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KILPAILIJA-ANALYYSI TUOTANNOLLISISSA PIENYRITYKSISSÄ 

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaista kilpailija-analyysiä suomalaiset 
tuotannolliset pienyritykset toteuttavat. Tutkimus pyrkii luomaan yleiskuvan 
pienyritysten kilpailija-analyysin toteutuksesta sekä kuvaamaan toteustavoissa 
vallitsevia eroja ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tulosten pohjalta pyritään 
ottamaan kantaa Porterin kilpailija-analyysimallin soveltuvuuteen pienyritysten 
käyttöön sekä esittämään ehdotus siitä, miten pienyritysten kilpailija-analyysiä 
voitaisiin kuvata.

Lähdeaineisto

Tutkimus on osa laajempaa Liiketaloustieteellisen Tutkimuslaitoksen PKT- 
yritysten markkinointiosaamista käsittelevää tutkimusta, jonka rahoittajina 
toimivat TEKES, KERA ja KTM. Tutkimuksen teoreettisena pohjana käytettiin 
Porterin kilpailija-analyysimallia. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla 71 
TEKES in ja KERAn asiakasyritystä. Aineiston analysointi perustui 
kyselyaineiston kvantitatiiviseen sekä case-kuvauksiin perustuvaan 
kvalitatiiviseen tarkasteluun.

Tulokset

Suomalaisten pienyritysten kilpailija-analyysi on melko kapea-alaista ja sitä 
käytetään lähinnä tukemaan operatiivista päätöksentekoa. Tärkeimpinä tietoina 
pidetään kilpailijan tuotteisiin liittyviä tietoja. Kilpailija-analyysin toteutus on 
yleensä epäsystemaattista ja sen taso on melko huono verrattuna yritysten muihin 
markkinointiosaamisen alueisiin.

Kilpailija-analyysin toteuttamistavassa on eroja yritysten välillä. Kilpailija- 
analyysin toteuttamistavan ja siihen vaikuttavien tekijöiden pohjalta pienyritykset 
voidaan luokitella kolmeen ryhmään. Nämä ryhmät ovat: suojautujat, reagoijat 
ja ennakoijat. Kilpailija-analyysin toteuttamistapaan vaikuttaa keskeisesti 
yrityksen asenteet ja toimintaympäristö. Tuloksena esitetty ryhmittely on ehdotus 
siitä, miten pienyritysten kilpailija-analyysia voi yleisesti kuvata ja ymmärtää.

Tulosten pohjalta voidaan väittää, ettei työn teoriapohjana käytetty Porterin 
kilpailija-analyysimalli ole sovellettavissa kaikkiin pienyrityksiin. Kilpailija- 
analyysin täsmällistä toteutustapaa tärkeämpää näyttäisikin olevan yrityskohtaisen 
kilpailija-analyysin tarpeen ymmärtäminen ja kilpailija-analyysin toteutuksen 
sopeuttaminen sen mukaiseksi.

Avainsanat

Kilpailija-analyysi, pienyritykset
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1. JOHDANTO

1.1 Tutkielman tausta

Kilpailu liiketoiminnassa on selvästi kiristynyt viimeisten vuosikymmenien 

aikana. Tähän on vaikuttanut mm. markkinoiden avautuminen, tiedonvälityksen 

kehittyminen ja liiketoiminnan yleinen kansainvälistyminen. Lisäksi läntisessä 

teollisuudessa viime vuosina vallinnut taantuma on vähentänyt tuotteiden 
kysyntää ja kiristänyt yritysten välistä kilpailua entisestään. Kilpailutilanteen 

jatkuvasti kiristyessä yritykset ovat havainneet, että niiden on otettava kilpailijat 

huomioon omassa toiminnassaan. Saadakseen tietoa kilpailijoistaan ja oppiakseen 

ymmärtämään niiden toimintaa, ovat yritykset alkaneet analysoida kilpailijoitaan.

Erityisesti suuret kansainväliset yritykset, jotka toimivat avoimilla ja kilpailluilla 

markkinoilla, toteuttavat jatkuvaa ja systemaattista kilpailija-analyysia. Näissäkin 

yrityksissä se on kuitenkin suhteellisen uusi asia ja kehittämisen varaa on paljon. 

Vuonna 1988 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että yli 90% amerikkalaisista 

suuryritysten johtajista oli sitä mieltä, että heidän tulisi vähintään todennäköisesti 

toteuttaa nykyistä jäijestelmällisempää kilpailija-analyysia (Taylor 1992).

Yritysten kasvava kiinnostus kilpailija-analyysiä kohtaan on vaikuttanut myös 

taloustieteelliseen tutkimukseen. Kilpailusta ja sen analysoimisesta on julkaistu 

useita artikkeleita ja tutkimuksia. Yksi merkittävimmistä alueen tutkijoista on 

Michael E. Porter, jonka näkemykset kilpailukyvyn syntymisestä ja yrityksen 

toimimisesta kilpailuympäristössä ovat laajalti tunnettuja ja hyväksyttyjä.

Porterin, niinkuin useimpien muidenkin tutkijoiden, julkaisut ovat keskittyneet 

suuryritysten kilpailija-analyysin tutkimiseen ja kehittämiseen. Tämä on 

ymmärrettävää, koska näissä yrityksissä tarve ja kiinnostus kilpailija-analyysin 

kehittämiseen on ollut suurinta. Pienyritysten kilpailija-analyysin käsittely on sen 

sijaan jäänyt hyvin vähäiseksi. Yleensä tutkimuksissa tyydytään toteamaan, että 

kilpailija-analyysia kuvaavat mallit ovat sovellettavissa myös pienyritysten 

toimintaan.
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Pienyritysten vähäinen huomioonottaminen ei kuitenkaan merkitse sitä, että 

niiden kilpailija-analyysin tarve olisi vähäisempää kuin suuryrityksissä. 

Päinvastoin, kasvavan pienyrityksen kilpailuympäristö saattaa muuttua nopeasti 

ja sen oikea ymmärtäminen on usein tärkeämpää ja myös vaikeampaa kuin 

taantuneella toimialalla toimivalle suuryritykselle. Kilpailutilanteen ja kilpailijoi

den väärinarviointi tai huomioon ottamatta jättäminen saattaa olla esteenä 

yrityksen kasvulle ja menestymiselle. Pahimmillaan se saattaa johtaa jopa 

yrityksen kaatumiseen.

Väitettä, että suuryrityksille suunnitellut mallit olisivat sellaisenaan 

sovellettavissa pienyrityksiin, on vaikea perustella, koska toimintatavat ja 

ympäristö ovat pienyrityksissä hyvin erilaiset. Tämän takia kilpailija-analyysin 

toteutuksen tutkiminen pienyritysten näkökulmasta on tärkeää, jotta voitaisiin 

kehittää nimenomaan pienyrityksille soveltuvia tapoja toteuttaa kilpailija- 

analyysia.

Tutkielma on osa laajempaa pkt-yritysten markkinointiosaamista käsittelevää 

tutkimusta. Tutkimus toteutettiin Liiketaloustieteellisessä Tutkimuslaitoksessa 

(LTT) ja sen rahoittajana toimivat TEKES, KERA ja KTM. Tutkimusryhmän 

johtajana toimi Kyösti Ylikortes ja tutkielman kirjoittaja osallistui tutkimukseen 

projektitutkijana. Tutkimuksen johtoryhmä muodostui rahoittajien, LTT:n ja 

Kauppakorkeakoulun edustajista. Jäseninä toimivat tutkijoiden lisäksi Lauri Ala- 

Opas TEKES, Raila Kehälinna KTM, Jukka Suokas KERA, Jarmo Granfelt 

LTT sekä Kristian Möller HKKK, joka toimi tutkimusasiantuntijana.

Mahdollisuus osallistua LTT tutkimukseen pienyritysten markkinointiosaamisesta 

tarjosi poikkeuksellisen hyvän mahdollisuuden tutustua pienyritysten toimintaan 

sekä niiden tapaan suhtautua kilpailuun ja toteuttaa kilpailija-analyysia.

Tutkielma ei ole suoranaisesti osa LTT: n tutkimusta, vaan se oma itsenäinen 

kokonaisuus, joka perustuu saman aineiston hyväksikäyttöön.

Kyselytutkimuksen avulla saadun 71 yrityksen tilasto- ja case-aineiston sekä yli 

50 henkilökohtaisesti tehdyn haastattelun pohjalta muotoutui vahva näkemys 

siitä, miten pienyritykset kilpailija-analyysiä Suomessa toteuttavat. Työn
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pohjimmaisena päämääränä on haastatteluista saadun tiedon kokoaminen, 

analysointi ja esittäminen siten, että se voisi edesauttaa ymmärtämään ja 

kehittämään kilpailija-analyysia pienyrityksissä.

1.2 Tutkielman tavoitteet ja rakenne

Tutkielmassa selvitetään pienyritysten kilpailija-analyysin toteuttamistapoja ja 

niihin vaikuttavia tekijöitä. Kilpailija-analyysi on yritysten toimintaa, jonka 

tavoitteena on kerätä ja analysoida kilpailijaa koskevaa tietoa sekä käyttää sitä 

hyväksi yrityksen toiminnassa. Tutkielman pääongelmana on selvittää 

minkälaista kilpailija-analyysiä suomalaiset pienyritysten toteuttavat.

Tutkimuksen pääongelma voidaan jakaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1) Miten pienyritykset toteuttavat kilpailija-analyysiä?

2) Miten kilpailija-analyysi poikkeaa eri yrityksissä?

3) Mitkä tekijät vaikuttavat kilpailija-analyysin toteuttamiseen?

3) Soveltuuko nykyinen teoria malliksi pienyritysten kilpailijan analysoinnille?

Kilpailijoilla tarkoitetaan yrityksen olemassaolevia yksittäisiä kilpailijoita, jotka 

toimivat samoilla markkinoilla. Työ ei varsinaisesti käsittele potentiaalisten 

kilpailijoiden uhkaa, vaan keskittyy tutkimaan olemassaolevien kilpailijoiden 

analysointia.

Työn teoreettisena pohjana on Porterin kilpailija-analyysimalli, koska se on 

laajalti tunnettu ja hyväksytty. Mallin soveltuvuutta pienyrityksiin voidaan 

kuitenkin epäillä, koska se on suunniteltu ensisijaisesti suuryrityksille. 

Lähtökohtana onkin käyttää mallia tutkijan apuvälineenä pienyritysten kilpailija- 

analyysin selvittämiseksi ja samalla tutkia sen soveltamismahdollisuuksia 

pienyritysten kilpailija-analyysiin.

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 71 TEKESin ja KERAn asiakkaana 

toimivaa tuotannollista pienyritystä.
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Haastattelu toteutettiin lomakkeeseen perustuvana kyselytutkimuksena, jonka 

lisäksi jokaisesta yrityksestä tehtiin suppea case-kuvaus.

Tutkimus rakentuu kahdesta osasta. Ensimmäisen osan tavoitteena on tutkia 

pienyritysten kilpailija-analyysin toteuttamista ja toinen pyrkii selvittämään 

toteustapojen eroja ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Kilpailija-analyysin toteuttamista tutkitaan kuvaamalla koko kyselyaineistoa 

kvantitatiivisesti. Tavoitteena on selvittää mitä tietoa yritykset keräävät, inistä 

lähteistä, miten se tapahtuu sekä millaisena yritykset pitävät osaamisensa tasoa. 

Kvantitatiiviseen lähestymistapaan päädyttiin siksi, että näin pystyttiin luomaan 

yleiskuva kilpailija-analyysin toteuttamisesta. Tämä oli välttämätöntä, koska 

aikaisempaa pienyritysten kilpailija-analyysiä kuvaavaa tutkimusta ei ollut 

saatavilla työn lähtökohdaksi.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa pyritään antamaan syvällisempi kuva kilpailija- 

analyysin toteuttamisessa vallitsevista eroista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. 

Toisen vaiheessa kuvataan case-yritys ryhmiä, jotka perustuvat eroihin kilpailija- 

analyysin toteuttamistavoissa. Ryhmiä vertailemalla pyritään tuomaan esiin 

kilpailija-analyysiin vaikuttavia tekijöitä ja niiden vaikutuksia.

Case-kuvauksiin perustuvaan kvalitatiiviseen kuvaukseen päädyttiin, koska se 

mahdollisti olemassaolevien erojen ja niihin vaikuttavien tekijöiden kuvaamisen. 

Eri tekijöiden välisten monimutkaisten suhteiden kuvaaminen kvantitatiivisesti ei 

olisi ollut tämän aineiston puitteissa mahdollista.

Tulosten yhteenvetona esitetään yritysluokittelu, joka kuvaa muodostettuja 

ryhmiä niiden kilpailija-analyysin toteuttamistavan ja niihin vaikuttavien 

tekijöiden avulla. Luokittelulla luodaan jokaiselle ryhmälle oma profiili, joka 

muodostuu kilpailija-analyysin vaikuttavista tekijöistä. Luokittelu on ehdotus 

siitä, miten tuotannollisten pienyritysten kilpailija-analyysiä voi yleisesti kuvata. 

Sen pohjalta otetaan myös kantaa Porterin kilpailija-analyysimallin 

soveltuvuudelle pienyritysten käyttöön. Työn lopussa esitetään ehdotuksia siitä, 

miten pienyritykset voisivat kehittää kilpailija-analyysiä.
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Työn rakentuu kuudesta pääluvusta. Toinen luku on työn teoria osa, jossa 

esitellään tiivistetysti Porterin kilpailija-analyysimalli ja käsitellään kriittisesti sen 
soveltumismahdollisuuksia pienyrityksiin. Lisäksi käsitellään joitakin aikaisempia 

aiheeseen liittyviä tutkimuksia.

Kolmannessa luvussa käsitellään tutkimuksen toteutustapaa. Luvussa kuvataan 

aineiston keräämisen toteutusta ja otetaan kantaa näytteen edustavuuteen. Lisäksi 

käydään läpi analysoinnin toteutus, perustellaan valitut mittarit sekä arvioidaan 

mittareiden ja tulosten luotettavuutta.

Neljäs luku käsittelee tutkimuksen ensimmäistä osaa, jossa esitellään koko 

kyselyaineistosta saadut kvantitatiiviset tulokset ja analysoidaan niitä. Työn 

viides luku rakentuu työn case -kuvauksiin perustuvasta kvalitatiivisesta osasta. 

Kappale rakentuu case -yritysten kuvauksesta, niiden ryhmittelystä, 

analysoinnista ja saatujen tulosten esittelystä. Kuudennessa luvussa esitetään 

yhteenveto työn tuloksista ja esitetään toimintaehdotuksia kilpailija-analyysin 

kehittämiseksi pienyrityksissä
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2. PORTERIN KILPAILIJA-ANALYYSIMALLI JA PIENYRITYKSET

2.1 Porterin mallin valintakriteerit

Porterin mallin valinnalle työn teoreettiseksi pohjaksi on kaksi perusteltua syytä. 

Ensimmäisenä syynä on mallin havainnollisuus. Malli on selkeä ja jäsennelty 

kuvaus niistä kilpailijan toiminnoista, joita kilpailija-analyysillä tulisi selvittää. 

Malli ei keskity kerättävän tiedon tai sen lähteiden yksityiskohtaiseen 

kuvaamiseen, vaan toimii yleisenä viitekehyksenä kilpailija-analyysille. 

Pelkistetty rakenne antaa hyvän lähtökohdan sen soveltamiselle pienyrityksiin.

Toiseksi Porterin malli on hyvin tunnettu ja laajalti hyväksytty myöhemmässä 

tutkimuksessa. Malli on pohjana useissa kilpailija-analyysiä käsittelevissä 

julkaisuissa, (ks. Sammon et.ai. 1984, 99; Shaughnessy 1984, 108; Cravens 

1987, 213; Lahti 1988, 118; Kotier 1994, 228-238; Faulkner & Bowman 1995, 

50)

2.2 Porterin mallin toimintaympäristö

Seuraavassa esitellään tiivistetysti Porterin kilpailija-analyysimallin taustalla 

olevaa yrityksen toimintaa. Tavoitteena on kuvata, miten kilpailija-analyysi 

liittyy Porterin mukaan yrityksen toimintaan ja strategiseen suunnitteluun. 

Kappaleen tarkoituksena ei ole kerrata syvällisesti Porterin strategia-ajattelua, 

vaan ainoastaan tarjota perusta, jonka pohjalta kilpailija-analyysia ja Porterin 

mallia voidaan lähestyä ja ymmärtää.

Porterin (1980, 3-4) mukaan yrityksen toimintaan vaikuttavat sen 

toimintaympäristössä vallitsevat voimat. Nämä viisi voimaa ovat asiakkaiden 

neuvotteluvoima, alalle tulijoiden uhka, korvaavien tuotteiden uhka, 

hankkijoiden neuvotteluvoima ja alan sisäinen kilpailu. Näistä voimista 

muodostuu laajassa mielessä yrityksen kohtaama kilpailu.

Porter kuvaa strategiaa sijaintina toimialalla, jonka saavuttamiseksi ja 

säilyttämiseksi yritys toimii. Yrityksen tavoitteena on asemoida yritys
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toimintaympäristöönsä siten, että se parhaiten pystyy puolustautumaan vallitsevia 

voimia vastaan tai vaikuttamaan niihin. Porter (1980, 39) esittää kolme yleistä 

strategiaa, joita toteuttamalla menestyminen kilpailuympäristössä on mahdollista. 

Yleiset strategiat ovat: kustannusjohtajuus, erilaistaminen ja keskittyminen.

Nämä luovat perustan Porterin strategiselle ajattelulle. (Porter 1980, 3, 47)

Kustannusjohtajuuden tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman alhainen 

kustannustaso ja sitä kautta saavuttaa kilpailijoita parempi hintakilpailukyky. 

Erilaistamisen tavoitteena on luoda tuote, jonka ainutlaatuiset ominaisuudet 

verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin luovat kilpailuedun. Keskittymisstrategian 

kautta syntyvä kilpailukyky perustuu siihen, että yritys valitsee tietyn kapean 

asiakassegmentin tai markkina-alueen ja keskittyy sen tarpeiden tyydyttämiseen 

kilpailijoita paremmin. Keskittymisstrategian kilpailuetu saavutetaan 

toteuttamalla erilaistani is- tai kustannusjohtajuusstrategiaa tietyllä kapealla 

markkina-alueella. Porterin (1980, 41) mukaan yrityksen on valittava jokin 

näistä kolmesta perusstrategiasta pystyäkseen kannattavaan toimintaan 

kilpailuympäristössä, (mt. 34-39)

Kilpailustrategian tavoitteena on maksimoida ne yrityksen kilpailutekijät, jotka 

erottavat sen muista alan kilpailijoista. Strategian muodostamisen tavoite on 

mahdollisimman hyvä selviytyminen kilpailuympäristössä (Porter 1991, 61). 

Jotta yritys pystyisi suunnittelemaan mahdollisimman hyvän strategian, tulee 

yrityksen tuntea ja ymmärtää toimintaympäristöään ja kilpailijoitaan. 

Kilpailijoiden ymmärtämiseksi yritys tarvitsee tietoa, jonka hankinta on 

kilpailija-analyysin tehtävä. (Porter 1980, 47; Fletcher & Donaghy 1993, 5)

2.3 Kilpailija-analyysimallin kuvaus

Kilpailija-analyysillä on keskeinen merkitys yritykselle sen pyrkiessä 

ymmärtämään toimintaympäristöään. Tehtävänä on tuottaa kilpailijoista tietoa, 

jota yritys tarvitsee kilpailijastrategian muodostamiseen. (Porter 1980, 47; 

Desphande & Gatignon 1994)
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Porter on luonut kilpailija-analyysimallin, jonka tavoitteena on luoda helposti 

ymmärrettävä ja hahmotettava yleiskuva siitä, mitä kilpailija-analyysi on ja 

miten sitä tulisi toteuttaa. Malli toimii kilpailijatiedon keräämisen ohjaajana sekä 

mallina sen analysoinnille ja hyväksikäytölle.

Porter (1980, 47-49) jakaa kilpailija-analyysin neljään osaan sen mukaan, mitä 

eri alueita yrityksen tulisi kilpailijastaan tuntea. Nämä osat ovat kilpailijan 

tavoitteet, oletukset, nykyinen strategia ja valmiudet. Ymmärtämällä nämä osa- 

alueet, voidaan kilpailijasta muodostaa reaktioprofiili. Reaktioprofiililla 

tarkoitetaan mallia, jonka avulla voidaan ymmärtää ja ennustaa kilpailijan 

käyttäytymistä. Porterin kilpailija-analyysin komponentit on kuvattu kuviossa 1. 

(Lahti 1988, 122)

KUVIO 1. Porterin kilpailija-analyysimalli

What the Competitor 
Is Doing and Can Do

What Drives 
the Competitor

FUTURE GOALS

At all levels of management 
and in multiple dimensions

CURRENT STRATEGY

How the business is 
currently competing

COMPETITOR’S RESPONSE PROFILE

Is the competitor satisfied with 
its current position?

What likely moves or strategy 
shifts will the competitor make?

Where is the competitor vulnerable?

What will provoke the greatest and 
most effective retaliation by the
competitor?

ASSUMPTIONS CAPABILITIES

Held about itself 
and the industry

Both strengths 
and weaknesses

The Components of a Competitor Analysis
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2.3.1 Kilpailijan tavoitteet

Yrityksen toimintaa ohjaavat sen tavoitteet. On siis tärkeää selvittää, mihin 

kilpailijayritys toiminnallaan pyrkii. Usein tavoitteena on voiton maksimointi. 

Kilpailijan toiminta kuitenkin vaihtelee sen mukaan, millä aikavälillä voiton 

maksimointiin pyritään. Tämän takia tavoitteiden ymmärtämiseksi tulee myös 

tietää ajankohta, jolloin niiden odotetaan toteutuvan.

Toiminnan tavoitteet eivät aina kohdistu suoraan tai pelkästään voiton 

maksimointiin, vaan ne voivat liittyä esim. yrityksen kasvuun ja 

tuotekehittelyyn. Osa tavoitteista on vaikeasti mitattavia, koska niihin sisältyy 

laadullisia tekijöitä. Tällaisia tavoitteita saattavat olla markkinajohtajuus ja 

sosiaalinen asema. Tavoitteet eivät ole yksin yritysjohdon päätettävissä, vaan 

niitä muovaavat yrityksen taloudellinen tila, sen koko ja aikaisemmat tapahtu

mat. (Porter 1980, 51, Kotler 1991, 228)

Tavoitteiden määrittelyä hankaloittaa niiden monitasoisuus. Konsernilla, 

tulosyksiköillä ja johdolla voi kaikilla olla omat tavoitteensa, jotka eivät 

välttämättä sulaudu toisiinsa. Yleensä ylemmällä tavoitteella on kuitenkin 

vaikutusta alaspäin. Porter (1980, 53) ryhmittelee tavoitteet tulosyksikkötason 

(the business unit goals) ja konsernitason tavoitteisiin (the corporate parent 

goals). Konsernilla tarkoitetaan tässä yhteydessä emoyritystä, joka omistaa 

itsenäisesti toimivia tulosyksiköitä. Kilpailijan ollessa konserniin kuuluva 

tulosyksikkö sen tavoitteena voi olla koko konsernin voiton maksimointi, jolloin 

se saattaa toimia yksittäisenä yksikkönä tappiollisesti esim. kalliin tuotekehittelyn 

takia. Kilpailijaa analysoitaessa on siis otettava huomioon myös mahdolliset 

konsernitason tavoitteet, jotka voivat vaikuttaa alemmalla konsernitasolla olevan 

kilpailijan tavoitteisiin.

Esimerkkinä kilpailijan tavoitteiden ymmärtämisen tärkeydestä voidaan käyttää 

videokasetteja valmistavaa yritystä. Jos yritys on osa videolaitteita valmistavaa 

konsernia, sen toiminnan päätavoitteena voi olla videolaitteiden myynnin 

lisääminen. Tästä syystä se reagoi voimakkailla vastatoimilla sellaisten 

kasettivalmistajien alalle tuloon, jotka valmistavat kilpailevaan
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videojärjestelmään sopivia kasetteja. Vaikka nämä kasettivalmistajat eivät ole 

yrityksen suoria kilpailijoita, ovat ne uhka koko konsernin tavoitteelle kasvattaa 

oman videojärjestelmän myyntiä. Toisaalta yritys ei reagoi suorien kilpailijoiden 

toimiin, koska tavoitteena on saada markkinoille mahdollisimman paljon oman 

konsernin videolaitteille sopivaa kasettitarjontaa. Ilman konsernitason 

tavoitteiden ymmärtämistä, on kilpailijan toimintojen arviointi ja ennustaminen 

vaikeaa.

Kilpailijoiden tavoitteiden moninaisuuden takia niiden selvittäminen vaatii laaja- 

alaista tiedon keräämistä. Yrityksen tavoitteita voidaan selvittää keräämällä tietoa 

esim. kilpailijan taloudellisista tavoitteista, rekrytoinnista, suhtautumisesta 

riskiin, organisaation rakenteesta ja yrityksen arvomaailmasta. Yrityksen 

erilaisten osa-alueiden ymmärtäminen muodostaa kuvan siitä, mitkä ovat koko 

yritystoiminnan tavoitteet.

Tuntemalla kilpailijan tavoitteet, voidaan arvioida, mihin se toiminnallaan pyrkii 

sekä miten oman yrityksen tavoitteet sijoittuvat suhteessa kilpailijan 

suunnitelmiin. Ottamalla huomioon nämä tekijät oman toiminnan suunnittelussa, 

voidaan välttää tilanteita, jotka aiheuttavat turhaa ja kannattamatonta kilpailua. 

Myös kilpailijoiden reaktioiden voimakkuus alalla tapahtuviin toimiin riippuu 

paljolti niiden oman toiminnan tavoitteista, kuten edellä esitetystä esimerkistä 

kävi ilmi. (Porter 1980, 57)

Kilpailijan tavoitteiden tuntemisen avulla voidaan arvioida sen tyytyväisyyttä 

nykyiseen asemaansa ja toimintaansa. Tavoitteissa tapahtuvien muutosten kautta 

voidaan ennakoida tulevia strategian muutoksia ja reaktioita ympäristön muutok

siin. Tavoitteet ja erityisesti niiden muutokset ilmentävät usein koko yrityksen 

strategian muutosta. Näin ollen tavoitteiden tunteminen helpottaa myös mallin 

muiden osa-alueiden ymmärtämistä. (Porter 1980, 50; Lahti 1988, 122)

2.3.2 Kilpailijan oletukset

Kilpailijayritysten toiminta ja päätöksenteko perustuu tiettyihin oletuksiin ja 

näkemyksiin. Päätöksenteon taustaolettamuksilla on keskeinen vaikutus siihen,
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mihin ratkaisuihin kilpailija päätyy. Oletukset voidaan jakaa kilpailijan oletuksiin 

itsestään sekä oletuksiin toimialasta ja muista yrityksistä.

Porter( 1980, 60) toteaa, että yleensä oletukset syntyvät aiemman subjektiivisen 

kokemuksen pohjalta, jolloin ne ovat aina jossain määrin epätarkkoja verrattuna 

nykyhetkeen. Yrityksellä saattaa olla myös täysin vääriin tietoihin perustuvia 

oletuksia. Erityisesti jos kilpailijan oletukset poikkeavat huomattavasti alan 

yleisistä näkemyksistä, on kilpailijan toiminnan ymmärtäminen vaikeaa ilman, 

että päätöksenteon taustalla olevia oletuksia tunnetaan. (Porter 1980, 58; Lahti 

1988, 123)

Esimerkkinä olettamuksien tuntemisen tärkeydestä on kilpailijan investointipäätös 

alalla, jota uhkaa merkittävän uuden kilpailijan tunkeutuminen markkinoille. 

Tällaisen investointipäätöksen ymmärtämisen kannalta on keskeistä tietää, onko 

kilpailija havainnut alalle tunkeutuvan uuden kilpailijan uhan vai ei. 

Taustaolettamuksista riippuen päätös voi olla väärälle olettamuksille pohjautuva 

investointipäätös tai tietoinen vastaus kilpailuun.

Usein kilpailijan oletusten selvittäminen jää yrityksissä vähemmälle huomiolle, 

koska tiedon kerääminen on käytännössä vaikeaa ja se tapahtuu pääasiassa 

laadullisen tutkimuksen keinoin. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että 

kilpailijoiden olettamuksien tunteminen olisi vähemmän tärkeää kuin mallin 

muiden osa-alueiden. Kilpailijoiden olettamuksia voidaan selvittää esimerkiksi 

keräämällä tietoa kilpailijan yrityskulttuurista, arvomaailmasta ja aikaisemmista 

toimintatavoista. (Sammon et.ai. 1984, 99)

Kilpailijan päätöksenteon paremman ymmärtämisen lisäksi kilpailijan oletusten 

tuntemista voidaan hyödyntää myös yrityksen oman toiminnan suunnittelussa 

etsimällä kilpailijan "sokeita pisteitä". Sokeilla pisteillä tarkoitetaan sellaisia 

tekijöitä, joita kilpailija ei ole omassa toiminnassaan ottanut huomioon tai on 

tulkinnut niiden vaikutukset väärin. Yritys voi saavuttaa merkittävän 

kilpailijaedun hyväksikäyttämällä kilpailijan virhearviointeja. Usein kilpailijat 

ovat myös hitaita reagoimaan sellaisiin tilanteisiin, joita se ei ole omassa 

toiminnassaan ottanut huomioon. (Porter 1980, 58)
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2.3.3 Kilpailijan nykyinen strategia

Edellä todettiin, että strategian tavoitteena on luoda yritykselle sellainen asema 

toimintaympäristössä, että se pystyy toimimaan menestyksellisesti. Porterin 

näkemyksiä strategiasta esiteltiin yksityiskohtaisemmin luvussa 2.2. Tämä sama 

ajattelu on pohjana myös kilpailijan strategiaa selvitettäessä. (Porter 1980, 32, 

73)

Strategian voidaan ajatella muodostuvan yrityksen kilpailutavasta, sen 

päämääristä sekä toimintatavoista, joiden kautta päämäärät voidaan toteuttaa. 

Porter kuvaa strategian kokonaisuutena, joka rakentuu yrityksen keskeisimmistä 

toimintatavoista (the key operating policies), joita ohjaavat yrityksen päämäärät. 

Kuvio edellä esitetystä Porterin strategiakäsitteestä on liitteenä. (Liite 1)

Kilpailijan strategia voidaan ulkoapäin havaita sen toimintatavoista. 

Toimintastrategia ohjaa kaikkia yrityksen merkittävimpiä toimintoja, joista 

strategia voidaan myös tunnistaa. Toimintoja joista strategiaa ilmentäviä 

toimintatapoja voidaan havaita ovat mm. rahoitus, tuotanto, tuotevalikoima, 

kohdemarkkinat, henkilöstö, hankinta, jakelu, myynti, markkinointi ja 

tuotekehitys. Keräämällä tietoa toimintatavoista, voidaan luoda kuva kilpailijan 

strategiasta, vaikka yrityksellä ei sitä tiedostetusti olisikaan. (Porter 1980, xvi, 

63)

Lahti (1988, 123) pitää kilpailijan nykyisen strategian selvittämistä erityisen 

vaikeana, koska tietoa ei voida kerätä suoraan ja sopivia mittareita on erittäin 

vaikeaa löytää. Myös hän painottaa kilpailijan näkyvän toiminnan analysointia ja 

sen pohjalta tapahtuvaa strategian selvittämistä.

Esimerkkinä strategian tuntemisen tärkeydestä voidaan käyttää hintakilpailua 

huoltamotoiminnassa. Jos alan yritys suunnittelee hintakilpailun aloittamista 

polttoaineen hinnalla, on keskeistä tietää, miten muut kilpailijat tulevat 

toimimaan. Jos muiden strategiana on kustannusjohtajuus ja sitä kautta edulliset 

hinnat, tulee kilpailijoiden reaktio mitä ilmeisemmin olemaan hinnan lasku 

Tällöin lopputuloksena saattaa olla kaikille osapuolille hyödytön hintasota.
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Toisaalta, jos muiden huoltamojen strategiana on esimerkiksi toiminnan erilaista

minen esim. kahvila-ja myymäläpalvelujen avulla, saattaa suora reagoiminen 

polttoaineen hinnan laskuun olla vähäistä. Hintakilpailua suunnittelevan yrityksen 

kannalta on siten tärkeää tuntea kilpailijan strategia, koska sillä on suora 

vaikutus siihen, mitä hintakilpailulla voidaan saavuttaa.

2.3.4 Kilpailijan valmiudet

Kilpailijan valmiuksilla tarkoitetaan voimavaroja, joita kilpailijalla on 

markkinoilla toimimiseen. Nämä voimavarat rajaavat kilpailijan mahdollisuuksia 

toteuttaa valittua strategiaa, saavuttaa tavoitteita ja reagoida muiden yritysten 

toimiin. Kilpailijan valmiuksien selvittämisen kautta voidaan ennakoida myös sen 

strategiassa tapahtuvia muutoksia. Voimavaroissa tapahtuvat muutokset antavat 

usein viitteitä siitä, millainen yrityksen uusi strategia tulee olemaan. (Lahti 

1988, 124).

Kilpailijan valmiuksia voidaan selvittää analysoimalla yrityksen heikkouksia ja 

vahvuuksia. Perustana on tiedon kerääminen toimintokohtaisesti esim. kilpailijan 

tuotteista, taloudellisesta tilasta, organisaatiosta sekä markkinointi- ja myyntitoi

minnasta. Kilpailijan heikkouksia ja vahvuuksia ei pystytä yleensä selvittämään 

suoraan kerätyistä tiedosta, vaan niiden ymmärtäminen tapahtuu kokemuksen, 

kerätyn tiedon ja huhujen pohjalta. (Porter 1980, 63; Kotler 1991, 233)

Esimerkkinä valmiuksien merkityksestä kilpailijaa analysoitaessa voidaan käyttää 

em. huoltamojen hintakilpailua. Kilpailijan strategian tuntemisen lisäksi on 

keskeistä selvittää, millaisia valmiuksia kilpailijoilla on toteuttaa strategiaansa.

Jos kilpailevat huoltamot ovat pieniä, ei niillä välttämättä ole samanlaista 

resursseja kestää hintakilpailua, kuin suurilla ylikansallisilla ketjuilla. Tässä 

mielessä kilpailijoiden valmiuksien tunteminen antaa mahdollisuuden arvioida 

niiden kykyä toteuttaa valitsemaansa strategiaa.

2.3.5 Reaktioprofiili

Neljän edellä esitetyn kilpailija-analyysin osan avulla luodaan kilpailijasta
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reaktioprofiili. Ymmärtämällä kilpailijan tavoitteet, nykyinen strategia, 

päätöksentekoon vaikuttavat oletukset ja valmiudet strategian toteuttamiseen, 

voidaan kilpailijasta luoda kokonaiskuva, jonka pohjalta sen toimia ja reaktiota 

voidaan arvioida ja ennustaa. Mallin osien tärkein tehtävä on toimia 

tiedonkeruun ohjaajana, jotta reaktioprofiilista muodostuisi mahdollisimman 

tarkka ja todenmukainen. Malli toimii kokonaisuutena, joka rakentuu sen osien 

kautta saadun tiedon yhteisvaikutuksesta, eikä yksittäisten osa-alueiden 

hyväksikäytöstä. Mallin hyödyntäminen yrityksen päätöksenteossa tapahtuu 

nimenomaan reaktioprofiilin luoman kokonaisuuden kautta. (Porter 1980, 7)

Käytännössä reaktioprofiilin muodostaminen perustuu usein ainoastaan kilpailijan 

strategiasta ja valmiuksista saadun tiedon pohjalle, koska kilpailijan oletusten ja 

päämäärien selvittämistä pidetään vaikeana. Näiden osa-alueiden selvittäminen 

on kuitenkin tärkeää, koska ne kuvaavat kilpailijan tulevaa toimintaa ja ovat 

ennakoinnin kannalta keskeisiä, (mt. 48)

Reaktioprofiilin pohjalta tapahtuva kilpailijan analysointi voidaan jakaa kahteen 

osaan. Ensimmäisenä osana on kilpailijan hyökkäävien toimien arviointi. 

Tavoitteena on arvioida kilpailijan tyytyväisyyttä nykyiseen asemaansa sekä 

ennakoida mahdollisia strategiamuutoksia ja niiden vaikutuksia. Toisena 

reaktioprofiilin osana on kilpailijan puolustuskyvyn arviointi. Tämä tapahtuu 

analysoimalla kilpailijan haavoittuvaisuutta, sietokykyä muiden toimille sekä 

kykyä reagoida muiden yritysten toimiin, (mt. 68)

Kilpailija-analyysin tavoitteena on oppia ymmärtämään kilpailijan toiminnan eri 

osa-alueita ja luoda siten sen liiketoiminnasta kokonaiskuva, jonka avulla 

kilpailijan toimintaa voidaan ennakoida. Ennakoimalla kilpailijan liikkeitä yritys 

voi ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan ja reagoida tilanteen vaatimalla 

tavalla. (Kotier 1991, 237)

2.4 Porterin kilpailija-analyysimallin soveltuvuus pienyrityksiin

Seuraavassa arvioidaan kriittisesti Porterin mallin soveltuvuutta pienyritysten 

kilpailija-analyysin apuvälineenä. Ensimmäiseksi arvioidaan mallin roolia osana
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strategista suunnittelua ja sen soveltuvuutta pienyrityksiin. Toisena osana 

arvioidaan mallin soveltamisen asettamia vaatimuksia ja niiden mielekkyyttä 

pienyritysten näkökulmasta.

2.4.1 Strategiakäsitteen erilaisuus

Porterin strategiakäsite on kehitetty ensisijaisesti suurille yrityksille, joissa 

strategia on tiedostettu valinta, joka ohjaa yrityksen toimintaa. Strategian 

muotoutuminen tapahtuu tietoisen ja systemaattisen suunnitteluprosessin avulla. 

Keskeistä on järjestelmällinen ympäristön analysointi ja saadun tiedon 

hyväksikäyttö päätöksenteossa. Porterin kilpailija-analyysimallin taustalla on 

oletus, että yritykset toteuttavat järjestelmällistä ja jatkuvaa strategista 

suunnittelua ja hyödyntävät kilpailija-analyysin avulla saatua tietoa päätöksente

ossaan. (Porter 1980, 72; Näsi 1986, 57; Mintzberg 1991, 60)

Porterin näkemystä strategiasta, joka syntyy tietoisen suunnittelun ja järjestel

mällisen ympäristön analysoinnin pohjalta, ei voida sellaisenaan soveltaa 

pienyrityksiin. Pienyritysten strategia on usein yhden henkilön intuitiivinen ja 

usein melko yleinen näkemys yrityksen toiminnasta. Se on usein enemmänkin 

tunne kuin analyyttinen ja tiedostettu toimintasuunnitelma tai asema 

markkinoilla. Yrityksen strategiaa muovaavat yrittäjän maailmankatsomus ja 

käsitykset tulevaisuudesta. Strategiakäsitteen erilaisuus johtuu yritysten koosta, 

toimintaympäristöstä, resursseista sekä organisaatiosta. Pienyrityksissä on usein 

myös selvää vieroksuntaa analyyttistä suunnittelua ja päätöksentekoa kohtaan. 

(Lahti 1991, 153; Mintzberg 1991, 609; Näsi 1991, 50)

Pienyrityksille joustava strategia on myös tärkeä kilpailutekijä. Usein onkin 

yrityksen tietoinen valinta olla pyrkimättä muuttamaan toimintaansa 

analyyttiseksi ja suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi. Strategian joustavuus ja 

lyhytjännitteisyys antaa yritykselle mahdollisuuden reagoida nopeasti muutoksiin 

ja etsiä jatkuvasti uusia, entistä tehokkaampia toimintatapoja. Yhdelle henkilölle 

keskittynyt strategian suunnittelu ja päätöksenteko mahdollistavat nopeat 

strategiamuutokset ja niiden toteutuksen. (Mintzberg 1991, 604)
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Pienyritysten erilainen strategiakäsite johtaa siihen, etteivät ne toteuta lainkaan 

Porterin tarkoittamaa strategistasuunnittelua. Pienyritysten strateginen suunnittelu 

on yleensä epäjärjestelmällistä, satunnaista ja usein yhden henkilön ympärille 

keskittyvää (Haahti 1989, 78). Suunnittelu saattaa tapahtua intuitiivisesti yrittäjän 

mielessä tai epävirallisesti yrityksen johdon yhteisissä keskusteluissa. Usein 

operatiivinen ja strateginen johtaminen tapahtuvat samalla tasolla, eikä 

yrityksellä resurssien vähyyden takia ole aikaa keskittyä erikseen strategiseen 

suunnitteluun. (Hurmerinta-Peltomäki & Paasio 1991, 41)

Pienyrityksen strateginen suunnittelu ja päätöksenteko poikkeavat voimakkaasti 

Porterin mallin oletuksista, jotka painottavat analyyttista ja tiedostettua 

suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia. Strategian luonteen erilaisuuden vuoksi 

kilpailija-analyysiä ei tarvita samanlaisen muodollisen strategisen suunnittelun 

tueksi kuin suuryrityksissä. Tällä perusteella voidaan epäillä, soveltuuko Porterin 

kilpailija-analyysimalli lainkaan pienyritysten tarpeisiin, koska se on suunniteltu 

toimintatavoiltaan eri tyyppisille yrityksille. (Mintzberg 1991, 604; Bergeron & 

Raymond 1992)

Porterin mallin soveltuvuutta pienyrityksille voidaan kuitenkin perustella sillä, 

että pien- ja suuryritysten strategian merkitys ja tavoitteet ovat pohjimmiltaan 

samoja. Strategian tehtävänä on määrittää yritykselle suuntaviivat siitä, miten se 

aikoo kilpailla markkinoilla, mitkä ovat sen päämäärät ja miten se aikoo toimia 

näiden päämäärien saavuttamiseksi (Porter 1980, xvi). Vaikka pienyrityksen 

strategia olisikin joustavampi, epämuodollisempi ja lyhytjännitteisempi kuin 

suuryrityksen, sen tavoite ja merkitys yritykselle säilyy kuitenkin samana kokoon 

katsomatta.

Samalla tavoin kuin strategian, myös kilpailija-analyysin pohjimmaiset tavoitteet 

ovat samoja yrityksen kokoon katsomatta. Riippumatta strategisen suunnittelun 

toteutustavasta sen muodostaminen perustuu aina jonkinlaisiin tietoihin, 

näkemyksiin tai oletuksiin yrityksen kilpailijoista ja toimintaympäristöstä. Tässä 

mielessä kilpailija-analyysin tehtävä kilpailijatiedon tuottajana päätöksenteon 

tueksi ei muutu, vaikka sen muoto ja toteuttamistapa saattaa vaihdella yrityksen 

toimintatapojen mukaan. Tämä tukee ajatusta siitä, että Porterin malli olisi
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erilaisista lähtöoletuksista huolimatta sovellettavissa myös pienyrityksiin, koska 

kilpailija-analyysin tehtävät säilyvät samoina yritykseen katsomatta.

Soveltuakseen pienyrityksiin Porterin kilpailija-analyysimallin tulisi kyetä 

tarjoamaan tietoa myös epäsystemaattiselle ja lyhytjänteiselle päätöksenteolle. 

Ulkoisesti Porterin malli ei aseta rajoitteita sen soveltuvuudelle yritykseen, joka 

ei toteuta systemaattista ja suunnitelmallista strategista suunnittelua. Porter 

(1980, 72) toteaakin, että kilpailija-analyysin toteuttamistapa voi vaihdella 

yrityskohtaisesti, resurssien ja tarpeen mukaan.

Vaikka malli olisikin rakenteensa puolesta sovellettavissa pienyrityksiin, ei se 

merkitse sitä, että mallin soveltaminen olisi järkevää. Mallin osat saattavat 

painottaa liiaksi muodollisen strategisen suunnittelun tarpeita, mitkä eivät 

välttämättä ole mielekkäitä pienyritysten kannalta. Pienyrityksissä strategia ja sen 

suunnittelu painottuvat enemmän operatiiviselle tasolle ja myös kilpailijatiedon 

keräämisen tulisi vastata tätä tarvetta. Siihen, voidaanko Porterin mallia soveltaa 

vastaamaan pienyrityksen kilpailija-analyysin tarpeita, on vaikea ottaa tässä 

yhteydessä lopullisesti kantaa. Tähän kysymykseen pyritään löytämään vastaus 

tutkimalla yksityiskohtaisemmin pienyritysten kilpailija-analyysin 

toteuttamistapoja.

2.4.2 Kilpailija-analyysin toteuttaminen

Myös Porterin kilpailija-analyysin toteuttamistavasta käy selvästi ilmi, että malli 

on suunniteltu suuryrityksille. Mallin käyttö kilpailija-analyysin toteuttamisessa 

vaatii suuren tietomäärän hyväksikäyttöä sekä huomattavia resursseja 

toteuttamaan kilpailija-analyysiä ja strategista suunnittelua.

Porterin (1980, 72-74) mukaan lopullinen kilpailija-analyysin toteuttamistapa voi 

vaihdella yrityskohtaisesti, mutta keskeistä on kilpailija-analyysin systemaattinen 

toteutus ja muodollisen järjestelmän luominen. Tällä tavoin voidaan vähentää 

tiedon hävikkiä ja helpottaa kokonaisuuksien hahmottumista. Yleensä 

systemaattisen järjestelmän onnistunut ylläpito ja toteutus vaatii, että tehtävään 

voidaan nimetä päätoiminen vastuuhenkilö.
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Pienyrityksen kannalta kilpailija-analyysin systemaattinen toteuttaminen on 

vaikeaa ja resursseja kuluttavaa. Pienyrityksillä on harvoin riittäviä resursseja 

systemaattiseen tiedon keräämiseen ja analysoimiseen. Yleensä yhdenkin 

henkilön nimittäminen hoitamaan pääasiallisesti kilpailija-analyysiä on 

käytännössä mahdotonta.

Systemaattisen kilpailija-analyysin toteuttamista rajoittaa myös yrityksen 

toimintapa ja asenteet. Epämuodolliseen yrityskulttuuriin on vaikeaa luoda 

toimivaa ja muodollista kilpailija-analyysijärjestelmää. Hurmerinta-Peltomäki ja 

Paasio (1991, 41) toteavat, että usein pienyrityksessä ulkoisen ja sisäisen 

informaation tuottaminen on hyvin vaikeaa. Pienyrityksissä on totuttu toimimaan 

epämuodollisesti ja spontaanisti, mikä vaikeuttaa myös systemaattisen kilpailija- 

analyysin toteuttamista. (Bergeron & Raymond 1992)

Kilpaili)atiedon saanti on pienyrityksille usein suuryrityksiä hankalampaa. Kun 

kilpailija on myös pienyritys tai kun toimiala on hyvin nuori, on kilpailijasta 

saatavilla hyvin vähän julkaistua tai virallista materiaalia. Tilanne on 

huomattavasti helpompi, jos kilpailija on pörssiyhtiö, jolla on laaja 

tiedottamisvelvollisuus ja yritys esiintyy jatkuvasti julkisuudessa. Porter (1980, 

372) toteaakin, että mitä suurempi, hitaammin muuttuva ja vanhempi toimiala 

on, sitä enemmän siitä on saatavilla julkaistua tietoa. Tiedonhankintaan liittyvien 

vaikeuksien takia, tiedonhankintaan ja käsittelyyn liittyvät kustannukset 

lisääntyvät. Pienyritysten kohdalla saattaakin olla, että systemaattinen ja laaja 

tiedon keruu ei ole kannattavaa, sillä systemaattisella tiedon keräämisellä 
saavutettu hyöty ei kata siihen käytettyjä kustannuksia.

Pienyritykset toimivat usein uudella ja kasvavalla toimialalla, missä toimintatavat 

ja yritysten asemat eivät ole vielä vakiintuneita. Porter (1980, 234) toteaa, että 

tällaisella toimialalla kilpailijoiden toiminnan ennustaminen on vaikeaa. 

Kilpailijoiden strategiat ovat selkeytymättömiä ja lyhytjännitteisiä, jolloin 

nopeasti ympäristön vaikutuksiin reagoivien kilpailijoiden toiminnan analysoi

minen on vaikeaa. Alan nopeat muutokset sekä tiedon saanti ja sen 

luotettavuuden arviointi tekee luotettavan reaktioprofiilin muodostamisen 

vaikeaksi. Lisäksi yrityksen nopea kasvuvauhti ja kehittyminen vaikeuttaa
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kilpailija-analyysijärjestelmän toteuttamista, koska resursseja on yleensä hyvin 

vähän. (Bergeron & Raymond 1992).

Faulknerin ja Bowmanin (1995, 49) mukaan kilpailija-analyysin merkitys 

vaihtelee eri aloilla, sen rakenteen ja toimintaympäristön mukaan. Erityisen 

tärkeää se on aloilla, joilla on vähän suhteellisesti suuria kilpailijoita, jotka 

hallitsevat markkinoita erilaistetuilla tuotteilla. Vähiten kilpailija-analyysillä on 

merkitystä aloilla, joissa toimii useita, samanlaisia tuotteita tuottavia, 

suhteellisen pieniä yrityksiä. Esimerkkeinä tällaisista aloista ovat betoni- ja 

kampaamoala. Tällaisella alalla merkittävää on tarjota kilpailukykyinen hinta 

rajatulle asiakaskunnalle, jolloin yrityksen toimintatapa suhteessa kilpailijoihin 

on vähemmän merkittävä tekijä. Tämän näkemyksen mukaan kilpailija-analyysin 

merkitys olisi vähäinen myös useille pienyrityksille.

Faulknerin ja Bowmanin näkemyksistä poiketen, Porter (1980, 213) pitää 

kilpailija-analyysin toteuttamista tärkeänä myös hajanaisella toimialalla, vaikka 

sen toteuttaminen onkin usein vaikeaa. Hajanaisella toimialalla tarkoitetaan alaa, 

jossa millään yrityksellä ei ole merkittävää valta-asemaa. Usein tällainen 

toimiala rakentuu pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Porterin (1980, 213) 

mukaan hajanaisella toimialalla toimivan yrityksen tulee pyrkiä löytämään 

asema, missä toiminta on kannattavaa tai pyrkiä vaikuttamaan koko alaan niin, 

että hajanaisuus vähenisi. Näiden strategioiden toteuttamisessa on kilpaili

ja-analyysillä keskeinen merkitys, jotta yritys ymmärtäisi miten sen tärkeimmät 

kilpailijat toimivat ja näkevät ympäristönsä. Myös Sammon et. ai. (1984, x) 

pitää systemaattista kilpailija-analyysiä tärkeänä kaikille voimakasta kilpailua 

kohtaaville yrityksille niiden koosta tai toimialasta riippumatta.

Porterin mallin soveltamista sellaisenaan pienyrityksiin rajoittaa kolme tekijää. 

Ensiksi malli on suunniteltu tuottamaan informaatiota sellaiseen strategiseen 

suunnittelun prosessiin, jota ei pienyrityksessä yleensä toteuteta. Toiseksi 

pienyritysten resurssit eivät riitä kilpailija-analyysin täysipainoiseen 

läpiviemiseen. Kolmanneksi pienyritykset toimivat usein ympäristössä, missä 

kilpailija-analyysin toteuttaminen on poikkeuksellisen vaikeaa strategioiden 

epämääräisyyden ja vaikean tiedonsaannin takia. Myös toimintaympäristö saattaa

"W
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Faulknerin ja Bow manin (1995, 49) mukaan vähentää kilpailija-analyysin 

tarpeellisuutta.

Edellä mainitut syyt eivät kumoa sitä, että pienyritykset tarvitsevat tietoa 

kilpailijoista strategian muovaamiseksi, vaikka tiedon kerääminen, analysointi ja 

hyväksikäyttäminen on vaikeaa ja rakenteeltaan toisenlaista kuin suuryrityksissä. 

Sen sijaan ne asettavat Porterin mallin soveltamismahdollisuudet pienyrityksiin 

kyseenalaiseksi, koska mallin mukainen kilpailija-analyysin toteuttaminen 

vaikuttaa kohtuuttoman raskaalta pienyritykselle. Porter (1980, 74) toteaa, että 

kilpailija-analyysistä on hyötyä ainostaan silloin, kun sitä voidaan käyttää 

mielekkäästi hyväksi yrityksen toiminnassa ja tästä syytä kilpailija-analyysin 

käytännön toteutuksen muovaa lopulta yritys ja sen toimintaympäristö. Porter 

pitää siis itsekin mallin soveltamista tapauskohtaisesti välttämättömänä.

Mallin taustaoletusten erilaisuus ei välttämättä kumoa Porterin mallin 

soveltuvuutta pienyrityksiin, mutta se muuttaa mallin lähtöoletuksia ja asettaa 

mallin uuteen ympäristöön, mikä on huomioitava mallia sovellettaessa 

(Manoochehri 1988; ref. Bergeron & Raymond 1992). Sammon et.ai. (1984, x) 

pitää kilpailija-analyysiin liittyvää ajattelua helposti sovellettavana myös 

pienyritysten tarpeisiin, vaikkakin se on ensisijaisesti luotu suuryrityksille. Tämä 

antaa hyvän lähtökohdan pyrkimykselle selvittää Porterin mallin 

soveltamismahdollisuuksia pienyrityksiin.

Tutkimuksen lähtöolettamuksena ei ole, että pienyritykset toteuttaisivat Porterin 

kuvamaa kilpailija-analyysia sellaisenaan, vaan tavoitteena on käyttää mallia 

tutkijan työkaluna pienyritysten kilpailija-analyysitoiminnan ymmärtämiseen. 

Toisaalta työssä pyritään selvittämään, olisiko Porterin mallin soveltaminen 

pienyritysten kilpailija-analyysin toteutuksen apuvälineeksi mahdollista ja 

järkevää. Tämä tapahtuu tutkimalla pienyritysten nykyistä toimintaa ja 

toimintaympäristöä ja arvioimalla sen pohjalta mallin soveltamismahdollisuuksia.
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2.4.3 Aikaisempi pienyritysten kilpailija-analyysiin liittyvä tutkimus

Pienyritysten kilpailija-analyysiä ja sen toteutusta on tutkittu hyvin vähän. Sitä 

on kuitenkin tarkasteltu osana laajempia tutkimuksia pienyritysten tiedonke- 

räämisestä. Seuraavassa käsitellään kolmen tutkimuksen keskeisiä tuloksia niiltä 

osin, kun ne soveltuvat tähän työhön.

Brushin (1992) tutkimus käsittelee yhdysvaltalaisten uusien pienien 

tuotantoyritysten markkinatiedon keruuta, jonka tuloksia voidaan joiltakin osin 

soveltaa koskemaan myös kilpailijan analysointia. Mohan-Neilin (1995) 

tutkimuksen pohjana on Brushin tutkimus, joten sitä voidaan pitää eräänlaisena 

jatkotutkimuksena, joka keskittyy tutkimaan yrityksen koon ja iän vaikutuksia 

tiedonkeruuseen. Kolmantena tutkimuksena on Möllerin et. ai. (1986) 

pienyritysten markkinointiosaamista Ruotsissa ja Suomessa käsittelevä tutkimus, 

jonka yhtenä osa-alueena on kilpailijoiden seuranta.

Brushin ja Mohan-Neilin tutkimusten esittely tässä yhteydessä on perusteltua, 

koska niissä esitetään vastauksia hyvin samantyyppisiin ongelmiin kuin tässä 

tutkimuksessa. Tällaisia ovat mm. pienyritysten tiedonkeräyksen totteutustapojen 

muodollisuus ja käytetyt tietolähteet. Tästä syystä tulkintojen vertailu on 

mielenkiintoista, vaikka kohdeyritykset ja tutkimuksen aihe eivät ole täysin 

samanlaisia. Möllerin et. ai. tutkimus on mielenkiintoinen, koska se kuvaa 

suomalaisten ja pohjoismaalaisten pienyritysten kilpailijoiden toimenpiteiden 

seurantaa. Vaikka tutkimuksen kysymyksenasettelu onkin osin erilainen tähän 

tutkimuksen verrattuna, näytteen samankaltaisuuden takia on tulosten esittely 

perusteltua.

Brushin tutkimuksessa selvitettiin, mistä asioista pienyritykset pyrkivät saamaan 

tietoa. Tärkein tiedonkeruun kohde oli asiakkaat ja toiseksi tärkein kilpailijat. 

Noin 40% vastaajista piti kilpailijoita tärkeimpänä tiedonkeruun kohteena ja 

tutkitut yritykset tunsivat kilpailijansa keskimäärin melko hyvin. Tulos viiltäisi 

siihen, että tutkituissa yrityksissä toteutetaan ainakin jonkinlaista kilpailija- 

analyysia. (Brush, 1989)
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Tietoa kerätään yleensä sellaisista tekijöistä, joilla on suora ja välitön vaikutus 

yritykseen. Tiedon keräämiseen vaikuttaa resurssien puute, joka rajoittaa 

mahdollisuutta kerätä ja käsitellä tietoa. Tästä syystä pienyritykset keräävät 

ensisijaisesti tietoa, joka koskee sen hetkisiä päätöksiä. Mohan-Neil (1995) 

toteaa tutkimuksessaan, että tiedon keräämisen määrä kasvaa yrityksen koon 

kasvaessa. Toisin sanoen resurssien lisääntyessä, tiedonkeruuseen voidaan 

panostaa enemmän. ( Rice & Hamilton 1979; ref. Brush 1989; Bergeron & 

Raymond 1992)

Brushin (1989) mukaan yleisimpiä henkilökohtaisista tietolähteistä olivat 

asiakkaat ja kilpailijat. Vähiten käytettyjä olivat konsultit ja perhe. Julkaistuista 

lähteistä tärkeimmiksi nousivat toimialaa käsittelevät julkaisut. Tyypillisten 

kirjallisuudessa esiintyvien lähteiden, kuten suhdanne-ennusteiden, konsulttien, 

kirjanpitäjien jne. merkitys jäi vähäiseksi. Tiedonkeruumenetelmät olivat yleensä 

epämuodollisia. Mohan-Neilin (1995) mukaan vaikuttaisi siltä, että muodollisten 

metodien käyttö lisääntyy yrityksen iän mukana.

Möllerin et. ai.(1986) tutkimuksen kohderyhmänä olivat suomalaiset ja 

ruotsalaiset metalliteollisuuden pkt-yritykset. Vaikka kohderyhmän yritykset 

olivatkin jonkin verran kooltaan suurempia, on tutkiinuskohderyhmä tämän 

tutkimuksen kanssa hyvin samankaltainen.

Kilpailijan toimia seurattiin suurimassa osassa tutkituista yrityksistä vähintään 

melko säännöllisesti. Vastanneista yrityksistä noin 75% kuului tähän ryhmään. 

Vertailtaessa menestyviä ja ongelmallisia suomalaisia yrityksiä todettiin, että 

menestyvät yritykset seuraavat kilpailijoitaan huomattavasti säännöllisemmin. 

(Möller et. ai. 1986, 94)

Tutkimuksessa mitattiin myös, miten hyvin pkt-yritykset tuntevat kilpailijoidensa 

eri toimintaominaisuuksia. Toimintaominaisuuksista ainoastaan tuotteet koettiin 

hyvin tunnetuksi. Muiden mitattujen ominaisuuksien tuntemus vaihteli välillä 

melko hyvä - jonkin verran. Kilpailijasuhteissa suomalaisille pkt-yrityksille on 

tyypillistä yhteistyö ja erilaiset kilpailua rajoittavat "herrasmiessopimukset". (mt. 

96)
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Aikaisemmat tutkimukset ovat suuntaa-antavia ja niiden tuloksia voidaan osin 

vertailla työssä saataviin tuloksiin. Brushin ja Mohan-Neilin tutkimukset 

kuvaavat kuitenkin pääasiassa yritysten tiedonkeräämistä kokonaisuutena ja tästä 

syystä esim. lähteitä koskevat tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia.

Brushin (1989) tutkimuksen vertailukelpoisuutta tähän työhön rajoittaa myös 

tutkimuksen toisenlainen lähestymistapa ja kohderyhmän erilaisuus. Möllerin et. 

ai. (1986) tutkimuksen tulosten vertailu tähän työhön on monelta osin 

mielenkiintoista. Vertailukelpoisuutta rajoittaa kuitenkin tutkimusasetelman ja 

tutkittavien käsitteiden erilaisuus sekä joidenkin tulosten, näytteen pienuudesta 

johtuva, huono yleistettävyys.
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3 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen tehtävänä on vastauksen antaminen tutkielman pääongelmaan, 

minkälaista kilpailija-analyysia suomalaiset tuotannolliset pienyritykset 

toteuttavat. Tutkimuksen toteutus voidaan jakaa kahteen osaan.

Ensimmäisen osan tavoitteena on antaa laaja-alainen ja yleistettävä kuva siitä, 

miten suomalaiset pienyritykset toteuttavat kilpailija-analyysia. Toteutuksessa 

päädyttiin kuvaamaan koko aineistoa kvantitatiivisin menetelmin, jotta tuloksia 

voitaisiin yleistää laajemmaltikin. Kilpailija-analyysin toteutusta pyritään 

kuvaamaan selvittämällä vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

- mitä tietoa kilpailijasta pyritään selvittämään?

- mistä lähteistä tietoa kerätään?

- kuinka järjestelmällistä kilpailija-analyysin toteuttaminen on?

- kuinka hyvänä yritykset pitävät kilpailija-analyysitoimintaansa?

Työn aloittaminen kvantitatiivisella kohdeilmiön kuvaamisesta on perusteltua, 

koska saatavilla ei ollut aiempaa tutkimusta pienyritysten kilpailija-analyysista, 

jonka pohjalta olisi voitu rakentaa aineistolle sopivia hypoteeseja. Lisäksi 

käytettävissä oleva aineisto, joka on osa suurempaa tutkimusta, rajoitti 

mahdollisuuksia vaikuttaa kysymysten asetteluun. Tutkimuksen etenemisen 

kannalta ei ollut myöskään mahdollista toteuttaa case-tutkimusta eriaikaisesti 

muun aineiston keräämiseen nähden, jolloin hypoteesien asettaminen olisi ollut 

mahdollista.

Tutkimuksen toisen osan tavoitteena on antaa yksityiskohtainen kuva eri 

kilpailija-analyysin toteuttamistavoista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Eri 

toteuttamistapojen kuvaamisessa päädyttiin kvalitatiiviseen lähestymistapaan, 

joka perustui case-kuvauksiin. Samankaltaisesti kilpailija-analyysia toteuttavista 

case-yrityksistä muodostetaan ryhmiä, joista jokainen kuvaa tiettyä kilpailija- 

analyysin toteuttamistapaa.
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Vertailemalla ryhmiä keskenään, pyritään tuomaan esiin niitä tekijöitä, jotka 

vaikuttavat kilpailija-analyysin toteutukseen. Tekijöiden tunnistamisen lisäksi 

selvitetään niiden vaikutuksia kilpailija-analyysiin. Lopuksi esitetään luokittelu, 

joka on yhteenveto vertailun tuloksista. Luokittelu muodostaa jokaiselle ryhmälle 

oman profiilin kilpailija-analyysiin vaikuttavien tekijöiden pohjalta.

Luokittelu on hyvin pelkistetty ehdotus pienyritysten kilpailija-analyysin 

yleiseksi kuvaamiseksi, jotta se olisi testattavissa ja sovellettavissa tutkimuksen 

ulkopuolellakin. Luokittelun pohjalta otetaan myös kantaa Porterin kilpailija- 

analyysimallin soveltuvuuteen pienyritysten käyttöön. Tulosten pohjalta pyritään 

antamaan ohjeita siitä, miten pienyritysten tulisi kilpailija-analyysiä toteuttaa. 

Tutkimuksen toinen osa pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

- Millaisia eroja pienyritysten kilpailija-analyysin toteutuksessa on?

- Mitkä tekijät vaikuttavat näihin eroihin ja millä tavalla?

- Miten pienyritysten kilpailija-analyysin toteuttamista voi kuvata?

- Voiko Porterin mallia soveltaa pienyritysten kilpailija-analyysiin?

Tutkimuksen toisessa osassa päädyttiin case-kuvausten hyväksikäyttöön, koska 

ne tarjosivat erinomaisen mahdollisuuden tuoda esiin kilpailija-analyysin eri 

toteuttamistapoihin vaikuttavia tekijöitä. Valtaosa työn kvantitatiivisessa osassa 

käytetyistä mittareista, eivät tuoneet kilpailija-analyysin toteuttamistavoissa 

vallitsevia eroja esiin. Näin ollen käytettävissä olevan aineiston puitteissa, ei 

olisi ollut mahdollista löytää ja kuvata yksityiskohtaisesti kilpailija-analyysiin 

toteutukseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vaikutuksia.

3.2 Kohdeyritysten valinta

3.2.1 Aineiston keruu

Aineisto kerättiin osana laajempaa tutkimusaineistoa, jonka tavoitteena on 

selvittää markkinointiin liittyvää osaamista ja sen tasoa suomalaisissa pienyrityk

sissä. Tutkimuksen toimeksiantajina sekä rahoittajina toimivat KERA, TEKES ja



26

KTM. Tutkimus toteutettiin Liiketaloudellisessa Tutkimuslaitoksessa (LTT), 

missä kirjoittaja työskenteli projektin ajan.

Aineistoksi valittiin 71 tuotannollista pienyritystä Turun ja Porin, Uudenmaan ja 

Hämeen lääneistä. Pienyrityksiksi määriteltiin yritykset, joissa työskentelee 5-50 

henkilöä. Aineiston keräysvaiheessa pyrittiin palveluyritykset rajaamaan pois, 

mutta niitä ei ole enää haastatteluvaiheessa hylätty. Tutkittavien yritysten 

toimialaa ei ennalta rajattu, jolloin saatiin laajalti yleistettävissä oleva, mutta 

toisaalta melko heterogeeninen näyte. Kohdeyritykset poimittiin satunnaisesti 

tasavälisellä otannalla TEKESin ja KERAn rekistereistä. Näin varmistettiin 

näytteen satunnaisuus ja luotiin edellytykset aineiston kvantitatiiviselle 

käsittelylle.

Ensimmäinen osa näytteestä kerättiin TEKESin rekisteristä. Aluksi TEKESin 

henkilöstö valitsi neljä yritystä, joita käytettiin lomakkeen ja haastattelun 

testaukseen. Lomakkeen testauksella pyrittiin poistamaan kysymyksissä olevat 

väärinkäsitysten mahdollisuudet ja näin parantamaan tutkimuksen sisäistä 

luotettavuutta. Koska lomaketta ei testaamisen jälkeen olennaisesti muutettu, 

liitettiin nämä neljä yritystä kokonaisaineistoon.

TEKESin asiakasrekisteristä näytteeseen valittiin yrityksiä, jotka olivat saaneet 

tuotekehitystukea vuonna 1993 tai 1994 sekä täyttivät edellä mainitut 

pienyrityksen kriteerit. TEKESin yritysten kohdalla yrityksistä rajattiin myös 

ohjelmistoja valmistavat yritykset pois, koska joidenkin markkinointiosaamista 

mittaavien kysymysten epäiltiin soveltuvan huonosti näille yrityksille. Tästä 

kriteeristä kuitenkin luovuttiin KERAn otosta suunniteltaessa.

Yrityksille lähetettiin ensin TEKES isiä faksi, jossa kysyttiin yritysten 

suostumusta haastatteluun. Saatekirjeessä kuvattiin tutkimuksen tavoitteita ja 

painotettiin tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta. Yrityksiä pyydettiin 

palauttamaan vastauslomake, jossa ilmoitettiin yhteyshenkilö, yhteystiedot ja 

halukkuus osallistua haastatteluun. Niihin yrityksiin, joista ei saatu vastausta 

lähetettiin yksi muistutuskirje. Kaikki saadut vastaukset postitettiin LTT:een.
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TEKES in asiakasyrityksistä vastauksia saatiin yhteensä 51 kappaletta, joista neljä 

kieltäytyi haastattelusta. Saadut vastaukset käytiin läpi ja kaikkiin tutkimuksesta 

kiinnostuneisiin yrityksiin otettiin yhteyttä. Yhteensä seitsemän yritystä jouduttiin 

hylkäämään ajankohdan sopimattomuuden tai liian alkuvaiheessa olevan 

toiminnan takia.

Tutkimukseen soveltuvien yritysten kanssa sovittiin tapaamisajankohta 

puhelimessa ja se varmistettiin faksilla hiukan ennen haastattelua. TEKES in 

rekistereitä saatuja yrityksiä haastateltiin yhteensä 39 mukaanlukien myös 

lomakkeen testauksessa käytetyt neljä yritystä.

KERAn rekistereistä valittiin haastateltavat yritykset muuten samalla tavoin kuin 

TEKES in kohdallakin, mutta valintakriteerejä tiukennettiin. Haastateltaviksi 

valittiin ensisijaisesti sellaisia yrityksiä, joilla oli merkittävästi vientiä tai selkeä 

jakelukanava tuotteilleen. Valikoinnin tarkoituksena oli ohjata otosta niin, että 

viennin ja tuotteen myyntitavan perusteella tapahtuvaan ryhmittelyyn saatiin 

kuhunkin ryhmään tilastollisesti riittävä määrä yrityksiä.

Vientiin ja myyntitapaan perustuvaa ryhmittelyä ei käytetä tässä työssä, vaan se 

on osa suurempaa markkinointiosaamista käsittelevää tutkimusta, johon aineistoa 

myös käytetään. Valintakriteerin käytöstä jouduttiin kuitenkin haastattelun 

loppuvaiheessa luopumaan, kun sopivia yrityksiä ei enää löytynyt riittävästi. 

Yhteensä KERAn yrityksistä vastasi 47 kappaletta, joista yksi kieltäytyi 

haastattelusta. Yhdeksän yritystä hylättiin edellä mainittujen valintakriteerien 

pohjalta. Viisi haastattelua peruuntui haastateltavien kiireen tai aikataulujen 

yhteensopimattomuuden takia. Lopulta haastateltavaksi valittiin 31 yritystä.

3.2.2 Aineiston kuvaus

Taulukko 1 kuvaa kohdeyritysten henkilökunnan lukumäärää. Kohdeyritysten 

henkilömäärä pyrittiin rajaamaan aineistoa kerättäessä 5 ja 50 välille.

Toteutuneen ryhmän henkilöstömäärä vaihtelee 3 ja 65 välillä, keskimääräisen 

henkilöstömäärän olleessa 23.
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Taulukko 1 Kohdeyritysten henkilökunnan lukumäärä

Henkilöstömäärä N %

alle 10 henkilöä 17 24

10-19 henkilöä 20 28

20-40 henkilöä 22 31

yli 40 henkilöä 12 17

yhteensä 71 100

Yritysten liikevaihto tilikaudella -95 vaihteli 1,3 ja 70 miljoonan välillä, 

keskimääräisen liikevaihdon ollessa 15,5 miljoonaa. Taulukosta 2 käy ilmi, että 

45%. 11a kohdeyrityksistä liikevaihto oli alle 10 miljoonaa.

Tilikauden -94 liikevaihto oli keskimäärin 12,3 miljoonaa, joten yritysten 

keskimääräinen liikevaihdon kasvu oli noin 25 % tilikaudessa. Nopeaa kasvua 

selittää osittain kysynnän nopea elpyminen, erityisesti alihankintateollisuudessa, 

sekä toisaalta matala lähtötaso.

Taulukko 2 Kohdeyritysten liikevaihto tilikaudella 1995

Yritysten liikevaihto -95 % N

alle 5 mmk 17 12

5-10 mmk 28 20

10,5-20 mmk 32 23

yli 20 mmk 23 16

Yhteensä 100 7

Taulukosta 3 voidaan nähdä, miten kohdeyritykset jakaantuvat tuotteidensa ja 

toimintatapojensa mukaan. Ryhmittelyn tarkoituksena oli alunperin toimia 

markkinointiosaamista kuvaavan tutkimuksen jaottelukriteerinä, mutta sen 

käytöstä luovuttiin myöhemmin. Se antaa kuitenkin hyvän kuvan kohdeyritysten 

jakautumisesta toimintansa perusteella.
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Taulukko 3 Kohdeyritysten ryhmittely liiketoiminnan 

luonteen/tuotteiden mukaan

Yritysten liiketoiminnan luonne/tuotteet % N

Alihankkijat ja

sopimusvalmistajat 31 22

Muille yrityksille myytävien

investointitavaroiden valmistajat 41 29

Yrityksille ja ammatinharjoittajille

myytävien kulutustavaroiden valmistajat 28 2

Yhteensä 100 71

Lähde: Ylikortes (1996)

3.2.3 Tulosten yleistettävyys

TEKES in ja KERAn rekisterit tarjosivat tehokkaan lähteen aineiston 

kokoamiseksi. Rekisteröidyt yritykset ovat TEKES in tai KERAn asiakkaita ja 

tässä mielessä valikoituneita. Rekistereistä saadut yritykset saattavat siis olla 

toiminnaltaan aktiivisempia ja paremmin menestyviä kuin pienyritykset 

Suomessa keskimäärin.

TEKES in tehtävänä on tukea nimenomaan teknologiahankkeita sekä 

tuotekehittelyä. Koska kaikkia valitut TEKEsin yritykset olivat saaneet 

tuotekehitystukea, ovat ne pääosin teknologiayrityksiä ja tämä painotus näkyy 

myös koko näytteessä.

KERAn osalta näytteen rakenteeseen vaikuttaa jonkin verran se, että haastatel

taviksi valittiin erityisesti vienti- ja jakelukanavia käyttäviä yrityksiä. Yhteensä 

yhdeksän yritystä hylättiin sen takia, ettei näillä ollut omaa selkeää 

jakelukanavaa tai vientitoimintaa. Näytteen painottuminen ei suoraan heikennä 

tulosten yleistettävyyttä, koska viennillä tai jakelukanavalla ei näyttäisi olevan 

suoraa vaikutusta kilpailija-analyysin toteutukseen. Lisäksi näytteen 

painottuminen on melko vähäistä.
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Näytteen edustavuuteen on jonkin verran voinut myös vaikuttaa yritysten 

mahdollisuus kieltäytyä haastattelusta. Koska kieltäytyneitä oli vain seitsemän, ei 

ryhmällä ole kuitenkaan merkittävää vaikutusta näytteen luotettavuuteen.

Tutkimus kuvaa TEKES in ja KERAn asiakkaina olevien tuotannollisten 

pienyritysten kilpailija-analyysitoimintaa. Yleistettäessä tuloksia koko maan 

pienyrityksiin on otettava huomioon näytteen lähteiden ja maantieteellisen rajaa

misen vaikutukset tuloksiin. Koko Suomea ajatellen kohdeyritykset ovat 

maantieteellisesti painottuneet etelään kaupunkien lähistöille, niiden toiminta on 

teknologiapainotteista ja ne saattavat olla jonkin verran aktiivisempia ja 

menestyvämpiä kuin yritykset Suomessa keskimäärin.

Ensisijaisesti tulosten voidaan katsoa olevan yleistettävissä TEKES in 

asiakasyrityksiin, koska ne ovat perusjoukkona kaikkein homogeenisin. 

Kokonaisuutena on kuitenkin perusteltua väittää, että näytteen pohjalta saatuja 

merkittäviä tuloksia voidaan yleistää koskemaan TEKESin asiakkaiden kaltaisia 

suomalaisia pienyrityksiä yleensä.

3.3 Mittareiden valinta ja tutkimuksen sisäinen luotettavuus

Seuraavassa esitellään kohdeilmiön tutkimiseen käytettyjä mittareita ja niiden 

valintakriteereitä. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen sisäistä luotettavuutta. Sisäinen 

luotettavuus koostuu validiteetista, joka kuvaa mittareiden kykyä mitata 

kohdeilmiötä, sekä reliabiliteetista, joka kuvaa mittausten toistettavuutta. 

(Uusitalo 1991, 84)

Kyselylomake on alun perin suunniteltu laajemman kokonaistutkimuksen 

tarpeisiin selvittämään pienyritysten markkinointiosaamista. Työn kirjoittajalle 

tarjoutui mahdollisuus osallistua LTT:n tutkimukseen vasta siinä vaiheessa, kun 

lomake ja mittarit olivat jo suunnittelu.

Valmiin lomakkeen olemassaolo ei sinällään ole heikentänyt tutkimuksen sisäistä 

luotettavuutta, koska tämän työn tutkimusongelma on kehittynyt lopulliseen 

muotoonsa juuri LTT:n tutkimuksen pohjalta, jota varten lomake on suunniteltu.
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Lomakkeen olemassa olo tutkimuksen alussa asetti ainoastaan joitakin rajoitteita 

tutkimuksen kohdentamiselle.

Lomakkeen kysymysten aihealueet käsittelevät yrityksen taustaa, toimialaa ja 

markkinoita, asiakkaita, kilpailijoita, organisaatiota, myynti- ja jakelukanavia, 

markkinoinnin toteutusta sekä osaamista ja menestymistä. Tämän työn kannalta 

keskeisimmät kysymykset ovat kilpailijoita käsittelevässä osassa.

Lomakkeen suunnittelusta vastasi Kyösti Ylikortes. Mittareiden suunnittelu 

perustuu pitkälti ennen lomakkeen suunnittelua tehtyyn case-tutkimukseen sekä 

aikaisempaan markkinointi orientaatio tutkimukseen, jossa on käytetty 

samankaltaisia mittareita. Yksityiskohtaisempi kuvaus mittareiden suunnittelusta 

ja perusteluista löytyvät tämän työn jälkeen julkaistavasta LTT:n tutkimuksesta, 

(ks. Ylikortes 1996)

Tutkimuksen kannalta tärkeimmät kilpailijaosaamista koskevat kysymykset 

käsittelevät kilpailijasta kerättävää tietoa, eri tietolähteiden merkitystä, 

kilpailija-analyysin systemaattista toteuttamista sekä kilpailija-analyysin 

osaamisen tason arviointia. Näistä kysymyksistä kolme ensimmäistä kuvaavat 

kilpailija-analyysin toteutusta ja viimeinen arvioi osaamisen tasoa.

Haastatteluissa käytettu kysymyslomake on kilpailijaosaamista koskevvien 

kysymysten osalta liitteenä. (Liite 2)

Kilpailijasta kerättävä tieto

Haastateltavilta kysyttiin avoimella kysymyksellä, mitä tietoa he pitivät kaikkein 

tärkeimpänä kilpailijatietona. Jos tietoja nimettiin vain yksi, tiedusteltiin yleensä 

myös muita tärkeitä kilpailijatietoja. Ensinnä mainittu tai tärkeimmäksi nimetty 

koodattiin tärkeimmäksi kilpailijatiedoksi. Saadut vastaukset koodattiin 

jälkikäteen tutkijoiden toimesta 11 ryhmään.

Tietolähteiden merkitys

Haastateltavia pyydettiin arvioimaan lomakkeessa olleiden tietolähteiden



32

tärkeyttä välimatka-asteikolla 1-5. Vaihtoehto 5 vastasi erittäin tärkeää ja 1 ei 

lainkaan tärkeää.

Kilpailija-analyysin systemaattisuus

Haasteltavilta kysyttiin, onko yrityksen kilpailija-analyysin toteutettu 

systemaattisesti. Vastus vaihtoehdot olivat kyllä tai ei. Jos haastateltava vastasi 

kyllä, pyydettiin häntä kuvailemaan analyysin toteutusta.

Tutkimuksen edetessä kävi ilmi, että jako kahteen ryhmään oli liian karkea, 

joten vastaukset ryhmiteltiin uudelleen kolmeen luokkaan tutkijoiden toimesta. 

Tutkijat kävivät yhdessä kaikki vastaukset huolella läpi. Uudelleenarviointi 

perustettiin case-kuvauksiin, joiden pohjalta kohdeyritykset luokiteltiin 

systemaattisiin, jonkin verran systemaattisiin ja ei lainkaan systemaattisiin.

Kilpailijaosaamisen taso

Haasteltavia pyydettiin arvioimaan yrityksen osaamisen tasoa kilpailijoihin 

liittyvän tiedon keräämisessä, analysoimisessa ja hyväksikäytössä verrattuna 

yrityksen pääkilpailijoihin. Mittauksessa käytettiin välimatka-asteikkoa, missä 5 

vastasi erittäin hyvää ja 1 erittäin huonoa. Mittarilla pyrittiin nimenomaan 

arvioimaan yrityksen osaamista, eikä sen käytössä olevien resurssein määrää. 

Epäselvissä tilanteissa haastateltavia kehotettiin arvioimaan osaamisen tasoa 

nimenomaan nykyisten resurssien ja mahdollisuuksien puitteissa.

Haastattelukysymykset perustuvat osittain yrittäjien itsearviointiin ja subjektii

viseen mielipiteeseen. Joiltakin osilta saattaa olla, että haastateltavat arvioivat 

yritystään "liian positiivisesti". Toisaalta tutkimuksen tavoitteena on selvittää 

haastateltavien subjektiivista näkemystä yrityksen osaamisesta ja tässä mielessä 

saadut vastaukset ovat tavoitteen mukaisia.

Osassa kysymyksistä vastaajia pyydetään arvioimaan yrityksen toiminnan tasoa 

suhteessa yrityksen kilpailijoihin. Yritysten toiminnan tasoa verrataan siis 

suhteessa sen toimintaympäristöön, mikä osittain heikentää tulosten
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vertailukelpoisuutta eri yritysten välillä. Kansainvälisillä markkinoilla toimiva 

yritys saattaa arvioida oman osaamisensa suhteessa kilpailijoihin huonoksi, 

vaikka se muihin haastateltuihin yrityksiin verrattuna olisikin erinomaista. 

Suhteessa kilpailijoihin tehtyjä arvioita ei voida siis käyttää suoraan yritysten 

välisen paremmuuden vertailuun, mikä asettaa rajoitteita aineiston 

hyväksikäytölle.

Yrityksen osaamisen vertailuun kilpailijoihin nähden päädyttiin, koska yrityksen 

toiminnan tasoa ei voida arvioida absoluuttisella mittarilla, vaan mittauksen on 

tapahduttava suhteessa yrityksen toimintaympäristöön. Kilpailijoihin vertaamista 

pidettiin järkevänä, koska yrityksillä on usein melko hyvä kuva kilpailijoiden ja 

muiden alalla toimivien yritysten tasosta. Lisäksi kilpailijat ovat se vertailukohta, 

johon yrityksen toimintoja verrataan myös asiakkaiden taholta.

Vertailu kilpailijaan aiheutti ongelmia tilanteissa, joissa kilpailija oli hyvin 

erityyppinen yritys esim. huomattavasti suurempi tai yrityksellä ei ollut kilpaili

joita. Tällaisissa tapauksissa haastateltavaa pyydettiin arvioimaan yrityksen 

osaamista, joko suhteessa muihin pienyrityksiin tai suhteessa omiin odotuksiin. 

Kysymysten itsearviointia koskeva ongelmat vaikuttavat pääosin yritysten menes

tystä ja tuotanto-, tuotekehitys- ja markkinointiosaamisen tasoa arvioivissa 

kysymyksissä.

3.4. Haastattelujen toteutus

Haastattelu tapahtui yleensä yrityksen toimitiloissa. Haastattelu oli 

vapaamuotoinen keskustelu, joka käytiin lomakkeen pohjalta. Suullisten 

kysymy sten lisäksi, haastateltavalle jaettiin 12 vastauskorttia, joihin hän itse 

ympäröi oikeat vastausvaihtoehdot. Muut kohdat täytti haastattelija. Tapaamiset 

kestivät noin 1,5 tuntia.

Käydyt keskustelut nauhoitettiin, mikäli haastateltava suostui tähän. Jokaisesta 

haastattelusta kirjoitettiin jälkeenpäin lyhyt, noin viiden sivun mittainen, case- 

kuvaus. Kuvauksen tavoitteena on täydentää ja syventää kyselylomakkeella 

saatua tietoa. Case-kuvaus kirjoitettiin yleensä mahdollisimman nopeasti
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haastattelun jälkeen, valmiiksi otsikoidun ningon pohjalta. Kuvaus perustuu 

haastattelijan muistikuviin ja muistiinpanoihin. Yleensä haastattelun nauhoitusta 

kuunneltiin case-kuvausten teossa vain siteerauksia kirjoitettaessa tai siinä 

tapauksessa, että haastattelun ja kiijoittamisen välillä oli kulunut aikaa yli kaksi 

vuorokautta.

Haastattelujen toteutustavalla on tärkeä merkitys sisäisen luotettavuuden tasoon. 

Haastattelutilanteen alussa kaikille haastateltaville korostettiin, että keskustelut 

ovat luottamuksellisia, eikä yrityskohtaisia tietoja anneta eteenpäin. Tällä tavoin 

pyrittiin varmistamaan, että haastateltavat vastaisivat kysymyksiin mah

dollisimman todenmukaisesti.

Asiantuntevan haastattelijan ja puolistrukturoitujen kysymysten avulla pyrittiin 

myös parantamaan tutkimuksen sisäistä luotettavuutta. Henkilökohtaisissa 

haastatteluissa haastateltava voi kysyä neuvoa epäselvissä tilanteissa, mikä 

vähentää kysymyksiin liittyvien väärinkäsitysten määrää. Strukturoinnilla 

pystyttiin vastaavasti lisäämään kerätyn tiedon vertailukelpoisuutta, (ks. Möller 

et. ai. 1986, 53)

3.5 Aineiston analysointimenetelmät

Aineiston kuvaaminen tapahtuu pääasiassa frekvenssien, prosenttijakaumien sekä 

keskiarvo- ja hajontalukujen avulla. Eri muuttujien välisiä suhteita kuvataan 

ristiintaulukoinnilla. Ristiintaulukoinnissa riippuvuuden mittaamiseen käytetään 

lisäksi joissain tapauksissa korrelaatiokerrointa.

Tilastollisesti yksinkertaisten menetelmien ja tunnuslukujen käyttöön päädyttiin 

siksi, että ne soveltuvat hyvin kuvaamaan yleisesti aineistoa, jossa muuttujien 

lukumäärä on suuri. Toisaalta haluttiin välttää niitä ongelmia, joita kooltaan 

suhteellisen pieni aineisto olisi aiheuttanut monimutkaisemmissa tilastollisissa 

työkaluissa (Talvinen 1995, 87).

Lähtökohtana oli kuvata koko näytettä, jotta tulokset olisivat kohdeyritysten 

lukumäärän perusteella tilastollisesti luotettavia. Niiden tuloksille, joissa
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havaittiin selvää hajontaa, pyrittiin löytämään selityksiä mm. ristiintaulukoinnin 

avulla.

Ensimmäisessä osassa koko näytteen tilastollisen kuvauksen tukena käytetään 

myös kvalitatiivista kuvausta. Kvalitatiivisen kuvauksen tehtävänä on tukea 

tilastollisia tuloksia ja antaa syvällisempi kuva tulosten sisällöstä. Kvalitatiivista 

aineistoa hyväksikäytetään lähinnä tulosten tulkitsemiseen sekä eri kilpailija- 

analyysin systemaattisuuden tasojen kuvaamiseen.

3.6 Case-yritysten valinta ja case-tutkimuksen arvioitavuus

Tutkimuksen toinen osa toteutetaan kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin. 

Kuvauksen perustan luovat kahdeksan case-kuvausta, joista muodostetaan kolme 

kilpailija-analyysin toteuttamista kuvaavaa ryhmää.

Case-yritysten valinta tapahtui haastatteluissa syntyneen näkemyksen ja case- 

aineiston läpikäynnin pohjalta. Kilpailija-analyysin systemaattisuutta mittaavan 

kysymyksen uudelleen luokittelussa, molemmat tutkijat kävivät koko aineiston 

case-kuvaukset yhdessä läpi ja yritykset jaettiin uudelleen kolmeen ryhmään 

kilpailija-analyysin systemaattisuuden mukaan. Tämä uudelleenluokittelun 

yhteydessä tuli esiin, että kohdeyrityksillä on selvästi kolme eri tyyppistä tapaa 

toteuttaa kilpailija-analyysiä ja asennoitua sitä kohtaan. Tämä tutkijoiden yhdessä 

tekemän havainnon pohjalta päädyttiin valitsemaan 2-3 case-yritystä kuvaaman 

jokaista kilpailija-analyysin toteutustapaa.

Koska koko näyte jakautui selvästi kilpailija-analyysin systemaattisuutta mittavan 

tulosten pohjalta kolmeen ryhmään, voidaan sen katsoa antavan järkevän pohjan 

myös case-yritysten jaottelulle. Näin saatiin pohja ryhmittelylle, jonka voidaan 

väittää kuvaavan yleisesti kohdeyritysten kilpailija-analyysin toteutusta ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä.

Tutkittujen 71 yritysten case-kuvausten joukosta valittiin yhteensä kahdeksan 

yritystä kuvamaan kolmea ryhmää. Lopullisena valintakriteerinä oli case- 

kuvausten kyky tuoda esiin kilpailija-analyysin toteutustapoja ja siihen
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vaikuttavia tekijöitä.

Case-tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella arvioitavuuden sekä 

toistettavuuden pohjalta. Arvioitavuudella tarkoitetaan lukijan mahdollisuutta 

seurata tutkijan päättelyä. Toistettavuus puolestaan tarkoittaa sitä, että tutkijan 

käyttämät luokittelusäännöt ovat yksiselitteisiä ja johdonmukaisia. (Uusitalo, 

1991, 82) Seuraavassa arvioidaan case-kuvausten luotettavuuteen vaikuttavia 

tekijöitä.

Case-kuvauksen heikkoudet liittyvät sen tulosten tulkintaan ja yleistettävyyteen. 

Case-yrityksistä tehdyt tulkinnat ja johtopäätökset perustuvat aina jossain määrin 

tekijän subjektiiviseen tulkintaan, eivätkä ne aina tarjoa mahdollisuutta tarkistaa 

johtopäätösten perusteita. Erityisesti ongelma tulee esiin tässä työssä, koska 

case-kuvaukset ovat lyhyitä, johtuen tutkittavien yritysten suuresta määrästä. 

Lisäksi kuvauksien tarkkuutta rajoittaa tietojen tiukka luottamuksellisuus.

Tulkintaan liittyvää ongelmaa on pienennetty pyrkimällä ehyisiin 

kuvauskokonaisuuksiin ja täydentämällä kuvauksia sitaateilla. Suorat sitaatit 

tarjoavat mahdollisuuden tarkistaa työn johtopäätöksiä ja näin lisäävät kuvausten 

arvioita vuutta.

Yleistettävyyteen liittyvä ongelma on tyypillinen case-tutkimuksessa, koska se 

painottaa tutkimuksen tapauskohtaista syvyyttä ja ongelman monipuolista 

ymmärrystä yleensä laajemman yleistettävyyden kustannuksella. Case-kuvauksen 

yleistettävyyttä on pyritty parantamaan esittämällä useampia keskenään 

samankaltaisia kuvauksia jokaisessa ryhmässä. Tällä tavoin saadaan tukea sille, 

etteivät havaitut ilmiöt ole pelkästään tiettyyn yritykseen liittyviä.

Yin (1989, 144) toteaa, että käyttämällä useampia case-yrityksiä, voidaan 

havainto, joka toteutuu useamassa case-yrityksessä, esittää yleisenä ilmiönä. 

Yleistettävyyttä ei heikennä se, että havainto ei yksityiskohdiltaan ole kaikissa 

yrityksissä täysin samanlainen. Kvalitatiivisen osuuden yleistettävyyttä on myös 

pyritty parantamaan käyttämällä case-yritysten ryhmittelyn perustana työn 

kvantitatiivisia tuloksia.
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Työn lopussa olevan luokittelulla pyritään yleistämään case-yrityksissä havaitut 

ilmiöt ja niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset yhdeksi kokonaisuudeksi. Valinta 

pohjautuu theory-in-use lähestymistapaan, joka perustuu teorian tai väittämän 

muodostamiseen tarkkailemalla käytännön ilmiötä, jossa teoria toteutuu.

(Zaltman et. ai. 1982, 98)

Case-yritysten määrää lisäämällä ei voida kuitenkaan saavuttaa kvantitatiiviseen 

tutkimukseen verrattavaa todistusvoimaa väittämille. Tavoitteena onkin lähinnä 

tarkistaa esitettyjen väittämien oikeellisuus ja muokata niitä muiden case- 

kuvausten avulla. Koko kvalitatiivinen osan tavoitteena onkin perustellun 

väittämän esittäminen, ei niiden testaaminen tai todistaminen. Esitettyjä tuloksia 

sovellettaessa on siis huomioitava sen luonne väittämänä ja yhtenä näkemyksenä 

siitä, miten kilpailija-analyysiä toteutetaan pienyrityksissä.

3.7 Tutkimuksen kokonaisluotettavuus

Tutkimuksen kokonaisluotettavuus rakentuu tutkimusaineiston sisäisestä ja 

ulkoisesta luotettavuudesta. Sisäisen luotettavuuden osalta voidaan todeta, ettei 

esiin tullut mitään sellaista, joka uhkaisi vakavasti tutkimuksen luotettavuutta. 

Sisäistä luotettavuutta on pyritty parantamaan mm. lomakkeen testaamisella ja 

henkilökohtaisella tiedonkeruulla. Saatujen tulosten pohjalta tehtävissä 

johtopäätöksissä on kuitenkin huomioitava mittareiden asettamat rajoitteet mm. 

eri yritysten vertailukelpoisuudesta.

Näytteen ulkoisesta edustavuudesta voidaan todeta, että näyte vaikuttaa olevan 

ensisijaisesti yleistettävissä TEKES in asiakasyrityksiin Tätä laajemmalle 

menevissä yleistyksissä, on otettava tapauskohtaisesti huomioon, näytteen keruun 

asettamat rajoitteet. Ilmeisesti tulokset ovat myös yleistettävissä laajemmalti 

TEKES in asiakasyritysten kaltaisiin pienyrityksiin Suomessa.
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4 KILPAILIJA-ANALYYSIN TOTEUTUS PIENYRITYKSISSÄ

4.1 Kilpailija-analyysin toteutuksen analysointi kyselyaineiston pohjalta

4.1.1 Kohdeyritysten toimintaympäristön kuvaus

Haastateltavia yrityksiä pyydettiin kuvaamaan toimintaympäristöään arvioimalla 

asteikolla yhdestä viiteen, miten hyvin eri väittämät kuvaavat yrityksen 

toimintaympäristöä. Saatujen tulosten keskiarvot ja -hajonnat on esitetty 

taulukossa 4.

Taulukko 4 Kohdeyritysten toimintaympäristön kuvaus

keski- keski-

Yritysten toimintaympäristö arvo haj. N

Kilpailun kireys 3,65 1,20 71

Markkinoiden kasvunopeus 2,75 1,42 71

Asiak. tarpeiden muutosnopeus 3,07 1,18 71

Teknologian muutosnopeus 3,37 1,12 71

Asiakkaiden neuvotteluvoima 3,83 0,94 71

Kilpailun kireyden keskiarvoksi saatiin 3,65, mikä on selvästi yli neutraalin 3:n 

keskiarvon. Yritykset kokevat omasta mielestään pikemminkin kireää kuin 

vähäistä kilpailua. Noin 63% vastanneista piti kilpailua kireänä tai melko kireänä 

ja vain 7% mielestä kilpailu oli vähäistä. Tulos antaa mielekkään lähtökohdan 

tutkia kohdeyritysten kilpailija-analyysia, koska valtaosa yrityksistä katsoo 

toimivansa kilpailuympäristössä.

Markkinoiden kasvunopeuden keskiarvo oli hyvin lähellä neutraalia 2,75, mutta 

melko suuri keskihajonta kertoo vastausten hajoamisesta eri päihin. Näytteeseen 

sisältyy siis sekä nopeaksi että hitaaksi omien markkinoidensa kasvua kokevia 

yrityksiä.
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Asiakkaiden tarpeiden muutosnopeus oli hyvin lähellä neutraalia 3,07. On 

mielenkiintoista todeta, että haastateltavat pitävät tuotteisiin ja teknologiaan 

liittyvää muutosnopeutta 3,37 asiakkaiden tarpeiden muutosta nopeampana. 

Vaikka ero on melko pieni, sen voidaan katsoa kertovan kohdeyritysten tuotanto

ja tuotekeskeisyydestä. Tuotannon ja teknologian muutokset ja kehittyminen ovat 

siis osittain lähtöisin muualta kuin asiakkaiden tarpeista esim. yrityksen sisältä 

tai kilpailijoista.

Asiakkaiden neuvotteluvoimaa pidettiin keskimäärin melko suurena 3,83. 

Vastausten hajonta on myös alhainen, mikä kuvaa vastausten homogeenisuutta 

koko näytteessä. Asiakkaiden vahva neuvotteluasema saattaa johtua siitä, että 

yrityksillä on usein suhteellisen vähän asiakkaita, jolloin yhden asiakkaan 

merkitys korostuu. Toisaalta asiakkaiden vahva asema kertoo laajassa mielessä 

myös kilpailuympäristöstä, koska asiakkaan neuvotteluvoima perustuu paljolti 

mahdollisuuteen korvata yrityksen tuote jollain kilpailevalla ratkaisulla. 

Neuvotteluvoima saattaa liittyä myös asiakassuhteen epätasapainoon, mikä voi 

johtua esim. asiakkaan suuremmasta koosta tai toimittajayrityksen pitkälle 

viedystä asiakaskohtaisesta sopeutumisesta, jolloin asiakkaan vaihtaminen on 

kallista ja vaikeaa.

Tuloksia tulkittaessa on muistettava, että vastaukset ovat haastateltavien 

subjektiivisia arvioita. Koska tutkittavat yritykset poikkesivat usein melko paljon 

markkinoiden, tuotteiden ja toimintatapojen suhteen, ei tuloksista voi vetää kovin 

tarkkoja tai pitkälle vietyjä johtopäätöksiä. Yleisesti voidaan todeta, että 

yritykset toimivat kilpailuympäristössä, missä asiakkaan neuvotteluvoima on 

melko voimakas. Työn kannalta on merkittävää, että tutkittavat yritykset 

katsovat toimivansa kilpailuympäristössä, joten niiden kilpailija-analyysin 

tutkimista voidaan pitää perusteltuna ja mielekkäänä.

4.1.2 Kilpailijoista kerättävä tieto

Yritysten kilpailijoista kerättävää tietoa selvitettiin avoimella kysymyksellä, jossa 

haastateltavaa pyydettiin mainitsemaan tärkein tieto, joka yrityksen tulisi tietää 

kilpailijoista. Tavoitteena on selvittää, minkä kilpailijatiedon selville saaminen
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on yrityksissä kaikkein tärkeintä. Ensimmäisenä mainittu tai erikseen tärkeim

mäksi nimetty tieto on koodattu tärkeimmäksi kilpailijatiedoksi. Vain sellaisessa 

tapauksessa, että vastaaja on maininnut, että vastaukset eivät ole tärkeysjärjes

tyksessä, on tärkein kilpailijatieto jätetty koodaamatta. Saadut vastaukset on 

ryhmitelty 11 ryhmään, jotka on esitelty taulukossa.

Taulukon 5 prosenttijakauma kertoo, kuinka suuri osa kohdeyrityksistä piti 

mitäkin tietoryhmää tärkeimpänä. Jakauma kertoo myös tärkeimpien tietojen 

keskinäisen järjestyksen.

Taulukko 5 Tärkeimpinä pidetyt kilpailijatiedot

Tärkein kilpailijatieto % N

Hintatiedot 29,2 19

Tuote ja sen ominaisuudet 26,2 17

Kust. ja kannattavuus 10,8 7

Tk. ja uudet tuotteet 9,2 6

Strategia 6,2 4

Asiakkaat 6,2 4

Tulevaisuuden tavoitteet 4,6 3

Myynti ja mark, osuudet 4,6 3

Tuotannon tek. ominaisuud. 3,1 2

Yhteensä 100 71

Hintatietojen selvittämistä piti 29% vastaajista tärkeimpänä kilpailijatietona. 

Toiseksi tärkein oli tuotteet ja niiden ominaisuudet 26%:n osuudella. Nämä 

kaksi ryhmää erottuivat selvästi muista. Kolmantena oli kilpailijan kustannukset 

ja kannattavuus selvästi pienemmällä 11 %:n osuudella. Neljäntenä oli 

tuotekehittelyjä uudet tuotteet 9%:n osuudella. Strategian selittämistä piti 

tärkeimpänä vain noin 6% vastaajista ja kilpailijan tulevaisuuden tavoitteita piti
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tärkeimpänä kilpailijatietona vain noin 5 %. Kiinnostus kilpailijoiden asiakkaita, 

myyntiä ja markkinaosuuksia kohtaan jäi vähäiseksi. Yhteenlaskettuna nämä 

kaksi ryhmää saavuttivat vajaat 11 % osuuden. Tuotannon tekniset ominaisuudet 

jäi pienimmäksi ryhmäksi 3%:n osuudella, mikä selittyy paljolti tuote ja sen 

ominaisuudet -ryhmän samankaltaisuudella.

Tulokset osoittavat selkeästi, että tuotteisiin ja hintoihin liittyviä tietoja pidetään 

tärkeimpänä kilpailijatietona. Tuotteisiin liittyvän tiedon merkitys korostuu 

entisestään, jos yhdistetään tuotekehitys ja uudet tuotteet sekä tuotteet ja niiden 

tekniset ominaisuudet-ryhmät. Tällöin kilpailijoiden tulevia ja nykyisiä tuotteita 

koskevaa tietoa pitää tärkeimpänä kilpailijatietona 35 % vastaajista.

Hintatiedot liittyvät myös läheisesti tuotteisiin. Yhdistämällä edellämainitut 

kolme ryhmää, voidaan todeta, että kilpailijan nykyisistä sekä tulevista tuotteista 

ja niiden hinnoista kerättävää tietoa pitää tärkeimpänä 65 % vastaajista. Saadut 

tulokset kertovat, että pienyrityksiä kiinnostaa ensisijaisesti kilpailijoiden 

tuotteisiin läheisesti liittyvät ominaisuudet ja päätökset.

Yleensä sellaisissa haastattelutilanteissa, joissa haastateltava mainitsi vain yhden 

ja tärkeimmän kilpailijatiedon, haastateltavia pyydettiin nimeämään myös 

mahdollisia muita kilpailijatietoja. Yhteensä 71 haastateltavaa niinesi 136 

kilpailijasta kerättävää tietoa, mikä vastaa keskimäärin hiukan alle kahta 

kilpailijatietoa yritystä kohden.

Kilpailijatiedon kerääminen on melko kapea-alaista, sillä enimmillään 

haastatteluissa mainittiin vain neljä kilpailijasta kerättävää tietoa. Toisaalta 

haastattelutapa ja kysymyksenasettelu ovat saattaneet vaikuttaa saatuun tulok

seen. Jos haastateltaville olisi esitetty valmiiksi tehty laaja lista vaihtoehdoista, 

tietoja olisi todennäköisesti nimetty enemmän.

Kaikista haastatteluissa mainituista kilpailijatiedoista on tehty jakauma, joka 

kuvaa sitä, kuinka monta kertaa kukin kilpailijatieto on yhteensä mainittu. Tämä 

jakauma on kuvattu taulukossa 6. Prosenttijakauma kuvaa eri tietojen suhteellista 

tärkeysjärjestystä toisiinsa verrattuna.



42

Kun jakaumaa verrataan tärkeimmän kilpailijatiedon jakaumaan, on tietojen 

tärkeysjärjestys suunnilleen sama. Hintatietojen ja tuotteita sekä niiden 

ominaisuuksia koskevien tietojen suhteellinen ero on kuitenkin tasoittunut.

Taulukko 6 Kaikkien mainittujen kilpaili]atietojen jakauma

Mainitut kilpailijatiedot % N

Hintatiedot 22,3 33

Tuote ja sen ominaisuudet 22,3 33

Kust. ja kannattavuus 11,5 17

Strategia 8,1 12

Tk. ja uudet tuotteet 7,4 11

Tuotannon tek. ominaisuud 6,1 9

Asiakkaat 5,4 8

Tulevaisuuden tavoitteet 5,4 8

Jakelukanava ja y ht. kumpp. 5,4 8

Myynti ja mark, osuudet 4,1 6

Muut tiedot 3,1 3

Yhteensä 100 136

Verrattuna tärkeimmän kilpailijatiedon jakaumaan, tuotteiden ja niiden 

ominaisuuksia käsittelevien tietojen merkitys laski 7 prosenttiyksikköä ja 

hintatietojen merkitys vastaavasti 4 prosenttiyksikköä, päätyen molemmat 

samaan 22%:n osuuteen. Strategian selvittämisen merkitys kasvoi kaksi 

prosenttiyksikköä verrattuna tärkeimmän tiedon jakaumaan.

Tulos antaa viitteitä siitä, että yrityksissä on kiinnostusta selvittää kilpailijan 

strategiaa, mutta sitä ei koeta kuitenkaan kaikkein tärkeimmäksi 

kilpailijatiedoksi. Jakelukanavista ja yhteistyökumppaneista kerättävän tiedon
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merkitys nousi selvästi, saavuttaen 5%:n osuuden, verrattuna edelliseen ja

kaumaan, missä ryhmä ei esiintynyt lainkaan.

Kilpailijatietojen keskinäinen tärkeysjärjestys tulee selkeästi esille, jos 

tarkastellaan sitä, kuinka suuressa osassa yrityksiä kukin kilpailijatieto on tullut 

mainituksi. Kilpailijan nykyisiä tuotteita koskevan tiedon selvittäminen mainittiin 

33:ssa yrityksessä 71:stä vastanneesta, mikä vastaa 46%:n osuutta 

kohdeyrityksistä. Samoin 46% tutkituista yrityksistä mainitsi hintatietojen 

selvittämisen kerättävänä kilpailijatietona. Vastaavasti vain 17%:ssa yrityksistä 

mainittiin kilpailijan strategia selvitettävänä kilpailijatietona ja 11 % oli kiinnos

tunut kilpailijan tulevaisuuden tavoitteista.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että keskimäärin pienyritysten kilpailijatiedon 

kerääminen painottuu kapea-alaisesti sellaisten, tuotteeseen liittyvien tietojen 

keräämiseen, joita voidaan välittömästi hyödyntää yrityksen toiminnassa ja 

päätöksenteossa. Tiedonkeräämisen painottuminen voimakkaasti tuotteisiin 

liittyviin tietoihin voi osittain selittyä kohdeyritysten teknologiakeskeisyydellä. 

Tämä tulee ottaa huomioon tulosta yleistettäessä.

Vastaavasti vaikeammin hyödynnettävien tietojen, kuten strategia- ja 

asiakastietojen, kerääminen jäi vähemmälle huomiolle, koska yritykset eivät 

pysty helposti ja nopeasti käyttämään tietoa hyväksi toiminnassaan. Usein 

strategiaan ja asiakkaisiin liittyvä tieto on myös vaikeammin tulkittavassa 

muodossa ja sen hyväksikäyttö vaatisi tiedon aktiivista keräämistä ja analysoin

tia, mihin yrityksissä ei katsottu olevan resursseja.

Tiedonkeruun painottumiselle lyhyen tähtäimen tietoihin saadaan tukea myös 

aikaisemmasta tutkimuksesta. Brush (1989) toteaa aloitelevien pienyritysten 

keskittyvän pääasiassa välittömän markkinatiedon keräämiseen. Vertailtaessa nyt 

saatuja tuloksia Brushin tuloksiin on kuitenkin huomioitava, ettei välittömän 

markkinatiedon käsite ole suoraan vertailukelpoinen tämän työn käsitteiden 

kanssa. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että tulokset ovat samansuuntaisia.

Pienyritysten toiminnan luonne näkyy selvästi kerättävässä kilpailijatiedossa,
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joka näyttäisi parhaiten soveltuvan lyhyentähtäimen operatiivisen päätöksenteon 

tueksi. Kilpailija-analyysin tehtävänä on toimia johdon päätöksenteon tukena ja 

pienyrityksissä päätöksenteko näyttäisi liittyvän enemmänkin operatiivisiin 

toimintoihin kuin ennakoivaan strategiseen suunnitteluun.

Tiedon keräämistä koskevat tulokset on johdonmukaisia suhteessa pienyritysten 

strategiakäsitteeseen. Niiden strategisen suunnittelun todettiin olevan hyvin 

epämuodollista ja joustavaa. Usein strategisen ja operatiivisen päätöksenteon 

erottaminen toisistaan on pienyrityksessä vaikeaa, eikä välttämättä edes 

tarpeellista.

Jos saatuja tuloksia verrataan Porterin kilpailija-analyysimalliin, voidaan todeta, 

ettei pienyritysten keräämän kilpailijatiedon sisältö näytä noudattavan sitä. 

Tiedon kerääminen keskittyy lähinnä mallin yhteen osaan, kilpailijan osaamisen 

selvittämiseen. Kolmen muun osan, tulevaisuuden tavoitteiden, strategian ja 

kilpailijan olettamuksien selvittäminen jäi vähemmälle huomiolle.

Toisaalta voidaan ajatella, että esim. tuotteisiin ja hintoihin liittyvien tietojen 

kerääminen liittyisi osana kilpailijan strategian selvittämistä. Porter (1980, xvii) 

toteaa, että kilpailijan strategian selvittäminen tapahtuu tutkimalla kilpailijan 

toimintatapoja (key operating policies) eri alueilla, jotka heijastavat yrityksen 

strategiaa. Osittain saattaakin olla niin, että pienyritysten tiedonkeruun taustalla 

on tiedostamaton pyrkimys kilpailijan strategian ymmärtämiseen. Näyttää 

kuitenkin siltä, että pienyritysten kilpailijatiedon kerääminen keskittyy 

operatiivisiin seikkoihin, eikä tietoja hyväksikäytetä laajemman strategiakoko- 

naisuuden selvittämiseksi. Tätä ajatusta tukee myös tiedon keräämisen suppea- 

alaisuus.

Pienyritykset eivät näytä toteuttavan kilpailija-analyysiä Porterin mallin 

mukaisesti, mikä vastaa työn alkuvaiheessa tehtyjä oletuksia. On kuitenkin liian 

aikaista arvioida, voiko Porterin mallia soveltaa kilpailija-analyysin 

toteuttamiseen pienyrityksissä. Näyttäisi siltä, että vallitseva toimintatapa 

poikkeaa melko voimakkaasti Porterin mallista.
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4.1.3 Kilpailijatiedon lähteet

Eri lähteiden merkitystä kilpailijatiedon keräämisessä selvitettiin kysymällä miten 

tärkeänä vastaajat pitivät seuraavia tietolähteitä kilpailijatiedon keräämisessä. 

Asteikkona oli vaihtoehdot yhdestä viiteen. Viisi vastaa arviota erittäin tärkeä ja 

yksi ei lainkaan tärkeä. Taulukossa 7 on esitetty eri lähteiden saamien vastausten 

keskiarvo ja -hajonta sekä kysymykseen vastanneiden yritysten lukumäärä.

Taulukko 7 Kilpailijatiedon lähteiden tärkeysjärjestys

Kilpailijatiedon

lähteet

keski

arvo

keski-

haj.

N

Asiakkaat 4,03 0,95 70

Messut 3,73 1,18 70

Jakelukanavat 3,58 1,13 67

Lehdet 3,20 1,04 70

Kontakti kilpailijoihin 3,03 1,15 70

Kilp. kertovat toisista 2,84 1,15 69

Tutkimukset 2,36 1,03 69

Konsultit 2,01 1,08 69

Liitot ja järjestöt 1,91 1,05 68

Rahoittajat 1,54 0,85 68

Asiakkaat ovat tärkein kilpailijatiedon lähde ovat asiakkaat keskiarvolla 4,03. 

Vastanneista 88% piti sitä tärkeänä tai erittäin tärkeänä tietolähteenä. Useat 

pienyritykset toimivat hyvin tiiviissä ja avoimessa suhteessa asiakkaisiinsa ja 

heidän kauttaan saadaan tärkeimmät tiedot myös kilpailijoista. Asiakkaat 

saattavat jopa soittaa yritykseen uuden kilpailijan yhteydenoton jälkeen, vain 

kertoakseen uuden kilpailijan olemassaolosta.
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Haastatteluissa havaittiin, että asiakaskäsite ei sellaisenaan ole yksiselitteinen, 

vaan määritelmä vaihtelee jonkin verran yritysten välillä. Asiakkaalla 

tarkoitetaan joissain tapauksissa loppuasiakasta kun taas välillä asiakkaana 

pidetään jakelukanavan porrasta. Tämä käsitteiden päällekkäisyys sekoittaa 

jonkin verran asiakkaista ja jakelukanavista saatuja vastauksia keskenään, mikä 

on syytä huomioida tuloksia arvioitaessa.

Toiseksi tärkein tietolähde on messut. Ne tarjoavat hyvän ja helpon 

mahdollisuuden käydä tutustumassa kilpailijoihin. Messuilla yritys pystyy 

helposti kartoittamaan sen merkittävimmät kilpailijansa ja heidän tuotteensa. 

Messut ovat useille yrityksille ainoa mahdollisuus tehdä vertailuja oman ja 

kilpailijan tuotteiden välillä. Tietojen kerääminen messuilta on myös helppoa, 

koska kilpailijan tuotteista on saatavilla hinnastoja ja esitteitä.

Kolmanneksi tärkein tietolähde on jakelukanava. Jakelukanavaa koskevan 

vastauksen tulkintaa vaikeuttaa edellä mainittu asiakas- ja jakelukanava- 

käsitteiden osittainen päällekkäisyys. Joka tapauksessa jakelukanavan rooli on 

keskeinen. Jakelukanava on usein se taso, missä yritys kohtaa kilpailijat. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että pienyritysten tärkein tietolähde rakentuu 

suorista yhteyksistä asiakkaisiin tai jakelukanaviin.

Neljänneksi tärkein lähde olivat lehdet ja erilaiset julkaisut. Usein kilpailijoiden 

seuraaminen on käytännössä mainosten ja alan lehtien lukemista. Seuraavina 

tietolähteinä olivat suorat kontaktit kilpailijoihin. On mielenkiintoista huomata, 

että kilpailijoita pidettiin tärkeämpänä tietolähteenä kuin tutkimuksia ja kon

sultteja. Tämä selittyy osin sillä, että useilla yrityksillä on melko suorat ja hyvät 

suhteet kilpailijoihinsa.

Vähiten tärkeitä tietolähteitä ovat rahoittajat, konsultit, liitot ja järjestöt sekä 

markkinointitutkimukset. Rahoittajien vähäinen rooli tietolähteenä on 

ymmärrettävää, koska ne yleensä ovat pankkeja, joita sitoo pankkisalaisuus. 

Liittojen ja erilaisten järjestöjen vähäistä merkitystä tietolähteenä voi pitää 

hiukan yllättävänä. Eräänä syynä saattaa olla, että liitoista ja järjestöistä tulee 

yrityksille harvoin sellaisenaan käyttökelpoista tietoa. Järjestöistä saatava tieto on
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sisällöltään yleistä ja sen hyväksikäyttö vaatii aktiivista tiedon keräämistä ja 

analysointia. Tällainen tieto ei sovellu yritysten passiiviseen ja tehtäväkeskeiseen 

tiedonkeruuseen.

Konsulttien vähäinen merkitys johtuu konsulttien yleisesti huonosta maineesta ja 

heidän käyttönsä kalleudesta. Useissa haastatelluissa yrityksissä konsultteihin 

suhtauduttiin erittäin negatiivisesti. Konsultteja pidettiin tehottomina, eikä heidän 

toimintansa katsottu vastaavan siihen sijoitettuja varoja. Markkinointitutkimusten 

vähäinen merkitys selittyy myös pääosin niiden korkeilla kustannuksilla.

Yleensä kilpailijatiedon keräämistä ei pidetä niin tärkeänä, että siihen oltaisiin 

valmiita uhraamaan erikseen varoja. Samantyyppiseen johtopäätökseen on 

päätynyt myös Brush (1989) tutkimuksessaan uusien pienyritysten 

tiedonkeräämisestä, jossa konsulttien merkitys oli toiseksi pienin henkilö- 

tietolähteiden ryhmässä. Brush pitää resurssien puutetta tärkeimpänä syynä 

siihen, etteivät pienyritykset käytä kalliimpia tietolähteitä, kuten markkinoin

titutkimuksia tai konsultteja hyväkseen.

Pienyritykset pitävät lähinnä vain asiakkaita, messuja ja jakelukanavia 

merkittävinä tietolähteinä. Vain näiden kolmen lähteen merkitys arvioitiin 

keskimäärin yli 3,5 arvoiseksi. Viisi lähdettä kymmenestä arvioitiin 

tärkeydeltään alle kolmen arvoiseksi. Tuloksen pohjalta voidaan todeta, että 

tärkeitä tietolähteitä on käytössä melko vähän ja ne ovat kapea-alaisia. Lähteiden 

vähäinen määrä on johdonmukainen kerättävien tietojen kapea-alaisuuden kanssa. 

Saatu tulos poikkeaa selvästi Brushin (1989) tutkimuksesta, jossa todetaan 

pienyritysten nimenomaan keräävän tietoa laaja-alaisesti.

Koska pienyritykset käyttävät vain harvoja tietolähteitä tiedonhankinnassa, on 

tietolähteiden luotettavuus tärkeää. Pienyrityksen kilpailijasta saamat tiedot 

perustuvat yleensä jonkun tahon subjektiiviseen arvioon. Tietoa kerättäessä tulisi 

ottaa huomioon, että esim. asiakkailla ja jakelukanavilla on omat päämääränsä, 

jotka voivat vaikuttaa kilpailijoista annettavaan tietoon.

Analysoitavalla kilpailijalla on myös hyvät mahdollisuudet vaikuttaa siihen
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millaista tietoa siitä on saatavilla. Kontrolloimalla asiakkaille ja messuilla 

annettavaa tietoa, kilpailija voi hallita melko pitkälle siitä saatavissa olevaa 

kilpailijatietoa ja sen sisältöä. Edellä mainituista syistä esim. asiakkaalta saadut 

tiedot kilpailijan taloudellisesta tilasta ovat epäluotettavampia kuin yrityksen itse 

tekemä arvio kilpailijan taloudesta tilinpäätösten ja muun materiaalin pohjalta.

Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, että yritysten käyttämät tietolähteet 

ovat usein subjektiivisia ja niiden luotettavuutta on vaikea arvioida tai tarkistaa. 

Tämä vaikuttaa kilpailijasta muodostettavien näkemysten käyttökelpoisuuteen 

päätöksenteossa. Voidaan siis väittää, että käytettävissä olevien lähteiden 

luotettavuus vaikuttaa myös siihen, miten yritykset voivat käyttää saatavilla 

olevaa tietoa hyväksi omassa toiminnassaan.

Kun verrataan kerättävää tietoa ja toisaalta lähteitä, tulokset vaikuttavat 

johdonmukaisilta. Asiakkaat, jakelukanavat ja messut ovat luonnollisia lähteitä, 

kun tavoitteena on kilpailijoiden tuote- ja hintatietojen selvittäminen. Yritysten 

asiakkailla ja jakelukanavilla on usein yhteyksiä myös yrityksen kilpailijaan ja ne 

välittävät tietoja kilpailijan tuotteista ja hinnoista. Messuilla taas voi 

vaivattomasti käydä tutustumassa kilpailijan tuotteisiin.

Yritysten käyttämien kilpailijatiedon lähteistä voidaan myös päätellä, miten 

yritykset tietoja saavat. Tärkeimmät lähteet kuten asiakkaat ja jakelukanavat ovat 

sellaisia, joihin yritys on jatkuvasti yhteydessä ja kilpailijatietoa saadaan 

automaattisesti ilman tietoista tiedonhankintaa. Messuille yritykset menevät 

yleensä ensisijaisesti näytteilleasettajina, mikä tarjoaa samalla mahdollisuuden 

kerätä tietoja kilpailijoista. Pienyritykset käyttävät mieluiten sellaisia kanavia, 

joista saadaan käyttökelpoista tietoa muun toiminnan ohella niin, ettei yrityksen 

tarvitse erikseen käyttää resursseja tiedon hankintaan.

4.1.4 Kilpailija-analyysin systemaattisuus

Kilpailijatiedon systemaattisuutta mittaavalla kysymyksellä pyrittiin selvittämään, 

miten suuri osa yrityksistä katsoo toteuttavansa kilpailija-analyysia 

systemaattisesti.
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Kilpailija-analyysin systemaattisuutta mittaava kysymys jakoi alunperin yritykset 

kahteen ryhmään, niihin jotka toteuttavat ja niihin jotka eivät toteuttaneet 

kilpailija-analyysia systemaattisesti. Haastattelujen edetessä kävi kuitenkin ilmi, 

että rajanveto näiden kahden luokan välillä oli vaikeaa. Haastatelluilla oli 

erilaisia näkemyksiä systemaattisen kilpailija-analyysin käsitteen merkityksestä, 

mistä johtuen samat vastaukset alkoivat erota sisällöllisesti toisistaan. Kahteen 

luokkaan jaottelu osoittautui haastattelujen perusteella myös liian karkeaksi.

Tästä syystä vastaukset uudelleenluokiteltiin jälkikäteen tutkijoiden toimesta 

kolmeen ryhmään. Ryhmittely tapahtui haastattelujen ja yrityksistä tehtyjen case- 

kuvausten pohjalta ja perustuivat tutkijoiden yhteiseen arvioon yrityksen 

kilpailija-analyysin tasosta. Vastausten jakautuminen ryhmiin selviää taulukosta 

8.

Taulukko 8 Kilpailija-analyysin systemaattisuuden taso

Kilpailija-analyysin

systemaattisuus % N

Ei systemaattista 51,4 36

Jonkin verran systemaattista 27,1 19

Systemaattista 21,4 15

Yhteensä 100 70

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ne yritykset, jotka eivät kerää eivätkä 

hyväksikäytä kilpailijatietoa systemaattisesti. Tietoa saadaan lähinnä satunnaisesti 

ja se säilyy muistinvaraisesti. Tällaisia yrityksiä oli 51% vastanneista. Tyypilli

sesti tällaisissa yrityksissä kilpailijatiedon keräämistä ei pidetty kovinkaan 

merkittävänä toimintana. Saatu tieto perustui yleensä suusanallisiin viesteihin ja 

kilpailijatuntemus on pitkälle yksittäisten henkilöiden muistin ja kokemuksen 

varassa. Osassa yrityksiä kilpailijatiedon keräämistä pidettiin täysin 

tarpeettomana. Osittain tämä johtui siitä, että kilpailijat tunnetaan hyvin ilman 

järjestelmällistä ja organisoitua tiedonkeräämistäkin.
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Toiseen ryhmään kuuluvat ne yritykset, jotka taltioivat kilpailijatietoa 

satunnaisesti ja ovat jossain määrin tiedostaneet kilpailijatiedon merkityksen. 

Tällaisia yrityksiä oli noin 27% vastanneista. Tyypillisimmillään yritys kerää 

kilpailijoiden tilinpäätöksiä, hinnastoja ja esitteitä mappiin tai hyllyyn, mutta 

tiedon hyväksikäyttö on vähäistä. Yrityksissä on tiedostettu kilpailijoiden 

olemassaolo, mutta resurssien puutteen ja asenteen takia kilpailijatiedon 

hyödyntämistä ei ole kehitetty. Osassa yrityksiä kilpailija-analyysi palvelee hyvin 

kapeasti rajattua tarkoitusta, eikä systemaattisempaa kilpailija-analyysiä pidetä 

tarpeellisena.

Kolmanteen ryhmään kuuluvat yritykset, jotka toteuttavat systemaattista 

kilpailija-analyysiä. Tähän ryhmään kuuluu 21 % yrityksistä. Tällaisissa 

yrityksissä kilpailijatiedon kerääminen ja hyväksikäyttö on tunnustettu osaksi 

yrityksen toimintaa. Vaikka tiedon kerääminen ei olisikaan jatkuvaa, on sen 

kerääminen ja hyväksikäyttö yrityksen pysyvä toimintatapa. Pisimmälle vietynä 

ryhmän yritykset keräävät kilpailijatietoa kilpailijakohtaisiin tiedostoihin, tietoa 

levitetään organisaatiossa sähköpostin välityksellä ja kilpailijatilanteen käsittely 

kuuluu vakioaiheena markkinointiryhmän kokousten esityslistaan.

Kilpailija-analyysia tekee systemaattisesti alle neljännes vastanneista, mikä 

kertoo siitä, ettei sen toteutus kohdeyrityksissä ole kovinkaan järjestelmällistä. 

Tulos on johdonmukainen tiedonkeruusta sekä tietolähteistä saatujen tuloksien 

kanssa. Passiivista tiedonhankintaa painottavat lähteet ja kapea-alainen ja käytän

nönläheinen tiedonkeräys eivät edellytä yrityksiltä systemaattista 

kilpailija-analyysia.

Merkittävä tulos on myös yritysten selkeä hajautuminen kolmeen eri ryhmään. 

Vaikka epäsystemaattinen kilpailija-analyysin toteutus onkin yleisintä, on muiden 

ryhmien osuus kuitenkin huomattava, mikä kertoo erilaisten toteuttamistapojen 

olemassaolosta.

Saatuja tuloksia voidaan tarkastella suhteessa Möllerin et. ai. (1986, 93) 

tutkimukseen pienyritysten markkinointiosaamisesta. Tutkimuksen tuloksena 

todetaan, että noin 75 % suomalaisista ja ruotsalaisista yrityksistä toteuttavat
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oman näkemyksensä mukaan vähintään melko säännöllistä kilpailija-analyysiä. 

Tulos poikkeaa selvästi tämän tutkimuksen tuloksesta, jonka mukaan vain 48 % 

kohdeyrityksistä toteuttaa vähintään jonkin verran systemaattista kilpailija- 

analyysiä.

Tulosten erilaisuutta selittää osin käsitteiden erilaisuus. Kilpailija-analyysin 

systemaattisuutta ei voida suoraan rinnastaa kilpailija-analyysin säännöllisyyteen. 

Molemmat käsitteet kuvaavat kuitenkin laajassa mielessä kilpailija-analyysin 

toteutustapaa ja sen asemaa yrityksen toimintona. Vaikka käsitteet eivät olekaan 

suoraan vertailukelpoisia, niiden erilaisuus tuskin selittää täysin tulosten eroja.

Tulosten eroa selittää myös se, että kilpailija-analyysin systemaattisuuden 

luokittelu on tehty tutkijoiden toimesta, kun taas kilpailija-analyysin 

säännöllisyyden arviointi tapahtui yritysten itsearviointina. Todennäköisesti tässä 

työssä käytetty tutkijoiden arvioon perustuva luokittelu on ollut vaatimuksiltaan 

yritysten itsearviointia kriittisempi. Näin ollen voidaan todeta, että tulosten erot 

selittyvät paljolti mittaustapojen eroilla.

Kilpailija-analyysin painottuminen epäsystemaattisen toimintatavan puolelle 

vahvistaa näkemystä, etteivät pienyritykset toteuta sitä Porterin mallin 

mukaisesti. Mallin yleinen soveltaminen osaksi pienyritysten toimintaa vaikuttaa 

vaikealta, koska Porter (1980, 72) painottaa systemaattisuuden ja järjestelmän 

rakentamisen keskeistä merkitystä kilpailija-analyysin toteuttamisessa. Erityisesti 

niissä yrityksissä, joissa kilpailija-analyysin toteutus ei ole lainkaan systemaat

tista, ovat edellytykset Porterin mallin soveltamiselle ja hyväksikäytölle huonot.

Seuraavassa kuvataan asiakastiedon keräämisen ja kilpailija-analyysin 

systemaattisuuden yhteyttä. Noin 44 % : ssa niistä yrityksistä, joissa asiakastietoja 

kerätään systemaattisesti, toteutetaan myös systemaattista kilpailija-analyysiä. 

Vastaava osuus epäsystemaattisesti asiakastietoa keräävistä yrityksistä on vain 

12%. Taulukosta 9 käy selvästi ilmi, että systemaattisesti asiakastietoa keräävät 

yritykset keräsivät myös kilpailijatietoa systemaattisemmin kuin muut yritykset.

Tulos voidaan tulkita niin, että yrityksen on helpompi toteuttaa kilpailija-
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analyysiä systemaattisesti, kun yrityksessä on jo vastaavaa osaamista 

tiedonhallinnasta ja hyväksikäytöstä. Tulos vaikuttaa johdonmukaiselta, sillä 

asiakas- ja kilpailijatiedon kerääminen ovat toimintana melko samankaltaisia.

Taulukko 9 Asiakastiedon keräämisen yhteys kilpailija-analyysiin 

systemaattisuuteen

Kilpailija-analyysin

systemaattisuus

Asiakastiedon keräämisen

systemaattisuus

Ei lainkaan

(N=33)

Systemaattista

(N=15)

Ei lainkaan

(N=33)

65,1% 21,7%

Jonkin verran

(N=18)

23,3% 34,8%

Systemaattista

(N=15)

11,6% 43,5%

Yhteensä (N=66) 100% 100%

Seuraavaksi tutkittiin, vaikuttaako yrityksen koko ja markkinointi henkilöstö 

kilpailija-analyysin systemaattisuuteen. Taulukosta 10 käy ilmi, että yrityksen 

koolla, liikevaihdolla mitattuna, näyttäisi myös olevan yhteys kilpailija-analyysin 

systemaattisuuteen.

Vaikka tulos ei ole tilastollisesti merkittävä, ristiintaulukoinnissa on kuitenkin 
havaittavissa johdonmukainen kasvu systemaattisten yritysten osuudessa yritys

koon kasvaessa. Vastaavaa riippuvuutta ei löytynyt yrityksen iän ja henkilöstön 

määrän suhteen.
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Saatua tulosta voidaan tulkita niin, että yrityksen koon ja resurssien kasvaessa 

mahdollisuudet kilpailija-analyysin systemaattiseen toteuttamiseen paranevat. 

Toisaalta suuremmat yritykset saattavat kohdata kovempaa kilpailua, jolloin 

järjestelmällisen kilpailija-analyysin tarve kasvaa. Se ettei henkilöstön määrän ja 

systemaattisuuden väliltä löytynyt riippuvuutta selittyy kohderyhmän toiminnan 

heterogeenisyydellä. Koska osa yrityksistä toimii huomattavan työvoimavaltai

sella toimialalla, ei henkilöstön määrä ole tässä yhteydessä toimiva mittari.

Taulukko 10 Yritysten koko ja kilpailija-analyysiin systemaattisuus

Kilpailija-analyysin

systemaattisuus

Yrityksen liikevaihto

(mmk)

alle 10 mmk 10-20 mmk yli 30 mmk

Ei lainkaan

(N-36)

62,5% 50,0% 33,3%

Jonkin verran

(N=19)

18,8% 31,8% 40,0%

Systemaattista

(N=14)

18,8% 18,2% 26,7%

Yhteensä (N=69) 100% 100% 100%

Seuraavassa kuvataan sitä, millaisia vaikutuksia yrityksen 

markkinointihenkilöstöllä on yrityksen kilpailija-analyysin systemaattisuuteen. 

Taulukosta 11 käy ilmi, että yrityksen palkkaama ulkopuolinen markkinointi- 

henkilöstö näyttää myös vaikuttavan kilpailija-analyysin toteuttamiseen.

Yrityksistä, joihin markkinointiosaamista ei ole palkattu ulkopuolelta, 67% ei tee 

systemaattista kilpailija-analyysia. Vastaava osuus yrityksistä, joissa ulkopuolista 

markkinointiosaamista on hankittu, on vain 45%. Vastaavasti 25% näistä
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yrityksistä toteutti systemaattista kilpailija-analyysiä. Yrityksissä, joissa 

markkinointihenkilöstöä ei ollut hankittu ulkopuolelta, osuus oli vain 15%.

Taulukko 11 Markkinointihenkilöstön vaikutus kilpailija-analyysiin

Kilpailija-analyysin

systemaattisuus

Onko hankittu
ulkopuolista

markkinointiosaamista?

Ei

(N=27)

Kyllä

(N=40)

Ei lainkaan

(N-36)

66,7% 45,0%

Jonkin verran

(N-17)

18,5% 30,0%

Systemaattista

(N=14)

14,8% 25,0%

Yhteensä (N=67) 100% 100%

Tuloksista ei voida suoraan todeta, että yrityksen ulkopuolelta hankittu 

markkinointihenkilöstö toteuttaa kilpailija-analyysiä systemaattisemmin kuin 

omasta henkilöstöstä markkinointitehtäviin valitut. Tulokset osoittavat kuitenkin, 

että markkinointiosaamista ulkopuolelta palkanneissa yrityksissä toteutetaan 

kilpailija-analyysiä muita yrityksiä systemaattisemmin, vaikkei se suoraan 

johtuisikaan hankitusta henkilöstöstä.

Saatu tulos voi selittyä sillä, että uusi ulkopuolelta palkattu markkinointihenkilö 

tuo yritykseen uutta ja järjestelmällistä osaamista. Niissä yrityksissä, joissa ei ole 

ulkopuolelta palkattua markkinointihenkilöstöä, markkinoinnista vastaa usein 

yrittäjä itse. Koska hänellä on yleensä laaja kokemukseen perustuva tuntemus 

alasta ja kilpailijasta, ei systemaattista kilpailija-analyysia pidetä tarpeellisena.
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Usein myös jatkuva kiire ja laaja tehtäväkenttä rajaavat yrittäjien mahdolli

suuksia paneutua kilpailijan analysoimiseen. Yritykseen ulkoa palkatulla 

markkinointihenkilöllä ei välttämättä ole riittävästi tietoa ja kokemusta 

kilpailijoista, jolloin järjestelmällinen tiedonhankinta on tarpeellista.

Ulkopuolisen markkinointiosaamisen hankkiminen antaa myös laajemmin kuvan 

yrityksen tilasta. Markkinointiosaamiseen panostaminen kertoo yrityksen halusta 

uusiutua ja kehittää markkinointiaan. Toisaalta yrityksen taloudellisen tilan 

täytyy olla hyvä, jotta uutta henkilöstöä voidaan palkata. Tällaisissa yrityksissä 

ei myöskään resurssien puute nouse yhtä helposti kilpailija-analyysin 

systemaattisen toteuttamisen esteeksi.

Mielenkiintoinen ja osin yllättäväkin tulos oli markkinoinnista vastaavan 

henkilön koulutuksen vaikutus kilpailija-analyysin systemaattisuuteen. Saadut 

tulokset käyvät ilmi taulukosta 12. Niistä yrityksistä, joissa diplomi-insinööri 

vastaa markkinoinnista, noin 44% toteuttaa kilpailija-analyysia systemaattisesti. 

Poikkeama kaikkien yritysten 21 % : sta osuudesta on selkeä.

Ero on erityisen silmiinpistävä, jos verrataan tulosta yrityksiin, joissa 

markkinoinnista vastaa ekonomi. Mikään näistä yrityksistä ei toteuttanut 

systemaattista kilpailija-analyysia. Ekonomeista saadun tuloksen tilastollista 

vertailukelpoisuutta heikentää osittain ryhmän pieni koko, mutta ongelmaa 

voidaan poistaa yhdistämällä ekonomit ja merkonomit yhdeksi ryhmäksi, jolloin 

ryhmän koko on 16.

Kun diplomi-insinööri ja insinööri ryhmät yhdistetään yhdeksi ryhmäksi ja 

verrataan sitä kaupallisen koulutuksen saaneiden ryhmään ( ekonomit ja 

merkonomit ) on ero yhä selkeä. Insinööreistä 37% vastaa markkinoinnista 

yrityksessä, joka tekee systemaattista kilpailija-analyysia ja kaupallisen koulutuk

sen saaneilla vastaava osuus on vain 13%. Vastaavasti 63% kaupallisen 

koulutuksen saaneista toimii epäsystemaattista kilpailija-analyysiä toteuttavassa 

yrityksessä, kun insinöörien kohdalla osuus on vain 33 %.
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Taulukko 12 Markkinointihenkilöstön koulutuksen vaikutus kilpailija-analyysiin

Koulutus (N=66)

Kilpailija-analyysin systemaattisuus

ei lainkaan jonkin verran systemaattista

Teknikko (N=8) 87,5% 12,5% - 100%

Insinööri (N=14) 28,6% 42,9% 28,6% 100%

Dip.ins. (N=16) 37,5% 18,8% 43,8% 100%

Merkonomi (N=9) 77,8% - 22,2% 100%

Ekonomi (N = 7) 42,9% 57,1% - 100%

Pitkälinja (N=6) 66,7% 33,3% - 100%

Muu kork.koulu (N=4) 50,0% 16.7% 33,3% 100%

Vaikka ei voida suoraan väittää, että diplomi-insinöörit toteuttavat muita syste

maattisempaa kilpailija-analyysiä, niin yhteys on kuitenkin selvästi olemassa. 

Markkinoinnista vastaava henkilö on yleensä mukana vaikuttamassa siihen, 

miten kilpailijoiden analysointi yrityksessä toteutetaan. Toisaalta on 

mielenkiintoista havaita, ettei kukaan teknikkokoulutuksen saaneista tee 

systemaattista kilpailija-analyysia. Tästä voidaan päätellä, ettei selittävänä 

tekijänä ole pelkästään koulutuksen tekninen tausta. Saatuihin tuloksiin vaikutta

via syitä ei voi arvioida kerätyn aineiston avulla, mutta niistä voi esittää 

arvailuja. Tulos saattaa johtua sitä, että insinöörien, erityisesti diplomi- 

insinöörien, koulutus painottaa analyyttisyyttä, mikä näkyy myös kilpailija- 

analyysin toteutuksessa.

Markkinoinnista vastaavien henkilöiden teknisen koulutuksen yleisyys, 57 % 

vastanneista, selittää myös kerättävien tietojen painottumista tuotteisiin ja 

tuotantoon. Teknisen koulutuksen yleisyyteen saattaa vaikuttaa TEKES in 

asiakkaiden merkittävä osuus näytteessä, joten tulosta ei välttämättä voi yleistää.
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4.1.5 Kilpailijoihin liittyvä osaaminen

Haastateltavia pyydettiin arvioimaan oman yrityksensä osaamisen tasoa 

kilpailijoiden liiketoimintaa sekä tuotteita koskevan tiedon keräämisessä, 

analysoimisessa ja hyödyntämisessä. Osaamisen tasoa arvioitiin asteikolla 1-5 

suhteessa pääkilpailijoihin. Saadut tulokset on esitetty frekvenssi- ja 

prosenttijakaumana taulukossa 13.

Työssä käytetään jatkossa kysymyksestä termiä kilpailijaosaaminen, koska se 

mittaa yrityksen osaamisen tasoa kilpailija-analyysin eri osa-alueissa. Toisena 

kilpailijoihin liittyvänä osaamistekijänä mitattiin yrityksen nopeutta reagoida 

kilpailijoiden aiheuttamiin muutospaineisiin. Tätä tekijää nimitetään jatkossa 

reagointinopeudeksi.

Taulukko 13 Kilpailijaosaamisen taso

Kilpailijaosaamisen

taso N %

Erittäin huono 1 7 10,0%

2 20 28,6%

3 31 44,3%

4 11 15,7%

Erittäin hyvä 5 1 1,4%

Yhteensä 70 100%

Keskiarvo 2,7 Keskihajonta 0,91

Yritykset arvioivat kilpailijaosaamisen tason keskinkertaiseksi tai melko 

huonoksi, vain yksi yritys haastatelluista piti osaamistaan erittäin hyvänä. Tulos

2.7 keskiarvona on lähellä neutraalia vaihtoehtoa, joka vastaa periaatteessa 

samaa kuin pääkilpailijoiden taso. Se on kuitenkin yleiseen itsearviointitasoon 

verrattuna melko alhainen. Itsearvioinnissa haastateltavat selvästi välttivät
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huonoimpien arvosanojen 1 ja 2 käyttöä, mikä vaikuttaa saatuihin keskiarvoihin.

Kun verrataan kilpailijaosaamista LTT:n tutkimusprojektin puitteissa tutkittuihin 

markkinointiosaamisen alueisiin, on sen saama keskiarvo kaikkein huonoin. 

Kilpailijaosaamisen vertailu muihin markkinointiosaamisen osa-alueisiin on esitty 

kuviossa 2.

Kuvio 2 Markkinointiosaamisen profiili

Asiakasrcagointi ..

Asiakassuhteet ..

AsiakasyhtcistyO ..

Kilpailija-analyysi

Jakelukanavat,
kotimaa

Jakelukanavat, vienti

Jakelureagointi

Markkinoinnin 
toteutus, kotimaa

Markkinoinnin 
toteutus, vienti

Lähde: Ylikortes & Mäki 1995

Yrityksen reagointinopeus kilpailijoiden toimiin on huomattavasti
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kilpailijaosaamista paremmalla tasolla. Kilpailijaosaamisen taso on siis 

pienyrityksissä korkeintaan keskinkertaista myös niiden omasta mielestä. Osittain 

kilpailija-analyysin heikkous johtuu resurssien vähyydestä, asenteista ja 

toimintaympäristöstä. Toisaalta kilpailija-analyysiä pidetään useissa yrityksissä 

melko tarpeettomana toimintana ja tästä syystä osaamisen tason nostamista ei 

pidetä edes tarpeellisena.

Seuraavassa käsitellään kilpailijaosaamisen tason ja yrityksen kilpailijoiden 

toimiin reagoinnin nopeuden välistä yhteyttä. Kilpailijaosaamisen ja 

reagointinopeuden välillä vallitsee selkeä positiivinen korrelaatio, joka on myös 

tilastollisesti merkittävä.

Taulukko 14 Yrityksen reagointinopeuden yhteys kilpailijaosaamisen tasoon

Reagointinopeus

kilpailijoiden toimiin

(N=69)

Kilpailijaosaamisen taso

Erittäin huono Erittäin hyvä

1 2 3 4 5 Yhteensä

Eritt. huono (n = 1) 1 100,0% - - - - 100%

(n=3) 2 - 66,7% 33,3% - - 100%

(n=21) 3 9,5% 38,1% 47,6% 4,8% - 100%

(n = 33) 4 6,1% 27,3% 54,5% 12,1% - 100%

Eritt. hyvä (n = 11) 5 9,1% 9,1% 18,2% 54,5% 9,1% 100%

Korrelaatiokerroin 0,41 Arvioitu merkitsevyystaso 0,00047

Taulukosta 14 käy ilmi, että nopeasti kilpailijoiden toimiin reagoivat yritykset 

ovat kaikkein tyytyväisimpiä nykyiseen kilpailijaosaamisen tasoonsa. Peräti 

63,6% nopeasti kilpailijoiden toimiin reagoivista yrityksistä katsoo 

kilpailijaosaamisensa olevan hyvää tai erittäin hyvää. Vastaava osuus koko 

näytteessä on vain 17%.

Tulosta voi tulkita siten, että hyvän kilpailija-analyysin toteutuksen ansiosta 

yritykset ovat myös nopeita reagoimaan kilpailijoiden toimiin. Tehokas kilpailija- 

analyysi tarjoaa yritykselle tietoa kilpailijoista ja antaa näin paremman
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reagointikyvyn kilpailijoiden toimiin. Tätä tulkintaa ei kuitenkaan tue se, että 

kilpailija-analyysin osaamisen taso on keskimäärin reagointinopeutta 

huomattavasti heikompi. Vaikka tulkinta kilpailija-analyysin vaikutuksesta 

reagointinopeuteen periaatteessa on looginen, ei johtopäätös haastattelujen 

perusteella vaikuta oikealta.

Uskottavammin riippuvuutta voidaan selittää siten, että nopeasti reagoiville 

yrityksille riittää yksinkertainen, lähinnä kilpailijan toimia seuraava, kilpailijan 

analysointi. Kun yritys kykenee nopeasti sopeutumaan kilpailijan toimiin, sen ei 

tarvitse ennakoida kilpailijan toimintaa etukäteen. Tällaisten yritysten 

kilpailija-analyysi on suhteellisen yksinkertaista ja sille asetettu vaatimustaso on 

alhainen. Nopeat reagoijat ovat näin ollen yleensä tyytyväisiä kilpailija- 

osaamisensa tasoon, koska se vastaa yrityksen vaatimuksia. Tämä vaikuttaa 

mahdolliselta selitykseltä kilpai 1 ijaosaamisen ja reagointinopeuden väliseen 

korrelaatioon.

Vastaavasti hitaasti reagoivan yrityksen kilpailija-analyysin vaatimustaso on 

korkeampi ja suhtautuminen omaan osaamiseen on kriittisempää. Kilpailijoiden 

toimiin hitaasti sopeutuva yritys pyrkii ennakoimaan kilpailijan toimia, mikä 

vaatii kehittyneempää kilpailija-analyysia.

Tämän tulkinnan pohjalta voidaan esittää väittämä, että yrityksillä on erilaisia 

tarpeita kilpailija-analyysin suhteen riippuen yrityksen toimintatavasta. Väittämä 

olisi osittain samansuuntainen, kuin aikaisemmin esitetty Faulknerin ja 

Bowmanin (1995, 49) ajatus kilpailija-analyysin tarpeellisuuden vaihtelusta.

Vastaavaa riippuvuutta, kuten kilpailijaosaamisen ja reagointinopeuden välillä, ei 

kilpailija-analyysin systemaattisuuden ja kilpailijaosaamisen välillä ilmene. 

Kilpailija-analyysin systemaattisuutta ei siis voida pitää kilpailijaosaamisen mitta

rina. Saatu tulos on yllättävä, sillä haastattelujen perusteella vaikutti siltä, että 

kilpailijaosaamisen taso paranee kilpailija-analyysin systemaattisuuden 

lisääntyessä yrityksissä. Näin saattaa yhä olla, vaikka se ei ilmenekään 

kilpailijaosaamisen ja systemaattisuuden välisenä riippuvuutena.
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Tuloksia tulkittaessa on tärkeää muistaa, että kilpailijaosaamista verrataan 

suhteessa kilpailijoihin. Kilpailija-analyysiä hyvin, suhteessa muihin tutkittuihin 

yrityksiin, toteuttava yritys saattaa kokea olevansa huono verrattuna omiin 

kilpailijoihinsa. Näin ollen ei voida suoraan ottaa kantaa, parantaako 

systemaattinen kilpailija-analyysi kilpailijaosaamisen absoluuttista tasoa. 

Kilpailija-analyysin kehittyessä ja järjestelmällistyessä vaatimustaso nousee ja 

osaamisen tasoa arvioidaan yhä kriittisemmin. Usein systemaattista ja 

kehittynyttä kilpailija-analyysia toteuttavat arvioivat osaamisensa heikommaksi, 

kuin mitä se olisi verrattuna muihin tutkittuihin yrityksiin.

Useat pienyritykset arvioivat kilpailijaosaamisensa perustellusti hyväksi, 

vaikkeivat ne toteutakaan systemaattista kilpailija-analyysiä. Kilpailijaosaaminen 

perustuu kokemukseen sekä hyviin ja suoriin henkilökohtaisiin 

kilpailijasuhteisiin. Hyvä kilpailijaosaaminen ei siis vaadi välttämättä 

systemaattista ja muodollista kilpailija-analyysia, vaan erityisesti pienissä ja 

yrittäjäkeskeisissä yrityksissä usein kilpailijan hyvä tunteminen näyttää riittävän 

yrityksen tarpeisiin. Yhteenvetona voidaan todeta, ettei kilpailija-analyysin 

systemaattisuus ole hyvä kilpailijaosaamisen mittari. Haastattelujen ja systemaat

tisuuden luokittelujen pohjalta voidaan kuitenkin väittää, että systemaattisuudella 

on positiivinen vaikutus osaamisen tasoon.
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5. kilpailija-analyysin erot ja niihin vaikuttavat

TEKIJÄT

5.1 C ase-kuvaukset

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kuvattiin kaikkia kohdeyrityksiä, jonka 

tuloksena syntyi kokonaisnäkemys pienyritysten kilpailija-analyysistä. Koko 

aineiston tilastollinen kuvaaminen antaa melko laajasti yleistettävän kuvan mm. 

yritysten keräämistä tiedoista ja tietolähteistä. Kvantitatiivisella esitystavalla 

voidaan kuitenkin antaa vain karkea yleiskuva. Se ei sovellu kuvaamaan 

yksityiskohtaisesti kilpailija-analyysin toteuttamistapoja ja siihen vaikuttavia 

tekijöitä.

Tutkimuksen toisessa osassa käytetään kvalitatiivista lähestymistapaa, jotta 

voitaisiin saada tarkempi ja yksityiskohtaisempi kuva pienyritysten kilpailija- 

analyysistä. Tavoitteena on case-kuvausten avulla tuoda esiin erilaisia tapoja 

toteuttaa kilpailija-analyysiä sekä kuvata toteuttamistapoihin vaikuttavia tekijöitä.

Seuraavassa esitellään kahdeksan lyhyttä case-kuvausta, jotka muodostavat kolme 

ryhmää: suojautujat, reagoijat ja ennakoijat. Jokainen ryhmä kuvaa erilaista 

tapaa toteuttaa ja asennoitua kilpailija-analyysiin. Tietojen luottamuksellisuuden 

takia, yrityksen nimeä tai tarkkoja kuvauksia sen toiminnasta ei voida paljastaa. 

Yritysten nimet ovat tästä syystä keksittyjä.

5.1.1 Suojautujat

Seuraavassa esitellään kaksi case-yritystä, jotka eivät pidä kilpailija-analyysiä 

tarpeellisena. Yritykset toimivat ympäristössä, joka antaa niille mahdollisuuden 

toimia kilpailijoista välittämättä.

Rakennus Oy

Ensimmäinen case -yritys toimii rakennusalalla ja sitä kutsutaan tässä yhteydessä 

Rakennus Oy:ksi. Yrityksellä on ollut vahva asema kotimarkkinoilla, mutta lama
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ja sen mukana tuoma hintakilpailu on tehnyt toiminnan kotimarkkinoilla lähes 

mahdottomaksi. Rakennusalan kutistuminen ja irtisanomiset ovat synnyttäneet 

alalle paljon pieniä yrityksiä, jotka ovat pystyneet polkemaan hinnat isomman 

yrityksen kannalta täysin kannattamattomalle tasolle.

Välttääkseen kotimaan veristä kilpailua yritys on panostanut voimakkaasti 

vientiin ja onkin pystynyt saavuttamaan vahvan jalansijan vientimarkkinoilla. 

Nykyisellään lähes koko yrityksen liikevaihto muodostuu viennistä, koska 

kotimaan kilpailu on yhä yrityksen kannalta liian kovaa. Yrityksen nopeaa 

siirtymistä vientiin kuvaa hyvin se, että tilikaudella -92 viennin osuus 

liikevaihdosta oli vain 10%. Vientimaissa kilpailua ei ole juurikaan esiintynyt.

Asiakassuhteissa luottamuksen ja hyvän maineen saavuttaminen on erittäin 

tärkeää. Asiakkaan on voitava luottaa yrityksen palveluihin, koska niiden laatua 

ei voi etukäteen arvioida. Tehdyt virheet tulevat asiakkaalle usein kalliiksi, joten 

luotettavuus ja laatu ovat hintaa tärkeämpiä. Suurin osa yrityksen asiakkaista 

onkin kanta-asiakkaita. Kaikki alan yritykset panostavat luotettavan maineen 

ylläpitämiseen, koska alan asiakkaiden määrä on pieni ja tieto huonosta työstä 

leviää nopeasti asiakkaiden keskuudessa.

Tiiviit ja pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat yritykselle tärkeä keino suojautua 

kilpailulta. Tavoitteena on luoda henkilökohtaisia ja luottamukseen perustuvia 

asiakassuhteita, joiden purkaminen on kilpailijalle vaikeaa. Ilmeisesti kanta- 

asiakassuhteet eivät ole kuitenkaan pystyneet suojaamaan yritystä kotimaan 

kilpailulta. Tämä ei johdu asiakassuhteiden merkityksen vähenemisestä, vaan 

alan kilpailun rakennemuutoksesta. Nopeasti vähentynyt rakentaminen on 

supistanut rajusti alan kokonaiskysyntää. Tämä on johtanut irtisanomisiin ja 

lisännyt alan työttömien ammattilaisten määrää, jotka ovat perustaneet omia 

pienyrityksiä. Tällä tavoin alan osaaminen ja henkilökohtaiset asiakassuhteet ovat 

levinneet useaan uuteen pienyritykseen ja tuoneet alalle uudenlaisen 

kilpailu rakenteen.

Asiakkailla on tärkeä merkitys yrityksen tietolähteenä. Niiden kautta yritys saa 

tietoja uusista projekteista ja kilpailijoiden toimista. Asiakassuhteiden tiivis
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ylläpito projektin jälkeen on tiedonsaannin kannalta välttämätöntä. 

Asiakassuhteiden merkitystä ja henkilökohtaista luonnetta kuvaa seuraava sitaatti:

" Me ei kyllä puhuta asiakkaista, me puhutaan kavereista ...aina 
jos se on mahdollista, jos mä lähden ...niin mä käyn ehdottomasti 
tapaamassa. Jos ei muuta niin kahvikupin juomassa kahvia ja 
heittämässä vähän huulta, jollei todella ei ole asiaa. Yleensä sieltä 
kyllä kahvikupin ääressä, niin voi sanoa, että joka kerta saa jonkun 
vinkin. Eli saadaan kuulla esim. jostain projektista, joka on just 
sopivassa vaiheessa ja josta ei muuta kautta saa tietoa. Näin tää 
tiedonvälitys pelaa. "

Yrityksen toiminnassa on keskeistä saada tietoa projekteista mahdollisimman 

aikaisin ja toisaalta pystyä salaamaan projektin olemassaolo kilpailijoilta riittävän 

kauan. Yrityksen tavoitteena on päästä neuvottelemaan projektista ensimmäisenä 

ja saada sopimus aikaiseksi ilman, että projektista lainkaan kilpaillaan. Siinä 

vaiheessa kun rakennusprojekti tulee julkiseksi esim. lehtiin, on kilpailijoiden 

myöhäistä yrittää osallistua projektiin. Alan tiedonsaannin vaikeus antaa alalle ja 

yritysten toiminnalle aivan omat erityispiirteensä. Usein projektin saa se, jonka 

tietoverkosto toimii parhaiten.

Myös yrityksen kilpailijat pyrkivät noudattamaan samanlaista toimintatapaa, 

joten alalla liikkuu melko vähän avointa tietoa yritysten ja asiakkaiden 

toiminnasta. Tämä tekee kilpailijatiedon keräämisen ja erityisesti kilpailijan 

toiminnan ennakoinnin hyvin vaikeaksi. Yrityksen ja koko alan tapaa toimia ja 

välttää kilpailua kuvaa hyvin seuraava sitaatti:

" Jos me ollaan etulyöntiasemassa tietää niistä vinkeistä, niistä 
projekteista, niin silloinhan me aletaan heti toimia. Se me tietysti 
pidetään sitten salassa, ei me ruveta sitä toitottamaan kilpailijoille. 
Ei me haluta mitään avointa kilpailua, vaan tietysti me halutaan ne 
suhteet, mitkä meillä on olemassa..tää ala on niin suppee, että 
jokainen pitää tietonsa ominaan."

Asiakassuhteiden lisäksi yrityksessä luotetaan markkinoiden koon ja yrityksen 

aseman suojaavan sitä kilpailulta. Ajattelutapa on melko yllättävä kun ottaa 

huomioon, että yritys joutui vetäytymään kotimarkkinoilta juuri äärimmäisen 

kovan hintakilpailun takia. Seuraava sitaatti kuvaa yrityksessä vallitsevaa
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asennetta:
" Sitten tuolla meidän päämarkkina-alueella siellä me ollaan 
siinä määrin merkittävässä asemassa, että hirvittävästi ei oo 
kilpailijoihin tarvinnut kiinnittää huomiota. Tilanne on 
muuttumassa, ensimmäiset merkit on tulleet.... mutta markkinat on 
niin isot, ettei siellä kovin helpolla törmää. "

Yritys ei katso kohtaavansa lainkaan kilpailua vientimarkkinoilla, eikä uhkaa sen 

voimistumisesta pidetä merkittävänä, vaikka kilpailijoiden olemassaolo 

tunnustetaankin. Näkemys kilpailusta vaikuttaa selvästi yrityksen suhtautumiseen 

kilpailija-analyysiin. Yritys ei tee minkäänlaista kilpailija-analyysia, eikä se edes 

tunne vientimaissa toimivia kilpailijoitaan.

Kilpailija-analyysin toteuttamista ei pidetä tarpeellisena, koska kilpailua ei ole 

viennissä toistaiseksi kohdattu. Kilpailija-analyysi saattaa tulla ajankohtaiseksi 

siinä vaiheessa kun todellista kilpailua selvästi alkaa esiintyä. Toistaiseksi 

yrityksessä ei ole kuitenkaan tehty mitään konkreettista kilpailija-analyysin 

kehittämiseksi. Kotimaan osalta tarkkaillaan lähinnä vain hintatasoa, mikä on 

edelleenkin liian alhainen yrityksen kannattavalle toiminnalle.

Kilpailijatietoa yritys saa passiivisesti lähinnä asiakkailta ja 

yhteistyökumppaneilta. Yritys luottaa saavansa tarvittaessa näistä tietolähteistä 

tietoa kilpailijoista. Huhujen ja suullisten viestien merkitys tiedonsaannissa on 

tärkeä, mikä selviää seuraavasta sitaatista.

" Hevosmiesten tietotoimisto on aina kaikkein paras...ensin puolet 
pois ja lopusta ottaa neljäkymmentä prosenttia ja sitten loppua voi 
sitten harkita."

Sitaatista käy myös ilmi, etteivät yrityksen tietolähteet ole aina luotettavia.

Tiedot ovat yleensä jonkun osapuolen subjektiivisia arvioita ja niiden 

luotettavuutta on vaikeaa arvioida. Näin ollen on myös ymmärrettävää, ettei 

yritys hyväksikäytä tällaista tietoa kovin pitkällemenevään kilpailija-analyysiin.

Rakennus Oy pyrki selvästi väittelemään kilpailijoita ja tavoitteena on suojautua 

kilpailulta asiakassuhteiden, inarkkina-alueen ja -aseman avulla. Tiiviit
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asiakassuhteet ovat kilpailulta suojautumisessa keskeisessä roolissa. Näiden 

tekijöiden lisäksi myös yrityksen toimialalla on merkitystä kilpailun 

muotoutumiseen ja sitä kautta vaikutus suhtautumiseen kilpailija-analyysiin.

Yrityksen tämänhetkinen toimintaympäristön valinta voidaan nähdä yritysjohdon 

pyrkimyksenä välttää kilpailua. Vientimarkkinat, toisin kun kotimarkkinat, ovat 

potentiaaliltaan suuret, kilpailijoita on määrällisesti melko vähän ja tiedon 

leviäminen uusista projekteista on hidasta. Ilmeisesti myös alan muut yritykset 

pyrkivät suoran kilpailun välttämiseen.

Palvelu Oy

Seuraava case-yritys myy teollisuuden tuotantoon liittyviä palveluja. Yritystä 

kutsutaan tässä yhteydessä Palvelu Oy:ksi. Sen tuottama palvelu perustuu 

pitkälle yrityksen erityisosaamiseen ja itse kehiteltyyn laitteistoon, mikä tekee 

siitä toteutustavan suhteen ainutlaatuisen. Palvelu on luonteeltaan 

kertaluontoinen, eikä se liity suoraan asiakasyritysten tuotantoprosessiin. Sama 

asiakas voi kuitenkin tarvita samaa palvelua uudelleen tasaisin väliajoin. 

Kotimaan myynnin lisäksi, yritys on saavuttanut jalansijaa myös vientimaissa.

Yrityksen asiakasosaaminen perustuu henkilökohtaisiin suhteisiin ja 

aggressiiviseen myyntityöhön. Koska palvelu on luonteeltaan täysin uudenlainen, 

ei se ole vielä saavuttanut riittävää tunnettavuutta potentiaalisten asiakkaiden 

keskuudessa. Tästä syystä yrityksen täytyy itse löytää asiakkaansa ja saada ne 

vakuuttuneiksi palvelun hyödyllisyydestä. Vaikka kyseessä on kertatapahtuma, 

yritys pyrkii silti luomaan kanta-asiakassuhteita, joita sillä jo jonkin verran 

onkin. Tavoitteena on saada puolet asiakkaista ns. sopimusasiakkaiksi, jolloin 

palvelu toteutetaan säännöllisesti pitkäaikaisten sopimusten pohjalta.

Yritys ei tunne kohtaavansa varsinaista kilpailua, koska sen kilpailijat ovat hyvin 

eri tyyppisiä yrityksiä. Koska kilpailijoilla ei ole täsmälleen samanlaista palvelun 

toteutustapaa, yritys ei koe kilpailevansa kenenkään kanssa. Näkemys on 

yllättävä, kun ottaa huomioon, että kilpailijat toimivat asiakkaan näkökulmasta 

samalla alalla ja tarjoavat vaihtoehtoista ratkaisua samaan ongelmaan. Kilpailua
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pahempana uhkana pidetään sitä, ettei asiakas pidä palvelua lainkaan 

tarpeellisena ja jättää sen hankkimatta. Tämä käy ilmi seuraavasta sitaatista:

" Meillä ei ihan varsinaisia kilpailijoita ole, jotka toimisi ihan 
samalla menetelmällä...meidän pahin kilpailija on se, ettei tehdä 
mitään."

Koska yrityksellä ei haastateltavan mielestä ole kilpailijoita, pidetään myös 

kilpailija-analyysia hyödyttömänä. Haastateltavalla oli suuria vaikeuksia esittää 

mitään sellaista tietoa, jota se haluaisi tietää kilpailijoista.

" Kun ei meillä sillä tavalla ole kilpailijoita, niin se on niin vaikea 
ajatella mitä tietoa mä haluaisin tietää niistä. "

Vaikka haastateltava myöntää alalla olevan laajasti ajatellen kilpailijoita, hän 

katsoo yrityksen voivan toimia ottamatta kilpailijoita huomioon. Olennaista on 

oman toiminnan toteuttaminen, eikä sivuille vilkuilu, kuten seuraavasta sitaatista 

käy ilmi:

"Meille koko tää keskustelu kilpailijoista ja kilpailutilanteesta, niin 
se on vähän vaikea, sillä ihan suoria kilpailijoita meillä ei sinänsä 
oo... mutta mun täytyy sanoa, että tässä yrityksessä on kyllä 
kilpailijat, ehkä vähän huono asia, on niinkun aika lailla unohdettu. 
On vaan niinku menty kun juna eteenpäin kun omalla raiteella niin 
paljon vilkuilematta niihin kilpailijoihin."

Yrityksessä uskotaan vahvasti asiakaslähtöisyyteen ja sitä kautta saavutettavaan 

kilpailuetuun. Haastateltava myöntää, että periaatteessa kilpailija-analyysi voisi 

olla hyödyllistä, mutta siihen ei katsota olevan riittäviä resursseja.

"Sinänsähän aina sanotaan, että kilpailijatieto on hyvä, se ohjaa 
paljon omia toimintoja ja niin edelleen, mutta kyllä me ohjaudutaan 
ihan asiakkaiden tarpeiden mukaan, eikä paljoa sivuille vilkuilla. Ja 
sit aikapula aiheuttaa sen, että mikä ei ole aivan akuuttia, siihen ei 
kiinnitetä huomiota. "

Yrityksen toiminnan ohjaajana on ensisijaisesti asiakkaat ja niiden tarpeet. Se 

pyrkii sopeuttamaan toimintaansa asiakkaiden tarpeiden mukaan ja sulkea
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kilpailijat mahdollisimman tehokkaasti ulkopuolelle. Yrityksen johto suunnittelee 

toimintansa ympäristössä, jossa vaikuttaa yrityksen lisäksi vain asiakkaat. 

Kilpailijat nähdään lähinnä häiriötekijöinä, jotka saattavat vaikeuttaa 

suunnitelmien toteuttamista.

Kilpailijoiden huomioon ottaminen toiminnan suunnittelussa rinnastetaan usein 

siihen, ettei yritys pysty omaan ja itsenäiseen päätöksentekoon.

Asiakaskeskeinen toimintatapa on sinänsä perusteltua, mutta on vaikea 

ymmärtää, miksi yrityksessä halutaan selkeästi sulkea kilpailijat oman toiminnan 

suunnittelun ulkopuolelle. Ilmeisesti asiakaskeskeisen ajattelun taustalla on ajatus 

siitä, että yrityksen kohtaama kilpailu tulee viimekädessä esiin asiakassuhteiden 

kautta. Yrityksessä asiakaslähtöisyys ja toisaalta kilpailija-analyysi nähdään 

jossain määrin vaihtoehtoisina ja toisensa poissulkevina toimintatapoina, mitä 

niiden ei kuitenkaan tulisi olla.

Ryhmän ominaispiirteet

Palvelu Oy:n ja aikaisemmin käsitellyn Rakennus Oy:n asennoituminen kilpailua 

kohtaan on hyvin samankaltainen, vaikka ne toimivat hyvin eri tyyppisillä 

toimialoilla. Molemmissa yrityksessä katsottiin, ettei yrityksellä ole tällä 

hetkellä todellisia kilpailijoita ja tästä syystä kilpailijan analysointiakaan ei 

pidetty mielekkäänä.

Yritysten välisenä erona voidaan todeta, että Palvelu Oy:ssä kilpailijoiden 

olemassaolo tiedostettiin selkeämmin ja kilpailijat voitiin jopa nimetä, mutta 

niiden ei todellisuudessa katsottu kilpailevan yrityksen kanssa. Vastaavasti 

Rakennus Oy:ssä suorien kilpailijoiden olemassaolo yleisellä tasolla tiedostettiin, 

mutta konkreettisen kilpailun uhkaa pidettiin vähäisenä.

Kilpailijoiden vähyys selittyy osittain yritysten tavalla määritellä kilpailija. 

Yritykset määrittelevät kilpailijat hyvin kapea-alaisesti. Korvaavia tuotteita 

tarjoavia yrityksiä ei pidetty kilpailijoina. Erityisesti Palvelu Oy:ssä katsottiin 
erilaisen palvelun erottavan yrityksen niin selvästi korvaavien ratkaisujen 

tarjoajista, ettei niitä pidetty todellisina kilpailijoina. Myöskään Rakennus Oy:ssä
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ei oltu kiinnostuneita niistä olemassaolevista kilpailijoista, joita ei ole vielä 

kohdattu. Kilpailijana nähdään siis ainoastaan yritys, joka konkreettisesti 

kilpailee yrityksen kanssa samasta asiakkaasta.

Yrityksille oli yhteistä näkemys siitä, että ne toimivat kilpailulta suojassa, 

eivätkä ne myöskään pitäneet uusien kilpailijoiden uhkaa merkittävänä. 

Yrityksissä katsottiin omien markkinoiden ympärillä olevan suojamuurin, jota 

kilpailijan on vaikea ylittää. Tämä muurin luovat tiiviit asiakaskontaktit, oman 

tuotteen ainutlaatuisuus ja toimialan luonne.

Selvimmin esiin tuleva kilpailulta suojautumiskeino on tiiviin asiakassuhteen 

luominen, joka perustuu usein vahvoihin henkilösuhteisiin ja toiminnan 

asiakaslähtöisyyteen. Tällä tavoin yritys voi tehokkaasti välttää kilpailua, mutta 

samalla se joutuu helposti myös itse sitoutumaan asiakkaaseen. Erityisesti 

Rakennus Oy:ssä asiakkaiden merkitys suojautumiskeinona oli keskeisessä 

roolissa. Palvelu Oy:ssä asiakkaiden tarpeet nähtiin ensisijaisesti yrityksen 

toiminnan ohjaajana, mutta sen pyrkimyksenä oli myös aikaansaada enemmän 

kanta-asiakassuhteita ja sitä tietä vahvistaa kilpailuasemaa.

Mielenkiintoinen yhteinen piirre esimerkkiyrityksissä on se, että molemmat 

joutuvat itse aktiivisesti etsimään asiakkaansa. Rakennus Oy:n tapauksessa tiedon 

saaminen projektin olemassaolosta on vaikeaa. Palvelu Oy:n ongelmana on 

palvelun huono tunnettavuus asiakkaiden keskuudessa.

Laajemmin ajatellen nämä kummatkin ilmiöt liittyvät toimialan tiedonkulkuun. 

Eri osapuolien puutteellinen tiedonsaanti kuvaa markkinoiden 

kehittymättömyyttä, mikä näkyy taas kilpailun vähyytenä ja epätäydellisyytenä. 

Kehittymättömät markkinat antavat yritykselle mahdollisuuden toimia 

kilpailijoitaan huomioimatta, jolloin myös kilpailija-analyysi on tarpeetonta. 

Voidaan todeta, että toimialan luonteella ja markkinoilla on merkittävä vaikutus 

yrityksen tapaan toteuttaa ja suhtautua kilpailija-analyysiin.

Edellä käsitellyistä case-yrityksistä voidaan muodostaa kilpailija-analyysin 

toteuttamista kuvaava ryhmä, jota kutsutaan suojautujiksi. Ryhmän yritysten
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toimintatapa ja alojen erityispiirteet ovat johtaneet siihen, etteivät yritykset katso 

kohtaavansa merkittävää kilpailua tai sen uhkaa. Ne kokevat voivansa toimia 

alalla ottamatta kilpailijoiden toimia huomioon. Tästä syystä yritykset pitävät 

myös kilpailija-analyysiä tarpeettomana.

Esimerkkiyritysten pohjalta muodostettu suojautuja-ryhmä on osa työn lopussa 

esitettävää pienyritysten kilpailija-analyysiä kuvaavaa luokittelua. Seuraavassa 

taulukossa on vedetty yhteen suojautuja-ryhmän yritysten merkittävimmät 

piirteet.

SUOJAUTUJAT

- tiiviit asiakassuhteet

- kehittymättömät markkinat

- eivät kohtaa kilpailua

- ei kilpailija-analyysia

5.1.2 Reagoijat

Seuraavassa esitellään kolme esimerkkiyritystä, jotka toteuttavat satunnaista ja 

tapauskohtaista kilpailija-analyysiä. Yritysten toimintatapana on pyrkiä 

itsenäiseen toimintaan ja reagoida kilpailijoiden toimiin tarvittaessa.

Osa Oy

Ensimmäinen yritys toimii teollisuuden osatoimittajana, joten yritystä nimitetään 

tässä yhteydessä Osa Oy:ksi. Se suunnittelee ja valmistaa osia räätälöityinä 

asiakkaiden tarpeisiin. Osien valmistusmäärä nousee asiakaskohtaisesti suureksi 

ja niiden kappalehinta on melko alhainen. Yrityksen tuotteet eivät näy omana 

merkkinä kuluttajan lopputuotteessa, vaan ne ovat sulautuneet osaksi tuotetta.

Yrityksen asiakaskunta melko laaja, mutta 10 suurinta asiakasta vastaa 80% 

liikevaihdosta. Yrityksen asiakkaat ovat valtaosin vakioasiakkaita, joille tuotteita 

toimitetaan jatkuvasti sopimusten pohjalta.
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Osa Oy:llä on useita kilpailijoita, joista useat ovat sitä jonkin verran suurempia. 

Pahimman kilpailu-uhan luovat kehitysalueilla toimivat tuetut yritykset, jotka 

vääristävät kilpailua alhaisella hinnalla.

Yritys on pyrkinyt luomaan oman kilpailuetunsa nopealla ja täsmällisellä 

toiminnalla asiakkaita kohtaan. Sen toimintatapana on mm. se, että kaikkiin 

asiakkaiden esittämiin kyselyihin vastataan vuorokauden sisällä. Yrityksen 

joustavuus ja reagointinopeus on keskeisellä sijalla kaikessa yrityksen 

toiminnassa ja sen uskotaan olevan kilpailijoita paremmalla tasolla. 

Reagointinopeuden merkitystä kuvaa seuraava sitaatti:

" sitten tämmöset reagointinopeudet... varsinkin viimeaikoina me 
ollaan nyt ilmeisesti oltu aika hyviä, meiän reagointinopeus on 
ilmeisesti ollut aivan omaa luokkaansa verrattuna toisiin ...en tiedä 
ei sitä oo tutkittu. Eri asiakkaat kokee sen varmasti eri tavalla."

Yritys analysoi kilpailijoitaan, mutta ei tee sitä systemaattisesti. Toimintaa voisi 

paremminkin kuvailla kilpailijoiden satunnaiseksi tarkkailuksi. Yritystä 

kiinnostaa kilpailijoiden toiminnassa niiden tuotteiden ominaisuudet, tuotteiden 

hinnat sekä kilpailijan reagointinopeus. Yritys pitää kuitenkin hintatietojen ja 

reagointinopeuden selvittämistä vaikeana.

Suhteet kilpailijoihin ovat hyvät ja yrityksellä on liiketoimintaa myös 

kilpailijoiden kanssa. Yleensä yhteistyö on kilpailijan ja yrityksen välistä 

ristikkäistä alihankintaa. Yritys tuntee yhteistyön perusteella osan kilpailijoista 

hyvin, vaikka varsinaista kilpailija-analyysia ei tehdäkään.

Hyvien kilpailijasuhteiden takia kilpailija-analyysi nähdään jopa negatiivisena 

toimintana. Se mielletään vakoiluksi ja toisten asioihin sekaantumiseksi, eikä sitä 

haluta tehdä, ellei se ole jotenkin välttämätöntä. " Jokainen hoitakoot omat 

asiansa" -ajattelutapa käy selville seuraavasta sitaatista.

" Mut ei me nyt niin hirmusesti nuuskita toisten asioita. Me 
yritetään vaan itse olla hyviä. Kyllä niitä sitten aina kuulee kun 
tarjouksia menee, että missä kohdin on huonoa. "
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Edellisestä sitaatista käy myös selville, että yritys kiinnostuu kilpailijan toimista 

vasta, kun se on esim. menettänyt asiakkaan kilpailijalle sen toiminnasta johtuen. 

Kilpailija-analyysia tehdään tapauskohtaisesti ja vasta siinä vaiheessa, kun 

kilpailijan toimet yrityksen siihen pakottavat.

Kilpailija-analyysin toteutus on luonteeltaan passiivista. Yritys on lähinnä 

kiinnostunut kuulemaan, miten asiakas arvostaa yritystä suhteessa kilpailijoihin. 

Asiakkaan vaikutus yrityksen kilpailija-analyysiin on merkittävä. Se toimii 

kilpailija-analyysin laukaisevana tekijänä, tietolähteenä ja vaikuttaa myös 

voimakkaasti yrityksen toimenpiteisiin.

Ensisijaisesti yritys pyrkii keskittymään omaan toimintaansa kilpailijoista

välittämättä. Tämä käy erittäin selkeästi ilmi seuraavasta sitaatista.

" Kyllä se sikäli on systemaattista, että jos hävitään kisoja, ainakin 
useampia, niin sitten aletaan ihmetellä tarkemmin, että mistäköhän 
tää mahtais johtua ...ei me nyt jatkuvasti seurata meidän 
kilpailijoita ja heidän tekemisiään."

Kilpailija-analyysin tehtävänä on antaa vertailukohta yrityksen toiminnalle siinä 

tapauksessa, että se on hävinnyt kilpailussa. Yritys reagoi kilpailijan toimiin 

vasta kun näin on tapahtunut. Jotta tällainen jälkikäteen reagointi onnistuisi, 

täytyy yrityksen pystyä toimimaan joustavasti ja sopeutumaan kilpailijoiden 

toimiin nopeasti.

Aina nopea reagointikyky ei kuitenkaan ole tarpeen. Toimialan vakaa luonne ja 

hidas muutosvauhti saattavat tehdä kilpailijan toiminnan ennakoinnin 

tarpeettomaksi. Muutosten vaikutus on yleensä vähäistä ja ne tapahtuvat hitaasti. 

Yritykselle riittää, että se saa tietää kilpailijan siihen vaikuttavista merkittävistä 

toimista, voidakseen sopeutua niihin.

Urakoitsija Oy

Toinen esimerkkiyritys toimii urakoitsijana, joten yritystä kutsutaan tässä 

yhteydessä Urakoitsija Oy:ksi. Yrityksen toiminta on keskittynyt Suomeen, eikä
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vientiä ole varsinaisesti suunniteltu. Yrityksellä ei ole varsinaisesti kanta- 

asiakkaita, vaan jokainen urakointi kilpailutetaan erikseen. Merkittävimmät 

asiakkaat ovat suuria ja usein julkisia tahoja. Kanta-asiakkaiden puuttuminen on 

tyypillistä koko alalle. Alhaisin hinta on yleensä ratkaiseva tekijä projekteissa, 

mikä johtanut alalla kovaan hintakilpailuun.

Yrityksen perustoimintaa on urakointi, mikä on myös sen vahvin osaamisen 

alue. Lisäksi yritys valmistaa osan urakoinnissa tarvittavista osista itse ja hoitaa 

tarvittaessa myös työn suunnittelun. Toiminnassa on panostettu erityisesti 

urakoinnin täsmälliseen suunnitelmien mukaiseen toteuttamiseen ja reklamaatioi

den täydelliseen hoitamiseen. Tavoitteena on asiakastyytyväisyys ja sen kautta 

saavutettu luottamus.

Asiakastiedon kerääminen ei ole systemaattista. Asiakkaita hoidetaan yksilöinä ja 

tieto kerääntyy henkilöiden muistiin. Osittain tiedonkeruun epäsystemaattisuus 

johtuu asiakassuhteiden lyhyydestä.

Yrityksellä on useita eri kokoisia kotimaisia kilpailijoita, joihin se törmää 

jatkuvasti tarjouskilpailuissa. Kireä hintakilpailu on tuonut mukanaan myös 

epätervettä kilpailua. Markkinoille tulee jatkuvasti pieniä yrityksiä, jotka 

tarjoavat halpoja urakoita, menevät konkurssiin urakan jälkeen ja aloittavat 

myöhemmin uudella nimellä.

Osa suuremmista kilpailijoista toimii yrityksen alihankkijoina, joten ne tunnetaan 

luonnostaan melko hyvin. Osa kilpailijatiedosta onkin yritykselle 

itsestäänselvyyksiä. Tämä selittää osin, miksi kovin systemaattista kilpailija- 

analyysijärjestelmää ei pidetä tarpeellisena.

Yrityksen kilpailija-analyysi on keskittynyt lähinnä tarjouskilpailujen ympärille. 

Yritystä kiinnostaa kilpailijan taloudellinen tila, tekninen osaaminen ja hankinnan 

ostoedut. Näitä tietoja yritys pyrkii hyväksikäyttämään tehdessään tarjousta. 

Tärkeimpänä kilpailijatietona pidettiin taloudellisen tilan tuntemista. Sillä on 

ratkaiseva vaikutus siihen, millaisia tarjouksia kilpailija pystyy tekemään.
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Urakoitsija Oy : llä on melko selkeät näkemykset siitä, mitä tietoa se 

kilpailijastaan pyrkii hankkimaan ja miten se sitä käyttää. Tiedonkeruu on 

kuitenkin melko epäjärjestelmällistä ja tieto varastoituu lähinnä henkilöiden 

muistiin. Kilpailija-analyysin hyväksikäyttö on rajoittunut hyvin kapealle 

alueelle. Sen toteuttaminen on tapauskohtaista ja sitä hyväksikäytetään vain 

tarjouskilpailun yhteydessä.

Raaka-aine Oy

Kolmas esimerkkiyritys toimii teollisuuden raaka-ainetuottajana, joten sitä 

kutsutaan Raaka-aine Oy:ksi. Sen tuote on pitkälle vakioitu, mutta tuotteen 

ominaisuudet ovat silti merkittävässä roolissa. Yrityksen osaamisen painopiste on 

tuotannossa ja yritys on toimintatavaltaan hyvin tuotantokeskeinen. Yritys on 

siirtymässä pois asiakaskohtaisesta myynnistä kohti jakelukanavan kautta 

tapahtuvaa keskitettyä myyntiä. Yrityksellä ei ole suoraa vientiä, vaikka 

kiinnostusta onkin selvästi olemassa.

Asiakassuhteet ovat hyvin lyhytjännitteisiä, ja kestävien asiakassuhteiden 

puuttuminen on alalle tyypillistä. Asiakkaat vaihtavat herkästi toimittajaa hinnan 

mukaan. Yrityksellä on yksi selkeästi isompi kotimainen kilpailija, jolla on hyvin 

vahva ja dominoiva asema markkinoilla. Tämän lisäksi alalla on useita 

pienempiä yrityksiä. Alan tuotteiden differioiminen on melko vaikeaa, mikä 

tekee alan kilpailusta kireän.

Yritys ei tee säännöllistä kilpailija-analyysiä, mutta kerää kilpailijoiden 

hinnastoja ja tietoja niiden tuotteista. Tärkein tieto, mikä yritystä kiinnostaa 

kilpailijassa, on tämän tuotteen ominaisuudet.

Yritys hankkii itselleen kilpailijan tuotteita ja testaa niiden ominaisuuksia. Oman 

tuotekehittelyn lähtökohtana on yleensä tutustuminen kilpailijan tuotteisiin ja 

mahdollisten hyvien ominaisuuksien kopioiminen omaan tuotteeseen. Seuraava 

sitaatti kuvaa hyvin yrityksen kilpailija-analyysin päämääriä.
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" ...No sanotaan semmost tuotetta, mitä lähetään kehittään, yleensä 
se lähtee siitä, katotaan millanen kilpailijan tuote on ja sitten 
mahollisesti jos kilpailija tekee jotain muutoksia tuotteeseen, jos ne 
on niiku hyviä niin, sitähän yritetään mahdollisimman nopeasti 
marssia perässä... "

Raaka-aine Oy:ssä kilpailija-analyysin tehtävänä on ensisijaisesti toimia 

tuotekehittelyn tukena. Jotta yritys voisi hyödyntää tuotekehittelyssään kilpailijan 

olemassaolevia tuotteita, se vaati suhteellisen lyhyen tuotekehittelyperiodin ja 

toisaalta melko hitaasti muuttuvat markkinat. Tällöin yritys pystyy saamaan 

uudistetun tuotteen markkinoille, ennenkuin tuote ja sen ominaisuudet ovat 

vanhentuneita.

Yrityksen valitsema tapa seurata kilpailijoiden toimia vaatii joustavuutta 

yrityksen toiminnalta. Ilmeisesti myös toimiminen markkinoilla, jossa 

asiakasuskollisuus on hyvin alhainen, vaatii yritykseltä hyvää sopeutumiskykyä.

Ryhmän ominaispiirteet

Kaikki kolme esimerkkiyritystä kohtasivat selkeää kilpailua. Erityisesti 

Urakoitsija Oy:n ja Raaka-aine Oy:n kohdalla kilpailu oli erittäin kovaa. Tähän 

vaikutti tuotteiden vaikea erilaistaminen ja asiakassuhteiden lyhytjännitteisyys.

Osa Oy:n kohtaama kilpailu oli muita ryhmän yrityksiä vähäisempää. Tämä 

johtuu osittain kanta-asiakassuhteiden antamasta suojasta kilpailijoita kohtaan. 

Yritys pyrki luomaan tiiviitä asiakassuhteita, joita kilpailijan on vaikea murtaa. 

Asiakaslähtöisyys näkyy myös yrityksen tavassa toteuttaa kilpailija-analyysiä.

Kahden edellämainitun case-yrityksen, Osa Oy:n ja Urakoitsija Oy:n, 

suhtautuminen kilpailijoihin on hyvin samanlaista. Kummankin kilpailijat olivat 

yritysten yhteistyökumppaneita ja ilmeisesti tätä kautta kilpailijat tunnettiin 

melko hyvin ilman varsinaista analysointia. Raaka-Aine Oy:n kontaktit 

kilpailijoihin eivät olleet yhtä läheiset kuin muilla yrityksillä, mutta kilpailijat 

tunnettiin kokemuksesta. Kokemukseen perustuvan kilpailijatuntemuksen takia 

systemaattista kilpailija-analyysia ei pidetty yrityksissä tarpeellisena.
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Yleisemmin voidaan ajatella, että yritysten toiminnan painottuminen 

kotimarkkinoille tarjoaa toimintaympäristön, jossa kilpailijasta saadaan jatkuvasti 

tietoa. Koska kilpailijatiedon saaminen on helppoa, yritysten ei tarvitse panostaa 

kilpailija-analyysin toteuttamiseen.

Kilpailija-analyysin toteutus oli kaikissa yrityksissä melko epäsystemaattista ja 

sitä tehtiin vain tietyissä tilanteissa. Urakoitsija ja Osa Oy:n kilpailija-analyysin 

toteutus liittyi tarjouskilpailuun. Urakoitsija Oy pyrki selvittämään kilpailijan 

toimia voidakseen tehdä mahdollisimman järkevän tarjouksen. Osa Oy toimi 

samoin hävityn tarjouskilpailun jälkeen, voidakseen parantaa toimintaansa 

seuraavalla kerralla.

Jos vertaillaan Raaka-aine Oy:tä ja kahta edellistä esimerkkiyritystä, voidaan 

todeta, että kilpailija-analyysin käyttötarkoitus on samankaltainen. Erona on 

lähinnä se, että Raaka-aine Oy käyttää kilpailija-analyysia tuotekehittelyn tukena, 

kun taas kaksi aikaisempaa esimerkkiyritystä käyttivät kilpailija-analyysiä lähinnä 

asiakkaisiin ja tarjouskilpailuihin liittyvissä tapauksissa.

Kaikkien yritysten toiminnalle on tyypillistä joustavuus ja reagointi kilpailijoiden 

toimiin jälkikäteen. Yritysten kilpailija-analyysi tai paremminkin kilpailijan 

seuranta on operatiivinen käytännön päätöksentekoa auttava työkalu, joka liittyy 

johonkin selkeästi rajattuun toimintaan.

Kilpailija-analyysin toteutus riippuu paljon yrityksen toimintaympäristöstä, 

kulttuurista ja toimintatavoista. Sellaisessa yrityksessä, jossa toiminta painottuu 

tuotantoon, joustavuuteen ja epämuodollisuuteen, systemaattinen kilpailija- 

analyysijärjestelmän sovittaminen yritykseen vaikuttaa vieraalta ja ilmeisesti 

myös tarpeettomalta.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yritysten kilpailija-analyysi on 

epäjärjestelmällistä kilpailijoiden toimien huomioon ottamista ja niihin 

jälkikäteen reagoimista. Kilpailijatietoja hyväksikäytetään tapauskohtaisesti 

tukemaan tietyn rajatun toiminnan päätöksentekoa. Tähän vaikuttavat yritysten 

joustavat toimintatavat, epämuodollinen kilpailijatuntemus ja toimintaympäristöt.
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Myöhemmin esitettävässä luokittelussa ryhmää kutsutaan reagoijiksi. 

Seuraavassa taulukossa on vedetty yhteen reagoijat-ryhmän keskeisimmät 

ominaisuudet.

REAGOIJAT

- joustavat toimintatavat

- epämuodollinen kilpailijatuntemus

- tapauskohtainen kilpailija-analyysi

- reagointi kilpailijan toimiin

5.1.3 Ennakoijat

Seuraavat case-yritykset toimivat kovassa kilpailuympäristössä, mikä pakottaa 

yritykset toteuttamaan systemaattista kilpailija-analyysiä osana yrityksen 

toimintaa.

Tekniikka Oy

Tämän ryhmän ensimmäinen case-yritys toimii nopeasti kehittyneellä teknisellä 

alalla ja sitä kutsutaan tässä yhteydessä Tekniikka Oy:ksi. Se on alusta lähtien 

pyrkinyt suurten kansainvälisten yritysten toimittajaksi ilman omaa tuotemerkkiä, 

koska sen rakentaminen olisi ollut liian vaikeaa.

Yrityksen uutuustuote valmistui markkinoille liian aikaisessa vaiheessa. 

Markkinat eivät olleet riittävän kehittyneitä tuotteen kysynnälle. Tämän takia 

yritys joutui laajentamaan tuotevalikoimaansa, koska päätuotteelle ei aluksi 

löytynyt markkinoita. Yritys toimii alalla, jolla se ei yksin pysty synnyttämään 

markkinoita, vaan tarvitaan myös muiden alan yritysten tukea. Nykyisin 

yrityksellä on useita erilaisia tuotteita, jotka ovat elinkaarensa eri vaiheissa.

Tällä tavoin pyritään parantamaan yrityksen taloudellista tilaa ja hajauttamaan 

toiminnan riskiä.

Yritys on pystynyt saavuttamaan vakaan aseman kahdessa suuressa
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kansainvälisessä jakelukanavassa, jotka myyvät yrityksen tuotetta ympäri 

maailmaa oman tuotemerkkinsä alla. Toimivan jakelukanavan rakentaminen ei 

ollut kuitenkaan helppoa. Kesti noin kahdeksan vuotta, ennenkuin yritys oli 

täysin hyväksytytty ja sopeutunut jakelukanavaan. Yritys näkee asiakkaanaan 

ensisijaisesti ne jakelukanavat, joille se toimittaa tuotteensa. Loppuasiakas 

koetaan myös tärkeäksi, mutta kaikki loppukäyttäjää koskevat toimenpiteet 

tapahtuvat jakelukanavan kautta. Suhteita ylläpidetään säännöllisin 

henkilökohtaisin kontaktein.

Yrityksellä on useita kovia kilpailijoita eri tuoteryhmissä. Esimerkiksi yrityksen 

jakelukanava toimii yrityksen tärkeänä asiakkaana, mutta samalla sen oma 

tuotekehittelyosasto kilpailee jatkuvasti yrityksen tuotteiden kanssa. Yrityksellä 

on myös useita suurempia ja samankokoisia kilpailijoita eri tuotteissa ja 

jakelukanavissa.

Yritys pyrkii toteuttamaan systemaattista ja jatkuvaa kilpailija-analyysiä, mikä 

kuitenkin on tuottanut vaikeuksia, kuten seuraavasta siteerauksesta käy ilmi.

" ...yritetään. Meillä se tarkoittaa sitä, että jokainen tuotepäällikkö 
kerää, niinku omalta alueelta omaan mappiinsa näitä kilpai 1 ijatietoja 
ja hintatietoja ja se meillä on kokouksia niistä. Me pyritään ollaan 
säännöllinen, mä sanon että me ollaan noin 30% säännöllisiä.
Meillä on siinä mokauksia jatkuvasti. Se asenne on olemassa, mutta 
ei se toimi.......me vaan ei olla niin hyviä"

Kilpailija-analyysi on organisoitu hyvin systemaattisesti. Tiedon keräämiseksi on 

nimetty alueelliset vastuuhenkilöt, tietoa arkistoidaan jatkuvasti ja sitä pyritään 

käsittelemään säännöllisissä kokouksissa. Ilmeisesti kuitenkin yrityksen muut 

kiireet vaikuttavat siihen, ettei kilpailija-analyysin toteutuksessa ole aivan 

halutulla tavalla onnistuttu. Vaikka kilpailija-analyysin toteutus ei toimikaan 

täysin aukottomasti, yrityksessä pidetään kuitenkin säännöllisen analyysin 
toteuttamista tärkeänä.

Yritys pyrkii ensisijaisesti selvittämään kilpailijoiden markkinoilletulon 

ajankohtaa, koska se ei pysty itse synnyttämään markkinoita. Ajankohdan 

selvittäminen on tärkeää, jotta yritys pystyy suunnittelemaan omaa
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tuotekehittelyään ja sen aikataulua. Yritys on siis melko riippuvainen kilpailijan 

toimista ja kilpailijatiedolla on suuri merkitys sen toiminnalle.

Suhteellisen pitkä tuotekehittelyperiodi pakottaa yrityksen ennakoimaan 

kilpailijan toimia hyvissä ajoin, jotta se pystyy vastaamaan ja sopeutumaan 

kilpailijoiden toimiin. Yritystä kiinnostaa myös kilpailijoiden 

jakelukanavaratkaisut ja se tapa, jolla kilpailijat yhdistelevät palveluja 

tuotteisiinsa. Haastattelussa tuli esiin mielenkiintoinen näkemys yrityksen 

kehityksen ja kilpailija-analyysin välisestä yhteydestä. Haastateltava kuvaa 

näkemystään seuraavalla tavalla:

" Kato meillä on sellainen teoria... Me puhutaan portaista. Kun 
yritys on alkuvaiheessa, me ollaan tietenkin aika alussa, mut sitten 
tuotteet tulee valmiiksi, sit vois sanoa, me yksinkertaistetaan tätä 
teoriaa, myynti-myyntivaihe. Sitten jossain vaiheessa huomataan, 
että asiakaspalaute on tärkeää. Me ollaan alettu kerään vuos sitten, 
meidän kymmenentenä toimintavuotena, asiakaspalautetta 
säännöllisesti. Sitt sen jälkeen me olían huomattu, ett sen 
asiakastarpeen kehittyminen on se avainjuttu. Ehkä niikun ton 
markkinoiden seuraaminen. Täss kohtaan tän yritysten kilpailijoiden 
seuranta on tärkee asia. "

Haastateltavan mukaan kilpailija-analyysin merkitys kasvaa yrityksen toiminnan 

kehittyessä. Tähän kehitykseen liittyy selvästi myös siirtyminen toimimaan yhä 

avoimemmilla markkinoilla. Yrityksen alkuvaiheessa tuote on keskeisellä sijalla. 

Toiminnan kehittyessä asiakaslähtöisyyden merkitys lisääntyy. Kolmantena 

vaiheena, toimintaympäristön tullessa yhä monitahoisemmaksi, asiakkaiden 

tarpeiden kehittymisen ennakointi nousee kriittiseksi tekijäksi. Yrityksen tulee 

toiminnassaan pystyä ymmärtämään paremmin ja laajemmin asiakkaan tarpeet ja 

erityisesti niiden muuttuminen. Tässä toiminnassa ympäristön ja kilpailijoiden 

analysoimisella on keskeinen rooli.

Edellämainittu siteeraus tukee myös kyselytutkimusosassa esitettyä ajatusta siitä, 

että yritys aloittaa usein systemaattisen tiedonkeruun asiakkaista, joiden 

tuntemista pidetään kilpailijoita tärkeämpänä. Yrityksen kehittyessä 

systemaattinen toimintatapa siirtyy koskemaan myös kilpailijoita. Yrityksen on 

helpompi toteuttaa kilpailija-analyysia systemaattisesti, jos yrityksessä on jo
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ennalta kokemusta vastaavanlaisista toimintatavoista.

Tekniikka Oy:n kuvauksesta käy selvästi ilmi, kuinka kova kilpailu, nopeasti 

muuttuva ympäristö ja avoimet markkinat pakottavat yrityksen toteuttamaan 

systemaattista kilpailija-analyysia. Yritys ei voi toimia ilman selkeää näkemystä 

kilpailijoistaan ja niiden toimista.

Suhteellisen kallis ja pitkäaikainen tuotekehittely pakottaa yrityksen myös 

suunnittelemaan toimintaa etukäteen ja ennakoimaan kilpailijan toimia. Yritys ei 

pysty nopeasti sopeuttamaan toimintaansa kilpailijan yllättäviin toimiin, kuten 

uuden tuotteen ennakoimattomaan lanseeraukseen.

Ratkaisu Oy

Ryhmän toinen case -yritys on kansainvälinen yritys, joka valmistaa teollisuuden 

käyttämiä laitteistoja. Yritys on itse suunnitellut ja valmistanut laitteiston, joka 

on ratkaisuna lähes ainutlaatuinen. Yrityksellä on erittäin kapea 

maailmanlaajuinen markkinasegmentti, jossa se on saavuttanut hyvän aseman.

Asiakasosaamisen keskeinen alue on asiakkaan toiminnan ymmärtäminen ja sen 

ongelmien ratkaiseminen. Tämän alueen hallinta on yrityksen keskeinen 

kilpailukeino kilpailijoihin nähden. Yritystä kutsutaan tässä yhteydessä Ratkaisu 
Oy:ksi.

Läheiset yhteydet asiakkaisiin ovat erittäin tärkeitä. Niitä ylläpidetään tiiviissä 

yhteistyössä ulkoinaanedustajien kanssa. Asiakassuhteiden hoitaminen vaatii 

yleensä asiakkaiden tapaamista, puhelimella asioita voidaan harvoin hoitaa. 

Asiakastiedon kerääminen on hyvin järjestelmällistä ja yritys ylläpitää laajoja 

tiedostoja. Yritys panostaa pääasiassa uusien asiakkaiden löytämiseen, pyrkien 

samalla myös kanta-asiakkaiden säilyttämiseen.

Yrityksellä on joitakin samalla alalla toimivia ulkomaalaisia ja kotimaisia 

kilpailijoita. Kilpailua käydään samoista markkinoista, mutta erilaisilla tuotteilla. 

Ratkaisu Oy:n tuote perustuu eri tyyppiseen ongelmanratkaisuun, kuin useimmat



81

sen tärkeimpien kilpailijoiden tuotteista, mutta kaikkien tuotteet ovat toisiaan 

korvaavia. Yritys katsoo näiden substituutti valmista] ien olevan myös kilpailijoita. 

Kilpailijoiden kanssa ei ole yritetty tehdä yhteistyötä.

Yritys on kiinnostunut saamaan tietoa kilpailijoiden tuotteista ja niiden teknisistä 

ominaisuuksista. Lisäksi sitä kiinnostaa kilpailijan myyntiorganisaation rakenne 

ja toiminta. Laajemmassa mielessä yritys pyrkii selvittämään kilpailijan 

vahvuuksia ja heikkouksia ja tätä kautta selvittämään kilpailijan toiminnan 
päämääriä ja suuntaa.

Tavoitteena on kilpailija-analyysin avulla arvioida kilpailijan toiminnan painopis

tettä ja samalla punnita yrityksen omia mahdollisuuksia. Yritys ei välttämättä 

halua pyrkiä niille markkinoille, jonne kilpailija panostaa voimakkaasti. Tämä 
käy ilmi seuraavasta siteerauksesta:

" Kyllähän meitä kiinnostaa kilpailijoiden myyntiorganisaatio ja 
missä ne on vahvoja, missä ne on heikkoja... siihen se perustuu 
loppujen lopuksi. Se on aika paljon sitä, mitä me kerätään. Yrittää 
haistella missä ne on vahvoilla, että jos meidän kilpailijat on 
jossakin maassa vahvoilla, niin sitten täytyy miettiä, kannattaako 
ehdottomasti yrittää sinne... vai luovuttaako."

Yrityksen kilpailija-analyysille asettama tavoite selvittää kilpailijan toiminnan 

suuntaa on ajatuksellisesti hyvin lähellä Porterin mallin tavoitteita. Ratkaisu Oy 

pyrkii analysoimaan kilpailijan asemaa markkinoilla ja toisaalta tarkastelemaan 

omaa asemaansa ja tavoitteitaan suhteessa siihen.

Yrityksen kilpailija-analyysin käyttäminen oman toiminnan suunnitteluun kertoo 

kehittyneestä ajattelusta ja yrityksen toiminnan suunnittelusta. Kilpailija- 

analyysiä on toteutettu erittäin systemaattisesti. Kilpailutilanteen kartoittamiseksi 

on teetetty 50-sivuinen raportti, joka kuvaa yrityksen kilpailijoita. Raportti toimii 
analysoinnin pohjana.

Yrityksessä kerätään kilpailijatietoja, kuten esitteitä ja muuta saatavilla olevaa 

materiaalia mappiin. Materiaalia ei käsitellä säännöllisesti, vaan sitä 

hyväksikäytetään tarpeen tullen. Yrityksen myyntitietokannassa on kilpailijoita
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käsitteleviä osia, jonne yrityksen henkilöstö kommentoi kilpailutilannetta. Näin 

yritykselle kerääntyy jatkuvasti käytännön tietoa kilpailijoiden toimista.

Yrityksen kilpailija-analyysin toteutus tapahtuu yrityksessä poikkeuksellisen 

systemaattisesti ja organisoidusta Se osoittaa, että kilpailijoihin ja niiden 

toimintaan on suhtauduttu vakavasti siitä huolimatta, että yrityksellä ei juuri ole 

suoria kilpailijoita.

Yrityksen toiminnan laaja-alaisuus ja kansainvälisyys on varmasti vaikuttanut sen 

tapaan toteuttaa kilpailija-analyysia. Koska kilpailijat eivät ole maantieteellisesti 

lähellä ja myyntiverkosto on hyvin hajallaan useissa maissa, on tiedon 

kerääminen ja hyväksikäyttö ilman systemaattisuutta vaikeaa. Yrityksen 

kilpailija-analyysille asettamat tavoitteet asettavat myös vaatimuksia kerättävän 

tiedon laajuudelle ja tasolle.

Laite Oy

Kolmas ryhmän case-yrityksistä toimii kansainvälisillä markkinoilla ja valmistaa 
laitteistoja teollisuudelle. Yritystä kutsutaan tässä yhteydessä Laite Oy:ksi. 

Yrityksen kilpailukyky on erityisesti suunnittelussa ja tuotekehittelyssä. Se on 

luonut tuotteelleen tuotemerkin, joka tunnetaan hyvin laajalti 

markkinakohderyhmässä. Yritys on saavuttanut maailmalaajuisesti hallitsevan 

aseman kapealla markkinasegmentillä. Se on viimeaikoina pyrkinyt laajentamaan 

tuotevalikoimaa samalla tuotemerkillä myös laajemmille markkinoille, koska sen 

nyt hallitsemilla markkinoilla ei synny riittävästi kauppoja.

Yrityksen asiakkaita ovat suuret kansainväliset yritykset. Yhden kaupan merkitys 

liikevaihdolle on noin 10%. Yritys keskittyy lähinnä uusin asiakkaisiin, koska 

kanta-asiakassuhteita on vaikeaa luoda tuotteen luonteesta johtuen. Toimitukset 

ovat olleet perinteisesti kertatoimituksia, koska tuotteen elinkaari on pitkä. Nyt 

kun yrityksen tuotevalikoima on laajentunut, on yhteyksien jatkuvuuskin 

parantunut. Vieläkään ei voida puhua vakioasiakkaista, vaikka samalle 

asiakkaalle voidaankin myydä useampia tuotteita.
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Asiakassuhteiden hoito on käytännössä asiakkaan tarpeiden kartoittamista ja 

jatkuvaa yhteydenpitoa. Yritys pyrkii toimimaan tiiviissä yhteistyössä sellaisten 

asiakkaiden ja muiden alan vaikuttajien kanssa, jotka määräävät alan standardit 

ja laatuvaatimukset. Näiden päätösten pohjalta yritys kehittää myös tuotteitaan. 

Yritys ei kerää systemaattisesti asiakastietoa, vaikka haastateltavan mielestä 

yrityksen tulisi näin ehdottomasti tehdä.

Yrityksellä ei ole suoria kilpailijoita, mutta substituuttituotteita on olemassa 

samoin kuin kilpailijoita, jotka kilpailevat osin samoilla tuotteilla. Yrityksellä on 

kuitenkin eräänlainen monopoliasema päätuotteella, sillä vastaavaa laitetta tai 

edes suoraan korvaavaa tuotetta ei markkinoilla ole.

Vahvasta markkina-asemasta ja suorien kilpailijoiden puuttumisesta huolimatta 

yritys panostaa voimakkaasti kilpailijoiden analysointiin. Sitä kiinnostaa 

erityisesti kilpailijoiden toiminnan tavoitteet ja päämäärät. Yritys pyrkii 

ennakoimaan esim. kilpailijoiden mahdollista siirtymistä markkinoilta toiselle. 

Alalla on jo havaittavissa erään kilpailijan siirtymistä kohti yrityksen hallitsemaa 

markkina-aluetta. Tämän lisäksi yritystä kiinnostaa kilpailijan tuotteet ja niiden 

ominaisuudet. Itsestään selvyytenä yritys pitää kilpailijan tuotteiden hintatason 

seurantaa.

Yritys toteuttaa kilpailija-analyysiä systemaattisemmin kuin asiakastietojen 

keräämistä, mikä on tämän tutkimuksen valossa melko poikkeuksellista. Yritys 

kerää tietoa arkistoon, sitä mukaan kun sitä saadaan. Kerättyä tietoa jaetaan 

aktiivisesti markkinointiin ja myyntiin osallistuville henkilöille.

Tiedonvälityksessä käytetään sähköpostia. Tiedonjakelun lisäksi 

kilpailijatilannetta käsitellään säännöllisesti markkinointihenkilöstön kokouksessa 

joka kuukausi. Kilpailijatilanteen läpikäynti on vakiona esityslistalla. Seuraava 

sitaatti kuvaa hyvin yrityksen toimintatapaa.

" On arkisto olemassa johon kerätään tietoa. Lähinnä se on vaan 
sitä, että kun löydetään, niin on ainakin paikka mihinkä sitä se 
sitten taltioidaan ja sitten se, että meillä on sähköpostilla kyllä 
levitetään tietoa heti kaikille markkinointitiimin jäsenille... mark-
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kinointiimin kanssa kun kerran kuussa kokoonnutaan niin., 
esityslistalla on niikun vakioaiheena kilpailutilanne."

Ryhmän ominaispiirteet

Jos verrataan kolmea edellä esitettyä case-yritystä toisiinsa, niiden välillä 

voidaan havaita yhteisiä piirteitä. Kaikki yritykset valmistavat kehittyneitä ja 

suunnnittelupainotteisia tuotteita ja toimivat kansainvälisillä markkinoilla. Kaikki 

ovat myös kyenneet saavuttamaan vahvan aseman kohdemarkkinoilla tai 

jakelukanavissa.

Yritysten asiakassuhteet poikkeavat kuitenkin tyyliltään toisistaan. Tekniikka Oy 

näkee jakelukanavan asiakkaana ja on panostanut paljon suhteen rakentamiseen. 

Ratkaisu Oy:n toiminnassa asiakassuhde on tiivis tietyn ajan, mutta 

ongelmanratkaisun jälkeen suhde löyhenee. Vaikka kanta-asiakkaita pidetäänkin 

tärkeänä, on pääpaino uusissa asiakkaissa. Laite Oy:n asiakkaat ovat tuotteen 

luonteesta johtuen kerta-asiakkaita, vaikka yritys pyrkiikin asiakassuhteiden 

jatkuvaan ylläpitoon. Asiakassuhteiden erilaisuus johtuu lähinnä yritysten 

tuotteiden erilaisuudesta.

Yhteistä yrityksille on kuitenkin se, että yritykset toimivat jatkuvasti kilpailun 

uhan alla. Myös Tekniikka Oy, vahvasta jakelukanava-asemasta huolimatta, 

joutuu jatkuvasti kilpailemaan mm. jakelukanavan oman tuotekehittelyn kanssa. 

Tässä mielessä mikään yritys ei ole pystynyt luomaan asiakassuhdetta, joka 

vähentäisi merkittävällä tavalla kilpailun uhkaa. Osittain asiakassuhteen 

luonteeseen vaikuttaa myös asiakkaiden huomattavan suuri koko ja 

kansainvälisyys.

Tekniikka Oy:n tuote kohtaa markkinoilla selkeää suoraa kilpailua, kun taas 

Ratkaisu Oy ja Laite Oy ovat saavuttaneet eräänlaisen monopoliaseman, missä 

kilpailijat tekevät lähinnä korvaavia ratkaisuja. Yrityksen markkina-asemalla ei 

kuitenkaan näytä olevan kovin suurta vaikutusta yrityksen suhtautumiseen 

kilpailijoihinsa. Yhteistä yrityksille on se, että ne toimivat kehittyneillä 

markkinoilla, jossa vallitsee todellinen kilpailu tai sen uhka, joten yritykset eivät 

voi toimia kilpailijoistaan välittämättä.
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Esimerkkiyritykset toteuttavat systemaattista ja jatkuvaa kilpailija-analyysiä. 

Kaikille yrityksille on yhteistä jatkuva tiedon kerääminen ja materiaalin 

arkistointi. Tekniikka Oy ja Laite Oy pyrkivät lisäksi arvioimaan kilpailijoiden 

toimia säännöllisissä kokouksissa. Toteutustavan käytännön yksityiskohdista 

riippumatta kaikille on yhteistä se, että kilpailija-analyysi on yksi yrityksen 

vakiotoiminnoista ja sillä on selvä asema yrityksessä.

Vaikka kilpailijasta kerättävät tiedot vaihtelevat yrityskohtaisesti, on kilpailija- 

analyysin tavoite hyvin samanlainen. Tekniikka Oy:tä kiinnosti kilpailijan 

markkinoilletuloajankohta, jotta se voisi ajoittaa oman tuotteensa lanseerauksen 

oikein. Vastaavasti Ratkaisu Oy pyrki selvittämään kilpailijan toiminnan 

painopisteen ja suunnan, jotta se voisi ottaa sen huomioon oman toimintansa 

suunnittelussa ja välttää tarpeettomat törmäykset. Myös Laite Oy:tä kiinnosti 

kilpailijan toiminnan suunta, jotta se voisi ajoissa reagoida kilpailun 

kiristymiseen. Kaikille yrityksille oli yhteistä kilpailijan toiminnan ennakoiminen 

ja sen hyväksikäyttö oman toiminnan suunnittelussa.

Kilpailijan toiminnan ennakoiminen asettaa huomattavia vaatimuksia yrityksen 

tiedonhankinnalle, koska tietoa ei ole sellaisenaan saatavissa, ja yleensäkin 

kilpailijan suunnitelmiin liittyvät tiedot ovat vaikeita hankkia. Myös varsinainen 

tiedon analysointi ja johtopäätösten teko on hankalaa, koska tieto on pirstaleista 

ja lopputuloksena on ennuste tulevaisuudesta. Yritysten kilpailija-analyysille 

asettamat tavoitteet ovat hyvin vaativia, mikä selittää yritysten kehittyneitä ja 

systemaattisia toimintatapoja.

Edelläesitettyjen kuvausten pohjalta muodostetaan kolmas kilpailija-analyysin 

toteuttamista kuvaava ryhmä, joka nimetään ennakoijiksi. Ennakoijat ryhmään 

kuuluvat yritykset toimivat avoimilla markkinoilla, missä kilpailu on hyvin 

intensiivistä. Tämä pakottaa yritykset jatkuvaan kilpailija-analyysiin, koska 

toiminta ilman kilpailijoiden huomioonottamista on mahdotonta. Kilpailija- 

analyysin tavoitteena on ennakoida kilpailijan toimia ja käyttää tietoa hyväksi 

oman toiminnan suunnittelussa. Kilpailijoiden toiminnan ennakointi vaatii 

yleensä kehittynyttä ja systemaattista kilpailija-analyysia.
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ENNAKOIJAT

- avoimet ja kilpaillut markkinat

- kehittynyt kilpailija-analyysi

- pyrkimys kilpailijan toiminnan ennakointiin

5.2 Kilpailija-analyysiryhmien vertailu ja analyysiin toteutukseen 

vaikuttavat tekijät

Edellä esitetyistä ryhmistä käy ilmi, että pienyrityksillä voidaan tunnistaa kolme 

selkeästi erilaista tapaa toteuttaa kilpailija-analyysiä. Jokainen ryhmä antaa 

kuvan yhdestä tavasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Vertailemalla näitä 

ryhmiä keskenään voidaan tuoda esiin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kilpailija- 

analyysin toteutukseen.

Kilpailija-analyysiä ei voida tutkia irti yrityksen muusta toiminnasta. Sen 

muotoutumiseen vaikuttavat keskeisesti yrityksen toimintatavat, asenteet ja 

toimintaympäristö. Yrityksen kilpailuun liittyviä asenteita ja toimintatapoja 

voidaan kutsua tässä yhteydessä laajemmin yrityksen 

kilpailijasuuntautuneisuudeksi. Ilman toimintaympäristön ja yrityksen yleisen 

kilpailijasuuntautuneisuuden tuntemista yrityksen kilpailija-analyysin kattava 

tutkiminen on mahdotonta.

Seuraavassa verrataan eri ryhmien kilpailijasuuntautuneisuutta, 

toimintaympäristöjä ja kilpailija-analyysin toteustapoja toisiinsa. Tavoitteena on 

tuoda selvästi esiin niitä tekijöitä, jotka näyttävät vaikuttavan kilpailija-analyysin 

toteutustapaan. Vertailulla pyritään myös osoittamaan minkä suuntaisia 

vaikutuksia näillä tekijöillä on.

Suojautujat ja reagoijat

Suojautujat-ryhmän yritykset toimivat kehittymättömillä markkinoilla, jossa 

suoria kilpailijoita on vähän. Alan yritykset pyrkivät suojautumaan kilpailulta 

mm. tiiviiden asiakassuhteiden ja ainutlaatuisten tuotteiden avulla.
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Kehittymättömät markkinat ja pyrkimys välttää kilpailua johtavat siihen, että 

suoraa kilpailua koetaan olevan vähän. Kilpailun vähyyden takia myös kilpailija- 

analyysiä pidetään yrityksissä tarpeettomana. Suojautujat pyrkivät ensisijaisesti 

toimimaan omien tavoitteidensa saavuttamiseksi kilpailijoista välittämättä. 

Suojautujat-ryhmässä toimintaympäristö vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen 

kilpailijasuuntautuneisuuteen ja sitä kautta kilpailija-analyysin toteuttamistapaan.

Reagoijien asennoituminen kilpailua kohtaan on hyvin samankaltaista kuin 

suojautujien. Reagoijat pyrkivät myös ensisijaisesti toimimaan itsenäisesti 

kilpailijoista välittämättä, mutta ryhmän toimintaympäristö ei anna siihen 

mahdollisuutta. Kilpailu pakottaa reagoija-yritykset analysoimaan kilpailijoitaan 

tietyissä tilanteissa. Tällaisia tilanteita ovat esim. hintakilpailu ja tuotekehittely. 

Kilpailija-analyysi on kuitenkin tapauskohtaista ja melko kehittymätöntä. 

Kilpailija-analyysi koetaan liiketoiminnan ulkopuolisena ja usein myös 

negatiivisena toimintona, mikä näkyy myös kilpailija-analyysin toteutustavassa.

Vertailtaessa suojautujat- ja reagoijat-ryhmiä toisiinsa, voidaan havaita, että 

reagoijilla ei ole kilpailun esteenä kehittymättömiä markkinoita, ainutlaatuisia 

tuotteita tai tiiviitä asiakassuhteita. Näiden puuttuminen yhdessä suorien 

kilpailijoiden olemassaolon kanssa luovat ympäristön, missä kilpailijaa ei voida 

olla ottamatta huomioon. Vaikuttaakin siltä, että reagoijayritykset toteuttavat 

kilpailija-analyysiä, koska toimintaympäristö on tehnyt sen välttämättömäksi.

Reagoijat ja ennakoijat

Vertailtaessa reagoijat- ja ennakoijat-ryhmiä keskenään, vaikuttavat ryhmien erot 

edellistä vertailua suuremmalta. Näkemykset eroavat erityisesti asennoitumisessa 

kilpailijoita ja niiden analysoimista kohtaan.

Reagoijat ottavat kilpailijat huomioon vain niissä toiminnoissa, joissa se on 

välttämätöntä. Muuten yritykset toimivat pitkälti kilpailijoistaan välittämättä 

omien ja asiakkaiden asettamien tavoitteiden mukaan. Ennakoijat taas pyrkivät 

laajemmin ymmärtämään ja ennakoimaan kilpailijoiden toimintaa ja tavoitteita, 

sekä hyväksikäyttämään tietoa oman toimintansa suunnittelussa.
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Ennakoijat pitävät kilpailijoiden toiminnan tuntemista välttämättömänä, koska 

kilpailijat nähdään yhtenä tärkeänä osana yrityksen toimintaympäristöä. 

Kilpailija-analyysin tehtävät ja tavoitteet ovat ennakoija-ryhmässä huomattavasti 

kehittyneempiä ja vaativampia kuin reagoija-ryhmässä. Tämä näkyy myös 

kilpailija-analyysin toteutustavassa.

Koska kilpailija-analyysin systemaattisuutta käytettiin alustavana 

valintaperusteena ryhmiä muodostettaessa on selvää, että ryhmät eroavat 

kilpailija-analyysin toteuttamistavan suhteen. Ryhmien eroista voidaan kuitenkin 

todeta, että reagoijat-ryhmän kilpailija-analyysin toteutus oli huomattavasti 

epäsystemaattisempaa ja kehittymättöinämpää kuin ennakoijien. Vastaavasti ero 

reagoijien ja suojautujien välillä oli pienempi. Ennakoijien kilpailija-analyysin 

toteutus oli yleensä ennalta suunniteltua, jatkuvaa ja järjestelmällistä kun taas 

reagoijat toteuttivat kilpailija-analyysiä hyvin satunnaisesti ja vapaamuotoisesti.

Yhtenä syynä ennakoijien reagoijia huomattavasti kehittyneempään kilpailijan 

analysointiin ja kilpailijasuuntautuneisuuteen on yritysten toiminta 

kansainvälisillä markkinoilla. Voimakas kansainvälistyminen on johtanut siihen, 

että valtaosa yrityksen asiakkaista, myyntihenkilöistä ja kilpailijoista on maantie

teellisesti etäällä yrityksestä. Tiedonvälitys yrityksessä on hankalaa kun yrityksen 

myyntihenkilöt ovat suurelta osin ulkomaalaisia ja usein lisäksi yrityksen 

ulkopuolisia agentteja. Lisäksi tällaisten yritysten kilpailijat ovat usein 

ulkomaalaisia yrityksiä, joista ei juurikaan saada tietoa, ellei oma 

inyyntihenkilöstö aktiivisesti sitä kerää ja välitä edelleen.

Tällaisten ennakoijayritysten johdolla ei enää ole jatkuvaa ja luontaista yhteyttä 

asiakkaisiin ja kilpailijoihin, mistä johtuen markkinoiden ja kilpailijoiden 

tuntemus heikkenee ilman jatkuvaa tiedonsaantia. Tämä pakottaa yritykset 

luomaan toimintatapoja ja järjestelmiä tiedonvälityksen kehittämiseksi, joista 

systemaattinen kilpailija-analyysi on yksi sellainen.

Kansainväliset markkinat, joilla ennakoijat toimivat, ovat erittäin kilpaillut. 

Vaikka ei voida suoraan väittää, että ennakoijat kohtaisivat reagoijia kireämpää 

kilpailua, on kansainvälisten markkinoiden kilpailu monipuolisempaa ja laaja-



89

alaisempaa. Tämä tekee kohdealueen analysoinnin laajaksi ja monimutkaiseksi, 

mikä lisää systemaattisen ja kehittyneen kilpailija-analyysin tarvetta.

Tilanne on erilainen kotimarkkinapainotteisissa reagoijayrityksissä, joissa johto 

yleensä on jatkuvassa ja suorassa yhteydessä asiakkaisiin. Tällä tavoin yritys saa 

suoraa tietoa kilpailijoistaan ilman erityistoimenpiteitä. Yritysten kilpailijat ovat 
usein kotimaisia, joihin on suoria henkilökontakteja. Usein reagoija-yritysten 

johto tuntee kilpailijat hyvin omien henkilökohtaisten tietolähteidensä kautta 

ilman systemaattista kilpailijatiedon keräämistä ja analysointia.

Voidaankin todeta, että yksi merkittävä syy, joka pakottaa yrityksen 

toteuttamaan systemaattista ja kehittynyttä kilpailija-analyysia on passiivisen 

tiedonsaannin ehtyminen. Vaikka reagoijayrityksilläkin olisi systemaattisesta 

kilpailija-analyysista etua, ei järjestelmän kehittämistä pidetä välttämättömänä, 

ennen kuin passiivinen tiedonsaanti loppuu.

Systemaattisuus ei kuitenkaan merkitse sitä, että kilpailija-analyysin toteutukseen 

oltaisiin tyytyväisiä. Ennakoijien ryhmässä pidettiin kilpailija-analyysin hallintaa 

usein suhteellisen heikkona verrattuna yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin. 

Ennakoijayritysten suhtautuminen omaan kilpailija-analyysin toteutukseen 

vaikuttaa reagoijayrityksiä kriittisemmältä.

Suojautujat ja ennakoijat

Verrattaessa suojan tuja- ja ennakoijaryhmien yrityksiä, erot yritysten kilpailija- 

analyysin toteuttamisessa ovat suuret. Erityisesti asennoituminen kilpailija- 

analyysia kohtaan on täysin erilainen eri ryhmissä. Myös yritysten 

toimintaympäristöt poikkeavat paljon toisistaan. On kuitenkin mielenkiintoista 

havaita, että yritykset saattavat ulkoisesti muistuttaa melko paljon toisiaan.

Kummassakin ryhmässä oli yksi esimerkkiyritys, jolla on suppeassa mielessä 

tuotemonopoli. Toisin sanoen markkinoilla ei ole yritysten tuotteita täsmälleen 

vastaavia tuotteita. Suojautujat-ryhmässä tämä yritys on Palvelu Oy ja 

ennakoijat-ryhmässä Laite Oy.
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Suojautujayrityksissä tämän palvelun ainutlaatuisuuden katsottiin luovan 

yritykselle sellaiset markkinat, jossa kilpailua ei esiinny. Substituuttituotteiden 

valmistajien katsottiin kilpailevan niin erityyppisesti, etteivät ne uhanneet 

yritystä. Tästä syystä myös kilpailija-analyysiä pidettiin täysin tarpeettomana.

Hyvin samanlaisessa tilanteessa oli myös ennakoija-ryhmän Laite Oy. Se oli 

saavuttanut maailmanlaajuisen monopolin tuotteella, jolla ei ollut sillä hetkellä 

lainkaan suoria kilpailijoita. Asema oli jopa niin vahva, ettei osalle markkinoita 

ollut edes korvaavia tuotteita. Tilanteesta huolimatta yritys toteutti jatkuvaa, 

hyvin systemaattista ja kehittynyttä kilpailija-analyysiä, säilyttääkseen tuntuman 

markkinoihin ja alan kilpailutilanteeseen. Yritys oli erityisesti kiinnostunut siitä, 

oliko sen markkinoille mahdollisesti siirtymässä samantyyppisiä tuotteita 

valmistavia kilpailijoita.

Esimerkkitapauksissa eri yritysten markkina-asema ja kilpailutilanne oli hyvin 

samantyyppinen, mutta asennoituminen kilpailua kohtaan oli täysin erilainen. 

Voidaan siis päätellä, ettei yrityksen sen hetkinen kilpailutilanne yksin määrää 

yrityksen kilpailija-analyysin toteutustapaa.

Keskeisessä roolissa on yrityksen asennoituminen ja näkemys sen 

toimintaympäristöstä. Asenteen syntyyn vaikuttaa ilmeisen paljon yrityksen 

markkinoiden luonne. Ennakoijayritys toimi laajoilla ja kansainvälisillä 

markkinoilla, missä kilpailutilanne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti. Vaikka 

suojautujayritykselläkin on merkittävä viennin osuus, ei sen voida kastoa 

toimivan samalla tavoin kansainvälisillä markkinoilla.

Lisäksi ennakoijayrityksen asiakkaiden suuri koko tekee niistä useille 

kilpailijoille houkuttelevia valtauskohteita. Suuryritysten sitominen tiiviiseen 

asiakassuhteeseen, joka estäisi kilpailua, on erittäin vaikeaa. Tämän takia 

ennakoij ay rity ksen täytyy tarkkailla myös potentiaalisia kilpailijoitaan, vaikka 

kilpailua ei juuri sillä hetkellä esiintyisikään.

Kuviossa kolme on yhteenvedon omaisesti kuvattu edellä esitetyt ryhmät ja 

niihin vaikuttavat tekijät. Kuvio pyrkii mallintamaan ja havainnollistamaan
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pienyritysten kilpailija-analyysia ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Kuvio 3 Pienyritysten kilpailija-analyysi ja siihen vaikuttavat tekijät

Vähän kilpailijoita 

Huono tiedonkulku

Suojautujat

Kilpailijoita ei koeta olevan

Ei kilpailun esteitä

Kansainvälinen kilpailu

Laaja-alainen
kilpailu

Avoimet markkinat

Ympäristö 
synnyttää tarpeen 
analysoida 
kilpailijoita

Joustavat toimintatavat

Rajoittunut ja
tehtäväkohtainen
kilpailija-analyysi

Kilpailijoiden toimiin reagoidaan

Ennakoijat

Hajanainen organisaatio Tiedonsaanti vaikeaa

Kilpailijoiden 
toimintaa pyritään 
ennakoimaan

Positiivinen asennoituminen

Systemaattinen
kilpailija-analyysi

Kilpailijatietoja hyödynnetään 
toiminnan suunnittelussa

Yritysten liikkuminen ryhmien välillä

Pienyrityksen asema tietyssä ryhmässä ei ole pysyvä, vaan yritys voi siirtyä 

ryhmästä toiseen. Ryhmiä vertailtaessa vaikuttaisi siltä, että siirtyminen 

suojautuja-ryhmästä reagoija-ryhmään on melko helppoa ja usein luonnollista 

kehitystä. Näissä ryhmissä asennoituminen kilpailua kohtaan on melko saman



92

tyyppistä ja yritysten suurimmat erot löytyvätkin toimintaympäristön 

erilaisuudesta.

Kilpailun esteiden heikkeneminen ja kilpailun koveneminen ovat tekijöitä, jotka 

voivat muuttaa yrityksen kilpailijasuuntautuneisuutta ja saada aikaiseksi 

siirtymisen ryhmästä toiseen. Toimintaympäristön muuttuessa täytyy suojautuja- 

yrityksen menestyäkseen tehdä muutoksia kilpailijasuuntautuneisuudessaan tai 

vaihtaa strategiaa siten, että se voi jälleen toimia kilpailun ulkopuolella. Yritys 

voi olla myös välittämättä kilpailun kovenemisesta ja olla muuttamatta 

asennoitumistaan ja toimintatapojaan. Kilpailijoiden huomioimatta jättäminen 

tekee yrityksestä kuitenkin helposti haavoittuvan kilpailijoiden toimille.

Siirtyminen reagoijat-ryhmästä ennakoijat-ryhmään vaikuttaa vaikeammalta, 

koska ryhmien välillä on suuri ero nimenomaan yritysten 

kilpailijasuuntautuneisuudessa. Siirtyäkseen reagoija-ryhmästä ennakoija- 

ryhmään on yrityksen omaksuttava täysin erilainen asennoituminen kilpailija- 

analyysiä kohtaan. Tässäkin tapauksessa ympäristön muutokset kuten kilpailun 

koveneminen, tiedonsaannin väheneminen ja organisaation hajaantuminen 

vaikuttavat siihen, että kilpailija-analyysin tarve ja merkitys kasvaa. Silti 

siirtyminen näiden ryhmien välillä vaatii ensisijaisesti asenteiden ja 

toimintatapojen voimakasta kehittämistä.

Seuraavaan taulukkoon on yhdistetty merkittävimmät ryhmien vertailussa saadut 

tulokset. Yhdistämällä ryhmät yhdeksi kokonaisuudeksi on saatu luokittelu, joka 

kuvaa pienyritysten eri kilpailija-analyysin toteutustapoihin vaikuttavia tekijöitä 

ja niiden vaikutuksia. Taulukko on karakterisointimatriisi (vit. Tuori, 1995), 

jonka tarkoituksena on luoda jokaiselle ryhmälle oma profiili kilpailija-analyysin 

toteutukseen vaikuttavien tekijöiden pohjalta. Samalla se antaa yleiskuvan 

pienyritysten kilpailijan analysoinnista ja on ehdotus siitä miten sitä voidaan 

lähestyä.

Esitetty luokittelu on ehdotus siitä, mitkä tekijät vaikuttavat kilpailija-analyysin 

toteutukseen. Luokittelun johtopäätöksiä ei voida tämän työn puitteissa 

tilastollisesti testata eikä todistaa, mikä tulee ottaa huomioon mallia
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sovellettaessa. Luokittelun ensisijaisena tarkoituksena on toimia ajattelun 

apuvälineenä ja eräänlaisena karttana lähestyttäessä pienyrityksen kilpailija- 

analyysia.

Taulukko 15 Pienyritysten kilpailija-analyysin luokittelu

Suojautujat Reagoijat Ennakoijat

Kilpailun kireys ja

luonne

vähäinen, ei

kilpailijoita

kohtalainen,

läheisiä

kilpailijoita

kireä, useita

kilpailijoita

Markkinoiden luonne rajalliset ja

epätäydelliset

alueelliset avoimet ja

laajat

Suhtautuminen

kilpailijoihin

kilpailijoita ei

huomioida

reagoidaan

tarvittaessa

toiminnan

ennakointi

Kilpailija-analyysin

toteutus

ei tehdä tapaus

kohtainen

systeinaattin

en toteutus

5.3 Porterin mallin soveltaminen

Työn teoreettisena lähtökohtana oli Porterin kilpailija-analyysimalli, jonka 

soveltuvuuden arviointi pienyrityksiin oli yksi työn tavoitteista. Työn 

lopputuloksena esitetty luokittelu on melko voimakkaasti ristiriidassa Porterin 

esittämien näkemysten kanssa. Porterin lähtökohtana oli se, että systemaattinen 

kilpailija-analyysin toteuttaminen on tärkeää kaikille yrityksille toimialaan ja 

toimintaympäristöön katsomatta.

Luokittelun pohjalta arvioituna näyttäsi kuitenkin siltä, että varsinkin suojautujat- 

ryhmässä ja osin myös reagoijat-ryhmässä systemaattinen kilpailija-analyysin 

toteuttaminen olisi vaikeaa ja se koetaan yrityksissä tarpeettomaksi. Vaikuttaisi 

siltä, että systemaattisen kilpailija-analyysin tarve ja siitä saatava hyöty vaihtelee 

eri ryhmissä.
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Luokittelun pohjalta syntynyt ajatus siitä, että kilpailija-analyysin tarve ja hyöty 

vaihtelee eri ryhmissä on osittain samansuuntainen kuin Faulknerin ja Bovvmanin 

(1995, 49) näkemys siitä, että toimialan rakenteen ja kilpailun kireys vaikuttaa 

kilpailija-analyysin tarpeellisuuteen.

Työn perusteella voidaan väittää, ettei Porterin kilpailija-analyysin malli ole 

sellaisenaan sovellettavissa kaikkiin pienyrityksiin. Todennäköisesti kilpailija- 

analyysin toteuttaminen Porterin tarkoittamassa mielessä ei ole edes järkevää 

kaikissa yrityksissä. Tämä johtuu yritysten epäsystemaattisesta ja lyhytjänteisestä 

toiminnasta sekä yritysten epämuodollisista ja spontaaneista toimintatavoista. 

Useissa pienyrityksissä kilpailijat tunnetaan henkilökohtaisten kontaktien kautta 

erittäin hyvin ilman järjestelmällistä tiedonkeruuta. Porterin mallia sovellettaessa 

on siis ensin huomioitava yrityksen kilpailijasuuntautuneisuus ja 

toimintaympäristö ja vasta tämän jälkeen voidaan ottaa kantaa mallin 

sovellettavuuteen ja hyödyllisyyteen.

Vaikka Porterin malli ei olekaan yleisesti sovellettavissa kaikkiin pienyrityksiin, 

on mallia mahdollista soveltaa ennakoijat-ryhmään. Ennakoijien kilpailija- 

analyysi on tavoitteiltaan lähimpänä mallia. Yritykset pyrkivät etukäteen 

selvittämään kilpailijan toimia, mikä on myös Porterin reaktioprofiilin tarkoitus. 

Malli ja yritysten tavoitteet ovat siis laajasti ajatellen samoja.

Ennakoijien kilpailija-analyysin toteutus on systemaattista ja kilpailija-analyysin 

merkitystä pidetään tärkeänä. Tässä mielessä yritysten asenne ja kulttuuri ovat 

myös sopivia Porterin mallin soveltamiseen, joka perustuu systemaattiseen 

tiedonkeruu seen.

Ennakoijien kilpailijoista keräämät tiedot olivat osin myös samoja kuin Porterin 

mallin osat. Yritykset pyrkivät selvittämään mm. kilpailijan toiminnan 

päämääriä, heikkouksia ja vahvuuksia sekä strategiaa kuvaavia seikkoja.

Yritykset keskittyivät kuitenkin keräämään tietoja huomattavasti kapea- 

alaisemmin, kuin Porterin malli ehdottaa. Tämä johtuu paljolti tiedon 

analysoinnin vaikeudesta ja resurssipulasta.
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Vaikuttaa siltä, että ennakoijat-ryhmän yritykset voisivat käyttää hyväkseen 

Porterin mallia kilpailija-analyysin toteutuksessa. Yritysten asenne, 

systemaattinen toimintatapa ja pyrkimys ennakoida kilpailijan toimia tarjoavat 

periaatteessa hyvät lähtökohdat mallin soveltamiselle. Ennakoijayrityksillä 

näyttäisi olevan myös tarve kehittää kilpailija-analyysia, koska sen toteutetukseen 

nykyisellään ei olla kovinkaan tyytyväisiä. Tässä mielessä jonkinlaisen mallin tai 

ohjeiston käyttöönotto olisi tarpeellista.

Porterin malli on kuitenkin suunniteltu suuryrityksille, mikä on otettava 

huomioon sovellettaessa sitä pienyritysten käyttöön. Mallin perusteellinen 

toteutus tulee helposti liian raskaaksi, eikä siitä saatu hyöty välttämättä vastaa 

sen yritykselle aiheuttamaa rasitetta.

Tämän työn puitteissa voidaan todeta, että Porterin mallia voidaan soveltaa vain 

ennakoijat-ryhmän yrityksiin, joiden kilpailijasuuntautuneisuus antaa 

mahdollisuuden mallin hyödyntämiselle. Tutkielman puitteissa on kuitenkin 

vaikeaa ottaa kantaa siihen, miten hyvin Porterin malli ennakoijat-ryhmän 

yrityksissä toimisi. Tämä riippuu olennaisesti siitä, miten mallia yritykseen 

sovelletaan. Periaatteessa valmius mallin hyväksikäyttöön näissä yrityksissä on 

kuitenkin olemassa.

6. Tulosten yhteenveto ja toimintaehdotuksia

Pienyritysten kilpailija-analyysin kuvaus; kyselytutkimus

Suomalaisten pienyritysten kilpailija-analyysi on hyvin kapea-alaista ja sitä 

käytetään lähinnä tukemaan operatiivista päätöksentekoa. Eniten yrityksiä 

kiinnostaa kilpailijatieto, jota voidaan heti hyväksikäyttää päätöksenteossa. 

Tällaisia ovat esim. tiedot kilpailijan tuotteista, niiden hinnoista ja 

ominaisuuksista. Vastaavasti kiinnostus sellaisia tietoja kohtaan, joiden 

kerääminen ja hyväksikäyttö on monimutkaisempaa, on vähäistä. Tällaisia tietoja 

ovat mm. kilpailijan strategian ja päämäärien selvittäminen.

Pienyritysten käyttämät tietolähteet ovat hyvin johdonmukaisia suhteessa
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kerättävään tietoon. Tärkeimpinä tietolähteinä pidetään asiakkaita, jakelukanavia 

ja messuja, jotka soveltuvat erityisen hyvin tuotteisiin ja hintoihin liittyvän 

tiedon keräämiseen. Tiedonkeräämisessä pidetään tärkeänä sen edullisuutta ja 

vaivattomuutta. Tästä syystä esim. tutkimusten, konsulttien sekä erilaisten 

järjestöjen ja liittojen hyväksikäyttö tietolähteenä on vähäistä.

Suurin osa pienyrityksistä toteuttaa melko epäsystemaattista kilpailija-analyysiä. 

Tämä tulos on myös johdonmukainen suhteessa kerättävään tietoon ja 

käytettyihin lähteisiin. Toisaalta kilpailija-analyysin toteutuksen 

systemaattisuuden taso jakoi pienyritykset kolmeen selkeään ryhmään. Vaikka 

epäsystemaattinen toimintatapa olikin kaikkein yleisintä on pienyrityksillä 

selkeästi erilaisia tapoja analysoida kilpailijoitaan.

Kilpailija-analyysin systemaattisuuteen näyttää vaikuttavan monenlaiset tekijät, 

kuten yrityksen koko, aikaisempien systemaattisten toimintatapojen olemassaolo 

sekä markkinointihenkilöstön koulutus ja palkkaus yrityksen ulkopuolelta.

Yritykset pitävät kilpailijaosaamisen tasoa melko huonona kilpailijoihinsa 

verrattuna. Kilpailijaosaamisen taso arvioitiin kaikkein huonoimmaksi verrattuna 

muihin mitattuihin markkinointisuuntautuneisuuden osa-alueisiin. Vaikka tulokset 

eivät olekaan suoraan vertailtavissa, voidaan todeta, että kilpailijan 

analysoimisessa on parantamisen varaa myös yritysten omasta mielestä.

Yritysten arvioiman kilpailijaosaamisen tason ja nopeuden reagoida kilpailijan 

toimiin välillä oli tilastollisesti selkeä yhteys. Vaikuttaakin siltä, että yritykset, 

jotka ovat nopeita reagoijia kilpailijoiden toimiin ovat kaikkein tyytyväisimpiä 

kilpailijaosaamiseensa. Tuloksen pohjalta voidaan väittää, että nopeasti 

kilpailijoidensa toimiin reagoivat yritykset eivät tarvitse monimutkaista kilpailija- 

analyysiä tarvitsemansa tiedon hankkimiseksi. Tästä syystä yritykset ovat myös 

kaikkein tyytyväisimpiä kilpailijaosaamiseensa.

Kilpailija-analyysin toteutustapa; case-analyysi

Haastattelujen ja case-kuvausten pohjalta valittiin kahdeksan case-yritystä



97

kuvaamaan erilaisia kilpailija-analyysin toteuttamistapoja. Erilaisten kilpailija- 

analyysin toteuttamistapojen pohjalta pienyritykset voidaan jakaa kolmeen 

ryhmään. Nämä ryhmät ovat: suojautujat, reagoijat ja ennakoijat.

Suojautujat ovat yrityksiä, jotka pyrkivät välttämään kilpailua. Ryhmän yritykset 

eivät kohtaa juurikaan suoraa kilpailua, johtuen niiden toimintatavoista ja 

toimintaympäristöstä. Tämän takia yrityksissä pidetään myös kilpailija-analyysiä 

tarpeettomana.

Reagoijayritykset toimivat ympäristössä, jossa kilpailijoita ei voida täysin jättää 

huomioon ottamatta. Yritykset toteuttavat hyvin tapauskohtaista ja rajoitettua 

kilpailija-analyysiä sellaisissa toiminnoissa, joissa se on välttämätöntä. Yritykset 

pyrkivät kuitenkin ensisijaisesti toimimaan kilpailijoista välittämättä.

Ennakoijayritysten kilpailija-analyysi on kaikkein kehittyneintä verrattuna muihin 

ryhmiin. Yritykset ovat omaksuneet kilpailija-analyysin osaksi jatkuvaa 

toimintaansa. Tavoitteena on pyrkiä ennakoimaan kilpailijan toimia ja käyttää 

tietoa hyväksi toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Ryhmien analysoinnin pohjalta voidaan esittää, että kilpailija-analyysin 

toteuttamista määräävät yrityksen ympäristötekijät, kuten kilpailutilanne ja 

markkinat sekä toisaalta yrityksen asenteet. Suojautuja-ryhmässä 

toimintaympäristö mahdollistaa toiminnan kilpailijoita huomioonottamatta. 

Reagoija-ryhmässä kilpailun kiristyminen pakottaa yritykset ottamaan 

toiminnassaan kilpailijat rajallisesti huomioon. Siirryttäessä ennakoijat-ryhmään 

kilpailu laajenee ja monipuolistuu entisestään, mikä asettaa paineita kilpailija- 

analyysin kehittämiselle. Samalla yrityksen luonnolliset kilpailijatiedon lähteet 

ehtyvät yrityksen kansainvälistyessä ja tiedonsaanti vaikeutuu.

Ympäristötekijät pakottavat yrityksen kehittämään kilpailija-analyysia. Tämän 

kehityksen esteenä on usein pienyrityksen asenteet ja toimintatavat. Yritysten 

toimintatapojen ja kilpailija-analyysin yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat 

ympäristön sille asettamia tavoitteita on vaativa tehtävä.
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Porterin mallin soveltuvuus pienyritysten käyttöön

Tutkimustulosten pohjalta näyttäisi siltä, ettei Porterin kilpailija-analyysinmalli 

ole yleisesti sovellettavissa pienyrityksiin. Porterin mallin toteutus vaatii 

systemaattista ja jatkuvaa kilpailija-analyysiä sekä laaja-alaista tiedonkeruuta. 
Suojautujayrityksissä ja osassa reagoijayrityksiä kilpailija-analyysin toteuttaminen 

Porterin tarkoittamalla tavalla olisi hyvin vaikeaa ja usein myös tarpeetonta. 

Ryhmien kuvausten pohjalta voidaan väittää, ettei Porterin mallia voida näihin 

yrityksin soveltaa.

Porterin kilpailija-analyysimalli saattaa kuitenkin olla sovellettavissa 

ennakoijayrityksiin, koska näiden tiedonkeräys, kilpailija-analyysin toteutus ja 

tavoitteet ovat melko lähellä Porterin näkemyksiä. Voidaan siis todeta, että 

useilla ennakoijayrityksillä näyttäsi olevan valmiudet mallin soveltamiselle. 

Tämän työn puitteissa ei voida kuitenkaan ottaa kantaa siihen, miten hyvin 

Porterin malli käytännössä vastaa näiden yritysten kilpailija-analyysin tarpeita.

Toimenpide ehdotukset

Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että pienyritysten kilpailija-analyysi 

on melko alkeellisella tasolla. Toisaalta voidaan todeta, että joillekin yrityksille 

hyvin alkeellinenkin kilpailija-analyysi näyttää riittävän ja vastaavan sen tarpeita. 

Kilpailija-analyysin toteuttamisessa näyttääkin olevan keskeistä, että se vastaa 

yrityksen tarpeita ja soveltuu sen toimintatapoihin. Systemaattisen ja jatkuvan 

kilpailija-analyysijärjestehnän käyttöönotto pienillä ja suljetuilla markkinoilla 

toimivassa kotimarkkinayrityksessä vaikuttaa usein lähinnä resurssien 

tuhlaamiselta. Usein suorat henkilökohtaiset ja epämuodolliset yhteydet 

kilpailijayritykseen korvaavat monimutkaisen tiedonhankinnan ja analysoinnin.

Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaankin väittää, ettei pienyritysten kilpailija- 

analyysin toteuttamiselle voida luoda yleispätevää mallia tai ohjeita. Yrityksen 

taive toteuttaa kilpailija-analyysiä määräytyy yrityksen toimintaympäristön 

pohjalta.
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Yritysten tuleekin ensimmäiseksi tunnistaa oma kilpailija-analyysin tarve ja etsiä 

siihen soveltuvaa toteutustapaa. Tehtyjen haastattelujen valossa näyttäisi siltä, 

että hyvin harva pienyritys on tiedostanut kilpailutilanteensa ja valinnut sen 

pohjalta tavan toteuttaa kilpailija-analyysiä.

Oikeanlaisen kilpailija-analyysin toteuttamistavan valinnan merkitys kärjistyy 

silloin, kun yritys ja sen toimintaympäristö muuttuvat. Tällaisia tilanteita ovat 

esim. nopea kasvu ja kansainvälistyminen. Toimintaympäristön muutos asettaa 

uusia vaatimuksia myös kilpailija-analyysille, johon yrityksen tulee sopeutua.

Pienyrityksille onkin ensisijaisesti tärkeää oppia arvioimaan omaa liiketoimintaa 

ja siinä tapahtuvia muutoksia. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan esittää, että 

erityisesti markkinoiden luonteen ja kilpailun kireyden tarkkaileminen on 

keskeistä tehtäessä päätöstä kilpailija-analyysin toteuttamisesta. Näyttää myös 
siltä, ette kilpailija-analyysin jonkinlainen tiedostettu toteuttaminen on 

välttämätöntä yrityksen kehittyessä. Se minkälainen toetustapa on paras, on 

yrityskohtainen kysymys. Olennaisinta on tiedostaa kilpailija-analyysin tarve 

oikein.



LÄHDELUETTELO

BERGERON, FRANCOIS & RAYMOND, LOUIS (1992), Planning of Infor

mation Systems to aim a Competitive Edge. Journal of Small Business 

Management, 30:1, 21-27.

BRUSH, CANDIDA G. (1989), Marketplace Information Scanning Activities of 

New Manufacturing Ventures. Journal of Small Business Management, 30, 41- 

51.

CRAVENS, DAVID W. (1987), Strategic Marketing 2nd ed. Irwin, Illnois.

DESHPANDE, RÖHIT & GATIGNON HUBERT (1994), Competitive Ana

lysis, Marketing Letters 5:3, 271-287. Kluwer Academic Publishers.

FAULKNER, DAVID & BOWMAN, CLIFF (1995), The Essence of Competi

tive Strategy. Prentice Hall. London.

FLETCHER, KEITH & DONAGHY, MARK (1993), The Role of Competitor 

Information Systems. Marketing Intelligence & Planninig, Vol 11 No. 7, 1993, 

s. 4-18.

HAAHT1, ANTTI JUHANI (1989), Entrepreneurs' Strategic Orientation, 

Modelling Strategic Behavior In Small Industrial Owner-managed Firms. The 

Helsinki School of Economics and Business Administration. Helsinki

HURMERINTA-PELTOMÄKI, LEILA & PAASIO, ANTTI (1991), 

Pienyrityksessäkin; ponnahdus kansainvälisyyteen. Teoksessa: sarja В 

tutkimusraportteja 7/91: PK -yritysten haasteet vuosituhannen lopulla. Leena 

Juurikas (toim.). Turun Kauppakorkeakoulu. Turku

HYVÖNEN, SAARA & VANHALA, SINIKKA (1994), Tutkielman laatiminen, 

liiketaloustiede: hallinnossa ja markkinoinnissa. Helsingin Kauppakorkeakoulun 

julkaisuja, Helsinki



KING, WILLIAM R. & CLELAND, DAVID I. (1978), Strategic Planning and 

Policy. Van Nostrand Rainhold Company. New York.

KOTLER, PHILIP (1991), Marketing Management; analysis, planning, 

implementation and control 7th ed. Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs

LAHTI, ARTO (1991), Entrepreneurial strategy making. Teoksessa: Arenas of 

Strategic Thinking. Näsi, Juha (toim.). Foundation for Economic Education. 

Helsinki.

LAHTI, ARTO (1988), Strateginen yritysanalyysi. Weilin+Göös. Espoo.

MINTZBERG, HENRY (1991), The Entrepreneurial Organization. Teoksessa: 

Strategy Process Concepts, Contexts, Cases 2nd ed. Quinn, Brian (ed.).

Prentice Hall. Englewood Cliff.

MOHAN-NEIL, SUMARIA, INDRA. (1995), The Influence of Firm's Age and 

Size on its Environmental Scanning. Journal of Small Business Management,

33, 10-21.

MÖLLER, KRISTIAN & ANTTILA, MAI & VIRTANEN, PÄIVI (1986), 

Markkinointiosaaminen, Vertaileva tutkimus suomalaisissa ja ruotsalaisissa 

pienyrityksissä. Liiketaloustiettellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja sarja A:46. 

Helsinki.

NÄSI, JUHA (1987), Liikkeenjohdon viisastenkivet. Weilin + Göös. Espoo

O'SHAUGHNESSY, JOHN (1984), Competitive Marketing. Allen & Unwin 

Inc. Winchester.

PORTER, MICHAEL E. (1991), How Competitive Forces Shape Strategy. 

Teoksessa: Strategy Process Concepts, Contexts, Cases 2nd ed. Quinn, Brian 
(ed.). Prentice Hall. Englewood Cliff.



PORTER, MICHAEL E. (1980), Competitive Strategy. The Free Press. New 

York.

SAMMON, WILLIAM L. & KURLAND, MARK L. & SPITALNIC,

ROBERT (1984) Business Competitor Intelligence; Methods for Collecting, 

Organizing and Using Information. John Wiley & Sons, Inc. New York.

TAYLOR, JAMES W. (1992), Competitive Intelligence: a Status Report on US 

Business Practices. Journal of Marketing Management, 8, 117-125.

TUORI, KLAUS (1995), Kyselytutkimus raha- ja pääomamarkkinoiden 

odotuksista ja niiden muodostumisesta. Valtionvarainministeriön 

keskustelualoitteita no: 47, Helsinki.

TALVINEN, JARI (1995), Marketing Information Systems; concepts, usage and 

effectiveness. Helsinki School of Economics and Business Administration, 

Helsinki.

UUSITALO, HANNU (1991), Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman 

maailmaan. WSOY, Juva.

YIN, ROBERT K. (1989), Case study research: design and methods, Sage 

Publications, Inc. Newbury Park.

YLIKORTES, KYÖSTI (1996), PKT-Yritysten markkinointiosaaminen, 

Julkaistaan syksyllä 1996 Liiketalon stietteel li sen Tutkimuslaitoksen 

tutkimuksena.

YLIK ORTES, KYÖSTI & MÄKI, JURI (1995), PKT-Yritysten 

markkinointiosaaminen, johtoryhmän työpaperi, julkaisematon.

ZALTMAN, GERALD & LeMASTERS, KAREN & HEFFRING, MICHAEL 

(1982), Theory Construction in Marketing; some thoughts on thinking, John 

Wiley & Sons Inc. New York.



Liite 1

Strategian muodostuminen Porterin mukaan

The Wheel of Competitive Strategy

Lähde: Porter 1980,xvii



Kyselylomakkeen kilpailijaosaamista mittaavat kysymykset

KILPAILIJAT

toiminnasta?

Seuraavaksi kysyisin, miten yrityksenne kerää tietoa nykyistä ja potentiaalista 
kilpailijoista.

Voitteko arvioida, miten suuri merkitys seuraavilla lähteillä on kilpailijoihin liittyvän 
tiedon keräämisessä? (komi 4)

Tietolähde:
Ei lainkaan

tärkeä
Erittäin
tärkeä

Suorat kontaktit kilpailijoihin 
Alan messut
Markkina- ja markkinointitutkimukset
Konsultit
Ammattilehdet
Yrityksenne asiakkaat
Kilpailijat kertovat toisista kilpailijoista
Jakelukanaviinne kuuluvat yritykset
Rahoittajat
Toimialajärjestöt/liitot 
Muu, mikä________________

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5

Onko kilpailijoidenne liiketoimintaan ja tuotteisiin liittyvän tiedon kerääminen ja 
analysointi toteutettu mielestänne systemaattisesti yrityksessänne?
1 = Ei; miksi ei? 2 = Kyllä, miten toteutettu käytännössä?

Teettekö yhteistyötä kilpailijoidenne kanssa?
1 = Ei 2 = Kyllä; mitä toimintoja yhteistyö koskee?



4.5 Minkälaiseksi arvioitte yrityksenne osaamisen tason pääkilpailijoihinne verrattuna 
seuraavien tekijöiden osalta? (kortti 5)

Erittäin Erittäin
huono hyvä

Kilpailijoiden liiketoimintaa ja tuotteita 
koskevan tiedon kerääminen, analysointi
ja hyödyntäminen 1 2 3 4 5

Nopeus, jolla yrityksemme reagoi kilpailijoiden 
toimenpiteistä aiheutuneisiin muutospaineisiin 1 2 3 4 5

2 YRITYKSEN TOIMIALAN JA TUOTTEIDEN MARKKINOIDEN LUONNE

Voitteko ympäröidä kunkin tekijän osalta sen numeron, joka kuvaa parhaiten yrityksenne 
toimialan ja tuotteidenne markkinoiden luonnetta? (komi 1)

2.1 Kilpailutilanne

Vähän kilpailua 1 2 3 4 5 Kireä kilpailu

2.2 Kilpailun keskittyneisyys

Pieni määrä yrityksiä 1 2 3 4 5 Markkinoilla on paljon
hallitsee markkinoita tasaväkisiä yrityksiä

2.3 Markkinoiden kasvunopeus

Markkinat kasvavat hitaasti 1 2 3 4 5 Markkinat kasvavat nopeasti

2.4 Asiakkaiden tarpeiden muutosnopeus

Tarpeet muuttuvat hitaasti 1 2 3 4 5 Tarpeet muuttuvat nopeasti

2.5 Tuotteisiin ja tuotantoon liittyvän teknologian muutosnopeus

Teknologia kehittyy hitaasti 1 2 3 4 5 Teknologia kehittyy nopeasti

2.6 Alalle tulon esteet

Markkinoille tulolle ei ole esteitä 1 2 3 4 5 Markkinoille tulolle on suuria esteitä

2.7 Asiakkaiden neuvotteluvoima

Asiakkailla on heikko 1 2 3 4 5 Asiakkailla on voimakas
neuvotteluvoima neuvotteluvoima



5.19 Seuraavaksi olisin kiinnostunut siitä, miten markkinointiin ja myyntiin liittyvät 
työtehtävät on organisoitu yrityksessänne.

- Kuinka moni yrityksenne työntekijä hoitaa markkinointiin ja myyntiin liittyviä työtehtäviä?
(Huomioon otettavia seikkoja:

- toimitusjohtajan ja muun johdon rooli markkinoinnissa
- mahdolliset yhteistyöyritysten y ms. rooli markkinoinnissa
- provisiopalkkaisen myyntimiehet ja agentit yms)

- Kenellä on päävastuu yrityksen markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta?

- Millainen koulutus kyseisellä henkilöllä/teillä on?

- Onko yritykseen palkattu tietoisesti henkilöitä, joilla on katsottu olevan markkinointiosaamista? 
1 = Ei 2 = Kyllä; kuka henkilö ja koska?


