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Tavoitteet
Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten ketjuuntuminen on vaikuttanut päivit
täistavarakauppaan asemaan toimintavapauden, sananvallan ja neuvotteluaseman 
kautta tarkasteltuna. Tutkielmassa selvitetään myös, mitä ketjuyhteistyö on: mitkä 
ovat sen edellytykset, tavoitteet sekä hyvät ja huonot puolet. Alakysymyksiä ovat 
myös millainen on ketjuun kuuluvan päivittäistavarakauppaan toimenkuva sekä mitä 
kuuluu hyvän kauppiaan ominaispiirteisiin. Empiirisen osan tavoitteena on lisäksi 
selvittää, mikä on kauppiaiden asenne ketjuyhteistyötä kohtaan.

Lähdeaineisto ia tutkimustapa
Ketjuuntumisen vaikutuksista kauppiaan asemaan ei ole juurikaan tehty tieteellistä 
tutkimusta. Tutkielman teoria jouduttiin osin johtamaan ja soveltamaan vähittäiskau
pan markkinoinnin ja jakelun johtamisen teoriakirjallisuudesta.

Tutkielman empiirisen aineiston keräys suoritettiin teemahaastatteluilla. Haastatelta
viksi valittiin yhdeksän К-kauppiasta: kolme К-Lähikaupoista, kolme K-Marketeista 
ja kolme К-Supermarketeista. Haastateltavat valittiin yhdessä Keskon yhteyshenkilön 
kanssa.

Tulokset
Oletukset kauppiaan toimintavapauden ja neuvotteluaseman pienenemisestä ket
juuntumisen myötä osoittautuivat vääriksi. Kauppiaat kokivat pystyvänsä toimimaan 
lähes yhtä itsenäisesti kuin ennen ketjuuntumistakin, vaikka ketju asettaa toiminnalle 
tiettyjä yhtenäistämisvaatimuksia. Kauppiaat eivät myöskään kokeneet toimenku
vansa muuttuneen kovinkaan paljon, lähikauppiaat tosin totesivat yhteishankintojen 
ja -markkinoinnin selvästi vähentäneen työmääräänsä. Kuten oletettiin, kauppiaat ko
kivat sananvaltansa hieman kasvaneen ketjun luottamushenkilön ansiosta. Kauppiaat 
olivat myös melko tyytyväisiä ketjuyhteistyöhön, ketjun tarjoamat edut koettiin 
elinehdoksi kovassa kilpailussa. Myymälän koolla voidaan katsoa olevan merkitystä 
mielipiteisiin. Yleisesti К-Supermarkettien kauppiaat kokivat yhteistyön tasa-ar- 
voisimmaksi, К-Lähikauppojen ja К-Markettien kauppiaat sen sijaan kritisoivat hie
man sitä, että kauppias ei voi riittävästi vaikuttaa asioihin.

Avainsanat
Ketjuuntuminen, päivittäistavarakauppias, kauppiaan asema ja autonomia
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1. Johdanto

Kauppias on perinteisesti ollut itsenäinen myymälänsä johtaja. Hän on päättänyt liik

keessään kaikista käytännön asioista itse, kuten esimerkiksi hinnoittelusta, markki

noinnista ja tuotevalikoimasta. Vaikka suurin osa päivittäistavarakauppiaista kuuluu 

Suomessa johonkin kaupan ryhmittymään, kuten К-ryhmään, heillä on ollut melko 

vapaat kädet liikkeensä harjoittamisessa. Ryhmittymään kuuluminen on luonnolli

sesti asettanut joitakin rajoja toiminnalle, mutta pääosin kauppiaat ovat olleet it

senäisiä. Viime vuosina on kuitenkin Suomeenkin levinnyt muualla Euroopassa jo 

pitkälle edennyt suuntaus, eli myymälöiden ketjuttaminen. Tämä on merkinnyt sitä, 

että kauppiaat ovat saaneet liikkeelleen suuren yrityksen edut. Ketjun eri liikkeet yh

tenäistetään, jonka jälkeen ne muodostavat suuren homogeenisen kokonaisuuden ja 

voivat säästää esimerkiksi yhteismarkkinoinnilla. Haittapuolena ketjuuntumisesta 

seuraa kuitenkin se, että kauppiaan itsenäisyys on suurelta osin rajattu. Hän omistaa 

yleensä liikkeen kaluston, mutta tilat on usein vuokrattu ketjulta ja ketjujohto sanelee 

pitkälti, miten kauppiaan tulee liikettään harjoittaa: mikä on myymälän sisä- ja ul

koasu, mikä on valikoima, mitkä ovat hinnat, minkälaisia mainoskampanjoita järjes

tetään jne.

Mannermaa (1994, 7) esittää, että itsenäisyys ja ketjutoiminta eivät kuitenkaan ole 

toistensa vastakohtia. Kysymys on siitä, miten itsenäisyys koetaan. Kauppiaan tulisi 

ymmärtää, että toiminta ketjussa ei salli “sooloilua”, vaan edellyttää sovittautumista 

tiettyyn yhteiseen toimintamalliin. Malli ei kuitenkaan rajoita kauppiaan toiminta

vapautta, koska se on muodostettu samoista toiminnoista, jotka kauppias joka ta

pauksessa suorittaisi. Miksi siis taistella ketjua vastaan, koska siinä vain suoritetaan 

eri toiminnot järkevimmäksi katsotulla tavalla? Yhteistoiminta toki rajoittaa 

väistämättä vaihtoehtoja, mutta kauppiaan tulisi kokea olevansa itse mukana kehit

tämässä uutta toimintamallia ja siten toimivansa omien toiveidensa mukaan, eikä

5



vain pakosta. Tilanne, jossa kaikki kauppiaat kokevat ketjutoiminnan olevan kaikilta 

osiltaan parasta mahdollista on kuitenkin ideaali. Käytännössä ongelma on se, että 

suomalainen yrittäjä on perinteisesti halunnut toimia hyvin itsenäisesti, ottamatta 

juuri neuvoja muilta. Itsenäisyyden ja toiminnan yhtenäisyyden ristiriita onkin ai

heuttanut konflikteja ketjutoiminnan kehittämisessä (Hartikainen ym. 1988).

Miten kauppias siis kokee itsenäisyyden ja yrittäjävapautensa, ja toisaalta ketjutoi

minnan omalla kohdallaan? Tunteeko hän toimintavapautensa kaventuneen? Vai ko

keeko kauppias edelleen toimivansa itsenäisesti ja yhteisesti sovitut toimintatavat 

vain helpotuksena arkeensa? Esimerkiksi hinnoittelu on tärkeä ja olennainen tehtävä, 

ketjussa johto antaa valmiit hinnat. Jos näin ei ole, löytyykö kauppiailta ehdotuksia 

toiminnan parantamiseksi siihen suuntaan, että motivaatio voi pysyä yllä: kauppiaan 

ja ketjujohdon on kuitenkin tarkoitus työskennellä yhteisen hyvän vuoksi. Samalla 

myös ketjun antaman mielikuvan tulisi säilyä eli ketjun nimen tulisi muodostua ta

varamerkiksi, jonka asiakkaat tuntisivat ja joka siten auttaisi ketjua menestymään.

Kohdeilmiö, kauppiaan aseman muuttuminen ketjuyhteistyön myötä, on ajankohtai

nen ja tärkeä. Jotta yhteistyö olisi mahdollisimman toimiva, molempien osapuolien 

on oltava motivoituneita toimimaan yhteisen edun hyväksi. Muuttuneen tilanteen 

vaikutuksia kauppiaan työhön ja asenteisiin ei ole toistaiseksi juuri lainkaan tutkittu. 

Tämä työ osallistuu vähittäiskaupan markkinointikeskusteluun pyrkimällä selvittä

mään, miten ketjuyhteistyö on vaikuttanut päivittäistavarakauppiaan asemaan eli 

sananvaltaan, neuvotteluasemaan ja toimintavapauteen.

1.1 Tavoitteet

Tässä työssä haetaan vastausta seuraavaan pääkysymykseen: miten ketjuyhteistyö 

on vaikuttanut päivittäistavarakauppiaan sananvaltaan, neuvotteluasemaan ja
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toimintavapauteen? Työhön liittyy seuraavanlaisia alakysymyksiä: mitä on ketju- 

yhteistyö? Mihin sillä pyritään, mitkä ovat sen edellytykset, hyvät ja huonot 

puolet? Millainen on ketjuun kuuluvan kauppiaan toimenkuva? Tämän selvit

tämiseksi tarkastellaan aluksi, mitkä ovat kaupan tehtävät ja minkälainen oli päivit- 

täistavarakauppiaan toimenkuva ennen ketjuttamista. Jotta voitaisiin tehdä oletuksia 

kauppiaan sananvallasta, neuvotteluasemasta ja toimintavapaudesta, kysytään yhtenä 

alakysymyksenä minkälaista kauppiaan työ oli ennen ketjuuntumista? Työssä 

haetaan myös vastauksia kysymykseen mitä kuuluu hyvän kauppiaan omi

naispiirteisiin?, eli minkälaisia ennakko-oletuksia kauppiaan työlle asetetaan. Työn 

näkökulma on siis yksittäisen kauppiaan toiminta ja kokemukset.

Teoriaosan tavoitteena on luoda viitekehys siitä, miten kirjallisuuden pohjalta voi

daan olettaa kauppiaan aseman muuttuneen ketjuuntumisen seurauksena. Kauppiaan 

asemaa markkinointiketjussa tarkastellaan sananvallan, neuvotteluaseman ja toimin

tavapauden pohjalta. Viitekehystä koetellaan tutkielman empiirisessä osassa tutkit

taessa kauppiaiden kokemuksia uudesta asemastaan ketjutoiminnan osana. Em
piirisen osan tavoite on myös selvittää yleisellä tasolla, mikä on kauppiaan asenne1 

ketjuyhteistyötä kohtaan: onko se myönteinen, neutraali vai kielteinen. Olemas

saoleva teoriakirjallisuus ei aiheen uutuuden vuoksi juuri anna vastausta edelliseen 

kysymykseen. Tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä voidaan kirjallisuuden valossa 

tehdä ainoastaan oletuksia.

1.2 Rajaukset

Luvussa 2.2 perehdytään lähemmin siihen, mitä eri osa-alueita kauppaan kuuluu. 

Työssä käydään myös läpi Suomen päivittäistavarakaupan rakenne (luku 5.1), mutta

1 asenne = opittu taipumus reagoida johdonmukaisesti myönteisellä tai kielteisellä tavalla tiettyyn 
asiaan. Muodostuvat kokemusten, havaintojen ja tahdon pohjalta (Crimp & Wright 1995, 133).
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tavoitteenasetannan mukainen käsittely rajataan aihepiirin laajuuden vuoksi itsenäis

ten kauppiaiden harjoittamaan päivittäistavaroiden vähittäiskauppaan, ja siinäkin 

vain К-ryhmään. Teorioita joudutaan kuitenkin johtamaan ja soveltamaan vähit

täiskaupan markkinoinnin ja jakelun johtamisen teoriakirjallisuudesta. Koko työn 

lähtökohtana on yksityinen ja itsenäinen päivittäistavarakauppias. Käsiteltäessä 

kauppiasta tässä tutkielmassa tarkoitetaan nimenomaan päivittäistavarakauppiasta, 

ellei tekstissä erikseen mainita esimerkiksi tutkimuksen koskevan erikoistavarakaup- 

piaita.

1.3 Tutkimuksen aihealueen relevanssi

Teoriakirjallisuudesta löytyy runsaasti vähittäiskaupan johtamista käsitteleviä teok

sia. Niissä on kuitenkin paneuduttu usein vain vähittäiskaupan kustannusrakentee

seen, sijaintikysymyksiin jne. Myös vähittäiskaupan ketjuuntumista on käsitelty teo- 

riakirjallisuudessa, mutta yleensä se on vain mainittu yhtenä kaupan muotona. Kaup

piaan toimenkuvasta ja tehtävistä ja niiden muutoksesta viime vuosina ei sen sijaan 

ole kirjoitettu juuri lainkaan (tietoa on tosin eri teoksissa, mutta hyvin hajanaisesti ja 

lyhyesti), eikä varsinkaan ketjuuntumisen vaikutuksista kauppiaan työhön. Tiettyyn 

kaupan ryhmittymään kuulumisen vaikutuksista kauppiaan työhön on tehty Suomessa 

muutamia tutkimuksia (ks. esim. Mannermaa 1989). Ketjuuntumisesta ei sen sijaan 

ole vielä tehty tieteellistä tutkimusta.

Aihe on kuitenkin ajankohtainen ja tärkeä, koska ketjuuntuminen on Suomessa 

melko uusi asia ja se vaikuttaa voimakkaasti kaupan ja kauppiaan toimintaan, etenkin 

kauppiaan asemaan itsenäisenä yrittäjänä. Optimaalisen ketjuyhteistyön vuoksi onkin 

tärkeää tutkia kauppiaan suhtautumista muuttuneeseen toimenkuvaansa.
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1.4 Keskeiset käsitteet

Ketjulla tarkoitetaan vähittäiskauppaportaassa sijaitsevien yritysten ja keskusliikkeen 

muodostamaa sopimukseen perustuvaa yhteenliittymä. Ketjutoiminta muodostuu osa

puolten tekemästä yhteistyöstä hankintojen suorittamisessa ja markkinoinnissa sekä 

muilla yritystoiminnan osa-alueilla (LTT 1989,2).

Päivittäistavaroita ovat elintarvikkeiden lisäksi sellaiset pienet kulutustavarat, joita 

käytetään lähinnä päivittäin, ja joita kuluttaja voi ostaa elintarvikehankintojensa 

yhteydessä (Päivittäistavarakaupan rakennemuutos 1994, 5).

Kauppiaan asemaa tarkastellaan tässä työssä toimintavapauden, sananvallan ja neu

votteluaseman näkökulmasta. Kyseiset käsitteet määritellään teoriakirjallisuuden va

lossa tarkemmin luvussa 2.5.

Käsitteen autonomia voidaan määritellä tarkoittavan omaehtoista, itsenäistä, it- 

semääräävää (Nurmi ym. 1992, 36). Tässä tutkielmassa autonomisella kauppiaalla 

tarkoitetaan samaa kuin itsenäisellä kauppiaalla, ts. hän voi tehdä päätöksiä itsenäi

sesti. Omistusoikeus (myymälän tilat) ei tässä tapauksessa välttämättä liity kauppiaan 

autonomisuuteen, ts. kauppias voi olla autonominen omistamatta myymälän kiin

teistöä.

1.5 Tutkielman rakenne

Tässä työssä tutkimusongelmaa lähestytään tarkastelemalla luvussa kaksi aluksi kau

pan poliittis-taloudellisia suhteita markkinointikanavassa. Tämän jälkeen tarkastel

laan vähittäis- ja tukkukaupan tehtäviä sekä niiden suhteen muutosta. Toisessa lu

vussa käsitellään myös kauppiaan toimenkuvaa ennen ketjuuntumista. Koska aiheesta
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on kirjoitettu vain vähän, päivittäistavarakauppaan tehtävät johdetaan vähittäiskau

pan markkinoinnin teoriakirjallisuudesta. Kolmannen luvun ensimmäisessä osassa 

perehdytään päivittäistavarakauppojen ketjuttamiseen kaupan strategiana. Luvun lo

pussa tarkastellaan kauppiaan uuden ja vanhan toimenkuvan suhdetta: miten ket

juuntuminen on muuttanut kauppiaan toimenkuvaa, ja millainen työnjako on muo

dostunut kauppiaan ja ketjujohdon välille. Juuri tehtäväkuvan muuttumisen oletetaan 

vaikuttaneen kauppiaan sananvaltaan, neuvotteluasemaan ja toimintavapauteen. Lu

vun kolme lopuksi muodostetaan tutkielman teoreettinen viitekehys ketjutoiminnan 

vaikutuksista kauppiaan asemaan.

Neljännessä luvussa tarkastellaan tutkimusstrategiaa, empiirisen aineiston keruume

netelmää sekä arvioidaan tutkielman ja tutkimusaineiston luotettavuutta. Luvussa 

viisi käsitellään aluksi päivittäistavarakaupan rakennetta Suomessa. Koska ryhmitty

miin kuuluminen on Suomessa hyvin yleistä, samalla perehdytään myös kaupan alan 

ryhmittymien toimintaan ja rakenteisiin. Tämän jälkeen esitetään suoritettujen 

teemahaastattelujen analyysi. Haastateltaviksi valittiin yhdeksän kauppiasta. Näyte on 

koottu siten, että К-ryhmän ketjuista K-Lähikauppa, К-Market ja К-Supermarket on 

valittu kustakin kolme kauppiasta haastateltavaksi. Myymälän koko on taustamuut

tuja, koska voidaan olettaa, että kauppiaan asema vaihtelee liikkeen koon myötä: 

mitä pienempi liike, sitä pienempiä ovat kauppiaan sananvalta, neuvotteluasema ja 

toimintavapaus. Suuren liikkeen kauppiaalla oletetaan olevan enemmän vaikutusval

taa suuremman liikevaihtonsa tai potentiaalisen ostovoimansa ansiosta. Tutkimuksen 

toteuttamiseen liittyvien taloudellisten ja toiminnallisten syiden vuoksi näytteen 

kauppiaat on valittu Suur-Helsingin alueelta. Maantieteellinen sijainti ei ole tämän 

tutkielman tutkimusongelman ratkaisemisen kannalta merkittävä tekijä.

Luvussa kuusi esitetään yhteenveto tutkielman tuloksista sekä annetaan suositukset 

liikkeenjohdolle ja jatkotutkimuksen suorittamiselle.
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2. Kaupan ja kauppiaan tehtävät

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi kauppaa poliittis-taloudellisena järjestelmänä 

markkinointikanavassa. Tämän jälkeen käsitellään kaupan tehtäviä, jotka on 

tarkastelussa jaettu vähittäis-ja tukkukaupan tehtäviksi. Kolmannesta alaluvusta al

kaen käsitellään kauppiasta, aluksi hänen tehtäviään ennen ketjuuntumista. Neljäs 

alaluku käsittelee kahta kauppiaan työnkuvaa voimakkaasti muokannutta tekijää: it

sepalvelun yleistymistä myymälöissä sekä ATK:n hyödyntämisen räjähdysmäistä 

kasvua. Kolmas merkittävä muutostekijä, ketjuuntuminen, käsitellään luvussa kolme. 

Viides alaluku tuo esiin kauppiaan aseman osatekijät eli neuvotteluaseman, sanan

vallan ja toimintavapauden. Luvun lopussa tarkastellaan hyvästä kauppiaasta tehtyjä 

oletuksia. Nämä oletukset ovat osin muodostuneet kauppiaan ja keskusliikkeen väli

sessä toiminnassa. Ne vaikuttavat kauppiaan asemaan, sillä kauppiaat kokevat osan 

niistä olevan heidän toimintaansa rajoittavia.

2.1 Kauppa poliittis-taloudellisena järjestelmänä markkinointikanavassa

Stern ja Reve (1980, 54-57) esittävät, että jakeluketjun osapuolten välisiä suhteita 

voidaan tarkastella sisäisen ja ulkoisen poliittis-taloudellisen ympäristön kautta. 

Stern ja Reve (1980) paneutuvat kuitenkin vain ketjun sisäisten toimintojen 

tarkasteluun, koska ulkoisia vaikutteita olisi liian paljon kerralla käsiteltäviksi. Malli 

osapuolten välisistä suhteista on esitetty kuviossa 1. Nuolet osoittavat sitä, että eri 

osa-alueita on tarkasteltava suhteessa toisiinsa; niitä ei voi jakaa toisistaan erillisiksi 

kokonaisuuksiksi.
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Kuvio 1. Jakeluketjun poliittis-taloudelliset suhteet

I Sisäinen poliittis-taloudellisten II Ulkoinen poliittis-taloudellisten
suhteiden järjestelmä suhteiden järjestelmä

2) Sisäinen politiikka
• sisäinen poliittinen rakenne
• sisäiset poliittiset prosessit

1) Sisäinen talous
• sisäinen taloudellinen rakenne
• sisäiset taloudelliset prosessit

JAKELUKETJU

4) Ulkoinen politiikka 
• ulkoinen poliittinen ympäristö

3) Ulkoinen talous 
• ulkoinen taloudellinen ympäristö

KETJUN YMPÄRISTÖ

Lähde: Stern & Reve 1980, 54

Jakeluketjun puitteissa muodostunut taloudellinen rakenne viittaa vertikaalisiin jär

jestelmiin ja transaktioiden muotoon ketjun jäsenten välillä. Vertikaalisten järjestel

mien ääripäät ovat 1) täysin itsenäiset yksiköt, jotka tekevät kauppaa koko markki

noiden kanssa ja 2) täydellisesti integroidut yksiköt, jolloin transaktiot tapahtuvat 

voimakkaan hierarkian vallitessa. Sisäiset taloudelliset prosessit puolestaan viittaavat 

päätöksentekoprosesseihin osapuolten välillä: miten kaupankäynnin ehdot 

määräytyvät ja miten esimerkiksi markkinointitoimenpiteet jaetaan osapuolten 

välillä. Taloudellisen rakenteen ja taloudellisten prosessien välillä on selkeä yhteys, 

yleisesti päätöksenteko on keskitettyä hierarkisissa järjestelmissä ja vastaavasti it

senäisten yksiköiden välillä käydään enemmän neuvotteluja (Stern & Reve 1980, 55).

Jakeluketjun sisäinen poliittinen rakenne viittaa eri osapuolten väliseen vallanjakoon 

sekä riippuvuussuhteisiin. Tässä ääripäitä ovat 1) minimaalinen valta ja 2) täysin 

keskitetty valta kanavan osapuolten välillä. Sisäiset poliittiset prosessit puolestaan 

viittaavat osapuolten välillä vallitseviin tunteisiin sekä olemassaoleviin käyttäyty

mismalleihin. Tunteet ja käyttäytyminen ovat moniulotteisia asioita, mutta markki

nointikanavan analyysissa voidaan kuitenkin erottaa pääulottuvuuksiksi konflikti ja 

yhteistyö. Osapuolien välisessä kanssakäynnissä käyttäytymismalli on usein konflik
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tien ja yhteistyön välimuoto. Yleisesti ottaen kaikki toimintamallit (esimerkiksi onko 

päätöksenteko täysin keskitettyä vai neuvotellaanko kaikesta) ovat aina ääripäiden 

välimuotoja, puhtaita ääripäitä on vähän (Stern & Reve 1980, 57).

Ulkoiset taloudelliset ja poliittiset voimat määrittelevät suhteeseen vaikuttavat ym

päristöolosuhteet. Ulkoinen poliittis-taloudellinen järjestelmä vaikuttaa sisäiseen 

poliittis-taloudelliseen järjestelmään sopeutumisen ja interaktion kautta: ketjun osa

puolet sekä sopeutuvat ulkoisiin olosuhteisiin että muuttavat niitä toiminnallaan. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tarkastelemalla samanaikaisesti taloudellisia ja 

poliittisia järjestelmiä voidaan ymmärtää jakeluketjun eri osapuolten välille muotou

tuvia suhteita (Stern & Reve 1980, 55).

Heide (1994, 71-74) esittää markkinointikanavan osapuolten välillä vallitsevan joh

tamis- ja hallintasuhteen olevan moniulotteinen ilmiö. Ilmiöön sisältyy kolme vai

hetta: suhteen aloittaminen, ylläpitäminen ja lopettaminen. Suhteella hän esittää ole

van kolme erityyppistä muotoa: ensinnäkin markkinalähtöinen suhde, jolloin yksit

täiset transaktiot tapahtuvat täysin toisistaan irrallisena. Tuotteen omistussuhde 

vaihtuu, mutta suhde ei jatku sen pidemmälle. Transaktion osapuolet ovat täysin it

senäisiä. Muut kaksi suhdetta perustuvat ei-markkinalähtöisyyteen. Nämä suhteet 

voidaan jakaa kahteen osaan: unilateraaleihin ja bilateraaleihin suhteisiin. Unila- 

teraalisessa suhteessa osapuolten välillä vallitsee hierarkiasuhde, jolloin toinen osa

puolista asettaa säännöt, antaa ohjeet ja käyttää päätäntävaltaa. Eräs hierarkiasuhteen 

muoto on franchising-toiminta, johon palataan luvussa 3.1. Bilateraalisissa suhteissa 

toiminta on puolestaan yhteistyötä yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Molemmissa suhteissa osapuolten yhteisellä historialla on merkitystä, eivätkä trans

aktiot tapahdu toisistaan irrallisina. Heiden kolmijako suhteiden muodoista on hyvin 

lähellä Sternin ja Reven (1980, 55) esittämää sisäistä taloudellista rakennetta.
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Tarkastelemalla samanaikaisesti johtamissuhteen kolmea vaihetta (aloittaminen, yl

läpito, lopettaminen) ja muotoa (markkinalähtöinen, hierarkinen, bilateraali) voidaan 

ymmärtää markkinointikanavajärjestelmää. Suhteen aloittamisesta voidaan todeta, 

että mitä pidempiaikaiseen suhteeseen aiotaan ryhtyä (bilateraali), sitä huolellisem

min partneri valitaan. Yksittäisessä transaktiossa (markkinalähtöinen) partnerin va

linnan ei tarvitse olla niin huolellista. Suhteen ylläpidossa voidaan erottaa kuusi eri 

toimintoa, joiden kautta suhdetta voidaan tarkastella: roolien määrittely, suunnittelu, 

sopeutukset, valvonta, palkitsemisjärjestelmät ja vaikutusmenetelmät (vrt. Stern & 

Reve 1980 “sisäiset taloudelliset prosessit”). Suhteen muoto vaikuttaa toimintojen 

järjestämiseen siten, että yleisesti ottaen markkinalähtöisessä suhteessa ei sen lyhyen 

keston vuoksi ko. toimintoja juurikaan ole. Myös hierarkisessa suhteessa suhteen 

luonne vaikuttaa toimintoihin: esimerkiksi valvonta kuuluu automaattisesti johtavalle 

osapuolelle. Bilateraalisessa suhteessa puolestaan suhde on luonteeltaan yhteistyötä, 

jolloin esimerkiksi suunnitelmat ja roolit päätetään yhteisesti. Suhteen päättämisessä 

on luonnollisesti myös eroja. Markkinalähtöiset suhteet päättyvät transaktion jälkeen 

automaattisesti, hierarkisissa suhteissa on yhteistyölle puolestaan määritelty tietty 

kesto. Bilateraalit suhteet sen sijaan jatkuvat, kunnes toisin päätetään (Heide 1994, 

75-78).

Yhteenvetona Sternin ja Reven sekä Heiden malleista voidaan todeta, että markki

nointikanavan suhteita ei voida tarkastella ainoastaan vaihdannan kannalta. Osa

puolten välille tehdyn sopimuksen laatu vaikuttaa suhteen sisällä tapahtuviin poliit

tisiin ja taloudellisiin toimintoihin. Yleistä, kaikkia kaupan sopimussuhteita kattavaa 

yhtä mallia ei ole, vaan jokaista suhdetta on tarkasteltava erikseen esiteltyjen 

lähestymistapojen valossa ja suhteen luonteen edellyttämällä tavalla. Tämän tut

kimuksen näkökulmasta mielenkiinto kohdistuu jatkossa markkinointikanavan 

kahden osapuolen, eli tukku-ja vähittäiskaupan välisiin sisäisiin suhteisiin erityisesti 

poliittisten suhteiden näkökulmasta tarkasteltuna.
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2.2 Kaupan tehtävät

Yleisesti määriteltynä kaupan tehtävä on tyydyttää yksityisten kuluttajien ja toisten 

yritysten tarpeita. Kuluttajien tarpeet liittyvät ihmisten perustarpeisiin, kuten ruo

kailuun ja hygieniaan. Toisten yritysten tarpeita tyydytetään ns. business-to-business - 

toiminnan eli yritysten välisen markkinoinnin kautta. Kauppa voidaankin jakaa 

kohderyhmän mukaan vähittäiskauppaan (yksityiset) ja tukkukauppaan (yritykset). 

Aina 1970-luvulle saakka kaupan tehtävä oli tuotteiden jakelu tavarantoimittajilta 

kuluttajille, mutta perinteinen jakelutehtävä on laajentunut 1990-luvulla kokonais

palveluiden tarjoamiseksi. Kauppa siis tarjoaa tuotteita markkinahintaan, lisättynä 

sellaisella palveluvarustuksella, jota kulutus- ja ostokäyttäytyminen edellyttää. Kau

pan pitää myös pystyä tarjoamaan tuotteet asiakkailleen järkevässä paikassa ja 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaupan perustehtävät on koottu kuvioon 2 (Vaittinen 

1990, 10-13; Salonen & Vahvaselkä 1994, 7).

Kuvio 2. Kaupan perustehtävät

KYSYNTÄ
TARJONTA

Kuluttajien tarpeiden tyydyttäminen

Tuotteet markkinahintaan

Ostokäyttäytymisen mukaiset palvelut

Vähittäis-ja tukkukaupan palveluvarustus

Lähde: Vaittinen 1990, 10
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2.2.1 Vähittäiskaupan tehtävät ja toiminnan muutoskohdat

Vähittäismyynnissä tuotteet myydään lopulliselle kuluttajalle. Kuitenkin myös val

mistajat ja tukkuliikkeet voivat harjoittaa myyntiä suoraan lopulliselle kuluttajalle. 

Edelleen vähittäismyymälä voi harjoittaa lisäksi tukkumyyntiä. Tämän vuoksi vähit

täiskaupoiksi lasketaan määritelmällisesti liikkeet, joiden myynnistä yli puolet on lo

pullisille kuluttajille. Yleensä kuitenkin yksinkertaisuuden vuoksi vähittäismyynniksi 

lasketaan suoraan vähittäisliikkeiden myynti (Päivittäistavarakaupan rakennemuutos 

1994).

Vähittäiskauppa sisältää siis kaikki ne toiminnot, joita tarvitaan loppukuluttajien hen

kilökohtaisten tai perheen tarpeiden tyydyttämiseen (Bellenger & Goldstucker 1983, 

4). Vähittäiskauppa voidaan vielä jakaa kahteen kauppatyyppiin, päivittäis- ja eri- 

koistavarakauppaan. Näiden kahden ero voidaan määritellä ostouseuden perusteella: 

päivittäistavaroita ostetaan yleisesti joka viikko, erikoistavaroita huomattavasti har

vemmin (Wirsäll 1986, 15). Päivittäistavaroita ovat elintarvikkeiden lisäksi sellaiset 

pienet kulutustavarat, joita 1) käytetään päivittäin, 2) ostetaan usein ja ilman ennak- 

kosuunnittelua, 3) joiden yksikköhinta on pieni ja 4) jotka kuluttaja voi hankkia 

elintarvikeostosten yhteydessä. Erikoistavaroita ovat puolestaan esimerkiksi vaatteet, 

kodinkoneet ja urheiluvälineet (Päivittäistavarakaupan rakennemuutos 1994). Jat

kossa käsiteltäessä vähittäiskauppaa tarkoitetaan nimenomaan päivittäistavarakaup

paa, ellei erikseen toisin mainita.

Vähittäiskaupan tehtävä on tuottaa lisäarvoa tuottajalta kuluttajalle suuntautuvassa 

toimintoketjussa: tarjota kuluttajalle tuote oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikea 

määrä ja oikealla tavalla. Vähittäiskaupan voidaan siis katsoa olevan palvelujen tuot

taja. Palvelun laatu ja siten henkilökunnan osaaminen on tärkeää, koska niillä voi

daan pyrkiä erottumaan kilpailijoista. Voidaan tietysti todeta, että kuluttajat saisivat 

tuotteet edullisemmin suoraan tuottajalta hankittuina, lisäksi tuotteen saisi haltuunsa
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erittäin tuoreena. Toisaalta taas usean erilaisen tuotteen hankkiminen eri tuottajilta 

olisi kuluttajalle niin aikaavievää, että keskitetty hankkiminen kannattaa. Hankkimi

sen yhteiskustannukset matkakuluineen voisivat muodostua jopa kalliimmiksi kuin 

vähittäiskaupasta ostettaessa.

Keskitetyn hankinnan kannattavuus edellyttää tietysti, että kaupan jakeluketju toimii. 

Henkilökunnan osaamisen lisäksi myös logistiikan hallinta on noussut merkittäväksi 

tekijäksi vähittäiskaupassa. Tuottajat ja tukkuliikkeet ovat usein sijoittuneet kauas 

asutuskeskusten ulkopuolelle alempien tuotantokustannusten vuoksi ja lisäksi suuri 

osa tuotteista tuodaan ulkomailta. Pitkät kuljetusmatkat asettavat vaatimuksia jakelun 

toiminnalle. Logistiikan tehostaminen on eräs syy siihen, että kaupan toimintoketju 

tuottajalta kuluttajalle on jatkuvasti lyhenemässä (Vaittinen 1990, 13-15). Tähän 

palataan luvussa 2.2.3. jossa käsitellään tukku-ja vähittäiskaupan suhteen muutosta.

Kuluttajat haluavat nykyisin toteuttaa päivittäistavaraostoksensa ennen kaikkea aikaa, 

vaivaa ja rahaa säästäen: yhdestä kaupasta halutaan saada kaikki tarvittavat tavarat 

kerralla. Tämä on muuttanut kauppojen toimintamallia ja siten myös sen tehtävän 

luonnetta. Kuluttajien halu säästää aikaa ja vaivaa on eräs syy siihen, että kauppojen 

koko on kasvanut viime aikoina voimakkaasti ja samalla valikoima monipuolistunut. 

Suuri myymälä on usein itsepalvelumyymälä taajaman ulkopuolella, jolloin valikoi

ma voidaan pitää suurena, palvelutaso melko alhaisena ja siten kustannuksissa voi

daan säästää. Lähes kaikki päivittäistavarakaupat ovatkin nykyisin itsepalve

lumyymälöitä. Kuluttajat kokevat itsepalvelumyymälät hyviksi perusmalleiksi, sillä 

korkean palvelutason ymmärretään näkyvän myös tuotteiden hinnoissa. Toisaalta 

palvelun ja henkilökunnan koulutuksen merkitystä ei pidä unohtaa: kun kuluttajille 

on tarjolla lukuisia eri tuotteita, henkilökunnan on pystyttävä kertomaan eri tuottei

den sisällöistä ja käyttötarkoituksista kattavasti (Vaittinen 1990, 14).
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Kuluttajien halu edullisiin ostoksiin näkyy selvästi eri tuotteiden menekissä. Tällä 

hetkellä Suomessa menestyvät hyvin tuotesarjat, jotka ovat suhteellisen laadukkaita 

mutta samalla myös edullisia. Näitä ovat esimerkiksi Pirkka ja Spar. Sen sijaan 

keskihintaiset ja -laatuiset tuotteet ovat menettäneet osuuttaan. Hinta on tällä hetkellä 

selkeästi tärkeämpi ostoja määräävä tekijä kuin palvelu (Päivittäistavarakaupan 

rakennemuutos 1994, 8).

Yhteenvetona vähittäiskaupan tehtävistä voidaan todeta, että se 1) pitää yllä markki

natilanteen mukaista lajitelmaa ja valikoimaa, 2) tarjoaa tuotteet kilpailukykyiseen 

markkinahintaan, 3) järjestää tuotteet asiakkaiden saataville (sopivat aukioloajat, 

varastot ja sijainti), 4) tiedottaa ja opastaa asiakkaita (markkinointitoimenpiteet, 

esimerkiksi tuote-esittelyt) ja 5) tarjoaa palvelua asiakkaille (esimerkiksi pullojen 

kierrätyspisteet) (Salonen & Vahvaselkä 1994, 9-10).

2.2.2 Tukkukaupan tehtävät

Tukkumyynnissä ostaja ei hanki tavaraa henkilökohtaiseen käyttöönsä ja hänellä on 

taloudelliset vaikuttimet ostonsa takana. Ostajia ovat mm. jälleenmyyjät eli vähittäis- 

tai tukkuliikkeet, valmistajat, suurkeittiöt sekä valtion ja kuntien laitokset. Kuten jo 

todettu, tukkuliike voi harjoittaa myös vähittäismyyntiä ja vähittäisliike tukkumyyn

tiä. Tukkuliikkeiksi lasketaankin yritykset, joiden myynnistä yli puolet on tuk

kumyyntiä ja jotka eivät itse valmista myymiään tuotteita vaan ostavat ne. Tukku

kauppa voidaan edelleen jakaa kulutustavaratukkukauppaan ja tekniseen tukkukaup

paan. Tekninen tukkukauppa käsittää koneiden, laitteiden, raaka-aineiden ja tuotan- 

totarvikkeiden kaupan, pääasiassa teollisuudelle (Päivittäistavarakaupan rakenne

muutos 1994; Salonen & Vahvaselkä 1994, 8-9).

18



Logistiikasta huolehtiminen on tukkukaupan päätehtävä. Siihen sisältyvät tuotteiden 

ostotoiminta sekä materiaalitoiminnot. Tukkukaupan toimintoihin kuuluu myös tava

roiden varastointi. Varaston kiertonopeutta pyritään luonnollisesti koko ajan nopeut

tamaan. Nykyisin suurien tukkuvarastojen lisäksi on tullutkin pienempiä terminaali- 

varastoja, joissa tavarat ovat vain hetken ennen niiden siirtämistä edelleen vähittäis- 

liikkeisiin (Vaittinen 1990, 17-20).

Tukkukaupalle voidaan katsoa kuuluvan myös seuraavat funktiot: lajitelmafunktio, 

eli asiakkaiden tarpeiden mukaisen valikoiman ylläpito. Toiseksi tukkukauppa toimii 

luotonantajana, eli asiakkaille voidaan antaa lyhytaikaisia luottoja ja joskus myös pit

käaikaisia investointiluottoja. Tukkukaupan viimeinen tehtävä on myynti. Myyntiin 

kuuluu tavaroiden fyysisen siirtämisen ja laskutuksen lisäksi tavaravalikoiman mark

kinointi, johon sisältyy myös teknistä ja kaupallista palvelua asiakkaille (Larsson 

1990, 17).

2.2.3 Tukku- ja vähittäiskaupan suhteen muutos

Aikaisemmin tukku- ja vähittäiskaupan välillä käytiin ns. sisäistä kauppaa, jolloin 

tukkukauppa myi tarvittavat tuotteet vähittäiskauppojen varastoihin. Kahtiajako 

tukku- ja vähittäiskauppaan on kuitenkin poistumassa kaupan rakennemuutoksen 

myötä. Nykyisin tavarat kulkeutuvat usein tukkukauppojen ohitse suoraan vähit

täiskauppoihin (ks. Kuvio 3.). Ketjun lyheneminen lähentää myös kuluttajaa ja tuot

tajaa, jolloin aiemmin mainittu dilemma pienenee: hankkiako tavara suoraan tuotta

jalta tuoreena vai vähittäiskaupan kautta (Vaittinen 1990, 11-12).
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Kuvio 3. Tuotteiden jakelutien muuntuminen

Perinteinen malli:

Tavarantoimittaja ---- ► Tukkukauppa ---- ► Vähittäiskauppa ---- ► Kuluttaja

Nykymalli:

Tukkukauppa

Tavarantoimittaja KuluttajaVähittäiskauppa

Lähde: Vaittinen 1990, 12

Syynä rakennemuutokseen ovat pyrkimys kustannustehokkuuden parantamiseen sekä 

kuluttajien vaatimukset yhä toimivammista ja monipuolisemmista kaupoista. Lyhen

tynyt toimitusketju nopeuttaa tuotteiden kiertoa ja mahdollistaa nopean vastauksen 

kuluttajien tarpeisiin. Yleisen rakennemuutoksen seurauksena päivittäistavarakaup

pojen lukumäärä on vähentynyt, mutta niiden koko on samalla kasvanut ja valikoima 

monipuolistunut (Vaittinen 1990, 12-13; Vihma 1990,28).

2.3 Kauppiaan tehtävät

2.3.1 Esityksiä kauppiaan tehtäviksi

Vähittäiskaupan tehtävä on toimia siltana tuottajien ja kuluttajien välillä, jolloin 

tuottaja saa vapauden keskittyä tuottamiseen ja kuluttaja voi hankkia itselleen hel

posti korvausta vastaan erilaisia hyödykkeitä. Kaupan liikeideaan liittyen Howen 

(1992, 3-7) mukaan yksittäisellä vähittäiskaupalla voidaan sanoa olevan viisi sitä ku

vaavaa funktiota: 1) hyödykkeiden fyysinen liikuttaminen, 2) tuotevalikoiman tar

joaminen, 3) omistussuhteen vaihtuminen, 4) potentiaalisten asiakkaiden neuvomi-
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nen ja 5) muut palvelut asiakkaille. Vaikka Howe käsittelee yleisesti koko vähit

täiskauppaa, funktioista voidaan johtaa myös päivittäistavarakauppiaan toimenkuva.

Hyödykkeiden fyysinen liikuttelu käsittää tuotteiden siirtämisen tuotantopaikalta 

mahdollisesti tukkukaupan kautta joko kauppoihin tai suoraan kuluttajalle kotiin. 

Kuten jo todettu, logistiikan hallitseminen on kaupan alalla tärkeää, koska tavaroita 

tuotetaan yhä useammin suurissa, erikoistuneissa tehtaissa, jotka ovat usein myös 

maantieteellisesti kaukana kaupoista. Eri alojen kauppiailla on luonnollisesti erilaiset 

tuotesortimentit, lajitelman leveys ja valikoiman syvyys1 vaihtelevat suuresti. Päivit- 

täistavarakauppiaat pitävät usein lajitelmissaan vähintäänkin ruokatavaroita sekä ta

loustarvikkeita ja hygieniatuotteita. Mahdollisuuksien mukaisen monipuolisen sorti

mentin ylläpitäminen tuottaa lisäarvoa sekä asiakkaalle että kauppiaalle, sillä asiak

kaan ei tarvitse käydä kuin yhdessä kaupassa saadakseen kaikki tarvitsemansa tuot

teet. Kauppiaan etu puolestaan on, että asiakkaat keskittävät ostoksensa hänelle. 

Kuten jo luvussa 2.2.1 todettiin, kuluttajat haluavat suorittaa ostoksensa nopeasti sa

masta myymälästä. Sortimentin ylläpitoon liittyy myös sopivan varaston ylläpito: 

liian paljon tavaraa varastossa sitoo pääomaa, liian pieni taas saattaa aiheuttaa tyyty

mättömyyttä asiakkaissa tavaroiden loppumisen vuoksi. Tavaroiden omistussuhteen 

muuttuminen aiheuttaa myös runsaasti työtä vähittäiskaupassa: kauppiaan on 

huolehdittava siitä, että tavarat ovat oikein hinnoitellut, niiden mittaaminen voidaan 

suorittaa (esimerkiksi vaakojen kunnossapito), rahaliikennettä on hoidettava ja 

mahdollisia luottoja annettava asiakkaille. Suuri osa päivittäistavarakaupoista on 

nykyisin itsepalvelumyymälöitä, joka luonnollisesti vähentää palvelun tarvetta. Hen

kilökunnalla täytyy kuitenkin olla valmiudet neuvoa asiakkaita ostoksissaan: 

esimerkiksi lisääntyvä allergisuus herättää asiakkaissa kysymyksiä tuotteiden aines

osista. Viimeinen funktio eli muut kaupan tarjoamat palvelut käsittävät esimerkiksi

1 lajitelma = yrityksen tuoteryhmien valinnanvarakokonaisuus eli tuotelinjojen leveyssuuntainen 
kokonaisuus; valikoima - tuoteryhmäkohtainen tuotteittainen valinnanvara eli tuotelinjan 
syvyyssuuntainen kokonaisuus; sortimentti = lajitelma+valikoima (Rope & Vahvaselkä 1992, 279- 
281)
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pysäköintimahdollisuuksien tarjoamisen ja luoton saamisen mahdollisuuden. Nyky

ään päivittäistavarakaupoissakin ovat yleistyneet erilaiset tilikortit.

Bellenger ja Goldstucker (1983, 282-291) esittävät edellisten lisäksi muutaman pal

velumuodon. Ensinnäkin pitkät ja asiakkaille sopivat aukioloajat ovat osa palvelua. 

Toiseksi tuotepalautukset tulisi tehdä helpoiksi, joskaan päivittäistavarakaupassa ei 

palautuksia pitäisi juurikaan tulla. Kolmas palvelumuoto on kotiintoimitus. Se on 

amerikkalaisissa ruokakaupoissa vielä jonkin verran käytössä. Suomessa ko. palvelua 

tarjotaan lähinnä haja-asutusalueilla, kaupungeissa se ei ole kovin yleistä. Neljän

neksi valitusten hoitamiseen pitäisi paneutua kunnolla. Hyvin hoidettu valitus saa 

asiakkaan melko todennäköisesti hyvin tyytyväiseksi.

McGoldrick (1990, 68-185) puolestaan esittelee tehtäviä, joista osa on kertaluontei

sia, osa toistuvia. Ennen liikkeen perustamista markkinat ja potentiaaliset asiakkaat 

täytyy kartoittaa ja segmentoida1, kehittää liiketoimintastrategia, päättää liikkeen si

jainti ja suunnitella myymäläsisustus. Toistuvia tehtäviä, jotka voidaan liittää kaup

piaan toimenkuvaan, ovat liiketoiminnan menestyksen seuranta, ostotoiminta, hin

noittelu, markkinointi ja palvelujen tarjoamisen johtaminen. Menestyksen seurantaan 

kuuluu ensinnäkin imagon kehittymisen seuranta, jolloin selvitetään, kuinka hyväksi 

tuotemerkiksi liikkeen nimi koetaan. Toinen näkökulma on luonnollisesti taloudel

linen, jolloin menestystä voidaan tarkastella yksittäisten kustannustekijöiden valossa.

Tuotteiden ostaminen ja ostamisen suunnittelu on yksi tärkeimmistä tehtävistä, koska 

sen onnistuminen vaikuttaa ratkaisevasti kannattavuuteen. Tietyllä tuotesortimentilla 

ilmennetään myös liikkeen strategiaa. Sortimentin ja samalla myymälöiden koon kas

vaminen sekä kilpailun kiristyminen asettavat jatkuvasti lisävaatimuksia huolelliselle

1 segmentointi = yrityksen kokonaismarkkinoiden jakaminen pieniin ja samankaltaisiin 
markkinalohkoihin sellaisten tekijöiden perusteella, jotka vaikuttavat kohdejoukon 
ostokäyttäytymiseen yrityksen toimialalla (Rope & Vahvaselkä 1992, 280)
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ostotoiminnalle. Vastaavantyyppisiä vaatimuksia asettaa myös hinnoittelu 

(McGoldrick 1990, 188-233).

Päivittäistavarakauppojen markkinointi käsittää yleisesti mainonnan esimerkiksi pai

kallislehdessä tai omalla ilmoituksella, joka jaetaan lähialueen kotitalouksiin. Myös 

televisiomainontaa on käytetty jonkin verran. Tietyn tuotteen menekkiä voidaan 

puolestaan pyrkiä lisäämään esimerkiksi tuote-esittelyjen avulla. Hintaiskujen lisäksi 

mainonnalla voidaan pyrkiä kehittämään myös liikkeen imagoa. Mainonta, yhdistet

tynä myynninedistämiseen, on nousemassa tärkeäksi tekijäksi kilpailun kiristyessä: 

kauppojen on entistä enemmän pyrittävä erottumaan positiivisesti muiden kauppojen 

joukosta (McGoldrick 1990, 261-290).

McGoldrick (1990, 321-342) mainitsee myös jo esilletulleet palvelun elementit: 

luotonsaannin mahdollisuus, aukioloajat, tavaroiden pakkauspalvelu (pakataan 

muovi- tai paperipussiin) ja kantaminen autoon. Tavaroiden pakkauspalvelu ja 

autoon kantaminen ovat tosin Suomessa melko harvinaisia palveluita, mutta yleisiä 

Yhdysvalloissa.

Uusitaloja Takala (1992, 11-12) ovat puolestaan pohtineet kauppiaan työtä sen sisäl

tämien eettisten dilemmojen kautta. Markkinoinnin eri toiminnot ja erityisesti os

totoiminta muodostavat suuren osan vähittäiskaupan toiminnoista. Ostojen onnistu

minen on suorassa yhteydessä liikkeen tulokseen. Ne sisältävät kuitenkin paljon 

riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita ovat mm. ostojen määrä, laatu, ajoitus, toimitta

jien valinta ja sopimusehtoneuvottelut. Myös hinnoittelupäätökset saattavat olla 

hankalia.

Toinen kauppiaan merkittävistä tehtävistä on asiakkaiden houkuttelu ja heidän os

tostensa koon kasvattaminen. Näihin pyritään erilaisin mainonnan keinoin, mutta 

myös myymälän sisustuksen huolellisella suunnittelulla. Myymälän suunnittelu liit
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tyy ostamisen helppouteen, miellyttävyyteen, informaation saatavuuteen ja tuotteiden 

esillepanoon. Ongelmallista kauppiaille on jälleen se, että tietoa “oikeasta” sisus

tuksesta ei juuri ole saatavilla, vaan kauppiaan on tehtävä päätöksensä omaan näke

mykseensä ja mahdollisesti menestyvien kilpailijoiden jäljittelemiseen perustuen 

(Uusitalo & Takala 1992, 11-12). Tähän Uusitalon ja Takalan kommenttiin voi tosin 

lisätä, että monesti ryhmittymien keskusliikkeillä on palveluksessaan erityisiä sisus

tusarkkitehtejä, jotka nimenomaisesti auttavat kauppiaita myymälän sisustuksen 

suunnittelussa.

Myös palvelujen suunnittelu edellyttää kauppiaalta panostusta. Näitä ovat mm. hen

kilökohtainen asiakaspalvelu, rahoituspalvelut, aukioloajat, fyysiset tilat sekä tavaran 

vaihto- ja palautusoikeus. Kauppiaalta edellytetään jatkuvaa yleisten säännösten ja 

muotivirtausten seuraamista. Ongelmallista on, että kiristyvän kilpailun vuoksi kau

pan olisi samanaikaisesti pyrittävä jatkuvasti tehostamaan toimintaansa kustannuksia 

säästäen, mutta myös pyrittävä tarjoamaan mahdollisimman hyvät palvelut asiak

kaalle (Uusitalo & Takala 1992, 11-12).

2.3.2 Yhteenveto kauppiaan tehtäväalueista

Yhteenvetona edellisistä voidaan esittää kauppiaalla olevan neljä eri tehtäväosa-alu- 

etta, joista hänen tulee huolehtia. Pienessä myymälässä kauppias suorittaa itse suuren 

osan näistä tehtävistä. Mitä suurempi liike on, sitä useammin on palkattu erityis

osaamista omaavia henkilöitä hoitamaan vain tiettyjä tehtäviä. Seuraavat neljä teh- 

täväkategoriaa eivät ole toisistaan erillisiä, vaan päällekkäisyyksiä on monessa koh

taa. Ensimmäinen kauppiaan intressi on yhteydessä tuotteisiin: niitä on oltava sopi

vasti, niiden on oltava kysyntää vastaavia ja hintojen tulee olla sopivat ja hyvin esillä. 

Yleisesti ostotoiminnasta ja logistiikasta huolehtiminen on suuri työalue. Tarjottavan
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valikoiman on oltava monipuolinen, eli kauppiaan on syytä myös seurata mahdollis

ten uutuuksien tuloa markkinoille.

Toinen aihealue on itse myymälä: sen sisustuksen on oltava toimiva, laitteiden on 

toimittava moitteettomasti ja myymälän on oltava siisti. Sisustussuunnittelu ei luon

nollisestikaan kuulu rutiinitehtäviin. Huolehdittaviin laitteistoihin kuuluvat 

esimerkiksi vaa’at ja kylmälaitteet. Myös toimivat kassalaitteistot ovat tärkeät, sillä 

jatkuva jonottaminen saa asiakkaat hyvin nopeasti vaihtamaan kauppaa. Pätevä hen

kilökunta kuuluu myös myymälästä huolehtimiseen. Kauppiaan on huolehdittava 

henkilökunnan laadusta suorittamalla rekrytointi huolellisesti sekä tarjoamalla hen

kilökunnalle koulutusta esimerkiksi uusista tuotteista. Henkilökunta on myös pidet

tävä motivoituneena. Tähän vaikuttavat osaltaan liikkeen ilmapiiri ja kauppiaan 

esimerkki, mutta myös tiettyjen rutiinien, kuten palkanmaksujen toimivuus. Hen

kilökunnasta huolehtiminen liittyy tiukasti myös kolmanteen tehtäväkategoriaan eli 

asiakkaista huolehtimiseen.

Asiakkaiden tulee viihtyä kaupassapa siihen vaikuttavat kaikki edellämainitut seikat. 

Asiakastehtäviä ovat myös luotonsaannin järjestäminen, hyvistä pysäköintimahdolli

suuksista huolehtiminen sekä markkinoinnin järjestäminen. Viimeisenä teh- 

täväryhmänä kauppiaalla on vielä toiminnan seuraaminen, jonka tulokset riippuvat 

kaikesta edellämainitusta. Menestystä voidaan seurata sekä taloudellisesta näkökul

masta, jolloin tarkastellaan erilaisia myynnin kannattavuuslukuja, että imago- 

näkökulmasta. Tietyn, liikeideaan sopivan imagon saavuttaminen ja ylläpitäminen 

esimerkiksi mainonnan keinoin on noussut yhdeksi kilpailutekijäksi myös päivit

täistavarakaupassa.

Seuraavassa on esitetty yhteenvetona se, mitä Uusitalo ja Takala (1992, 22-24) ha

vaitsivat kauppiaiden tehtäviä tutkiessaan. Ns. villien kauppiaiden (eivät kuulu kau

pan ryhmittymiin) työssä korostui hallinnollisten ja liikkeenjohdollisten tehtävien
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osuus: näitä olivat erityisesti henkilöstötehtävät sekä tuloksellisuuden seuraaminen. 

Toinen keskeinen osa työtä oli kaupankäynnin taloudellisten ja poliittisten virtausten 

seuraaminen sekä messuilla käyminen uutuustuotteisiin tutustumiseksi. Asiakkaat 

nähtiin kokonaisuutena, jotka ostavat, jos tavara on hyvää ja hinta oikea. Käytetyt 

markkinointitoimenpiteet olivat lähinnä mainontaa ja liittyivät juuri oikean hinnan 

löytämiseen. Tämä tutkimus tukee siis oletusta päivittäistavarakauppiaan toimenku

vasta: tavaraa tulee olla sopivasti, sen tulee vastata kysyntää ja hinnan pitää olla 

kohdallaan.

2.4 Kauppiaan tehtäviä muokkaavia tekijöitä

Tässä luvussa käsitellään kahta tekijää, jotka ovat ratkaisevia taloudellisen merkit

tävyytensä vuoksi ja ovat muuttaneet kauppiaan työnkuvaa huomattavasti. Nämä ovat 

itsepalvelumyymälöiden yleistyminen ja ATK:n hyödyntämisen kasvu. Suurimmat 

vaikutukset koskevat työmäärän pienenemistä. Kolmatta muutostekijää, ketjuuntu

mista, käsitellään erikseen luvussa kolme.

Itsepalvelumyymälöiden yleistyminen lähti liikkeelle Yhdysvalloista toisen maail

mansodan jälkeen, mutta levisi muualle maailmaan melko hitaasti. Muutoksen sai 

aikaan rationalisointitarve: myymälöitä piti uudistaa ja kustannuksia laskea. Itsepal

velumyymälöiden myötä henkilöstöä pystyttiin vähentämään radikaalisti ja siten 

kustannuksia saatiin leikattua. Samalla se kuitenkin asetti uusia vaatimuksia tavaroi

den sijoittelulle sekä hintamerkintöjen näkymiselle myymälässä (Kauppias ennen ja 

nyt 1993). ATK.n hyödyntämisen myötä tuotetiedot on tallennettu tietokoneille ja ti

lausjärjestelmät automaattisia. Erilaiset päivittäistavarakauppaa varten suunnitellut 

tietokoneohjelmat auttavat kauppiasta myös esimerkiksi hyllytilan määrittämisessä, 

toiminnan kannattavuuden seurannassa, varaston arvon seuraamisessa sekä liiallisten 

rinnakkaistuotteiden karsimisessa. Jokaisesta tuotteesta löytyvä EAN-koodi (Euro-
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pean Article Number) eli viivakoodi on myös helpottanut valikoiman seuraamista. 

Koodien ansiosta kassoilla voidaan käyttää lukupäätteitä (ns. scanning-kassoja), jol

loin tieto ostetusta tuotteesta menee suoraan tietojärjestelmään. Yksittäisiin tuottei

siin ei myöskään enää tarvitse kiinnittää hintalappuja, vaan käytössä ovat hyl- 

lymerkinnät. Toki myös hintalaput ovat vielä käytössä joissakin pienissä liikkeissä, 

niissä ei välttämättä ole kannattavaa investoida tietokonejärjestelmään toiminnan pie

nuuden vuoksi. Tietokoneohjelmien avulla kauppias saa nopeasti tiedon myynnin 

rakenteesta, jolloin hän voi suunnitella markkinointiaan ja seurata myynnin kehitystä 

helposti. Asiakas puolestaan saa kassalta selkeän kuitin, jossa tuotteet on eritelty 

(Heinimäki & Vuoristo 1988, 30-32; Jacobsson ym. 1989, 53-55; Kauppias ennen ja 

nyt 1993).

Tietotekniikka antaa kauppiaalle myös hyvät mahdollisuudet kehittää uudenlaisia 

palveluja. Koska rutiinitehtävät voidaan suorittaa tietokoneen avulla nopeasti, kaup

pias voi keskittyä olemaan sekä henkilökunnan että asiakkaiden apuna ja luoda lisä

arvoa tätä kautta. Samalla kauppiaiden koulutus kuitenkin muodostuu yhä tärkeäm

mäksi: kauppias tarvitsee jatkuvaa koulutusta tietotekniikan alalla pystyäkseen otta

maan kaiken hyödyn irti uusimmasta teknologiasta. Tärkeää on myös pystyä erot

tamaan tietomäärästä myymälän hoitamiselle oleellinen informaatio (Wirsäll 1986, 

117-123).

2.5 Kauppiaan rooli kaupparyhmittymän osana

Yhteenvetona kauppiaan tehtävistä voidaan todeta, että kauppias on voinut toimia 

ryhmittymän jäsenenä melko itsenäisesti, päättäen henkilökohtaisesti liikettään kos

kevista asioista. Eroa ns. villien kauppiaiden ja ryhmittymiin kuuluvien kauppiaiden 

välillä ei siis niinkään ole syytä tehdä.
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Toiminnan vapaudesta huolimatta kauppiaat ovat kuitenkin kokeneet jonkinlaisia 

rajoitteita ryhmittymän johdon taholta. Pelkällä käsitteellä itsenäisyys/autonomia ei 

kuitenkaan pystytä kuvaamaan kauppiaan asemaa, koska yksittäisen kauppiaan ko

kema vapaus tehtävissään riippuu suuresti vallitsevasta tilanteesta. Mannermaa 

(1989, 43-66) onkin esittänyt kolme ulottuvuutta kauppiaan asemalle ryhmittymässä. 

Nämä ovat toimintavapaus, neuvotteluasema ja sananvalta. Ulottuvuudet on esitetty 

kuviossa 4. Kauppiaat eivät luonnollisestikaan osanneet suoraan luokitella tun

temuksiaan näihin ulottuvuuksiin, vaan ne ovat samantyyppisten tuntemusten yh

distelmiä. On syytä todeta, että yleisellä tasolla kauppiaat kokivat toimintansa 

ryhmittymän sisällä olevan vapaata, eikä ryhmittymä asettanut liikoja rajoitteita. 

Asenne oli siis positiivinen. Kuitenkin tutkittaessa erikseen kolmea ulottuvuutta 

mielipiteet hajaantuivat. Ulottuvuudet liittyvätkin kauppiaan kolmeen eri rooliin: 

toimintavapaus kauppiaan rooliin asiakasta kohtaan, neuvotteluasema rooliin 

keskusliikkeen asiakkaana tavarahankinnoissa ja sananvalta rooliin keskusliikkeen 

perustajana ja omistajana.

Kuvio 4. Kauppiaan toimintavallan ulottuvuudet

sananvalta

Keskusliike

[ neuvotteluasema

Kauppias

1
toimintavapaus

Asiakas

Lähde: Mannermaa 1989, 60

Toimintavapauden kauppiaat ovat kokeneet melko suureksi, mutta neuvotteluase

massa ja sananvallassa on koettu ristiriitoja keskusliikkeen ja kauppiaiden välillä. 

Neuvotteluaseman huonoksi kokeminen ei kuitenkaan perustu siihen, että kauppiaat
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kokisivat asioidensa olevan yleisesti huonosti ryhmittymässä; että he eivät pystyisi 

neuvottelemaan tuotehankinnoista. Syy ristiriitaan on se, että kauppiailla on usein 

mielessään jo etukäteen tietty taso, mitä he neuvotteluilta odottavat. Neuvottelun 

jälkeen kauppias vertaa mielessään toteutunutta tulosta odotustasoon. Usein on niin, 

että kauppias mieltää ennalta monet päätökset yhteisiksi keskusliikkeen ja hänen 

välillään siten, että hän on itse päätöksessä mukana subjektina. Tutkimuksessa kävi 

kuitenkin ilmi, että keskusliike kuitenkin pitää päätöksiä ominaan ja kohtelee kaup

piasta objektina, jolle neuvottelujen tulokset vain “sanellaan”. Merkittävä osa heikon 

neuvotteluaseman kokemisesta liittyikin odotusten ja todellisuuden välisiin eroihin, 

kauppiaat ja keskusliike eivät “puhuneet samaa kieltä” päätösten yhteisyydestä. 

Kauppiaillahan on keskusliikettä kohden eri tehtävissä, kuten esimerkiksi tavara

hankinnoissa ja markkinoinnissa kaksi eri roolia: markkinointiin liittyvissä asioissa 

hän toimii yhteistyökumppanina, mutta tavarahankintoja tehdessään keskusliikkeen 

asiakkaana (Peltola ym. 1987, 19). Osaltaan ehkä erilainen kohtelu eri tehtävien hoi

dossa vielä sotkee kauppiaan tuntemuksia keskusliikettä kohtaan: välillä hän on neu

vottelija, välillä hän saa valmiin paketin ilman neuvotteluja.

Kauppiaat kokivat myös sananvaltansa olevan huono, “eihän yhden kauppiaan ääni 

missään kuulu”. Omakohtainen vaikuttaminen keskusliikkeeseen päin koettiin 

kuitenkin erittäin tärkeäksi, ovathan kauppiaat kaupparyhmän jäseninä vaikuttamassa 

omiin asioihinsa. Mahdollisuudet vaikuttamiseen koettiin hyviksi erityisesti omien 

edunvalvontaelinten ja järjestöjen kautta, mutta itse vaikutuksen toteutuminen 

huonoksi. Tältä osin kauppiaat eivät siis tunteneet oloaan itsenäiseksi ryhmittymässä, 

vaan tunsivat toimivansa sen alaisuudessa. Avaintekijä on kuitenkin kauppiaiden 

mielipiteiden subjektiivisuus. Tarkkaa luokitusta kauppiaiden tuntemuksista ja ko

kemuksista keskusliikkeen vallasta ei voida tehdä, koska eri kauppiaat kokevat asian 

eri tavalla. Tietyntyyppinen toiminta keskusliikkeen taholta saattaa jollekin kaup

piaalle olla rajoitusten asetantaa, toisen mielestä se on vain normaalia toimintaa ja
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vaikuttamista keskusliikkeestä kauppiaan toimiin eikä hän sitä edes erityisesti 

noteeraa erityiseksi “alistamiseksi ja pomotteluksi”.

Kauppiaiden kokema vaikuttaminen keskusliikkeestä heihin itseensä päin voidaan 

jakaa vielä positiivisena ja negatiivisena koettuun vaikuttamiseen. Vaikka keskus

liike vaikuttaisikin kauppiaaseen päin, mutta tekee sen positiivisesti esimerkiksi apua 

tarjoamalla, kauppias ei välttämättä koe tätä vaikuttamista sananvaltaansa rajoitta

vana. Sananvalta ja samalla toimintavapaus voidaan siis kokea suureksi, jos 1) 

keskusliikkeen vaikuttaminen puuttuu, 2) kauppias ei koe sitä olevan (ei noteeraa) tai 

3) vaikutus koetaan positiivisena. Vaikuttamisen eri vaihtoehdot on koottu kuvioon 

5. Yhteenvetona kolmijaosta voidaan todeta, että vaikka kauppiaat hieman kritisoi- 

vatkin vapauttaan toimia, yleiskuva omasta toimintavapaudesta oli heillä kuitenkin 

positiivinen (Mannermaa 1989, 45-79).

Kuvio 5. Keskusliikkeen vaikuttamisen kokeminen

ei vaikuta

vaikuttaa

Keskus
liike

kokee positiiviseksi

kauppias ei tiedosta

kauppias tiedostaa
kokee negatiiviseksi kauppias kokee 

vapauttaan 
rajoitettavan

kauppias on 
tyytyväinen 

sananvaltaansa ja 
toimintavapau

teensa

Hyvösen (1990, 67-73) tutkimuksessa keskusliikkeen ja kauppiaan suhteesta ilmeni, 

että mielipiteet keskusliikkeen ja kauppiaan välisen sopimuksen alistavuudesta 

menivät jokseenkin tasan: kolmannes piti sopimusta kauppiaalle alisteisena, kolman

nes ei pitänyt alisteisena ja loppu kolmannes vastasi siltä väliltä. Tämä suuri hajonta 

johtunee kauppiaiden läpikäymistä kokemuksista. Jos esimerkiksi myymälä ja siten
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myös kauppias on huonossa taloudellisessa tilanteessa, keskusliikkeellä on oikeus 

automaattisesti tarkistaa kauppiaan tulot ja maksut. Tällöin kauppiaalla on melko ra

jalliset mahdollisuudet vaikuttaa sopimussuhteen sääntöihin, hänen on hyväksyttävä 

vahvemman päätös. Kauppiaalle saattaa jäädä tästä huono mielikuva ja hän mieltää 

keskusliikkeen toimivan omavaltaisesti. Sen sijaan kauppiaat, joiden kohdalle ei ole 

sattunut ikäviä tapauksia, pitävät sopimusta reiluna. Tutkimuksesta ilmenee kuiten

kin, että kauppiaat eivät liiemmälti kokeneet keskusliikkeen käyttävän pakkokeinoja 

ja ehtojen sanelua toiminnassa, vaan toiminta perustuu molemminpuoliseen osa

puolten kuuntelemiseen.

Palaamme siis oletukseen, että ryhmittymän jäsenyys ei rajoita kauppiaan toimintaa 

kovinkaan paljon, hän on itsenäinen oman liikkeensä hallitsija. Ketjuuntuminen 

muuttaa kuitenkin tilannetta suuresti: ketjujohto määrittelee asioita valmiiksi aivan 

eri mittakaavassa kuin aikaisemmin ryhmittymäjohto. Toisaalta itsenäinen kauppias 

joutuu tekemään monia sellaisia päätöksiä, joita ketjukauppiaan ei enää tarvitse rat

kaista: hän voi säästää aikaansa muihin työtehtäviin. Työmäärä on ketjuun kuulu

mattomalla kauppiaalla suuri, eikä hän välttämättä tee aina parhaita ratkaisuja kiireen 

ja tietämättömyyden vuoksi. On kuitenkin todettu, että kauppiaiden sitoutumista 

ryhmään ja motivaatiota toimia ryhmän edun mukaisesti lisää huomattavasti se, että 

hänellä on määräysvalta omista asioistaan (Hyvönen 1992, 16). Miten siis kauppias 

jaksaa sitoutua ketjun toimintaan, kun hän ei pysty tekemään läheskään yhtä paljon 

itsenäisiä päätöksiä? Luvussa kolme perehdytäänkin ketjuuntumiseen kaupan strate

giana ja sen tarjoamiin etuihin ja haittapuoliin.

2.6 Hyvän kauppiaan ominaispiirteitä

Home (1989, 125-135) määrittelee seitsemän tekijäryhmää, jotka vaikuttavat kaupan 

menestymiseen. Näistä yhtenä olivat yrittcijcitekijät, joihin sisältyy yrittäjän suku
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puoli, työkyky, koulutus, ammatillinen kokemus, uratausta, tavoitteet, yritystoimin

nan suunnitelmallisuus, työmäärä, järjestöllinen aktiivisuus ja myymälätoiminnan 

asema yrittäjän elinkeinona (ensisijainen tulolähde vai sivutoimi). Tutkimuksessa 

käsiteltyjen pienten kyläkauppojen toimintaedellytykset ovat luonnollisesti erilaiset 

kuin kaupungeissa toimivien kauppojen, mutta näistä tekijöistä saadaan viitteitä sii

hen, miten kauppiaan tulisi toimia.

Seuraavassa on esitetty lyhyt yhteenveto Homeen (1989, 206-208) tutkimukseen liit

tyvistä yrittäjätekijöistä. Yrittäjäsidonnaisista tekijöistä nousi esiin eräitä merkittäviä 

eroja toiminnan lopettaneiden ja toimintaansa jatkavien yritysten välillä. Yksi tekijä 

oli yrittäjien terveydentila: jatkavien yrittäjien terveys oli jossain määrin parempi 

kuin lopettaneiden. Jatkavilla yrittäjillä oli myös lopettaneita useammin vanhempien 

tai sukulaisten antama esikuva kauppiaaksi ryhtymisen syynä. Tämä tekijä selittää 

myös jossain määrin menestymistä kauppiastoiminnassa. Hyvän esikuvan omaava 

uusi kauppias saattaa päästä alkuun täysin kokematonta yrittäjää paremmin. Tausta 

on kuitenkin vain yksi menestystä selittävä tekijä.

Yrittäjien itselleen asettamissa tavoitteissa selkein ero lopettaneiden ja jatkavien 

kauppiaiden välillä syntyy siitä, että jatkavien myymälöiden kauppiaat mainitsevat 

tavoitteenaan toimeentulon hankkimisen, kun taas lopettaneet mainitsevat myymälä- 

toiminnan jatkuvuuden turvaamisen ja myymälätoiminnan kehittämisen. Jatkavat ei

vät siis “murehdi huomista’’ tiedostamalla jatkuvasti lopettamisen uhkaa, vaan suh

tautuvat toimintaan rationaalisesti. He suhtautuvat avoimesti tulevaisuuteen, kun taas 

lopettaneet toimivat ehkä turhankin varovaisesti kannattavuuslukuja tarkastellen. Yk

sityisen kaupan piirissä jatkavat kauppiaat myös asettivat suunnittelujakson pidem

mäksi kuin lopettaneet, joka on osoitus samasta kahtiajaosta: jatkaneet eivät pelän

neet niinkään joutuvansa lopettamaan toimintansa, vaan uskalsivat tehdä suunnitel

mia pitkälle eteenpäin. On tosin huomattava, että mikäli osuustoiminnalliset myy

mälät otetaan mukaan tarkasteluun, pitkät suunnittelujaksot liittyvät puolestaan lo-
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pettäneisiin kauppiaisiin. Tähän lienee kuitenkin syynä osuustoiminnallisten myy

mälöiden suhteellisesti suurempi poistuma ja se, että kysymys toiminnan suunnitte

lusta oli ymmärretty eri tavoin eri ryhmittymissä. Yksityisen kaupan puolella toimin

nan suunnittelu oli lähinnä tavaratilausten ja tarjoustoimenpiteiden suunnittelua, 

osuustoiminnallisessa kaupassa puolestaan kuukausi- ja vuositasolle asetettuja 

myyntitavoitteita ja niiden toteutumisen valvontaa. Toiminta järjestö- ja 

luottamustehtävissä oli yleisesti tutkimuksen mukaan passiivista kauppiaiden 

keskuudessa. Jatkavat kauppiaat olivat kuitenkin lopettaneita enemmän mukana jär

jestötoiminnassa yksityiskaupan puolella (Home 1989, 206-208).

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että suuria eroja jatkavien ja lopettaneiden kauppi

aiden välillä ei näiden tekijöiden puitteissa löytynyt. Monen muuttujan suhteen ei 

tutkimuksessa tullut eroa lainkaan, esimerkiksi kauppiaan koulutustaustalla ei ollut 

juurikaan vaikutusta kaupan menestymiseen. Menestymistekijöinä nousivat kuitenkin 

esiin kauppiaan toiminnan rationaalisuus ja sen yhteydessä suunnitelmallisuus. Me

nestyvä, toimintaansa jatkava kauppias toimii rationaalisesti, eikä turhia pelkää tule

vaisuutta. Kyse menestyksestä on siis kauppiaan asennoitumisesta toimintaansa.

Mannermaa (1989, 85-108) puolestaan tutki kauppiaiden näkemyksiä yhteistoimin

taryhmän vallasta ja omasta vapaudestaan. Hän havaitsi, että kauppiaat kokevat, että 

heille on asetettu epävirallinen normisto: miten hyvä kauppias ei saa käyttäytyä. 

Kauppiaat kokivat, että normiston oli luonut keskusliike. Monet koetuista normeista 

olivat kuitenkin sellaisia, että tilanteessa, joissa kauppias koki keskusliikkeen sovel

tavan jonkinlaista kirjoittamatonta normia häntä kohtaan, keskusliikkeen toiminta oli 

ymmärrettävää. Yksi kiistanaiheista oli kauppapaikkojen omistus: kauppiaat kokivat 

epäoikeudenmukaiseksi sen, että he eivät voineet ostaa kauppapaikkoja itselleen 

esimerkiksi luovuttaakseen sen tulevaisuudessa perilliselleen. Toisaalta keskusliike 

haluaa pitää paikat liikepaikkoina myös vastaisuudessa, koska hyvin menestyviä 

liikepaikkoja täytyy hyödyntää maksimaalisesti sijoittamalla sinne paras mahdollinen
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kauppias. Käytännössä kauppiaiden ei kuitenkaan olisi aina edes kannattavaa sijoittaa 

pääomaa liiketoiminnan puitteisiin. Kannattavampaa on investoida liiketoiminnan 

hoitamiseen.

Toinen kiistanaihe Mannermaan (1989, 85-108) mukaan oli epärehellisyys. Sen tuo

mitsivat luonnollisesti niin kauppiaat kuin keskusliikekin. Ristiriitoja epärehellisyy

dessä aiheutti kuitenkin se, että kauppias tunsi toimineensa joissain tapauksissa 

täysin rehellisesti, mutta keskusliike tuomitsi hänet. Esimerkiksi tuoretavarahyvityk- 

siä oli kauppiaiden mukaan hyvin vaikeaa saada, vaikka tavara olisikin ollut pilaan

tunutta jo myymälään saapuessaan. Keskusliikkeen mukaan tavara oli kunnossa, 

joten kauppiaan oli maksettava aiheutuneet kustannukset itse.

Kumpikaan osapuoli ei myöskään pitänyt huonon tuloksen tekemistä suotavana. Sen 

sijaan tutkimuksessa tuli esiin, että kauppiaat kokivat liian hyvää tulosta paheksutta

van. Tämä on yhteydessä kauppiaiden kokemaan kieltoon “olla piikkinä keskusliik

keen lihassa”. Liika menestys, sen osoittaminen esimerkiksi kalliin auton ostamisella 

ja keskusliikkeen edustajan arvosteleminen tai vähätteleminen johtivat kauppiaiden 

mielestä jonkinlaiseen kostoon keskusliikkeen taholta. Tästä normista oli kuitenkin 

erimielisyyttä kauppiaiden kesken, kaikki eivät tunnustaneet sen olemassaoloa. Syynä 

tällaisen normin kokemiseen saattoi olla se, että sen olemassaolon kokeneet kaup

piaat ovat mahdollisesti kokeneet viimeiset tapahtumat kielteisinä ja ikäänkuin etsi

neet seuraukselle syytä kateudesta tai kostonhalusta. Oli kateus todellista tai ei, 

kauppiaat ovat sen kuitenkin kokeneet aitona ja asia on aiheuttanut kiistaa. Vaikka 

yksittäinen keskusliikkeen edustaja olisikin toiminut kosto mielessään, asiaa ei 

kuitenkaan voida tarkemmin analysoida, koska molemmat osapuolet pitävät vahvasti 

kiinni omasta kannastaan eikä taustoja saada selvitettyä.

Yhteenvetona näistä kauppiaiden kokemista normeista voidaan todeta, että ollakseen 

hyvä kauppias kauppiaan on huolehdittava hyvin omasta liiketoiminnastaan, mutta
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samalla oltava jossain määrin näkymättömissä: ansioillaan ei saa rehennellä liian 

näkyvästi. Myöskään “turhasta” ei pidä valittaa, vaikka kauppias tuntisikin osin tul

leensa kohdelluksi epäreilusti. Ovat normit totta tai ei, monet kauppiaat kokevat 

niiden olemassaolon ja ne vaikuttavat kauppiastyöhön.

Peltola ja Rinne (1992, 55-56) esittävät, että menestyneistä ja huonosti pärjänneistä 

kaupoista ei voida suoraan erotella tulokseen johtaneita tekijöitä. Kauppapaikalla on 

vaikutusta menestykseen, mutta sijaintia ratkaisevampaa on se, osaako kauppias 

sopeuttaa toimintansa paikan mukaan. Yleinen kriittinen ja ristiriitoja herättävä tekijä 

kauppaketjun toiminnassa on juuri se, että kauppiaat saavat erilaiset valmiudet liik- 

keenharjoittamiseen jo siinä vaiheessa, kun ketju ratkaisee, kuka pääsee perustamaan 

liikettä mihinkin paikkaan (Hyvönen 1990, 92). Edelleen Peltolan ja Rinteen (1992, 

56-57) mukaan henkilöstön ja erityisesti kauppiaan koulutustausta ei ole ratkaisevaa, 

ei myöskään kaupan tekninen hyvyys, eli kuinka siisti ja viihtyisä liike on.

Suurta merkitystä Peltolan ja Rinteen (1992, 55-72) mukaan on sen sijaan itse kaup

piaan toiminnalla. Tutkimusten perusteella kauppiaita on luokiteltu erityyppisiksi 

ryhmiksi. Ei voida kuitenkaan sanoa, että tiettyyn luokkaan kuuluvat kauppiaat 

automaattisesti menestyvät, koska myös ryhmien sisällä on runsaasti eroja. Jokaisella 

kauppiaalla pitää olla tietyt tiedot ja taidot sekä kyky käyttää niitä. Tärkeämpää on 

toimia oman tyylinsä mukaisesti ja kehittää taitojaan, kuin pyrkiä kirjasta lukemalla 

johtamaan myymälänsä menestykseen. Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin esittää 

neljä eri kauppiastyyppiä, joista voidaan erottaa kaksi menestyksekästä ja kaksi 

huonosti menestyvää (ks. esimerkiksi Tapper 1987, 26-27; Peltola & Rinne 1992, 72- 

74).

Markkinamies on myyntihenkinen ja keskittyy myynnin seuraamiseen. Hän kampan

joi aggressiivisesti, mutta ei osaa sopeutua kilpailun kiristymiseen ja vähitellen tuotot 

häviävät. Markkinamiehen heikkous on se, että hän hallitsee vain yhden osan liik
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keenjohtamisen kokonaisuudesta. Numeromies puolestaan seuraa tarkasti kustan

nuksia. Hän ei ota riskejä, ja pitkällä aikavälillä myynnin kasvu tyrehtyy ja numero- 

miehen liiketoiminta kuivuu kasaan. Kauppamies tavoittelee tuottomarkkoja. Hän 

seuraa tuloksen kehittymistä ja sopeuttaa toimintaa tarvittaessa. Hän tekee päätökset 

itse, eikä delegoi vastuuta. Liikkeenjohtaja sen sijaan tavoittelee hallittua ja tuloksel

lista kasvua. Hän osaa johtaa numeroilla. Liikkeenjohtaja hallitsee kokonaisuuden, ja 

jakaa tehtävät. Hän analysoi riskit ja noudattaa laadittua toimintasuunnitelmaa.

Näistä kauppiastyypeistä menestyksekkäitä ovat kauppamies ja liikkeenjohtaja. 

Kauppamies on parhaimmillaan pienessä liikkeessä, jossa kauppias voi itse osallistua 

päätöksentekoon. Mitä suurempi liike on, sitä enemmän tarvitaan liikkeenjohtajan 

kaltaista kauppiasta, joka osaa jakaa tehtäviä.

Yhteenvetona kaikista hyvän kauppiaan malleista voidaan esittää, että kauppiaan tu

lee hallita monipuolisesti kaupan johtaminen. Hän ei saa tuijottaa liikaa kustannus

laskelmiin tai keskittyä vain markkinointiin. Kauppiaan on siis suunnattava toimin

tansa tulevaisuuteen ja tehtävä erilaisia suunnitelmia sen varalta. Tärkeintä on kui

tenkin pystyä sopeuttamaan toimintaansa tarvittaessa. Erilaisten kauppiaita koskevien 

kirjoittamattomien normien osalta voidaan todeta, että kauppiaan odotetaan keskit

tyvän oman liiketoimintansa hoitamiseen. Yhteyttä keskusliikkeeseen tulisi luonnol

lisesti pitää yllä, mutta kauppias ei saisi ryhtyä liian radikaalisti arvostelemaan sen 

toimintaa. Kauppiaan tulee siis tietyllä tavalla pysyä poissa keskusliikkeen jaloista: 

tehtävät tulee hoitaa hyvin, mutta kritiikkiä ei saisi liiemmälti esittää. Mikäli kaup

pias haluaa esittää mielipiteitään, hän voi vaikuttaa esimerkiksi järjestötoiminnan 

kautta.
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3. Ketjuuntuminen kaupan strategiana ja sen vaikutukset 

kauppiaan asemaan

Tässä luvussa käsitellään ketjuuntumista, joka on suuresti vaikuttanut kauppiaan 

toimenkuvaan. Aluksi perehdytään ketjuuntumisen periaatteisiin ja siihen, mitä sillä 

pyritään saavuttamaan. Luvun toisessa osassa käsitellään tekijöitä, joita menestyk

sekäs ketjuyhteistyö edellyttää. Kolmannessa osassa puolestaan tarkastellaan ket

juuntumisen aiheuttamia konkreettisia muutoksia kauppiaan työhön: mitkä ai

kaisemmin kauppiaalle kuuluneet tehtävät hoitaa nyt ketjujohto. Neljännessä osassa 

tarkastellaan eri tekijöitä, joita kauppiaat yleisesti kokevat positiiviksi tai 

negatiivisiksi ketjutoiminnassa. Viidennessä alaluvussa käsitellään ketjuuntumisen 

vaikutuksia kauppiaan tehtäviin, eli yhdistetään lukujen 2.3 ja 3.3 sisällöt. Lopuksi 

esitetään viitekehys ketjuyhteistyössä toimivan kauppiaan asemasta. Tämän viiteke

hyksen pohjalta suoritetaan empiirisen aineiston analyysi luvussa viisi.

3.1 Ketjuuntumisen periaate ja tavoitteet

Suomessa kaupan ketjuuntumisesta on alettu puhua 1980-luvun puolivälistä alkaen, 

mutta USA:ssa ja Länsi-Euroopassa ketjuuntuminen on alkanut jo aikaisemmin fran- 

chising-sopimusten pohjalta. Kuten jo aikaisemmin todettiin, ketjuuntuminen on 

poistanut aikaisemmin melko suurena pidettyä kahtiajakoa tukku- ja vähittäiskaupan 

välillä, koska sama yritys hoitaa ketjussa sekä vähittäis- että tukkukaupan tehtäviä 

(Vaittinen 1990, 21-22). Ketjutoiminnan vaikutus kaupan yleisrakenteeseen on 

esitetty kuviossa 6.
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Kuvio 6. Kaupan yleisrakenteen muuntuminen

Lähde: Vaittinen 1990, 17

Ketjulle voidaan esittää seuraava operationaalinen määritelmä (LTT 1989, 2):

Ketju on pääsääntöisesti vähittäiskauppaportaassa sijaitsevien itsenäisten 

yritysten ja niiden yhteiselimenä toimivan keskusyksikön muodostama, yh

teistoiminnasta tehtyyn sopimukseen perustuva vapaaehtoinen yhteenliit

tymä. Se tekee yhteistyötä hankintojen suorittamisessa ja/tai markkinoin

nissa ja mahdollisesti myös muilla yritystoiminnan osa-alueilla.

Sopimusperusteisissa ketjuissa ketjun osapuolet, ketjujohto ja ketjuyksiköt tekevät 

sopimuksen yhteistoiminnasta. Sopimuksessa määritellään ketjun työnjako, taloudel

liset suoritteet ja toiminnan valvonta. Ketjusopimus muistuttaa franchising-toimin- 

nassa tehtävää franchising-sopimusta. Ketjun periaatetta tutkittaessa voidaankin 

soveltaa teoreettista kirjallisuutta franchising-toiminnasta.

Franchising-toiminta on pitkäaikaista, sopimukseen perustuvaa yhteistyötä vakuut

tajan ja valtuutetun välillä. Vakuuttaja antaa vakuutetulle oikeuden käyttää kehit

tämäänsä tavaramerkkiä, liikemerkkiä, valmistusmenetelmää ja/tai yrityksen toimin

tamallia suunnittelemansa ja valvomansa toimintaohjeen mukaisesti. Sopimuksessa 

määritellään osapuolten velvollisuudet ja oikeudet, vakuutetun toiminnan rajoitukset, 

järjestelmän voitonjako, valvonta ja vakuuttajan tulonlähteet (Mannermaa 1980, 78- 

79).

38



Franchising-toiminta jaetaan usein seuraaviin ryhmiin (ks. esim. Laakso 1992, 9; 

Lahti 1992, 148-149):

1. Jakelu-franchising on franchising-antajan valmistamien tuotteiden markkinoin

tijärjestelmä, jossa franchising-saaja toimii markkinoijana.

2. Tavaramerkki-franchising -järjestelmässä franchising-saaja ostaa tuotteet pääasi

assa valmistajalta ja markkinoi niitä käyttäen sovittua liiketunnusta ja ta

varamerkkejä.
3. Liiketoiminta-franchising tarkoittaa tiukkaa järjestelmää, jossa franchising-antaja 

tarjoaa koko liiketoimintastrategian, jota franchising-saaja sitoutuu noudat

tamaan. Saajat ovat itsenäisiä yrittäjiä, jotka ovat samanlaisia toiminnaltaan ja 

puitteiltaan. Liikesuhde perustuu sopimukseen, jossa määritellään kopioitava 

liikeidea: myytävät/valmistettavat tuotteet, kohdemarkkinat sekä keinot, miten 

myydään ja valmistetaan.

Ketjutoiminta muistuttaa näistä luokituksista erityisesti liiketoiminta-franchisingia.

Ketjutoiminnan lähtökohta on kuluttaja. Ketjutoiminnan idea perustuu kuluttajien 

segmentointiin ja segmenttien pohjalta muodostettuihin liikeideoihin, jotka on siis 

suunniteltu erikseen jokaiselle ketjulle. Ketjun liikeideaa voidaan pitää ikäänkuin 

franchising-toiminnan tuotteena, jonka ketjujohto vuokraa myymäläyrittäjien käytet

täväksi. Kriteerit liikeidean määrittämisessä ovat 1) mitä halutaan myydä eli 

tuoteratkaisu, 2) kenelle halutaan myydä eli mitkä ovat kunkin ketjun asiakasryhmät, 

3) millä tavalla halutaan myydä eli palvelun laajuus, laatu ja yleisesti toimintatavat 

sekä 4) millainen imago ketjulle halutaan luoda, ollaanko siitä tekemässä esimerkiksi 

alennushinta- vai monipuolisen valikoiman myymälää. Toiminta perustuu so

pimukseen, jossa sovitaan osapuolten välinen työnjako, pelisäännöt ja taloudelliset 

asiat. Kauppias (franchising-mallin lisenssinottaja) saa ketjun johdolta (franchising- 

mallin lisenssinantaja) käyttöönsä valmiin, toimivaksi testatun liikeidean ja usein
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myös kiinteistön kaupan harjoittamista varten, ketjun johto puolestaan vastineena 

vuokratuloja sekä liikeideasta että kiinteistöstä (Lahtinen ym. 1990, 66; Vaittinen 

1990, 22-26).

Ketjuuntumista voidaan tarkastella myös toimintastrategian muuttumisen näkökul

masta. Knee ja Walters (1985, 9-13) esittävät, että yrityksen toiminnan muuttumista 

voidaan tarkastella Ansoffin (1965) matriisin avulla. Perusmatriisin ulottuvuudet 

ovat tuote- ja markkinaratkaisut, eli mitä myydään ja kenelle tuotteita halutaan 

myydä. Yritys voi uudistua laajentumalla joko vain toisella ulottuvuuksista tai 

molemmilla, jolloin puhutaan diversifioitumisesta. Tuote- ja markkinaratkaisuja ei 

luonnollisestikaan voida tarkastella erillään toisistaan, vaan puhutaan yleisesti tuote- 

markkinastrategiasta. Vähittäiskauppaan sovellettu Ansoffin (1965) tuote-markki- 

namatriisi on esitetty kuviossa 7.

Kuvio 7. Vähittäiskaupan uudistumisvaihtoehdot tuote-markkinaulottuvuuksilla

ASIAKASPOHJA / MARKKINASEGMENTIT

T
u
o
T
E
P
A
K
E
T
T
I

Nykyinen Läheinen Uusi

Toiminnan lujittaminen, 
tuottavuuden parantaminen

X
Tuotevalikoiman ja 
toiminta tyylin 
uudelleenasemointi

Nykyi
nen

Markkinalähtöinen 
(toiminta-alueen laajennus)

markkinalähtöinen 
(uusia segmenttejä 
kotimaassa ja 
ulkomailla)

Lähei
nen

■ Tuotepakettilähtöinen
(erikoistuminen, uusia

V palveluita, uusia
myyntipistetyyppejä)

\

Kasvu

Uusi Tuotelähtöinen (täysin 
▼ uudenlaisia tuoteryhmiä)

_Diversifiointi

Lähde: Knee & Walters (1985, 12)
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Perusmatriisiin verrattuna tuoteulottuvuus on laajennettu sisältämään myös toimin- 

tatyylin ja tuotevalikoiman laajuuden. Knee ja Walters (1985, 11) esittävät, että toi

minnan lujittamisen ja tuottavuuden parantamisen tulisi aina edeltää suurempia 

muutoksia strategiassa. Ketjuuntumista voidaankin pitää muutoksena nykyisen tuole

ja markkinapaketin sisällä, ts. myymälät asemoidaan1 uudelleen vastaamaan asiak

kaiden muuttuneita tarpeita. Ketjuuntumisessa pyritään nimenomaan tuottavuuden 

parantamisen ja toiminnan selkeyttämisen kautta tehostamaan toimintaa. Muutokset 

tapahtuvat siis tuotevalikoimassa ja/tai toimintatyylissä.

Yhteistoimintaryhmässä toimivilla ketjuilla on usein toisistaan jonkin verran eroavat 

liikeideat sekä omat ketjuorganisaationsa ja hallintonsa ryhmittymän johtoportaassa. 

Tietyn ketjun sisällä puolestaan liikeidean on oltava kaikille sopiva. Yhtenäisen lii

keidean toimiminen edellyttää, että ketjun liikkeet ovat samantyyppisiä. Eräs keskei

simmistä yhtenäistämisen kohteista on tuotesortimentti eli lajitelma ja valikoima. 

Sortimentin ja yleisesti myymälä ilmeen yhtenäistämisen myötä päästään lopulta ti

lanteeseen, jossa valtakunnallinen, tehokas kampanjointi voidaan aloittaa (Mar

keteilla ei yksin mitään mahdollisuuksia hintakilpailuun 1992).

Tavoite ketjuuntumisen takana on teollisuudessa esiintyvän tuottavuusajattelun siir

täminen kauppaan. Suurella tuotantokapasiteetilla päästään alhaisiin yksikkökustan

nuksiin, eli pienetkin liikkeet voivat saavuttaa ketjussa suuren yrityskoon mukanaan 

tuomat edut ja sitä kautta paremman taloudellisen tuloksen. Monta pientä, mutta sa

mankaltaista liikettä ikäänkuin muodostavat yhden suuren kokonaisuuden. Ketjutta

misella pyritään myös keskittämään sellaiset toiminnot, jotka voidaan suorittaa yh

dessä paikassa kaikkia tyydyttävästi. Keskittämisen kautta tehtävät voidaan lisäksi 

hoitaa ammattimaisesti ja kustannuksiltaan edullisemmin kuin mihin yksittäiset liik-

1 asemointi = tuotteen suunnitelmallinen sijoittaminen markkinoille eri tuotteiden joukkoon sopiville 
markkinalohkoille (Rope & Vahvaselkä 1992, 278)
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keet voisivat päästä. Tavoitteena on siis selkeä ja toimiva työnjako kauppiaan ja ket

jun johdon välillä (Vaittinen 1990, 23-24).

3.2 Ketjutoiminnan menestystekijät

Eräs ketjutoiminnan tärkeä osa on hyvän ketjuimagon luominen, jonka avulla ketju 

voi toimia menestyksellisesti. Ketjusta, ja siten myös yksittäisestä myymälästä 

tehdään tuote: myymälässä täytyy olla sellaiset tunnukset, että asiakas tietää jo sisään 

astuessaan, minkä tyyppiseen kauppaan hän on tullut. Hyvin rakennettu imago hel

pottaa myös liikeidean monistamista. Kuten jo todettu, ketjuidean on myös oltava 

toimiva kaikissa paikoissa, joissa ketjun liikkeitä on: tietynlainen ketjuidea toimii 

ainoastaan tietyntyyppisillä paikkakunnilla, tietynlaisissa liikepaikoissa. Tämän eh

don toteuttaminen vaatii sijoituspaikkojen huolellista tutkimista ennen liikkeen pe

rustamista. Esimerkkinä voidaan mainita laatikkomyymäläketjut1, jotka toimivat 

parhaiten suurten kaupunkien keskustoissa. Paikan tulee olla sellainen, että sen ohitse 

kulkee suuri ihmismäärä, jolloin ihmiset voivat helposti suorittaa päivittäiset ruoka- 

ostoksensa (Vaittinen 1990, 22-23; Toivakka 1994, 12-13).

Muita edellytyksiä menestyvälle ketjulle ovat Vaittisen (1990, 24-25) mukaan ketjun 

hankintatoimen sujuvuudesta huolehtiminen sekä sopimusten ja kaikkien menestys

tekijöiden ylläpito ja kehittäminen ympäristön vaatimuksia vastaaviksi. Viimeisenä 

menestystekijänä voidaan mainita ketjun liikeidean mukaisesti järjestetyt ohjaustoi

minnot, joita ovat lajitelman ja valikoiman ohjaus, hinnoittelun yhtenäisyys ja johta

minen, markkinointi, informaatiojärjestelmien toimivuudesta huolehtiminen, myymä- 

lämiljöiden sovittaminen liikeideaan, myymälätoimintojen sovittaminen liikeideaan

1 laatikkomyymälä = teollisten elintarvikkeiden ostopaikka, rajatut lajitelmat, normaalia alhaisemmat 
hinnat, esim. Rimi, Alepa (Vaittinen 1990, 23)
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ja henkilöstökysymyksistä huolehtiminen (henkilöstön normiston luominen ja hen

kilöstön kehittäminen). Näihin perehdytään tarkemmin seuraavassa luvussa.

Liikkeiden ketjuttamisen yhteydessä herää luonnollisesti kysymys, poistaako ketjutus 

kilpailua ja on siten haitallista asiakkaiden kannalta. Peltola ym. (1987, 19) esittävät, 

että näin ei kuitenkaan välttämättä tapahdu. Keskusliike ei mitenkään suojele vähit- 

täiskauppiaitaan sisäiseltä kilpailulta, joten kauppiaan pahin kilpailija voi hyvinkin 

olla toinen saman ryhmittymän kauppias. Sisäisestä kilpailusta huolimatta, tai 

mahdollisesti siitä johtuen, esimerkiksi К-ryhmä on menestynyt suomalaisista kaup- 

paryhmittymistä parhaiten. Poikkeuksellista menestystä on pyritty osin selittämään 

perheyrittäjyydellä. Se ei ole kuitenkaan aukoton selitys, sillä esimerkkejä huonosti 

menestyvistä perheyrityksistä löytyy Suomesta lukuisia. Toinen syy hyvälle me

nestykselle lienee hallittu työnjako kauppiaan ja keskusliikkeen välillä: kauppiaat 

hoitavat vähittäiskaupan, keskusliike puolestaan tukkukaupan. Kuten jo luvussa 2.5 

tuli esiin, kauppias ei toimi pelkästään ryhmittymäjohdon alaisena, vaan hänellä on 

kaksi roolia: markkinointiin liittyvissä kysymyksissä hän on yhteistyökumppani, 

mutta ostaessaan tavaraa keskusliikkeen hankintayksiköstä hän on asiakas.

3.3 Ketjuuntumisen vaikutukset: yhteisesti suoritettavat toiminnot

Ketjun toiminta eroaa ryhmittymän toiminnasta kauppiaan näkökulmasta siten, että 

monenlaiset tehtävät, jotka aikaisemmin kuuluivat kauppiaan toimenkuvaan, hoitaa 

nyt ketjujohto. Vaittinen (1990, 41-80) esittää kahdeksan ketjujohdon suorittamaa 

toimintoa. Aikaisemmin nämä tehtävät olivat ensisijaisesti kauppiaan hoidettavana. 

Toiminnot on koottu kuvioon 8, kuviota seuraavassa tekstissä niitä käsitellään 

tarkemmin yksi kerrallaan. Tarkasteltaessa näitä toimintoja on kuitenkin huomioi

tava, että ne on laadittu S-ryhmän näkökulmasta. Tämä on saattanut vaikuttaa mallin
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muotoon, ts. eri toiminnot eivät välttämättä ole sellaisenaan vastaavia muiden kaup- 

paryhmittymien ohjausjärjestelmien kanssa.

Kuvio 8. Ketjun ohjaustoiminnot

myymälämiljöö

hinnoittelu

markkinointi

informaatiojärjestelmät
KETJUN
OHJAUS-

TOIMINNOT

henkilöstön
kehittäminen

myymälätoiminnot ja 
-järjestelmät

lajitelmat ja valikoimat

segmentointi ja 
asemointi

Lähde: Vaittinen 1990, 65

Huolellinen asiakkaiden segmentointi on tärkeää ketjun sujuvalle toiminnalle, koska 

tällöin pystytään muodostamaan mahdollisimman yhtenäisiä asiakasryppäitä, ja 

niiden pohjalta yhtenäisiä ketjuyksiköitä. Mitä homogenisempia ketjuyksiköt ovat, 

sitä helpommaksi muodostuu itse ketjun johtaminen, koska päätöksiä voidaan ai

nakin teoreettisesti soveltaa suoraan ketjun eri liikkeisiin. Mikäli ketjun rakentami

nen aloitetaan nollatilanteesta, yhtenäisen ketjun rakentaminen on helpompaa kuin jo 

toiminnassa olevia myymälöitä uudistettaessa. Usein tilanne on kuitenkin juuri se, 

että valmiita, jo vuosia toimineita myymälöitä ryhdytään ketjuttamaan. Tällöin osa 

myymälöistä joudutaan mahdollisesti lopettamaan, koska ne vaikeuttavat ketjun te

hokasta toimintaa epähomogenisuudellaan. Ketjujohto vaikuttaa luonnollisesti myös 

liikkeiden sijaintiin. Huolellinen liikepaikkojen valinta ja paikkojen tarkka jakaminen
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kauppiaille on tosin ollut jo ryhmittymään kuuluttaessa osa arkea, eli tämä ei ole 

pelkästään ketjun ominaispiirre.

Ketjua asemoitaessa pyritään luomaan tietylle ketjulle tietty imago, jota verrataan 

asiakkaiden mielikuviin ketjusta ja sitten mahdollisesti muutetaan. Asemoitaessa 

ketjua tarkastellaan ketjun liikeideaa ja määritellään samalla lajitelma- ja valikoima- 

kysymykset sekä kilpailukeinot. Lajitelman ja valikoimien muodostaminen ja ylläpito 

tapahtuu keskusliikkeen toimesta, ja se perustuu segmentoinnissa havaittuihin tarpei

siin, asemointiin ja vähittäiskauppiaiden kokemuksiin. Ketjun tiukkuudesta riippuen 

ketjujohto saattaa määrätä sortimentin täysin, tai kauppias saa hankkia esimerkiksi 

20% sortimentista itse. Yhtenäinen sortimentti on ketjun myymälöille kuitenkin 

tärkeää, koska tällöin voidaan tehokkaasti hoitaa esimerkiksi ketjun markkinointi- 

toimenpiteitä. Myös kestävän ja vahvan tavaramerkin luominen ketjun nimestä edel

lyttää yhtenäisiä myymälöitä.

Ketjun hinnoittelussa ketjujohto suunnittelee valmiiksi hinnat, jotka noudattavat kun

kin ketjun liikeideaa. Hinnoitteluun vaikuttavat luonnollisesti ketjun liikeidean mu

kainen hintapolitiikka, ketjun sisäinen tehokkuus ja jonkin verran paikallinen kilpai

lutilanne. Ääritapaus hinnoittelusta ovat hyvin menestyneet ryhmittymien omat 

tuotemerkit, kuten Pirkka. Tuotteiden hinnat on tällöin määrätty jo etukäteen siten, 

että ne ovat valmiina tuotteissa ja täten samat kaikissa ryhmittymän liikkeissä. Täl

löin kyseisten tuotteiden hintoja muutetaankin vain melko harvoin.

Kun myymälöiden valikoimat ja ulkoasut on yhtenäistetty ketjun liikeidean mukai

siksi, voidaan harjoittaa valtakunnallista markkinointia. Ketjumainonta on pitkälti 

mielikuvamarkkinointia, sillä pyritään luomaan ketjusta vahva tuotemerkki. Ketjun 

imagoa voidaan myös pyrkiä vahvistamaan mainostamalla, mielikuva voi perustua 

esimerkiksi hinta- tai tuotekuvaan. Hintaiskuja mainostetaan kuitenkin harvoin valta

kunnallisesti, niissä on monesti kampanjaliikkeinä esimerkiksi kolme saman ketjun
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myymälää tietyltä alueelta. Kauppiaalle yhtenäinen markkinointi merkitsee työteh

tävien vähenemistä. Yksittäiselle kaupalle jää tehtäväksi omien, usein pienien kam

panjoiden toteuttaminen.

Informaatiojärjestelmät mahdollistavat sen, että ketjujohto saa nopeasti tiedot mm. 

myymälöiden kannattavuuksista ja eri tuotteiden menekeistä. Tietotekniikka ja sen 

täysipainoinen hyödyntäminen onkin oleellisessa roolissa ketjujohdon ja ketjun eri 

liikkeiden välillä, johto saa suoraan tiedot itselleen jokaisen myyntipäivän jälkeen.

Koska ketjulle on tärkeää hyvän ja kestävän imagon luominen, on myymälämiljööllä 

suuri merkitys. Saman ketjun myymälöiden tulee näyttää ulkoisesti ja sisäisesti jok

seenkin samanlaisilta. Luonnollisesti myös liikkeen sijainnin huolellinen valitsemi

nen on tärkeää, koska liikeidean on toimittava jokaisessa perustetussa myymälässä 

ketjun yhtenäisen toiminnan takaamiseksi. Koska kaavoitus ja rakennuslupakäytäntö 

on melko jähmeää, ryhmittymä joutuu usein hankkimaan varalle etukäteen liikepaik

koja, jotta sillä olisi tarpeen vaatiessa mahdollisuus laajentua nopeasti. Tällöin ei 

välttämättä tiedetä vielä, mihin ketjuun kuuluvalle liikkeelle paikka lopulta menee.

Sisäilmeen on oltava saman ketjun myymälöissä samantyyppinen, koska se ilmentää 

osaltaan ketjun liikeideaa. Myymälämiljöö onkin noussut tärkeäksi tekijäksi liikkeen 

menestymiselle, koska se vaikuttaa suoraan asiakkaiden viihtymiseen. Miljöön suun

nittelu ja ylläpito on myös merkittävä kustannustekijä ketjulle. Tähän liittyvät mm. 

eri tuoteryhmien väliset suhteet, keskitytäänkö esimerkiksi kuivatavaroihin vai hallit- 

sevatko tuoretavarat. Ilmeeseen ja optimaalisen miljöön toteuttamiseen vaikuttavat 

luonnollisesti myymälän koko ja pohjapiirustus, mutta yhtenäisyyttä voidaan luoda 

helposti esimerkiksi tiettyjen värien käyttämisellä. Miljöön toimivuuteen liittyvät 

osaltaan myös sujuvat myymälätoiminnot ja -järjestelmät. Myös ne ovat yksi edel

lytys asiakkaiden viihtyvyydelle.
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Viimeinen ketjun toimintaa leimaava piirre on henkilöstön kehittäminen. Kuten jo ai

kaisemmin todettu, itsepalvelumyymälöiden yleistyminen ja kuluttajien hintatietoi

suuden kasvaminen eivät suoraan merkitse sitä, etteivät kuluttajat tarvitsisi myös 

henkilökohtaista palvelua. Myös henkilöstön on ilmennettävä ketjun tavoitteita toi

minnallaan, käytöksellään sekä ulkoasullaan. Tiettyjen henkilöstönormien luominen 

ja henkilöstön huolellinen rekrytointi on luonnollisesti tärkeää myös itsenäisissä kau

poissa, mutta ketjussa tehtävä korostuu entisestään. Rekrytointi ja kehittäminen suo- 

ritetaankin yhteistyössä ketjujohdon ja kauppiaan kanssa.

Kaiken kaikkiaan ketjuuntuminen muokkaa suuresti kauppiaan työtehtäviä. Luvussa 

3.5 paneudutaankin tarkemmin siihen, miten kauppiaan työtehtävät ovat muuttuneet. 

Kauppiaan tehtävät eivät silti ole suinkaan helpottuneet: aikaisemmin kauppias teki 

yllämainitut päätökset ja ratkaisut itsenäisesti, toteuttaen ratkaisujaan vain omassa 

myymälässään. Ketjussa hänen täytyy pitää huolta yksikkötasolla ketjun toimivuu

desta. Vanha sanonta “ketju on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki” pitää tie

tyssä mielessä paikkansa myös kauppaketjussa. Huonosti hoidetut myymälät antavat 

huonon leiman koko ketjulle, ja varsinkin uuden ketjun ollessa kyseessä kaikkien 

panostus ratkaisee. Luonnollisestikaan yhden huonon myymälän alueelliset vaiku

tukset eivät ole kovin suuria, huono kemiläinen kauppa tuskin vaikuttaa espoolaisten 

kaupassakäyntiin. Yksittäinen kauppa ei kuitenkaan voi paljon poiketa ketjun lin

jasta.

3.4 Ketjuuntumisen edut ja haitat

Ihanus (1994, 8) esittää kuusi tekijää, jotka puoltavat kauppiaiden liittymistä ketjuun. 

Ensinnäkin kauppias saa myymälänsä kuntoon. Kun myymälä muokataan tiettyä lii- 

ketyyppiä vastaavaksi, turhat tuotteet tulee samalla poistetuksi valikoimasta, jolloin 

kierto nopeutuu ja varaston arvo pienenee. Myös myymälän tilankäyttö saatetaan
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suunnitella paremmaksi, jolloin asiakkaidenkin on helpompaa asioida liikkeessä. 

Tästä päästään toiseen tekijään, eli myynti kasvaa. Ketjuun liityttäessä myös työteho 

paranee: valikoima muotoutuu ketjuuntumisen myötä usein aikaisempaa pienem

mäksi, jolloin sitä on helpompi käsitellä. Koska eri myymälöiden ostot voidaan yh

distää, saadaan suuria mittakaavaetuja. Kauppiaalle jää siis aikaa esimerkiksi koke

musten vaihtoon muiden vastaavassa tilanteessa olevien kauppiaiden kanssa, ja kaik

kien edellä mainittujen seikkojen summana tulos paranee. Esitetty tilanne on luon

nollisesti ideaali, johon ketjuttamisessa pyritään. Automaattinen tuloksen paranemi

nen ei tietenkään tule itsestään. Kauppiaiden taustat ja aikaisemmat liikeideat ovat 

usein hyvin erilaisia, jolloin niiden yhdenmukaistaminen ei aina ole ongelmatonta.

Tonndorf (1978; ref. Larsson 1990, 38) esittää ketjuun kuulumisen eduiksi edellisten 

lisäksi vielä seuraavaa: ensinnäkin ketjuun kuuluminen antaa jäsenilleen välineen 

hoitaa työtään paremmin. Tällä hän tarkoittanee sitä, että kauppias voi halutessaan 

pyytää esimerkiksi neuvonta-apua ketjujohdolta ja muutenkin kouluttaa itseään ket

jun resurssein. Lisäksi ketju tarjoaa kauppiaille välineen esimerkiksi informaatiojär

jestelmien muodossa, jolloin kauppias voi seurata liikkeensä myyntiä helposti eri

laisten tietokoneohjelmien avulla. Ketjun jäsenyys myös vähentää kauppiaan tehtäviä 

siten, että hän voi paremmin omistautua henkilöstölleen ja asiakkailleen. Tehtävät 

vähenevät, kun esimerkiksi hinnoittelu tapahtuu suoraan ketjujohdossa, samoin 

tuotesortimentin määrittely. Näin myös ainakin teoreettisesti kauppiaan vapaa-ajan 

määrä kasvaa, jolloin hän voi rentoutua paremmin. Viimeiseksi ketju tarjoaa kaup

piaalle näkymän tuottoisampaan toimintaan ja parempaan tulevaisuuteen. Vii

meisestä väittämästä voi tosin olla myös eri mieltä. Luonnollisesti ketju tarjoaa 

kauppiaalle parhaan mahdollisen lähtökohdan toiminnan harjoittamiseen, mutta se 

myös seuraa tarkasti tuloksen muodostumista ja voi halutessaan purkaa kauppiaan 

vuokrasopimuksen, jos ketjun etu sitä edellyttää.
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Mielenkiintoista on, että Vähittäiskaupan tutkimussäätiön tekemässä tutkimuksessa 

(Vähittäiskaupan kehitys ja kauppiaan näkökulma 1983, 25-32) suurin osa (76% ky

selyyn osallistuneista kauppiaista) koki vähittäiskaupan palvelutehtävän hoitamisen 

käyneen jatkuvasti vaikeammaksi. Kaupan keskittyminen ja ketjuuntuminen tulivat 

esiin vaikeuttavina tekijöinä. Ketjuuntumiseen liitettiin keskusliikkeiden vallan 

kasvu, yhteistyöehtojen kiristyminen sekä myymälähuoneistojen joutuminen keskus

liikkeiden hallintaan. On kuitenkin huomattava, että kyseinen tutkimus on tehty 80- 

luvun vaihteessa. Tuolloin ketjutoiminta ei ollut vielä koko kaupan toimintamuoto, 

vaan siihen oltiin vasta ryhtymässä Suomessa. Kauppiaiden mielipiteisiin on siis 

saattanut vaikuttaa se, että ketjun toiminta ei ollut vielä hioutunut täysin sujuvaksi, 

vaan kitkaa esiintyi kauppiaiden ja ketjujohdon välillä.

Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen tekemässä tutkimuksessa erikoistoimialojen 

ketjuuntumisesta (LTT 1989, 46-47) esitetään kauppiaiden mielipiteitä ketjuuntumi

sen hyödyistä ja haitoista. Vaikka erikoistoimialat eivät kuulukaan tämän tutkielman 

piiriin, näitä mielipiteitä voidaan käyttää lähtökohtana päivittäistavarakauppiaiden 

asenteita tutkittaessa. Kauppiaiden perustoimenkuvat ovat kuitenkin samat näissä 

kahdessa vähittäiskaupan alassa, eivätkä ketjujohdon asettamat vaatimukset eroa ko

vin paljon. Kaikissa ketjuissa oltiin sitä mieltä, että ketjujäsenyys on parantanut jäse

nen kannattavuusedellytyksiä. Ketjun hyviksi puoliksi koettiin seuraavaa:

• edullisemmat hankinnat keskitettyjen ostojen ansiosta

• yhteismarkkinoinnin ansiosta pienentyneet markkinointikustannukset

• mahdollisuus hankkia monipuolisempi tuotesortimentti yhteishankintojen ansiosta

• yhteiselimen tarjoama koulutus ja apu ongelmatilanteissa

• yhteiselimen kokoamat vertailutiedot jäsenyritysten toiminnasta helpottavat oman 

toiminnan suunnittelua

• ajan tasalla pysyminen markkinoiden kehityksestä

• ketjun tarjoama suoja markkinatilanteiden muutoksia vastaan.
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Tutkimuksessa nousi kuitenkin esiin myös huonoja puolia ketj^jäsenyydestä. Ensin

näkin koettiin, että ketju holhoaa kauppiasta välillä liikaa. Toisena huonona puolena 

pidettiin sitä, että ketju tarjoaa keskiarvotietoa ja -osaamista, ja yhteisen toiminta

mallin vuoksi joudutaan toimimaan keskiarvoasiakkaiden ehdoilla. Kaikki kauppiaat 

eivät edes kokeneet keskiarvoasiakkaan tyypitystä sellaiseksi, että se vastaisi heidän 

liikkeissään käyviä asiakkaita. Kolmas negatiiviseksi koettu seuraus ketjujäsenyy- 

destä oli hidastunut päätöksenteko.

Hartikainen ym. (1988, 27-28) esittävät seuraavia ketjuun liittymisen haittapuolia: 

ensinnäkin työnjako kauppiaan ja ketjujohdon välillä saattaa jäädä epäselväksi. Täl

löin kauppias saattaa odottaa ketjutoiminnalta liikoja, hän saattaa heittäytyä pas

siiviseksi ja odottaa myynnin nousevan itsestään. Kauppias pettyy ketjun toimintaan, 

eikä kannata siinä toimimista jatkossa. Liikeideat saattavat myös olla eri 

myymälöissä niin erilaisia, että niiden yhtenäistäminen ketjun liikeideaa vastaavaksi 

voi olla turhan hankalaa ja aiheuttaa ristiriitoja. Ketjuun liittyminen myös estää 

omien, persoonallisten liikeideoiden toteuttamisen aiheuttaen jälleen kitkaa.

Yhteenvetona positiivisiksi ja negatiivisiksi koetuista asioista voidaan todeta, että ne 

vastaavat melko hyvin tämän tutkielman lähtökohtaoletuksia. Kauppiaan itsenäisyys 

on vähentynyt, eikä hän tunne aina pystyvänsä vaikuttamaan asioihin. Vastineeksi 

hän on saanut paljon hyvääkin: suojaa, apua ongelmiin ja edullisempia hankintoja.

3.5 Ketjuuntumisen vaikutukset kauppiaan toimenkuvaan

Kuten luvussa 2.3.2 tuli esiin, kauppias on ennen ketjuuntumista huolehtinut neljän 

kategorian tehtävistä: tuotteista, myymälästä, asiakkaista ja toiminnan seuraamisesta.
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Ketjuttamisen vaikutukset on puolestaan käsitelty luvussa 3.3. Tässä luvussa muo

dostetaan yhteenveto lukujen 2.3.2 ja 3.3 sisällöistä.

Ensimmäinen tehtäväkategoria, tuotteista huolehtiminen, on muuttunut ketjuuntumi

sen myötä paljon. Kauppiaan on toki edelleen pidettävä huolta siitä, että tuotteita on 

tarjolla ja varastossa oikea määrä. Sen sijaan ketju määrittelee, mitä kaikkea valikoi

maan kuuluu, mikä on esimerkiksi tuore- ja kuivatavaroiden määrän suhde. Ketjujoh

to hoitaa pitkälle myös uutuustuotteiden seuraamisen sekä tuotteiden hinnoittelun. 

Tältä osin kauppiaan työmäärä on pienentynyt huomattavasti. Esimerkiksi hinnoitte

lun hoitaminen on ollut melko aikaavievä ja toistuva tehtäväalue. Tavaroiden osta

minen on myös helppoa, koska oma keskusliike toimittaa monissa ketjuissa lähestul

koon kaikki tuotteet.

Toinen tehtäväalue, myymälän sisustuksesta ja toimivuudesta huolehtiminen on 

myös muuttunut. Koska ketjun liikkeiden tulee olla samantyyppisiä, vaikuttaa tämä 

automaattisesti myymälän uiko- ja sisäilmeen suunnitteluun. Kauppias ei enää voi 

tehdä myymälästä juuri sellaista kuin haluaa, vaan ilmeen on noudatettava ketjun 

yhteistä linjaa. Liikkeen toimivuudesta huolehtiminen kuuluu kuitenkin edelleen 

kauppiaan tehtäväalueeseen. Laitteiden on toimittava moitteettomasti, samoin hen

kilökunta on edelleen pidettävä motivoituneena ja pätevänä hoitamaan tehtäviään. 

Ketju tarjoaa kuitenkin apuaan henkilöstökysymyksissä, nimenomaan kehitys- ja 

koulutuspalvelujen muodossa.

Kolmannen tehtäväkategorian, asiakkaiden mukavuudesta huolehtiminen ei sinänsä 

ole muuttunut ketjuuntumisen myötä. Edellä mainittujen tehtävien hoitaminen vai

kuttaa edelleen oleellisesti asiakkaiden viihtymiseen. Suurin muutos tässä kategori

assa on kuitenkin myymälän markkinointi: ketjun jäsenyyden myötä kauppias voi 

suoraan olla mukana suurissa, jopa valtakunnallisissa kampanjoissa. Koska ketjujen
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liikeideat ja siten myös valikoimat ovat samat, toimivat mainoskampanjat monen 

liikkeen puolesta samanaikaisesti.

Viimeinen tehtäväryhmä, toiminnan seuraaminen on muuttunut hieman ketjun 

jäsenyyden myötä. Ketjussa kauppiaan on raportoitava jatkuvasti ketjujohdolle 

esimerkiksi myynnin kehityksestä. Toisaalta ketju myös tarjoaa kauppiailleen infor

maatiojärjestelmät tätä varten. Imagon seuraaminen muodostuu ketjussa tärkeäm

mäksi tehtäväksi kuin yksittäisessä myymälässä; ketjun jokaisen liikkeen pitäisi 

pystyä toiminnallaan ilmentämään ketjun liikeideaa ja olla samanlainen imagoltaan. 

Kauppiaan tehtäväksi on ketjun myötä muodostunut muualla suoritetun markkinoin

nin toteuttamisesta huolehtiminen ja vastaaminen siitä, että pysytään annettujen kus- 

tannusraamien sisällä (Uusitalo & Takala 1992, 22-24).

3.6 Ketjutoiminnan vaikutukset kauppiaan asemaan

Tässä luvussa yhdistetään työssä käsitellyt kirjallisuuskeskustelut ja esitetään niiden 

pohjalta teoreettinen viitekehys. Päivittäistavarakauppiaan tilanteen muuttuminen 

ketjuuntumisen myötä on esitetty tämän työn rakenteen mukaisesti kuviossa 9.

52



Kuvio 9. Muutosprosessi kauppiaan näkökulmasta

Ryhmittymän asettamat 
vaatimukset

Kauppiaan toimenkuva 
ennen ketjutusta

Kauppiaan autonomia pienentynyt, miten asennoituu

Kauppiaalla melko vapaat kädet toimia

Ketjujohdon asettamat vaatimukset 
Kauppiaan toimenkuva: toteuttaja

KETJUTTAMINEN
myymälöiden yhtenäistäminen, imagon luominen, 

suuren yksikön edut ja haitat

Kuviosta 9 käy ilmi tämän työn perusoletukset. Kauppiaan asema on muuttunut ah

taammaksi ketjuuntumisen myötä, koska nykyisessä tilanteessa ketjujohto hoitaa suo

raan monet tehtävät, jotka ovat aikaisemmin kuuluneet kauppiaalle. Koska kauppias 

ei voi enää esimerkiksi suunnitella markkinointitoimenpiteitä, hinnoittelua ja myy

mälän miljöötä, saattaa hän tuntea menettäneensä autonomiansa. Hänestä on tullut 

ketjujohdon tekemien suunnitelmien toteuttaja. Työn empiirisen osan yksi kysymys 

onkin, mikä on kauppiaiden asenne ketjuyhteistyötä kohtaan: onko se myönteinen, 

neutraali vai kielteinen.

Käsiteltyjen kirjallisuuskeskusteluiden perusteella voidaan esittää seuraavat oletukset 

vastauksena tutkimuskysymykseen kauppiaan sananvallasta, neuvotteluasemasta ja 

toimintavapaudesta. Koska ketjuyhteistyön myötä johtamisjärjestelmää on uudistettu 

siten, että jokaisella ketjulla on oma ketjujohtokuntansa, voidaan olettaa kauppiaan 

sananvallan kasvaneen. Vanhassa mallissa samat henkilöt edustivat kauppiaita 

keskusliikkeessä, oli myymälän koko ja tyyppi mikä tahansa. Nykyinen malli on 

parempi, koska myymälät ovat jaettu homogenisiin ryhmiin ja edustajan ajamat asiat
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koskevat samantyyppisten myymälöiden kauppiaita lähemmin. Neuvotteluasema on 

oletettavasti sen sijaan huonontunut. Neuvotteluasemahan liittyy kauppiaan rooliin 

keskusliikkeen asiakkaana tavarahankinnoissa. Ketjuyhteistyössä toimittaessa ketju- 

johto määrittelee suoraan kullekin kauppiaalle tulevan tavaralajitelman ja -valikoi

man, joten kauppias ei enää voi neuvotella asiasta. Myös toimintavapauden oletetaan 

kaventuneen. Toimintavapaus liittyy kauppiaan rooliin asiakkaita kohtaan. Koska 

toiminta (myymälän miljöö, tavarasortimentti, markkinointi jne.) on ketjussa tarkoin 

määriteltyä, ei kauppias oletettavasti voi enää palvella asiakkaitaan yhtä yksilöllisesti 

kuin aikaisemmin. Oman, persoonallisen liikeidean noudattaminen ei ole enää 

mahdollista.

Voidaan myös olettaa, että myymälän koko vaikuttaa oleellisesti ketjun hyötyjen ko

kemiseen: pienien myymälöiden kauppiailla ei ole sananvaltaa vaikuttaa, suurilla sitä 

on. Toisaalta suurten myymälöiden kauppiaat ovat todennäköisesti menettäneet 

enemmän kuin pienten ketjuun liityttäessä: pienet kaupat saavat nyt hyviä neuvotte- 

luetuja yhteishankintojen myötä, suuret puolestaan pystyivät aikaisemmin neuvot

telemaan itselleen paremmat edut suoraan tavarantoimittajilta.

Toimintavapaudesta on myös esitetty eriäviä mielipiteitä. Lehtinen ym. (1988, 24) 

esittävät, että yksin toimiva yrittäjä ei välttämättä ole sen vapaampi kuin ketjussa 

toimiva. Hän voi tosin tehdä itsenäisesti päätöksensä, mutta mitkä ovat pienen 

myymälän kauppiaan mahdollisuudet vaikuttaa markkinoiden pelisääntöihin? Ketju- 

yrittäjällä on hyvät mahdollisuudet tähän erilaisten vaikutuskanavien kautta. Toi

mintavapauden luonnetta käsitteli myös Mannermaa (1994, 7) todetessaan, että 

mikäli kauppias todella pohtii asiaa, ketjutoiminta on loppujen lopuksi hänen omien 

halujensa, toiveidensa ja ymmärryksensä mukaista toimintaa. Toiminnassa on vain 

yksi osapuoli lisää, eli ketjujohto. Kommenttina edellisiin voidaan kuitenkin lisätä, 

että kauppiaiden saattaa olla vaikeaa nähdä asiaa kokonaisuutena, koska henkilökoh

taisella tasolla toimintavapaus on kaventunut. Suuren koon edut markkinoihin vai-
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kiittämisessä ei ole kauppiaalle yhtä konkreettista kuin omassa myymälätoiminnassa 

tapahtuneet muutokset.

Ketjuttaminen on vaikuttanut kauppiaan tehtäväkuvaan siten, että aiemmin esitellyn 

neljän tehtäväkategorian luonteet ovat muuttuneet. Aikaisemmin kauppias hoiti tuo

tesortimentin määrittelyn, hinnoittelun jne, nyt ketjujohto hoitaa kyseiset tehtävät. 

Kauppias siis hoitaa tilaukset, tilattavan määrän suunnittelun ja tuotteiden järjestelyn 

ennalta määriteltyihin hyllypaikkoihin. Myymälämiljöötä kauppias ei enää suunni

tele, nyt hän huolehtii myymälän toimivuudesta ja henkilökunnan pätevyydestä ja hy

vinvoinnista. Asiakkaiden hyvinvoinnista kauppias huolehtii lähinnä henkilökohtai

sella palvelulla, aikaisemmin tehtäviin kuuluneet markkinointitoimenpiteet suorite

taan nyt yhteisesti. Toiminnan seurantatehtävät ovat ennallaan, esimerkiksi myynnin 

kehityksestä on raportoitava ketjujohdolle. Kauppiaan toiminnan luonne on siis 

muuttunut suunnittelijasta toteuttajaksi, ketjuyhteistyössä ketjujohto hoitaa liikeidea- 

sidonnaisen toiminnan suunnittelun. Kauppiaan tulee ilmentää myymälällään liike

ideaapa pyrkiä sen toteuttamisella mahdollisimman hyvään tulokseen.

Kauppiaan toimintaa koskevat odotukset eivät oletettavasti ole muuttuneet. Ketjutta

minen ei ole muokannut kauppiaan tuloksentekotarvetta, hyvää tulosta odotettiin 

ryhmittymässä ja odotetaan edelleen ketjussa. Yhteenvetona hyvän kauppiaan omi

naisuuksista voidaan esittää, että hän hallitsee monipuolisesti alansa. Hyvä kauppias 

osaa asettaa tavoitteet tulevaisuuteen, eikä pelkää liiaksi riskinottoa. Tyhmänrohkea 

hän ei kuitenkaan ole. Ydinkysymykseksi nouseekin kauppiaan kyky sopeutua uusiin 

tilanteisiin. Sopeutumiskyky on ollut epäilemättä tärkeä nimenomaan ketjutoimintaan 

siirryttäessä. Hyvän kauppiaan ominaispiirteenä voidaan pitää tietynlaista näkymät

tömyyttä: hän ei saa olla liian vahvasti esillä, vaikuttaa voi järjestötoiminnan kautta, 

mutta “ylempiään” ei tulisi uhmata. Ketjuuntumisessa kauppiaan neuvotteluasema on 

kaventunut entisestäänkin, joten voidaan olettaa tietyn näkymättömyysvaatimuksen 

olevan voimassa edelleen.
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Kauppiaan toimintaan ketjuyhteistyössä vaikuttavia tahoja ovat muut ketjun kaup

piaat ja ketjujohto. Suhteet muihin kauppiaisiin sisältävät paljon kanssakäyntiä. Kil

pailu saattaa edelleen olla “naapurikauppiaiden” välillä kovaa, koska ketjujohto ei 

pyri suojelemaan kauppiaita keskinäiseltä kilpailulta. Toisaalta liikepaikat pyritään 

valitsemaan siten, että kaikilla olisi mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset. 

Yleistäen voidaankin todeta, että kauppiaiden tulisi kunnioittaa toisiaan ja toimia yh

dessä ryhmän edun hyväksi. Kauppias voi myös harrastaa kokemusten vaihtoa mui

den kauppiaiden kanssa, joko edunvalvontaelimien kautta tai muuten keskenään.

Ketjujohto määrittelee kauppiaalle toiminnan raamit, antaa välineet toiminnalle ja 

myös apua tarvittaessa. Tarkasteltaessa kauppiaan ja ryhmittymän välistä suhdetta 

teoriakirjallisuuden valossa korostuu kitka ryhmittymän johdon ja kauppiaiden 

välillä. Empiiriaosassa pyritäänkin selvittämään, kokevatko kauppiaat edelleen, että 

ketjujohdolla on eräänlainen me-he asenne kauppiaita kohtaan (me johtajat, he kaup

piaat). Kauppiaan asemaan tasaveroisena osana ketjua liittyy myös “hyvän kauppiaan 

normisto”, joka luonnollisesti vaikuttaa osaltaan kauppiaan asenteeseen ketju- 

yhteistyötä kohtaan. Mikäli kauppiaat kokevat kahtiajaon olevan olemassa, yhteistyö 

ei välttämättä ole täysin toimivaa, koska johto ja kauppiaat eivät koe työskentele

vänsä samassa ryhmässä.

Eräänä tekijänä suhteita ja asenteita tutkittaessa voidaan pitää ketjun toiminta-aja

tusta. Koska toiminta on erittäin yhtenäistettyä tehokkuuden nostamiseksi, tarkoittaa 

se sitä, että toimintamalli on tarkoin määritelty. Kauppiaan autonomia laskee väistä

mättä, hänestä tulee tietyn liikeidean toteuttaja. Yhteenvetona kauppiaan motivaa

tioon vaikuttavista tekijöistä voidaankin kysyä, riittävätkö ketjutoiminnan tarjoamat 

edut kumoamaan haittapuolia, eli säilyykö kauppiaalla innostus tehdä hyvää tulosta?
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Kauppiaan muuttuneen aseman ja toimenkuvan eri osa-alueet on koottu yhteen ku

vioon 10. Kuvio 10 on teoreettinen vastaus esitettyyn tutkimusongelmaan, ja sen oh

jaamana suoritetaan empiirisen aineiston keräys ja analyysi.

Kuvio 10. Ketjutoiminnan vaikutukset kauppiaan asemaan

KETJUJOHTO
- liikeidean määrittely - tavoitteet
- toimintaraamien asettaminen, toteuttamisen valvonta
- asennoituminen kauppiaaseen
- avunanto

KETJUN KAUPPIAAT
- kokemusten vaihto
- järjestötoiminta: ketjujohtokunta
- kunnioitus, kilpailu
- muu kanssakäynti

TEHTÄVÄT
- tuotteet: määrä, tilaus, järjestely
- myymälä: henkilökunta, toimivuus, siisteys
- asiakkaat: kanssakäyminen, neuvominen, lisäedut
- seuranta: raportointi ketjujohdolle

ODOTUKSET KAUPPIAASTA
- hyvä kauppias: sopeutuva, hallitsee alansa
- aktiivinen, rohkea, uskoo tulevaisuuteen
- “näkymätön"

KAUPPIAS
sananvalta + 

neuvotteluasema - 
toimintavapaus -

RYHMITTYMÄN KETJUT
- tehokkuuden tavoittelu, toimintojen keskittäminen
- tietty liikeidea, myymälöiden yhtenäistäminen, ketjun nimi vahva tuotemerkki
- kauppias liikeidean toteuttaja, toiminta tarkoin määriteltyä => toimintavapaus 
pienenee
- tehokkuusedut, koulutus, suoja markkinoiden muutoksia vastaan
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4. Tutkimuksen toteuttaminen ja luotettavuuden arviointi

Tässä luvussa selvitetään empiirisessä osassa käytettyä tutkimusstrategiaa, sen valin

taa, tutkimuskohdetta sekä tutkimusvälinettä. Tarkoituksena on perustella käytetty 

tutkimusstrategia sekä sen avulla saatavat tulokset. Luvun toisessa osassa selvitetään 

empiirisen tutkimuksen toteuttamistapa, ja lopuksi tarkastellaan tutkimuksen luotet

tavuutta.

4.1 Tutkimusstrategia

Tutkimusstrategian tarkoituksena on antaa vastaus siihen, miten tutkimusongelma 

ratkaistaan. Tämän tutkielman tutkimusstrategiana on empiirisen tutkimuksen 

suorittaminen teemahaastatteluilla, jolloin tutkimusote on kvalitatiivinen. Empiiristä 

osiota ohjaava teoreettinen viitekehys on muodostettu edeltävän tieteellisen 

keskustelun perusteella. Viitekehyksen tarkoitus on kuvata tarkastelun kohteena 

olevien osa-alueiden välisiä suhteita. Empiirisellä tasolla viitekehys ohjaa kaup

piaiden kokemien muutoksien kuvausta sekä haastatteluaineiston keräämistä ja ana

lysointia. Empiirisen osan tehtävänä on koetella viitekehystä tutkimalla, miten kaup

piaat todella kokevat ketjuuntumisen vaikuttaneen heidän asemaansa ja työhönsä. 

Empiirisen osion tehtävänä on myös selvittää, mikä on kauppiaiden asenne ketju- 

yhteistyötä kohtaan: kuten luvussa 1.1 todettiin, teoriakirjallisuus ei esitä tästä olet

tamuksia.

Tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelu, koska siten saadaan parhaiten sel

ville kauppiaiden tuntemuksia ketjuyhteistyöstä. Menetelmän aihepiirit ovat tiedossa, 

mutta strukturoidulle haastattelulle luonteenomaisia tarkkoja kysymyksiä olisi ollut 

vaikea tehdä aiheen uutuuden vuoksi. Teemahaastattelun puitteissa keskusteluun
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pystyi lisäksi ottamaan mukaan kauppiaan tärkeäksi kokemia aihealueita, toisin kuin 

jos olisi noudatettu kiinteää haastattelurunkoa (Hirsjärvi & Hurme 1988, 36).

4.2 Empiirisen aineiston keruun toteutus

Haastateltavaksi valittiin yhteensä yhdeksän kauppiasta К-Lähikaupoista, K-Mar- 

keteista ja К-Supermarketeista. Citymarket ja К-ryhmän laatikkomyymäläketju Rimi 

jätettiin pois, koska ne ovat toiminnaltaan niin erityyppisiä kuin valitut ketjut. Kus

takin ketjusta valittiin kolme haastateltavaa. Haastatellut valittiin yhteistyössä 

Keskon kanssa, kenttäpäällikkö Kai Koivunen valitsi kauppiaat ja otti heihin puhe

limitse yhteyden. Tutkielman suorittamisen taloudellisten ja toiminnallisten syiden 

vuoksi kauppiaat valittiin Suur-Helsingin alueelta (lisäksi yksi Järvenpäästä): maan

tieteellisellä sijainnilla ei oletettu olevan merkitystä mielipiteisiin. Haastattelut 

suoritettiin 13.12.1996 - 8.1.1997 tutkimukseen valituissa myymälöissä.

Haastatteluissa käytetty teemahaastattelurunko (liitteessä 1) oli muotoiltu teoriaosan 

lopussa esitetyn viitekehyksen mukaisesti. Rungon pääaihealueet ovat teori akirj ai- 

lisuuden esittämät keskeiset aihepiirit, eli 1) Ketjun toiminta, 2) Kauppiaan tehtävät 

ketjussa, 3) Toimintavapaus, sananvalta ja neuvotteluasema, 4) Asennoituminen 

kauppiaaseen, 5) Muut kauppiaat sekä 6) Ketjuyhteistyön kehittäminen. Lisäksi 

haastattelun aluksi kerättiin taustatiedot myymälästä sekä kauppiaasta.

4.3 Tutkimuksen luotettavuus

Hirsjärvi ja Hurme (1988, 129) esittävät, että teemahaastattelun luotettavuutta 

tarkastellessa voidaan ottaa huomioon seuraavia seikkoja: ensinnäkin tutkimuksen 

reliaabelisuus, ts. saataisiinko tutkimuksesta sama tulos, mikäli se tehtäisiin 

uudestaan saman tai eri henkilön suorittamana. Haastattelu muuttuisi luonnollisesti
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keinotekoiseksi, mikäli sama henkilö suorittaisi sen uudestaan. Haastattelujen 

reliaabelisuuden voidaan kuitenkin olettaa olevan hyvä, koska haastateltavat 

saattoivat sanoa mielipiteensä täysin vapaasti. Kerättyä aineistoa käsiteltiin täysin 

luottamuksellisesti, eli yksittäisen kauppiaan mielipiteet eivät käy ilmi analyysistä. 

Tämä ilmoitettiin myös haastateltaville ennen haastattelun alkua. Heillä ei ollut siis 

syytä muunnella mielipiteitään tätä haastattelua varten. Kysymys täydellisestä 

anonyymiteetistä on kuitenkin ongelmallinen. Voidaan olettaa, että kauppiaat eivät 

kuitenkaan halunneet kritisoida yhteistyökumppaniaan Keskoa kovin paljon, tulihan 

yhteydenottokin haastatteluun suoraan Keskosta. Haastateltavat eivät myöskään 

tunteneet haastattelijaa ennalta, joten he eivät luonnollisestikaan uskaltaneet ja 

halunneet heti aluksi esittää kovin kärjistettyjä mielipiteitä. Monen haastattelun 

osalla oli lisäksi huomattavissa, että haastattelun loppua kohden haastateltavat 

alkoivat avautua enemmän, uskaltaen kertoa myös omia mielipiteitään. Yleisesti 

ottaen voidaan kuitenkin olettaa haastattelun olleen reliaabeli, koska samantyyppiset 

kysymykset toistuivat useasti haastattelussa ja täten haastateltavien todelliset 

mielipiteet saatiin esille.

Toiseksi Hirsjärvi ja Hurme (1988, 129) mainitsevat käsitevalidiuden, eli

pystytäänkö teoriasta johtamaan keskeisiä käsitteitä ja siten kokoamaan haastattelu- 

runko mielekkäästi. Haastattelujen käsitevalidiuden voidaan katsoa olevan melko 

hyvä, koska aihepiirin käsitteistöön oli perehdytty hyvin (mm. Mannermaa 1989), 

lisäksi haastattelurunkoa on pohdittu sekä kaupan alan asiantuntijoiden että vähit

täiskaupan tutkijoiden kanssa.

Lopuksi voidaan tarkastella sisältövalidiutta, eli tavoittavatko kysymykset halutut 

merkitykset. Sisältövalidiudenkin voidaan katsoa olevan hyvä, koska samasta ai

hepiiristä oli useita kysymyksiä. Mikäli vastaukset tuntuivat puutteelliselta, haastat

telija pystyi aina tekemään tarkentavan lisäkysymyksen.
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5. K-ryhmän ketjutoiminta ja tutkimuksen tulokset

Tässä luvussa kuvataan aluksi päivittäistavarakaupan rakennetta Suomessa, koska 

kaupan alan yhteistoimintaryhmien periaatteen sekä kaupan rakenteen tunteminen on 

oleellista empiirisen aineiston analyysin tarkastelua varten. Luvusta 5.2 alkaen 

käsitellään empiirisen aineiston analyysia.

5.1 Päivittäistavarakaupan rakenne

5.1.1 Kaupan alan yhteistoimintaryhmien periaate

Tyypillinen piirre suomalaiselle päivittäistavarakaupalle on pitkälle edennyt ryhmit

tyminen, eli valtaosa kaupan yrityksistä kuuluu johonkin yhteistoimintaryhmään. Yh- 

teistoimintaryhmittymä on määritelmältään kaupallinen kokonaisuus, joka sisältää 

sekä vähittäis- että tukkukauppatoimintoja. Näitä kahta toimintoa ei tosin voida 

ryhmittymän tasolla enää selkeästi erottaa toisistaan, koska tukkuporras hoitaa yhä 

enemmän myös vähittäisportaan tehtäviä (Päivittäistavarakaupan rakennemuutos 

1994).

Yhteistoimintaa voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: sen muodollisen ja toi

minnallisen puolen kautta. Muodollinen puoli käsittää yritysten väliset juridiset suh

teet: esimerkiksi omistaako toinen yritys toisen vai onko niillä sama omistaja. Yh

teistoiminnan toiminnallisen puolen järjestelyistä puolestaan riippuu, kuinka suuri 

vaikutusmahdollisuus yrityksellä on toisten yhteistoimintayritysten toimintaan, 

kuinka pitkälle vietyä on työnjako yritysten välillä ja kuinka yhdenmukaisesti yrityk

set käyttäytyvät (Mannermaa 1980, 42-43). Päivittäistavarakaupan ryhmittymät voi

vat perustua joko omistukseen, jolloin puhutaan lähinnä osuustoiminnallisista ryh

mistä, tai itsenäisten kauppiaiden tekemiin pitkäkestoisiin sopimuksiin. Tästä on

61



esimerkkinä К-ryhmä. Tiukka sopimusyhteistyö itsenäisten kauppiaiden välillä luo 

kuitenkin lähestulkoon samantyyppisen toimintamallin ryhmittymälle kuin omistus- 

perusteinenkin, koska sopimukset usein pyrkivät tekemään yhteistyön aukottomaksi 

ja lähes omistusta vastaavaksi (Hyvönen 1990, 14).

Yhdistymistä voidaan katsoa tapahtuvan yritysten kesken joko vertikaalisesti tukku

ja vähittäisliikkeiden välillä, tai horisontaalisesti samalla tasolla toimivien yritysten 

kesken. Suomen päivittäistavarakaupassa ryhmittymisen yhteydessä tapahtunut yh

distyminen on ollut vertikaalista, jolloin tukkuliike on ottanut hoitaakseen tiettyjen 

kauppiaiden tavaratoimitukset. Mielenkiintoista on, että eri ryhmittymien järjestelmät 

- ovat ne sitten omistajuuteen tai sopimuksiin perustuvia - muistuttavat toisiaan kil

pailustrategioiltaan ja rakenteellisesti melko paljon. Tähän lienee syynä edellämai

nittu vastaavuus: tiukka sopimus saa aikaan samantyyppisen toimintarakenteen 

tukku-ja vähittäiskaupan välillä kuin omistussuhde. Lisäksi sekä osuustoiminnalliset 

että yksityiset ryhmät ovat luonnollisesti seuranneet ja jossain määrin kopioineet kil

pailijoiden toimia uudentyyppisen organisaation kehitysvaiheessa. Yhteistoiminta- 

järjestelmän perustyyppi on esitetty kuviossa 11 (Mannermaa 1980, 43-44; Hyvönen 

1990, 3).
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Kuvio 11. Integroidun järjestelmän perustyyppi

Keskusyksikkö

Toimintayksiköt

Keskitetyt

toiminnot

Hajautetut

toiminnot

Lähde: Mannermaa 1980, 44

Ryhmittymisen ja yhteistoiminnan lähtökohtana on, että yhdessä monet pienet yri

tykset voivat päästä sellaisiin tavoitteisiin, joiden saavuttaminen yksin olisi mahdo

tonta. Kuvion 11 mukaisesti sellaiset toiminnot, jotka voidaan helposti suorittaa kes

kitetysti, kannattaa näin tehdä. Siten päästään huomattaviin kustannussäästöihin ja 

toiminnan sujuvuuteen. Tässä työssä käsiteltävässä К-ryhmässä Kesko toimii kes

kitetysti kaikkien К-kauppojen tukkuhankkijana. Kesko pyrkii toimimaan K-kaup- 

pojen eduksi tarjoten tukkutoiminnan lisäksi esimerkiksi rahoitusta ja koulutusta 

kauppiailleen. Vanhassa mallissa, jossa vähittäiskaupat hankkivat tuotteensa eri tu

kuista, tukkuliikkeet toimivat ensisijaisesti omaksi parhaakseen. Vaikka Kesko ei 

toimi vain omaksi hyväkseen, on toiminnan pitkäaikainen kannattavuus luonnolli

sesti tärkeää. Kannattamattomia kauppoja ei tueta (Hyvönen 1990, 3).

Suurinta ryhmittyminen on nimenomaan päivittäistavarakaupassa, erikoistavarakau- 

passa se on huomattavasti vähäisempää. Ryhmiin kuulumattomien päivittäistavara

kauppojen osuus koko myynnistä oli vuonna 1995 vain 6,3 % (Nielsen 1996). Ryh

mien suuri valta merkitsee myös sitä, että uusien, itsenäisten yrittäjien on todella 

vaikeaa päästä markkinoille liittymättä ryhmän jäseneksi. Markkinat ovat osittain sul

keutuneet ryhmittymiin kuulumattomilta yksityisiltä yrittäjiltä. Ryhmiin kuulumat

tomat ns. villit kauppiaat ostavat tavaransa sekä suoraan teollisuudelta että kaupan eri
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ryhmittymiltä (Päivittäistavarakaupan rakennemuutos 1994). Kuviossa 12 on kuvattu 

kotimaankaupan pääpiirteittäinen rakenne.

Kuvio 12. Kotimaankaupan rakenne

Kotimaiset valmistajat ja maahantuonti

▼
Keskusliikkeet

Vähittäiskaupat

1) Sopimuksin järjestetyt 2) Yksityiset kaupat

* yksityinen yrittäjyys (esim. K-ryhmä)

* osuustoiminta (esim. S-ryhmä)

Lähde: mukaillen Mannermaa 1980, 30; Päivittäistavarakaupan rakennemuutos 1994

Tässä tutkielmassa käsiteltävä päivittäistavaroiden vähittäiskaupparyhmittymä K-ryh- 

mä pohjautuu nimenomaan itsenäisten kauppiaiden keskinäiseen sopimukseen. Jär

jestelmään kuuluu kuitenkin oleellisena osana myös omistussuhde, sillä kauppiaat 

omistavat yhdessä keskusliikkeen. Ryhmittymien muotoja käsitellään tarkemmin seu- 

raavassaluvussa.

5.1.2 Yhteistoimintaryhmät Suomessa

Kuten todettu, Suomessa yhteistoimintaryhmät voidaan jakaa yksityiseen yrittäjyy

teen perustuviin ryhmiin eli К-ryhmään ja tukolaiseen kauppaan sekä osuustoimin

nallisiin ryhmiin, joita ovat S-ryhmä ja Tradeka. Edellä mainittujen yksityisen kaupan
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ja osuustoiminnallisen kaupan rakenne-eroa voidaan tarkastella kuviosta 13. Kuten 

kuviosta voidaan todeta, К-ryhmässä itsenäiset kauppiaat ovat sopimuksella sidotut 

keskusliikkeeseensä, osuustoiminnallinen toiminta pohjautuu puolestaan viime 

kädessä asiakasomistajiin.

Kuvio 13. Esimerkki kaupan ryhmistä, К-ryhmä ja S-ryhmä 

Keskusliike (Kesko Oy) Oma teollisuus

Keskusliike

Osuuskaupat 

— Kuluttajat

Lähde: Mannermaa 1980, 46

К-kauppiaat toimivat itsenäisissä perheyrityksissä, ja he omistavat yhdessä keskus

liike Kesko Oy:n. Kesko on perustettu vuonna 1941. К-ryhmän periaatteisiin kuuluu, 

että yhteistoiminta on sen keskeinen perusta kilpailukyvyn ja tuloksen paran

tamiseksi. Kauppiaiden ammatillista ja aatteellista yhteistoimintaa harjoitetaan K- 

kauppiasliiton puitteissa. К-ryhmän toiminta-ajatuksen mukaisesti

Kesko hankkii tavaroita ja tuottaa liiketoimintaa tukevia palveluja kilpailu

kykyisesti asiakkailleen. Kesko luo К-kauppiaille yrittäjinä parhaat kilpai

luedellytykset. Keskon liiketoiminta tuottaa omistajien sijoitukselle hyvän 

tuoton.
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К-kauppa on asiakkailleen paras kauppa. К-kauppias vastaa yrittäjänä asia

kastyytyväisyydestä ja kauppansa tuloksellisesta toiminnasta. К-kauppias on 

K-kauppiasliiton jäsen ja Keskon pemsosakas (Keskon vuosikertomus 

1995).

К-ryhmä on ryhtynyt viimeisenä kaupan alan ryhmittymistä ketjuttamaan 

myymälöitään. Sen myymäläketjuihin kuuluvat K-Lähikauppa, К-Market, K-Super- 

market, Citymarket sekä alennusmyymäläketju Rimi. Tukolaiseen kauppaan kuuluu 

Suomen Spar Oy, jonka puitteissa toimii kolme ketjua: Spar, Superspar ja Eurospar- 

automarketit (Hyvönen 1990, 27; Päivittäistavarakaupan rakennemuutos 1994; 

Keskon vuosikertomus 1995).

Ketjun työnjakoon vaikuttaa luonnollisestikin käytetty johtamismalli. K-ryhmässä 

lähtökohtana on laatujärjestelmä ProK, jonka myötä keskeisiä asioita ovat mm. asia

kastyytyväisyys, henkilökunnan työtyytyväisyys ja toiminnan kustannustehokkuus. 

Valtaa käyttää kaksi päätöksenteko-organisaatiota: ketjuyksiköiden johto sekä kaup

piaiden kokouksissaan (K-kauppiasliiton kokoukset) valitsemat ketjujohtokunnat. 

Ketjujohtokunnilla on päätäntävaltaa edellisissä luvuissa mainituissa asioissa. Kaup

piaat eivät siis joudu vain ottamaan tehtäviä vastaan täysin saneltuina, vaan heillä on 

sananvaltaa ketjujohtoa kohtaan. Yksittäinen kauppias ei tietenkään saa omaa 

tahtoaan välttämättä läpi kuten aikaisemmin autonomisena kauppiaana, sillä ket- 

jupäätökset koskevat yhteisesti monia kauppiaita (Jaakkola 1996, 90).

Osuustoiminnalliset ryhmät, eli S-ryhmä ja Tradeka, ovat täysin integroituneita, 

omistukseen perustuvia ryhmiä. Tradeka on tehnyt yhteistyötä Elannon kanssa 

1.1.1996 alkaen, ja sen puitteissa toimii kolme päivittäistavaraketjua: Euromar

ket/Maxi, Valintataloja Siwa. S-ryhmän muodostavat paikalliset ja alueelliset osuus

kaupat sekä niiden omistama SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmällä on neljä päivittäista- 

varamyymäläketjua eli Alepa, Sale, S-market sekä Prisma. Viimeisenä S-ryhmän
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lenkkinä organisaatiokaaviossa ovat asiakasomistajat. S-ryhmän toiminta-ajatuksena 

on tuottaa etuja sitoutuneille asiakasomistajilleen, kun К-ryhmän toiminta-ajatus on 

kauppiasammatin edistäminen (Lahti & Lehtinen 1990, 66-67; SOK-yhtymän vuosi

kertomus 1995; Tradeka-yhtymän vuosikertomus 1995).

Tällä hetkellä päivittäistavaroiden hankinta toimii Suomessa pääasiassa kahtena ryh

mänä. К-ryhmän Kesko Oy toimii itsenäisesti, S-ryhmä ja Tradeka ovat puolestaan 

yhdistäneet päivittäistavarakaupan materiaalitoimintonsa Inex Partners -yhtiöksi 

(Päivittäistavarakaupan rakennemuutos 1994, 9-10).

5.2 Kauppiaiden ja myymälöiden taustatiedot

Haastatellut kauppiaat olivat taustoiltaan melko samanlaisia, kun myymälöitä 

tarkastellaan kokoluokittain. Kauppiaista lähikauppiaat olivat luonnollisesti muita 

nuorempia (keski-ikä 36 vuotta) ja vähemmän aikaa kauppiaina toimineita kuin mar- 

ketkauppiaat (keski-ikä 41,3 vuotta) tai supermarketkauppiaat (keski-ikä 45,6 

vuotta).

Lähikauppiaat olivat kaikki toimineet kaupan alalla pitkään, kauppiaana tosin viisi 

vuotta tai vähemmän. Kauppiaat olivat myös jotakuinkin samanikäisiä, eikä heidän 

koulutustaustoissaan ollut suuria poikkeamia. Myös myymälät olivat samaa suuruus

luokkaa myynniltään, pinta-alaltaan ja työntekijämäärältään. Kauppiaat olivat ak

tiivisuudeltaan järjestötoiminnassa samantyyppisiä siten, että he kaikki kävivät ko

kouksissa mahdollisuuksien mukaan, yksi ehkä hieman muita enemmän. Lähikaup- 

piaiden kesken taustamuuttujat ovat siis melko vakioita. Täten mielipiteitä voidaan 

verrata keskenään hyvin, koska kauppiaat ovat samantyyppisissä tilanteissa.
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Marketeissa oli puolestaan hieman eroja sekä myymälöiden pinta-alassa, myynnissä 

että kilpailutilanteessa. Erittäin kova kilpailutilanne vaikutti selvästi erään myymälän 

myyntiin, kun taas lievä kilpailu toisessa pisteessä mahdollisti korkeat myyntiluvut. 

Kauppiaat olivat taustoiltaan hieman erilaisia, yksi oli ollut alalla jo 30 vuotta (ei 

koko aikaa kauppiaana), kahdesta nuoremmasta kauppiaasta toinen oli toiminut 

kauppiaana 5 vuotta (alalla 10 vuotta) ja toinen 10 vuotta (alalla noin 15 vuotta). 

Kaksi nuorempaa kauppiasta olivat saaneet opistotasoisen koulutuksen, pitkään 

kauppiaana toimineella ei ollut ammatillista koulutusta alalle vaan käytännön mu

kanaan tuomaa tietotaitoa. Marketkauppiaat eivät olleet kovin aktiivisia K-kauppias- 

liitossa, yksi toimi sen sijaan markettoimikunnassa. Yleisesti ottaen voidaan todeta, 

että myös marketkauppiaiden mielipiteitä voidaan verrata keskenään hyvin, sillä he 

ovat melko samanlaisissa tilanteissa. Kuten myöhemmin analyysissa käy ilmi, joissa

kin mielipiteissä kauppiaiden välillä on selvä ero. Vaikuttavana tekijänä voidaan 

pitää nimenomaan kauppiaana toimimisen aikaa.

Supermarketeissa oli myös erotettavissa kaksi keskenään melko samanlaista 

myymälää myynniltään, työntekijöiden lukumäärältään ja pinta-alaltaan sekä yksi 

niistä hieman poikkeava. Myös kauppiaat muodostivat kaksi ryhmää saman jaon mu

kaan, kun tarkastellaan kauppiaiden ikää, kauppiaana toimimisen aikaa sekä koulu

tusta. Tässä tapauksessa oli erotettavissa kaksi pitkään kauppiasta toiminutta ja siten 

hieman vanhempaa, sekä kolmas nuorempi kauppias, joka oli myös toiminut kaup

piaana vähemmän aikaa. Nuorimmalla kauppiaalla oli muista poiketen suurin 

myymälä. Supermarketkauppiaat olivat muista kauppiaista poiketen aktiivisimpia 

erilaisissa toimikunnissa, K-kauppiasliitossa ei sen sijaan oltu niin aktiivisia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kauppiaiden mielipiteitä voidaan verrata hyvin 

keskenään kokoluokittain sekä ketjujen välillä. Taustamuuttujat ovat melko vakioita, 

joten mielipiteiden erojen syitä voidaan hakea muista mahdollisista tekijöistä.
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5.3 Toimintavapaus, sananvalta ja neuvotteluasema

5.3.1 Muutokset toimintavapaudessa

Oletus toimintavapauden pienenemisestä asiakkaita kohtaan osoittautui vääräksi, ku

kaan kauppiaista ei kokenut sen pienentyneen. Monet kauppiaista tosin totesivat, että 

kaikkia asiakkaiden toiveita ei luonnollisestikaan pystytä toteuttamaan. Ketjua ei 

kuitenkaan koettu esteeksi persoonallisen liikeidean toteuttamiselle. Ketjuun liitty

minen edellyttää luonnollisesti sitä, että myymälät yhtenäistetään saman näköisiksi ja 

valikoimiltaan suunnilleen samanlaisiksi, mutta kauppiaat tunsivat itsellään olevan 

täysin vapaat kädet myymälänsä hoitamiseen. Muutamat kauppiaat kommentoivat 

sitä, että aikaisemmin pystyi tekemään enemmän muista erottuvaa markkinointia: 

ketjussa ollessa ei pysty aivan yhtä hyvin erottumaan muista. Kysyttäessä persoonal

lisen leiman, “kauppiaan hengen”, näkymisestä myymälässä kaikki olivat sitä mieltä, 

että kauppias pystyy täysin riittävästi luomaan tietynlaisen tunnelman myymäläänsä. 

Yleinen mielipide myös oli, että nimenomaan asiakkaita varten ketju on olemassa, 

eikä silloin ketjun liikeidea tai mikään muukaan voi estää asiakkaiden täyttä pal

velemista.

5.3.2 Muutokset sananvallassa

Oletus sananvallan kasvamisesta sen sijaan piti paikkansa. Sananvallan kokemisessa 

voidaan kuitenkin erottaa eriäviä mielipiteitä myymälän koosta riippuen. Lähikaup- 

piaiden kohdalla mielipiteet jakaantuivat melko paljon. Hyväksi puoleksi nykymal

lissa mainittiin mm. se, että kauppiaiden kokoukset ovat nyt pienempiä, joten on hel

pompaa ilmaista mielipiteensä. Aikaisemmin, kun paikalla oli koko Keskon edustus, 

yksittäinen kauppias ei välttämättä uskaltanut avata suutaan. Eräs kauppiaista kuiten

kin koki, ettei pienen myymälän kauppiaan mielipiteitä juurikaan kuunnella: isommat
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sen sijaan otetaan heti huomioon. Tämän kauppiaan tuntemus lienee kuitenkin yhtey

dessä kolmannen lähikauppiaan mielipiteeseen. Kolmas kauppias nimittäin totesi, 

että lähikauppias ei saa asioita perille, mikäli hän ei esitä niitä riittävän ponnekkaasti. 

Mikäli mitään ei kauppiaan pyynnöstä tapahdu, tulee ottaa yhteyttä astetta korkeam

paan ketjujohdon edustajaan. Saattaa siis olla, että tilanteeseen tyytymätön kauppias 

ei suhteellisen uutena kauppiaana ole uskaltanut ottaa asioitaan riittävän voimak

kaasti esiin. Kaksi muuta kauppiasta olivat olleet kauppiaana jo muutamia vuosia.

Yleisesti ottaen eri kokoisten myymälöiden kauppiailla oli erityyppisiä tuntemuksia 

kauppiaan sananvallasta, näkemyserot muuttuvat selvästi mentäessä pienimmästä 

suurimpaan. Lähikauppiaat kokivat, että kauppias voi kyllä vaikuttaa (yhtä lukuun

ottamatta), mutta hänen täytyy olla itse erittäin oma-aloitteinen ja pitää pintansa, eikä 

saa antaa periksi. Marketkauppiaat puolestaan olivat kaikki sitä mieltä, että yksit

täinen kauppias voi hyvinkin vaikuttaa ja kaikilla kauppiailla on oikeus sanoa 

mielipiteensä. He kuitenkin tunnustivat suhteiden merkityksen, eli oikean vastape

lurin löytäminen on tärkeää: mikäli haluaa saada asioita tapahtumaan, täytyy etsiä 

oikea henkilö, kenelle asiansa esittää. Supermarketkauppiaat sen sijaan kokivat 

enemmänkin, että kauppiaat itse ovat se päättävä elin: yhteisissä kokouksissa jo

kainen otetaan huomioon, kunhan vain avaa suunsa oikealla hetkellä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kauppiaat olivat tietoisia siitä, että kaikki päätök

set ovat jossain määrin kompromisseja: kauppiaita on niin monta, että jokaisen 

toiveita ei voida millään toteuttaa. Kompromisseja ei kuitenkaan erityisemmin koettu 

negatiivisiksi, päätökset olivat kauppiaiden mielestä olleet ainakin tähän saakka 

melko järkeviä. Ketjujohtokunnan luottamushenkilö sai kaikilta kauppiailta kiitosta, 

sitä kautta koettiin viestin menevän perille. Koska luottamushenkilö on kauppias it

sekin, hänelle kauppiaan asialla on merkitystä ja hän ottaa asian heti hoitaakseen.
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5.3.3 Muutokset neuvotteluasemassa

Oletus kauppiaan neuvotteluaseman huononemisesta tavarahankinnoissa piti osin 

paikkansa. Monet kauppiaista totesivat, että asema on todellakin huonontunut: hin

noista ei voi neuvotella Keskon kanssa juuri yhtään. Samassa yhteydessä kauppiaat 

kuitenkin totesivat, ettei tilanne sinänsä ole muuttunut: Keskon kanssa ei olla juuri 

koskaan neuvoteltu hinnoista. Neuvotteluaseman heikkoutta ei yleisesti myöskään 

pidetty huonona asiana, koska Keskon tarjoamat valmiit hinnat koettiin suurimmaksi 

osaksi edullisiksi. Kauppiaalla on sitä paitsi valinnanvaraa, hän voi hankkia tuot

teensa mistä haluaa. Jos jokin toinen tukku tarjoaa tavaraa halvemmalla kuin Kesko, 

kauppias voi tilata tavaran sieltä kenenkään sitä estelemättä. Kukaan kauppiaista ei 

hankkinutkaan kaikkia tavaroitaan Keskosta, yleisiä muualta hankittavia tuotteita oli

vat tuoretavarat.

Kauppiaat olivat lähestulkoon kaikki yhteishankintojen kannalla. Erityisesti lähi- 

kauppiaat kokivat ne hyviksi: yhteishankintojen myötä kauppiaalle jää aikaa muihin 

toimintoihin, kun ei tarvitse jatkuvasti käydä neuvotteluja tavarantoimittajien kanssa. 

Lähikauppiailla ei sitä paitsi ollut aikaisemmin juurikaan neuvotteluvoimaa teol

lisuutta kohtaan pienien tilausmääriensä vuoksi. Valmiit hinnat koettiin yleisesti 

myös edullisiksi. Kolme kauppiasta (eri kokoisista myymälöistä) totesi erityisesti, 

että uusi järjestelmä on vanhaa parempi, koska enää hinnat eivät määräydy kauppiaan 

“pärstäkertoimen” mukaan. Hinnat ovat nyt samat kaikille, ja järjestelmä on ta

sapuolisempi. Yhteenvetona voidaan todeta, että kauppiaanaoloajalla ja täten myös 

myymälän koolla oli neuvotteluasemaan pieni vaikutus: osa pitkään alalla olleista 

koki, että aikaisemmin kauppias pystyi neuvottelemaan parempia etuja itselleen. Uu

demmat kauppiaat puolestaan kiittelivät uutta järjestelmää vanhoja enemmän. Syy 

tähän on selvä: pitkään toimineilla kauppiailla on luonnollisesti enemmän suhteita 

teollisuuteen sekä enemmän neuvottelukokemusta kuin uusilla kauppiailla, joten he 

voisivat neuvotteluilla saada itselleen parempia etuja.
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5.4 К-ryhmittymän ketjut

5.4.1 Yleisasenne

Yleinen asenne ketjuyhteistyötä kohtaan haastateltujen kauppiaiden keskuudessa oli 

melko positiivinen. Vaikka kauppiaat mainitsivat huonoja puolia ja kehittämiskoh

teita ketjuyhteistyössä, he kuitenkin olivat sen kannalla. Kukaan heistä ei haluaisi 

vaihtaa takaisin vanhaan malliin (olettaen, että se ylipäänsä olisi mahdollista), ket- 

juyhteistyön koettiin olevan elinehto kovassa kilpailutilanteessa. Monet kauppiaat 

olivat myös sitä mieltä, että asenteet ketjuyhteistyötä kohtaan ovat parantuneet huo

mattavasti toiminnan kehittyessä: alkuvaiheessa yritettiin noudattaa turhankin tiukkaa 

ketjumallia, jolloin kauppiaat ärsyyntyivät tehdyistä ratkaisuista. Toimintamallia on 

muutettu joustavammaksi tilanteen mukaan. Eräs syy alkuvaiheessa vallinneeseen 

negatiiviseen ilmapiiriin oli varmastikin myös normaali muutosvastarinta uutta asiaa 

kohden. Ketjuuntumisesta ei tiedetty kovinkaan paljon eivätkä kauppiaat siten olleet 

halukkaita muutamaan toimintaansa.

Mielenkiintoista kuitenkin on, että kauppiaiden mielipiteet poikkesivat edellisestä 

melko paljon kysyttäessä yleistä asennetta kaikkien ketjukauppiaiden keskuudessa. 

Juuri kukaan kauppiaiden joukosta ei kokenut asennetta täysin positiiviseksi. Asen

teen todettiin kuitenkin olevan nyt parempi kuin ennen, ja sen uskottiin paranevan 

edelleen toiminnan kehittyessä. Kauppiaiden kommenteissa oli pieniä vivahde-eroja, 

osa koki asenteen hieman negatiivisemmaksi, osa positiivisemmaksi. Positiivisimmin 

asiaan suhtautuivat haastatelluista supermarketkauppiaat. On kuitenkin todettava, että 

ainoastaan yksi kauppias totesi yleisen asenteen olevan edelleen täysin negatiivinen 

ja ettei se ole muuttunut viimeisen vuoden aikana, muut antoivat vastauksia posi

tiivisen ja negatiivisen väliltä. Mitä ilmeisimmin kauppiaat, jotka kokivat yleisen il
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mapiirin olevan edelleen hieman negatiivinen suhtautuvat itsekin hieman kielteisesti 

ketjuyhteistyöhön. Asenteella ei kuitenkaan ole yhteyttä kauppiaanaoloaikaan, ts. ei 

voida puhua kauppiaiden vastustavan omien, vuosien varrella juurtuneiden toimin- 

tamalliensa muuttamista. Yleinen positiivinen asenne varmastikin luo positiivisuutta 

ajatteluun. Saattaa myös olla, että samoin ajattelevat kauppiaat ovat myös eniten 

yhteydessä keskenään ja siten heidän ajatusmaailmansa muotoutuvat samanlaisiksi. 

Negatiiviseen ajatteluun saattaa olla myös syynä ristiriita odotusten ja toteutuneen 

välillä: ketjuyhteistyö ei ollutkaan suuri muutos ja helpotus kauppiaille, työmäärä 

säilyikin ennallaan. Asenteet saattavat vielä muuttua, ketjuuntuminen on loppujen 

lopuksi К-ryhmässä vielä niin alussa, että toiminta ei ole päässyt vakiintumaan.

5.4.2 Tyytyväisyys ketjun toimintaan

Ketjuuntumisen ei koettu yleisesti vaikuttaneen toimintaan kovinkaan paljon. Eräs 

kauppiaista mainitsikin ketjuun liittymisen olleen itsensä kohdalla lähinnä ikkunoi

den teippausoperaatio. Toiminnan koettiin kuitenkin muuttuneen enemmän parem

paan kuin huonompaan suuntaan: helpotuksia todettiin tulleen mm. yhteismarkki

noinnin ja-hankintojen kautta. Toimintamallin katsottiin lisäksi vastaavan paremmin 

tämän päivän vaateita kuin vanhan mallin. Mielipiteitä tuli kuitenkin puolesta ja 

vastaan jopa samoilta kauppiailta, eräs kauppias totesi toiminnan olleen aikaisemmin 

helpompaa, kun kauppias saattoi sopeuttaa toimintaansa paremmin tilanteen mukaan. 

Hän kritisoi erityisesti mainonnan ja tiettyjen tuotteiden soveltumattomuutta eri 

myymälöissä vallitseviin erilaisiin tilanteisiin.

Ketjun liikeidea koettiin melko toimivaksi kaikissa eri myymälöissä, koska se on 

riittävän väljä: kauppias voi osin sopeuttaa toimintaansa tilanteen mukaan. Muutamat 

kauppiaat olivat saaneet asiakkailta aluksi kritiikkiä palvelutiskien ja mainoskirjeen 

poistuttua, mutta liikeidea on kuitenkin heilläkin peruskonseptina toiminut. Eräs
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kauppiaista kaipasi kuitenkin lisää joustavuutta, ettei pikkuasioihin kiinnitettäisi niin 

paljon huomiota. Samoin ketjulle tehdyt valikoima- ja hintasuositukset koettiin 

paikoin vääränlaisiksi: ne eivät vastanneet riittävän hyvin eri myymälöiden erilaisia 

tilanteita. Yhteenvetona voidaan todeta, että pelkkä kysymys “oletko tyytyväinen 

ketjun toimintaan” ei ole riittävä, asiasta pitäisi selvittää tarkemmin sen eri osapuolia.

Lähi- ja marketkauppiaat eivät kokeneet ketjuyhteistyön tuoneen erityistä parannusta 

toimintaan, mutta sen todettiin olevan kuitenkin kohtuullisen onnistunutta. Erityisesti 

marketkauppiaat totesivat toiminnan olevan vielä niin alussa, ettei ketjun voi olettaa- 

kaan toimivan täydellä teholla: esimerkiksi ketjujen imagot ovat vielä asiakkaiden 

mielissä epäselviä, he eivät erota eri ketjujen kauppoja toisistaan. Tehokkuuden 

koettiin kuitenkin osin parantuneen ketjuuntumisen myötä. Erityiseksi eduksi mainit

tiin se, että enää kauppiaan ei tarvitse yksin kokeilla, mitkä tuotteet menestyvät. 

Ketjulta saa käyttöönsä asiantuntijoiden apua sekä testattua tietoa eri tuotteista.

Yleisesti ketjun tunnustettiin olevan kuitenkin vain eräänlainen malli toimia, eikä se 

pyöritä kauppaa automaattisesti. Lähi- ja marketkauppiaista kolme totesi työpanosta 

tarvittavan edelleen runsaasti: mikäli tehokkuutta ja tulosta haluaa nostaa, täytyy 

kauppiaan tehdä tosissaan töitä sen eteen. Ketjuun kuuluminen saattaa parantaa kil

pailumahdollisuuksia esimerkiksi alhaisempien hankintahintojen kautta, mutta kuten 

kaksi kauppiasta totesi, “huono kauppapaikka on huono eikä ketju sitä pelasta”.

Mielipiteissä oli kuitenkin lieviä eroja verrattaessa muiden kauppiaiden ja supermar- 

ketkauppiaiden mielipiteitä. He pitivät imagoa ja työnjakoa onnistuneempana kuin 

muut. Erityisesti juuri supermarketkauppiaat korostivat myös terveen kilpailuhengen 

syntymistä ketjuyhteistyön myötä: kun kaikki vastaavankokoiset kauppiaat näkevät 

raporteissa toistensa tulokset, kukaan ei luonnollisestikaan halua olla huonoin. 

Kaikki pyrkivät parantamaan tulostaan.
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Kysyttäessä toimintamallin motivoivuutta lähi- ja marketkauppiaat kokivat mallin 

kohtuullisen motivoivaksi. Tämänkään suhteen ei tosin koettu tilanteen juurikaan 

muuttuneen ketjuuntumisen myötä. Eräs marketkauppias totesikin, että oleellisinta 

ketjuuntumisessa on se, että tehdään yhdessä sellaiset asiat, joita jokaisen on turha 

tehdä yksinään. Motivaation ylläpitoon vaikuttaa osaltaan myös kauppiaiden itsenäi

syys: toimintamallissa on useimmiten joustovaraa. Ketjumallin joustavuudesta oman 

myymälän kohdalla muutamat kauppiaat mainitsivat kuitenkin erikseen, että kaup

piaan on aina pidettävä oma päänsä, tai muuten hän joutuu hyväksymään omalta kan

naltaan huonoja päätöksiä. Eräs marketkauppias mainitsi motivaatiota alentavan sen, 

että välillä keskolaiset tulevat antamaan neuvojaan asioissa, jotka kauppias kuitenkin 

tuntee parhaiten. Kritiikkiä motivaation ylläpysymisen suhteen esitettiin myös kaup

piaan vaikutusmahdollisuuksista, kritiikin aihe oli edelleen tiettyjen tuotteiden sovel

tumattomuus eri myymälöihin ja kauppiaan huonot vaikutusmahdollisuudet asian 

suhteen.

Jälleen voidaan havaita lievä ero tarkasteltaessa supermarketkauppiaita. He kokivat 

mallin selvästi motivoivammaksi kuin muut. Syy supermarketkauppiaiden erilaiseen 

suhtautumiseen johtunee heidän erilaisesta asemastaan: heillä on paremmin ajallisia 

mahdollisuuksia osallistua toimikuntiin ja siten olla mukana päättämässä esimerkiksi 

markkinoinnista. Pienempien myymälöiden kauppiailla ei ole niinkään aikaa ja 

mahdollisuuksia osallistua toimikuntiin, joten he kokevat enemmän olevansa muiden 

tekemien suunnitelmien toteuttajia.

5.4.3 Hyviä ja huonoja puolia ketjuyhteistyössä

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kauppiaat nimesivät samansuuntaisia hyviä 

puolia ketjuuntumisesta kuin myös teoriakirjallisuus esittää. Hyväksi koetut seikat 

olivat samantyyppisiä kaikissa myymälöissä, myymälän koko ei vaikuttanut etujen
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kokemiseen. Yhteismainonta koettiin hyväksi asiaksi kaikissa myymälöissä, koska 

sen myötä kauppiaat ovat pystyneet vähentämään omaa mainontaansa ja leikkaamaan 

kustannuksia. Erityisesti lähikauppiaat olivat jättäneet oman mainoskirjeensä pois, he 

kokivat sen ylläpitämisen turhan kalliiksi. Sen sijaan muissa kokoluokissa kauppiaat 

eivät yleisesti olleet vielä uskaltaneet jättää omaa mainostaan kokonaan pois, koska 

yhteismainonnan ei koettu toimivan täysin erilaisissa kilpailutilanteissa. Kuten jo tuli 

esille, yhteismainontaa ei ainoastaan kiitelty: sen koettiin toimivan vielä puoliteholla 

liiallisen laajuutensa vuoksi, markkinoidut tuotteet eivät sovi erilaisiin kilpailutilan

teisiin. Toiseksi lähes kaikki kauppiaat kokivat halvemmat ostot erityiseksi eduksi. 

Halvempien hintojen myötä pystytään myös kilpailemaan paremmin. Erityisesti lähi

kauppiaat kokivat, että tavarantoimittajat ottavat yksittäisen kauppiaan nyt va

kavammin, aikaisemmin heitä ei oikein kuunneltu pienten tilauseriensä vuoksi. Kol

manneksi kauppiaat kokivat saavansa apua nyt helpommin kuin aikaisemmin, asian

tuntijoita saa avukseen heti, kun pyytää. Neljänneksi todettiin yleisesti, että muutos 

ketjuuntumisen yhteydessä on hyvä, koska myymälät saadaan kertaheitolla järjestyk

seen: ongelmakohdat tulee ratkaistua ja remontin kautta sisäilme paranee.

Huonoiksi koetuista puolista voidaan todeta, että ne eivät juurikaan vastanneet teoria- 

kirjallisuuden antamaa kuvaa. Teoriakirjallisuus nostaa keskeisiksi negatiivisiksi 

puoliksi holhouksen ja kauppiaan autonomian alenemisen. Näitä ei yksikään kaup

pias tunnustanut. Kauppiaat ennemminkin totesivat, että mikäli kauppias hoitaa 

liiketoimintansa hyvin ketjun asettamien pelisääntöjen mukaisesti, hän saa melko 

vapaat kädet toimia. Lisäksi teoriakirjallisuus esittää, että kauppiaiden saama ver

tailutieto ketjun myymälöistä ei olisi kovin käyttökelpoista liiallisen yleisyytensä 

vuoksi. Kukaan kauppiaista ei tätäkään myöntänyt, päinvastoin monet käyttivät tietoa 

paljon hyväksi oman toimintansa suunnittelussa. Kauppiaat tosin mainitsivat, että 

tietoa pitää osata tulkita: vertailumyymälöiden taustat on hyvä tuntea, sillä silloin 

ymmärtää tekijöitä eri lukujen taustalla. Huonoja puolia ketjuuntumisesta ei yleisesti

76



ottaen tullut esiin kovinkaan paljon. Monet kauppiaat totesivatkin. että toiminta on 

menossa koko ajan parempaan suuntaan. Huonoja puolia on siis saatu karsittua pois.

Huonoiksi koetut seikat vaihtelivat hieman myymälän koon mukaan. Lähikaupoissa 

huonoksi koettiin joustamattomuus: joissakin asioissa tarvittaisiin enemmän harkin

taa tilanteen mukaan. Keskon koettiin kiinnittävän liikaa huomiota pieniin, myyntiin 

vaikuttamattomiin yksityiskohtiin. Samoin valikoiman määrittelyyn kaivattiin 

enemmän joustavuutta. Superkorin (yhteiset tarjoustuotteet) koettiin olevan liian 

laaja ja tarjoukset huonosti suunniteltuja, jolloin kauppias joutuu nostamaan muiden 

tuotteiden hintoja pystyäkseen pitämään katteet kohtuullisina. Tarjoukset eivät aina 

sovi joka myymälälle ja kauppias kokee joutuvansa laittamaan tietyn tarjouksen vain 

ketjun pakottamana.

Yleinen kritiikin aihe lähes kaikissa myymälöissä oli yhteismarkkinointi: kun 

tuoteratkaisut tehdään kuukausia ennen mainoksen ilmestymistä, on kilpailutilanne 

ehtinyt muuttua aivan erilaiseksi. Liiallisen laajuutensa vuoksi markkinointi ei 

myöskään istu kaikkiin myymälöihin, koska tilanteet ovat niin erilaisia eri paikoissa. 

Marketeissa huonoiksi koettiin yhteismarkkinoinnin lisäksi seuraavanlaisia asioita: 

ensinnäkin eräs kauppiaista kritisoi sitä, että Keskossa on ketjun asioita suunnit

telemassa liian kokemattomia ihmisiä, jolloin ratkaisut eivät aina ole kovin järkeviä 

kauppiaan kannalta. Kaikki kauppiaat eivät myöskään kokeneet hintaetuja hyviksi: 

yksi kauppiaista koki, että aikaisemmin pystyi neuvottelemaan parempia hintoja. 

Näin ajattelevia kauppiaita oli tosin vain yksi. Tässä on havaittavissa suora yhteys 

kauppiaan toimessaoloaikaan: lähikauppiaat, jotka ovat kaikki melko uusia kaup

piaita ja ovat sidottuja myymäläänsä, kokevat yhteishankinnat hyväksi. Heillä ei ehkä 

ole riittävää suhdeverkostoa eikä kokemusta hintaneuvotteluista, eikä myöskään ai

kaa neuvottelujen käymiseen. Pitkään kauppiaana toiminut puolestaan hallitsee hin- 

taneuvottelualan, ja neuvottelisi hinnat mieluummin itse.
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Supermarkettien kauppiaiden mielipiteissä tuli esiin seikka, että ketju tasapäistää 

myymälöitä huomattavasti. Menestyvät kaupat ovat joutuneet yhtenäistämään toi

mintaansa muiden tasolle, jolloin ne eivät välttämättä enää erotu joukosta. Ne joutu

vat ikäänkuin vetämään perässään muita. Tämän kauppias koki epäkohdaksi: hän ei 

pysty tekemään yhtä hyvää tulosta kuin pystyisi muista erillään.

5.4.4 Kauppiaiden kokemia kehittämiskohteita

Kauppiaat tunsivat, että ketjuyhteistyöstä löytyy muutamia kehittämiskohteita. Kehit

tämiskohteiden laadussa ei kuitenkaan ollut suuria eroja eri kokoisten myymälöiden 

kauppiaiden välillä. Epäkohtia vain tiettyjen ketjujen toiminnasta ei siis löytynyt.

Kauppiaat kaipasivat yhteismainonnan tarkempaa kohdentamista alueittain. Yhteis

markkinoinnin toimimattomuus tuli esiin useassa kohdassa, saman tarjouksen ei kat

sottu istuvan eri alueille erilaisista kilpailutilanteista johtuen. Yhteismarkkinoinnista 

ei koettu saatavan täyttä hyötyä, koska kauppiaat eivät vielä uskaltaneet jättää omaa 

mainostaan kokonaan pois. Saatavat säästöt eivät siis ole maksimaalisia. Kauppiaat 

toivoivat, että eri myymälöiden erilaiset kilpailutilanteet otettaisiin paremmin huo

mioon myös muilla osa-alueilla. Esimerkiksi tavaravalikoima on lähikauppiaalla 

usein sen verran pieni, että yhteisten tarjoustuotteiden eli Superkorin osuus siitä on 

liian suuri. Valinnanvaraa toivottiinkin tuotteiden valitsemiseen, jotta kukin voisi 

valita kilpailutilannettaan vastaavia tuotteita. Myös supermarkettasolla toivottiin 

yhteisten tuotteiden vähentämistä. Mikäli yhteisiä tuotteita olisi vähemmän, kaikki 

kauppiaat pystyvät sitoutumaan niihin entistä paremmin, jolloin ketjuyhteistyö tii

vistyisi niiltä osin.

Sekä lähikaupoissa että marketeissa toivottiin tiedonvälityksen ja tietokoneiden 

parempaa hyödyntämistä. Eräs kauppias toivoi myös muutosta tehtäviinsä siten, että
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tietokoneiden täydellä hyödyntämisellä kaikki tilaukset voitaisiin saada lähtemään 

kerralla ja siten kauppiaalle jäisi paremmin aikaa muihin tehtäviin.

Myös koulutusta toivottiin lisää siten, että tietyn ketjun sisällä voitaisiin järjestää 

yhteisiä koulutustilanteita henkilökunnalle. Eräs kauppias toivoi myös parempaa 

yhteyttä Keskon ja kauppiaiden välillä. Sen parantamiseksi kauppias ehdotti, että 

Keskon “virkamiehet" tulisi lähettää harjoittelemaan myymälöihin, jotta he saisivat 

käytännön kokemusta myymälän toimimisesta ja ehkäpä huomioisivat kauppiaan 

näkökulman paremmin. Molemminpuolisen tietämyksen lisääntyessä voitaisiin 

päästä parempaan yhteistyöhön.

5.5 Ketjujohdon suhde kauppiaaseen

5.5.1 Kauppiaalle asetetut tavoitteet ja niiden valvonta

Teoriakirjallisuuden pohjalta tehdyt olettamukset osoittautuivat vääriksi, sillä ketju- 

johto ei asettanut ketjujen kauppiaille tiettyjä sitovia tulostavoitteita. Tehdyt tavoit

teet ovat lähinnä suuntaa-antavia. Monet kauppiaat tekevät kuitenkin budjetin yh

dessä Keskon kanssa, hyödyntäen Keskon asiantuntijoita. Mikäli asetettuihin tavoit

teisiin ei päästä tai ne ylitetään, tavoitteita ainoastaan korjataan seuraavaa kautta 

varten. Mitään seuraamuksia esimerkiksi alitetuista tulostavoitteista ei kauppiaalle 

seuraa. Kauppiaat tekevät yrittäjinä luonnollisesti omat tavoitteensa ja seuraavat 

niiden saavuttamista. Yrittäjyyden yksi osa on, että jokainen kauppias on henkilökoh

taisesti vastuussa myymälänsä menestyksestä. Kauppiaat eivät kuitenkaan toimi 

täysin irrallisina, sillä myymälöiltä odotetaan luonnollisestikin jatkuvaa kehitystä ja 

myynnin kasvua. Mikäli kehitystä ei tapahdu tai tulos huononee, kauppias voi pyytää 

apua Keskon asiantuntijoilta ja he voivat yhdessä kauppiaan kanssa selvittää ongel

makohtia. Minkäänlaista määräysvaltaa ja sanelua ketjujohto ei toimenpiteissä kaup
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piaiden mielestä kuitenkaan käytä, vaikka julkisuus on monesti antanut sellaisen ku

van, että kauppiaat ovat ainoastaan pelinappuloita Keskon käsissä.

Kuten jo todettu, tulosten saavuttamista ja kauppiaiden toimia ei sinänsä valvota 

Keskon tai ketjujohdon puolesta. Valvonnan kokemisessa ei ollut eroja eri kokoisten 

myymälöiden kauppiaiden välillä. Muutamat kauppiaat totesivatkin, että valvontaa ei 

ole liikaa, eikä ole syytäkään olla enempää. Yleinen mielipide myös oli, että kauppias 

saa melko rauhassa hoitaa liikettään, kunhan vain tekee sen hyvin. Ainoastaan yksi 

kauppiaista koki, että välillä kauppiaan toimia valvotaan liikaa. Tähän saattaa olla 

osasyynä kauppiaan toiminta-aika: pitkään kauppiaana toimineena hän tunsi Keskon 

neuvot turhiksi, koska hän koki itse tietävänsä parhaiten myymälänsä toiminnan ku

lun. Kauppias kritisoi nimenomaisesti sitä, että vähemmän asiaa tuntevat henkilöt 

tulevat antamaan neuvoja kauppiaalle, jolla on kuitenkin aivan erilainen koke

muspohja ja tuntuma myymälän asioihin. Kolme kauppiasta koki valvonnan tarpeen 

kuitenkin täysin päinvastoin: he kaipasivat enemmän rakentavaa kritiikkiä ja seuran

taa Keskon osalta. Perusteluina oli, että kauppias tulee melko nopeasti sokeaksi 

omalle myymälälleen eikä enää näe, mitkä asiat voisi tehdä paremmin. Siksi olisi 

hyvä, jos myymälöissä kiertäisi neuvojia, jotka voisivat paikantaa ongelmat. Eri 

myymälöistä erityisesti supermarketeissa valvonta koettiin positiivisena asiana. 

Toisaalta supermarketkauppiaita on esimerkiksi Helsingin seudulla melko vähän, ja 

joukko on yhtenäinen. Mikäli siis joku kauppiaista alkaa poiketa ketjun yhteisestä 

linjasta, muut kauppiaat mitä todennäköisemmin huomauttavat hänelle asiasta ennen 

kuin mitään vahinkoa on sattunut. Kauppiaat siis huolehtivat itsekin ketjun moraalin 

ylläpidosta.
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5.5.2 Johdon asennoituminen kauppiaaseen

Kuten jo aikaisemmin tuli esille, kauppiaat kokivat voivansa toimia riittävän it

senäisesti ilman, että ketjujohto tai Kesko sekaantuu heidän asioihinsa. Kauppiaat 

kokivat, että toiminta tapahtuu melko pitkälti heidän ehdoillaan. Kaikki haastatellut 

kauppiaat kokivat, että apua saa heti pyytäessä. Kaikki kauppiaat olivat myös suoraan 

asiaa kysyttäessä sitä mieltä, että he tulevat hyvin toimeen ketjujohdon ja Keskon 

kanssa. Tämä saattoi kuitenkin olla yleistys asiasta: osa kauppiaista on varmasti 

täysin tyytyväisiä ketjussa olemiseen, osa sen sijaan löysi monia epäkohtia ketju- 

yhteistyöstä. Luultavimmin kielteisesti suhtautuvatkaan eivät kuitenkaan halunneet 

antaa itsestään negatiivista kuvaa, kielteisyyttä ei haluttu tuoda esiin. Haastattelija oli 

heille tuntematon, eivätkä haastateltavat välttämättä olleet varmoja haastattelun 

seuraamuksista.

Toisin kuin ehkäpä julkisuus ja kirjallisuus antavat ymmärtää, Kesko ei käyttänyt 

määräysvaltaansa kauppiaisiin ketjuuntumisen alussa. Kaikki kauppiaat totesivat, että 

he saivat itse tehdä aikataulun ketjuuntumisen liittyville remonteille ja muille 

muutoksille. Kauppiaat saivat apua, mikäli sitä pyysivät, apua ei kuitenkaan tultu 

tyrkyttämään. Täysin omavaltaisesti kauppiaat eivät luonnollisestikaan voineet 

liikettään uudistaa, tiettyä mallia oli noudatettava. Täysin yhtenäisiksi myymälöitä ei 

kuitenkaan voitu tehdä, koska esimerkiksi myymälän pinta-ala ja liikkeen muoto 

asettavat omat vaatimuksensa mm. kulkureiteille ja tuotteiden sijoittelulle 

myymälässä.

Kauppiaiden ja Keskon suhde näyttää olevan mielipiteiden perusteella melko avoin. 

Tässä toistuu kuitenkin vastaava asetelma kuin kauppiaiden sananvallassakin: lähi- 

kauppiaat kritisoivat sitä, että heitä ei välttämättä oteta riittävästi huomioon. 

Toisaalta kauppiaat ovat edelleen sitä mieltä, että asiat täytyy esittää riittävän pon

nekkaasti, ja riittävän vaikutusvaltaiselle henkilölle. Kauppiaat kuitenkin kokivat,
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että kritiikkiä voi esittää huoletta. Mannermaan (1989) tutkimuksessa esiintullut 

väite, että kauppiaiden tulisi pysyä näkymättömissä (ei saisi esittää kritiikkiä), ei 

kauppiaiden mielestä pitänyt lainkaan paikkaansa. Lisäksi muutama kauppias esitti 

syyksi joidenkin kauppiaiden negatiivisiin näkemyksiin sen, että tiedot ikävistä ta

pauksista kulkevat usein “puskaradion" kautta. Tällöin asia saattaa kauppiaalta 

toiselle kulkiessaan paisua ja muuttaa merkitystään, jolloin asian taustoja ei enää 

tunneta. Kauppiaat totesivat myös, että kritiikin esittämisessä asioiden esittämistapa 

vaikuttaa: Keskonkin päässä on vain ihminen. Jos kauppias esittää asiansa provosoi

den, saa hän kauppiaiden mielestä myös samanlaisen vastineen. Kuten muussakin 

kaupankäynnissä, tarvitaan ketjuyhteistyössäkin tietynlaiset pelisäännöt ja osapuolten 

täytyy kunnioittaa toisiaan.

Kysymyksissä suhteen avoimuudesta ja kritiikin esittämisen helppoudesta voidaan 

kuitenkin erottaa erilaiset suhtautumiset myymälän koosta riippuen. Supermarket- 

kauppiaat kokivat suhteen kaikkein tasa-arvoisimmaksi, lähi- ja marketkauppiaat 

puolestaan kokivat kauppiaan olevan jollakin tavoin altavastaajia. Osa kauppiaista 

kritisoi mm. eri näkökulmia: he kokivat, että Keskossa ei aina katsota asiaa riittävästi 

kauppiaan kannalta, jolloin jotkut päätökset ovat huonoja.

Kysymyksessä kauppiaiden tasavertaisuudesta Keskon silmissä mielipiteet jakaantui

vat melko paljon, ei kuitenkaan myymälöiden koon mukaan. Kustakin ketjusta yksi 

kauppias piti kauppiaita täysin tasavertaisina. Loput kuusi esittivät erityyppisiä jako

perusteita. Kolme oli sitä mieltä, että suhtautuminen on henkilöstä kiinni. Mikäli itse 

esittää asiansa negatiivisesti Keskolle, saa vastaavanlaista kohtelua takaisin. Pitää 

osata vetää oikeasta narusta, Keskossakin on “vain ihmisiä”. Jotkut vain tulevat 

paremmin toimeen keskenään. Lopuista kolmesta yksi totesi eriarvoisuuden johtuvan 

siitä, että joillakin kauppiailla on vielä vanhan systeemin aikaisia etuisuuksia. Hän ei 

kokenut asiaa negatiiviseksi, mutta totesi asetelman olevan omiaan ruokkimaan 

kateutta kauppiaiden välillä. Kaksi viimeistä kauppiasta esittivät, että ero kohtelussa
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johtuu nimenomaan tuloksesta. Toinen oli sitä mieltä, että pieniä ei juurikaan kuun

nella. Jälkimmäinen puolestaan totesi, että rikkaat kauppiaat saavat heti haluamansa, 

lisäksi kauppiaan “pärstäkerroin” vaikuttaa. Onkin mielenkiintoista pohtia, mistä erot 

kauppiaiden mielipiteiden välillä johtuvat. Luonnollisestikin kaikki eivät välttämättä 

halunneet esittää mielipidettään (eivät halua vaikuttaa negatiivisilta). Toinen toden

näköinen syy lienee se, että kauppiaat ovat kokeneet erilaisia tilanteita. Mikäli kaup

piaalla on ikävä kokemus pohjalla, hän saattaa vastata tuon kokemuksen pohjalta. 

Mikäli puolestaan ikäviä tapauksia ei ole sattunut, kauppias ei välttämättä koe 

eriarvoisuutta kauppiaiden välillä. Lisäksi muiden haastatellun lähipiiriin kuuluvien 

kauppiaiden kokemukset saattavat vaikuttaa asiaan.

Myymälän koon vaikutus tulee esille myös kysymyksessä kahtiajaosta keskolaisten ja 

kauppiaiden välillä (vrt. Mannermaa 1989). Supermarketkauppiaat kokivat jälleen 

suhteen olevan tasa-arvoinen, ilman negatiivista kahtiajakoa. Ainoa jako tulee heidän 

mielestään siitä, että työnkuvat ovat erilaiset. Kauppiaat ja Kesko kuitenkin työske

ntelevät heidän mielestään täysin saman asian hyväksi. Lähi- ja marketkauppiaat 

puolestaan kritisoivat: kuudesta kauppiaasta kaksi ei kokenut merkittävää jakoa 

muuten kuin erilaisen toimenkuvan kautta. Loppujen neljän mielipiteissä korostuvat 

monenlaiset asiat. Eräs kauppiaista koki, että jotkut keskolaiset pitävät itseään kaup

piasta korkeammalla, että “muutamat tekisi mieli ampua”. Esiin tuli jälleen neuvojan 

ja määrääjän välinen ero: eräs kauppias kritisoi sitä, että kauppiaalle tullaan an

tamaan neuvoja asioista, jotka hän tietää parhaiten. Kauppiaan reviirille tullaan siis 

liiankin röyhkeästi. Kahden kauppiaan mielipiteissä tuli esiin se, että keskolaisten 

koetaan puhuvan asioista eri aaltopituudella kuin kauppiaiden. Tämä lienee merkki 

siitä, että molemmilla osapuolilla olisi opittavaa toisen työtavoista.
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5.6 Kauppiaan tehtävät

Yhteenvetona kauppiaan tehtävistä voidaan todeta, että teoriakirjallisuuden pohjalta 

tehdyt oletukset ketjuuntumisen vaikutuksista kauppiaan työnkuvaan olivat väärän

laisia. К-ryhmän ketjujen kauppiaat eivät yleisesti kokeneet kauppiaan työnkuvan 

juurikaan muuttuneen ketjuuntumisen myötä.

5.6.1 Tuotteet

Tuotteista ainoastaan osa tulee kauppiaalle valmiiksi hinnoiteltuna. Tällaisia ovat 

yhteiset tarjoustuotteet, joiden on siis pakko löytyä jokaisesta tietyn ketjun 

myymälästä. Tietty perusvalikoimasuositus on olemassa, mutta jokainen kauppias voi 

valita vapaasti tuotteita tätä perusvalikoimaa tukemaan. Perusvalikoima olisi luon

nollisesti hyvä olla kaikissa myymälöissä yhtenäisen ketjun luomiseksi. Kauppiaat 

kuitenkin totesivat, että mikäli esimerkiksi tilanpuutteen vuoksi ei voida kaikkia 

tuotteita ottaa, voi osan jättää pois. Suosituksia ei siis koettu liian tiukoiksi. 

Myymälän ja siten valikoiman koko vaikuttaa luonnollisesti yhteisen valikoiman 

määräävyyteen: pienissä lähikaupoissa yhteisten tarjoustuotteiden osuus on melko 

suuri kaikista tuotteista, suurissa supermarketeissa se on puolestaan vain murto-osa 

kaikista tuotteista. Kaikki muut tuotteet kauppiaan on hinnoiteltava itse. Kauppiaiden 

työnkuvien välillä tulee luonnollisesti eroja myymälän koosta riippuen, lähikaupoissa 

kauppiaat suorittavat itse tuotteiden valitsemisen ja hinnoittelun, suuremmissa 

myymälöissä osastonhoitajat suorittavat nämä tehtävät.

Valmiiksi tulevia hintoja kritisoitiin jonkin verran. Erityisesti lähikaupoissa, joissa 

tarjoustuotteet kattavat suuren osan tuotevalikoimasta, hinnat koettiin joissakin ta

pauksissa liian alhaisiksi ja tuotteiden määrä liian suureksi. Tällöin kauppiaalle ei jää 

riittävästi mahdollisuutta sopeuttaa toimintaa vallitsevaan kilpailutilanteeseen.
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Ketjutoiminnan alussa myymälät remontoitiin kokonaan ja samalla tehtiin suositus 

tavaroiden järjestämisestä myymälään. Tiettyjä hyllypaikkoja ei annettu valmiiksi, ja 

kulkujärjestyksenkin kauppiaat mielsivät ainoastaan suositukseksi. Myymälät ovat 

joka tapauksessa eri kokoisia ja muotoisia, joten tilanteen mukaisesti kauppias voi 

sijoittaa tavarat miten itse parhaaksi kokee.

Haastatellut kauppiaat tilasivat suurimman osan tuotteista Keskosta, erityisesti perus

valikoiman tuotteet koettiin saatavan sieltä helpoimmin. Keskiarvoisesti noin neljän

nes tilattiin muilta toimittajilta, muualta tulivat yleensä tuoretavarat. Kauppias voi 

siis vapaasti hankkia tuotteensa mistä haluaa, ketju ei rajoita vapautta. Kauppiaat 

kuitenkin totesivat, että heidän on usein järkevintä ja edullisinta tilata tuotteet 

Keskosta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ketjuuntuminen ei ole muuttanut kauppiaan 

työnkuvaa juuri lainkaan tuotteiden osalta. Hinnoittelu, tilausmäärien suunnittelu ja 

valikoimasuunnittelu ovat kaikki lähes ennallaan. Ketju on siinä määrin joustava, että 

kauppias voi melko pitkälle oman kokemuksensa perusteella hoitaa tuotteisiin liit

tyviä tehtäviä.

5.6.2 Myymälä

Myymälän yleisestä siisteydestä ja toimivuudesta huolehtiminen kuuluu luonnolli

sestikin kauppiaan tehtäviin. Myymälän hoitamisessa ei tullut eroja eri kokoisten 

myymälöiden välillä, myös suurten myymälöiden kauppiaat halusivat viettää aikaa 

myymälän puolella niin paljon kuin mahdollista. Henkilökunnan kanssa haluttiin 

keskustella jatkuvasti erilaisista seikoista, jotka nousevat esiin myymälän toimin

nassa. Lähikaupoissa tämä on luonnollisesti helppoa, sillä henkilökunta toimii kuulo-
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etäisyydellä toisistaan. Koko henkilökunta on kuitenkin vaikea saada yhtäaikaa neu

votteluun niin pienissä kuin suurissakin myymälöissä. Marketkauppiaat sanoivat 

pitävänsä palavereja henkilökunnan kanssa silloin tällöin. Suurissa myymälöissä pa

laverit käydään sen sijaan osastonhoitajien kanssa, jotka edelleen keskustelevat oman 

osastonsa työntekijöiden kanssa. Henkilökunnan koulutus koettiin kuitenkin 

tärkeäksi, ja yhteistä koulutusta ketjun myymälöiden kesken toivottiin lisää.

5.6.3 Asiakkaat

Kuten jo todettu, kauppiaat halusivat viettää aikaansa asiakkaiden keskuudessa niin 

paljon kuin mahdollista. Kauppiaat totesivat yksimielisesti, että parhaan palautteen 

saa suoraan asiakkailta. Asiakkaisiin kohdistuvista markkinointitoimenpiteistä voi

daan todeta, että moni haastatelluista kauppiaista pyrki jättämään oman mainoksensa 

pois. Kenelläkään lähikauppiaista ei enää ollut omaa mainosta, suurten myymälöiden 

kauppiaat sen sijaan pitivät vielä omaa mainosta lisänä. Yhteismarkkinointia sekä 

kiitettiin että kritisoitiin, sellaisenaan sitä ei koettu vielä täysin toimivaksi.

5.6.4 Seuranta

Yleisesti ottaen kauppiaat eivät kokeneet seurannan olevan kovin tiukkaa. Kuten jo 

luvussa 5.5.1 tuli esiin, ketjujohto ei aktiivisesti valvo kauppiaiden toimintaa. Kaup

piaat täyttävät viikoittain raportin, josta ilmenevät tärkeimmät seurantaluvut ja 

lähettävät raportin Keskoon. Lähikauppiaat lähettivät raporttinsa vielä taxilla, muilla 

oli käytössä tietojärjestelmät, joiden puitteissa tiedot siirtyvät automaattisesti 

Keskoon. Palautteena kauppiaat saavat Keskosta vertailuraportin, johon on koottu 

kaikkien oman ketjun myymälöiden vastaavat luvut. Varsinaista myymälä- tai hen

kilökohtaista palautetta ei siis juurikaan tule. Luonnollisestikin kauppiaat seuraavat
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itse oman myymälänsä toimintaa ja kehitystä, ja tietotekniikan ollessa apuna erilaisia 

tunnuslukuja saadaan käyttöön helposti.

5.6.5 Tehtävien vertailu vanhaan toimintamalliin

Kauppiaiden yhteinen mielipide oli, että kauppiaan toimenkuva ei ole muuttunut 

juuri mitenkään ketjuuntumisen myötä. Aikaa muihin toimiin jää kuitenkin 

esimerkiksi lähikauppiaille huomattavasti enemmän, sillä he kokivat yhteiset tavara- 

neuvottelut itselleen helpotuksena. Saadut edut ovat parempia kuin aikaisemmin, 

koska heillä ei ole yksinään ollut juurikaan neuvotteluvoimaa tavarantoimittajia koh

taan. Sen sijaan esimerkiksi supermarketeissa kauppiaat eivät kokeneet itselleen 

jäävän aikaa sen enempää kuin aikaisemminkaan, valmiista sopimuksista ja neuvot

teluista hyötyvät lähinnä osastonhoitajat. Kauppiaalle jäävä osuus, eli suunnittelutyö 

sekä esimerkiksi toimikunnissa toimiminen on ennallaan. Supermarketkauppiaat 

toimivatkin muita kauppiaita huomattavasti enemmän esimerkiksi markkinointi- 

työryhmissä.

Eräs lähikauppiaista mainitsi, että kauppiaalle jäisi vielä enemmän aikaa muihin toi

mintoihin, mikäli saataisiin suora tietoliikenneyhteys Keskoon. Tällöin esimerkiksi 

rahtikirjat saisi näkyviin suoraan koneelta, eikä niitä tarvitsisi käydä käsin läpi. 

Parempi tietotekniikan hyödyntäminen tulikin esiin kauppiaiden nimeämissä kehit

tämiskohteissa (ks. luku 5.4.4). Rutiinitehtävien koettiin kuitenkin helpottuneen tie

totekniikan myötä. Tämä muutos kauppiaan tehtävissä liittyy kuitenkin enemmän 

vallitsevaan yleiseen suuntaukseen kuin ketjuuntumisen vaikutuksiin.
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5.7 Ketjun kauppiaat

Lähi- ja supermarketkauppiaat mainitsivat vaihtavansa usein kokemuksia muiden 

oman ketjun kauppiaiden kanssa. Yhteydenpitomenetelmiksi mainittiin esimerkiksi 

puhelinkeskustelut, lyhyet tapaamiset ja toimikuntien kokoukset. Ollessaan yhtey

dessä toisiinsa kauppiaat keskustelivat usein tilanteistaan ja kokemuksistaan kes

kenään. Lisäksi mainittiin, että muilta oman ketjun kauppiailta saa hyviä vinkkejä 

toimintaa koskien. Muita oman ketjun kauppiaita ei siis niinkään koettu kilpailijoina 

vaan esimerkiksi hyviä toimintavihjeitä kerrotaan avoimesti eteenpäin. Mielenkiin

toista on, että marketkauppiaat totesivat yksimielisesti, että kauppiaiden välillä ei ole 

riittävästi yhteydenpitoa. Syyksi mainittiin riittämätön aika. On ymmärrettävää, että 

supermarketkauppiaiden ryhmä on kaikista yhtenäisin, koska niissä kauppiailla on 

enemmän mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi toimikuntiin kuin lähikauppiailla 

työnkuvasta johtuen. Saman logiikan mukaisesti lähikauppiailla on kuitenkin peri- 

aattessa jopa vähemmän aikaa osallistua toimikuntiin kuin marketkauppiailla. Saat

taakin siis olla, että ero marketkauppiaiden mielipiteissä oli syntynyt vain sattuman 

vuoksi. Heillä on saattanut olla muita kiireisempää viime aikoina ja täten he eivät 

kokeneet ehtivänsä yhteydenpitoon.

Kilpailukyky muiden ryhmittymien kauppoja vastaan on useimpien kauppiaiden 

mielestä muuttunut paremmaksi kuin mitä se oli ennen ketjuuntumista. Kolme kaup

piasta yhdeksästä ei sen sijaan kokenut kilpailukyvyn erityisesti parantuneen, joskaan 

ei huonontuneenkaan. Myymälän koko ei vaikuttanut tässä mielipiteisiin. Erityiseksi 

kohteeksi parantuneessa kilpailukyvyssä mainittiin paremmat hinnat: alempien 

hankintahintojen vuoksi pystytään vastaamaan paremmin muiden kauppojen haastei

siin.
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5.8 Ennakko-odotukset kauppiaan toiminnalle

Mitään tiettyä teoriakirjallisuuden mukaista käytösnormistoa kauppiaat eivät ko

keneet olevan olemassa, muutamia odotuksia nousi kuitenkin esiin. Ensinnäkin voi

daan todeta, että kauppiaiden piirit ovat sen verran pienet, että kauppiaat seuraavat 

yhteisesti toistensa asioita. Mikäli joku kauppiaista jättää noudattamatta velvol

lisuuksiaan, muut kauppiaat ottavat hyvin nopeasti yhteyttä häneen. Yleisenä 

mielipiteenä korostui myös se, että kauppiaat odottivat itseltään ja toisiltaan riittävää 

avoimuutta: asiat pitää ottaa avoimesti esiin, ongelmatilanteessa pitää hakea muilta 

kauppiailta ja Keskolta apua. Avun hakemista ei pidetty mitenkään heikkoutena vaan 

nimenomaan järkevyytenä. Kaksi kauppiasta totesikin, että “turha enää sitten itkeä, 

kun myymälä on konkurssissa. Apua pitää hakea aikaisemmin".

Kauppiaan todettiin voivan esittää vapaasti kritiikkiä erilaisista asioista. Odotusar

vona nousi kuitenkin esiin, että kauppiaan pitää myös olla tietoinen asian eri puolista. 

Turhaa valitusta ei siis katsottu hyvällä. Mitään odotuksia kauppiaan pysyttelemisestä 

“näkymättömissä” (ettei saisi kritisoida keskusliikkeen toimia) ei siis ollut, toisin 

kuin teoriakirjallisuus antaa ymmärtää. Sen sijaan kirjallisuudessa korostunut kaup

piaan sopeutumiskyky uusiin tilanteisiin tuli monesti esiin. Esimerkiksi toiminnan 

alkuvaiheessa koko ketjutoimintaa epäiltiin, mutta mukaan lähdettyä monet sopeu

tuivat siihen heti ja totesivat ketjumallin toimivaksi. Tilanteeseen sopeutuneet kaup

piaat olivat tyytyväisempiä kauppiaan asemaan ketjuyhteistyössä kun siihen osin 

sopeutumattomat.
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6. Yhteenveto ja päätelmät

6.1 Vastaukset tutkimusongelmiin

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten ketjuyhteistyö on vaikuttanut päivittäista- 

varakauppiaan asemaan, eli sananvaltaan, neuvotteluasemaan ja toimintavapauteen. 

Alakysymyksiä olivat “Mitä on ketjuyhteistyö? Mihin sillä pyritään, mitkä ovat sen 

edellytykset, hyvät ja huonot puolet? Millainen on ketjuun kuuluvan kauppiaan toi

menkuva? Minkälaista kauppiaan työ oli ryhmittymän alaisena? Mitä kuuluu hyvän 

kauppiaan ominaispiirteisiin, eli kauppiaan toiminnalle asetetut odotukset?"

Teoreettisen osan vastaus tutkimusongelmaan oli, että ketjuuntumisen myötä kaup

piaan sananvalta on kasvanut, neuvotteluasema heikentynyt ja toimintavapaus 

kaventunut. Ketjuyhteistyön tavoitteina tuli esiin lähinnä tehokkuuden kasvattaminen 

toimintoja keskittämällä. Hyviksi puoliksi nousi esiin tehokkuuden kasvu, edulliset 

yhteishankinnat, markkinointiedut yhteismarkkinoinnin myötä sekä yhteiselimen 

tarjoama koulutus ja apu. Huonoja puolia olivat kauppiaan autonomian lasku toi

mintoja yhtenäistettäessä ja kauppiaan muuttuminen muiden tekemien suunnitelmien 

toteuttajaksi itsenäisen yksityisyrittäjän sijaan. Suurin muutos kauppiaan toimenku

vassa ketjuuntumisen myötä on se, että hän ei enää pysty itsenäisesti suunnittelemaan 

valikoimaansa tai hinnoittelemaan tuotteita. Teoriakirjallisuus myös esitti, että kaup

pias ei enää myymälöiden yhtenäistämisen myötä pysty antamaan liikkeelleen 

samanlaista persoonallista leimaa kuin aikaisemmin, jolloin toimintavapauden voi

daan katsoa kaventuneen. Pohjana sananvallan, neuvotteluaseman ja toiminta

vapauden tarkastelulle oli kauppiaan toimenkuva ryhmittymän alaisena. Teoriakirjal- 

lisuuden mukaan kauppiaalla oli ryhmittymän jäsenenä melko vapaat kädet, hän 

pystyi itsenäisesti määräämään myymälänsä asioista. Sananvalta ei kuitenkaan ollut 

kovin suuri, ero pienten ja suurten myymälöiden kauppiaiden välillä oli suuri. Neu-
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votteluasema oli kirjallisuuden mukaan kuitenkin parempi kuin ketjuuntumisen 

jälkeen, koska kauppiaat neuvottelivat itse omat sopimuksensa eivätkä saaneet so

pimuksia valmiina kuten nyt. Kauppiaan toiminnalle asetetut odotukset puolestaan 

pitivät sisällään tietynlaisen “näkymättömyyden": kauppiaan oletettiin tekevän työnsä 

hyvin, mutta hän ei saa liiemmälti ryhtyä kritisoimaan keskusliikkeen toimia. Tämä 

on siis yhteydessä huonoon sananvaltaan, kauppias ei saa mielipidettään kuuluviin. 

Myös sopeutumiskyky uusiin tilanteisiin nousi esiin tärkeänä tekijänä.

Seuraavassa esitetään tutkielman empiirisen osan antamat vastaukset tutkimuson

gelmiin. Ketjuuntuminen oli vaikuttanut kauppiaan sananvaltaan oletusten mukai

sesti, eli kauppiaat katsoivat sen parantuneen. Mielipiteistä tuli kuitenkin myös esiin, 

että etenkin pienten myymälöiden kauppiaat kokivat, että kauppiaan on pidettävä 

puolensa: asiat täytyy ilmaista oikeaan aikaan, riittävän ponnekkaasti ja oikealle hen

kilölle, jotta jotain tapahtuu. Neuvotteluasema myönnettiin heikoksi, mutta asialla ei 

yleisesti koettu olevan merkitystä: valmiiksi neuvotellut edut ovat niin hyvät, että 

kauppiaat olivat tyytyväisiä yhteishankintoihin. Toimintavapauden ei puolestaan kat

sottu kaventuneen lainkaan, koettiin, että asiakas on kaiken toiminnan lähtökohta. 

Ketjumallin ei koettu estävän asiakkaiden täysipainoista ja yksilöllistä palvelemista. 

Ketjuyhteistyön hyviksi puoliksi koettiin samoja asioita, kuin teoriakirjallisuus esit

tää. Yhteismarkkinointia kuitenkin kiitettiin yhtä paljon kuin kritisoitiin. Mallin ei 

koettu olevan täysin toimiva sellaisenaan. Huonoiksi koetut puolet olivat sen sijaan 

täysin poikkeavia teoriakirjallisuuden esittämistä asioista: kukaan kauppiaista ei ko

kenut ketjuuntumisen pienentäneen heidän autonomiaansa. Lähinnä kritisoitiin yk

sittäisiä asioita, kuten ajoittaista yhteisen valikoiman toimimattomuutta sekä yhteis

markkinointia. Ketjuun kuuluvan kauppiaan toimenkuva oli jotakuinkin muuttuma

ton. Pienten myymälöiden kauppiaille jäi hieman enemmän aikaa yhteishankintojen 

ja -markkinoinnin myötä, mutta valikoimasuunnittelu-ja hinnoittelutyö oli ennallaan. 

Kauppiaan toiminnalle asetettuihin odotuksiin katsottiin kuuluvan avoimuus: kaup

piaan tulee pyytää apua tarvittaessa eikä salata toimintaansa. Myös sopeutumiskyky
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uusiin tilanteisiin korostui: aluksi monet kauppiaat epäilivät ketjutoiminnan 

järkevyyttä, liityttyään mukaan he totesivat sen nopeasti mielekkääksi järjestelmäksi. 

“Näkymättömyydestä” todettiin, että kauppiaat voivat kritisoida keskusliikkeen ja 

ketjujohdon toimintaa sekä ilmaista avoimesti mielipiteensä. Lisäyksenä tutkimuson

gelmiin empiirisen osan tehtävänä oli myös selvittää, minkälainen on kauppiaiden 

asenne ketjuyhteistyötä kohtaan. Yhteenvetona voidaankin todeta, että kauppiaat 

suhtautuivat ketjuyhteistyöhön melko positiivisesti. Ketjuun kuulumisen koettiin ole

van elinehto toiminnalle kovassa kilpailutilanteessa, ja ketjun toiminnan koettiin ole

van menossa jatkuvasti parempaan suuntaan. Kauppiaat kuitenkin totesivat, että 

yleinen asenne kaikkien kauppiaiden keskuudessa on vielä toistaiseksi neutraali tai 

jopa hieman kielteinen. Mielipide-eroihin vaikutti epäilemättä haastattelutilanne, 

kauppiaat eivät välttämättä halunneet tuoda esiin kaikkein kielteisimpiä 

mielipiteitään.

Oletukset myymälän koon vaikutuksista ketjun hyötyjen ja haittojen kokemiseen pi

tivät osin paikkansa. Mitään suuria eroja ei tullut esiin, mutta supermarketkauppiaat 

suhtautuivat eri tavoin ketjuyhteistyöhön kuin muut kauppiaat. He olivat sen suhteen 

kaikkein positiivisimpia. Supermarketkauppiaiden mielipiteissä tuli muita enemmän 

esille, että kauppiaat kokivat itse voivansa päättää ketjun asioista. Pienten 

myymälöiden kauppiaat puolestaan kokivat, että he voivat vaikuttaa lähinnä esit

tämällä mielipiteitään. Suurten myymälöiden kauppiaat uskoivat toiminnan olevan 

tasa-arvoista, muiden mielipiteissä korostui jälleen joidenkin epäkohtien kokeminen. 

Syynä erilaisiin mielipiteisiin on jo esille tullut toimenkuvan erilaisuus: supermarket- 

kauppiaiden joukko on tiivis, ja heillä on enemmän ajallisia mahdollisuuksia osallis

tua erilaisten toimikuntien toimintaan kuin pienten myymälöiden kauppiailla ja siten 

vaikuttaa asioihin.

Samoin ketjuyhteistyön mukanaantuomien hyötyjen kokeminen oli erilaista. Lähi- 

kauppiaille oli hyötyä yhteismarkkinoinnista, he olivat jättäneet oman mainoksensa
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pois. He kokivat myös hyötyneensä yhteisneuvotteluista, koska niiden kautta he 

pystyvät saamaan parempia etuja kuin aikaisemmin. Vastaavasti marketkauppiaille 

on hyötyä yhteishankinnoista, koska neuvottelujen poisjääminen jättää heille enem

män aikaa muihin tehtäviin. Sen sijaan supermarketkauppiaiden työnkuva ei ole 

muuttunut ketjuuntumisen myötä juuri lainkaan, koska ajalliset hyödyt tulevat 

lähinnä osastovastaaville.

Voidaan todeta, että teoriakirjallisuuden antama kuva ei vastannut empiirisiä tuloksia 

lähinnä siksi, että jokainen ketjumalli on erilainen. К-ryhmän muodostamaan ketju- 

toimintamalliin vaikuttaa epäilemättä pitkä kulttuuri itsenäisten kauppiaiden hallit

semana ryhmittymänä. К-ryhmän kauppiaat ovat pitkään toimineet täysin itsenäisinä 

yksityisyrittäjinä. Ketjun lähtökohdaksi ei siis voi ottaa täysin säädeltyä toimintaa, 

koska kauppiaat eivät mitä todennäköisemmin siihen suostuisi. On kuitenkin huo

mattava, että kauppiaiden mielipiteistä päätellen myös К-ryhmän ketjumalli oli aluksi 

enemmän teoriakirjallisuuden antamaa kuvaa muistuttava kuin nyt. Kauppiaat totesi

vat, että aluksi ketjumallia yritettiin noudattaa turhankin tarkkaan, mutta tiukimmista 

säännöksistä luovuttiin. Ketjumalli siis elää jatkuvasti, eikä saavuta lopullista 

muotoaan koskaan.

6.2 Viitekehyksen pätevyys

Empiirisen aineiston pohjalta voidaan todeta, että viitekehys ei sellaisenaan ole 

pätevä. Kauppiaan työnkuva ei ole juurikaan muuttunut ajasta ennen ketjuuntumista, 

myöskään oletukset ryhmittymän ja ketjujohdon asettamista vaatimuksista ja ketjun 

tiukkuudesta eivät pitäneet paikkaansa. Kuviossa 14 esitetäänkin empiirisen aineiston 

pohjalta korjattu teoriaviitekehys (vrt. kuvio 10).
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Kuvio 14. Ketjutoiminnan vaikutukset kauppiaan asemaan, korjattu viitekehys

RYHMITTYMÄN KETJUT
- tehokkuuden tavoittelu, osa toiminnoista keskitetään
- tietty (löyhä) liikeidea, myymälöiden osittainen yhtenäistäminen, ketjun nimi vahva 
tuotemerkki
- kauppias liikeidean soveltaja, toiminnassa voi joustaa => toimintavapaus ennallaan
- tehokkuusedut, koulutus, suoja markkinoiden muutoksia vastaan

KETJUJOHTO
- liikeidean määrittely - kauppias asettaa tavoitteet
- toimintaraamien suositus, kauppias valvoo itse
- asennoituminen kauppiaaseen
- avunanto

TEHTÄVÄT
- tuotteet: hinnoittelu, valikoimasuunnittelu, tilaus
- myymälä: henkilökunta, toimivuus, siisteys
- asiakkaat: neuvominen, kuuntelu, markkinointi
- seuranta: oma seuranta, viikkoraportti johdolle

ODOTUKSET KAUPPIAASTA
- hyvä kauppias: sopeutuva, hallitsee alansa
- aktiivinen, avoin, uskaltaa ilmaista mielipiteensä
- uskaltaa pyytää apua

KETJUN KAUPPIAAT
- kokemusten vaihto
-järjestötoiminta: toimikunnat, K-kauppiasliitto
- kunnioitus, kilpailu
- muu kanssakäynti

KAUPPIAS
sananvalta ennallaan, hieman kasvua (ketjujohtokunnan kautta) 

neuvotteluasema ennallaan (neuvotella ei ole koskaan voinutkaan) 
toimintavapaus ennallaan, asiakas kaiken lähtökohta
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6.3 Tulosten yleistettävyys

Voidaan todeta, että kauppiaiden kokemukset ovat yleistettävissä koskemaan kaik

kien vastaavissa tilanteissa olevien kauppiaiden kokemuksia melko hyvin. Kuten jo 

edellä luvussa 4.3 todettiin, tutkimusta voidaan pitää luotettavana. Näytteeseen oli 

valittu yhdeksän kauppiasta, joten päätelmät eivät myöskään perustu liian suppeaan 

joukkoon. Mielipiteitä yleistettäessä täytyy kuitenkin huomioida, mitä itse haastatte

lutilanne on vaikuttanut kauppiaiden mielipiteisiin: ovatko he “pehmentäneet" 

mielipiteitään, jotteivät antaisi liian negatiivista kuvaa itsestään. Voidaan kuitenkin 

olettaa, että ketjuuntumisen täysin negatiivisena asiana kokevat kauppiaat tuskin ovat 

edes lähteneet muutokseen mukaan.

6.4 Suositukset liikkeenjohdolle

Kauppiaiden mielipiteiden perusteella voidaan todeta, että optimaalisen ketju- 

yhteistyön saavuttamiseksi molempien osapuolien (ketjujohdon/keskusliikkeen sekä 

kauppiaiden) pitäisi perehtyä enemmän toistensa työnkuviin. Tällä hetkellä osasta 

mielipiteitä korostui se, että kauppiaat eivät aina koe heidän näkökulmansa tulevan 

riittävästi esiin päätöksissä. Erimielisyyksiä saattaa aiheuttaa myös se, että kauppiaat 

eivät puolestaan tunne riittävän hyvin päätösten taustalla vaikuttavia tekijöitä. Liik

keenjohdon tulisi myös pohtia, miten pitkälle ketjutoiminnassa voidaan joustaa eri

laisten kilpailutilanteiden mukaan. Esimerkiksi yhteismarkkinointia ja yhteisiä tar- 

joustuotteita kritisoitiin siitä, että ne eivät sovi eri paikkojen erilaisiin kilpailutilan

teisiin. Mikäli toimintoja hajautetaan ja sovelletaan tilanteen mukaan entistä enem

män, pitää tarkkailla, milloin ketjun päämääränä olevat tehokkuusedut ja yhtenäinen 

imago alkavat vähetä liikaa. Toisaalta eräs asiaa helpottava seikka on jatkuvasti ke

hittyvä tekniikka. Esimerkiksi mainoksia voidaan helposti ja halvalla muuttaa alueit

tain. Joustavuus kauppiaiden toimien suhteen on kuitenkin tärkeää, sillä eräs kaup
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pias totesi: “Pelottaa, että toiminta menee liian poliisivoittoiseksi: aletaan syynätä 

liian tarkkaan.”

6.5 Jatkotutkimuksen tehtäviä

Jatkotutkimuksen tehtäväksi jää aihealueen tarkempi kartoitus. Tämä tutkielma toi 

esiin muutamia ongelmakohtia, joihin ei kuitenkaan pystytty riittävän syvällisesti 

paneutumaan tämän työn puitteissa. Tällaisia ongelmakohtia on mm. yhteismarkki

nointi. Monet kauppiaat totesivat idean olevan hyvä, mutta käytännön puolen vielä 

ontuvan. Tarkemman tutkimuksen puitteissa aiheesta voitaisiin kartoittaa kes

keisimmät kehityskohteet. Myös valmiiden valikoima- ja hintasuositusten sopivuutta 

eri paikkoihin tulisi selvittää lisää: mitä kauppiaat haluaisivat parantaa näissä. 

Molemmat aihealueet ovat kuitenkin keskeisiä tehokkuuden kannalta, joten tutkimus 

olisi aiheellinen.

Eräs tutkimuskohde voisi myös olla, mikä aiheuttaa kauppiaiden täysin erilaiset 

mielipiteet tietyissä kysymyksissä. Tällainen kysymys oli mm. “suhtautuuko 

ketjujohto mielestäsi eri tavoin eri kauppiaisiin?” Osaltaan eri mielipiteitä selittää se, 

että kauppiailla on taustallaan erilaisia kokemuksia, jolloin esimerkiksi ikävä koke

mus saattaa vaikuttaa mielipiteisiin. Tarkempi tutkimus voisi kuitenkin paljastaa 

lisätekijöitä mielipiteiden taustalta.
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LIITE 1

Teemahaastattelun runko

Työn pääongelma: Miten ketjuyhteistyö vaikuttaa päivittäistavarakauppiaan sanan

valtaan (rooli keskusliikkeen perustajana), neuvotteluasemaan (rooli keskusliikkeen 

asiakkaana tavarahankinnoissa) ja toimintavapauteen (suhde asiakkaisiin)? 

Alaongelmia: Minkälainen on kauppiaan toimenkuva tänään, kun ketjuuntuminen on 

muokannut runsaasti tehtäviä? Millaisena kauppiaat kokevat ketjuyhteistyön? 

Oletuksia: Sananvalta + (ketjujohtokunnat, “oma mies” asialla), neuvotteluasema - 

(Kesko suunnittelee tavarahankinnat), toimintavapaus - (asiakkaiden toiveita ei enää 

kaikkia pystytä toteuttamaan). Myymälän koko vaikuttaa em. muutosten kokemiseen 

(suuri -> saa melko vapaat kädet; pieni-> valvotaan tarkkaan; toisaalta suuri -> 

tinkimisvoimaa menetetty, pieni -> edut suuret).

1. Myymälä
• Myymälän koko (pinta-ala, työntekijöiden lkm)

• Toiminta-alue, kilpailutilanne

• Milloin liittynyt ketjuun

• Oma vai Keskolta vuokrattu kiinteistö

• Myynti 1995

2. Kauppias

• Syntymävuosi

• Kuinka pitkään toiminut alalla, vain К-ryhmässä, myös muualla?

• Onko mukana K-kauppiasliiton toiminnassa aktiivisesti (sananvalta)?

• Peruskoulutus:
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1. kansakoulu

2. keskikoulu/peruskoulu

3. lukiota__vuotta

4. ylioppilastutkinto

• Ammatillinen koulutus:

1. ei ammatillista peruskoulutusta

2. koulutasoinen, mikä?

3. opistotasoinen, mikä?

4. korkeakoulututkinto, mikä?

3. Ketjun toiminta

e Miten on muuttanut toimintaa: onko työ yleisesti ottaen helpottunut vai vaikeu

tunut?

• Tuntuuko ketjun liikeidea toimivalta tässä myymälässä?

• Tuntuuko, että ketjuyhteistyö on onnistunut -> hyödyt saavutettu (yhteishankinnat 

edullisia, työnjako selvä, tehokkuus kasvanut, imago vankka, myynti kasvanut 

jne.)? Saako esim. apua tarvittaessa?

• Mitä tavoitteita kauppiaalle on asetettu?

• Minkälainen on kauppiaan asema esim. ongelmatilanteissa (esim. huono taloudel

linen tilanne)? Saneleeko ketjujohto toimenpiteet, vai voiko vaikuttaa?

• Toimiiko palautejärjestelmä: saako kauppias palautetta? Voiko itse antaa palau

tetta?

• Onko asiakkailta tullut positiivista/negatiivista palautetta ketjuuntumisesta (uusi 

miljöö, erilaiset systeemit, hinnat, markkinointi)?

e Onko toimintamalli mielestäsi motivoiva, pidätkö työstäsi? Mitä voisi parantaa?

• Mitä hyviä puolia ja etuja ketjuuntumisesta tulee heti mieleen? (tehokkuus, myynti 

ja tulos nousevat, koulutus ja apu, myymälä toimii, suoja markkinamuutoksia 

vastaan, edullisemmat hankinnat)

102



• Mitä huonoja puolia tulee mieleen? (holhous, autonomia alas, keskivertotieto ja - 

osaaminen, ei omia päätöksiä, ei omaa persoonallista leimaa myymälässä, 

päätöksenteko hidasta, epäselvä työnjako)

• Oletko tyytyväinen ketjussa olemiseen vai haluaisitko palata vanhaan (yleisasenne 

ketjuyhteistyötä kohtaan)?

4. Kauppiaan tehtävät ketjussa

• Miten kuvailisit tehtäviäsi (mitä todella teet)?

1) tuotteet: oman hinnoittelun osuus, kuinka paljon omia tuotteita valikoi

massa? kuinka suuri osuus tavaroista tulee Keskolta?

2) myymälä: siisteys, toimivuus; henkilökunnan kehittäminen, toimiiko 

yhteistyö johdon kanssa (kurssit)? Onko omia palavereja?

3) asiakkaat: markkinointitoimenpiteet yhteisiä (miten suuri osuus, onko 

myös omia kampanjoita?); kanssakäymistä, neuvomista?

4) seuranta: miten muuttunut, tarvitaanko enemmän raportteja kuin aikai

semmin, ovatko helposti toteutettavissa (erilaiset tietokoneohjelmat)?

• Vertailu vanhaan: mitä tehtäviä on jäänyt pois, mitä tullut lisää?

• Ajankäyttö nykyisin: rutiinitehtävien (esim. hinnoittelu) poisjäännin myötä, onko 

aikaa enemmän? Ehtiikö asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa olla? Ehtiikö ke

hittää itseään esim. seminaareilla, järjestetäänkö niitä paljon?

• Tuntuuko, että johto suorittaa tehtävät hyvin/huonosti? Onko tehtäväjako toimiva?

• Kuinka paljon käytät saamaasi tietoa eri myymälöistä? Onko tieto käyttökel

poista? Onko sitä riittävästi?
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5. Toimintavapaus, sananvalta, neuvotteluasema

• Tunnetko, että toimintavapautesi suhteessa asiakkaisiin on muuttunut? Millä ta

valla? (toiveiden toteuttaminen, persoonallinen liikeidea -> ei enää) Onko kauppa 

asiakasta kohtaan parempi kuin ennen?

• Tuntuuko myymälä muiden samankokoisten kloonilta (vrt. persoonallinen idea)

• Tunnetko, että sananvaltasi on kasvanut/vähentynyt? Tunnetko, että yksittäinen 

kauppias voi vaikuttaa ketjua koskeviin asioihin? Toimiiko ketjujohtokunta hyvin, 

eli voivatko tietyn ketjun luottamuskauppiaat vaikuttaa yhdessä? Meneekö sa

noma perille?

• Onko neuvotteluasemasi Keskoon nähden muuttunut ketjuyhteistyön alettua? Mi

hin suuntaan? Onko valmis valikoimasuositus helpotus vai huononnus, entä hin

nat?

• Yleisesti: voitko toimia itsenäisen kauppiaan tavoin, vai tuntuuko, että ketjujohto 

sanelee liikaa? Ovatko toimintaehdotuksia vai koetko ne käskyiksi?

• Voitko mielestäsi vaikuttaa riittävästi omaa myymälääsi koskevissa päätöksissä?

• Toimitaanko todella yhteistyössä, vai saneitaanko asioita?

• Valvooko ketjujohto toimintaasi mielestäsi liikaa, liian vähän vai sopivasti?

6. Asennoituminen kauppiaaseen

• Mitä ketjujohto mielestäsi edellyttää kauppiaalta? (etenkin yhteistyön alussa: 

annettiinko aikaa ja apua?) Tiedollisesti, entä toiminnallisesti? Onko aloittaminen 

ketjussa tehty helpoksi (ilmapiiri avoin ja avustava)?

• Onko suhde avoin ja välitön, eli voiko parannusehdotuksia esittää molemmin

puolisesti ilman, että toinen osapuoli loukkaantuu?

• Täytyykö pysyä näkymättömissä (työt hyvin, ei kuitenkaan äänenkorotusta)?

• Suhtautuuko ketjujohto mielestäsi eri tavoin eri kauppiaisiin? Jos, millä kriteerillä 

(tulos, myymälän koko?)? Onko joillakin vapaammat kädet, enemmän etuja?
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• Millaisena koet ketjujohdon (avustaja, tasaveroinen suhde vai määrääjä)?

• Miten tunnet ketjujohdon asennoituvan kauppiaisiin? Onko porukka yhtenäinen, 

vai onko kahtiajako keskolaiset/kauppiaat?

• Tuletko mielestäsi hyvin toimeen ketjujohdon kanssa?

7. Muut kauppiaat

• Miten ketjuuntuminen on muuttanut kilpailutilannetta, vai onko?

• Onko kilpailua liikaa, vai onko liikepaikkasuunnittelussa onnistuttu (löytyykö jo

kaiselle asiakkaita)?

• Vaihdetaanko kokemuksia (ideaalitilanteen ehdotus)? Vertaillaanko tilannetta?

• Mikä on yleinen asenne ketjua kohtaan?

8. Ketjuvhteistvön kehittäminen

• Miten ketjuyhteistyötä tulisi mielestäsi kehittää?
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