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Kiinan talouden nousun myötä monet länsimaissa 
odottavat, että Kiina muuttuisi asteittain entistä 
enemmän länsimaita muistuttavaksi yhteiskunnaksi. 
Tämän analyysin kirjoittajat, Kiinassa toimineet nuo-
ren polven suomalaiset asiantuntijat väittävät, että 
oletus osuu harhaan. 

Pikemminkin kehitys tulee kulkemaan toisin päin: 
Kiinalaisten ajattelu- ja toimintatapojen merkitys 
tulee korostumaan myös muualla maailmassa. Siksi 
länsimaisten toimijoiden kannattaa oppia tuntemaan 
Kiinaa ja kiinalaista elämäntapaa syvällisesti, maan 
omista lähtökohdista ja paikallista toimintalogiikkaa 
ymmärtäen. 

Tämän hetken kiinalaisen liiketoiminnan toiminta-
tavat perustuvat yhtäältä kiinalaiseen perinteeseen, 
toisaalta uuteen kiinalaiseen dynamiikkaan, joka on 
saanut tuulta purjeisiin parinkymmenen viimeisen 
vuoden uudistusten aikana. 

Yhdistelmä on mahdollistanut kiinalaisessa elämän-
muodossa piilevän potentiaalin realisoitumisen 
talouden ja hyvinvoinnin kasvuksi:

– Kollektiivinen hyväksyntä vaurastumiselle 
ja kannustus kaupalliselle riskinotolle on antanut 
vapaalle yrittämiselle 1.3 miljardin asukkaan Kiinassa 
siivet. Myös kasvavat kaupungit kilpailevat keske-
nään sijoituksista.
– Kaupungistumisen myötä jopa 350 miljoonaa 
kiinalaista muuttaa kaupunkeihin seuraavien 15 
vuoden aikana. Jo kaupungistumisen vaatimat 
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investoinnit sinänsä luovat itseään ruokkivan talous-
kasvun kierteen. Korkean jalostusarvon työpaikkojen 
lisääntyminen tukee kasvua edelleen. 
– Joustavuus asenteissa ja uusien näkökulmien 
suvaitseminen on Kiinassa jotain aivan uutta. Kiinalai-
set ovat entistä vapaampia ja avoimempia oppimaan 
vieraita käytäntöjä, joita sovitetaan hanakasti osaksi 
uutta, mutta silti leimallisesti kiinalaista, yhteiskun-
taa.
– Nälkä kehittyä on ajanut kiinalaiset kouluttautu-
maan. Osaamisen ohella myös kiinalaisten itsetunto 
ja itsevarmuus ovat kasvaneet kohisten.
– Kansainvälistyminen ja verkostoituminen ovat 
tulleet osaksi arkea. Kiinalaiset ovat jo nyt valmiita 
merkittäviin maailmanluokan yrityskauppoihin. 
Yhä enemmän päätöksiä Yhdysvalloissa, Euroopassa 
tai Suomessa toteutettavista projekteista tehdään 
Shanghaissa ja Pekingissä.

Yhteiskunnallisista ongelmista huolimatta on to-
dennäköistä, että Kiinalaiset tulevat vahvistumaan 
jatkossakin. Länsimaiden on parempi ottaa aktiivinen 
rooli kuin seurata kehityksen kulkua sivusta. Erityisen 
tärkeää on oppia kommunikoimaan entistä parem-
min kiinalaisten kanssa ja lisätä Kiinan ymmärtämystä 
kaikilla tasoilla.

Kiinassa arvostetaan suomalaisten osaamista ja luo-
vuutta. Suomalaisilla olisi paljon annettavaa Kiinan 
kasvaville markkinoille ja sen valtaviin infrastruktuu-
rihankkeisiin. Suomalaisten kannattaisi tuoda yhteen 
eri alojen toimijoita ja tavoitella Kiinan markkinoita 
yhdessä.

Yhteenveto
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Johdanto
Ranskassa nuorena opiskellut pragmaatikko 
Deng Xiao Ping aloitti Kiinan taloudelliset ja 
sosiaaliset uudistukset vuonna 1978 mallinaan 
erityisesti Hong Kong ja Singapore. Kiina oli 
köyhä eikä maassa ollut tehokkaasti toimivia 
järjestelmiä, kuten modernia teollista tuotan-
toa, oikeusvaltiota tai koulutusta. Tarvittiin 
nopeasti uusia yhteiskunnallisia ratkaisuja 
perusturvan luomiseksi ja hyvinvoinnin kas-
vattamiseksi. Uudistusten myötä poistettiin 
kiinalaisia pitkään kahlinneita lukuisia talo-
udellisia rajoitteita. Muun muassa yksityisen 
omistusoikeuden perusteita on vahvistettu, 
hintakontrolleja purettu sekä verotusta ja ta-
riffeja laskettu merkittävästi. Kaupankäynnin 
esteitä on poistettu. Talouskasvun nopeuttami-
seksi sekä ulkomaalaisten investointien hou-
kuttelemiseksi on perustettu erityistalousalu-
eita. Siten yli miljardi kiinalaista on päästetty 
toteuttamaan itseään aiempaa vapaammin.

Tänään – reilut kolmekymmentä vuotta myö-
hemmin – voidaan nähdä, että kiinalaiset ovat 
onnistuneet muuttamaan yhteiskuntansa toi-
mintaa nopeasti ja syvällisesti. Tehdyt muutok-
set ovat olleet todellisia sosiaalisia innovaatioita 
– ennakkoluulottomia ja radikaaleja muutoksia 

niihin käytäntöihin, jotka ohjaavat kiinalaista 
yhteiskuntaa. Pitkälti juuri näiden uusien ja 
pragmaattisten toimintamallien johdosta Kii-
nan BKT on kasvanut keskimäärin miltei 10 
prosenttia vuosittain jo 30 vuoden ajan ja mitä 
todennäköisimmin kasvu on vahvaa tulevai-
suudessakin1 (ks. kuvio 1). On huomattava, 
että Kiinan nousun köyhyydestä ovat tehneet 
kiinalaiset itse, ulkomaisten investointien myö-
tävaikutuksella. Kehitysyhteistyöohjelmilla tai 
muulla taloudellisella avulla ei ole ollut Kiinan 
nousussa varteenotettavaa roolia.

Kiinalaiset eivät kuitenkaan ole luoneet yhteis-
kuntaansa uusia toimintamalleja yksinomaan 
talouskasvun vauhdittamiseksi. Myös yhteis-
kunnan ja kansalaisten henkisen hyvinvoin-
nin kasvattamisesta on muodostumassa yhä 
tärkeämpi aspekti. Näin muutokset luovat 
dynamiikkaa, joka ruokkii itse itseään. Toki 
edelleen suuri osa Kiinan yhteiskunnallisista 
muutoksista on ylhäältäpäin johdettuja, mutta 
yhtä lailla suurelta osin kyse on paikallisesta 
toiminnasta, jossa keskeisellä sijalla on dynaa-
minen, ruohonjuuritason markkinatalous.

Kiinan markkinatalouden voittokulun myötä 
monet odottavat ja ehkä toivovatkin, että Kiina 
olisi ”lännettymässä”, muuttumassa asteittain 

Lähde: Maddison, 2007.

Kuvio 1 BKT:n toteutunut ja ennustettu kehitys Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa 
 vuosina 1952–2030 (keskimääräinen vuosikasvu, %)
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entistä enemmän länsimaita muistuttavaksi 
yhteiskunnaksi. Väitämme, että näin olettavat 
ovat olennaisesti väärässä. Kiinalaiset toki 
haluavat jatkossa aineellisen hyvinvoinnin 
ohella parantaa entistä enemmän myös oman 
henkisen hyvinvointinsa tasoa ja virikkeellisen 
elämän ulottuvuuksia. Tämä ei kuitenkaan 
tule tarkoittamaan kiinalaisen elämänmuodon 
länsimaalaistumista, vaan kehitys tulee tapah-
tumaan kiinalaisittain.

Vaikka kiinalaisen yhteiskunnan järjestelmät 
muuttuvat ja saavat länsimaisia vaikutteita, 
säilyvät sen hyvinvoinnin tavoitteet pitkälti kii-
nalaisina. Vaalimalla Kiinan kulttuurin perin-
teisiä käyttäytymismalleja halutaan vahvistaa, 
säilyttää ja kehittää Kiinan kulttuuria kovan 
talouskasvun vauhdissa ja länsimaalaisten 
arvojen lisääntyvässä vaikutuksessa. Vakauden 
tavoittelu on leimallista Kiinan perinteille ja on 
luultavaa, että poliittiset muutokset Kiinassa 
tulevat olemaan merkittävästi taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia liikahduksia verkkaisempia. 
Näemme myös, että kiinalaisen yhteiskunnan 
ominaispiirteiden johdosta oman taloudelli-
sen aseman kohentamisella tulee jatkossakin 
olemaan esimerkiksi poliittisten vapauksien 
tavoittelemista selkeästi suurempi painoarvo 
Kiinan keskiluokan tavoitteiden joukossa.

Tässä analyysissä emme lähde käsittelemään 
tarkemmin globaalin finanssikriisin vaiku-
tusta Kiinaan2. On kuitenkin todennäköistä, 
että kiinalaiset tulevat edelleen vahvistumaan 
sekä yksilöinä että yhteiskuntana merkittävästi 
seuraavien vuosikymmenten aikana. Kiina-
laisten ajattelu- ja toimintatapojen merkitys 
tulee korostumaan myös muualla maailmassa. 
Siksi länsimaisten toimijoiden kannattaa oppia 
tuntemaan Kiinaa ja kiinalaista elämäntapaa 
syvällisesti, maan omista lähtökohdista ja pai-
kallista toimintalogiikkaa ymmärtäen. Aivan 
liian usein tilanne on se, että Kiinaa koskevat 
tilastot kyllä tunnetaan, mutta maan länsimais-
ta kovastikin eroavaa toimintalogiikkaa ei riit-
tävän hyvin tunnisteta eikä sitä ymmärretä!

Kiinalaisen liiketoiminnan neljä 
peruskiveä
Kiinalaisten perinteisten toimintatapojen ym-
märtäminen on tärkeää, koska ne vaikuttavat 

uusien yhteiskunnallisten toimintamallien syn-
tyyn, niiden muutoksiin ja lopulta siihen, miten 
nämä prosessit vaikuttavat Kiinan talous- 
kasvuun, hyvinvoinnin kehitykseen ja lopul- 
ta myös globalisaatioon – ja Suomeen. Kiina- 
laisen liiketoiminnan toimintatavat perustuvat 
kaikkialle levinneeseen yrittäjyyteen, valta-
voimasuhteiden korostumiseen, lähipiirin 
lojaalisuuden vaateeseen ja asioiden jatkuvaan 
uudelleen neuvotteluun.

Yrittäjyys on selkäytimessä: Kiinassa yrittä-
jyys on elämäntapa. Kaikki yhteiskunnan jä-
senet ovat jollain tavalla mukana yrittämisessä. 
Koululaiset auttavat sukulaisten yrityksissä 
koulun jälkeen. Nuoret ovat kokopäivätöissä ja 
yliopisto-opiskelijat neuvovat oman kotikylän 
yrittäjiä. Perinteisissä kiinalaisissa yrityksissä 
omistus ja johto ovat pitkälti samoissa käsissä. 
Suurin osa Kiinan yrityksistä on sukuyrityk-
siä.

Virkamiehet julkisella sektorilla ja johtajat 
yrityksissä ovat myös ”yrittäjiä”. Virkapalkan 
päälle hankitaan lisäansioita kaupallistamalla 
oma valta-asema. Yleensä tämä ”sivupalkka” 
on merkittävämpi kuin virkapalkka. Valta-
asema täytyy ansaita, ja sen kaupallistamista 
pidetään luonnollisena, lähes itsestään selvä-
nä. Kiinassa yksilön valta-aseman ja hänen 
aineellisen hyvinvointinsa tason tulee olla 
tasapainossa. Valta-aseman kaupallistamisella 
on kuitenkin rajansa. Mikäli ”sivutoimi” hait-
taa merkittävästi organisaation toimintakykyä, 
muut ”yrittäjät” kärsivät. Siten, mikäli sivu-
toimi ylittää sovinnaisuuden rajat Kiinassa, 
saatetaan sen harjoittamisesta rangaista.

Liiketoiminta nähdään hyvin henkilökohtai-
sena. Henkilötason etujen tärkeys ylittää usein 
organisaation edut. Siksi neuvottelut käydään 
yleensä henkilökohtaisella tasolla. Usein Kii-
nassa neuvottelut kuulostavatkin länsimaisen 
sivustakatsojan mielestä lähinnä riitelyltä. Ele-
tään hetki kerrallaan, parhaita mahdollisuuksia 
silmälläpitäen. Kotiinpäin vetäminen ja sisäiset 
kaupat ovat arkea, usein organisaation eduista 
piittaamatta. Opportunismilla on kuitenkin 
vastavoimansa – pitkän aikavälin suunnittelun 
perinne, joka nojaa kiinalaiseen yhteiskuntaan 
sisäänrakennettuun vakauden tavoitteluun, 
poliittiseen kontrolliin ja sukuyritystraditioon. 
Nämä voimat ovat osaltaan estäneet opportu-
nismin käsistä riistäytymisen.
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Tästä huolimatta Kiina on hyvinvoinnin hank-
kimisessa paljon raadollisempi ja haastavampi 
maailma kuin useimmat länsimaat. Kaikesta 
käydään kauppaa, niin hyödykkeistä, palve-
luista kuin kontakteista. Toimintaympäristö 
on kova, mikä motivoi jokaista yrittämään ja 
tekemään parhaansa. Niille, jotka pärjäävät, 
on hyvinvointi selvästi oman yrittämisen tulos. 
Jokainen on pitkälti oman onnensa seppä.

Valta-voimasuhteet korostuvat: Valta ja tieto 
suurissa organisaatioissa ja yrityksissä on 
keskittynyt huipulle. Huipulta määrätään mitä 
tehdään. Koska kukaan ihminen ei voi yksin 
hallita kaikkea, joudutaan valtaa toisinaan 
hajauttamaan. Silti kiinalaisessa yrityksessä 
valtaa hajautetaan usein vain näennäisesti.

Päätöksenteko on kiertävää. Päätöksille hae-
taan kollektiivista hyväksyntää ennen lopullis-
ta ratkaisua. Toisaalta päätökset voidaan tehdä 
nopeasti, kunhan löydetään oikea henkilö 
riittävän korkealta tasolta, jolla on valtaa teh-
dä päätöksiä. Valtakuvioiden ymmärtäminen 
ja analysoiminen on välttämätöntä ja säästää 
lisäksi aikaa niin kiinalaisille kuin ulkomaalai-
sillekin toimijoille. Se, kenellä on valtaa kuna-
kin ajankohtana, riippuu pitkälti sosiaalisesta 
suosiosta. Vallan volatiliteetti on suurempaa 
Kiinassa kuin länsimaissa. Urakehitys kiina-
laisessa yrityksessä on poukkoilevaa ja riippuu 
pitkälti valtakuvioista.

Kiinalaiset haluavat itse olla tiiviisti mukana 
kaikessa toiminnassa, seurata päätösten toteut-
tamista läheltä ja tuntea olevansa kontrollissa. 
On kuitenkin huomattava, että Kiinassa orga-
nisaatiot eivät ole niin tarkasti kontrollissa kuin 
ulkoapäin voisi kuvitella.

”Kasvojen” merkitys ei ole myytti. Kasvojen 
säilyttämistä voidaan verrata länsimaalaisten 
”maineeseen”, mutta kasvot ovat sitäkin tär-
keämmät. Kasvojen säilytys koetaan yksilön 
toiminnan perustaksi edelleen. Sosiaalinen 
lainsuojattomuus on Kiinassa kohtalokasta. 
Kiinalaiset ovat kasvaneet autoritäärisessä toi-
mintakulttuurissa ja saattavat joutua yllättäviin 
tilanteisiin länsimaalaisten kanssa, jotka ovat 
tottuneet kyseenalaistamaan päätöksiä, ilmai-
semaan eriävät mielipiteensä ääneen ja nosta-
maan epäkohtia avoimesti esille. Kiinalainen 
johtaja saattaa helposti kokea etenkin julkisen 

arvovaltansa kyseenalaistamisen häpäisyksi ja 
kasvojen menetykseksi.

Sovittuja asioita tulkitaan jatkuvasti uudelleen. 
Tulkinta muuttuu ajan mittaan heijastaen osa-
puolten valta-voimasuhteita. Vahvempi hallit-
see. On syytä varautua jo neuvotteluvaiheessa 
siihen, että omista sovituista eduista joutuu 
myöhemmin tinkimään.

Lojaalisuus on ansaittava: Perhe, suku ja 
ystävät korostuvat kiinalaisten eettisyydessä. 
Lähipiirille ollaan rehellisiä ja heihin luotetaan. 
Kiinalaisten henkilökohtainen sitoutuminen 
oman, perheen ja suvun hyvinvoinnin edis-
tämiseen on erittäin vahvaa. Isovanhemmat 
haluavat lapsenlapsensa hyvään leikkitarhaan, 
kouluun ja lopulta yliopistoon. Vanhemmille 
tärkeintä on, että lapsille saadaan jokin kou-
lutus tai ammatti. Perheen isä haluaa laaduk-
kaan ja mahdollisimman varman työpaikan ja 
ennakoitavissa olevat ansiot. Perheen äiti etsii 
mahdollisuuksia parantaa perheen ja suvun 
terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Nuorem-
mat lapset haluavat kokeilla uusia länsimaa-
laisia palveluita ja tuotteita ja parikymppiset 
haluavat hyvän työpaikan, koulutuksen ja 
viihdettä. Kouluttaudutaan, verkostoidutaan ja 
haetaan uusia työpaikkoja, jotta nousseet elin-
kustannukset, laadukkaampi terveydenhoito ja 
monipuolisempi viihde saadaan maksettua.

Tutustuttuaan kunnolla kiinalaiset ovat hy-
vin lojaaleja. Lojaalit ystävät ovat Kiinassa 
elintärkeitä. Luottamus ja eettisyys laskevat 
huomattavasti suhteissa ulkopuolisiin. Siksi 
kiinalaisiin liiketuttaviin on hyvä tutustua 
henkilökohtaisella tasolla. Kiinalaiseen tapaan 
kuuluu, että yritysjohtajat vierailevat toisten-
sa kotona, keittiössä maistamassa kiinalaista 
tuhtia paloviinaa ja nauttimassa riisiaterioita. 
Aterioinneilla on kuitenkin tärkeä merkitys 
– niillä ansaitaan luottamusta. Joskus länsi-
maalaisesta voi tuntua, että vieraanvaraisuus 
menee jopa liian pitkälle.

Yritys on kiinalaiselle tukikohta. Johtajat ha-
kevat omille sivuliiketoiminnoilleen tukea 
yrityksistään ja muista siellä työskentelevistä 
kollegoista. Usein työnantajan resursseja käy-
tetään omien liiketoimien rakentamiseen ja 
hyödyntämiseen. Kiinassa omien epävirallisten 
tukirakenteiden ja verkostojen luonti ja vasta-
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palveluksien markkinat yrityksissä ovat paljon 
konkreettisemmat ja laajamittaisemmat kuin 
länsimaissa. Lunastamalla vastapalveluksia 
saa resursseja omiin tarkoituksiin.

Kaupungit ja alueet kehittyvät niihin sijoittu-
neiden yritysten liiketoiminnallisten tavoit-
teiden ja toimintojen tuloksena. Kaupungit 
houkuttelevat kilpaa yrityksiä sijoittamaan 
omille alueillensa. Kaupungit ovat pitkälti 
omien etujensa valvojia, eivät niinkään Kiinan 
yhteisten etujen kehittäjiä. Kiinassa päätösvalta 
on pitkälti paikallisella tasolla, mikä tulee ottaa 
huomioon Kiinassa toimittaessa.

Kaikki on neuvoteltavissa: Kiinassa kaikki on 
mahdollista länsimaalaisille, etenkin jos siitä 
on kiinalaisille hyötyä. Omat suunnitelmat 
kannattaakin toteuttaa kiinalaisten näkökul-
masta oikealla tavalla. Hyvin paljon riippuu 
kiinalaisten toimintatapojen ja kulttuurin ym-
märtämisestä. On tärkeää kiinnittää huomiota 
erityisesti siihen, miten omat päämäärät aikoo 
saavuttaa. Se mikä toimii Suomessa, ei välttä-
mättä toimi Kiinassa.

Mikäli Kiinassa aikoo toimia, on hyväksyt-
tävä se tosiasia, että kaikissa periaatteissa ei 
kannata eikä itse asiassa ole edes mahdollista 
pysyä. Tämä koskee sekä kiinalaisia että län-
simaalaisia toimijoita. Kiinassa on välttämättä 
priorisoitava periaatteet ja määriteltävä, mikä 
on tärkeintä ja mikä toisarvoista. Jos tärkein 
toteutuu, mutta toisarvoisista asioista ei ole 
voitu täysin pitää kiinni, voidaan puhua me-
nestymisestä Kiinassa. Kiinassa toimiessa jou-
dutaan tyypillisesti keskelle monia ristiriitaisia 
toimintamalleja ja voimakkaita eturistiriitoja. 
Siksi täytyy löytää sellaisia toimintatapoja, 
joilla voi luovia mahdollisimman hyvin eri 
sidosryhmien keskuudessa.

Liiketoiminta on monella tapaa mielenkiin-
toisempaa Kiinassa kuin länsimaissa. Se on 
myös hyvin kovaa. Kiinan toimintaympäristö 
antaa enemmän mahdollisuuksia omien etujen 
toteuttamiseen, nopeasti ja tehokkaasti, mikäli 
osaa näin toimia. Tämä ei tarkoita kuitenkaan, 
että omia etuja voisi ajaa häikäilemättömästi 
muiden kustannuksella tai säännöistä piittaa-
matta.

Kiinan viisi suurta harppausta
Keskeinen tekijä Kiinan viimeaikaisen kehi-
tyksen takana on ollut nopea uusien toimin-
tamallien käyttöönotto kaikkialla yhteiskun-
nassa. Nämä Kiinan sosiaaliset innovaatiot3 
ovat kohottaneet kiinalaisten hyvinvointia ja 
luoneet Kiinalle nopeasti uutta kaupallista, 
poliittista ja kulttuurista arvoa. Kehityksen 
nopeus, luovuus ja siinä saavutettu lisäarvo 
ovat yllättäneet monet. Kiinan johto hakee 
jatkoa tälle menestykselle ja uusia ratkaisuja 
etsitäänkin aktiivisesti vanhojen tilalle lähes 
joka alalla. Tähän mennessä menestyksekkäitä 
harppauksia ovat olleet muun muassa seuraa-
vat uudet ajatusmallit ja toimintatavat:

Harppaus 1: Kollektiivinen hyväksyntä yk-
silölliselle vaurastumiselle. ”Toiset saavat 
vaurastua ennen muita” -ajattelu on ollut yksi 
Kiinan viimeaikojen kehityksen kulmakivistä. 
Linjaus yhdistetään Deng Xiao Pingiin, joka 
rohkaisi kiinalaisia rikastumaan ja kehotti 
koko yhteiskuntaa hyväksymään sen, että 
toiset vaurastuvat ennen muita. Kaupallista 
riskinottoa kannustetaan ja myös kiinalaisten 
riskinottokyky on kasvanut huomattavasti. 
Tämä hyväksyntä on antanut vapaalle yrittä-
miselle siivet ja motivoi kiinalaisia uutta arvoa 
luovaan toimintaan.

Harppaus 2: Kaupungistuminen. Kiinan val-
tioelimien aloitteiden ja kaupunkien tarjoamien 
mahdollisuuksien ja virikkeiden seurauksena 
urbanisaatio etenee Kiinassa huikeaa vauhtia. 
Ennusteiden mukaan jopa 350 miljoonaa kii-
nalaista muuttaa kaupunkeihin seuraavien 15 
vuoden aikana (ks. kuvio 2). Taloudelle tällä 
kehityksellä on valtava merkitys, sillä kasva-
vissa ja osin myös aivan uusissa kaupungeissa 
suoritetaan entistä enemmän korkeamman 
jalostusarvon toimintaa tehokkaissa osaamis-
verkostoissa. Urbanisaatio on nopeinta Kiinan 
suurimmissa kaupungeissa ja kasvukeskuk-
sissa. Vähemmän kehittyneet kaupungit ovat 
monessa tapauksessa kuitenkin jo ohittaneet 
suurimpien kaupunkien kasvun kiihtyvyy-
den, vaikka pienempien kaupunkien kasvu 
onkin vielä absoluuttisesti mitattuna suuria 
pienempää. Hyötyjensä ohella erittäin nopea 
kaupungistuminen tulee olemaan valtava 

350 miljoonaa 
kiinalaista  
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kaupunkeihin 
seuraavien 15 
vuoden aikana

Kiinassa toiset 
saavat vauras-
tua ennen muita
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haaste kiinalaiselle yhteiskunnalle. Vauraus 
leviää kaupunkien kautta, mutta miten hallita 
kaupunkien nopea kasvu?

Harppaus 3: Joustavuus asenteissa ja uusien 
näkökulmien suvaitseminen. Nykykiinassa on 
tavallista, että muiden kansojen arvomaailmoja 
verrataan omaan, niistä keskustellaan, opitaan, 
niitä arvostellaan ja joskus hyväksytäänkin. 
Tämänkin kehityksen inspiroija oli Deng Xiao 
Ping, jonka linjaukset rohkaisivat erilaisuuden 
kunnioittamiseen ja arvostamiseen lausuman 
”ei ole väliä onko kissa musta vai valkoinen, 
kunhan se pyydystää hiiriä” hengessä. Kiina-
laiset suhtautuvat aiempaa avarakatseisemmin 
erilaisiin Kiinan sisältä ja ulkopuolelta tuleviin 
virikkeisiin ja esimerkkeihin. He ovat nyky-
ään myös entistä vapaampia ja avoimempia 
oppimaan ja soveltamaan vieraita käytäntöjä. 
Kiinalaiset rakentavat uutta yhteiskunnallista 
perustaa, joka sopii kiinalaisille itselleen. Län-
simaalaisiksi ei ole tarkoitus muuttua, vaan 
heiltä halutaan ennen muuta oppia parhaita 
toimintamalleja. Muutos aiempaan ajatteluun 
on dramaattinen. Aiemmin kiinalaisten mie-
lestä toisinajattelijoita saattoi ja pitikin vainota, 
nyt käsitys lienee osin muuttumassa; heitä 
kannattaa joskus jopa kuunnella.

Harppaus 4: Uusi nälkä kehittyä. Kiinalaiset 
haluavat ensin turvata elämän perustarpeet. 
Tämä pyrkimys on osaltaan johtanut voimak-
kaaseen kasvuun ja koko maan taloudellisen 
suorituskyvyn nousuun, koska kaikkein tär-
keintä yksilön tehokkuuden kasvattamiselle 
on elämän perustarpeiden varmistaminen. 
Useiden köyhien nousu taloudelliseen keski-
luokkaan nostaa yhteiskunnan suorituskykyä 
suhteellisesti enemmän kuin harvojen varak-
kaiden nousu rikkaiden populaatioon.

Perustarpeiden tyydyttämisen ohella kiinalai-
set ovat myös tiedostaneet itsensä kehittämisen 
edut. Vanhemmat kouluttavat lapsiaan ja nuo-
ret hankkivat aktiivisesti koulutusta ja muita 
avuja (ks. kuvio 3). Edistyneimmät yritysten 
ja valtioelinten johtajat kehittävät kansain-
välistä asiantuntemustaan. Koulutuksen ja 
kokemuksen hankkimiseen liittyy selkeä pyr-
kimys tehostaa Kiinan resurssien optimaalista 
allokointia. Samalla kiinalaisten itsetunto ja 
itsevarmuus ovat kasvaneet kohisten. Kiina-
laiset ovat tulleet tietoisiksi omista kyvyistään 
ja Kiinan kohentuneesta asemasta maailmassa. 
Yhä useammin kiinalaiset tavoittelevat omaa 
paikkaa parrasvaloissa. Uskallus tehdä ja ko-
keilla, välillä epäonnistua, oppia ja nousta siten 
korkeammalle osaamisen ja tehokkuuden ta-

Lähde: McKinsey Global Institute China All City model, McKinsey Global Institute analysis.
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solle on suureksi osaksi saanut aikaan Kiinan 
nopean talouskasvun.

Harppaus 5: Kansainvälistyminen ja verkos- 
toituminen. Kiinalaiset yksilöt, yhteisöt, yri-
tykset ja valtio verkostoituvat entistä aktiivi-
semmin ulkomailla. Näin kiinalaiset pystyvät 
tuottavampaan toimintaan, osaavat kohdentaa 
resurssinsa ja työpanoksensa osuvammin ja 
vähentää hukkapanostuksia. Tässä kiinalaisil-
la on kuitenkin vielä paljonkin parantamisen 
varaa.

Ulkokiinalaiset ovat toimineet edelläkävijöinä 
ja ovat olleet tärkeässä sillanpääasemassa kii-
nalaisten verkostoitumisessa kansainvälisesti. 
Ulkokiinalaiset ovat muodostaneet yhteis- 
kuntiin hyvin tiiviitä ja yhtenäisiä, lähes erilli- 
siä yhteisöjä. Ulkokiinalaiset ovat menestyneet 
taloudellisesti loistavasti kaikissa yhteiskun-
nissa, joissa heidän on annettu toimia vapaasti. 
Poliittisesti ulkokiinalaiset ovat kuitenkin 
tyypillisesti pitäneet matalaa profiilia. Nyt 
mannerkiinalaiset seuraavat esimerkkiä ja 
verkostoituvat kansainvälisesti suurin joukoin. 
Esimerkiksi kiinalaisten opiskelijoiden määrä 
Amerikassa ja Euroopassa on kasvanut val-
tavasti viimeisen vuosikymmenen aikana, ja 

varsinkin yliopistojen jatkotutkinto-ohjelmissa 
heidän osuutensa on suuri. Tyypillisesti kiina-
laiset opiskelevat aloja, jotka yhdistetään ”ra-
han tekemiseen”: taloutta, insinööritieteitä jne. 
Kiinalaiset toimijat ovat alkaneet myös tehdä 
yhteistyötä ja sijoittaa suuressa mittakaavassa 
uusiin strategisiin kumppanuusmaihin. Tällä 
tavoin luodaan perustaa tuleville kauppa- ja 
ystävyyssuhteille ja siten Kiinan ja kiinalaisten 
yhä kasvavalle hyvinvoinnille. Samalla Kiina 
kasvattaa vaikutusvaltaansa globaalissa talo-
udessa ja politiikassa, ja pyrkii turvaamaan 
strategisten raaka-ainevarojen saannin ohella 
myös tukevat sillanpääasemat tulevaisuuden 
kasvavilla markkinoilla. Kiinalaiset valtaavat 
menestyksellisesti esimerkiksi Afrikan mark-
kinoita riippumatta länsimaalaisten mielipi-
teistä.

Kasvun jatkuminen edellyttää uusia harp-
pauksia. Vaikka yllämainitut viisi uutta toi-
mintatapaa ovatkin johtaneet nopeaan kehi-
tykseen, ei kaikkien hyvinvointi kuitenkaan ole 
lisääntynyt samalla tavalla eikä samaan aikaan. 
Kiinassa on edelleen paljon yhteiskunnallisia 
ongelmia, kuten heikko oikeusturva, ympäris-
tön saastuminen ja vajaat ihmisoikeudet. Suu-
ria ongelmia aiheuttavat lisäksi mm. valtion 
omistamien yritysten tehottomuus, maanvilje-
lijöiden tulojen hidas kasvu ja työttömyys sekä 
epätasapaino rannikon ja maaseudun välillä. 
Erityinen ongelma on valtionomistuksessa 
oleva pankkisektori, jolla on valtavat uudis-
tumispaineet selviytyäkseen ongelmistaan ja 
erityisesti ongelmaluotoista.

Ongelmia kuitenkin ratkotaan yhä tehokkaam-
milla järjestelmillä ja työkaluilla. Ratkaisuina 
näihin ongelmiin on ehdotettu muun muassa 
omistuspohjan laajentamista siten, että tule-
vaisuudessa tulisi olemaan vain hyvin harvoja 
valtion omistamia yrityksiä. Maanviljelijöiden 
olojen parantamiseksi on kaavailtu maan-
vuokraamisen ja -omistuksen laajentamista. 
Työllisyystilanteen parantamiseksi korostetaan 
yksityisyritysten merkitystä. Yrittäjien kautta 
vaurauden uskotaan leviävän ennen pitkää 
myös sisämaahan4. Osa näistä uudistuksista 
on ylhäältäpäin johdettuja ja osa paikallisia. 
Usein ratkaisumalleissa poliittiset, taloudel-
liset ja kulttuurilliset tekijät liittyvät vahvasti 
toisiinsa.

* Pl. jatko-opiskelijat.

Lähde: China Statistical Yearbook 2006, McKinsey Global 
Institute analysis.
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Kiinan kehityksen mikrokosmos
Ulkoapäin katsoen Kiinan huikeaa talouskas-
vua ja muodonmuutosta on vaikea ymmärtää. 
Vasta sisältä päin katsoen on mahdollista eri-
tellä Kiinan kasvun ruohonjuuritason ajureita. 
Yksittäin tarkastellen ne näyttävät vähäpätöi-
siltä, mutta salaisuus piilee mittakaavassa. 1.3 
miljardin asukkaan maassa aloitteellisuuden 
pienistä puroista kehkeytyy mahtava virta. 
Tässä muutamia tarinoita muutoksista Kiinan 
ruohonjuuritasolla:

Kiinalainen elektroniikan alan suuryritys 
hakee länsimaalaista oppia vallatakseen en-
nen tavoittamattomia ja huonosti tuntemiaan 
markkinoita lännessä. Yrityksessä tiedostetaan 
entistä avoimemmin perinteisten kiinalaisten 
ajatusmallien rajoitukset ja pyritään nouse-
maan niiden yläpuolelle. Otetaan käyttöön 
uusia, tehokkaampia tuotekehityksen, laadun-
valvonnan ja valmistuksen toimintamalleja. 
Uudistukset kantavat hedelmää ja miljoonat 
asiakkaat kokevat konkreettisesti niiden tuo-
mat hyödyt. Paikallisesta kiinalaisesta tekijästä 
kasvaa globaali toimija.

Kiinalainen telakkateollisuudessa toimiva 
pk-yritys yrittää valloittaa Kiinan markkinat 
ja suunnittelee listautumista Shenzhenin 
pörssiin 2015 sekä ulkomaisten myyntitoi-
mistojen ja tutkimusyksikköjen perustamista 
Koreaan, Japaniin, Romaniaan ja Australiaan 
vuoteen 2015 mennessä. Uusia malleja ovat 
fragmentoituneiden kotimarkkinoiden yh-
tenäistäminen skaalaetujen saavuttamiseksi, 
läpinäkyvyyden lisääminen sijoittajille sekä 
kansainvälisyys. Uusista tuulista huolimatta 
yritys ei käytännössä tunnusta kansainvälisiä 
immateriaalioikeuksia.

Köyhä ja syrjäinen kiinalainen sisämaan kau- 
punki yrittää vaurastua ja parantaa elämän 
edellytyksiä länsimaalaisten yritysten ja si-
joitusten avulla. Pyritään houkuttelemaan 
länsimaalaisia sijoittajia kehittämällä liiketoi-
mintaympäristön tehokkuutta ja turvallisuutta. 
Kaupunki myy aktiivisesti ja kohdennetusti 
oman alueen vahvuuksia suurkaupunkien 
sijoittajille. Lähikaupungit seuraavat tiiviisti 
naapureidensa menestystä ja alkavat suunnitel-
la kannustimia kilpaillakseen sijoituksista.

Kiinalainen yksilö on motivoitunut paranta-
maan ammatillista ja sosiaalista asemaansa, 

koska hän on nähnyt muiden onnistumisia. 
Valmistauduttuaan yliopistosta Chengdusta 
hän muuttaa Shenzheniin työskentelemään 
länsimaalaiseen franchise-ketjuun. Hän säästää 
pääosan palkastaan, kerää kontakteja ja kartut-
taa osaamistaan länsimaalaisessa yrityksessä. 
Neljän vuoden päästä hän palaa kotiseudulleen 
ja perustaa kaupungin ensimmäisen länsi-
maalaisen franchise-yrityksen, joka työllistää 
kymmenen ihmistä. Kun miljoonat kiinalaiset 
näkevät muiden onnistumisia läheltä, haluavat 
hekin tehdä samoin (ks. kuvio 4)

Suomalainen yrittäjä verkostoituu kiinalaisten 
keskuudessa, avioituu kiinalaisen kanssa, oppii 
kieltä, sosiaalisia käyttäytymistapoja ja kult-
tuuria sekä integroituu kiinalaiseen sukuun. 
Cambridgesta väitellyt suomalainen fyysikko 
puolestaan aloittaa työuransa Kiinassa, kiina-
laisessa teknologia-alan yrityksessä ainoana 
länsimaalaisena. Tuodaan uusia näkökulmia 
kiinalaisiin yhteisöihin ja toisaalta kiinalaisia 
näkökulmia takaisin Suomeen. Vasta parin vii-
me vuosikymmenen uudistukset ovat mahdol-
listaneet tällaisen hedelmällisen kulttuurisen 
vaihdon toteutumisen, ja tämän kehityksen 
todellinen mittakaava on vielä näkemättä.

Kiinalainen Harvard MBA-tutkinnon suorit-
tanut sijoittaja-yrittäjä palaa Kiinaan. Takaisin 
Kiinaan hänet houkuttelee dynaaminen talous, 
lähiomaiset ja oma kulttuuri. Hän perustaa 
yrityksen Bostonin pääomasijoitusrahastojen 
avulla, luo huomattavaa lisäarvoa liiketoi-
minnallansa, vaurastuu nopeammin kuin 
osasi odottaakaan ja piilottelee omaisuuttaan 
viranomaisilta. Vaikka Kiina on yhä avoimem-
pi, kiinalaiset ovat perinteisesti varuillaan 
viranomaisten mielivaltaisuuden ja aineellisen 
hyödyn menettämisen pelosta.

Lohikäärme kolkuttaa ovellasi
Kiinan nousu on herättänyt monenlaisia reak-
tioita länsimaissa, osa niistä on ollut epäileviä, 
osa suorastaan pelonsekaisia. On hyvä muistaa, 
että Kiinan talouden vahvistuminen hyödyttää 
myös länttä. Samalla on kuitenkin valmistau-
duttava siihen, että maailmantalous ei jatkossa 
kehity pelkästään länsimaiden ehdoilla.

Länsimaiden on omien etujensa vuoksi parem-
pi ottaa aktiivinen rooli kuin seurata kehityk-
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sen kulkua sivusta. Tällä hetkellä maailman- 
kauppaa, sijoitusmaailman toimintaa ja poli-
tiikkaa toteutetaan melko pitkälti anglosak-
sisilla toimintamalleilla, mutta jatkossa on 
syytä ottaa huomioon entistä enemmän Kiinan 
länsimaisista eriäviä toimintatapoja.

Länsimaiden tulee panostaa entistä enemmän 
suhteiden rakentamiseen Kiinaan. Tähän tar- 
vitaan todellista osaamista ja konkreettisia 
merkittäviä yhteistyöprojekteja, ei valtioeli-
mien ”turistidelegaatioita”. Erityisen tärkeää 
on oppia kommunikoimaan entistä paremmin 
kiinalaisten kanssa ja lisätä Kiinan ymmärtä-
mystä – Kiinan kulttuurin ja sosiaalisen elämän 
lukutaitoa.

Länsimaisten yritysten on opittava tuntemaan 
kiinalaisten preferenssit elämän tavoitteissa ja 
heidän mieltymyksensä kulutusmarkkinoilla, 
jotta kiinalaisen kysynnän eri tekijöitä pys-
tyttäisiin paremmin hyödyntämään kaupal-
lisesti. Tarvitaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
älykkäitä johtajia muuttamaan yritysten omia 
konsepteja kiinalaisille sopiviksi.

Liiketoiminnan lisäksi tieteissä, taiteissa ja 
monilla muilla eri aloilla tapahtuvaa vaihtoa 
on lisättävä. Kiina on jo nyt lähellä maailman 
kärkeä monilla aloilla ja satsaa talouden ohella 
voimakkaasti tieteen ja kulttuurin kehitykseen. 
Kiinalaiset ovat jo lähettäneet Taikonauttinsa 
avaruuteen, ovat rakentamassa maailman 

suurinta lääketieteen keskusta ja maailman-
näyttelyä Shanghaihin sekä maailman suurinta 
kosmisen säteilyn observatorio-keskusta Etelä-
Tiibetiin. 

Kiinalaiset vahvistavat rooliaan maailmalla. 
Kiinan rahoitusmarkkinat ovat kehittyneet 
voimakkaasti. Sijoitustoimintaa ovat harjoitta-
massa Kiinan sijoituspankit, Kiinan valtion si-
joitusrahastot, eläkerahastot ja yksityiset kiina- 
laiset. Kiinalaisten halu vaurastua on saanut 
liikkeelle uusien sijoitusohjelmien synnyn. 
Ulkomaille tehtäviä sijoituksia varten Kiinalla 
on oma ohjelma, QDII (Qualified Domestic 
Institutional Investor), ja Kiinaan sijoitettaville 
ulkomaisille varoille on oma ohjelmansa, QFII 
(Qualified Foreign Institutional Investor). 
Näiden avulla Kiina ja kiinalaiset pystyvät 
aiempaa tehokkaammin myös hajauttamaan 
sijoituksiin liittyviä riskejä globaalisti.

Kiinalaiset ovat jo nyt valmiita merkittäviin 
maailmanluokan yrityskauppoihin. Vau-
rastumisen jatkuessa on todennäköistä, että 
kiinalaiset yritykset jatkavat sekä yritysten 
ostoja että orgaanista kasvuaan maailman 
markkinoilla. Kun ensimmäiset suuremmat 
kiinalaiset yritysostoaallot ovat ohi kymmenen 
vuoden kuluttua, saattavat kiinalaiset omistaa 
jo huomionarvoisen osan Amerikan ja Euroo-
pan suuryrityksistä. Tällöin kiinalaisille on 
siirtynyt myös päätösvaltaa merkittävästi. On 

* BKT per työntekijä, luvut laskettu väestöä ja työvoimaosuutta koskevien tietojen ja arvioiden pohjalta.

Lähde: McKinsey Global Institute analysis.
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myös otettava huomioon, että kiinalaiset tule-
vat sijoittamaan muihinkin sijoituskohteisiin 
länsimaissa, kuten kiinteistöihin, maa-aluei-
siin, velkakirjoihin ja immateriaalioikeuksiin. 
Kiinalainen pääoma vyöryy maailmalle.

Yhä enemmän päätöksiä Yhdysvalloissa, Euroo- 
passa tai Suomessa toteutettavista projekteista 
tehdään Shanghaissa ja Pekingissä. Länsi-
maalaisten omien vaikutusmahdollisuuksien 
turvaamiseksi on suotavaa, että omaa edunval-
vontaa siirtyy fyysisestikin Kiinaan.

Suomalaiset ja Kiina
Suomalaisten monet perusominaisuudet 
sopivat hyvin Kiinan toimintaympäristöön. 
Suomalaiset keskittyvät olennaiseen, pysyvät 
konkretiassa ja kestävät hiljaisia hetkiä, koska 
se kuuluu tapoihimme. Kommunikaatio on 
selkeää ja käytös asiallista. Kiinan tapakult-
tuuri on osattava, mutta todellinen haaste on 
oppia kiinalaisten toimintalogiikka, ennakoi-
da toimintaympäristön muutokset ja niissä 
navigointi.

Suomalaiset ovat käytännöllisiä ihmisiä, joille 
asioiden toimivuus ja luotettavuus on tärkeintä. 
Kiinalaiset arvostavat tätä ominaisuuttamme, 
joka myös helpottaa pääsyämme samalle aal-
lonpituudelle kiinalaisten kanssa. Kiinalaiset 
arvostavat suomalaista osaamista ja luovuutta 
ja haluavat oppia meiltä. Suomalaiset yritykset 
ovat haluttuja työnantajia Kiinassa.

Suomalaisilla on myös rasitteita. Suomalai-
set ovat liian hitaita päätösprosesseissaan. 
Suomalaisten on opittava myös uskaltamaan. 
Suomalaisille tyypillinen turvallisuushakui-
suus voi muuttua taakaksi, jos se estää Kiinassa 
väistämättä tarvittavaa riskinottoa. Suomalai-
set pitävät saavutetuista eduista kiinni liiaksi, 
kun taas Kiinassa on välttämätöntä joustaa 
monista asioista. On opittava tekemään enem-
män kompromisseja ja olemaan vähemmän 
ehdottomia. On välttämätöntä tiedostaa, että 
kiinalaisten tapoihin kuuluu hakea kilpailu-
kykyä moninaisilla, joskus kyseenalaisilla toi- 
mintatavoilla.

Suomalaiset toimijat eivät myöskään ole riit-
tävän hyvin verkostoituneita Kiinassa. Pyr-
kimykset meille sopivimpien kontaktien tai 

verkostojen etsimiseksi eivät ole olleet riittäviä, 
eikä verkostojen merkitystä ole sisäistetty kun-
nolla. Suomalaisilla on paljon opittavaa kiina-
laisilta: uusi liiketuttavuus voi saada alkunsa 
Kiinassa esimerkiksi siitä, että kiinalainen 
yrittäjä juoksee hiki hatussa länsimaalaisen 
kiinni jalkakäytävällä, tulee esittäytymään ja  
puhumaan bisneskuvioistaan. Kiinalaisen esi-
merkin mukaisesti suomalaisten olisi syytä 
oppia uusi avoimempi ja aktiivisempi asenne 
– verkot vesille!

Yritysten tulisi kehittää terävämpiä kilpai-
luetuja itselleen. Muutamat suomalaiset yri-
tykset ovat ottaneet itselleen jalansijan Kiinan 
markkinoilla, mutta pääsääntöisesti Suomi 
ja suomalaiset yritykset ovat pieniä tekijöitä 
Kiinan mittakaavassa. Kysymys kuuluu: Miten 
saamme suomalaiset teknologiat ja innovaati-
ot kaupallistettua ja myydyiksi kiinalaisille? 
Etenkin suomalaisten pk-yritysten on rea-
listisesti lähes mahdotonta valloittaa Kiinan 
suuria markkinoita omilla avuillaan, vieras-
kentällä kiinalaisten yritysten puristuksessa. 
Suomalaisten yritysten tulee hankkia todellisia 
edellytyksiä omien teknologioidensa menes-
tykselliseen kaupallistamiseen Kiinassa.

Sen sijaan että omille toimialoilleen fokusoi-
tuneet suomalaiset yritykset yrittäisivät yksin 
laajeta kiinalaisille markkinoille, olisi kan-
nattavaa tuoda yhteen eri alojen toimijoita ja 
tavoitella Kiinan markkinoita yhdessä. Tämä 
voisi tapahtua tiivistämällä yritysten yhteis-
työtä osaamisklustereiksi ja tarvittaessa myös 
konsolidoimalla yrityksiä yli osaamisalueiden 
ja toimialarajojen vastaamaan Kiinan kasvavia 
haasteita. Tämä lisäisi skaalaetuja sekä laajem-
pien tuotevalikoimien luomia hyötyjä.

Osaamisklustereiden pitää rantautua paikan 
päälle Kiinan markkinoille. Kiinassa kasvaa 
juuri nyt nopeasti erityisesti kolme markki-
naa: (1) kuluttajahyödykkeiden ja palveluiden 
markkinat, (2) infrastruktuurin rakentaminen 
sekä (3) teknologiatuotteet.5 Etenkin kahdes-
sa viimeksi mainitussa Suomella on paljon 
annettavaa. Osaamisklusterien pitäisi toimia 
aktiivisesti suomalaisten projektien myymi-
seksi Kiinan markkinoille, jättäen tarjouksia 
projektien huutokauppakilpailuihin ja kana-
voiden projekteja Suomeen. Etenkin Kiinan 
kaupungistumiseen liittyvät infrastruktuuri-
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investoinnit ovat huikeita paitsi kooltaan myös 
kasvuvauhdiltaan (ks. kuvio 5). Megaluokan 
urbanisaatio ja sen ongelmien ratkominen luo 
myös kuin itsestään uutta kysyntää muun mu-
assa ympäristöteknologian saralla. Pelkästään 
puhtaan veden kysyntä Kiinan kaupungeissa 
tulee lähiaikoina miltei kaksinkertaistumaan 
(ks kuvio 6). Kiinalaiset hakevat tällaisiin 
haasteisiin nopeita ja parhaita ratkaisuja, joiden 
tarjoamisessa suomalaisten tulee olla hereillä.

Suomen strategisen huippuosaamisen kes-
kittymillä teknologia-, metsä-, ympäristö- ja 
energiateollisuudessa on potentiaalisesti 
keskeinen rooli terävämpien kilpailuetujen 
luomisessa. T&K-osaamisen kaupallistaminen 
on yksi Suomen talouskasvun ja menestyksen 
pullonkauloista, joka on saatava auki. Tämän 
toiminnan rinnalla Suomessa pitäisi pyrkiä 
kehittämään yritysten käytännön liiketoimin-
taosaamista Kiinassa ja lisätä myös Kiinan 
kulttuurin osaamista yritysjohdossa ja erityi-
sesti painottaa emotionaalisen ja sosiaalisen 
älykkyyden merkitystä Kiinassa menestymisen 
edellytyksenä.6

Suomi tarvitsee kansainvälisten markkinoin-
tiverkostojen ja myyntiosaamisen voimakasta 

lisäämistä. Olisi toivottavaa, että jo olemassa 
olevien julkisten toimijoiden rinnalle syntyisi 
markkinaehtoisesti liikevoittoa tavoittelevia, 
yksityisiä kansainvälisen kaupan organisaati-
oita, jonne valikoituisi markkinoiden parhaim-
mistoa edesauttamaan suomalaisten yritysten 
myyntiä.

Suomen kykyä toimia kiinalaisille porttina 
Eurooppaan tulee parantaa. Suomalaisten 
tulisi hyödyntää sekä maantieteellinen että 
kulttuurillinen sillanpääasemamme idän 
ja lännen välissä ja pyrkiä houkuttelemaan 
kiinalaisia toimijoita ja sijoittajia paljon ny-
kyistä paremmin Suomeen. Miten Suomi saisi 
Huawein, Baidun, China Mobilen, CNOOC:in, 
ZTE:n kaltaiset toimijat sijoittamaan Suomeen? 
Haasteeseen vastaaminen edellyttää sijain-
tikilpailun nykyistä parempaa ymmärrystä. 
Verokilpailukyvyn merkittävä parannus lisäisi 
Suomen houkuttelevuutta. Yhtä lailla tärkeitä 
kehittämiskohteita ovat koulutus ja tutkimus. 
Niiden laadun kehittäminen kansainvälisiä 
tarpeita vastaavaksi ja Kiinan huomioimien 
yhtenä verkostoitumisen painopisteenä ko-
hentaisi Suomen asemaa. Perustaksi tälle kai-
kelle tarvitaan myös Kiinan kielen ja kulttuurin 
opetusta.

Lähde: Chinainfobank, Ministry of Construction, McKinsey 
Global Institute analysis.

Lähde: China Water Resources Bulletin, China Urban 
Construction Statistical Yearbook, McKinsey Global Institute 
analysis.

Kuvio 5 Kiina investoi vahvasti urbaaniin  
 infrastruktuuriin

Kuvio 6 Veden kysyntä Kiinan kaupungeissa 
 tulee kasvamaan räjähdysmäisesti
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Kiinan kehityksen analysointia suoritetaan 
Suomessa tätä nykyä muutamassa tutkimus-
laitoksessa.7 Suomessa tulisi kuitenkin olla 
enemmän talouspoliittiseen ennakointiin 
pystyviä organisaatioita, jotka aktiivisesti 
laativat ja jakavat prosessoitua tietoaan pää-
töksentekijöille Kiinan suhteen. Vastaavia 
”ajatusmyllyjä” on esimerkiksi Yhdysvallois-
sa satoja ja Kiinassakin jo useita kymmeniä. 

Näin suomalainen elinkeinoelämä pystyisi 
tarkemmin ennakoimaan globaaleja trendejä. 
Ajatusmyllyjen tehtävän ei pitäisi rajoittua 
ainoastaan Kiinan tarkkailemiseen ulkoapäin. 
Kiina on kiehtova yhteiskunnallisen kehityk-
sen mikrokosmos. Siksi pohtimisen arvoista 
olisi myös se, mitä opittavaa länsimailla voisi 
olla Kiinassa tehdyistä talousuudistuksista ja 
sosiaalisista innovaatioista.

Pohtimisen  
arvoista olisi 

myös se, mitä 
opittavaa länsi-

mailla voisi  
olla Kiinan  

dynamiikasta
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Sakari Puisto, filosofian tohtori (Ph.D.) on työskennellyt Kiinassa kiinalaisissa yrityksissä. Sakari on Cambridgen yliopiston kas-
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Lähteet

Backman, Michael: ”Asian Eclipse – Exposing the Dark Side of 
Business in Asia”, John Wiley & Sons, 2001.

Clissold, Tim: ”Mr. China”, Constable & Robinson, 2004.

Deng Xiao Ping: ”Selected Works of Deng Xiaoping”, Foreign 
Language Press (Beijing), 2006.

Fernandez, Juan Antonio ja Underwood, Laurie: ”China CEO: 
Voices of Experience from 20 International Business Leaders”, 
John Wiley & Sons, 2006.

Maddison, Angus: ”Chinese Economic Performance in the 
Long Run”, 2nd ed. , OECD Development Centre Studies, 
2007.

Spence, Jonathan D.: ”The Search for Modern China”,  
W.W. Norton & Company, 1999.

Woetzel, Jonathan et al.: ”Preparing for China’s urban billion”, 
McKinsey Global Institute, 2009.

Zeng, Ming ja Williamson, Peter J.: ”Dragons at your Doors”,  
Harvard University Press, 2007.

Haastattelut

Devan, Janamitra, PhD, McKinsey Global Institute, Asia  
Director, Shanghai.

Hämäläinen, Timo J., PhD, Sitra, Helsinki.

Viitteet

1 EVA Globaalit Skenaariot – Tulevaisuuden Pelikentät, 
26.3.2009. Kiinan talous kasvoi vuosina 1978–2003 keski-
määrin 7.7 prosentin vuosivauhtia. Viime vuosina kasvu on 
ollut tätäkin nopeampaa, joskin sen ennustetaan jatkossa 
hieman hidastuvan (ks. Maddison 2007).

2 Toinen kirjoittajista on käsitellyt aihetta jo aiemmin, kat-
so: Jack Ilmonen, EVA kynävieras 9.1.2009, www.eva.fi.

3 Sosiaalinen innovaatio: uusi tai uutena pidetty malli, 
joka muuttaa vallitsevia käytäntöjä, minkä seurauksena on 
kohonnut suoritus-toimintakyky yhteisössä. [Sosiaaliset 
innovaatiot ja yhteiskunnan uudistumiskyky, Timo J. Hämä-
läinen, Risto Heiskala, EDITA, 2004, s. 46.]

4 Professori Li Yining, seminaari Cambridgen yliopistossa 
Englannissa, 2003.

5 Dr Janamitra Devan, McKinsey Global Institute, Shang-
hai.

6 Daniel Goleman: ”Emotional Intelligence: Why it can 
matter more than IQ”, Bantum, 1995. ”Social Intelligence:
 The New Science of Human Relationships”, Hutchison, 2006.
(Suomenkieliset laitokset, kustannusosakeyhtiö Otava).

7 Esimerkiksi ETLA ja BOFIT (Suomen Pankin siirtymä-
talouksien tutkimuslaitos).



��

Elinkeinoelämän Valtuuskunta

EVA on suomalaisen elinkeinoelämän rahoittama toimija, jonka tavoitteena on 
edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. EVA on Suomen 
merkittävin kohtaamispaikka ja verkosto elinkeinoelämän ja yhteiskunnan vaikut-
tajille. EVAlla on myös keskustelijan, haastajan ja unilukkarin rooli suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Ns. think tankille tyypillisesti EVAn tunnusmerkkinä on analyyttisyys 
ja tarvittaessa provokatiivisuuskin.

Vuonna 1974 perustettu EVA eroaa useimmista muista elinkeinoelämän järjestöistä 
siinä, että se ei ole varsinainen etujärjestö. EVA rohkaisee myös elinkeinoelämää 
katsomaan peiliin, kun se on tarpeen.

EVA selvittää ja arvioi yrityksille ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeitä kehi-
tyssuuntia. Rajut ja nopeat kansainväliset muutokset asettavat koko yhteiskunnalle 
ja yritysten toiminnalle painavia vaatimuksia. EVAn tavoitteena on ajankohtaisen 
tiedon tuottaminen vallitsevista ilmiöistä sekä tuoreiden näkökulmien saattaminen 
yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Suomen rooli kansainvälisessä toimin-
taympäristössä ja suomalaisten hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kehittäminen ovat 
keskeisiä kysymyksiä EVAn toiminnassa. Elinkeinoelämän omassa piirissä EVA pyrkii 
aikaansaamaan jatkuvaa keskustelua yritysten muutostarpeista.

Lisätietoja: www.eva.fi

Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn 
julkaisemat EVA analyysit ottavat kantaa 
ajankohtaisiin kysymyksiin ja tarjoavat 
toimenpide-ehdotuksia. Analyysien 
kirjoittajat vastaavat esitetyistä mieli-
piteistä, jotka eivät välttämättä edusta 
EVAn kantaa.

Analyysit ovat ladattavissa EVAn koti-
sivuilta www.eva.fi. Painetun analyysin 
voi tilata osoitteesta analyysit@eva.fi, 
postitse osoitteesta EVA, Yrjönkatu 13 
A, 00120 Helsinki tai soittamalla 09-686 
92035.


