalueilla (TJ).  Energian osalta tilanne on raaka-aineiden, kuten vesivoiman, 
öljyn ja kaasun, osalta erinomainen. Ongelmia sen sijaan on energiainfrastruk-
tuurissa, joka vaatii vielä merkittäviä panostuksia tulevaisuudessa. Jos panos-
tuksia energiainfrastuktuuriin ei tehdä, voi energian saanti muodostua jopa 
talouskasvun pulloskaulaksi. Tällä hetkellä sähkön hinta on kohtuullinen (VC.) 
Vedestä ei ole ollut pulaa, mutta veden tuotannossa ja jakelussa on parantami-
sen varaa. Brasiliassa tuotetusta vedestä jopa 40 % hukataan erilaisiin vuotoihin 
jakeluverkossa. (ML) 

Infrastruktuurin heikkous nähdään merkittävänä pullonkaulana Brasilian 
kasvulle ja hallitus on pyrkinyt puuttumaan asiaan talouskasvun tehostamisoh-
jelma PAC:n avulla (VC). Ohjelma tähtää infrastruktuurin kehittämiseen muun 
muassa satamien ja lentokenttien rakentamisen sekä teiden kunnostamisen 
kautta (Datamonitor 2009a, 18). Infrastruktuurin kehittämistarpeet tuovat uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille, sillä esimerkiksi satamien ja teiden 
kehittämiseen tarvittavien koneiden ja laitteiden kysyntä kasvaa (KW; ML). Täl-
laiset suuret investointihankkeet tarjoavat suomalaisyrityksille runsaasti poten-
tiaalia ja liiketoimintamahdollisuuksia (VC). 

Kiinteiden puhelinlinjojen tiheys Brasiliassa on 17,7 prosenttia ja matka-
puhelintiheys 65,1 prosenttia. Tietokoneita on 100 asukasta kohti 26,5 kappalet-
ta ja internet-yhteyksiä 5 kappaletta, joista noin 70 prosenttia laajakaistayhteyk-
siä. (Finpro 2009b, 5.) Digitalisoituminen Brasiliassa edennyt varsin hitaasti. 
Telekommunikaatiopuolella nähdään olevan vielä paljon hyödyntämätöntä 
markkinapotentiaalia.  (VC.) 

Brasiliassa kiinteistöliiketoiminta on kehittymätöntä korkean reaalikorko-
tason vuoksi. Tilojen tarjonnan laatu ja määrä on kehittyneempiä maita pie-
nempi, mutta tämä ei kuitenkaan ole ollut rajoituksena Brasiliassa toimiville 
suomalaisille yrityksille.  (ML.) Ulkomaalaisten maanomistusta on rajoitettu 
lähellä rajaa (HT; VC). Maanomistusrajoituksen tarpeellisuudesta käydään kui-
tenkin parhaillaan keskustelua. (VC.) 

 
5.2.5 Businesstekijät 
 
Brasilian houkuttelevuus kansainvälistymiskohteena suomalaisille yrityksille 
nähdään perustuvan pitkälti Brasilian markkinoiden suureen kokoon (KW). 
Maailman viidenneksi suurin maa ja kymmenenneksi suurin talous tarjoaa lu-
kemattomia liiketoimintamahdollisuuksia monilla eri toimialoilla (Finpro 
2009a, 7). Brasilia sijoittui Global Edgen vertailussa neljänneksi suurimmaksi 
markkinaksi heti Kiinan, Intian ja Venäjän jälkeen. Kaiken kaikkiaan Brasilia 
sijoittui kuitenkin vertailussa 16. houkuttelevimmaksi markkinaksi 26 maan 
joukosta. (Michigan State University 2009a). Brasilian on ennustettu olevan 
maailman suurimpien talouksien joukossa Kiinan, Intian, Venäjän, Yhdysvalto-
jen ja Japanin kanssa jo vuonna 2030 (ML). Toinen motiivi kansainvälistyä Bra-
siliaan on maan edulliset tuotantokustannukset, mutta suomalaisten yritysten 
näkökulmasta Brasilian kotimarkkinoiden koko sekä raaka-aineiden hyvä saa-
tavuus koetaan tärkeämpinä kannustimina (KW.) 
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Erityisesti paperi- ja selluteollisuuteen Brasilialla on tarjota huomattavat 
määrät raaka-ainetta (Finpro 2009b, 20). Näillä toimialoilla toimivien yritysten 
pääasiallinen markkina ei kuitenkaan välttämättä ole Brasilia, vaan osa tuotteis-
ta menee vientiin. Paperi- ja selluteollisuuteen liittyvät energia-, ja ympäristö-
ratkaisut koetaan myös suurena mahdollisuutena suomalaisyrityksille. (KW.) 

Suomalaisyritykset toimivat Brasiliassa tällä hetkellä pääasiassa investoin-
tihyödykkeiden myyjinä. Poikkeuksen muodostavat jotkin suoraan loppukäyt-
täjille myytävät tuotteet, kuten kännykät ja sykemittarit. Pääosin suomalaiset 
myyvät kuitenkin koneita ja laitteita valmistavaan teollisuuteen.  (ML; VC.) 
Suomen pääasialliset vientituotteet Brasiliaan ovat paperi sekä koneet ja laitteet, 
joihin lasketaan mukaan telekommunikaatiolaiteet. Pääasiallisia tuontituotteita 
ovat puolestaan selluloosa, elintarvikkeet, raaka-aineet, etanoli sekä lentoko-
neet. (VC) Neljä merkittävintä sektoria suomalaisyrityksille Brasiliassa ovat 
kaivostoiminta, metsäteollisuus, telekommunikaatio ja energiasektori (ML; VC). 

Kaivosteollisuuden osuus suomalaisten yritysten Latinalaisen Amerikan 
toiminnoista on erittäin suuri (ML; VC). Brasiliaa pidetään melko kehittyneenä 
kaivosalueena ja se on maailman suurimpia rautamalmin tuottajia. Finanssikrii-
sin seurauksena metallien maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet, mikä näh-
dään positiivisena signaalina kaivosteollisuudelle investoida uusiin kaivoksiin 
tai vanhojen kaivosten laajennuksiin. (TJ.) 

Myös puuteollisuus on merkittävässä asemassa, sillä Latinalaisessa Ame-
rikassa puut kasvavat nopeasti ja siten selluloosan tuottaminen on edullista. 
(ML; VC). Brasiliassa toimii tällä hetkellä jo useita suomalaisia metsäteollisuu-
den yrityksiä (ML). Metsäsektorin osalta asiantuntijat odotettavat investointien 
jatkuvan myös tulevina vuosina (VC). 

Kolmas merkittävä toimiala suomalaisille yrityksille on telekommunikaa-
tio (HT; ML; VC). Tämä perustuu Brasilian markkinoiden suureen kokoon (ML; 
VC) ja toimialan arvellaankin olevan arvoltaan useita miljardeja dollareja (Finp-
ro 2009b, 21). Telekommunikaatiosektori on avautunut ulkomaisille yrityksille 
viimeaikaisten yksityistämisien seurauksena (Finpro 2009b, 21). Brasiliassa on 
käynnissä voimakas operaattoriliiketoiminnan keskittyminen muutamalle kes-
keiselle yritykselle ja investoinnit tällä toimialalla ovat laskeneet vuosikymme-
nen alusta. Matkapuhelinliittymiä oli maassa vuonna 2007 noin 114 miljoonaa, 
mikä vastaa noin 60 prosentin tiheyttä. Matkapuhelinliittymien määrän arvioi-
daan nousevan edelleen. (Finpro 2009b, 7.) 

Näiden lisäksi suomalaiset toimivat jonkin verran myös energiateollisuu-
dessa (ML; VC), mutta tällä sektorilla nähdään olevan vielä kasvupotentiaalia. 
Asiantuntijoiden mukaan erityisesti öljy ja kaasusektoreilla on paljon kasvupo-
tentiaalia ja mahdollisuuksia suomalaisyrityksille tulevina vuosina (VC). Ener-
giaa Brasilia tuottaa noin 400 miljardia kilowattituntia sähköä vuodessa. Maassa 
on suuri tarve investoida sähkönsiirtolinjoihin, joita tarvitaan tuhansia kilomet-
rejä. (Finpro 2009b, 8.) 

Myös muut infrastruktuurin kehittämiseen liittyvät toimialat nähdään 
erittäin potentiaalisina suomalaisyritysten kannalta (KW). Hallituksen inves-
tointisuunnitelmaan kuuluu projekteja yli 60 miljardin dollarin arvosta (Finpro 



 
 

69 

2009b, 7). Esimerkiksi satamien uudistamiseen panostetaan joka vuosi suuria 
summia (Finpro 2009b, 21). Muita kiinnostavia alueita ovat sosiaalisektori, ter-
veydenhuolto ja opetustoiminta, joiden kertakäyttö- ja kestokulutustavaratarve 
vastaa myös miljardeja dollareita. (Finpro 2009b, 21.) 

Muita suomalaisyritysten kannalta houkuttelevia toimialaoja ovat teräs- ja 
autoteollisuus (Finpro 2009b, 20) sekä maatalous (ML). Suomen näkökulmasta 
maatalous nähdään kuitenkin enemmän tuontimarkkinamahdollisuutena (KW). 
Brasilia on suuri ja globaalisti kilpailukykyinen maataloustuottaja. Sektori edus-
taa suurinta osaa maan viennistä ja se on tärkein kauppataseen parantaja Brasi-
lian taloudessa (Finpro 2009b, 8). 

Näiden edellä mainittujen toimialojen lisäksi asiantuntijat näkevät suoma-
laisyrityksillä olevan hyvät menestymismahdollisuudet niche-tuotteiden val-
mistajina kaikilla toimialoilla. Tämä perustuu siihen, että yrityksellä, joka on 
saavuttanut hyvän markkina-aseman tuotteelleen muualla maailmassa, on hy-
vät mahdollisuudet saavuttaa samanlainen markkina-asema myös Brasiliassa. 
(Finpro 2009b, 8.) 

Vaikka Brasilia on pääasiassa perusraaka-aineiden tuottaja, on sillä myös 
paljon annettavaa huipputeknologiaan liittyen. Tästä hyvänä esimerkkinä toi-
mii lentokonevalmistaja Embraer, joka on myynyt lentokoneita myös Finnairil-
le. Yritys on yksi maailman huippuja lentokoneteknologiassa. Toisena esimerk-
kinä brasilialaisesta teknologiaosaamisesta nousee esiin autoteollisuus, sillä yli 
90 % Brasilian uusista autoista on flex-fuel autoja. Tällaiset autot voivat käyttää 
polttoaineenaan bensiiniä ja etanolia missä suhteessa tahansa. (VC.) 

Asiantuntijat uskovat, että suomalaisten yritysten on mahdollista löytää 
Brasiliasta luotettavia yhteistyökumppaneita, jos käyttävät partnerin valintaan 
riittävästi resursseja. Kokemukset osoittavat, että kaikki halukkaat vaihtoehdot 
eivät ole länsimaisen mittapuun mukaan luotettavia ja mahdollisuus epäonnis-
tua valinnassa on suuri. Tästä syystä syvällistä perehtymistä asioihin pidetään 
ensiarvoisen tärkeänä. (ML; VC; TJ.) Asiantuntijoiden mukaan Brasiliassa on 
valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia suomalaisille yrityksille, eikä maata 
pidä missään nimessä karttaa tai pitää vaikeana kansainvälistymisen kohteena, 
sillä Brasiliaa pidetään monessa suhteessa ja moniin muihin maihin verrattuna 
erittäin hyvänä liiketoimintaympäristönä. (VC.) 

5.3 Chile 

5.3.1 Poliittiset tekijät 
 
Chile nähdään poliittisesti yhtenä Latinalaisen Amerikan vakaimpana ja demo-
kraattisimpana maana (IS; ML; Datamonitor 2008b, 13), joka on hoitanut talo-
uspolitiikkaansa erittäin vastuullisesti ja hyvin tuloksin (ML). Asiantuntijat ver-
taavat Chilen poliittista ympäristöä jopa eurooppalaisiin maihin (IS). Kuluva 
vuosi on istuvan presidentin viimeinen presidenttikausi ja seuraavat senaatin ja 
presidentin vaalit järjestetään joulukuussa 2009. (Finpro 2009c, 6; Salmi, Silven-
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noinen & Pyhälahti 2009, 62.) Vaikka tulevat vaalit saattavat johtaa hallitusval-
lan vaihdokseen, pidetään hyvin epätodennäköisenä, että Chilen yhteiskunnal-
linen vakaus olisi uhattuna (HT; IS; TJ; Salmi ym. 2009, 63). 

Vaikka vaalien ei uskota vaikuttavan lyhyellä tähtäimellä Chilen poliitti-
seen vakauteen, pitävät asiantuntijat mahdollisena, että pidemmällä aikavälillä 
myös Chilen politiikassa voisi ilmetä viitteitä vasemmistopopulismista (IS). 
Monet Latinalaisen Amerikan maat ovat kääntyneet jyrkästi vasemmalle, eikä 
vastaavan tapahtumista Chilessäkään pidetä mahdottomana. Tällainen poliitti-
nen kehitys loisi konkreettisen uhan yrityksille, jotka ovat sijoittaneet esimer-
kiksi energiantuotantoon, luonnonvaroihin tai raaka-aineisiin liittyviin yrityk-
sin. (KW.) 

Chilen poliittista kehitystä haittaa maan perustuslaki, joka on muotoiltu 
sotilasdiktatuurin aikana. Perustuslaki on niin jäykkä, että kaikki suurimmat 
lainsäädännöt vaativat lähes poikkeuksetta aina myös muutoksia perustusla-
kiin. Erityispiirteenä ovat eri sektoreita koskevat perustuslailliset kehyslait, joi-
den muuttamiseksi tarvitaan Kongressissa 4 /7 enemmistö. Esimerkiksi koulu-
uudistus jäi lopulta varsin vaatimattomaksi, kun hallituksen takana ei ollut tar-
vittavaa enemmistöä kehyslain muuttamiseksi. Hallitus joutui tyytymään neu-
votteluissa vaatimattomaan kompromissiin saadakseen edes joitain korjauksia. 
Sotilashallinnon aikana luotiin myös perustuslakituomioistuin, joka on hyvin 
konservatiivinen ja toimii yhtälailla kehityksen jarruna. Esimerkiksi koulu-
uudistusta ei saada olennaisesti eteenpäin, sillä uudistuksen läpiviemiseen tar-
vitaan 4/7 enemmistö, jota hallituksella ei ole. Asiantuntijat huomauttavat 
myös, että valtiollisten päätäntäelinten lisäksi kirkolla ja katolisilla järjestöillä 
on suuri valta maassa. (IS.) 

Chilen byrokratian ja korruption määrä vastaavat Euroopan maiden tasoa 
(Salmi ym. 2009, 64–65). Chile sijoittuu Transparency International tutkimuk-
sessa sijalle 25 joka on erittäin hyvä tulos kun esimerkiksi Yhdysvallat sijoittuu 
samassa vertailussa sijalle 19 (Transparency International 2009b). Chile koetaan 
myös Latinalaisen Amerikan vähiten korruptoituneena maana (HT; IS; KW). 
Asiantuntijoiden kokemuksen mukaan suomalaisyritykset eivät kohtaa lain-
kaan korruptiota toimiessaan Chilen markkinoilla (ML; IS). 

Yrityksen perustaminen Chilessä on nopeaa ja edullista. Aloittavalta yri-
tykseltä ei vaadita aloituspääomaa ja perustamiseen liittyvä byrokratia vie noin 
kuukauden (Salmi ym. 2009, 64–65). Vertailtaessa valtioita yrityksen perustami-
sen monimutkaisuudessa Chile sijoittuu sijalle 55, kun Brasilia ja Argentiina 
sijoittuvat kauas sen taakse (ML).  

Chilen lainsäädäntöä pidetään varsin modernina ja liberaalina. Moder-
nisoitavaakin on, sillä Chilen kongressissa on tällä hetkellä käsittelyssä kolme 
sellaista lakia, joiden läpimeno on ehtona Chilen OECD-jäsenyydelle. Yksi laeis-
ta koskee pankkitietojen saantia, rahanpesun ja verotuksen kierron estämiseksi. 
Toinen laki käsittelee oikeushenkilöiden rikosoikeudellista vastuuta erityisesti 
korruptioon liittyen. Kolmas laki koskee yritysten johdon sääntelyä. Tämä kos-
kee erityisesti valtion yhtiöitä, joiden johtajat valitaan nykyisin poliittisin perus-
tein ja joissa myös päätökset tehdään poliittisin perustein. (IS.) 
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Chilen patenttilainsäädäntö sen sijaan koetaan vajavaiseksi (HT; IS). Lain-
säädäntö on olemassa, mutta se on ristiriitaista ja valvonta riittämätöntä. Pa-
tenttisäännöksistä on jatkuvasti jännitettä sekä Yhdysvaltojen että EU:n kanssa. 
Suomalaisille yrityksille ei ole koitunut tästä kuitenkaan toistaiseksi ongelmia 
(ML; IS; TJ), sillä Suomella ei ole sellaisia vientituotteita, joiden kohdalla on-
gelmia on esiintynyt. Tällaisia tuotteita ovat olleet esimerkiksi lääkkeet sekä 
kirjat. (IS.) 

Chilen verolainsäädäntöä pidetään merkittävästi parempana kuin Argen-
tiinan ja Brasilian vastaavia asetuksia (ML). Yritysveroaste Chilessä on 17 pro-
senttia ja arvolisävero 19 prosenttia. (Finpro 2009c, 7). Henkilöverotus, jota tosin 
alle puolet verovelvollisista maksaa (IS), on progressiivista aina 40 prosenttiin 
saakka (Datamonitor 2008b, 62). Chilessä peritään myös lisäveroa ulkomaiselta 
toimijalta, mikäli tällä ei ole maassa toimivaa laskuttavaa yksikköä. Insinööri-
suunnittelusta ja teknisistä konsultoinneista veron osuus on 20 prosenttia ja li-
senssimaksujen kohdalla se voi olla jopa 30 prosenttia. Lisävero pidätetään Chi-
lessä sijaitsevan asiakkaan maksamasta palkkiosta ja se koskee myös julkisia 
hankintoja. (Salmi ym. 2009, 65.) Kaiken kaikkiaan verotus on hyvin kevyttä, 
sillä Chilen veroaste bruttokansantuotteesta on vain noin 17 %, mikä vastaa 
puolta OECD:n keskimääräisestä veroasteesta ja on huomattavasti alempi kuin 
Suomen veroaste (IS).  

Chilen tullimaksuja ei myöskään voida pitää kynnyskysymyksenä, sillä 
noin 90 % kaikesta kaupankäynnistä on vapaakauppaa (IS). Chilellä on vapaa-
kauppasopimuksia hyvin moneen eri suuntaan mukaan lukien Euroopan 
Unioni ja NAFTA (ML). Chilellä onkin maailman kattavin verkosto kahdenkes-
keisiä vapaakauppasopimuksia. Sopimus vapaakaupasta EU:n kanssa astui 
voimaan vuonna 2003. (Finpro 2009c, 15.) Kansainvälinen kauppa ja investoin-
nit käsittivät vuonna 2007 jopa 72 prosenttia maan bruttokansantuotteesta (Da-
tamonitor 2008b, 16), joten ulkomaankauppa on Chilelle erittäin tärkeä tulon-
lähde (ML).  Talouskriisin seurauksena Chilen hallitus on korostanut vapaa-
kaupan merkitystä entistä enemmän ja näin ollen pyrkii jatkuvasti laajentamaan 
kauppasuhteitaan (Salmi ym. 2009, 64). Global Edgen vertailussa Chilen mark-
kinat olivat avoimimmat 26 kasvavan markkinan joukosta (Michigan State Uni-
versity 2009a).  

Chileä pidetään vapaan kaupan edelläkävijänä (HT; TJ), koska maa on 
pyrkinyt kaupan vapauttamiseen jo 1970-luvulta lähtien (Finpro 2009c, 15). 
Kauppa vapautettiin sotilasvallan aikana yhdellä kertaa, mikä ajoi maan miltei 
konkurssiin (IS). Chilen avautuminen ei tapahtunut neuvottelujen kautta, vaan 
maa laski yksipuolisesti tullitasonsa lähelle nollaa (KW). Tämä on ollut kuiten-
kin kannattava politiikka, sillä se on johtanut vapakauppasopimuksen solmimi-
seen liki 50 maan kanssa. Latinalaisen Amerikan maiden kanssa Chilellä ei tosin 
ole vapaakauppasopimuksia, sillä maiden välinen integraatio ei ole edennyt. 
Chilellä on yhteistyösopimus Mercosurin kanssa ja se kuuluu Andien yhtei-
söön. (IS.) 

Chilen ja Euroopan unionin välisen vapaakauppasopimuksen tärkeimmät 
ominaisuudet ovat poliittinen vuoropuhelu, yhteistyö ja kauppa. Sopimuksen 
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mukaan EU:n ja Chilen yrityksillä on vapaus osallistua kaikkiin sopijaosapuol-
ten alueella käytäviin tarjouskilpailuihin. Seuraavan 10 vuoden aikana 97 pro-
senttia maiden välisestä teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteiden kaupasta 
vapautetaan ja seitsemän vuoden sisällä kaikkien tehdasvalmisteiden tullit 
EU:sta Chileen poistetaan. Näiden lisäksi sopimuksen piiriin kuuluvat palvelu-
jen kaupan, investointien sekä teollis- ja tekijänoikeuksien vapauttaminen. 
(Finpro 2009c, 18.) 

Vaikka asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Chilessä ei esiinny juuri lainkaan 
protektionismia (HT; TJ), pitävät he mahdollisena, että erinäköistä peiteltyä 
protektionismia voi olla olemassa (IS). Samoin pidetään mahdollisena, että ta-
loudellisen taantuman seurauksena syntyisi tilapäisiä kaupan esteitä. Näiden ei 
kuitenkaan uskota kestävän kovin kauaa. (KW.) 
 
5.3.2 Taloudelliset tekijät 
 
Chile on erittäin riippuvainen perushyödykkeiden viennistä, sillä kupari edus-
taa yli 40 % maan kokonaisviennistä (IS). Kansainvälinen kauppa ja investoinnit 
käsittivät vuonna 2007 jopa 72 prosenttia maan bruttokansantuotteesta (Data-
monitor 2008b, 16), joten ulkomaankauppa on Chilen tärkein tulonlähde (ML). 
Näin ollen maan talous perustuu hyvin pitkälle raaka-aineiden hintakehityk-
seen, mikä yleensä johtaa jatkuvaan talouden ylös-alas -liikkeeseen (KW). Chi-
len kohdalla tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä Chilen valtio on säästä-
nyt hyvinä aikoina, sijoittanut rahansa oikeaan paikkaan ja maksanut lainoja 
pois silloin kun se on ollut edullisinta (TJ). 

Chileä pidetäänkin Latinalaisen Amerikan taloustähtenä (IS) ja Latinalai-
sen Amerikan kehittyneimpänä taloutena. Talouskasvuun ovat vaikuttaneet 
erityisesti vahva ulkomainen kysyntä ja investoinnit kiinteään omaisuuteen, 
joita Chilen valtio on edesauttanut talousuudistuksilla sekä avoimella kauppa-
politiikalla. (Finpro 2009c, 11.) Maa kävi aikanaan erittäin syvässä kriisissä, 
mutta selviytyi siitä voittajana kun rajuimmat liberalistiset kokeet lopetettiin ja 
talous saatiin järjestykseen. (IS.) 

Nyt makrotaloudesta pidetään erittäin hyvää huolta ja maassa vallitsee 
tiukka budjettikuri. Chilessä kootaan joka vuosi talousasiantuntijoiden ryhmä, 
joka arvioi taloustietojen perusteella mikä voisi olla seuraavan budjetin kasvu. 
Tavoitteena on vähintään 1 % ylijäämä joka vuosi. Käytännössä ylijäämä on 
ollut viime vuosina paljon suurempi, sillä valtio on saanut tuloja korkeasta ku-
parin hinnasta johtuen paljon menoja enemmän. Kaikkia kertyneitä tuloja ei ole 
käytetty kansantalouden hoitoon, vaan ne on rahastoitu ulkomaisiin rahastoi-
hin. (IS.) 

Chilen taloutta verrataan mielellään Suomeen, sillä se on suhteellisen 
avoin, mutta pieni talous ja erittäin riippuvainen globaalista taloustilanteesta 
(IS; KW). Chile on kuitenkin hoitanut talouttaan niin hyvin, että alueelle tyypil-
listä täydellistä romahdusta ei koeta Chilen kohdalla enää kovin todennäköise-
nä uhkana (KW). Vaikka maan talous on hyvässä kunnossa, kansainvälisen ky-
synnän hyytyessä, hyytyy myös vienti ja talouskasvu (IS). Näin ollen myös Chi-
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le kärsii kansainvälisestä finanssikriisistä (ML) ja kasvuodotukset ovat edellisiä 
vuosia heikommat (Finpro 2009c, 11). Myös vapaakauppa hidastaa talouskas-
vua, sillä ihmiset ostavat pääasiassa halpoja tuontituotteita kalliiden kotimais-
ten sijaan (IS). 

Asiantuntijoiden kokemusten mukaan alkuvuodesta 2009 chileläisten mie-
lialat olivat erittäin alhaalla. Nyt tilanne on kuitenkin kääntymässä paremmaksi 
kuparin hinnan ollessa historiallisesti ottaen hyvinkin korkealla. (TJ.) Finanssi-
kriisiä tasoittaakseen valtio on muun muassa pumpannut pankkijärjestelmään 
rahaa rahastoistaan maksukyvyn ylläpitämiseksi (IS). Tuntuma on, että tänä 
vuonna kasvuluvut päätyvät kuitenkin hieman miinukselle (IS, ML). Pidem-
mällä tähtäimellä Chile nähdään Brasiliaan ja Argentiinaan verrattuna vakaim-
pana kasvajana (ML).  

Chile tavoittelee tilaa, jossa se toimisi kansainvälisten yritysten sillanpää-
asemana niiden pyrkiessä laajentamaan toimintojaan Latinalaiseen Amerikkaan 
(Finpro 2009c, 8). Kansainvälisen liiketoiminnan tukemiseksi valtio tarjoaa ra-
hoitusta chileläisille yrityksille, jos ne haluavat käyttää ulkomaalaisia asiantun-
tijoita toimintansa kehittämiseen. Tänä vuonna hallitus esitteli myös ohjelman, 
jolla pyritään tuomaan maahan lisää osaamista, nostamaan tutkimuksen tasoa, 
edistämään teknologiavaihtoa ja tukemaan yritysten innovaatiotoimintaa. Tä-
hän päästään houkuttelemalla maahan kansainvälisten yritysten lisäksi ulko-
maisia tutkimusinstituutteja. (Salmi ym. 2009, 65.) 

Chile on sijoittunut kansainvälisessä vertailussa viidenneksitoista houkut-
televimmaksi liiketoimintaympäristöksi 82 maan joukosta (Salmi ym. 2009, 64–
65). Kasvavien markkinoiden joukossa Chile sijoituu kuitenkin vasta sijalle 13 / 
26 (Michigan State University 2009a). Ulkomaisten yritysten toiminta Chilessä 
on helppoa maan ulkomaisille yrityksille harjoittaman myönteisen politiikan 
johdosta. Chilellä on myös Latinalaisen Amerikan paras maariskiluokitus. 
(Salmi ym. 2009, 64–65.) 

Tulonjako Chilessä on erittäin epätasa-arvoinen, sillä varakkain 10 % väes-
töstä saa noin 43 % kaikista tuloista. Jos köyhiksi lasketaan ne kotitaloudet, jot-
ka saavat vähemmän kuin puolet maan mediaanituloista, niin Chile sijoittuu 
OECD-maista samaan kategoriaan kuin Turkki, Meksiko ja Yhdysvallat. Köy-
hyyttä pidetään yhtenä merkittävänä pitkän ajan kasvun jarruna. Tämä johtuu 
asiantuntijoiden arvioiden mukaan siitä, että yli puolet chileläisistä on niin köy-
hiä, että heillä ei ole mahdollisuutta tehdä mitään isompia investointeja. (IS.) 

Yrityksillä on sen sijaan Chilessä rahaa, sillä maan rahoitusmarkkinat ovat 
hyvin kehittyneet ja korkotaso on alhaalla (ML). Suomalaisten yritysten kannal-
ta olennaista on, että Chileläisillä asiakasyrityksillä ei ole ongelmaa saada rahoi-
tusta paikallisilta rahoituslaitoksilta. (ML) Tavallinen kuluttaja tosin ostaa Chi-
lessä osamaksulla, joita tarjotaan missä vain. Muun muassa tavarataloketjuilla 
on maassa oma pankki (IS). 
 
5.3.3 Sosio-kulttuuriset tekijät 
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Chileläiset yleisesti arvostavat eurooppalaisia (TJ) ja suomalaisia kohtaan asen-
noidutaan erittäin myönteisesti (IS). Suomea pidetään mallimaana, jonka talou-
desta, tutkimuksesta ja koulutuksesta halutaan oppia (HT; IS). Ulkomaalaisia 
yrityksiä ja tuotteita kohtaan suhtaudutaan myös positiivisesti. Ihmiset ovat 
kiinnostuneita työskentelemään ulkomaalaisen työnantajan palveluksessa, kos-
ka se nähdään oppimis- ja kehittymismahdollisuutena verrattuna kehittymät-
tömämpiin kotimaisiin organisaatioihin. Houkuttelevaa chileläisille työnteki-
jöille on myös mahdollisuus työskennellä tulevaisuudessa ulkomaalaisen työn-
antajan muissa yksiköissä oman maan rajojen ulkopuolella. (ML.) Chileläiset 
suhtautuvat kuitenkin varovaisesti pohjoisamerikkalaisia kohtaan, sillä Yhdys-
vallat on vaikuttanut maan historiassa kielteisesti (IS). Valtion tasolla suhtaudu-
taan erittäin myönteisesti ulkomaisiin yrityksiin, sillä Chilen lainsäädäntö suo-
jaa ulkomaisia investointeja samalla tavalla kuin kotimaisia. Myös pääomien 
siirtäminen on pääasiallisesti vapaata. (Salmi ym. 2009, 65.) 

Chileläinen ja eurooppalainen kulttuuri ovat melko lähellä toisiaan, mikä 
helpottaa liiketoimintaa alueella (HT; ML; TJ). Chile on kuitenkin hyvin kon-
servatiivinen maa, jossa vallitsee vahva katolinen kulttuuriperinne (IS).  Työ- ja 
johtamiskulttuuria leimaa hyvin vahva hierarkkisuus ja yritykset ovat kokeneet 
avoimen keskustelun ja vastuun delegoinnin haasteelliseksi Chilessä (TJ). Es-
panjan kieli on helposti lähestyttävä, verrattuna esimerkiksi kiinaan (ML). Pai-
kallisen kielen osaaminen onkin välttämätöntä, sillä englannilla toimeen tule-
minen on vielä rajoitettua (KW; TJ). 

Chileä pidetään epätasa-arvoisena maana, jossa syntyperä ja oikeaan ryh-
mään kuuluminen on hyvin tärkeää (IS). Suhteet merkitsevät paljon (TJ) ja tämä 
nähdään haasteena suomalaisyrityksille, sillä Chilessä tuttavaverkostot solmi-
taan yleisesti lukiossa (IS). Chilessä puhutaan ”ystävästä joka tekee palveluk-
sia”, espanjaksi pituto. Tämä ei kuitenkaan viittaa korruptioon, vaan tarkoittaa 
hyödyllistä ja luotettavaa kontaktia. (TJ.) Amigo-kulttuuriin tottuminen ja sisäl-
le pääseminen saattaa viedä aikaa suomalaisilta yrityksiltä (KW).    

Chileä pidetään Latinalaisen Amerikan Suomena, eli asioiden koetaan 
toimivan maassa hyvin (TJ).  Asiantuntijat kokevatkin, että Chile ei ole kan-
sainvälistymiskohteena muita kasvavia markkinoita vaikeampi. Chileen liitty-
vien haasteiden ja riskien vuoksi yrityksen ensimmäisenä kansainvälistymis-
kohteena Chile voi tuntua kuitenkin hankalalta. (KW.) Chile sijoittui Global 
Edgen vuoden 2009 riskivertailussa seitsemänneksi 26. maan joukosta (Michi-
gan State University 2009a). 

Chilessä elintaso on noussut ja ihmiset haluavat kuluttaa. Kulutus on kui-
tenkin hyvin vaihtelevaa luokasta riippuen, sillä rikkaat ja keskivarakkaat ku-
luttavat muun muassa vaatteisiin ja lomamatkoihin, kun taas monet vähätuloi-
semmat perheet tulevat toimeen peruselintarvikkeilla. Etenkin keskiluokan ku-
lutusta rajoittaa se, että koulutukseen menee suuri osa tuloista. (IS.) 

Chilen työvoimaan kuuluu 7,3 miljoonaa ihmistä. Chileläisen koulutuksen 
taso heikkeni sotilasvallan aikana, minkä seurauksena koulutetusta työvoimas-
ta on ollut pulaa. (Finpro 2009c, 8, 12–13.) Valtion koulujen lakkauttamisen seu-
rauksena vastuu koulutuksesta on kunnilla ja koulutuksen taso riippuu paljolti 
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kunnan varallisuudesta. Vaihtoehtona kunnalliselle koulutukselle ovat yksi-
tyiskoulut, joiden laatu ei kuitenkaan ole kansainvälisellä tasolla. Latinalaisen 
Amerikan mittakaavassa Chilen koulutustaso on kuitenkin kärkipäässä. Koulu-
lakia yritetään Chilessä parhaillaan uudistaa, mutta uudistus ei etene sujuvasti 
hallituksen ja opposition erimielisyyksistä johtuen. (IS.) 

Yritykset eivät ole kokeneet osaavan työvoiman saantia rajoitteena Chiles-
sä toimimiselle, sillä vaatimattoman peruskoulutuksen saaneiden ihmisten li-
säksi maasta löytyy myös koulutettua väkeä (HT; ML). Tyypillisesti korkeam-
man elintason ihmiset ovat Chilessä hyvin koulutettuja ja monet tutkinnot on 
suoritettu Euroopan tai Yhdysvaltojen korkean tason yliopistoissa (TJ). Työ-
voiman laatuun liittyvät kokemukset vaihtelevat kuitenkin yrityksestä ja toimi-
alasta riippuen (KW). 

Työmarkkinat Chilessä ovat hyvin pirstottuneet, eikä työehtosopimustoi-
mintaa ole. Työnantajat eivät hyväksy sopimista alueellisella tai alakohtaisella 
tasolla vaan kaikki sopiminen tapahtuu yrityskohtaisesti. Noin 10 – 15 % työn-
tekijöistä on järjestäytyneitä, kaivosteollisuudessa luku on jonkin verran korke-
ampi. Yleisesti ottaen työmarkkinat ovat kuitenkin rauhalliset, eikä isoja lakko-
liikkeitä esiinny. Aliurakointi ja alihankinta ovat vallitsevia toimintamalleja 
Chilessä. Maassa on säädetty aliurakointi- ja alihankintalaki, jonka mukaan yri-
tys on vastuussa myös aliurakoitsijoiden toimista. (IS.)  

Chilen väestö on sekakansaa, jonka juuret ovat niin eurooppalaisissa kuin 
intiaaneissakin. Alkuperäiskansoja on laskutavasta riippuen noin miljoona, jois-
ta Mapuche-intiaaneja on noin 90 %. Mapuche-intiaanien asuinalueilla on esiin-
tynyt viime aikoina levottomuuksia ja väkivaltaisuuksia, mikä on johtanut sekä 
kovempaan järjestyksenpitoon että hallituksen pyrkimyksiin tehostaa alkupe-
räiskansojen aseman parantamista. (IS.) 

Nyt Chilestä on tulossa jälleen siirtolaismaa naapurimaiden asukkaiden 
muuttaessa maahan. Siirtolaiset muodostavat edelleen yhteisöjä, mutta tämä on 
kulttuuritekijä, joka ei vaikuta liiketoimintaan. Kokonaisuudessaan ulkomaa-
laisten osuus väestöstä on samaa luokkaa kuin Suomessa. (IS.) Chilen väestön-
kasvu on hidastunut (IS). Ikäjakauma on nuorempi kuin Suomessa, eli nuorta 
työvoimaa on maassa paljon (TJ). Pitkän ajan kysymys sosio-kulttuurisiin teki-
jöihin liittyen on epätasa-arvo sosiaaliluokkien kesken (HT; IS). Erityisesti kes-
kiluokan velkaantuminen nähdään ongelmana (IS). 

 
5.3.4 Ympäristötekijät 
 
Chile on maailman suurin kuparintuottaja ja maalla on runsaasti myös muita 
mineraaleja, kuten kultaa, molybdeeniä, litiumia ja salpietaria. (HT; IS; TJ.) Kai-
vosteollisuutta ajatellen Andien vuoristo on valtava resurssi Chilessä (KW). Li-
säksi maalla on metsävaroja, tosin tällä hetkellä kaikki istutusmetsät ovat käy-
tössä, joten suuria selluloosainvestointeja ei ole Chileen tulossa. Asiantuntijat 
näkevät, että seuraava vaihe on tehdä paperia, sillä paperia ei vielä Chilessä 
juurikaan tuoteta. Siten paperikoneiden kysyntä on mahdollisesti kasvussa tu-
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levaisuudessa. (IS; KW.) Kaivos- ja metsäteollisuuden tarpeiden lisäksi Chile on 
suuri viinin- ja lohentuottajamaa (TJ). 

Chilen infrastruktuuria pidetään melko hyvänä verrattuna muihin Latina-
laisen Amerikan maihin (IS). Moottoritieverkosto on kattava, 2414 km, ja tie-
verkoston pituus on yhteensä 80 505 km. Julkiset tiet ovat kuitenkin moottori-
teitä huonompia. (Finpro 2009c, 6; IS.) Rautatieverkoston pituus on 6 585 km 
(2006) (Finpro 2009c, 6). Sotilasvallan aikana Chilessä annettiin etusija maantie-
kuljetuksille ja rataverkon kehittämiseen ei olla oltu halukkaita tarpeesta huo-
limatta (IS). Pitkät matkat hoidetaan yleisesti lentäen ja lentoliikenne on Chiles-
sä kohtuullisen kehittynyttä (TJ). Lentokenttien määrä maassa on 357, joista 11 
on kansainväliseen liikenteeseen soveltuvia (Finpro 2009c, 6). 

Parantuneesta infrastruktuurista huolimatta kehityskohteita edelleen löy-
tyy. Tämän uskotaan tuovan liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityk-
sille, kun esimerkiksi satamien ja teiden kehittämiseen tarvittavien koneiden ja 
laitteiden kysyntä kasvaa. (KW; ML.) Tällä hetkellä puutteet infrastruktuurissa 
nähdään kuitenkin rajoittavana tekijänä erityisesti tuotannollista toimintaa har-
joittaville yrityksille.  (KW.) 

Energian osalta Chile on haasteellinen liiketoimintaympäristö (IS; TJ), sillä 
Chilessä on ollut merkittävä energiapula johon ollaan kuitenkin hakemassa rat-
kaisua (ML). Chilellä itsellään ei ole maakaasua ja maa tuo energiansa muualta. 
Argentiinan kanssa tehty sopimus kaasuntoimituksesta toimii kuitenkin huo-
nosti ja kaasun saannin varmistamiseksi on rakenteilla kaksi nesteytetyn kaa-
sun vastaanottoterminaalia, joista yksi on jo valmistumassa. Vesivoimaloiden 
rakentamista Etelä-Chileen koskevat hankkeet etenevät verkkaisesti. (IS; TJ.) 
Maahan on kuitenkin avattu uusia hiilivoimaloita (IS.) Ydinvoiman suhteen 
hallitus on tehnyt poliittisen päätöksen olla rakentamatta ydinvoimaloita (IS; 
TJ). Ydinenergian käyttöönottoa silti tutkitaan, samoin kuin muita energiavaih-
toehtoja. Näiden ei kuitenkaan uskota tuovan helpotusta maan energiapulaan 
lyhyellä tähtäimellä. (IS.) Energiaratkaisut ja etenkin ympäristöystävälliset vaih-
toehdot nähdään myös potentiaalisena mahdollisuutena suomalaisille yrityksil-
le (KW). Myös vedestä on Chilessä pulaa ja tämä on koettu suureksi haasteeksi 
erityisesti kaivosteollisuudessa (TJ). 

Kiinteiden puhelinlinjojen tiheys Chilessä on 20,1 prosenttia ja matkapu-
helintiheys 90,0 prosenttia. Tietokoneita maassa on 100 asukasta kohti 27,5 kap-
paletta ja internetin käyttäjiä 45,3. (Finpro 2009c, 6.) Chilessä kiinteistömarkki-
nat ovat kehittyneet (ML) ja yritykset eivät ole kokeneet ongelmia tilojen ja tont-
timaan saamisessa (IS).  

 
 
5.3.5 Businesstekijät 
 
Chile on pieni maa ja siksi sitä ei pidetä välttämättä yhtä kiinnostavana kan-
sainvälistymisen kohteena kuin Latinalaisen Amerikan suurten markkinoiden 
maita (KW). Markkinoiden kokoa tärkeämpi houkutin Chilen kohdalla ovat 
suuret sektorit, esimerkiksi kaivosteollisuus ja paperisektorit (HT; KW). Myös 



 
 

77 

käytettävissä olevat raaka-aineet, kuten puu, toimivat kansainvälistymisen 
kannustimena Chilen kohdalla. Edellä mainittujen lisäksi halvat tuotantokus-
tannukset saattavat houkutella yrityksiä harjoittamaan tuotantoaan Chileen 
varsinaisten markkinoiden ollessa muualla. Tätä ei kuitenkaan pidetä suoma-
laisyritysten todennäköisimpänä kansainvälistymisen motiivina. (KW.) 

Suomalaiset yritykset toimivat Chilessä pääasiassa investointihyödykkei-
den myyjänä, muutamia kulutustarvikkeita, kuten kosmetiikkaa, kännyköitä ja 
sykemittareita, lukuun ottamatta (IS; ML). Kaivosteollisuus on suomalaisille 
yrityksille hyvin keskeinen toimiala Chilessä (IS; KW; ML; TJ) ja osaaminen 
alalla on huippuluokkaa (TJ). Tällä hetkellä kasvu kyseisellä toimialalla edellyt-
tää kuitenkin uusien kaivosten, tapojen tai teknologioiden hyödyntämistä ja 
soveltamista (TJ.) 

Myös metsäteollisuudessa on paljon mahdollisuuksia, niin mekaanisella 
kuin kemiallisella puolella (IS; ML). Chilessä puut kasvavat nopeasti ja selluloo-
san tuottaminen vientimarkkinoille on edullista (ML). Pk-yrityksille Chile on 
kuitenkin siinä suhteessa hankala markkina, että hinta on ratkaisevassa asemas-
sa (IS). 

Muita merkittäviä toimialoja suomalaisille yrityksille ovat kommunikaa-
tioteknologia ja energiateollisuus (HT; KW; ML). Kasvavista toimialoista poten-
tiaalisimmaksi asiantuntijat näkevät maatalouden (ML.) Lisäksi infrastruktuu-
rin kehittämisen arvellaan tuovan liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille 
yrityksille. (KW.) 

Chilessä on käytössä samat teknologiat, kuin muuallakin maailmassa 
(ML). Chilellä ei kuitenkaan ole omaa teknologiaa, eikä tutkimukseen investoi-
da. Sen sijaan Chilessä tyypillisesti ostetaan tarvittavat teknologiat (IS). 

Yhteistyökumppanien löytäminen Chilestä on mahdollista ja suurin osa 
kumppaneista on luotettavia. Yhteistyökumppaneiden valinnassa on kuitenkin 
oltava huolellinen, sillä maasta löytyy myös epäluotettavia toimijoita. (ML; TJ.) 
Yhteistyökumppanien löytämistä eurooppalaiselle yritykselle helpottaa saman-
kaltainen kulttuuri (TJ). 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Argentiina 

Argentiinan poliittisen järjestelmän epävakaus on selkeä uhka suomalaiselle 
kansainväliselle yrittäjyydelle. Poliittinen epävakaus voi johtaa moniin yhteis-
kunnallisiin ongelmiin, joiden vaikutukset liike-elämään voivat olla merkittä-
viä. Vaikka maan äkillistä siirtymistä vasemmalle ei pidetä kovin todennäköi-
senä, on suomalaisten yritysten syytä tarkkailla tilannetta, varsinkin, jos maa-
han investoidaan suuria summia. 

Suomalaiselle yritykselle asettaa haasteita myös lainsäädännön heikko 
valvonta, sillä vaikka toimintaa ohjaavat tietyt säännöt, kaikki eivät käytännös-
sä kuitenkaan toimi niiden mukaan. Tällaisessa tilanteessa kilpaileva yritys voi 
saada huomattavaa kilpailuetua rikkomalla sääntöjä, jäämättä siitä koskaan 
kiinni. Vaikka henkisen omaisuuden suoja on maassa heikko, se ei todennäköi-
sesti tule aiheuttamaan ongelmia suomalaisyrityksille, sillä yritysten näkökul-
masta henkisen pääoman suojaan liittyvät puutteet ovat hallittavissa ja ongel-
mia on kohdattu tähän mennessä harvoin. 

Korkeasta verotuksesta on myös konkreettista haittaa liiketoiminnalle, sil-
lä yritykset ovat velvollisia maksamaan veroa Argentiinassa myös kansainväli-
sistä tuloistaan. Näin ollen yritykset ovat käytännössä pakotettuja perustamaan 
Argentiinaan kokonaan uuden yrityksen, joka on täysin irrallaan suomalaisesta 
emoyhtiöstä. Argentiina perii korkeita veroja myös useimmista vientiin mene-
vistä raaka-aineista, jolloin joidenkin muuten edullisten raaka-aineiden tuonti 
Suomeen saattaa käydä kannattamattomaksi. Samoin tietyille liiketoiminnan 
sektoreille kohdistuvat korkeat tullit haittaavat Suomen ja Argentiinan välistä 
kauppaa. 

Vaikka korruptio ja ystäväkapitalismi koetaan argentiinalaisten keskuu-
dessa yleisenä ja hyväksyttävänä toimintatapana, muodostavat ne haasteen 
suomalaiselle kansainväliselle yrittäjyydelle. Korruptiosta saattaa koitua odot-
tamattomia lisäkustannuksia tai se voi muodostua jopa liiketoiminnan esteeksi, 
jos yritys ei onnistu sopeutumaan maassa vallitsevaan järjestelmään. Ystäväka-
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pitalismi on myös uhka, sillä oikeaan verkostoon pääseminen saattaa olla erit-
täin vaikeaa suomalaiselle yritykselle. Tämä koskee erityisesti valtion tilaamiin 
projekteihin osallistuvia yhtiöitä.  

Argentiinan harjoittama piiloprotektionismi voi aiheuttaa ongelmia, sillä 
lakeja ja säädöksiä saatetaan kiertää kotimaisten toimijoiden hyväksi. Pahim-
millaan piiloprotektionismi voi näkyä valtion pyrkimyksissä pakottaa yritykset 
investoimaan tuotantolaitoksiin Argentiinassa. 

Yritysten ei kannata ajatella Argentiinaa sillanpäänä Latinalaisen Ameri-
kan markkinoille, sillä taloudellinen integraatio alueella on vielä erittäin löyhä. 
Tämä tarkoittaa suojatullien nostamista silloin, kun se on Argentiinan talouden 
kannalta hyödyllistä. Mercosurin ja EU:n välisen vapaakauppasopimuksen to-
teutuessa monet Argentiinan ja Suomen välisen kaupan esteet poistuisivat, 
mutta tämä ei ole todennäköisesti ajankohtaista vielä lähitulevaisuudessa. 

Argentiinan talouden kausittainen vaihtelu on uhka erityisesti niille maas-
sa toimiville yrityksille, joiden liiketoiminta perustuu Argentiinan sisäiseen ky-
syntään. Toisaalta, raaka-aineiden viejille suuret hinnan vaihtelut voivat olla 
myös mahdollisuus maailmanmarkkinahintojen ollessa korkealla. Nykyistä ta-
louskehitystä ei koeta erityisen rohkaisevana suomalaisten yritysten kannalta, 
vaikka talouskasvu maassa on ollut toistaiseksi kiitettävää. Vuoden 2001 talous-
romahduksen kaltaisten kriisien toistumista pidetään kuitenkin mahdollisena, 
mikä on selkeä uhka liiketoiminnalle. 

Kuluttajien kansainvälisen taloustaantuman seurauksena heikentynyt os-
tovoima ei suoraan vaikuta suomalaisyrityksiin, jotka eivät pääsääntöisesti toi-
mi kuluttajamarkkinoilla. Mahdollisuutena nähdään kuitenkin hyvätuloiset 
argentiinalaiset kuluttajat, jotka muodostavat kysyntää sellaisille kuluttaja-
markkinoiden premium-tuotteille, kuten designtuotteet, kosmetiikkatuotteet ja 
kulutuselektroniikka. Yritysten ostovoimaan vaikuttaa lainarahan korkea kor-
kotaso, mikä saattaa vaikuttaa paikallisten yritysten investointeihin negatiivi-
sesti. 

Suomalaisten yritysten sopeutuminen argentiinalaiseen kulttuuriin on 
helppoa, mikä on merkittävä etu verrattuna esimerkiksi toimimiseen Aasiassa. 
Ongelmia saattaa kuitenkin syntyä amigo-kulttuurista, johon sisälle pääsemises-
tä saattaa muodostua este maahan etabloitumiselle. Yhteistyökumppaneiden 
saaminen ei todennäköisesti tuota ongelmia suomalaisyrityksille, mutta huoli-
mattomasta yhteistyökumppanivalinnasta voi koitua paljon haittaa. 

Argentiinan väestön korkea koulutustaso on selkeä etu erityisesti niille 
maahan kansainvälistyville yrityksille, jotka tarvitsevat korkeasti koulutettua 
työvoimaa. Työvoima on myös edullista, mitä voidaan yksistään pitää syynä 
kansainvälistyä maahan. Etua tuottaa myös argentiinalaisten kiinnostus työs-
kennellä ulkomaisissa yrityksissä, jolloin suomalaisyrityksillä on mahdollisuus 
rekrytoida paikallisiin yrityksiin verrattuna pätevämpiä työntekijöitä. 

Suomalaisuudesta saattaa olla myös haittaa, sillä Botnian sellutehtaan ra-
kentamista koskevan kiistan vuoksi on mahdollista, että suomalaisia yrityksiä 
kohdellaan eriarvoisesti julkisen sektorin varoilla rahoitetuissa hankkeissa. 
Näin ollen erityisesti infrastruktuurin kehittämiseen keskittyvien yritysten voisi 
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olla järkevää etsiä paikallisia yhteistyökumppaneita mahdollisesti perustetta-
vaan yhteisyritykseen, jolloin edellä mainituilta ongelmilta vältyttäisiin.  

Liiketoimintaa Argentiinassa haittaa maan heikko infrastruktuuri. Erityi-
sesti rautateiden puute nähdään suurena ongelmana yrityksille, jotka ovat riip-
puvaisia logistiikasta. Pitkällä tähtäimellä tämä ongelma tulee todennäköisesti 
korjaantumaan, mutta tällä hetkellä heikko infrastruktuuri asettaa haasteita. 

Argentiina tarjoaa paljon liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille kai-
vos- ja metsäteollisuuden yrityksille sekä maataloustuottajille. Tuotannon lisäk-
si suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus kasvaa toimittamalla maahan lait-
teistoja, suunnittelua sekä ympäristöteknologiaa edellä mainituille toimialoille. 
Infrastruktuurin rakentamiseen liittyvällä liiketoiminnalla saattaa olla myös 
hyvät edellytykset Argentiinassa. Tämä koskee erityisesti satamalaitteistojen, 
laivan rakennuksen ja energiantuotannon parissa toimivia yrityksiä. Myös in-
formaatioteknologia on kiinnostava ja nopeasti kasvava liiketoiminta-alue. 

Argentiinassa on paljon sellaista osaamista, jonka hyödyntäminen olisi 
kannattavaa liiketoimintaa suomalaisille yrityksille. Näitä ovat esimerkiksi 
ydin-, bio- ja maatalousteknologiat. Metsäkoneautomaatio-osaamisen liittämi-
nen Argentiinassa valmistettaviin maatalouskoneisiin saattaisi olla erittäin tuot-
toisa liiketoimintamahdollisuus.  

Edellä esitettyjen tulosten valossa vaikuttaa siltä, että Argentiinassa on 
paljon potentiaalia suomalaiselle kansainväliselle yrittäjyydelle. Argentiinan 
merkittävimmät edut ovat sen markkinoiden suuri koko sekä edulliset ja hyö-
dyntämättömät resurssit. Maassa on kysyntää monilla suomalaisen teknolo-
giaosaamisen ydinalueilla ja suomalaisen tietotaidon yhdistäminen paikalliseen 
osaamiseen olisi taloudellisesti kannattavaa. Argentiinan liiketoimintaympäris-
töön liittyvät riskit ovat kuitenkin muihin kasvaviin markkinoihin verrattuna 
erittäin suuret. Nykyisessä poliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa liiketoi-
minnan riskit kasvavat niin suuriksi, että etabloitumista maahan ei tulisi pitää 
ensisijaisena kansainvälistymisen muotona. Pieniä investointeja vaativat tuonti- 
ja vientioperaatiot ovat sen sijaan sopivampia ratkaisuja toimittaessa Argentii-
nassa. Argentiinan sosio-kulttuuriset ja ympäristötekijät ovat pääosin suotuisia 
suomalaiselle kansainväliselle yrittäjyydelle, joten poliittisen ja taloudellisen 
tilanteen vakiinnuttua myös etabloituminen maahan nähdään varteenotettava-
na kansainvälistymisen vaihtoehtona. 

6.2 Brasilia 

Brasilian poliittisen ympäristön ei uskota asettavan esteitä suomalaiselle kan-
sainväliselle yrittäjyydelle, sillä poliittiselle vakaudelle ei nähdä merkittäviä 
uhkia lähitulevaisuudessa. Epätodennäköisenä, mutta mahdollisena vaihtoeh-
tona pidetään kuitenkin työväenpuolueen radikalisoitumista, mikä pahimmil-
laan saattaisi järkyttää Brasilian muuten vakaata poliittista kehitystä. 

Haasteita suomalaiselle kansainväliselle yrittäjyydelle luo kuitenkin maan 
raskas byrokratia, joka saattaa aiheuttaa odottamattomia kustannuksia ja vii-
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västyksiä Brasiliaan kansainvälistyville yrityksille. Haittana nähdään myös mo-
nimutkainen verotus, jonka hoitaminen vaatii yrityksiltä merkittävästi aikaa. 
Maan vanhentunut työlainsäädäntö vaikeuttaa puolestaan työntekijän irtisa-
nomista. Heikosta henkisen pääoman suojasta ei sen sijaan koeta koituvan hait-
taa, sillä ainakin toistaiseksi suomalaisyritykset ovat kohdanneet Brasiliassa 
patentti- tai henkiseen omaisuuteen liittyviä loukkauksia vain harvoin. Patent-
tisuojaa voidaan parantaa perustamalla yritys Brasiliaan, jolloin suoja on nor-
maalia pidempi. 

Brasilian korkeat tullitariffit ja muut tuontiin liittyvät maksut haittaavat 
merkittävästi kauppaa erityisesti metsä-, metalli- sekä koneet ja laitteet                 
-sektoreilla. Toisaalta sellaisille tuotteille, joita ei valmisteta Brasiliassa, on koh-
distettu tullihelpotuksia, jolloin näiden tuotteiden valmistajille saattaisi olla ta-
loudellisesti kannattavaa viedä tuotteitaan Brasiliaan. Myös korkea veroaste on 
haitta, etenkin joidenkin luksustuotteiden valmistajille, joiden tuotteita verote-
taan ankarasti. Toisaalta autojen, kodinkoneiden ja rakennusmateriaalien val-
mistajien tuotteiden kysynnän voidaan olettaa kasvaneen näihin tuotteisiin 
kohdistettujen veroalennuksien seurauksena. 

Merkittävää haittaa kilpailuun Brasiliassa aiheuttaa harmaa talous, sillä 
merkittävä osa liiketoiminnasta maassa tehdään ohi verotuksen. Verotuksen 
ollessa korkea, yritykset jotka eivät maksa veroja saavat huomattavan kilpai-
luedun muihin yrityksiin nähden. Korruptio koetaan yhtenä merkittävimmistä 
ongelmista Brasiliassa, vaikka brasilialaisten itsensä mielestä kyse on vain maan 
tavasta toimia. Suomalaisyrityksille korruptio on kuitenkin vieras toimintamal-
li, joka saattaa aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia tai kaupanesteitä. 

Brasilian hallitus suhtautuu myönteisesti ja kannustaen ulkomaisia yrityk-
siä kohtaan ja esimerkiksi voittojen kotiuttamista koskevia rajoitteita on poistet-
tu. Tämä on selkeästi positiivinen viesti ulkomaisille yrityksille, vaikka Brasiliaa 
ei voida silti pitää vielä täysin avoimena taloutena. Esimerkiksi maassa tuotan-
non aloittavat yritykset saavat valtiolta helpotuksia, joita muille yrityksille ei 
myönnetä. Jos vapaakauppa EU:n sekä NAFTA:n kanssa toteutuu, loputkin 
protektionistiset kaupanesteet tulevat katoamaan. Kaupan vapautumisen va-
raan ei kuitenkaan kannata tehdä lyhyen tähtäimen suunnitelmia. 

Brasilian etu kansainvälistymisen kohteena on maan hyvä ja vakaa talou-
dellinen tilanne. Kansainvälinen taloustaantuma ei ole vaikuttanut Brasiliaan 
samalla asteella kuin muihin maihin, jolloin kysyntä Brasiliassa saattaa olla 
merkittävästi muita maita parempi. Brasilian kotimaisen kysynnän kasvu voi-
daan nähdä jopa mahdollisuutena suomalaisille vientiyrityksille. Brasilian val-
tiolla on nyt käytettävissään myös paljon resursseja talouskasvua tukevaan 
toimintaan, mikä kasvattaa kysyntää entuudestaan. Vaikka taloustilanne maas-
sa on tällä hetkellä hyvä, periodittaisten talouskriisien muodostama uhka on 
edelleen mahdollinen. 

Brasilialaisten ostovoima on parantunut, joten kulutustavaroiden valmis-
tajilla on nyt miljoonia uusia asiakkaita. Suomalaisilla yrityksillä on mahdolli-
suus saada osa tämän segmentin muodostamasta kysynnästä. Tämän lisäksi 
maassa on kysyntää myös erittäin kalliille premium-tuotteille, sillä Brasiliassa 
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on määrällisesti paljon enemmän hyvätuloisia ihmisiä, kuin esimerkiksi Suo-
messa. Tämä nähdään hyvänä liiketoimintamahdollisuutena suomalaisille de-
sign-, kosmetiikka- ja kulutuselektroniikkatuotteiden valmistajille. Myös brasi-
lialaisten yritysten ostovoima nähdään hyvänä, vaikkakin maassa on huomat-
tavan korkea korkotaso. Korkeat korot saattavat muodostua myöhemmin mer-
kittäväksi esteeksi, mutta tällä hetkellä yritysten rahoituskanavat on turvattu 
Brasilian kehityspankin myöntämien lainojen turvin. 

Suomalaisten yritysten on helppoa sopeutua Brasilian kulttuuriin, joka on 
lähellä eurooppalaista kulttuuria ja arvomaailmaa. Kielimuuri saattaa kuitenkin 
tuoda haasteita, sillä portugalin kielen taito on edellytys liike-elämässä toimi-
miselle. Amigo-kulttuurista saattaa myös koitua ongelmia ulkomaisille toimijoil-
le, sillä henkilökohtaisten suhteiden luominen tyhjästä on käytännössä mahdo-
tonta. Suomalaisten yritysten voisi olla järkevää toimia yhteistyössä paikallisen 
kumppanin kanssa, jolloin näiltä ongelmilta vältyttäisiin. Yhteiskumppaneiden 
löytymisestä ei tule todennäköisesti ongelmaa, kunhan etsimiseen käytetään 
tarpeeksi resursseja. Yritysten ei kannata tinkiä tästä, sillä väärästä valinnasta 
koituvat riskit ovat suuret. 

Brasilialla on erittäin suuri työvoimareservi, mutta työvoiman koulutusta-
so ei vastaa nykyaikaisten yritysten tarpeita. Näin ollen koulutettujen työnteki-
jöiden löytäminen saattaa olla haastavaa. Brasilialaisten positiivinen asennoi-
tuminen ulkomaalaisia yrityksiä kohtaan kuitenkin lisää ulkomaisten yritysten 
houkuttelevuutta työnantajina, jolloin parhaiden työntekijöiden rekrytoiminen 
helpottuu. 

Brasiliassa toimitilojen saatavuus ja laatu sekä maan omistusta koskevat 
rajoitukset saattavat aiheuttaa ongelmia suomalaisyrityksille. Myös heikko inf-
rastruktuuri hankaloittaa liiketoimintaa Brasiliassa ja se saattaa aiheuttaa lisä-
kustannuksia tai pahimmassa tapauksessa toimia jopa rajoitteena tuotannolli-
selle toiminnalle maassa. Tämä ei ole kuitenkaan merkittävä haaste teollisuus-
alueilla. 

Heikko infrastruktuuri tarjoaa toisaalta mielenkiintoisia liiketoiminta-
mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, sillä Brasilian valtio on osoittanut 
infrastruktuurin korjaamiseen huomattavia summia. Maa on erityisen kiinnos-
tava satamien, teiden ja sähkönsiirtolinjojen rakentamisen parissa toimiville 
yrityksille. Mahdollisuuksia nähdään myös energiateollisuudessa, erityisesti 
öljy ja kaasusektoreilla on paljon kasvupotentiaalia ja mahdollisuuksia suoma-
laisyrityksille tulevina vuosina. 

Brasilian palvelusektorilla on paljon potentiaalia, sillä myös Brasiliassa 
suuret ikäluokat muodostavat merkittävän kuluttajasegmentin lähitulevaisuu-
dessa. Brasilian sosiaalisektori, terveydenhuolto ja opetustoiminta, muodosta-
vat myös erittäin merkittävää kysyntää kertakäyttö- ja kestokulutustavaroille. 
Muita suomalaisyritysten kannalta houkuttelevia toimialoja ovat teräs- ja auto-
teollisuus sekä telekommunikaatio. Autoteollisuuteen liittyvä ja mahdollisesti 
kannattava liikeidea on tuoda Suomeen Brasiliassa valmistettuja flex-fuel auto-
ja. Telekommunikaatioalalla on vielä erittäin paljon hyödyntämätöntä potenti-
aalia sekä laitteiden että verkkojen toimittajille. Näiden edellä mainittujen toi-
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mialojen lisäksi suomalaisyrityksillä on hyvät menestymismahdollisuudet 
niche-tuotteiden valmistajina kaikilla toimialoilla.  

Brasilian suurimpia etuja kansainvälistymiskohteena on raaka-aineiden 
erinomainen saatavuus. Erityisesti paperi- ja selluteollisuuteen Brasilialla on 
tarjota huomattavat määrät raaka-ainetta ja näillä aloilla toimivilla energia-, ja 
ympäristöratkaisuja toimittavilla yrityksillä koetaan myös olevan paljon liike-
toimintamahdollisuuksia maassa. Raaka-ainetta Brasiliassa on saatavilla myös 
kaivosteollisuuden tarpeisiin ja erityisesti nyt metallien maailmanmarkkinahin-
tojen ollessa korkealla investoinnit uusiin kaivoksiin tai vanhojen kaivosten laa-
jennuksiin nähdään merkittävänä liiketoimintamahdollisuutena. Brasiliasta 
tuodaan Suomeen tällä hetkellä pääasiassa selluloosaa, elintarvikkeita, raaka-
aineita sekä etanolia ja näiden tuotteiden kohdalla nähdään löytyvän vielä osin 
hyödyntämätöntä tuontipotentiaalia. 

Tutkimustulosten pohjalta Brasilia näyttää erittäin potentiaaliselta koh-
teelta suomalaiselle kansainväliselle yrittäjyydelle. Brasilian merkittävimpiä 
etuja ovat markkinoiden suuri koko, edulliset tuotantokustannukset sekä raaka-
aineiden hyvä saatavuus. Maassa on valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia 
suomalaisille yrityksille ja Brasilian liiketoimintaympäristö on moniin muihin 
kasvaviin markkinoihin verrattuna erittäin helposti lähestyttävä. Vaikka mitään 
merkittäviä riskejä ei nouse esiin, suomalaisten yritysten on syytä varautua ta-
louden kausittaiseen vaihteluun sekä raskaan byrokratian, korruption ja har-
maan talouden asettamiin haasteisiin. Sosio-kulttuurisiin ja ympäristötekijöihin 
liittyvät riskit ovat hallittavissa, kunhan niiden hoitoon osoitetaan riittävästi 
resursseja. Brasilian liiketoimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet näh-
dään siihen liittyviä riskejä suuremmiksi, jolloin kaikki kansainvälisen yrittä-
jyyden muodot tulevat kysymykseen Brasilian kohdalla. 

6.3 Chile 

Chilen poliittisen kehityksen ei uskota vaikuttavan suomalaiseen kansainväli-
seen yrittäjyyteen negatiivisesti lähitulevaisuudessa. Epätodennäköisenä tule-
vaisuudenkuvana pidetään vasemmistopopulismin yleistymistä, mikä loisi 
konkreettisen uhan esimerkiksi energiantuotantoon, luonnonvaroihin tai raaka-
aineisiin investoineille yrityksille. Poliittisen ympäristön kehitystä kuitenkin 
haittaavat Chilen jäykkä perustuslaki sekä konservatiivinen perustuslakituo-
mioistuin, jotka hidastavat lakiuudistusten läpivientiä. Tämä ei ainakaan tällä 
hetkellä luo vakavaa uhkaa suomalaisyrityksille, sillä Chilen lainsäädäntö on jo 
nyt pääosin hyvin liberaali ja moderni. 

Vaikka verolainsäädäntö on merkittävästi Argentiinaa ja Brasiliaa kehit-
tyneempi on syytä ottaa huomioon lisävero, joka peritään ulkomaiselta toimijal-
ta, mikäli tällä ei ole maassa toimivaa laskuttavaa yksikköä. Kaiken kaikkiaan 
Chilen verotus on kuitenkin hyvin kevyttä, joten veroista ei muodostu merkit-
tävää kaupan estettä maiden väliselle kaupalle.  
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Chilen merkittävänä etuna kansainvälistymisen kohteena nähdään myös 
maan avoin talouspolitiikka. Käsillä olevan talouskriisin seurauksena Chilen 
hallitus on korostanut vapaakaupan merkitystä entistä enemmän, joten protek-
tionistisen talouspolitiikan aiheuttamia haittoja ei tulla todennäköisesti koh-
taamaan nyt eikä lähitulevaisuudessa. Kauppa Chilen ja EU:n välillä on jo nyt 
hyvin vapaata ja se tulee vapautumaan lähitulevaisuudessa lähes kokonaan. 
Vapaakauppa muiden Latinalaisen Amerikan maiden kanssa Chilestä käsin ei 
tosin ole mahdollista, sillä maiden välinen taloudellinen integraatio ei ole eden-
nyt. Etuna voidaan nähdä kuitenkin maan jäsenyys Andien yhteisössä sekä yh-
teistyösopimus Mercosurin kanssa. Vaikka protektionismia ei virallisesti harjoi-
teta Chilessä, on mahdollista, että suomalaisyritykset kohtaavat piiloprotektio-
nismia toimiessaan Chilessä. Piiloprotektionismin aiheuttamat riskit ovat kui-
tenkin häviävän pienet vapaakaupan tarjoamiin mahdollisuuksiin verrattuna. 

Chilen hyvä taloudellinen tilanne tarjoaa paljon mahdollisuuksia suoma-
laisille yrityksille. Järkevästi hoidetun talouden avulla Chile on selvinnyt niin 
alueelle tyypillisestä talouden turbulenssista kuin kansainvälisestä finanssikrii-
sistäkin. Täydellisten talousromahdusten muodostama uhka suomalaisille yri-
tyksille on hyvin pieni ja pitkällä aikavälillä Chilen talous tulee todennäköisesti 
kasvamaan vakaasti. 

Vaikka Chile on kansainvälisesti vertailtuna erittäin houkutteleva liike-
toimintaympäristö, on sen sisäinen kysyntä muihin kasvaviin markkinoihin 
verrattuna melko heikko. Tämä on este erityisesti kulutustuotteita valmistaville 
yrityksille. Syynä heikkoon kysyntään on epätasainen tulonjako, minkä seura-
uksena merkittävä osa kuluttajista ei kykene tekemään mitään isompia inver-
tointeja. Varakkaimman segmentin ostovoima sen sijaan on hyvä ja tämä tarjo-
aakin paljon liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille luksustuotteiden val-
mistajille. Myös yritysten ostovoima on hyvä, joten suomalaisyritysten operaa-
tiot Chilessä eivät jää todennäköisesti toteutumatta asiakasyritysten rahoitus-
ongelmien vuoksi. 

Chileläiset suhtautuvat eurooppalaisia ja suomalaisia kohtaan erittäin 
myönteisesti, mikä saattaa olla etu toimittaessa Chilen markkinoilla. Chileläiset 
saattavat suhtautua pohjoisamerikkalaisiin sen sijaan epäluuloisesti, mikä voi 
olla merkitsevä seikka joillekin kansainvälisen organisaation omaaville yrityk-
sille. Vaikka Chilen kulttuuri on suomalaisittain helposti lähestyttävän euroop-
palainen, ongelmia saattaa aiheuttaa maan vahva katolinen kulttuuriperinne. 
Kulttuurierojen seurauksena suomalaisen ja chileläisen johtamistavan yhdistä-
misestä saattaa koitua ongelmia. Erityistä huomiota tulee osoittaa avoimeen 
keskusteluun ja vastuun delegointiin. Myös amigo-kulttuuriin tottumiseen ja 
sisälle pääsemiseen tulee varautua, sillä henkilökohtaisten suhteiden merkitys 
on korostunut Chilessä. Näiden lisäksi espanjan kielen osaaminen on suotavaa, 
sillä englannilla toimeen tuleminen on vielä rajoitettua Chilessä.  

Koulutetun työvoiman saanti ei tule todennäköisesti olemaan ongelma 
suomalaisyrityksille ja erityisesti nuorta työvoimaa on saatavilla runsaasti. Joh-
totason tehtäviin maasta löytyy Euroopassa ja Yhdysvalloissa koulutettuja 
huippuosaajia. Yhteistyökumppaniyritysten löytäminen ei tuota ongelmia Chi-
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lessä. Valinnassa pitää tosin olla huolellinen, sillä maasta löytyy myös epä-
luotettavia toimijoita. Huomiota yhteistyökumppanin valintaan tulee lisätä 
myös siksi, että yritys on vastuussa myös käyttämiensä aliurakoitsijoiden toi-
mista, jolloin on tärkeää saavuttaa molemmin puoleinen luottamus.   

Chilen melko moderni infrastruktuuri ei tule aiheuttamaan ongelmia, lu-
kuun ottamatta energian saantia, joka on vakava ongelma Chilessä. Lyhyellä 
tähtäimellä ratkaisuja energiaongelmiin ei ole luvassa. Etenkin kaivosteollisuu-
den yrityksiä koskee myös maata vaivaava vesipula. Infrastruktuurin kehitys-
tarpeiden uskotaan tuovan liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityk-
sille. Tämä koskee erityisesti satamien ja teiden kehittämiseen tarvittavien ko-
neiden ja laitteiden valmistajia. Energian tuotannossa kysyntää luovat etenkin 
ympäristöystävälliset ratkaisut, jotka nähdään myös potentiaalisena mahdolli-
suutena suomalaisille yrityksille. 

Muita merkittäviä toimialoja suomalaisille yrityksille Chilessä ovat kom-
munikaatioteknologia ja maatalous. Maataloustuotteista kiinnostavimpia ovat 
viini ja lohi, joiden laajamittainen tuonti Suomeen saattaisi olla taloudellisesti 
kannattavaa liiketoimintaa. Myös kaikenlaisella konsultoinnilla nähdään olevan 
paljon liiketoimintamahdollisuuksia Chilessä, sillä valtio tukee chileläisiä yri-
tyksiä rahallisesti, jos ne haluavat käyttää ulkomaalaisia asiantuntijoita toimin-
tansa kehittämiseen. 

Chilen merkittävimpiä kansainvälistymisen kannustimia ovat kaivosteol-
lisuus sekä paperisektori. Näillä toimialoilla toimivilla yrityksillä on käytettä-
vissään paljon raaka-aineita. Samoin näille toimialoille koneita ja laitteita toimit-
tavien yritysten tuotteille on Chilessä paljon kysyntää. Kaivosteollisuuden yhti-
öiden on tällä hetkellä kuitenkin panostettava uusien kaivosten, tapojen tai tek-
nologioiden hyödyntämiseen ja soveltamiseen, sillä ala on jo melko kilpailtu. 
Myös metsäteollisuudessa on paljon mahdollisuuksia, niin mekaanisella kuin 
kemiallisella puolella. Chilessä ei vielä valmisteta paljon paperia, joten kysyntää 
paperikoneille saattaa ilmetä lähitulevaisuudessa. 

Chileä ei yleisesti pidetä yhtä kiinnostavana kansainvälistymisen kohteena 
kuin suuria Latinalaisen Amerikan talouksia sen pienen koon vuoksi. Tulokset 
osoittavat kuitenkin, että Chilessä on erittäin paljon potentiaalia suomalaiselle 
kansainväliselle yrittäjyydelle. Chilen liiketoimintaympäristö on erittäin vakaa 
ja se tarjoaa hyvät olosuhteet liiketoiminnalle. Chileen liittyvät riskit liittyvät 
pääasiassa kulttuurien yhteensovittamiseen, mikä on erittäin pieni haitta maan 
tarjoamiin mahdollisuuksiin verrattuna. Chilen houkuttelevuutta laskee kui-
tenkin markkinoiden pieni koko, kuluttajien heikko ostovoima sekä suurimpien 
toimialojen saturoituneisuus. Pienemmillä ja nousevilla toimialoilla sekä infra-
struktuurin kehittämisessä on sen sijaan edelleen paljon hyödyntämättömiä 
liiketoimintamahdollisuuksia suomalaiselle kansainväliselle yrittäjyydelle. 
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6.4 Pohdintaa 

Tämän tutkimuksen yleisen tason tavoitteena oli avata aiempaa kansainvälis-
tymiseen liittyvää keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä miksi yritykset kan-
sainvälistyvät, millaisia esteitä kansainvälistymiseen liittyy, miten markkinoita 
analysoidaan ja mitä kansainvälistymisen muotoja on olemassa. Yleisen tason 
tavoite saavutettiin hyvin, mutta empirian kiinnittyminen aiempaan keskuste-
luun jäi osin vajavaiseksi. 

Empiirisellä tasolla tavoitteena oli tutkia ja kuvata ABC-maiden liiketoi-
mintaympäristöjä ja saadun tiedon pohjalta arvioida ovatko ABC-maat potenti-
aalisia kohteita suomalaiselle kansainväliselle yrittäjyydelle. Tämä tavoite saa-
vutettiin myös hyvin, vaikka tutkimustulokset eivät tarjonneetkaan merkittä-
västi uutta tietoa tutkimuskohteista. Tutkimuksella pyrittiinkin ensisijaisesti 
jatkamaan keskustelua Latinalaisen Amerikan tarjoamista mahdollisuuksista 
suomalaisille yrityksille ja kuvaamaan markkina-alueen tämän hetkistä tilan-
netta. 

Paikallisten asiantuntijoiden ottaminen mukaan tutkimukseen olisi saatta-
nut tuoda tutkimukseen mielenkiintoisen lisänäkökulman. Näiden lähteiden 
kautta saatavaa informaatiota olisi kuitenkin voinut vääristää halu mainostaa 
tai kaunistella oman kotimaan tilannetta. Tutkimuksessa haluttiin tietoa erityi-
sesti suomalaisten yritysten näkökulmasta ja siksi pelkästään kotimaisten in-
formanttien käyttäminen oli perusteltua. Yritysnäkökulman lisääminen olisi 
saattanut tuottaa tutkimukselle lisäarvoa, mutta yritysten ja tutkijoiden resurs-
sien puutteesta johtuen useampien yritysten mukaan saaminen ei ollut mahdol-
lista.   

Tutkimuksessa saatuun informaatioon on voinut vaikuttaa haastateltavien 
kiire ja rooli asiantuntijana. Haastateltavat saattoivat jättää kertomatta jotakin 
tutkimuksen kannalta olennaista tietoa ajan puutteen vuoksi, tai koska edusti-
vat haastattelussa omaa asiantuntijaorganisaatiotaan. Tavoitteena oli saada tu-
loksiin myös haastateltavien omia henkilökohtaisia intuitioita, jotka saattoivat 
nyt jäädä pois tutkimusaineistosta. 

Tutkimuksen aihepiiri ja rajaus osoittautuivat hyvin laajoiksi, mikä kui-
tenkin tuki tutkijoiden tavoitetta kasvattaa omaa ammatillista osaamistaan kan-
sainvälistymiseen ja Latinalaiseen Amerikkaan liittyen. 
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LIITTEET 
 
LIITE 1 Vientiin motivoivat tekijät 
 

 
(Leonidou ym. 2007, 739.) 
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LIITE 2 Kansainvälisten markkinoiden valintaprosessimalli 
 
 

 
(Rahman 2003, 129.) 
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LIITE 3 Teemahaastattelurunko 
 

 
VASTAAJAN TAUSTA 
 
• Nykyinen tehtävä ja organisaatio 
• Kohdemaihin / -maahan liittyvä kokemus 
 
POLIITTISET TEKIJÄT 
 
• Poliittinen vakaus 
• Lainsäädäntö ja patenttisäännökset 
• Verotus ja tullimaksut 
• Korruptio 
• Kauppapolitiikka 
 
TALOUDELLISET TEKIJÄT 
 
• Alueen taloustilanne ja -kehitys 
• Talouskriisit ja lamat 
• Ostovoima 
• Rahoitus 
 
SOSIO-KULTTUURISET TEKIJÄT 
 
• Väestön asenne ulkomaalaisia /suomalaisia yrityksiä kohtaan 
• Kulttuuri ja arvot 
• Kulutuskäyttäytyminen ja kysyntä 
• Työmarkkinat ja osaaminen 
• Demografiset tekijät 
 
YMPÄRISTÖTEKIJÄT 
 
• Luonnonvarat 
• Raaka-aineet 
• Infrastruktuuri 
• Tonttimaan ja tilojen saatavuus 
 
BUSINESSTEKIJÄT 
 
• Toimialat 
• Teknologia 
• Tavarantoimittajat, myynti- ja jakelukanavat 
• Yhteistyökumppanit 
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LIITE 4 Kasvavien markkinoiden markkinapotentiaali-indeksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Michigan State University, 2009a.) 
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LIITE 5 Tiivistelmä tuloksista 
 


