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1 JOHDANTO

1.1 Tutkielman tausta

Konepaja Facor Oy on pidemmän aikaa miettinyt laajentumista uusille
markkinoille, koska yrityksellä on halua kasvaa ja kansainvälistyä entistä
enemmän. Suhteellisen pienenä yrityksenä sillä ei ole kuitenkaan varaa tehdä
hätiköityjä ja huonoja päätöksiä asian suhteen. Tämä työ on tehty sekä
kartoittamaan asioita, joita täytyy ottaa huomioon Intian markkinoille mentäessä
että tarkastelemaan ja laskemaan, kuinka paljon halvemmaksi Facorin päätuotteen
kiertovoitelukeskuksen valmistaminen tulisi Intiassa verrattuna Suomeen.

1.2 Tavoitteet ja rajaukset

Työn tavoitteena on saada selkeää informaatiota, mitä asioita yrityksen pitää tehdä
ja huomioida ennen kuin uutta tytäryhtiötä aletaan perustamaan Intiaan. Lisäksi
halutaan tarkka kuva tuleeko kiertovoitelukeskuksen valmistaminen halvemmaksi
Intiassa kuin Suomessa ja jos tulee, niin kuinka paljon halvemmaksi.

Työn laskelman osuus on rajattu pelkästään kiertovoitelukeskuksen valmistuksen
kustannuksiin. Uuden yhtiön perustamisen kustannuksia, kuten toimitilojen ja
tarvittavien koneiden ja työkalujen hankkimista työssä ei lasketa eikä kartoiteta.
Ne yritys on laskenut itse aikaisemmin, joten sillä on olemassa kuva kuinka paljon
perustamiskustannukset ovat.
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1.3 Tutkimusmenetelmä

Tutkimusmenetelmänä on käytetty konstruktiivista tutkimusmenetelmää. Työn
aluksi

on

määritelty,

mitä

lähdetään

ratkaisemaan

tai

minkälaista

ratkaisumenetelmää aletaan kehittämään kyseiseen ongelmaan. Ennen ratkaisun
tekemistä ongelma kytketään teoriaan ja sen pohjalta ongelma pyritään
ratkaisemaan. Empiriaosuudessa kuvataan ongelman ratkaisu teoriaan pohjautuen,
jonka jälkeen ongelmasta tehdään johtopäätökset.

1.4 Toteutus ja rakenne

Työ on toteutettu niin sanottuna feasibility studyna (esitutkimuksena) käymällä
ensiksi läpi Konepaja Facor Oy:n yritysesittely ja sen päätuotteen eli
kiertovoitelukeskuksien esittely, joita seuraa teoriaosuus ennen empiriaa.
Teoriaosuudessa

käydään

läpi

Intiaa

maana

sekä

ulkoistamista

että

kansainvälistymistä. Teoriaosuudessa tarkastellaan myös sitä, mitä yritysten
täytyy ottaa huomioon Intian markkinoille siirtymisessä ja mitkä ovat oleellisia
asioita

intialaisten

kanssa

toimiessa.

Lisäksi

kirjallisuuden

perusteella

analysoidaan Intian mahdollisuuksia ja ongelmia, jotka vaikuttavat siirtopäätöksen
tekemiseen.

Empiriaosuudessa tarkastellaan ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat Facorin
tuotannon

siirtämiseen

Intiaan.

Ympäristötekijöihin

kuuluvat

uuden

tuotantolaitoksen ympäristö ja sijainti, toiminnan kuvaus Intiassa, mahdolliset
asiakkaat sekä talous ja byrokratia. Lisäksi empiriaosuudessa tutkitaan kuinka
paljon maksaisi kiertovoitelukeskuksen valmistaminen Intiassa ja tuleeko se
halvemmaksi kuin Suomessa. Valmistuksessa on otettu huomioon erilaisia
mahdollisuuksia,

kuten

tiettyjen

voitelukeskuksen

tekemisestä Suomessa sekä alihankinnan käyttämistä Intiassa.

osakokonaisuuksien
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Työn lopussa on johtopäätökset tutkimuksesta, millaisia asioita pitää ottaa
huomioon tuotantoa siirtäessä, uutta tytäryhtiötä perustettaessa sekä kannattaako
kiertovoitelukeskusten valmistaminen Intiassa. Johtopäätöksiä seuraa yhteenveto.
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2 KONEPAJA FACOR OY

Konepaja Facor Oy on lappeenrantalainen metallirakenteita ja niiden osia
valmistava yritys, joka on perustettu Joutsenossa 1990. Päätuotteiksi ovat
muodostuneet erilaiset kiertovoitelukeskukset, joita toimitetaan ympäri maailmaa
paperi-, sellu-, kaivos- ja energiateollisuuden tarpeisiin. Lisäksi liiketoimintaan
kuuluu erilaisia erikoishitsaus- ja konepajatöitä, mutta ne muodostavat vain
pienen osan liikevaihdosta. Viennin osuus tällä hetkellä on noin 80 prosenttia.
Liikevaihto vuonna 2012 oli 4,67 miljoonaa euroa, jossa edellisvuoteen on kasvua
23,2 prosenttia ja voittoa tuli 187 000 euroa. Yritys palkittiin vuonna 2013
Kauppalehden maakunnan menestyjät –diplomilla hyvän vuoden ansiosta.

Toimipisteitä on tällä hetkellä kolme, joista kaksi sijaitsee Lappeenrannassa,
vanha pienempi halli Eteläkadulla ja uudet isommat toimitilat ovat Höyläkadulla.
Työt ovat pääasiallisesti jakautuneet siten, että Eteläkadulla tehdään konepaja- ja
valmistustyöt, jotka kokoonpannaan Höyläkadun isommassa hallissa. Kolmas
toimipiste

on

Intiassa

Gurgaonissa

Haryanan

osavaltiossa,

jossa

on

edustustotoimisto (liaison office). Edustuston toimintaperiaatteet käydään läpi
myöhemmin työssä kappaleessa 8.3. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä 24
henkilöä, joista toimihenkilöitä on kymmenen. Intiassa työskentelee tällä hetkellä
kaksi henkilöä, joista toinen, paikallinen, on valmistunut Lappeenrannan
teknillisestä yliopistosta.

Kiertovoitelukeskuksia Facor on toimittanut reilun kahdenkymmenen vuoden
aikana hieman yli tuhat, joista yli 90 %:n loppusijoituspaikka on ulkomailla.
Asiakkaita ovat olleet lukuisat monikansalliset yhtiöt kuten ABB Group, Metso
Group Oyj, Outotec Oyj, Sandvik AB, Siemens AG, Tranter, UPM Oyj ja Vaahto
Group Oyj.
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Yrityksen toiminta perustuu henkilökunnan alan pitkään kokemukseen sekä
suunnittelu- että koneenrakennusosaamiseen. Kiertovoitelukeskukset yritys
valmistaa alusta loppuun saakka eli suunnittelee, valmistaa ja tarvittaessa ja
asiakkaan halutessa myös huoltaa ne toimituksen jälkeen. Toiminnassaan yritys
kiinnittää

huomiota

asiakastyytyväisyyteen.

joustavuuteen,
Facorilla onkin

pitkäjänteisyyteen

sekä

paljon pitkäaikaisia vakiintuneita

asiakassuhteita eri toimittajille ja kaksi kirjallista toimittajasopimusta, muut ovat
ainoastaan vakiintuneita käytäntöjä.

Kiertovoitelukeskukset

suunnitellaan

yksilöllisesti

asiakkaan

vaatimusten

mukaisesti ja ne toimitetaan suoraan asiakkaan loppusijoituspaikkaan. Facor on
tullut tunnetuksi korkeasta laadustaan ja se on yksi yrityksen suurimmista
vahvuuksista

alalla.

Yrityksellä

on

voimassa

olevat

kansainväliset

laatusertifikaatit ISO 3834, ISO 9001 sekä ISO 14001. ISO 3834 on
laatustandardi, joka takaa hitsauksen laadun, ISO 9001 on laadunvarmistuksen
standardi ja ISO 14001 on ympäristöjärjestelmän sertifiointi.

Lisäksi vuonna 2012 yritys sai vähemmän tunnetun Green Card Qualitysertifikaatin, joka on alihankintojen laatua varmistava konsepti ja se yhdistää
päähankkijoiden ja alihankkijoiden molemminpuoliset intressit laaduntuottokyvyn
parantamiseksi.

Green

Card

vahvistettiin

Teknologiateollisuus

ry:n

alihankintatyöryhmässä vuonna 2006 ja siitä on tullut merkittävä osa
päähankkijoiden toimittajavalinta- ja toimittajaseurantamenettelyjä. Päähankkijat
ovat ABB, Andritz, Cargotec, FläktWoods, Hollming Works, Kone, Metso,
Outotec, Rolls-Royce, Sandvik, ThyssenGroup ja Valtra. Sertifioinnin myöntää
arvioinnin perusteella Inspecta Sertifiointi Oy.
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3 KIERTOVOITELU TEOLLISUUDESSA

3.1 Voitelun tehtävät

Tehokkain tapa vähentää toistensa suhteen liikkuvien kosketuspintojen välistä
kitkaa ja kulumista on erottaa ne voiteluaineella. Voiteluaineena voi olla
periaatteessa

mikä

tahansa

helposti

leikkautuva

materiaali

kiinteässä,

kaasumaisessa tai nestemäisessä muodossa. (Kunnossapitoyhdistys Ry., 2003, s.
12) Konepaja Facorin kiertovoitelukeskuksissa käytetään lähes poikkeuksetta
voiteluöljyä, joka valitaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan käyttötarkoitusta
varten.

Voitelun tärkeimpiä tehtäviä ovat:


eroittaa pinnat toisistaan



pienentää kitkaa ja siitä aiheutuvaa tehohäviötä



vähentää kulumista



jäähdyttää voitelukohdetta



estää epäpuhtauksien tulo voideltavaan kohteeseen



kuljettaa epäpuhtaudet ja kulumishiukkaset pois



vaimentaa värähtelyä



suojata osia korroosiolta

Tehokkaalla voitelulla saadaan aikaiseksi merkittäviä taloudellisia säästöjä, koska
se mahdollistaa koneiden jatkuvan käytön ja kulumisosien pidempi aikaisen
käyttöiän. Alhainen kitka auttaa myös energian säästössä ja suoritustehokkuuden
nousussa. Lisäksi oikeaoppinen voitelu on perusedellytys konejärjestelmien
korkealle käyttövarmuudelle. (Kunnossapitoyhdistys Ry., 2003, s. 12)
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3.2 Kiertovoitelujärjestelmät

Konepaja Facorin tärkein tuoteryhmä on, kuten kappaleessa kaksi jo mainittiin,
kiertovoitelukeskukset. Kiertovoitelua käytetään kohteissa, joissa öljy voitelun
lisäksi myös jäähdyttää ja puhdistaa voideltavaa kohdetta. Järjestelmän on
pystyttävä

tuottamaan

aina

oikea

määrä

hyväkuntoista

öljyä

kaikille

voitelukohteille. Lisäksi sen on toimittava korkeissa lämpötiloissa ja poistettava
ulkoiset epäpuhtaudet, kuten kulumispartikkelit, hapettumistuotteet, vesi ja
ilmakuplat. (Kunnossapitoyhdistys Ry. 2003, s. 227)

Kiertovoitelujärjestelmä voidaan jakaa karkeasti neljään eri osaan. Nämä ovat
öljysäiliö, pumppaus- ja suodatusyksikkö, jäähdyttimet sekä putkisto. Öljysäiliö
on ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, josta voiteluöljy lähtee ja johon
se kierroksen jälkeen palaa. Säiliön koko riippuu voiteluun tarvittavan öljyn
määrästä. Myöhemmin työssä pumppaus- ja suodatusyksikkö sekä jäähdyttimet
on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi ja sitä käsitellään koneikkona. Tätä
havainnollistamaan

alla

on

esitetty

kuva

1

Facorin

valmistamasta

kiertovoitelukeskuksesta. Siinä koneikko on vasemmalla rungon päällä, öljysäiliö
on koneikon oikealla puolella ja jäähdyttimet säiliön takana. Putkistoon kuuluu
kaikki muut putket paitsi lyhyet pumppujen ja säiliön väliset putket.
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Kuva 1. Facorin valmistama kiertovoitelukeskus.

Kiertovoitelujärjestelmä toimittaa öljyn voitelukohteeseen eli todennäköisimmin
voideltavan koneen eri laakereihin ja vaihteisiin. Voiteluöljy lähtee öljysäiliöstä,
josta se pumpataan ruuvi- tai keskipakopumpuilla putkistoon. Säiliössä on
sähköiset lämmittimet, joilla öljy lämmitetään haluttuun lämpötilaan. Tätä
käytetään käytännössä vain, kun voitelu käynnistetään joko ensimmäisen kerran
tai esimerkiksi seisokin jälkeen, koska yleensä laakereilta palaava öljy on niin
kuumaa, ettei se tarvitse lämmitystä.

Kierrossa voiteluöljy suodatetaan ja jäähdytetään oikean lämpöiseksi sekä
puhdistetaan, jotta se on varmasti puhdasta mennessään voitelukohteille. Nämä
käydään tarkemmin läpi omissa kappaleissaan. Voitelun jälkeen öljy palaa
paluuputkistoa pitkin takaisin säiliöön, jossa se odottaa hetken ennen uutta
kiertoon lähtöä.
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Facor Oy toimittaa kiertovoitelujärjestelmiä pääasiallisesti paperikoneisiin,
höyryturbiineihin sekä uutena alueena kaasuturbiineihin. Paperikoneisiin ja
turbiineihin pitää olla hieman eri tavalla järjestetty kiertovoitelu. Nämä käydään
läpi

seuraavissa

kappaleissa.

Lisäksi

kiertovoitelujärjestelmiä

käytetään

esimerkiksi kaivoksissa eri kohteiden, kuten esimerkiksi kuljettimien vaihteistojen
ja kuula- ja tankomyllyjen voiteluun.

3.3 Höyry- ja kaasuturbiinin kiertovoitelu

Höyry-

ja

kaasuturbiineita

käytetään

erilaisissa

voimalaitoksissa

sähköntuottamiseen. Höyryturbiinin prosessissa synnyttämää höyryä ja lämpöä
käytetään pyörittämään generaattoria, joka synnyttää sähköä. Sovelluksesta
riippuen järjestelmä täytyy suunnitella käytettäväksi tietyllä höyryn lämpötilalla ja
paineella. Tämä vaikuttaa myös kiertovoitelujärjestelmän suunnitteluun. (Bloch
2000, 441.)

Kaikki turbiinit vaativat viileää ja puhdasta öljyä laakereille. Voiteluöljy toimiikin
suurelta osin laakereiden jäähdyttäjänä pelkän voitelun lisäksi. Turbiinin
valmistaja (tilaaja) antaa kiertovoitelujärjestelmän valmistajalle (toimittaja) tarkat
tiedot öljyn virtauksesta, paineesta, lämpötiloista ja jäähdyttäjien kuormasta,
joiden perusteella toimittaja suunnittelee sopivan kiertovoitelujärjestelmän ja
sopivat komponentit. Lisäksi tilaaja antaa tiedot sijoituspaikasta ja yhteydestä
turbiiniin, jotta putkisto voidaan suunnitella ja rakentaa helposti turbiiniin
sopivaksi. (Bloch 2000, 442.)

Turbiinien kiertovoitelujärjestelmät voidaan jakaa Blochin (2000, 447) mukaan
kolmeen eri kategoriaan.
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1) Yksinkertainen peruskäyttöjärjestelmä on turbiineille, jotka voidaan
tarvittaessa pysäyttää huollon ajaksi. Tätä käytetään tyypillisesti
esimerkiksi

kausiluontoisessa

käytössä

kuten

sokerimyllyissä

tai

ilmastointiratkaisuissa. Järjestelmässä on yksi öljysuodin ja jäähdytin,
joten huoltoa ei voida tehdä turbiinin ollessa käytössä.
2) Jatkuva

voitelujärjestelmä

on

suunniteltu

yksiköille,

jotka

ovat

toiminnassa 8000 tuntia tai enemmän vuodessa ja niillä on muutama
huoltoseisokki.
3) Turbiini-generaattori-voitelujärjestelmä on jatkuvan voitelujärjestelmän
sovellus, joka on suunniteltu sellaiseksi, että se on toiminnassa koko ajan
ilman huoltokatkoja. Siihen on lisätty toinen jäähdytin ja joko toinen
suodin

tai

kaksoissuodin.

Nämä

voidaan

huoltaa

samalla,

kun

voitelujärjestelmä on toiminnassa. Ainoa rajoittava tekijä on turbiini, joka
on huollettava sisäisesti noin kolmen vuoden välein. Samalla voidaan
tarvittaessa vaihtaa voiteluöljy. Tämän ratkaisun periaatteellinen PI-kaavio
on esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. Turbiini-generaattori-kiertovoitelujärjestelmä. (Bloch 2000, 447)

17

Koska

voimalaitoksissa

käytetään

ainoastaan

turbiini-generaattori-

voitelujärjestelmää ja Facor pääasiallisesti tekee niitä, niin kaksi ensimmäistä
vaihtoehtoa jätetään huomioimatta ja keskitytään ainoastaan viimeiseen
vaihtoehtoon. Täysin yksityiskohtaisesti kiertovoitelujärjestelmää ei käydä läpi,
koska se ei ole tarpeen mukaista, mutta on hyvä ymmärtää miten se toimii ja mitä
peruskomponentteja tarvitaan sen valmistamiseen.

Facorin

valmistamissa

turbiini-generaattori-voitelujärjestelmässä

on

kolme

keskipakopumppua, jotka toimivat sähkömoottoreilla. Ne ovat pääpumppu,
varapumppu ja hätäpumppu. Pääpumppu ja varapumppu ottavat sähkön
tyypillisesti eri verkosta, koska jos toisesta häviää sähköt niin toinen pumppu
toimii edelleen. Näiden pumppujen virtaukset ovat samat, koska turbiini pyörii
koko ajan. Hätäpumppu, joka toimii tasavirta-akulla, alkaa toimia, jos koko
voimalaitoksesta katoavat sähköt. Tällöin myös turbiini pysähtyy, mutta
luonnollisesti se ei pysähdy hetkessä, vaan pyörimisnopeus putoaa hiljalleen.
Voitelun pitää kuitenkin toimia vielä niin pitkään kuin turbiini pyörii, mutta se ei
tarvitse niin kovaa öljyn virtausta, koska pyörimisnopeus pienenee. Hätäpumpuksi
riittää siis pienempi pumppu, kuin mitä pääpumppu ja varapumppu ovat.

Pumput pumppaavat öljyn tarvittavalla virtauksella öljysäiliöstä. Virtauksen
määrä riippuu turbiinin laakereista ja niiden tarvitsemasta jäähdytyksestä. Kun
tiedetään tarvittava virtaus, niin sen perusteella voidaan laskea tarvittavan öljyn
määrä ja säiliön suuruus. Tyypillinen virtaus toiminnassa olevalle höyryturbiinille
voi vaihdella välillä 1000 - 3500 l/min. Huomioitavaa on kuitenkin, että kullekin
turbiinille on vain yksi virtaus eikä se muutu käytön aikana.

Öljysäiliön koko riippuu siis öljyn virtauksen sekä öljyn määrästä. Tyypilliset
öljyn minimimäärät ovat 5,7 m3 ja 18 m3 välillä.

Tyypillinen suhde on

esimerkiksi 13 m3 öljyä, jossa virtaus on noin 1700 l/min. Tällöin tarvitaan noin
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21 m3 öljysäiliö, koska säiliö ei saa olla pintaa myöten täynnä vaan noin 60 –
80 % täynnä.

Säiliössä olevat sähkölämmittimet lämmittävät öljyn ensimmäisellä kerralla ja
käynnistysten yhteydessä tarvittavaan lämpötilaan. Säiliössä olevan öljyn
lämpötilaa tarkkaillaan jatkuvasti lämpömittareilla ja -lähettimillä ja jos lämpötila
on liian alhainen, niin lämmittimet alkavat toimia. Pääsääntöisesti käytön aikana
öljy on niin lämmintä palatessaan kierrosta, että lämmitystä ei tarvita. Tällöin öljy
pitää jäähdyttää jäähdyttimissä sopivaan lämpötilaan, jotta se jäähdyttää turbiinin
liukulaakereita.

Jäähdyttiminä

käytetään

kahta

levylämmönvaihtajaa

tai

putkilämmönvaihtajaa, joissa jäähdyttävänä aineena toimii vesi.

Jäähdyttimiltä öljy menee lämmönsäätöventtiilin kautta öljysuotimelle, jossa öljy
puhdistetaan mahdollisista epäpuhtauksista. Turbiinit vaativat täysin puhdasta
öljyä, joten suotimen täytyy olla aina hyvässä kunnossa. Suotimena käytetään
kaksoissuodinta, joka mahdollistaa toisen suodinpatruunan vaihdon käytön
aikana. Tällöin öljy ohjataan kolmitieventtiilillä ainoastaan toiselle puolelle, joka
puhdistaa öljyn sillä aikaa, kun toisen puolen suodinpatruuna vaihdetaan.

Öljysäiliön päällä on lisäksi öljysumusuodin, jonka tarkoituksena on poistaa
öljysumu säiliöstä. Öljysumu on herkästi syttyvää öljystä ilmaan haihtuvaa
höyryä, joka muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen. Tämän poisto tapahtuu
puhaltimella toimivan suotimen avulla. Puhallin synnyttää alipaineen säiliöön ja
imee suotimen kautta säiliössä olevan öljysumun pois säiliöstä. Lisäksi alipaine
helpottaa

öljyn

paluuta

voitelukohteelta.

öljysumusuotimen puhaltimia voi olla yksi tai kaksi.

Säiliön

koosta

riippuen
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Prosessiin liittyy vielä paljon muitakin pienempiä komponentteja, joita tässä ei ole
tarkemmin käsitelty. Näitä ovat muun muassa painemittarit, painekytkimet, paineerokytkimet, lämpötilamittarit, lämpötila-anturit sekä läppä-, takaisku- ja
palloventtiilit.

3.4 Paperikoneen kiertovoitelu

Paperikoneen kiertovoitelu on periaatteeltaan melko samanlainen kuin turbiinien.
Paperikone ei tarvitse niin paljoa jäähdytystä kuin turbiinit, joten virtaukset sekä
öljymäärät ovat huomattavasti pienemmät. Lisäksi öljyn viskositeetti on
huomattavan paljon korkeampi eli öljy ei ole niin juoksevaa. Tästä syystä
paperikoneen

kiertovoitelussa

käytetään

keskipakopumppujen

sijasta

ruuvipumppuja. Ruuvipumput takaavat tasaisemman virtauksen ja lisäksi ne
jaksavat pumpata raskaampaa öljyä paljon paremmin sekä niillä on huomattavasti
parempi imukyky.

Turbiineilla on yleensä viisi – kuusi eri voitelukohdetta, joita pitää voidella ja
jäähdyttää. Paperikoneilla niitä voi olla koneesta riippuen parista kymmenestä yli
tuhanteen. Turbiinien putkisto on yleensä myös melko lyhyt, noin sata metriä
putkea. Paperikoneisiin voiteluputkea voi mennä useampi kymmenen kilometriä.

Suurin ero turbiinien ja paperikoneen kiertovoitelussa on paperikoneen voiteluun
liittyvät

välipumppaussäiliöt

ja

virtausmittaritaulut.

Välipumppaussäiliöitä

käytetään pitkän paluuputkiston takia. Palatessaan öljyllä ei ole niin kovaa
painetta, kuin painerungossa on. Tällöin öljy johdetaan pienillä kallistuksilla
välipumppaussäiliöön, johon on liitetty pumppu, joka säiliön täytyttyä pumppaa
öljyn takaisin pääsäiliöön.
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Virtausmittaritaululla säädetään ja valvotaan voiteluöljyn virtauksen määrää.
Jokaiselle voitelukohteelle on oltava oma mittarinsa. Niiden määrä on
riippuvainen paperikoneen voideltavien laakereiden määrästä. Yleisesti käytetään
soikioratasmittareita, jotka ovat edullisia rakentaa, viskositeetin vaikutus niiden
toimintaan on vähäinen ja niitä on mahdollista valvoa ja ohjata sähköisesti.
Virtausmittaritaulut sijoitetaan ryhmiin siten, että vältetään kohtuuttoman pitkät
voiteluputket voitelukohteille, jotta paine ei pääse laskemaan liikaa.
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4 INTIA

4.1 Intian historiaa

Jotta nykypäivän Intiaa pystyisi edes jotenkin ymmärtämään, tai edes
hahmottamaan, on perehdyttävä hieman Intian historiaan, kulttuuriin ja maan
syntyyn. Intiaan on aina liitetty länsimaisesta näkökulmasta mystiikkaa, syvää
uskonnollisuutta ja köyhyyttä. Kaikki pitää ainakin osittain paikkansa. Näihin voi
lisätä vielä tänä päivänäkin vaikuttavan kastijärjestelmän, joka on tosin
heikentynyt, mutta silti se elää vielä ihmisten mielissä esimerkiksi työpaikoilla.
Myös uskonnon vaikutus on heikentynyt viimeisten vuosikymmenien aikana,
mutta

se

on

edelleen

länsimaalaisen

ajattelutavan

perusteella

erittäin

merkittävässä roolissa ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Intian alueen sivilisaatio on eräs maailman vanhimmista. Ensimmäiset havainnot
alueen kehittyneestä sivilisaatiosta on 2000 – 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua.
1500 eaa. pohjoisesta saapuneet ja alkuperäiset heimot yhdistyivät ja muodostivat
klassisen intialaisen kulttuurin. Alueen kulta-aikaa oli 300 – 500-luvut, jolloin
Gupta-dynastia hallitsi Intiaa. Tällöin Intian tiede, taide ja kulttuuri kukoistivat.
(Central Intelligence Agency 2012)

Intia ja sen mahdollisuudet avautuivat eurooppalaisille 1498, kun Vasco da Gama
löysi meritien Intiaan. Tämän jälkeen eri eurooppalaiset valtiot alkoivat perustaa
siirtokuntia Intian rannikolle ja 1600-luvun alussa syntyi vahva eurooppalaisten
kolonisaatioaalto. Lopulta tilanne eurooppalaisten kesken meni siihen, että
eurooppalaiset yhtiöt valtioiden tukemina kävivät sotia Intian maaperällä
keskenään. Näistä lopulta selviytyi voittajana East Indian Trading Company, joka
oli osa brittiläistä imperiumia. Näin Britit saivat haltuunsa Intian rikkaudet, joita
he siirsivät Eurooppaan. (Heitzman & Worden 1995)
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Britit eivät tyytyneet tähän vaan he halusivat lisää valtaa ja omistusta Intiassa.
Ylivoimaisella sotilastaidolla ja varustelulla he saivat 1800-luvun puolessa välissä
lopulta koko maan haltuunsa lukuun ottamatta pieniä rannikkoalueita, jotka olivat
edelleen Portugalin tai Ranskan hallussa. Tällöin myös Intian hallinta siirtyi East
Indian Trading Companylta Britannian hallitukselle ja näin alkoi Intian siirtomaaaika Brittiläisen imperiumin alaisuudessa. (Heitzman & Worden 1995)

Itsenäisyyden Intia sai vuonna 1947 ja on siitä lähtien noussut melko nopeasti
yhdeksi maailman mahtimaaksi. Itsenäistymisen yhteydessä silloinen Intia
jakautui Intiaksi ja Pakistaniksi. Karkeasti ottaen Pakistanin alueelle muuttivat
suurin osa Intiassa asuneista muslimeista ja Intiaan jäivät loput uskontokunnat,
merkittävimpänä hindut. Intiassa on perustuslain mukaan 21 virallista kieltä ja
maa on jakautunut 28 eri osavaltioon ja seitsemään unioniterritorioon, joiden
kesken on suuria eroja. Puhutaankin yleisesti, että Intiaa on käsiteltävä maanosana
ja osavaltioita maanosan maina. Siirtomaa-ajan peruja on havaittavissa myös tänä
päivänä, merkittävimpinä perustuslaki, oikeuslaitoksen toiminta sekä englannin
kieli, joka on edelleen politiikassa, hallinnossa ja liike-elämässä pääkieli. (Central
Intelligence Agency 2012)

Nykypäivänä Intia on maailman toiseksi väkirikkain maa Kiinan jälkeen noin 1,2
miljardilla asukkaalla. Väestönkasvu on 1,3 % ja on ennustettu, että maa ohittaa
Kiinan vuoteen 2040 mennessä. Vaikka Intiassa on lukuisia miljoonakaupunkeja,
niin noin 70 % väestöstä asuu edelleen erittäin köyhällä maaseudulla.
Maaseutujen infrastruktuuri on erittäin puutteellinen, jota se on osittain myös
suurkaupungeissa, mutta valtio on sijoittanut paljon rahaa sen parantamiseen.
(Korhonen et al. 2008, s. 7)
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4.2 Intian kulttuuri

Intian sosiaalinen hierarkia pohjautuu vielä tänä päivänäkin historian saatossa
syntyneeseen kastijärjestelmään, jonka juuret johtavat aina 1500 – 1000 vuotta
eaa. Sen vaikutus on suurinta maaseuduilla ja vähemmän koulutetun sekä
vanhemman väestön keskuudessa. Korkeammin koulutettujen sekä nuorempien
kaupunkilaisten silmissä se on hieman menettänyt arvoaan. Kastijärjestelmästä on
lähtöisin kuitenkin vielä tänä päivänä intialaisten voimakas hierarkinen tarve ja
odotus yrityksissä. Yrityksillä on laillinen velvollisuus ilmoittaa työntekijöidensä
kastit, jonka avulla kontrolloidaan, ettei yritys suosi jotain tiettyä kastia. (Messner
2009, 51 – 53)

Intialaisten elämänarvot perustuvat hinduismiin ja siihen olennaisesti kuuluvaan
reinkarnaatioon ja karmaan. Tarkoittaen sitä, että kuoleman jälkeen ihmiset
syntyvät uudestaan ja elämän aikaiset teot vaikuttavat siihen minkälaiseksi
ihmiseksi, eläimeksi tai kasviksi synnytään. Tämän johdosta intialaisen ihmisen
tärkeimmät uskomukset ovat yhteisöön kuuluminen, perhesuhteet, ystävällisyys ja
ihmisläheisyys sekä perinteet. Tärkeimmät arvot ovat näihin pohjautuen
vieraanvaraisuus, sovittelu, kunnioitus vanhempia ja työpaikalla hierarkiaa
kohtaan sekä oman hyvinvoinnin uhraaminen toisen hyväksi. Välttämään pyritään
omien kasvojen menetystä, henkilökohtaista kritisointia, ylimielistä tai kylmää
käytöstä sekä uskonnon, perheen tai perinteiden kunnioittamisen puutetta.
(Messner 2009, 60 -61)

Perheen rooli on erittäin merkittävä intialaisten elämässä. Perheeseen ei
länsimaalaiseen tyyliin lasketa ainoastaan vanhempia ja lapsia, vaan intialaiseen
perheeseen kuuluvat isovanhemmat, vanhemmat, lapset, lastenlapset, sedät, tädit,
serkut jne. Perheen sisäisessä hierarkiassa vanhimmat ovat aina tärkeimpiä
riippumatta muiden koulutuksesta tai saavutuksista. Muu perhe pitää heistä huolta
ja tarjoaa heillekin taloudellisen toimeentulon, kun he eivät pysty enää
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työskentelemään.

Esimerkiksi

yritysten

työntekijöilleen

tarjoamat

sairasvakuutukset eivät koske pelkästään työntekijää, hänen miestään/vaimoaan ja
lapsiaan, vaan koko suurta perhettä. (Messner 2009, 54 -55)

Perhetapahtumilla tai –ongelmilla on suuri rooli myös työelämässä, koska nämä
ovat prioriteeteiltaan tärkeimmät asiat. Lomaa halutaan esimerkiksi serkun häitä
tai sedän syntymäpäiviä varten. Jos perheen isovanhempi on sairas, niin on
mahdollista, että työntekijä ei tule töihin ollenkaan tai kieltäytyy liikematkasta,
koska kotona sairaana olevaa henkilöä täytyy hoitaa. Työnantajan pitää
useimmiten myöntyä asiaan, koska työntekijä todennäköisimmin tekee niin kuin
haluaa, joskus jopa irtisanoo itsensä. Intialaiselle työntekijälle perhe tulee
ensimmäisenä, työelämä seuraavana. (Messner 2009, 54)

Vaikka intialaiseen kulttuuriin tutustuu etukäteen ja pyrkii varautumaan eri tavalla
toimiviin asioihin, niin kaikkiin erilaisiin asioihin on mahdotonta varautua.
Messner (2009, 118 – 120) on luetellut asioita, jotka tulevat esiin
kulttuurishokkina intialaisten kanssa asioidessa ja Intiaan menemisestä:


Järjestyksen ja rakenteen puute. Aikataulujen noudattaminen ja yleiset
säännöt eivät merkitse paljoa vaan asiat rullaavat omalla painollaan.



Äänen voimakas käyttö. Intialaiset puhuvat lujaa ja monesti päällekkäin
keskenään, jolloin voimakkain ääni kuuluu.



Tunteiden näyttö. Intialaiset kontrolloivat tunteitaan vähemmän kuin
länsimaalaiset ja reaktiot asioihin ovat melko voimakkaat.



Yksityisyyden puute. Työkaverit ja jopa tuntemattomat ihmiset voivat
yllättää hyvin yksityisillä kysymyksillä esimerkiksi perheestä, lapsista,
iästä tai palkasta ja tämä koetaan normaaliksi käyttäytymiseksi.



Tapaamisten siirtely. Intiassa sovitut tapaamisajat koetaan ainoastaan
alustavaksi ajanvaraukseksi ja niitä voidaan siirtää hyvinkin lähellä
sovittua aikaa, jos jotain muuta tekemistä tulee esiin.
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Rauha ennen totuutta. Intialaiset säilyttävät mielummin rauhan esimerkiksi
kiistatilanteissa, vaikka se vaatisi asiasta valehtelua tai totuuden
kertomatta jättämistä.



Kaoottinen liikenne. Liikennejärjestelyjä maassa ei käytännössä ole.
Liikennevalot ovat enemmänkin suosituksia, nopeusrajoituksia ei ole tai
niitä ei noudateta eikä oikealta tulevia huomioida, joten liikenteessä
jokainen ajattelee ainoastaan omaa etuaan.



Ilmansaasteet. Päästöjärjestelmät tehtaissa ovat olemattomia tai niitä
kierretään jollain tavalla ja autoista tulee mustaa savua.



Hygienian alhainen taso. Hygienia Intiassa on länsimaalaisille todella
vastenmielistä. Pölyä ja roskaa on joka paikassa, jätehuolto on olematonta,
paljon slummeja, yleiset saniteettitilat ovat aina likaisia ja ihmiset
virtsaavat kadun laidoille.



Köyhyys ja luokkaerot. Kerjäläisiä on paljon ja joka puolella ja heidän
joukossa ihmisiä joilta puuttuu raajoja, slummeja keskellä kaupunkia ja
seassa voi ajella uusia autoja korostamassa luokkaeroja.



Elekieli on erilaista. Miehet istuvat lähekkäin toisia, harrastavat erittäin
pitkiä kädenpuristuksia ja saattavat kävellä kaupungilla käsi kädessä,
mutta naisia ei saa kätellä ellei nainen tarjoa kättään ensimmäisenä.



Työnteon laatu ja etiikka. Käsityöläisillä on harvoin koulutusta työhönsä ja
he ovat suurin osa itseoppineita, yleensä seuranneet perheen tai isän
jalanjälkiä ja työ koetaan keinoksi ajan kuluttamiseen ja rahan
ansaitsemiseen ilman halua loistaa tai edetä.



Taikauskoisuus. Tiettyjä asioita vältellään, jos niistä on aikaisemmin
aiheutunut ongelmia tai tiettyyn aikaan on tapahtunut esimerkiksi
onnettomuuksia. Tiistait ovat yleisesti huonon onnen päiviä ja perjantait
puolestaan hyvän onnen päiviä.

Näiden ei kuitenkaan kannata antaa pelottaa liikaa, koska kulttuurissa on paljon
hyviä puolia. Ihmiset ovat erittäin vieraanvaraisia ja pyrkivät olemaan mukavia ja
miellyttämään uusia tuttavuuksia. Yleisesti intialaiset ovat iloisia, riippumatta
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heidän omasta elintasostaan, koska he antavat länsimaalaisia vähemmän arvoa
materiaalilla ja omaisuudelle ja pyrkivät nauttimaan muista asioista. (Messner
2009, 120)

4.3 Intian talouskasvu

Intian asennemuutos ja talouden rakenteen uudistaminen 1970-luvun lopulla ja
1980-luvun alussa muuttivat ilmapiiriä yrityksille suotuisammaksi. Se johti maan
talouden positiiviseen kehitykseen. Persianlahden sota kuitenkin nosti öljyn
tuontikustannuksia huomattavasti, mikä tuntui Intian taloudessa huomattavasti.
Tämä ajoi Intian lamaan vuonna 1991, mutta samalla sen nykyinen talouskasvu
sai alkusysäyksen, kun laman johdosta kesäkuussa 1991 valitun uuden hallituksen
painopiste oli saada maan talous kuntoon. Julkisia menoja leikattiin, valuutta
(Intian rupia, INR) devalvoitiin, markkinoita avattiin ulkomaalaisille entisestään
ja

lisärahoitusta

hankittiin

Maailmanpankista

sekä

Kansainvälisestä

valuuttarahastosta. (Korhonen et al. 2008, s. 8) Kaupankäynnin vapauttamisen ja
tullirajoitusten helpottamisen vaikutukset voidaan havaita taulukosta 1. Tästä
nähdään kuinka Intian ulkomaankauppa on lähtenyt erittäin kovaan nousuun
1990-luvun alun lamavuosien jälkeen.
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Taulukko 1. Intian ulkomaankaupan kehitys 1980 - 2007. (Korhonen et al. 2007, s. 24)

Uudistusten ansiosta Intian talous kasvoi 1990-luvulla lamasta ja 1990-luvun
lopun Aasian talouskriisistä huolimatta reilun 6 % vuosivauhtia. 2000-luvulla
talouskasvu jatkui entistä suurempana ja bruttokansantuote lähti voimakkaaseen
kasvuun. (Korhonen et al. 2008, s. 8) Viimeisen viiden vuoden aikana talouskasvu
on ollut keskimäärin 8,6 % ja sen arvioidaan olevan 8,5 % vuonna 2011 ja vuoden
2012 ennuste on 8,7 %. Tätä kuvaa taulukko 2. Näillä luvuilla Intian on Kiinan
jälkeen toiseksi nopeimmin kasvava talousalue. (Ernst & Young 2011, s. 16)
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Taulukko 2. Intian bruttokansantuotteet kehitys (Ernst & Young 2011, s. 17)
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Bruttokansantuotteen kasvun yhteydessä luonnollisesti myös ostovoimakorjattu
bruttokansantuote on kasvanut huomattavasti nimellisiä lukuja nopeammin. Tästä
on seurannut ostovoiman kasvu ja yleinen elintason nousu, vaikka Intiassa on
edelleen väkiluvulla mitattuna eniten köyhiä, eli alle dollarin päivässä ansaitsevia
ihmisiä, koko maailmassa. Koko ajan kasvava ostovoimainen keskiluokka tarjoaa
paljon mahdollisuuksia ulkomaalaisille yrityksillekin. (Korhonen et al. 2008, s. 9)

4.4 Tulevaisuuden näkymät

Intian tulevaisuuden näkymiä käydään läpi lähinnä ainoastaan siltä osin, kuin se
on oleellista tämän työn aihepiiriin liittyen. Näin jätetään pois esimerkiksi
terveydenhuoltoa, tietotekniikkaa ja elintarviketeknologiaa koskevat näkymät.

Intia on vetovoimainen maa länsimaisille yrityksille monesta syystä:
• Sen talous on kasvanut ja avautunut viime vuosina nopeasti.
• Kaupparajoitukset ovat selvästi vähenemässä entisestään.
• Maksukykyinen keskiluokka ja työikäisten määrä kasvaa eli potentiaaliset
markkinat ovat valtavat.
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• Intian menestyneimmissä osavaltioissa myös köyhien osuus väestöstä pienenee.
• Teknologisen osaamisen ja koulutuksen taso on maassa osin huippuluokkaa.
• Vaativaa tutkimus- ja kehitystyötä on entistä enemmän siirtymässä Intiaan,
missä palkkataso on alhaisempi kuin länsimaissa.
• Intiassa puhutaan englantia.

Kuten edellä jo mainittiin, niin Intian tulevaisuuden näkymät ovat melko hyvät
talouden kasvaessa koko ajan. Maailmanpankki ennustaa, että Intia on maailman
neljänneksi suurin talousalue vuonna 2020. Kaupankäynnin vapauttaminen avaa
uusia tuontivaihtoehtoja Intialle ja samalla se antaa painetta intialaisille yrityksille
kehittyä, jotta he pystyvät kilpailemaan tuontitavaran kanssa. (India vision 2002,
s. 11)

Kaikki Intian viimeaikaiset hallitukset ovat vieneet talousreformia samaan
suuntaan, joskin nykyisen hallituksen repaleisuus ja alueellisten ryhmien suuri
painoarvo

ovat

johtaneet

reformin

hidastumiseen.

Osavaltioiden

itsemääräämisoikeutta on kasvatettu myös talouden osalta ja taloudellisesti
menestyneiden osavaltioiden suurinvestoinnit ja panostukset koulutukseen
näyttävät suuntaa muille osavaltioille ja koko maalle. Viime vuosikymmeninä
poliittinen elämä on erilaistunut aiemmasta, koska mukaan on tullut kastiin
perustuvia puolueita, naiset ovat alkaneet ottaa osaa politiikkaan ja vasemmisto on
saanut uutta kannatusta. Uskonnollisilla ryhmillä on edelleen vaikutusta Intian
poliittiseen elämään, vaikka se onkin vähentynyt. (Korhonen et al. 2008, s. 38 39)

4.5 Ongelmia

Vaikka Intiassa on vakaa poliittinen tilanne, maa on ollut pitkään demokratia eikä
suuria poliittisia levottomuuksia esiinny, niin valtiokoneisto on silti erittäin hidas.
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Osa syystä johtunee kulttuurista, jossa ei turhia aina kiirehditä ja osa on
demokratian

tulosta,

koska

päätökset

joudutaan

tekemään

hitaasti

demokraattisessa järjestyksessä. Tästä johtuen, vaikka maan talouskasvu on ollut
nopeaa jo vuosikymmenen, esimerkiksi työlainsäädäntö laahautuu paljon
länsimaita jäljessä.

Suurimpana

poliittista

epävakautta

aiheuttavana

tekijänä

pidetään

äärihindulaisuutta sekä muslimien ja hindujen välisiä jännitteitä. Intian
pääministeri Manmohan Singh nimesi vuonna 2006 Intian suurimmaksi
turvallisuuden uhkaksi naksaliitit. Naksaliitit on maolainen kommunistinen liike,
joka vaikuttaa Intian maaseuduilla. Intian hallitus pitää muutamia naksaliittiryhmittymiä terroristeina. Myös Kashmirin alueen separatistit, jotka saavat tukea
Pakistanilta, aiheuttavat levottomuutta Intian sisäisissä suhteissa. (Korhonen et al.
2008, s. 39)
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5 KANSAINVÄLISTYMIEN

Yritysmaailmassa kansainvälistyminen voidaan määritellä prosessina, jonka
aikana yritys kasvattaa vaiheittain kansainvälistä osallistumistaan. (Johanson &
Vahlne 1977, 23) Kun yritys on käyttänyt kotimaansa markkinoiden tarjoamat
kasvumahdollisuudet, se joutuu tekemään pitkälle meneviä ratkaisuja, jotka
liittyvät tulevaan toimintaan. Yrityksen täytyy päättää tyytyykö se nykyiseen
toimintaan ja kokoon ja jatkaa asemansa puolustamista vai lähteäkö kasvamaan
viennin avulla nykytuotteilla ja toimialalla. Jos yritys valitsee kansainvälisen
reitin, pitää sen myös valita strategia miten ja mihin se lähtee kansainvälistymään.
(Mujunen 1994, 21)

Kasvu perustuu kilpailuedun saavuttamiseen ja vahvistamiseen. Kasvuyrityksille
tyypillisiä piirteitä ovat muun muassa aiemmin tapahtunut kasvu, kokemus,
toiminta palvelualalla tai teollisuudessa, vähintään kaksi omistajaa ja riittävät
taloudelliset resurssit. (Vuorenmaa 2012, 50 – 51) Kansainvälistymisen
tärkeimpänä asiana pidetään potentiaalisen markkina-alueen kokoa ja potentiaalia.
(Johanson & Wiedersheim-Paul 1975, 308).

Uppsala-mallia pidetään kaikista tunnetuimpana mallina yritysten, erityisesti pkyritysten, kansainvälistymiseen. (Knight & Liesch 2002, 985) Siinä oletetaan
yritysten pyrkivän kasvattamaan pitkän tähtäimen tuottoa, joka rinnastetaan
yrityksen kasvuun. Mallissa yritysten kansainvälistyminen on jaoteltu neljään eri
vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on vientitoiminta, seuraava vaihe myyntiagentin
käyttäminen kohdemaassa tai –maissa, kolmantena myyntiin keskittyneen
tytäryhtiön perustaminen kohdemarkkinoille ja viimeisenä vaiheena tuotanto- tai
valmistuslaitoksen perustaminen ulkomaille. Yritys haluaa pitää riskin pienenä,
josta johtuu prosessin hidas eteneminen. Mallissa on myös esitetty, että
kansainvälistymisprosessi alkaa yleisimmin naapurimaista tai maista, jossa
kulttuuri on hyvin samanlainen kuin yrityksen kotimaassa. Tästä on käytetty

32

termiä psyykkinen etäisyys, joka tarkoittaa esimerkiksi maiden kielieroa,
kulttuurieroja, poliittisia ja lainsäädännöllisiä eroja sekä toimialaeroja. (Johanson
& Vahlne 1977, 24, 27; Johanson & Wiedersheim-Paul 1975, 306 – 307)
Psyykkisen etäisyyden tekijöitä on kuvattu alla taulukossa 3.

Taulukko 3. Psyykkisen etäisyyden tekijöitä. (Vuorenmaa 2012, 58)
ETÄISYYTTÄ

LUOVAT

ETÄISYYTTÄ SUPISTAVAT

ETÄISYYTTÄ

KIINNI

TEKIJÄT

TEKIJÄT

RAKENTAVAT TEKIJÄT

- Maantieteellinen etäisyys

- Tehokas viestintä

- Investoinnin sijainnin valinta

- Taloudellinen kehitystaso

- Stereotypiat

- Johdon sisäinen ja ulkoinen
verkosto

- Koulutustaso

- Epävarmuuden vähentäminen

- Aikaisempi kv. kokemus

- Teknologinen taso

- Informaation siirtonopeus

- Paikallinen kumppani

- Tietotekniikka

- Operatiiviset tekijät

Yritykset aloittavat kansainvälistymisen etenemisen tavallisesti varovaisesti.
Myöhemmin yrityksen saatua kokemusta eri operaatiomuodoista useissa maissa,
se saattaa ryhtyä toteuttamaan myyntikonttoreiden ja valmistusyksiköiden
perustamista tai ostamista ensimmäisenä operaationa kohdemaassa. Kehitys on
kulkenut nopeutuen tähän suuntaan. (Luostarinen & Welch 1990, 263)

Facorin kansainvälistyminen on kulkenut hyvin pitkälle juuri Uppsala-mallin
mukaisesti. Ensiksi 90-luvan alkupuolella aloitettiin yksittäisten tuotteiden vientiä
ja asiakkaat sekä kohdemaat olivat pääsääntöisesti ruotsalaisia ja saksalaisia, jotka
ovat niin psyykkisellä kuin maantieteellisellä etäisyydellä mitattuna hyvin lähellä
Suomea. Näiden jälkeen, kun vientikokemusta kertyi, alettiin asiakkaita etsiä
kauempaakin. Vaikka asiakkaiden pääpaino pysyi Ruotsissa ja Saksassa, niin
kiertovoitelukeskuksien loppusijoituspaikat laajenivat ympäri maailmaa. Osa
syynsä oli tietysti siinä, että voimalaitoksia ja paperikoneita alettiin rakentaa myös
laajemmalti kuin Eurooppaan.

33

Seuraava askel oli myyntiagentin löytäminen ja 1990-luvun lopussa tehtiin
sopimus myyntityön aloittamisesta Kanadassa. Edelleen psyykkinen etäisyys
pysyi melko läheisenä Suomesta Kanadaan, varsinkin kun agentti oli
suomalaislähtöinen, mutta pitkään Kanadassa asunut henkilö ja hänen yhtiönsä.
Tämä järjestely ei kuitenkaan toiminut pitkään hyvin ja suoranainen
tunkeutuminen Pohjois-Amerikan markkinoille ei onnistunut, vaikka sieltäkin
tilauksia tuli. Yhteistyö lopetettiin muutaman vuoden jälkeen.

Nyt katseet käännettiin Intiaan ja sinne perustettu lähetystö vastaa tietyllä tavalla
agentti-toimintaa. Tarkoituksena on kuitenkin viedä Intiassa kansainvälistyminen
pidemmälle ja perustaa sinne oma tuotantolaitos, joka sattumalta on Uppsalamallin viimeinen vaihe.

5.1 Kansainvälistymisstrategiat

Yrityksen koko vaikuttaa siihen, minkä tyyppisen strategisen päätöksen yritys voi,
ja ennen kaikkea, mikä sen kannattaa tehdä. Suuret yritykset voivat haluta
laajentua heti koko maailman kattavaksi yritykseksi eivätkä ne malta keskittyä
ensin yksittäisiin markkinoihin. Pienillä yrityksillä ei puolestaan ole yleensä
mahdollisuuksia eikä resursseja lähteä tavoittelemaan kuuta taivaalta vaan heidän
kannattaa laajentua ainoastaan yhteen tai korkeintaan kahteen ulkomaisiin
markkinoihin. (Robinson 1984, 19)

Kotimaisen ja kansainvälisen kilpailun kiristyttyä 1980-luvulla yritykset joutuivat
keskittymään vahvuuksiinsa ja ydinosaamiseensa ja samalla mahdollisia
sivutuotteita ja -palveluja karsittiin pois. Palattiin siis juurille samalla, kun
mietittiin, minkälaista kansainvälistymisstrategiaa haluttiin kehittää. Edessä oli
kolme ydinkysymystä: mitä tehdään eli tuotestrategia, minne ja kenelle tehdään
eli markkinastrategia sekä miten ja missä tehdään eli operaatiostrategia. Samalla
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piti myös miettiä vastausta peruskysymykseen miksi yritys haluaa lähteä
kansainvälistymiseen mukaan. (Mujunen 1994, 37 – 38)

Tuotestrategian teko vaatii yritykseltä globaalien markkinoiden tutkimista sekä
markkina-alueittain että asiakasryhmiltään. Yrityksellä tulisi olla selvä kuva eri
markkinoiden volyymeistä, tarpeista, potentiaalista ja niiden kehitysvaiheista.
Riittävän tarkan kuvan saatuaan yritys voi alkaa suunnittelemaan omaa
tuotestrategiaansa eli mitä aletaan viedä mihin tai mitä aletaan valmistaa missä.
(Mujunen 1994, 39)

Markkinastrategian valinta on osittain hankalampaa kuin tuotestrategian valinta,
koska yritys tietää hyvin ja tarkasti mitä se tekee ja missä se on hyvä. Sen sijaan
valinta, mille markkinoille kyseisiä tuotteita aletaan viedä, on huomattavasti
hankalampi päätös. Useimmin yrityksen aloittavat viennin naapurimaihin ja
samalla tutkivat markkinoita laajemmilta alueilta. Varsinkin pienet ja keskisuuret
yritykset käyttävät tätä mallia paljon, koska heillä ei ole resursseja kohdistaa
aktiivista vientiä ympäri maailmaa. Sen sijaan pienemmät yritykset voivat
harjoittaa ohessa myös passiivista vientiä, eli irrallisia kertatoimituksia, jopa
globaalisti ympäri maailmaa. Samalla yrityksen nimi tulee tunnetuksi ja yritys voi
kartoittaa kysyntää ja toimintaympäristöä tulevia ratkaisuja silmällä pitäen.
Tämäkin on vain yksi vaihtoehto, mitään yhtenäistä kansainvälistä tai kansallista
kansainvälistymismallia ei ole löydetty, vaan yritysten on itse tapauskohtaisesti
päätettävä miten se halutaan tehdä. (Mujunen 1994, 39 – 41)

Operaatiostrategialla tarkoitetaan tapaa, jolla yritys siirtää vientiin valmistamansa
tuotteet maasta toiseen tai vaihtoehtoisesti miten oma yksikkö ulkomailla toimii
kotimaisen yksikön rinnalla. Ulkomaille suuntautuvat toimintomuodot voidaan
jakaa kahdeksaan eri ryhmään: 1) epäsuora vienti, 2) suora vienti, 3) oma vienti,
4) lisensiointi, 5) sopimusvalmistus, 6) yhteisvalmistus, 7) oma kokoonpano sekä
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8) oma valmistus. Läheisesti operaatiostrategian luomiseen liittyy myös eri
toimenpiteiden ajoitus. Onnistuakseen vientitoiminta tarvitsee oikea-aikaisia
päätöksiä ja toimia oikeilla alueilla. Yrityksen vientitoiminnan tulisikin edetä sen
resursseihin nähden optimaalista vauhtia niin alueellisesti kuin toimintamuotojen
käytön suhteen. (Mujunen 1994, 41 – 43)

Lisäksi täytyy miettiä myös kilpailustrategiaa. Kilpailustrategia voidaan määritellä
ainoastaan suhteessa asiakkaisiin ja kilpailijoihin. Sen johdosta yrityksellä on
oltava ensikäden tietoa kilpailijoista ja heidän tuotteistaan. Kilpailijoiden
analysointi on tärkeää, jotta saadaan tietää suorat ja epäsuorat kilpailijat. Samalla
pyritään saamaan tietoa, mitä he tarjoavat asiakkailleen. Monesti voi olla, että
asiakas ei halua ostaa parempaa tuotetta, koska he ovat tyytyneet vanhaan
toimivaan ratkaisuun. Tällöin yrityksen on pystyttävä perustelemaan asiakkaalle,
miksi heidän tarjoama tuote on parempi kuin heidän nykyinen ja jotta tämän voi
tehdä, täytyy yrityksellä olla tietoa kilpailijoiden tuotteista. (Äijö et al. 2005, 120)

Vaihtoehtoisia strategisia lähestymistapojakin on esitetty. Niitä on lyhyesti koottu
taulukkoon 4.

Taulukko 4. Vaihtoehtoiset palvelustrategiat ja kilpailuetu. (Vuorenmaa 2012, 65)
STRATEGIA
Teknisen laadun strategia
Hintastrategia
Imagostrategia
Palvelustrategia

TEKIJÄT
-

Teknisen ratkaisun kilpailuetu
Tekninen ominaisuus tärkeä asiakkaalle
Hintakilpailuetu
Ei johda yleensä kestävään asiakassuhteeseen
Tavaraan tai imagoon liittyvä mielikuva
Ainoastaan kilpailuedun saavuttaminen
Asiakassuhteen vahvistaminen erilaisia palveluja
palvelun kaltaisia aineksia kehittämällä
Apuna tarjonnan differoinnissa

ja
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Yritysostot

ovat

tulleet

entistä

keskeisemmin

esille

yritysten

kansainvälistymisprosesseissa ja -strategioissa. Ne ovat vaihtoehtona oman
myyntikonttorin tai valmistuslaitoksen perustamiselle. Ostamalla valmis toimiva
yksikkö ja markkinaosuus kohdemaassa voitetaan useiden vuosien työ, mutta riski
on tällöin suurempi, koska markkina- ja toimintatietoa ei ole ehtinyt kertyä samaa
määrää kuin omia yksiköitä perustettaessa ja kasvatettaessa. Lisäksi on ollut
havaittavissa kasvava siirtyminen suoraan kehittyneempien ja vaativimpien
toimintamuotojen käyttöön ilman edellä käyvää suoraa vientitoimintaa. Toisaalta
täytyy muistaa, että harvalla pk-yrityksellä on resursseja yritysostoihin. (Mujunen
1990, 30)

5.2 Ympäristötekijät

Yleisesti

kansainvälistymistutkimuksissa

on

tutkittu

pelkästään

erilaisia

strategioita ja organisaatiomalleja eikä juuri ole otettu huomioon ns. inhimillistä
tekijää. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka organisaatio on muuten kunnossa, niin se
ei välttämättä takaa menestyvää tulosta. Paraskaan organisaatio tai strategia ei tee
tulosta, ellei sitä johda tilanteeseen tai toimintaympäristöön sopiva henkilö. Tämä
korostuu entisestään, kun yritys lähtee toimimaan uuteen maahan ja kulttuuriin.
Tulevia

markkinoita,

vaihtoehtoisia

toimintatapoja

sekä

edustaja-

ja

johtajaehdokkaita on tutkittava riittävästi. (Mujunen 1990, 33 – 34) Kulttuurierot
voivat tuhota yhteistyön ulkomaalaisten sidosryhmien kanssa. Kumppanin
kulttuuria on ymmärrettävä ja sen olemassaolo hyväksyttävä. Mitä erilaisemmat
kulttuurit ovat, sitä enemmän ne on otettava huomioon ja tarvittaessa vastuualueet
määriteltävä tai luoda erillinen yhteistyöorganisaatio. (Vuorenmaa 2012, 57)

Kansainvälisiä markkinoita ja kohdemaita valittaessa yritykset kiinnittävät
yleensä huomiota seuraaviin maantieteellisiin perusseikkoihin:


Maan taloudellinen kehitysvaihe
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Lainsäädännön periaatteet



Kulttuuritekijät



Poliittinen järjestelmä

Näistä

saadaan

johdettua

yrityksen

kansainvälisen

toimintaympäristön

muodostuminen, joka on esitetty seuraavassa taulukossa 5.

Taulukko 5. Yrityksen kansainvälisen toimintaympäristön muodostuminen. (Mujunen
1994, 25 -26)

Juridinen ympäristö

Kulttuuriset tekijät

Perinteinen oikeuskäytäntö

Tavat, normit, arvot, uskomukset

Oikeuslaitoksen tehokkuus

Kieli

Sopimukset toisten valtioiden kanssa

Asenteet ja motivaatiot

Patentti- ja tavaramerkkilait

Sosiaaliset instituutiot

Liiketoimintaa säätelevät lait

Statussymbolit
Uskonnot

Taloudellinen ympäristö

Poliittinen järjestelmä

Taloudellisen kehitykset taso

Hallitusmuoto

Väestö

Poliittinen ideologia

Bruttokansantuote

Hallituksen vakavuus

Tulot/henkilö

Opposition vahvuus

Lukutaitotaso

Sosiaalinen levottomuus

Sosiaalinen rakenne

Poliittiset kiistat ja kapinat

Luonnonvarat

Hallituksen

Jäsenyydet taloudellisissa järjestöissä

yhtiöihin

Raha- ja verotuspolitiikka

Ulkopolitiikka

Kilpailun luonne
Valuutan vaihtokelpoisuus
Inflaatio
Verotussysteemi
Korkotasot
Palkkatasot

asenne

ulkomaalaisiin
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Institutionaalisten tietojen, kuten lakien, kielen ja sääntöjen puuttuminen tai
heikko osaaminen vaikuttaa siihen, miten hyvin yritys integroituu uuteen maahan.
Nämä on otettava huomioon tai yrityksellä on vaarana kärsiä uudessa
ympäristössä ulkomaalaisen leimasta, joka on negatiivinen paikallisten yritysten
silmissä. (Johanson & Vahlne 2007, 1416) Verkostojen rakenne vaihtelee riippuen
ympäristön

erityispiirteistä

kuten

toimialan

rakenteesta

tai

hallituksen

osallisuudesta alalle. Uusien markkinoiden tutkiminen on erittäin tärkeää
välttääkseen poliittista ja markkinoiden vihamielisyyttä. Vahvasti verkostoitunut
kansainvälinen yritys selviää useasti huomattavasti helpommalla näistä asioista.
(Torkkeli et al 2012, 30)

Olemassa olevilla liikesuhteilla on suuri merkitys kohdemaan tai –markkinoiden
valintaan, koska ne auttavat uutta yritystä löytämään, tunnistamaan ja
hyödyntämään mahdollisuuksia. Uudet mahdollisuudet ovatkin tärkein elementti,
joka ajaa yritystä kansainvälistymiseen ja toiminnan laajentamiseen. (Johanson &
Vahlne 2007, 1423 – 1424) Verkostoituminen auttaa yrityksiä ylittämään esteitä
ja helpottaa uusille markkinoille menoa. Samalla yritykset saattavat saada
ylimääräisiä resursseja kansainvälistymiseen, jotka auttavat kansainvälisten
toimintojen kasvuun. (Torkkeli et al 2012, 26)

Menestyksekäs kansainvälistyminen edellyttää yrityksen ja sen mahdollisten
yhteistyökumppaneiden molemminpuolista sitoutumista. Voi kestää aikansa, että
tällainen side muodostuu ja eivätkä ne aina edes onnistu. Korkean luokan
sitoutuminen on saatavissa ainoastaan kovalla työllä ja panostuksella, mutta tämän
kaltaisen sitoutumisen aikaan saaminen on yritykselle erittäin tärkeä resurssi.
(Johanson & Vahlne 2007, 1414)

Suurin osa yrityksien uusista opeista syntyy suhteiden ja yhteistyön kautta.
Samalla yhteistyön seurauksena yritysten välille kasvaa luottamusta ja
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sitoutumista, jotka ovat kansainvälistymisprosessissa erittäin tärkeitä asioita.
Näistä suhteista voi olla paljon hyötyä uusille markkinoille mentäessä, jos yritys
on luonut ennestään suhteita toiseen yritykseen, jolla on myös tytäryhtiö uusilla
kohdemarkkinoilla. Tämä nousee entistä tärkeämmäksi, jos yrityksellä ei ole
valmiiksi omaa kohdemaan verkostoa. Ilman minkäänlaista verkostoa uudella
yrityksellä uudessa maassa on vaara joutua ulkopuoliseksi, johon ei luoteta ja jota
karsastetaan, koska kukaan ei ole kuullut uudesta yrityksestä. (Johanson & Vahlne
2007, 1415) Yritykset lisäävät luottamusta ja mainetta tekemällä jatkuvaa
yhteistyötä. Nämä yritykset lisäävät arvoaan tekemällä yhteistyötä toimittajien,
liikekumppaneiden, hallituksen ja asiakkaiden kanssa. (Chetty & Blankenburg
Holm 2000, 78)

Mitä tuotesuuntautuneemmat kansainvälistymistoiminnot yrityksellä on, sitä
vähemmän tarvitaan interaktiivisuutta yrityksen ja markkinoiden välillä. Samalla
myös

henkilöstön

vaihtaminen

tarvittaessa

on

helpompaa,

koska

markkinakäyttäytymisellä ei ole niin suurta merkitystä kuin palveluorientuneella
toimialalla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei asialla ole merkitystä vaan sen
merkitys

on

pienempi.

Tuotantotoiminnot

riippuvat

nekin

yleisestä

liiketoimintaympäristöstä, joka pitää ottaa huomioon tuotantosuunnitelmia
tehdessä. (Johanson & Vahlne 1977, 29)

Pk-yrityksillä on yleensä vähemmän resursseja, kykyjä ja markkinavoimaa kuin
isoilla yrityksillä. Tämän johdosta vieraiden markkinoiden tutkiminen, sinne
sopivien tuotteiden valmistaminen, asiakkaiden tutkiminen ja löytäminen,
myyntikanavien kehittäminen sekä logistiikka voivat aiheuttaa pienemmille
yrityksille suuria haasteita. (Knight & Leicsh 2002, 982)

Tärkeä asia, mitä ei saa unohtaa, on yrityksen tai sen johdon kokemus
kansainvälisestä liiketoiminnasta. Uuteen maahan tytäryhtiön perustaminen ja sen
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menestyminen

vaatii

sekä

yleistä

tietoisuutta

uudesta

maasta

että

markkinatietoisuutta. Etenkin kokemukseen perustuva tieto uusista markkinoista
on tärkeää, koska sitä on hankalampi saada kuin yleistä tietoa kohdemaasta.
Helpotusta asiaan tuo kuitenkin seikka, että kokemusta voi erityisesti nykypäivänä
hankkia muutenkin kuin itse kokemalla. Sitä voi hankkia palkkaamalla henkilöitä,
joilla on kokemusta kohdemaasta sekä ostaa palveluita tähän erikoistuneilta
ihmisiltä tai yrityksiltä. Joka tapauksessa henkilöiden, jotka toimivat kahden
markkinoiden välillä täytyy osata tulkita niistä saatua tietoa sekä yrityksen että
markkinoiden näkökulmasta. Tämän takia on suositeltavampaa palkata henkilö,
jolla tätä kokemusta on, koska samalla hän oppii yrityksen toimintatavat ja kynnys
jakaa yrityksen tietoa omalle työntekijälle on pienempi kuin ulkopuoliselle
henkilölle, jolta on ostettu palveluita. (Johanson & Vahlne 1977, 28 – 31)

Osaamisen ja tiedon johtamisen teoreettisia perustapoja on kolme: tehdäänkö itse,
ostetaanko ulkopuolelta vai perustetaanko kumppanuus toisen yrityksen tai
organisaation kanssa tai näiden kolmen yhdistelmä. Osaamisen ja tiedon
vahvistamisessa ja kansainvälisessä kasvussa nykypäivänä Internet tarjoaa helpon
mahdollisuuden

yrityksen

koti-

ja

ulkomailla

sijaitseville

toimipisteille

tiedonvälitykseen sekä toisaalta uuden liiketoimintaympäristön. Informaation
levittäminen ja näin yrityksen tunnetuksi tekeminen, tiedon hankkiminen uusista
markkinoista sekä tiedon jakaminen helpottuu huomattavasti. Internet tarjoaa
mahdollisuuden nopeuttaa ja helpottaa kansainvälistymistä sekä vaikuttaa
kansainvälistyskaavaan ja –kykyyn. (Vuorenmaa 2012, 47 – 48)

Alkuperäisen Uppsala-mallin jälkeen yritysten käyttäytymistavat ovat muuttuneet.
Yritykset voivat hypätä tiettyjen vaiheiden yli päästäkseen kansainvälistymään
nopeammin. Yleisesti ottaen kansainvälistymisprosessi on nopeutunut katsottuna
70-luvulta nykypäivään. Samalla korrelaatio kansainvälistymisjärjestyksen ja
kohdemarkkinoiden etäisyyden suhteen on vähentynyt ja sekä kulttuurilliset että
maantieteelliset etäisyydet ovat pienentyneet. Tähän on vaikuttanut luonnollisesti
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jo pitkään jatkunut maapallon globalisaatio. (Johanson & Vahlne 2007, 1420 1421)

Sopivan lähestymistavan valinta uusille markkinoille sekä markkinoinnin ja
jakelukanavien valinta ovat strategisesti erittäin tärkeät asiat. Lisäksi päätös,
tehdäänkö itse vai halutaanko tehdä yhteistyötä ulkomaalaisen yrityksen kanssa,
on tärkeä. Nämä asiat ovat avainasemassa menestyksellisen kansainvälistymisen
kanssa. Oikein tehtynä ja valittuna sekä riskin minimointi onnistuu että
menestysmahdollisuudet parantuvat. (Äijö et al. 2005, 96)
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6 ULKOISTAMINEN

Monille yrityksille on globalisaation myötä noussut halu ulkoistaa toimintojaan
myös ulkomaille. Perinteisesti ulkoistamisen kohteita ovat olleet yrityksen
tukitoiminnot kuten siivous, turvallisuus ja ruokapalvelut, jotka ovat paikallisia
palveluita. Nykyisin joukkoon on kuitenkin lisätty yrityksen kriittisiä toimintoja
kuten suunnittelu, valmistus, markkinointi ja jakeluverkot, joita voidaan toteuttaa
myös ulkomailta käsin nykyisen tietoyhteiskunnan aikaan. Päätös ulkoistamisesta
tehdään yleensä yrityksen taloudellisen kilpailukyvyn parantamiseksi, joko
kustannusten vähentämisen tai kannattavuuden parantumisen takia. Päätös
voidaan tehdä myös strategisena toimena esimerkiksi uusille markkinoille
siirtymisen takia. (McIvor 2000, 22)

Ulkoistaminen voidaan jakaa kahteen suurempaan eri kategoriaan. Ensimmäinen
on perusulkoistaminen, jossa yritys tekee sopimuksen toisen yrityksen kanssa,
joka tarjoaa ensimmäiselle yritykselle palvelun tai valmistaa tuotteen. Tähän
liittyy yleensä myös kiinteä hinta, toimitusaika tai palvelutaso. Esimerkkinä
voidaan käyttää vaikka yrityksen siivouspalveluita. Tämä tapahtuu yleensä myös
saman maan sisällä. (Oshri et al. 2009, 4)

Toinen tapa on offshoring, jossa ulkoistetaan jokin yrityksen toiminto ulkomaille
perustamalla sinne tytäryhtiö tai ulkoinen toimintalaitos tai toiminto ulkoistetaan
ulkomailla toiselle yritykselle. Tällä perusteella offshoring voidaan jakaa vielä
kolmeen eri osa-alueeseen:


Captive-malli, jolloin yritys käyttää omia resurssejaan perustamalla uuden
laitoksen, jota se hallinnoi ja johtaa.



Yhteisyritys (joint venture), jossa tehdään yhteistyösopimus paikallisen
yrityksen kanssa, joka sitten tuottaa haluttua tuotetta tai palvelua.
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Mahdollista on myös hankkia osa paikallisesta yrityksestä tai perustaa
yhteistyöyrityksen kanssa kokonaan uusi yhteisomistuksessa oleva yhtiö.


Offshore outsourcing, jossa yritys tekee sopimuksen tietyn palvelun tai
tuotteen toimittamisesta. (Oshri et al. 2009, 5; Vagadia 2012, 94)

Tässä tutkimuksessa keskitytään offshoring-ulkoistamiseen, koska Facorin kohde
on ulkomailla eli Intiassa.

6.1 Ulkoistamispäätöksen teko

Päätös ulkoistamisesta ei ole yritykselle helppo ja yksinkertainen. Päätöksessä
tulee huomioida mitä toimintoja ulkoistaa ja minne sekä kenen kanssa yhteistyötä
aletaan tehdä. Yhteistyön suhteessa on otettava huomioon keneltä saa tarvittavat
ja halutut edut sekä samalla pyrkiä minimoimaan riskit, jotka ulkoistamiseen
liittyvät. Perinteisesti yritykset jättävät tärkeät alkuvaiheet huomioimatta ja
siirtyvät suoraan yhteistyöyrityksen valintaan ilman, että mietitään aluksi sopivat
ulkoistamisstrategiat ja –mallit. Yksi perustavan laatuisimmista virheistä on tehdä
ulkoistamispäätös tunteella eikä järjellä. (Vagadia 2012, 101)

Päätöksentekoprosessissa on tärkeää harkita erilaisia näkökulmia perinteisten
ulkoistamissopimusten

lisäksi.

Näitä

ovat

muun

muassa

luottamus,

kommunikointi, yhteistyö, ongelmien ratkaisu, kulttuurin huomioon otto sekä
molempien puolien sitoutuminen. Päätöksenteossa pitää huomioida ja sitä täytyy
ohjata seuraavat neljä asiaa:


Ulkoistamissopimukset luonne



Sopimuksenmukainen ja epävirallinen suhde molempien yritysten välillä



Markkinoiden käyttö kilpailuedun luomiseen



Ulkoistamissuhteen ja sopimusten onnistunut johtaminen (Vagadia 2012,
103)
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Organisaation pitäisi aloittaa ulkoistamispäätöksen teko käymällä perusteellisesti
läpi seuraavat kysymykset miksi muuttaa nykytilannetta:


Miksi halutaan ulkoistaa?



Mikä on yritykselle paras tapa ulkoistaa?



Minkälainen ulkoistamismalli sopii yrityksen tilanteeseen?



Minkälaista suhdetta tarvitaan kohdeyrityksen kanssa ottaen huomioon
toimintaympäristö, sisäiset kyvyt, infrastruktuuri, resurssit yms.?



Mikä on paras lähestymistapa ulkoistamisprojektiin?



Minkälaista

turvallisuutta

tarvitaan

ja

mitä

se

tarkoittaa

ulkoistamisprosessin kannalta?


Mitkä asiat täytyy ehdottomasti olla ja mitkä asiat olisivat hyvä olla
sopimuksessa?



Mikä kohdeyritys täyttää organisaation tavoitteet ja sopii organisaation
toimintakulttuuriin sekä suhdetoimintaan, jotta yhteistyö on mahdollista
molempien eduksi? (Vagadia 2012, 103)

Ulkoistaminen on tehtävä varovaisesti, systemaattisesti ja tarkoin määritellyin
tavoittein. Kiireellä tehtyjen päätösten johdosta, jossa yritykset eivät ymmärrä
täysin ja tarkasti mitä haluavat, yritykset voivat joutua ongelmiin kohdeyrityksen
kanssa, koska asioista ei ole sovittu tarkasti. (Vagadia 2012, 107 – 108)

Organisaation on lisäksi mietittävä tarkkaan, mitkä ovat ulkoistamisen taktiset ja
strategiset hyödyt ja haitat. Mahdollisia haittoja ovat mm. vääristä syistä johtuva
ulkoistaminen, resurssien menetykset, mahdollinen henkilökunnan tai työntekijän
menetys, jonka yritys on kouluttanut osaksi yritystä ja sen kulttuuria sekä, ettei
kohdeyritys

pysty tuottamaan haluttua prosessia tai tarvittavaa

laatua.

Ulkoistamisen arvioinnissa pitäisi pystyä vastaamaan seuraavan kaltaisiin
kysymyksiin:
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Mikä on yrityksen ydinosaaminen kyseisellä hetkellä ja tulevaisuudessa ja
mikä vaikutus ulkoistamisella on kilpailuedun ylläpitämiseen?



Mitkä yrityksen prosessit tai toiminnot ovat olennaisia ydinosaamiselle?



Mitä mahdollisia esteitä voi tulla esiin ulkoistamisen suunnittelu-, muutosja implementointivaiheessa?



Voidaanko haluttu ulkoistamistoiminto tai –prosessi tehdä itse ennen kuin
se päätetään ulkoistaa?



Miten ulkoistamisella saadaan parempi tulos aikaiseksi kuin tekemällä se
itse?



Minkälainen suhde kohdeyrityksen kanssa on sopivin ja miksi?



Kuinka käsitellään mahdollisia henkilöongelmia? (Vagadia 2012, 108 –
109)

Kohdeyrityksen valintaan vaikuttavat monet tekijät. Ulkoistamissopimus yritysten
välillä voidaan nähdä hetkittäisenä sopimuksena tai jatkuvana yhteistyönä.
Ääripäät ovat lyhyt sopimus, jolloin toimittajaa voidaan vaihtaa sopimuksen
loppuessa ilman kustannuksia ja etsiä uusi mahdollisesti halvempi tai parempi
toimittaja. Tämä vaatii sen, että potentiaalisia kohdeyrityksiä on useita. Toinen
ääripää on pitkäkestoinen sopimus, jolloin yhteistyötä tehdään ainoastaan yhden
osapuolen kanssa, jonka kanssa voidaan kehittää pitkä ja tiivis yhteistyö, joka
hyödyttää molempia osapuolia. Koska nämä olivat ääripäät, niin monesti käytäntö
on jotain näiden väliltä. Valinta on kuitenkin tärkeä, koska vääränlainen sopimus
ja yhteistyö voi aiheuttaa sekä ongelmia että suuria tappioita. (Vagadia 2012, 111
– 112)

Pidemmässä sopimuksessa on otettava huomioon, että tilanteet ja olosuhteet
muuttuvat jatkuvasti. Jos löydetään uusia mahdollisuuksia ja/tai riskitekijöitä, on
selvitettävä miten ne vaikuttavat osapuolten velvollisuuksiin ja pystyttävä
ratkaisemaan ne mahdollisimman kivuttomasti. Tähän auttaa aikaisempi
pidempiaikainen yhteistyö ja yritysten väliset henkilökemiat. Olisikin hyvä, että
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molemmat

osapuolet

sitoutuvat

alussa

sellaiseen

kehitys-

ja

riskienhallintasysteemiin, joka edistää sitoumusten ja toiminnan kehittämiseen.
(Embleton & Wright 1998, 101 – 102)

Yhteistyöyritystä valittaessa on otettava huomioon ainakin seuraavia asioita:


Kuinka vahvaa ja minkälaista kumppanuutta haetaan



Palvelun tai tuotteen hinta



Aikaisempi kokemus yrityksestä tai referenssit muilta yrityksiltä



Omat ja kohdeyrityksen resurssit



Joustavuus ja reagointinopeus muutoksiin



Oman yrityksen saama todellinen lisäarvo



Yhteistyön tulevaisuuden kehitysnäkymät



Yrityskulttuurien yhteensopivuus



Osapuolien motiivit toiminnalle (Embleton & Wright 1999, 100 – 101)

6.2 Offshoring

Vaikka offshoringista on alettu puhua enemmän vasta viime vuosina, on sillä
pitkä historia varsinkin Yhdysvalloissa, jossa sitä alettiin harjoittaa jo 1960- ja
1970-luvuilla. Tällöin tekstiiliyritykset siirsivät toimintojaan rajan eteläpuolelle
Meksikoon. Yleistyminen alkoi suuremmassa mittakaavassa kuitenkin vasta 1990luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, jolloin informaatioteknologia mahdollisti
toimintojen

siirron

ympäri

maailman.

Erityisesti

laajakaistayhteyksien

yleistyminen ja niiden halventuminen globaalisti helpotti offshoringia ja päätöstä
toimintojen siirtämisestä ulkomaille. (Hagel III & Brown 2005, 34)

Merkittävä tekijä samanaikaisesti teknologian kehittymisen ja yleistymisen kanssa
on markkinoiden ja kaupankäynnin avautuminen muun muassa Kiinassa, Intiassa
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ja Itä-Euroopassa. Tämä on mahdollistanut yritysten levittäytymisen näihin
maihin, joista löytyy myös suuri massa hyvin koulutettua ja alityöllistettyä
työvoimaa edullisesti. Samalla talouden uudistusten ja kasvun johdosta
keskiluokka on kasvanut merkittävästi varsinkin Kiinassa ja Intiassa ja heillä on
selkeästi enemmän rahaa kulutettavanaan kuin aiemmin. Myös tämä syy
houkuttelee yrityksiä näihin maihin, koska halvemman valmistuksen lisäksi
kulutusmarkkinat ovat erittäin suuret ja potentiaalia on vielä suurempaan. (Hagel
III & Brown 2005, 35)

Monet

yritykset

perustelevat

päätöstä

suurimmaksi

osaksi

pelkästään

kustannusten leikkaamisella. Vaikka he voivatkin saada säästöjä aikaiseksi
lyhyellä aikavälillä osallistumalla maailmanlaajuisille työmarkkinoille, samalla
voi helposti unohtua yrityksen sisäisten toimintojen ja prosessien kehittäminen.
Tämä voi pahimmillaan heikentää niiden sisäistä tilannetta niin paljon, että asiat
pitää saada korjattua ehdottomasti ennen kuin tuotantoa siirretään ulkomaille.
Mikäli näin ei tehdä, niin tuloksena voi olla suuria tappioita. (Messner 2011, 64)

Kustannusten leikkaaminen voi olla muutakin kuin pelkästään tuotanto- ja
työvoimakustannusten vähentämistä. Kehittyvien maiden ostovoiman ja kysynnän
myötä myös logistiikkakustannukset ja -ajat näihin maihin pienenevät, jos
tuotteita tuotetaan kyseisessä maassa. (Fel & Griette 2011, 21)

Kehittyvien maiden ostovoiman kasvamisen myötä offshoringilla on myös muita
hyötyjä kustannusten pienentämisen lisäksi. Näitä on erityisesti kyseisten maiden
uudet markkinat, paikalliset jakelukanavat sekä joissain tapauksissa raaka-aineet.
Nämä markkinat vaativat usein paikallista toimintaa, koska ostohinnat ovat
alhaisemmat,

joten

tuottaminen

länsimaissa

on

liian

kallista

ja

logistiikkakustannukset ovat liian suuret kannattavuuden aikaan saamiseksi.
Lisäksi jotkut maat vaativat, että tuotanto on paikallista eikä ulkomailla
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valmistettuja tuotteita hyväksytä ostopäätöstä tehdessä. (Fel & Griette 2011, 21 –
22)

Kiinan ja Intian offshoringissa on tiettyjä erityispiirteitä, jotka pitää ottaa
huomioon näihin maihin siirryttäessä. Toisaalta oikein käytettynä, niistä saa
selkeitä etuja verrattuna länsimaihin. Koska palkkataso on huomattavasti
matalampi ja koulutettua työvoimaa on paljon enemmän kuin länsimaissa, niin
yritykset saavat pätevämpiä työntekijöitä kuin olisi mahdollista palkata yrityksen
kotimaassa. Samalla työntekijät ovat motivoituneempia, koska työvoimaa on niin
paljon, että tilalle löytyy heti uusi työntekijä, jos työt eivät suju hyvin.
Kulttuurisena erona on myös erilainen arvostus työntekoon ja työpaikkaan, halu
kehittyä ja edetä on erittäin voimakas. (Hagel III & Brown 2005, 40 - 41)

Työvoiman ollessa halvempaa pystyvät yritykset palkkaamaan myös enemmän
keskitason johtoa. Tästä johtuen saadaan parempi suhde johtajien ja
työntekijöiden määrään. Esimerkiksi Yhdysvalloissa keskimääräinen suhde on
yhdelle johtajalle kaksikymmentä työntekijää, kun se halvan työvoiman maissa on
yksi johtaja kahdeksaa työntekijää kohden. Pienempi suhde tarkoittaa sitä, että
johtajilla on enemmän aikaa ratkaista työssä esiintyviä ongelmia, kannustaa
työntekijöitä parempiin suorituksiin, valvoa työntekijöiden työntekoa ja työn
laatua sekä heille itselleen jää enemmän aikaa etsiä tapoja, joilla parantaa
prosessia. Kaikki nämä vaikuttavat positiivisesti kustannusten alentamiseen sekä
tuotannon ajankäyttöön. (Hagel III & Brown 2005, 41 - 43)

Paikkaa valittaessa yritysten kannattaa tutkia tarkkaan mihin maahan ja mihin
alueelle perustettavan yrityksen sijoittaa. Jopa maiden sisällä on suuria eroja
esimerkiksi infrastruktuurissa, kommunikaatiolinjoissa, laissa, verotuksessa ja
työvoimassa ja onkin tiettyjä alueita, joihin ulkomaalaiset yritykset ovat
keskittäneet toimintojaan edellä mainittujen syiden takia. Näitä kutsutaan
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liiketaloudellisiksi ekosysteemeiksi. Esimerkeiksi historiasta voidaan mainita
Detroit, johon syntyi autokeskittymä, Wall Street, josta tuli rahakeskus sekä
uudempana Piilaakso San Franciscoon, johon muodostui IT-alan keskittymä.
Myös paikallisten suhtautuminen ulkomaalaisiin yrityksiin on positiivisempi,
koska niitä on ollut siellä jo aikaisemmin. Muiden länsimaalaisten yritysten
kanssa voi tehdä myös yhteistyötä esimerkiksi terveydenhuolto- ja lakipalveluissa.
(Hagel III & Brown 2005, 46 - 49)

Siirryttäessä Aasiaan on helppo unohtaa, kuinka erilainen kulttuuri näissä maissa
vallitsee verrattuna länsimaihin. Jos tätä ei ota huomioon, niin se luultavimmin
näkyy selkeästi työpaikalla ja työilmapiirissä. Johtajilta se vaatii erityisen paljon,
koska heidän on otettava huomioon sekä yrityksen länsimaisten ihmisten että
kohdemaan työntekijöiden kulttuurit, ymmärtää niitä ja toimia niiden mukaan.
Monesti länsimaalaiset yritykset lähettävät oman miehensä uuden perustettavan
yrityksen johtoon, mikä voi toimia, mutta siinä on myös suuret riskit. Harvat
länsimaalaiset ymmärtävät esimerkiksi vaikka Intian kulttuuria, jota on hieman
käsitelty aiemmin työssä, joten siitä voi tulla ongelmia. Suositeltavin tapa onkin
palkata paikallinen henkilö johtamaan uutta yritystä, koska hän ymmärtää niin
sanottua maassa maan tavalla -periaatetta paremmin. (Hagel III & Brown 2005,
43 - 44)
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7 OFFSHORING INTIAAN

Ulkoistaminen Aasiaan on kypsynyt vuosien varrella merkittävästi ja nykyisin
Aasian suurimmista ulkoistamismaista Intiasta, Kiinasta ja Filippiineiltä tulee
noin 75 % koko maailman ulkoistamistuotoista ja nämä kasvavat vuotuisesti noin
30 %. Suosituin offshoring-kohde on Intia ennen Kiinaa ja Filippiinejä (Vagadia
2012, 182)

Tänä päivänä länsimaalaisille yrityksille Intiasta on tullut yksi houkuttelevimmista
paikoista aloittaa offshoring-toiminta. Suurimmat syyt tähän ovat Intian alhainen
palkkataso, erittäin suuri ja hyvin koulutettu työvoima, mittava ostopotentiaali,
englannin kielen taito ja hyvä, joskin hidas oikeusjärjestelmä. (Kobayashi-Hillary
& Pawar 2008, 148)

Intian IT-alasta on puhuttu paljon ja se onkin ylivoimaisesti suurin ja yleisin
offshoring-kohde. Muillakin aloilla on viime vuosina tapahtunut huomattavaa
kasvua,

kuten

palvelu-

ja

teknologiasektoreilla

esimerkiksi

TV-

ja

matkapuhelinmarkkinoilla sekä lääketieteessä. Näiden taustalla on Intian
markkinoiden avautuminen ja vapautuminen. (Hendel et al. 2008, 17)

Suomalaiset

yritykset

marssijärjestyksessä

kuin

ovat

menneet

Kiinaan.

Ensin

Intiaan
sinne

jotakuinkin
lähti

liuta

samassa
tärkeimpien

vientiyritystemme myyntiedustajia sekä Kone, Wärtsilä ja Huhtamäki, jotka ovat
perustaneet maahan myös tuotantoa. Seuraavassa vaiheessa Intiaan menivät
Nokian tehdas alihankkijoineen, energiayhtiöt sekä paperiteollisuuden konsultit ja
koneenrakentajat. (Sitra 2005, s. 18)
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Metso Paper (nykyinen Valmet) on toimittanut Intiassa jo yli 30 asiakkaalle
paperin- ja sellunvalmistuslaitteita ja pohtii nyt, kannattaisiko sen rakentaa Intiaan
sellu- ja paperitehtaan osien kokoonpanolaitos. Metso uskoo saavansa Intian
uusista koneista ainakin 100–200 miljoonan dollarin kaupat. (Sitra 2005, s. 56)

Intia on tällä hetkellä hyvin houkutteleva maa, mutta se on yrityksille myös hyvin
vaativa ja paljon riskejä sisältävä toimintaympäristö. Osa riskeistä on seurausta
maan nopeasta talouskasvusta. Vaikka

Intia on erittäin kiinnostavassa

kehitysvaiheessa, siihen liittyy niin suuria riskejä, että varsinkin pk-yritysten
pitäisi suunnitella toimintansa siellä hyvin tarkkaan. Kaikkien suomalaisyritysten
ei pidä mennä tekemään Intiaan kaikkea, mutta joidenkin yritysten kannattaa
ehdottomasti mennä tekemään sinne hyvin suunniteltuja asioita. (Sitra 2005, s. 23
- 24)

Historiallisesti Intian tuotantoteollisuus on ollut julkisen sektorin liiketoimintaa tai
voimakkaasti rajoitettua maan hallituksen puolelta. Nyt se on kuitenkin muuttunut
ja Intian hallitus on tehnyt ohjelman, jolla pyritään voimakkaaseen yksityisen
sektorin lisääntymiseen teollisuudessa. Tältä odotetaan vuoteen 2020 mennessä
samanlaista kasvua kuin palvelualalta sen yleistyessä. Suuri askel on
infrastruktuurin parantaminen, jolla pyritään takaamaan yrityksille varmaa ja
tasaista energiaa sekä helpottamaan tuotteiden liikuttelua maan sisällä ja maasta
pois. Infrastruktuuri on kuitenkin vielä niin heikossa kunnossa, että Intia ei uhkaa
Kiinaa halvassa massatuotannossa. Intiasta tulee kuitenkin paljon tuotteita
vaativimmilla teollisuuden aloilla kuten lentokoneen ja autojen osia, lääketieteen
laitteita, telekommunikointivälineitä ja suuria tehtaita. (Hendel et al. 2008, 18)

Uuteen

maahan

ja

toimintakulttuuriin

siirtyminen

on

luonnollisesti

monimutkainen asia. Suoraviivainen siirtyminen voi olla tehoton lähestymistapa
asiaan, koska kulttuurit ovat erilaiset ja kaikki eivät ymmärrä selkeästi toistensa
haluja ja tapoja. Kumppanuus ja yhteistyö ovat todennäköisemmin huomattavasti
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pitkäaikaisempia ja tehokkaampia tapoja toteuttaa uuteen maahan siirtyminen.
Tällä luottamukseen perustuvalla lähestymistavalla pyritään hyödyttämään
molempia osapuolia, jolloin asioiden pitäisi sujua helpommin. (Vagadia 2012,
208)

Tutkimuksissa on löydetty tärkeitä periaatteita, joiden avulla voidaan vähentää
epäonnistumista Intian offshoring-toiminnassa. Näiden avulla siirtymisestä ja
päivittäisestä toiminnasta saavutetaan todennäköisimmin tehokkaampaa:


Vahvojen, mutta joustavien sopimusten tekeminen, joilla pyritään
välttämään kiistoja sekä kasvattamaan yritysten välistä luottamusta.



Johtamistapa, jonka avulla voidaan paremmin kontrolloida, tarkkailla,
ratkaista erimielisyyksiä ja rakentaa läheisempää suhdetta.



Luomalla tehokas järjestelmä suorituskyvyn valvomiseen ja sen avulla
voidaan auttaa kohdeyritystä ja vaikuttaa positiivisesti luottamuksen
rakentamiseen.



Kasvattaa sitoutumista ja molempien osapuolten hyötyjä, jolloin
kohdeyritys tuntee itsensä tärkeäksi osaksi toimintaa ja se toimii
motivoituneemmin ja tehokkaammin.



Kohdistaa

tavoitteet

selkeästi

molemmille

osapuolille

yhteisymmärryksessä, jolloin kaikille on selkeää mitä tehdään.


Henkilökohtaisen ja organisaatioiden välisen luottamuksen kasvattaminen,
joka mahdollistaa haluttujen toimintojen suorittamista, vaikka olosuhteet
hieman muuttuisivatkin.



Yhteistyön tehokas johtaminen ja tiedon jakaminen yritysten kesken.



Kommunikaation käyttö, jolla pyritään helpottamaan molempien yritysten
siirtymävaihetta, vähentämään muutosvastarintaa sekä pienentämään
riskejä siirtymävaiheessa. (Vagadia 2012, 209 – 216)

Sopimuksia tehdessä on tärkeää ymmärtää, että Intiassa sopimukset käsitetään
hieman eri tavalla kuin länsimaissa. Virallinen ja sitova sopimus tehdään aina
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vesileimatulle valtion virallistamalle paperille, josta täytyy maksaa vero ja siinä
täytyy olla molempien osapuolten allekirjoitusten lisäksi myös notaarin
nimikirjoitus. Jos sopimusta ei tehdä tällaiselle paperille, niin intialaiset katsovat
sen olevan ainoastaan yhteisymmärrysmuistio, jonka muoto voi ajan kuluessa ja
tilanteen muuttuessa muuttua myös. Sopimusta tehdessä on tärkeää olla erittäin
huolellinen ja yksityiskohtainen, jotta siinä ei ole paljoa tulkinnanvaraa ja halutut
tulokset saavutetaan. Sopimuksia tehdessä on syytä käyttää aina lakimiehen apua.
(Messner 2009, 135 – 136)

Sopimukseen olisi hyvä sisällyttää ainakin seuraavat pääkohdat:


Yhteistyön ja palvelun laajuus. Määritellään yksityiskohtaisesti tuotetut
palvelut ja käytettävät resurssit.



Palvelutasot. Määritellään vaadittava palvelun tai tuotteen laatu, määrä,
miten niitä mitataan ja miten usein, jotta laatu pysyy vaadittuna.



Palvelumaksut. Sovitaan toimittajan kompensaatiosta, joka voi olla joko
kiinteä ennalta määritelty summa tai yhteydessä palvelutasoihin ja siihen
saavutetaanko ne vai ei.



Vaikuttaminen palveluntarjoajaan. Vaikka ostajayrityksellä ei olekaan
äänivaltaa palvelua tarjoavan yrityksen päätöksiin, olisi hyvä saada
aikaiseksi

yhteisymmärrys

siitä

miten

ostajayrityksen

toimintoja

hoidetaan. Esimerkiksi, että täytyy olla ammattitaitoinen henkilö tai ryhmä
hoitamassa yhteistyöasioita tai että yrityksen toimintoja ei ulkoisteta
edelleen kolmannelle yritykselle ilman lupaa.


Yritysten välinen kommunikointi. Jos kyseessä on suuret yritykset, niin
sovitaan

mahdollisista

kommunikointitavoista

ja

–tiheydestä

sekä

mahdollisista kontaktihenkilöistä.


Immateriaalioikeudet. Eräs tärkeimmistä asioista, joista täytyy sopia, sillä
yhteistyössä on aina datavarkauksien riski. Toimittaja saattaa pyrkiä
hyödyntämään tilaajan suurempaa tieto-taitoa, imeä sitä itselleen ja alkaa
kilpailemaan samoilla tuotteilla tai palveluilla. Tämä voi tapahtua myös
toisinpäin, joten sopimus suojaa molempia osapuolia.
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Yksityisyys ja salassapito. Määritellään miten osapuolet saavat käyttää
toisiltaan saamiaan yksityisiä ja/tai salaisia tietoja. (Gokhale & Parikh
2006, 142 – 148)

Kuinka yritykset voivat parhaiten implementoida offshoring-strategiaa, jotta se
toimii mahdollisimman hyvin Intiassa? On tutkittu, että offshoring toimii
parhaiten, kun sitä käsittelee elinkaarena eikä yksittäisenä toimintona. Elinkaaren
käynnistäminen ja johtaminen on eräs tärkeimmistä taidoista, joka täytyy hallita
tuottavaan offshoringiin. Sille ei luonnollisesti ole yhtä oikeaa tapaa, mutta on
pystytty erottamaan seuraavat yhdistävät tekijät. (Messner 2011, 65)



Arvioi. Ymmärrä käsitteet ja voimat, jotka offshoringiin liittyy,
ulkoistamisstrategiat ja tuottajan hallinta. Määrittele liiketoiminnan
perusteet ja offshoringin kehykset. Arvioi kriittisesti toimitusvalmius ja
sen perusteella luo muuttujat seuraaville vaiheille.



Suunnittele. Tutki nykyiset kustannukset ja arvioi tulevaisuuden
kustannukset,

rakenna

offshoring-case

ja

vertaa

sitä

nykyiseen

tilanteeseen. Tutki riskejä ja määritä ne.


Valitse.

Määritä

yksityiskohtaisesti

offshoring-kehys,

hallinnolliset

rakenteet ja siirtymäprosessi sekä kehitä riskien normalisointistrategia.
Vasta näiden jälkeen ala kartoittaa tuottajia ja kokoa tarvittavat
dokumentit.


Siirrä. Valmistele organisaation rakenne, vakiinnuta prosessit ja rekrytoi
henkilöstö. Siirrä tietotaito offshoring-tuottajalle, suunnittele ja suorita
siirtymä.



Suorita. Samalla, kun toimintoja suoritetaan, offshoring-yritystä täytyy
jatkuvasti johtaa tuotosten ja lisäarvon osalta eikä niinkään panoksen ja
prosessien osalta.
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Harkitse. Käy läpi tuottajan suoritukset, markkina-alue ja arvioi
tulevaisuuden optiot. Analyysin perusteella jatka toimintoja elinkaareen
sopivasta vaiheesta. (Messner 2011, 65 – 67)

Monet yritykset välttävät Intian suuria kaupunkeja intialaisittain korkeiden
kustannusten takia. Infrastruktuuri- ja työvoimakustannukset ovat nousseet niissä
sitä mukaa, mitä enemmän länsimaalaisia yrityksiä tulee kaupunkeihin. Nykyisin
yritykset suosivatkin ns. kakkostason kaupunkeja, jotka ovat suurkaupunkien
läheisyydessä. (Hendel et al. 2008, 18) Toisaalta Intiaan tulevat yritykset ilman
aikaisempaa kokemusta perustavat toimipisteensä mielellään näihin suuriin
keskuksiin, koska ne takaavat paremmin voivan ympäristön. (Messner 2009, 74)

Pohjois-Intiassa on keskitytty pääasiassa kolmelle eri alueelle, Mumbain, Delhin
ja Kolkatan ympäristöön. Näiden lisäksi myös Ahmedabadissa on paljon
teollisuusyrityksiä. Mumbain vieressä sijaitseva Pune on hyötynyt Mumbain
hintojen noususta ja sinne on siirtynyt yrityksiä, jotka voivat läheisen etäisyyden
takia toimia helposti Mumbaissa sijaitsevien asiakkaiden kanssa. Delhin suureen
metropolialueeseen lasketaan New Delhin, Gurgaonin ja Noidan kaupungit.
Itäisessä Intiassa sijaitseva Kolkata nostaa myös profiiliaan offshoringkaupunkina. Etelä-Intiassa keskitetyn teknologiakolmion muodostavat Bangalore,
Chennai

ja

Hyderabad.

Bangalore

on

näistä

suosituin

ulkomaalaisille

tietotekniikkayrityksille ja sitä sanotaankin Intian Piilaaksoksi. (Hendel et al.
2008, 18 - 19)

Ahmedabad on Intian seitsemänneksi suurin, noin 5,7 miljoonan asukkaan,
kaupunki Gujaratin osavaltiossa Länsi-Intiassa. Gujaratia sanotaan Intian
osavaltioista kaikkein markkinaoriontuneimmaksi ja yritysystävällisemmäksi. Sen
infrastruktuuri on kehittynyt huomattavasti nopeammin kuin muualla maassa ja
sen tulot asukasta kohti on kaksinkertainen maan keskiarvoon nähden. Se on myös
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Intian nopeimmin kasvava kaupunki. (Forbes 2010) Lisäksi kaupungissa on
intialaisittain hyvä sähköverkko eikä siellä tule samanlaisia sähkökatkoksia kuin
muissa suurkaupungeissa, jossa sähköt saattavat katkeilla useita kertoja päivässä.
(Rediff.com 2007)

Ahmedabadissa on kansainvälinen lentokenttä, joten kaupunkiin pääsee helposti
lentämällä. Myös Western Railroadsin rataverkko menee kaupunkiin, joten sieltä
on suora yhteys muihin intialaisiin suurkaupunkeihin ja rautateitse pystytään
kuljettamaan tuotteita ympäri Intiaa. Lisäksi moottoritiet kaupungissa ja sen
ympäristössä ovat hyvässä kunnossa. (International Trade Administration 2012)

7.1 Johtaminen Intiassa

Tullessa uuteen kulttuuriin täytyy tulijan ymmärtää miten maassa käyttäydytään ja
kommunikoidaan, jotta voidaan välttää pahimmat väärinymmärrykset ja
ongelmat. Strategisten liittoumien epäonnistumisista suurella osalla on tekemistä
kulttuurierojen ja kommunikaatio-ongelmien kanssa. (Gutierrez et al. 2012, 68)

Länsimaista tulevien johtajien täytyy olla valmiina erilaisiin johtamistapoihin
saapuessaan johtamaan intialaista yritystä tai intialaisia työntekijöitä. Johtajan
täytyy olla valmiina yllättäviin tilainteisiin, jotka voivat johtua erilaisista
käsityksistä johtajan ja työntekijöiden välillä. Länsimaissa johtaja antaa alaisille
esimerkiksi tietyn asian tai kehyksen, jonka sisällä asia pitää tehdä. Intiassa
työntekijät odottavat saavansa selkeät yksityiskohtaiset ohjeet tehtävästä. Asian
tärkeyttä kuvaa se kuinka moneen kertaan se selitetään ja annetaan tehtäväksi. Jos
siitä mainitaan ainoastaan kerran, niin tehtävää ei koeta tärkeäksi ja se saatetaan
tehdä sitten kun on aikaa. Lisäksi suorittamista täytyy valvoa ja antaa palautetta
jatkuvasti, jotta asia tulee tehtyä kunnolla. (Messner 2009, 108 – 109)
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Heikommin koulutetut työntekijät odottavat autoritääristä ja hierarkkista johtajaa,
joka valvoo heidän työtänsä aktiivisesti. Ideaali johtaja heille on vahva hahmo,
jolla on voimakas persoona ja on voimakastahtoinen asioissa, jotka hän haluaa
tehtäväksi. Näillä keinoin johtaja saavuttaa nopeasti alaistensa luoton ja
hyväksynnän. Demokraattinen johtaja puolestaan voidaan helposti kokea heikoksi
ja ammattitaidottomaksi. (Kunnanatt 2007, 102)

Suhdetoiminta ja kommunikaatio ovat ehkäpä tärkeimmät asiat mitä intialaisten
johtaminen vaatii. Niiden merkitys on suurempi kuin esimerkiksi ammattitaidon,
koska intialaisia ei voi johtaa menestyksekkäästi pelkästään antamalla ohjeet ja
luottaa, että he tekevät näin. Tehokkaassa johtamistyylissä yhdistyy johtajan
karisma,

yksinvaltius,

byrokraattisuus,

yhteisten

suhteiden

johtaminen,

ongelmanratkaisukyky, itsenäisyys, yrittäjyys ja visionäärisyys. Tämä voi
kuulostaa

haastavalta

yhtälöltä,

mutta

intialaisissa

individualismi

ja

kollektiivisuus kulkevat käsi kädessä ja se tekee heistä tehokkaita johtajia.
(Messner 2009, 106)

Yritysmaailmassa intialaisille on tärkeää, etteivät he menetä kasvojaan tai joudu
häpeämään missään asiassa. Tämän eteen tehdään paljon töitä ja asioista
mieluummin vaietaan tai jopa valehdellaan, ettei tätä tapahdu. Toisaalta he ovat
hyvinkin avoimia tietyistä asioista ja esimerkiksi työntekijöiden palkat ovat
kaikkien tiedossa. Tästä syystä on tärkeää, että kaikilla samanarvoisilla
työntekijöillä on sama palkkaus. Jos näin ei ole, niin seuraa helposti ongelmia ja
vähemmän palkkaa saavat haluavat saman palkan kuin muut samaa työtä tekevät.
(Messner 2009, 97, 106)

Uutta yritystä perustaessa Intiaan on tärkeää saada nopeasti hyvä suhdeverkko
aikaiseksi. Tämän takia suositellaankin, jos ei osteta suoraan intialaista yritystä,
että yrityksessä on vähintään yksi paikallinen johtaja, jolla suhdeverkko on jo

58

valmiiksi

olemassa.

Monilla

suomalaisyrityksillä

onkin

paikallinen

toimitusjohtaja Intiassa. Se auttaa suhteissa sekä asiakkaisiin että ennen kaikkea
viranomaisiin. Lisäksi Intiassa on helposti saatavilla korkeasti koulutettuja ja
kielitaitoisia henkilöitä. (Korhonen et al. 2008, 79, 88, 94)

Paikallisella johtajalla on myös paljon parempi kyky ymmärtää paikallista
ympäristöä, koska Intiassa on useita erilaisia talousalueita ja ne toimivat eri
tavoilla. Paikallisella johtajalla on näistä parempi tieto ja se auttaa häntä ja
yritystä kehittämään ja luomaan erilaisia strategioita, jotta yritys menestyisi
paremmin Intiassa. Näiden menestyksellinen käyttöönotto on myös paikalliselle
helpompaa kuin ulkomaalaiselle johtajalle. (Balaji 2011, 285 – 286)

7.2 Mahdollisuuksia

Intian nousu maailman talousmahtien joukkoon alkoi 1990-luvulla taloudellisen
vallankumouksen sekä tietokoneohjelmistojen globalisaation ansiosta. Nämä
antoivat sykäyksen kohti viime vuosien nopeasti kasvavaa maata. Koko maahan
vaikuttava kehitys ei ole vielä toteutunut, vaan suuri osa maata on jäljessä muun
muassa energian, teiden, sähkön, terveydenhuollon ja yleisen länsimaalaisen
asuinmukavuuden osalta. Intian valtio pyrkii kuitenkin koko ajan kehittymään ja
investoi suuria summia parantaakseen näitä asioita ja tekemällä maasta entistä
houkuttelevamman kohteen myös länsimaalaisille yrityksille.

7.2.1 Energian ja sähkön tuotanto

Intian nopea ja suuri talouskasvu vaatii myös energiaa, jotta kasvun ylläpito on
mahdollista. Samalla myös saastemäärät kasvavat, koska suurin osa Intian
energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla kuten hiilellä, öljyllä sekä
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maakaasulla. Nämä kattavat suurimman osan tuotannosta energia-, teräs- ja
sementtialalla sekä muilla teollisuuden aloilla. Lisäksi liikenne käyttää
luonnollisesti paljon bensaa, dieseliä ja kerosiinia. Sen lisäksi, että Intia tarvitsee
paljon lisää energiaa, pitäisi sen myös pystyä rajoittamaan fossiilisten
polttoaineiden käyttöä ja lisäämään uusiutuvia energialähteitä. (Ghosh & Parikh
2009, 233) Uudet fossiiliset voimalaitokset olisivat puhtaampia päästöiltään kuin
vanhat, vaikka hallitus onkin esittänyt uusien päästösuodattimien lisäämistä
vanhoihin voimalaitoksiin. (Planning Commission 2002, s. 69)

Intian sähköntuotantokapasiteetti toukokuun lopussa 2011 oli 174,9 gigawattia,
josta uusiutuvien energiamuotojen osuus oli 11 %. Huhtikuun lopussa 2012
sähköntuotantokapasiteetti

oli

201,6

gigawattia,

josta

uusiutuvien

energiamuotojen osuus oli 12,2 %. (Ministry of Power 2012, 1) Tästä pystytään
päättelemään, miten nopeasti Intian sähköntuotantokapasiteetti kasvaa ja miten
paljon siihen on panostettu valtion puolelta. Sähköntuotantokapasiteetin on
syytäkin kasvaa, sillä kulutus on kasvanut viimeisessä kymmenessä vuodessa
kaksinkertaiseksi ja ennustetaan, että Intian sähkönkulutus kasvaa vuoteen 2020
mennessä vielä nykyisestä noin kaksinkertaiseksi. Finpron (2011, s. 9) mukaan
vuonna 2010 Intiassa oli noin 75 gigawatin vajaus tarvittavasta energiasta.

Jokainen uusi voimalaitos ja siellä olevat generaattorit ja turbiinit ovat
potentiaalisia kohteita Facorille, koska ne tarvitsevat kiertovoitelua toimiakseen.

7.2.2 Uusiutuvat energialähteet

Intiassa on hyvät resurssit uusiutuvien energialähteiden tuotantoon. Ongelmana
niiden

hyödyntämisessä

tähän

asti

on

ollut

ja

on

vieläkin

korkeat

rakennuskustannukset, mutta viime vuosina siihen on alettu panostamaan
voimakkaasti.

Vesivoiman

käyttö

on

ollut

uusiutuvista

energialähteistä
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ylivoimaisesti suurinta ja sen käyttöä voidaan vieläkin lisätä tulevaisuudessa.
Tuotannon ennustetaan kasvavan vuoden 2011 44,3 gigawatista 60 gigawattiin
vuoteen 2020 mennessä. (Adams 2012, 9)

Intian teoreettinen aurinkosähkön tuotantokapasiteettipotentiaali on noin 600
gigawattia

ja

tuotantopotentiaali

noin

5000

terawatti-tuntia

vuodessa.

Aurinkosähkötuotannon nopea kasvu on epätodennäköistä korkeiden kustannusten
vuoksi. Aurinkoenergialla lienee kuitenkin tärkeä merkitys pitkän aikavälin
energiapolitiikassa ja energianhankinnassa. (Finpro 2011, s. 29) Aurinkovoima on
kuitenkin jo yleistynyt ja tuotannon kasvun ennustetaan 15-kertaistuvan vuoteen
2020 mennessä yhdestä gigawatista viiteentoista gigawattiin. (Adams 2012, 9)

Tuulivoimaa on käytössä jo melko paljon ja sen kapasiteetin ennustetaan
kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Intia on jo nyt maailman viidenneksi
suurin tuulivoiman tuottaja. Nykyinen tuotantokapasiteetti on noin 20 gigawattia.
(Adams 2012, 9)

7.2.3 Öljyn ja maakaasun tuotanto

Intiassa on sähkön puutteen lisäksi ongelmia myös öljyn ja maakaasun
tuotannossa suuresta kasvavasta tarpeesta johtuen. Öljyn tarve kasvaa noin 4 %
vuosittain

ja

vuonna

2020

tarpeen

ennustetaan

olevan

noin

237 000

öljyekvivalenttitonnia. Suurin tekijä kasvulle on autoilun yleistyminen ja niiden
kuluttama polttoaine. Vaikka Intia tuokin suurimman osan öljystä ulkomailta, on
sillä myös omaa öljyntuotantoa, jota pyritään kasvattamaan jatkuvasti. Ennusteena
on noin 10 % kasvu nykyisestä vuoteen 2020 mennessä. (Economist Intelligence
Unit 2013, 5 – 6)

Maakaasun kasvun ennustetaan olevan vielä suurempi kuin öljyn sen ollessa noin
6,8 % vuodessa. Intiassa on alun perin suuremmin maakaasuvarannot kuin

61

öljyvarannot, mutta niitä ei ole vielä hyödynnetty yhtä paljoa kuin öljyä. Hallitus
onkin antanut helpotuksia ja kannusteita yrityksille, jotta nämä vaihtaisivat öljyn
käytön maakaasuun sähkön tuotannossa. Uusia maakaasulähteitä on löydetty
viime vuosina ja niiden hyödyntäminen on vasta alussa. Lisäksi suunnitelmissa on
rakentaa uusi suuri maakaasuputki joko Iranista Pakistanin kautta Intiaan tai
Turkmenistanista Afganistanin ja Pakistanin läpi Intiaan. (Economist Intelligence
Unit 2013, 5 – 6)

7.2.4 Paperiteollisuus

Intian paperiteollisuuden kasvua on hidastanut heikko raaka-aineiden saatavuus,
energian saanti ja paperitehtaiden keskittyneet sijainnit. Hallitus on viime vuosina
ottanut näitä asioita huomioon ja pyrkinyt helpottamaan raaka-aineiden
saatavuutta sekä parantamaan infrastruktuuria. Esimerkiksi näistä toimista hallitus
vähensi sellun, jätepaperin, tukkien ja hakkeen veroja, jotta tehtaat saavat
helpommin raaka-aineita. (Narayanan & Sahu 2013, 63)

Helpotusta Intian paperiteollisuus tarvitseekin, koska kysyntä kasvaa kovaa
vauhtia. Kysyntää kasvattaa erityisesti talouden kasvu, lukutaidon lisääntyminen,
parantuva

elämisen

taso,

median

kasvu

sekä

paremman

paperin

ja

paperivalmisteiden kysyntä esimerkiksi aikakausilehtiin ja mainoksiin. Intiasta on
tullut maailman nopeimmin kasvava paperituotteiden markkina-alue. Silti sen
nykyinen paperin kulutus on vähäistä ja myös tämä on yksi syy nopeaan kasvuun.
Paperin kulutus vuonna 2010 asukasta kohden Intiassa on 9,18 kg, kun Kiinassa
määrä oli 42 kg ja kehittyneissä maissa keskiarvo oli 350 kg. Toisaalta luvut
kertovat myös sen minkälainen valtava kasvupotentiaali alalla on. (Kujur 2013, 9
– 10)
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7.2.5 Kaivosala

Hiili on edelleen Intian tärkein energian lähde. Sen tarpeen ennustetaan kasvavan
vuotuisesti

noin

5,8

%

ja

kulutus

vuonna

2020

olisi

516 400

öljyekvivalenttitonnia. Suurin hiilen kuluttaja on energiateollisuus, sillä noin 70 %
hiilestä menee energian tuotantoon ja noin 20 % muuhun teollisuuteen. Intiassa oli
vuonna 2011 maailman viidenneksi suurimmat hiilireservit, mutta niiden käytössä
on ollut ongelmia, koska tietyt osavaltiot, jossa hiilivaroja on, rajoittavat niiden
louhintaa. (Economist Intelligence Unit 2013, 8 – 9)

Intian hallitus on kuitenkin painostanut näitä osavaltioita avaamaan hiilen
louhintaa ja se on myöntänyt louhintalupia myös yksityissektorille. Myös Intian
valtion omistama Coal India on vahvistanut kasvattavansa hiilen tuotantoa reilusti
lähivuosien aikana. Hallitus ennustaa, että hiilen tuotannon määrä kasvaa vuoteen
2016 mennessä 795 miljoonaan tonniin nykyisestä noin 361 miljoonasta tonnista
mikäli varantoja pystytään hyödyntämään kunnolla. Ennustetta pidetään tosin
hyvin optimistisena, mutta se kertoo kuitenkin suunnasta mihin hallitus pyrkii
hiilen suhteen. (Economist Intelligence Unit 2013, 9)

7.3 Ongelmia

7.3.1 Korruptio

Intiassa korruptio on vieläkin arkipäiväistä. 65 % intialaisista kokee korruption
normaaliksi ja arkipäiväiseksi asiaksi ja maksaa lahjuksia tai käyttää
henkilökohtaisia suhteita asioidessaan viranomaisten kanssa. 79 % intialaisista
näkee sen myös osana normaalia liiketoimintaa ja poliittista elämää. Global
Corruption -barometri raportoi, että pahiten korruptoituneet elimet ovat
poliisivoimat,

poliittiset

puolueet,

eduskunta

ja

lainsäädäntöelimet,
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oikeusjärjestelmä sekä rekisteri- ja lupaelimet. Vähiten korruptiota koettiin olevan
armeijassa ja koulutusjärjestelmässä. (Korhonen et al. 2008, s. 47 – 48)

Kansalaiset arvioivat, että korruptio johtuu suurimmalta osin järjestelmän
läpinäkymättömyydestä, jolloin korruptiota harjoittava taho ei joudu vastuuseen
teoistaan. Intiasta puuttuukin tehokas korruptioraportointijärjestelmä. Myös
julkisen sektorin matalat palkat madaltavat virkamiesten kynnystä ottaa vastaan
lahjuksia. Toisaalta muutosta tarvittaisiin myös intialaisten asennoitumisessa
korruptiota vastaan, koska lahjontaa tai etujen antamista pidetään osana intialaista
toimintakulttuuria. Konkreettisena toimenpiteenä Intian hallitus on säätänyt lain,
jonka mukaan kaikkien viranomaistietojen tulee olla julkisia. (Korhonen et al.
2008, s. 49)

Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisun (Korhonen et al. 2008) suomalaisten
Intiassa

toimivien

yritysjohtajien

haastattelujen

mukaan

suhtautuminen

korruptioon on varsin erilaista. Osa kokee, että maassa voi toimia maan tavalla.
Osa on puolestaan sitä mieltä, että suomalaisittain rehellisesti pitää pärjätä, vaikka
tällöin asiat sujuukin huomattavasti hitaammin. Vaikeaksi asian tekee linjanveto
mikä on korruptiota ja mikä ainoastaan kuuluu kulttuuriin. Haastattelujen mukaan
suomalaiset yritykset ovat kehittäneet kolmenlaisia keinoja selvitäkseen tulli- ja
muusta julkisen sektorin byrokratiasta. Ensimmäinen on varaamalla riittävästi
aikaa kaikkeen byrokratiaan. Toinen vaihtoehto on hommata paikallista apua,
jolloin paikallinen yhteyshenkilö hoitaa asiat maan tavalla. Kolmas vaihtoehto on
pyrkiä rakentamaan hyviä henkilökohtaisia suhteita, joita intialaiset arvostavat,
viranomaisiin, jotka päättävät asioista.
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7.3.2 Byrokratia ja oikeuslaitos

Intian oikeuslaitos muodostuu liittovaltioiden omista korkeimmista oikeuksista,
osavaltioiden korkeimmista oikeuksista ja piirioikeuksista. Liittovaltioiden
korkeimmissa oikeuksissa käsitellään sekä keskushallinnon että osavaltioiden
välisiä riitoja ja myös osavaltioiden välisiä riitoja. Liittovaltioiden korkeimmat
oikeudet antavat myös lopulliset päätökset osavaltiotason korkeimmissa
oikeuksissa tehtyjen päätösten valituksista. (World Trade Organization, 2011, s.
22)

Intian oikeuslaitos on brittiläistä perua siirtomaa-ajoilta ja se perustuu kirjallisiin
lakeihin. Ongelmana on suuri henkilöstöpula sekä infrastruktuurin puute. Avoimia
tapauksia osavaltioissa on useita miljoonia ja määrän uskotaan kasvavan koko
ajan. Kuormittavuuden syyksi arvellaan myös hallinnon läpinäkyvyyden puutetta,
väkiluvun kasvua ja oikeudenkäyntitapojen muutoksia. Intialaiset kokevat
oikeusjärjestelmän kaikkein pahiten korruptoituneena julkisena palveluna.
Oikeuslaitosten rahoitusta on kuitenkin viime vuosina kasvatettu ja niiden avuksi
on

perustettu

nopeutettuja

istuntokäytäntöjä.

Lisäksi

oikeuskäytäntöjen

nopeutumiseksi on aloitettu uusia projekteja, jossa tietotekniikan käyttöä on
tehostettu, sekä perustettu kuluttajafoorumeita ja välituomioistuimia, joissa riitoja
ratkaistaan sovittelemalla. Monet kansainväliset yritykset kuitenkin haluavat
isommissa riitatapauksissa kansainvälisen välimiesmenettelyn, koska säädösten
soveltaminen voi vaihdella osavaltiosta toiseen. (Korhonen et al. 2008, s. 50)

7.3.3 Intian offshoringin ulkoisia riskejä

Yksi tärkeimmistä kriteereistä offshoring-päätöstä tehdessä on kohdemaan ja paikan riskien arviointi. Uudessa maassa on todennäköisesti täysin erilaiset riskit
kuin mihin yritys on tottunut ja ottanut huomioon kotimaassaan. Riskiarviointi on
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jaettu neljään eri kategoriaan, toiminnan jatkuvuuteen, maan sisäisten säännösten
muutokseen, tietovarkauksiin sekä valuuttariskeihin. Tietovarkauksia lukuun
ottamatta kaikki riskit ovat sellaisia, ettei yrityksellä ole mahdollisuutta vaikuttaa
niihin. (Hendel et al. 2008, 19)

Toiminnan jatkuvuuteen liittyvillä riskeillä tarkoitetaan sitä, että yrityksellä on
edellytykset jatkaa liiketoimintaansa kohdemaassa. Ensimmäinen huomioon
otettava riski on sodat, terrorismi ja mellakat. Intian viimeinen sota päättyi 1971
Pakistania vastaan, jonka jälkeen Kashmirin alueella on ollut pienempiä
yhteenottoja. Maiden väliset suhteet ovat kuitenkin parantuneet jatkuvasti ja
vuonna 2001 Intia ja Pakistan solmivat täydet diplomaattiset suhteet, joten sodan
riski on erittäin pieni. (Hendel et al. 2008, 20)

Terrorismin ja mellakoiden riski on aluekohtaisempaa kuin koko maahan
vaikuttava

asia.

Intiassa,

kuten

kaikissa

suurissa

maissa,

vaikuttaa

terroristijärjestöiksi laskettavia järjestöjä, jotka voivat aiheuttaa tuhoa sekä
väestölle että yrityksille. Riski terroriteoille on kuitenkin melko pieni.
Viimeisimmät suuremmat terroristi-iskut kohdistuivat Mumbaihin, jossa 2006
räjäytettiin seitsemän junapommia surmaten yli 200 ihmistä sekä 2008, jolloin
islamistiterroristit surmasivat 195 ihmistä asein ja kranaatein. Mellakoita tapahtuu
suurimmaksi osaksi ainoastaan heimoalueilla eri kastien välillä ja niitäkin harvoin.
(Hendel et al. 2008, 21 & CBC 2008)

Toisena asiana ovat luonnon katastrofit. Vaikka Intia ei ole suurimmassa
vaaravyöhykkeessä luonnon katastrofien osalta, niitäkin tapahtuu toisinaan.
Maanjäristyksiä oli Mumbaissa viimeksi 1960-luvulla sekä Ahmedabadissa 2001.
Ahmedabadin maanjäristys oli huomattavasti suurempi ja pahempi ja sen
seurauksena kuoli yli 10 000 ihmistä ja loukkaantui yli 166 000 ihmistä.
Joulukuussa 2005 Kaakkois-Aasiassa tapahtunut tsunami vaikutti myös Intian
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kaakkoisosaan ja se aiheutti yli 10 000 ihmisen kuoleman sekä yli 2 miljardin
dollarin vahingot. Tulvat ovat suurempi ongelma ja niitä voi yllättäen tapahtua
monsuunikausilla, jolloin teitä, rautateitä ja lentokenttiä voidaan joutua
sulkemaan. (Hendel et al. 2008, 22)

Kolmas tekijä on sairaudet ja epidemiat. Monsuunisateiden aikana moskiitot
levittävät paljon sairauksia, joista pahimpia ovat malaria, aasialainen influenssa
sekä lintuinfluenssa. Pandemia voisi pahimmillaan aiheuttaa suuren katastrofin,
koska maa on tiheään asuttu ja sen havaitseminen sekä lääkitseminen on erittäin
vaikeaa syrjäseuduilla. Suurempi riski on AIDS:n leviäminen. Tartunnan
saaneiden lukumäärää on mahdoton arvioida, mutta YK:n arvioi vuonna 2015
määrän olevan noin 12 miljoonaa, joka on noin prosentti väkiluvusta, ja luku
kasvaa koko ajan. (Hendel et al. 2008, 22 – 24)

Vielä 1970-luvulla oli yleistä, että Intian hallitus saattoi tehdä ulkomaalaisten
yritysten

toiminnasta

vaikeata

takavarikoimalla,

pakkolunastamalla

tai

sosialisoimalla yritysten varoja tai toimia. Nykypäivänä tämmöistä toimintaa
tuskin tulee tapahtumaan, mutta pienenä vaarana voi olla, että hallitus käyttää
vaikutusvaltaansa ja nostaa esimerkiksi veroja, tullimaksuja tai muita pakollisia
maksuja huomattavasti ulkomaalaisilta yrityksiltä. (Hendel et al. 2008, 24 – 25)

Tietovarkaudet ja tiedon väärinkäytökset ovat olleet yleisiä etenkin tietotekniikkaalalla Intiassa. Jotkut yritykset ovat jopa lopettaneet Intian toimintansa niiden
takia. Myös muilla aloilla voi tapahtua varkauksia, mutta ne eivät ole niin yleisiä.
Intiassa on säädetty tätä vastaan uusia ja ankarampia lakeja sekä siellä on otettu
käyttöön rekisteri, johon tallennetaan IT-alan työntekijöiden tietoja, työhistoria ja
mahdolliset väärinkäytökset, vaikka niistä ei olisi tuomioita vielä tuomittukaan.
Näin pyritään estämään jo ennen palkkausta mahdollisten epärehellisten
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työntekijöiden pääsy yrityksiin. Tuomitsemisen ongelmana on oikeuslaitoksen
hidas käsittely ja ruuhkautuminen. (Hendel et al. 2008, 25 – 26)

Valuuttariskejä on aina olemassa, kun toimitaan eri valuuttojen kanssa. Intian
rupee

on

kuitenkin

pysynyt

melko

vakaana

valuuttana

jo

pitkään.

Valuuttakurssien pienikin heilahtelu voi aiheuttaa suuria eroja suurilla summilla.
Valuuttaa voi myös yrittää hyödyntää silloin, kun sen arvo on matalalla. (Hendel
et al. 2008, 26)
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8

KIERTOVOITELUKESKUKSEN

VALMISTAMINEN

INTIASSA

Konepaja Facor Oy on miettinyt pidemmän aikaa laajentumista ulkomaille
tärkeimpänä

syynä

uusille

markkinoille

pääsy

ja

samalla

valmistaa

kiertovoitelukeskuksia pienemmillä kustannuksilla myös vanhoille markkinoille.
Maaksi tähän tarkoitukseen valikoitui Intia sen suuren kasvupotentiaalin,
länsimaita vastaavan lainsäädännön, vapaan markkinatalouden, vielä halvan
kustannustason ja englanninkielen taidon takia. Hanke on ollut vireillä jo viitisen
vuotta ja yritys perusti alun perin Gurgaoniin Haryanaan edustajiston (liaison
office), jolla on oikeus toimia kommunikaatiokanavana emoyrityksen ja
intialaisten kanssa. Tämä on ollut käytännössä miltei välttämättömyys, jotta
tarvittavia asioita on voitu hoitaa Intiassa niin mahdollisten asiakkaiden,
toiminnan aloittamisen kartoituksen kuin viranomaisten kanssa asioimisen
kannalta.

Vaikka Intian talous on avoin, niin siellä on silti paljon kotiinpäin vetoa
esimerkiksi siinä, että ulkomaalaisille yrityksille on eri hinnat kuin paikallisille ja
ulkomaalaiset

yritykset

eivät

saa

osallistua

kaikkiin

tarjouskilpailuihin.

Ulkomaalaisen yrityksen paikallista tytäryhtiötä kohdellaan kuitenkin hyvin
pitkälti samalla tavoin kuin kokonaan paikallista yhtiötä, joten sen kautta alun
perin ulkomaalaiset yritykset pääsevät osallisiksi maan markkinoille.

Työn empiriaosassa tarkoituksena on laskea tarkasti kuinka paljon höyryturbiiniin
sopivan kiertovoitelukeskuksen valmistaminen maksaa Suomessa sekä Intiassa ja
verrata näitä keskenään. Haastavaksi tehtävän näin etätyönä tekee sopivien
intialaisten komponenttien löytäminen, niiden laadun varmistaminen sekä
tarkkojen hintatietojen saaminen pelkästään tarjouksia sähköpostilla kyselemällä.
Esimerkkikeskuksena laskemiseen käytetään standardia yli kymmenen kuutioista
kiertovoitelukeskusta, joka on yleisin koko jota Facor valmistaa asiakkaille.
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Kiertovoitelukeskus voidaan jakaa kolmeen suurempaan pääosaan eli öljysäiliöön,
koneikkoon ja putkistoon. Koneikon kasaaminen on melko yksinkertaista
asennustyötä, mutta säiliö ja putkisto vaativat vaativia hitsauksia, jotta niistä
saadaan sekä tiiviitä että siistejä. Tähän asiaan liittyy ennakkoon pieniä
epävarmuustekijöitä, koska ei ole varmaa miten hyvää hitsausjälkeä intialaiset
tekevät paikallisissa pajoissaan. Tämän takia on tarpeen laskea myös minkä
verran maksaisi säiliön ja putkiston tekeminen Suomessa ja kuljettaminen Intiaan,
jossa tapahtuisi lopullinen kokoonpano. Lisäksi nykyisen käytössä olevan
öljysumusuotimen

valmistaminen

ei

todennäköisesti

onnistu

Intiassa

komponenttien saantivaikeuksien vuoksi, joten myös se on kuljetettava Suomesta
Intiaan.

Säiliön, putkiston ja öljysumusuotimen kuljettaminen tapahtuisi merikonteilla,
jolloin ne lastattaisiin Lappeenrannassa, ajettaisiin rekalla satamaan Haminaan tai
Kotkaan, jossa kontit siirretään laivaan ja kuljetetaan sopivaan Intian
syväsatamaan, josta taas rekalla Intian toimipisteeseen. Haittapuolena tässä on
korkeampien valmistuskustannusten sekä kuljetuskustannusten lisäksi ainakin
parin viikon kuljetusaika Lappeenrannasta Intiaan.

8.1 Ympäristö ja sijainti

Koska Intia on maana erittäin suuri ja maan 28 osavaltiota voi olla keskenään
hyvin erilaiset, niin sijainti on mietittävä tarkkaan. Huomioon on otettava
liikenneyhteydet teitä pitkin, meriteitse ja myös lentäen. Myös muu infrastruktuuri
on kartoitettava kuten esimerkiksi sähkön ja veden vakaa saanti. Lisäksi
potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden määrää ja sijaintia on hyvä
kartoittaa etukäteen.
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Facorilla on tarkoituksena siirtää kiertovoitelukeskuksen osia sekä komponentteja
ainakin jonkun verran Suomen ja Intian välillä. Tämä rajoittaa melko pitkälti
sijaintipaikat läntiseen Intiaan ja mieluiten lähelle syväsatamaa, johon suuret
rahtilaivat voivat ”parkkeerata”. Käytännössä jo pelkästään tämä asia rajaa
mahdolliset osavaltiot kolmeen eli Gujaratiin, Maharashtraan ja Karnatakaan.
Gujarat on näistä pohjoisin, ja osavaltiolla on pohjoisessa ja luoteessa yhteinen
raja Pakistanin kanssa. Maharashtra on suoraan Gujaratin eteläpuolella ja se
työntyy melko syvälle maan sisäosiin. Karnataka on vielä Maharashtrasta etelään.
Osavaltioiden sijainti on havainnollistettu alla olevassa kuvassa 3.

Kuva 3. Intian kartta ja osavaltiot. (FAO 2013)
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Kuten teoriaosuuden kappaleessa 6 kävi ilmi, niin Gujaratia sanotaan Intian
osavaltioista kaikkein markkinaoriontuneimmaksi ja yritysystävällisemmäksi. Sen
infrastruktuuri on kehittynyt huomattavasti nopeammin kuin muualla maassa ja
sen tulot asukasta kohti on kaksinkertainen maan keskiarvoon nähden. Lisäksi
sinne on keskittynyt metalliteollisuutta erittäin paljon. Osavaltion sähköntuotanto
on vakiintunut kohtuullisen hyvälle tasolle eikä sähkökatkoksia ole juurikaan. Sen
suurin kaupunki Ahmedabad sijaitsee Itä-Gujaratissa ja noin viidenkymmenen
kilometrin päässä Arabianmerestä ja siellä on kansainvälinen lentokenttä sekä
hyvät liikenneyhteydet lähistöllä oleviin suurkaupunkeihin.

Gujaratissa on myös kolme syvänmeren satamaa, Hazira Port, Mundra Port ja
Kandla Port. Kandla Port sijaitsee Luoteis-Gujaratissa, mutta Mundra Port ja
Hazira Port ovat molemmat reilun parin sadan kilometrin päässä Ahmedabadista,
joka on Intian mittakaavassa vielä kohtuullinen etäisyys. Kahteen jälkimmäiseen
satamaan liikennöi laivoja Suomesta, joten ne sopivat tarkoitukseen hyvin.

Näihin asioihin pohjautuen Gujaratin osavaltio ja siellä Ahmedabadin kaupunki
tai sen lähiympäristö sopii sijainniltaan ja infrastruktuuriltaan Facorin tarpeisiin
erittäin hyvin.

8.2 Toiminnan kuvaus ja vaihtoehdot

Toiminta Intiassa on tarkoitus aloittaa rauhallisesti ja yrittää välttää isoja
taloudellisia riskejä. Tämän takia aluksi on tarkoituksena perustaa ainoastaan
kokoonpanolaitos eikä aloittaa heti kokonaisen voitelukeskuksen valmistamista.
Tämä luonnollisesti pitää alussa valmistuskustannukset korkeampana, koska
säiliön ja putkiston valmistaminen Suomessa ja niiden kuljettaminen Intiaan
kokoonpanolaitokselle on kalliimpaa, kuin kaiken valmistaminen Intiassa.
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Tarkoitus on kuitenkin tulevaisuudessa siirtää valmistus kokonaan tapahtuvaksi
Intiassa.

Toinen vaihtoehto toimintaan on ulkoistaa säiliön teko ja valmistuttaa se
intialaisella yrityksellä alihankintana. Paikallisilla pitkään alalla toimineilla
yrityksillä on kokemusta ja ammattitaitoa loppujen lopuksi yksinkertaisen
ruostumattomasta teräksestä valmistetun säiliön tekemiseen. Valmistajalta tulee
myös takuu saumoille, joten mahdollisista hitsausten ongelmista vastaisi tällöin
säiliön valmistaja eikä Facor. Etuna olisi myös merirahdin pitkän kuljetusajan ja
kulujen

poistuminen,

koska

säiliö

valmistettaisiin

lähellä

Facorin

kokoonpanolaitosta.

Toiminnan ja varsinkin kokoonpanon alkaessa olisi hyvä lähettää Suomesta joku
tuotantohenkilökuntaan kuuluva asentaja komennukselle Intiaan valvomaan ja
opastamaan kokoonpanossa. Näin voitaisiin varmistaa, että kiertovoitelukeskus
tulee koottua oikein ja laatu on kunnollinen. Se myös nopeuttaisi kokoonpanoa
jatkossa, koska suomalainen asentaja voi opettaa tietyt kokemukseen perustuvat
asiat, kuten miten ja missä järjestyksessä kokoonpano kannattaa tehdä.

Vaihtoehtona olisi valmistaa heti kokonaisia voitelukeskuksia, mutta tällöin
alkuinvestointi

tulisi

huomattavasti

kalliimmaksi

kuin

pelkän

kokoonpanolaitoksen perustaminen. Lisäksi ei ole täyttä varmuutta minkälaista
laatua intialaiset työntekijät, varsinkin hitsarit, tekevät, joten asiaa pitää tutkia
ennen säiliöiden ja putkistojen valmistuksen aloittamista. Tätä voidaan tutkia
esimerkiksi pienillä koehitsauksilla ja tutkia hitsisaumojen laatua ovatko ne
riittävän laadukkaita. Asia onnistuu huomattavasti helpommin, kun yrityksellä on
valmiina toimitilat, missä testausta voidaan tehdä. Aikaa se tulee viemään jonkun
verran, koska hitsatut saumat pitänee lähettää Suomeen tutkimuksiin sen takia,
että silmällä ei näe sauman sisälle.

73

Ajatuksena on myös siirtää Facorin sisällä komponentteja Intiasta Suomeen,
koska ne ovat Intiassa yleensä selkeästi halvempia kuin Euroopassa. Kun
komponentit tilataan intialaiselta toimittajalta Facorin Intian toimipisteeseen, niin
ne voidaan ostaa halvemmalla paikallisella hinnalla kuin, jos komponentit
tilattaisiin suoraan Suomeen. Tällä saadaan alemmaksi myös Suomesta myytävien
voitelukeskusten hintaa, jotka suuntautuvat pääosin länsimaihin.

8.3 Talous ja byrokratia

Intiaan perustettavan yrityksen perustamiskuluja (hankintoja, toimitiloja yms.) ei
tässä työssä tarvitse laskea, vaan Facor on niitä kartoittanut itse jo yhdessä
Finpron kanssa. Erilaiset yritysmuodot on kuitenkin hyvä käydä läpi, jotta olisi
selvää, minkälainen yritys Intiaan kannattaa perustaa. Kuten Suomessa niin myös
Intiassa eri yritysmuotojen sallittuja toimintoja on rajoitettu ja niitä kohdellaan
laki- ja veroteknisesti eri tavoin.

Yrityksillä on käytännössä viisi erilaista tapaa aloittaa liiketoiminta Intiassa.
Nämä

ovat

edustajisto,

haarakonttori,

projektikonttori,

tytäryhtiö

ja

yhteistyöyrityksen perustaminen intialaisen partnerin kanssa. Joidenkin näiden
yritysmuotojen sallittuja toimintoja on rajoitettu, joten Intiaan tähtäävän yrityksen
on otettava tarkoin selvää, mikä yritysmuoto sopii sille. Lupa yrityksen tai
konttorin perustamiseen on haettava Intian keskuspankilta (Reserve Bank of
India) ja se maksaa muodosta riippuen tietyn summan.

Edustajisto on tarkoitettu lähinnä ensituntuman hakemiseen ja kontaktien
luomiseen. Facor perusti edustajiston Gurgaonin kaupunkiin vuonna 2011, jotta se
pystyisi

luomaan

kontakteja

intialaisiin

yrityksiin

ja

sai

helpommin

osallistumisoikeuksia Intiassa järjestettäville messuille ja muille tapahtumille.
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Tämä on myös edullinen muoto perustaa ja sen voi lakkauttaa ilman suuria kuluja.
Edustajistolta on kuitenkin kielletty kaikki liiketoiminta ja sillä ei saa olla tuloja
Intiasta, joten ulkomaalaisen emoyhtiön on katettava kaikki kulut, jotka
aiheutuvat Intiassa.

Haarakonttorilla on oikeus harjoittaa liiketoimintaa, mutta siltä on kielletty
vähittäiskauppa, valmistus ja jalostustoiminta. Se sopii tiettyjen alojen yrityksille,
mutta Facorin tapauksessa tätä yritysmuotoa ei voida käyttää, koska tarkoituksena
on valmistuksen aloittaminen Intiassa. Lisäksi haarakonttoria verotetaan
ulkomaalaisena yrityksenä eikä paikallisena, joten sen verotus on huomattavasti
korkeampaa kuin paikallisen yrityksen. Projektikonttori on tarkoitettu pelkästään
tiettyä projektia varten, joten sekään ei sovi Facorin toimintaan.

Tytäryhtiö on nimensä mukaisesti ulkomaalaisen yhtiön tytäryhtiö, joka sijaitsee
Intiassa. Sillä on oikeus harjoittaa normaalia liiketoimintaa mukaan lukien
haarakonttorilta

kielletyt

liiketoimintamahdollisuudet.

Sitä

kohdellaan

lainsäädännöllisesti ja verotuksellisesti samalla tavalla kuin paikallista intialaista
yhtiötä. Tytäryhtiön rahoitus voi tulla sekä emoyhtiöltä että paikallisista
toiminnoista ja lainoista. Tämä yritysmuoto sopii Facorin toimintamalliin
kaikkein parhaiten, koska tällöin yrityksen johto pysyy kokonaan oman yrityksen
käsissä. Yhteistyöyrityksen perustaminen intialaisen yrityksen kanssa voi olla
riskialtista, koska on mahdollista, että sopimuksen loppuessa paikallinen yritys
olisi oppinut voitelukeskusten valmistuksen ja perustaa kilpailevan yrityksen.
Näin on Intiassa tapahtunut useasti ja tämä riski kannattaa välttää, vaikka näin
yrityksen perustaminen hieman edullisemmaksi tulisikin.

Sen lisäksi, että Intiassa on tarjouskilpailuja rajoitettu antamalla tarjousoikeus
ainoastaan paikallisille yrityksille, maa pyrkii tukemaan paikallisia yrityksiä myös
tekemällä kannattamattomaksi tavaroiden maahantuonnin. Tämä näkyy siinä, että
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Intiassa on voimassa korkeat tuontitullit tuontitarvikkeille. Perustullimaksu
metalleille ja metalliosille on 12 % tuotavan tavaran arvosta, mutta sen päälle
tulee vielä ylimääräisiä maksuja ja lisiä niin paljon, että kokonaistulliprosentti
nousee noin 29 %:iin. Tämä tekee valmisteiden tuonnin melko kalliiksi ja täten ei
kovin houkuttelevaksi ratkaisuksi. Tämän takia tulevaisuudessa Facorin on
tarkoitus valmistaa myös hitsattavat osat itse Intiassa. Toinen vaihtoehto on
valmistuttaa

säiliö

ja

varauksin

putkisto

alihankintana

paikallisilla

ammattitaitoisilla yrityksillä, mutta siinäkin hinta kohoaa melko korkeaksi.

Suoraan oman varsinaisen tuotantolaitoksen perustamiseen liittyy kuitenkin
enemmän riskejä, kuin kevyemmällä mallilla, jossa tehdään aluksi vain
kokoonpanoa. Lisäksi ongelmia saattaa tulla ammattitaitoisten työntekijöiden,
lähinnä hitsareiden, löytämisessä, jotta hitsausten korkeat laatuvaatimukset
saadaan täytettyä. Rauhallista lähestymistapaa voidaan pitää huomattavasti
järkevämpänä mallina ulkomaille ulkoistamista tehdessä.

Harkinnassa oli myös hetken sopivan kilpailijan ostaminen Intian markkinoilta ja
sen muuttaminen tytäryhtiöksi. Hinta-laatu-suhteeltaan sopivaa yritystä ei
kuitenkaan löytynyt ja se jäi tekemättä. Tähän vaikutti selkeästi myös melko
pienen pk-yrityksen rajalliset resurssit, koska yritysosto olisi ollut kallista.
Toisaalta tämä olisi ollut hyvä pohja rakentaa, koska tällä tavoin olisi saatu
valmiit tilat, vähintään kohtalainen valmis asiakaspohja ja työntekijät, joilla olisi
ollut kokemusta vastaavasta työstä.

8.4 Asiakkaat & verkostoituminen

Facor on voinut edustajiston kautta olla yhteydessä paikallisiin yrityksiin ja luoda
suhteita jo muutaman vuoden ajan. Yrityksellä on ollut oma esittelypiste useilla
Intiassa järjestetyillä messuilla, joissa Facorin nimeä on pyritty tekemään tutuksi.
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Messuilta on saatu jonkin verran kontakteja ja niiden pohjalta on tehty
tutustumiskäyntejä potentiaalisten asiakkaiden luona. Intialaisille on tärkeää
ihmissuhteiden ja kontaktien luominen henkilökohtaisesti, joten vierailujen
tekeminen on tärkeää.

Verkostoituminen auttaa myös siihen, että Facor saa paremmin tietoa projekteista,
joihin he voivat tehdä tarjouksia kiertovoitelukeskuksista. Facor on myös
hyödyntänyt Euroopassa syntyneitä kontakteja isoihin konserneihin, joilla on
toimintaa ja tytäryhtiötä Intiassa ja keskustellut näiden kanssa mahdollisista
yhteistyömahdollisuuksista.

Potentiaalisia asiakkaita Intiassa ovat ainakin Intian valtion omistama Bharat
Heavy Electricals (BHEL), joka valmistaa voimalaitoksia, sekä länsimaalaiset ja
monikansalliset yhtiöt Doosan Skoda Power, Mitsubishi Hitachi Power Systems,
Siemens Energy, Toshiba JSW Power Systems ja Alstom Power. Nämä kaikki
toimivat energia-alalla ja ovat keskittyneet sähkön tuotantoon sekä turbiinien
valmistukseen. Paperisektorilla vanhoja asiakkaita, joilla on toimintaa Intiassa,
ovat muun muassa Voith Paper, Papcel ja Valmet Oyj, joka on entinen Metso
Paper. Kaivostoimintaan sopivia tuotteita on valmistettu Outotecille.

Asiakaskunnan saaminen ennen suurempaa investointipäätöstä on tärkeää, jotta
tuotantolaitos ei seiso tyhjillään ilman tilauksia.

Messuilla on myös pystytty rakentamaan verkostoa komponenttitoimittajien
kanssa ja näiden kautta on saatu tarjouksia komponenteista, joita voidaan käyttää
kiertovoitelukeskuksen valmistamiseen. Monella Facorin nykyisellä toimittajalla
on tuotantoa Intiassa ja myös näitä suhteita on pystytty käyttämään hyväksi.
Esimerkkinä yhdeltä nykyisen toimittajan Intian yksiköltä pyydetty tarjous aleni
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tuntuvasti, kun intialaisten kanssa tuli esiin, että Facorilla on ollut pitkä
kauppasuhde kyseisen yhtiön kanssa Euroopassa ja heidän Euroopan ja Intian
yksiköt olivat yhteydessä toisiinsa.
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9

KIERTOVOITELUKESKUKSEN

VALMISTUKSEN

KUSTANNUSTEN KARTOITTAMINEN JA VERTAILU

Kuten on jo aikaisemmin tullut ilmi, kiertovoitelukeskus koostuu monista eri
osakokonaisuuksista. Työssä nämä on jaoteltu säiliöön, AC-pumppuun (pää- ja
varapumput, sisältäen moottorit pumpuille), DC-pumppuun (hätäpumppu, sisältää
moottorin pumpulle), jäähdyttimeen, suotimeen, öljysumusuotimeen, putkistoon,
instrumentteihin

ja

sähköihin.

Jokainen

osakokonaisuus

on

jaettu

yksityiskohtaisesti osiin, mitä kunkin kokonaisuuden valmistamiseen tarvitaan ja
kartoitettu osien hinnat ja työmäärät mitä valmistukseen ja kokoonpanoon menee
aikaa. Muuten kaikki osat on otettu huomioon, mutta pois on jätetty aivan
perusosat kuten ruuvit, mutterit, aluslevyt, tiivisteet, liimat yms. Näin on saatu
osakokonaisuuksille hinnat ja niitä voidaan vertailla keskenään.

Hinnat on Suomesta kartoitettu Facorin ostohinnoista ja Intiasta on tehty
sähköpostin välityksellä tarjouspyyntöjä useille eri toimittajille ja heidän
tarjouksista poimittu sopivimmat, halvimmat ja luotettavimmat oloiset ja päädytty
näin tietyn toimittajan hintaan. Tarjouspyyntöjä lähetettiin lähes sadalle eri
intialaiselle yritykselle ainoastaan Länsi-Intian suunnalle, jotta toimitusmatkat
Intiassa ei olisi pitkiä. Mahdolliset toimittajat on etsitty internetin välityksellä ja
yritysten internet-sivujen perustella on pyritty valitsemaan luotettavia ja
laadukkaita toimittajia. Luonnollisesti täyttä varmuutta näin ei voida saada, mutta
ensikartoituksessa on mahdotonta tilata jokaiselta toimittajalta osaa ja tutkia
laatua omin käsin. Siinä vaiheessa ennen kuin valmistusta tai kokoonpanoa
aletaan tehdä lopullisesti, niin tarkoitus on käydä toimittajan luona tarkastamassa
laatu.

Toimittajan ammattitaitoa ja osaamista pyrittiin testaamaan myös sillä, että
tarjouspyyntöjä tehtäessä annettiin mahdollisimman vähän tietoa, jotta näkisi,
minkälainen vastaus sieltä tulee ja tietävätkö he asiasta todella. Lisäksi pyydettiin
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mittakuvia komponenteista, jotta saadaan tietää komponenttien koot ja valmistusja mittakuvat kertovat ehkä myös jotain kyseisestä yrityksestä.

Intiasta tarjouksia pyydeltäessä on tullut hyvin esiin intialaisten kaupankäyntitavat
ja –taito. Eurooppalaisen yrityksen pyytäessä hintoja, vaikka erikseen on mainittu,
että tarjouspyyntöjä tehdään intialaisen tytäryhtiön toimeksiannosta, hinnat olivat
täysin samaa hintaluokkaa kuin eurooppalaisten toimittajien. Jotkut olivat jopa
hieman kalliimpia. Intialaisilla on siis selkeästi hintatiedot kohdillaan, mitä
vastaavat komponentit maksavat Euroopassa. Samalla tuli esiin maan tapa, johon
kuuluu olennaisesti tinkimiskulttuuri.

Euroopassa ja varsinkin Suomessa on tottunut, että toimittajalta saatu tarjous on se
hinta, jolla yritys pystyy myymään tuotteita. Vasta, jos tehdään varsinaisia
toimitussopimuksia tai kiintiöt ovat suuria, niin hintoja saatetaan vähän viilata
alaspäin. Intiassa tarjouksen saaminen tarkoittaa ainoastaan keskusteluyhteyden
luomista ja vasta sen jälkeen aletaan neuvotella hinnoista. Lähes poikkeuksetta
ensimmäisen tarjouksen hinta tippui reilusti, kun jaksoi muutamia kertoja olla
yhteydessä ja neuvotella ja tinkiä.

Kokemus osoitti, että joidenkin kanssa pitää olla todella tiukkana keskusteluissa ja
heikkouksia ei saa näyttää. Muutamia kertoja kävi myös niin, että intialainen
yritys sanoi, että tämä on viimeinen hinta, johon he pystyvät. Tämänkin jälkeen,
kun kiitti tarjouksista ja totesi sen liian kalliiksi, tuli sen jälkeen alennettu tarjous,
joka alkoi olla jo linjassa muihin tarjouksiin tai oletettuun hintatasoon. Lisäksi
useamman kerran sai joitakin muistutella, että tarjouspyyntö on lähetetty ja
tuleeko tarjousta takaisin. Tämä kertoo intialaisille sitä, että asia aidosti kiinnostaa
ja tarjouspyynnön esittänyt yritys oikeasti haluaa tarjouksen ja hinnan.
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Varsinkin alussa tarjouksia kysellessä oli Facorin intialaisesta työntekijästä suuri
apu, kun hän kertoi miten asiat siellä toimivat ja miten heitä kannattaa vaan
pommittaa sähköposteilla, että keskusteluyhteys toimii. Tämä tuntui todella
erikoiselta ja aluksi hankalalta ja jopa epäkohteliaalta länsimaalaiseen toimintaan
verrattuna ja siihen tottuneena. Lisäksi tärkeää oli aina säilyttää kohteliaisuus ja
tietyllä tavalla osoittaa kunnioitusta toiselle osapuolelle, jotka ei aina ole
suomalaisille itsestään selvyyttä. Jo näin nopeassa ja kaukaisessa asiassa tuli
hyvin ja nopeasti esiin kulttuurierot pelkästään sähköpostin välityksellä.

Lasketut hinnat on jaettu viiteen eri vaiheeseen. Ensin kokonaan valmistaminen
Suomessa, jolloin saadaan vertailukohta lopuille. Sen jälkeen laskettiin säiliön,
putkiston ja öljysumusuotimen valmistus Suomessa ja kokoonpano Intiassa.
Kolmas vaihe oli säiliön teettäminen alihankintana, mutta putkisto ja
öljysumusuodin tulisivat edelleen Suomesta. Seuraava laskentakohde oli
valmistaminen Suomessa, mutta komponentit tulisivat Intiasta Facorin tytäryhtiön
kautta, jolloin hinnat saataisiin Intian hinnoilla. Tämä vaihtoehto olisi tarkoitettu
muille

kuin

Intian

valmistuskustannuksia

ja

markkinoille,

jolloin

toivottaisiin

parempaa

kilpailukykyä.

Viimeinen

pienempiä
vaihe

on

kiertovoitelukeskuksen kokonaan valmistaminen Intiassa.

Suurimmasta osasta työssä näkyvissä olevista kuvista on poistettu tärkeimmät
hinnat ja komponenttien mallit ja lukuja käsitellään ainoastaan prosenttiosuuksina
kokonaishintaan nähden. Tällä halutaan estää mahdollinen kilpailijoiden
hyötyminen tiedoista. Lisäksi työn kannalta ei ole oleellista näyttää Suomessa
valmistetun kiertovoitelukeskuksen hintaa. Suomessa kokonaan valmistetun
kiertovoitelukeskuksen

kokonaiskustannuksia

käsitellään

ainoastaan

vertailukohtana indeksillä 100 ja muita laskelmia verrataan indeksinä siihen.
Samoin kokonaistuntimäärää käsitellään indeksillä 100, joka tulee Suomen
valmistusajasta.
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Kokonaan Suomessa valmistetun kiertovoitelukeskuksen kustannusjakauma
muodostuu siten, että vajaa 80 % kustannuksista tulee materiaaleista ja reilu 20 %
työstä. Kiertovoitelukeskuksen osakokonaisuudet on esitetty alla taulukossa 6.

Taulukko 6. Suomessa valmistetun kiertovoitelukeskuksen kustannusten jakauma ja
työtunnit.
Osa
Säiliö
AC-pumppu
DC-pumppu
Jäähdytin
Suodin
Öljysumusuodin
Putkisto
Instrumentit
Sähköt

Kpl
1
2
1
1
1
1
1
1
1

% kok.
OKA mater. Mater.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

OKA työ

% kok.
% kok.
Työ Työtunnit Tunnit
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Suomi
Intia
100
100

YHTEENSÄ

0

Suomen hintoja, prosenttiosuuksia ja työtunteja ei haluta julki, joten ne on jätetty
tästä taulukosta pois. Taulukossa % kok. mater. tarkoittaa prosentuaalista osaa
kaikista

materiaalikustannuksista

ja

vastaavasti

%

kok.

työ

tarkoittaa

prosentuaalista osaa työn kustannuksista. % kok. tunnit tarkoittaa kuinka paljon
kuhunkin osakokonaisuuteen kuluu aikaa koko voitelukeskuksen valmistamisen
suhteen.

Osakokonaisuuksien hinnat on laskettu tarkasti kaikki osat mukaan lukien. Työssä
ei jokaista osakokonaisuutta lähdetä avaamaan tarkasti jo senkin takia, että niiden
perusteella voitaisiin valmistaa melkein samanlaisia kiertovoitelukeskuksia.
Säiliön valmistuksen osakokonaisuus käydään kuitenkin läpi, jotta nähdään
periaate miten ne on muodostettu, mutta siitäkin on jätetty komponenttien tarkat
mallit sekä hinnat pois. Tämä on alla taulukossa 7.
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Taulukko 7. Öljysäiliön osakokonaisuuden komponentit.
Piir. N:o, tai
Valmistaja
325648
326987
326986
324568
326125
326124

325781
325782

Nimi
Säiliön teräkset
Termostaatin jalka
Lämmittimen suojaputki
Lämmittimen suojalevy
Nostokorva
Suodin säiliön yhdeputken laippa
Suodin säiliön yhdeputki
Miesluukku + saranat + koroke
Salpa
Miesluukun kahva
Öljy sisään hits.laippa
Putki DN300
Puhaltimen peti
Öljyn kaasunpoistimen putket
Öljyn kaasunpoistimen käyrät
Muhvi 1"
Muhvi 3/4"
Muhvi 1/2"
Muhvi 3/8"
Hitsattava nippa 2"
Tyhjennyskäyrä
Tyhjennysventtiili
"Jalat" SS
Pumppuyksikön peti
"Jalat" CS
Nostokorvat
Kyynel levy
Kiinnityslatta

Tyyppi

Pit.
mm

Lev.
mm

Paks.
mm

ø
mm

Stainless Steel

DN300 PN10
Ø323,9x3 - 100

omin.
paino
1,00
8,00
12,80
0,78
0,32
9,30
8,00
8,00

13,60
24,20
8,00

Ø33,7x2 - 2500
Ø33,7x2 - 90°

DN50
2"

RHS 150x100x5 - 21,5m
U-100x50 … 80

18,30
10,60
2,00
8,25
47,20

30x200x1600

Lämmitysvastus
Termostaattikytkin
Lämpöanturi

tarve
Alihank.
Kpl
€/kpl
1,00
4,00
4,00
4,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,10
2,00
2,50
3,00
2,00
8,00
6,00
3,00
1,00
1,00
1,00
4,00

Mater.
á-hinta

Työaika
h/kpl

21,50
0,64
4,00
1,00
1,60
4,00
4,00
1,00

Näkölasi

1,00

Venttiili / pintaraja
Imuyhde pumpulle
Kaulus
Irtolaippa
Testiyhde
Käyrä
Työ

1/2"
DN150 x 300mm, 3kpl
DN150
DN150 PN16

12,45
0,44
6,80

DN150x3

3,00

1,00
0,90
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00

Taulukosta nähdään, että säiliöön kuuluu huomattavasti enemmän osia ja
komponentteja

kuin

pelkästään

ruostumattomasta

teräksestä

valmistettu

ulkokuori. Kuitenkin materiaalikuluista ylivoimaisesti suurin osa syntyy
ruostumattomasta teräksestä, jota säiliön valmistukseen kuluu reilusti.

9.1 Kokoonpano Intiassa, säiliön ja putkiston valmistus Suomessa

Ensimmäinen vaihtoehto on pelkän kokoonpanotoiminnan aloittaminen Intiassa
omissa toimitiloissa. Tällöin öljysäiliö, putkisto ja öljysumusuodin valmistettaisiin
Suomessa ja kuljetettaisiin merirahdilla Intiaan. Nämä valmistettaisiin siten, että
Intiassa riittää vain komponenttien kiinnittäminen pääasiassa laippaliitoksilla
toisiinsa. Käytännössä Intiassa tarvitsisi siis ainoastaan koota komponentit
valmiisiin liitoksiin oikeassa järjestyksessä, joka ei ole kovin vaativaa työtä ja se
pitäisi jokaisen metallialan työntekijän pystyä tekemään.
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Merirahdin

hintaa

selvitettiin

sen

verran,

että

kysyttiin

kolmelta

huolintayritykseltä suuntaa-antava hinta mitä rahti maksaisi Lappeenrannan ja
Intian Mundran syväsataman välillä. Hinta olisi yhdeltä 40 jalan merikontilta noin
2500 – 3000 euroa sisältäen kuljetuksen Lappeenrannasta Kotkaan, merirahdin
Kotkasta Mundraan sekä tarvittavat satama- ja kanavamaksut. 40 jalan
merikonttiin mahtuisi kaksi säiliötä, mutta ei putkistoa ja öljysumusuotimia. 20
jalan merikontti olisi hieman halvempi ja siihen mahtuisi kahdet putkistot ja
öljysumusuotimet. Tarkkoja logistiikkakustannuksia ei ole otettu huomioon
laskelmissa, koska tarkoituksena oli ainoastaan selvittää valmistuskustannuksia.

Säiliöön olisi kiinnitetty valmiiksi kaikki hitsattavat osat, kuten muutama venttiili
ja peti. Lisäksi ylimääräisinä pelkän säiliön lisäksi Suomessa tehtäisiin muutamia
väliputkien hitsauksia, esimerkiksi pumppujen ja jäähdyttimen välisiä lyhyitä
putkia ja ne lähetettäisiin samassa kontissa säiliön kanssa. Kaikki komponentit,
mitkä

voidaan

liittää

helposti,

tilattaisiin

intialaisilta

toimittajilta

kokoonpanolaitokselle.

Kokonaan

Intiasta

saadaan

komponentit

osakokonaisuuksista

kaikkiin

pumppuihin, jäähdyttimeen, suotimeen, instrumentteihin ja sähköihin. Lisäksi
säiliöön kuuluvat lämmitysvastukset, termostaattikytkimet, lämpöanturi ja kaksi
venttiiliä saadaan Intiasta ja niiden asentaminen on helppoa, joten niitä ei tarvitse
tuoda

Suomesta

säiliöön

valmiiksi

asennettuina.

kustannusten ja työtuntien jakautuminen selviää taulukosta 8.

Osakokonaisuuksien
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Taulukko 8. Intian kokoonpanon kustannusten ja työtuntien jakautuminen.

Osa
Säiliö
AC-pumppu
DC-pumppu
Jäähdytin
Suodin
Öljysumusuodin
Putkisto
Instrumentit
Sähköt

Kpl
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Tulli-%
Tuonti- OKA mater. % kok.
Intiaan
tulli
Sis. Tullit
Mater.
29,00
32,8
8,3
10,9
1,8
3,7
29,00
14,1
29,00
23,1
3,4
2,0

YHTEENSÄ

OKA työ

% kok.
% kok.
Työ Työtunnit Tunnit
44,0
20,0
1,4
8,4
0,7
4,2
1,8
10,5
1,8
10,5
7,8
4,2
36,9
21,1
1,8
10,5
1,8
10,5

6699,91

Suomi
72
159

Intia
87

Taulukosta voidaan ensimmäisenä havaita tuontitullit Intiaan. Facorin tuomille
metallituotteille ne ovat 29 % tuotavan tavaran nimellisarvosta. Yhteensä säiliölle,
öljysumusuotimelle ja putkistoille tullimaksuja tulisi 6699,91 euroa, jota voidaan
pitää kohtuullisen suurena määränä. Tämäkään ei ole oikea hinta, mutta kaikki
tuontitullihinnat ovat myös myöhemmin työssä suhteessa toisiinsa. Lisäksi
huomataan selkeästi, miten suuri osa materiaalikustannuksista tulee Suomesta
tuotavista osakokonaisuuksista, yhteensä 70 % sisältäen tullimaksut. Tämä ei
selity pelkästään tuontitulleista vaan myös komponentit ovat Intiassa halvempia
kuin Suomessa. Komponentit ovat komponentista ja toimittajasta riippuen noin 40
– 70 % Suomen hinnoista.

Intialaisten työtehoa ja -nopeutta on arvioitu heikommaksi kuin suomalaisten.
Kyse ei ole laiskottelusta vaan heikommista työolosuhteista, kokemattomuudesta
kiertovoitelukeskuksen valmistuksesta ja huonommista laitteista sekä koneista.
Intiassa työtunnit on arvioitu noin kaksinkertaisiksi verrattuna Suomeen. Finprolta
saatu intialaisen metallimiehen/asentajan työtunnin kustannus oli vuonna 2012
2,10 euroa tunnilta, joten se on reilusti alempi kuin suomalaisen.
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Työvoiman kustannus näkyy selvästi taulukosta. Suomessa valmistukseen
käytetty aika on 72 tuntia, kun Intiassa kokoonpanoon on laskettu 87 tuntia. Silti
työvoiman kustannuksista 88,7 % muodostuu Suomessa tehtävästä työstä. Tästä
voidaan suoraan päätellä, että mitä enemmän pystyisi Intiassa tekemään, sitä
halvemmaksi voitelukeskuksen valmistaminen tulisi.

Kokonaistuntien määrä kasvaisi huomattavasti siitä, mitä se on pelkästään
Suomessa tehtynä. Ero on huomattava sillä työtuntien määrä kasvaisi 1,59kertaiseksi, mikä vaikuttaisi suoraan toimitusaikaan tilauksesta asiakkaalle.

9.2 Kokoonpano Intiassa, säiliön ostaminen alihankintana Intiasta

Toinen

vaihtoehto

valmistukselle

olisi

säiliön

ostaminen

alihankintana

intialaiselta toimittajalta. Silti putkistot ja öljysumusuotimet jouduttaisiin edelleen
valmistamaan Suomessa ja toimittamaan Intiaan. Tässä kuitenkin tulisi pieni ero,
koska tällöin Suomesta riittäisi yhden pienemmän merikontin lähettäminen
Intiaan. Lisäksi tämä nopeuttaisi hieman valmistusta, koska säiliö olisi
aikaisemmin Intian kokoonpanolaitoksella kuin Suomesta toimitettuna. Putkisto ja
öljysumusuodin saapuisivat hieman myöhemmin, mutta ne ovat viimeiset
osakokonaisuudet, jotka asennetaan paikoilleen. Kokoonpano tapahtuisi edelleen
Intian kokoonpanolaitoksella.

Lisäksi Suomesta jouduttaisiin lähettämään joitain pienempiä yhdysputkia, jotka
tulisivat pumppujen ja säiliön sekä jäähdyttimen ja säiliön väliin. Nämä ovat
kuitenkin melko pieniä, joten ne mahtuisivat edelleen pienempään merikonttiin
putkiston ja öljysumusuotimen kanssa. Osakokonaisuuksien ja työtuntien jakauma
tälle vaihtoehdolle on esitetty taulukossa 9.
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Taulukko 9. Säiliön valmistuttaminen alihankinta Intiassa.

Osa
Säiliö alihankintana
Suomesta tuotavat säiliön osat
AC-pumppu
DC-pumppu
Jäähdytin
Suodin
Öljysumusuodin
Putkisto
Instrumentit
Sähköt

YHTEENSÄ

Kpl
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Tulli-%
Intiaan

Tuonti- OKA mater. % kok.
tulli
Sis. Tullit
Mater.
30,6
29,00
8,0
7,6
9,9
1,6
3,4
29,00
12,8
29,00
21,1
3,1
1,8

OKA työ

4764,58

% kok.
% kok.
Työ Työtunnit Tunnit
0,0
0,0
11,2
3,6
2,3
9,6
1,1
4,8
2,8
12,0
2,8
12,0
12,4
4,8
61,8
24,1
2,8
12,0
2,8
12,0
Suomi
45
138

Intia
93

Taulukon perusteella tuontimaksut ovat euromääräisesti pienentyneet 4764,58
euroon, joka on vajaa kaksi tuhatta euroa pienempi kuin, jos säiliö tuotaisiin
Intiaan. Lisäksi säästyisi yhden merikontin logistiikkamaksu. Taulukosta nähdään
myös, että alihankintana valmistetun säiliön ja Suomesta tuotavien säiliön osien,
jotka sisältävät pelkästään yhdysputket, materiaalikustannukset yhteensä olisivat
suhteessa suuremmat kuin jos ne kaikki tuotaisiin Suomesta. Toisaalta niiden
työtuntien kustannukset olisivat pienemmät, koska säiliön työtuntien kustannuksia
ei ole ollenkaan.

Putkiston työtuntien kustannukset nousisivat tässä mallissa ylivoimaisesti
suurimmiksi 61,8 % osuudella työkustannuksista. Edelleen Suomessa tehtävistä
töistä muodostuisi yhteensä 85,4 % työkustannuksista, kun putkistoon lisätään
säiliön osat ja öljysumusuodin. Kokonaisuudessaan Facorin omien työtuntien
määrä tippuisi 21 tunnilla verrattuna siihen, että säiliö toimitettaisiin Suomesta ja
koottaisiin Intiassa. Samalla kokonaistuntien määrä olisi 1,38-kertainen Suomen
valmistukseen. Tällä ratkaisulla nopeutettaisiin toimitusaikaa asiakkaalle jonkin
verran verrattuna siihen, että säiliö toimitettaisiin Suomesta.
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9.3 Kokoonpano ja säiliön valmistus Suomessa, komponentit Intiasta

Valmistus Suomessa intialaisilla komponenteilla ei liity suoraan Intian
valmistukseen, mutta Facor halusi myös samalla selvittää, kuinka paljon
halvemmaksi tulisi valmistaa kiertovoitelukeskus Suomessa, jos valmistukseen
käytettäisiin Intiasta toimitettuja komponentteja. Intiaan perustettava tytäryhtiö
mahdollistaisi tämän vaihtoehdon, koska tällä tavalla Intiasta saataisiin tilattua
komponentteja Intian toimipisteeseen ja toimitettua sieltä Suomeen yrityksen
sisällä.

Tätä vaihtoehtoa voitaisiin käyttää kiertovoitelukeskuksissa, joita toimitettaisiin
muille markkinoille kuin Intiaan. Varsinkin köyhempiin maihin tämä olisi
kilpailuetu, koska näin saataisiin materiaalikustannuksia pienemmiksi, joka
näkyisi myyntihinnassa. Näin tarjouskilpailuissa olisi paremmat mahdollisuudet
menestyä niillä markkinoilla, joissa hinta on tärkein tekijä hieman jopa laadun
kustannuksella. Tämä olisi niin sanottu kustannustehokas tuote erityisesti
kehitysmaihin.

Tuotaessa tavaraa Suomeen EU-alueen ulkopuolelta, täytyy siitä maksaa myös
tuontitulli Suomeen. Tullimaksut ovat kuitenkin teollisuuden tuotteissa paljon
edullisempia kuin Intiaan tuotaessa. Facorin tapauksessa tuontitulliprosentit ovat
hieman komponenteista riippuen kahdesta kymmeneen prosenttiin. Facor on
ennenkin tuonut komponentteja ulkomailta Suomeen, joten tullausprosentit ovat
tiedossa jo aikaisempien tapausten pohjalta.

Säiliön, putkiston ja öljysumusuotimen kustannukset ovat melkein samat kuin
normaalissa mallissa, joka tehtäisiin Suomessa. Erona on, että säiliön
valmistukseen toimitettaisiin Intiasta lämmitysvastukset, termostaattikytkimet,

88

lämpöanturi ja kaksi venttiiliä. Osakokonaisuuksien kustannukset ja työmäärät
ovat taulukossa 10.

Taulukko 10. Osakokonaisuuksien kustannusjakauma ja työtunnit Intiasta tuoduilla
komponenteilla.
Tulli-%
Tuonti- OKA mater. % kok.
Kpl Suomeen
tulli
Sis. Tullit
Mater.
Säiliö
1
22,1
AC-pumppu
2
5,00
11,0
DC-pumppu
1
5,00
14,4
Jäähdytin
1
2,00
2,3
Suodin
1
8,00
5,1
Öljysumusuodin
1
13,8
Putkisto
1
22,6
Instrumentit
1
10,00
4,7
Sähköt
1
2,5
Intiasta tuotavat säiliön osat
1
10,00
1,5
Osa

YHTEENSÄ

OKA työ

802,06

% kok.
% kok.
Työ Työtunnit Tunnit
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Suomi
Intia
100
100

Taulukon perusteella tuontitullit eivät muodosta kovin suurta kuluerää niiden
ollessa ainoastaan 802,06 euroa. Työtunnit ja niiden jakautuminen ovat
luonnollisesti täsmälleen samat kuin normaalissa valmistuksessa, joka tapahtuu
Suomessa.

Materiaalikustannusten

ovat

muuttuneet

siten,

että

Suomessa

kokonaan

valmistettavat säiliö, lukuun ottamatta muutamaa komponenttia, öljysumusuodin
ja putkisto ovat nostaneet suhteellisia kustannusten määriä. Vastaavasti niiden
osakokonaisuuksien osuudet ovat pienentyneet reilusti, joihin osat tuodaan
Intiasta. Tämän perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että intialaiset komponentit
ovat selkeästi halvempia, joka johtaa halvempaan valmistushintaan kuin Suomesta
ostetuilla komponenteilla.
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9.4 Kokoonpano ja valmistus Intiassa

Viimeisenä vaiheena valmistuskustannusten laskennassa on tavoitteellinen
tulevaisuuden

tilanne,

jossa

kaikki

valmistus

tapahtuu

Facorin

Intian

tuotantolaitoksessa. Tällöin säästyisivät kaikki tuontitullit, logistiikkakustannukset
sekä suomalaisen työvoiman käyttö, jotka laskisivat kustannuksia melko paljon.
Tämä kasvattaisi todennäköisesti ja toivottavasti tilausten määrää ja samalla
parantaisi katetta, koska tarjoukset voitaisiin tehdä paremmalla katteella.

Laskenta on osittain hypoteettinen, koska saatavilla ei ollut kaikkien säiliön,
putkiston ja öljysumusuotimen osien Intian hintoja. Näihin kuuluvat käytännössä
putket ja niiden osat, kuten käyrät, supistukset, laipat ja kaulukset, sekä muut
pienet osat kuten esimerkiksi muhvit, nipat ja liittimet. Nämä on laskettu Suomen
hinnoilla ja ainoastaan työn kustannukset on laskettu intialaisilla kustannuksilla.
Voidaan kuitenkin olettaa, että mainitut osat eivät ole kalliimpia Intiassa kuin mitä
ne maksavat Suomessa. Ruostumattoman teräksen osalta hinta on muutettu siihen,
mikä teräksen kilohinta on Intiassa.

Intiassa

kokonaan

valmistetun

kiertovoitelukeskuksen

kustannusjakauma ja työtunnit ovat esitetty taulukossa 11.

osakokonaisuuksien
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Taulukko 11. Intiassa valmistetun kiertovoitelukeskuksen kustannusjakauma ja työtunnit.

Osa
Säiliö
AC-pumppu
DC-pumppu
Jäähdytin
Suodin
Öljysumusuodin
Putkisto
Instrumentit
Sähköt

Kpl
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Tulli-%
Tuonti- OKA mater. % kok.
Intiaan
tulli
Sis. Tullit
Mater.
0,00
0,00
26,5
10,4
13,6
2,2
4,7
0,00
0,00
13,6
0,00
0,00
22,4
4,2
2,5

OKA työ

% kok.
% kok.
Työ Työtunnit Tunnit
28,2
28,2
5,6
5,6
2,8
2,8
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
28,2
28,2
7,0
7,0
7,0
7,0
Suomi

YHTEENSÄ

0
237

Intia
237

Taulukosta nähdään, että tuontitulleja ei tarvitse maksaa, koska kaikki tarvittavat
materiaalit tulevat Intian sisältä. Pelkästään siitä tulee 6699,91 euron säästö
verrattuna siihen, että säiliö, putkisto ja öljysumusuodin tuotaisiin Suomesta.
Lisää säästöjä tulee halvemmista komponenteista ja reilusti halvemmista
tuntihinnoista.

Materiaalikustannusten suhteessa tulee hieman eroja Suomessa valmistamisen
suhteeseen, koska eri komponentit eivät ole samassa suhteessa halvempia. Lisäksi
osittain suhdetta hieman väärentää se, ettei kaikkien pienien osien osalta ole
intialaisia hintoja, mutta voidaan olettaa, että ne eivät ole ainakaan kalliimpia.
Säiliön ja putkiston materiaalikustannukset ovat edelleen korkeita, mutta DCpumpun suhteellinen osuus on tippunut selkeästi, koska tasavirtamoottori on
huomattavasti halvempi Intiassa kuin Suomessa.

Työtunnit ovat jakautuneet melko saman lailla kuin Suomessa valmistetussa
voitelukeskuksessa. Suuri ero tulee kuitenkin työtuntien määrästä, joka nousee
100 tunnista 237 tuntiin eli työtuntien määrä on 2,37-kertaistunut. Ero on
huomattava ja se vaikuttaa toimitusaikaan selvästi.
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9.5 Kustannusten yhteenveto ja vertailu

Kustannusten yhteenvedossa käydään läpi, miten kustannusten jakaumat eroavat
toisistaan ja vertaillaan niitä keskenään. Lisäksi nähdään, kuinka paljo eri
vaihtoehdot eroavat toisistaan kokonaiskustannuksiltaan. Eri vaihtoehdoille
valmistettujen kiertovoitelukeskuksien kustannusjakaumat on kerätty yhteen alla
olevaan taulukkoon 12.

Taulukko 12. Kustannusten ja työtuntien yhteenveto.
OKA
Yhteensä
Valmistettu Suomessa EU
komponenteista

OKA mater.

Mater. %
OKA:sta

OKA työ

Työn %
OKA:sta Suomi

Työtunnit
Intia
Yhteensä

100,00

78,3

21,7

100

0

100

Valmistettu Suomessa
Intialaisin komponentein

73,80

70,6

29,4

100

0

100

Valmistettu Intiassa, säiliö ja
putkistot Suomesta

82,72

79,6

20,4

72

87

159

Valmistettu Intiassa, säiliö
alihankinta ja putkistot Suomi

82,68

87,2

12,8

45

93

138

Valmistettu Intiassa kokonaan

56,96

92,5

7,5

0

237

237

Taulukossa Suomessa valmistettu kiertovoitelukeskus on saanut hintaindeksin 100
ja muita vaihtoehtoja on verrattu siihen. Mater. % OKA:sta tarkoittaa kuinka
paljon

materiaalikustannukset

ovat

kyseisen

valmistustavan

kokonaiskustannuksista ja Työn % OKA:sta kuinka paljon työn kustannukset ovat
kyseisen valmistustavan kokonaiskustannuksista. Näitä ei siis enää verrata
Suomen valmistukseen.

Taulukosta nähdään suoraan, vähemmän yllättäen, että Suomessa tämän hetkisillä
komponenteilla valmistettu kiertovoitelukeskus on kallein valmistaa. Siinä
materiaalikustannusten osuudeksi tulee 78,3 % ja työn osuus on 21,7 %. Työaika
on normaali 100 tuntia, joka voitelukeskuksen valmistamiseen kuluu.
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Seuraavaksi

taulukossa

on

samalla

tavalla

Suomessa

valmistettu

kiertovoitelukeskus, mutta tässä käytetään Intiasta toimitettuja komponentteja.
Kokonaiskustannukset tällä mallilla ovat ainoastaan 73,80 % suomalaisesta
versiosta. Vaikka työkustannusten prosentuaalinen osuus kasvaa 21,7 %:sta 29,4
%:iin,

niin

euromääräisesti

työkustannukset

pysyvät

samoina,

koska

valmistukseen käytetyt työtunnit ja siten työkustannukset ovat samat molemmissa.
Tästä voidaan päätellä, että intialaiset komponentit ovat huomattavasti halvempia
kuin vastaavat eurooppalaiset ja niitä kannattaa tuoda Suomeen.

Säiliön, putkiston ja öljysumusuotimen valmistaminen Suomessa, toimittaminen
Intiaan ja kokoonpanon tapahtuminen Intiassa tulee sekin halvemmaksi kuin
kokonaan Suomessa valmistaminen. Sen kustannukset ovat kuitenkin 82,72 %
Suomen kustannuksista. Hieman ehkä yllättäenkin tämä tapa on kalliimpi
valmistaa kuin valmistus Suomessa intialaisilla komponenteilla. Kustannusten
jakautumissuhde on melko lähellä sitä, mitä se on kokonaan Suomessa
valmistettaessa.

Työn siirtyessä enemmän Intiaan tulee selkeästi eteen reilusti pidempi työaika.
Kokonaistunnit nousevat 100 tunnista 159 tuntiin, joka on reilu 59 % enemmän
kuin pelkästään Suomessa tehtynä. Tämä näkyy heti toimitusajassa, joka kasvaa
jonkun verran. Kuinka paljon se kasvaa on vaikea sanoa, koska Intian työvoiman
hinnoilla voi helposti palkata ylimääräisen tai ylimääräisiä työntekijöitä
kokoonpanoon, mutta se ei kuitenkaan automaattisesti lyhennä samassa suhteessa
toimitusaikaa, koska se ei välttämättä vaikuta lineaarisesti valmistusaikaan.

Jos säiliö ostetaan alihankintana, niin kokonaiskustannukset ovat käytännössä
samat kuin säiliön valmistaminen Suomessa kokoonpanon tapahtuessa Intiassa eli
82,68 % Suomen valmistuksesta. Kustannusten suhde kuitenkin muuttuu, koska
tällöin säiliön valmistukseen ei tarvita Facorin omaa työvoimaa, joten
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materiaalikustannusten osuus kasvaa ja työkustannukset pienenevät. Positiivisena
asiana olisi, että toimitusaika lyhenisi, koska työtuntien määrä tippuisi 21 tunnilla.
Toisaalta voisi olettaa, että alihankinnan hintaa voisi saada alennettua, kun
toimitussuhde vakiintuu ja tilausmäärät kasvaisivat. Suomessa valmistetun säiliön
kustannuksia ei pysty enää vähentämään siitä, mitä ne tällä hetkellä ovat ja valtion
ottamaan tullin määrään ei pysty vaikuttamaan mitenkään. Lisäksi intialaista
alihankkijaa käyttämällä saattaisi olla positiivisia verkostoitumisvaikutuksia.

Viimeinen

osittain

hypoteettinen

vaihtoehto

oli

kiertovoitelukeskuksen

valmistaminen kokonaan Intiassa. Pelkästään näillä tiedoilla ja hinnoilla, jotka
ovat

todennäköisesti

valmistaminen

olisi

vielä

hieman

selkeästi

yläkanttiin,

halvempaa

kiertovoitelukeskuksen

kuin

muilla

tavoilla.

Kokonaiskustannukset olisivat ainoastaan 56,96 % Suomen kustannuksista.
Verrattuna siihen, että pelkkä kokoonpano olisi Intiassa, tulisi voitelukeskuksen
valmistaminen noin 31,1 % halvemmaksi.

Kustannusjakaumaa tarkastellessa tulee hyvin esiin Intian halpa työvoima.
Materiaalikustannusten määrä olisi peräti 92,5 % työkustannusten ollessa
ainoastaan 7,5 %, vaikka työtunteja tulisi arviolta peräti 237 tuntia. Näin korkea
työtuntien määrä aiheuttaa omat ongelmat toimitusaikaan, joka suoraan tunneissa
laskettuna olisi melkein 2,4-kertainen verrattuna Suomen valmistukseen.
Käytännössä ero ei varmasti olisi näin suuri, mutta suuntaa antava se joka
tapauksessa on.

Laskelmista nähdään kuitenkin, että kaikki valmistusvaihtoehdot ovat halvempia
kuin valmistaminen Suomessa. Tämä oli oletus jo etukäteen, mutta sitä ei tiedetty
kuinka paljon halvempaa valmistus on eri vaihtoehdoilla.
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Selkeästi Facorin kannalta paras tilanne olisi saada valmistus kokonaan Intiaan
mahdollisimman nopeasti, koska muilla tavoin hinta voi olla ratkaisevasti
korkeampi

kuin

kilpailijoiden

hinnat.

Intialaisten

kilpailijoiden

kiertovoitelukeskusten tarkkoja hintoja ei osata sanoa, mutta hintaero on
todennäköisesti iso jo näiden laskelmien pohjalta, kun ajatellaan kuinka paljon
kokonaan Intiassa tehty voitelukeskus on halvempi kuin osittain Suomessa
valmistettu. Kaiken valmistuksen aloittaminen vaatii paljon tutkimista ja rohkeaa
sekä suurta panostusta, jossa toisaalta riskit kasvaa huomattavasti.

Lisäksi täytyy muistaa, että vaikka intialaisilla komponenteilla Suomessa
valmistettu kiertovoitelukeskus on halvempi valmistaa kuin Intiassa pelkästään
kokoonpantu voitelukeskus, niin Suomesta sen toimittaminen Intiaan tulee
kalliimmaksi, koska voitelukeskuksen hintaan tulee 29 % tuontitulli päälle.
Tällöin sen kustannus Intiaan on 95,2 % Suomessa tehdystä säiliöstä, joka on
korkeampi kuin Intiassa koottu kiertovoitelukeskus.
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET

Intian markkinoille päästäkseen yritysten on käytännössä pakko perustaa
tytäryhtiö Intiaan, sillä vaikka Intia on periaatteessa avoin talousalue, niin
käytännössä se ei sitä ole. Ulkomaalaisten yritysten, joilla ei ole tytäryhtiötä
Intiassa, tarjouksia ei edes hyväksytä valtion projektien tarjouskilpailuissa. Ainoa
vaihtoehto on siis perustaa tytäryhtiö Intiaan ja sitä kautta yrittää päästä mukaan
kilpailuun. Lisäksi korkeat tuontitullit tekevät käytännössä mahdottomaksi
valmistaa tuotteita länsimaissa ja yrittää päästä niillä tuotteilla markkinoille
kilpailukykyisillä hinnoilla. Tytäryhtiön perustaminen Intiaan on siis Facorillekin
välttämättömyys, kun toimintaa sinne perustetaan.

Potentiaaliset mahdollisuudet ovat suuret Intian kasvupotentiaalin myötä.
Energiaa tarvitaan koko ajan lisää ja Intian valtio on sitoutunut energian
kasvattamiseen uusien voimalaitosten myötä. Sillä ei ole Facorin kannalta suurta
merkitystä minkälaisia voimalaitoksia tai sähköntuottomenetelmiä valtio haluaa
rakentaa tai rakennuttaa, koska kaikissa tarvitaan voitelua sähköä tuottaviin
turbiineihin.

Liiketoiminnan aloittaminen on vaikea yhtälö, koska olisi tärkeää saada nopeasti
asiakkaita ja tähän tarvittaisiin nopeasti koko valmistuksen aloittaminen Intiassa.
Samalla aloituskustannukset ja riskit kasvavat paljon suuremmiksi kuin
rauhallisesti toimintaa käynnistämällä. Se tekee päätökset ja toimenpiteen pienillä
resursseilla toimivalle yritykselle erittäin haastaviksi. Yrityksen täytyy joka
tapauksessa sitoutua tehtyihin päätöksiin eikä pelkästään tehdä asioita puolittain.
Muuten vaarana on nopea käynti Intiassa ja mahdollisesti suuret tappiot.

Kriittisin vaihe on asiakaskunnan löytäminen nopeasti ja verkostoituminen
Intiassa, jotta voitaisiin välttää ulkopuoliseksi joutuminen. Asiakkaiden ja
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toimitusten myötä saataisiin referenssejä Intiasta, joita voisi esitellä myös
mahdollisille tuleville asiakkaille. Vaikka referenssejä on paljon Suomessa
toimivan emoyhtiön puolelta, niin ne eivät välttämättä tyydytä intialaisia
asiakkaita, vaan he haluavat referenssejä myös Facorin intialaiselta tytäryhtiöltä.

Kiertovoitelukeskuksen valmistaminen työssä esitetyistä vaihtoehdoista on
odotetusti selkeästi halvinta valmistaa kokonaan omalla tuotantolaitoksella alusta
loppuun

asti.

Laskelmista

nähtiin

selvästi,

että

Intiassa

valmistettu

kiertovoitelukeskus on vähintään 56,96 % Suomessa valmistetun hinnasta.
Todellisuus

voi

olla,

valmistuskustannuksista.

että

se

Tämän

on

jopa

vaihtoehdon

ainoastaan
täytyy

olla

puolet

Suomen

tulevaisuudessa

prioriteetti, jotta liiketoiminnasta Intiassa tulee tarpeeksi kannattavaa.

Suomessa osittain valmistettu tai vaihtoehtoisesti säiliön valmistuttaminen
intialaisella yrityksellä alihankintana ovat molemmat reilun 82 % Suomen
kustannuksista. Näillä hinnoilla voi olla vaikea kilpailla intialaisten kilpailijoiden
kanssa tai vaihtoehtoisesti Facorin kate näistä jää selkeästi pienemmäksi.
Toisaalta pienempi kate alussa ei välttämättä olisi katastrofi, koska on tärkeää
saada asiakkaita sekä referenssejä mahdollisille tuleville asiakkaille.

Empiriaosuuden perusteella suurimmat säästöt syntyvät työstä, vaikka myös
komponentit ovat reilusti halvempia kuin Suomessa. Tärkeää on myös saada
kaikki tehtyä nopeasti Intiassa, jotta ei tarvitse maksaa korkeita tuontitulleja
osakokonaisuuksista, jotka jouduttaisiin kuljettamaan Intiaan Suomesta. Lisäksi
tämä poistaa logistiikkakustannukset.

Laadukkaasta valmistuksesta Facorin ei kuitenkaan kannata tinkiä kustannusten
suhteen, koska juuri laadulla ja edistyneillä ratkaisuilla Facorin on helpoin erottua
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paikallisista kilpailijoistaan. Heidän täytyy saada markkinoitua ja myytyä nämä
ominaisuudet asiakkaille, jotka haluavat laadukkaita järjestelmiä. Lisäksi Facorin
etuna on kokonaispalvelun järjestäminen tarvittaessa suunnittelusta valmistukseen
ja jälkihuoltoihin.

Työvoiman mahdolliseen ammattitaidottomuuteen sekä hitauteen auttaisi, jos
Intiasta lähetettäisiin työntekijät Suomeen koulutukseen, jossa käydään läpi
kiertovoitelukeskuksen valmistus sekä hitsausten että kokoonpanon osalta. Se
auttaisi myös pitkään valmistusaikaan, koska työntekijät oppisivat valmistamaan
voitelukeskuksen nopeammin. Samalla lyhyempi valmistusaika tarkoittaisi
lyhyempää toimitusaikaa, jolla voi olla suuri merkitys asiakkaalle tilausta
tehdessä.

Teoriaosuuden perusteella kulttuurierot kahden näin kaukana toisistaan olevan
valtion ja kulttuurin välillä voivat muodostua ongelmaksi. Tämän takia on tärkeää
ottaa huomioon jo etukäteen, että asiat eivät hoidu tai tule toimimaan samalla
tavalla kuin Suomessa tai muualla länsimaalaisten sidosryhmien kanssa toimiessa.
Tämä kävi selväksi jo tätä työtä tehdessä ja asioidessa intialaisten kanssa
pelkästään sähköpostin välityksellä. Raskaampaan byrokratiaan ja asioiden
hitaaseen hoitumiseen täytyy olla varautunut etukäteen ja oppia toimimaan
maassa maan tavalla. Tähän liittyy myös länsimaalaisesta näkökulmasta
katsottuna korruptio, joka puolestaan intialaisille on täysin normaalia liike- tai
suhdetoimintaa. Suomalaisen johtajan voi olla vaikea ymmärtää eroa ja sitä, mitä
saa tehdä ja mitä ei.

Sopeutumista Intiaan ja sen kulttuuriin helpottaa jo tällä hetkellä palkatut
intialainen työntekijä sekä suomalainen työntekijä, jolla on pitkä kokemus Intiassa
työskentelystä. Nykyinen intialainen työntekijä voi olla suuri voimavara, sillä hän
on opiskellut ja valmistunut Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sekä ollut
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töissä Facorilla Lappeenrannassa. Hänellä on siis kokemusta sekä suomalaisesta
että intialaisesta kulttuurista ja hän pystyy käsittelemään molempia näkökulmia ja
tarvittaessa toimia tulkkina niiden välillä.

Alle on koottu työn pohjalta Facorin osalta SWOT-malli, jolla pyritään tekemään
yhteenvetoa

Facorin

tämän

hetkisistä

vahvuuksista,

heikkouksista,

mahdollisuuksista ja uhista.

Vahvuudet:


Pitkä kokemus viennin ansiosta ulkomaalaisten kanssa toimimisesta



Tuotteiden laatu



Kokemus ja ammattitaito alalta



Hyvät

verkostot

kansainvälisiin

yrityksiin

sekä

toimittajana

että

asiakkaana
Heikkoudet:


Pienenä yrityksenä rajalliset resurssit



Kokemattomuus Intiasta ja sen toimintatavoista ja byrokratiasta



Korkeat tuontitullit vaikeuttavat kilpailua niin pitkään ennen kuin
kiertovoitelukeskukset valmistetaan kokonaan Intiassa

Mahdollisuudet:


Valtava kasvupotentiaali



Intiassa nykyisin käytettävien kiertovoitelukeskusten laatu heikompi kuin
Facorin valmistamien

Uhat:


Ulkopuoliseksi jääminen



Mahdollinen tuotteiden korkeampi hinta kuin kilpailijoilla
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Kulttuurierot



Ammattitaitoisten työntekijöiden löytäminen



Ensi askelten ottaminen ja jalan oven väliin saaminen haastavaa



Pidemmät toimitusajat

Kuten todettua jo, kasvupotentiaali ja mahdollisuudet ovat suuria, mutta
menestyminen Intiassa on pitkän ja haastavan työn takana. Nopeaa ja
yksiselitteistä menestyspolkua tai oikotietä ei ole, vaan yrityksen on tehtävä
järkeviä ja hyviä päätöksiä sekä sitouduttava niihin pitkällä tähtäimellä. Työssä on
kuitenkin

tullut

se

esiin,

että

menestyminen

on

mahdollista

ja

kiertovoitelukeskuksien valmistaminen on Intiassa selkeästi halvempaa kuin
Suomessa.
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11 YHTEENVETO

Työssä oli tarkoitus kartoittaa kiertovoitelukeskuksen valmistuskustannuksia
Intiassa

eri

tavoilla

ja

verrata

niitä

Suomessa

valmistettavan

kiertovoitelukeskuksen kustannuksiin. Lisäksi tavoitteena oli tutkia asioita, joita
pitää ottaa huomioon, kun tavoitteena on kansainvälistyä Intian markkinoille ja
perustaa uusi tuotantolaitos Intiaan.

Intia on länsimaalaisille yrityksille erittäin potentiaalinen markkinapaikka suuren
talouskasvunsa

ja

halvan

hinta-

ja

kustannustason

vuoksi.

Se

luo

mahdollisuuksien lisäksi myös suuret haasteet täysin erilaisena kulttuurina
länsimaihin verrattuna sekä omalla tavallaan sisäänpäin kääntyneenä maanaan.
Korkeat tuontitullit ja tarjousten ottaminen ainoastaan paikallisilta toimijoilta
estävät muun maalaisten yritysten tulon Intiaan ilman, että ne perustavat
tytäryhtiötä maahan.

Mahdollisuuksia Facorille löytyy monilta eri teollisuuden aloilta, joissa tarvitaan
kiertovoitelukeskuksia. Käytännössä tähän kategoriaan kuuluu kaikki, missä on
liikkuvia ja toisiaan hankaavia osia, koska ne tarvitsevat voitelua. Erikseen työssä
on mainittu tärkeimmät alat, jotka ovat energiateollisuus, paperi- ja selluteollisuus
ja

kaivosteollisuus.

Näiden

alojen

tarpeisiin

valmistetuista

kiertovoitelukeskuksista Facorilta löytyy eniten kokemusta.

Kustannusten laskemisessa tuli selvästi esiin, että ylivoimaisesti kannattavinta
olisi valmistaa kiertovoitelukeskus kokonaan Intiassa. Tämä oli toki odotettua,
mutta siitä ei ollut tietoa kuinka paljon halvemmaksi se tulisi. Lisäksi
tarkoituksena oli laskea, miten paljon halvemmaksi pelkkä kokoonpano Intiassa
tulisi verrattuna Suomeen. Sekin havaittiin halvemmaksi, mutta siihen jäi suuri
ero siihen verrattuna, että se valmistettaisiin kokonaan Intiassa. Tavoitteena pitäisi
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olla nopeasti valmistuksen aloittaminen kokonaan Intiassa, jotta Facor pystyisi
kilpailemaan hintojen suhteen paikallisten yritysten kanssa. Sekä työvoiman että
komponenttien kustannukset ovat suurin tekijä sille miksi valmistaminen Intiassa
on selvästi halvempaa kuin Suomessa. Varsinkin työvoiman kustannukset ovat
pienempiä, joten työstä tulee suurin säästö.

Työn perusteella suurin ongelma ja eräs tärkeimmistä asioista on asiakkaiden
saanti. Uuden tuntemattoman yrityksen on vaikea tunkeutua uusille markkinoille
ilman suhteita. Vaikka Facor on alan messuilla tehnyt itseään tunnetuksi, niin siitä
on vielä pitkä matka tilauksiin. Lisäksi ulkopuoliseksi jääminen on suuri riski
tuntemattomalle yritykselle. Tähän voi auttaa valmis kattava verkostoituminen
länsimaalaisten yritysten kanssa, joilla on toimintaa Intiassa, mutta kokemus ja
tunnettavuus Intiassa on vielä melko pientä.

Intian markkinoille meneminen ja tytäryhtiön perustaminen on suuri riski, mutta
myös mahdollisuudet ovat suuret. Toisaalta koko yritystoimintaan liittyy koko
ajan riskejä ja ilman niiden ottamista kasvu ja jopa yrityksen olemassa olo on
vaikeaa. Tärkeää on riskien minimointi järkevällä ja toimivalla strategialla sekä
oikeilla ja oikea-aikaisilla päätöksillä.
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