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1. HANKKEEN TARVE JA TAUSTA
Suomen yrityskanta on mikroyritysvaltaista ja Suomessa on moniin muihin EU-maihin verrattuna vähän
kansainvälistyneitä mikro- ja pk-yrityksiä. Mikro- sekä pk-yritysten eteneminen kansainvälisille markkinoille on osoittautunut vaikeaksi. Etenkin mikroyritykset tarvitsevat tukea verkostomaisen yhteistyön
kehittämiseen ja uusiin yhteistoimintamuotoihin.
Hankkeen taustalla on erityisesti lappilaisten mikroyritysten vaikeus löytää uusia markkinoita omille tuotteilleen. Toisaalta mikroyritykset eivät systemaattisesti saa omista tuotteistaan asiakaspalautetta tai eivät
osaa täysin käyttää saamaansa asiakaspalautetta. Kansainvälisille markkinoille pääsy on osoittautunut erityisen vaikeaksi lappilaisille ja rovaniemeläisille mikroyrityksille. Alueelliset markkinat eivät ole Rovaniemen
mikroyrityksille riittävän suuret, jotta ne kykenevät toimimaan erityisen kannattavasti, saati kasvamaan.
Matkailijoiden suuri määrä Rovaniemen alueella tuo hyvän lisän Rovaniemen mikroyritysten kysyntään,
mutta siihen ei ole syytä tyytyä.
Nykyisten mikroyritysten asiakaskunta on paikallista sekä alueella vierailevia matkailijoita. Hanke auttaa
mikroyrityksiä näkemään asiakaskuntansa laajasti ja poistaa mikroyrityksissä vallalla olevan käsityksen
siitä, että asiakkaat voivat olla vain alueella olevat ihmiset tai alueelle tulevat matkailijat.
Hankkeen näkökulma on ollut myös mielenkiintoinen, sillä harvemmin kehittämishankkeissa, joissa toiminnan kehys on kansainvälistymisessä, kohderyhmänä ja keskiössä ovat lappilaiset käsityöt. Tässä hankkeessa on pieneltä osin pyritty tuottamaan kootusti tietoa, miten myyntikanavia Lapista käsin voitaisiin
avata tulevaisuudessa.
2. HANKKEEN TAVOITTEET KITEYTETTYNÄ
Tuottaa syvällisempää ja laajempaa tietoa japanilaisten toimijoiden (maahantuojat, tapahtumanjärjestäjät)
tarpeista lappilaisia tuotteita ja palveluita kohtaan.
Saada alueemme yritykset tiedostamaan japanilaisten asiakkaiden erilaiset tarpeet tuotteiden suhteen.
Mahdollistaa paremmat edellytykset alueellamme toimiville mikroyrityksille kannattavaan myyntiin oman
nykyisen markkina-alueensa ulkopuolelta.
Tuottaa uutta ja sovellettavaa tietoa alueen mikroyritykselle, jota he voivat hyödyntää tuotteidensa kehittämistyössä (tuotemateriaali, käyttötarkoitus, visuaalinen ilme, ym. tietoa)
3. HANKKEEN TOIMENPITEET JA TOTEUTUSTAPA
3.1 Lappilaiset yritykset
Hankkeen onnistumisen kannalta on ollut hyvin tärkeää, että hankkeeseen saatiin mukaan edustava otos
erilaisia lappilaisia yrityksiä. Näin esimerkiksi portfolioaineisto saatiin viimeisteltyä konkreettisilla esimerkeillä – sekä yritysten että yritysten tuotteiden osalta. Hankkeen aikana on kontaktoitu lappilaisia yrityksiä
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portfolioaineiston kokoamista varten varsin kattavasti. Hankkeessa mukana olevia yrityksiä ovat olleet mm.
Arctic Doll, Akmeelikorut, Taito Lappi, Wood Jewel, Peeva Tuote, Arctic Design Shop, Venla ja Tiinaliina.
3.2 Lapista käsin -julkaisu
Hankkeessa tehtiin ostopalveluna Lapista käsin -julkaisu, jossa koottiin ja esiteltiin yritysten taustatietoja,
tarinoita, jne. Koottu julkaisu ei ole perinteinen myyntikatalogi, vaan enemmän tarkoituksena on herättää
mielenkiintoa alueestamme ja tuotteiden tekijöistä. Julkaisu on japaninkielinen. Julkaisu osoittautui erittäin tärkeäksi välineeksi projektin onnistumisen kannalta. Tärkeää oli myös se, että julkaisu oli teknisesti
laadukas ja tyyliltään yhtenäinen vaikkakin siinä esiteltiin esimerkkejä erilaisista yrityksistä ja tuotteista.
Japanilaisten neuvottelu- ja yhteistyökumppaneiden mielestä julkaisu antoi hyvän ja mielenkiintoisen kuvan
lappilaisista yrityksistä ja yritysten tuotteista. Pyyntöjä saada julkaisua käyttöön on tullut jatkuvasti useilta
japanilaisilta yrityksiltä.
3.3 Tapaamiset japanilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa
Hankkeessa ostettiin asiantuntijapalveluna japanilaisten yritysten tapaamiseen liittyvät järjestelyt sekä neuvottelujen koordinointi ja tarvittaessa tulkkaus. Tämä oli tärkeää tehdä yhteistyössä Lapista käsin -julkaisun
toteuttamisen kanssa, koska tällöin julkaisun sisältö vastasi potentiaalisten japanilaisten yritysten tarpeita
mahdollisimman hyvin. Käytännössä portfoliopakettia tehtiin yhteistyössä japanilaisten kontaktien kanssa
ennen portfoliopaketin (Lapista käsin -julkaisu) tekemistä lopulliseen muotoon.
3.4 IFFT messut Tokiossa
Hankkeen aikana tutustuimme Tokiossa International Furniture Fair Tokyo -messuihin, joka on suuri messutapahtuma keskittyen pääasiassa sisustamiseen. Messuilla oli sisustustarvikkeiden ja huonekalujen lisäksi
myös erilaisia käsitöitä, kuten painettuja kankaista ja koriste-esineitä.
Messuilla oli kattava ja laaja Suomi-osasto, jonka kokoajana oli toiminut Finpro. Messualueelta oli varattu
iso alue, jossa oli 17 suomalaisen yrityksen erilliset messuosastot saman sateenvarjon alla (tähän liittyi mm.
yhteinen yritysten esittelylehti).
3.5 Japanin joulumarkkinat
Hankkeen kokemukset Japanissa järjestettävistä joulumarkkinoista pohjautuvat pääasiassa Sapporon joulumarkkinoihin. Sapporon joulumarkkinat ovat isot joulumarkkinat ja markkinoilla käy vuosittain yli miljoona kävijää. Markkinat kestävät marraskuun loppupuolelta joulukuun loppupuolelle yhteensä 30 päivää.
Rovaniemen kaupunki on osallistunut joulumarkkinoille kuuden vuoden ajan. Joulumarkkinoiden tuotevalikoima on sesongin mukainen, eikä sikäli välttämättä ole ideaali kaikenlaisten tuotteiden myyntiin. Markkinat muodostavat hyvän testipaikan tuotteille. Toisaalta myyntikojun tuotevalikoima ei saa olla yhtä aikaa
kovin laaja, koska kokemuksen mukaan silloin myyntimäärät laskevat kaikilla tuotteilla.
3.6 Japanilaiset tavaratalot
Hankkeen konkreettiset kokemukset japanilaisista tavarataloista muodostuvat lähinnä Daimarun tavaratalosta, jossa järjestettävään skandinaavisten tuotteiden testimyyntiin Rovaniemen kaupunki osallistui rovaniemeläisten yritysten tuotteilla. Daimaru on suuri Japanissa toimiva tavarataloketju. Sapporossa toimiva
ostoskeskus on kooltaan noin 40 000 neliömetriä. Tavaratalon vuosiliikevaihto on noin 1,35 miljardia euroa.
3.7 Hankkeen tiedotus
Hankkeessa informoitiin suoraan alueella toimivia yrityksiä ja jaettiin heille tietoa hankkeen tuloksista.
Hankkeen toiminnan ja tiedottamisen kannalta tärkeä yhteistyökumppani alueellamme oli Kylien kehittämissäätiö. Säätiön kautta selvityshankkeessa koottua tietoa jalkautettiin laajemmin alueelle.
5

4. HANKKEEN TULOKSET JA TULOSTEN ANALYSOINTI
4.1 Taustaa japanilaisesta maahantuonnista
Shoshia (=japanilainen maahantuontiyritys) on Japanissa käytännössä viisi kappaletta. Näiden osuus maahantuontimarkkinasta on valtaosa. Kaikki maahantuonti Japaniin on aikoinaan tullut käytännössä näiden
viiden maahantuontiyrityksen kautta. Valtiolla on siten perinteisesti ollut vahva ja rajoittava rooli maahantuonnissa. Voidaan todeta, että 2000 -luvulla systeemi on vasta muuttunut, eli maahantuonti Japanissa on
vapautunut. Markkinoiden avaamisella Japanissa on nähty selkeä lisäarvo.
Suuret maahantuontiyritykset tukevat valtion kulloistakin, voimassa olevaa strategiaa. Aluksi tuonti on ollut
raaka-ainepohjaista. Valmistusmateriaalin tuonti on tälläkin hetkellä tärkeässä roolissa, koska Japanissa ei ole
riittävästi raaka-aineita.
Erilaisten tuotteiden tuonti Japaniin on suhteellisen tuore asia. Kielitaito ja vienti- ja tuontitaidot ovat heikkoja. Tukkumyyntiliikkeet ovat keskeisessä roolissa japanilaisessa maahantuontiprosessissa. Noin 380 000
tukkuyritystä sijaitsee Japanissa. Tukkuliikkeiden kautta on mahdollista saada lappilaisia käsitöitä maahan ja
siitä syystä, tukkuliikkeisiin on syytä panostaa ja pitää yllä hyviä yhteyksiä. Hankkeen aikana olemme toimittaneet mallikappaleita lappilaisista käsitöistä yhden pienen liikkeen kautta, jolla on oma liiketila ja joka myös
itse harjoittaa maahantuontia. Tämän tyyppisten, pienehköjen, toimijoiden kautta lappilaiset käsityön tekijät
voisivat saada tuotteilleen lisämarkkinoita.
Jetro –verkosto
Japanin markkinoilta tietoa haluavat voivat liittyä Jetron (Japan External Trade Organization) verkostoon ja
postituslistoille. Jetrolla on myös toimisto Helsingissä. Heidän konseptiinsa ei kuulu yksittäisten yrityskontaktien luominen, mutta yritysjoukkojen ja yritystreffien järjestäminen on mahdollista. Japanin valtio ohjaa
heidänkin strategiaa.
Suomalaisia yrityksiä on Jetron listoilla noin 30 kpl, muiden muassa hirsitaloja, poronlihaa ja alkoholia. Rekisteröinti onnistuu verkkosivujen kautta ilmaiseksi, joten sinne kannattaa rekisteröityä.
www.jetro.go.jp/en/
4.2 Tavaratalon osto- ja myyntitoiminta (case Daimarun tavaratalo)
Daimarun tavarataloketju toimii koko Japanissa ja ketjun liikevaihto on noin 40 miljardia euroa. Sapporossa toimivan yksikön vuosittainen liikevaihto on yli miljardi euroa. Japanin tavaratalojen yleinen myynnin
kehitys on ollut viime vuosina laskeva, vuodesta 1995-2015 myynti romahtanut 36 %. Syynä tähän on ollut
verkkokaupan sekä pienempien kauppojen ja liikkeiden kasvu.
Kaupungittain Tokio sekä Osaka kasvavat, mutta pienemmissä kaupungeissa tavaratalojen myynti on edelleen laskeva.
Tuotteiden sisäänosto tavarataloissa jakaantuu pääsääntöisesti kolmeen osaan:
Komissiomyynti (komissio noin 25 %),
Sisäänostot palautusoikeudella,
Suora sisäänosto
Paras vaihtoehto olisi luonnollisesti lappilaisellekin yritykselle tavaratalon suora sisäänosto. Tällöin myyntiriski on yksin tavaratalolla. Sisäänostoissa palautusoikeudella on huomioitava, että kaikki tuotteet eivät
välttämättä mene kaupaksi ja myymättä jääneiden tuotteiden osalta tavaratalolla on palautusoikeus.
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Huomioitavaa on, että tavaratalon ostot voivat olla verrattain pieniä, vain muutamia kappaleita yksittäistä
tuotetta kohtaan. Vaikka tavaratalot ovat myynneiltään varsin suuria, on myyntiin otettavien erien määrät
varsin mielenkiintoinen havainto.
Miten jälleenmyyjiä olisi hyvä sitten ihan konkreettisesti lähestyä Japanissa?
Myytävien tuotteiden tulee ensinnäkin olla selvästi esillä esimerkiksi myyntiesitteissä tai katalogeissa. Toiseksi, on tärkeää, että tuotteiden mukana on riittävästi taustatietoa: mistä tuote on peräisin, kuka on tehnyt, mitä
raaka-aineita on käytetty eli on tärkeää rakentaa tarinaa tuotteiden taakse. Rovaniemellä, Lapilla, Suomella ja
Pohjoismailla on jo vahva brändiarvo Aasiassa ja siten myös Japanissa. Tästä osoituksena mm. vahva matkailijoiden määrän kasvu viime vuosina, etenkin Kiinasta.
Kolmanneksi japanilaisen myyjäliikkeen on kyettävä perustelemaan asiakkailleen, miksi esimerkiksi Suomessa tehty tuote on arvokkaampi ja kalliimpi kuin vastaavan kokoinen ja käyttötarkoitukseltaan vastaavaan
segmenttiin kuuluva verrokki. Tähän haasteeseen ja näkökulmaan liittyy olennaisesti tuotteeseen helposti
sisäistettävä tuotetarina, joka on myyjien helpompi viestittää loppukäyttäjille.
Neljänneksi esteettinen tuotepakkaus saa tuotteen näyttämään entistä arvokkaammalta. Mielikuvan luonnissa ei välttämättä ole toimivaa koota ”tarpeettoman” paljon tietoa itse pakkaukseen. Yleisesti ottaen toivottiin
lappilaisiin tuotepakkauksiin vähemmän esimerkiksi pahvia, jonka voi korvata kauniilla nauhalla ja rusetilla.
Visuaalisuus ja informaatio, joita itse pakkauksiin sisällytetään useassa tapauksessa, voidaan korvata myyntiympäristöön sijoittuvilla telineillä ja visuaalisilla kuvilla.
Vaikka verkkokauppa on kasvussa myös Japanissa, Daimarun tavaratalo casen mukaan tavaratalolla pääpaino
on kuitenkin perinteisessä myymälässä tapahtuvassa myynnissä. Verkkokaupoissa yleisesti ottaen sisäänostoja hankintaprosessi on vastaavanlainen kuin perinteisissä sisäänostoissa.

7

4.3 Tuotteiden myynti tapahtumissa (case Sapporon Joulumarkkinat ja Daimarun tavaratalo)
Sapporon joulumarkkinat
Rovaniemeläiset ja lappilaiset tuotteet ovat olleet hyvin suosittuja Sapporon vuosittaisilla joulumarkkinoilla.
Rovaniemi on osallistunut markkinoille yhteensä kuusi kertaa, ja yhdessä muiden Rovaniemen kaupungin
markkinointitoimenpiteiden kanssa etenkin Rovaniemen maine aitona Joulupukin kotikaupunkina on kasvanut
paikallisten keskuudessa. Myös Lapissa valmistettuja joulutuotteita pidetään tämän ansiosta suuressa arvossa.
Asiakkaina on vuosi vuodelta yhä enemmän myös Sapporoon saapuvia ulkomaalaisia turisteja.
Pelkässä hintakilpailussa rovaniemeläiset tuotteet eivät pärjää, sillä markkinoilla on paljon suurten saksalaisten joulukoristevalmistajien tuotteita sekä tuotteita, jotka on valmistettu halvemman työvoiman maissa. Aidot
materiaalit, kuten puu, kävyt, villa, poronluu ja -nahka kuitenkin kiinnostavat japanilaisia paljon. Nimenomaan
materiaalit tuovat tuotteille sellaista lisäarvoa, mikä kiehtoo japanilaisia kuluttajia.
Toinen tärkeä asia ovat tarinat tuotteiden takana. Pelkkä ”Tehty käsityönä Lapissa” -maininta myyntipuheena
ei pure asiakkaalle niin hyvin kuin kertominen siitä, kuka ja millainen henkilö on tuotteen tehnyt ja minkälaisessa miljöössä. Erityisesti mikroyritysten kannattaa panostaa markkinointimateriaalin sisältöön, jotta tuotteille
saadaan tarvittavaa lisäarvoa. Uusia innovaatiota suositumpia ovat usein tuotteet, jotka ovat perinteisiä suomalaisia tai lappilaisia käyttötavaroita. Markkinointimateriaalin osalta on siten tärkeää, että siinä kerrotaan joitakin
yksityiskohtia tuotteiden takaa. Se voi tarkoittaa historiallista käyttötarkoitusta tuotteelle, tai se voi esimerkiksi
olla mielenkiintoinen yksityiskohta tuotteen tekijästä, hänen historiastaan.
Daimarun tavaratalossa järjestetty tapahtuma
Tavaratalotapahtumassa tuotteiden tausta korostuu entisestään. Jos Japanissa järjestetään myyntikokeiluja, on
tärkeää, että myyntihenkilökunnalla on mahdollisimman paljon tietoa tuotteesta, materiaaleista, valmistusmenetelmistä sekä itse käsityöläisestä. Tuotteen ensiluokkainen laatu on hyvin tärkeää, ja tässä on lappilaisilla
valmistajilla joskus ollut parantamisen varaa. Tuotteen on oltava kestävä, eikä siinä saa missään nimessä näkyä
langanpätkiä tai liimajälkiä. Sarjatuotantona valmistettavissa tuotteissa on tärkeää, että laatu on sama koko tuoteryhmässä. Käsityönä valmistettavat tuotteet ovat luonnollisesti kaikki erilaisia, mikä sinällään on ollut ehdoton
myyntivaltti. Japanilaiset kuluttajat käyttävät runsaasti aikaa siihen, minkä tuotteen he ostavat, ja valintaprosessi
on selvästi japanilaisille kuluttajille mukavaa aikaa ja osa elämystä ostettaessa aitoa lappilaista tuotetta.
Myyntihenkilökunta molemmissa tapahtumissa koostuu lähes täysin japaninkielentaitoisista suomalaisista, mikä
on asiakkaille tärkeä osa myyntikokemusta. Tämä lisää mielikuvaa tuotteesta aitona suomalaisena tuotteena.
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Yrittäjän on tärkeää miettiä myös hinnanmuodostus realistisesti. Mikäli japanilainen jälleenmyyjä ostaisi tuotteita suoraan suomalaiselta yrittäjältä, lopullinen myyntihinta Japanissa on noin kolminkertainen yrittäjän
myyntihintaan verrattuna. Tähän sisältyy kuljetuskustannukset, tullimaksut, verot, jälleenmyyjän valmistelutyöt
Japanissa sekä tietysti japanilaisen jälleenmyyjän voitto. Tuetut myyntikokeilut ovat hyvä tapa kokeilla tuotteiden
myyntipotentiaalia hieman keveämmillä kustannuksilla, sillä lopullinen myyntihinta on usein tällaisissa tapahtumissa hieman halvempi. Myös myyntikokeilutapahtumissa käytännön järjestelyt Japanissa sekä itse myyntityö
vaativat aikaa ja resursseja, jotta tuotemyynnissä päästään hyviin tuloksiin. Tavaratalot ottavat tapahtumissa
oman komissionsa, joka on yleensä 15-30%. Japanin arvonlisävero on tällä hetkellä 8%.
4.4 Tuotteiden myynti Suomesta Japaniin
Napapiirin Kehitys Oy on ollut tuottamassa myyntikatalogia, johon on koottu noin kymmenen lappilaisen käsityötekijän tuotteita. Katalogin on valmistunut vuoden 2015 lopulla. Kokemukset katalogin käytöstä siten, että
useamman yrityksen tuotteet ovat kootusti esillä samoissa kansissa ja tilattavissa yhdeltä organisaatiolta, on ollut
toimintatapana hyvä. Se tarjoaa samoissa kansissa potentiaalisille ostajille useamman käsityötekijän tuotteita,
erilaista muotoilua, erilaisia raaka-aineita, käyttötarkoituksia, jne.
Saamamme palautteen pohjalta tämä toimintatapa on hyvä malli koota laajempi kattaus alueen tuotteista yksiin
kansiin, koska japanilaisella tilaajalla ei ole resursseja (lähinnä yhteinen kieli) asioida erikseen useamman tavaran toimittajan kanssa. Lisäksi useampi eri lähetys nostaa kustannuksia postikulujen muodossa tarpeettomasti.
Koottu katalogi on etenkin Japanin markkinoille mentäessä toimiva ensiväline. Mikäli esimerkiksi yksittäinen
maahantuoja kiinnostuu katalogin pohjalta yhden lappilaisen tuottajan tuotteista, voi tämä johtaa suoriin tilauksiin yksittäiseltä käsityöntekijältä.
Katologin vahvuus on luonnollisesti sen monipuolisuus. Samoihin kansiin saadaan useamman tuottajan tuotteita, joten japanilaisen asiakkaan mielenkiinnon herättäminen ei ole vain yhdessä tuottajassa / tuotteessa / tuoteperheessä. Lisäksi katalogi oikein tehtynä voi toimia matkailumarkkinoinnin välineenä, kuten olemme havainneet Lapista Käsin julkaisun kautta.
Yksi hidaste lappilaisen käsityöyrittäjän tuotteiden toimittamisessa Japaniin voi olla myös erilaisten dokumenttien täyttäminen (CN 23 lomake, vienti-ilmoitus, ym). Mikäli nämä eivät ole kunnossa, voi tuotteiden maahantuonti Japaniin olla vaikeaa, jopa mahdotonta.
Lappilaisten tuotteiden viennissä olisi siten jatkossakin erittäin tärkeää, että alueellamme olisi taho, jolla olisi
valmius toimia useamman yrityksen tuotteiden kokoajana ja tavaroiden toimittajana. Tuotteiden välittämisen
kannattavuus voi olla haastava kysymys. Tuotteiden kokoaminen ja erilaisen markkinointimateriaalin kokoaminen voitaisiinkin nähdä yhtenä aluemarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän välineenä, jolloin osa tuotteiden
vientiprosessin kustannuksista voisi jakaantua useamman toiminnon kesken.
Hankkeessa tuotettu Lapista Käsin -julkaisu voisi hyvin toimia aluemarkkinoinnin välineenä antaen erilaisen
mielikuvan ja näkökulman alueeseemme, ehkäpä myös poikkeavan tavan tuoda aluettamme esille verrattuna
kilpailijoihimme.
Toimiva katalogi kokemuksemme mukaan koostuisi tunnelman luomisesta sekä perinteisestä tuotekatalogityyppisestä osiosta. Edellisessä osiossa koostuvat visuaalinen, houkutteleva ja kuvapainotteinen asioiden esittely.
Jälkimmäisessä korostuvat selkeät kuvat tuotteesta, materiaalitiedot, painotiedot sekä hintatiedot. Mielenkiinnon
herättelyssä visuaalisuus on selvästi vahvuus. Varsinaisten tilausten yhteydessä perinteinen tuotekatalogimalli on
erittäin tärkeä.
Japanissa kielitaito on melko rajoittunut. Eli englannin kielen osaaminen on hyvin rajoittunutta, myös koulutettujen henkilöiden osalta. Japaninkielinen tuotekatalogi ja yhteyshenkilön japaninkielen taito, olisivat vahvoja
kilpailuetutekijöitä.
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4.5 Tuotteiden myynti japanilaisten toimesta (Yamaguchi case)
Joulukauden aikana 3.12.2016-4.1.2017 Yamaguchin kaupungin Kitsune no Ashiato -nimisessä matkailu- ja
kulttuurikeskuksessa oli myynnissä lappilaisia käsitöitä Rovaniemi-näyttelyn yhteydessä. Kulttuurikeskuksessa oli ollut aikaisemmin pienimuotoista tuotemyyntiä, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun tilassa
järjestettiin pidempi ja näin laaja käsitöiden myyntitapahtuma. Kulttuurikeskus sijaitsee 200 000 asukkaan
Yamaguchin kaupungissa Yuda onsenin kaupunginosassa, missä vierailee etenkin viikonloppuisin runsaasti
japanilaisia matkailijoita. Kitsune no Ashiaton myyntiprovisio oli 10%, mikä on verrattaen pieni osuus.
Japanilaisille myyjille välitettiin taustatietoja tuotteista, kuten niiden valmistusmateriaaleista. Heille pidettiin
myös pieni koulutus tuotteiden taustoista ja niistä asioista, joista japanilaiset asiakkaat ovat perinteisesti olleet
kiinnostuneita lappilaisissa käsitöissä. Myyntitilassa ei kuitenkaan ollut täysipäiväistä myyjää, jonka tehtävänä olisi ollut pelkästään lappilaisten käsitöiden myynti. Myyntimiljöö poikkesi tältä osin suuresti Sapporon
tapahtumista, joissa aktiivinen myyntityö on tärkeä osa itse myyntitapahtumaa.
Yamaguchin myyntitapahtuma oli onnistunut, vaikka myyntimäärät olivat siellä suhteellisesti pienempiä kuin
Sapporossa. Tapahtumassa nähtiin, että lappilaiset käsityöt myyvät myös ilman aktiivista myyntityötä - tuotteiden arvo ja ainutlaatuisuus siis välittyy myös ihan sellaisenaan. Parhaiten tapahtumassa myivät tuotteet,
joiden myyntihinta oli alle 3500 jeniä (n. 27 euroa) ja jotka oli valmistettu luonnonmateriaaleista (männynkäpy, puu, poronluu, poronnahka, villa). Samassa rakennuksessa järjestetty Rovaniemi-näyttely sekä myyntitapahtuman ajoittuminen nimenomaan joulunalusaikaan vauhditti eittämättä myyntiä.
Myyntipisteen kanssa samassa tilassa oli myös Kitsune no Ashiaton kahvila, jossa oli joulukuun ajan myynnissä suomalaisia herkkuja, kuten karjalanpiirakoita, riisipuuroa ja korvapuusteja. Tämän kaltainen, kokonaisvaltainen Lappi-tapahtuma on ehdottomasti hyvä väylä testata myyntiä Japanissa, etenkin mikäli paikalle
ei ole mahdollista järjestää kokoaikaista myyntihenkilökuntaa.
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Yhteenveto ja johtopäätökset
Lappilaiset käsityöt kiinnostavat japanilaisia kuluttajia Aasiassa, siten myös Japanissa on kova kiinnostus
Pohjoismaita kohtaan (sisältäen elämäntyylin, muotoilun, matkailun, jne.), mikä näkyy myös Lapin alueella
kasvavana matkailijavirtana.
Kiinnostus lappilaisia tuotteita kohtaan selittyy osittain materiaaleista, raaka-aineista ja valmistustavasta, joita
tuotteissa käytetään.
Käyttötavarat kiinnostavat.
Hinnan muodostus on hyvä huomioida. Myyntihinta loppukuluttajalle Japanissa on noin kolme kertaa
alueemme yrittäjältä lähtevään hintaan.
Tuotteen ominaisuudet on perusteltava hyvin ja seikkaperäisesti asiakkaalle, koska asiakkaalle ei aina riitä
”käsityönä Suomen Lapista” -tyyppinen myyntipuhe.
Myyntiä edesauttaa, kun myyjillä on riittävästi tietoa tuotteiden taustoista, tekijöistä ja tarinoista, vaikka tuotteet itsessään ovat varsin myyviä (case Yamaguchi).
Yleisenä taustamateriaalina saamamme palautteiden pohjalta toimii hyvin hankkeessa tuotettu Lapistä Käsin
-tyyppinen julkaisu.
Yksittäisen tuotteen tai valmistajan on syytä koota omasta toiminnastaan ja/tai tuotteistaan taustatietoa edistämään tuotteidensa myyntiä.
Myyntiä edistää myös oma esillepanoteline, tai muu vastaava myyntiympäristö.
Aluettamme esittelevä Lapista Käsin julkaisu -tyyppinen toiminta on osa myös aluemarkkinointia ja siten
tukee matkailua.
Tuotteiden pakkaukset voivat olla yksinkertaisia, niissä ei tarvitse kertoa tuotteesta kaikkea (tiedot taustamateriaaleissa, katso edelliset kohdat). Useimmiten esimerkiksi pussityyppisissä pakkauksissa pussin sulkijana
voisi paremmin toimia kaunis nauha kuin pahvi.
Hankintaerät voivat olla yllättävän pieniä isoissakin tavarataloissa, vain muutamia kappaleita.
Katalogityyppinen myyntiprosessi on toimiva, tämä toki vaatii alueelta toimijan, jolla on valmius verkostoitua ja juosta kokoon eri tuottajia.
Katalogissa asiakkaalle saadaan kerralla tietoutta laajemmin tuotetarjonnasta, joka taas voi johtaa yksittäisten
yritysten välisiin suoriin kauppasuhteisiin.
Japanin markkina tulee nähdä yhtenä täydentävänä markkinakanavana lappilaisille yrittäjille.
Japanilaisten yritysten positiiviset kommentit meidän alueen yritysten tuotteista antavat myös alueemme
yrityksille uskoa omaan osaamiseensa ja kohottavat oikealla tavalla yrittäjiemme oman arvon tuntoa.
Kokonaisuutena tämän tyyppiset hankkeet edesauttavat pieniä ja mikroyrityksiä systemaattisesti kehittämään
liiketoimintaansa ja näkemään viennin yhtenä mahdollisuutena tuotemyynnissä. Aloittaminen on mahdollista aloittaa hyvinkin pienillä myyntimäärillä.
Samoin kuin matkailussa on tehty parin viime vuosikymmenen ajan systemaattista kehittämistyötä viennin
edistämiseksi, on syytä toteuttaa samaa toimintatapaa pienissä tuotannollisissa yrityksissä.
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