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J ohdanto

Monet liikemiehet keskittyvät pikemmin valvontaan kuin 
suunnitteluun, reagoivat toisiin pikemmin kuin tekevät 
omia suunnitelmia.1^ - Usein markkinoinnin suunnitte
luksi katsotaan riittävän markkinoinnin budjetoinnin 
tai uskotaan ko. käsitteiden peräti identifioituvan. - 
Suunnittelu on kuitenkin se tehtäväkenttä, mihin yri
tyksen johdon tulee uhrata suurin osa ajastaan.

1) Simon, s. 36
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11. Markkinoinnin suunnittelun kokonaismalli

Pyrittäessä ymmärtämään ja selittämään laajoja kokonaisuuk
sia elävästä elämästä ja haluttaessa vaikuttaa tehokkaasti 
sen eri toimintoihin, edellyttää se vaikuttajalta suunnit
telua ja kokonaiskentän hallintaa. Mitä laajempi on käsi
teltävä alue, sitä korkeamman abstraktiotason se vaatii ja 
sitä selvempi ja yksiselitteisempi on käsiteverkon oltava, 
jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin.

Käsitteiden avulla loogisia yhteyksiä hyväksikäyttäen on 
mehdollista luoda todellisuudesta yksinkertaistettu kuva, 
joka on kuitenkin riittävän selvä, että sen avulla kyetään 
operoimaan.

Laaja, monimutkainen ilmiöryhmä on syytä lisäksi jakaa osiin 
osamalleihin, ja käsitellä osia aluksi kuin erillisinä vain 
toisiinsa suhteutettuina, vaikka osat todellisuudessa ovat
kin osittain päällekkäisiä, sisäkkäisiä sekä toiminnallises
ti että ajallisesti, sillä näin tehden voidaan myös abstrak
tiotasoa laskea ja saada operationaalisempia ohjeita käytän
nön toimiin. Sen jälkeen sidotaan osittaismallit yhteen sa
malla yksinkertaistamalla osien rakennetta kokonaisuuden hai 
litsemiseksi.

Holistisen kuvan saamiseksi on kuitenkin paikallaan rakentaa 
vaikka karkeakin kokonaismalli heti ongelmakentän käsittelyn 
alussa siitä huolimatta, että jokin osa saattaa vaikuttaa 
vääristyneeltä, ylikorostuneelta tai muuten epäonnistuneel
ta. Mallin rakentamisen tavoitteen ollessa sen hyväksikäyt
tö suunnittelutehtävissä korostunee holistisuusvaatimus yhä 
voimakkaammin.

Käyttämällä malleja päätöksentekijä selvittää suhteet mark
kinointijärjestelmän eri tekijöiden välillä ja huomaa kunkin
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tekijän vaikutuksen järjestelmän osien käyttäytymisessä.* ^

Markkinoinnin suunnittelu edellyttää onnistuakseen toisin
sanoen synteesiä ja analyysiä kuten kaikki suunnittelutoi
menpiteet.

Pyrittäessä rakentamaari kokonaismallia markkinoinnin suun
nittelemiseksi asetetut tavoitteet, abstraktiotason valin
ta ja yksinkertaisuusaste sanelevat puitteet mallin kehit
telylle. Weinbergin tavoitteena on ilmentää mallinsa avul
la ympäristötekijöiden vaikutusta yrityksen käyttäytymiseen 
(kuvio l). Eksplisiittisen ratkaisun saavuttamiseksi ja 
mallin yksinkertaistamiseksi on hänen puettava yrityksen ta
voite voiton maksimoinnin muotoon.

\ Yrityksen
myynti

yrityksen 
voitto en
nen veroja

Alan ko
konais
myynti

taloudellinen
aktiviteetti-
indeksi

yrityksen voit
to verojen jäl
keen

p)Kuvio 1. Weinbergin suunnittelumalli '

1) Donnelly, Ivanchevich, s. 14
2) Alderson, Shapiro, (Weinberg), s. 114
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Stern kehittämässään markkinoinnin suunnittelun kokonaismal
lissa haluaa tähdentää suunnittelun prosessinomaista etene
mistä tavoitteisiin, joitten määrää malli ei rajoita (kuvio 
2). Samalla mallin eksaktisuudesta on huomattavasti tingit
tävä.

Valvonta ja 
korjaukset

Ympäristö
tekijät

Tuote-
ohjelma

Jakelu-
ohjelma

Strategiat

Integrointi ja 
koordinointi

Johdonmukaisuus

Markkinointikei
nojen yhdistelmä

Suunnitelman
valinta

Tiedotusohjelma

Parhaat
strategiat

Suunnitelman tutkimi
nen ja hyväksyminen

Tiedotus ja täytän
töönpano

Yrityksen toiminta- 
ajatus ja päämäärät

Kuvio 2. Sternin markkinoinnin suunnittelun kokonais 
malli *)

1) Stern, s. 13



Markkinoinnin suunnittelun kokonaisuutta voitaneen havain
nollistaa ja selittää myös kaaviolla, jonka komponenteiksi 
valitaan yrityksen lisäksi ne tekijät, joihin yritys on si
dottu ja joihin se voi vaikuttaa vain yhtenä muitten vaikut
tajien joukossa ja toisaalta ne tekijät, joiden suhteen yri
tyksen päätöksentekijät ovat selvästi ensisijaisina vaikut
tajina (kuvio 3).

Yritys on sidottu paikkaan ja aikaan, ympäristöönsä, mistä 
se ammentaa elinvoimansa, mille se vastavuoroisesti luovut
taa panoksensa ja mikä sanelee sen elämiselle kulloisenakin 
hetkenä jatkuvasti muuntuvat rajat ja vaatimukset. Vertai- 
sikseen, joskin tietyllä hetkellä onnis tumiseitaan eriastei
siksi, on yrityksen päätöstentekijäin tunnustettava kanssa
kilpailijansa. Resurssejaan hyväksikäyttäen yritys pyrkii 
välitavoitteiden kautta asettamiinsa pitkän tähtäyksen ta
voitteisiin keinonaan suunnittelu, minkä keskeisenä alueena 
on kulloinkin parhaan mahdollisen strategian valinta toimin
ta-ajatuksen ja yrityspolitiikan ollessa yleisenä suuntaa- 
antavana viittana ja esteenä hyväksytyltä uralta harhautu- 
miselle.
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ympäristö

pitkän tähtäyk
sen päämääräyritys

vaihtoehtoi
set strategiat tavoitteet

kilpailijat

resurssit

Kuvio 5» Peruskaavio yrityksen markkinoinnin suun
ni ttelukokonaisuudesta siihen vaikuttavi
na tekijöineen

Markkinoinnin suunnittelun tavoitteena on antaa päätöksen
tekijöille tietoa vallitsevasta ympäristöstä ja sen suomis
ta mahdollisuuksista, tämänhetkisestä asemasta suhteessa 
kilpailijoihin ja pitkän tähtäyksen päämäärään, ennustei
den avulla myös tulevaisuudesta ja vihjeitä sellaisten stra
tegioiden valitsemiseksi, jotka imevät yritystä yhä lähem
mäksi suunniteltuja, mutta muuttuvia tavoitteita toteutet
tujen ohjelmien muodossa käyttövoimanaan yrityksen hallin
nassa olevat resurssit.

Vastuuta markkinoinnin kokonaissuunnittelusta on verrattava
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yrityksen ylimmän johdon vastuuseen toiminta-ajatuksen aset
tamisesta. Samoin kuin toiminta-ajatuksen määrittäminen on 
ylimmän johdon velvollisuus, on vastuu markkinoinnin suunnit 
telusta yrityksen markkinointijohtajan kannettavana.

Markkinoinnin kokonaissuunnittelu on perustana tehtäville 
päätöksille; toimeenpanon toteuduttua on valvonnan välityk
sellä kerättävä tietoa suunnitelmien toteutumisasteesta. Tä 
mä tieto on tarpeen suunnitelmien korjaamiseksi ja uuden ko
konaissuunnittelun alkupääomaksi.

Esitettyä markkinoinnin suunnittelun kaaviokuvaa on tarkoi
tuksena pitää lähtökohtana ja perushahmotelmana, mitä pyri
tään täydentämään ja kehittelemään samalla operationaalisem- 
maksi osittamalla siinä esiintyvät komponentit käyttökelpoi
sempaan muotoon.

12. Tutkielma)) tavoitteet ja rajaus

Tutkielman tavoitteena on luoda toistuvasti käytettäväksi 
tarkoitettu runkorakennelma lyhyen tähtäyksen markkinointi- 
suunnittelua varten erityisesti kahvin markkinointiin sovel
tuvaksi. - Siitä huolimatta, että lyhyen tähtäyksen suun
nitelmaa on jatkuvasti muutettava ja korjattava, on mahdol
lista kehittää etukäteen yleiset suunnittelupuitteet niitä 
toimenpiteitä varten, jotka on läpikäytävä kutakin suunnit
telukautta ajatellen.

Suunnittelukauden pituudeksi on valittu yksi kalenterivuo
si, mikä on ilmeisesti tavallisin lyhyen tähtäyksen suunnit
telussa käytetty ajanjakso.^ Koska suunnittelutilanteen 
määrittäminen kuuluu osana varsinaiseen yrityksessä laadit
tavaan vuosisuunnitelmaan, tullaan sitä koskeva tarkempi 
erittely esittämään kappaleessa (31•) "Suunnittelutilanne".

l) Kalenterivuosi on suunnitteluajanjaKsona mm. kaikissa 
niissä yrityksissä, joissa on tehty haastatteluja tut
kielmaa varten.
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Tutkielma pyritään sitomaan käytäntöön siten, että kussakin 
varsinaisen vuosisuunnitelman osavaiheessa esitetään asiaa 
valaisevia kahvia koskevia esimerkkejä. - Kahvilla tarkoi
tetaan tutkielmassa ainoastaan vakiokahvia; sen sijaan kah
viuutetta (ns. pikakahvia, instant kahvia) ei lasketa tut
kielmassa normaalikahviin kuuluvaksi.

Koska markkinoinnin pitkän tähtäyksen suunnittelu on eräänä 
vuosisuunnitelman puitetekijänä, ei sitä voida jättää mark
kinoinnin vuosisuunnitelmaa laadittaessa kokonaan huomioon 
ottamatta. Pitkän tähtäyksen suunnittelua käsitellään tut
kielmassa kuitenkin vain siltä osin kuin se on välttämätön
tä vuosisuunnitelman laatimisen kannalta. Samoin käsitel
lään rahoitusta, laskentatointa ja hallintoa koskevia asioi
ta ainoastaan niiltä osin kuin on tarpeellista markkinoin
nin vuosisuunnitelman ymmärtämiseksi.

Jotta kahvin markkinoinnin vuosisuunnitelma saataisiin sido
tuksi konkreettisesti käytäntöön ja pitkän tähtäyksen suun
nitteluun, edellyttää se suunnitelman kytkemistä yksittäi
seen yritykseen. Kohdeyritykseksi on valittu Kesko Oy:n 
paahtimo, jonka näkökulmasta asioita tarkastellaan.

Tutkielma perustuu suurimmaksi osaksi viidessä liikevaihdol
taan Suomen suurimmassa paahtimossa (Kesko, Paulig, SOK,
OTK, Tuko) tehtyihin haastatteluihin sekä paahtimoilta, Paah- 
timoiden Oy:Itä ja tullihallituksesta saatuun lähdeaineis
toon. Erilaisten menetelmien ja menettelytapojen lähteinä 
sen sijaan on ollut kirjallisuus ja muut lähteet kuin paah
timoilta saadut tiedot.

Tutkielmassa keskitytään nimenomaan markkinoinnin suunnit
teluun, kun taas vuosisuunnitelman toteuttamista ja valvo
mista käsitellään ainoastaan lyhyesti yhteenvedonomaisena 
esityksenä viimeisessä pääkappaleessa. - Aluksi käsitellään
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yleisesti vuosisuunnitelman rakentamista ja niveltämistä 
markkinoinnin suunnitteluun. Sen jälkeen siirrytään vuosi- 
suunnitelman yrityskohtaiseen tarkasteluun; viimeisessä 
pääkappaleessa palataan yleiseen tarkastelutapaan. - Yk
sityiskohtaisempi erittely työn etenemisestä käy selville 
kappaleesta (22.) "Markkinoinnin vuosisuunnitelman osa-alueet 
ja tutkielman kulku".
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2. Vuosisuunnitelman rakentaminen ja niveltäminen markki
noinnin suunnitteluun

21. Vuosisuunnitelman laatimisperusteet ja rakentamisperi
aatteet

Kirjallisessa markkinoinnin vuosisuunnitelmassa esitetään 
tarkasteltavan yrityksen näkökulmasta vallitseva markkina- 
ja kilpailutilanne, ongelmakentät, yrityksen suhteelliset 
vahvat ja heikot puolet kilpailijoihin verrattuna, ehdotuk
set strategioista tavoitteiden saavuttamiseksi ja yksityis
kohtaiset erittelyt tarvittavista toimenpiteistä käytettä
vissä olevat resurssit huomioonottaen suunnitelman kattaes
sa ajallisesti noin yhden vuoden eteenpäin suunnitteluhet- 
kestä.

Vuosisuunnitelman suhde muihin suunnitelmiin. Yrityksessä 
tehtävät suunnitelmat voidaan ryhmitellä luonteensa mukaan 
esim. seuraavasti: funktionaaliset, projekti- ja kronologi
set suunnitelmat. Useimmat toteutettavat toiminnot suunnit 
teluvaiheessa sisältyvät osina kaikkiin edellä mainittuihin 
suunnitelmatyyppeihin. Funktionaalisesti suunniteltaessa 
halutaan painottaa ongelmakenttää yrityksen toimintojen mu
kaisesti tavoitteena erityisesti selvittää, mitä alueita ja 
tehtäviä yrityksen kustakin funktiosta vastuussa olevien tu 
lee hoitaa. Tyypillisiä funktionaalisia suunnitelmia ovat 
esim. hankinta-, tuotanto- ja rahoitussuunnitelma. Projek
tisuunnitelmia tehtäessä halutaan irtautua vastuualueiden 
funktionaalisesta jakamisesta ja tähdentää ensisijaisesti 
toisiaan seuraavien toimintojen joustavaa yhteennivomista 
kiinnittämättä huomiota siihen, että perättäiset toiminnot 
funktionaalisesti kuuluvat kokonaan eri ryhmiin. Mm. yri
tyksen organisaatiorakenne ja vastuualueet muovautuvat rat
kaisevasti sen mukaan, haluaako yrityksen johto painottaa 
eri funktioita vai tehtäväkokonaisuuksien projektiluonnetta.
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Tuotesuunnitelma on ilmeisesti tavallisin yrityksissä esiin
tyvä projektisuunnitelma. Jos vastuu halutaan jakaa tuote
ryhmittäin tai tuotteittain alkaen tuotteen suunnittelusta 
ja jatkuen tuotteen elinkäyrän mukaisesti aina tuotteen mark 
kinoilta poistamiseen saakka, on ilmeistä, että organisaatio 
kaavio sisältää tuotejohtajia tai -päälliköitä. Jos kannat
tavuutta tarkkaillaan tuotekohtaisesti, on vastuukin jaetta
va tuotekohtaisesti, mikä samalla lisää pitkittäistä itse- 
koordinointia, mutta edellyttää myös vastuussaolevilta laa
jaa asiantuntemusta.1^

Kronologisia suunnitelmia tehtäessä on keskeisenä tavoittee
na varmistautua siitä, että kaikki yrityksen toimintaan vai
kuttavat tekijät tulisivat huomioonotetuksi ja että mikään 
ennalta arvaamaton seikka ei pystyisi horjuttamaan yrityksen 
menestymistä enempää lyhyellä kuin pitkälläkään tähtäyksel
lä. On siis kartoitettava etukäteen mahdollisimman tarkkaan 
tulevaisuus lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäyksen suunni
telmina.

Markkinoinnin vuosisuunnitelma kokoaa yrityksessä tehtävät 
funktionaaliset suunnitelmat ja suhteuttaa ne toisiinsa se
kä sisällöllisesti että ajallisesti. Markkinoinnin funktio
naaliset suunnitelmat ovat näin ollen markkinoinnin vuosi- 
suunnitelman osa-alueita, jotka vuosisuunnitelma sitoo toi
mivaksi kokonaisuudeksi määrittämällä kullekin funktionaali
selle toimenpiteelle alkamis- ja päättyrnishetken ja mukaut
taa toimet sisällöltään mahdollisimman joustaviksi kokonai
suuksiksi niin, ettei yrityksen toiminnassa pääse syntymään 
tulokseen negatiivisesti vaikuttavia katkoja. Markkinoinnin 
vuosisuunnitelman suhdetta projektisuunnitelmiin selventänee 
seuraava kaavio.

l) Leivo II
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projektisuunnitelmat

1.1.-70 1.1.-71
markkinoinnin vuo-aika
sisuunnitelma vuo
delle 1971

Kuvio 4. Markkinoinnin vuosisuunnitelman suhde 
projektisuunnitelmiin

Markkinoinnin vuosisuunnitelma vuodelle 1970 sisältää pro
jektisuunnitelman D kokonaan, projektisuunnitelmat A,B,C,
E ja F osittain. Kukin projektisuunnitelma koskee esim. 
tiettyä tuotetyyppiä, jonka elinkäyrästä vuoden 1970 osal
le lankeava alue suunnitellaan ko. vuoden markkinointisuun
nitelmassa. Ajallisesti vuosisuunnitelma ei siis ole yhte
näinen projektisuunnitelmiin nähden. Toiminnallisesti ku
kin projektisuunnitelma voidaan jakaa edelleen poikittai
siin osiin sen mukaan, missä ajankohdassa projekti työllis
tää mitäkin yrityksen funktiota. Näin kukin tuoteprojekti- 
suunnitelma muodostaa spektrin, jonka väriraitöinä ovat toi
siaan seuraavat yrityksen eri toiminnot. Markkinoinnin vuo
sisuunnitelman eräänä tavoitteena on synkronisoida tuotepro- 
jektit toisiinsa siten, että yrityksen "kokona!sspektri" on 
jatkuva eli toiminnot on ajoitettu siten, että kaikki yri
tyksen resurssit ovat jatkuvassa täyskäytössä eikä katkoja 
tai resurssivajausta pääse syntymään.
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Perustelut markkinoinnin vuosisuunnitelman laatimiselle.
Markkinoinnin vuosisuunnitelman laatiminen aiheuttaa yrityk
selle kustannuksia ja välillisesti tuottoja, joiden määrää 
on miltei mahdotonta tarkasti laskea. Vertailukohteeksi oli 
si otettava se tilanne, jolloin tyydytään keskipitkän ja pit 
kän tähtäyksen suunnitteluun ja jätetään yksityiskohtainen 
vuosisuunnitelma laatimatta. On kuitenkin melko vaikea ku
vitella sellaista tilannetta, ettei minkäänlaista suunnitel
maa yrityksen lähitulevaisuudesta olisi olemassa. Vuosisuun 
nitelman olemassaolosta koituvien tuottojen ja kustannusten 
arviointi onkin jätettävä loogisen päättelyn varaan, sillä 
tulokseen vaikuttavia koko ajan muuttuvia tekijöitä on toden 
näköisesti liian suuri määrä, jotta esim. empiirisellä tutki 
Hiuksella voitaisiin selvittää yksityiskohtaisesti kirjalli
sesta vuosisuunnitelmasta koituvat tuotot.

Markkinoinnin vuosisuunnitelman määritelmää täydentävänä 
luettelomaisena esityksenä, josta käy samalla ilmi muutamia 
vuosisuunnitelman laatimisesta aiheutuvia etuja, voitaneen 
vuosisuunnitelmaa luonnehtia myös seuraavasti; markkinoin
nin vuosisuunnitelma on:
- yksityiskohtainen erittely toiminnan ohjeeksi
- pakote realistiselle harkinnalle ja kannanottoihin ennen 

toimenpiteisiin ryhtymistä
- kokonaisnäkemyksen antaja
- naula toimintojen kytkemiseksi kiitävään aikaan ja nivel 

toimintojen kytkemiseksi kitkattomasti toisiinsa
- ensimmäinen ennuste tuotoista ja vuosituloksesta
- väline konkreettiseksi riskin tunnistamiseksi ja arvioi
miseksi

- keino resurssien tehokkaampaan hyväksikäyttöön
- pyrkimys epäonnistumisen välttämiseen
- keino tavoitteelliselle ryhmätyöskentelylle, henkilökun
nan kouluttaja

- kiihoke luovalle ajattelulle
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- toimeenpanon ja valvonnan perusta
- yrityspolitiikan ilmentäjä
- luottamuksen herättäjä, esite terveestä yrittäjyydestä.

Vuosisuunnitelman rakentamisperiaatteet. Markkinoinnin vuo
sisuunnitelmaa rakennettaessa on asetettava kaksi perusta
voitetta: 1) suunnitelman on oltava niin laaja, että se kä
sittää kaikki ne tekijät, jotka oleellisesti vaikuttavat 
laatijan suunnitelmalle asettamiin tavoitteisiin ja ne te
kijät, jotka halutaan ottaa vaikuttaviksi tekijöiksi; 2) 
suunnitelman on oltava niin yksityiskohtainen, että yhteys 
suunnitelman ja sen edellyttämien käytännön toimenpiteiden 
välillä ei jää vajaaksi tai tulkinnanvaraiseksi. Jotta ra
kennettava suunnitelma täyttäisi edellä mainitut ehdot, oli
si suunnitelmaan sisällytettävä lukemattomia tekijöitä, joil
la lisäksi olisi lukemattomia keskinäisiä vuorovaikutuksia 
ja yhteisvaikutuksia. Laajuuden ja yksityiskohtaisuuden sa
manaikainen vaatimus jättää ongelman ainoaksi ratkaisumahdol
lisuudeksi suunnitelman jakamisen osasuunnitelmiksi, jotta 
käsiteltävä ongelmakenttä pysyisi suunnittelijan hallinnas
sa. Suunnitelman osittelu taas tuo mukanaan mahdollisuuden 
jo kehitettyjen erilaisten mallien1^ hyväksikäyttöön. Jos 
vuosisuunnitelmaa ei jaettaisi osiin, jäisi käytettävien mal
lien abstraktiotaso niin korkeaksi, että malleista tuskin voi
taisiin saada ohjeita käytännön toimenpiteisiin. Jos taas 
pyrittäisiin löytämään valmis laaja, mutta samalla yksityis
kohtainen malli, sisältäisi se niin monia erityispiirteitä, 
että sen hyväksikäyttäminen yksittäisen yrityksen markkinoin
nin vuosisuunnitelman lähtökohtana edellyttäisi mallin täy
dellistä tarkistamista. Lisäksi ko. kokonaismalli tietyltä 
alalta lienee tekemättä tai ainakin tavoittamattomissa koh
tuullisin ponnistuksin.
1) Malli on sellainen esitys järjestelmästä, mitä käytetään 

ennustamaan järjestelmän tiettyjen tekijöiden muutosten 
vaikutusta järjestelmän käyttäytymiseen (King, ss. 84 - 
85)• Malli on eräs yksinkertaistettu näkemys tilantees
ta! ilmiöstä, päättelyjen mukaisten yhteyksien ilmentymä, 
relevantit tekijät sisältävä jäljennös todellisuudesta 
(Leivo III). Mallin tyyppi riippuu asetuista erityistar
koituksista ja mallin arvon synnyttää sen tulostehokkuus 
(Buz-zell, ss. 11 - 15).
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22. Markkinoinnin vuosisuunnitelman osa-alueet ja tutkiel
man kulku

Kuvaamalla edellä esitetyn markkinoinnin suunnittelukaavion 
komponentit sisäkkäisinä tasoina on eräänä tavoitteena täh
dentää yrityksen osuutta ympäristönsä yhtenä osana, joka 
imee elinvoimansa ympäristöstä ja on tarkoitettu sitä myös 
palvelemaan. Osatakseen tuottaa sellaisia suoritteita, joi
ta ympäristö vastineeksi luovuttamilleen resursseille kal
paa, on yrityksen orientoiduttava hyväksikäyttäjiensä, siis 
asiakaskuntansa, mukaisesti. Yritykset ovat ihmistä varten 
eivätkä ihmiset yritystä varten. Asiakasorientoituneisuus 
on markkinoinnin vuosisuunnitelmalle asetettava eräs perus
ominaisuus, mikä on mainitusta tasoajattelusta johdettavis
sa. - Ympäristötekijän purkaminen tarkasteltavan yrityksen 
kannalta mielekkäisiin osiin ja ko. yrityksen aseman ja sen 
hallinnassa olevien tekijöiden tutkiminen vuosisuunnitelman 
rakenneosasina luovat mahdollisuuden ongelmakentän käsitte
lemiseksi; tämä lähestymistapa muodostaa samalla tutkielman 
rakenteen ja kuvaa työn kulkua.

Paikan - yrityksen aseman ja suhteen ympäristöönsä - lisäk
si ympäristö sitoo yrityksen myös aikaan, mikä edellyttää 
uuden dimension mukaanottamista malliin. Kaiken tulevaisuu
den ennakoinnin voidaan viimekädessä aina katsoa pohjautu
van menneisyyden ekstrapolointiin siitä huolimatta, että 
vaihtoehtoajattelu ja todennäköisyyskäsitekin otettaisiin 
tarkastelussa huomioon; on tutkittava nykytilanne yrityk
sen kannalta ja syyt, miksi ja miten vallitsevaan tilantee
seen on päädytty. Vasta tämän jälkeen on mahdollisuus tu
levaisuuden ennustamiselle ja sen mukaisten suunnitelmien 
tekemiselle. Aikadimension mukaanottaminen täydentyy li
säksi siten, että tutkielma etenee tapahtumien kannalta 
loogisessa järjestyksessä työn pääkappaleotsikoinnin mu
kaisesti markkinointimahdollisuuksien arvioimisesta
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Integroidun vuosisuunniteIman toteuttamiseen, valvontaan ja 
edelleenkehittämiseen. Tarkastelussa on päädytty yrityksen 
eri funktioiden, parametrikimppujen ja yksittäisten paramet
rien käytön rinnakkaistarkasteluun siitä huolimatta, että 
käytännössä ei tapahtumarintama etene ajallisesti läheskään 
samanhetkisenä yrityksen eri funktioissa. Suunnitteluvai
heessa tästä koituu kuitenkin se etu, että mikään osa-alue 
ei unohdu jossakin vaiheessa tarkastelun ulkopuolelle; li
säksi erilaisin ajoitustekniikoin on mahdollista asettaa 
osatehtävät oikeaan tapahtumajärjestykseen sekä ajallises
ti että suhteessa toisiinsa sen jälkeen, kun ollaan varmo
ja siitä, että kaikki tarpeelliset tekijät ovat tulleet huo
mioiduiksi .

Markkinointimahdollisuuksien arviointi vuosisuunnitelman en
simmäisenä osa-alueena sisältää ympäristötekijäin selvittä
misen, yrityksen aseman määrittämisen nykytilanteessa ja kat 
sauksen tulevaisuuteen ennusteiden muodossa. Ympäristön re
levantit tekijät yrityksen kannalta voidaan jakaa rakenteel
lisiin (kilpailun rakenne), kilpailijoiden aiheuttamiin (kil 
pailijat ja heidän markkinointinsa, kilpailevat tuotteet) se 
kä yrityksen synnyn ja olemassaolon selittäviin (asiakkaat 
ja kuluttajat, markkinoiden koko) tekijöihin. . Yrityksen ny
kyisen aseman määrittämiseksi on tutkittava omat markkinoi
tavat tuotteet, asiakkaiden ja kuluttajien omaama yrityskuva, 
tunnistettu yrityspotentiaali sekä yrityksessä suoritettavat 
päätoiminnot. Ennusteiden laatimisessa on edettävä laajem
masta suppeampaan, yleisemmästä yksityiseen ja yksityiskoh
taisempaan edellisen ollessa perustana seuraavalle vaiheel
le (kysynnän, markkinaosuuden, myynnin ennustaminen)1^. En
nusteet tulevaisuuden mahdollisuuksista toimivat realistise
na ohjeena tavoitteiden asettamisessa funktioittain. Kun ta 
voitteet on asetettu, on keksittävä keinot niiden saavutta
miseksi. Vaihtoehtoisista strategioista pyritään valitse
maan parhaat unohtamatta vallitsevia resurssirajoituksia ja

l) Leivo I
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puetaan ne yksityiskohtaisten, operationaalisten ohjelmien 
muotoon. Integroitu markkinoinnin vuosisuunnite1ma on oh
jelmien koordinoinnin jälkeen valmis toteutettavaksi. Vuo
sisuunnitelman valvonta informaatiopalautteineen ja vuosi- 
suunnitelman edelleenkehittäminen tekevät suunnitelmasta 
kestävän sillan seuraavan vuoden markkinoinnin suunnitte
lulle ja systematisoinnille.

23. Vuosisuunnitelman kytkeminen yrityksen pitkän tähtäyk
sen suunnitteluun

Ajallisen porrastuksen tarve. Lyhyen tähtäyksen toimintaa 
(n. 6-12 kk:n tähtäys) suunniteltaessa ja tavoitteita ase 
tettaessa saattaa päätöksenteossa vaikuttavien kriteerien 
painotus poiketa huomattavasti keskipitkän (n. 2-5 vuoden 
tähtäys) ja pitkän (yli 5 vuoden tähtäys) tähtäyksen suun
nittelutilanteeseen verrattuna. Jos yrityksen markkinoin
tia suunniteltaisiin korkeintaan yhden vuoden tähtäyksellä, 
yrityksen tavoitteiden asetanta, strategioiden valinta ja 
ohjelmien sisältö olisivat tavoitteiden maksimointiin pyrit 
täessä täysin toiset kuin pitkän tähtäyksen suunnittelua 
harjoittavan yrityksen. (Mainittakoon esimerkkeinä muuta
mat ulkomaisten tietokirjallisuutta markkinoivien yritysten 
suomalaiset tytäryritykset, joiden markkinointisuunnitelma 
laaditaan asettaen yrityksen elinajaksi yksi tai kaksi vuot 
ta, minkä jälkeen suomalainen tytäryhtiö lopettaa toimintan 
sa ja emäyhtiö siirtyy alueellisesti kokonaan uusille mark
kinoille.) Vasta pitkän tähtäyksen tavoitteiden tultua ase 
tetuiksi on mielekästä ryhtyä asettamaan vuosisuunnitelman 
tavoitteita välitavoitteiksi. Pitkän tähtäyksen suunnitte
lijan on nähtävä seikat, jotka saattavat aktualisoitua vas
ta vuosien kuluttua, mutta jotka on huomioitava jo seuraa- 
vassa vuosisuunnitelmassa, vaikka lyhyen tähtäyksen suunnit 
telija omalta kannaltaan näkisi poiketun optimaaliselta
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aika

uralta. Vuosisuunnittelijan on kuitenkin alistuttava nou
dattamaan pitkän tähtäyksen suunnittelun osoittamaa uraa. 
Alkeellisella kenttäteoreettisella tarkastelutavalla asian
tilaa voitaneen kuvata seuraavasti:

/i

pitkän tähtäyk Xsen tavoitteet 
X (yritys)

i_____i

—i--------- 1----------1--------- 1--------- 1--------- 1—---:>
-71 -72 -75 -74 -75 -76

Kuvio 5« Suunnittelun tähtäyksen pituuden vaikutus 
suunnitelmiin

Vuoden -71 alussa lyhyen tähtäyksen suunnittelija valitsisi 
yrityksen optimaaliseksi toimintauraksi vaihtoehdon A ja ha
vaitsisi esteen pitkän tähtäyksen tavoitteiden saavuttamisel
le vasta vuoden -75 alussa, jolloin olisi tehtävä jyrkkä muu
tos yrityspolitiikassa linjalle C hylkäämällä vaihtoehto D. 
Pitkän tähtäyksen suunnittelu on perusta vuosisuunnitelmien 
rakentamiselle, ja vaikka yrityksen pitkän tähtäyksen tavoite 
ex post muodostuu peräkkäin toteutuvista vuosisuunnitelmista, 
on pitkän tähtäyksen suunnittelu primäärinen ex ante -tarkas
telussa ja samalla ainoa tapa yrittää ennustaa optimaalinen 
toimintaura pitkän tähtäyksen tavoitteiden saavuttamiseksi.



Aikaporrastus saa aikaan sen, että vuosisuunnittelusta ei 
synny harhaanjohtavaa lyhyen tähtäyksen maksimointia. Li
säksi portaittainen eteneminen on kannustavaa ja antaa kei
non yrityksen toiminnan mittaamiseksi ja valvomiseksi.

Tavoitefunktioiden yhdensuuntaistaminen. Sen lisäksi, että 
yrityksen vuositavoitteet on sopeutettava pitkän tähtäyksen
tavoitteiden kanssa, on samalla osatavoitefunktiot yhdensuun
taistettava toisiinsa nähden (kuvio 6).

eräs pit
käntähtäyk
sen tavoite, 
esim. voittotuotot

kustannukset

mainonnalle ja sitä 
edeltävien toimintojen 
yhteisvaikutukselle 
asetettava voittota- voitefunktio tuote- A 
ryhmän D osalta

funktiot ja aika

Yrityksen jakaminen horisontaalisesti (esim. tuotetyypeittäin A,B,C,...)

Kuvio 6. Tavoitefunktion yhdensuuntaistaminen

1) Leivo I
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Edelläoleva kuvio tuo esiin sekä horisontaalisten että funk
tionaalisten tavoitefunktioiden yhdensuuntaistamisvaatimuk
sen pitkän tähtäyksen kokonaistavoitteeseen nähden; esimerk
kinä on mainonnalle ja sitä edeltäville toiminnoille asetet
tava .välitavoite tuotetyypin D osalta. Samasta kuviosta 
voitaneen päätellä, että eri välitavoitefunktioiden täydel
linen yhdensuuntaistaminen on käytännössä miltei mahdotonta 
samoin kuin yksittäisen funktion erillisvaikutuksen erotta
minen osaksi pitkän tähtäyksen tulosta.

Vuosisuunnitelman asema yrityksen suunnittelukentässä. Yri
tyksen toiminta-ajatus, jonka määrittäminen on ylimmän joh
don yksinomainen etuoikeus1^, on pitkän tähtäyksen toiminta
kentän määrittäjä ja suunnittelun perusta. Onnistunut toi
minta-ajatus pohjautuu markkinoilta löydetyn aukon täyttämi
seen ja sen laajuus optimoituu toisaalta löydetyn aukon suu
ruuden, toisaalta uusien innovaatioiden esteettömän synnyn 
mukaisesti. Toiminta-ajatukseen pohjaten rakennetaan pitkän 
tähtäyksen suunnittelulla, ensimmäisinä vaiheinaan yrityspo
litiikka ja yrityksen yleinen strategia, yhteys pitkän täh
täyksen tavoitteisiin ja edelleen yrityksen päämääriin. Mark
kinoinnin pitkän tähtäyksen suunnittelu sisältyy oleellisim
pana osana edelliseen kytkien toiminta-ajatuksen markkinoin
nin pitkän tähtäyksen tavoitteisiin. Markkinoinnin perättäi
set, ajalliselta laajuudeltaan ja sisällöltään eniten edel
lisiin peruselementteihin verrattuna vaihtelevat, vuosisuun
nitelmat välitavoitteineen synnyttävät yhtenäisen ketjun 
markkinoinnin pitkän tähtäyksen tavoitteiden saavuttamisek
si (kuvio 7)•

l) Stern, s. IA
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Yrityksen päämäärät

Yrityksen pitkän tähtäyksen 
tavoitteet

Markkinoinnin pitkän 
tähtäyksen tavoitteet

VS - 75

VS - ?4

^"Ma r kk i n o i 
'fiin keskipitkän''4-«, 
tähtäyksen tavoitteb-t

VS - 73
VS - 72

kkinoen tai^täyksen tavoitte
Vuosisuunnitelma 

- 71
Toiminta-ajatus

Kuvio 7« Markkinoinnin vuosisuunnitelman asema 
yrityksen suunnittelukentässä1^ .

T)soveltaen: Luostarinen, s. 29
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24. Markkinoinnin suunnittelun vaihtoehtoiset tarkastelu- 
periaatteet

Markkinoinnin suunnittelua voidaan tarkastella useasta eri 
näkökulmasta, joista mainittakoon hyödykkeisiin pohjautuva, 
institutionaalinen, liikkeenjohdollinen, funktionaalinen ja 
systeemeihin perustuva lähestymistapa. Nykyisin systeemei
hin perustuvaan ajatteluun kiinnitetään paljon huomiota, kun 
taas funktionaalinen lähestyminen on menettämässä suosiotaan. 
Näillä kahdella lähestymistavalla on monia yhtymäkohtia ja 
niiden syntetisoiminen on aiheellista.1^

R.J. Lewisin mukaan markkinoinnin fuktiot voidaan erottaa 
kysyntää tavoitteleviin ja kysyntää palveleviin funktioihin 
kaavioesityksenä seuraavasti (kuvio 8):

1) Journal of Marketing, July I969 No. 3, (Lewis, Erickson, 
Marketing Functions and Marketing Systems: A Synthesis),
s. 10
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Esitetty funktioiden ja toimintojen erottaminen synnyttää erään 
mahdollisuuden syntetisoida toisiinsa funktio- ja systeemiajat
telua (kuvio 9)»

•Funktionaalinen Systeemeihin perustuva
lähestyminen lähestyminen
Markkinointi Markkinointisysteemi

Funktiot: kysynnän tavoit-telu ja palvelu ^ Tuotoskohteet: kysynnän ta-
voittelu ja palvelu

Toiminnot: mainonta, henki- ^ 
lökoht. myyntityö, ^ Panoskohteet: mainonta, ...

.., markkinointitutki-
...... rahoitus, mus
markkinointitutki-
mus

Kuvio 9» Markkinointi funktionaalisen ja systeemeihin 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti1)

Markkinoinnin funktiot ja toiminnot voidaan ymmärtää systeemi
ajattelussa tuotos- ja panoskohteiksi, mutta kohdeluetteloa on 
täydennettävä lisäksi seuraavilla käsitteillä, jotta ko. lähes
tymistapa tulisi ymmärretyksi:

prosessi: toimintoryhmä, mikä yhdistää markkinoinnin panokset
haluttujen tuotosten saavuttamiseksi

takaisinkytkentäpalautteiden valvonta: esim. markkinointitut
kimus ja hallinto

rajoitukset: ulkoiset esim. valtiovalta, kilpailu, asiakkaat 
jne., sisäiset esim. päämäärät, politiikat, rahoi
tus, jne.1)

1) Journal of Marketing, July 1969 No. 3, (Lewis, Erickson, 
Marketing Functions and Marketing Systems: A Synthesis), 
s. 14
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Lisäksi on karakterisoitava markkinointisysteemin kohteet 
ja selvitettävä suhteet, miten kohteet kytkeytyvät toisiin-
sa.D

Stern näkee markkinoinnin suunnittelun yhtenäisenä proses
sina, mikä etenee vaiheittain yrityksen toiminta-ajatukses-

2 )ta lopullisen suunnitelman toimeenpanoon ja valvontaan. ' 
Samoin tähdentää Särkisilta markkinoinnin prosessiluonnetta, 
mutta jakaa lisäksi osaohjelmat systeemiajatteluun viittaa- 
valla tavalla panosohjelmiin (aktiviteetti- ja panoskustan- 
nusoh.jelmat) ja tuotosohjelmiin (myyntibudjetit, markkina
osuus tavoitteet, tuote- ja yritystietämys-, -tuntemus- ja 
-preferenssitavoitteet, lukumäärä- ja volyymipohjaiset myy- 
mäläpeittotavoitteet, jne.).^

Kaikkien edellä viitattujen lähestymistapojen täydelliseen 
synteesiin pyrkiminen olisi tuskin mielekästä, mutta jokai
nen lähestymistapa antaa markkinoinnin vuosisuunnitelman 
laatijoille uuden näkökulman ja pakottaa tarkastelemaan on
gelmakenttää monipuolisemmin. Mm. toimiala, yritystyyppi, 
yrityksen koko ja rakenne ovat tekijöitä, jotka vaikutta
vat siihen, minkä näkökulman vuosisuunnitelman laatija huo
maa sopivimmaksi ja miten hän haluaa yhdistää parhaat osat 
erilaisista teoreettisista ajattelutavoista oman vuosisuun
nitelmansa käytännölliseksi rakentamisohjeeksi.

Esitettävää vuosisuunnitelman rakennetta laadittaessa on 
aluksi pyritty funktionaalisesti jakamaan yrityksen toimin
not ja käytettävissä olevat parametrit, joitten toteutunut
ta tai suunniteltua käyttöä seurataan suunnitteluprosessin 
eri vaiheissa. Toiminnot ja parametrit on tavallaan ris
tiintaulukoita prosessin eri vaiheiden kanssa. Vähimmin 
työn rakenteeseen on vaikuttanut systeemiajattelu, koska 
ongelmakenttänä on koko markkinoinnin vuosisuunnitelma ja

1) Journal of Marketing, July 1969 No. 5* (Lewis, Erickson, 
Marketing Functions and Marketing Systems : A Synthesis), 
s. 14

2) Stern, s. 28 
5) Särkisilta
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siten sen jakautuminen yrityksen sisältämien eri alisystee
mien osalle vaatisi kokonaan uuden esityksen. Systeemiajat
teluun perustuva tarkastelutapa tulisi kysymykseen ilmeises
ti lähinnä tavoitteiden asetannassa, strategioiden valinnas
sa sekä ohjelmien laadinnassa ja integroimisessa, ellei sys
teemiajattelua haluttaisi ottaa kokonaan tarkastelunäkökul
maksi .
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3. Kahvin markkinointimahdollisuuksien arviointi

Pyrittäessä rakentamaan, yhdistelemään, syntetisoimaan on 
sitä ennen etsittävä informaatio, kuvattava elementit, ana
lysoitava tilanne.

31. Suunnittelutilanne

Suunnittelutilanteen määrittäminen rajaa samalla alueen, mil
lä laadittavan kahvin markkinoinnin vuosisuunnitelman tulee 
pysyttäytyä, mutta jonka sen myös olisi kokonaisuudessaan 
katettava. Suunnittelutilanteen määrittävät tarkasteltavan 
yrityksen sijainti jakelutiessä, tavoitehorisontin etäisyys 
ja markkinointialue.

Työn soveltava osa perustuu suurimmilta suomalaisilta paahti- 
moilta saatuun materiaaliin ja niissä suoritettuihin haastat
teluihin, joten tarkastelu jakelutien kannalta tapahtuu paah- 
timon näkökulmasta seuraavien portaiden ollessa keskustukku
kauppa, tukkukauppa, vähittäiskauppa ja lopulliset kuluttajat. 
Suunnitelman edellyttämä yhden vuoden aikaulottuvuus sulkee 
tarkastelusta pois pitkän tähtäyksen suunnittelun ja toimin
not, jotka aiheuttaisivat rakenteellisia muutoksia yrityksessä 
Koska kehiteltävä vuosisuunnitelma pyritään rakentamaan kuiten 
kin siten, että sitä voitaisiin käyttää toistuvana runkona 
useana perättäisenä vuonna vain sisältöä ja komponenttien suh
teita muuttamalla runkorakenteen säilyessä ennallaan, ei pit
kän tähtäyksen suunnittelun vaikutusta vuosisuunnitelman ra
kenteeseen voida jättää huomioimatta.

Markkinointialue käsittää ainoastaan kotimaan markkinat, mikä 
supistaa vuosisuunnitelman sisältöä huomattavasti. Jos vienti 
haluttaisiin kytkeä mukaan, edellyttäisi se sitä, että vientiä 
jo harjoitettaisiin ja sitä koskevat pitkän tähtäyksen suunni
telmat olisivat olemassa. Kahvin vientiä ei Suomesta kuiten
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kaan harjoiteta lukuunottamatta vähäistä myyntiä esim. lai- 
vanvarustamoille, jotka jälleenmyyvät kahvin aluevesirajo
jamme ulkopuolella.

32. Ympäristötekijöiden selvittäminen

Ympäristötekijöiden selvittämisen tavoitteena on perehdyttää 
suunnittelijat ongelmakenttään ja myös opastaa heidät oikeil
le informaatiolähteille, joista on saatavissa tietoa päätök
senteon helpottamiseksi. Se antaa myös kokonaiskuvan markki
noinnista .

321. Kilpailevat tuotteet

Kahvialalla kilpailevia tuotteita tarkasteltaessa on syytä 
erottaa toisistaan toisaalta kahvin kilpailijat, substituu
tit, ja toisaalta alan muiden yritysten, kilpailijoiden, 
tuotteet. Molemmat kohteet on tutkittava.

Kahvia substituoivia tuotteita etsittäessä voitaneen lähteä 
niistä tarpeista, joita kahvin katsotaan tyydyttävän. Näin 
syntyy tuotteen lavean tähtäyksen tyydytys aja tus tavallaan 
analogiakäsitteeksi yrityksen pitkän tähtäyksen toiminta- 
ajatukselle. Tuotteen tyydytysajatus painottaa tarpeita 
primäärisenä ja vasta sen jälkeen tuotteita tyydytyskeinona. 
Ne markkinoilla olevat tuotteet, jotka tyydyttävät samoja 
tai miltei samoja tarpeita ja tarvekimppuja, ovat kahvin 
substituutteja. Jos näin menetellen todetaan kahvin lähim- 
miksi substituuteiksi esim. tee, kaakao tai kahviuute, tutki
taan sen jälkeen kahvin ja niiden väliset ristijoustot, jol
loin voidaan varmistua siitä. että löydetyt substituutit ovat 
todella merkityksellisiä ja niiden menekki huomioonotettava 
tekijä kahvin markkinoiden kannalta. Lähempi tutkimus edel
lyttää substituutin käyttömäärätrendin, käytön luonteen ja 
tuotepreferenssin tutkimista.
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Kilpaili jäin tuotteista kootaan mahdollisuuksien mukaan 
tuotteiden raaka-ainetta, valmistusta, pakkausta ja ominai
suuksia koskevat tiedot sekä tiedot kuluttajien omaamista 
tuotekuvista, Tiedot raakakahvin hankintamaista, raakakah- 
vilaaduista ja -tyypeistä sekä valmistusmenetelmistä eri- 
tyispiirteineen ovat perustana pitemmälle meneville ominai
suus- ja laadullisille analyyseille. Selvitys kilpailevien 
paahtimoitten tuotteiden ominaisuuksista voidaan tehdä joko 
hinta- tai laatuluokittain tai merkkikohtaisesti. Tuoteomi
naisuuksia arvioitaessa keskeisiä ovat kahvin koostumus, hin 
ta, taloudellisuus, laatuluokat, paahtoasteet, maku, aromi, 
valikoiman laajuus, sekoitukset, pakkaustyypit, -koot ja 
-painot, säilyvyys ja valmistuksen helppousaste. Laadulli
nen analyysi ilmaisee kahvin laatutason ja -tasaisuuden, 
tuoreuden, varastoinnin vaikutukset sekä mahdolliset eri
koisominaisuudet. Arviointimenettelyssä voidaan käyttää hy
väksi kerättyjä tietoja käsiteltäessä valmiita kyselylomak
keita, jotka annetaan alan asiantuntijoiden täytettäviksi. 
Erityisesti kiinnitetään huomiota eroavuuksiin eri valmista
jien välillä sekä kurdein paahtimon tuotteiden vahvoihin ja 
heikkoihin ominaisuuksiin.

Asiakkaiden ja kuluttajien omaamien tuotekuvien selville 
saaminen vaatii empiirisen tutkimuksen suorittamisen. Kesko 
Oy : n toimeksiannosta suoritettiin heinäkuussa 1963 kahvista 
asennetutkimus-, joka osana sisälsi tuotekuvatutkimuksen eri 
kahvimerkeistä otoksen käsittäessä 407 hyväksyttyä haastat
telua.1^ Haastattelun kohteet valittiin koko maan käsittä
vällä kiintiöpoiminnalla maaseudulta, kauppaloista ja kau
pungeista. Kilpailijoiden tuotekuvan tutkimisen lisäksi 
esitettiin kysymyksiä merkkikuvien selvittämiseksi, mikä 
lienee haastateltavien kannalta helpottanut vastaamista ja 
lisännyt vastausalttiutta voitaessa käyttää todellisia kah- 
vipakkauksia haastattelutilanteessa. Yksityiskohtainen tuo
te- ja merkkikuvien tutkimus suoritettiin neljän Kesko Oy:n
TJKo. tutkimukseen viitattae 

"Asennetutkimus". siitä käytetään nimitystä
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silloisen tasaväkisimmän kilpailijan kahvista (Paulig, SOK, 
OKApOTK) .

Tuotekuva- ja merkkikuvatutkimuksilla pyrittiin selvittä-
t :

1) tuotekuvat (kilpailevien paahti- 
moiden kahvista yleensä)

2) tuotepreferenssit (kilpailevien 
paahtimoitten kahvista)

3) perustelut tuotepreferensseilie
1) eri kahvimerkkien tuntemus (ni

mien muistaminen)
2) merkkikuvat (kilpaileviin merk

keihin kytketyt ominaisuudet)
3) vastaajan suosiman kahvin merk

kikuva (viimeksi ostetun kahvi- 
merkin ominaisuudet)

4) tiettyjen ominaisuuksien kytke
minen eri merkkeihin (kunkin ky
symyksen kohteena yksittäinen 
ominaisuus)

5) todelliset kahviostot (viimeksi 
ostettu merkki)

Tuotekohtainen osa. Selvästi hyvänä tunnistettiin Pauligin 
ja SOK:n kahvin tuotekuva OTK:n kahvin kuvan ollessa heikoin. 
Pauligin tuotteista todetaan paremmat laadut hyviksi; heikoim 
pina puolina mainitaan usean vastaajan kohdalla mauttomuus 
ja liiallinen tummuus. SOK:n kahvin tuotekuvaa rasittavat 
samat heikkoudet, kun taas vahvana puolena usein todetaan 
jokainen laatu hyväksi. OKA : n kahvin heikkouksina on kitke
ryys ja liiallinen tummuus. Samoista heikkouksista mautto
muuden lisäksi syytetään OTK:n kahvia, kun taas OTK:n kahvin 
positiivisten ominaisuuksien joukosta suhteellisesti useim
min mainitaan jokainen laatu hyväksi ; näin vastanneiden
1 Oy Kahvi Ab:n (OKA) paahtimo siirtyi Tukon omistukseen

v. 1964. Koska 1 11 As enne tutkimus" on vuodelta 1963, käyte
tään ko. paahtimosta lyhennystä OKA.

mään seuraavat osa-aluee

tuotekohtaisesti

merkkikohtaisesti



joukko on kuitenkin pieni.^ Edellä mainitut Kesko Oy:n 
kanssa kilpailevien paahtimoiden kahvikuvien ominaisuudet 
on selvitetty haastattelussa suhteellisen pienellä kysymys- 
patterilla (ilman ns. avoimia kysymyksiä). Lisäksi ominai- 
suusluettelo on esitetty vastattavaksi kutakin paahtimoa 
varten erikseen. Hämä seikat aiheuttavat sen, että tulokset 
on tulkittava lähinnä suuntaa-antaviksi ja että selvästi 
erottelevien ominaisuuksien lukumäärä jää hyvin vähäiseksi, 
koska myös skaala-arvostelu on jätetty käsiteltävien kysy
mysten osalta suorittamatta.

Kilpailijoiden yleistä tuotepreferenssiä on tutkittu kaik
kia paahtimoita koskevana yhteisenä kysymyksenä, jolloin 
Paixlig erottuu selvästi muista. Seuraavat parhaan kahvin 
valmistajat otoksen enemmistön suosituimmuusjärjestyksessä 
ovat SOK, OTK ja OKA. Avoimena kysymyksenä esitettyjen pe
rustelujen jakautumista ilmenee Pauligin suosi joiden keskuu 
dessa perusteluna paahtimon ikä, ammattikokemus ja luoteita 
vuus selvästi useammin kuin muiden paahtimoitten kohdalla. 
SOK:n kahvia preferoivien vastaavasti suhteellisesti useim
min toistuvana perusteluna on paahdon sopiva vaaleusaste; 
OKA :n kahvin osalta riittoisuus, hyvä, kauniinvärinen ja 
kirkas kahvi, maun täyteläisyys, mukavuus ja miellyttävyys ; 
OTK:n osalta vanha tottumus, hinnan kohtuullisuus ja sopi
vuus laatuun nähden sekä hyvät sekoitukset. OKA:n ja OTK:n 
kahvin preferoijien perusteluissa hajonta on kuitenkin suu
rempi, minkä tosin osittain selittää näiden paahtimoiden

2)kahvia preferoivien vähäinen vastaajamäarä. '

Merkkikohtainen osa. Luettelo parhaiten muistetuista kahvi- 
merkeistä osoittaa, että kärkipäähän sijoittuvat nimet ovat 
suomalaisia naisten nimiä (Paula, Katriina, Johanna, Rosita 
Pirkka), kahvinviljelymaita tai -paikkakuntia (Colombia, 
Costarica, Santos) tai suhteellisen konkreettisia substan
tiiveja (Sinetti, Huomio, Presidentti, Rengas, Kultapapu). 
Selvästi heikoimmin muistetut nimet ovat taas joko pitkiä 
kaksiosaisia sanoja (Kahvi Kulta, Sheikin Mocca, Tähti Kat-
^Asennetutkimus, s. 6-12

2)zAsennetutkimus, s. 31.
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riina, Kulta Grand, Kruunu Colombia, Lahja-Ruusu, Lady 
Coffee), abstrakt1sluonteisia käsitteitä (Maine, Aina) tai 
vierasperäisiä lainasanoja (Royal, Saludo, Morena, Mocca). 
Sanojen luonne ei luonnollisesti yksinään selitä merkin 
mieleenpalauttamisastetta, vaan siihen vaikuttavat ilmeises
ti hyvin paljon mm. käytetyn mainonnan määrä ja vaihe mer
kin elinkaaressa.

Paahtimoiden eri kahvimerkeistä on muodostettu tuoteprofii- 
lit, joiden tarkoituksena on kuvata asteikolla merkkiin lii
tettyjä ominaisuuksia. Kysymyksiä esitettäessä on samalla 
näytetty ko. pakkausta, mikä ilmeisesti on johdatellut ky
symysten asettelun huomioonottaen useissa tapauksissa puhu
maan pakkauksesta silloinkin,kmcnhaluttu vastausta itse kah 
vin ominaisuuksista. 3ri merkkikuvia koskevien kysymysten va 
liditeetti on siis ilmeisen heikko ja siksi ko. merkkiprofii 
leista tuskin voinee vetää yksiselitteisiä johtopäätöksiä, 
ennen kuin validiteettia on tarkistettu lisähaastatteluin.

Yhteenvetona viimeksi ostetun kahvimerkin ominaisuuksista 
on muodostettu "summeerattu" tuoteprofiili, mistä voitaisiin 
päätellä joitakin positiivisena ja negatiivisena koettuja 
ostetun merkin ominaisuuksia, mutta edellinen varaus validi
teetista lienee paikallaan myös tässä tapauksessa, sillä 
haastattelutilanne on ollut aivan sama kuin edellä.

Lueteltujen ominaisuuksien sopiminen kuuteen kiipeilijäin 
kahvimerkkiin osoittaa, että Huomio, Sinetti ja Katriina 
ovat merkkejä, jotka yhdistettiin useimpaan ominaisuuteen, 
kun taas Regio, Grand ja Loistopapu kytkettiin lueteltui
hin ominaisuuksiin harvimmin. Ainoana selvästi negatiivise
na ominaisuutena luettelossa mainittiin kitkeryys, johon yh
distettiin useimmiten Regio ja Katriina. Hyvät laatuominai
suudet (tuoreus, puhtaus, hyvä tuoksu) kytkettiin useimmin 
Huomioon, Sinettiin ja Katriinaan; virkistävyys ja rentout- 
tavuus Huomioon ja Sinettiin. Ylempien sosiaaliluokkien 
kahviksi nimettiin Loistopapu ja Grand, alempien sosiaali
ryhmien kahviksi Huomio, Katriina ja Sinetti. Kahvintunti-
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joiden arveltiin suosivan lähinnä Grandia, Huomiota ja1) u Katriinaa. '

Viimeksi suoritetun kahvinoston perusteella suurimman mark
kinaosuuden kilpailijoiden merkeistä valtasivat suuruusjär
jestyksessä Sinetti, Huomio, Johanna, Rosita, Paula, lauro, 
Katriina ja Bueno, joten kahdeksasta ensimmäisestä merkistä 
kolme on Pauligin (Sinetti, Huomio, Paula), kolme SOK:n 
(Johanna, Rosita, Katriina ) ja kaksi OTK:n (Lauro, Bueno).* 2'

Edellä olevan kilpailevien tuotteiden tuote- ja merkkikuvien 
kuvaamisen ja selvittämisen lisäksi on kilpailijoitten tuot
teita koskevaa aineistoa pyrittävä keräämään jatkuvasti niin 
runsaasti, että kyetään tekemään myös pitkittäisanalyyseja, 
joitten avulla voidaan seurata ja selittää tuotteiden kehit
tymistä ja niiden asemaa nykytilanteeseen saakka. Keskeisiä 
seuraamisen arvoisia trendejä ovat mm. trendit kilpailevien 
paahtimoiden markkinaosuuksista, merkkikohtaisista osuuksis
ta, uusista ja poistetuista merkeistä, myyntihinnoista, suur- 
kulutta jamyynnin osuudesta, raakakahvin tuonnista, hankinta- 
maista sekä pakkaustyypeistä ja -ko'öistä.

322. Asiakkaat ja kuluttajat

Pyrittäessä kuvaamaan sitä ihmisjoukkoa, mikä on kohteena 
kahvia markkinoitaessa, on ensimmäisenä selvitettävänä on
gelmana valita ja määrittää se kohderyhmä, minkä käyttäyty
misen ymmärtäminen ja selittäminen on mielekästä kahvin mark
kinointisuunnitelman laatijalle. Mielenkiinto voidaan koh
distaa lopulliseen käyttäjään, kahvinjuojaan, mutta yksittäi
sen paahtimon kannalta tarkasteltaessa kahvin ostaja tai pa
remminkin merkinvalinnan suorittaja saattaa olla relevantim
pi tarkastelukohde. Ihanteellisessa tapauksessa kaikki em. 
kolme roolia yhtyvät. Kuitenkin kysymyksen ollessa kahvin 
markkinoinnista lopullinen tuotteen käyttäjä contra ostaja 
-asetelma nousee keskeiseksi, koska huomattava osa kahvin 
myynnistä on ns. suurkuluttajamyyntiä, mikä voidaan määri-
Asennetutkimus, s. 65-86.

2)
'Asennetutkimus, s. 58-62.
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teliä myynniksi, jossa ostosta ja merkinvalinnasta ensisijai
sesti päätöksen tekevät eivät ole lopullisia kuluttajia. Suur- 
kulutta jamyynti sisältää toisin sanoen myynnin esim. sairaa
loille, vanhainkodeille, kahvia henkilökunnalleen tarjoaville 
työnantajille jne., mutta siihen sisältyvät myynnit myös sel
laisille jälleenmyyjille, jotka muuntavat oleellisesti palve- 
lupanoksellaan lopputuotetta, kuten esim. ravintolat, ruoka
lat, kahviot ja hotellit. Jakelutien suhteen suurkuluttaja- 
myynnin kohteet on rinnastettavissa vähittäismyyntiportaaseen, 
mutta päätöksentekoluonteen suhteen yksityiseen lopulliseen 
kahvin kuluttajaan. Suurkuluttajamyynnissä itse ostopäätöksen- 
tekoprosessiin vaikuttavat tekijät, ostomäärät ja käytön luon
ne saattavat poiketa kuitenkin niin paljon yksityisen kulut
tajan vastaavista tekijöistä, että molempia on tarkasteltava 
erikseen.

Paahtimo

Vähittäis-
kauppiaskunta

Yksityiset kah
vin kuluttajat

Suurkuluttaja- 
myynnin kohteet

Palveluyksikköjen 
. hyväksikäyttäjät

Kuvio 10. Paahtimon asiakkaiden ja kahvin kuluttajien 
jaottelu tähdennettäessä suhdetta merkinva- 
lintaprosessiin.

Vähittäiskauppiaskunta tarkastelun kohteena saattaa usein 
jäädä alipainotetuksi verrattuna lopullisten kuluttajien 
tarkasteluun. Lopullinen kuluttaja, kahvin juoja on kuiten
kin ehdottomasti primäärinen tutkimuskohde pitkän tähtäyksen 
tarkastelussa.

Lopullisia kuluttajia koskeva tarkastelu voi edetä seuraavas- 
sa järjestyksessä: kuluttajien segmentointi, ostokyky, osto- 
tavat, käyttötavat, asiantuntemus. Kulutta jäin onnistunut seg-
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mentointi luo samalla edellytyksiä myöhemmin suunnitelta
vien strategioiden laatimiselle, sillä strategisen segmen
toinnin avulla olisi pyrittävä kahvin kokonaiskysyntä osit
tamaan ilmeisesti ennen kaikkea paahtimon toimenpiteiden kan
nalta homogeenisiin ryhmiin. Onpa kukin osasegmentti jonkin 
ominaisuuden osalta miten heterogeeninen tahansa, sillä ei ole 
paahtimon kannalta merkitystä, ellei ominaisuus edellytä paah- 
timolta differoitua toimintaa. Alueellinen, demograafinen 
ja sosioekonominen segmentointi lienevät Suomessa sekä stra
tegian että erityisesti tutkimukseniekorutiinin sanelemia 
luokitusmenettelyjä kahvin markkinointia suunniteltaessa.
Psykologiset, ostajapätevyys- ja käyttöintensitееttiluokituk-1 'set sen sijaan ovat olleet harvemmin segmetoinnin perustana.~■ 
Alueellinen segmentointi on syytä suorittaa eri strategioi
den luomiseksi myös taajamaluonteen pohjalta : kaupungit, kaup
palat, maaseutu. Kahvin kannalta merkityksellisimmät tausta- 
muuttujat demograafisessa ja sosioekonomisessa segmentoinnis
sa ovat ikä, sukupuoli, elinkeinoryhmä, perheen koko ja elin- 
vaihe sekä kommunikaatiostrategisesti merkitykselliset omis
tukset (televisio ja lehdet). Erään Yhdysvalloissa suorite
tun käyttöintensiteetin mukaisella segmentoinnilla kahvin 
juojat jaettiin voimakkaisiin, keskinkertaisiin ja heikkoi
hin kuluttajiin (heavy, medium, light drinkers) kriteerinä 
kahvin päivittäinen juontimäärä (rajoina 1-2, 2-4, yli 4
kupillista päivässä), jolloin orosentuaaliset jakautumat2)olivat seuraavat: '

kulutettu, kahvimäärä kuluttajien määrälli
nen jakautuma

V.1953 -60 -66 1953 -60 -66
voimakkaat 45,5 53,2 58,0 22,8 28,5 32,0
keskinkertaiset 33,7 29,3 26,6 32,4 30,6 29,5
heikot 20,8 17,5 15,4 44,8 40,9 38,5

Trendi osoittaa, että voimakkaiden kuluttajien käyttämä kahvi- 
määrä lisääntyy, mutta pääasiallisin syy siihen on heidän lu-3 )kumääränsä lisääntyminen. ' Kun käyttöintensiteetin mukaista 
luokittelua täydennetään ristiintaulukoinnilla eri taustamuu“-

Leivo II.
2)'Pan-American Coffee Bureau, s. 50 -51.3)'Pan-American Coffee Bureau, s. 17.



tujien kanssa, voidaan löytää esim. khi-testin avulla ne 
taustamuuttujat, jotka parhaiten selittävät käyttöintensi- 
teetissä esiintyvää varianssia. Uutena, pitemmälle menevä
nä kahvin juojien segmentointimenettelynä voitaisiin käyt
tää useamman muuttujan yhdistävää segmentointia seuraavan 
täysin olettamusten varaan perustuvan esimerkin mukaisesti 
(kuvio 11). Selittävinä taustamuuttujina olisivat esim. hyö
ty, ikä, talousyksikön koko ja erityispiirteet, eri kahvi- 
merkkien käyttö sekä elämäntyyli. Selitettävinä muuttujina 
segmentit, jotka hypoteettisesti nimettyinä olisivat: nau
tintoa tavoitteleva, sosiaalinen, kahvia välttelevä ja ratio
naalisesti käyttäytyvä segmentti. Esim. kahvin hyödyn tun
nistaisi nautintoa tavoitteleva segmentti maun, aromin ja pi- 
ristävyyden arvostamisena, sosiaalinen segmentti terveydelli
senä haittana ja rationaalinen segmentti taloudellisuutena. 
Lähtökohtana olisi siis edellä mainittu ns. laajan tähtäyksen 
tyydyttämisajatus, jolloin itse kahvi on ainoastaan tyydytys- 
väline, mutta suhteessa esim. hyötyyn se koetaan eri tavoin 
eri segmenteissä ja siten hyötykäsite muotoutuu eri segmen
teissä kullekin segmentille ominaisen ajattelun mukaisesti 
ja ilmenee erilaisina arvostuksina. Oheinen taulukko valais
see asiaa muiden muuttujien osalta.

Esim. faktorianalyysillä voitaisiin pyrkiä testaamaan hypo
teesina esitettyjen segmenttifaktoreiden todenperäisyyttä. 
Menettelyn suurimpana etuna lienee se, että näin kyetään 
yhdistämään useita eri muuttujia ja saamaan siitä huolimat
ta strategisesti riittävän homogeenisia segmenttejä. Vaihto
ehtona faktorianalyysille muuttujia voitaisiin käsitellä 
myös erikseen ja peräkkäin kausaalisuhteet huomioiden.

Ostotapoja koskeva kuluttajien tuntemus edellyttää kahvityy- 
pin (tavallinen kahvi, kahviuute), jauhatuksen (jauhamaton, 
normaali, suodatinjauhatus), pakkaustyypin (vakio-, tyhjiö-, 
peltipakkaus) ja -koon (100 g, 250 g, 350 g, 500 g, 750 g,
1 kg), kertaostomäärän, ostofrekvenssin (viikossa, kuukau
dessa), ostopäivien (viikonpäivä), oston suunnitteluasteen 
(impulssi-, substituutti-, yleisesti suunniteltu, merkkikoh-
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taisesti suunniteltu ostos);) ostopaikan (tavaratalo, itse
palvelumyymälä, erikoisliike jne; SOK, OTK, ASO, Spar-myymä- 
lä, K-kauppa, muu yksityinen) ia sen valinnan syiden (sijain
ti, taloudelliset syyt, vaihtelunhalu, asenteet, liikkeen 
erityisominaisuudet), perheen kahvinoston tavallisimman suo
rittajan ostomotiivien, merkkipreferessien, tärkeimpien omi
naisuuksien (paahtoaste, hintaluokka), merkkiuskollisuuden 
(miten kauan ostanut samaa merkkiä, tottumuksen vaikutus, 
syyt merkin vaihtamiseen, tilapäinen merkinvaihto esim. juh
lapäivinä, usean merkin rinnakkainen käyttö), ja vuodenaiko
jen vaikutuksen (ostokertoihin, -määriin) tuntemusta.

Empiirisen tutkimuksen mukaan merkin vaihtamisen syiksi taval
lisimmin todettiin:

haluaa parempaa kahvia 37 </„ 
vaihtelun halusta 27 % 
kahvi väljähtynyt, laatu ei pysy hyvänä 9 i 
kuullut tuttavilta, saanut kylässä 5 % 
mainokset 2 i 
kuullut kauppiaalta 1 <f0 
muu syy 18 io 
ei osaa sanoa 1 i

100 %

Tarkempi erittely vaihtelunhalun syistä kahviostoissa toi 
useimmin esiin paremman laadun löytämisen, samaan makuun 
kyllästymisen ja kokeilunhalun, mitkä ryhmät tutkimuksen 
mukaan käsittävät n. 70 >0 vastaajista.2)

Du Pontin v. 1967 suorittaman perheenemäntien supermarket- 
ostoja koskevan tutkimuksen mukaan kahvinostoista 48 i on 
impulssiostoja (ostos ei ollut aikeena myymälään astutta
essa), 4 c/° substituuttiostoja (ostos on muu kuin aiottu 
tuote), 26 ia yleisesti suunniteltuja ostoja (vain tuote 
suunniteltu ja ostos sen mukainen) ja 22 °¡a täysin suunni
teltuja ostoja (ostettu tuotemerkki on ennakkosuunnitel
man mukainen). Esomar Congress 1968 II, (Pillet) s. 854, 
863.2 )

'Asennetutkimus, s. 20, 56 - 57.
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Tarpeellisia kuluttajan kulutustapoja koskevia tietoja ovat 
mm. juontikertojen määrä (päivässä, viikossa), kuppimäärä 
juontikerralla, kulutus keittokerralla ("väkevyys11, esim. 
kuppia kohti käytetty kahvimäärä), juontihetki (aamiainen, 
lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen, illallinen, ruokailun 
yhteydessä erikseen, miltei jatkuva nautiskelu), juonti- 
paikka (kotona, työssä, ruokailupaikalla), haitallisiksi 
tunnistetut kahvinjuonnista johtuvat seuraukset, pakkauksen 
ja säilytyksen vaikutus makuun, keitintyyppi (tavallinen 
pannu, sähkökeitin, suodatinpannu, espressopannu, automaat- 
tikeitin jne.).

Tutkimuksen mukaan v. 1963 tavallinen kahvipannu oli käy
tössä n. 90 joilla kuluttajista. Suodatinpannua käytti n. 10$ 
Kaupungeissa ja kauppaloissa suodatinpannua käytti 21 $, 
mutta maaseudulla ainoastaan 3 $ vastaajista."1'

Kuluttajien kahvia koskevan tietämyksen kartoittaminen antaa 
viitteitä kuluttajille suunnatun informaation tarpeellisuu
desta ja luonteesta. Yrityksen kannalta oleellinen informaa
tio kuluttajien kahviasiantuntemuksesta voi koskea raakakah- 
via (lajeja, viljelyä), viljelyalueita ja -paikkakuntia, vai 
mistusta (menetelmiä, erikoislaitteita ja niiden merkitystä, 
sekoituksia, paahtamista, säilyvyyttä) ja markkinointitoi
menpiteitä .

Brasilia, Colombia ja Argentiina mainittiin selvästi tärkeim 
miksi viljelyalueiksi ja parasta kahvia uskoi valmistettavan
Amerikassa 38 i° vastaajista
Suomessa 30 1° ii

Ruotsissa 16 ¡0 и

Turkissa 9 n

Ranskassa 2 io n

ei osannut sanoa 5 и

100 $
"^Asennetutkimus, s. 20, 55.
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Tutkimuksesta ei selviä, tarkoitetaanko Amerikalla Yhdys
valtoja vai Etelä-Amerikkaa, mutta ulkomainen kahvi arvioi
tiin kuitenkin useammin paremmaksi kuin kotimainen.1 ^ Erääs
tä valmistusprosessiin liittyvästä laitteesta (elexosta) 
osasi jotakin sanoa 17 i° vastaajista. Television omistavat 
perheet tiesivät jonkin verran paremmin asian kuin ei-omis- 
tavät, mutta 40 c/o kaikista vastaajista uskoi elexon paran
tavan kahvin laatua.

323. Kilpailijat ja heidän markkinoin tins a

Vuosisuunnitelman kilpailijoita ja heidän markkinointiaan 
koskevassa osassa on tarkoituksena luoda yleiskuva kilpai
levista paahtimoista, sen jälkeen tarkastella kutakin paah- 
timoa erikseen ja lopuksi poimia kunkin vahvat ja heikot 
ominaisuudet, niin että päästään selville kilpailijoiden 
tämänhetkisestä keskinäisestä asemasta ja mahdollisuuksista.

Yleiskuvan saamiseksi kilpailijoista esitetään tiedot hei
dän lukumäärästään, sijainnistaan, markkinaosuuksistaan, 
paah timo iden tunnettuisuudesta, paahtimokruvasta ja asiak
kaiden asennoitumisesta kuhunkin paahtinoon.

Kustakin paahtimosta pyritään mahdollisuuksien mukaan sel
vittämään omistus- ja organisaatiosuhteet, käytetyt jake
lutiet, myymäläpeitto, kustannusjakautumat kustannuslajeit- 
tain, hinnoittelu- ja kalkylointiperiaatteet, ostopaikat ja 
-määrät, myynti- ja jakelutavat, pääsegmentit, tutkimus- ja 
kehittelytoiminta, kommunikaatio, tuotesuunnittelu, valmis
tusmenetelmät ja tekniset parannukset sekä seuraavat talou
delliset trendit useammalta (esim. viideltä) edelliseltä 
vuodelta: nettomyynti markkoina, tuotantokustannukset, kate
tuotto, voitto ennen veroja, verot, voitto verojen jälkeen, 
oma pääoma, korot, nettovoitto ja voitto ennen veroja tuo
tettua kahvikiloa kohti. Trendit valmistuskapasiteetin ke
hittymisestä sekä suosituimpien kahvimerkkien markkinaosuuk
sista selvitetään samoin viideltä edelliseltä vuodelta.

1 ) Asennetutkimus, s. 50 - 52.
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Seuraava esitys kilpailevista kahvipaahtimoista perustuu 
Kesko Oy : n toimeksiannosta Suomen Gallup Oy:n tekemään 
tutkimukseen vuodelta 1963:

Selvän kilpailuryhmän Suomen kahvimarkkinoilla muodosta
vat Paulig, SOIC, OTK ja Tuko Kesko Oy:n paahtimon lisäksi. 
Vuonna 1963 ryhmän yhteinen kahvimarkkinaosuus oli n. 97 $, 
mikä jakaantui seuraavasti: Paulig 33 SOK 22 OTK 
16 >, OKA 7 i° ja Kesko 19 f°.

Paahtimoiden nimen muistamiseen perustuva paahtimon tunnet - 
tuisuus osoitti Pauligin ehdottomasti tunnetuimmaksi (81 fa) 
SOK (63'$) ja OTK (58 >) seurasivat tasaväkisinä ja OKA 
(40 °/o) hieman jäljessä edellisistä. Jos jaetaan prosent
teina ilmoitettu tunnettuisuus vastaavalla markkinaosuus- 
prosentilla, saadaan seuraavat suhdeluvut:

Paulig 2,5
SOK 2,9
OTK 3,6
OKA 5,7

01iA:n korkea suhdeluku todistaa sen harjoittamasta voimak
kaasta paahtimokuvamainonnasta, mutta paahtimon tunnettui- 
suutta ei ole seurannut markkinaosuuden kasvu. Faahtimo- 
mainontaa ajatellen Paulig on selvästi erillään muista, 
sillä Paulig mainittiin ensimmäisenä muistettujen paahti
moiden luettelossa viisi kertaa useammin kuin tässä suh
teessa toiselle sijalle tullut OTK. Paulig ja OKA olivat 
keskimääräistä paremmin tunnettuja kaupungeissa ja kauppa
loissa, television omistavissa perheissä ja muissa yksi- 
tyiskaupoissa kuin К-kaupoissa asioivissa perheissä. Tele
vision voidaan ajatella lisänneen 0KA:n tuntemusta jopa 
36 %:lla, jos vertailukohteena pidetään perheitä, jotka ei
vät omistaneet televisiota. Keskimäärin television omista
vissa perheissä paahtimojen tunnettuisuus oli noin 20 c/ó pa
rempi kuin ei-omistaviss.a perheissä.
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Kuluttajien tunnistamat eri paahtimokuvat poikkesivat 
toisistaan suhteellisen vähän, Paulig tunnistettiin sel
vimmin vanhaksi, luotettavaksi paahtimoksi, mutta samalla 
kuitenkin myös useimmin uudenaikaiseksi, kun taas OTK:n 
ja SOK:n paahtimokuvaa vanhanaikaisuus rasitti eniten 
muihin paahtimoihin verrattuna. Paulig todettiin useimmin 
já OTK harvimmin ystävälliseksi, eteenpäin meneväksi, am
mattitaitoiseksi ja paljon mainostavaksi. SOK:n televisio
mainontaa pidettiin miellyttävimpänä useimmin, kun taas 
OKA:n tulos jäi jopa negatiiviseksi, jos positiivisten 
vastausten määrästä vähennetään negatiiviset. Myös pakkaus 
ten miellyttävyydestä Paulig sai eniten ja OTK vähiten pis 
teitä. Tummaa kahvia paahtavaksi todettiin erityisesti 
Paulig ja OKA, kun taas vaalea paahto kytkettiin useimmin 
SOK : n kahviin.

Kuluttajan asennoitumista paahtimoon kuvaa myös yleinen 
jonkin kahvin preferoiminen. Parasta kahvia uskoi 
valmistavan:

Pauligin, 34 1° vastaajista
SOK:n, 23 1° I!

OTK:n, 8 7» il

OKA:n, 6 !° M

7 i° vastaajista jättäessä vastaamatta.

Preferenssiprosentin ja markkinaosuuden suhdeluvut ovat 
seuraavat:

Paulig 1,1
SOK 1,1
OKA 0,9
OTK 0,5

Edellisten lukujen ja vastaajien pääasia11isintä asioimis- 
kauppaa koskevien tietojen perusteella voidaan todeta, 
että SOK:n paahtimon suosio oli SOK:n asiakaspiirissä 
korkealla, jota vastoin OTK:n paahtimon kahviin eivät il
meisesti uskoneet läheskään kaikki heidän omatkaan asiak-



-43-

kaansa. OTK:n paahtimon suosio perustuikin lähinnä siihen, 
että sen kahvin katsottiin olevan hinnaltaan edullista, mut
ta usein mainittiin perusteluina myös OTK : n jäsenyys tai os
totottumus .

Paulig. Pauligin paahtimo poikkeaa eniten muista kilpaili
joista siten, että se ei ole jakelutiehensä kuuluvien yri
tys uen omistama. Ajallisesti pitkä kehitys yrityksen perus
tajan, Gustaf Pauligin, agentuuriliikkeestä tukkuliikkeek
si ja itse teollisuutta harjoittavaksi yritykseksi on voi
makkaasti vaikuttanut nykyisen paahtimon jakelutien muodos
tumiseen, samoin kuin koko paahtimon yleiseen toimintapoli
tiikkaan. - Pauligin paahtimosta kahvi siirtyy viiteentois
ta aluevarastoon, jotka sijaitsevat käytännöllisesti kat
soen itsenäisinä tukkuliikkeinä toimivien kenttäkonttorei- 
den yhteydessä. Aluevarastosta kahvi kujetetaan joko mui
den - ei kuitenkaan osuustoiminnallisten - tukkuliikkeiden 
varastoon tai suoraan vähittäisliikkeisiin. Keskon ja Tukon 
ryhmän vähittäisliikkeisiin laskutus tapahtuu suoraan eikä 
mainittujen tukkuliikkeiden kautta. Kenttäkonttoreita 
seurataan rnyyntivolyymin, myyntituoton, konttorikustannus- 
ten ja luottotappioiden osalta, mutta täydellistä tulosvas
tuuta kenttäkonttoreiden johto ei kanna, koska kaikkiin kus
ta nuksiin ja tuottoihin konttorinjohtajat eivät voi vakut— 
taa. Kahvin kenttämyynnistä huolehtii aktiivisina myynti- 
miehinä n. 70 henkilöä, jotka huolehtivat samalla myös myymä- 
lämainonta- ja menekinedistämistoiminnoista.

Markkinointipäällikön alaisena toimivat nerkkikohtaisesti 
vastuussa olevat tuotepäälliköt, mutta heidän itsenäinen 
päätösvaltansa on suhteellisen pieni. Heidän keskeisenä 
tehtäväkenttänään on markkinointi—ideoiden etsiminen, kehit
täminen ja korkeammalla johdolla hyväksyttäminen, suunnitel
mien koordinoiminen, toteuttaminen ja valvominen.

Ostot suoritetaan olemassa olevien merkkien osalta paahtimon 
kanssa neuvotelleiilman välitöntä kosketusta myyntiin; vain
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uusien merkkien tullessa markkinoille on yhteys myyntipuo
leen suora. Pitkäaikaiset suhteet moneen raakakahvia tuot
tavaan maahan vaikuttavat positiivisesti hankintaneuvotte- 
luissa. Hankintamaista Brasilia on jatkuvasti ollut ensim
mäisenä .

Paahtimon tuotantovolyymi oli vuonna 1970 n. 1 milj. kg kuu
kaudessa toimittaessa keskimäärin puolellatoista työvuorol
la. Paahtimon konekanta on moderni ja n. 2 vuotta vanha. 
Kapasiteetin lisäämistä ei ole suunnitteilla. Paahtamisessa 
käytetään kaasua, minkä katsotaan antavan nopeimmin muutetta 
van kontrolloitavissa olevan lämmön ja hienontamisessa terä- 
leikkausta, millä katsotaan saatavan rakeet kooltaan homo- 
geenisemmiksi kuin jauhamisella. Valmistus on pitkälle au
tomatisoitu. Kahdeksan paahtimomestaria keskittyvät sekoi
tusten suunnitteluun ja laadunvalvontaan. Suurimman henki
lömäärän vaativat puolivalmisteen siirrot prosessin eri vai
heiden välillä. Valmiin tuotteen kuljetukset pyritään siir
tämään tukkuliikkeiden tehtäväksi nykyistä enemmän.

Myymäläpeitto on laskusuunnassa ensin Keskon ja viime aikoi
na erityisesti Tukon pyrkiessä eliminoimaan kilpailevat mer
kit ja niiden myynninedistämistoiminnan omissa vähittäis- 
myyntiketjuissaan. Kuluttajahaastatteluun perustuva mark
kinaosuuden laskeminen on osoittanut vuodesta 1963 lähtien 
Pauligin osuuden laskua eikä se yksityiskulutuksen osalta 
ole enää markkinoiden suurin. Sen sijaan kaikista myydyistä 
kahvikiloista suurkuluttajamyynti mukaanluettuna Pauligin 
osuus oli v. 1970 edelleen suurin. Sen osuus kokonaismyyn
nistä oli n. 20 c/o.

Markkinointistrategia noudattelee lähinnä defensiivistä lin
jaa; pyritään säilyttämään entinen markkinaosuus, mutta sen 
lisäämiseen ei katsota olevan mahdollisuuksia ilman suuria 
kustannuksia.

Hintajohtajuuteen on pyritty kuitenkaan siinä onnistumatta 
erityisesti viime aikoina Tukon tultua voimakkaasti markki-



- 45 -

noille. Laatuun kiinnitetään erityinen huomio ja valikoima 
pidetään kohtalaisen suurena pyrkimyksenä palvella myös eri 
tyissegmenttejä esim. erilaisin pienoispakkauksin.

Mainontaan käytetään markkamääräisesti eniten suhteessa mui 
hin paahtimoihin. Ainoana paahtimona Paulig asettaa paahti 
mokuvamainonnan etusijalle eikä halua tähdentää eri kahvi- 
merkkejään; kuluttajan halutaan kokevan Paulig-nimen merk
kinä, jolla on ainoastaan eri alanimikkeitä. Paahtimoval- 
taisen mielikuvan etuna katsotaan olevan erityisesti nyky
tilanteessa tiettyjen raaka-ainelaatujen hankintavaikeuk
sissa sen,että jonkin merkin tilapäinen loppuminen saa ai
kaan kuluttajan siirtymisen ainoastaan toiseen Pauligin 
kahvimerkkiin.

Pahimpana kilpailijanaan Paulig katsoo olevan Tukon, joka 
pyrkii aktiivisella hinnoittelulla ja mainonnalla lisää
mään voimakkaasti markkinaosuuttaan sekä sopimuksin sulke
maan jakelutien vähittäiskauppaportaassa.1^

Pauligin kilpailullinen vahvuus halutaan perustaa korkealle 
tasaiselle laadulle, perinteellisen luotettavan paahtimo- 
kuvan voimakkaalle esiintuomiselle tehokkaalla mainonnalla 
välttäen äkillisiä, radikaaleja muutoksia niin tuotteissa 
kuin mainonnassakin, jotta luotettavuus ja vakaa asiantun
temus kytkettäisiin Paulig-nimeen kiinteästi kuuluvaksi.

Ilmeisin Pauligin heikkous on sen jakelutien haavoittuvuus. 
Ainoina omina vähittäispisteinään se voi pitää suhteellisen 
pieniä, pääasiassa maaseudulla sijaitsevia, mihinkään ket
juun sitoutumattomia yksityisliikkeifcä, mutta niidenkään 
hyllytilaa Paulig ei voi pitää yksinoikeutenaan, koska 
Paulig ei omista ko. yrityksiä ja rahoitusapua se antaa 
vain tavaraluoton muodossa. Jakelukustannukset ovat suu
ret. Perinteisiin sidottu yrityspolitiikka taas rajoittaa
TJHaastattelu: Leppänen.
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aktiivista tuotesuunnittelua ja uusia merkkejä voidaan sen 
vuoksi tuoda markkinoille harvoin ja varovasti. Edellisen 
seurauksena saatetaan Pauligin paahtimokuva kokea staatti
sena, kangistuneena ja vanhanaikaisena.

Tuko. Tuko aloitti paahtimoteollisuutensa vuonna 1964 ja 
leimaa antavana piirteenä paahtimon kaikissa toiminnoissa 
näkyy paahtimon nuoruus. Tukon paahtimo on jakelutiensä 
omistuksessa. Jäsentukkuliikkeitä on 52 kpl, joista 20 kpl 
on yleistukkuliikkeitä ja 32 kpl elintarviketukkuliikkeitä. 
Asiakkaina olevien tukkuliikkeiden kanta-asiakkaina on 
n. 4000 vähittäisliikettä, mutta kaikkiaan leviää Tukon 
kahvi n. 6000:een vähittäismyyntipisteeseen.

Tukon elintarvikeosastoon kuuluu kenttämarkkinointiryhmä, 
jonka pääasialiisimpana kohteena oli kahvi, mutta tuoteva
likoimaan kuuluvat myös mausteet, tee, sinappi jne. Myynti- 
alueista vastaa neljä kenttäpäällikköä, joiden alaisina 
toimii 23 myyntitarkastajaa myyden asiakastukkuliikkeiden 
nimissä.^ Vuoden 1970 aikana aloitti toimintansa ns. suur- 
keittiöosasto, joka huolehtii erillisenä osastona suurosta
jille myynnistä päällikön ja neljä kenttämyyjän voimalla.

Paahtimon tuotantovolyymi oli vuonna 1970 n. 0,3 milj. kg 
kuukaudessa, mutta paahtimoa laajennetaan vuoden 1971 ai
kana, niin että sen kapasiteetti suunnilleen kaksinker
taistuu.

Myymäläpeitto on viime vuosina hieman laskenut, mikä osit
tain johtuu siitä, että Tuko on halunnut keskittyä ainoas
taan omia kilpiä kantaviin vähittäisliikkeisiin. Lisäksi 
Tuko on perustanut useita kooltaan suuria alennushalleja, 
jotka vaikuttanevat ympäristöönsä Tukon kahvin myymäläpeit- 
toa supistavasti. Markkinaosuus sen sijaan on vuodesta 
1966 ollut jatkuvassa nousussa kasvun ollessa n. 2 °¡>,

17Haastattelu: Allia va.
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Miltei paahtimon markkinoilletulosta lähtien Tuko on ollut 
suurin kahvin mainostaja suhteessa myyntimääräänsä. Mainon
nassa keskitytään kahvin merkkeihin paahtimokuvan Jäädessä 
taka—alalle. ^ Mainonnassa keskitytään myös merkkimainon- 
taan Ja merkkinimissä halutaan korostaa kahvin alkuperämaata.

Hinnan Tuko on ottanut muita selvemmin aktiiviseksi paramet- 
rikseen, mutta hinta johtajuutta se ei ole saavuttanut siten, 
että muut olisivat erityisesti lähteneet seurailijoiksi. Jon
kun verran Tukon hintapolitiikka on vaikuttanut koko kilpai- 
luryhmän hinnoitteluun. Hintaetu on myönnetty urogressiivi— 
sesti lisääntyvinä määräalennuksina.^ Tämän seurauksena 
useimmat suuret alennusmyymälät pitävät kaupan ainoastaan 
500 g:n pakkauksia, mikä on saanut vuorostaan aikaan sen, 
että tällä hetkellä valtaosa kaikista Suomessa myydystä 
kahvista myydään 500 g:n pakkauksissa vaikutusten heijas
tuessa muidenkin paahtimoiclen toimintaan.

Uusia merkkejä Tuko on tuonut nopeassa tahdissa markkinoil
le, mutta merkkien elinkaari on ollut suhteellisen lyhyt.

Ns. aromipakkauksen, Jonka Tuko otti käyttöön vuonna 1966, 
tunnustivat myös kilpailijat parhaimmaksi markkinoilla ole
vaksi kahvin säilyvyyden kannalta, mutta kahvin myyntiin 
sen ei ole havaittu vaikuttavan mitenkään.

Tukon kahvimarlckinoinnin vahvoina puolina on pidettävä mark
kinoinnin aggressiivisuutta ja nopeutta, organisoitua suur- 
kulutta jamyyntiä , jonka osuus koko paahtimon kahvimyynnistä 
oli vuonna 1970 n. 18 ¡o ja paahtimon nuoruudesta johtuvaa 
perinteellisistä rasitteista vapaata yrityskuvaa, joka ei 
aseta rajoituksia uusille, vaihteleville markkinointitoimen
piteille .

Paahtimon marklcinoilletulon pioneerivaiheesta johtuen omat
kin tukkuliikkeet ovat suhtautuneet varauksin uuteen tulok-
^Haastattelu: Rantanen.
2)haastattelu: Rantanen.
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kaaseen. Lisäksi Tulee epäonnistui alkuvaiheen mainonnas
saan hajoittaessaan kahvimainontahudjettinsa tasaisesti 
kaikkien merkkien osalle. Vasta myöhemmin oivallettiin 
iskumerkkeihin keskittyminen. Laadulliseen tasoon ja ta
saisuuteen ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. Samoin 
saattaa rohkea hinnoittelupolitiikka tuottaa pitkällä täh
täyksellä takaiskuja; koska muut kilpailijat eivät ole seu
ranneet hinnanalennuksia, saattaa Tukolla myöhemmin olla 
vaikeuksia saada kahvistaan ¿eleistä markkinatasoa vastaava 
hinta.

SOK. Vuoden 1971 alussa muutosvaiheessa oleva S0IC:n alue- 
varasto järjestelmä käsitti kolme aluevarastoa ja 11 kont
toria, joiden kautta myös kahvi muiden tuotteiden tavoin 
markkinoidaan. Jäsenosuuskauppojen määrä samalla hetkellä 
oli 275 kpl ja kahvin jakelupisteitä yhteensä oli n.
4000 kpl.

Raakakahvin ostaa S0K:n pääkonttorin elintarvikehankinta- 
osaston kahvijaosto neuvotellen paahtimon kanssa. Kahvin 
kuljetus paahtimolta Kilon suurvarastoon tai aluevarastoi
hin ja sieltä edelleen reittikuljetuksena suoraan osuus
kauppojen myymälöihin tapahtuu ulkopuolisin voimin.

Myymäläpeitto kattaa omat osuuskaupat myymäloineen, jotka 
- muutamia länsirannikon ruotsinkielisen alueen myymälöi
tä lukuunottamatta - pitävät kaupan vain SOK:n omaa kah
via. Ulkopuolelle omien jäsenosuuskauppojen menevä myynti 
on määrältään merkityksetön. - Markkinaosuus on vuosina 
1964-1970 vaihdellut 21,5 #:n ja 24,5 ^:n välillä.1^

S0K:n kahvin mainonta on merkkimainontaa ja prosentuaali
sesti kilpailuryhmän kahvimainonnasta SOK:n osuus on ollut 
12-14,5 io vuosina 1964-1970.^ S0IC:n kahvin mainoshudjetti

"'"’'Haastattelu: Koskela. 
^Liite n:o 1.
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on sidottu paahtimon liikevaihtoon. Kahvin mainonnan kohde
ryhmänä pidetään 20-30 vuoden ikäisiä naishenkilöltä.

Kahvin tuotesuunnittelusta huolehtii kerran kuukaudessa ko
koontuva ryhmä,(paahtimon johtaja, kahviosaston markkinoin
tipäällikkö, laboratorion päällikkö, S0K:n tehtaiden mainos- 
päällikkö ja S0K:n mainososaston edustaja). Pakkausteknis.en 
tuotesuunnittelun tuloksena on syntynyt mm. repäisynauha, jo
ta kilpailijat eivät käytä.

Pahimpana kilpailijana SOK tunnistaa Keskon erityisesti agg
ressiivisen markkinoinnin vuoksi, kun taas Tukoa pidetään 
haitallisena markkinaosuuksien sekoittajana. 0TK:n kahvi- 
markkinoijana ei katsota vaikuttavan SOK:n toimintaan.1^

S0K:n kahvin markkinoinnin etuna on laaja erityisesti maa
seudun miltei täysin kattava jakeluverkko, jonka ostouskol
lisuus on taattu, laatutaso on pidetty riittävän korkealla 
ja tuotesuunnitteluun kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Ko
pea tilausten ja kuljetusten hoitaminen koituu muiden toi
mintayksiköiden ohella myös paahtimon eduksi. Kopeus suur
ten resurssimäärien ohella tekee SOK:sta mm. kahvimarkki- 
noilla voimakkaan yksityisen sektorin kannalta vakavan kil
pailijan.

Haittana kahvin, kuten muidenkin tuotteiden markkinoinnissa 
SOK:11a on jäsenosuuskauppojen vaikutusalueiden osittainen 
päällekkäisyys, mikä aiheuttaa alueelliseen segmentointiin 
pohjautuvien menekinedistämistoimenpiteiden muuten mielek
kään differoimisen seurauksena jäsenosuuskauppojen välisiä 
ristiriitoja. Samanlaisia ristiriitoja syntyy silloin, 
jos pää- tai aluekonttorista pyritään suoraan ja tehokkaam
min hoitamaan paikallista suurkuluttajamyyntiä. Heikkoutena 
tuntuu myös raakakahviostojen organisatorinen irrallisuus

^"'Haastattelu: Koskela,
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valmistuksesta ja myynnistä. Monopolina SOK:n mainonnasta 
huolehtiva oma mainostoimisto saattaa syyllistyä tehotto
muuteen, koska kilpailu toimeksiannoista puuttuu.

OTK. Kahvipaahtimo on yksi OTK:n 14:stä tuotantolaitok
sesta, joiden myynti hoidetaan keskitetysti OTK:n pääkont
torin kautta. Elintarvikeosaston kahvi jaosto huolehtii var
sinaisesta myynnistä, mutta lisäksi paahtimoila on oma myyn 
ninedistäjä, joka keskittyy lähinnä E-kahvin lehti- ja te
levisiomainontaan. Yksittäiset osuusliikkeet käyttävät 
kuitenkin osan omasta mainoshudjetistään kahvimainontaan; 
tämä ei sisälly OTK : n pääkonttorin mainosbud jettiin.

Maa on jaettu seitsemän jakelukeskuksen kesken. Kuljetuk
set on pyritty järjestämään kuitenkin siten, että aluekes
kuksen varastosta kahvi siirtyy suoraan osuusliikkeiden 
vähittäismyymälöihin ilman välivarastointia.

OTK myy kahvia vain omiin osuusliikkeisiinsä, joiden oman 
kahvin ostouskollisuus taas on miltei sataprosenttinen.
Näin myymäläpeitto on täsmälleen saman kuin jäsenosuus- 
liikkeiden jakelunistemäärä, Vuoden 1970 lopussa kahvia 
myyviä vähittäisjakelupisteitä oli noin 3500 kpl. OTK:n 
kahvin vähittäismyynnin markkinaosuus on vuodesta 1963 
lähtien ollut käytännöllisesti katsoen vakio, n. 16 $ 
kahvin koko vähittäismyynnin markkinaosuudesta. Aivan 
viime aikoina se on hieman laskenut ollen vuoden 1970-71 
vaihteessa n. 14,5 Keskimääräisesti OTK:n kanta-asiak
kaiden ostouskollisuus on melko korkea, mutta kahvin osal-

?)ta se on keskimääräistä alhaisempi.

OTK : n kahvimainonta on ollut pääasiassa merkkimainontaa 
yleisen E-mainonnan rinnalla. Kahvia on mainostettu vä
hän verrattuna yksityissektoriin ja myöskin suhteessa 
kahvin markkinaosuuteen. OTK:n yleisen strategian mukai
sesti on tähdennetty lisäksi taloudellisuutta Л'

'Liite n : o 2.2) Haastattelu : Summa,
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Lähimpänä kilpailijana kahviaialla OTK :ssa katsotaan ole
van Keskon, koska tavoiteryhmän ja asiakasrakenteen Keskon 
kanssa uskotaan olevan suunnilleen saman.^

OTK : n vahvimpana puolena markkinoinnissa yleensä on oma 
turvallinen jakelutie ja korkea ostouskollisuus. Samat 
tekijät lienevät vahvimpina puolina myös kahvin markki
noinnissa, vaikkakin kuluttajien ostouskollisuus verrat
tuna muihin elintarvikkeisiin on alhaisempi.

Selvimmät yleiset heikkoudet - myös kahvin osalta - liene
vät tuotekuvan heikkous, markkinoinnin suunnittelun ja 
organisaation puute sekä toimenpiteiden kohdistaminen 
vain suppeaan tavoiteryhmään. Kahvin menekkiä hidastava
na tekijänä saattaa lisäksi vaikuttaa OTK:n runsas pelti- 
pakkausten käyttö, mikä Suomessa ei ole päässyt kahvin 
kuluttajien suosioon. Kahvin suurkuluttajamyynti on täy
sin ilman myynninedistystoimintaa ja ko. myynti koostuu
kin pääasiassa myynnistä omalle hotelli- ja ravintola- 
verkostolle. Siitä huolimatta, e+-tä kahvimainontaan on 
uhrattu kustannuksia suhteellisen vähän, näyttää siltä, 
että mainontaan olisi riittänyt vieläkin pienempi raha
määrä, koska mainosbudjetin lisäämisellä tai vähentämi
sellä ei näytä olleen markkinaosuuden kehittymiseen juuri 
minkäänlaista vaikutusta. Jos taas tavoitteeksi olisi ase
tettu markkinaosuuden lisääminen, olisi se edellyttänyt

2 )huomattavasti voimaperäisempää mainospanosta. Markkina
osuuden ja mainoskustannusben suhdeluku ei yksinään oikeu
ta edellisiin johtopäätöksiin, ellei luonnollisesti ole
teta lisäksi muiden tekijöiden muuttumattomuutta.

4jiite n:o 2.
2)'Liite n:o 2.
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324. Markkinoiden koko
o

Markkinointimahdollisuuksien tuntemisen edellytyksenä on 
markkinain identifioniti. 'Asiakkaat ja kuluttajat1 kappa
leessa pyrittiin luonnehtimaan kahvin juojien ominaisuuksia 
sekä osto- ja käyttötapoja, mutta kvalitatiivisten seikko
jen lisäksi on markkinat identifioitava myös kvantitatiivi
sesti. Kysyntä-, markkinaosuus- ja myyntiennusteita laadit
taessa pyritään kvantitatiivisiin tuloksiin, mutta ennusta
misen ja mittaamisen kohteena on silloin markkinoitavan kah
vin määrä. Markkinoiden kokoa määritettäessä kvantifiolta
vana suureena on kahvin käyttäjien lukumäärä ; sen sijaan 
markkinoitavan kahvin määrän arvioiminen ei sisälly "mark
kinoiden koko"- käsiteeseen, vaan tuloksena saatava poten
tiaalisten kuluttajien tai kulutusyksiköiden lukumäärä pal
velee myöhemmin tehtävien ennusteiden apuvälineenä. Mark
kinoiden potentiaalista kokoa määritettäessä pyritään toi
sin sanoen kvantitatiivisesti identifioimaan se kohderyhmä, 
johon erilaisin markkinointistrategioin pyritään vaikutta
maan, jotta mahdollisimman monesta potentiaalisesta kahvin 
kuluttajasta tulisi todellinen kahvin juoja.

Markkinoiden koon määrittämisen menetelminä voidaan käyttää 
esim. regressioanalyysiä, kuluttajahaastattelua tai populaa
tion suoraa johtamista. Regressioanalyysiä käytettäessä py
ritään määrittämään markkinain kokoon vaikuttavien perusteki 
joiden keskinäiset vuorovaikutukset ja muodostamaan regres
sioyhtälö, jonka kertoimet lasketaan usealta vuodelta olevan 
historiallisen aineiston perusteella. Jos kotimaan potenti
aalisten kahvimarkkinoiden koon katsotaan olevan riippuvai
sen esim. väkiluvusta, ikärakenteesta, kuluttajien tulois
ta, substituuttien lukumäärästä ja naisten suhteellisesta 
osuudesta, on kerättävä tiedot usealta eri vuodelta ko. kom
ponenteista sekä vastaavista kuluttajamääristä, jotta pystyt 
täsiin estimoimaan muodostettavan regressioyhtälön kertoimet
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Saatuun yhtälöön sijoittamalla uudet komponenttien arvot 
saadaan tuloksena potentiaalinen markkinoiden koko, Tu
losta on pidettävä ainoastaan suuntaa antavana, sillä his
toriallisen aineiston vajavuus ja regressioanalyysin ra
joitukset vähentävät tuloksen luotettavuutta. Regressio- 
menetelmällä on kuitenkin merkitystä kuluttajahaastatte- 
lun ja populaation suoran johtamisen rinnalla tulosten 
vertailukohteena, koska lähtökohta ja menettelytapa täy
sin poikkeavat viimeksi mainituista menetelmistä.

Kuluttajahaastatteina käytettäessä markkinoiden koon mää
rittämiseen liittyvä vaikein ongelma on haastatteluotok- 
sen edustavuus. Otoksen olisi sisällettävä pienoiskoossa 
kotimaan koko väestö, että suoritettava ekstrapolaatio o- 
lisi täysin luotettava. Haas tat t e lukoht ее t tulisi siis va- 
lita siten, että otos sisältäisi koko maahan verrattuna sa
massa suhteessa sekä kahvin käyttäjiä että ei-käyttäjiä. 
Kysymysten asettelulla ja syiden selvittelyllä siihen, mik- 
si kuluttaja ei käytä kahvia, säädän selville lisäksi eräär 
lainen kuluttajan potentiaalisuu sa s t e eli se, miten voimak
kaita ja minkälaisia markkinointiponnistuksia tarvittaisiin 
jotta kyseinen henkilö ryhtyisi kahvin kuluttajaksi. Sen 
jälkeen kun on määritelty todellinen kuluttaja (esim. vä
hintään yksi kahvinjuontikerta viikossa) ja potentiaalinen 
kuluttaja, voidaan otos ekstrapoloida maan koko väkiluvun 
mukaiseksi, jolloin tuloksina saadaan arviot sekä todelli
sesta että potentiaalisesta markkinoiden koosta. Poiketen 
regressiotekniikasta kuluttajahaastattelu antaa tietoa ai
noastaan vallitsevasta tilanteesta eikä toimi ennusteväli
neenä, ellei haastattelua kohdisteta erityisesti myös osto- 
aikomuksiin sekä osto- ja kulutustapojen muutosaikeisiin.

Populaation suora johtaminen kahvimarkkinoiden koon määrit
tämisessä myös käy päinsä, koska maan koko väestöä voidaan
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Pitää peruspopulaationa, jota vähitellen deduktiivisen päät
telyn mukaisin perättäisin kriteerein karsitaan siksi, kun
nes katsotaan kaikkien relevanttien kriteerien tulleen käy
tetyiksi . Menetelmän hyvinä puolina ovat sen nopeus, hal
puus ja yksinkertaisuus, haittana lähinnä relevanttien kar
sintakriteerien löytäminen.

325. Kilpailun rakenne

Varsinaisen paahtimoteollisuutemme alitti 1800-luvun loppu
puolella Gustaf Paulig. 1930-luvulla tuli mukaan muita paab 
timoita, mutta sota keskeytti paahtimoteollisuutemme. Aina 
toiseen maailmansotaan saakka kahvia myytiin "irtopainossa" 
ja myös raakana, joka kotona sekoitettiin ja "prännättiin". 
Vähitellen useampien paahtimoiden alettua toimintansa siir
ryttiin valmiisiin tehdas- ja merkkipakkauksiin. 1950- ja 
1960-luvulla siirryttiin pysyvästi käyttämään valmiita paah- 
timoiden omia merkkipakkauksia ja luovuttiin käytännöllises
ti katsoen kokonaan irtopainomyynnistä. Myös ulkomaista kah
via tuodaan jonkin verran maahamme jatkuvasti, joskin se edu: 
taa varsin vähäistä osaa maamme koko kahvinkulutuksesta.

Maamme kahvimarkkinoi11a esiintyy voimakas suuntaus oligopo- 
litilanteeseen. Alkujaan yli 30:stä paahtimosta toimii täl
lä hetkellä enää vajaa kolmasosa. Suurpaahtimo!ta on viisi: 
molempien osuustoiminnallisten keskusliikkeiden, Keskon, Pau
ligin ja Tukon paahtimot, joista viimeksi mainittu aloitti 
toimintansa vasta vuonna 1964. Näiden paahtimoiden yhteine: 
osuus kahvimarkkinois ta on n. 97 %.

Koska raakakahvi on korkean finanssitullin johdosta valtiol
le huomattava tulolähde ja toisaalta kahvi vaikuttaa hinta
tasonsa kautta elinkustannusindeksiin, haluaa valtiovalta 
säädellä kahvin hintaa eikä hintakehitys pääse määräytymään 
vapaan markkinatalouden lakien mukaisesti. Kahvin hinta on
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usein ollut poliittisena kiistan aiheena, minkä vuoksi 
päahtimot ovat saattaneet kärsiä tuntuviakin taloudellisia 
takaiskuja. Raakakahvin maailmanmarkkinahintojen noustessa 
paahtimot eivät voi korottaa kahvin hintoja ennen valtio
vallan suostumusta. Lisäksi vaikuttavat raakakahvihankin- 
noissa valuuttapoliittiset tekijät sekä jonkin verran keski
näiset kauppasopimussidonnaisuudet Et elä-Arnerikan maiden 
kohdalla, joista valtaosa maamme raakakahviostoista suori
tetaan. Näin ollen eivät paahtimot aina pääse suorittamaan 
raakakahvihankintojaan niistä lähteistä, mistä se olisi edul
lisinta. Ruotsissa kahvin tulli poistettiin vuonna 1965 
GAITin ministerikokouksen suosituksen mukaisesti, mutta Suo
messa ei kuitenkaan fiskaalisista syistä nähty mahdollisuutta 
tullin poistamiseen, vaikkakin kahvin tullirajaa korotettiin 
1.4.1964.

Paahtimomme on kahvisekoituksiensa laadussa samoin kuin paah- 
to- ja pakkaustekniikassa sekä kahvin aromin säilymisessä 
alan kehityksen kärjessä, mutta vientiin ei paahtimoillamme 
ainakaan toistaiseksi ole mainittavampia mahdollisuuksia 
juuri korkean tullimuurin vuoksi. Toisaalta kotimaan kulu
tus on ilmeisesti lähenemässä kyllästymispistettä kilomää-
räisen kasvun syntyessä lähitulevaisuudessa ainoastaan vä-

1 )eston lisääntymisen johdosta. Yksittäisen paahtimon kan
nalta kahvin markkinointimahdollisuuksia tarkasteltaessa 
markkinaosuuden kasvattaminen käy päinsä ainoastaan kilpai
levien paahtimoiden kustannuksella, ellei kilpailustrategiak
si oteta uusien kahvin juojien etsimistä lähinnä nuorison 
piiristä. Ratkaisevasti kulutuksen kehittymiseen ja kil
pailutilanteeseen vaikuttaa kuitenkin myös valtion tulli- 
ja hintapolitiikka ja raakakahvin maailmanmarkkinahintain 
kehittyminen. Saturaatiopisteen lähestyminen aiheuttaa sen, 
että mainontaan uhratut kustannukset pyrkivät oleellisesti 
kasvamaan, koska kyseisessä oligopolitilanteessa mainonta 
lienee se parametri, jonka kilpailijat välittömimmin tun-

'Teknillinen Aikakauslehti 1965, n:o 1,(Artvirta), ss. 50-511 )
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nistavat ja johon he nopeimmin reagoivat. Riittävän voi
makkaan merkkipreferenssin aikaansaaminen vallitsevassa 
tilanteessa vaatii onnistuneiden ideoiden ja toimenpitei
den lisäksi paljon rahaa, jotta merkki tulisi tunnetuksi 
koko maassa. Tämä pitää huolen siitä, että pienet paah- 
timot pysyvät pieninä eikä alalla ja kilpailutilanteessa 
tapahdu äkillisiä muutoksia, ellei sellaiseksi lueta mahdol
lisia fusioitumisiä, jotka ovat varsin tyypillisiä oligopo- 
listisessa kilpailutilanteessa. Jatkuva tuotantoprosessin 
automatisointi, rationalisointi ja kalliiden erikoislaittei- 
en hankkiminen ovat omiaan vaikuttamaan myös samaan suun
taan suurten paahtimoiden hyväksi.

Kuvio 12. Raakakahvin ostot ja paahtimoiden kahvin 
myynti vv. 1961 - 1970

1 ) Piirretty raakakahvin tonnimääräinen ostotrendi perustuu 
Suomen virallisesta tilastosta (osa I A) poimittuihin ja 
vuosien -69 ja-70 osalta tullihallituksen tarifliosaston 
tilastotoimiston ilmoittamiin lukuihin. Liitteessä (n:o3) 
tarkempi yhteenveto.

2) Myyntitrendi perustuu paahtimoiden oman ilmoituksen mukaar 
joko kauppa- ja teollisuusministeriölle tai Paahtimoiden 
Oy : Ile annetuille tiedoille vuotuisista myyntimääristä. 
Liitteessä (n:o 4) tarkempi yhteenveto.
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Valtion harjoittaman tullipolitiikan ja yllättävien tullita
riffien alentamisen ja korottamisen vaikutuksia paahtimoi- 
den toimintaan voitaneen päätellä vertaamalla toisiinsa 
raakakahvin ostomäärätrendiä ja paahtimoiden ilmoittamaa myy 
timäärätrendiä (kuvio 12.).

Vuoden 1970 syyskuusta vuoden loppuun kestänyttä tullivapaut
ta voitaneen pitää voimakkaimpana raakakahviostojen äkilli
sen nousun selittäjänä. Kun trendit muutetaan lineaarisiksi 
vähennetään toisistaan 5a huomioidaan se, että painon mu
kaan ilmoitettu raakakahvin tuontitrendi sisältää myös kah- 
vikuoret ja -kalvot, kahvinkorvikkeet ja kahviuutteet, voi
daan laskea sen paahdetun kahvin määrä, jonka paahtimot ky
kenevät tuomaan markkinoille vuoden 1971 aikana täydentämättä 
raakakahvivarastojaan. Edellisiin trendeihin ja laskutoimi
tuksiin perustuen se olisi n. 20000 - 24000 tonnia eli suun
nilleen puolet vuonna 1970 myydystä kahvimäärästä.

Tullitilastojen mukaan Brasilia ja Kolumbia ovat jatkuvasti 
ja tuontimääriltään ylivoimaisesti olleet raakakahvin han- 
kintamaiden kärjessä, seuraavina Costa Rica, Guatemala ja 
Kenia. Aivan viime vuosina hankintamaiden kärkipäähän ovat 
ilmestyneet myös Salvador, Uganda ja erityisesti korkeampi
laatuisen ja kalliimman kahvin tuottajana Etiopia.

53. Tarkasteltavan yrityksen tämänhetkisen aseman määrittä
minen

Sen jälkeen kun on hahmoteltu ne ympäristön sanelemat toi
mintapuitteet, jonka mukaisesti yrityksen on orientoidut
tava ja löydetty mahdollisia täyttämättömiä alixeita mark- 
kinointikentässä, on suoritettava analyysi yrityksen tä
mänhetkisestä sijainnista kentässä sekä yrityksen sisäinen 
analyysi osatoiminnoista, ennen kuin voidaan ryhtyä laati
maan ennusteita ja valitsemaan strategioita todettujen auk
kojen täyttämiseksi.
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331. Paahtimon tuotteet

Kahvin lisäksi Kesko Oy:n paahtimon tuotelajitelmaan sisäl
tyvät mausteet ja tee, mutta niiden osuus paahtimon koko
naismyynnistä on hyvin pieni. Syinä näiden tuotteiden liit
tämiselle paahtimon yhteyteen ovat yhteiset raaka-aineiden 
hankinta-alueet, samankaltainen pakkaustekniikka ja organi
satoriselta kannalta sopivuus yhteisen johdon alaisuuteen.

Tuoteryhmät on organisoitu funktionaalisesti eikä tuote
päälliköltä käytetä, koska kahvi päätuotteena on yhtenäi
nen ja esim. hintaluokittain jaettu tuotepäällikkyys oli
si keinotekoinen ja aiheuttaisi varmasti huomattavia ris
tiriitoja. Kahvin vähittäishintaluokkia on neljä, joista 
kahden kalliimman myyntiä pyritään lisäämään, koska ne an
tavat selvästi suurimman katetuoton. ^

Paahtoasteita on kaksi, vaalea ja keskipaahto. Tehtyjen 
mielipidetutkimusten mukaan sanovat suomalaiset vastaajat 
selvästi preferoivansa vaaleaa paahtoa, mutta myyntiluvut 
osoittavat toisaalta sen, että mainostettaessa kahvia vaa
leana, mutta paahtoasteen ollessa silti keskinkertainen, 
ko. kahvin menekki on parempi kuin sellaisen keskipaahtoi- 
sen kahvin, jota myös mainostetaan keskipaahtoisena. Myös 
jauhatusasteita on kaksi, pannu- ja suodatinkarkeus, jois
ta suodatinkarkean osuus on lisääntymässä erityisesti asu
tustaajamissa, kun taas jauhamattoman kahvin osuus on vä
hitellen häviämässä miltei kokonaan.

Noin 90 °/> kahvista myydään tyhjiöpakkauksessa, 5 % pelti- 
pakkauksessa ja 5 % paperipakkauksessa papuina. Super
market -myymälöiden ja alennushallien lisääntyminen on

1) Haastattelu: Nurmiharju
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saanut aikaan sen, että 500 gramman pakkausten menekki on 
voimakkaasti lisääntymässä 250 gramman pakkausten kustan
nuksella; tämä johtuu suurempien pakkausten hintaedusta.1^

I

Keskon ensimmäisenä markkinoille tuomat neliväripakkauk-
set ovat saaneet seurailijoikseen vähitellen kaikki oli-
gopoliryhmän kilpailijat ja pakkauksen suunnitteluun jou-2)dutaan kiinnittämään yhä runsaammin huomiota , sillä 
pakkauksen ulkonäkö on todettu selvästi onnistuneemmak
si mainosvälineeksi kuin pakkauksen teknisen suunnitte
lun tuloksena saatava ilmatiiviys ja siitä johtuva säi-
lyvyysajan oidentyminen ja näiden seikkojen mainostami-

3)nen.

Vuonna 1963 suoritetun asennetutkimuksen mukaan Keskon 
kahvin tuotekuva sijoittui kolmannelle sijalle Pauligin 
ja S0K:n jälkeen. Paahtoa arvosteltaessa Kesko sijoit
tui sen sijaan ensimmäiseksi. Yleisesti tummuutta ja 
kitkeryyttä arvostellaan herkemmin kuin vaaleaa paahtoa.
Myös Keskon kahvia moitittiin tummaksi, joskaan ei kit-

4) 5)keräksi. ' Tuoreudesta Kesko sai parhaimmat pisteet. '

Verrattaessa toisiinsa preferenssiä osoittavaa prosent
tilukua ja markkinaosuutta nousee Keskon suhdeluku kor
keimmaksi, mikä osoittaa, että Keskon kahvia juodaan ar
vostuksen vuoksi eikä joistakin muista syistä, kuten on 
pääteltävissä erityisesti 0TK:n vastaavasta suhdeluvus- 
ta.1 2 * 4 5 6>

1) Haastattelu: Rantanen
2) Haastattelu: Nurmiharju
5) Haastattelu: Rantanen
4) Asennetutkimus, ss. 7» 9
5) Asennetutkimus, s. 31
6) Asennetutkimus, s. 29
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К-kaupan asiakkaiden keskuudessa oli Keskon kahvin suosio 
sivuuttamassa Pauligin valta-aseman. K-kaupan ulkopuolel
la olevassa vähittäiskaupassa asioivat sen sijaan suhtau
tuvat vieroksuvasti Keskon kahviin.1^

Keskon parhaimmin muistetut kahvimerkit olivat Santos, 
Colombia, Pirkka ja Costa Rica. Santosta paremmin muis
tettiin kuitenkin Pauligin Paula, Sinetti ja Huomio sekä2 )SOK:n Katriina ja Johanna. '

Yksittäisistä merkkikuvista poikkeaa Costa Rica selvästi 
muista Keskon merkeistä siten, että se ei ollut saanut juu
ri lainkaan negatiivisia pisteitä. Costa Ricaa pidettiin 
uudenaikaisena, voimakkaana, kaupunkilaisten suosimana, 
hieman miehekkäänä, hyväntuoksuisena, puhtaana juhlakahvina, 
jota juovat kahvintuntijat ja ylemmät sosiaaliryhmät. San
tosta pidettiin tavallisena, arkisena, laihana maalaisten 
suosimana kahvina. Colombian kuva oli positiivisempi : voi
makas, vanhempien ihmisten suosima, tavallinen, melko hou- 
kutteleva, virkistävä, puhdas, kahvintuntijoiden kahvi.
Pirkan kuva muistuttaa suuremmaksi osaksi Santoksen merk- 
kikuvaa täydennettynä kitkeryydellä. '

552. Paahtimo- ja yrityskuva

Keskon paahtimo sijoittui tunnettulsuudeltaan vasta neljän-
4 )nelle sijalle Pauligin, SOK:n ja OTK:n paahtimoiden jälkeen. ' 

Selvä jälkeenjääminen Pauligista todistanee vähäisestä Kes
kon paahtimokuvamainonnasta. Jos verrataan tunettuisuuspro- 
senttia vastaavan vuoden markkinaosuusprosenttiin, on nähtä
vissä, että ainoastaan Pauligin kohdalla tunnettu!suutta on 
vielä paremmin seurannut markkinaosuuden kasvu kuin Keskon 
paahtimon kohdal-la. Keskon paahtimon tunsi K-kaupan asiak
kaista 66 °p, mutta Pauligin tunsi heistä jopa 88 %, SOK :n 1 2 3 4

1) Asennetutkimus, s. 3^
2) Asennetutkimus, s. 36
3) Asennetutkimus, ss. 37 > 38, 40, 44
4) Asennetutkimus, s. 5
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68 %, OTK : n 55 % ja OKA:n 46 %. Kaupungeissa ja kauppalois
sa Kesko jäi tunnettu!suudessa kilpa!luryhmän viimeiseksi; 
samoin oli Keskon paahtimon tuntemus heikkoa suhteessa mui
hin 'television omistavissa perheissä. Myös Keskon iskulau
seet tunnettiin maaseudulla paremmin kuin kaupungeissa päin
vastoin kuin muiden paahtimoiden.*^

Erilaisia positiivisia ominaisuuspisteitä paahtimoista an
nettaessa Kesko sijoittautui miltei kauttaaltaan toiselle si 
jalle Pauligin jälkeen jääden vain televisiomainonnan miel
lyttävyydessä neljännelle sijalle. Vähäisintä oli jälkeen-
jääminen Pauligista uudenaikaisuudessa, eteenpäin menevyydes2 )sa ja hyvässä maussa. Hyvä maku tuli myös vapaasti lausu
tuissa arvosteluissa ensimmäiselle sijalle Keskon kahvin omi

5)naisuuksia kysyttäessä.

Keskon paahtimoproflili muodostui kokonaisuudessaan seuraa
vanlaiseksi sen jälkeen kun positiivisista ominaisuuksista 
oli vähennetty vastaavat negatiiviset ominaisuudet:

1) Asennetutkimus, s. 16
2) Asennetutkimus, s. 20
5) Asennetutkimus, s. 20
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% jäljessä Pauligista

vanhanaikainen

luotettava
ystävällinen,
miellyttävä
menossa eteen
päin
miellyttävä
TV-mainonta
suuri
paahtimo
hyvä ammatti- tàito
miellyttävät
pakkaukset
hyvä maku
mainostaa
paljon

11

11

8
4

12
11

15
8

20

Kuvio 15. Vertaileva profiili Keskon ja Pauligin 
paahtimokuvista

Tutkittaessa vähittäiskaupan yrityskuvaa kuluttajien keskuu
dessa vuosina 1967, 1968 ja 1969, olivat К-kaupan, SOK:n,
OTK:n ja Tuko-ryhmän keskimääräiset yritysprofiilit muuta
mien negatiivisten ominaisuuksien osalta seuraavat:
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tyrkytetään tavaraa 

heikko palvelu

lasten kohtelu heikko

tavara heikko

henkilökunta huonosti 
koulutettua

laskuvirheitä

muuta negatiivista

ei osaa sanoa

Kuvio 14. Vähittäisliikkeiden yritysprofiilit muutamien 
negatiivisten ominaisuuksien osalta

Ylläolevien profiilien mukaan K-kaupan selvimmät heikkoudet 
suhteessa muihin ovat tavaran tyrkyttäminen ja laskuvirheet, 
kun taas suhteellisesti vahvoja puoli ovat palvelu, tuotteet 
ja henkilökunnan koulutus. Tuko-ryhmän selvä paremmuus joka

l) Luvut ilmaisevat kunkin ominaisuuden kohdalla myönteises
ti vastanneiden prosentuaalista osuutta koko vastaajien 
määrästä. Vastaajien kokonaismäärä oli vuoden 1967 tutki
muksessa ll6p henkilöä, 1968 794 henkilöä ja 1969 lOlp
henkilöä. Prosenttiluvut ovat keskiarvoja ко. kolmelta 
vuodelta.
Suomen Gallupin suorittama tutkimus suhtautumisesta K- 
kauppaan v. 1967 - 69.
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suhteessa johtunee myös siitä, että tässä ryhmässä "ei osaa 
sanoa" -vastanneiden määrä oli selvästi suurin. Laskettaes
sa yhteen prosenttiluvut kertyy Tuko-ryhmälle 16,1 %, K-kau- 
poille 41,1 %, OTK :lie 44,1 % ja SOK:lle 55,3

Samaan tutkimukseen sisältyi muutamia kysymyksiä kunkin ryh
mittymän myymästä kahvista. Vastaavat kahvia koskevat vähit
täiskaupan profiilit muodostuivat seuraaviksi:

Kahvi erikoisen 
hyvää

Kahvi erikoisen 
heikkolaatuista

Kahvi erikoisen 
edullista

Kahvin laatu1)

Kahvin tuoreus 1)

kaupat;

Kuvio 15. Kahvia koskevat vähittäisliikkeiden profiilit

Kahvin osalta К-kaupat saavat selvästi positiivisimman arvos
telun muihin ryhmittymiin verrattuna sekä laadun, hinnan et
tä tuoreuden suhteen. Tuko-ryhmän heikkoon sijoittumiseen 
vaikuttanevat samat syyt kuin edellä.
------------ i
l) Esitetyt arvot on saatu siten, että vaihtoehdoista "erit

täin hyvä" on painotettu + 2:11a, "hyvä" + l:llä, "tyydyt
tävä" 0:11a, "välttävä" - l:llä ja "huono" - 2:11a, minkä 
jälkeen painotettu pistemäärä on jaettu kahdella, jolloin 
luvut voivat vaihdella - 100:n ja + 100:n välillä.
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555. Valmistus1^

Raakakahviostoista huolehtii paahtimon johtajan alaisuudessa 
toimiva talouspäällikkö apunaan laboratorion johtaja. Osto
toiminta on suhteellisen irrallaan myynnistä. Ainoastaan uu
den sekoituksen liikkeelle laskemista suunniteltaessa osto
ja myyntiorganisaatio ovat välittömässä kosketuksessa. Rutii- 
niostot tehdään erillisinä sopimuksina pääasiassa Etelä- ja 
Väli-Amerikan maista (Kolombia, Brasilia, Guatemala, Costa 
Rica, Salvador); jatkuvia ostosopimuksia ei minnekään ole. 
Paahtimo antaa kuukausittain raakakahvista laatukohtaisen 
varastoilmoituksen, jonka mukaan rutiiniostot tehdään.

Keskimääräinen raakakahvin säilytysaika on 5 kk, mutta vuo
sien 1970 - 1971 vaihteessa poikkeustilanteesta johtuen raa- 
kakahvivaraston suuruuden arvioitiin vastaavan n. 6 kk:n tar
peita. Omaa varastotilaa ei ole lukuunottamatta noin puolen
toista viikon tarvetta vastaavaa paahtimon varastoa; pääosa 
raakakahvista pidetään varranttivarastossa.

Kesko Oy:n paahtimossa raakakahvi paahdetaan ns. yhtäjaksois- 
paahtona kuten SOK:n paahtimossakin. Muut paahtimot käyttävät 
eräpaahtoa. Pakkauskoneet eivät poikkea muiden paahtimoiden 
käyttämistä koneista. Tyhjiöpakkausta on käytetty vuodesta 
i960 lähtien. - Sekoituksista vastaa kolme henkilöä, jotka 
ohjaavat prosessia tietokoneen avulla reikäkortein. Laadun
valvonta tapahtuu automaattisena ja jatkuvana lämpötilatark- 
kailuna ja lisäksi I5 minuutin aikavälein paahdosta lähtevien 
putkipostinäytteiden laboratoriotestauksina. Organisatorisest 
ja pakkausteknisesti paahtimon yhteyteen sopivana on valmis
tukseen kytketty maustepakkaamo.

Valmisvarasto palvelee keskimäärin kahden päivän tarvetta; 
toimitusaika on kaksi vuorokautta ja paahtimon hälyytysraja 
2,5 vuorokautta. Kuljetukset suoritekaan sopimuksin ulkopuo

li Haastattelu: Hirvonen
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lisella kalustolla. Valtaosa valmiista kahvista kulkee seu- 
raavan reitin : paahtimo-valm.isvarasto-keskusvarasto-vähittäis 
kauppa (tai myyntikonttori)-kuluttaja. Säännölliset kuljetuk
set •konttoreihin tapahtuvat kerran viikossa rahtikuljetuksina 
muut kuljetukset suoritetaan tarpeen mukaan.

Paahtimon kapasiteetti yksivuorotyönä on n. 1 milj. kg kuu
kaudessa. Päivätuotanto vaihtelee 30 000 - 50 000 kg:n välil
lä. Ainoastaan tilapäisesti joudutaan turvautumaan kaksivuo- 
rotyöhön. Kapasiteetin lisääminen lähitulevaisuudessa ei ole 
tarpeen.

33^- Markkinointi

Paahtimon organisaatio. Kesko 0y:n paahtimon johtajan alai
suudessa toimii viiden henkilön johtoryhmä, jonka funktio
naaliset vastuualueet ja tehtäväkentät on esitetty sivun 6? 
kuviossa 16.1^

Markkinointiosaston organisaatio ja 1.1.1971 toiminnassa 
olevat myyntikonttorit käyvät selville sivun 68 kuviosta 17.

1) Haastattelu: Tikka
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Tuotannon

päällikkö

johto
tuotanto

Käytön
johto
käyttö
päällikkö

Talous
johto
talous
päällikkö

Kenttämyyn- 
nin johto 
myyntipääl
likkö

Markkinoin
nin johto 
markkinoin
tipäällikkö

Yleisjohto 
Paahtimon johto

- markkinoin
nin lyhyen ja 
pitkän täh
täyksen suun
nittelu
- mainonta ja 
menekinedis
täminen
- markkinoin- 
tineuvonta
- tavoite- 
alennukset
- markkinoin- 
tibudjetti
- tiedotus- 
ja PR-toimin- 
ta

- kenttä- 
henkilös
tön ohjaus 
ja valinta
- kenttä- 
myyntioh
jelmat
- menekin
edistämis
ohjelmat
- paikal- 
liskampan- 
joiden suun
nittelu
- markki
nointi-in
formaation 
keräys ja 
analysointi

- lasken
tatoimen 
tehtävät
- budje
tointi
- osto
toiminta 
ja tuonti- 
asiat
- kontto
rityöt
- ATK-ti- 
lauskes- 
kuksen ti
lastointi, 
raportoin
ti ja loma
kesuunnit
telu
- sosiaali
vakuutus- 
asiat

- kahvi- 
ja mauste 
tuotanto
- työvoi
man palk
kaus ja 
koulutus
- työlain
säädäntö- 
asiat
- varasto- 
toiminta
- laadun 
valvonta

- koneis
ton kun
nossapito
- kiinteis
tön kun
nossapito
- sähkölai
te-, voima- 
ja vesi
huolto
- teknisen 
kehityksen 
seuraami
nen ja ra
tionali
sointi
- työtur
vallisuus 
ja palo- 
suojelu

Kuvio 16. Kesko Oy:n paahtimon johtoryhmän organisaatio
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Mainostoimisto toimii markkinointi- ja myyntipäällikköön 
nähden esikuntasuhteessa. Muita kuin omaa mainostoimistoa 
käytetään ainoastaan poikkeustapauksissa. Suurimman osan 
työajasta markkinointipäällikkö joutuu uhraamaan valtakun
nalliseen mainonta- ja menekinedistämistyöhön; myyntipääl
likön tehtäväkentässä ajallisesti painottuvat vastaavasti 
voimakkaimmin myyntikonttorikäynnit. Paahtimon henkilökun
ta- ja työntekijämäärä 1.1.1971 oli kaikkiaan 102 henkeä.

Myynti ja jakelu. Kukin myyntikonttori toimii itsenäisenä 
tulosyksikkönä sopien myyntiehdoista vähittä!sportaaseen. 
Myyntikonttorit ovat aina tietoisia paahtimon suorittamasta 
mainonnasta, mutta myyntikonttorit voivat mainostaa myös 
omaan laskuunsa, johon paahtimo ottaa osaa erillisten sopi
musten mukaisesti.

Kunkin myyntikonttorin johtajan alaisuudessa toimii elintar
vikeosaston päällikkö, joka yhtenä osa-alueenaan muiden elin
tarvikkeiden rinnalla vastaa kahvin myynnistä apunaan apulais
osastopäälliköt, aluehoitajat ja puhelinmyyjät. - Suurin osa 
myynnistä vähittä!sportaaseen tapahtuu ns. tilauskirjajär- 
jestelmän avulla, mikä saa aikaan sen, että aluehoitajien 
myyntikäyntejä voidaan supistaa ja he voivat käynneillään 
keskittyä lähinnä konsultoivaan myynninedistämiseen, tilaus- 
määrien, tilattavien merkkien ja myymäläesittelyjen sopivan 
ja oikean suorittamisen ohjaamiseen. Myyntikäyntikerroista 
johtuvat kustannukset vähenevät näin tilauskirjajärjestelmän 
ansiosta oleellisesti. Aluehoitajien lukumäärä eri myynti- 
konttoreissa vaihtelee kahdesta viiteen henkilöön; kaikkiaan 
heitä oli I.I.1971 62 henkeä. Eniten kahvia myyvät konttorit
ovat : etelässä Helsinki, Uusimaa, Riihimäki, Turku, Tampere 
ja Lahti, lännessä Pori ja Seinäjoki, idässä Lappeenranta ja 
Kuopio ja pohjoisessa Oulu.
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Helsingissä sijaitseva teollisuusmyyntikonttori huolehtii 
myös kahvin suurkuluttajamyynnistä. Sen vaikutusalue pai
nottuu lähiympäristöön, vaikka se jossain määrin huolehtii 
kokö maan suurkuluttajamyynnistä. Joissakin myyntikontto
reissa on kuitenkin myös oma teollisuusmyyntiorganisaatio. 
Suurin kahvin suurkuluttajasegmentti on toistaiseksi ollut 
työmaaruokalat ja yritykset, jotka tarjoavat kahvia työpai
koilla. - Paahtimo myy kaiken tuotantonsa myyntikonttorei- 
den välityksellä eikä suoraa myyntiä paahtimolta esim. vä
hittäiskauppaan tapahdu.

Hinnoittelu ja alennukset. Hinnanasetannalle sanelevat val
tiovallan säädökset ja raakakahvin maailmanmarkkinahinnat 
voimakkaat rajoitukset, joten myyntikonttoreihin nähden har
joitettava alennuspolitiikka on suhteellisen kapea-alaista. 
Seuraava hinnoitteluesimerkki koskee ns. toisen hintaluokan 
kahvia, joita ovat mm. Santos ja Colombia:
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14.1.1970
raakakahvin fob-hinta 
sadalta kilolta 510,72

tulli 80, -
tuulaaki 2 % edellisestä 1,60
liikennemaksu 0,92
rahti, vakuutus, varrantti

ym. a) 53,-
paahtohäviö 16 % 123,09
paahto- ja pakkauskust. 
yleiskulut b) 102,-
yritysvoitto ja verot 6,6 % 57,51
lopputuotteet rahti 6,-
2 /:n kassa-alennus + 2 % 
vuosialennus 38,96
tukkuvoitto 7,36 % 71,67
verot 11 % 129,22
vähittäismyyntivoitto ja 
vero 13,3 % 180,21

yht. 1350,90

Smk

646,24

871,33

1045,47

a) rahti-, vakuutus-, varrantti- ym. maksujen jakautu-
minen :
rahti 23,35
merivakuutus 4,50
purkaus, kuljetus, varas-
tointi 3,20
painovajaus 1,5 % 7,50
korko 3 kk/10 % 18,57

yht. 53,12

b) paahto-, pakkaus- ja yleiskustannusten jakautuminen 
pakkaustarvikkeet 54,05
paahto- ja pakkauspalkat 16,38
yleiskustannukset 31,90

yht. 102,33
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Mainonta ,ja menekinedistäminen. Mainos- ja menekinedistämis- 
kustannukset muodostivat vuoden 1970 paahtimon tulostaseen 
loppusummasta puolen prosenttiyksikön tarkkuudella 55 %• 
Mainoskustannukset ovat jakautuneet viime vuosina televisio-, 
lehti-ilmoittelu- ja myymälämainontaan suunnilleen tasan. 
Absoluuttiset markkamääräiset Kesko Oy:n paahtimon kahvimai
nos ku s t annukset vuosilta 1964 - 1970 ovat television ja leh
ti-ilmoittelun osalta seuraavat:

V. 1964 -65 -66 -67 -68 -69 -70
televisiomainonta1^ 210 571 451 575 692 625 555

P ^lehti-ilmoittelu ' 454 482 641 556 695 692 7?i
yht. (1000 mk) 664 855 IO72 1111 1587 1515 1284

Lehtimainonnasta suurin osa lankeaa päivälehtien osalle; ai- 
kakauslehtimainonta on ollut vähäistä. Mainonta on ollut 
suurimmaksi osaksi kahvin merkkimainontaa; taka-alalle sel
västi on jäänyt kahvimainonnassa paahtimo- ja yrityskuva.
Jos lasketaan Kesko Oy:n paahtimon ja neljän muun kilpailu- 
ryhmän jäsenen osalta markkinaosuusprosentin ja mainoskustan- 
nusprosentin välinen suhde, jota lukua voitaneen pitää erään
laisena mainonnan tehokkuuden mittana, ovat Kesko Oy:n suh
deluvut verrattuna kilpa!luryhmän keskimääräisiin arvoihin 
seuraavat:

V. 1964 -65 -66 -67 -68- -69 1970

Kesko Oy 0,99 1,09 1,18 1,09 1,02 1,26 1,14
Kilpa!luryhmän 
keskiarvo 1,12 1,15 1,07 1,10 1,15 1,21 1,24

erotus Kesko Oy:n 
hyväksi -0,15 -0,04 +0,11 1—

1

00
1 -0,15 +0,05 -0,10

Siitä huolimatta, että Kesko Oy:n suhdeluvut eivät ole kovin 
hyviä keskiarvolukuihin verrattuna, ovat ne parhaimmat yksi- 1 2

1) Tiedot perustuvat Mainos-TV Oy:n antamiin lukuihin.
2) Tiedot perustuvat yhteenvetoihin Markkinatutkimus Oy:n 

merkkimainonnasta keräämiin ja antamiin lukuihin.
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tyisen sektorin luvut. Osuustoimintasektorilla ko. suhdelu
vut ovat huomattavasti edullisemmat, mistä voitaneen vetää 
johtopäätös, että osuustoimintaliikkeiden kahvimyynti on pe
rustunut paljon voimakkaammin muihin perametreihin kuin kah
vin merkkimainontaan toisin kuin yksityisellä sektorilla.
- Kesko Oy:n paahtimo vastaa valtakunnallisesta kahvin "kat- 
tomainonnasta" ja menekinedistämisestä. Kussakin piirikont
torissa on lisäksi jäsenkauppiaiden muodostamia markkinoin
tiryhmiä, jotka ottavat kantaa suoritettavaan paikalliseen 
mainontaan, menekinedistämiseen, kampanja-artikkeleiden va
lintaan, hinnanalennustarjouksiin jne., siten kyeten vaikut
tamaan vähittäiskauppiaiden aktiviteettiin. Massatiedotusväli 
neistä on televisio arvionvaraisesti tehokkain kahvin mainos
väline kalleudestaan huolimatta. Tämä edellyttää kuitenkin si 
tä, että kentällä tuote-esittelyjen hoito on kunnossa erityi
sesti kampanjoin menekkiä lisättäessä.1^

335. Yrityspotentiaali

Yrityspotentiaalin tarkastelussa pyritään arvioimaan paahti- 
mon käytettävissä olevat resurssit ja kiinnittämään huomio 
erityisesti niihin mahdollisuuksiin, jotka vielä ovat käyt
tämättä. Parhaimman kokonaiskuvan resurssien tarkastelus
sa antaa eri trendien seuraaminen ja niiden vertailu rinnak
kain. Samalla on pyrittävä selvittämään trendien keskinäiset 
vuorovaikutkset. Taloudellisista trendeistä keskeisinä ana- 
lyysikohteina ovat: tuotot liikkeen harjoittamisesta, netto- 
myynti markkoina ja kiloina pääsegmenteittäin, tuotantokus
tannukset kustannuslajeittain, oma pääoma, saatavat, velat, 
palkat, korot, käyttöomaisuuden poisto, katetuotto, voitto 
ennen veroja, nettovoitto sekä investointien tuotto.

Trenditarkastelun tulee koskea myös valmistuskapasiteetin ja 
käyttöasteen kehittymistä, merkkikohtaisia myyntiosuuksia, 
myymäläpeittoa, volyymipeittoa, myyntipotentiaalia jne.

l) Haastattelu: Tikka
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Kesko Oy:n paahtimon tulostaseet vuosilta I969 ja 1970 
prosenteiksi muunnettuina puolen yksikön tarkkuudella 
on esitetty sivulla 75 •

Siitä huolimatta, että mainoskustannukset ovat v. 1970 vä
hentyneet sekä absoluuttisesti että suhteellisesti edelli
seen vuoteen verrattuna, ne muodostavat selvästi suurimman 
kuluryhmän. Mainoskustannuksien vähentämiseen pääseminen 
edellytti paahtimojen keskeistä rajoitussopimusta. Jos mai
nonnan määrä olisi pidetty ennallaan vuonna 1970 raakakahvin 
maailmanmarkkinahintojen ja palkkojen noustessa, olisi vuo
den I97O tulostase osoittanut tappiota.

Vahvat puolet ja heikkoudet. Oma jakelutie ja sopimukset 
К-kauppiaiden kanssa vain oman kahvin myynnissä pidosta luo
vat turvalliset puitteet ja takaavat varman jatkuvan mene
kin. Liian tiukat rajoitukset muiden valmistaman kahvin myyn
nistä vähittäisportaassa saattavat aiheuttaa kuitenkin ajan 
mittaan negatiivista asennoitumista ja flegmaattisuutta myyn- 
ninedistämistoimenpiteissä. Tilauskinjajärjestelmä puolestaan 
vähentää myyntihenki1ökuntakustannukset miltei minimiinsä ja 
vapauttaa rutiinitoimenpiteistä myyjät, jotka nyt voivat uh
rata suurimman' osan ajastaan menekinedistämistoimenpiteisiin. 
Paahtimon toimitusvarmuus ja -nopeus samoin kuin ATK :Ile pe
rustuva tilaus- ja toimitusjärjestelmä takaavat kahvin tuo
reena säilymisen loppukuluttajalle saakka.

Erityisesti suhteessa Pauligiin Keskon kenttätyö on henki
löresurssien vähäisyydestä johtuen heikompaa. Myyntikäyn- 
tikerrat jäävät harvemmiksi ja tästä johtuen henkilökohtai
nen kosketus ja palvelu saattavat kärsiä. Keskon paahtimol- 
ta puuttuu myös kokonaan traditionaalisen kahvihuoneen maine, 
mikä saa aikaan sen, että paahtimo- ja yrityskuvamainonta on 
jätettävä kahvin osalta syrjään ja on keskityttävä pääasiassa 
merkkikohtaiseen mainontaan. Taas Tukoon verrattuna on Kes-



75

о О О
14- ^ •ч 1 *
04 40 -4-
1-1 04

11

о II
II

о II
о II
1—1 II

II

04 О LT4 m40 •ч •ч •ч
04 О 40 кл Ог—1 04 о

• 1—1

Р р
О о
р P р• • о О о

р Р P у
о р о р
р •н P cd
о р P р
Р р о X

Бн r"3 p о>3 ф р
s > >

IIII
о СП 1Л LC4 СП СП о о о сП СП СП о о о о о

II
II

с- II
04 04 -4* 40 о о «—i Г-Н СП о о о о СП о сп о II1—1 СМ К4 1—1 о II

гЧ II

'êR. II
04 о о СП о СП о о о сп СП СП о сп о о о
40 ъч. II
04 40 -4" СП «—t о 1—t i-Н о о о о г-Н -3" со 40 о IIн СМ -=J" о II

P II

-PCDФСО
(V■PсооI—I
PP
P
pPсо•H cd E 

f—I •H
cd
p
ФPP
pфwоьа
pOE

оC'en

wyO

P:o>3PCO

COУPУi—I
PO

cd>
cd•г"Э

> р Jd i pP р p фP cd •4 P COсо со £ P O Jd>3 р P p p•ч р cd CO p cd:о :о о, Jad P -n>а V cd O PЕ 4~¡ •ч E Jd O O:<d :cd р :0 Jd p1—1 со ф P p p Oф CO p P P O pJd Ф ф ф r—1 pр р Jd ■r-3 CO T3 P pо р р P Jd p X p Oр со > :cd p Ф Ф >cd о й •o p p p •r-3 p> а cd P P CO Ф :o Ф Pр ф «4 p p CO p CO ф•• •ч •ч р со cd O X P p CO Jd xiр р р Р Jd P P cd cd 1—1 p P P O
р р cd р о р P C £ > Jd cd Ф P O PР cd P и 1—1 р cd P O P Ф O cd p Ф P >3 Jad о X ф Р Jd CO P 1—1 p p p P •г-Э CO p« 1—1 P о л Р р P P 1—1 P CO CO p i—1 p pcd ф р р о cd O cd cd со cd O p P O •HРч > > Рч S M S к M P CO « « a Бн

P
£

cd
•|~D

Pяcd
о 04 Рч ЧО
^ 04

>з
О

ОJdсоф
«

cd р i—i•нсоо3>



- 76 -

kolla suuria alennustavarat aloja hyvin vähän "/'Tämä ei voi 
olla vaikuttamatta myös kahvin myyntiin, sillä kahvi on 
selvästi eräs niistä hyödykkeistä, joiden kohdalla suoma
laisen kuluttajan hintatietoisuus on suuri - ainakin ver
rattuna muihin hyödykkeisiin. Osuustoimintasektoriin ver
rattuna laaja, koko maan täysin kattava myymäläverkosto, 
puuttuu. Samoin vähittä!sportaan ostouskollisuus on tois
ta luokkaa kuin osuustoimtasektorilla. Tämä saa aikaan sen, 
että mainontaan on uhrattava huomattavasti enemmän, jotta 
säilytettäisiin tavoitettu markkinaosuus tai pystyttäisiin 
lisäämään sitä.

. Ennusteiden laatiminen

Kysynnän, markkinaosuuden ja oman myynnin ennustaminen edel
lyttää sitä, että historiallisessa aineistossa on havaittu 
sellaisia yleisiä säännönmukaisuuksia, joiden voidaan olet
taa tietyssä määrin toistuvan myös tulevaisuudessa. Ellei 
yleisiä lainalaisuuksia ole havaittavissa, on ennusteiden 
tekeminen mahdotonta ja turhaa.1^

541. Kysynnän ennustaminen

Markkinoilla jo kauan olleen tuotteen lyhyen tähtäyksen ky
syntää voidaan lähteä ennustamaan periaatteessa kahdella eri 
tavalla riippuen siitä, onko mallin rakennusaineksina mikro- 
vai makrotasoa koskeva tieto. Edellä on esitetty markkinoi
den koon ennustamiseen käytettävät tekniikat ja määritelty 
suunniteltavan vuoden potentiaalisten markkinoiden koko nii
den henkilöiden tai kulutusyksikköjen lukumääräksi, jotka 
seuraavana markkinointivuotena.tulevat juomaan kahvia vähin
tään tietyn määrän (esim. yhden kupillisen viikossa). Kun 
näin määritelty potentiaalinen markkinoiden koko on selvitet
ty, voidaan mikrotasolta haastatteluin saatu tieto (kahvin

1) Leivo III
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juontikerrat, määrät juontikerralla, keitettäessä käytetyt 
kahvimäärät, juojatyypit, ostovoima jne.) asettaa markki
noiden kokoa esittävään malliin ja tuloksena saadaan ennus
te kokonaiskysynnästä. - Menettely on hankala, epävarma, 
aikaa vievä ja kallis kahvin kysynnän yhden vuoden ennusta
mista varten, ellei ole käytettävissä valmista lähdeaineis
toa ja mallia, jota tarpeen mukaan korjataan vuotuisella tie
dolla. Pitkän tähtäyksen suunnittelua ajatellen kyseinen 
mikrotason tietoihin perustuva malli voidaan koota useasta 
alueellisesti tehdystä osamallista ja niitä voidaan käyttää 
suoraan myös alueellisten markkinaosuuksien ja myyntien en
nustamiseen. Erityisesti koko maahan markkinoiville monituo- 
teyrityksille ko. alueelliset osamallit ovat sopivia käytet
täväksi, koska vähin lisäkustannuksin voidaan tarvittavat 
tiedot kerätä esim. kaikista tärkeimmistä elintarvikkeista ja 
rakentaa rinnakkain useampi tuotekohtainen osamalli, joita 
voidaan käyttää suunnittelun välineenä miltei kaikissa yri
tyksen funktioissa.

Kahvin kysyntää esittävä yksinkertaistettu malli voitaisiin 
pukea esim. regressioyhtälön muotoon:

Y = as + bx + cy - dz + fv + e

Y = kahvin kokonaiskysyntä 
a,b,c,d,f = estimoitavat vakiot 
s = markkinoiden koko
x = kertaostomäärä 
y = ostofrekvenssi 
z = kahvin hintaindeksi 
v = ostovoima 
e = satunnaismuuttuja.

Vaatimattomampi, yksinkertainen, halpa, nopea ja ilmeisesti 
yksittäistä tuotetta ajatellen vielä yleisimmin käytössä ole-
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va lyhyen tähtäyksen ennustamisen tekniikka on makrotason 
tiedoista lähtevä kokonaismyynnin trendin ekstrapolointi. 
Kyseessä ei siis ole varsinainen kysynnän ennustaminen, vaan 
toteutuneeseen kokonaismyyntiin perustuva ennuste. Ko. me
netelmä sopii kohtalaisen hyvin kahvin kokonaismyynnin en
nustamiseen, koska kahvin kysyntä muuttuu suhteelisen hi
taasti ja kyseessä on jo kauan markkinoilla ollut hyödyke.

Kahvin myyntitrendiä makrotasolta lähtien ennustettaessa on 
tunnettava tiedot myynnin kehittymisestä usealta vuodelta.
Jos käytetään hyväksi paahtimoiden Paahtimoiden Oy:lie anta
mia tietoja myyntimääristä vuosilta I962 - 1970"^ ja laske
taan ennuste vuodelle 1971 ekstrapoloimalla kaavasta

= Y + (2Tx Y/Ix1 2) x,

jossa
Y-71 = estimaatti kahvin myyntimäärästä vuodelle 1971
Y = myyntimäärien keskiarvo vuosilta I962 - 1970
x = vuoden järjestysluku (O - vuosi I966),

saadaan estimaatiksi vuodelle 1971 n. 47,2 milj. kg eli kas
vu edelliseen vuoteen verrattuna olisi n. 4,6 %. Saatua lu
kua on kuitenkin korjattava ottamalla huomioon raakakahvin 
maailmanmarkkinoilla vallitseva poikkeuksellinen tilanne, 
valtiovallan sanelemat hintarajoitukset, paahtimoiden stra
tegiat odotettavissa olevissa tilannemuutoksissa ja kulutta
jien reaktiot tapahtuviin muutoksiin.

Kysynnän vuosiennusteeksi ei riitä pelkkä kokonaiskysynnän 
estimoiminen, vaan on pystyttävä myös allokoimaan se lyhyem- 
mille jaksoille, määrittämään taivekohdat ja niiden korkeu
det. Vuoden 1971 osalta tämä tehtävä on erittäin epäkiitol
linen, koska kysyntään tulee vaikuttamaan monet e.m. ulko
puolelta vaikuttavat tekijät, joiden tapahtumahetkeä ei pys
tytä edes ajoittamaan puhumattakaan niiden tarkemmasta sisäl

1) Liite n:o 4
2) Charvat, Whitman, s. 125
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löstä. Edellisten vuosien kausivaihteluista saadaan yleinen 
ohje myyntihuippujen ajoittamiseksi, mutta poikkeustilanteen 
aiheuttama epävarmuus saa aikaan sen, että jo kokonaiskysyn- 
tääkin ajatellen on valmistauduttava etukäteen useampaan 
vaihtoehtoiseen tilanteeseen.

Se tietous, mikä on saatavissa vallitsevasta tilanteesta, 
mutta joka ei kuitenkaan vielä näy käytettävissä olevassa 
tilastoaineistossa, on pyrittävä kustannukset huomioonottaen 
saamaan käyttöön esim. ns. Delphi-tekniikan avulla, jolloin 
alan asiantuntijoille esitetään kyselylomakkeet, jotka raken 
netaan siten, että saatuja tietoja voidaan vertailla, yhdis
tää ja kvantifioida. Useampia iterointikerroksia tehden ja 
ryhmäkeskusteluja käyden syntyy näin yksiselitteisempiä 
ohjeita tilastoaineiston korjaamiseksi kuin erillisin haas
tatteluin. 1 ^

942. Markkinaosuuden ennustaminen

Yksittäisen tuotteen yrityskohtainen markkinaosuus voidaan 
määritellä kahden suureen suhdeluvuksi, jonka nimittäjänä on 
kaikkien tuotetta markkinoivien yritysten yhteenlaskettu mi
tattava suure ja osoittajana tarkasteltavan yrityksen vastaa 
va suure. Ko. suure taas pyritään valitsemaan kutakin tilan
netta varten mielekkäällä tavalla, mutta usein käytettävissä 
oleva aineisto on rajoituksena. Esim. kahvialalla paahtimoi
den markkinaosuutta ilmaisevina osoittimina ovat ainoastaan 
markkinatutkimuslaitosten tekemien kuluttajatutkimusten tu
loksena saadut luvut. Suureena niissä on käytetty vähittäis- 
liikkeiden kautta loppukuluttajien viimeksi ostaman kahvin 
määrää painomitoissa. Sen sijaan ns. suurkuluttajamyynnistä 
ei paahtimoilla ole toistensa lukuja käytettävissä ja lisäk
si omakin suurkuluttajamyynti jää useimpien paahtimojen koh
dalla arvailujen varaan, koska osa siitä menee vähittäispor- 
taan kautta, kun taas osa myydään suoraan paahtimosta tai

1) Leivo II
vrt. Bright, s. 116 - 143
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tukkuportaasta. Koko suurkuluttajamyynti jää markkinatutki
muslaitosten tekemien tutkimusten ulkopuolelle ja näinollen 
ei tarkkoja lukuja kokonaismarkkinaosuuksista ole käytettä
vissä.

Seuraavassa esitetyt myydyn kahvin painoon perustuvat paah- 
timokohtaiset markkinaosuudet kahvin kokonaismyyntimäärästä 
vuodelta 1970 on laskettu kunkin paahtimon henkilökohtaisess 
haastattelussa antamien tietojen perusteella. Koska paahti- 
mot ilmoittivat haastattelussa oman suurkuluttajamyyntinsä 
osuuden myymänsä kahvin kokonaismäärästä, on kunkin paahti
mon markkinaosuus kahvin kokonaismyyntimäärästä laskettavis
sa. Sivulla 81 olevasta taulukosta ilmenee laskentaperiaate 
ja ko. sivun sarakkeesta (5) lopputulokset. Prosentuaalinen 
arvio suurkuluttajamyynnin osuudesta on edellä mainituista 
seikoista johtuen useimpien paahtimojen kohdalla melko epä- 
määrinen, joten lopputulokseen on suhtauduttava varauksin. 
Tulos kuitenkin osoittanee suuntaa, minne päin markkinatut
kimuslaitoksien laskemia lukuja olisi kunkin paahtimon koh
dalla pyöristettävä, jotta päästäisiin kokona!smyyntimäärien 
mukaisiin markkinaosuuksiin.

Muita tavallisimmin käytettyjä paahtimokohtaisia markkina
osuutta ilmaisevia suureita ovat myynnin arvo, loppukulutta- 
jien tai asiakkaiden määrä ja vähittäisportaassa tapahtuvien 
myyntikertojen määrä.

Markkinaosuuden ennustamisessa tavallisimmin käytetty kvan
titatiivinen mentelmä lienee regressioanalyysi. Useimmat 
esitetyt regressiomallit koskevat kuitenkin merkkikohtaista 
markkinaosuutta eikä niinkään jonkin yrityksen kaikkia tuo
temerkkejä ryhmänä.

Jos halutaan saada aikaan estimaatit kilpailevien paahtimoi- 
den kokonaismarkkinaosuuksista yhden vuoden tähtäyksellä,



-8l-

1Л

к\

cu

иti I
ti о 
И 44 
о о 
cd 44 
ti•н ti 
44 -H 
X >
и д
cd cd E 44
и
>3

:cd -

cd
■-i

ti:cd :o- 
p 44 и -H•H И 
ti 44 ti 
ti t^'ö
^tiB

E ti 44 
ю xi X 
•H Д ti 
cd >з со 
ti^-P

40 iA КЛ -=h O -=h
ai w w h h

И CXl 
•H —"
f—1

ti О 1—1 гН 1—1 Ox О
ti CD ti •X •X •x *x
P CD -H Ж LA rH 1—1 1—I 1—1 о
P44ti CM 1—1 1—1 1—1 см о
CD 44 -H
44 cd ti 
и ti 44 
cd cd tiНИН

1—1

ii ti 
<H X •H ti

I
и

•H
ti ti cd

ti ti ti ti ti
ti И ¡>> о :cd

•го ¡>3 X :cd
O cd E O P ж o
E E cd 44 и CM
•н cd ТО •H
p p cd и ti
X P P ti ti
cd h p ti i>3
cd O ti И bo
ft E H O E

P tiCD
И >,
•H E
P И
P -H P o
ti :cd :cd 1—1 Ah
ti p ti 
h p :cd

cd CM
O h ccd 
ИДЕ 
Д :cd -h 
cd > p

и
i ti

I p i ti ti
•H CD *H и :o

OJ
O O 00 o«—i t—i i—i la

At At
oLA O

O
LA
(XI

44 44 :cd
p и ti

O ¿4.
•H cd

cd P 44 ti 
p и и cd 
■Prl (D H 
ti И 44 
H 44 ti ti ti ti <D 

-P ti44 E

titi
id
¿4ti

ti, cd-P

-P
OE•H

o
o

ti cd :cd ti ох и h O LA O o O LA Ж
P H red h i 44 i—I

1—1 cd E 44 ¡>3 CD Ah Ah Ah LA o CM O
•r-о cd h 44 cd xi CM CM CM 1—1 1—i o

pД
>hP W CD H COД cd ti, ti иcd i—i 44 CDcd ti ti ИM P, II 44 ti 44H o ti ti Of—1 44 o p cd til И Hti И « 44 ticd CD O Eh ti tiCL, « CO O E1 S i—i CM

P
>3 I
ti ti
>зР
p ti 
p ti,

CDtititi
И

ti
CDti
•H i—I i—I
cdtiti
<D
44

■H ti, ti и
44 O H ■H
И H ti cdti p ti

44 -H p o
И cd 44

ti H P O
o cd

p
и
cd

44
cd p cd ti
P ti 
w 44

Д •H
>

•rl eH cd Дo cd p cd
S >
•H

и
•H

44
p ti и ti
Д cd 44 ti
cd cd ti то ti
cd 44 ti O ,—1
ti, ti Й E 1—i
ti ti o •H •rl

44 P cd -p и
44 -H ti Д 44
•H ti •H cd ti
ti, 44 44 cd ti

44 ti, И
cd H ti O
И ti cd p cdo E •rl ti

ti p •r4
cd и cd cd 44
> P cd 44
cd *, И E ti
p :cd •H •H cd
p ti и +0 E
cd :cti •H Ю
E :cd cd ti ti
o > . 44 Hti ti ti P H.ti ti -H E ti •H

-H -H P >
:cd и и ti ti ti
P >зтЧ ti 44 p
р :cd cd P И и
tipp И cd ti

Д ti i—i ti
H ti ti o

:cd и и •H ti a
Р H E cd
H H ti 44 cd ti
■HÖH P 44 :d
И H ti ti :cd

ti и P E ti
ti 44 -H cd :cd
cd ti :cti TO ti :cti
cd h ti cd ti E
E h P TO •Hti cd 44 p O p
и 44 и ti p ti
44 44 ti Г-Ч ti >3
cd -H 44 ti •H b-3
P cd
O > ti

« p E
:cd E:cd ti Д:cd

44
>3

•H 
44 P -н 
H ti H 
<D >, O 
ti, r*3 ti,

E o 
ti cd boti 'П)г| 
P cd i—I 
И P O 
ti p 
ti ti cd



- 82 -

voidaan eräänä menetelmänä käyttää yksinkertaista Markovin 
ketjua, jolloin perusaineistona tarvitaan ainoastaan kunkin 
paahtimon viimeisimmät tunnetut markkinaosuudet, keskiarvo 
kuluttajien kahviostofrekvenssistä ja empiiriset tiedot sii
tä, missä määrin kuluttajat ovat paahtimolle uskollisia ja 
missä määrin tapahtuu siirtymisiä eri paahtimojen kahvien 
välillä.

Käytettävissä olevat tiedot paahtimouskollisuudesta ovat 
vuoden 1967 Suomen Gallupin talouspaneliraportista. Paah- 
timouskollisuutta mittaavat luvut on saatu kunkin haasta
teltavan kahta peräkkäistä kahviostosta vertaamalla. Tau
lukossa ilmoitetut luvut ovat prosentteja koko vastaaja- 
määrästä.

Siirtynyt merkkiin

Siirtynyt Paulig
Paulig
80,2

SOK
4,6

Kesko
8,4

OTK
2,4

Tuko
1,6

Muut
2,8

Yht.
100

merkistä SOK 6,5 78,8 8,9 2,8 0,9 2,1 100
Kesko 9,6 8,5 76,2 2,4 1,1 2,2 100
OTK 4,9 6, 0 5,3 75,5 1,1 7,2 100
Tuko 13,0 5,9 5,9 3,0 68,1 4,1 100
Muut 16,6 6,5 t—* VJ 0 12,0 3,5 47,9 100

Paahtimouskollisuutta ja siirtymää kuvaava 
taulukko1)

Kahvin vähittäismyynnin keskimääräiset markkinaosuudet vuon
na 1970 paahtimoittain puolen prosenttiyksikön tarkkuudella 
olivat: Paulig 24,0 %, SOK 24,0 %, Kesko 24,5 %, OTK 15,0 %, 
Tuko 10,0 $ ja muut paahtimot 2,5

5)Markovin ketjun mukainen uusi markkinaosuus esim. Pauligil
le saadaan kaavasta 1 2

1) Suomen Gallup: Talouspaneli n:o lp, I967, s.59
2) Laskettu Suomen Gallupin vuoden 1970 talouspanelira- 

porteista
5) Cox, s. 179 - 182
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P-, = P, R + S, x R + K. x R, + 0.x R tl to pp to sp to kp to op
+ T, x R, + M. x R , to tp to mp

jossa
Ptl = Paul'j-Sin uusi markkinaosuus 
P^o = Pauligin entinen markkinaosuus
R = paahtimouskollisuus; ei siirtymää muiden paahtimoi-PP den kahveihin
RSp = siirtyminen SOK:n kahvista Pauligin kahviin 
jne.
p = Paulig, s = SOK, k = Kesko, o = OTK, t = Tuko, 
m = muut paahtimot

Sijoituksen jälkeen saadaan seuraavat estimaatit uusille mark 
kinaosuuksille:

Paulig 25,5 %

SOK 24,0 tl
Kesko 24,5 tl
OTK 14,0 tl
Tuko 8,0 It
muut
paahtimot 4,0 II

Yht. 100,0 %

Tuloksia on pidettävä korkeintaan suuntaa antavina. Koska 
merkkisiirtymät on saatu kahta peräkkäistä ostoa vertaamal
la, olisi prosessia jatkettava niin monta kierrosta kuin osto 
tapahtumia tutkimuksen mukaan lasketaan keskimäärin vuodes
sa olevan. Koko ajan tapahtuu luonnollisesti paahtimouskol- 
lisuuden muuttumista, joten myös kaavan R-arvoja olisi sil
loin jatkuvasti muutettava.1^ Todennäköisempiin lopputulok
siin päästäisiin ilmeisesti siten, että R-arvoja ei otettai
sikaan kahdesta peräkkäisestä ostosta, vaan ne ilmoitettai

1) Buzzell, s. 220
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siin aikasarjatutkimuksista saatavina esim. kuukausittaisi
na tai vuosineljänneksen käsittävinä keskiarvoina, jolloin 
prosessin kierrosmäärä vastaavasti vähenisi. Tällöin tultai
siin lähelle Kuehn'in esittämää mallia, missä oletetaan nykyi
seen ostoch vaikuttavan ainakin neljä tai viisi viimeisintä 
ostoa ja siten ostoprosessi olisi rinnastettavissa oppimista
pahtumaan. *^ Samoin .voitaisiin R-arvot korjata jokaisen kier
roksen jälkeen lähemmäksi todellisia arvoja. Karkean arvion 
mainonnan vaikutuksesta R-arvoihin saisi tutkimalla kunkin 
paahtimon lehti- ja televisiomainontaan uhrattujen kustannus
ten määrää esim. Markkinatutkimus Oy:n keräämän aineiston 
perusteella, sillä muutoksia R-arvoissa voidaan pitää seu
rauksena kilpailevien yritysten menekinedistämistoiminnois
ta.1 2) 3 4 5

Yksinkertainen Markovin ketju-malli jättää lisäksi huomioon
ottamatta uusien kahvinjuojien ja kahvinjuonnin lopettavien 
vaikutukset. '

Myös diskriminointianalyysiä voidaan käyttää markkinaosuuk
sien ennustamiseen. Mallin tavoitteena on ennustaa, tulee
ko potentiaalisista asiakkaista todellisia tutkimalla heidän 
ominaisuuksiaan, esim. sosioekonomisia tekijöitä, tuotetun
temusta jne. Jos mallista saadaan onnistuneesti erotteleva, 
on mahdollista potentiaalisia markkinoita tarkkailemalla en- 
nustaa tulevat markkinat suunnittelua varten. '

Kahvin merkkikohtaisen markkinaosuuden ennustamisessa on mm. 
Seymour Banks käyttänyt regressioanalyysiä. Hänen mallinsa ra
kentuu seuraavasti :
?1 = aXx + bX2 + cX^ + dX4 + eXp. + fXg + gX7, ^

1) Journal of Advertising Research, voi. 2, No. 4, 1962 
(Kuehn), ss. 10 - 17

2) Buzzell, s. 221
3) Buzzell, ss. 119 - 120
4) American Marketing Association: Proceedings 1964 (Banks), (
5) Journal of Advertising Reseach, Vol. 1, 196I, ss. 22 -28*5'
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missä
Pj = kunkin kahvimerkin viimeisen oston mukainen 

markkinaosuus
a,b,...,g = estimoitavat regressiokertoimet 
Xj = ostopreferenssi mitattuna merkkikohtaisina piste

määrinä
Xp = keskihinta

kutakin merkkiä myynnissä pitävien yri
tysten lukumäärä painotettuna niiden suo- 

X^, = liikeverkko = rittaminen myyntikertojen määrällä_______
kahvin käyttäjien kokonaismäärä

lx(hyvien hyllyesittelyjen määrä) +
X. = näytteilläpi- = 2x(erikoisnäyttelyjen määrä) x 100

toindeksi .... , , ......arviointien kokonaismaana

Xr = myynninedistä- 
-3 misindeksi

(niiden yritysten määrä, joilla on ollut 
merkistä erikoishintatarjouksia tai 

= muita etuja) x 100___________________
yritysten kokonaismäärä

(niiden yritysten määrä, joissa on käy- 
Xg = myyntipistemai- = tetty merkin myymälämainontaa) x 100

nonnan indeksi yritysten kokonaismäärä

Xy = sanomalehti-, radio- ja aikakauslehtimainonnan kustan
nukset ajalta kesä-marraskuu 1950 Chicagossa

Ensin aineistosta analysoitiin kunkin tekijän erillinen vai
kutus markkinaosuuteen yksinkertaisella korrelaatiolla, jol
loin voimakkaimmin korreloi Xj ja X-. markkinaosuuksien kans
sa. Voimakkaasti korreloi myös X„, kun taas Xr korreloi hei-

I 5kosti. X,., ja X^ korreloivat keskenään voimakkaammin kuin 
markkinaosuuksien tai muiden muuttujien kanssa.

Monimuuttuja-analyysin jälkeen saatiin seuraava regressioyh-
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tälö kahvimerkkien markkinaosuuksien määräämiseksi : 
(tutkittavien kahvimerkkien määrä 21 kpl)
P1 P 1,108 Xj - 0,202 X2 + 0,609 X- - 0,^64 X^ + 0,06? X^

- 0,207 X6 - 0,596 X?,

mutta vain X^ 1 $:n riskillä ja X^, 5/»:n riskillä osoitti
vat tilastollista merkitsevyyttä kahvimerkkien markkinaosuu
teen X-^m lähennellessä merkitsevyysrajaa. Kun X^ pudotet
tiin pois, laski kokonaisselityskyky 0,9459:sta 0,б0б9:ееп 
eli 95 kun taas rinnalla suoritetun kiilloitusainemerk- 
kien markkinaosuutta koskevan yhtälön selityskyky vastaavas
sa tapauksessa laski ainoastaan yhden prosentin verran. Tä
mä osittaa, että populaatioon kuuluvat kuluttajat olivat 
paljon herkempiä kahvimerkkien kuin kiilloitusainemerkkien 
ominaisuuksille.1^

Regressioanalyysin tuloksia arvosteltaessa ja sen sopivuutta 
markkinaosuuksien ennustamiseen harkittaessa on ennenkaikkea 
huomattava, että saadut regressiokertoimet eivät osoita vai
kutusten suhdetta tai määrää. Edellisestä yhtälöstä ei voi
da päätellä, että esim. mainonnan lisäämisellä olisi kahvi- 
merkin markkinaosuuteen pienentävä vaikutus. Asia voitaneen 
ilmaista myös siten, että jos yhtälön kuviteltaisiin kuvaa
van mukana olevien muuttujien kokonaisvaikutusta kahvimerk
kien markkinaosuuteen, olisi muuttujille annettava aivan 
täysin muu sisältö kuin miksi ne on alunpitäen määritelty. 
Näiden sisältöjen selville saaminen on kuitenkin nykyisin 
käytettävissä olevin matemaattisin menetelmin täysin mahdo
tonta. Ainoastaan loogisin päättelyin pystytään asiaa lähes
tymään vaikutussuhteiden selvittämiseksi.

Regressioanalyysin luotettava anti lyhyenkin tähtäyksen mark
kinaosuuksien ennustamisessa rjoittuu niiden tekijöiden löy

1) Journal of Advertising Research Voi. 1, s. 26
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tämiseen, jotka saattavat olla mielekkäitä jatkotutkimusten 
kohteita edellyttäen, että rakennetusta regressioyhtälöstä 
ei jo alunperin puutu jokin merkittävä tekijä.

Pelkkä kokona!smarkkinaosuuden tutkiminen ja ennustaminen 
ei riitä. Arvokas tuki tavoitteiden asettamisessa ja stra
tegioiden laatimisessa on asiakas- ja kuluttajasegmenteit- 
täin lasketuilla markkinaosuuksilla. Keskeinen markkina
osuuksien jakoperuste erityisesti kahvimarkkinoilla on hin
taluokat, koska hintaluokkien voidaan katsoa miltei yhtä- 
läistyvän katetuottoihin; mitä kalliimpi kahvimerkki sitä 
korkeampi on katetuotto.^ Myös alueelliset markkinaosuu
det on syytä selvittää; esim. urbanisoitumisasteen mukaan 
jaotellut markkinaosuudet ovat selviä ohjeita tavoitteille 
ja strategioille.

3*0. Myynnin ennustaminen

Ennusteita tarvittaessa on aina valittavana eri vaihtoehto
ja työn suorittajiksi. Käytetty ennustamismenetelmä ei yk
sinään määrää tulosten luotettavuutta, kattavuutta ja voi
massaoloaikaa, vaan ennen kaikkea niihin vaikuttaa ennusteen 
laatijan pätevyys ja asiantuntemus. Jos kysynnän ennustami
nen onkin annettu sellaisen ulkopuolisen markkinatutlcimustoi- 
miston tehtäväksi, jolla oh pitkä kokemus erilaisten alakoh
taisten ennusteiden tekemisessä, niin markkinaosuuden ja 
yrityskohtaisen myynnin ennustaminen on hyvä ottaa oman tut
kimusryhmän tehtäväksi; ryhmää voidaan tarvittaessa vahvistaa 
ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

Myyntiennuste on perustana . tavoitteiden asettamiselle, mut
ta huomattavasti todenmukaisempi myyntiennuste syntyy, jos 
sen rinnalla yhtäaikaisesti asetetaan alustavasti myös ta
voitteet. On selvää, että myyntiennustetta seuraavaksi vuo
deksi ei voida tehdä, ellei tiedetä mitään esim. siitä, mitä

1) Haastattelu: Nurmiharju
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ja miten paljon resursseja aiotaan tapahtumavuotena uhrata 
mainontaan, tuotesuunnitteluun, tutkimukseen jne. Sama in
formaatio, mikä auttaa tekemään parempia ennusteita, auttaa1 )myös strategioiden suunnittelussa.

Kysyntä- ja markkinaosuusennusteiden yhdistämisenä saadut 
tulokset ovat myyntiennusteen pohjana. Myyntiennuste poik
keaa edellisistä ennen kaikea yksityiskohtaisuudessaan.

Paahtimon kahvimyynnin vuosiennusteeseen tarvittava tieto
aineisto voidaan kerätä edellisten vuosien tilastoaineisto
jen pohjalta esim. seuraavan mallin mukaisesti:

tietojen erit 
telytaso

A

В

C

D

E

F

Kuvio 18. Kahvin myynnin ennustamisessa kysymykseen tulevat 
tietojen erittelytasot

edellisen vuoden kahvin kysyntä . paahtimon 
paahtimon markkinaosuus myyntj a

kausille

jako myyntikonttoripii- 
reittäin

jako myyntialueittain 
(esim. kunnat)

jtiko asiakassegmen- 
teittäin 1 2 ... n

jako kahvimerkeit- 
täin 1 2 ... h

l) American Management Report No. 27, s. 46
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Erittelytasoja А-D koskevat tiedot on helposti saatavissa 
normaalista tilastoaineistosta. Myös merkkikohtaiset myyn
timäärät on tavallisesti käytettävissä А-D tasoilta.- Ongel
mana sen sijaan on asiakassegmenttejä koskevat tiedot. Usein 
E-tason tiedot eivät sisälly ollenkaan markkinoilta saataviin 
kuukausilukuihin, vaan ne on kerättävä erillisen tutkimuksen 
avulla ja tavallisesti ne koskevat vain paahtimon vuosimyyn- 
nin jakautumaa segmenteittäin. Jos E-tason tiedot haluttai
siin kerätä muiden tietojen tapaan lyhyemmin aikavälein, oli- 
.si ongelmana selvittää, minkä tasojen väliin E-taso olisi kan
nattavuuden kannalta parasta sijoittaa. Mitä etäämmäksi se 
А-tasosta asetetaan, sitä suuremmat kustannukset se aiheuttaa. 
Muita oleellisia tekijöitä E-tason sijoittamiseksi suhteessa 
muihin tasoihin lienevät: asiakkaiden ja kuluttajien homogee- 
nisuusaste, segmentoinnin strateginen relevanssi ja segmen
toinnin karkeusaste.

markkinoiden
homogeenisuus-
aste

il
segmentoinnin
strateginen
relevanssi
(löydettyjen
segmenttien
merkitykselli
syys)

E-tason sijoitus 
suhteessa muihin 
tietojen erittely- 
tasoihin

Kuvio 19. Asiakassegmentoinnin sijoittamiseen vaikuttavat 
tekijät

Ylläolevan vaikutusverkon tarkoituksena on selvittää niiden 
tekijöiden välisiä suhteitä, jotka on otettava huomioon E- 
tason asemaa määritettäessä. Voitaneen olettaa, että kaiken 
segmentoinnin perusedellytyksenä on pidettävä markkinoiden 
heterogeenisuutta. Mitä heterogeenisemmät ovat markkinat
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alueellisesti, sitä etäämmäksi А-tasosta on E-taso sijoitet
tava (a). Markkinoiden homogeenisuusaste vaikuttaa luonnolli
sesti myös segmentoinnin relevanssiin (b) ja karkeusasteeseen 
(c)'. Mitä enemmän strategisesti oleellisia segmenttejä on 
kyetty löytämään, sitä hienojakoisempiin segmentteihin kan
nattaa pyrkiä (d) ja samoin sitä etäämmäksi А-tasosta kan
nattaa E-taso sijoittaa (e). Jos segmentoinnissa on päädyt
ty ainoastaan suuriin, karkeisiin segmentteihin, ei E-tasoa 
ole mielekästä sijoittaa etäälle А-tasosta (f).

Poikkeuksetta käytännössä on päädytty kahvin osalta A- ja 
E-tason peräkkäiseen sijoittamiseen, koska alueellisia, mer
kityksellisiä eroja ei ole käytettyjen segmentointikriteerien 
puitteissa havaittu. Myyntialuekohtaisia malleja rakennetta
essa on kuitenkin segmentoinnista saatavia tietoja mahdolli
suus käyttää hyväksi siitä huolimatta, että tiedot eivät 
ole aluekohtaisia.

Kahvin myynnin vuosiennusteen yksityiskohtaisempi laatiminen 
voi sisältää esim. seuraavat vaiheet:
- edellisen vuoden myyntimäärien selvittäminen kuukausittain
- edellisen vuoden mainos- ym. omien kampanjoiden rinnastus 
edellisiin lukuihin

- ulkoisissa tekijöissä tapahtuneet muutokset ja niiden vai
kutukset kuukausittaisiin myyntimääriin (esim. hintamuutok- 
set, liikkeiden aukiolojät, edellisen vuoden varastotilan
ne, kilpailijain toimenpiteet jne.)

- ennustettavan vuoden kalenterimuutosten huomioiminen (esim. 
siirtyvät juhlapäivät, viikonloppujen lukumäärä kunakin 
kuukautena)

- uusien suunniteltavien toimenpiteiden kalenteriajoitus ja 
laajuus (erityisesti mainos- ja menekinedistämiskampanjat)

- kuukausittaisten myyntimäärien laatiminen
- kuukausiennusteiden vertaaminen aikaisempien vuosien vas
taaviin kuukausimyyntimääriin
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- kahvin kokonaiskysyntä-, markkinaosuus- ja oman kokonais
myynti ennus te en vertaaminen saatuihin kuukausiennusteisiin

- edellisestä vertailusta aiheutuvien korjausten tekeminen 
kuule aus i ennus t e i s i in.

Edellä lueteltujen toimenpiteiden suorittaminen takaa sen, 
että pystytään varautumaan myös mahdollisiin hetkellisiin 
menekin muutoksiin.
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4. Tavoitteiden asettaminen

Realistinen tavoitteiden asetanta perustuu niihin tosiasioi
hin/ jotka ovat tulleet esiin edellisissä vaiheissa. Tavoit
teiden asettamisessa on erityisesti huomioitava kilpailuti
lanne, yrityspotentiaali ja ennusteet, mutta omien resurssi- 
rajoitusten tunnistaminen sitoo tavoitteiden asettamisen myös 
myöhemmin laadittaviin yksityiskohtaisiin ohjelmiin.

Tavoitteiden asettamisessa on lisäksi huomioitava, että ta
voitteet ovat sopusoinnussa yrityksen päämäärien kanssa ja 
että ne asettuvat vastuualueiden mukaisesti. Tavoitteet on 
asetettava myös hierarkiajärjestykseen yrityksen organisaa
tiota vastaavaksi ja tavoitetasojen lukumäärä on suhteessa 
organisaatioon oltava optimaalinen.1^ Funktionaalisesti eri
tellyt tavoitealueet jakautuisivat Kesko Oy:n organisaatiota 
vastaavasti seuraavasti :

markkinointipäällikkö - mainonta- ja menekinedistämis-, 
tuote- ja tuotesuunnittelutavoitteet
myyntipäällikkö - myynti- ja jakelutavoitteet
tuotanto- ja käyttöpäällikkö - valmistuksen tavoitteet
talouspäällikkö - kustannus- ja kannattavuustavoitteet.

Siitä huolimatta, että tuotesuunnittelusta olisi ensisijai
sesti vastuussa markkinointipäällikkö, voitaisiin tuotesuun
nittelussa onnistuneesti Käyttää matriisiorganisaation mu
kaista tuotekomiteaa puheenjohtajana paahtimon johtaja ja 
jäseninä kukin edellä mainitun funktion edustaja täydennet
tynä kunkin projektin osalta mahdollisesti tarvittavilla ul
kopuolisilla asiantuntijoilla.

Kaikki asetettavat tavoitteet ilmaistaan mahdollisuuksien 
mukaan numeerisina. Yksinään raha- ja yksikkömääräisten 
tavoitteiden asettaminen (budjettien laatiminen) ei kuitenkaan

1) Leivo I
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riitä takaamaan toiminnan onnistumista, vaan kukin tavoite- 
ryhmä on puettava lisäksi moneen muuhun kulloinkin käyttö
kelpoiseen numeeriseen muotoon (markkinaosuus- ja myymälä- 
peittotavoitteet, tavoiteltava asiakkaiden määrä, mainonnan 
tehokkuustavoite, kahvimerkkien elinkaarten tavoiteltavat 
pituudet jne.)* Kaikkia tavoitteita ei lisäksi kyetä ilmai
semaan numeerisina, mutta tavoiteasetanta jää täysin vajaak
si, jos verbaaliset tavoitteet jätetään kokonaan ilmaisemat
ta (yritys- ja merkkikuvatavoitteet, ostotapojen ja -motii
vien muuttamistavoitteet, tuotteiden kehittämistavoitteet 
jne.).

4l. Myynti- ja jakelutavoitteet

Vuotuisten myynti- ja jekelutavoitteiden asettamisessa ovat 
lähtökohtana tiedot edellisten vuosien myynnistä sekä teh
dyt myyntiennusteet (vuosiennuste, 5-vuotisennuste). Paah- 
timon kahvimyynnin kokonaistavoite jaetaan ensin myyntikont
tori koht ai siksi vuositavoitteiksi, mutta sen jälkeen eritel
lään kuukausikohtaiset tavoitteet perusteena kuukausiennus
teet, joita rakennettaessa on huomioitu odotettavien ulkois
ten tekijöiden ja kalenterin aiheuttamat vaikutukset myyn
tiin. Myynti- ja jakelutavoitteet on synkronisoitava luon
nollisesti muiden tavoitteiden, mutta erityisesti mainonta- 
ja menekinedistämistavoitteiden kanssa, koska lyhyellä täh
täyksellä mainonnan onnistuminen Keskon, kuten muunkin yksi
tyis toimintasektorin, osalta määrää nykytilanteessa, tullaan
ko asetetut myyntitavoitteet saavuttamaan. Tämä käy päinsä 
parhaiten siten, että myynti- ja mainontatavoitteet asetetaan 
yht'aikaisesti rinnakkain.

Seuraavaksi kokonaismyyntitavoitteet jaetaan asiakasseg- 
menteittäin. Sopivia segmenttejä tavoiteasetannassa, ky
seen ollessa kahvista, ovat esim. seuraavat:
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suurkuluttajamyynti - vähittäiskaupan kautta menevä myynti
myynti jäsenkauppiaalle - myynti muulle vähittäiskaupalle
myynti valintamyymälöille - palvelumyymälöille (-myymälä- 
autoille) - tukkuliikkeille.

Tuotekohtaiset tavoitteet on asetettava ainakin seuraavin 
perustein: käytettävät pakkauskoot ja -tyypit, hintaluokat 
ja kahvimerkit; pakkauskokoon ja -tyyppiin perustuva jaot
telu: tavallinen 250 g:n pakkaus, 250 g:n tyhjiöpakkaus,
500 g:n tyhjiöpakkaus, 500 g:n peltipakkaus, 1 kg:n pelti- 
pakkaus, muut pakkaukset; hintaluokkiin perustuva jaottelu: 
alle 2,70 mk, 2,71 - 2,85 mk, 2,85 - 5,00 mk, 5,01 - 5,50 mk 
5,51 - 5,90 mk /250 g.
(Yllä oleva hintajaottelu perustuu vuoden 1971 alussa val
litseviin hintoihin, mutta tapahtuneiden hintamuutosten 
jälkeen tavoiteryhmät on luonnollisesti korjattava tilan
netta vastaavaksi.)

Myyntipäällikön tehtäviin kuuluvana on myös eri segmenttien 
markkinaosuus- ja myymäläpeittotavoitteiden asettaminen. Kul 
jetusten osalta, jotka hoidetaan ulkopuolisin voimin, on ta
voitteina ennen kaikkea kustannusten minimointi ja varmuus.

Tavoitteet on lopuksi ilmaistava lyhyessä, selvässä muodos
sa; esim. seuraavasti:
- kahvin kokonaismyyntiä kasvatetaan vuoden 1971 aikana 

4,8 io vuoden 1970 myyntiin verrattuna
- vuoden ensimmäisen neljänneksen normaalisti voimakasta 
myyntikäyrän laskemista pyritään estämään (vrt. mainon
ta- ja menekinedistämistavoitteet)

- Kotkan, Jyväskylän, Vaasan, Joensuun ja Rovaniemen myyn- 
tikonttoreiden on lisättävä kahvinrnyyntiään vähintään 7 % 
edelliseen vuoteen verrattuna
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- suurkuluttajamyynnin osuutta on nostettava 10 %:sta vähin
tään 15 %\iin

- valintamyymälöihin on kiinnitettävä erityinen huomio; suur 
pakkausten osuutta on kasvatettava niiden myynnissä huomat 
tavasti

- kalliimpien hintaluokkien osuutta on edelleen kasvatettava 
erityisesti, jos vallitseva kustannustilanne jatkuu

- Costarica ja Santos pidetään edelleen iskumerkkeinä ja 
CB on nostettava Costarican rinnalle

- vähittäismyynnin markkinaosuus on nostettava takaisin vuo
den 1969 tasolle (26,5 %)

- jne.

Vuositavoitteiden lisäksi tavoitteet asetetaan 5-vuotiskau- 
deksi eteenpäin. Numeeriset tavoitteet voidaan lyhyesti 
esittää taulukon muodossa.

42. Kommunikaatiotavoitteet

Jos erikseen on asetettu edellä olevalla tavalla myynti- ja 
jakelutavoitteet, mainonnalla ja muulla kommunikaatiotoimin
nalla tuskin voidaan ymmärtää olevan näistä tavoitteista 
poikkeavia lopputavoitteita, sillä kommunikaatio ei ole yri
tyksen kannalta primäärinen, vaan se on tarkoitettu erääksi 
välineeksi, jonka myötävaikutuksella asetetut perustavoit
teet saavutetaan. Jos halutaan puhua erityisistä kommuni- 
kaatiotavoitteista, on ne siis ymmärrettävä tavoitehierar
kiassa sekundäärisiksi ja luonteeltaan keinotavoitteiksi.

Kuvio 20 ilmentänee kommunikaatiotoiminnan tavoiteasetantaa 
ja suhdetta primäärisiin tavoitteisiin.
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Kun kommunikaatiotoiminnan lopputavoitteet täysin yhtenevät 
myynti- ja jakelutavoitteiden kanssa, on ensimmäisenä ongel
mana kommunikaation vuositavoitteita asetettaessa välitavoit
teista päättäminen; toisin sanoen on ratkaistava, miten usko
taan parhaiten edistettävän asetettujen lopputavoitteiden saa
vuttamista : onko lisättävä erityisesti esim. paahtimon tun- 
nettuisuutta, onko pyrittävä muuttamaan tuotepreferenssejä 
esim. tuote- ja merkkikuvia muuttamalla vai onko pyrittävä 
säilyttämään syntyneet osto- ja käyttötavat. Sama lopputa- 
voite voidaan saavuttaa usealla eri välitavoiteasetannalla, 
mutta saavutettu tilanne saattaa olla silti täysin erilainen 
riippuen siitä, mitä välitavoitteita on valittu. Esim. tuo
taessa mainonnalla esille voimakkaasti paahtimokuvaa, on mai
nontaan uhrattava rahaa paljon enemmän, jotta samassa ajassa 
saavutettaisiin samat myyntimäärätavoitteet kuin aktiivisella 
kahvin merkkimainonnalla. Toisaalta ko. mainonnan vaikutus 
on ilmeisesti ajallisesti pysyvämpää sekä perusteellisemmin 
ja laajemmin preferenssejä muuttavaa kuin merkkimainonnalla 
aikaansaadut vaikutukset.

Kommunikaatio-ohjeImien laadinnassa valittu välitavoiteyhdis- 
telmä on puitteena ja ohjeena mainos- ja muiden kommunikaa- 
tiosanomien sisältöä valittaessa. Kun käytettävä välitavoi- 
teyhdistelmä on valittu, on sen jälkeen tehtävä valinnat koh
deryhmistä ja kommunikaatiokanavista. - Lopuksi on tehtävä 
valinta eri kommunikaatiomuotojen välillä. Myös näiden va
lintojen seurauksena tuote- ja paahtimotuntemus, merkkipre- 
ferenssit, ostotavat jne. saattavat olla hyvin paljon kus
takin erilaisesta yhdistelmästä johtuen toisistaan poikkea
via siitä huolimatta, että saavutettu myyntimäärä on kaikis
sa tilanteissa aivan sama.

Jotta pystyttäisiin kussakin valintavaiheessa optimoimaan 
eri vaihtoehtojen välillä ja löytämään paras mahdollinen 
vaihtoehtoyhdistelmä, olisi oltava tietoa kunkin yhdistelmän
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vaikutuksista. Esim. jo mainonnan vaikutusten mittaaminen 
käytettävissä olevin menetelmin on kovin vajaata. Jos jo
kin osa-alue (esim. mainosmedian valinta) kyetäänkin puke
maan niin onnistuneesti kvantitatiiviseen muotoon, että esim. 
lineaarista ohjelmointia1^ voidaan käyttää hyväksi, jää vie
lä monta muuta valintatilannetta vaille yhtä selvää opti- 
mointiohjetta. Kvantitatiiviset menetelmät saattavat olla 
suuntaa antavana tukena osapäätöksiä kommunikaatiotavoit- 
teista tehtäessä, kun lähtökohtana on edellisiltä vuosilta 
tarkat perustiedot omien ja kilpailijoiden toimenpiteiden
määrästä, laadusta, ajoituksesta ja vastaavasti saavutetuis-2)ta tuloksista.

Tutkimustuloksista"^ on vedettävissä selviä.johtopäätöksiä ta
voitteiksi ja ohjeiksi kahvimainonnan sanoman sisältöä va
littaessa: uusien iskulauseiden on oltava niin poikkeavia 
ja selvästi muista erottuvia, että niitä ei voida kytkeä 
minkä tahansa paahtimon yhteyteen; on löydettävä iskulau
seita, jotka vetoaisivat voimakkaasti myös kaupunkilaisiin; 
hyvä maku, aromi ja tuoreus ovat niitä kahvin ominaisuuksia, 
joita kannattaa mainonnassa tuoda esiin, kun taas tumma paah- 
to, laadun tasaisuus ja paahtimon maine eivät ole eritj^isem- 
min arvostettuja ominaisuuksia jne.

Operationaalisia menekinedistämistavoitteita lienevät esim.
seuraavat:
- saada kuluttaja kokeilemaan uutta kahvimerkkiä
- saada kuluttaja siirtymään 500 g:n pakkauskokoon
- opettaa kuluttaja käyttämään kahvia ruokajuomana
- totuttaa vähittä!skauppiaspitämään varmuusvarasto pie

nenä, jotta kahvi on aina tuoretta
- saada vähittä!skauppias siirtämään kahvin uuteen, myyvään 
paikkaan

- saada vähittäiskauppias ymmärtämään, että kahvista, sen 
muodostaessa huomattavan osan suomalaisen kuluttajan osto- 
budjetissa, kannattaa tehdä iskuartikkeli, jne. 1 2 3

1) Vrt. Buzzell, ss. 82 - 86
2) Vrt. King, ss. 593» З98 - 410
3) Asennetutkimus, ss. 13» 21 - 28
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Kahvimarkkinoinnin kommunikaatioprosessissa tiedotus- ja 
PR-toiminnan keskeisin välitavoite on luoda hyvä yritys- 
ja paahtimokuva kaikkiin niihin intressipiireihin, joilla 
on mahdollisuus vaikuttaa välittömästi tai välillisesti 
kahvin menekkiin.

43. Tuote- ja tuotesuunnittelutavoitteet

S.C. Johnson ja C. Jones tähdentävät tuotetavoitteita ase
tettaessa kahta perusdimensiota : markkinoiden uutuusastet- 
ta ja teknistä muutosastetta. Tässä kaksiulotteisessa ken
tässä tuotetavoitteet voidaan heidän mukaansa asettaa seu
raavasti :

Tuotetavoit- Teknisen uutuusasteen lisääminen
teet _______X

Markkinoiden
uutuusasteen

ei tekni
siä muu
toksia

parantunut
tekniikka

uusi tek
niikka

lisääminen
ei muutok- ei muutok- tuotteen tuotteen
siä markki- siä uudelleen uudistami-
noissa muovailu nen
markkinoin- myyntitoi- tuotepa- tuotelin-
nin tehos- menpitei- rannukset jan laa-
taminen den uudi.s- jentäminen

N / taminen
uudet mark- uudet markkinoi- diversifi-
nat käytöt den laajen- ointi

taminen

Kuvio 21. Uusien tuotteiden luokittelu tuotetavoitteiden 
mukaan1^

1) Berg, Shuchman, s. 360
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Markkinoiden uutuusasteen ja teknisen uutuusasteen lisäämi
nen on kuitenkin ymmärrettävä pitkän tähtäyksen tavoitteeksi. 
Lyhyen tähtäyksen tavoitteet taas on oltava johdettavissa 
edellisistä. Jos edellä olevaa ajattelua sovelletaan kahvin 
markkinointiin, on toisin sanoen todettava vallitseva tilan
ne pitkän tähtäyksen tavoitteiden toteutuneisuudessa ja sen 
jälkeen annettua tilannetta puitteina pitäen asetettava vuo
sitavoitteet. Viimeinen huomattava tekninen parannus kahvi- 
alalla tapahtui jo n. 11 vuotta sitten, kun v. i960 otettiin 
käyttöön tyhjiöpakkauslaitteet. Sen sijaan kiristinyt mark
kinatilanne on pakottanut selvästi tehostamaan markkinointia 
ja pyrkimään myös uusille markkinoille. Vuositavoitteet on 
kohdistettava siis lähinnä myyntitoimenpiteiden uudistamiseen 
ja uusien käyttöjen kehittämiseen tai lisäksi myös tuotepa- 
rannuksiin ja markkinoiden laajentamiseen, jolloin perustana 
olisi erityisesti pakkaustekniset parannukset, sillä itse 
tuotteen suhteen merkityksellisiä teknisiä parannuksia ei 
ole pitkälläkään tähtäyksellä nähtävissä. Kuvion 21. voimak
kaasti rajatulla alueella pitäytyen vuoden tähtäyksen tuoteta- 
voitteita kahvin markkinoinnissa voitaisiin asettaa näin ol
len esim. seuraavasti :
- luotava tehokkaampi tuotesuunnitteluorganisaatio matriisi- 
organisaatioperiaatteeseen perustuen

- lisättävä nuorisoon suuntautuvia myyntiponnisteluja; si
tä silmälläpitäen kehitettävä heille sopiva kahvityyppi

- kehitettävä uusi tukkupakkaus, joka ei vaadi vähittäis- 
pakkausten purkamista hyllyille, vaan toimii valmiina 
esittelytHana vähittäiskaupassa.

Varsinaiset tuotesuunnittelutavoitteet on eriteltävä koske
maan tuotesuunnittelun eri vaiheita. Ideoiden etsintävai- 
heessa on tavoitteena kartuttaa ideamäärä mahdollisimman 
suureksi; seulontavaiheessa karsia mahdollisimman aikaises
sa vaiheessa kelvottomat ehdotukset; taloudellisessa ana
lyysissä tehdä luotettavat laskelmat kannattavuudesta; tuo
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tekehittelyssä jatkaa edelleenkehittelyä luomalla runsaas
ti modifikaatioita; kaupallisessa testauksessa varmistaa 
taloudellisten laskelmien paikkansapitävyyttä erityisesti 
markkinoinnin osalta ja ennusteiden tueksi sekä lopuksi 
kaupallistamisessa toteuttaa tehokkaasti paras vaihtoehto.'*'"

Selvin heikkous Kesko Oy:n paahtimon kahvia koskevassa tuo
tesuunnittelussa lienee ideoiden etsintävaiheessa, koska
tuote on jo laadullisesti korkeatasoinen eikä sen vuoksi

2)nähdä mahdollisuuksia tuoteparannuksiin. ' Tuotesuunnitte
lu on nähtävä kuitenkin sisällöltään laajana eikä pelkästään 
konkreettisen tuotteen parantamisena; tuoteideoita tulee yh
tä lailla kerätä myyntitekniikoista, segmentointiperiaatteis
ta, palkkausjärjestelmistä, työpaikkaviihtyvyydestä, työai
kajärjestelyistä, menekinedistämiskeinoista, mainosapelleis- 
ta, paahtimokuvan kehittämisestä, kilpailijoiden nujertami
sesta, ennusteusmenetelmien parantamisesta jne., eli on saa
tava ideoita, jotka koskevat yrityksen mitä tahansa funktiota 
Kaikki yrityksen palkkalistoilla olevat on saatava ymmärtä
mään, että tuotepäällikkö ei ole ainoa henkilö, jolta odote
taan jatkuvaa ideavirtaa, vaan että tämä tehtävä kuuluu kai
kille palveluksessa oleville vastuu- ja tehtäväkenttien ra
joittamatta ideointialuetta. - Paahtimon tulostaseesta vuo
silta 1969 ja I97O saattaisi vetää johtopäätöksen, että tuo- 
tesuunnittelukäsitettä ei tunneta yrityksessä lainkaan tai ai 
nakin ko. toimintaa halutaan harrastaa mahdollisimman peite
tysti. Uhkarohkeana kokeiluna tuskin olisi voitu pitää esim. 
sitä, että kokonaiskuluista 0,5 % olisi uhrattu selvästi ja 
yksinomaan tuotesuunnitteluun (esim. ideointipalkintoihin) ja 
alennettu vastaavaa mainonnan osuutta 35 $:sta 3^>5 %:iin. 
Sellaiselle alueelle, jolle ei olla halukkaita uhraamaan 
minkään suuruisia kustannuksia, on turha asettaa myöskään 
minkäänlaisia tavoitteita. Vasta muutaman vuoden kokeilun 
jälkeen on mahdollista päätellä, saadaanko esim. voimakkaal
la mainonnalla tuottoaste niin korkeaksi, että tuotesuunnit-

1) Leivo II
2) Haastattelu: Tikka
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telu osavaihtoehtona voidaan jättää kokonaan huomioonottamat
ta. Tuotesuunnittelua koskevaksi ensimmäiseksi lähitavoit
teeksi riittää vastata kysymykseen : missä määrin harjoitam
me tuotesuunnittelua, ja sen jälkeen vaihtoehtoajattelua hy
väksikäyttäen laskea, onko ko. toimenpiteiden määrä ja laatu 
mielekkäässä suhteessa muihin toimintoihin.

44. Valmistuksen tavoitteet

Kahvin valmistuksen vuositavoitteet markkinoinnin kannalta 
ovat lyhyesti ilmaistavissa vaatimuksena valmistaa suunni
telman mukaisia sekoituksia oikeat määrät, oikeaan aikaan.

Valmistusta koskevat yksityiskohtaisemmat päätavoitteet voi
taneen ryhmitellä esim. seuraavasti :
- paahtimon kapasiteettia ja varusteita koskevat tavoitteet
- työvoimatavoitteet
- varastotoiminnalliset tavoitteet.

Koska kysymyksessä on lyhyen tähtäyksen suunnittelu, on kapa
siteetti oletettava muuttumattomaksi. Näin ollen kapasiteetin 
käyttöasteen nostaminen jää menekistä riippuvaksi eikä sitä 
voida asettaa valmistuksen vuositavoitteeksi. Sen sijaan val
mistuksen on otettava huomioon kausivaihtelut ja pyrittävä 
niiden tasoittamiseen. Kun tavoitehorisontin etäisyys on yksi 
vuosi, jää keskeiseksi muuttujaksi työvoiman määrä, mitä val
mistusmäärän lisäksi on pyrittävä optimoimaan.

Esim. kuukausituotannon tasoittamistavoitteen saavuttamiseksi 
voidaan vaikuttavista tekijöistä pyrkiä rakentamaan malli, jo 
ta sovelletaan kunkin kuukauden tuotantotavoitteen asettami
seksi. Perustiedot saadaan kuukausittaisista myyntiennusteis
ta ja -tavoitteista; lisäksi malliin on luonnollisesti otetta 
va mukaan kunakin laskentahetkenä jäljellä oleva varasto. Jos 
työntekijämäärä otetaan myös muuttujaksi, saisi malli esim.
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seuraavan muodon1).

Qt =\

A/ .463 O
et

4* .234 °t+l
+ .111 °t+2

•

- .007 °t+10V .005 °t+ll

+ .993 Wt_1 + 153. - Л64 It_1

jossa Qt = tuotannon määrä kuukautena t
= menekki ennus te kuukaudelle t, (t+l) jne.

^ = työntekijämäärä edellisen kuukauden lopussa
= varaston määrä edellisen kuukauden lopussa.

Todenmukaisten estimaattien laskeminen tekijöiden painoker- 
toimiksi vaatii tiedot usealta aikaisemmalta vuodelta. Lisäk 
si esim. varaston koosta aiheutuvien kustannusten laskemises 
sa on turvauduttava subjektiiviseen harkintaan"*"}

Vastaavasti voidaan rakentaa malli työntekijätarpeesta kuu
kautena t; (W^)1) :

wt ■ ■ 7-43 Wt-1 + 2.09 - 0.10 I +{

+ .0101 o
+ .0088 0t+1

+ °t+l

Л

+ .0006 0t+10 i
+ .0005 0t+11

1) Bursk, Chapman, ss. 356 - 359
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Valmistuksen jatkuvuuden turvaamistavoite edellyttää toi
menpiteitä koneiston ja kiinteistön kunnossapidossa, sähkö-, 
voima- ja vesihuollossa, palosuojelussa, työvoiman koulutuk
sessa, työturvallisuudessa, muissa työlainsäädäntöasioissa 
jne. Oman tavoiteryhmänsä muodostavat myös rationalisointiin 
ja automatisointiin liittyvät kysymykset. Tämä vaatii niin 
oman alan kuin muidenkin alojen jatkuvaa taknisen kehityksen 
seuraamista.

Varastotoiminnassa keskeisellä sijalla on varastovalvonta. 
Kahvin rajoittuneesta säilymisajasta johtuen itsestään sel
vänä varastointitavoitteena on pidettävä ns. FIFO-menetelmää 
(ensimmäisenä varastoitu erä lähtee ensimmäisenä myös myyn
tiin) . Varmuusvaraston on myös pysyttävä määriteltyjen maksi
mi- ja minimimäärärajojen sisällä, sijoituksissa on pyrittä
vä kuljetusten minimointiin, varasto- ja myyntimäärät on ol
tava oikeassa suhteessa jne. Paahtimon valmisvarastovaihe ei 
ole oleellinen kahvin siirtymisessä tuotannosta kulutukseen, 
koska ko. vaihe on syytä pyrkiä ajallisesti minimoimaan. Näin 
valmisvarastokustannukset aina jäävät mitättömän pieniksi, el
lei laskelmiin oteta mukaan riskiä, joka koituu mahdollisista 
puutteiden aiheuttamista myyntimenetyksistä. Tämäkin riski on 
kuitenkin varsin pieni, jos valmistuksen toimitusvarmuus- ja 
-nopeustavoitteet pystytään toteuttamaan.

45. Kustannus- ja kannattavuustavoitteet

Alfred P. Sloan'in mukaan mikään muu periaate yrityksen kus
tannus- ja kannattavuustavoitteiden asettamisessa ei ole niin 
onnistunut apuväline kuin pääoman tuottoaste. Se onkin ollut 
jo monia vuosia yleisesti tunnustettu pääasiallisin työväline 
yrityksen taloudellisia arvioita ja investointeja koskevia 
suunnitelmia tehtäessä. Pääoman tuottoaste voidaan esittää 
lyhyenä kaavana, kahden suureen suhteen tulona seuraavasti1'1:

l) Simon, s. 156 - l6l
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pääoman
tuottoaste

voitto voitto myyntituotot
------------ x -----------
myyntituotot koko pääomakoko pääoma

Kaavan tekijät on kuitenkin purettava yksityiskohtaisem
piin elementteihin, jotta kaavaa voitaisiin käyttää tavoit
teen asetannan apuvälineenä. Tekijöiden erittelyä on syytä 
jatkaa niin pitkään, että ko. tekijät on mahdollista ryhmi
tellä organisaation vastuualueita vastaavasti ja sen jälkeen 
asettaa myös tavoitteet.
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myynti- ja jakelu
kustannukset
mainonta- ja mene- 
kinedistämiskust.
hankintakust
valmistuskust
käyttökust
hallinto- ja suun
nittelukustannukset
tutkimus- ja kehit
telykustannukset
laskentatoimenkust.
muut kust

kustan
nukset

myynti- 
tuotot

voitto

koko
pääoma

myynti- 
tuotot

myynti- 
tuotot

pääoman
kierto
nopeus

käyttö
omaisuus

pää
oman
tuotto-
aste

rahoitus- 
ja vaihto- 
omaisuus

kiinteistöt
koneistot ja 
laitteistot

myyntimäärät

myyntihinnat

kassa

varastot

ennakkomaksut

tilisaatavat

Kuvio 22. Pääoman tuottoasteen muodostuminen1)

l)Vrt. Simon, s. 165
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Edellisen mallin mukaisesti pääoman tuottoasteen muodostu
miseen vaikuttaa viisi tekijäryhmää: myyntihinnat, myynti- 
määrät, kustannukset, rahoitus- ja vaihto-omaisuus sekä 
käyttöomaisuus. Jos pyrittäisiin pääoman tuottoasteen maksi
moimiseen ja tarkasteltaisiin em. komponentteja aluksi aivan 
kuin toisistaan irrallaan, saataisiin seuraavat osatavoit
teet :
- maksimoitava myyntihinnat
- maksimoitava myyntimäärät
- minimoitava kustannukset
- minimoitava rahoitus- ja vaihto-omaisuus

(- käyttöomaisuuden katsotaan lyhyen tähtäyksen tarkaste
lussa sisältävän suurimmaksi osaksi muuttumattomia eriä, 
joten se on otettava vakioksi).

Kokonaistarkastelussa yht'aikainen minimoiminen ja maksimoi
minen on kuitenkin loogisesti mahdotonta. Siksi on tyydyttä
vä tarkastelemaan niitä tekijöitä, jotka asettavat toiminta- 
rajat kussakin tapauksessa. Myyntihintoja asetettaessa lopul
lisen valinta-alueen rajaavat:

- kustannukset
- jakelutie
- kysyntä ja markkinoiden koko
- kilpailevat tuotteet
- kilpailijain hintapolitiikka;

myyntimääriä rajoittavat vastaavasti:
- hinnoittelu
- myynti- ja jakelutoimenpiteet
- mainonta- ja menekinedistämistoimenpiteet
- tuotesuunnittelu
- tutkimus ja kehittely
- markkinoiden koko
- kilpailutilanne.
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Kustannusten minimointia rajoittavat :
- myyntitoiminnan tehon heikkeneminen
- kommunikaatiotoimenpiteiden tuloksettomuus
- laadun heikkeneminen
- toiminnan tehottomuus;

rahoitus- ja vaihto-omaisuuden minimointia rajoittavat 
vastaavasti toimintaedellytysten heikkeneminen, likvidi
teetti vaikeudet ja luottopoliittiset heikkoudet.

Edellä oleva pohdiskelu osoittanee, että pääoman tuottoas
teen maksimoiminen on jätettävä käsitteelliseksi tavoitteek
si eikä sitä voida esim. lineaarista ohjelmointia tai simuloin
tia käyttäen saavuttaa. Jos sen sijaan asetetaan tavoitteeksi 
tietty pääoman tuottoaste, ko. malli sopinee hyvin simulointi
mallin tai heuristisen ohjelmoinnin lähtökohdaksi.

Koska paahtimo on toiminut jo pitkään, saadaan keskimääräi
set kustannukset sekä rahoitus-, vaihto- ja käyttöomaisuuden 
määrät helposti lasketuksi esim. tulos- ja omaisuustaseista. 
Näin voidaan mallia käyttää apuna hinnoittelussa, jolloin kes
kimääräisiin kustannuksiin lisätään asetetusta pääoman tuotto- 
asteesta mallin avulla laskettu marginaali* ^. Myös vertaillen 
eri myyntikonttorien pääoman tuottoasteita ja niihin vaikut
tavia osakomponentteja voidaan yksityiskohtaisemmat kustan
nus- ja kannattavuustavoitteet asettaa realistisemmin. Samoin 
päästään tällöin helpommin käsiksi niihin syihin, jotka ovat 
mahdollisesti kannattavuutta heikentämässä.

Paahtimon tuottoasteista ja vaikuttavista osatekijöistä on 
syytä muodostaa taulukot vähintään viideltä edelliseltä vuo
delta ja niitä apuna käyttäen pyrkiä ennustamaan tuottoasteet 
myös viideksi tulevaksi vuodeksi.

1) King, s. 5Ю
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5. Markkinointistrategioiden valinta

Asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi on olemassa aina mon
ta erilaista vaihtoehtoista mahdollisuutta. Kaikki mahdolli
suudet eivät ole kuitenkaan yhtä edullisia. Strategiat voi
daan määritellä mahdollisuuskokonaisuuksiksi, jotka osoitta
vat mielekkäitä uria asetettujen tavoitteiden saavuttamisek
si. Strategioiden suunnittelu on hyvä jakaa kolmeen eri vai
heeseen, joilla kullakin on omat osatavoitteensa: strategioi
den luominen (tavoitteena kartoittaa laajat mahdoinsuusken- 
tät mahdollisimman täydellisesti kritisoimatta eri strategioi
den sopivuutta), strategioiden analysointi ja vertailu (ta
voitteena eritellä kukin löydetty strategia niin tarkkaan, 
että pystytään ennalta näkemään kunkin strategian osalta, mi
tä ja miten paljon on resursseja uhrattava tavoitteiden saa
vuttamiseksi) ja parhaan strategian valinta (tavoitteena löy
tää edullisin strategiavaihtoehto tavoitteiden saavuttamisek
si) .

Edellisestä strategian laaja-alaisesta määritelmästä seuraa, 
että strategian sisältö muodostuu niistä keinoista, menet
telytavoista ja menetelmistä, joita käytetään tavoitteiden 
saavuttamiseksi1. ^ Strategia ei ole kuitenkaan mikään yksit
täinen menetelmä tai menettelytapa, vaan se voi olla hyvin
kin pitkä menetelmien ja keinojen sarja, joka muodostaa yh
tenäisen kokonaisuuden. Tämä saa aikaan sen, että on uto
pistista asettaa tavoitteeksi optimaalisen strategian löytä
minen, koska eri menettelyjen peräkkäin asettamiselle voidaan 
löytää miltei rajattomasti vaihtoehtoisia mahdollisuuksia.
On siis tyydyttävä valitsemaan käytettävistä vaihtoehdois
ta se strategia, joka nopeimmin, taloudellisimmin, turval- 
lisimmin, varmimmin jne. (kriteereistä riippuen) vie asetet
tuihin tavoitteisiin.

1) Leivo I
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51. Strategioiden luominen

Strategioiden luomisen peruslähtökohtana on asetetut tavoit
teet; esim. tavoite "kahvin suurkuluttajamyyntimme osuus ko
konaismyynnistä on nostettava 10 %xsta 13 $:iin" on saavutet
tavissa lisäämällä suurkuluttaja-asiakkaitten määrää, lisää
mällä myyntiä entisille asiakkaille, vähentämällä muun myyn
nin osuutta, lyhentämällä jakelutietä eliminoiden alueelli
set myyntikonttorit suurkulu11ajamyynnissä, sulauttamalla
muutamat pikkupaahtimot omaan paahtimoon , ottamalla oman ja
kelutien myytäväksi myös esim. Pauligin kahvi, erikoistumal
la suurpakkauksiin, perustamalla oma ravintolaketju, kehit
tämällä hyviä suhteita valtiollisiin ja kunnallisiin elimiin, 
ostamalla palveluoikeudet suuriin yleisötilaisuuksiin, sol
mimalla yhteyksiä suuriin liikelaitoksiin, jotka tarjoavat 
henkilökunnalleen kahvia jne. Kaikki edellä luetellut stra
tegiat saattavat johtaa asetetun tavoitteen kannalta saman
laiseen lopputulokseen, mutta kukin vaihtoehto saa aikaan 
myös muita vaikutuksia. - Lisäksi luomisvaiheessa asetet
tujen tavoitteiden ohella on eriteltävä strategiain luomi
seen vaikuttavat tekijät. Vaikuttavien tekijöiden havaitse
miseksi on syytä käyttää hyväksi aikaisemmin tehtyä markki
nointimahdollisuuksien arviointia. Ympäristötekijöistä kil
paili jäin markkinointitoimenpiteet ja heidän tuotteensa, ku
luttajien ominaisuudet ja heidän lukumääränsä, kilpailun ra
kenne, kokonaistaloudelliset, sosiaaliset ja kansainvälisis
tä kahvimarkkinoista johtuvat tekijät ovat peruskomponentte
ja, joista on löydettävissä erilaisten strategiavaihtoehto
jen luomiselle yhtä hyvin virikkeitä ja käyttämättömiä mah-2)dollisuuksia kuin rajoituksia ja vältettäviä vaaroja.

Esimerkkinä oleellisista ympäristöstä vaikuttavista teki
jöistä, jotka ovat hyvinä suunnan näyttäjinä markkinointi- 
strategioiden kehittelyssä, mainittakoon kilpailijoiden heik
kouksien ja vahvojen puolien erittely. - Pauligin jakelutien

Yj vrt. esim. Kaskimies, s. 95
2) Leivo
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haavoittuvuus, suuret jakelukustannukset, hieman kangistu
nut, mutta toisaalta luottamusta ja asiantuntemusta omaava 
yrityskuva, voimakas mainonta ja korkea kahvin laatutaso 
suovat hyvät edellytykset sellaiselle markkinointistrate
gialle, jossa voidaan käyttää hyväksi pahan kilpailijan heik
kouksia ja toisaalta vahvoja puolia; esim. ottamalla huoleh
dittavaksi korvausta vastaan Pauligin kahvin jakelu, käyttä
mällä Pauligia "alihankkijana" tai peräti siirtämällä Pau
ligin paahtimo kokonaan Kesko Oy:n omistukseen. - Tuko Oy:n 
paahtimon alkuvaiheen laajamittainen, kaikkia kahvimerkkejä 
koskeva mainonta taas antaa selvän viitteen mainosstrategian 
kehittämiselle siten, että kahvimainonta on keskitettävä pi
kemminkin muutamiin iskumerkkeihin kuin pyrittävä kaikki mer
kit kattavaan mainontaan. Samoin Tuko on esimerkki siitä, 
miten oligopolitilanteessakin saatetaan käyttää aktiivista 
hinnoittelua, jos pyrkimyksenä on nopeasti kasvattaa markki
naosuutta. SOK:n jäsenosuuskauppojen markkinointialueiden 
osittaisesta päällekkäisyydestä koituneet hankaluudet kui
tenkin selvästi osoittavat, että kahvin hintadiff-erointia 
harjoittavat alennushallit olisi pyrittävä sijoittamaan 
alueille, missä omia jäsenliikkeitä ei ennestään ole ja mis
sä Keskon kannatus ja yrityskuva saattavat olla suhteellisen 
heikkoja; arviointi pohjautuu mm. seuraaville olettamuksille: 

kahvi on Suomessa ns. mielipidehyödyke, jonka hinta- 
muutoksia seurataan muihin kertakulutushyödykkeisiin 
verrattuna suhteellisen tarkkaan (perusteluja oletta
mukselle : eduskunnan varovaisuus kahvia koskevissa hin- 
tapäätöksissä; kahvin indeksisidonnaisuus; vähittäis
kaupan ja kuluttajakunnan voimakas kahvin "hamstraus" 
hinnannousuun uskottaessa)
eri paahtimoiden kahvit eroavat laatuominaisuuksiltaan 
niin vähän, että menekkierot ovat seurausta muista mark
kinointitoimenpiteistä (perusteluja: kaikilla paahti- 
moilla suunnilleen samat valmistusmenetelmät ja ajan
mukainen koneisto, haastattelussa kaikki kilpailuryhmän
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edustajat totesivat, että ryhmän tuotteiden keskinäiset 
laadulliset erot ovat vähäisiä, suhteettoman korkeat 
mainoskustannukset jne.)

- hinta on kahvin markkinoinnissa voimakkaampi tekijä 
■ kuin yritys- ja paahtimokuva, joita lisäksi voidaan 
muuttaa paikallisella mainonnalla (perusteluja: Tukon 
markkinaosuuden nopea kasvaminen; vain Paulig on aset
tanut yritys- ja paahtimokuvamainonnan tuotekuvamainon- 
nan edelle; "jos halutaan lisätä markkinaosuutta, on 
pelattava merkkikuvilla; jos halutaan säilyttää saa
vutettu markkinaosuus, kannattaa tuoda voimakkaammin 
esiin paahtimokuvaa"^)

nykyinen kuluttaja on siirtymässä ostouskollisuusajut
telusta hintatietoisuuteen (perusteluja: voimakkain os
touskollisuus on ollut osuustoimintasektorilla ja se 
on selvästi laskemassa; osuustoiminta-aatetta ei halu-2)ta tuoda esiin enää yhtä voimakkaasti kuin aikaisemmin ' 
erityisesti kahvin kohdalla ostouskollisuus on OTK:ssa 
heikentynyt^ ).

OTK : ssa tunnistetaan Kesko lähimmäksi kilpailijakumppaniksi 
myös kahvin markkinoinnissa, koska markkinoinnin kohderyh- 
män katsotaan olevan rakenteeltaan saman. ' OTK on kuiten
kin esimerkkinä siitä, miten markkinaosuuskäyrä kääntyy aut
tamattomasti "krooniseen" laskuun, jos mainonnan ja muiden 
menekinedistämistoimenpiteiden tavoiteryhmä asetetaan liian 
suppeaksi. Luonnollisesti käyrän laskuun vaikuttavia teki
jöitä ovat muutkin aikaisemmin OTK:n paahtimon analyysiä
koskevassa kappaleessa minitut heikkoudet, mutta haastatelintavan ' mukaan em. seikka on todettu erääksi suurimmista 
syistä kahvin myyntikäyrän laskuun.

1) Haastattelu: Leppänen
2) Haastattelu: Koskela
3) Haastattelu: Summa
4) Haastattelu: Summa
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Oman yrityksen sisästä vaikuttavia tekijöitä huomioitaessa 
strategioiden kehittelemiseksi on tutkittava erityisesti 
"yrityspotentiaali"-kappaleessa esiin tuotuja seikkoja.

Jos esimerkkitavoitteena edelleen pidettäisiin suurkulut- 
tajamyynnin osuuden kohottamista, olisi Kesko Oy:n paahti- 
mon sisäisten tekijöiden heikkouksista strategioiden kehit
telyssä huomioitava erityisesti suurkuluttajamyynnin uudel
leenorganisointi ja myyntimieskäyntikertojen lisääminen.

Vaikka peruslähtökohtana strategioiden luomiselle onkin pi
dettävä vuosisuunnitelman analyysiosaa, vaatii runsaan stra- 
tegiavaraston synnyttäminen myös muita virikkeitä antavia 
lähtökohtia. Tällainen lähtökohta on strategioiden kehit
tämisen systematisointi. Se edellyttää organisoitua, jat
kuvasti tapahtuvaa etsintää, jossa omien henkilöresurssien 
lisäksi on mahdollista käyttää myös ulkopuolisia asiantunti
joita. Samoin on systematisoitava etsintäkenttä, jotta mi
kään laaja, oleellinen alue ei jäisi huomioimatta. Eräs kei
no kentän kartoittamiseen on tehdä eri aspekteista strategia- 
ryhmittelyjä, jolloin tulee huomatuksi strategiamahdollisuuk- 
sien monipuolisuus, laajuus ja eriasteisuus. Ko. ryhmitte- 
lyperiaatteita olisivat esim. yrityksen tehtävät, tuotannon 
toimintavaiheet, markkinoinnin osatehtävät jne. Esim. tuo
testrategiaa voidaan lähestyä useasta eri aspektista: täh
dentää tutkimustyön intensiivisyysastetta ja siitä koituvia 
seurauksia (markkinoille pioneerina, jäljittelijänä), huo
mioida tuotteen tai merkin elinvaihe (esittely, kasvu, kyp
syminen, kyllästyminen, lasku), tutkia tuotteen hyväksikäyt
tömahdollisuuksien lisäämistä tai muuttaa tuote- ja yritys
kuvaa.1^ Samoin erilaisten vaikutusverkkojen ja mallien ra
kentaminen sekä kilpailijain näkökulmasta oman yrityksen tar
kasteleminen ovat keinoja erilaisten strategiavaihtoehtojen 
synnyttämiseksi.

Jos ajatellaan yrityksen eri funktioita, voidaan eri aikoina

1) Leivo II
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nähdä hyväksi painottaa eri toimintoja eri suhteissa; muo
dostuu toisin sanoen strategisia alueita. Esim. vuoden 1970 
lopulla nähtiin useissa paahtimoissa strategisena alueena 
ostot. Kahvin tullin ollessa kokonaan poistettuna ja maail- 
manmarkkinahintain jatkuvasti kohotessa haluttiin ostaa raa- 
kakahvia huomattavasti normaalitarvetta enemmän. Strategia 
osoittautui kuitenkin tällä kertaa vääräksi, koska myöhemmin 
raaka-ainehinnat alkoivat laskea, odotetun kahvin hinnankoro- 
tusluvan kuitenkin viipyessä, saaden runsaasti varastoineet 
paahtimot kustannuspuristukseen. Ostojen strategiseen käyt
töön kahvialalla liittyy suuri riski, koska siinä miltei yk
sinomaisena käytettävissä olevana strategisena muuttujana on 
aika. Keskon paahtimon kannalta myynti- ja jakelutavoittei
den saavuttamiseksi eräänä vaihtoehtona olisi myynti ulkopuo
lelle jäsenyritysten edellä mainittujen strategioiden lisäk
si. - Mainonnan eräs oleellinen strateginen elementti on 
kohderyhmän valinta. 1960-luvulla Pauligin kuluttajakunta 
oli keski-iältään huomattavasti muiden paahtimoiden käyttä
jiä vanhempaa. Tätä pyrittiin mainonnalla korjaamaan, ja 
197O vuoden alussa suoritetun tutkimuksen mukaan se oli tuot
tanut tuloksen, niin että selvästi vanhemmat ikäryhmät oli
vat jääneet lähinnä osuustoimintasektorin kohteiksi."*"'*

Koska myyntipisteiden lukumäärä on vähenemässä ja niiden ko
ko suurenemassa, olisi eräs keskeinen strategia kenttätyön 
tehostaminen siten, että omille kahvimerkeille kyettäisiin 
varaamaan edulliset hyllytilat erityisesti itsepalveluliik- 
keistä. Perusteluna tälle strategialle on myös em. USA:ssa
suoritettu tutkimus, jonka mukaan kahviostoista 48 % oli

2)selviä heräteostoja. '

Tutkimus- ja kehittelytyön yleisenä tavoitteena on tehokkai
den menetelmien ja hyvien tuotteiden kehittäminen. Eräs 
strateginen tutkimus- ja kehittelytyön alue kahvin kannalta 
on segmentointi. Jos tavoitteena on lisätä paahtimon kahvi-

1) Haastattelu: Nurmiharju
2) Esomar Congress 1968 II (Pillet) ss. 854, 865



115 -

myyntiä, on segmentoitava vähittäiskauppaa; jos tavoitteena 
taas on kehittää tuotevalikoimaa, on strategiana kuluttajien 
segmentointi.1^ Esimerkkinä tuotesuunnittelustrategioista 
kahvin markkinoimisessa voidaan mainita kaksi toisilleen vas
takkaista strategiaa: joko kehittää ja tuoda nopeasti ja jat
kuvasti uusia merkkejä markkinoille tai pyrkiä keräämään run
saasti tuoteideoita varastoon, karsia ideat kriittisemmin ja 
tuoda vain harvoin uusia merkkejä markkinoille. Edellistä 
strategiaa on selvästi noudattanut Tuko. Seurauksena tästä 
on ollut merkkien suhteellisen lyhyt elinkaari ja uusien merk
kien "sisäänajamisesta" koituvat suuret mainoskustannukset. 
Miltei täysin vastakkaista strategiaa taas on noudattanut 
Paulig. - Yleisenä tuotesuunnitteluun liittyvänä strate
giana kahvin markkinoinnin nykytilanteessa on pikemmin olta
va merkkimäärän mielekäs karsiminen kuin monien uusien merk
kien kehittäminen.

52. Strategioiden analysointi ja vertailu

Kunkin strategian vaatimat toimenpiteet ja aiheuttamat seu
raukset on analysoitava, jotta pystyttäisiin vertaamaan stra
tegioiden keskinäistä edullisuutta. Strategiaa analysoitaes
sa on hyvä lähtökohta sellaisen vaikutusverkon laatiminen, 
josta käy selville, mitkä tekijät katsotaan ensisijaisesti 
vaikuttaviksi samoin kuin erilaiset seuraukset, joita stra
tegian toimeenpano aiheuttaa varsinaisten päätavoitteiden 
saavuttamisen lisäksi. Samalla joudutaan harkitsemaan nii
den toissijaisten tekijöiden vaikutusta, joita ei katsota 
tarpeelliseksi ottaa mukaan lopullisessa strategioiden ver
tailussa.

Esim. jos pyritään kasvattamaan suurkuluttajamyynnin osuut
ta lisäämällä myyntiä entisille asiakkaille, vaatii se myyn
titoiminnan tehostamisen lisäksi myyntipaineen lisäämistä,

1)Haastattelu: Nurmiharju
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josta saattaa olla ajan mittaan seurauksena negatiivisen 
asennoitumisen kehittyminen ostajissa; jos taas myyntikont
torit eliminoitaisiin kokonaan suurkuluttajamyynnistä, las
kisi se joittenkin myyntikonttoreiden kahvin myyntiä voimak
kaasti; pikkupaahtimoiden (joista muutamat ovat erikoistu
neet suurkuluttajamyyntiin* ^) sulauttaminen taas vaatisi 
huomattavia pitkän tähtäyksen investointeja; otettaessa 
Pauligin kahvimerkit oman jakelutien hoidettavaksi olisi 
ilmeistä, että tämä vaikuttaisi oman paahtimon kapasitee
tin käyttöasteeseen. (Toisaalta Pauligin kannalta jakelu
tiellänne muuttunee vähitellen kestämättömäksi, joten oli
si hyvä ehtiä ensimmäisenä; ilmeisesti Tukolle olisi kuiten
kin suurin rajahyöty Pauligin merkkien myyntiin ottamisesta 
useastakin syystä: kiistojen välttäminen pääsemällä eroon 
yksinmyyntipakotteista, säästyminen lisäkapasiteetin raken
tamiselta, kahvin myynnin jatkuvuuden turvaaminen, vaikutuk
set omien merkkien elinkaarien pidentymiseen, vähittäinen 
paahtimokuvan muotouttaminen ja vakaannuttaminen, nopeampi 
tavoitellun markkinaosuuden saavuttaminen jne.) Lyhyen täh
täyksen strategioihin kuuluvaksi olisi katsottava myös neu
vottelujen aloittaminen Pauligin paahtimon mahdollisesta 
siirtämisestä Kesko Oy:n omistukseen, vaikka omistuksen 
vaihtumisesta johtuvat seuraukset kytkeytyvätkin pikemmin 
pitkän tähtäyksen suunnitteluun. Pauligin paahtimon omis
tuksen siirtyminen tuskin lienee täysin uusi vaihtoehto sen2)nykyiselle johdolle, koska haastattelun mukaan on Pauligil
la harkittu eräänä vaihtoehtona myös kahvialalta luopumista.

Strategioiden analysointi vaatii suunnittelusta ja markki
noinnista vastuussa olevien henkilöiden pitkällistä yhteis
työtä. Siitä huolimatta, että verbaalisesti tarkastelemal
la eri strategioiden vaatimia toimenpiteitä, lähtökohtati
lanteita ja vaikutuksia ei pystytä analysoimaan strategia- 
vaihtoehtoja eksaktisti ja yksiselitteisesti, on mahdolli
simman monen kokemusta omaavan asiantuntijan verbaalinen

1) Haastattelu: Tikka
2) Haastattelu: Leppänen
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analyysi vähintään yhtä tarpeellinen kuin minkä tahansa kvan
titatiivisen analyysimenetelmän käyttäminen.

Kaikki kvantitatiiviset analysointimenetelmät, joita on mah
dollista soveltaa strategioita analysoitaessa, sisältävät ku
kin omat heikkoutensa ja rajoituksensa; niiden avulla saata
vat tulokset vaativat aina tulkintaa ja harkintaa, jotta tu
loksista voitaisiin vetää todellisuutta vastaavia johtopää
töksiä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategia aikaisemmin määritellyllä tavalla ymmärrettynä si
sältää aina niin monia vaikuttavia tekijöitä, toimenpiteitä 
ja seurauksia, että harvoin kyetään strategian analyysissä 
käyttämään suoraan jotakin matemaattista mallia. Tällaises
sa tilanteessa analysoijalla on käytettävissä simulointi-tek- 
niikka1). Simulointi on numeerinen tekniikka taloussystee- 
min käyttäytymistä kuvaavien matemaattisten ja loogisten mal
lien avulla suoritettavia kokeita varten. Perusero simuloin
nin ja todellisen maailman välillä on se, että simuloitaessa

2 )koe suoritetaan systeemin mallilla eikä itse systeemillä. ' 
Strategia-analyysissä simulointia käytettäessä on tehtävä 
seuraavat työvaiheet: strategialla ratkaistavien ongelmien 
muotoileminen, simulointimallin rakentaminen, tietokoneohjel
man laatiminen, mallin pätevyyden testaaminen, kokeiden suun
nittelu ja suorittaminen, tulosten tulkitseminen ja ratkaisu- 
ehtotusten tekeminen käsiteltäviin ongelmiin.^ Simuloinnil
la saatavien tulosten luotettavuus riippuu suurimmaksi osak
si rakennetun mallin pätevyydestä. Kahvimarkkinoilla vallit
seva oligopolitilanne luo kuitenkin hyvät edellytykset eri
strategiavaihtoehtojen vertailemiseen simuloimalla, vaikka

4)mitään optimiratkaisua ei sen avulla pystytä löytämään. ' 
Esim. hinnoittelu-, mainos-, myynninedistämis-, jakelu-, val
mistus- ja rahoitusstrategioiden analysoinnissa simulointi 1 2 * 4

1) Donnelly, Ivanchevich, s. 550
2) Naylor, Vernon, s. 529
5) Vrt. Chu, ss. 255 - 26l
4) Vrt. Chu, s. 515
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on väline, jonka avulla pystytään strategiavaihtoehdot kvan
tifioimaan vertailukelpoisiksi.1^

Strategioiden analysointiin ja vaihtoehtojen vertailuun so
veltuu myös Thomas Bayes'in kehittämälle teorialle pohjaavat 

2 )tekniikat. ' - Seuraavassa esimerkissä on todellisesta ti
lanteesta yksinkertaistettu strategioiden valintatilanne, jos 
sa voitaisiin käyttää hyväksi Bayes' in lähestymistapaa.

Vuoden 1971 alkupuolella Kesko oli tietoinen siitä, että Tu
ko oli suunnittelemassa uuden kahvimerkin (Kultapapu) mark
kinoille laskemista lähiaikoina ja viimeistään kahvin hinnan
korotuksen tapahduttua. Esimerkin yksinkertaistamiseksi ole
tetaan kaksi vaihtoehtoista strategiaa: l) Kesko järjestää 
laajan mainoskampanjan СВ-kahvillaan ennen Kultapavun mark
kinoille laskemista (S^), 2) Kesko ei ryhdy mihinkään eri
tyistoimenpiteisiin (S2). - Ellei Tuko laskisi Kultapapua
markkinoille, ei Keskon kampanja olisi tarpeellinen, sillä 
СВ-kahvin menekki olisi muutenkin tyydyttävä.

Bayes'in tekniikkaan perustuen ensimmäisenä tehtävänä on muo
dostaa päätöksentekotaulukko, josta käy ilmi arviot nettotuo
toista vaihtoehtoisia strategioita (S^ ja S2) käytettäessä 
kummassakin tilanteessa (joko Tuko laskee markkinoille Kul
tapavun - T^, tai Tuko ei laske markkinoille Kultapapua - T2) 
Oletetut nettotuotot selviävät seuraavasta taulukosta:

asiaintilat (state of nature
T1 T2

strategia- si 8OOO mk 7000 mk
vaihtoehdot S2 2000 mk 10000 mk

Seuraavaksi lasketaan kummankin asiaintilan vallitessa siitä 
johtuva nettotuoton vähennys, että ei käytetä onnistunutta 1 2 3

1) Basil, Cone, Fleming, s. 26
2) Day,(Roberts), s. 273
3) Frank, Green, ss. 10 - 11



119 -

strategiavaihtoehtoa :

T 1 T2

S 1 О 3000 (10000 - 7000)strategiat
S2 6000 (8000 - 2000) О

Jos todennäköisyyden sille, että Tuko laskee Kultapavun mark
kinoille, uskotaan olevan esim. 80 % (asiaintila T^), on to
dennäköisyys asiaintilalle T2 vastaavasti 20 $>. - Bayes'in
kriteerin mukaan on valittava se strategia, mikä johtaa kes-2)kimäärin pienempään nettotuottojen menetykseen.

keskimääräinen : 0,8 x 0 + 0,2 x 3000 = 600 mk
nettotuottojen
menetys S^: 0,8 x 6000 + 0,2 x 0 = 4800 mk

Ko. kriteerin mukaisesti parempi strategia olisi siis S^. 
Ellei asiaintilojen todennäköisyyksistä haluta tehdä heti 
arvioita, voidaan yhtälön avulla laskea ne todennäköisyydet, 
jolloin ao. kriteerin vallitessa molemmat strategiat olisi
vat yhtä edullisia.^

= todennäköisyys asiaintilalle 
1 - = todennäköisyys asiaintilalle T2

Px x 0 + (1 - P ) x 3000 = P1 x 6000 + (1 - ?x) x 0
1 2josta ratkaisemalla P, = -=r ja 1 - P. = ^ .13 1 3

Tällöin siis strategia on edullisempi kuin strategia S2, 
jos P^> j , mutta S2 on edullisempi kuin , jos P^ “C j .

Edellä esitetystä esimerkistä käy ilmi ne toimenpiteet, joi
ta joudutaan tekemään Bayes'in tekniikkaa käytettäessä. Kun

1) Frank, Green, ss. 10 - 11
2) Frank, Green, s. 12
3) Frank, Green, s. 13
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käytännössä asiaintiloja, strategiavaihtoehtoja ja strate
gioiden vaatimia perättäisiä osatoimenpiteitä on useita, li
sää se ainoastaan teknisten laskutoimitusten ja arviointi
vaiheiden määrää; sen sijaan selitetty yksinkertainen esi
merkki tuo esiin kaikkien niiden perustoimenpiteiden luon
teen ja sisällön, mitä Bayes'in tekniikka strategioiden ver
tailemiseksi edellyttää. - Bayes'in tekniikan luonteesta 
johtuen sen käyttöalue on hyvin laaja. Esimerkkejä sen käy
töstä eri strategioiden vertailemiseksi löytää mm. mainon
taan, menekinedistämiseen, hinnoitteluun, tuotesuunnitteluun 
markkinoinnin tutkimiseen, jakelutien valintaan ja johdon 
päätöksentekoon sovellettuna.1^

Sovellutuksia heuristisesta ohjelmoinnista markkinointiongel 
miin on toistaiseksi esitetty hyvin vähän, vaikka ko. menet
telyä voidaan käyttää aina silloin, kun ongelman ratkaisemi
seksi tarvittava toimenpiteiden sarja on eksplisiittisesti 2 )eriteltävissä. ' Tavoitteeksi heuristista ohjelmointia käy
tettäessä on riitettävä tyydyttävän strategian löytäminen;
sen sijaan optiminatkaisun saamista heuristinen ohjelmointi 

ö)ei takaa. ' Tietokonetta apuna käyttäen heuristista menet
telyä on onnistuneesti sovellettu investointisuunnitelmien 
ja pääomabudjettien valmistamiseen, vähittäismyyjien valin
taan, palkkojen ja vähittäismyyntihintojen määrittämiseen,
tuotteiden läpimenoajan estimoimiseen, koneiden kuormitus-

4)ongelmiin, mainosmedian valintaan jne. '

Myös peliteorian sovellutukset, lineaarinen ja ei-lineaari-ц)nen ohjelmointi , useita muuttujia käsittävä katetuottoana- 
lyysi, päätöksentekopuu^ sekä erilaiset analyysit (regres
sio-, korrelaatio-, faktori-, diskriminointi-, varianssi-, 1 2 3 4 5 6

1) Esim. Day, (Roberts), ss. 273 - ЗбЗ; Alderson, Green, 
ss. 311 - З17i Green, Frank, ss. 30 - 36

2) American Marketing Association: Proceedings I962 (Kuehn), 
s. 166

3) Montgomery & Urban, s. l40
4) American Marketing Association: Proceedings I968 (Moore), 

s. 41
5) Esim. Chu ss. 9 - 117j King ss. 410 - 420
6) King ss. 138 - l4l, 323 - 331
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kovarianssi- ja clusteranalyysi) ovat menetelmiä, joita voi
daan käyttää apuna markkinointistrategioiden analysoimisessa 
ja vertailussa. Mikään luetelluista menetelmistä ei anna yk
siselitteisiä vastauksia jonkin strategian paremmuudesta toi
seen verrattuna, vaan aina jää mallien ulkopuolelle tekijöi
tä, joita ei pystytä kvantifioimisen vaikeuden, mallin liial
lisen laajenemisen tai muun syyn vuoksi ottamaan analyysissä 
huomioon.

55« Parhaan strategian valitseminen

Lopullinen päätös parhaimman strategian valinnasta tapahtuu 
aina subjektiivisen harkinnan varassa, sillä täydellisin, 
laajimmin erilaiset yhteismitattomat tekijät huomioon otta
va työväline on ihmisen mieli. Vaihtoehtoiset strategiat, 
joilla pyritään samaan tavoitteeseen,saattavat olla luonteel
taan niin erilaisia, että yksi ja sama kvantitatiivinen mene
telmä ei käy päinsä strategioiden vertailemiseksi ja parhaim
man valitsemiseksi; vaikka samalla menetelmällä pystyttäisiin 
kin vertaamaan eri strategioita, saa kukin strategia toisaal
ta aikaan myös erilaisia sivuvaikutuksia, joita ei aiheudu 
muiden vertailtavien strategioiden toimeenpanosta. Nämä lie
nevät vahvimmat perustelut sille, että lopuksi on aina tur
vauduttava subjektiiviseen harkintaan.

Riippuen siitä, mitkä kriteerit ovat tulleet huomioiduiksi jo 
strategioiden analysointivaiheessa, tehdään lopullisten va
lintakriteerien seula, jonka parhaan strategian tulisi läpäis 
tä kaikkein selvimmin. Keskeisiä lopullisia karsintakritee- 
reitä ovat esim. seuraavat:

- strategian taloudellisuus
- strategian toimeenpanon ja seurausten vaikutusnopeus
- strategian vaikutusajan pituus
- kilpailijoiden reagointimahdollisuudet
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- strategian sopivuus yrityksen toiminta-ajatukseen 
ja toimintapolitiikkaan

- strategian yhteensopivuus muiden strategioiden kans
sa

- strategian varmuus tavoitteiden saavuttamiseksi
- strategian sopivuus käytettävissä oleviin resurssei
hin ja strategian toimeenpanon hankaluusaste

- strategian joustavuus, peruuttamattomuus ja osatoi- 
menpiteiden muuttamis- ja korjaarnismahdollisuudet

- käytetyn analysointimenetelmän kattavuus ja luotet
tavuus

Miltei ainoa suositeltava menettelytapa karsinnan suoritta
miseksi lienee aikaisemmin esitelty tuomarimenetelmä, jossa 
jokaiselle strategialle annetaan pisteet kunkin kriteerin 
osalta. Lisäksi on selvitettävä vastausten varmuusaste kun
kin kriteerin kohdalta erikseen esim. käyttämällä kahta ra- 
japistemäärää tai erillistä vastausvarmuutta osoittavaa pis
temäärää. Myös Delphi-tekniikka*^ soveltuu käytettäväksi en
nen lopullisen valintapäätöksen tekemistä. - Parhaan stra
tegian valitsemisen lisäksi on varauduttava myös siihen, et
tä jokin odottamaton, ei hallittavissa oleva tekijä aiheut
taa valitun strategian käyttökelvottomuuden. Strategian va
linta on varmistettava vaihtoehtoisella strategialla, joka 
on valmis heti toimeenpantavaksi, jos ns. parhaan strategian 
huomataan pettävän. Joskus saattaa hyvin riskialtis strate
gia olla paras vaihtoehto, jos se varmistetaan toisella stra
tegialla, jolla voidaan edellinen korvata epäonnistumisen uha
tessa.

1) Esim. Bright, ss. 125 - 155
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6. Integroidun markkinoinnin vuosisuunnitelman laatiminen, 
toteuttaminen ja valvominen

Jotta asetetut tavoitteet ja valitut strategiat saataisiin 
toteuttamiskelpoiseen muotoon, on kustakin strategiasta teh
tävä yksityiskohtainen ohjelma, mistä käy selvästi ilmi ne 
toimenpiteet, mitä vuosisuunnitelman toteuttaminen tavoittei
siin pääsemiseksi vaatii. Toisiinsa mukautetut, tarkistetut 
ohjelmat muodostavat ajoitussuunnitelman jälkeen integroidun 
kokonaisuuden johdon hyväksyttäväksi ja organisaation toteu
tettavaksi .

6l. Ohjelmien laatiminen ja koordinointi

Ohjelman luonteeseen kuuluu ennen kaikkea yksityiskohtaisuus. 
Ohjelma vastaa kysymyksiin: mitä on tehtävä, miksi on tehtä
vä, kenen on tehtävä, milloin on tehtävä, miten on tehtävä, 
kuka on vastuussa ja kenelle. Ohjelman tarkoituksena on 
toisin sanoen eritellä tavoitteet ja strategiat niin ekspli
siittiseen muotoon, että toimeenpanijalle ei synny epäselvyyt
tä tehtävän suorittamisesta, tarkoituksesta, vastuusta, ajoi
tuksesta tms. Lisäksi ohjelmien avulla pystytään alustavas
ti allokoimaan käytettävissä olevat resurssit.

Sen lisäksi, että ohjelmissa kohdistetaan tarvittavat toimen
piteet käytettävissä olevien henkilöiden suoritettavaksi, on 
kunkin ohjelman vaatima kestoaika etukäteen tarkoin arvioita
va, jotta koordinointivaiheessa pystytään eri ohjelmat myös 
ajallisesti sovittamaan toisiinsa. - Siitä huolimatta, et
tä jo tavoitteita ja strategioita laadittaessa on pyritty ot
tamaan huomioon niiden keskinäiset vuorovaikutukset, on eri
tyisesti ohjelmien koordinointivaiheessa kiinnitettävä huo
mio ohjelmien toiminnallisiin vuorovaikutuksiin ja niiden kes
kinäiseen yhteensopivuuteen. Koska eri ohjelmien välillä on 
vuorovaikutuksia, ei kaikkien erillisten ohjelmien yhdistäminen
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sellaisenaan välttämättä muodosta parasta markkinointiohj el- 
maa. Itse asiassa yksittäisten ohjelmien tehokkuuden perus
tekijät saattavat olla jopa osittain ristiriitaisia toisten
sa kanssa. Näin ollen tarvitaan jonkinlainen kompromissi, 
jotta saavutettaisiin kaikin puolin parhaat mahdolliset tu
lokset. 1 ^

Kun eri ohjelmien toiminnallisten vuorovaikutusten huomioi
misen jälkeen kutakin ohjelmaa on muutettu tarpeen mukaan ja 
löydetty tavoitteiden saavuttamisen kannalta paras toiminta
kokonaisuus, on seuraavana tehtävänä ohjelmien ajallinen yh- 
teensitominen ja toisiinsa sovittaminen.

Muutamat ohjelmat saattavat olla miltei kokonaan riippumat
tomia muista ohjelmista ja ne voidaan suorittaa silloin, kun 
resursseja on sopivasti käytettävissä. Useimmat ohjelmat kyt
keytyvät toisiinsa kuitenkin siten, että joidenkin ohjelmien 
pitää olla loppuun suoritettuja, ennen kuin ensin mainittujen 
ohjelmien toimeenpanoon voidaan ryhtyä. Muutamat ohjelmat 
taas voidaan toteuttaa samanaikaisesti tulosten siitä kärsi
mättä. - Kaikki edellä olevat tilanteet voidaan ottaa huo
mioon ja päästä lähelle ajoituksellisesti optimaalista tulos
ta, jos ohjelmien ajallisessa koordinoinnissa käytetään hyväk
si toimintaverkkotekniikkaa i,

Toimintaverkkomenetelmien ytimen muodostaa ohjelmien toteu
tussuunnitelman graafinen kuvaus. Kuvauksesta käyvät ilmi 
ajalliset suhteet ts. kokonaisohjelman päämääriin johtavien 
osaohjelmien riippuvuussuhteet.Toimintaverkkotekniikat 
voidaan periaatteessa jakaa kahteen ryhmään: kriitillisen 
polun menetelmät (Critical Path Methods, CPM) ja PERT-mene- 
telmät (Program Evaluation and Review Techniques). Molemmat 
perustekniikat ovat mahdollisia sovellettaviksi markkinointi- 
ohjelmien koordinoimisessa, sillä jälkimmäinen tekniikka eroaa 
edellisestä ainoastaan siten, että CPM-menetelmässä käytetään 1 2

1) Stern, ss. 105 - 106
2) Moder, Phillips, s. 11
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ainoastaan yhtä aikaestimaattia kutakin osaohjelmaa varten, 
kun taas PERT-menetelmässä ko. aikaestimaatteja on kolme : 
optimistinen, pessimistinen ja todennäköisin estimaatti.1^

Kun varsinaisen toimintaverkkotekniikan lisäksi piirretään
2)kutakin resurssiryhmää varten ns. resurssiprofiili , jossa 

vaaka-akselilla kuvataan aikaa ja pystyakselilla käytettäviä 
resursseja, sijoitetaan kukin osaohjelma resurssiprofiilei- 
hin ja synkronisoidaan profiilit ajallisesti toisiinsa, saa
daan tuloksena käyttökelpoinen työkalu esim. seuraavien ky
symysten ratkaisemiseksi: markkinointiohjelmasarjan toimeen
panon vaatima kokonaisaika, ajoituksellisesti kriitilliset 
ohjelmat, ei-kriitillisten ohjelmien siirtämismahdollisuu- 
det, optimaalinen resurssien käyttö, töiden kannalta opti
maaliset loma-ajat, resurssien riittävyys jne. - Lisäksi 
on mahdollista ottaa huomioon kunkin osaohjelman osalta eri 
kustannus-aika -vaihtoehdot ja valita niistä edullisimmat ko
konaisuutta ajatellen.

Toimintaverkkotekniikka soveltuu käytettäväksi myös koko mark
kinoinnin vuosisuunnittelun järjestely- ja ajoitusongelmien 
ratkaisemiseen eivätkä sen hyväksikäyttömahdollisuudet näin 
ollen rajoitu pelkästään esim. eri ohjelmien ajalliseen koor
dinointiin.

62. Vuosisuunnitelman hyväksyminen, toteuttaminen ja val
vominen

Ennen kuin integroitu vuosisuunnitelma esitetään ylimmän joh
don hyväksyttäväksi, on markkinointijohdon syytä käydä suun
nitelma läpi kritisoiden. Erityisesti on kiinnitettävä huo
mio niihin kohtiin, joissa aikaisempien vuosisuunnitelmien 
on tavallisesti havaittu epäonnistuneen. 1 2

1) Chu, s.318
2) Leivo II
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Vuosisuunnitelman epäonnistumisen syyt voidaan jakaa peri
aatteessa kahteen eri ryhmään: ensinnäkin epäonnistumiseen, 
joka on seurauksena virheellisestä suunnitelman laatimises
ta ja toiseksi epäonnistumiseen, joka johtuu suunnitelman 
täytäntöönpanosta. - Tutkielman kohteen mukaisesti seuraa- 
vassa eritellään niitä tavallisimpia epäonnistumisen syitä, 
jotka aiheutuvat vuosisuunnitelman virheellisestä laatimi
sesta.

Ellei vuosisuunnitelma nivelly kitkattomasti yrityksen pit
kän tähtäyksen suunnitteluun, saattaa .yksittäinen toteutu
nut vuosisuunnitelma joskus näyttää onnistuneelta, mutta 
yrityksen pitkän tähtäyksen politiikan huomioiden suunnitel
ma on saattanut harhauttaa yrityksen aiotulta strategiselta 
uralta. - Perustavaa laatua oleva osa-alue vuosisuunnitel
man laatimisessa on tilanneanalyysivaihe (ympäristötekijöi
den haarukoiminen ja oman yrityksen asettaminen vallitsevaan 
tilanteeseen), minkä osuus helposti tulee aliarvioiduksi ly
hyen tähtäyksen suunnittelussa. Perusteellinen kilpailijoi
den analyysi saattaa jäädä tekemättä ja siitä johtuen heidän 
reaktioitaan ei pystytä riittävästi ennakoimaan. Yllättävät 
substituutit, huomattavat valmistustekniset parannukset, uu
sien tutkimusmenetelmien käyttöönotto jne. ovat tekijöitä, 
jotka kilpailijoiden toteuttamina saattavat nopeasti tehdä 
yrityksestä vanhanaikaisen tuotteiltaan, automaatio- ja ra- 
tionalisointiasteeltaan tai menetelmiltään. Samoin saattaa 
valtiovallan toimenpiteiden tai niiden ajoituksen ennustami
nen jäädä huomioon ottamatta. Suoritetun haastattelun mu
kaan virheet valtion toimenpiteiden ennustamisessa ja tästä 
johtuvat seuraukset ovat olleet suurimpia kahvin markkinoin
nin vuosisuunnitelmien epäonnistumisen syitä. Muita taval
lisia ennustevirheiden lähteitä ovat epäonnistunut populaa
tioiden valinta, epärelevantti segmentointi ja monesti myös 
ennusteiden laatijoiden ja käyttäjien kokemuksen puute joh
topäätöksiä tehtäessä.

l) Haastattelut: Nurmihanju, Tikka, Leppänen
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Ellei vuosisuunnite1man laadinta perustu kuluttajaorientoi- 
tuneelle näkemykselle eikä minkäänlaisia markkina-aukkoja 
erilaisten strategioiden kohteiksi ole löydetty, ovat edel
lytykset onnistuneiden tavoitteiden asettamiselle huomatta
vasti kaventuneet. - Luonnollinen vaatimus onnistumiselle 
on tavoitteiden realistisuus ja yksiselitteisyys samoin kuin 
varalla olevien strategiavaihtoehtojen olemassaolo, jotta 
strategia voidaan joustavasti vaihtaa toiseen, jos olosuh
teiden muutos sitä vaatii. Ohjelmien ylimalkaisuus ja nii
den laadinnassa omien resurssien yliarviointi tai väärä al
lokointi ovat taas merkkejä ajoituksen epäonnistumisesta.

Ellei lopuksi integroidulle kokonaissuunnitelmalle pystytä 
saamaan johdon täydellistä tukea tai suunnitelma aiheuttaa 
toimeenpanevien henkilöiden ja yksiköiden välille ristirii
taisuuksia, ei eteväkään motivointi pysty poistamaan psyko
logista vastarintaa ja luomaan onnistuneelle yhteistyölle 
välttämätöntä yhteisymmärrystä.

Vuosisuunnitelmaa kritisoitaessa olisi toisin sanoen kiinni
tettävä huomio erityisesti seuraaviin kohtiin:

- vuosisuunnitelman joustava niveltyminen kokonais- ja 
pitkän tähtäyksen suunnitteluun

- tilanneanalyysin perusteellisuus, erityisesti omien 
ja kilpailijoiden resurssien arviointi

- ennusteiden luotettavuus
- kuluttajaorientoituneisuus
- tavoitteiden realistisuus
- valmiit varastrategiat ja -ohjelmat
- ohjelmien yksityiskohtaisuus ja selvyys
- varma ja oikea ajoitus
- johdon ehdoton tuki ja osallistujien yhteistyö.

Vuosisuunnitelman kritisointi saattaa usein herättää kysymyk
sen mahdollisen lisäinformaation hankinnan kannattavuudesta.



128 -

Strategioiden analysointia ja vertailua käsittelevässä kap
paleessa esitelty Bayes'in tekniikka soveltuu myös lisäin
formaation hankinnan kannattavuuden analysointiin.1^

Markkinoinnin johdon tehtävä on esitellä integroitu markki
nointisuunnitelma ylimmälle johdolle, joka hyväksyy suunni
telman sellaisenaan tai tietyin ehdoin tai hylkää sen.
Kun suunnitelma mahdollisten muutosten jälkeen on hyväksyt
ty, siitä olisi jaettava jäljennös keski- ja yläjohdolle. 
Suunnitelman tiedoksiannon rajoittaminen keski- ja ylätason 
markkinointijohtoon on puolusteltavissa, koska realistinen 
markkinointisuunnitelma ennustaa joskus väliaikaista myyn
nin laskua tai muuta taantumista, ja tällä saattaa olla hai-2)tallinen vaikutus alemman henkilökunnan työmoraaliin.

Markkinointisuunnitelman täytäntöönpano voi olla vaikeampaa 
kuin sen laatiminen. Vaikka suunnitelmassa yksityiskohtai
sesti esitetyt monet ohjelmat toteutetaan huolellisesti mark
kinointiorganisaation kaikilla tasoilla, ohjelman muuttumi
nen on silti pikemmin sääntö kuin poikkeus. Miltei heti kun 
suunnitelma on hyväksytty, ilmenee tarvetta muutoksiin; puo
lustettavissa olevat muutokset on integroitava markkinointi- 
systeemiin. Markkinointiorganisaatiota uhkaavista vaarois
ta on suurin se, että uskotaan senhetkisen suunnitelman pi
tävän paikkansa ikuisesti ja kieltäydytään uskomasta, että2)sitä voidaan parantaa. '

Suunnitelman valvonnan järjestämisessä ensimmäisenä tehtävä
nä on onnistuneiden vaivontapisteiden valinta. Valvontapis- 
teiden avulla on tarkoitus erottaa markkinointisuunnitelman 
ne avainparametrit, jotka eivät ainoastaan liitä eri markki
nointitoimia toisiinsa, vaan ovat myös yksittäisten markki
nointi ohj elmien olennaisia osia. Esimerkiksi myynti- ja mai- 
noskustannusten suhde tuottoihin, myyntimiesten tuottavuus, 
fyysisen jakelun kustannukset yksikköä kohti, keskimääräinen 1 2

1) Esim. Bierman, Fouraker, Jaedicke, ss. 6-7
2) Stern, s. l8
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myynti tilausta kohti jne. saattavat olla tällaisia valvon- 
tapisteitä. Edellä olevien lisäksi voidaan käyttää myös 
yleisempiä valvontapisteitä. Näihin kuuluvat varaston suh
de toimintapääomaan, varaston kiertonopeus, brutto- ja net- 
tomarginaalit, nettovoitto nettomyynnistä, nettovoitto ai
neellisen omaisuuden nettoarvosta sekä netto-omaisuuden tuot
toaste. Valvontapisteiden lukumäärän olisi periaatteessa 
määräydyttävä siten, että niistä koituvat valvonnan rajakus-
tannukset olisivat juuri yhtä suuret kuin lisääntyneen val

livonnan aikaansaama rajahyöty. ' - Kesko Oy:n paahtimon käyt
tämä ATK-järjestelmä tekee mahdolliseksi useiden valvontapis
teiden seuraamisen; lisäksi ATK-järjestelmä nopeuttaa huomat
tavasti tulosten saantia; ATK:n ansiosta suuri osa valvonnas
ta voidaan muuttaa miltei automaattiseksi, kun kutakin val- 
vontapistettä varten määritetään merkitsevät poikkeamat, joi
den ylittämisestä järjestelmä välittömästi ilmoittaa. Alueit
tain, kahvimerkeittäin, jakeluteittäin, kampanjoittain jne. 
tulevien raporttien rutiinivaivonnan lisäksi on kuitenkin 
seurattava jatkuvasti myös markkinointimahdollisuuksia, jot
ta vuosisuunnitelma voidaan muutoksien sattuessa välittömäs
ti korjata tilannetta vastaavaksi.

Koskaan ei valitettavasti voida katsoa, että markkinoinnin 
vuosisuunnitelma olisi valmis, vaan sitä on jatkuvasti ja 
systemaattisesti kehitettävä, jotta seuraavien vuosien suun
nitelmat olisivat entistä onnistuneempia.

1) Stern, ss. 133 - 135
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Liite 3

Suomeen tuodun raakakahvin määrä, arvo ja kan
nettu tulli1) vv. 1961 - 19702)

• määrä (1000kg) arvo (1000mk) tulli (mk) tulliraja
hal
vempi

kal
liimpi

hal
vempi

kal
liimpi

hal
vempi

kal
liimpi

(mk)

1961 31460 6812 68848 22395 2,75 2,75 4,00
-62 ЗО75З 8482 67739 27729 1,25 1,80 4,00
-63 З2354 9308 71966 29199 1,25 1,80 4,00
-64 44463 2610 137224 8761 1,25 1,80 4,10
-65 39902 21 134219 92 1,25 1,80 4,10
-66 45674 49 148981 208 1,25 1,80 4,10
-67 49423 526 160563 2377 0,80 1,15 4,10
-68 48771 11 188347 65 0,80 1,15 4,10
-69 54816 98 212988 556 0,80 1,15 5,40
-70 79461 193 397892 IO66 0,505) 1,15 6,50

1) Raakakahvi luokitellaan tullausta varten kahteen hinta
luokkaani hintarajan muutokset ilmenevät äärimmäisenä 
oikealla olevasta sarakkeesta.

2) Tiedot perustuvat Suomen virallisesta tilastosta (osa I A) 
poimittuihin ja vuosien 1969 ja 1970 osalta tullihallituk
sen tariffiosaston tilastotoimiston antamiin lukuihin. 3

3) Syyskuun alusta vuoden loppuun tullivapaa.



Liite 4

Paahtimoiden kahvin myynti Paahtimoi- 
den Oy: Itä saatujen tietojen mukaan

vuosi määrä (1000 kg)

1961 30 752
-62 32 865
-63 34 145
-64 36 123
-65 37 761
-66 38 065
-6? 41 04l
-68 41 345
-69 42 794
-70 45 120
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