Bokbiten

”Den som vill utföra ett perfekt arbete måste först
vässa sina verktyg.” Konfucius (551–479 f.Kr.)

Framgångssagor från Östasien
Finländska företag som Jolla, Exel Composites, Telespro och Halax har en sak
gemensam: de har alla dragit nytta av den Kuopiobördige Jari Vepsäläinens Kinakännedom när de startat upp affärsverksamhet inom den ekonomiska jättens gränser.
SAKPROSA
Man behöver inte vara företagsledare för att inse att affärsidkande i enpartistaten Kina medför sina egna, besynnerliga utmaningar. Men så många som
fallgroparna är inom såväl rättssystemet, byråkratin, beskattningen som
företags- och arbetskulturen räcker
kunskap om enbart västerländsk företagsledning inte nödvändigtvis till för
den som önskar få sin fot in på den kinesiska marknaden.
Därför är det förstås klokt att anlita en konsult med mångårig erfarenhet
av handel i den socialistiska folkrepubliken.
Det är det här den hongkongbaserade författaren och frilansjournalisten Björn Ådahl behandlar i sin nya bok
”Kämpatag i Kina”. I centrum står den
finska företagsjuristen Jari Vepsäläinen som på 80-talet studerade kinesisk lagstiftning i Peking och grundade konsultföretaget Fintrade-Mercer i
Hongkong. Genom åren har Vepsäläinen hjälpt många västerländska affärssatsningar på traven i Östasien.

bolag göra betydande insatser.
Samtidigt håller utbildningen i
många kinesiska skolor hög nivå: stora
mängder ambitiösa, konkurrenskraftiga kineser med omfattande allmänbildning växer upp, påpekar Vepsäläinen. I
väst har man kanske inte insett vad detta innebär för framtiden.

ЮЮ

Reklam och reportage. Att ”Kämpatag i Kina” är reklam för Vepsäläinens
konsultverksamhet är uppenbart, inte
minst genom flertalet vittnesmål av
belåtna verkställande direktörer och
ett litet kapitel om Fintrade-Mercers
webbaserade Kinalektioner. Men detta är bara ena sidan av myntet.
Boken är nämligen i första hand en
samling reportage om de utmaningar och möjligheter som Kina erbjuder
utländska företag. Kapitlen utgör små
fallstudier i antingen framgångar eller
misslyckanden.
Här kan man bl.a. läsa om hur ge-
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neratortillverkaren The Switchs rättskydd säkrades när avtal gjordes med
Dongfang Electric Machinery. Hur tålamod var nyckeln när en slambehandlingsanläggning enligt Jyväskyläbaserade MK Protechs modell skulle uppföras i staden Kunming. Eller hur finsk
kärnkraftsexpertis har kommit att börja gå på export till landet som eftersträvar att mer än fördubbla sin kärnkraftskapacitet fram till 2020.
Berättelserna om finländska företags Kinavedermödor är intressant läsning redan i sig, men mervärde ges av
författarens många utsvävningarna om
Kinas historia, kultur, demografi och
politik. Miljöproblem och en åldrande
befolkning hör till Kinas stora utmaningar. Därför förefaller möjligheterna
för finskt kunnande framför allt att ligga inom just energiteknik, miljöteknologi och hälsovård. Här kan finländska

Ingen handbok. Framgångs- och felstegssagorna är smyckade med Vepsäläinens råd, såsom att det lönar sig
att vara socialt aktiv och lära känna sin
kinesiska affärspartner. Man bör också komma ihåg att marknaderna är mer
lokala i Kina än i väst, och att en nordisk ledarstil inte går hem med kinesiska anställda.
Någon handbok är det dock inte fråga om – snarare ger ”Kämpatag i Kina”
genom belysande exempel uppmuntran och tro på att framgång i Östasien
är möjlig. Ett avsnitt som skulle sammanfatta råden kunde med fördel ha
inkluderats. Boken saknar också ett register som skulle ha gett tematisk överskådlighet, i synnerhet som rubrikerna
är av det journalistiska slaget: intresseväckande, men något kryptiska. Innehållsförteckningen ger därmed inte så
mycket.
Det journalistiska greppet fungerar
däremot bra i själva texterna. De är välkomponerade på alla sätt och vis. Författaren skriver ledigt men engagerat
och med en touch som lämpar sig även
för den breda allmänheten.
Man behöver alltså inte vara potentiell Kinaerövrare för att plocka upp boken. Materialet är i hög grad allmänbildande. 
Sebastian Köhler

”I kinesernas
sällskap uppför
sig många finländska affärsmän som flygekorrar i en
luftgrop.”
Ur Kämpatag
i Kina av Björn
Ådahl

”Kvinnor omskolar sig till
dehär branscherna i tider
då det är ont
om jobb: hår,
naglar, ögonfransar. Marknaderna är
goda också under lågkonjunktur.”
Ur Norma av
Sofi Oksanen

”Hans, sa jag,
och fokuserade blicken mellan Uusitalos
ögon – det är
lättare än att se
nån rakt i ögonen, när man
är tvungen att
ljuga.”
Ur Soutaminen
av Antti Leikas

→→ KÄMPATAG I KINA

→→ NORMA

→→ SOUTAMINEN

▪▪ BJÖRN ÅDAHL
▪▪ APSARA
▪▪ 261 s.

▪▪ Sofi Oksanen
▪▪ Like
▪▪ 303 s.

▪▪ Antti Leikas
▪▪ Siltala
▪▪ 217 s.

Normas
hår växer
Norma Ross har en hemlighet.
Hennes hår växer en meter i dygnet,
har sin egen vilja, och varnar henne
för hotande faror. Det gör också
hennes näsa. Hon kan avläsa
andras sjukdomar, stämningar och
upplevelser i doften från deras
hårstrån.
ROMAN
Med Norma gör Sofi Oksanen en omtumlande debut i brottsromangenren. Norma är addiktiv, lättläst, andlöst spännande, och dessutom infernaliskt observant,
kusligt välforskad, kritisk med feministiska förtecken och hög igenkänningsfaktor.
Att huvudpersonen bär bördan av supernaturliga fysiologiska egenskaper är ett redskap för författaren att belysa annorlundaskapets villkor.
Romanen börjar med moderns begravЮЮ

ning efter att denna
stigit framför ett metrotåg. Modern har arbetat på en hår- och nagelsalong.
Norma har blivit uppsagd från sitt jobb. De
har länge bott i Berghäll, i var sin hyreslägen-

het i samma hus. Isoleringen har framtvingats av Normas hår, som
måste klippas flera gånger i dygnet. Det blir snabbt
en massa klippt hår, som
modern hittar köpare till.
Normas ljusa lockar levereras (utan hennes kännedom) som ukrainskt hår,
världens mest efterfrågade
och bäst betalda hårkvalitet.
När modern dör, störs leveranserna, och den ryskfinska
maffiaklan som gjort pengar på
håret blir otålig. Snaran dras åt
runt Norma, som tros ha kännedom om moderns förmenta leverantörer i Ukraina. Men
så uppdagas att alla leveranser
av detta efterfrågade ’ukrainska’
hår har samma DNA och härstammar från
en enda person ... 
Ragnhild Artimo

Att krossa glasgolvet
ROMAN
Antti Leikas underdrivna, undergivna
humor, välkänd från hans tidigare romaner
(Meloaminen 2011, Huopaaminen 2013) når
nya absurda avgrunder i Soutaminen. Också här är spelplanen en medelstor konsultfirma, och karaktärerna – tecknade i avslöjande jag-kapitel – är dess stryktåliga knegare och en handfull stjärnspelare beredda
att gå över lik.
Till den senare kategorin hör Smooth Operations säljdirektör Marjo Kukkoaho. En av
hennes tankebubblor: ”Firmor har inte glastak för kvinnor, utan glasgolv. Tunna och sköra som nattgammal is.” För att golvet inte ska
brista, måste man röra sig snabbt över det.
Kukkoaho håller farten med att jobba hårt,
studera fienden, manipulera, bluffa, och anlita kemiska hjälpare i flytande och tablettform.
Sin man låser hon varje morgon in i klädrummet med en roddapparat, efter att ha mediciЮЮ

nerat honom. Han lever i en egen kemisk verklighet. Han ror – inte någonstans, inte bort
från något: han är framme hela tiden.
Någon känner hennes hemmahemlighet. Och hon känner i sin tur till denna någons brott.
Kukkoahos antites är distriktsäljchef Teuvo Seilonen, en menig som skickas i elden när
man räknar med stupade – en mus, som då
spelet blir hårdare lär sig ryta. Också Kukkoaho törnar till slut mot glasväggar, då allierade blir femtekolonnare, och hennes hand med
spelpjäserna osäker.
Leikas skildrar observant, sarkastiskt och
insiktsfullt arbetslivet som dramatisk process, ur businessperspektiv. Romanen är
hänsynslös, grafisk, och raserar (ifall det ännu
behövs) rollfördelningar och lagomregler. Det
som gäller är ändamålsenlighet. Nödvändigheten är inte bara en dygd, utan en passersedel. 
Ragnhild ARtimo
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Matkuksen kauppakeskus

Organisaatio

YritysStartti etsii uusia yrittäjiä

Ponsse muokkaa johtoporrastaan uusiksi

Kuopiossa ryhdytään hakemaan yrittäjiä ja yritysideoita
Matkuksen kauppakeskukseen
juuri käynnistyneen projektin
avulla. Matkuksen YritysStartti toteutetaan Kuopionseudun
Uusyrityskeskuksen, Savonia
ammattikorkeakoulun, Savon
Koulutuskuntayhtymän sekä
Matkuksen kauppakeskuksen
kanssa yhteistyössä.
Hanke käynnistyy syyskuus-

sa pidettävällä kick off-tilaisuudella, jossa kauppakeskusyrittäjyydestä kiinnostuneilla on
mahdollisuus testauttaa omia
yritysideoitaan.
– Hankkeeseen voivat osallistua aloittavat tai jo toiminnassa
olevat yrittäjät. Toimialoja emme ole halunneet rajata. Ainoa
vaatimus on, että haluaa tulla
yrittäjäksi Matkukseen, kertoo
Matkuksen kauppakeskusjoh-

taja Miia Kautovaara.
Toiminnasta on tarkoitus saada pysyvää.
– Esimerkiksi nuorille tämä
tarjoaa huikeita mahdollisuuksia testata omia yritysideoitaan
käytännössä. Toimiville yrittäjille tämä mahdollistaa esimerkiksi yritystoiminnan laajentamisen, toteaa Kuopionseudun
Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja Antti Ylönen.

Metsäkonevalmistaja Ponsse
rumppaa johtoryhmänsä miehitystä. Nykyisen tehtaanjohtajan
Juha Haverisen tilalle johtoryhmään haetaan uutta henkilöä,
jonka vastuulle tulee koko toimitusketjun organisaatio, joka
kattaa toiminnot asiakastilauksen vastaanotosta tuotantoon ja
koneen toimitukseen.
– Varaudumme muutoksella
pitkän aikavälin valmistusmää-

rien kasvuun. Uusi organisaatiorakenne selkeyttää toimintaa
ja vahvistaa kykyämme vastata
asiakkaiden tarpeisiin, kehittää
tuottavuutta ja reagoida nopeasti, Ponssen toimitusjohtaja Juho
Nummela perustelee muutosta.
Tehtaanjohtajana vuodesta
2008 toiminut Juha Haverinen
siirtyy tuotepäälliköksi. Tehtaan
operatiivisesta toiminnasta tulee vastaamaan tuotantopäällik-

kö yhdessä tuotannonohjaajien kanssa. Tuotantopäällikkönä
aloitti 17. elokuuta Esa Penttinen, joka on ollut Ponssen palveluksessa vuodesta 1996.
Ponssen johtoryhmässä
myynnin ja huollon johdossa
jatkaa myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja tuotekehityksen johdossa tuotekehitys- ja teknologiajohtaja Juha
Inberg.

Uusi verkkolehti suomalaisille
Tallinnan-matkailijoille

Vesa Toivanen

Digistrategia: Vaba Meedia on pilottikokeilu kansainvälistymiseen.
Jouko Juutilainen
Keskisuomalainen Oyj on perustanut tytäryhtiön Viroon.
Mediayhtiö Vaba Meedia Oü alkaa julkaista Tallinna24-nimistä
verkkopalvelua. Kyseessä on uutislehti, joka kertoo suomalaisille lukijoilleen myös Tallinnan
parhaat menovinkit.
Tallinna24-verkkopalvelun
julkaisukieli on suomi. Uutislehti toimitetaan Tallinnassa
virolaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, ja se työllistää
arviolta viisi ihmistä.
– Vaba Meedian perustaminen liittyy Keskisuomalainenkonsernin digitaaliseen kasvustrategiaan ja kansainvälistymiseen, konsernijohtaja VesaPekka Kangaskorpi painottaa.
Konsernijohtajan mukaan
kyseessä on täysin uudenlainen tuote ja avaus, mutta mitään maailmanvalloitusta ei ole
suunnitteilla.

Keskisuomalainen Oyj:n konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi näkee tallinnalaisen verkkolehden
pilottikokeiluna laajentumisstrategiassa.
– Katsotaan nyt ensin, miten
pilottikokeilu lähtee käyntiin.
Tulevaisuudessa voidaan miettiä, voisiko konseptia laajentaa
muihinkin maihin. Nykyisessä
mediamarkkinassa kaikki kivet pitää kääntää, Kangaskorpi heittää.
Tallinna24-nimisen verkkopalvelun päätoimittajana toimii
Sami Lotila, jolla on liki neljänesvuosisadan henkilökohtai-

nen suhde Viron pääkaupunkiin. Tallinnassa hän on asunut lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 1997.
– Vuosien saatossa olen nähnyt ja kokenut Tallinnaa aika
monelta eri kantilta ja eri rooleissa. Olen myös ehtinyt elää ja
asua aika monessa sen kaupunginosassa. Olen joskus väittänyt,
ettei Tallinnassa taida olla sellaista katua, jota pitkin en jos-

kus olisi jostain syystä talsinut,
Lotila kertoo.
Nettilehti Tallinna24:ää Lotila luonnehtii uutislehdeksi,
joka kertoo suomalaisille lukijoilleen myös Tallinnan parhaat
menovinkit.
– Olen eräänlainen city-etnologi, joka tutkii ja tallentaa
ja analysoi ja joskus vähän provosoikin Tallinnaa ja tallinnalaisia, Lotila määrittelee.

EU-rahoitusta haettavana
Pohjois-Savon kehittämiseen
Pohjois-Savon kehittämisteemat
• kone- ja energiateknologia
• puun- ja biojalostus
• elintarvikkeet
• terveysklusteri
• vesi ja ilma

EAKR-tukea ohjataan erityisesti pk-yritysten
energiatehokkuuden edistämiseen sekä uusiutuvan
energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen
kehittämiseen. Myös kaikki muut EAKR-erityistavoitteet
ovat haettavissa. ESR-tukea voi tässä haussa hakea
kaikkiin ohjelman erityistavoitteisiin.
Tarkemmat tiedot hankehaun painotuksista ja lisätietoa
hakemisesta on luettavissa hakukuulutuksesta
rakennerahastot.fi/ita-suomi > Ajankohtaista

Vääntöä Kiinasta
savolaisten voimin
Bisneskirja: Yritysjuristi Jari Vepsäläisen kokemukset
Aasian markkinoilta kelpaavat vientikaupan oppikirjaksi.
Helsinki
Vesa Toivanen

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
– Suomen rakennerahasto -ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan sekä Euroopan
aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.
Haku päättyy torstaina 1.10.2015.
Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ovat:
1. Pk-yritysten kilpailukyky EAKR
2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen EAKR
3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ESR
4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen ESR
5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta ESR

Elinkeinoministeri Olli Rehn (oik.) sanoi kiikuttavansa kuopiolaislähtöiseltä Jari Vepsäläiseltä saamansa vaurautta tuovan patsaan suoraan
valtiovarainministeri Alexander Stubbille.

Kehittämistyön linjaukset on esitetty
maakuntaohjelmassa vuosille .2014–2017 ja sen
toimeenpanosuunnitelmassa
www.pohjois-savo.fi/eurahoitus
Hakemukset tulee jättää viimeistään 1.10.2015
EURA2014-järjestelmään www.eura2014.fi. Tekesille
suunnatut hakemukset jätetään sähköiseen
järjestelmään www.tekes.fi
Yrityksille suunnatuilla kehittämisavustuksilla ja
Tekesin yrityksille suunnatulla rahoituksella on jatkuva
haku ilman määräaikoja. Lisätietoja ELY-keskuksesta
ja Tekesistä.
Tarkempi hakukuulutus ja lisätietoa hakemisesta
rakennerahastot.fi/ita-suomi > Ajankohtaista
Seuraavat rahoitushaut Pohjois-Savossa päättyvät
12.2.2016 (EAKR-hankkeet) ja 1.3.2016 (ESR-hankkeet).

Elinkeinoministeri Olli Rehn
(kesk.) ei pidätellyt kehujaan
yritysjuristi Jari Vepsäläisestä
kertovan kirjan julkaisutilaisuudessa maanantaina Helsingissä. Vääntöä Kiinassa -kirja sopii ministerin mielestä Kiinan
bisneksen oppikirjaksi “meille
kaikille viennin, kaupan ja talouden alalla toimiville”.
Rehn nauratti yli satapäistä
kuulijakuntaa sanomalla, että kirjan ruotsinkielinen nimi
Kämpatag I Kina tuo mieleen
oman ikäluokkansa isänmaalliseen vakiolukemistoon kuuluneen Kansa taisteli – miehet
kertovat -lehden.
Yhtä lailla ministeri kertoi
lukeneensa nuoruusvuosinaan
Pahkasikaa ja Soundia.
Vepsäläinen sanoi suomalaisten uskovan jostain syystä, että

www.ely-keskus.fi

www.tekes.fi

Kun haluaa, että
homma etenee,
pitää tietää, kuka
päättää.

”

Elinkeinoministeri Olli Rehn

ta uhka suomalaisille, Vepsäläinen vastasi:
– Ei uhka, vaan hyvä kirittäjä.
Hongkongissa Vepsäläisen tavoin vaikuttava tietokirjailija ja
toimittaja Björn Ådahl on haastatellut bisneskirjaan edustavan
joukon Kiinassa suomalaisia liike-rahoistaan taistelleita liikeelämän vaikuttajia.
Monet liikemiehet kertovat
avoimesti, kuinka väärät oletukset ja asenteet ovat tulleet
kalliiksi.
Olli Rehn suitsutti omakohtaisia kokemuksia ja kertoi itse
oppineensa Euroopan komission varapuheenjohtajana kirjassakin useaan otteeseen mainitun faktan, että protokolla on
Kiinassa erilainen.
Esimerkiksi Kiinan valtiovarainministerin takaa löytyy
kehitys- ja reformikomission
pääjohtaja.
– Kun haluaa, että homma

etenee, pitää tietää, kuka päättää, Rehn korosti.
Rehn lupasi puhetta seuranneille yritysjohtajille, että kentältä tullut kritiikki vienninedistämistoimista on kuultu. Ministeriö lanseeraakin ensi viikolla Team Finlandin uuden kotimaan palvelumallin.
Vienninedistäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista,
joiden pariin elinkeinoministeri
jatkoi suoraan kirjan julkistamistilaisuudesta.
Kainalossaan Rehnillä oli Vepsäläisen lahjoittama kiinalaisen
vaurauden patsas, da Caishen,
ison rahan jumala.
– Tämän patsaan uskotaan
Kiinassa tuovan talouteensa
vaurautta, Vepsäläinen sanoi.
– No siinä tapauksessa annan tämän Suomen puolesta
heti valtiovarainministeri Alexander Stubbille, Rehn lohkaisi.

Lyhyesti
Pieksämäki

www.pohjois-savo.fi/eurahoitus

Suomi-brändi on Kiinassa hyvin tunnettu.
Hänen tehdessään tutkimusta
kauppa ja teollisuusministeriölle
selvisi, että kiinalaiset tuntevat
Suomen. Kun heiltä kysyttiin,
mistä he ovat saaneet tietoa Suomesta, vastaus oli: Se opetettiin
alakoulussa.
Jari Vepsäläinen muistutti, että Kiina satsaa hurjasti koulutukseen.
Lahjakkaimmat opiskelijat
kurssitetaan Yhdysvaltain kärkiyliopistoissa. Maan kehitys ei
jää kiinni osaamisesta.
Kun Ruben Stiller kysyi julkaisutilaisuudessa, tuleeko Kiinan kasvavasta osaajien joukos-

Jarami Oy:n
Taloustalo
konkurssiin

Etelä-Savon käräjäoikeus on
asettanut Taloustaloa Pieksämäellä pyörittäneen Jarami
Oy:n konkurssiin. Konkurssia
haki kiinteistöyhtiö Pieksämäen Kauppakeskus Oy.
Pesänhoitajan Olli-Pekka Lindellin mukaan myymälä pysyy
auki vielä seuraavat kaksi viikkoa. Pieksämäen Taloustalossa
on kaksi työntekijää.
– Työntekijät on irtisanottu.

He saavat palkkansa joko konkurssipesältä tai valtion palkkaturvalta, Lindell kertoo.
Halpatavaratalo Taloustalo
aloitti toimintansa 1980-luvulla. Pieksämäen myymälä siirtyi
neljä vuotta sitten Jarami Oy:lle.
Yhtiön omistaa entinen Citymarket-kauppias Jari Pellikka.

Lentoliikenne

Airbus sai kaikkien
aikojen tilauksen
Intiasta
Matkustajalentokoneita valmis-

tava eurooppalaisyhtiö Airbus
kertoo saaneensa lentokonemäärissä mitattuna kaikkien
aikojen tilauksen Intiasta.
Lentoyhtiö Indigo on tilannut lentokonevalmistajan mukaan 250 konetta. Koneet ovat
A320Neo-mallia, ja niiden arvo
katalogihinnoilla on 24 miljardia euroa.
Airbus on vuonna 1970 perustettu monikansallinen eurooppalainen yhtiö.
Indigo on ollut Airbusin asiakas vuodesta 2005, ja on nyt
tilannut konevalmistajan mukaan yhteensä 530 A320Neoperheen konetta.

Kaivoskoneet

Metso lopettaa
Yorkin tehtaan
Yhdysvalloissa

Konepajayhtiö Metso lopettaa
Yorkin tehtaan Yhdysvaltojen Pennsylvaniassa. Tuotanto
loppuu ensi vuoden maaliskuun
lopussa.
Päätös vaikuttaa yhtiön tiedotteen mukaan noin 80 työntekijään.
Aiemmin tänä vuonna Metso
sulki tehtaan Kanadan Quebecissä. Tehtaan sulkeminen vaikutti 191 työntekijään.

ANALYYSI Kiinassa menestyminen vaatii yrityksiltä sopeutumista uudenlaiseen ajatteluun.
Levittäytyminen Kiinan nopeasti kasvaville markkinoille siintää useiden suomalaisyritysten haaveissa. Kotitalouksien kulutus
kolminkertaistui Kiinassa vuosina 2006-2014 ja erityisesti keskiluokka kasvaa nopeasti. Maan vähittäismyyntisektorin odotetaan
olevan Yhdysvaltoja suurempi jo vuonna 2017.

Kiina tarjoaa suomalaisyrityksille merkittäviä markkinamahdollisuuksia etenkin ympäristöteknologian, biotalouden ja digitalisaation
saralla. Viranomaiset neuvottelevat parhaillaan myös sianlihan, äidinmaidonkorvikkeiden ja kalastustuotteiden viennistä Kiinaan.
Maan erilainen bisneskulttuuri asettaa kuitenkin oman haasteensa Kiinan valloitukselle. Kieli- ja kulttuurihaasteiden lisäksi kilpailu
Kiinan markkinoilla on kovaa.

Suomi on Pohjoismaista toiseksi suurin kauppakumppani Kiinalle Ruotsin jälkeen. Silti Suomesta Kiinaan suuntautuva vienti kattaa
maamme kokonaisviennistä vain muutaman prosentin.

Useat suomalaisyritykset lähtevät valloittamaan Kiinaa turhankin kapeakatseisesti. Kiinaan lähtevä työntekijä saa harteilleen suuren
vastuun, ja hänen odotetaan toimivan linkkinä Kiinan organisaation ja pääkonttorin välillä. Suomessa ei kuitenkaan usein käsitetä
Kiinan markkinoiden monimutkaisuutta.

Björn Ådahlin uusi kirja Vääntöä Kiinassa kertoo Hongkongissa asuvan yritysjuristin Jari Vepsäläisen ja useiden suomalaisten
yritysjohtajien silmin, millaiset pelisäännöt Kiinassa vallitsevat. Sekava byrokratia, epäluotettava oikeusjärjestelmä ja korruptio ovat
vain joitakin niistä haasteista, joita suomalainen yritys kohtaa Kiinassa.

Valtavan kokonsa ja väestömääränsä vuoksi Kiina ei ole vain yksi markkina, vaan monta erilaista markkinaa. Yrityskulttuurin,
lainsäädännön ja poliittisen järjestelmän tunteminen avaa ovia. Kiinassa menestyminen vaatii halua sopeutua uudenlaisiin johtamis- ja
ajattelutapoihin.

Myös suhdetoimintaan panostaminen kannattaa. Kauppakumppanit pitää aidosti tuntea, eikä suomalaisten harrastama
verkostoituminen riitä. Kiinassa myös kokemuksella on merkitystä, sillä parikymppistä johtajaa ei oteta vakavasti.

Kiinasta ei ole odotettavissa menestystä, jos yritys ei ole valmis sopeuttamaan omia toimintatapojaan, lähtien liikkeelle jo
tuotekehityksestä. Suomalaisyritysten pitäisi brändätä tuotteensa niin, että ne kiinnostaisivat kiinalaisia, sillä täällä menestyvät tuotteet
eivät sellaisenaan toimi Kiinassa.

Kiinan markkinoita syytetään usein kopioinnista ja halpamerkeistä. Piratismi on edelleen vakava ongelma. Vaikka kiinalaiset ovat
itsekin oppineet valmistamaan laadukkaita tuotteita, kotimaan laatuun ei vielä luoteta. Maailman luksustuotteiden kulutuksesta 35
prosenttia tulee kiinalaisilta. Ulkomaiset yritykset voivat löytää tiensä Kiinan markkinoille juuri laatutuotteiden ja hyvin
suunniteltujen brändien avulla.

Suomalaisyritykset joutuvat myös sopeutumaan huomattavasti nopeampaan kaupankäyntitempoon. Kiinassa päätöksiä tehdään
vähemmillä tiedoilla ja nopeammalla aikataululla kuin Suomessa. Länsimaalaiset pitävät Kiinan toimintaa hötkyilynä, kun taas
kiinalaisille suomalaiset näyttäytyvät hitaina ja joustamattomina.

Valtavan kokonsa ja väestömääränsä vuoksi Kiina ei ole vain yksi markkina, vaan monta erilaista
markkinaa.”
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