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- Liiketoimintamallit ja jakelukanavat

TIIVISTELMÄ

Päivittäistavaran sähköisen kaupan liiketoimintamallit ja jakelukanavat ovat vasta 
muotoutumassa. Siksi nykyiset ratkaisut ovat riittämättömiä palvellakseen asiakkaiden 
monipuolistuvia tarpeita tehokkaasti. Alueen tutkimus on vieläkin uutta, vaikkakin muun 
sähköisen kaupankäynnin tutkimuksen kanssa nopeasti kasvavaa.

Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää ja vertailla päivittäistavaran sähköisen 
kaupan jakelukanavaratkaisuja ja liiketoimintamalleja. Myös kaupan keskusliikkeiden tulevaa 
asemaa on käsitelty sähköistyvässä kaupassa. Sähköisen kaupankäynnin on odotettu 
vaikuttavan eniten juuri jakelukanavan väliportaan asemaan.

Tutkimuksen teoriakehyksinä käytettiin lähinnä asiakaskanavien mallia, ydinliiketoimintaan 
keskittymistä ja jakeluketjujen kehittämisen teorioita kuten SCM:ää ja ECR:ää. Empiirinen 
tutkimus suoritettiin teemahaastatteluina, joita tehtiin 13 kpl. Haastateltavina olivat kaupan 
keskusliikkeiden edustajat, elintarviketeollisuuden edustaja, riippumattomat tutkijat sekä 
intemetkaupan asiantuntijat.

Päivittäistavaran sähköisen kaupan jakelukanavamalleista verrattiin kahta vaihtoehtoa, jotka 
ovat hybridimalli ja sähköisen kaupan terminaaleihin perustava malli. Hybridimallin todettiin 
olevan alkukustannuksiltaan edullisempi. Sähköiseen kauppaan erikoistunut terminaali on 
kuitenkin tehokkaampi ja muuttuvilta kustannuksiltaan halvempi. Teorian ja haastattelujen 
perusteella tuloksissa todettiin, että hybridimalli ei hyödynnä asiakaskanavien mallin tuomaa 
tehokkuutta eikä fyysisen kaupan kustannusten eliminointia.

Liiketoiminnan malliksi päivittäistavaran keskusliikkeille esitettiin ns. informaatiointegraat- 
torin asemaa. Tässä tapauksessa mm. logistiikka ulkoistettaisiin ja keskusliikkeet keskittyisivät 
ydintoimintoihinsa, joita ovat valikoiman, asiakassuhteen sekä tiedon hallinta. Keskusliikkeet 
toimivat tulevaisuudessa myös uusilla liiketoiminnan malleilla, joita ovat erityisesti portaalit ja 
virtuaaliyhteisöt.

Haastateltujen arviot, sähköisen kaupan osuudesta päivittäistavaran kokonaisvolyymistä 
vuonna 2005 vaihtelivat, mutta useimmat vastaukset olivat kuitenkin 5-10 % välillä. Ne 
yritykset, jotka olivat jo päivittäistavaran intemet-kaupassa mukana, suhtautuivat 
optimistisimmin päivittäistavaran sähköisen kaupan mahdollisuuksiin.

Logististen järjestelmien haasteena todettiin olevan useita yrityksiä läpäisevien prosessien 
kehittäminen erottuvissa asiakaskanavissa. Yksittäisen yrityksen funktioiden osaoptimoiminen 
ei sovi keskenään riippuvaisuussuhteessa toimivien yritysten arvoa luovaan verkostoon.
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1 JOHDANTO

Tutkielman johdantoluku tuo esille tutkimuksen tarkoituksen, kohteen ja rakenteen. Luvussa 
perustellaan sähköisen kaupan tutkimuksen merkitystä yhteiskunnalle ja yritysmaailmalle. 
Sähköinen kauppa tulee muuttamaan laaja-alaisesti liiketoiminnan rakenteita ja asiakaspalvelun 
perusteita.

1.1 Tutkimuksen taustaa

Kaupan rakennemuutos on osa menossa olevaa monitahoista yhteiskuntakehitystä. Samalla kun 
koko yhteiskunta ja sen tarpeet monipuolistuvat, eriytyvät myös eri väestöryhmien 
elämäntavat, ostotottumukset ja jakelupalveluihin kohdistuvat odotukset. Kauppapalvelujen 
keskittymiskehitystä on toistaiseksi perusteltu varsin pitkälti kuluttajien valikoima- ja 
hintaodotuksiin perustuvaksi sekä näistä aiheutuneisiin tehostamistarpeisiin. Todellisuudessa 
keskittyminen on kuitenkin eriarvoistanut kuluttajaryhmiä liikkumismahdollisuuksien 
mukaan.

Kuluttajan rooli on kuitenkin kasvamassa, kun kuluttajan valinnanvara lisääntyy. Sähköinen 
kauppa lisää korvaavien palveluiden ja tuotteiden määrää sekä saatavuutta. Kuluttajien 
ostokäyttäytymisestä kerättävä sähköinen informaatio lisää tietoutta kuluttajan tarpeista. 
Kysyntä välittyy myös valmistajalle yhä useammin ja tarkemmin tiedon välityksen ja hallinnan 
ratkaisujen yleistyessä jakelukanavassa. Kuluttaja on täten tulossa aktiiviseksi osapuoleksi 
tuotteiden valmistajan ja kaupan kumppanina.

Graham Bell ei uskonut, että puhelimelle, hänen merkittävälle keksinnölleen, olisi muuta 
käyttötarkoitusta kuin sinfonioiden soittaminen ja tärkeiden kansallisten raporttien 
välittäminen. Myöskään internetin ei uskottu olevan muuta, kuin tieteellisen tutkimuksen 
edistämiseksi varattu teorioiden vaihtokanava (Hagel & Armstrong 1997, 3). Puhelimesta tuli 
kuitenkin ihmisten välisen kommunikaation väline. Internet laajentaa viestinnän 
mahdollisuuksia vielä kehittyneemmin ja useammille aisteille kuin mihin puhelin, 
kehittyneelläkään tarjonnalla, koskaan kykenisi. Sähköiset viestimet mahdollistavat 
asiakasinformaation tehokkaan hyödyntämisen. Samalla internet mahdollistaa monipuolisen 
sähköisen kaupankäynnin.

Sähköinen kauppa ei ole kuitenkaan pelkkä tilaustapa. Jo nyt voidaan sanoa, että jakelukanavan 
varastot ovat yhä enemmän joko pyörien päällä tai ilmassa. Tavaraa toimitetaan juuri oikeaan 
aikaan ja oikeaan tarpeeseen. Sähköinen kauppa lisää jakelun intensiteettiä. Kuljetuksien määrä 
kasvaa, koska verkkokauppojen toimittamat kuljetuserät kohdistuvat yksittäisille ihmisille, 
jotka tilaavat yksittäisiä tuotteita. Perinteinen ja keskittynyt logistiikka on siten saamassa 
vaikean haasteen jakelun rakenteiden muuttuessa.

Myös perinteiset liiketoimintamallit ovat murenemassa siirryttäessä kohti elektronisen talouden 
yhteiskuntaa, joka poikkeaa luonteeltaan ratkaisevasti teollisesta yhteiskunnasta. Yhteiskunnan 
murros on tällöin yhtä perustavaa laatua kuin teollisen yhteiskunnan revoluutio agraari- 
taloudesta
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1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet

Tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole olla katsaus sähköiseen kaupankäyntiin kaikilta siihen 
liittyvin osin. Päähuomio keskittyy päivittäistavaran sähköisen kaupan jakeluketjun ja yritysten 
strategisen liiketoiminnan hallintaan.

Tutkielman päätavoitteet olivat:

I. Tutkia päivittäistavaran sähköisen kaupan jakelukanavaratkaisuja ja liiketoiminta- 
malleja.

II. Selvittää päivittäistavarakaupan eri portaiden, erityisesti kaupan keskusliikkeen, asemaa 
tulevaisuuden päivittäistavarakaupassa. Keskusliikkeiden muuttuvaa liiketoiminnan 
kuvaa on painotettu, sillä sähköisen kaupan on otaksuttu muuttavan eniten juuri 
jakelukanavan väliportaan asemaa.

1.3 Terminologian selvennykset

Asiakaskanavalla on valmiudet toimittaa tietyntyyppisiä palveluja, jotka ovat kenen tahansa 
asiakkaan ja minkä tahansa organisaation käytettävissä ilman etukäteen tapahtuvaa 
suunnittelua ja sovittamista (Haapanen & Vepsäläinen 1999, 270). Tässä tutkimuksessa 
asiakaskanavat on jaettu suostuttelun kanavaan, tilauksen kanavaan, rahoituksen kanavaan sekä 
valmistuksen ja siirron kanavaan.

Convenience store on helppopääsyinen liikepaikka, jossa myydään pikaruokaa ja 
peruselintarvikkeita. Convenience store-konseptin keskeisiä asioita ovat hyvä ja 
helppopääsyinen liikepaikka, pitkä aukioloaika, pienehkö myymäläkoko, pikaruoka ja palvelun 
perustekijät kuten palvelun nopeus ja selkeä esillepano.

Internet on virtuaalinen ja tiedon kuljetusteknisesti myös fyysinen verkko, joka yhdistää 
tietokoneita ympäri maailmaa. Internetin rungon muodostavat tietokoneet, joita nimitetään 
palvelimiksi. Palvelimet ovat tietokoneita, jotka sisältävät käyttäjien käyttämät palvelut ja 
etsittävän tiedon. Palvelimet kytketään toisiinsa nopeilla tietoliikenneyhteyksillä. Kun 
tietokoneet on kytketty toisiinsa, niistä käytetään nimitystä tietoverkko. Internet on itse asiassa 
tietoverkkoja yhdistävä verkko (verkkojen verkko). Internet kehitettiin alun perin 1960-luvulla 
Yhdysvaltain puolustusjärjestelmän turvaksi siten, että jos yksi yhteyslinja kommunikaatio
kanavasta katkeaisi, niin koko verkon toiminta ei vaarantuisi (Venkatesh 1999,16).

Logistiikka on yritysten ja laitosten materiaalivirran fyysistä, tiedollista ja taloudellista 
hallintaa hankintalähteiltä asiakkaille. Logistiikka on materiaalien ja palvelujen hankintaa ja 
ostamista sekä fyysistä logistiikkaa eli kuljettamista, varastointia ja materiaalinkäsittelyä. 
Logistisia toimintoja ovat ostot, kuljetukset, varastointi, materiaalinkäsittely sekä logistisen 
ketjun hallintaan liittyvä tietohallinto (Suomen logistiikkayhdistys 1999).

Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT) on yritysten välistä sähköistä tiedonsiirtoa, jolla 
pyritään automatisoimaan ja nopeuttamaan yritysten välisiä prosesseja. Tällaiset prosessit 
voivat liittyä paperittomaan laskutukseen, tilausten ja toimitusten hallintaan tai kysyntätiedon 
välittämiseen yms. Organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa harjoitetaan informaatioteknologialla 
(IT), millä tarkoitetaan teknologioita ja välineitä, joiden avulla tiedon välittäminen ja 
hyödyntäminen on mahdollista sähköisissä verkoissa.
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Portaali on sähköisen liiketoimintayhteisön solmu. Portaali on termi, jota käytetään WWW- 
sivustokokonaisuudesta, joka yhdistää yksittäisiä palvelun taqoajia yhteen resurssiin. Portaalin 
lopullisena tarkoituksena on olla se WWW-palvelu, jonka asiakas on määrittänyt 
ensimmäiseksi selaimen käynnistyessä avautuvaksi sivuksi.

Päivittäistavarakauppa on elintarvikkeiden, juomien, tupakan sekä muiden päivittäistavaroiden 
kuten kosmetiikkatuotteiden ja pesuaineiden vähittäiskauppaa. Päivittäistavarakauppaan 
kuuluvat supermarketit, valintamyymälät, laatikkomyymälät, lähikaupat, kyläkaupat, kioskit, 
elintarvikkeiden erikoiskaupat ja alkoholimyymälät sekä hypermarkets ja tavaratalot 
(Santasalo & Kontio 1998,48). Päivittäistavarakauppa on vähittäiskaupan osa-alue.

Sähköinen kauppa on tietoteknisten verkkojen avulla käytävää liiketoimintaa. Liiketoiminta 
sisältää palveluiden, tuotteiden ja informaation myymisen, maksamisen, esittelemisen, 
markkinoinnin ja jakelun eri muodoissaan sekä teknologiat, jotka mahdollistavat nämä 
toiminnot (Kettunen & Filenius 1997,11).

Virtuaaliyhteisö on verkossa oleva, WWW-sivustokokonaisuuteen perustuva yhteisö, jossa 
samoista asioista kiinnostuneet ihmiset voivat vaihtaa mielipiteitä, etsiä tietoa sekä 
vuorovaikuttaa yhteisöpalvelun sisältöön. Tällöin palvelu kehittyy sitä käyttävien ihmisten 
tuotoksen myötävaikutuksella.
WWW (World Wide Web) on hypertekstidokumenttien julkaisuympäristö, jonka on alunperin 
kehittänyt Euroopan hiukkasfysiikan laboratorio Sveitsissä (CERN). WWW on osa internetiä, 
jonka avulla voidaan organisoida ja linkittää suuria tietomassoja graafisessa muodossa. Alussa 
internetin käyttämiseen tarvittiin tekstipohjaisia käskyjä, joita varten piti opetella erilaisia 
komentoja. WWW sen sijaan peittää alleen palvelinten nimet, osoitteet ja hankalat komennot. 
WWW sallii siis muitakin tiedon muotoja kuin tekstin. Teknisesti ottaen WWW-järjestelmä 
koostuu muiden intemet-sovellusten tapaan verkossa olevista palvelimista sekä niiden käyttöön 
tarkoitetuista asiakasohjelmista, joita kutsutaan WWW-selaimiksi (browser).

1.4 Tutkimusmenetelmät

Teoria
Tämä tutkimus on suoritettu, teorian osalta, käyttäen elektronisen kaupan kirjallisuutta, 
artikkeleita ja WWW-aineistoa. WWW-sivustoista pyrittiin hyödyntämään lähinnä 
arvostettujen tutkimuslaitosten ja -yhtiöiden materiaalia.

Tutkimuksen painopiste on enemmän strateginen kuin logistiseen optimointiin perustuva, sillä 
sähköisen kaupan logistiset mallit ovat vasta syntymässä. Tutkimus keskittyy yrityksiä 
läpäisevien jakelukanavan prosessien tutkimiseen, joita myös asiakaskanavat edustavat. 
Erilaisten jakelurakenteellisten ratkaisujen soveltuvuutta sähköiseen kauppaan on tarkasteltu, 
edeltävän tutkimuksen pohjalta, ja rajattu pois ratkaisuja, jotka eivät siihen sovellu. 
Teoriakehyksinä on hyödynnetty pääasiassa asiakaskanavien mallia, ydinliiketoimintaan 
keskittymistä ja jakeluketjujen kehittämisen teorioita kuten SCM:ää ja ECR:ää.

Empiria
Tämän tutkimuksen empiirinen osuus suoritettiin teemahaastatteluina vuoden 1999 aikana. 
Haastateltavina olivat kaupan keskusliikkeen edustajat (2 kpl), päivittäistavaran sähköisen 
kaupan tutkija, päivittäistavaran intemet-kauppias, elintarviketeollisuuden edustaja, 
kuljetusalan asiantuntija sekä intemet-kaupan asiantuntijat ja digitaalisen median tuottajat (7 

kpl).
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Haastatteluissa selvitettiin, millä keinoilla päivittäistavarakaupassa käydään liiketoimintaa 
tulevaisuudessa, mitkä ovat eri päivittäistavarakaupan jakeluportaiden asemat tulevaisuudessa, 
keitä ovat sähköisen kaupan käyttäjät ja mitkä ovat ne logistiikkajäijestelyt jotka luovat 
tulevaisuuden sähköisen kaupan liiketaloudellisen konseptin.

Jakelukanavan eri toimijoitten haastattelemisen tarkoitus oli saada kokoon kokonaisvaltainen 
näkemys, jossa eri osapuolten näkökulmat painottuisivat tasapuolisesti. Näin eri näkökulmista 
pyrittiin muodostamaan mahdollisimman objektiivinen synteesi.

1.5 Tutkimuksen rakenne

Luvussa 2 esitellään yleisesti sähköisen kaupan käynnin kenttää sekä yritysten kannalta että 
näiden välisten transaktioiden kautta. Logistiikan osalta luvussa esitetään nykyaikaisen jakelun 
kehittämisen periaatteita sekä kuvataan sähköisen kaupan aiheuttamia jakelun muutostekijöitä. 
Luvussa 3 hahmotetaan päivittäistavaran nykyistä tilaa ja kehityssuuntia, keskusliikkeiden 
asemaa sekä alalla vaikuttavia muutosvoimia teorian ja edeltävän tutkimuksen kannalta. Luku 
4 aloittaa tutkimuksen empiirisen osan. Siinä käsitellään tutkimuksen varsinaista aihetta eli 
päivittäistavaran sähköistä kauppaa sekä perinteisten päivittäistavarakauppiaiden että 
päivittäistavaran sähköisen kaupan yrittäjien kannalta. Luvussa 5 käydään läpi jakelukanavan 
sähköisen kaupan asiantuntijoiden haastattelut. Luvussa 6 esitetään keskuskaupan uuden 
liiketoiminnan malli elektronisessa taloudessa sekä vertaillaan kahta eri sähköisen kaupan 
jakeluvaihtoehtoa. Luku 7 on yhteenveto tutkimuksen tuloksista ja jatkotutkimuksen aiheista.
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2 SÄHKÖISTYVÄ KAUPPA JA JAKELU

Sähköinen kaupankäynti on monimuotoinen ilmiö, joka on nopeasti muuttamassa perinteisen 
liiketoiminnan malleja. Liiketoiminnan muutospaineet lähtevät jo yrityksen strategisen 
olemassaolon uudelleenmäärittelystä, jossa jakelun osuus on korostumassa. Sähköinen kauppa 
ei ole pelkästään tilauksen uusi väline. Taustalla on suurempia muutosvoimia, kuin yhden 
teknologisen välineen tuoma lisäpalvelu. Sähköisen kaupan tutkimuksen alustukseksi onkin 
hyvä käydä läpi näitä muutosvoimia ja tuoda esiin sähköisen kaupan moniulotteisuus ja
merkitys yhteiskunnalle.

2.1 Muuttuva toimialaympäristö

Kuten tutkimuksen taustoissa mainittiin, on yhteiskunta kokemassa suuria muutoksia tarpeitten 
diversifioituessa ja suuntautuessa kohti uusia palveluja, jolloin ammattitaidon ja koulutuksen 
tarpeet muuttuvat. Yrityksien tietotekniset ratkaisut muuttuvat kompleksisemmiksi ja 
avoimemmiksi tietoverkkojen avulla. Työntekijät muuttuvat liikkuvimmiksi ja paikasta 
riippumattomimmiksi. Samalla myös kuluttajille pystytään taijoamaan uusia palveluja 
tarkemmin kohdistettuina.

Kuva 2-1. Elektronisen talouden evoluutio (Andersen Consulting 1998, 12).

Kuvan 2-1, elektronisen talouden evoluution, mukaan elektroninen kauppa on osa suurempaa 
yhteiskunnallista muutosta. Perinteiset kommunikaatiotavat ovat vaihtumassa sähköisiksi 
yhteyksiksi, joilla taloutta ohjataan. Elektroninen talous perustuu myös yhä enemmän tietoon ja 
odotuksiin, joita informaatio- ja kommunikaatioalan yrityksien korkeat pörssikurssit 
ilmentävät. Talous ei siis enää perustu tuotannon tehokkuuteen, kuten teollisella aikakaudella, 
vaan tietoon ja sen hyödyntämiseen palvelujen ja tuotteiden kehittämisessä.

Elektronisessa kaupassa markkinapaikat ja yritysten väliset suhteet muuttuvat perusteellisesti: 
intemet-teknologiaan perustuvat palvelut ja sähköiset kauppapaikat yleistyvät. Tällöin
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markkinapaikka ei ole enää fyysinen yksikkö, vaan pikemminkin ajasta ja sijainnista 
riippumaton tila. Uudenlainen elektroniseen kaupankäyntiin perustuva talous on muodostu

massa.
Elektronisessa taloudessa yritykset toimivat tietoverkkojen avulla ohjautuvina. Elektronisen 
talouden ehdoilla toimivien yrityksien sisäiset prosessit ja toimintatavat uusitaan sähköisin 
tiedonsiirtovälinein tapahtuvalla ohjauksella, viestinnällä ja kaupankäynnillä. Uuden talouden 
yhtiöt toimivat myös äärimmäisen hajautettuina. Yrityksen liiketoiminta voi laajentua uusille 
alueille informaation muodostuessa tärkeimmäksi kauppatavaraksi. Esimerkiksi 
alihankkijoiden työtä voivat tulevaisuudessa jäljestää välittäjät, jotka koordinoivat 
pienyrityksiä tuotantoryhmiksi.
Yhteiskunta eroaa tällöin yhtä paljon teollisesta yhteiskunnasta kuin teollinen 
agraaritaloudesta. Marvi Zonis & Associates-tutkimus ennustaa, että Yhdysvallat saavuttavat 
elektronisen talouden vuonna 2003 (Andersen Consulting 1998, 12).

Sähköisen kaupan evoluutio

Monet tekniikkavälitteiset kauppa- ja asiointipalvelujen sovellukset ovat lähtöisin 
Yhdysvalloista. Sieltä sai alkunsa, 1970-luvulla, televisiovälitteinen tuotteiden myynti, joka 
nykyisin on levinnyt lähes kaikkiin niihin maihin, joissa on kaupallisia tv-kanavia. 
Suomalaisten kuluttajien ulottuville tv-ostaminen tuli 1980-luvun lopulla, jolloin 
kansainvälisten satelliittikanavien ostosohj elmat olivat nähtävillä myös Suomessa. Kotimaisilla 
tv-kanavilla ostoskanavalähetykset aloitettiin 1990-luvun alussa.

Yhdysvalloissa otettiin ensimmäisenä käyttöön jo 1960-luvun lopulla myös ns. 
älyverkkotekniikkaan perustuvat puhelinpalvelut. Suomessa vastaavia puhelinpalvelutta, 
erilaisia tieto-, asiointi- ja viihdepalvelulta, on tarjottu 1980-luvun lopulta alkaen, ja niiden 
kirjo kasvaa edelleen (Hyvönen 1998, 14).

Internetin kaupallisen hyödyntämisen voidaan laskea alkaneen 1993, jolloin julkaistiin 
ensimmäisen graafinen selainohjelma NCSA Mosaic (Kilpala & Pekkarinen 1999, 13). 
Mosaicin luojat perustivat myöhemmin Netscape-yhtiön, joka alkoikin hallita melko 
suvereenisti selainmarkkinoita ennen Microsoft Explorerin tuloa markkinoille. Graafinen 
WWW-selain toi laajemmalle yleisölle mahdollisuuden liikkua verkossa, mikä oli ennen 
vaatinut tietokoneen käsky kielen hallintaa, ja kalliiden laitteiden sekä yhteyksien 
käyttöoikeutta. Merkkipohjainen internet rajoitti käyttäjäkuntaa eikä taijonnut tietoresurssien 
helppoa käyttöä. Uusi graafinen käyttöliittymä sen sijaan piilottaa tietokoneen käskykielen 
toimintojen alle, joita hallitaan selkeillä painonapeilla, tekstikentillä ja valikoilla. Lisäksi 
WWW:n tuoma visuaalinen taijonta toi kilpailukykyisen, monen mielestä jopa ylivoimaisen, 
median television, radion ja painotuotteiden rinnalle. Tämä käyttäjäystävällisyyttä korostava 
kehitys toi internetin mahdollisuudet yhä useamman käyttäjäryhmän hallittavaksi ja johti 
omalta suurelta osaltaan sähköisen kaupankäynnin alkuun.

Sähköisen kaupan moniulotteisuus

Terminologisesti sähköinen kauppa on suomennos englanninkielisestä sanaparista ”electronic 
commerce”. Myös suomennoksia: elektroninen kauppa (e-kauppa) ja verkkokauppa käytetään 
yleisesti. Tässä tutkimuksessa on käytetään lähinnä ilmaisua sähköinen kauppa, joka on näistä 
kolmesta vakiintunein. Myös elektroninen kauppa ja e-kauppa termiä käytetään, kun on haluttu 
käyttää alkuperäisen ilmaisun asiayhteyttä. Esimerkiksi eEnterpise käännettiin e-yritykseksi 
(kuva 2-1), eikä sähköiseksi yritykseksi, koska jälkimmäinen ilmaisu voisi johtaa väärään
mielikuvaan.
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Steinbock (1999) määrittää sähköisen kaupankäynnin voidaan eri näkökulmista:

1. Kommunikaation tasolla sähköinen kauppa on informaation, palvelujen, tuotteiden tai 
maksujen välitystä puhelinverkon tai suoran intemet-yhteyden kautta.

2. Liiketaloudellisesta perspektiivistä sähköinen kauppa on teknologian soveltamista 
transaktioiden ja työvirtojen automatisoimiseksi.

3. Palvelun kannalta sähköinen kauppa on väline, joka käsittelee yritysten, asiakkaiden ja 
johdon tarpeita vähentää palveluun liittyviä kustannuksia sekä parantaa tuotteiden laatua ja 
nopeuttaa palvelun tai tuotteen saantia.

4. Online-ajattelun kautta sähköinen kauppa tarjoaa mahdollisuuden ostaa ja myydä tuotteita 
sekä informaatiota internetissä ja muissa Online-palveluissa.

Yleisesti määritellen sähköinen kauppa korostaa uusien liiketoiminnan mahdollisuuksien
löytämistä ja hyväksikäyttöä, jolloin luodaan lisäarvoa ja tehdään enemmän vähemmillä
resursseilla (Steinbock 1999).

TOIMIALOJEN VÄLISET LIIKETOIMINNAN 
________INTEGROINTISTRATEGIAT___________

Liiketoimintaan integroitavat strategiat

- esim. ECR (Efficient Customer Response)
- lisäarvoa tuova pankkipalvelu (esim. sijoitusneuvonta ja välitys)

- toimitusketjun hallinta

Sähköisen kaupan sovellukset

Teknologiat

integroitu sanomanvälitys

- tietoverkot

- tietokantaliittymät

Kuva 2-2. Sähköisen kaupan moniulotteisuus (Hämäläinen 1997, 10; Guptill 1995).

Kuvassa 2-2 esitetään sähköisen kaupan moniulotteisuutta, jossa sähköisen kaupan perustan 
luovat monet eri teknologiat sekä mahdollistavat sovellukset. Teknologiat liittyvät 
sanomanvälitykseen, tietoverkkoihin, tietokantoihin, multimediaan ja sähköiseen 
maksamiseen. Nämä yhdessä muodostavat puitteet varsinaisten sähköisen kaupan sovellusten 
kehittämiselle ja käytölle. Sähköisen kaupan tärkeimpänä päämääränä eivät ole kuitenkaan itse 
sovellukset, vaan sovellusten integrointi osaksi yrityksen liiketoimintastrategioita sekä 
yritysten ja toimialojen yhteisiä strategioita (Hämäläinen 1997,10, Guptill 1995).
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2.2 Yritys sähköistyvässä liiketoiminnassa

Yritykselle sähköiset välineet tuovat sekä mahdollisuuksia että haasteita. Yrityksen on 
pystyttävä vastaaman kilpailun kiristymiseen ja sopeuduttava uusiin välineisiin, jotka oikein 
käytettynä voivat tuoda korvaamatonta etua.

2.2.1 Yrityksen sähköisen liiketoiminnan tasot

Internet vapauttaa ihmiset ajasta ja paikasta. Palvelupisteet ovat auki ympäri vuorokauden ja 
enenevässä määrin myös asiakaspalvelu on mahdollista järjestää ympärivuorokautisesti. Tämä 
mahdollistuu etätyön tai kansainvälisen yrityksen laajan työntekijäpohjan avulla. Työnteon 
luonne on siis muuttumassa siinä, missä työnteon välineetkin ovat muuttuneet. Kuvan 2-3 
porrasmallin mukaan voidaan määritellä internetin hyödyntämistä kaupallisessa ja 
operationaalisessa merkityksessä.

Verkkoläsnäolo

Poissaolo

Tuoteinformaatio

Täysin integroitu elektronisen
kaupankäynnin palvelu

Myynti ja interaktiivisuus

Sisäisten tietojäijestelmien integrointi

Kuva 2-3. Elektronisen liiketoiminnan portaat (Kettunen & Filenius 1997, 36).

Yritysten kynnys siirtyä poissaolosta verkkonäkyvyyteen on ollut joillekin yrityksille vaikeaa 
kokea mielekkääksi, jos yrityksen toiminta on ollut kannattavaa jo aikaisemminkin. Itse asiassa 
yritykset ovat saattaneet nähdä intemet-projektit normaalia liiketoimintaa häiritsevänä tekijänä 
sekä turhana kulueränä.

Toiset yritykset ovat taas perustaneet sivustansa internetiin, koska kilpailijatkin ovat näin 
tehneet. Tällainen asenne on voinut johtaa siihen, että pelkkä verkkoläsnäolo on riittänyt. 
Verkkoläsnäolosta on kuitenkin vaikeaa kohdentaa suoraa ja havaittua hyötyä yrityksen 
liiketoiminnalle.

Yrityksen internetiin aikaansaamaa tuoteinformaatiotasoa ei voi kutsua sähköiseksi 
kaupankäynniksi. Kuluttaja, joka näkee tuoteselosteen verkossa, ei siis voi tällöin harjoittaa 
suoraa sähköistä kaupankäyntiä, vaan joutuu tyytymään perinteisiin yhteydenottomenetelmiin. 
Tällöin on - verkkoläsnäolon tapaan - hankalaa mitata, minkä verran internet generoi
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lisämyyntiä, tai mikä on tilauksiin johtanut tiedonsaantikanava. Lisäksi kaupan 
transaktiokustannukset pysyvät entisellä tasollaan.

Vasta tuotteiden myynti ja interaktio asiakkaan kanssa muodostaa kaupankäyntisuhteen, josta 
on mahdollista saada myynnin lisävolyymiä, jonka syy on helposti kohdennettavissa 
internetiin. Interaktio ja tilauksen mahdollistaminen, intemet-teknologian avulla, automatisoi 
tilausprosessia, mahdollistaa tuotevertailun sekä syventää asiakassuhdetta.

Tuotemyyntivaiheessa yrityksenkin on helpompi motivoitua verkkoliiketoiminnan 
kehittämiseen ja integroida omia sisäisiä jäijestelmiään internetiin. Näin esimerkiksi tilaukset 
rekisteröityvät tietokantaan ja varastosaldot päivittyvät tarvittavan raaka-aineen osalta.

Korkein, Kettusen ja Fileniuksen (1997) porrasmallin, taso on täysin integroitu elektronisen 
kaupankäynnin palvelu. Yrityksen asiakkaalla on tällöin mahdollisuus hakea tietoa oman 
tilauksen saatavuudesta tai kuljetuksen vaiheesta. Yritysten sisäisiin järjestelmiin kuluttajaa ei 
tarvitse päästää, vaan tiedot tuotetaan asiakkaan saataville tietokantahaulla vaikkapa 
tilauskoodin mukaan.

Porrasmalli kuvaa evolutionääristä kehitystä. Vakiintuneen liiketoiminnan sopeuttaminen 
sähköiseen kaupankäyntiin onkin usein porrasmaista, koska vanhojen toimintatapojen ja 
uusiminen on hankalaa. Olemassaolevien rakenteiden purkaminen on yksinkertaisesti liian 
vaikeaa toteuttaa ja hyväksyttää yrityksissä nopealla aikataululla. Ns. puhtaalta pöydältä 
aloittavat yritykset voivat sen sijaan luoda yritysstrategiansa suoraan internetin vaatimusten 
pohjalta. Yritykset, jotka ovat aloittaneet suoraan verkkokaupankäynnistä, saavat huomattavaa 
etua verrattuna perinteiseen yritykseen, joka on tottunut toimimaan perinteisten 
toimintamallien mukaan. Parhaimmillaan tällaiset yritykset ovat nousseet tuntemattomuudesta 
ohi perinteisten kilpailijoiden, varsinkin jos menestystä mitataan pörssikursseilla ja 
tunnettuudella.

2.2.2 Yritysrakenteen muutokset

Internet tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden vertailla palveluja, jolloin epätehokkaasti toimivat 
yritykset häviävät kilpailussa markkinaosuutta. Kuluttaja ei myöskään ole fyysisesti 
riippuvainen paikasta tai ajasta hakiessaan palveluja. Siksi yritysten täytyy turvata oma 
kilpailukykynsä tarjoamalla asiakkaille vastaavaa palvelua. Sähköisen talouden yrityksen 
täytyykin toimia mahdollisimman joustavasti ja kilpailla omilla kyvykkyyksillään, jotta se 
pysyisi uuden elektronisen talouden vaatimuskentässä. Yritysten on siis toimittava omilla 
ydinkyvykkyyksillään, joita kilpailijoiden on vaikea kopioida tai tuottaa tehokkaammin.

Ydintoimintoihin keskittyminen

Yrityksissä on paljon toimintoja, jotka ovat kokonaisuuden kannalta tukevia toimintoja mutta 
eivät ydinliiketoimintaa. Yrityksen ydinvahvuuksiksi lasketaan useimmiten sellaiset toiminnat, 
joita on vaikea jäljitellä, ja jotka tekevät siitä omalla alallaan parhaan. Kun kaikki 
jakelukanavan yritykset tekevät sitä, mitä osaavat parhaiten syntyy lisäarvoa ja tehokkuutta, 
johon yritys ei yksinään pystyisi hoitaessaan kaikki toiminnot itse.

Hannuksen (1994, 100) mukaan ydinprosessien uudistaminen voi tapahtua kolmella eri 
ambitiotasolla:
1. Yritysprosessien radikaali uudelleensuunnittelu, jossa lähtökohta on olemassa olevien 

rakenteiden, toimintojen ja toimintatapojen kyseenalaistaminen.

2. Liiketoiminnan uudelleenmääritys, jossa on usein taustalla teknologinen murros.
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3. Prosessien jatkuva parantaminen, jossa kilpailijoiden toimenpiteet ovat ennakoitavissa ja 
toimintaympäristö muuttuu hitaasti.

Radikaali uudistaminen on usein reaktio tilanteeseen, jossa muutoksen on oltava suuri, jotta 
kilpailumahdollisuudet säilyvät. Liiketoiminnan uudelleenmääritys taas saattaa tulla uutena 
mahdollisuutena, kun teknologia sallii yrityksen siirtyä enemmän lisäarvoa tuottavalle 
suunnalle. Prosessien jatkuva parantaminen taas perustuu "alhaalta ylöspäin" tapahtuvaan 
ajatteluun, jossa koko henkilöstön aktiivinen osallistuminen on olennaista.

Teknillinen tai 
kaupallinen yhteistyö

Toiminnot, jotka on osattava

Erotutaan muista

V

Ulkoistamisen edut Strategiset toiminnot

- joustavuus lisääntyy - yritys hoitaa itse
- erikoistuminen omaan - vahvistavat

ydintoimintaan kilpailuasemaa

- alihankinta turvaa - ovat vaikeita
nopean tavan kasvaa jäljitellä

Kuva 2-4. Yrityksen ulkoistamistrategia.

Ydinprosesseihin keskittymiseen voi käyttää mainittuja pyrkimyksiä, mutta strategisella tasolla 
ulkoistaminen ja ydinliiketoimintaan keskittyminen pitää aina suunnitella tarkasti ja sitouttaa 
henkilöstö siihen. Kuvan 2-4 avulla voidaan hakea sitä suuntaa, miten ja millä välinein muutos 
voidaan toteuttaa.
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Ydin- ja tukitoimintojen erottaminen on syytä tehdä tarkasti ja puolueettomasti. 
Ydintoimintojen määrittelyssä on kyettävä myös luopumaan niistä toiminnoista, jotka eivät 
tuota riittävää arvoa tai tulosta organisaatiolle. Mikäli tällainen tuote tai palvelu on saatavissa 
kokonaiskustannuksiltaan edullisemmin jostain muualta, ei luopumista ole vaikea perustella 
(Osmonen 1999).

Ulkoistettu yritysrakenne

Ulkoistamistoimenpiteiden lopputuloksena entiset liiketoiminnan tukitoiminnot voivat olla 
ulkoistettuja alihankkijoille. Esimerkiksi kaupan keskusliikkeelle lopputulos voisi näyttää 
kuvan 2-5 kaltaiselta.

Valmistajat

Alihankkijat Kuluttajat

Kuva 2-5. Keskusliikkeen ulkoistettu liiketoimintamalli (De Kare-Silver 1998, 97).

Kuvan 2-5 j ärj estelmäintegraattori ulkoistaa tukevat toimintonsa ulkopuolisille yhteistyö
kumppaneille. Keskusliikkeen rakenne on muuttunut tällöin kevyemmäksi ja nopeammin 
reagoivammaksi. Yrityksen ei-ydintoiminnot on tällöin sulautettu toimialan yhteistyöyritysten 
arvokenttään, jossa järjestelmäintegraation toimii kysynnän ja tarjonnan ohjaajana.

Ulkoistaminen, erityisesti kulj etuskumppanien osalta, on yleisesti havaittu toimivaksi 
konseptiksi. Logistiikkapalvelujen kehittäjille on kehittynyt sellaista tietotaitoa, jota yritysten 
on vaikea itse hankkia taloudellisesti. Siksi yksinkertaisten logististen toimenpiteiden, kuten 
kuljettamisen ja varastoimisen, oma toteuttaminen alkaa olla monille yrityksille 
epätaloudellista. Omaa kalustoa ja tiloja vähennettäessä vahvistuu yrityksen tase, mikä auttaa 
selviytymään paremmin kovenevassa kilpailussa (Sakki 1999, 214). Toisaalta jakelun riski 
lisääntyy, jolloin tieto ja koordinaatio on tärkeintä. La Londe ja Powers (1993) esittävät, että 
logistiikan johto tullaan tällöin näkemään yhä enemmän yritysorganisaatiota integroivana 
tekijänä.
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2.3 Sähköisen liiketoiminnan uusia malleja

Yritysten strateginen profiloituminen kiihtyy sähköisen kaupan aikakaudella. Tehokkaampi 
kilpailu perinteisiä yrityksiä vastaan ei kuitenkaan enää riitä, sillä uusia yrityksiä on perustettu 
suoraan intemet-liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti. Tarjonta on siis lisääntynyt ja kilpailu 
siten kiihtynyt. Uusia liiketoiminnan malleja syntyy, koska internet poistaa markkinoille 
tulemisen esteitä ja luo palvelujen yhdistämisen mahdollisuuksia. Uusia liiketoiminnan 
malleja ovat mm. portaalit ja virtuaaliset yhteisöt.

2.3.1 Portaalit

Internetin resurssien kokoamispistettä tai yhdistävää solmua kutsutaan yleisesti portaaliksi. 
Portaali on termi, jota käytetään WWW-sivustokokonaisuudesta, joka yhdistää erillisiä 
resursseja tai palveluja. Näin asiakas voi saada ne käyttöönsä yhdestä sähköisestä osoitteesta. 
Portaalin lopullinen tarkoitus on olla se WWW-resurssi, jonka asiakas valitsee ensimmäiseksi 
selaimen käynnistyessä avautuvaksi sivuksi. Esimerkiksi Netscape ja Microsoft ovat 
alkuasetuksenaan laittaneet oman kotisivunsa WWW-selaimensa ensimmäiseksi avautuvaksi 
sivuksi.

tyypillisesti portaali voi syntyä asiakasprosessin tai -segmentin ympärille ja taijoaa 
kokonaisvaltaisia täydentäviä palveluja kuten personointi, telepalveluja kuten hakemistot ja 
viestintä, mediapalveluja kuten virtuaaliyhteisöt ja sisältö sekä kauppapalveluja. 
Tietotekniikkasovelluksilta portaali edellyttää verkkopohjaista arkkitehtuuria.

Portaaleja voidaan luokitella monin eri tavoin ryhmiin. Portaalit voidaan jakaa eri 
painopisteittäin (Kortsalo 1999):

1. Liikennettä kokoaviin ja ohjaaviin portaaleihin (esim. hakupalveluina syntyneisiin 
yrityksiin).

2. Kauppapaikkoihin, joissa tulos tehdään tulos myymällä tuotteita ja elämyksiä (esim. 
Amazon).

3. Niche-portaaleihin, jotka ovat esimerkiksi yhteisöjen, erikoislehtien tai yritysten 
hallinnassa (esim. Sonera Plaza).

Portaalisivuilla tapaa näiden kaikkien tasojen muunnelmia, joten jaottelu ei ole absoluuttinen. 
Useat portaalit aloittivat kuitenkin liiketoimintansa hakupalveluina kuten Yahoo, Lycos, Excite 
ja Infoseek. Ensimmäisenä hakupalvelua taijosi Yahoo vuonna 1994 (Portalhub 1999b). Ajan 
myötä hakupalvelut muodostuivat suuren, tiedonhakua harjoittavan, yleisön väyläksi internetin 
resursseihin. Hakupalvelut pyrkivät tällöin tarjoamaan sellaisia palveluja, että asiakas saataisiin 
viihtymään hakupalvelun sivuilla. Kun riittävä asiakasvolyymi oli hakupalveluihin saatu, 
ryhtyivät nämä uudestaan nimetyt portaalit hyödyntämään laajamittaisemmin mainontaa ja 
markkinointia.

Mainontamalli sulautui sittemmin markkinointialliansseihin, joissa intemet-myyjät maksavat 
portaaleille, jotta myyjillä olisi tietty näkyvyys portaalipalvelun sivuilla. Useimmiten portaali 
tekee yksinoikeudella sopimuksen tietyn toimialan palvelun tai tuotteiston myyjän kanssa. 
Tästä seuraa kuitenkin kuluttajan valintamahdollisuuksien supistuminen ja pahimmassa 
tapauksessa tietämättömyys tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tästä huolimatta portaalien 
merkitystä, verkkokäytön ja kaupankäynnin ohjaajana, on korostettu entistä enemmän.

Tällä hetkellä portaalit ovat muodostamassa со-branding yhteistyötä. Esimerkiksi Excite on 
muodostanut sopimuksen Netscapen kanssa, jossa molemmat kanavoivat toistensa sisältöä
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omien sivujen kautta. Siten molemmilla portaaleilla on tietty määrä näkyvyyttä toistensa 
sivustoilla (Portalhub 1999a). Tällöin kuluttajan valinnanvara ja lisäarvon kokemisen 
mahdollisuus lisääntyy.

Tyypillisiä portaalin ominaisuuksia (Portalhub 1999b):

1. Personointi. Käyttäjä voi valita preferenssinsä ennaltamääritellyillä vaihtoehdoilla ja jättää 
valitsematta sellainen tarjonta, joka ei kiinnosta. Tietolähteiden määrää voidaan myös 
rajoittaa tai ottaa mukaan sellaiset lähteet, jotka käyttäjä haluaa.

2. Ilmainen sähköpostiosoite ja kotisivu. Osoitteet päättyvät useimmiten portaalipalvelun 
nimeen esim. Yahoon tapauksessa: käyttäjä@yahoo.com. Ilmainen sähköpostiosoite on 
käytännöllinen varsinkin, jos käyttäjä vaihtaa operaattoria, koska tällöin osoite pysyy 
kuitenkin samana.

3. Sisältökanavat. Sisältökanavat toimivat eriytyneiden tv-kanavien tavoin. Tietyn alueen 
resurssit ovat tällöin kerätty yhteen. Alueita voivat olla esimerkiksi taide, kulttuuri, urheilu, 
tiede ja talous. Jokainen kanava voi sisältää alkuperäistä materiaalia tai linkkejä haluttuun 
materiaaliin.

4. Keskustelupalstat. Kommunikointiyhteydet ryhmittäin tai kahden ihmisen välillä kuuluvat 
myös useiden portaalien tarjontaan. Mielipiteitä tai viestejä voi jättää virtuaalisille 
ilmoitustauluille, joilta kiinnostuneet voivat niitä lukea.

5. Yhteystietojen välittäminen. Henkilöhakupalvelut sekä puhelinluettelopalvelut ovat lisä
mahdollisuus palvella portaalin asiakasta paremmin.

6. Pelit ja ohjelmistot. Portaalit tarjoavat monesti mahdollisuutta verkon kautta pelaamiseen. 
Ns. ilmaisjakelupelejä ja ohjelmistoja löytyy myös usein portaalin tarjonnassa.

7. Kaupankäynti, huutokaupat ja luokitellut ilmoitukset. Portaali voi tarjota käyttäjille 
mahdollisuuden myydä ja ostaa tavaroita tai välittää muiden palveluntarjoajien intemet- 
kauppaa.

Mainitut portaalin ominaisuudet ovat vain eräitä mahdollisia palveluita, joita portaali voi 
hyödyntää ja tarjota. Tulevaisuudessa portaalien on löydettävä muita tapoja ansaita ja tehdä 
yhteistyötä kuin yksinoikeussopimukset, koska tämä ei ole hyvää palvelua ja rajoittaa 
asiakkaiden mahdollisuutta valita. Jos portaali pystyy tarjoamaan kuluttajille laadukkaimmat 
palvelut ja valinnanvaraa näiden välillä, niin sen asema on asiakaspalvelijana vahvempi kuin 
monopolisoivia sopimuksia tekevien portaalien.

2.3.2 Virtuaaliset yhteisöt

Tulevaisuudessa asiakkaat pystyvät vaikuttamaan enemmän, joko suoraan tai erilaisten 
palvelutarjoajien tai asiakasyhteisöjen kautta, heille tarjottaviin tuotteisiin ja toimitustapoihin 
(Haapanen & Vepsäläinen 1999, 27). Sähköisessä kaupassa asiakasyhteisöä kutsutaan 
virtuaaliyhteisöksi.

Portaalin ja virtuaalisen yhteisön eron voi kärjistää siten, että portaalien tarkoitus on kerätä 
mahdollisimman paljon kuluttajakäyntejä, kun taas virtuaalisten yhteisöjen johtoajatus on 
houkutella kävijä vakituiseksi käyttäjäksi tietylle segmentille kohdennetun sisällön vuoksi. 
Toisin sanoen portaali haluaa tavoittaa kaikki, virtuaalinen yhteisö kiinnostuneen ja ehkä myös 
siten kohdennetusti potentiaalisemman asiakasryhmän. Portaali voi toimia yläkäsitteenä 
virtuaalisille yhteisöille, joihin portaali tarjoaa linkin tai ylläpitää itse.
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Virtuaaliset yhteisöt muokkaavat kilpailuvoimien tasapainoa ostajien hyväksi. Jo yksittäisellä 
kuluttajalla on enemmän valinnanvaraa, kun palveluntarjoajien löytäminen verkosta on helppoa 
hakutoimintojen avulla. Yhteisöllä, joka koostuu riittävästä määrästä samantyyppisiä yksilöitä, 
on jo järkevää perustaa dedikoitunut palvelu. Esimerkiksi odottavat äidit tai pienen lapsen 
vanhemmat voivat muodostaa yhteisön. Virtuaaliyhteisöt toimivat yhteisöjäsentensä agentteina 
ja tuottavat informaatiota jäseniä kiinnostavista asioista kuten yrityksien tuotteista ja 
palveluista.

Virtuaaliyhteisö on usein jonkun yrityksen tai kolmannen osapuolen ylläpitämä verkkosivusto, 
joka toimii asiakkaiden ja yrityksien rajapintana. Yhteisö voi olla ammattikunnan yhteinen 
foorumi. Esimerkiksi lääkärit saattaisivat olla kiinnostuneita verkkopalvelusta, jossa vaihtaa 
mielipiteitä ja hakea tietoa. Kaupallista merkitystä tällaisella yhteisöllä olisi, jos esimerkiksi 
työnhakupalvelut tai lääkevalmistajien vaikutus sallittaisiin yhteisössä. Virtuaalisten yhteisöjen 
katsotaan olevan ratkaisevassa asemassa markkinoiden voimatasapainojen uudelleenjaossa, 
kun tarjonta tulee kohdistumaan yhä tarkemmin suunnatusti ja asiakkaalle sopivalla tavalla.

Viisi elementtiä muodostavat virtuaalisen yhteisön liiketoimintamallin, jossa yhteisölle välittyy 
lisäarvoa (Hagel & Armstrong, 1997, 8):

1. Keskittynyt aihepiiri. Virtuaalisen yhteisön yksi tunnusmerkki on keskittynyt aihepiiri, 
jonka potentiaaliset yhteisön jäsenet tunnistavat helposti. Tarjottavasta materiaalista on 
löydyttävä ne resurssit, jotka yhteisön jäsenet odottavatkin sieltä löytyvän. Virtuaalisen 
yhteisön jäsenet pystyvät, sivujen koordinoijan avulla, myös lisäämään ominaisuuksia, 
joiden avulla jäsenet pysyvät jäseninä.

2. Sisällöntuotannon integrointi ja kommunikaatio. Virtuaalisen yhteisön tulisi tarjota laaja- 
alaisesti sisältöä, johon kuuluu myös yritysten mainonta ja valmistajien informaatio, kun se 
palvelee yhteisön tarpeita. Materiaalin on oltava yhteisön aihepiirin mukaista ja 
integroitavissa kommunikointiympäristöön. Kommunikointia voi harrastaa tässä 
ympäristössä ilmoitustaulujen, keskustelupalstojen ja kotisivujen avulla. Näiden avulla 
jäsenet pystyvät selventämään palvelun tuottajalle heidän näkemyksensä sisällöstä ja 
arvioimaan muiden käyttäjien kanssa sisällön relevanttiutta.

3. Jäsenten sisällöntuoton arvostus. Palveluntuottajan julkistaman sisällön lisäksi virtuaaliset 
yhteisöt tarjoavat sellaisen ympäristön jäsenille, jossa nämä voivat tuottaa sisältöä, jota 
palveluntarjoaja tietyllä kritiikillä valvoo. Tämä on ehkä tärkein virtuaalisen yhteisön 
ominaisuus, koska se antaa jäsenille mahdollisuuden venata kokemuksiaan, mikä tuottaa 
palvelun tarjoajalle ja jäsenille informaatiota palveluntarjoajien suhteen. Tällaisessa 
interaktiivisessa ympäristössä hyvä palveluntarjoaja pystyy hyödyntämään nopeaa 
informaation leviämistä yhteisön sisällä ja ulkopuolella, saaden siten ilmaista mainosta.

4. Kilpailevien julkaisijoiden ja valmistajien hyödyntäminen. Virtuaaliset yhteisöt ovat 
välittäviä agentteja jäsenilleen. Siinä ominaisuudessa yhteisön tulisi tarjota 
mahdollisimman laaja valinnan mahdollisuus kuluttajalle, jotta tämä saisi riittävästi tietoa 
ja vertailun mahdollisuuksia tehdessään ostopäätöksiä. Tällöin kuluttaja saa informoidun 
päätöksenteon kehikon, jolla voi tehdä kustannustehokkaita ja laadultaan parempia 
päätöksiä. Siten yhteisön jäsen saa sen lisäarvon, jonka takia jäsen pysyy yhteisön jäsenenä.

5. Kaupallinen orientaatio. Virtuaaliset yhteisöt tulevat olemaan kaupallisella pohjalta 
perustettuja ja niiden tavoitteena on liiketaloudellinen voitto, joka saavutetaan yrityksen ja 
asiakkaan rajapintana toimimisesta. Yhteisö tietää jäsentensä tarpeet sekä saa yrittäjät 
kiinnostumaan yhteisöstä, josta on sopivia asiakassegmenttejä saavutettavissa.
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Tärkeintä palveluntaijoajalle on saada paljon jäseniä sekä näille niitä resursseja, jotka tekevät 
palvelusta jäsenelle mielekkään. Molemmat tekijät vahvistavat toisiaan ja palveluntarjoaja 
oppii tarjoamaan yrityksille parempia asiakasprofiileja sekä siten myös tarjoamaan jäsenille 
tarkemmin oikeita resursseja ja niiden tarjoajia (Hagel & Armstrong 1997, 8). Virtuaali
yhteisön palveluntarjoajana tehokkain, tässä mielessä, on kolmas osapuoli ja informaation 
myyjä, jolla ei ole protektionistista asennetta kilpailevien yrityksien suhteen.

2.4 Jakelukanavien rakenteiden kehittäminen

Jakelun rooli on laajentunut tavaroiden fyysisen perillesaamisen ulkopuolelle. Jakelu ei ole 
enää vain kuljetusta ja varastointia, vaan siihen vaikuttaa myös hankinta, tuotekehitys 
merkkimainonta ja asiakassuhteet (Haapanen & Vepsäläinen 1999,16).

Jakelun intensiteetti on myös kasvanut. Toimituksilta vaaditaan entistä suurempaa nopeutta ja 
parempaa laatua, lisäarvopalvelulta sekä tarkempaa tasapainoa kustannusten ja tuottojen 
välillä. Jakelun toimintatavat ovat myös monipuolistuneet ja strategiset vaihtoehdot 
lisääntyneet. Samalla syntyy uusia organisaatioita ja teknologioita tuottamaan palveluja ja 
yhteistyötä, joten keskinäinen riippuvuus lisääntyy jakelukanavassa. Yhden yrityksen tietotaito 
ei yksinkertaisesti riitä. Näin jakeluun liittyvät mahdollisuudet mutta myös riskit kasvavat. 
Näistä syistä johtuen, jakelukanavan hallitsemisen vaatimukset ovat nousseet ja sen arvo 
kilpailutekijänä on korostunut.

Seuraavaksi käsitellään jakelun teorioita, jotka tukevat asiakaslähtöisyyden, ketjujen 
integroitumisen ja jakelun kokonaistehokkuuden päämääriä. Ydinliiketoimintoihin 
keskittyminen ja erikoistuminen strategisille kyvykkyysalueille kiihdyttävät jo alkanutta 
asiakaskanavien eriytymistä. Siksi tämän tutkielman tärkein teoreettinen kappale aloitetaan 
esittelemällä asiakaskanavien eriytymistä, millä on suuria vaikutuksia palvelun tuottamiseen 
operatiivisella ja strategisella tasolla.

2.4.1 Asiakaskanavien eriytyminen

Kuluttajien tarpeet näyttävät samaan aikaan eriytyvän, kun kauppa ja jakelujärjestelmät 
keskittyvät. Asiakkaan lisääntynyt valinnanvara, tarjonnan kasvun myötä, on johtanut 
erilaistuviin kulutustottumuksiin. Informaatio- ja tietoliikenneteknologiaan perustuvan 
elektronisen kaupan arvellaan olevan yleisesti ottaen se väline, jolla pystytään parhaiten 
koordinoimaan eriytyvät tarpeet ja palvelut myös tulevaisuudessa (Heikkilä ym. 1998, 1).

Tilaus- ja markkinointikanavat tulevat tulevaisuudessa useiden tuotteiden ja palvelujen 
kohdalla eriytymään toimitus- ja jakelukanavista. Asiakkaiden valta tuotanto- ja 
jakelukanaviin nähden tulee kasvamaan ja ohjaamaan toimintaa selvästi nykyistä enemmän. 
Keskittyneen jakelun valta on siis tästä päätellen murenemassa, kun asiakkailla on 
mahdollisuus saada joustavaa ja yksilöllistä palvelua.

Tieto- ja viestintäverkkojen kehittyminen sekä markkinoiden laajentuminen ovat kaataneet 
raja-aitoja jakeluketjun eri vaiheiden - hankinta, tuotanto, tukku- ja vähittäiskauppa 
asiakaspalvelut - väliltä ja toisaalta erottaneet jakelutoiminnot - valmistus ja toimitus, 
markkinointi ja myynti, tilausketjun hallinta sekä rahoitus omiin kanaviinsa.

Nämä arvoketjujen ja liiketoimintaprosessien kehitystrendit, joita voidaan lyhyesti kuvata 
termeillä vertikaalinen yhdentyminen ja horisontaalinen erottuminen ja koordinaatio, ovat 
jatkuneet jo useiden vuosikymmenien ajan, vaikkakin vasta organisaatioiden väliset
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tietotekniset sovellutukset ovat lopullisesti mahdollistaneet niiden laajamittaisen toteutumisen 
(Heikkilä ym. 1998, 5).

Jakelun rakenteellisia muutoksia, palveluun ja asiakkaisiin keskittyvissä vaiheissa, voidaan 
tarkastella asiakaskanavien mallin avulla (Haapanen & Vepsäläinen 1999). Mallin oletuksena 
on, että tulevaisuudessa asiakassuhde tukeutuu yhä enemmän uudenlaisiin kanaviin, jotka ovat 
erilaisten organisaatioiden ja järjestelmien muodostamia prosessikokonaisuuksia.
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Kuva 2-6. Asiakaskanavien malli (Haapanen & Vepsäläinen 1999, 73).

Asiakaskanavien mallin eri osakanavat kuvassa 2-6 ovat:

1. Suostuttelun kanava, joka välittää tiedon tarjolla olevista tuotteista ja palveluista 
markkinoinnin eri muodoissa. Tuottaja saa suostuttelun kanavan kautta palautetta - niin 
asiakkailta kuin yhteisöiltä.

2. Rahoituksen kanava, jonka avulla hoidetaan maksut ja vakuutukset sekä laajemmin 
turvataan pääoman tuotto, riskien hallinta ja kannusteet yhteistyölle.

3. Tilauksen kanava, jonka kautta hallitaan toimitussopimuksia sekä niihin liittyviä takuita, 
reklamaatioita ja muita sitoumuksia.



22

4. Valmistuksen ja siirron kanava, joka hoitaa valmistuksen ja siirron asiakkaalle sekä 
erilaiset jälkipalveluihin, huoltoon, varastointiin, palautuksiin ja kierrätykseen liittyvät 
toimenpiteet.

Asiakaskanavien mallissa oletetaan, että palvelujen ja verkostoitumisen lisääntyminen 
markkinoilla tulee johtamaan yritysten erikoistumiseen jakelun osatehtävien mukaisesti 
markkinoinnin, rahoituksen, tilausten ja toimitusten kanaviin. Karrus (1998, 157) toteaa, että 
niin kauan kun markkina-asema ei, asiakaskanavien erottamisesta, vaarannu ja kukin 
panoksensa antanut ketjun osapuoli saa työtään vastaavan kompensaation, voidaan 
vaihdantatapahtumat ja niiden ketjut toteuttaa tehokkaammin erottamalla ja oikaisemalla 
virtoja tarpeettomien välivaiheiden ohi kuin puhtaasti vaiheistamalla. Monivaiheisen ja - 
portaisen ketjun muuttaminen vaiheittain yhtenäiseksi toimitusputkeksi on eräs nykyaikaisen 
logistiikan keskeisiä tavoitteita.

Kanavien tehokkuus riippuu siis niiden kyvystä palvella asiakasta tai antaa asiakkaiden 
hyödyntää kanavaa. Siksi niitä kutsutaan asiakaskanaviksi. Tästä huolimatta, tietovirtoja ei 
eroteta omaan kanavaansa, vaan ne pitää integroida kaikkiin kanaviin, joskin usein 
erityyppisten ratkaisujen avulla.

Ulkoistamiskehitys tukee asiakaskanavien eriytymistä ja yritysten erikoistumista. Tällöin 
toimialan palvelurakenne kulminoituu pisteeseen, jossa ei ole tarkoituksenmukaista suorittaa 
tukevia prosesseja yhdessä yrityksessä, vaan erikoistua omaan ydinliiketoimintaan. Tällaisessa 
toimialaympäristössä yrityksen on siis halvempaa ja tehokkaampaa tuottaa tukevat toiminnot 
palveluntarjoajan kautta.

Haapasen ja Vepsäläisen (1999, 75) mallin neljä kanavaa kuvaavat jakelun toimintoja 
riittävällä tarkkuudella, koska:

1. Kukin kanava tarjoaa eriluonteista palvelua. Jakelussa tarvitaan neljänlaisia palveluja ja 
kyvykkyyksiä, kun tuote tai palvelu toimitetaan asiakkaalle. Näitä ovat fyysinen siirto, 
markkinointiviestintä ja suostuttelu, tilausten hallinta sekä maksu- ja takaustapahtumien 
hoito.

2. Kanavaan pääsyä ohjataan erilaisilla osoitteilla, avaimilla ja tunnussanoilla. Tavara voidaan 
toimittaa katuosoitteeseen, tilaamisessa käytetään asiakas- ja toimitusnumeroa ja maksuissa 
tarvitaan lasku-ja tilinumeroja.

3. Palvelun tarjoajan ja välittäjäportaan rooli, asiakassuhteet ja vastuut ovat erilaiset. Kolmas 
osapuoli voi käsitellä koko palvelun (logistiikka), se voi toimia takaajana (maksu ja 
vakuutus) tai asiakas on vapaassa vuorovaikutuksessa välittäjän kanssa (mainosmedia).

4. Teollisuuden ja kaupan sääntely sekä kuluttajasuoja ovat erikoistuneet ehdotettujen 
asiakaskanavien mukaan. Lainsäädännössä erotetaan kuljetusoikeus ja tuotevastuu, 
sopimusoikeus, finanssioikeus sekä patentti-ja markkinointioikeus ja tuotemerkit.

5. Tietotekniikan sovellukset ja järjestelmien standardit ovat kehittyneet erikseen kullekin 
kanavalle. Tietojärjestelmät ja -verkot ovat erikoistuneet kullekin kanavalle, vaikka yleisiä 
teknisiä ratkaisuja kuten internetiä käytetäänkin useimmissa kanavissa.

6. Tutkimus ja koulutus ovat eriytyneet kutakin kanavaa vastaavaksi. Tutkimusalueet ja 
koulutusohjelmat erikoistuvat yhä enemmän neljää asiakaskanavaa vastaaviin ongelmiin ja 
tehtäviin.

7. Organisaatiot ja uraputket kehittyvät kanavien suuntaan. Logistiikkapalvelut, mark
kinoinnin ammatit, palveluyritykset sekä pankki- ja vakuutusasiantuntemus ovat eriytyneet. 
Erityisesti kehittymässä ovat hankintojen ja ostotoiminnan palveluyritykset.
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2.4.2 Aikaperusteinen jakelu

Abrahamssonin (1993) esittämä aikaperusteinen jakelu (Time-Based Distribution, TBD) pyrkii 
vähentämään varaston kiertoa ja parantamaan toimitusvarmuutta. Abrahamssonin tutkimus 
osoitti, että tutkittujen yritysten keskittynyt varastointi ja nopeat kuljetukset toimivat 
tehokkaammin kuin perinteinen välittäjäverkosto tai omat paikalliset varastot.

Tutkimuksen mukaan nimikkeiden paikallinen varastointi oli kallista, ja usein kaikkia 
tarvittavia tuotteita oli hankala saada nopeasti täydennettyä paikallisiin varastoihin. Lisäksi 
tuotteiden kierto oli hidasta, koska paikallinen kysyntä ei kohdistunut tasaisesti tuotteisiin. 
Tällöin oli mahdollista, että esimerkiksi Saksan paikallisessa varastossa oli tuote, jota 
Ranskassa tarvittiin. Ranskan varastossa taas tuotetta ei ollut, joten se jouduttiin tilaamaan 
Saksasta. Näin asiakasvaste oli huonoja tehostamistarve selkeä.

Kuva 2-7. Moniportainen jakelurakenne (Abrahamsson 1993).

Moniportainen jakelurakenne kuvassa 2-7 on perustunut siihen olettamukseen, että useammat 
varastot lisäävät toimitusvarmuutta ja siten myyntiä. Abrahamssonin (1993) tutkimus todisti 
kuitenkin päinvastaista. Siispä hän esitti mallin, jossa tavara kuljetetaan keskitetystä varastosta 
suoraan, kysynnän ilmaantuessa, oikeaan kohteeseen (kuva 2-8).

Keskitetty varasto

Kuva 2-8. Keskitetty jakelurakenne (Abrahamsson 1993).

Tämä jakelurakenteen malli ei ole kuitenkaan suoraan yhteneväinen päivittäistavaran 
kuluttajakaupan kanssa. Kyseinen tutkimus koski teollisuusyrityksiä, joilla oli laaja 
yritysasiakaskanta, käyttivät lentokuljetusta ja pitivät Eurooppaa tärkeänä markkina-alueena. 
Esimerkkiyritykset eivät olleet siten kuluttajakauppaan suuntautuneita, eikä niiden kysyntä 
ollut tasaista ja varaston kierto nopeaa.

Abrahamssonin tutkimus todisti kuitenkin, että aika on korostumassa jakelun dimensioista 
tärkeimpänä. Erityisesti nopeasti pilaantuvien päivittäistavaroiden kohdalla tämä todellakin
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pitää paikkansa. Päivittäistavaran kohdalla kyse on lokaalisesta keskittyneisyydestä, sillä osa 
päivittäistavarasta on pilaantumisherkkää ja arvoltaan niin pientä, että ulkomaille 
toimittaminen on relevanttia vain poikkeustapauksissa.

Päivittäistavaran kaupassa aikaperusteisen jakelumallin esimerkkinä voidaan käyttää Cross- 
docking-terminaaleihin perustuvaa jakelurakennetta. Cross-docking-terminaali tarkoittaa 
läpivirtausterminaalia, johon ei varastoida tavaraa. Tällainen läpivirtausterminaali toimii 
hajautuspisteenä, jossa kuormat puretaan keskeisillä paikoilla olevissa terminaaleissa ja 
yhdistetään nopeasti muihin kuormiin (Tarpila ym. 1999, 80). Läpivirtausterminaali on siten 
pitkälti ratkaisu, joka perustuu Abrahamssonin aikaperusteiseen jakeluun ja keskitetympään 
j akelurakenteeseen.

Käytännössä läpivirtausterminaalin toimintaa voidaan harjoittaa kahdella tavalla (Tarpila ym. 
1999, 81):

1. Tavarantoimittajat voivat tuoda terminaaliin asiakkaille meneviä tuotteita lavoittain, jolloin 
eri suunnista tulevat lavat kootaan jakeluautoihin ja viedään perille. Lavoittain 
toimittaminen vaatii myyntiyksiköltä riittävän suuria volyymejä, jotta se olisi järkevää.

2. Toimintaa voidaan harjoittaa myös pienemmissä erissä, jolloin toimittajat tuovat tuotteita 
laatikoissa tai vastaavissa. Pienemmät yksiköt yhdistetään häkkeihin eteenpäin vietäviksi.

Läpivirtausterminaaleihin tavara ohjataan vähittäiskauppojen tilausyhteenvetojen perusteella. 
Terminaalissa nämä kuljetukset eritellään vähittäiskauppoihin meneviksi. Kuljetukset 
toimitetaan samana päivänä eteenpäin. Terminaalit ovat tyhjinä aamulla ja illalla, ellei niitä 
käytetä myös öisin. Läpivirtausterminaalin sisääntuleva tavaravuo ohjataan kuljetushihnoille, 
jotka johdattavat tavarat oikeille lähetyslaitureille. Tavara- ja tietovuota koordinoidaan IT- 
ratkaisuilla: viivakoodeilla, skannereilla ja varastohallintaohjelmistoilla.

Läpivirtausterminaali lyhentää toimitusaikoja ja johtaa ketjun sisäiseen tehokkuuteen. 
Läpivirtausterminaalissa käytettävät automaattiset varastohallintajärjestelmät ja sähköinen 
tiedonsiirto mahdollistavat toimitusketjun läpimenoajan nopeutumisen ja alhaisemmat 
varastotasot jakeluketjussa.

Läpivirtausterminaalilla voidaan siis nopeuttaa jakeluketjun läpimenoaikoja, sillä tavaroita ei 
varastoida, vaan tuotteet virtaavat kuljetushihnoilla terminaalin läpi. Myös suorajakelu 
tehostuu ja ajokilometrit vähenevät, kun eri valmistajien tuotteita voidaan kuljettaa samassa 
jakeluvälineessä. Läpivirtausterminaali vaatii kuljettajilta sähköisen tiedonsiirron välineitä ja 
tarkkaa kuljetusten skedulointia, jotta tavaravirta synkronisoituisi tulevan ja lähtevän tavaran 
osalta.

2.4.3 Jakeluketjun hallinta

Jakeluketjun hallinnan painopiste on siitynyt, viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, 
kulujen alentamisesta ja logistiikan integroinnista asiakaspalvelujen laajentamiseen sekä 
tuottamiseen mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Myös nimikkeiden 
räjähdysmäinen kasvu, tietokoneistuminen, kierrätyslogistiikka ja suuret ketjut, jotka ohittavat 
tukkukaupan ovat luoneet logistiikalle uusia haasteita ja voimatekijöitä jakelukanaviin 
(Johnson ym. 1998, 8-9).

Jakeluketjun hallinnan (Supply Chain Management, SCM) tavoite on kehittää jakelukanavan 
jäsenien keskinäistä koordinoitua ohjausta raaka-ainetoimittajalta lopulliselle asiakkaalle asti. 
Jakeluketjun sykronisoinnin lopputuloksena on tuottaa asiakkaalle vertailullisesti korkein 
mahdollinen nettohyöty. Tämä toimintatapa pyrkii virtaviivaistamaan jakeluketjun toimintaa ja
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vähentämään toimintojen lukumäärää. Yhteistyö jakeluketjussa voi ilmentyä tutkimus- ja 
kehitystyönä, tiedon keräämisenä tai markkinatutkimuksina (Inkiläinen 1996, 13). Cooper ym. 
(1997a) määrittää jakelukanavan hallinnan olevan yritysten sisäisten ja välisten prosessien 
integroimista. Jakelukanavan hallinta olisi tällöin näitä prosesseja yhdistävä tekijä.

Jakeluketjun hallinnan lähestymistapaa voi siten tarkastella prosessijohtamisen kannalta, 
jolloin kohteena on koko logistisen ketjun läpileikkaava operatiivinen prosessi (tilaus, toimitus, 
tuotannonohjaus, alihankinnat, kuljetukset, varastointi) ja, että keskeisiä suorituskyvyn 
parantamisen keinoja ovat aikaan perustuvan johtamisen (Time-based Management, TBM) ja 
laatujohtamisen (TQM) periaatteet (Hannus 1994,170).

Tällaisen jakeluketjun jäsenille on tärkeätä sisäistää yhteisten tavoitteiden, kunkin roolin, 
informaation jakamisen ja pitkän ajan sitoutumisen tärkeys. Jakeluketjun hallinta onkin tulossa 
yhä strategisesti tärkeämmäksi yrityksen toiminnalle (Gattoma toim. 1998,18).

Logistiikkaa pyritään tulevaisuudessakin integroimaan sisääntulevan logistiikan, tuotannon ja 
jakelun rytmin mukaan niin, että läpimenoajat ja varastot minimoituvat. Jakeluketjun pääpaino 
on siis kiinnittynyt omien sisäisten toimintojen ja prosessien virtaviivaistamiseen 
jakelukanavien muiden jäsenten kanssa.

Osto Ж Tuotanto Ж Myynti Ж Jakelu W

Kuva 2-9. Ketjuintegraatio sisäisestä integraatiosta ulkoiseen integraatioon (Karrus 1998, 
159). * Kuvan kärkikolmio kuvastaa varastopuskuria ja ellipsi tehtävää tai roolia.

Inkiläinen (1996, 19) havainnollistaa kuvan 2-9 ulkoisen integraation neljää vaihetta 
seuraavasti:

Vaihe 1: Yrityksen suunnittelujanne on lyhyt ja ratkaisumallina käytetään nopeinta löytyvää 
ratkaisua. Yritys siirtää vastuun jakeluketjun toiminnoista erillisille, toisistaan riippumattomille 
osastoille. Tällainen jakelurakenne aiheuttaa tehottomuutta eikä johda ketjun 
kokonaishyödyntämiseen.

Vaihe 2: Pääpaino on kulujen alentamisessa ja kuluttajapalvelu toimii reaktiivisesti. 
Loppukysynnän havainnointi on vähäistä, mikä johtaa puutteelliseen asiakasvasteeseen. 
Sisäisen logistiikan rytmitys on onnistuneempaa, mutta loppukuluttajan tarpeet ovat vielä 
tiedostamattomia.
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Vaihe 3: Keskipitkän ajan suunnittelujänne. Jakeluketjun läpinäkyvyys on parempi. Pääpaino 
on enemmän kustannustehokkuudessa kuin loppukysynnän tarpeiden tyydyttämisessä. Tässä 
mallissa käytetään käytetään OVT:tä, mutta toimintatapa on yhä reagoiva kysynnän osalta, eikä 
siten pysty asiakkuuden hallintaan.

Vaihe 4: Tässä vaiheessa koko jakeluketjun integraatio on saavutettu. Tuoteorientoituneesta 
näkökulmasta on siirrytty asiakasjohtoiseen orientaatioon.

Ketjuintegraation muutoksen voisi kuvata siten, että sisäisen logistiikan integroinnin 
riittämättömyyden huomatessaan, yritykset ovat pyrkineet saamaan koko jakeluketjun 
toimimaan yhtenäisenä kanavana tai prosessina, jolloin koko ketjun tehokkuus kasvaa. 
Tällainen muutos yrityskohtaisuudesta ketjupainotteisuuteen tai ulkoiseen integraatioon on 
strategisen tason logistiikkaa, jossa tiiviillä yhteistyömalleilla on suuri merkitys kaikille 
toimitusprosessiin osallistuville jäsenille.

Jakeluketjun hallinnan perustana on yhtenäinen prosessi, jonka välivaiheissa on tarkoitus 
minimoida varastointia ja poistaa aikaa kuluttavat toimenpiteet. Jakelukanavan hallinta 
tarkoittaa yrityksen sisäisten toimintojen integroimisen laajentamista koskemaan myös 
jakelukumppaneita. Jakelukanavan tiedon täytyy olla vapaasti saatavilla ja yksittäisten 
yritysten täytyy toimia koko jakeluketjua hyödyttävästi. Tulevaisuuden kannalta on 
muistettava, että kilpailu tulee olemaan pitkälti toimitusketjujen välistä. Kilpailu ei siis ole 
enää valmistajien välistä tai kuljettajien välistä - jakelukanavan kokonaisuus tulee 
ratkaisemaan. Jakelukanavan omistaminen, eli vertikaalinen integraatio, ei kuitenkaan ole 
useinkaan onnistunut ratkaisu. Taulukko 2-1 kuvaa ajattelutavan muutosta perinteisestä 
jakelusta strategiseen jakeluketjun hallintaan.
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Taulukko 2-1. Strategisen jakelukanavan hallinnan edut perinteiseen toimintamalliin verrattuna 
(Cooper & Ellram 1993).

Perinteinen Jakelukanavan hallinta

Varastonhallinta Erilliset toimenpiteet Yhteiset toimenpiteet 
jakelukanavan varastoinnin 
pienentämiseksi

Kustannus Minimoi yrityksen 
kustannukset

Jakelukanavan
kokonaiskustannus

Aikajänne Lyhyt Pitkä

Jaettu tieto ja seuranta Rajoitettu Tarvittaessa

Yhteinen suunnittelu T ransaktiokohtainen Jatkuva

Yrityksien toimintatapojen 
yhteneväisyys

Ei tärkeä Tärkeää ainakin lähimpien 
kumppanien osalta

Toimittajien lukumäärä Suuri, jotta 
kilpailuttaminen ja 
riskinsiirtäminen on 
mahdollista

Pieni, jotta jakelukanavan 
koordinaatio olisi helpompaa

Jakelukanavan johto Ei tarvita Tarvitaan koordinoinnin takia

Riskien jakaminen ja 
palkitseminen

Ei jaeta Jaetaan

Operatiivisen toiminnan, Varastomaisuus Läpivirtausterminaalit, JIT,
informaation välittämisen (puskurivarastot, Quick Response, ECR,
ja varastojen kierron säilytys), toimitaan toimitaan koko jakeluketju
nopeus pareissa huomioonottaen

Tiedonvälitysjärjestelmät Riippumattomia Yhteensopivia, avainasemassa

Hyödyt ovat siis ilmeisiä. Jakeluketjun hallinnan vaativuudesta voitaisiin tietysti päätellä, että 
helpoiten sen hallinta tapahtuisi siten, että yritys omistaisi itse koko jakeluketjun. Yrityksenhän 
ei tällöin tarvitsisi sopeuttaa omia toimintoja jakeluketjun muiden jäsenien mukaan. Jakelun 
vaiheisiin liittyy kuitenkin erilaisia osaamisalueita, joita nykyajan yritys ei yksinkertaisesti 
pysty tuottamaan erikoistuneita jakeluketjuja tehokkaammin. Lisäksi omistaminen sitoo myös 
pääomaa ja riskiä yrityksen toimintaan (Cooper ym., 1997b).

2.4.4 Tehokas kuluttajavaste

Tehokas kuluttajavaste (Efficient Consumer Response, ECR) on pitkälti samanlainen 
jakelukanavan hallinnan johtamisoppi kuin jakeluketjun hallinta, mutta tehokkaan 
kuluttajavasteen painopiste on selkeämmin alavirran, kuluttajaa lähellä olevassa, logistiikassa 
(Suomela 1999, 28). ECR on myös profiloitunut erityisesti päivittäistavaran jakelukanavan 
hallinnan välineeksi.

ECR on siis kuluttajalähtöinen jäijestelmä, jossa tavarantoimittajat ja jakeluketjun jäsenet 
työskentelevät yhdessä lopullisten asiakkaiden tyytyväisyyden maksimoimiseksi ja 
kustannusten minimoimiseksi. Järjestelmässä tietoja tuotteet liikkuvat tehtaan ja myyntipisteen 
välillä mahdollisimman tasaisesti ja vähin keskeytyksin. Reaaliaikaisen, myyntipisteistä 
saatavan ja sähköisesti välitettävän tiedon tehtävänä on tukea rationaalista päätöksentekoa, joka
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liittyy tuotantoon, logistiikkaan ja markkinointiin (Home toim. 1998, 47). ECR:n pääperiaatteet 
esitetään kuvassa 2-10.

Yhteistyö

koko ketjun yhteiset tavoitteet 

- avoin tiedonjakaminen 

- yhteiset mittarit

Operatiivinen tehokkuusKuluttaja

- koko ketjun laajuinen 

pääpaino lisäarvon tuottamisessa 

- kustannusten vähentäminen

arvon tuottaminen kuluttajalle 

kuluttajan ohjaama toimitusketju

Kuva 2-10. ECR:n keskeisimmät painopistealueet (Tarpila ym.1998, 10).

Yhteistyö

ECR perustuu kuvan mukaisesti siis erityisesti koko jakeluketjun yhteistyön käsitteeseen. 
Tavoitteena pitää olla toimiva jakeluketju, jossa kaikki tekevät työtä parantaakseen kanavan 
kokonaistehokkuutta. Tiedonkulun täytyy olla avointa ja kaikkien jakeluketjun osapuolien 
saatavissa olevaa. Menestymistä tulisi arvottaa yhteisillä mittareilla eikä esimerkiksi 
varmistella tavaran riittävyyttä ylitilaamalla.

Kuluttaja

ECR:n hyödyt realisoituvat, kun loppuasiakkaalta saatavat kulutuskäyttäytymistiedot saadaan 
tarkasti kerättyä ja analysoitua koko jakeluketjun käyttöön. Arvon tuottamisen täytyy siis 
lähteä loppuasiakkaan kysynnästä. Tällöin palvelun tuottaminen on mahdollisimman 
kysyntäohjautuvaa, ja elintarviketuotantoakin voidaan kehittää tarkentuneen markkinatiedon 
myötä. Tässä tutkimuksessa pyritään osoittamaan, että ECR on syytä ulottaa kuluttajalle asti. 
Tähän mennessä ECR on lähinnä tehostanut kaupan keskusliikkeiden ja näiden kauppaketjujen 
toimintaa. ECR pitää kuitenkin ulottaa ensin valmistajille asti ja sitten loppukuluttajille.



29

Sähköisellä kaupalla on tässä olennainen asema sen yhteismitallisen teknologian ja halvan 
tiedonkeruun takia. Kuluttaja hyötyy epäsuorasti ECR:stä ja jakelukanavan tehostumisen 
myötä saattaa saada kustannusetuja tuotteiden hinnoissa. Jakeluketjun tehokkuuden ja 
nopeuden lisääntyessä myös ostetut tuotteet ovat tuoreempia. Kuluttaja voi siten itse 
ostokäyttäytymisellään ohjata tuotantoa ja toimitusta.

Operatiivinen tehokkuus

Operatiivinen tehokkuus on se alue, jota päivittäistavarakauppa on ECR:n myötä eniten 
hyödyntänyt. Kustannusten väheneminen on ollut ilmeinen keskusliikkeiden varastotasojen 
alentumisen seuraus. Lisäarvo valmistajille on tullut jakelukanavan responsiivisyyden 
parantumisesta. Tämä on ollut kuitenkin enemmän keskusliikkeiden oman toiminnan 
tehostamisen seurausta, kuin varsinaisesti yhteistyön kehittymisestä johtuvaa.

ECR:n onkin laajennuttava koko jakeluketjun kattavaksi, sillä keskusliikkeiden oman 
toiminnan tehostamisessa ei ole löydettävissä enää suuria säästökohteita, jollei muita 
jakelukanavan jäseniä oteta mukaan tehokkaan kuluttajavasteen tuottamiseen. Tällöin 
asiakkailta saatava kysyntätieto välitetään valmistajalle POS-jäijestelmien (Point-of-Sale) 
avulla, jolloin valmistaja pystyy vähentämään puskurivarastoaan ja vähentämään omia 
kustannuksiaan. Siten jakelukanavan kilpailukyky paranee ja se heijastuu lopputuotteiden 
hintoihin. Myös tiedot kampanjoista ja alennuksista tulisi saattaa nopeasti valmistajan tietoon, 
jotta valmistaja pystyisi sovittamaan tuotantokapasiteettiaan tarvittavalla tavalla.

Taulukko 2-2. ECR-toiminnan osa-alueet ( Tarpila ym. 1999, 13).

Luokka Sisältö

Kysynnän hallinta - perusedellytykset

- lanseerausten optimointi

- valikoimien optimointi

- kampanjoiden optimointi

Toimitusten hallinta - integroidut toimittajat

- toimintojen luotettavuus

- tuotannon yhteensovittaminen

- jatkuva täydentäminen

- terminaalitoiminta

- tilausten automatisointi

Mahdollistavat teknologiat - organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT)

- sähköinen maksuliikenne

- toimintolaskenta (ABC-laskenta)

Taulukon 2-2 mukaisesti jokainen jakeluketjun jäsen keskittyy siihen, mitä tekee hyvin ja antaa 
omat osaamisresurssinsa muidenkin käyttöön. Kysynnän hallinnassa on otettava huomioon 
mahdolliset kysynnänvaihteluihin johtavat tekijät ja välitettävä niistä tieto eteenpäin. 
Toimituksissa taas pyritään varastottomaan ja kysyntää vastaavaan tuotevirtaan. 
Teknologiatasolla OVT:n hyväksikäyttö on perusedellytys ja kaikki transaktiot tulee 
automatisoida ja sähköistää sekä kohdistaa kulut oikeisiin kohteisiin niiden käytön mukaan.
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Yleisesti suurin osa ECR:n säästöistä tulee parantuneesta tehokkuudesta ja varastojen 
kustannusten alenemisesta. ECR:n avulla on mahdollista päästä keskimäärin 5,7 % säästöihin 
kuluttajahinnoista (Tarpila ym. 1998, 12). Taulukkoon 2-3 on luokiteltu jakelukanavan muita, 
ECR:n avulla, realisoituvia hyötyjä.

Taulukko 2-3. ECR:n vaikeammin rahassa mitattavat hyödyt (Tarpila ym. 1999, 12).

Osapuoli Hyöty

Kuluttaja - valikoiman laajentuminen

- ostoksien teon helpottuminen

- tuoreemmat tuotteet

Jakelija - parantunut asiakasuskollisuus

- enemmän tietoa asiakkaista

- paremmat yhteydet tuottajiin

Tuottaja - vähentyneet tavaran loppumiset 
varastoissa

- parantuneet brandit

- parantuneet yhteydet jakelijaan

Hyödyistä huolimatta, päivittäistavaran kaupassa ei kuitenkaan vielä näy asiakkaan aktiivinen 
osallistuminen jakeluketjun toimintaan. Painopiste on edelleen varmistaa tuotteen nopea kierto 
jakeluportaan eri vaiheissa. Lähinnä tämä koskee keskuskauppaa ja vähittäiskauppaa, joissa 
hyötyjä on saavutettu. Valmistajalle hyödyt tulevat välillisesti sitä kautta, että keskusliikkeet 
tekevät järkevämpiä tilauksia.

2.5 Yhteistyön koordinointi jakelukanavassa

On ilmeistä, että avain menestykseen on liiketoimintaprosessien integrointi ketjun partnereiden 
välillä. Valmistajan ja asiakkaan yhdistäminen reaaliaikaisesti toisiinsa on internetin avulla 
mahdollista, mutta myyminen ei ole valmistajan ydinliiketoimintaa. Erityisesti 
päivittäistavarakaupan ollessa kyseessä, tarvitaan jonkinlaista välitysorganisaatiota, joka 
kokoaa valikoiman ja hoitaa asiakassuhteen palvelut välittäjän ominaisuudessa. 
Välitysorganisaation tärkein tehtävä on hyödyntää tietoa palveluntarjoajista ja taijota 
asiakkaille näistä yhdistettyjä palvelukokonaisuuksia.

2.5.1 Yritysten rajapinnat

Yritysten välinen datamuotoista tietoliikennettä on käyty pääasiassa EDI/OVT:n (Electronic 
Data Interchange/Organisaatioiden Välinen Tiedonsiirto) avulla. Internetin käyttö, 
tiedonsiirtotienä sekä asiakkaiden kauppapaikkana asiakastilausten tekoon, on kuitenkin 
kehitysnäkymiltään korostumassa (Osmonen 1999). Internet mahdollistaa, avoimena ja 
yhteensopivana välineenä, pienempienkin yritysten ja transaktioiden tiedonsiirron 
kustannuksiltaan kannattavalla tavalla.

Koko jakelukanavan arvoketjun nopeuteen ja kannattavuuteen vaikutetaan välitettävän 
informaatiovirran tehostamisella ja avoimuudella. Kauppa on kuitenkin vielä keskeinen 
jakelukanavan tiedonvälityksen pullonkaula. Monilla toimialoilla tukkukauppa katkaisee 
arvoketjun, sillä sen ostajat ja myyjät toimivat erillään ja kytkeytyvät toisiinsa vain varaston
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kautta (Haapanen & Vepsäläinen 1999, 19). Valmistajan ja tukkukaupan neuvotteluasemassa ei 
myöskään ole kaikkien oleellisten toimintojen integrointia. Tuotanto ja myynti kommunikoivat 
lähinnä oman yksikkönsä sisällä, jolloin tiedonkulku on organisaatioiden välillä hitaampaa 
(Kuva 2-11).

Tutkimus & 
Kehitys

Markkinointi

Tuotanto & 
Logistiikka

Myymälä & 
LogistiikkaMyynti

Tietojäijes-
telmät

Tietojärjes
telmät

Kuva 2-11. Perinteinen yritysten rajapinta (Haapanen & Vepsäläinen 1999, 236).

Perinteisten organisaatioiden välistä kommunikaatiota on käyty myynti- ja ostotoimintojen 
välillä. Ostaja ja myyjä saavat tietoa oman yrityksen prosesseista, mutta toisen osapuolen 
toimintojen yhteensovittamista omiin toimintoihin on nopealla ja tehokkaalla tavalla vaikeaa 
saavuttaa. Myyjä voi luvata tietyn tuotteen mutta saakin vasta myöhemmin tietää, ettei tuotetta 
voi toimittaa luvatulla aikataululla. Tällöin tiedon välittämistä ostavalle osapuolelle saatetaan 
peitellä, ja myöhemmin voidaan joutua turvautumaan mm. hyvitysalennuksiin asiakkaan 
pitämiseksi. Erityisesti valmistaja joutuu puskuroimaan tuotteita ja välituotteita, jotta se pystyy 
toimittamaan vaaditussa tai luvatussa vasteajassa. Tiedonkulun vaikeus, hitaus ja virheiden 
peitteleminen vaikeuttaa toiminnan kehittämistä koko jakeluketjun laajuisesti.

On tietenkin selvää, että kaikkia toimintoja ja niiden tietoja ei tarvitse integroida toisiinsa 
yritysten välillä. On kysymys siitä, kenen kanssa arvoverkosto kannattaa luoda ja mitkä ovat ne 
keskeiset toiminnot, jotka on saatettava toistensa kanssa kommunikaatioyhteyteen.

Jakelun näkeminen arvoketjujen verkostona tai 1990-luvun tapaan liiketoimintaprosesseina 
korostaa yritysten yhteistyön kehittämistä. Yhteistyön kehittämisessä nähdään kaksi tasoa 
(Haapanen & Vepsäläinen 1999,19):

1. Yhteistyön edellytysten luominen eli organisaatioiden integrointi - osapuolten
tunnistaminen ja yhdistäminen luontevaksi kokonaisuudeksi.

2. Yhteistyön tehokas toteuttaminen eli toiminnan koordinointi - eri osapuolten
toimintatapojen yhteensovittaminen ja yhdenmukaistaminen.
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Tutkimus & 
Kehitys

Markkinointi

Tuotanto & 
Logistiikka

Myymälä & 
Logistiikka

Tietojärjes
telmät

Kuva 2-12. Integroitu yritysten rajapinta (Haapanen & Vepsäläinen 1999, 236; Gattorna toim. 
1998, 283).

Tulevaisuudessa yritysten on saatava toimintonsa synkronisoitua toisiinsa, jotta jakeluketjun 
hallinnan tavoitteet toteutuisivat ja asiakaslähtöisyyden päämäärät täyttyisivät. Kuvassa 2-12 
esitetään tällaista uutta yritysten välistä rajapintaa, jossa tiedon välitys on vapaata ja 
järjestelmät pystyvät yhdenmukaisesti toimimaan toistensa kanssa. Tällöin myös 
jakelukanavan toimintojen samanaikainen ennakkosuunnittelu on mahdollista (Cooper & 
Ellram 1993).

Yritysten välisen jakeluun ja tiedonvälitykseen liittyy kuitenkin voimatekijöitä, jotka ajavat 
yritykset usein lyhytnäköisesti optimoimaan omaa etuaan. Tällöin yhteistyön edistämiseksi on 
syytä harkita pitäisikö jakeluketjun hallinta ja kehittäminen antaa ulkopuolisen, puolueettoman 
ja kokonaishyötyä tavoittelevan yrityksen tai allianssin haltuun.

2.5.2 Logistiikkaintegraattorit

Monet logistiikkapa!veluja tarjoavat yritykset toimivat erikoistuneina tiettyyn tehtävään. 
Päivittäistavaran kauppa on, tuotteiston osalta, myös hyvin laaja-alaista. Toimijoiden määrä 
jakelukanavassa on siten analogisesti suuri. Siksi on tärkeää, että paikallisilla yrittäjillä on 
yhteistyöfoorumi, jolla on enemmän mahdollisuuksia organisoida kuljetuksia ja luoda 
liiketoimintaa paikallisille yhteistyökumppaneille. Tämä kehitys on ollut olemassa ilman 
intemet-kauppaakin, mutta intemet-kauppa vahvistaa kuljetusverkoston syntyä. Tällaisen 
kuljetus- ja logistiikkaverkon organisoijaa ja suunnittelijaa kutsutaan logistiikkaintegraattoriksi 
(4 Party Logistics, 4 PL).

Erikoisosaamiseen perustuvat logistiikan ratkaisut kehittyvät voimakkaasti. Logistiikka- 
yritykset pyrkivät näin paremmin palvelemaan asiakkaitaan ja keskittymään omaan 
ydinosaamiseen. Jakelutoiminta on laajentunut sekä kustannusvaikutuksiltaan että kytken
eiltään muuhun liiketoimintaan. Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen on yhä tärkeämpää 
kiristyvässä kilpailuympäristössä.
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Haapanen ja Vepsäläinen (1999, 209-210) esittävät, että asiakasvaatimusten korostuminen 
edellyttää logistiikkapalveluilta:

toimialaosaamista

- prosessi- j a tuotetuntemusta

- uusia asiakaskohtaisia tietoj äij estelmiä j a integroitu) a systeemej ä

- kehittyneitä tietoliikenneyhteyksiä ja intemet-palveluita

- toimialakohtaisten VAL-palvelujen kehittämistä

- yhteistyöfoorumin kehittämistä teollisuudelle, kaupalle ja kuluttajille

- osaamista koko toimialan arvokentässä

On selvää, että yksi yritys ei yksinään pysty tehokkaasti täyttämään kaikkia listan vaatimuksia. 
Siksi yhteistyön merkitys korostuu myös kilpailevien yritysten kesken. Eriävien tavoitteiden ja 
jo oman liiketoiminnan hallitsemisen vaikeuden takia yritykset eivät herkästi ryhdy 
yhteistyöhön. Markkinoille onkin syntynyt ja on syntymässä logistiikkaintegraattoreita, jotka 
eivät itse huolehdi varsinaisen kuljetusverkon fyysisestä suorituksesta. Logistiikkaintegraattorit 
vastaavat asiakkaidensa jakelupalvelujen suunnittelusta ja muodostavat niille räätälöidyn 
palvelun eri alojen yrittäjistä.

1990-luvulla logistiikkapalveluj en käytössä on esiintynyt huomattavaa kasvua. Selvintä kasvua 
on ollut kuljetuspalvelujen valintaan liittyvissä konsultointipalveluissa (Karrus 1998, 233). 
Siten useat konsulttipalvelut toimivatkin nykyisin, koordinoivina välikäsinä, palveluntuottajien 
ja käyttäjien välillä. Tällainen logistiikkaintegraattori toimii palvelujen käyttäjäyritysten 
yhteistyöfoorumina ja integroi yksittäiset palvelut ja tietojärjestelmät kokonaispalveluiksi.

Logistiikkaintegraattorin keskeisin palvelu on tieto. Se informoi valmistajaa välittömästi 
kaupan valmistustarpeesta, reitityksiin voidaan tehdä muutoksia kesken kuljetuksen ja 
varastotoimintoja keskitetään yhä harvempiin ja teknisesti kehittyneisiin läpivirtaus- 
terminaaleihin (Haapanen & Vepsäläinen 1999, 210). Tällainen logistiikkaintegraattori on 
omiaan kehittämään myös kotijakelua. Toimialakohtaiset logistiikkaintegraattorit yhdistävät 
palveluja ja toisilleen synenergiaa tuottavien palvelujen käyttäjiä. Esimerkiksi kuljetusten 
yhdistäminen voi olla esimerkki palvelusta, mitä olisi vaikeaa järjestää ilman 
logistiikkaintegraattoria.
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Kumppani
Palvelujen

käyttäjä
Kunppani

Toimittaja 1 Asiakas 1
Logistiikka- 
integraatio iiToimittaja 2 Asiakas 2

Toimittaja 3 Asiakas 3

Palvelun
tuottaja

Palvelun
tuottaja Palvelun

tuottaja

Kuva 2-13. Logistiikkaintegraattori yhteistyön koordinoijana (Haapanen & Vepsäläinen 1999, 211).

Logistiikkaintegraattorin toimikenttää esitetään kuvassa 2-13. Logistiikkaintegraattorin 
kumppani voi olla läheinen yhteistyökumppani, kuten jatkuvasti palvelua tuottava, tietylle 
alalle erikoistunut kuljetusliike. Yksittäisen palvelun tuottaja voi olla vaikkapa tietotekniik
kayritys, joka luo langattoman paikanninj äij estelmän kuorma-autoihin.

Logistiikkaintegraattorina toimiva yritys lähestyy toimialaa mahdollisten kumppanuuksien ja 
osaamistaustojen yhdistäjänä. Tällainen yritys ei diskriminoi kilpailevia yrityksiä pois 
yhteistyöstä, vaan pystyy koordinoimaan osaamisalueiltaan vahvoja toimijoita yhteistyöhön. 
Sähköisen kaupan osalta logistiikkaintegraattorilla on mahdollisuus yhdistää yksittäisiä 
kuljetuksia isommiksi kokonaisuuksiksi, jolloin kuljettamisen kokonaistehokkuus paranee.

2.6 Sähköisen kaupan vaikutus jakelukanaviin

Internetin kautta käytävä elektroninen kaupankäynti vaatii onnistuakseen uusia ja erilaisia 
liiketoiminnan ratkaisuja. Varsinkin tavaroiden toimittamiseen liittyvä logistiikka on mietittävä 
kokonaan uudelleen. Erilaisia väliportaita tarvitaan kylläkin edelleen, mutta monilla 
toimialoilla arvoketjut tuotannosta kulutukseen vaativat uudelleenorganisointia, jotta sähköinen 
kauppa olisi kustannustehokasta ja kannattavaa.

Verkkokaupan logistisesti suurimpia ongelmia on se, että tilausmäärät kasvavat mutta tilauserät 
pysyvät pieninä. Sekä kulj etusyksiköiden että toimituspisteiden määrä kasvaa, mikä on
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logistiikan keskittyneille perusrakenteille haastavaa. On ilmiselvää, että sähköisen kaupan 
jakelu ei voi perustua vakiintuneisiin käytäntöihin. Sähköinen kauppa tarkoittaa nykyään 
erillisiä tilauksia jokaiselta myyjältä ja koordinoimattomia toimituksia, joista seuraa korkeita 
toimituskustannuksia.

Sähköisen kaupan yrittäjille tavara toimitetaan usein perinteisesti laatikoittain tai useamman 
kappaleen kuljetusyksiköissä. Kuluttaja ei kuitenkaan osta tavaraa laatikoittain. Keräily ja 
pakkaaminen on siis ongelmallista samalla, kun volyymi on vielä liian pientä, jotta 
perustettaisiin erikoistunut kanava intemet-kaupan logistiikkaan. Resursseja on voitava 
yhdistää, jotta sähköisen kaupan jakelu ei tyrehdy kannattamattomuuteensa.

2.6.1 Jakelun korostuva merkitys

Sähköisen kaupan yleistyminen taijoaa tulevaisuuden mahdollisuuksia monille 
aputoiminnoille. Parhaat näkymät saattavat olla kuljetussektorilla. Toisaalta kilpailu tulee 
lisääntymään, jolloin myös saavutettavat voitot laskevat, mikä pakottaa toiminnan 
tehostamiseen. Kuljetusyritys pysyy toimintakelpoisena, vain jos se pystyy vastaamaan 
lisääntyvään kilpailuun omaa toimintaa tehostamalla ja toimimalla tiiviissä yhteistyössä 
asiakkaiden ja muiden jakelukanavan toimijoiden kanssa. Tarkoma (1997, 102) erittelee kolme 
syytä, miksi jakelun merkitys on sähköisessä kaupassa äärimmäisen olennainen:

1. Valmistus ja kuljetus määrittelevät hinnan internetissä, sillä mainonnan ja maksu- 
operaatioiden suhteellinen osuus on huomattavan pieni verrattuna fyysiseen kanavaan.

2. Kaupankäynnin esteet poistuvat ennemmin tai myöhemmin.

3. Kuljetuskustannus on tärkein tekijä seuraavista syistä:

- mitä laajempi maantieteellinen ulottuvuus, sitä enemmän asiakkaita

- mitä laajempi maantieteellinen ulottuvuus, sitä suuremmat kuljetuskustannukset

- valmistuskustannukset lähenevät toisiaan kilpailevien yritysten välillä mm. automaation ja 
tietoteknisten ratkaisujen takia, jolloin kuljetuskustannukset korostuvat

Sähköisen kaupan takia syntyy siis voimakasta painetta kuljetuskustannusten alentamiseksi. 
Tämä vaatimus puolestaan voimistaa palvelujen tuottajien välistä kilpailua. Sähköinen kauppa 
lisää saavutettavissa olevia markkinoita sekä ostajien että myyjien kannalta, jolloin kilpailu 
tulee entistä avoimemmaksi myös globaalilla tasolla. Kun sähköinen kaupankäynti yleistyy 
laajassa mittakaavassa, ostajat voivat unohtaa kansalliset ja maantieteelliset rajat. Tuotteiden 
vertailu on globaalisesti mahdollista ja kuluttajat voivat tilata tuotteita totutun ostoympäristön 
ulkopuolelta.

Fyysinen jakelu korostuu internetin käytön lisääntymisen takia. Aikaisempaa pienempiä 
tavaraeriä tulee pystyä jakelemaan entistä tiheämmällä rytmillä (Sakki 1999, 214). Yksittäiset 
pakettilähetykset aiheuttavat tiukentuvia kuljetusten koordinoijille. Sähköisessä kaupassa onkin 
syntynyt uudenlaisia väliportaita, jotka kokoavat kuljetusvirtaa yhtenäisemmiksi kokonai
suuksiksi.

Esimerkiksi kiijojen verkkokauppa Amazon toimii tällaisena välittäjänä. Sen sijaan, että 
valmistajilta lähetettäisiin suoraan kirjat kuluttajalle, nämä ohjataan Amazonin terminaalin 
kautta loppukuluttajalle. Tällöin kuljetuksia voidaan yhdistää alueittain meneviksi.

Kuljetuksien solmukohdissa voidaan myös varastoida valmistajan tuotteita. Esimerkiksi FedEx 
taijoaa omissa terminaalivarastoissaan tuottajille ns. varastohotelli-palvelua, jotta valmistajien
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ei tarvitse ylläpitää kansallisia varastoja kauemmilla asiakasmarkkinoilla. Tällöin säästytään 
varastointikuljetuksilta, ja varastojen ristikkäisiltä kuljetuksilta.
Globaaleilla kuljetusyrityksillä on siis etsikkoaikansa ja paikallisten kuljettajien pitää luoda 
yhteistyöverkostoja, jotta ne pysyisivät kehityksessä mukana. Amazon-verkkokauppa käyttää 
Amerikassa lukuisia eri kuljettajia mutta myös strategista kumppania eli UPS:ää, joka huolehtii 
pikakuljetuksista. Pienempien yrittäjien on pystyttävä taijoamaan erikoistuneita ja lisäarvoa 
tuottavia palveluja, jotta näiden yritysten elinkelpoisuus säilyy. Esimerkiksi yhteistyö globaalin 
kuljettajan kanssa antaa lisämahdollisuuksia selvitä tiivistyvässä kilpailuympäristössä. 
Paikallinen kuljetusyhtiö voisi hoitaa lähikuljetukset ja kansainvälinen kuriiri kauko- 
kuljetukset.

2.6.2 Jakelukanavan väliportaiden asema

Sähköisen kaupan on odotettu poistavan logistisia väliportaita jakelusta. Perinteinen arvoketju 
on kulkenut valmistajalta tukkuportaaseen, sieltä vähittäiskauppaan ja edelleen lopulta 
kuluttajalle. Sähköinen kauppa voi kuitenkin johtaa tilanteisiin, joissa kuvassa 2-14 esitetyt 
jakelun välivaiheet voivat jäädä osittain tai kokonaan pois.

Kuluttaja

KuluttajaTukkukauppa Vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa

Kuluttaja

Kuluttaja

Valmistaja

Valmistaja Tukkukauppa

Valmistaja

Valmistaja

Tukkukauppa

Tukkukauppa

Kuva 2-14. Jakelukanavamalleja.

Perinteinen jakelu on perustunut moneen eri portaaseen jakeluketjuun. Ennen uskottiin, että 
myyntipisteiden ja varastojen määrä korreloi positiivisesti suoraan myynnin kanssa. Nykyinen 
kaupan keskittymiskehitys todistaa kuitenkin päinvastaista.

Erityisesti nopeasti pilaantuvien tuotteiden kaupasta on haluttu poistaa välivaiheita. Tällöin 
valmistaja on voinut hyödyntää suorakuljetuksia omasta varastostaan tai tuotantolinjalta 
kauppaan. Sähköisen kaupan osalta tällainen malli on ollut käytössä etenkin niillä yrittäjillä, 
jotka ovat tulleet sähköiseen kauppaan suoraan uusina yrittäjinä. Koska heillä ei ole ollut 
fyysistä verkkoa, joka on myös kallis rakentaa, ovat he luoneet suoria kontakteja valmistajiin. 
Tukkukauppa on voitu ohittaa erityisesti suurten yksikköjen tapauksissa, joissa tavaravirtaa ei 
tarvitse hajauttaa. Esimerkiksi Wal-Mart ohittaa tukkuportaan, ja saa tuotteistonsa suoraan 
valmistajalta. Valmistajien suhteen Wal-Martilla on ollut pyrkimyksiä vaatia, että valmistajalle
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maksettaisiin korvaus tuotteesta, vasta kun loppukuluttaja ostaa tuotteen. Näin Wal-Mart 
vähentäisi sitoutuvien kustannusten määrää (Johnson ym. 1998, 34).

Tilanne, jossa tukkukauppa ohittaisi vähittäiskaupan on jo harvinaisempi. Tätä mallia esiintyy 
kuitenkin esimerkiksi niiden sähköisten kauppiaiden parissa, jotka keräävät tukusta ja 
kuljettavat loppuasiakkaille.

Suora kuljetus valmistajalta loppukuluttajalle on mahdollistunut erityisesti digitaalisten 
hyödykkeiden osalta. Digitaaliset hyödykkeet, kuten tietokoneohjelmat voidaan välittää 
suoraan internetin avulla. Digitaalisten tuotteiden osalta jakelu kokee siis revoluution, joka 
mitä ilmeisimmin hävittää lopulta perinteiset jakelukanavat.

Fyysiset tavaravirrat vaativat kuitenkin usein välittäjiä, jotka kokoavat kysyntää ja yhdistävät 
palvelun tarjoajia. Erityisesti päivittäistavarakauppa, jota tässä tutkimuksessa kartoitetaan, 
tarvitsee kokoomapisteitä jakelukanavassa, jotta yksittäiset kuljetukset eivät kasvaisi 
hallitsemattomiin ja tehottomiin mittasuhteisiin. Digitaalisiakin tuotteita ja palveluja on syytä 
yhdistää välittäjäorganisaatioon, sillä kuluttajalle pitää tarjota kokonaispalveluja. Näitä uusia 
välittäjiä ovat jo käsitellyt virtuaaliset yhteisöt ja portaalit.

Sähköisen kaupan suurin vaikutus jakelukanavaan on se, että se nopeuttaa perinteisen 
moniportaisen jakeluketjun sulautumista virtaviivaisempaan ja vähemmän välivaiheita 
sisältävään jakeluun. Väliportaan asema tulee painottumaan tavaravirtojen hallitsemisen 
asemesta tietovirtojen hallintaan.
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3 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN NYKYTILA

Tämä luku käsittelee päivittäistavaran kaupan nykyistä tilannetta erityisesti keskuskaupan 
näkökulmasta. Luvussa tuodaan esille päivittäistavaran kaupan muutostekijöitä. Näin pyritään 
luomaan pohjaa sähköisen kaupan avautuville mahdollisuuksille päivittäistavara-alalla.

3.1 Päivittäistavarakaupan kilpailutekijät

Toimialojen kilpailutekijöitä voidaan hahmottaa Porterin (1980, 4) viiden kilpailutekijän 
mallin avulla:

1. Alalle tulij oiden uhka

2. Korvaavat tuotteet

3. Tavaran toimittaj at

4. Ostajat

5. Toimialan vakiintuneet yksiköt

Porterin malli on useissa tutkimuksissa käytetty väline, jonka avulla yritys voi hahmottaa 
kilpailustrategiaansa muihin nähden. Tässä yhteydessä siihen ei kuitenkaan puututa tarkemmin 
teoriana. Mallin avulla on kuitenkin kerätty kirjallisuuden ja tutkimushaastattelujen avulla 
päivittäistavaran kilpailuvoimiin liittyviä tekijöitä.

Alalle tulijoiden uhkaa eivät kaupan keskusliikkeiden edustajat pitäneet kovin suurena. He 
suhtautuivat asemaansa melko luottavaisesti, sillä Suomi on melko pieni markkina-alue, jolla ei 
ole suurille yhtiöille strategista merkitystä. Keskusliikkeiden edustajat katsoivat, että 
ulkomainen interventio on epätodennäköistä mutta, että Suomen gateway-asema Venäjälle 
saattaisi houkuttaa ulkomaisia yrittäjiä. Tällöin kaupan keskusliikkeen ostaminen luultavasti 
halvempaa ja ainakin nopeampaa markkinalle tulon kannalta, kuin kilpailevan toiminnan 
perustaminen.

Sähköinen kauppa koettiin kilpailua lisääväksi tekijäksi. Siten keskusliikkeillä onkin omia 
sähköisen kaupan hankkeita käynnissä, jotta päivittäistavaraa voitaisiin ostaa keskusliikkeiden 
organisoimista sähköisistä liikkeistä. Keskusliikkeet panostavat kuitenkin enemmän muun 
vähittäiskaupan sähköiseen kauppaan kuin päivittäistavaraan.

Korvaavat tuotteet voivat tulla pikemminkin uusien kanavien kuin tuoteinnovaatioiden 
kautta. Sähköinen kauppa tuo laajan tuotteiston hankinnan mahdolliseksi ja tarjoaa samalla 
myös uusia tuotteita kuluttajan saataville. Päivittäistavarat ovat perustuotteita, joiden kulutus 
pysyy vuositasolla suhteellisen samankaltaisena. Kuluttajien ostotottumukset kehittyvät 
hitaasti, joten uusien tuotteiden merkitys on pitkälti vähäistä tai sesonkiluontoista.

Uutuustuotteiden lanseerauksissa on myös epäonnistuttu siten, että todellinen kysyntä ei ole 
välittynyt totuudenmukaisesti valmistavalle taholle. Esimerkiksi sesonkituotteeksi arvellun 
uuden tuotteen suosio on voinut olla marginaalista, mutta tuotetta on etukäteen tilattu kauppaan 
ylimitoitettu määrä. Tämä on voinut antaa väärän impulssin tuottajalle tuottaa reilusti lisää, 
mikä on johtanut taloudellisiin menetyksiin. Päivittäistavara voi muuttua nopeasti 
epäkurantiksi valmistuskapasiteetin ollessa väärin mitoitettu. Tällaisten tapahtumaketjujen 
kohdatessa elintarviketeollisuuden yritys on varmasti pidättyväisempi lanseeraamaan uusia 
tuotteita.
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Uusien tuotteiden lanseerauksessa ollaankin oltu konservatiivisia, ja pikemminkin lisätty 
joitain uusia ominaisuuksia tuotteisiin kuin valmistettu uudentyyppisiä tuotteita. Uusien 
tuotteiden uhka on kansainvälisesti varteenotettava ainakin niiden tuotteiden osalta, jotka ovat 
melko hyvin säilyviä. Suomen pitkät kuljetusetäisyydet tosin osittain estävät tällaista kilpailua 
ja luovat suojaa suomalaiselle elintarviketeollisuudelle. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, 
kun tavaravalikoima on aidosti kasvamassa isojen kauppakeskusten, kuluttajien kokeilunhalun 
ja sähköisen kaupan ansiosta.

Tavaran toimittajilla, eli varsinaisella päivittäistavaran valmistavalla teollisuudella, on 
valmistuksen valtakauden jälkeen ollut tyytyminen alhaisempaan neuvotteluvoimaan, kun 
kaupat ovat ketjuuntuneet ja hallinneet tarjontaa loppuasiakkaalle ketjukohtaisen valikoiman ja 
keskusliikkeiden oligopolistisen aseman avulla.

Keskusliikkeiden ja teollisuuden välillä käydään vuosittain tai puolivuosittain 
sopimusneuvotteluja, joissa keskusliikkeellä on vahva asema (Mönkkönen 1999). Näissä 
neuvotteluissa on useimmiten elintarviketeollisuuden sopeuduttava, sillä teollisuudella ei ole 
varaa menettää kokonaista kauppaketjua, joka toisaalta voi helpommin korvata valmistajan 
toisella. Jos valmistaja haluaisi oikaista toimitusketjun suoraan kuluttajalle, olisi 
loppuseurauksena luultavasti keskusliikkeen voimakas painostus, tai jopa valmistajan 
tuotteiden sulkeminen pois kauppaketjun jakelukanavasta. Teollisuus on siis hyvin pitkälle 
keskuskauppojen otteessa. Ulkomaisista esimerkeistä päätellen voi valmistajakin, otollisen 
tilaisuuden tultua, pystyä ohittamaan keskusliikkeen. Esimerkiksi Wal-Mart ohittaa 
tukkuportaan kokonaan ja tekee sopimukset suoraan valmistajien kanssa. Wal-Martin 
myyntiyksiköt ovat myyntivolyymiltään niin isoja, että tällainen jakelukanavan oikaisu on 
valmistajalle jo kannattavaa.

Ostajien valta on viime kädessä se tekijä, mikä määrää kehityksen suunnan. Lopulta 
keskusliikkeen on kuitenkin palveltava asiakkaan toivomalla tavalla, sillä vaihtoehtoja on jo 
olemassa. Asiakkaita on perinteisen kehityksen mukaan ohjattu kaupan suurempiin yksiköihin, 
jotta nämä ovat voineet tehdä ostoksia ns. yhden pysähdyksen menetelmällä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että kaupan isot yksiköt tarjoavat laajoja valikoimia ja palveluja riittävän alhaisella 
yksikkökustannuksella, mitä pienempi kauppa ei pysty tarjoamaan. Kaupan keskittyminen on 
palvellut kauppaketjujen ja myyntiketjujen tavoitteita. Uudempi kehitys, täydennys- 
ostospisteiden ja sähköisen kaupan kautta, on lisännyt kuitenkin asiakkaiden vaikutusvaltaa. 
Jos kuluttajat haluavat käyttää sähköistä kauppaa, ei keskusliikkeillä ole muuta tehtävissä, kuin 
tarjota kyseistä palvelua.

Asiakas ei ole enää pakotettu hakeutumaan kaupan suuryksiköihin, jos keskittymiskehitys tuo 
asiakkaalle liikaa lisävaateita kuljetuksen ja ajankäytön lisääntymisen suhteen. Keskusliikkeet 
joutuvatkin pitemmällä aikavälillä harkitsemaan oman edun tavoittelun ja asiakaspalvelun 
yhteensopivuutta. Parempi yhteistyö asiakkaiden kanssa on tulevaisuuden yhteistyön keino, ja 
uusien sähköisten palvelujen tarjoaminen näyttää olevan paras tapa tähän. Fyysisen 
kauppaketjun ulottaminen kuluttajaa lähelle ei ole kilpailullisesti tehokasta, joten uusia keinoja 
on otettava käyttöön.

Vahvat ketjut ja omien merkkituotteiden ylläpitäminen antaa keskuskaupalle valtaa 
valmistajaan nähden ja tuo asiakkaalle valintaa helpottavia tekijöitä sekä alentaa myös usein 
hintaa. Kaikkien kuluttajien palveleminen samalla konseptilla ei kuitenkaan tuo kaupalle 
juurikaan lisävolyymiä ellei saman alueen kilpailija häviä markkinoilta. Siksi muuttuvien 
kuluttajatottumuksien seuranta on tärkeää. Lähikauppojen hävitessä on tarjottava korvaavia 
vaihtoehtoja ennen kuin huoltoasemat ja elintarvikekioskit vievät enempää volyymiä
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kauppaketjuilta. Sähköinen kauppa ja kotiinkuljetukset tulevat olemaan kilpailuetu, varsinkin 
niissä asiakassegmenteissä, jotka eivät halua tai pysty käyttämään isojen yksiköiden palveluja.

Toimialan vakiintuneiden yksiköiden kilpailussa, eli tässä tapauksessa päivittäistava
rakaupassa, on suuri hypermarketti ilmeisesti halvin tapa tuottaa tuotteiden välityspalvelua. 
Näin on ainakin nyt, kun sähköinen kauppa ei ole vielä hinnaltaan kilpailukykyinen. Yritykset 
saavuttavat toisaalta markkinapeittoa ylläpitämällä myyntipisteitä kattavasti eri paikoissa. 
Tulovirrat kumuloituvat tällöin vain pienemmistä virroista kuin isojen yksiköiden ketjuissa. 
Kustannusten minimointi ja markkinapeiton saavuttaminen ovat siis päivittäistavarakaupan 
suhteessa ristiriitaisia tavoitteita. Kaupan yritykset tavoittelevatkin jonkinlaista optimia näiden 
välillä (Aalto-Setälä 1998, 6).

Päivittäistavarakaupassa vallitsevat selkeät suurtuotannon edut. Kaupan hintataso voidaan pitää 
alhaisempana, kun myyty volyymi on tarpeeksi suuri. Tämä johtuu sekä suurtuotannon eduista 
että hintajoustosta - kuluttajat ostavat enemmän halvoista myymälöistä kuin kalliista 
myymälöistä. Teollisuuden ja kaupan kova ja tasainen kilpailu johtuu pitkälti elintarvike- 
markkinoiden maturiteetista ja uusien konseptien puutteesta.

Kauppaketjujen painovoima näkyy myös tilauksissa. Tilaukselle pitää antaa varausaste, joka 
vaihtelee mm. sen mukaan onko tilaus myymäläkohtainen vai ketjukohtainen. Esimerkiksi 
Atria käyttää toimituksissaan 3-4 prioriteettiluokkaa (Muilu 1999). Prioriteetteja tarvitaan, 
kun tapahtuu kapasiteetin ylityksiä ja kaikille ei pystytä toimittamaan. Tilauksia priorisoidaan 
tällöin siis sen mukaan, miten merkittävä asiakas on. Markkinaosuuden menettäminen on 
keskuskaupalle samalla neuvotteluvoiman menetystä.

Päivittäistavaran kauppa on kypsä toimiala, jolla vallitsee kova kilpailu. Elintarvikekauppa 
kasvaa hyvin hitaasti, joten uusia markkinoita ei ole niinkään saavutettavissa, vaan kilpailijat 
yrittävät saada kilpailijan asiakkaat itselleen tai vakiinnuttaa omat asiakkaat mm. bonus- 
korttien avulla. Myös keskusliikkeiden fuusioita on tapahtunut, eikä uusia fuusioitumisia voi 
mitenkään laskea mahdollisuuksien rajoista pois. Siksi keskusliikkeillä ei ole varaa olla ulkona 
sähköisestäkään kaupasta, kun sähköisellä palvelulla tehdään markkinaosuuksien uusjakoa.

Yhteenveto kilpailutekijöistä

Voidaan sanoa, että lopullinen päätösvalta jakelukanavan rakenteessa on ostajalla, sillä he 
tekevät valinnan lähipalvelujen ja halvempien suuryksiköiden välillä. Keskusliikkeiden 
dominanssi valmistajien ja vähittäiskauppojen suhteen on kuitenkin Suomessa erityisen 
voimakasta. Siten keskusliike on pyrkinyt hyödyntämään kaupan keskittymistä. Sähköisen 
kaupan avulla kuluttaja voisi kuitenkin saada enemmän valtaa elintarvikeketjun 
jakelurakenteisiin.

Asiakkaita kohdanneen keskittymisen takia lähipalvelut ovat heikentyneet, ja se on johtanut 
osaltaan kioskien ja huoltamoiden päivittäistavaran taijonnan kasvamiseen. Kaikki eivät ole 
siis aina valmiita etsiytymään kaupan suuriin yksiköihin, joten markkinoiden uudelleenjakoa 
tullaan näkemään sähköisen kaupankäynninkin kautta. Lisäksi kioskit ja huoltamot tulevat 
viemään vähittäistavarakaupan volyymiä, elleivät keskuskaupat löydä konseptia, jolla 
lähipalveluja saataisiin takaisin omaan myyntiin. Kuvassa 3-1 kilpailutekijät on esitetty 
lyhyesti omissa luokissaan.
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Alalle tulijoiden uhka

• toimialan 
kansainvälistyminen

• uusien jakelukanavien 
mahdollistuminen

• toimialan yritykset 
pieniä Euroopan 
mittakaavassa

globaali intemet-kauppa

Tavaran toimittajat

toimittajien
neuvotteluvalta
heikkenee
kauppaketjujen
vahventuessa

joustamaton alkutuotanto

lyhyt kasvukausi

pitkät etäisyydet 
haittaavat vientiä

Toimialan vakiintunut 
kilpailu

1 alhaiset myyntikatteet

1 hidas kasvu

■ yrityskoon kasvaminen 
ja fuusiot

» toimipaikkojen 
väheneminen

1 sähköisen kaupan 
mahdollisuudet

Ostajat

kaupan omat 
merkkituotteet

ketjuuntunut ja 
keskittynyt kauppa

teknologiaodotukset

global sourcing

muuttuvat
kulutustottumukset

tiivis yhteistyö

Korvaavat tuotteet

• suoramyynti

• tuontituotteet

• tuotteiden alhainen 
differentaatioaste

• toimialalla alhainen t&k 
panos ja vähän 
tuoteinnovaatioita

Kuva 3-1. Päivittäistavarakaupan kilpailutekijät. Mukaillen: Tarpila ym. (1999, 28).



42

3.2 Keskusliikkeiden välinen markkinatilanne

Päivittäistavaramarkkinat ovat Suomessa oligopolistiset eli markkinoilla toimii muutamia 
hallitsevia yrityksiä. Käytännössä neljä kaupan ryhmää jakaa Suomen markkinat: К-ryhmä, S- 
ryhmä, Tradeka ja Spar. Päivittäistavaran alueella kilpailijat ovat suuria ja vakiintuneita 
kauppaketjuja. Uudemmista yrittäjistä voidaan mainita vähittäiskauppatasolla nopeasti 
yleistynyt Ruokavarasto, joka kuuluu Wihuri-ryhmään. Kuvasta 3-2 käy ilmi eri 
keskuskauppojen markkinaosuudet ja niiden kasvu edellisvuoteen verrattuna. Päivittäistavaran 
kokonaismyynti oli vuonna 1997 noin 58 miljardia markkaa. Tästä noin yhdeksän prosenttia 
myytiin kioskien, huoltoasemien ja muiden jakelukanavien kuin päivittäistavaramyymälöiden 
kautta (Santasalo & Kontio 1998, 48; ACNielsen). Perinteisten päivittäistavaran myymälöiden 
ulkopuolisten jakelukanavien osuus on lisääntymässä (Elgland 1999).

Tradeka/
Elanto

12,5% (+0,3)

S-ryhmä 
25,1 % (+1,8%)

Ryhmiin 
kuulumattomat 

5,1% (-0,2)

Stockmann/
Sesto v 

2,8% (+/- 0) Wihuri

5,2% (+0,1)

K-ryhmä 
38,1 % (-1,5)

ryhmä 
11,3% (-0,7)

Kuva 3-2. Kaupan keskusliikkeiden markkinaosuudet Suomessa 1997 (Santasalo & Kontio 
1998, 49). * Luvut eivät sisällä kioskeja ja huoltamoita.

Selkeästi suurin keskuskaupoista on К-ryhmä. Sillä on myös lukumääräisesti eniten kauppoja. 
Vuonna 1997 К-ryhmällä oli 1356 myymälää, kun taas S-ryhmällä oli vain 590 (Tarpila 1999, 
20). Näin S-ryhmä pystyikin generoimaan liikevaihtoa noin 22.9 miljoonaa markkaa yksikköä 
kohden, К-ryhmän jäädessä 15,1 miljoonaan markkaan. S-ryhmä vaikuttaisi olevan kasvussa 
juuri К-ryhmän kustannuksella. Tendenssiä voi selittää se, että S-ryhmä on keskittänyt 
myyntiään suurten Prisma-kauppojensa avulla ja pystynyt profiloimaan mm. Alepa- ja Sale- 
ketjunsa onnistuneesti.

К-ryhmän myymälät ovat kalleimpia ja S-ryhmän halvimpia neljästä suurimmasta kaupan 
keskusliikkeestä. Ryhmien väliset hintatasoerot voivat johtua joko ryhmien myymälöiden 
erilaisuudesta sekä erilaisesta hinnoittelustrategiasta ja kyvystä käyttää markkinavoimaa. S- 
ryhmä ja Tradeka ovat osuustoiminnallisia eli näiden ryhmien myymälöiden johtajat ovat 
ryhmän työntekijöitä. Sen sijaan К-ryhmän ja Sparin myymälät ovat ainakin pääsääntöisesti 
itsenäisiä ja hinnoittelevat tuotteensa itsenäisesti. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että 
itsenäinen organisaatiorakenne yleensä nostaa hintoja (Aalto-Setälä ym. 1995, 7). 
Myymälätasolla S-ryhmän Prismat sekä S-marketit, olivat hintakorivertailuissa
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keskimääräisesti edullisimpia. Myymälätyypeistä hypermarketit olivat vertailussa edullisimpia 
ja isot valintamyymälät kalleimpia. Kuluttajaviraston tutkimuksen mukaan hintaerot olivat jopa 
38 % kalleimman ja edullisimman liikkeen välillä. Kaupparyhmät ovatkin segmentoineet 
toimintaansa, mikä näkyy tietoisina muutoksina kaupan hinta- ja palvelutasossa eri 
myymälätyypeissä (Santasalo & Kontio 1998, 10).

Kaupan ryhmien - К-ryhmä, S-ryhmä, Spar, Tradeka - alueellisesti suuret markkinaosuudet 
nostavat myös päivittäistavaroiden hintoja. Voidaan otaksua, että К-ryhmän laajin 
myymäläpeitto aiheuttaa paikallista hintatason nousua ja näkyy siten vertailussa kalleutena. 
Sen sijaan päivittäistavaramyynnin keskittyminen suuriin yksiköihin ei nosta hintoja, jos 
mikään ryhmä ei saavuta hallitsevaa markkinaosuutta alueellisesti (Aalto-Setälä 1998, 24). 
Toisaalta talouksien keskitulon kasvu nostaa kauppojen hintaa ostosten määrän silti juurikaan 
laskematta. Syynä on ilmeisesti se, että talouksien tulojen noustessa päivittäistavaroiden 
hintajousto pienenee. Päivittäistavarakaupat voivat nostaa hintojaan menettämättä kovinkaan 
paljon kysyntäänsä, jos kyseisellä alueella on hyvätuloisia kotitalouksia.

Taulukko 3-1. Päivittäistavarakauppojen lukumäärä, myynti ja markkinaosuudet kaupparyh- 
mittäin vuonna 1997 (Santasalo & Kontio 1998, 49).

Päivittäistavaran myyjä Myynti Lukumäärä Myynti/myymälä

Mmk %-osuus Kpl %-osuus Mmk

K-ryhmä 20 498 38,1 1 356 28,2 15,1

Spar-ryhmä 6 077 11,3 373 7,7 16,3

VVihuri 2 790 5,2 722 15,0 3,9

Stocmann/Sesto 1 496 2,8 22 0,5 68

S-ryhmä 13 486 25,1 590 12,3 22,9

Tradeka/Elanto 6 721 12,5 638 13,3 10,5

Ryhmiin kuulumattomat 2 728 5,1 1 113 23,1 2,5

Yhteensä 53 796 100 4 814 100 Ka. = 53 796/4 814 
= 11,2

S-ryhmän etuna on siis suuri myynti/yksikkö-suhde. Se onkin viime vuosina nostanut 
markkinaosuuttaan. Vuoden 1998 tilinpäätöksessä S-ryhmän markkinaosuus oli jo 26 %. 
Päivittäistavarakaupassa yhden prosenttiyksikön lisäys tarkoittaa, 58 miljardin 
kokonaismyynnistä, noin 580 miljoonaa.
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3.3 Päivittäistavarakaupan muutosvoimat

Muutosvoimat Seurausvaikutukset Menestystekijät

Tarjontaa muokkaavat 
tekijät:

Eu:n laajeneminen, 
kaunan vapautuminen

Informaatio-ja 
kommunikaatioteknolo

gian kehittyminen:

OVT, ECR, POS

Kysyntää muokkaavat 
tekijät:

väestörakenteen 
muutos, arvotie- 
toisuuden nousu, 
sosioekonominen 

muutos

Erikoistumisen tarve

Tuotteiden 
lukumääräinen kasvu

Kansainvälistyminen

Kilpailun kiristyminen

T eknologiasidonnaisuus

B=>

Kaupan polarisoituminen

Kokonaislogistiikan
hallinta

Kuluttaj alähtöinen 
toimitusten hallinta

Prosessien optimointi ja 
tehokkuuden 
nostaminen

Kuluttaj alähtöiset 
tuotteet

Uudet toimintamallit 
(esim. sähköinen kauppa)

Kuva 3-3. Päivittäistavarakaupan muutostekijät ja tehostaminen. Mukaillen: Tarpila ym. (1999, 25).

Muutosvoimat

Kuvan 3-3 muutosvoimien EU-vaikutus on vaikuttanut siten, että elintarvikkeiden veroton 
kuluttajahintataso on laskenut keskimääräiselle EU-tasolle. Hintojen alenemisen ohella 
työvoimakustannukset ovat kuitenkin nousseet, mikä aiheuttaa lisäpainetta toiminnan 
tehostamiseen. Tuonnin osuuden kasvu ei ole kuitenkaan kasvanut uhkaavasti, sillä 
suomalaisten maku- ja kulutustottumukset vaikeuttavat ulkomaisten elintarvikkeiden tuontia 
(Tarpila ym. 1999, 25). Lisäksi elintarvikkeiden säilyvyys ja pitkät kuljetusmatkat suosivat 
kotimaista tuotantoa. EU-jäsenyys on vaikuttanut voimakkaasti kaupan vapautumiseen. 
Kaupan aukioloaikojen pidentymisen ääriesimerkkeinä ovat markkinoille tulleet myyntipisteet, 
joiden aukioloaika voi olla ympärivuorokautinen. Tällaisia convenience store-periaatteella 
toimivia myyntipisteitä ovat huoltoasemat ja elintarvikekioskit.

Kuvan muutosvoimissa on keskeisessä osassa informaatio- ja kommunikaatioteknologian 
kehittyminen. Nykyiset tietotekniset ratkaisut mahdollistavat tarkemman asiakastiedon 
keräämisen ja jakeluketjun toimijoiden välisen tiedon paremman liikkuvuuden ja tarkkuuden.

Kysyntää muokkaavia on useita. Väestörakenteen muutos tarkoittaa sitä, että väestö on 
suhteellisesti ikääntymässä. Nuoruudessa opitut kulutustottumukset säilyvät yleensä pitkään ja 
siten perinteisten peruselintarvikkeiden kysyntä on taattua vielä kymmeniä vuosia. Toisaalta 
taloudet ovat nykyään yhä pienempiä ja ulkona syöminen on lisääntynyt. Myös valmisruokien 
kysyntä on kohonnut. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotekehitystä täytyy tehdä ja asiakkaiden
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mielipiteitä on kuultava yhä tarkemmin, koska ravintola-ala edustaa selkeätä kilpailuvoimaa 
päivittäistavaran myyntiä kohtaan. Sosioekonominen muutos tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 
kasvavat etniset ryhmät muodostavat uudenlaista kysyntää tai kiireellinen elämäntapa vaatii 
nopeata valmisruokaa. Arvotietoisuuden muutokset näkyvät esimerkiksi suomalaisen ruoan, 
ympäristöystävällisyyden tai eettisen tuotantotavan korostamisessa.
Seurausvaikutukset

Muutosvoimien vaikutuksesta suomalainen elintarviketeollisuus on kansainvälistynyt ja 
kilpailu kiristynyt. Kilpailun kiristymisen johdosta on syntynyt tarve erikoistua ja suojella siten 
paremmin liiketoimintaa ulkoa tulevilta uhilta. Keskusliikkeiden tasolla tämä tarkoittaa 
tuotteiden lukumääräistä kasvua ja valikoimien hallintaan kohdistuvia paineita. Vaateiden 
diversifioituminen ja erikoistumisen tarve luo myös tarvetta erilaisiin palveluihin, joita voivat 
tarjota mm. sähköiset kauppapaikat. Esimerkiksi luomutuotteiden valmistajat ovat ottaneet 
intemet-myymisen omakseen, sillä kauppojen hyllyille on vaikea päästä keskusliikkeiden 
valikoimapolitiikan takia. Erikoisliikkeiden perustaminen on taas kallista, joten intemet- 
kauppa kiinnostaa, koska se ei sido pääomaa samalla lailla kuin fyysinen infrastruktuuri.

Teknologiasidonnaisuus taas tarkoittaa kaupantekosuhteiden lisääntyvää painotusta sähköisiin 
välineisiin. Kaupan keskittymisen ja lähipalveluiden transformaatiota voidaan kutsua kaupan 
polarisaatioksi. Tulevaisuudessa näyttäisi siltä, että suurten kauppayksikköjen ohella pienet 
convenience store-tyyppiset täydennysostospisteet yleistyvät perinteisten lähikauppojen 
hävitessä. Keskisuuret kaupan yksiköt tulevat tällöin häviämään varsinkin, jos päivittäistavaran 
sähköinen kauppa yleistyy. Lähipalvelut ovat ketjuuntumassa convenience store-tyyppisten 
ratkaisujen pohjalle. Lähipalvelut keskittyvät pitempiä aukioloaikoja tarjoaviin yksikköihin 
kuten huoltoasemiin sekä kioskeihin. Esimerkiksi Neste ja Rautakirja ovat lisänneet 
päivittäistavaran ja muun kodin pientarpeiston tarjontaa, päivittäistavaran myynnin määrää 
rajoittaa osittain tarvikemyynnille tai kahvilatoiminnalle varatut resurssit. Öljy-yhtiöt (Shell, 
Esso, Neste) ovat siis kehittäneet Suomen oloihin konseptoidun convenience store- 
toimintamallin, joka poikkeaa selvästi lähikaupoista (Saarinen 1998, 27).

Huoltoasemien tulo päivittäistavaran kauppaan on johtunut erityisesti kolmesta syystä (Lähde 
1999):

1. Huoltamoiden aukioloaikaa eivät säätele liikeaikalain rajoitukset.

2. Kaupan pienet yksiköt ovat häviämässä.

3. Yhteistuotannon etuj a pystytään käyttämään hyväksi huoltamoissa.

Yhteistuotannon edut tarkoittavat sitä, että huoltamoissa voidaan myydä samalla henkilöstöllä 
ja samassa tilassa päivittäistavaraa, pikaruokaa, polttoainetta sekä muita tarvikkeita. Kun 
pienen volyymin kaupat ovat häviämässä, niin juuri yhteistuotannon edut tekevät tästä 
convenience store-kauppatyypistä kiinnostavan.

Menestystekijät

Perinteisestä osaoptimoinnista pitää päästä toimitusketjussa. Koko jakeluketju pitäisi saada 
toimimaan yhteistyössä, jolloin saavutettaisiin kokonaisuuden karmalta paras ratkaisu. Tämä 
tarkoittaa prosessien ja tiedonsiirron optimointia siten, että tiedon ja tavaran virtaus ovat 
toisiaan vastaavia reaaliajassa. Tällöin voidaan välttyä ylimääräiseltä puskurivarastoinnilta. 
Kuluttajat täytyy ottaa paremmin huomioon toimitusten hallinnassa. Tuotteiden puuttuminen 
hyllyistä merkitsee pitkällä aikavälillä myös ostospaikan vaihtamista. Uudet toimintamallit 
tulevat myös esille ja sähköinen kauppa mahdollistaa tiedon siirron ja tarkemman hallinnan 
koko jakeluketjulle.



46

3.4 Kaupan keskittyminen

Päivittäistavarakauppoja oli Suomessa vuonna 1985 noin 10 000. Vuonna 1996 niitä oli enää 
6856 (Santasalo & Kontio 1998, 53). Arvioita on esitetty, että vuonna 2000 kauppoja olisi enää 
3500. Kellitystä selittää se, että kauppojen keskikoko on kasvanut selkeästi. Myynnin 
kasvaminen pinta-alaan suhteutettuna on kasvanut, mikä kertoo keskittymisen tehokkuudesta.

Keskittyminen ei ole vielä päätepisteessään, jos ajatellaan vaikkapa Britanniaa, jossa 
hypermarketeista ja isoista supermarketeista ostetaan 70 % päivittäistavaraostoksista (Yijölä 
1999). Väestökeskittymissä Suomen tilanne voi muodostua Britannian kaltaiseksi. 
Keskittymistä kuvaa myös se, että Suomessa keskusliikkeiden ja niiden toimitusketjujen 
tavaraa varastoivien toimipisteiden määrä on pudonnut viimeisen 30 vuoden aikana yli 320 
toimipisteestä noin 20 toimipisteeseen (Karrus 1998,138).

Myymälöiden koko on siis kasvanut ja lukumäärä vähentynyt. Ilmeisesti suurin syy tähän on 
ollut päivittäistavarakaupassa vallitsevat suurtuotannon edut ja kuluttajien lisääntynyt 
liikkumisen mahdollisuus. Yleinen elintason nousu, autoistuminen, naisten sitoutuminen 
työelämään ja kotien säilytystilojen parantuminen ovat merkinneet ostosten teon keskittymistä 
yhä harvempiin ostoskertoihin ja vapauttanut ihmisten liikkuvuutta ja ostopotentiaalia.

Markkinaosuuttaan ovat toisaalta kasvattaneet myös kioskit ja huoltamoiden elintarvikemyynti, 
joiden yhteenlaskettu volyymi on jo noin 10 % (Marjanen 1998, 7). Kaupankäynti on siis 
polarisoitumassa suuriin myyntiyksiköihin sekä täydennysostamiseen, mitä harjoitetaan 
enenevässä määrin huoltamoista ja kioskityyppisistä myymälöistä. Lisäksi mukaan on tulossa 
sähköinen kaupankäynti, jossa kuluttajan resurssien käyttö on minimoitu.

Myös lähikauppojen ketjuuntuminen on selkeä piirre: esim. Wihurin Tarmo-lähikauppoja on jo 
noin 600. Kuvassa 3-4 esitetään myynnin volyymin jakautuminen kauppatyypeittäin.

Tavaratalot
Kioskit 7 % 
4% Л Valintamyymä-

lätHuoitamoase- 
mat 3 % 23%

Pienmyymälät
3%

Pienet
Hypermarketitsupermarketit

22% 17%

Suuret
supermarketit 

21 %

Kuva 3-4. Päivittäistavaran myynti volyymit myymälätyypin mukaan (Santasalo & Kontio 
1998, 48).
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Pienkauppojen ja lähipalvelukeskusten asema Helsingin seudulla muuttui 1980-luvulla, kun 
aluekeskuksia ja suurmyymälöitä ruvettiin rakentamaan. Kaupan painopiste siirtyi uusiin 
kohteisiin. Koska valintamyymälätyyppiselle päivittäistavarakaupalle ei enää synny riittävää 
myyntiä täydennysostoksista, ovat lähipalvelut yhä useammin korvattu kioski- tai 
huoltamopalveluilla (Maijanen 1998,20).

Lähikauppiaiden mahdollisuudet ovat kehitettävissä palveluissa ja erikoistumisessa. 
Mahdollinen ketjuuntuminen voisi tuoda lisämahdollisuuksia selviämiseen, jos omistussuhde 
pysyisi kuitenkin yksityisillä. Tällöin ei lähikauppoja voisi poistaa keskittyneesti määräten.

Taulukko 3-2. Keskittymisen hyödyt ja haitat kuluttajille ja kaupan keskusliikkeille.

Hyödyt kuluttajalle Hyödyt
keskusliikkeille

Haitat kuluttajalle Haitat keskusliikkeille

- laaja valikoima

mahdollisuus 
tutustua useisiin 
kauppoihin 
kauppakeskuksissa

- halvemmat hinnat

- yhden pysähdyksen 
ostosmatkat

- oheispalvelut

- alempi 
kustannustaso

- isompi volyymi 
ja houkuttavuus

- logistiikan 
tehostuminen

- parempi 
kilpailuasema

- ostosmatkojen 
piteneminen

- autottomien 
ostosmatkat 
vaikeutuvat

- lähipalvelut 
häviävät

- erityisesti 
vanhukset ja 
liikuntaesteiset 
kärsivät

- fyysinen näkyvyys 
kaduilla vähenee

- asiakaskunnan 
ostouskollisuus 
vähenee 
lähikaupan 
hävitessä

- lähipalvelun 
häviäminen saattaa 
aiheuttaa 
negatiivista 
suhtautumista

Hyödyt

Kaupan keskittyminen tietyille alueille on vähittäiskaupalle tyypillinen ilmiö kaikkialla 
maailmassa. Kuluttajille ja kauppiaille syntyy keskittymisestä sekä hyötyjä että haittoja. 
Keskittyminen mahdollistaa laajan valikoiman ja mahdollisuuden tutustua eri liikkeiden 
tuotevalikoimaan ennen ostopäätöstä. Erityyppisten kauppojen läheisyys mahdollistaa ns. 
yhden pysähdyksen ostosmatkan, kun tuotteita on mahdollisimman kattavasti koko 
vähittäiskaupan laajuudelta. Kaupan keskittymisessä on kuluttajalle hyötyä, mikä johtuu 
osittain siitä, että eri aloja edustavien liikkeiden on usein edullista sijoittua lähelle toisiaan. 
Selityksenä tälle ilmiölle on esitetty olettamusta kuluttajan rationaalisuudesta: kuluttaja pyrkii 
minimoimaan ostosten tekoon tarvittavan ajan ja vaivan ja pyrkii siksi yhdistämään 
mahdollisimman monia erilaisia toimintoja. Myös logistiikka tehostuu vähempien 
jakelupisteiden takia (Aalto-Setälä 1998,24).

Kauppiaalle hyödyt saattavat realisoitua alentuneina kustannuksina mutta etenkin lisääntyvänä 
potentiaalisena asiakasmääränä: vähittäiskaupan keskittymät keräävät asiakkaita laajemmalta 
alueelta kuin yksittäiset liikkeet. Kaupalle keskittymisestä syntyvät edut ovat suuremmat kuin 
fyysisen läheisyyden synnyttämästä keskinäisestä kilpailusta aiheutuneet haitat: muutenhan 
keskittymiä ei syntyisi. Päivittäistavarakaupan suurtuotannon edut ovat ilmeisiä. Suurilla 
myymälöillä on pieniä myymälöitä alhaisemmat kustannukset myytyä yksikköä kohden. 
Myymälöiden koon kasvaminen ja markkinoiden keskittyminen myymälätasolla ei kuitenkaan 
vähennä päivittäistavarakaupan kilpailua, jos ryhmien välinen kilpailutilanne pysyy kiinteänä. 
Suuret myymälät soveltuvat siis kilpailullisuuden mielessä markkinoille, joille mahtuu monien
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kilpailevien kaupan ryhmien suuria yksiköitä, mutta eivät markkinoille, joille ei mahdu muita 
saman kokoisia yksiköitä.

Talouksien autonkäyttömahdollisuus laskee markkinamyymälöiden hintoja sekä nostaa myytyä 
määrää. Jos talouksilla on auto käytettävissä, voidaan päivittäiset ostokset tehdä kauempaa ja 
näin kyseisellä markkina-alueella sijaitsevat myymälät ovat pakotettuja laskemaan hintojaan 
(Aalto-Setälä 1998,23).

Haitat

Haittoina kuluttajille voidaan mainita mm. lähipalvelujen häviäminen. Lähikaupoissa on 
suhteellisesti kalliimpaa ja vähemmän valinnanvaraa kuin kaupan isommissa yksiköissä. 
Autottomat, vanhukset ja liikuntaesteiset ovat täten eriarvoisessa asemassa suhteessa paremmin 
toimeentuleviin ja autollisiin. Kauppojen lukumääräinen vähentyminen ja myyjien lukumäärän 
on samalla harventuminen on johtanut palvelutason heikentymiseen. Tämä on ollut viime 
vuosikymmenien trendi, ja asiakas on opetettu palvelemaan itseään. On väitetty, että 
suomalainen mieltää palvelun hyväksi jos se on nopeaa ja halpaa, muiden kriteerien jäädessä 
taka-alalle.

Keskusliikkeille kaupan keskittymisen haitat liittyvät lähipalveluiden ja näkyvyyden 
häviämiseen. Lähipalvelun katoaminen saattaa olla suuri haittatekijä autottomalle, vanhukselle 
tai liikuntarajoitteiselle. Tämä aiheuttaa negatiivista asennetta ja keskusliike menettää 
asiakkaita lähipalvelua paremmin hoitavalle taholle. Yleensäkin ostamisuskollisuus tietystä 
kaupasta laskee, kun kilpailu perustuu hintaan ja valikoimaan eikä asiakaspalveluun.

Keskittymiskehityksen on oletettu tuovan kuluttajille jatkuvasti alenevia tuotteiden hintoja, 
joista kaikki kuluttajat enenevässä määrin hyötyvät. Kuitenkin on selvää, että kaikki kuluttajat 
eivät ole samanlaisia ja kiinnostus esim. sähköisen kaupan mahdollisuuksiin on kohoamassa 
sellaiseen asemaan, joka ohjaa myös vähittäiskaupan kehittymissuuntia. Tällä hetkellä 
lähipalvelujen häviäminen on lähinnä lisännyt vasta kiinnostusta esim. huoltamoiden 
lisääntyvään päivittäistavaran taijontaan (Elgland 1999).

3.5 Päivittäistavaran jakelu

Päivittäistavaran jakelu perustuu moniportaiseen jakelurakenteeseen. Tässä mallissa tuotteet on 
tuotu lähelle kuluttajaa ja nimikkeitä säilytetään, jossain vaiheessa jakelukanavaa. Tiedollisesti 
päivittäistavaran kauppa on perustunut osto- ja myyntifunktioiden vuorovaikutukseen.

Moniportainen jakelukanava hidastaa tiedon liikettä, koska tietoa käsitteleviä portaita on 
monia. Fyysisesti tavaraa välivarastoidaan, jotta kuluttaja pystyisi saamaan tuotteen ilman 
odottamista.
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Panimo
teollisuus

Muu-
teollisuus

Leipomo-
teollisuus

Lihanjalostus-
teollisuus

Meijeri-
teollisuus

Keskusvarasto,
maahantuonti

VähittäiskauppaVähittäiskauppaVähittäiskauppa

Nouto-ja 
pikatukut

Keskus-ja 
aluevarastot

Teollisuuden 
omat varastot

Kuva 3-5. Päivittäistavarakaupan nykyrakenne (Tarpila ym. 1999, 21).

Kuvassa 3-5 esitetään päivittäistavaran jakelun nykytilannetta, jossa jotkut päivittäistavaran 
teollisuuden haarat, kuten meijeri- ja leipomoteollisuus, toimittavat tuotteensa myös 
suorakuljetuksina kauppoihin. Tämä johtuu tuotteiden säilyvyystekijöistä ja sopivista 
käsittelyeristä. Näillä tuotteilla kuljetusyksiköt ovat sellaisia, etteivät ne tarvitse purkamista 
pienempiin yksiköihin. Ne elintarviketeollisuuden haarat, jotka toimittavat tavaraa esim. 
lavoissa tai muissa suuryksiköissä, joutuvat käyttämään terminaaleja tai varastoja, joissa 
kuljetuserät hajautetaan pienempiin yksikköihin ja yhdistetään kauppaan meneväksi virraksi. 
Useimmat elintarviketeollisuuden alat joutuvat puskuroimaan omia varastojaan sen takia, että 
jo tuotannon läpimenoaika skedulointeineen on pidempi, kuin keskuskauppojen vaatima 
vasteaika tilaukselle, joka on usein 24 tuntia. Myöskin jakelukanavan kysynnän häiriöt 
aiheuttavat tarvetta puskurivarastointiin. Elintarviketeollisuus toimii siis pitkälti varasto- 
ohjautuvasti.

Fisher (1997) jakaa tuotteet funktionaalisiin ja innovatiivisiin. Funktionaalisia tuotteita ovat 
useimmissa tapauksissa mm. päivittäistavarat, joita kuluttajat ostavat päivittäistavarakaupoista, 
kioskeista ja huoltoasemilta. Fisherin jaon mukaan päivittäistavara tarvitsee siis 
jakelukanavakseen kustannustehokkaan kanavan, jossa täydennykset ovat jatkuvia. Tähän 
päivittäistavaran jakelu onkin pyrkinyt. Ongelmana on ollut, että tiedon välityksen pitäisi 
kuitenkin olla responsiivista, jotta kustannustehokasta ohjausta voidaan harjoittaa.
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Kysyntätieto

KuluttajaähittäiskaupiTavaran
toimittaja

Kaupan
keskusliike

Kuva 3-6. Tieto-ja materiaalivirrat päivittäistavarakaupassa. Mukaillen: Home toim. (1998, 
58).

Kuvassa 3-6 esitetyt jakelukanavan kontaktirajapinnat ovat jakeluketjun vaiheiden välissä, 
eivätkä hyödynnä koko jakeluketjun läpi meneviä prosesseja ja tietoja. Tavaran toimittajat 
eivät siis saa tietoa todellisesta kuluttajakysynnästä vaan kaupan väliportaiden ennusteista. 
Kysynnän vääristymät välittyvät ja kumuloituvat portaalta toiselle.

Tällöin jakeluketju kokonaisuudessaan kärsii, vaikka eri vaiheita osaoptimoidaan. Kyseessä on 
mm. TOC-mallissa (Theory Of Constraints) esiintyvä ilmiö, jossa yksittäisten toimintojen 
parantaminen ei johda koko ketjun hyötyyn (Goldratt 1997, 149). Tuotannossa investoiminen 
uuteen laitteeseen ei ehkä maksakaan itseään takaisin, koska lisääntynyt kapasiteetti vain 
tuottaa lisää välituotevarastoa tuotantoketjun pullonkaulaan.

Koska tilausohjautuvuus ei ole käytännöllistä elintarviketeollisuudessa, niin tuotannon on 
tuotettava nimikkeitä, ennusteiden mukaan, toimitusketjuun. Tavaraa tuotetaan 
puskurivarastoihin, koska kysyntätiedot vääristyvät jo mainitun osaoptimoinnin ja 
päivittäistavaran puutteellisen toimitusdynamiikan takia. Tältä puskurivarastoinnilta voitaisiin 
välttyä, nopeamman ja tarkemman tiedon myötä, mutta välivarastointia tulee jatkossakin 
olemaan.

Parhaiten jakeluketjun vaiheista sujuu ketjuuntuneen vähittäiskaupan ja keskusliikkeen suhde. 
Useissa myymälöissä on tehokkaan tuotetäydennyksen vaatimat elementit: ajan tasalla oleva 
kassapääteinformaatio, elektroninen tavaran vastaanotto, myymälävaraston tuotekohtainen 
inventointi ja tietokoneavusteinen tilaaminen (Home toim. 1998, 47). Siten keskuskaupan 
saama tieto on tarkentunut, mutta tietoa ei jaeta ylävirtaan tehokkaasti.

Tuotantoportaan kysyntäennusteet perustuvatkin toimitetun tavaran määrään, kokemukseen ja 
tuleviin tilauksiin, ei varsinaiseen kysyntään. Tärkeämpää olisi saada jakeluketjun osapuolet 
tekemään yhteistyötä ja jakamaan vapaammin tietoa.
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Forrester-ilmiö
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Tunnetuin toimitusketjun dynamiikkaa selittävä teoriaa on Forrester-ilmiö. Piiskavaikutuksena 
(Bullwhip-effect) paremmin tunnettu ilmiö johtuu markkinatiedon vääristymisestä 
jakeluketjussa tiedon kulkiessa useiden väliportaiden kautta. Kun jokainen porras käyttää 
edelliseltä jäseneltä saamaansa tilausta oman kysyntänsä ennustamiseen ja toimintansa 
suunnitteluun, on seurauksena kysynnän voimakas ja jopa hallitsematon heilahtelu (Tarpila 
ym. 1999, 39).

Valmistajan kohdalla nämä kysynnän piiskavaikutuksen vääristymät voivat olla jopa 50 % ja 
aiheuttavat hitaasti vaimenevia heilahteluja, jotka jatkuvat pitkään yli alkuperäisen häiriön 
keston (Haapanen & Vepsäläinen 1999, 90).

Haapanen ja Vepsäläinen (1999, 93) nimeävät piiskavaikutuksen neljä tärkeintä syytä:

1. Hidas kysyntäennusteiden päivitys

2. Hankintaerien yhdisteleminen suuriksi tilauksiksi

3. Reagointi hinnan vaihteluihin

4. Puutteiden säännöstely j a ylitaij onnal la pelaaminen

Hidas kysyntäennusteiden päivitys on ongelma erityisesti, kun yksittäisten myyntipisteiden 
vaihtelut yhdistetään erheellisesti seuraavassa portaassa ja oletetaan kysynnän kasvavan 
trendimäisesti. Tukkukaupassa reagoidaan vastaavasti ylitilaamalla oletetun kysyntätrendin 
kasvun takia.

Hankintaerien yhdistely johtuu usein siitä, että halutaan vähentää tilausrutiineja ja yhdistellä 
kuljetuksia täysiksi kuormiksi. Ongelmana on, että valmistaja ei voi tietää kysynnän 
muutoksen trendistä, ennen kuin kauppa on valmis tekemään tilauksen. Tällöin reagointi 
tuotantokapasiteetissa on myöhässä. Kun valmistajan pitää toimittaa vuorokauden sisällä niin 
tuotanto on jo reilusti myöhässä, sillä elintarviketuotannon läpimenoaika on jo yksinään, 
tuotannon skeduloimisineen, yli tuon vuorokauden.

Hintavaihtelut ovat ongelmallisia mm. siinä tapauksessa, kun valmistaja ei tiedä myyjän 
kampanjoista, jos tiedonvälitys on puutteellista. Tällöin syntyy kysyntäpiikkejä, joihin on 
tuotannollisesti vaikea vastata. Paljousalennukset aiheuttavat saman reaktion. Myyntihinnan 
ollessa alhaalla ostaja saattaa tilata varaston täyteen ja hinnan palatessa normaalille tasolle ei 
tilauksia tehdäkään. Tämä aiheuttaa ylisuurta varastointia ja epätasaista kapasiteetin käyttöä.

Puutteella pelaaminen voi johtua siitä, että valmistaja ei pysty täyttämään kaikkia tilauksia 
täysmääräisesti. Tällöin ostajat tilaavat yli, jotta saisivat edes tarvitsemansa määrän. Siten, 
jälleen kerran, valmistajalle tulee virheellistä tietoa todellisesta kysynnästä

Kysyntätiedon vääristymät siis kumuloituvat, kun ketjun portaat lisäävät aiemmalta 
jakeluketjun jäseneltä saadun ennustetiedon virhettä. Erityisesti uutuustuotteen ollessa 
kyseessä, voi vähittäismyyjällä olla tarve saada varmasti riittävä määrä tuotetta, jolloin tuotetta 
ylitilataan varman päälle. Tukkuporras vahvistaa tilauskantaa huomatessaan myymälöiden 
kasvavan tarpeen. Valmistajalle tilanne on ennusteiden mukaan houkutteleva ja valmistuksessa 
varaudutaan tuottamaan tuotetta yli todellisen tarpeen. Ylimääräinen tuotettu elintarvike 
muuttuu nopeasti epäkurantiksi.
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Elintarvikkeiden tuoreusongelman tai sesonkiluonteisuuden takia ylimääräiset varastot siis 
vanhentuvat nopeasti. Tällöin voi valmistaja tehdä johtopäätöksen, että tuote on kannattamaton 
ja lopettaa sen myynnin. Uusien tuotteiden kohdalla esiintyy siis vielä suurempaa 
epävarmuutta ja kysyntäennusteen virhearviontia kuin jo vakiintuneissa tuotteissa. Esimerkiksi 
Englannissa lanseeratuista elintarviketuotteista vain viisi prosenttia on jäljellä kaupan hyllyillä 
12 kuukauden sisällä(Heikkurinen & Sjöstedt 1997, 12).

Tilaussykli-ilmiö

Tilaussyklien vaikutusta kysyntään on tutkinut erityisesti Burbridge, jonka mukaan ilmiötä 
kutsutaan Burbridge-ilmiöksi. Burbrigde-ilmiö tarkoittaa tilaussyklien ongelmia, kun tilaukset 
perustuvat tilauspisteisiin ja kysyntä painottuu epätasaisesti. Valmistajan on siten vaikeaa 
ennakoida tarkkaa tilaushetkeä, koska asiakkaan tilausprosessi käynnistyy, kun varastosaldo 
alittaa tietyn nimikemäärän (Tarpila ym. 1999, 40).

Tilaukset voivat siten kasaantua tämän takia tietylle päivälle, kun taas toisena päivänä 
tuotantokapasiteettia jää hyödyntämättä. Tämä aiheuttaa vaikeuksia sopeuttaa tuotanto
kapasiteetti sopivalle tasolle.

Kapasiteettiin kohdistuva kysyntä vaihtelee siis arvaamattomasti ja tämä aiheuttaa ongelmia 
toimituksissa, kun valmistaja yrittää sopeutua järkevälle toimitusvarmuudelle oman toimin
tansa tasapainottamiseksi. Burbridgen mukaan tilaussyklejä tulisi vakioida sekä tiedon kulkua 
tehostaa. Myös Lehtonen ym. (1999) suosittaa samaa asiaa.

Houlihanin noidankehä

Toimitusketjun taipumusta vahvistaa heilahteluja, voidaan kuvata Houlihanin noidankehällä. 
Noidankehä voi saada alkunsa, minkä tahansa kuvassa 3-7 esitetyn tapahtuman seurauksena.

Kapasiteettitarve

Oletettu

Puute
Todellinen

Kysynnän
vääristyminen

Yli tarpeen 
tilaaminen

Varmuusvaras
ton kasvu

Heikko toi
mitusvarmuus

Kuva 3-7. Houlihanin noidankehä (Tarpila ym. 1999, 41).

Jos jonkun tuotteen kysyntä äkillisesti kasvaa, niin kauppa on taipuvainen ylitilaamaan 
varastoon, jotta nimikkeen saatavuus varmistuu. Tällöin valmistaja joutuu tuottamaan 
varmuusvarastoa kysyntäpiikkien kattamiseksi. Valmistaja voi myös arvioida 
tuotantokapasiteettinsa riittämättömäksi ja tehdä vääriä investointipäätöksiä. Puutetilanteista 
johtuen kauppa kuitenkin vain tilaa reilusti yli tarpeen, jotta saisi edes osan tilauksesta.
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Toimitusketjun itseään vahvistava noidankehä on valmis, kun ketjun eri vaiheet toistavat 
aiemman ketjun toimijan virhearviota.

Mainitut jakeluketjun ongelmat johtuvat pitkälti tietämättömyydestä ja epäluottamuksesta. 
Perinteisesti neuvotteluissa tieto on ollut keskusliikkeen strateginen peliväline. Tiedon 
panttaamisesta ei ole kuitenkaan hyötyä pitemmällä aikavälillä, kuten esitetyt jakeluketjun 
häiriöt osoittavat.
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4 PÄIVITTÄISTAVARAN SÄHKÖINEN KAUPPA

Tässä luvussa käsitellään päivittäistavaran sähköisen kaupan malleja ja kuluttajia. Samalla 
käydään läpi sähköisen kaupan hinnoittelua ja kuluttajien kiinnostusta kotikuljetuksiin. Nämä 
kaksi asiaa tulevat hyvin pitkälti vaikuttamaan siihen, miten hyvin päivittäistavaran sähköinen 
kauppa kehittyy.

4.1 Sähköisen kaupan kuluttajasegmentit

Informaation kerääminen helpottuu ja tulee halvemmaksi, kun tiedonvälitys siirtyy 
digitaaliseen intemet-aikaan. Yritysten intemet-palvelut keräävät tietoa segmentointiperusteista 
ja palvelevat siten tarkemman markkinoinnin kohdentamista yhä sirpalemaisimmille 
kohderyhmille. Uudet sähköiset välineet mahdollistavat pitkälle menevät analyysit ja auttavat 
selvittämään asiakkaiden profiilit.

Yksilökohtainen markkinointi on sähköisten välineitten avulla lähempänä toteutumistaan. 
Toisaalta yhä tarkemmin määritellyt asiakassegmentit saattavat olla väkinäisesti eroteltuja ja 
jättävät kokonaan huomioimatta tietyntyyppisiä kuluttajia. Esimerkiksi monet keski-ikäiset ja 
sitä iäkkäämmät kuluttajat eivät lue itseään uusien medioiden ja palveluiden kohderyhmään. 
Markkinoinnin tulisi tällöin ensimmäisenä muuttaa näitä asenteita sillä mainonta on jokseenkin 
turhaa, jos kuluttaja ei näe itseään kohderyhmään kuuluvana (Heikkilä ym. 1998, 68). Tämän 
tutkimuksen kannalta potentiaaliset ostajaryhmät voidaan jakaa taulukon 4-1 avulla.
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Taulukko 4-1. Verkkokaupan hyödyt kuluttajaryhmittäin (Heikkilä 1998, 125).

Potentiaaliset kuluttajaryhmät Odotettu hyöty

1. Kiireiset ja/tai perheelliset
kaupunkilaiset (esim. molemmat 
vanhemmat töissä).

- ostoksien tekoon ja matkoihin kulunut aika 
säästyy

- ostoksen voi tehdä milloin sattuu sopimaan

2. Isojen kaupunkien tarjouksien 
etsijät

- hintavertailun mahdollisuus

- alemmat hinnat

3. Hyvätuloiset ja palveluhakuiset - laajat valikoimat erikoistuotteista

- lisäarvopalvelut

4. Syrjäisten alueiden asukkaat - laajemmat valikoimat verrattuna esim. kauppa- 
autoon

- mahdollisuus uusiin ostosmahdollisuuksiin, joita 
maaseutu ei muuten tarjoa

5. Vanhukset, liikuntaesteiset tms. - pääsy sähköiseen kauppaan mahdollistuu 
itsenäisesti tai kotihoitajan avulla

- julkisen sektorin säästö

- laajempi valikoima verrattuna esim. lähikauppaan

6. Tietojenkäsittelyyn kasvanut uusi 
sukupolvi

- helppo asioiminen sähköisessä kaupassa

- myöhemmin samat hyödyt kuin ryhmillä 1 ja 2

7. Yritysasiakkaat - hintasäästöt

- työaikaa säästyy, kun työntekijää ei tarvitse 
lähettää ostosmatkalle

- uudet palvelumahdollisuudet

Isot lapsiperheet tai kiireiset ihmiset ovat hyvin potentiaalinen ryhmä varsinkin, jos molemmat 
vanhemmat käyvät töissä. Toimitettavat määrät olisivat suuria, joten keskiostos olisi korkea 
eikä kuljetusmaksu siten kohdentuisi pienelle tavaramäärälle. Vanhempien ajan puute ja 
ostosmäärän kuljettamisen suuruudesta johtuvat esteet lisäisivät kotiinkuljetuspalvelun 
kiinnostavuutta.

Tarjousten etsijät eivät ole lyhyellä tähtäimellä kovinkaan potentiaalinen asiakasryhmä sillä 
kotiinkuljetuspalvelusta peritään maksu toiminnan kulujen kattamiseksi. Tällä hetkellä 
intemet-kaupat toimivat siten, että kuljetuskustannuksia ei voida riittävästi kompensoida niistä 
säästökohteista, joita intemet-kaupan on odotettu tuovan. Logistisen rakenteen ja sähköisen 
kaupan liiketoimintamallin on muututtava kustannustehokkaammaksi, jotta tämä 
asiakassegmentti saadaan kiinnostumaan kotiinkuljetuspalveluista. Toinen vaihtoehto on, että 
tämä segmentti rupeaa arvottamaan kauppamatkansa sekä niihin kuluvan ajan ja kulut 
suhteessa kuljetuspalkkioon.

Hyvätuloiset ja palvelunhaluiset ovat kaksijakoinen segmentti. Tällä asiakasryhmällä on varaa 
käyttää erikoiskauppoja ja hakea parasta laatua. Peruselintarvikkeita tarjoava sähköinen kauppa 
ei välttämättä vakuuta heitä, ja he haluavat valita tuotteensa itse. Toisaalta tämä segmentti voi 
olla mukavuudenhaluinen ja on valmis kokeilemaan kotiinkuljetusta. Tätä hyvätuloista 
segmenttiä täytyy kyetä palvelemaan hyvillä tuotteilla ja laajalla valikoimalla.
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Syijäisten seutujen asiakkaita on vaikea palvella tehokkaasti sähköisen kaupan avulla. 
Kuljetukset maaseudulle vaatisivat kuljetusten tehokasta yhdistämistä, jolloin ajokertoja ei 
kertyisi tehottomasti palveltavia talouksia kohden. Viikottainen tai kaksi kertaa viikossa 
toimittava järjestelmä voisi sopia tähän tarkoitukseen. Säilyvä päivittäistavara voitaisiin 
yhdistää myös postin kuljetuksiin.

Erityisesti vanhukset ja liikuntaesteiset ovat ryhmä, joka eniten kaipaisi päivittäistavaran 
kotiinkuljetusta. Näin tapahtuukin suurilta osin niille, jotka ovat kodinhoitopalvelujen piirissä. 
Ongelmana on vain se, että kotiinkuljetuksen suorittaa kodinhoitaja. Suurin osa kodinhoitajan 
työstä kuluu ostoslistan tekemiseen ja kaupassakäyntiin. Kodinhoitajan työtaakka korostuu, 
kun vanhusten osuus väestöstä tulee kasvamaan suurten ikäluokkien tullessa vanhuusikään. 
Esimerkiksi Lahdessa kodinhoitajien kauppamatkojen kustannukset olivat 7 miljoonaa 
markkaa (Lind & Pietala 1997, 17). Lahdessa on noin 95 000 asukasta, joten kustannukset 
Helsingin kokoiselle kaupungille voisivat olla yli viisinkertaiset (yli 35 miljoonaa markkaa). 
Kodinhoitaja ei hoida yhdellä kauppamatkalla kuin yhden tai korkeintaan kahden asiakkaan 
tarpeet (ka = 1,36), jolloin kauppamatkan kulut asiakasta kohden ovat 62 markkaa (Lind & 
Pietala 1997, 5). Ongelma on siten hyvin olennainen, kun vanhuksen keskiostos on noin 82 
markkaa ja kodinhoitajan yksittäisen kauppamatkan kustannus on 85 markkaa. Erillinen 
kotiinkuljetuspalvelu pystyisi tarjoamaan kotiinkuljetuspalvelun yhdellä kertaa useammalle 
vanhukselle.

Internetiä käyttävät lapset ja nuoret muodostavat nopeimmin kasvavan intemet-käyttäjien 
joukon, josta tulee pian myös merkittävä taloudellinen tekijä verkkokaupassa, ennakoi Jupiter 
Communications (1999) tuoreessa tutkimuksessaan. Jupiter Communicationsin mukaan alle 
18-vuotiaiden intemet-ostokset kasvavat USA:ssa vuoden 1998 53 miljoonasta dollarista 123 
miljoonaan dollariin vuonna 1999 ja vuoteen 2003 mennessä jo 1 260 miljoonaan dollariin. 
Tämä muodostaisi jo 5 % kaikesta verkkokaupasta. Tiekonesukupolvi tulee varttuessaan 
olemaan se varsinainen muutosvoima, joka nostaa sähköisten palvelujen tarpeen sellaiselle 
tasolle, että kuljetuspalvelut saavat volyymietua

Yrityssegmentti on houkutteleva segmentti, sillä se soveltuu hyvin sopimuskuljetuksiin, ja 
tarvittavat tuotteet ovat usein samoja. Virvoitusjuomat, kahvi, keksit ja toimistotarvikkeet 
muodostavat suuren osan tarpeesta. Toimitus tapahtuu työajan puitteissa, jolloin yrityksessä on 
aina joku paikalla vastaanottamassa tavaraa. Sopimuskuljetuksilla päästäisiin halvempiin 
toimitusmaksuihin. Yrityksen ei myöskään tarvitsisi maksaa palkkaa työntekijöilleen siitä, että 
he tekisivät ostokset siten, että työaikaa kuluisi hukkaan. Toimistoasiakkaiden lisäksi 
yritysasiakkaita voisivat olla grillit, ravintolat, koulut, työmaat, päiväkodit tai vaikkapa 
catering-palvelut. Myös laitokset kuten päiväkodit ja hoitoyksiköt ovat mielenkiintoinen 
asiakasryhmä, sillä näihin pisteisiin kuljetuslogistiikka on toteutettavissa suhteellisesti alemmin 
kustannuksin kuin yksittäiseen talouteen.

Ecommercetimes (1999) kiijoittaa, että intemet-asiakaskunta on muuttumassa tavallisten 
myymäläasiakkaiden kaltaiseksi. Viimeistään sukupolven vaihdoksen myötä sähköinen kauppa 
saavuttaa laajat asiakaspiirit.

4.2 Sähköisen päivittäistavarakaupan operatiiviset mallit

Seuraavaksi esitetään neljä havaittua operatiivista sähköisen päivittäistavarakaupan mallia 
(Nyman ym. 1998). Tässä luettelossa esiintyy lisäksi viides malli, jota tutkitaan Suomessa 
sähköisen kaupan mahdollisena tulevaisuuden mallina.
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1. Sähköisen kaupan palvelu olemassa olevan fyysisen kaupan tai kauppaketjun ohessa. Tässä 
vaihtoehdossa tuotteet poimitaan kaupan hyllyiltä. Esimerkiksi К-ryhmän Ykköshalli 
tarjoaa tällaista palvelua.

2. Sähköisen kaupan palvelu tukkumyyjän ohessa. Tässä tapauksessa tuotteet poimitaan 
tukkumyyjän varastosta. Esimerkiksi Ruokanet ja Nettimarket keräävät tuotteet 
tukkukaupasta.

3. Sähköisen kaupan keräily- ja kuljetuspalvelu. Tällainen virtuaalikauppa ei tarvitse omia 
tuotteita tai varastoja vaan toimii yhteistyössä fyysisen kaupan kanssa. Virtuaalikauppa luo 
ainoastaan intemet-palvelun verkkoon ja huolehtii keräilystä ja kuljetuksesta. Esimerkiksi 
Peapod aloitti tällä mallilla.

4. Sähköisen kaupan infrastruktuurin omaava virtuaalikauppa. Edellisistä poiketen tämä malli 
toimii itsenäisesti ilman fyysisiä kauppoja. Toimintamalli vaatii varastoterminaalin, josta 
toimintaa koordinoidaan. Amerikkalainen Streamline on tällainen intemet-palvelun 
ehdoilla toimiva virtuaalikauppa.

5. Sähköisen kaupan hybridimalli, jossa osa fyysistä myyntitilaa muunnetaan sähköisen 
kaupan jakelukeskukseksi. Tätä mallia ei ole käytännössä hyödynnetty, mutta sitä on 
esitetty yhdeksi tulevaisuuden malliksi.
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Taulukko 4-2. Päivittäistavaran sähköisen kaupan mallien vertailu.

1. Sähköisen kaupan palvelu 
olemassa olevan fyysisen 
kaupan ohessa

- perustaminen on suhteellisen helppoa sillä henkilöstö ja 
IT-ratkaisut ovat jo fyysisen kaupan puolesta olemassa

- kokeilualusta tuleville ratkaisuille

- voi ruuhkauttaa fyysisen kaupan toimintaa

perinteisten kauppojen kokeilu sähköisen kaupan 
potentiaalin kartoitukseen

- luo normaalin palvelun päälle lisäkuormitusta 
henkilökunnalle

2. Sähköisen kaupan palvelu 
tukkumyyjän ohessa

- tukkumyyjillä on yleisesti tehokas logistinen ketju, 
modernit tietotekniikan sovellukset sekä enemmän 
neuvotteluvoimaa kuin yksittäisillä kaupoilla

- tukkukaupasta kerääminen mahdollistaa 
häiriöttömämmän keräämisen ja kuljetuskaluston 
käytön kuin vähittäiskaupan tapauksessa

- tukkukaupassa tarjonta on laajempaa verrattuna 
vähittäiskauppaan

- toimii hyvien ohuella organisaatiolla ja on melko riskitön 
yrittäjille

3. Sähköisen kaupan keräily-ja 
kuljetuspalvelu

- vaatii paikallisten yhteistyökumppaneiden eli fyysisten 
kauppojen suostumuksen

- internet-palvelun kokeiluvaihe, joka ei tule kestämään 
volyymien kasvaessa

4. Sähköisen kaupan 
infrastruktuurin omaava 
virtuaalikauppa

- tässä mallissa vähittäiskauppaa ei tarvita ja logistiikka- 
sekä informaatiojärjestelmät voidaan optimoida 
sähköisen kaupan tarvitsemalla tavalla

- vaatii investointeja varastoterminaaliin

- tulevaisuuden konsepti, jota Suomessa ei ole vielä 
toteutettu

5. Sähköisen kaupan 
hybridimalli

- häviävien kauppojen toimintaedellytyksiä voidaan 
ylläpitää muuntamalla osa myyntitilaa sähköisen 
kaupan jakelukeskukseksi

- halvempi perustaa kuin uusi terminaalivarasto ja 
kuljetuslogistiikka myyntipisteeseen säilyy liki ennallaan

- mallin toimivuutta ei ole käytännössä kokeiltu

Luettelossa ei ole aiemmissa tutkimuksissa kartoitettua sähköisen kaupan välityspalvelua. 
Tässä tutkimuksessa sähköisen kaupan välityspalvelua ei lasketa varsinaiseksi 
virtuaalikaupaksi. Välityspalveluina, tässä tutkimuksessa, toimivat virtuaaliyhteisöt ja portaalit 
on käsitelty erikseen. Esimerkiksi Finfood välittää luomutuotteiden kauppaa mutta ei
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varsinaisesti osallistu siihen. Tällöin on perusteltua todeta, että Finfood ei itse harjoita 
päivittäistavaran sähköistä kauppaa.

Tässä tutkimuksessa on muutoinkin rajattu eri operatiivisten mallien tutkimista. On yleisesti 
tunnustettu tosiasia, että vähittäiskaupan tai tukkukaupankaan yhteydessä oleva sähköinen 
kauppa ei ole tulevaisuuden ratkaisu. Siksi tässä tutkimuksessa on vertailtu lähinnä sähköisen 
kaupan terminaalivarastoon perustuvaa ratkaisua ja sähköisen kaupan hybridimallia.

4.3 Sähköisen kaupan hinnoittelu

Hinnoittelumallit

Päivittäistavaran sähköisen kaupan hinnoitteluun kuuluu kaksi komponenttia: tuotteiden hinta 
ja keräily- sekä kuljetuspalvelun hinta. Varsinkin Amerikassa on käytetty monimutkaisempia 
keräily- ja kuljetuspalvelujen malleja, joissa yhdistetään mm. kuukausimaksuja ja 
kertakulj etusmaksuj a.

Eräs hinnoittelumahdollisuus on veloittaa perusmaksu kuljetuksesta sekä tietty prosentti 
ostosten kokonaismäärästä tai ostosten painosta. Tämä strategia on kaikista kallein kuluttajalle 
eikä kannusta isoihin ostoksiin. Pikakuljetusyhtiöt tai paikalliset kuljetusliikkeet saattavat 
käyttää tätä mallia oman palvelunsa hinnoitteluun, jolloin heille ulkoistettu kuljetus perustuu 
automaattisesti tähän malliin.

Toisaalta yritys voi ottaa kiinteän maksun kuljetuksista esim. tietyn alueen sisällä. Tämä tapa 
kannustaa isompiin ostoksiin varsinkin, jos esim. bonuspisteitä jaetaan tai isoista ostoksista 
jätetään kuljetusmaksut kokonaan pois. Ruokanet sovelsi tätä periaatetta yli 500 markan 
ostoksista mutta luopui siitä, sillä keskiostokset olivat joka tapauksessa noin 500 markkaa. 
Kuluttajat eivät siten vaikuttaneet tarvitsevan lisäkannustetta suurempiin kertaostoksiin. 
Ruokanetin 30 markan toimitusmaksu on suhteessa pieni ostettuun määrään mutta kuitenkin 
tärkeä Ruokanetin kannalta, sillä toiminta ei ole vielä kannattavaa. Nyt Ruokanet perii siis 
kuljetusmaksun isommistakin ostoksista.

Eräät yhtiöt veloittavat kiinteän kuukausimaksun tai liittymismaksun, jonka maksettuaan saa 
alhaisemman kuljetushinnan kuin satunnainen tilaaja. Kuukausimaksu kannustaa keskittämään 
tilaukset juuri tätä kautta ja lisää toiseen toimittajaan vaihtamisen kustannusta. On selvää, että 
tuottajan on tarjottava erittäin hyviä myyntiargumentteja, jotta kuluttaja suostuu 
kuukausimaksuihin. Tällöin esimerkiksi ensimmäinen kuukausi voisi olla kokeiluaikana 
ilmainen. Kuukausimaksut voidaan perustella mm. säilytyslaatikkojen kuukausivuokrilla. 
Säilytyslaatikko on tapa palvella asiakasta silloinkin, kun tämä ei ole kotona.

Hinnoittelu voi perustua myös sopimuskuljetuksiin. Esimerkiksi Ruokanet tarjoaa 
sopimuskuljetuksia, jolloin kuljetuskustannus voi olla vain 10 markkaa. Kuljetus tapahtuu 
kuitenkin tällöin Ruokanetin tarkasti rajaaman toimitusaikaikkunan sisällä, jolloin kyseinen 
aika ei sovi kuin rajatulle määrälle ihmisiä.

Kuluttajien halu maksaa kotiinkuljetuksista

Postin Taloustutkimuksella (1997, 1) teettämässä tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 
talouden päivittäistavaraostoista vastaavia henkilöitä Koillis-Helsingissä (n=504). 
Tutkimuksella selvitettiin kuluttajien halukkuutta tilata päivittäistavaroita kotiinkuljetus- 
palvelun kautta.
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Taloustutkimuksen mukaan 25 markan kotiinkuljetushintaa pidettiin riittävän edullisena. 
Kotiinkuljetuksesta ollaan siis valmiita maksamaan. Liki kolmannes vastaajista piti vielä 35 
markan kotiinkuljetushintaa sopivana.

Kotiinkuljetuspalvelu kiinnostaa melko tai erittäin paljon runsasta neljännestä (28 %) alueella 
asuvista talouksista. Ei lainkaan kiinnostuneita oli lähes puolet (46 %). Alle 35-vuotiaista 35 % 
ja 35-49 vuotiaista 34 % olivat erittäin kiinnostuneita tai melko kiinnostuneita 
kotiinkuljetuksesta. Nämä luvut kertovat melko korkeasta sähköisen kaupan 
käyttöpotentiaalista, jonka realisoitumista ei ole kuitenkaan vielä tapahtunut.

4.4 Päivittäistavaran suomalaiset sähköiset kauppiaat

Suomessa päivittäistavaran sähköiset kauppiaat toimivat, joko vähittäiskaupan tai tukkukaupan 
yhteydessä. Teoriaosuudessa esitetyn asiakaskanavien mallien mukaisesti voidaan katsoa, että 
molemmissa tapauksissa sähköinen kauppa osallistuu välillisesti kaikkien kanavien toimintaan.

Suostuttelun kanavassa sähköinen kauppa käyttää tällöin ehkä vähiten fyysistä kauppaa 
hyväkseen. Fyysisenkin kaupan osallistuminen suostutteluun rajoittuu usein kaupan ulkoisten 
puitteitten ylläpitämiseen. Rahoituksen kanavassa sähköinen kauppa toimii siten, että 
toimituksen yhteydessä voidaan suorittaa maksu tai tilauksen ja toteutuneen toimituksen 
hinnan erotus. Erotus voi johtua puuttuvista tuotteista tai punnituksessa saadun hinnan ja 
alkuperäisen tilaushinnan eriävyydestä. Tilauksen kanavassa sähköinen kauppa on vahvimmin 
mukana. Monet katsovatkin, että internet on vain uusi tilauksen väline. Sähköisellä kaupalla on 
kuitenkin suurta merkitystä logistisiin toimintoihin ja itse liiketoiminnan malleihin, kuten 
tässäkin tutkimuksessa on jo lähtökohdiltaan esitetty. Valmistuksen ja siirron kanavassa 
sähköinen kauppa toimii kuljettajana ja keräilijänä. Kuvassa 4-1 on esitetty, asiakaskanavien 
mallin avulla, tukkukaupan tai vähittäiskaupan yhteydessä toimiva sähköinen kauppa .
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Suostuttelun kanava

Rahoituksen kanava

Sähköinen kauppa

Tilaamisen kanava

Valmistuksen ja siirron kanava

Kuva 4-1. Sähköinen kauppa tukkukaupan tai vähittäiskaupan yhteydessä.

Selkeästi hallitsevin malli Suomessa on vähittäiskaupan yhteydessä toimiva sähköinen kauppa. 
Internetissä toimivia ruokakauppoja on Suomessa liki 20, kun vuosi sitten niitä oli vain 
puolenkymmentä. Kasvu on ollut siis voimakasta, vaikka sähköisestä kaupasta saatavaa voittoa 
ei liene vielä kenelläkään. Useimmat suomalaiset sähköiset kaupat vaativat 
minimiostosmäärän, joka on yleisesti 100 mk. Tämä on ymmärrettävää, sillä muutoin sekä 
kaupan että kuluttajan suhteellinen kustannus on turhan korkea yhdelle kuljetuskerralle.
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Taulukko 4-3. Päivittäistavaran suomalaisia internet-myyjiä.

K-ryhmä S-ryhmä Ruokavarasto Yksityisiä verkko- 
myymälöitä

www. k-supermarket. fi www.s-kanava.net www. ruokavarasto, fi www.ruoka.net

- pääkaupunkiseutu - Joensuu - Helsinki - pääkaupunkiseutu

netti.k-market.com - Jyväskylä - Tampere www. netti market, corn

- Oulu - Kuopio - Turku - Turku + lähialueet
Mikkeli Pori www.iisi.net

- Pori - Rauma

- Salo

- Hämeenlinna

- Lahti

- Lappeenranta

K-ryhmä

К-ryhmällä on myös Anttilan kautta verkkomyyntiä (www.netanttila.fi). Anttila tarjoaa 
kuitenkin palvelussaan lähinnä muuta vähittäistavarakauppaa kuin päivittäistavaraa. 
Päivittäistavaran sähköisiä myyntipisteitä ovat Oulun К-market Veitikka ja 
pääkaupunkiseudun К-Supermarket Ykköshalli. Kesko on Oulun kaupungin, yliopiston ja 
teknologiakylän sekä Nokian ja Meritan kanssa hankkeessa jossa tutkitaan, mitä sähköisen 
myynnin avulla asiakkaille voidaan taijota. Kesko uskoo intemet-kaupan lisääntyvän 
voimakkaasti lähivuosina. Kesko on panostanut kuitenkin, päivittäistavaraa enemmän, muiden 
vähittäistavaroiden kuten musiikin ja vaatteiden myyntiin internetissä. К-ryhmällä on noin 2 
miljoonaa Plussa-etukorttia markkinoilla. К-ryhmä vaatii etukortin käyttöä päivittäistavaran 
sähköisessä kaupassa (Ykköshalli).

S-ryhmä

S-ryhmällä on 6 sähköistä kauppapaikkaa, jotka toimivat yllättäen pienemmillä paikkakunnilla 
kuin kilpailijoiden vastaavat kaupat. S-ryhmä on kuitenkin laajentamassa sähköisen kaupan 
peittoaan ja on siten tulossa luultavasti mukaan myös isommille paikkakunnille. S-ryhmä on 
mukana ns. Elite-hankkeessa, jossa yhtenä tutkimuksen kohteena on myös sähköisen 
kuluttajakaupan kehittäminen.

S-ryhmän osuuskaupoilla on noin 700 000 asiakasomistajaa. S-ryhmän asiakasomistaja voi 
hyödyntää etuja hankkimalla jäsenkortin eli S-Etukortin, jota voi käyttää käteiskorttina tai 
maksu- ja luotto-ominaisuuksilla. Etukortin käyttöä ei vaadita S-ryhmän sähköisillä 
kauppapaikoilla.

Ruokavarasto

Ruokavarastot ovat myymälöitä, jotka kuuluvat Ruokamarkkina Oy:n myymäläketjuun. 
Ruokamarkkinat Oy on Suomen suurin yksityisessä omistuksessa oleva päivittäistavaroiden 
myymäläketju. Ruokamarkkina Oy on Wihuri Oy:n tytäryhtiö. Asiakkaille Ruokamarkkina 
Oy:n myymälät ovat Ruokavarasto-lähikauppoja sekä Eurospar-suurmyymälöitä.

Omistajayritys Wihuri on vahvasti mukana päivittäistavaroiden suurkuluttaja- ja 
vähittäiskaupassa. Suurtalous- ja kauppiasasiakkaille Wihuri tarjoaa kattavat tukkumyynnin 
toimituspalvelut ja 37 Metro-pikatukkua ympäri Suomen.
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Ruokavarasto-konsepti on lanseerattu nopeasti, ja jo kahdeksan Ruokavarastoa myy 
internetissä. Tarkoituksena on ilmeisesti vallata perinteisiltä keskusliikkeiltä markkinaosuutta 
intemet-panostuksella. Yhtiön toimialue on nopeasti laajentunut Turusta muualle Suomeen. On 
siis ilmeistä, että Ruokavarastojen sähköisen kaupan panostusten taustalla on suhteellisen 
kattava logistinen infrastruktuuri.

Ruokanet

Ruokanet on ainoa pääkaupunkiseudun päivittäistavaran sähköisessä kaupassa toimiva 
yksittäinen yritys. Ruokanet on perustettu 12.2.1998. Yritys toimii, omistuksen yksityisyydestä 
huolimatta, Keskon Ruoholahden noutotukussa.

Tilauksia Ruokanet käsittelee päivittäin 20-70 kappaletta. Ostoskorin keskiarvohinta on noin 
500 mk. Ruokanetin kautta saa myös toimistotarvikkeita. Rekisteröityjä asiakkaita 
Ruokanetillä on noin 13 000. К-Noutotukusta keräävän Ruokanetin asiakkaista 50 % on 
kotitalouksia ja 50 % yrityksiä. К-Noutotukun asiakkaista on noin 60 % ravintoloitsijoita 
(Rantanen 1999). Siten voidaan päätellä, että ravintoloitsijat eivät ole vielä löytäneet 
Ruokanetiä. Ruokanet oli ainoa sähköisen kaupan yrittäjä, joka kertoi vapaasti lukuja 
toiminnastaan.

Iisinet ja Nettimarket kuuluvat myös yksityisomisteisten sähköisten päivittäistarakauppiaiden 
joukkoon. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan haastateltu kummankaan edustajia.

4.5 Sähköisten kauppiaiden vertailua

Tämän tutkimuksen aikana, neljästä suurimmasta keskuskaupasta, vain S-ryhmä ja Kesko ovat 
vaikuttaneet päivittäistavaran sähköisessä kaupassa. Spar tosin avasi ensimmäisen sähköisen 
kauppansa vuoden 1999 lopussa, mutta sen toiminta ei vaikuta vielä kovin kilpailukykyiseltä: 
toimitus ja keräys maksaa 60 markkaa. Tradekan ei lähiaikoina odoteta tulevan mukaan 
päivittäistavaran sähköiseen kauppaan.

Kahdesta suurimmasta keskusliikkeestä on S-ryhmä, ainakin sähköisten kauppojen määrän 
mukaan, ollut Keskoa aktiivisempi sähköisessä kaupassa. S-ryhmä pystynee koordinoimaan 
sähköisen kaupan projektej aan keskittyneesti, sillä S-ryhmän kauppiaat ovat työntekijöitä, eivät 
yrittäjäomistajia niin kuin useissa К-kaupoissa. Selkeä intemet-strategia ja yhtenäisyyteen 
perustuva suunnittelu virtuaalimyymälöissä ja sen palveluissa helpottaa formaatin siirtämistä 
uusiin kohteisiin.

Ruokavarastolla on suurin lukumäärä intemet-kauppoja. Taustavoimana toimivan Wihurin 
laaja Metro-tukkuverkosto tukee Ruokavarasto-konseptin laajentamispyrkimystä, joten siitä 
voi tulla mielenkiintoinen kilpailija sähköisen kaupan alueella.

Yksityisten verkkokauppojen ongelmana on juuri logististen järjestelmien puuttuminen. Ne 
ovat siis riippuvaisia kaupan keskusliikkeistä. Myös yhteistyöverkoston muodostaminen voi 
olla hankalampaa kuin isoille keskuskaupoille, joilla on valmiit verkostot ja vahvat 
kumppanuussuhteet. Sähköinen kauppa voi tällöin kääntyä niiden valmistajien puoleen, jotka 
kokevat vaikeaksi saada tuotteitaan fyysisten kauppojen hyllyille. Tällöin sähköinen kauppa 
voi tarjota vähemmän tunnetuille valmistajille uuden ja kiinnostavan jakelukanavan.

Vähän hyllytilaa saavat valmistajat voivat hyötyä suurestikin siitä, ettei näiden tarvitse käyttää 
perinteisiä kanavia. Esimerkiksi luomukaupan tuotantokustannukset ovat pienten erien ja 
manuaalisten työvaiheiden takia korkeat. Siten sähköinen kauppa voi tarjota luomutuottajalle 
mahdollisuuden halvempiin välityskustannuksiin kuin fyysisen kaupan avulla. Luomukaupoilla
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ei ole myöskään niin kiinteitä suhteita keskusliikkeisiin kuin varsinaisella elintarvike
teollisuudella. Siksi perinteisten kanavien käyttäminen voi olla kömpelöä ja kallista 
luomutuotteiden osalta. Sähköisen kaupan ei tarvitse tehdä valikoimapäätöksiään sen mukaan, 
mitä hyllyille mahtuu tai mihin tuotteet pitää fyysisesti sijoitella, jotta tuotto optimoituisi. 
Erityisesti tilanne on otollinen, jos luontaistuottaja tai muu tuottaja suostuu siihen, että 
tuotteesta saadaan korvaus vasta, kun kuluttaja ostaa sen. Yksityinen sähköinen kauppa ei voi, 
pääoman puutteen vuoksi, omistaa liiaksi varastoa itse. Toisaalta tuottaja joutuisi pitämään 
tavaraa omassa varastossaan, joten hyöty voi olla molemminpuolinen.

Pelkästään internetissä toimivan yrityksen ei tarvitse myöskään huolehtia fyysisen 
myymäläverkoston tulevaisuudesta. Tällöin pelkästään verkossa toimiva yritys on vapaampi 
tekemään päätöksiä, joilla voi olla vaikutusta fyysisiin myymälöihin.

Taulukko 4-4. Suomalaisten sähköisen kaupan yrittäjien toimintatavat.

E-kauppa Toimivia
e-kauppoja

Internet-kaupan
malli

Maksutavat Asenne intemet-kauppaan

K-ryhmä 2 Keräys
kaupasta

Käteinen, pankkikortti, 
luottokortti tai Plussa- 
maksukortti

Kehittää internet-strategiaa 
mutta on päivittäistavaran 
myynnin suhteen 
passiivinen

S-ryhmä 6 Keräys
kaupasta

Käteinen, pankkikortti, 
S-ryhmän S-Tili, S- 
marketin ruokatili, 
Meritan Solo, 
Osuuspankin
Kultaraha ja Leonian 
maksupalvelu

Panostaa enemmän 
erikoiskauppaan, mutta on 
silti perustamassa uusia 
päivittäistavaran internet- 
kauppoja

Ruoka-
varasto

8 Keräys
kaupasta

Meritan Solo, OP- 
Kulta-Raha ja Leonian 
maksupalvelu (vain 
maksetut tilaukset 
välittyvät edelleen)

Tullut nopeasti mukaan 
internet-myyntiin ja 
kokeilee siten kattavasti 
sähköisen kaupan 
potentiaalia Suomessa

Ruokanet 1 Keräys tukusta Käteinen, pankkikortti, 
Visa, MasterCard, 
EuroCard, Diners
Club, Meritan Solo, 
OKOin Kultaraha

Yksityisomisteinen 
sähköinen kauppa, joka 
pyrkii laajentamaan 
toimintaansa

Ruokavarasto johtaa intemet-kauppojen määrässä kahdeksalla myyntipisteellä. Myös S- 
ryhmän panostus on ollut määrällisesti huomattavaa. Sen sijaan Kesko ja varsinkin Tradeka, 
jolla ei ole omaa intemet-myymälää ollenkaan, ovat huomattavasti passiivisemman tuntuisia. 
Keskon vähittäiskaupat ovat hyvin odottavalla kannalla varmaankin siitä syystä, että niitä 
johtavat yksityiset yrittäjäomistajat. Yrittäjäomistajilla ei ole rahaa, ilman Keskon tukea, lähteä 
rakentamaan intemet-kauppaa varsinkin, kun siitä odotettavissa oleva tuotto on lyhyellä 
aikavälillä melko pientä.

Maksaminen ei ole kansallisella tasolla ongelma, kun suurin osa kaupoista hyväksyy käteisen 
rahan ja pankkikortit kotiovella etukäteismaksamisen lisäksi. Sen sijaan ongelmia tuottaa se, 
jos kauppa ei itse tarjoa mahdollisuutta eri maksamisen muotoihin. Luottokorttia ei kelpuuta 
kuin Ruokanet ja К-market Ykköshalli, mikä viittaa myös siihen, että perinteisen kaupan
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yhteydessä toimivalla intemet-myynnillä ei ole kovinkaan suurta panosta kasvattaa sähköistä 
myyntiään. Kyse on tietysti myös kustannuksista ja keskusliikkeen asenteesta.

Taulukko 4-5. Sähköisen kaupan toimitusehdot pääkaupunkiseudulla. * 60 mk Suvisaaristoon 
ja vain 10 mk sopimuskuljetuksena.

Yrittäjät
pääkaupunkiseudulla

Noutohinta mk Hinta kotiin- 
kuljetettuna mk

Toimituspäivät Toimitusajat

К-m arket Ykköshalli 20 40 Ti - pe 12.00-20.00

Ruokanet Ei noutoa 30-40* Ma-pe 11.45-19.30

Ruokavarasto 0 40 Ma-la Ma-pe 10.00- 
19.00 ja la 10.00- 
14.00

Ruokanetistä tilaus on tehtävä 2 tuntia ja Ruokavarastosta tuntia ennen oman kotialueen 
kuljetusajan alkua. Ykköshallista tilaus on tehtävä edellisenä päivänä klo 24.00 mennessä. 
Tämä selittyy osin sillä, että Ykköshalli ei jaa toimitusalueitaan aikaikkunoihin. Kuluttajien 
toivomus otetaan vastaan ja sen mukaan toimitaan. Muut kaksi liikettä taas pyrkivät tekemään 
kuljetukset alueellisesti aikaikkunoihin jaettuna ja antavat siten asiakkailleen mahdollisuuden 
tehdä tilaus ennen oman alueen kuljetuksien alkamista. Tällä pyritään kuljetusten 
yhdistämiseen ja siten kuljetuksen tehokkuuteen.

Ruokavaraston osalta on aika erikoista, että se ei peri maksua keräämisestä. Ilmeisesti 
Ruokavarasto kokee, että kotiinkuljetus on hankala jäljestää, mutta haluaa tarjota uutta 
keräyspalvelua ja voittaa siten markkinaosuutta. Ykkösmarket veloittaa sen sijaan keräämisestä 
20 mk, joten tässä suhteessa se häviää vertailussa Ruokavarastoon, vaikka molempien 
kotiinkuljetushinta on sama. Ruokanet ei voi jäljestää noutoa sillä K-noutotukku on tarkoitettu 
yritysasiakkaille, joten ulospäin suuntautuva ja sisääntuleva logistiikka häiriintyisi 
lisäliikenteen takia.

Isot kauppaketjut eivät ole siis tulleet kovinkaan nopeasti päivittäistavaran intemet-kauppaan, 
koska tietävät sen hankalaksi. Päivittäistavaran sähköisen kaupan asiakasmäärät ovat niin 
pieniä, että keskusliikkeitä ei vielä suuremmin kiinnosta intemet-kauppa edes uhkatekijänä. 
Sähköinen kauppa siirtyy kuitenkin luultavasti isojen kauppaketjujen hallintaan, ellei 
yksityisten yrittäjien sähköinen kauppa kasva rajusti muutaman vuoden sisällä.

Pääkaupunkiseudun palveluntarjoajien joukosta erottuu Ruokanetin palvelu. Sen liiketoiminta 
perustuu vain sähköisen kaupan myyntiin. Siksi sen panostus esim. sähköisen kaupan 
mainonnassa on ollut selkeästi näkyvintä. Ruokavarasto on myös oheistanut mainontaansa 
intemet-sivustonsa osoitteen, mutta pitänyt pienempää profiilia kotiinkuljetuspalvelun 
tarjonnastaan. Ykkösmarket ei ole juurikaan palveluaan mainostanut, vaikka onkin saanut 
julkisuutta lehdissä.

On siis huomattavaa, että kaikkein yritteliäimmät sähköiset kaupat ovat joko yksityisomisteisia 
yrittäjiä tai markkinaosuutta kasvattavan uuden kauppaketjun yksiköitä. Hallitsevien 
keskuskauppojen esilletulo on ollut vähäistä. Tästä voidaankin päätellä, että vanhemmat, 
fyysisen ketjun omaavat kaupat eivät ole valmiita panostamaan päivittäistavaran sähköiseen 
kauppaan, elleivät sähköisen kaupan volyymit ala nousta. Fyysisesti etabloitunut ketju ei halua 
kannibalisoida itseään sähköisellä kaupalla. Uusi nouseva ketju sen sijaan valmis tekemään 
itsensä tunnetuksi mahdollisimman nopeasti. Siksi se on valmis tarjoamaan palvelua laajalla 
skaalalla ja jopa niin, ettei se veloita keräilystä mitään. Vanhat keskusliikkeet suojelevat omia
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rakenteitaan mutta eivät voi sille mitään, että sähköisen kaupan kuljetukset lisääntyvät 
jatkuvasti.

On kuitenkin täysin mahdollista, että juuri päivittäistavaran sähköinen kauppa pysyy Suomessa 
marginaalisena palveluna, ellei toimivampia konsepteja saada aikaiseksi. Palvelukonseptien 
yhdistäminen voisi tuoda lisämahdollisuuksia sähköiselle päivittäistavaran kaupalle. Sähköisen 
kauppapaikan täyttyisi miettiä muitakin tulonlähteitä kuin päivittäistavarakaupasta saatava 
kate. Yhteisöpalvelut ja mainostilan myynti voisivat olla mahdollisia tulonlähteitä. Valmistajat 
voisivat maksaa omien tuotteidensa ylimääräisestä mainostamisesta. Samoin asiakasprofiilien 
käyttäminen mainostilan myynnissä on suositeltavaa. Palvelukonseptien ja tuotteiden 
kuljetusten yhdistäminen toisi myös lisäpotentiaalia kaupankäyntiin. Lukumääräisesti kasvavat 
lähetykset tarvitsevat yhdistelyä, jotta kuljetuksien kustannukset saadaan pidettyä 
kohtuullisina. On selvää, että asuinalueille ei kannata tuoda useita erillisiä kuljetuksia, jos on 
mahdollista yhdistää niitä. Näin kokonaiskustannukset ja myös liikennerasite pysyisivät 
mahdollisimman pieninä.

Sähköisen kaupan kasvu on kiinni myös julkisesta sektorista: esimerkiksi kunnallinen yhteistyö 
vanhusten ja liikuntaesteisten hankintojen siirtämisessä intemet-kauppiaalle olisi suuresti 
auttava tekijä. Edellä mainittujen ryhmien lisäksi myös eläkeläiset ja kodinhoidon ulkopuolelle 
jäävät vanhemmat ihmiset välttyisivät laitoshoidolta pitemmän aikaa, jos päivittäistavara 
kuljetettaisiin suoraan koteihin.
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5. HAASTATTELUT

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen empiriaosana suoritetut haastattelut. Haastateltavina 
olivat kaupan keskusliikkeen edustajat (2 kpl), päivittäistavaran sähköisen kaupan tutkija, 
päivittäistavaran intemet-kauppias, elintarviketeollisuuden edustaja, kuljetusalan asiantuntija 
sekä intemet-kaupan asiantuntijat ja digitaalisen median tuottajat (7 kpl). Näin pyrittiin 
saamaan objektiivinen kuva sähköisestä kaupasta haastattelemalla alaan eri lailla suhtautuvien 
intressipiirien edustajia. Haastattelujen kysymysrunko löytyy liitteestä 1.

Koska haastattelut olivat luonteeltaan teemahaastattelulta, korostuivat kunkin haastateltavan 
oma näkemys ja intressipiiri näistä haastatteluista. Siksi yhdessä osiossa ei välttämättä esitetä 
kaikkien näkemyksiä, vaan niiden joiden asiantuntemus korostui kunkin alaotsikon kohdalla 
Kuitenkin, jotta haastatteluihin saatiin yhteneväisyyttä, kaikilta haastatelluilta kirjattiin tietyt 
vastaukset taulukkomuotoon. Kvalitatiiviseen taulukointiin pyrkiviin kysymyksiin vastasi 10 
asiantuntijaa. Nämä kysymykset löytyvät liitteestä 2. Kaikki haastattelut on tehty vuoden 1999 
aikana.

5.1 Päivittäistavarakaupan trendejä

Tutkija Yijölä (1999) uskoo, että ostamisessa tulee korostumaan kaksi komponenttia: tarve ja 
viihde. Ihmiset haluavat tehdä virikeostoksia mutta eivät halua itse kuljettaa esim. 
rutiinituotteita. Tällöin syntyy tarve erillisiin kanaviin rutiinituotteiden ja virikeostamisen 
suhteen. Rutiinituotteiden osalta sähköisen kauppa tulee yleistymään, kun taas virikeostaminen 
keskittyy elämysostoskeskuksiin. Ihmisten vapaa-aika on kasvanut ja tällöin myös kilpailu 
tästä ajasta on koventunut. Sähköinen kauppa toisi kuluttajalle toisaalta ajansäästöä ja 
mukavuutta ja elämysostaminen virikkeitä harrastusten ohessa. Tulevaisuuden päivittäistavaran 
kaupan trendejä ovat, haastattelujen perusteella, mm. kaupan polarisoituminen, 
elämysostaminen ja kotiinkuljetuksien yleistyminen.

Polarisoituminen

Kaupan keskittyminen suuriin yksiköihin tulee jatkumaan. Suurin osa keskusliikkeiden 
suunnittelemista investoinneista tulee keskittymään automarkettien rakentamiseen. Erityisesti 
valintamyymälöiden tyyppiset ratkaisut tulevat häviämään (Räihä 1999). Kaupan suuret 
yksiköt tulevat tarjoamaan elämyksiä ja yhden pysähdyksen ostosmatkoja.

Kim kaupan keskittyminen jatkuu, niin syntyy myös täydennysostospaikoille kysyntää. Tämä 
johtuu osittain siitä, että kaupan suuret yksiköt vievät elinmahdollisuuksia pienemmiltä 
päivittäistavaran kaupoilta. Toisaalta täydennyspisteillä on kuitenkin omat etunsa 
lähimyymälöihin verrattuna. Täydennysostospisteet muodostuvat sellaisten paikkojen 
yhteyteen, jotka ovat auki parhaimmillaan jopa vuorokauden ympäri. Nämä 
täydennysostospisteet olisivat lähinnä huoltamoita mutta jossain määrin myös kioskeja. 
Esimerkiksi huoltamoiden etuna on niiden pitkä aukioloaika sekä muut vähittäistuotteet ja 
palvelut, kuten bensiini, autotarvikkeet, autopesula ja pikaruoka ym.

Myös Postilla on sen muuttuvan roolin vuoksi tarvetta hakea uusia liiketoiminnan muotoja, kun 
kuriiripalvelut kilpailevat suoremmin Postin kanssa ja perinteinen postinkantaminen on 
vähenemässä sähköpostin takia. Suurin osin postiliikenteestä on laskuja sekä kuluttajalle 
suunnattua yrityspostia. Tämänkin postivirran voidaan olettaa laskevan sähköisen maksamisen 
ja markkinoinnin vuoksi. Posti ja SOK ovatkin avanneet Helsingin Hämeentien postin tiloissa 
yhteisen palvelupisteen. Kyseessä on kokeilu, jossa samoista tiloista saa posti- ja 
vakuutuspalvelut sekä Smart Superkioskin palvelut, jonka valikoimissa painottuvat
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elintarvikkeet perinteistä kioskia voimakkaammin. Pilotoinnin avulla selvitetään 
mahdollisuuksia lisätä S-ryhmän palvelutarjontaa täydennysostamisen alueella. Postin osalta 
kokeilu tähtää parantamaan alueen postipalvelujen saatavuutta, sillä Postin aukioloajan 
ulkopuolella kioski palvelee myös viikonloppuisin sekä myöhään illalla että varhain aamulla. 
Sähköisen kaupan osalta Posti on tehnyt yhteistyötä Ykköshallin kanssa, mutta Kurosen (1999) 
mukaan kuljetettavat volyymit ovat vielä liian pieniä ja satunnaisia laajemman yhteistyön 
kannalta.

Tradekan Räihä (1999) totesi suuryksiköitymisestä, että automarketteja on keskusliikkeillä 
suunnitteilla noin 100 kappaletta, joista tosin tuskin puoletkaan toteutuu. Nesteen Elgland 
(1999) taas vakuuttaa, että huoltamoiden päivittäistavaran ja erikoistavaran tarjonta tulee 
lisääntymään. Nämä pyrkimykset osoittavat, että kauppa tulee entisestään polarisoitumaan. 
Kaupan suuret yksiköt tulevat siis lisääntymään ja lähikauppoja tullaan korvaamaan 
monipuolisia palveluita tarjoavilla, convenience store-tyyppisillä, ratkaisuilla.

Elämysostaminen

Elämysostaminen tulee Yrjölän (1999) mukaan keskittymään suuriin ostoskeskuksiin, joissa 
tarjotaan lukuisia palveluita tuotteiden ostamisen lisäksi. Näitä palveluja voivat olla 
ravintolatoiminta, viihde ja pelit. Tällainen elämysostoskeskus tukee siten ostamisen sosiaalista 
tarvetta.

Logistiikan osalta elämysostoskeskuksiin ei välttämättä ole perinteistä logistiikkaa. Kuljetukset 
voitaisiin hoitaa, erillisistä jakelukeskuksista, suoraan valmistajilta koteihin. Elämysostos- 
keskuksissa olisi tällöin esim. vaatteista vain mallikappaleet kaupassa. Ostoskeskuksien 
logistiikka jäisi siis pois, ja tämä lisäisi kotikuljetusten pieniä eriä kasvamaan suuremmiksi 
virroiksi, mikä on kotiinkuljetuksen tehokkuuden kannalta olennaista.

Yhdysvalloissa kotilogistiikan yleistyminen on lähempänä toteutumista, sillä siellä on nopeita 
ja suhteellisen kohtuullisesti hinnoiteltuja pikakuljetuspalveluita. Suomessa pikakuljetus- 
palvelut ovat valitettavasti korkeammin hinnoiteltuja. Logistiikan järjestäminen keskusvaras
toista olisi järkevää ainakin niiden tuotteiden osalta, jotka vievät paljon tilaa eivätkä ole siten 
kuluttajan kannalta otollisia itse vietäviksi. Myös kaupan tilankäytön tarve vähenisi sillä 
varastoissa ei tarvitsisi pitää suuria nimikemääriä.

Kotiinkuljetuksen yleistyminen

Yrjölä (1999) uskoo, että 80 % päivittäistavarasta kuljetetaan kotiin 30-40 vuoden sisällä. 
Kotiinkuljetuksien suurta määrää, hän perustelee logistiikan perusmurroksella. Logistisen 
valtavirran kääntyminen kotiin muuttaa logistiikan perussuunnan, ja yhä useammat tahot 
tulevat tarjoamaan palvelua, joka kohdistuu kysynnän alkujuurille eli kotitalouksiin. 
Viimeistään tällöin kaupan keskisuurilta yksiköiltä häviää kilpailun perusteet niin 
elämysostoskeskusten kuten sähköisen kaupankin suhteen.

Yrjölä ennustaa myös sopimuskuljetuksien yleistymistä. Koska noin 70-80 % ostoksista on 
rutiiniostoksia niin ne voitaisiin toimittaa ns. sopimuskuljetuksina. Sopimuskuljetukset 
stabiloisivat kuljetusvirtoja tietyille päiville ja nimikkeiden menekin ennustettavuus paranisi 
samalla. Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaisi, että kun tiettyä nimikettä alkaa kertyä liikaa tai 
liian vähän, niin asiakas voisi ilmoittaa kauppiaan järjestelmään seuraavan tilauksen 
muutoksesta. Näin pitkälle viety malli tosin vaatisi kattavia järjestelyjä, mutta jotka olisivat 
asiakkaalle yksinkertaisia käyttää. Sopimuskulj etuksien ohelle täytyisi toki järjestää 
mahdollisuus tilata muitakin tuotteita ja palveluja.
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Muilu arvioi, että sopimuskulj etuksia tullaan luultavasti tarjoamaan tiettyinä päivinä, koska 
tällöin päästäisiin tehokkaampaan logistiikan järjestämiseen. Hinnoittelu tulisi oletettavasti 
tällöin perustumaan dualistiseen menetelmään, jossa ylimääräisistä kuljetuksista maksettaisiin 
sitten enemmän kuin sopimuskuljetuksista. Valmistajan ja sähköisen kaupan pitäisi palkita 
asiakasta ostouskollisuudesta.

Erityisesti keskusliikkeiden edustajat epäilivät sopimustilaus-skenaarion toteutumista, mutta 
sähköisen kaupan tutkija ja elintarviketeollisuuden edustaja uskoivat skenaarion olevan 
mahdollinen ja hallitsevana järjestelmänä jopa luultava. Perusteena skenaarion toteutumiselle 
esitettiin, että suuret murrokset hallitsevissa tavoissa ja erityisesti teknologioissa ovat olleet 
enevässä määrin yhä nopeampia ja rajumpia teollisen yhteiskunnan historian alusta lähtien. 
Esimerkiksi kotipuhelimen tuleminen useimpiin länsimaiden talouksiin vei vuosisadan verran 
aikaa sen keksimisestä, mutta matkapuhelin on yleistynyt muutamassa vuodessa kalliista 
huippuelektroniikasta tavallisen kansan käyttövälineeksi.

Haastatteluiden perusteella, kaupan trendeistä huomattavimmat olivat:

1. Kaupan polarisoituminen

- suuriin yksiköihin

- täydennysostospisteisiin

2. Kotiinkuljetusten yleistyminen

- sähköisellä tilauksella

- sopimuskulj etuksina

5.2 Sähköisen kaupan menestystekijät

Sähköisen kaupan menestystekijöihin haettiin käytännönläheistä lähestymistapaa. Haastateltuja 
kehotettiin puhumaan omasta mielestään merkittävinä pitämistään asioista.

Asiakkaan näkökulma

Edita perusti suomen ensimmäisen verkkokirjakaupan vuoden 1995 alussa ja sen kehitys on 
ollut huomattavasti hitaampaa kuin aikaisemmin ajateltiin (Niemi-Jaskari 1999). Vuonna 1998 
verkkokaupan intemet-sivuilta otettiin 90 % kuvista pois ja yksinkertaistettiin formaattia, 
jolloin sivut latautuvat nopeammin. Tuloksena oli tilausmäärän kolminkertaistuminen. Tämän 
jälkeen poistettiin myös kaikki verkkomaksuvälineet, koska Editan asiakaskyselyjen mukaan 
maksuvälineet koettiin pelottaviksi, eikä esim. Ecashia (verkkoraha) käyttänyt kukaan. 
Laskutus tapahtui sittemmin perinteisenä postilaskuna. Myös tilausmaksun poistaminen 
huomattiin hyväksi ratkaisuksi: tilausten määrä kaksinkertaistui toimenpiteen jälkeen. 
Kuluttajat halusivat siis palvelulta nopeutta, selkeyttä, turvallisuutta, perinteisen maksun 
käyttöä sekä tilausvälineen käytön maksuttomuutta. Uusien maksutapojen omaksuminen 
odottanee otollisempia aikoja.

Liiketoiminnallinen näkökulma

Tradekan Räihä (1999) peräänkuuluttaa sähköisten kauppapaikkojen toteuttajilta 
kokonaisuuksien hallintaa ja perehtyneisyyttä alan liiketoimintaan. Vähittäiskauppa on niin iso 
alue ja järjestelmänä monimutkainen, että pinnalliset tiedot eivät riitä. Liiketoiminnan 
integrointi kokonaisuudessaan ei onnistu edes suuremmilta tuottajilta. Pieniä kauppapaikkoja ei 
voi verratta vähittäiskauppaan.Tuote-, varasto-, hinnoittelu- ja muiden tietojärjestelmien 
integroiminen verkkoon on vaikeaa. Kauppapaikan on kaiken tämän lisäksi oltava näyttävä,
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helppokäyttöinen sekä annettava sitä oikeaa tietoa, mitä sivuston omistaja eli vähittäistavaran 
myyjä haluaa. Räihä (1999) korosti vielä sitä, että keskusliikkeillä ei ole riittävää tietämystä 
intemet-liiketoiminnasta. Siksi alaa tuntevien sähköisten kauppapaikkojen tuottajien tarve on 
suuri.

Mainonnan ja markkinoinnin näkökulma

Sähköisen kaupan hyvänä puolena Räihä (1999) kokee sen, että asiakkaista saadaan sen avulla 
tarkempaa tietoa ja segmentointi monipuolistuu ja helpottuu. Mitään yksilökohtaista 
markkinointikonseptia hän ei pitänyt oleellisena. Segmentoinnin tarkentuminen 
asiakasyhteisöjen avulla on markkinoinnin kohdennuksen kannalta olennaisempaa ja 
tehokkaampaa, kuin yhdelle asiakkaalle kohdistettu mainonta. Asiakkaiden tallennetut 
tuotekorit ovat yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka yksilölliseksi palvelu voi mennä.

Schonert (1999) vahvistaa ajatukset yhteisöjen tärkeydestä. Intemet-projektien tuottajana hän 
uskoo asiakasprofilointiin vakaasti. On lähdettävä tutkimaan tapahtumakohtaista 
käyttäytymistä ja haettava profiileja yhteisöistä, joissa asiakas liikkuu. Yksilökohtainen 
markkinointi on monesti liian epäselvää, sillä rehellisyys on menossa pois ja anonyymiys 
lisääntymässä verkon käytössä. Internetin toimivuus markkinointivälineenä on siinä, että sieltä 
voidaan löytää tarkemmin kuvattavissa olevia markkinasegmenttejä. Asiakassegmentit 
pystytään paikallistamaan verkosta paremmin kuin millään muulla tavalla. Jokaisella 
erikoisemmallakin harrasteella tai ammatilla on jokin intemet-sivusto, josta potentiaalisia 
asiakkaita voi hakea. Moni mainostaja valitettavasti haluaa vielä tehdä globaaleja päätelmiä. 
Tämä on liiallista yleistämistä, sillä massamarkkinoinnin aika on ohi ainakin internetissä. 
Suomen verkkokaupoissa on myös se ongelma, että teknisiä ominaisuuksia korostetaan, 
palvelun kehittämisen jäädessä vähemmälle. Digitaalinen tv on yksi esimerkki tästä.

Lisäpalvelujen kehittäminen

Lisäpalveluja kehitettäessä tulee muistaa, että tunnettuus on sähköisissä verkoissa hyvin 
tärkeää. Internetissä brandi tulee korostumaan, koska sähköisen tarjonnan valtava volyymi 
peittää alleen tarjontaa (Uusitalo 1999). Kuluttaja ei myöskään pysty poikkeamaan kauppaan 
niin kuin fyysisessä mielessä. Kuluttajan reitti sähköisissä verkoissa on siten paljon 
monimuotoisempi kuin fyysiset reitit, jotka noudattavat hyvin pitkälle samoja tapoja. Siksi 
eksyminen palveluntarjontaan on internetissä helpompaa, ja asiakas pyrkii yksinkertaistamaan 
reittejään valitsemalla helposti tunnistettavia palveluntarjoajia tarpeidensa mukaan. Tästä 
syystä palveluja on yhdistettävä ja intemet-pioneerina olemisen hyödyt ovat suurempia, kuin 
moni vasta aloittava palveluntuottaja haluaisi myöntääkään.

Palveluntarjoajan nimen täytyy siis olla tunnettu, jotta kuluttaja löytää palvelun verkosta. 
Voimakkaan brandin omaava yritys voi laajentaa tarjontaansa helpommin muihinkin 
palveluihin. Nämä palvelut tai tuotteet on syytä valita siten, että ne nivoutuvat sopivasti yhteen, 
eivätkä luo ristiriitaista ja sekavaa yleisvaikutelmaa.

Päivittäistavarakaupassa lisäpalvelujen kehittäminen on erityisen tärkeää, koska päivittäis
tavaran katteet ovat alhaisia. Kuljetuksen organisoiminen lisää myös kustannuksia, joten esim. 
paluukuljetuksiin tulee kiinnittää huomiota. Tällöin voidaan tarjota vaikka video vuokrausta, 
pakettien välityspalvelua tai pesulapalvelulta. Sähköisen kaupan mallin houkuttavuus riippuu, 
hinnan lisäksi, siihen integroitavista palveluista. Suurin osa uusista työpaikoista syntyy 
palveluihin. Siivouspalvelut, kotipalvelut, ateriapalvelut ja ostorenkaat voivat olla 
päivittäistavaran sähköiseen kauppaan luontevasti yhdistettäviä toimintoja.

Haastattelujen perusteella, tärkeimmät menestystekijät sähköiselle kaupalle ovat:
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1. Yksinkertaisuus, käytettävyys, turvallisuus sekä tiedon ja sisällön relevanttius asiakkaalle.

2. Koko yrityksen tiedonhallinnan integroiminen sähköiseen kauppaan.

3. Asiakastiedon hyödyntäminen oikeilla välineillä.

4. Lisäpalvelujen kehittäminen, jotta päivittäistavaran kotiinkuljetuspalvelun tappiollinen 
kassavirta saadaan kompensoitua.

5.3. Päivittäistavaran sähköisen kaupan kilpailullisia asetelmia

Tässä kappaleessa käsitellään sekä keskusliikkeiden suhtautumista sähköiseen kauppaan että 
yksityisten palveluntarjoajien mahdollisuuksia kilpailla perinteisiä ja markkinoita hallitsevia 
yksiköitä vastaan.

Keskuskauppojen asenne sähköiseen kauppaan

Sähköiseen kauppaan lähtemisen kynnyskysymykseksi tuntuu muodostuvan se, että odotetut ja 
tulevat panostukset kohdistuvat automarketteihin eivätkä sähköiseen kauppaan. Kysymys on 
myöskin strategisista päätöksistä, jotka esim. S-ryhmä ottaa enemmän sähköisen kaupan 
suuntaan. Volyymi on, sähköisen kaupan osalta, kuitenkin vielä niin pientä, että kaikki on 
epävarmaa. Yksikään kaupparyhmittymäketju ei ole kiinnostunut muutamasta yksittäisestä 
asiakkaasta (Räihä 1999).

Voidaan siis kysyä onko ruokakauppa internetissä järkevää. Taustallahan saattaa olla vain 
innostus internetistä välineenä ja unohdetaan varsinainen liikeajatuksen toimivuus. Eräskin 
kaupan edustaja koki, että kaupalla kesti 40 vuotta saada asiakas palvelemaan itseään: 
tulemaan kauppaan sekä keräämään ja kantamaan tavarat kotiin (Schonert 1999). 
Palvelukonseptin totaalinen uusiminen ei siten ole monenkaan kauppiaan intressissä

Vastustajia sähköiselle kaupankäynnille siis löytyy - erityisesti perinteisistä päivittäistavaran 
myyjistä. Monien perinteisten päivittäistavaroiden myyjien reaktiot ovatkin olleet varovaisia ja 
ehkäpä vastentahtoisiakin sähköisen kaupan suuntaan. Keskuskaupatkaan eivät ole panostaneet 
sähköiseen kauppaan vielä tosissaan, koska toimintakonsepteja vasta haetaan. Toisaalta 
keskuskaupoilla ei ole Suomessa vakavaa uhkaa päivittäistavaran sähköisen kaupan yrittäjistä. 
Esimerkiksi Ruokanetin toiminta perustuu keskusliikkeen tukkukaupasta keräämiseen, joten 
tukun toiminta ja valikoimat ohjaavat sähköistä kauppaa. Tiukassa ketjuohjauksessa on myös 
epätodennäköistä, että sähköistä kauppaa ruvetaan suosimaan siksi, että se on hyvä asiakas 
tukulle. Tällöin on olemassa vaara, että tukku vie vastaavasti asiakkaita kauppaketjun 
supermarketeilta.

Räihä (1999) täsmentää tukkukaupan tärkeyttä sähköiselle kaupalle siten, että asiakkaan täytyy 
pystyä luottamaan kauppiaaseen. On turvallisempaa ostaa jo tutulta kauppiaalta. Nimi ja 
yrityksen brandi on tärkeää. Kuluttajan on esimerkiksi helpompi ostaa näkemättä Nestlen 
kaakao kuin jokin tuntematon merkki. Yksittäisen sähköisen kaupan täytyy luoda kontaktit ja 
yhteistyö alusta lähtien. On siis todennäköistä, että keskusliikkeet tulevat hallitsemaan 
sähköistäkin kauppaa, jos se yleistyy riittävästi. Räihä ei näe vielä tässä vaiheessa internetissä 
myymisen olevan pakollista tulevaisuuden menestymisen kannalta. Hän toteaa kuitenkin, että 
Tradekan on mentävä viiden vuoden sisällä päivittäistavaran sähköiseen kauppaan, jos aikoo 
ollenkaan osallistua siihen. Jos intemet-myyntiin Tradekassa mennään, niin sitä taijotaan vain 
rajatulle asiakassektorille eli kanta-asiakkaille.

S-ryhmän Mönkkösen (1999) mukaan tarvittavaa tietoutta päivittäistavaran sähköisestä 
kaupankäynnistä ei ole vielä saatu, jotta siitä voisi vetää tarvittavia johtopäätöksiä. S-ryhmän
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uusia pilottihankkeita on kuitenkin tulossa lähivuosien aikana, jolloin strategiat muotoutuvat 
tarkemmin. Tällä hetkellä S-ryhmä uskoo, että muulla erikoistavarakaupalla kuin päivittäis
tavaralla on suurempi potentiaali sähköisessä kaupassa. Mönkkönen pitää sähköisen kaupan 
tarjonnan lisääntymistä kuitenkin hyvänä, sillä sitä enemmän asiakkaat alkavat tarjontaa 
huomata ja käyttää.

Sähköisen kaupan yrittäjän kilpailukeinot

Tukun tiloissa toimivan Ruokanetin Rantanen (1999) uskoo, että yritykset ja ravintoloitsijat 
säästäisivät huomattavasti rahaa, jos Ruokanet kuljettaisi heidän tarvitsemansa tarvikkeet 
suoraan yrityksiin. Yrityksille on kallista antaa työntekijöidensä kuluttaa työaikaa 
kauppamatkoilla. Yritykset toimivat siten epätehokkaasti, jos lähettävät työntekijöitään asioille 
kaupungille, kun esimerkiksi toimistotarvikkeet voi tilata Ruokanetin kautta. Yritysasiakkaat 
ovatkin hyvin kiinnostava segmentti Ruokanetille. Yksityiset taloudet ovat tietysti tärkeitä, 
mutta yritysasiakkaille pystytään toimittamaan tehokkaammin ja halvemmin. Yrityksissähän 
on työaikaan aina joku paikalla, joten toimittamisen ajankohdan sovittaminen on 
yksinkertaista.

Rantanen uskoo, että hyvä palvelu paikkaa tehokkaan logistiikan puuttumista. Hän ilmoittaa, 
että Ruokanet haluaa panostaa nimenomaan palveluun ja laatuun ei niinkään halvimpaan 
mahdolliseen hintaan.

Rantanen arvioi, että Suomessa ollaan 1-1,5 vuotta jäljessä Ruotsia päivittäistavaran 
sähköisessä kaupassa. Hyvä palvelu, toimintavarmuus ja helppous ovat ne konseptit, joilla tätä 
eroa saataisiin kiinni. Rantasen mukaan toiminnassa olisi tärkeintä riittävä volyymi, sillä 
käyttöasteen on oltava kannattava. Kuljetusliike ja valmistaja ovat hinnoittelun kannalta 
tärkeimmät kaksi perustekijää. Valmistajalta odotetaan riittäviä alennuksia ja kuljetusliikkeeltä 
edullisia sopimuksia. Vakavien kilpailijoiden ilmaantumista Rantanen ennustaa Suomeen 1-3 
vuoden aikavälillä. Rantasen mielestä suuret keskusliikkeet odottavat markkinoiden 
kehittymistä ja toimivien konseptien ilmaantumista.

Selvää on kuitenkin ainakin se, että päivittäistavaran kysyntä ei kasva intemetkaupan takia. 
Perustarpeet pysyvät siis samoina mutta niiden tyydyttämisen välineet voivat muuttua. 
Kuluttajalle luotava lisäarvo määrää kehityksen suunnan. Puhtaampi kilpailu mahdollistuu 
osittain juuri sähköisen kaupan kautta. Myös EU-viranomaiset puuttuvat monopolistisiin 
pyrkimyksiin mahdollisissa keskusliikkeiden fuusioissa (Valorinta 1999).

Tärkeimmät havainnot kilpailullisista asetelmista:

1. Keskuskaupat luottavat omaan tunnettuuteensa ja suojelevat fyysistä infrastruktuuriaan.

2. Sähköisen kaupan yrittäjä luottaa paremman palvelun olevan paras kilpailukeino ja toivoo 
erityisesti suurasiakkaiden, kuten ravintoloiden ja muiden yrittäjien tehostamistarpeiden 
kanavoituvan myös päivittäistavaran sähköiseen kauppaan.
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5.4 Päivittäistavaran sähköisen kaupan mallit

Kaupasta kerääminen

Kaupasta kerääminen on yleisin päivittäistavaran sähköisen kaupan malli. Esimerkiksi 
Ruokavarasto tarjoaa kahdeksasta kaupasta kotiinkuljetus- ja keräilypalvelua. Ruokavarastolla 
on laajin sähköisen kaupan maantieteellinen peitto ja vahva tukkuorganisaatio (Wihuri) 
takanaan. Täten Ruokavaraston konseptilla on parempia mahdollisuuksia, kuin yksittäisellä 
kaupasta keräävällä myyntipisteellä.

Ketjun etu yksittäiseen kauppaan verrattuna on se, että esimerkiksi mainoskustannuksia, 
konseptien suunnittelua ja opittuja metodeja voidaan jakaa ja käyttää yhteisesti. Näin 
pilottihankkeista saatu tieto ja metodit voidaan siirtää uuteen toimipisteeseen, jolloin palvelun 
perustamisen kustannukset ovat pienempiä. Myös virtuaalisen kaupan standardiformaatti 
voidaan siirtää helpommin ketjun toisille myyntiyksiköille. Yksittäinen kauppa joutuu 
kantamaan kehityksen kustannukset itse. Siksi ketjuihin perustuva sähköinen kauppa on 
elinkelpoisempi kuin yksittäinen kauppa.

Fyysisen kaupan ja sähköisen kaupan keräilyn yhdistäminen on kuitenkin riittämätön ratkaisu. 
Sähköisen kaupan volyymien noustessa fyysinen kauppa hidastaisi keräilyä ja tuottaisi 
asiakkaille ylimääräistä jonottamista. Tämä malli ei voisi ikinä olla kustannustehokas 
verrattuna asiakkaan itsepalveluun, sillä jo hyllytetyt tavarat vaativat uudelleenkeräilyä 
henkilökunnalta. Sähköisen kaupan kiinnostavuuden kokeiluun tämä malli on kuitenkin vielä 
riittänyt keskuskaupoille.

Tukkukaupassa toimiva sähköinen kauppa

Haastatellut kokivat melko yksimielisesti pikatukun paremmaksi ratkaisuksi verrattuna 
liikkeestä keräämiseen, koska pikatukussa ei ole ruuhkauttavaa asiakasliikennettä. Lisäksi 
tavaroita ei jouduta asettelemaan ensin kaupan hyllyille ja sitten keräilemään uudelleen. 
Pikatukkua ei kuitenkaan pidetty lopullisena ratkaisuna.

Räihä (1999) oli sitä mieltä, että pikatukun hintataso on kallista, lähellä lähikaupan hintaa. 
Toisaalta sähköinen kauppa vaatii suuren vahvan tukkuliikkeen taakseen ja sen logistiset 
järjestelmät. Kuljetukset sähköisessäkin kaupassa ovat melko paikallisia, joten ketjun on 
yllettävä muille paikkakunnille, jotta nimi tulisi kansallisesti tunnetuksi. Sähköinen kauppa 
vaatii suuren tukkuliikkeen nimikepaljouden taakseen ja jäijestäytyneen kustannustehokkaan 
logistiikan.

Muut sähköisen päivittäistavarakaupan mallit

Haastatteluissa kävi ilmi, että sähköisen kaupan tulevaisuuden malleiksi kaavailtiin joko 
erillistä varastoterminaalimallia tai hybridimallia. Haastateltavien mielipiteet erosivat mallien 
paremmuudesta ja sovellettavuudesta Suomen oloihin.

Hybridimalli, jota tosin ei ole vielä sovellettu, perustuisi kaupan liiketilan jakamiseen 
sähköisen kaupan tarpeisiin ja fyysiseen kauppaan (Yijölä 1999). Logistiikan sopeuttamista se 
auttaisi siten, että vähittäiskauppataso muuttuisi paikalliseksi jakelukeskukseksi, josta toimitus 
koteihin tapahtuu sopivalla kalustolla. Tällöin kaupan sisääntulologistiikka pysyisi pitkälti 
entisen kaltaisena.

Rantanen (1999) taas uskoo, että tulevaisuudessa vain uuden tyyppiset varastot johtavat 
logistiseen optimointipäämäärään. Tällainen ratkaisu tosin sitoo pääomaa, mikä lisää toiminnan 
riskiä. Varastoterminaali ei vaadi kaupan tunnusmerkkejä, jolloin fyysisen kaupan
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muuttuvatkin kustannukset häviäisivät tästä mallista. Kun nämä kustannukset häviävät, 
voidaan ne siirtää kuljetushinnan kompensoimiseen. E-terminaalin pitäisi olla paikallinen, 
jolloin lähijakelu toimisi parhaiten ja vasteajat olisivat kuluttajalle tarpeeksi lyhyet. Tämän 
tutkimuksen kappaleessa 6 vertaillaan ehdotettujen mallien toimivuutta teorian sekä 
haastateltujen näkemysten avulla.

Pääsääntöisesti siitä oltiin kuitenkin yhtä mieltä, että sähköisen kaupan liiketoimintamalli ei 
toimi tehokkaasti nykyisessä muodossaan. Toimintamallia ei voi perustaa myöskään 
perinteisen läpivirtausterminaalin päälle. Mönkkösen (1999) käsityksen mukaan e-kaupan 
logistiikkaa ei voi rakentaa nykyisen läpivirtausterminaalijäijestelmän päälle, sillä 
terminaalissa käsiteltävät yksikkökoot kuten lavat ja kehikot eivät sovellu osittain purkamiseen 
tai osittain kanavoimiseen, jolloin syntyy ylijäämää ja epätehokkuutta. Terminaalin liikenne 
vaikeutuisi myös, kun kuljetuksia syntyisi enemmän. Pidemmän matkan kuljetukset 
pakettiautoilla eivät myöskään ole kannattavia. Nykyisiin terminaaleihin e-kauppa olisi siten 
vain häiriöksi.

Jakelurakenteellisen mallin lisäksi sähköisessä kaupassa pitäisi pohtia myös uusia tulonsaannin 
keinoja. Päivittäistavaran katteet ovat tunnetusti pieniä ja vakiintuneiden keskusliikkeiden ote 
markkinoihin on vahva. Päivittäistavaran sähköisen kaupan yrittäjien pitäisikin miettiä muita 
liiketoiminnan tulolähteitä kuin keräys-ja kuljetuspalvelusta saatava korvaus.

Sähköisen kaupan malleista haastatellut totesivat, että:

1. Kaupasta kerääminen ei ole tehokas ratkaisu, vaikka ketjuohjaus sitä parantaisikin.

2. Tukusta kerääminen on vähittäiskauppaa tehokkaampi ratkaisu, tehokkuuden ja 
esteettömyyden kannalta, mutta sekään ei vielä luo tarpeeksi tehokasta pohjaa sähköiselle 
kaupalle.

3. Tehokkaammista malleista nousivat esille sähköisen kaupan hybridimalli ja sähköisen 
kaupan terminaalivarastoon pohjautuva malli. Haastateltujen keskuudessa ei oltu 
yksimielisiä, kumpi malli on sopivampi sähköiseen kauppaan Suomen oloissa.

5.5 Päivittäistavaran sähköisen kaupan logistiikka

Tässä kappaleessa käydään läpi jakeluketjun osapuolien asemaa tulevaisuuden päivittäistava
rakaupassa. Myös sähköisen kaupan toimitustapoja käsitellään.

5.5.1 Jakeluketjun osapuolet

Valmistajan asema

ECR on laskenut reilusti vähittäiskaupan ja tukkukaupan varastotasoja. Sähköisen tilauksen ja 
tilanhallinnan kehittäminen on tehostanut toimintaa. Muilun (1999) mielestä hyödyt eivät ole 
kuitenkaan siirtyneet valmistajalle asti. Keskusliike tekee normaalisti tilauksensa, ilman 
todellisen kysynnän lukujen luovuttamista valmistajalle, ja valmistaja ottaa asian annettuna. 
Valmistaja joutuu edelleen tekemään kysyntäennusteensa kokemuksen, tilausten ja menneiden 
myyntimäärien mukaan. Tosin tilanne on helpottunut, koska ECR-projektien myötä 
keskusliikkeetkin ovat oppineet hallitsemaan varastojaan paremmin ja siten keskusliikkeet 
tekevät realistisempia tilauksia.

Valmistaja tuottaa elintarvikkeita varastoon, koska kysyntä ja tuotanto kulkevat eri tahdissa. 
Lisäksi hitaasti kiertävien tuotteiden osalta tilauksia saatetaan keskittää ja tämä johtaa



75

puskurivaraston tarpeeseen, jotta kysyntäpiikkeihin voidaan varautua. Samoin keskuskaupat ja 
vähittäiskaupat ovat toimineet varasto-ohj autuvasti.

Kaupan vaateet elintarviketeollisuudelle ovat kiristyneet kaupan luopuessa omista 
varastoistaan. Kaupan täydennyspolitiikka onkin siirtynyt enemmän imuohjauksen suuntaan. 
Tämä tarkoittaa sitä, että tavaraa ei varsinaisesti varastoida kaupassa, vaan nimikkeet ovat 
myyntihyllyssä. Tavaraa toimitetaan sitten tilalle, kun sille on tilaa, eli kuluttaja on ostanut 
tavaraa ja vienyt sen pois hyllystä. Nopea kierto aiheuttaa valmistajalle paineita tuotannon 
nopeuden ja joustavuuden kasvattamiseen sekä kuljetusten nopeuttamiseen. Todellinen ja 
riittävän aikainen tieto on valmistajalta puuttunut.

Sähköinen kauppa on valmistavalle tasolle alasta riippuvainen. Sellaiset tahot, jotka ovat 
käyttäneet ennenkin suorakuljetuksia pystyvät hallitsemaan logistiikan muutoksen 
joustavammin. Esimerkiksi panimoteollisuus ja leipomoteollisuus, jotka kuljettavat tuotteitaan 
pitkälti myymäläpakkauksissa, pystyy täydentämään myös sähköisen kaupan varastoja 
joustavasti ja ohittamaan tukkuportaan. Valmistaja hyötyy sähköisessä kaupassa erityisesti 
siitä, että se voi hallita kysyntää tarkemmin, kun tieto todellisesta kysynnästä välittyy suoraan 
kuluttajien tilauksista.

Massaräätälöinti on valmistuksen kasvava trendi, jota kauppaketjujen profiloituminen sekä 
asiakkaiden monipuolistuvat vaateet voimistavat. Massaräätälöinnin ja myyntiennusteiden 
tarkentumisen vuoksi voidaan valmistuksessa ruveta tekemään jopa kotitalouskohtaisia 
pakkauksia. Panimoteollisuudessa tämä voisi tarkoittaa sitä, että tölkkejä voitaisiin niputtaa 
asiakkaan toiveiden mukaan vaikka 8, 12 tai 16 kappaleen kulj etusyksiköihin. Tölkit voisivat 
olla myös erimerkkisiä. Mahdollisuuksia kuluttajalle tulee joka tapauksessa olemaan enemmän. 
Sähköinen kauppa mahdollistaa siis tuotteistuksen personoinnin aivan uudella tavalla. 
Valmistajan on kyettävä vastaamaan näihin kasvaviin haasteisiin.

Valmistaja, joka toimittaa suoraan sähköiseen kauppaan, joutuu kuitenkin keskusliikkeiden 
painostukseen. Jos valmistaja aikoo mennä suorajakeluun niin asiasta keskustellaan 
voimakkaasti välittäj äorganisaation ja valmistajan välillä (Mönkkönen 1999). 
Välittäjäorganisaatio voi tällöin jopa jättää valmistajan edustamisen kokonaan fyysisen kaupan 
jakelusta. Tämä riippuu tietysti uudelleenjäijestyvästä neuvotteluvoimasta ja valmistajan 
tärkeydestä. Valmistajat kokevat keskusliikkeet tärkeiksi partnereiksi, joten tilanteen 
monisyisyys ei riipu pelkästään sähköisen kaupan kiinnostavuudesta uutena kanavana.

Keskusliikkeen asema

Keskusliikkeet ovat valmistajalle yhteistyökumppaneita, eikä näitä ole tarvetta ohittaa (Muilu 
1999). Kilpailutilanteesta Yrjölä (1999) arvioi, että Suomessa on ehkä halvempaa ostaa 
keskusliike ja hyödyntää näiden asiakkaita mutta vain paremmin intemet-sovelluksin, kuin 
rakentaa sähköisen kaupan verkosto. Mutta jos uusia yrittäjiä ei tule, on todennäköistä, että 
keskusliikkeet vain jarruttavat kehitystä.

Ulkomaisten haastajien silmissä Suomi on pieni markkina, mutta gateway-asema Venäjän 
suuntaan voi lisätä ulkomaisten yritysten kiinnostusta. Siksikin keskusliikkeiden on tarjottava 
palvelua myös internetissä, sillä jos keskusliike ei tarjoa haluttua palvelua, niin joku toinen 
tarjoaa. Tämä taas johtaa markkinaosuuden häviämiseen.

Keskusliike hallitsee asiakassuhdetta ja siihen liittyvää informaatiota. Intemet-selain on tässä 
suhteessa tulevaisuutta. Esimerkiksi S-ryhmällä on noin 700 000 asiakasomistajaa, ja jos 
arviolta 50-60 %:lla näistä tulee olemaan intemet-yhteys on selvää, että palvelun täytyy toimia 
(Mönkkönen 1999). Keskusliikkeiden on siis panostettava internetiin. Tietämys intemet- 
liiketoiminnasta on kuitenkin, Räihän (1999) mielestä, kaikkien keskusliikkeiden heikkous.
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Väliportaan asema jopa korostuu, kun tieto tulee tärkeämmäksi kuin tavara (Femeliusl999). 
Paikalliset ratkaisut saattavat kestää jonkin aikaa, mutta isompien ketjujen investoinnit ja 
valmiimmat jäijestelmä sekä pääoma ottavat omansa takaisin (Uusitalo 1999). Haastateltavat 
uskoivat siis keskusliikkeiden vankkaan asemaan intemet-kaupankin aikakaudella.

Kuljettajan asema

Kuljettajat tulevat erikoistumaan ja verkottumaan. Erikoistuvat kuljetusyritykset tarvitsevat 
kuitenkin enenevässä määrin myös koordinaatiota markkinoilta. Valmistajat ovat esimerkiksi 
perustaneet yhteiskuljetusorganisaatioita, jotka pystyvät tarjoamaan erikoistunutta mutta 
samalla laaja-alaista tukea kuljetuksilleen. Tämä onnistuu vain monien yritysten yhteistyönä. 
Koordinaattoriksi perustetaan verkoston yhteinen yhtiö tai hyödynnetään jo olemassa olevaa 
toimijaa. Esimerkkinä pitkälle erikoistuneista kuljettajista Muilu (1999) mainitsee jäähdytetyt 
rahtitaksit.

Postin Kuronen (1999) katsoo, että tarjontaa kuljetussektorille ilmestyy, jos kiinnostus kotiin 
kuljettamiseen kasvaa. Nythän Posti kuljettaa jo postin kotiin, joten järjestelyjä on saatavissa 
aikaan. Kuljetuksen fyysisellä suorittajalla on siten merkitystä, mutta nopeus on vielä 
tärkeämpää. Nopeus tarkoittaa, että turhia töitä ei tehdä, ja tällöin kuljettaja on myöskin 
kilpailukykyinen (Muilu 1999). Toisaalta nykyinen sähköisen kaupan tarjoaja suhtautuu asiaan 
siten, että kuljetusliikkeen ja valmistajan on tarjottava riittäviä alennuksia ja myöskin edullisia 
sopimuksia (Rantanen 1999). Hinta ja palvelun nopeus ovat hyvin tärkeitä päivittäistavaran 
sähköisessä kaupassa.

Kuljetusliikkeiltä odotetaan siis toimialatuntemusta mutta myös samalla edullisia 
kuljetushintoja. Tähän voidaan päästä vain yhteistyöllä ja kuljetuksien skedulointien 
automatisoinnilla ja yhdistämisellä. Hintajohtajuusstrategia on kuitenkin haavoittuva, jos 
paremmalla palvelulla saadaan aikaan suurempia kokonaishyötyjä kuin mahdollisimman 
alhaisilla kustannuksilla. Teknologian halventuessa palveluntuottajilta aletaan vaatia myös 
tiedollisia suoritteita, kuten paikanninjärjestelmien avulla tapahtuvaa kuljetuksien seuraamista. 
Näin kuljetuksia voidaan koordinoida tehokkaammin ja tietoa voidaan tuottaa jakeluketjun 
muille jäsenille.

5.5.2 Toimitustavat

Haastatelluilta kysyttiin heidän mielestään parasta toimituspistettä päivittäistavaran sähköisen 
kaupan kuljetuksille. Kysymyksessä ei pyritty ohjaamaan vastaamaan jonkun erityisen 
intressipiirin puolesta, vaan ajattelemaan palvelun kokonaisuutta. Tulokset on esitetty 
taulukossa 5-1.

Taulukko 5-1. Mikä on paras toimitusplste päivittäistavaroille ( n=10 )?

Toimltuspisteet Koti Työpaikka Noutopiste

Paras 10

Toiseksi paras 4 4

Kolmanneksi paras 3 2

Ei lainkaan sopiva 4 3

Koti oli ylivoimaisesti suosituin toimituspiste. Kotiinkuljetuksessa yhdistyvät ne hyödyt, mistä 
kuluttaja on valmis maksamaan. Aika, vaiva ja matkustamisen kustannukset eliminoituvat tässä 
vaihtoehdossa. Perinteisesti tavara on vain kuljetettu tehokkaasti väärään paikkaan, eikä ole
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otettu huomioon, mitä asiakas todella haluaa. Päivittäistavaran kotiinkuljetus tulee 
muodostamaan sen logistisen ytimen, mihin kaikki kotiin kuljetettava tavara kytkeytyy. Tämä 
on taloudellisesti ja nopeuden kannalta järkevintä (Yijölä 1999).

Yrityksen omaan käyttöön tulevaan päivittäistavaraan ei yleisesti uskottu. Tiettyjen 
marginaalipa!veluj en, kuten neuvottelutaijoiluj en tai muiden toimistotilaisuuksien, osalta 
uskottiin, että kuljetuspalvelu voisi olla käytännöllinen. Jotkut vastaajista olisivat olleet 
valmiita ottamaan omat ostoksena yritykseen, mutta vastaavasti oltiin myös sitä mieltä, että 
omien ostosten kuljettaminen työpaikkaan olisi poissuljettu vaihtoehto. Perusteena käytettiin 
mm. työn liikkuvaa luonnetta ja säilytystilan puutetta. Lisäksi autottomille työntekijöille jää 
vielä hankala tavaroiden kotiin kuljettaminen. Esimerkiksi Tradekan tutkimuksen mukaan 
asiakkaat eivät siksi halunneet työpaikoille toimituksia.

Noutopiste oli selvästi vähiten suosittu vaihtoehto toimituspisteeksi. Päivittäistavaran 
sähköisen kaupan edistyminen on paljolti kiinni kuluttajan kokemasta hyödystä, joten 
noutopisteeseen pohjautuva ratkaisu vaikuttaa kaiken epätodennäköisimmältä ratkaisulta. 
Lisäksi noutopiste aiheuttaa kustannuksia palvelun tuottajalle, varsinkin jos noutopiste on 
miehitetty. Noutopiste ei myöskään auta julkisilla kulkuvälineillä liikkuvia, sillä tavarat 
joudutaan kuitenkin kantamaan kotiin. Noutopiste ei myöskään välttämättä sijoitu sopivan 
kulkureitin varrelle, jolloin kuluttaja joutuu tekemään ylimääräistä matkaa. Noutopisteen 
perustamiseen esim. entisiin lähikauppoihin ei uskottu, koska noutopisteen kannattavuus 
vaatisi suurta paikallista kysyntää. Noutopiste on Mönkkösen (1999) mukaan kallein 
vaihtoehdoista, joten toimitusten olisi ehdottomasti tultava kotiin asti.

Toimitustavoissa haastatelluille annettiin kolme vaihtoehtoa: toimitusaikaikkuna, 
toimituslaatikko ja vapaasti valittava toimitusaika. Edelleen tässäkin kysymyksessä painotettiin 
kokonaisuuden kannalta parasta ratkaisua. Vaihtoehdot voidaan laittaa tuottamisen hintojen 
mukaan jäijestykseen, mutta kuluttaja lopulta päättää mistä on valmis maksamaan. Tässä 
yhteydessä kannattaa tarkentaa, että toimitusaikaikkuna tarkoittaa tässä palveluntaijoajien 
tarjoamia reittiaikoja. Esimerkiksi tietylle alueelle voi olla kahden tunnin toimitusaikaikkuna 
kahdesti päivässä. Vapaa aikavalinta taas tarkoittaa arvioituja toimitusaikoja, joiden täytyy 
tosin pitää melko hyvin, jos tällaista palvelua aiotaan taijota.

Taulukko 5-2. Mikä on paras toimitustapa päivittäistavaroille (n=10)?

Toimitustapa Vapaa aikavalinta Säilytyslaatikko Toimitusaikaikkuna

Paras 5 4 1

Toiseksi paras 3 2 5

Kolmanneksi paras 2 2 4

Ei lainkaan sopiva 2

Kuten taulukosta 5-2 voidaan nähdä, niin vapaa aikavalinta olisi haastateltujen mukaan paras 
vaihtoehto. Vapaa aikavalinta vaatii palveluntuottajalta tarkkoja reititysjäijestelmiä, jotka 
ottavat huomioon lukuisia eri tekijöitä kuten ruuhkahuiput, vaihtelevat kuljetusmäärät ja 
takaisinpäin suuntautuva logistiikka.

Toimituslaatikko saavutti jonkun verran kannatusta, sillä tämä vaihtoehto olisi myöskin 
palvelun tuottajalle tehokas. Samalla kuluttajan ei tarvitse olla paikalla vastaanottamassa 
toimitusta. Laatikkomallin heikkous on se, että laatikko pitää sijoittaa asiakkaan tiloihin. Tämä 
tila voi olla autotalli tai jokin piharakennus. Kerrostaloihin kuljettaminen olisi jo hankalampaa 
sillä kellaritilat aiheuttavat rajoituksia eivätkä porraskäytävät ole soveliaita säilytyspaikkoja.
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Ratkaisu on ilmeisen vaikea kerrostaloalueilla. Laatikot aiheuttavat myös kustannuksia, jotka 
kuitenkin pystyttäneen kompensoimaan tehostuneella jakelulla. Laatikkomalli herätti eniten 
hajontaa mielipiteissä.

Tavaroita kotiin toimitettaessa ei reitteihin sidottu toimitusaikaikkuna toimi pitkällä aikavälillä. 
Kuluttajaa ei pitäisi vaatia odottamaan toimitusta kotona. Toimitusaikaikkuna on tehokas tapa 
kuljettajalle, mutta ei palvele tämän toivomalla tavalla. Aikaikkuna voi jopa estää koko 
palvelun käytön, jos asiakas ei yksinkertaisesti ole yleensä siihen aikaan kotona. 
Toimitusaikaikkunassa korostuu tehokkuuden ajattelu, jota palvelun tuottajat tai palvelun 
aloittamista harkitsevat mielellään suosisivat.

5.6 Päivittäistavaran sähköisen kaupan tulevaisuus

Sähköisen kaupan ennusteita esiintyy useissa aiemmissa tutkimuksissa. Seurannan kannalta 
onkin perusteltua mitata uskoa päivittäistavaran sähköisen kauppaan. Yleisestä luottamuksen 
kasvusta tai laskusta voidaan johtaa päätelmiä tulevaisuudesta. Siksi tässäkin tutkimuksessa 
kysyttiin arviota sähköisen kaupan prosentuaalisesta osuudesta päivittäiskaupan 
kokonaismyynnistä vuonna 2005.

Taulukko 5-3. Kuinka paljon sähköisen kaupan osuus on päivittäistavaran myynnin 
kokonaisvolyymistä vuonna 2005 ( n=10) ?

Sähköisen kaupan 
osuus kokonais
volyymistä

Alle 5 % 5% 8% 10% Koko maa 15 % 
ja pk-seutu 20 %

20%

Vastauksia kpl 1 3 1 3 1 1

Suurin osa vastanneista on seurannut sähköisen kaupan kehittymistä työnsä puolesta, mihin 
suhteutettuna vastausten hajonta oli laajahko (taulukko 5-3). Vastauksissa heijastuu eri tahojen 
taustat ja tietyssä valossa näkyvä tulevaisuus. Ei ollut mitenkään yllättävää, että sähköisen 
kaupan tutkija oli melko optimistinen sähköisen kaupan tulevaisuudesta, mutta sen sijaan 
valmistavan tahon korkea arvio on yllättävä. Luultavasti valmistava osapuoli on melko avoin 
sähköisen kaupan kumppaneille, koska sen neuvotteluvoima ja asema on heikentynyt 
keskusliikkeisiin nähden jo vuosia.

Useimmat vastaukset sähköisen kaupan volyymistä olivat 5-10 % välillä. Pessimistisimmin 
päivittäistavaran sähköisen kaupan tulevaisuuteen suhtautuivat ne, joilla ei ole ollut käytännön 
kokemusta päivittäistavaran sähköisestä kaupasta.

Päivittäistavaran sähköisen kaupan hidasteet

Yleisesti esteenä pidettiin sitä, että nykyiselle logistiikalle ja infrastruktuurille on vaikea löytää 
kilpailukykyistä vaihtoehtoa. Keskusliikkeiden logistiikan infrastruktuuri antaa siis samalla 
etuja mutta myös rajoittaa uuden jakelukanavan perustamista. Sähköinen kauppa aiheuttaa 
ongelmia etenkin niille, joiden pitäisi purkaa vanhaa rakentaakseen uutta.

Loppujen lopuksi intemet-kaupassa on kuitenkin kyse siitä, että asiakas antaa palvelua 
hakiessaan tehtävän kaupalle. Jos yksi taho ei jäi]estä palvelua, josta asiakas on valmis 
maksamaan, niin joku toinen taho jäljestää. Päivittäistavaran sähköisessä kaupassa lisäarvo 
tulee asiakkaalle sitä kautta, että joku tekee asiakkaalle keräilyn ja kuljetuksen asiakkaan 
puolesta, jolloin tämä on halukas maksamaan tästä. Kaupan kannalta tämän täytyy pitäisi olla 
tehokasta ja kannattavaa, mutta toteutus on vielä puutteellinen (Heikkilä 1999).
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Kuluttajatottumuksien muutos on myös hidasta. Monilla ihmisillä tavat muuttuvat vasta, kun 
vanhan palvelun saavuttaminen on liian vaivalloista tai mahdotonta. Esimerkiksi 
pankkipalveluiden käyttäminen on helppoa verkossa, mutta vanhempi väestö silti jonottaa 
fyysisissä pisteissä kunnes palvelu vapautuu. Sähköisen tilaamisen välineitä ei myöskään vielä 
osata tai pystytä käyttämään intemet-liittymien puutteen tai niiden käytön osaamattomuuden 
takia.

Kysyttäessä, miksi sähköinen kauppa ei ole yleistynyt vielä merkittävästi, vastattiin mm. 
seuraavasti:
1. Ensimmäinen ja suurin este tällä hetkellä on taustalogistiikka. Logistiikan kustannukset 

ovat saatava pois kuluttajalta.

2. Tietämättömyys: ei osata, eikä uskalleta käyttää sähköistä kauppaa ja sen maksutapoja.

3. Tietoliikenteen infrastruktuuri, eli kotikäyttäjien laitteisto asettaa rajoituksia (modeemit, 
pc:t, tietoliikenne-yhteydet).

4. Intemet-markkinoinnin vaikeus.

5. Keskusliikkeiden staattisuus ja interaktiivisuuden puute.

Sähköisen kaupan potentiaaliset asiakasryhmät

Tässä kysymyksessä vastaajat saivat luetella vapaasti mieleen tulevia asiakasryhmiä. 
Asiakasryhmiä ei ehdotettu vastaajalle, koska haluttiin hakea osittain uusia ryhmiä, joita 
aikaisempi tutkimus ei ole huomioinut.

Eniten mainintoja saivat vanhukset ja muut kodinhoidon piirissä olevat sekä lapsiperheet. 
Liiketaloudelliselta kannalta houkuttelevin ryhmä oli kahden tulonsaajan lapsiperheet, jotka 
ovat valmiit käyttämään puutteellisia ja kalliitakin palveluja. Muita mainittuja ryhmiä olivat: 
internetin suurkäyttäjät, palvelutalot, työssä käyvät perheenäidit, noutotukkuasiakkaat, kiireiset 
ja seuraava sukupolvi, joka on kasvanut tietokoneen ja internetin käyttöön. Aiemman 
tutkimuksen lisäksi noutotukkuasiakkaat ja palvelutalot olivat uusia ryhmiä, jotka arvioitiin 
potentiaalisiksi ryhmiksi päivittäistavaran sähköiselle kaupalle.

Kymmenestä tähän osioon haastatellusta peräti viisi oli ostanut päivittäistavaroita sähköisestä 
kaupasta. Yksi haastatelluista jopa ilmoitti, ettei osta päivittäistavaraa fyysisistä kaupoista kuin 
poikkeustapauksissa. Toinen vastaaja ilmoitti kokeilleensa neljää eri palveluntuottajaa. Tämä ei 
tietenkään ole edustava otos pääkaupunkiseudun asukkaista, sillä haastateltavat ovat itse 
yhteydessä sähköisen kaupan tarjontaan ja työnsäkin puolesta ovat tehneet ostoskokeiluja 
omista ja kilpailijoiden palveluista. Muutama haastateltava ilmoitti, että sähköisen ostamisen 
perusteena oli puhtaasti oma mukavuus ja ajan säästö.

Perusteeksi käyttämättömyydelle ilmoitettiin, että nykyiset palvelumuodot eivät ole toimivia 
tai tarvetta ei ole. Suurin osa ei-käyttäjistä oli kuitenkin jossain määrin kiinnostuneita, mutta 
eivät olleet kokeneet vielä tarvetta sähköiseen ostamiseen. Ei-käyttäjät olivat 
haastattelujoukossa nuorimpia, joten voidaan otaksua, että heillä ei ole vielä esim. isoa 
perhettä, jonka päivittäistavaraostoksista pitäisi huolehtia. Sähköisten kauppapaikkojen 
tuottajat uskoivat, että aika- ja paikkariippumattomuus, varsinkin siinä vaiheessa, kun mobiilit 
palvelut yleistyvät, luovat päivittäistavaran sähköiselle kaupalle paljon uutta asiakaskuntaa.
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6. PÄIVITTÄISTAVARAN JAKELU JA LIIKETOIMINTAMALLIT 
SÄHKÖISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ

Tässä luvussa sovelletaan tutkimuksessa käsiteltyjä teorioita, havaittuja trendejä ja 
haastatteluja, joiden avulla mallinnetaan päivittäistavaran sähköisen kaupan jakelu- ja 
liiketoimintatapoja. Tutkielman tekijän mallit ovat strategisia ehdotuksia, jotka tutkimuksessa 
kerätyn tiedon mukaisesti tehostaisivat päivittäistavaran sähköistä kauppaa. Kaupan 
keskusliikkeille hahmotetaan tässä luvussa uutta liiketoimintamallia, mikä oli tutkielman 
toinen päätavoite. Tutkimuksen pääkohteena vertaillaan sähköisen kaupan hybridimallin ja 
sähköisen kaupan terminaalivarastomallin toimivuutta uudessa liiketoimintaympäristössä. 
Molemmat vertailukohteet esitetään sekä jakelukanavarakenteina että asiakaskanavien avulla.

6.1 Kaupan keskusliikkeen uusi malli päivittäistavaran kaupassa

Kaupan valtasuhteet ovat, markkinaosuuksien kehittymisen valossa, muuttumassa kevyemmän 
rakenteen omaavien ja keskitetysti ohjattujen keskusliikkeiden puolelle. Kahden suurimman 
keskusliikkeen vertailussa, S-ryhmän ulkoistaessa toimintojaan, on К-ryhmä pysynyt 
uskollisempana vanhalle toimintamallilleen. Kaupan keskittäminen on ollut ilmeisesti 
helpompaa S-ryhmälle, jonka myymäläpäälliköt ovat työntekijöitä, eivätkä yrittäjäomistajia 
kuten К-ryhmässä on tavallista. Väitteen perusteena voi käyttää sitä, että S-ryhmän kaupat ovat 
pystyneet tuottamaan liikevaihtoa huomattavasti enemmän, yksikköä kohden kuin K-ryhmä. 
Edellä mainitut seikat antavat selkeän kuvan erilaisista strategioista ja niiden toteutuksesta. 
Näyttää siltä, että ulkoistaminen ja keskitetty ohjaus ovat vaikuttaneet positiivisesti S-ryhmän 
kohdalla.

Keskusliikkeiden strategiat eroavat siis toisistaan merkittävällä tavalla. On aivan ilmeistä, että 
strategiset linjanvedot tekevät lisää eroa keskusliikkeiden välille, kun prosessikeskeisyyttä ja 
arvoketjilmaisuutta tullaan tulevaisuudessa korostamaan. Monilla yrityksillä siirtyminen uuteen 
liiketoiminnan tapaan, ja elektronisen talouden aikaan, tarkoittaa perinteisten tukevien 
toimintojen ulkoistamista, ja yrityksen keskittymistä ydinliiketoimintaansa. Yritys luo 
ydintoiminnallaan sitä palvelua, missä se tuottaa suurinta arvoa ja ostaa tukevat toiminnot 
yhteistyökumppaneilta. Nämä yhteistyökumppanit puolestaan suorittavat asiakasta tukevia 
toimintoja omalla ydinosaamisellaan. Tällöin markkinan yritykset muodostavat arvoketjun tai 
markkinan arvokentän, jossa yritykset toimivat erikoistuneina omille tehokkuusalueilleen. 
Siksi päivittäistavaran keskusliikkeiden tulevana ydintoimintona ei voi olla fyysinen 
logistiikka. Keskusliikkeen ydinosaamista ovat sen ominaisuudet taijontaa ja kysyntää 
kokoavana markkinavoimana.

Tässä yhteistyökumppanien muodostamassa arvokentässä kaikki tuottavat omilla 
ydintoiminnoillaan lisäarvoa, jota yksikään yritys ei yksinään pystyisi tuottamaan. Samalla 
liiketoiminnan riski lisääntyy, kun kaikki prosessit eivät ole omissa käsissä. Tämä kuitenkin 
kompensoituu keskinäisistä riippuvuussuhteista johtuen. Kaikilla ketjun jäsenillä on tällöin 
yhteinen päämäärä luoda tehokkaita jakelukokonaisuuksia, joista koko ketju hyötyy. Tämä luo 
tehokkaalle yhteistyölle hyvät puitteet ja vähentää osaoptimointia.

Yhteistyökumppanien valinta tulee korostumaan tällaisessa arvoketjussa. Kysymys on siis 
erottuvien asiakaskanavien, useita yrityksiä läpäisevistä prosesseista, ei yksittäisen yrityksen 
funktioista. Keskusliikkeidenkin on siis pystyttävä jakamaan tietoa jakeluportaassa, jos ne 
aikovat löytää tehostamisen kohteita jakelukanavien käytössä. Omalla kohdallaan keskusliike 
on tehostanut ja vähentänyt varastointiaan sekä kehittänyt kauppaketjujensa tavaravirtojen
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hallintaa. Lisäarvoa näiden tekijöiden parannuksista on kuitenkin saatavissa vain 
marginaalisesti, ellei koko jakeluketjua oteta strategiseen suunnitteluun mukaan.

Sähköistyvä kauppa voi tarjota, osaoptimoinnin sijasta, valmistajalle ja keskusliikkeille 
yhteisen tiedonhallinnan kanavan, joka loisi koko ketjun läpinäkyvän siivilän olennaiselle 
tiedolle. Erityisesti verkkokauppa voisi antaa mahdollisuuden muodostaa tarkkoja otoksia 
kuluttajien mieltymyksistä ja tuotteiden todellisesta kysymästä.

Valmistajan kysyntäennusteisiin tällaisella järjestelmällä olisi tarkentava vaikutus, sillä 
ennusteet tehdään vielä lähinnä menneen myynnin, ennakoinnin ja tulevien tilausten avulla. 
Tieto sähköisen kaupan tuottamasta otoksesta antaisi tarkemman kuvan kokonaismarkkinoiden 
kehittymisestä. Tällaisen yhteisen tilaustietokannan ja sen integroinnin liiketoimintaan pitäisi 
tapahtua toiminnanohj ausj ärj estelmän avulla. Toiminnanohj ausj ärj estelmä mahdollistaisi sen, 
että jokainen sähköinen transaktio tarvitsisi kirjata vain kerran tilauksena, josta se 
rekisteröityisi automaattisesti laskutukseen, varastokirjanpitoon ja muihin olennaisiin 
tietojärjestelmiin. Tällöin tilausten käsittelykustannukset laskisivat, ja jakeluketjun eri portaat 
voisivat päivittää tietokantojaan automaattisesti ja reaaliajassa.

Tällaiset toiminnanohj ausj ärj estelmät ovat yleistyneet tietomäärien ja nimikkeiden määrän 
kasvaessa manuaalisesti hallitsemattomiin mittasuhteisiin. Ehkä yleisimmin käytetty esimerkki 
tällaisesta toiminnanohj ausj ärj estelmästä on SAP R/3. Intemet-teknologian avulla toteutettu 
extranet-ratkaisu riittäisi pienemmille toimittajille toiminnanohjaukseen. Tuottaja voisi seurata 
välittäjäportaan menekkiä siten reaaliaikaisesti rullaavan tilauskannan avulla. Tiedollisesti 
tämä voisi tarkoittaa VMI-j ärj estelmän käyttöönottoa, jolloin toimittaja jakelisi tavaraa 
todellisen kysynnän perusteella. Keskusliikkeet ovat kuitenkin protektionistisia tällaisen 
kehityksen suhteen, joten käytännön toteutus ei ole niinkään itsestään selvää. Ketjuintegraation 
ja jakelukanavan tehokkuuden kannalta se olisi kuitenkin paras vaihtoehto, jos molemmat 
osapuolet ovat asiansa osaavia.

Keskusliikkeiden välittämä nimikepaljous vaatii tehokkaita toiminnanohj ausj ärj estelmiä. Siksi 
keskusliikkeiden asemaa tulee korostamaan toimintojen ulkoistaminen ja liiketoiminnan 
painopisteen siirtyminen tavaran kuljetuksesta informaatiovirran hallintaan. Keskusliikkeen 
täytyy keventää organisaatiotaan joustavammaksi, jos se aikoo kilpailla dynaamisilla 
sähköisillä markkinoilla. Edistyksellisimpien keskusliikkeiden ulkoistamispyrkimykset ovat 
selkeitä viitteitä siitä, että keskusliikkeiden rakenne on muuttumassa.

Kuvassa 6-1 esitetään kaupan keskusliikkeille uusi liiketoimintamalli ja sen suhde jakeluun. 
Logistisesti kuva ei pyri käsittelemään jakeluportaita vaiheittain, vaan esittää keskusliikkeen 
asemaa suhteessa fyysiseen logistiikkaan ja tietovirtojen hallintaan. Uutta mallia voidaan 
kutsua informaatiointegraattorimalliksi.
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Kuva 6-1. Keskusliikkeiden uusi liiketoiminnan malli informaatiointegraattorina.

Kuvan 6-1 ylä- ja alareunassa esiintyvät nuolet viittaavat, paitsi liikkeen suuntaan, niin myös 
tiedonsiirron ja tavaravirran eriytymiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa tieto- ja 
tavaravuot ovat toisistaan erottuvia virtoja. Kuljetuksiin liittyvä tietomäärä kasvaa, mutta sitä ei 
hallinnoida enää kuljetuksen vaiheissa käsiteltävillä asiapapereilla. Tietoja tullaan välittämään 
sähköisillä tositteilla ja ne liikkuvat sähköisissä verkoissa. Kuvan 6-1 kaksisuuntainen 
tietovirta esittää tällaista informaatiovirtaa, joka kulkee asiakkaan ja valmistajan välillä esim. 
tilausten ja tilausvahvistusten muodossa. Tavaravirran kaksisuuntainen nuoli tarkoittaa sitä, 
että paluukuljetuksissa voidaan kuljettaa takaisinpäin esim. lasipulloja, tölkkejä sekä viallisia 
tuotteita tai väärintoimitettuj a lähetyksiä. Myös vaikka kuvankehityspalvelu tai vaatteisiin 
liittyviä korjaus- tai pesupalveluja voitaisiin yhdistää paluukuljetuksiin. Paluukuljetukset ovat 
tärkeitä sen takia, ettei kuljetuskapasiteettia jäisi käyttämättä. Päivittäistavaran kotiinkulje
tuksen usein nykyisin tappiollinen lopputulos pitää myös kompensoida, joten lisäpalvelut ovat 
olennainen osa kokonaiskonseptia.

Itse kaupan keskusliike tulee toimimaan informaatiointegraattorina ja tulee kehittämään 
portaalipalvelujen avulla uutta liiketoimintaa. Tällaista kaupan keskusliikettä voidaan kuvata 
niche-portaalina toimivaksi informaatiointegraattoriksi. Uudessa liiketoimintamallissa infor
maatiointegraattori eli kaupan keskusliike hallitsee valikoimia ja asiakassuhteita, mutta on 
ulkoistanut logistiikan muille tahoille, koska logistiikka ei ole kaupan keskusliikkeen 
ydinprosessi.

Niche-portaalina kaupan keskusliike voi lisätä ansainnan mahdollisuuksia hyödyntämällä 
sähköisen kaupan avulla saatavia asiakasprofiileja. Asiakasprofiilien avulla voidaan 
mainostajille tarjota mahdollisuus saavuttaa asiakaskuntaa rajatuilla segmenteillä tai mainostaa
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keskusliikkeen omia palveluja sopiville kohdejoukoille. Asiakasseurannalla virtuaalinen 
yhteisö tai portaali voi siis saada hyvän käsityksen asiakasta kiinnostavista asioista ja 
hyödyntää tätä tietoa liiketoiminnassaan. Portaali tai virtuaalinen yhteisö voi myös itse luoda 
uusia palveluja tai ehdottaa asiakkaalle hänelle sopivista ratkaisuista ja laskuttaa välittäjän 
ominaisuudessa valmistajaa. Portaaleja ja virtuaalisia yhteisöjä käsiteltiin tarkemmin luvussa 2.

Logistiikkaintegraattorit, joita kuvassa 6-1 ilmaistaan nimellä 4 PL (Fourth Party logistics), 
tulevat olemaan olennaisessa asemassa, sillä logistiikka-asiantuntijoiden palveluita kysytään 
yhä enemmän ja kuljetusliikkeet erikoistuvat yhä tarkemmin palvelemaan tiettyä tarvetta. Koko 
tämä tarjonnan diversiteetti johtaisi hajanaiseen tilanteeseen, jollei joku koordinoisi logistisia 
toimintoja ja yhdistäisi keskusliikkeitä ja palvelujen tarjoajia toimiviin kokonaisuus- 
ratkaisuihin. Voidaan esittää, että logistiikkaintegraattori toimii tilauksen kanavassa yhdessä 
keskusliikkeiden kanssa, kun taas palvelun tuottajat keskittyvät siirron kanavaan yhdessä 
valmistajien kanssa. Kuvassa (6-1), alaspäin mentäessä, siirrytäänkin tilauksen kanavasta 
valmistuksen ja siirron kanavaan.

Kaupan keskusliikkeiden intemet-strategia on lähtenyt luvussa 2 esitetyn porrasmallin 
verkkonäkyvyydestä. Keskusliikkeet ovat kuitenkin huomanneet, että verkossa voi harjoittaa 
myös liiketoimintaa. Ensivaiheessa tämä on merkinnyt asiakkaille tarjotun palvelun 
laajentumista sähköisiin lehtiin, resepteihin ja tietopalveluihin. Keskusliikkeillä on selkeä tarve 
kehittää näitä palveluja ja luoda sivustoistaan portaaleja sekä tarjota enemmän yhteisöllisiä 
palveluja. Kaupan keskusliikkeiden asema portaalikilpailussa on hyvä, sillä ne ovat jo 
tunnettuja ja siksi turvallisia vaihtoehtoja, intemet-tarjontaan tutustuvalle kuluttajalle. Kehitys 
on kiinni kaupan keskusliikkeistä ja asiakkaille tarjottavien palveluiden laadusta.

Verkkopalveluiden laajentaminen koskemaan kuluttajien tarpeita eri osa-alueilla on kriittinen 
tekijä menestyksen luomisessa. On siis uskottavaa, että myös keskusliikkeet kehittävät omia 
yritysportaaleja ja tarjoavat sitä kautta myös päivittäistavaran sähköistä kauppaa. 
Markkinosuutta ei haluta hävitä sähköisen kaupan itsenäisille yrittäjille. Kilpailevat 
keskusliikkeet ovat kuitenkin suurempi uhka, jolloin etenkin niiden suhteessa on kehityksessä 
pysyttävä mukana.

6.2 Jakelukanavan integrointi sähköiseen kauppaan

Erillisten kanavien ja palvelujen koordinointi on erityisen vaikeata päivittäistavaran kaupassa. 
Päivittäistavaran kauppa yhdistääkin kaikki asiakaskanavat toisiinsa, eikä hyödynnä 
eriytyneiden asiakaskanavien tuomaa keskittynyttä osaamista.

Perinteisesti päivittäistavara on määritelty luonteeltaan funktionaaliseksi. Kuitenkin 
kysyntätiedon hallinta on ollut yksi suurista ongelmista päivittäistavarakaupan alueella. Tästä 
voitaisiin johtaa päätelmä, että päivittäistavara tarvitsee responsiivisen välityskanavan, jossa 
puutetilanteita ei pääse syntymään. On kuitenkin muistettava, että fyysinen jakelu ja 
tilaustenhallinta ovat erottuvia kanavia. Sähköiseen tiedonsiirtoon liittyy digitaalisen välineen 
tuottamisen paradoksi: se on kallis luoda mutta halpa jäljentää. Sähköisen kaupan 
perustamiskustannukset voivat olla siis korkeat, mutta tietoteknisten ratkaisujen siirtäminen 
toiseen kohteeseen on halpaa. Siksi jakelukanavan integraatiota kannattaa responsiivisyyden 
näkökulmasta tarkastella tiedollisen integraation ja fyysisen integraation kautta erikseen.

6.2.1 Tiedollinen integraatio

Nykyisessä fyysisessä kaupassa tilaukset tehdään vielä hyvin manuaalisesti tietojärjestelmiin 
syöttäen ja puhelimitse. Itse asiassa valmistaja joutuu monessa tapauksessa soittamaan
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kaupalle, jos tilauspäivänä ei kaupalta ole vielä tullut tilausta. Tämä aiheuttaa valmistajalle 
huomattavia puhelukustannuksia sekä henkilökustannuksia puhelintyöntekijöistä. Muilu (1999) 
kertoo, että esimerkiksi vasta noin 25 % Atrian tilauskannasta tulee elektronisesti ja käsitellään 
elektronisesti. Tilanne on kuitenkin koijautumassa ECR:n laajentuessa koko jakeluketjun 
kattavaksi. Informaation sähköinen välittäminen on siis tulevaisuuden trendi. Informaatio on 
päätösten, ymmärtämisen ja toiminnanohjauksen raaka-ainetta. Siten sillä on suuri osuus 
jakelukanavan ohjauksessa.

Tästä huolimatta menekkitiedon laatua heikentävät informaation häviäminen, puutteellisuus ja 
näiden aiheuttamat vääristymät. Vaikka elektroniset tilausjärjestelmät olisivat käytössä, koko 
tilauskannan käsittelyssä, niin päivittäistavara-alan ennustej ärj estelmät muokkaavat kuitenkin 
aina tehtävien tilauksien määrää. Teoriaosuudessa esitetty Forrester-ilmiö, ja muut 
jakelukanavan välivaiheiden ongelmat voivat lisätä tietojenkäsittelyn vaiheissa kumuloituvaa 
kysynnän vääristymää. Informaatiota voi hävitä, se voi olla puutteellista tai se vääristyy 
tahattomasti tai tahallisesti.

Fyysisessä kaupassa tuotteen puuttuminen hyllystä johtaa kysynnän vääristymän. Poin-of-Sale- 
tieto (POS) voi sinällään olla helposti käsiteltävää, mutta se ei kerro tarkasti kuluttajan 
todellisesta kysynnästä. Esimerkiksi, jos oma suosikkituote on loppunut hyllystä, niin kuluttaja 
voi valita korvaavan tuotteen tai jättää tuotetyypin kokonaan ostamatta. Ensimmäisessä 
vaihtoehdossa valmistaja menettää myyntiä, mutta jälkimmäisessä tapauksessa myöskin 
kauppa menettää myyntiä. Tämä on merkittävää, sillä noin 70-80 % ostetuista nimikkeistä on 
rutiiniostoksia (Yrjölä 1999). Tällöin rutiiniostostuotteen puuttuminen saattaa aiheuttaa suuria 
vääristymiä kysyntätietoihin. Samaten impulssiostokset ja uutuustuotteet aiheuttavat kysynnän 
heilahtelua, jolloin tilauksiin lisätään monesti pelivaraa, ja varsinkin huonosti säilyvällä 
tuotteistolla on vaara joutua epäkurantiksi. Kassalla ei välttämättä lueta kaikkia viivakoodeja ja 
käytetään kaupan omia pikakoodeja. Kaupan pikakoodi voi olla vaikka virvoitusjuomakorille. 
Kauppakohtainen koodi pitää siten osata avata myöhemmin tilauskäsittelyn muissa vaiheissa.

Siirryttäessä sähköiseen kauppaan myös ne tiedot, jotka vääristävät POS-dataa voidaan 
eliminoida, kun asiakas voi tilata juuri haluamansa tuotteen. Sähköisen kaupan kilpailukyvyn 
onkin perustuttava sen vahvuusalueisiin eli tiedon hallintaan jakelukanavassa. Internet on avoin 
verkko, jonka avulla pienemmilläkin yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus seurata 
jakelukanavan kysyntää automaattisesti. Internet mahdollistaa siis tiedon integroimisen 
jakelukanavan toimintoihin. Reaaliaikainen ohjaustieto vähentää puskuroimisen ja 
ennakoimisen tarvetta koko jakeluketjussa. Sähköisen kaupan otos kuluttajakysynnästä tuottaa 
nopeammin informaatiota yritysten ohjausjärjestelmiin kuin kassapääteteknologia. 
Kassapäätetieto puretaan kuitenkin kauppa- tai ketjukohtaisien tilausten perustaksi. Kysyntä 
vääristyy aikaviiveen ja erilaisten ennustemenelmien käytön takia. Suora kassapäätetieto 
kaupasta valmistajalle vaatisi järjestelmiä, jotka pystyisivät erottamaan automaattisesti viestit 
valmistajille. Pienille kaupoille tällainen järjestelmä olisi ylimitoitettu. Vain olennaisen tiedon 
tarvitsee saavuttaa valmistava taho. Välitettävät tiedot ovat erikseen sovittava ja muokattava 
valmistajakohtaisesta Kysymys ei ole pelkästään tietotekninen. Kyseessä on kokonais
tavoitteiden asettaminen ketjun yhteisiksi. Myös mittarit täytyy yhdenmukaistaa ja ottaa 
kuluttaja mukaan tarjontaketjun kehittämiseen.

Tiedon strategisuus ja omistaminen jakeluketjussa on tärkeää. Esimerkiksi K-ketjujen 
kauppiaat omistavat kauppaansa koskevan menekkitiedon, vaikka se on kerätty Keskon 
järjestelmiin. Jos tietoa halutaan luovuttaa muille osapuolille, on siitä kysyttävä kultakin 
kauppiaalta lupa. Tällaisessa tilanteessa tiedon välittäminen voi olla hyvin vaikeaa. Tietoja 
voidaan pitää, jopa strategisina salaisuuksina ja totuttua tilaamiskäytäntöä on siten vaikea 
muuttaa. Tämä tapa toimia on yleensä koko ketjun tavoitteiden vastainen. Ketjukohtaiset



85

lähiajan myyntiennusteet tulisikin laatia dynaamisemmin käyttäen edellisten päivien myyntiä, 
jolloin tehdastilausten tarkkuutta voitaisiin parantaa.

Käytetty tieto on siis systematisoitava. Eri yritysten on sovittava periaatteista, joilla kukin 
ohjaa omaa toimintaansa, koska muuten eri osapuolten toisistaan poikkeava toiminta saa aikaan 
epätoivottuja vaikutuksia. Tilanne korjautuisi, jos sähköisen kaupan tietokannasta olisi 
tuotenumeron avulla saatava reaaliaikainen kysyntätieto. Tällöin sähköisen kaupan varaston 
täydentämisestä voisi huolehtia valmistaja kulj etuskumppanin välityksellä. Tällaista 
toimintatapaa kutsutaan VMI:ksi (Vendor Managed Inventory). Sähköinen kauppa voisi 
keskittyä oman palvelun kehittämiseen ja antaa logistiikan muiden toimijoiden 
huolehdittavaksi. VMI mahdollistaisi tilausjärjestelmien keventämisen. Automaattiset 
tilausjärjestelmät lähettäisivät menekkitiedon valmistajalle, joka tekisi tästä täydennys
suunnitelman. Järjestelmällä on saatu aikaan reaalisia säästöjä ja se yhdistäisi jakelukanavan 
toimijoiden yhteistyötä SCM:n ja ECR:n mallien mukaisesti.

Aikaisempi tieto mahdollistaisi siis valmistajan aikaisemman reagoinnin kysyntään. Erityisesti 
sähköisen kaupan avulla kysyntä olisi jo tiedossa, kun tarve ilmaantuu eikä vasta silloin, kun 
kuluttaja saapuu kauppaan keräämään tarpeelliset tuotteet. Optimaalinen tilanne valmistajalle 
olisi siis tietää kotitalouksien ”varasto” eli todellisen kulutuksen määrä. Tämä voi 
tulevaisuudessa olla mahdollista samaan tapaan kuin internetissä tunnistetaan binäärikoodeilla 
tiedon lähettäjiä ja vastaanottajia. Kuluttajan sähköisten tilausten perusteella voidaan todellinen 
kysyntä saada laskettua yhteen. Tällöin pystytään varautumaan kysynnän vaihteluun 
nopeammin ja tarkemmin kuin, jos kaupan keskusliike välittää tiedon, joka voi olla mm. 
ennustemenetelmistä, puhetilanteista ja eriävistä tavoitteista johtuen vääristynyttä.

Mitä lähempää loppukysyntää menekkitieto saadaan, sitä tarkempaa sen voidaan olettaa 
olevan. Haastateltu valmistuksen edustaja esitti (Muilu 1999), että tämä olisi todennäköisesti 
sähköisen kuluttajakaupan tärkein vaikutus heille. Myös tuotannon massaräälöinti olisi 
helpompaa, jos tiedettäisiin mitä ja kuinka paljon tuotteita eri taloudet tilaavat. 
Tietojärjestelmistä riippuen ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista analysoida kaikkea 
saatavaa tietoa, vaan riittävän isoa ja kuvaavaa otosta, joka voidaan ottaa vaikkapa 
satunnaismenetelmällä tilausnumeroista. Sähköisen kaupan tiedot antaisivat merkkejä siitä, 
onko tavaralla suurempi vai pienempi kysyntä kuin keskuskauppa olettaa.

Jos sähköinen kauppa pystyy ohittamaan tukkuportaan niin sen itsenäisyys lisääntyy 
huomattavasti. Perinteiset päivittäistatavaran keskusliikkeet pystyvät ohjaamaan sähköisen 
kaupan toimintaa, jos keskusliikkeiden välittämiä palveluja käytetään (esim. niiden sähköisten 
kauppojen osalta, jotka keräävät keskusliikkeen tukusta).

Sähköisen kaupan avulla valmistaja saisi siten neuvotteluvoimaansa takaisin, koska esim. 
hyllytilasta taisteleminen ei tällöin ole pääasia. Kysyntä muodostuisi silloin tarkemmin 
todellisen kiinnostuksen perusteella eikä sen mukaan, mitä kaupan hyllyllä tarjotaan tai mihin 
tuotteeseen asiakas vaihtaa, jos ei löydä etsimäänsä tuotetta.

6.2.2 Fyysinen integraatio

Kuriiritoimittajien, internetin kautta, lisääntyvä liiketoiminta ei ole tarpeeksi 
kustannustehokasta tavallisen kuluttajan näkökulmasta. Yksittäiset ja kasvavat kuljetuserät 
eivät sovi kotikuljetuksen peruslogiikaksi. Päivittäistavaran sähköinen kauppa on toiminnaltaan 
melko paikallista. Olisi siis järkevintä, että paikallisia toimituksia hoitaisi lähikuljetusyritys, 
joka tuntee paikalliset olot. Globaalit pikakuriirit eivät tunne paikallisia oloja tarpeeksi, eivätkä
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pysty erikseen optimoimaan reittejään jokaiselle eri paikkakunnalle ympäri maailman. Siksi 
paikallista osaamista tarvitaan.

Nämä osaamisalueet pitäisikin yhdistää, jotta sähköisen kaupan kuljetukset eivät jäisi 
hallitsemattomiksi yksittäiskuljetuksiksi. Globaalit kuljetukset voisivat tulla paikallisesti 
keskitettyyn terminaaliin, josta lähikuljetuspalvelijat hakisivat tavaran omalle alueelleen 
jaettavaksi. Eri verkkokaupoilta ja valmistajilta tulleet tuotteet voitaisiin yhdistää alueellisiksi 
toimituksiksi, joissa kuluttajan erityistarpeet pystyttäisiin ottamaan paremmin huomioon.

Tällaisten kuljetusten organisoinnissa tieto on koordinoinnin avain. Jakelukeskukseen tulevien 
kuljetusten sisäänotto voisi kuittautua suoraan lähijakelijan tietokantaan, mikä käynnistäisi 
kuljetusprosessin skeduloimisen. Tietylle alueelle kuljetettavat tavarat voisivat sijaita 
kuljettajalle varatussa terminaalin osassa. Jos samalle alueelle on menossa useita kuljetuksia ei 
ole järkevää, että sinne ajetaan useasti päivässä. Siksi kuljetuksia on pystyttävä yhdistämään. 
Yrityksiin kohdistuvassa jakelussa tämä on helpompaa ratkaista, koska yrityksissä on 
toimistoaikaan päivystys. Talouksiin kohdistuva jakelu on vaikeampaa, joten tällöin on 
käytettävä monimutkaisempia skedulointimalleja ja reititysohjelmistoja.

Muun tavaravirran integroiminen päivittäistavaran virtaan on järkevää, koska päivittäistavaraa 
tarvitaan nimenmukaisesti joka päivä. Siten harvemmin tulevia kuljetuksi ei tarvitsisi toimittaa 
erikseen. Tavaravirtoja yhdistävät terminaalit pitäisi sijoittaa melko lähelle kuluttajaa 
päivittäistavaran luonteen vuoksi. Päivittäistavaran sähköisen kaupan markkinoilla on yleistä, 
että ainakin edellisenä päivänä tilatut tavarat ovat saatavilla seuraavana päivänä. Jotkut kaupat 
haijoittavat politiikkaa, että toimitus suoritetaan muutaman tunnin sisään tilauksesta. On siis 
käytännössä mahdotonta, että elintarviketeollisuus pystyisi valmistamaan tilausohjautuvasti 
suoraan kuluttajakysyntään perustuen. Tästä syystä johtuen elintarvikkeita on jossain 
jakeluketjun vaiheessa säilytettävä. Mitä lähempänä kuluttajaa päivittäistavaraa säilytetään, 
kaupassa tai e-terminaalissa, sitä nopeammin kuluttajalle voidaan taijota tavaraa. Toisaalta 
tiettyä keskittyneisyyttä tarvitaan, jotta valikoimat voisivat olla laajoja ja kuljetukset 
täydempiä. Siksi paikallisesti keskittynyt terminaalivarasto olisi paras ratkaisu sähköisen 
kaupan jakelun yhdistämiseen. Sopimuskuljetuksien yleistyessä tämän paikallisvaraston luonne 
voisi muuttua enemmän läpivirtausterminaalin suuntaan. Silloinhan tieto kuluttajan tarpeesta 
voitaisiin huomioida jo päiviä aiemmin eikä varastoa tarvittaisi ylläpitää entisessä määrin.

Tällainen e-terminaali tarjoaisi tilat, joissa tavarat sijoitetaan virtauksellisesti siten, että 
nopeimmin kiertävät nimikkeet saadaan mahdollisimman nopeasti sisään ja ulos. Tavaroiden 
tullessa sisään on mahdollista, että tavara erotetaan jo tulleiden tilausten mukaan ja 
varastoitavien nimikkeiden virtaan. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että tavaraa ei ole hyllyillä, 
on tulevasta tavarasta irrotettava vaadittava määrä tuotetta, ja kuljetettava se eteenpäin 
loppujakeluun esim. sisäisen kuljetushihnan avulla.

Tavaroiden oikeellisuus varmistetaan skannerilla, joka kuittaa sisääntulevat ja ulosmenevät 
nimikkeet, jolloin varastosaldot päivittyvät automaattisesti. Myös inventaarion tarve vähenee 
tavalliseen kauppaan verrattuna, sillä tavaroiden lukumäärä tiedetään tarkasti eikä niitä 
käsitellä asiakkaiden puolesta jolloin hävikin osuus pienentyy.

Parhaita esimerkkejä sähköisen kaupan terminaaleista tarjoavat Amerikkalaiset Peapod ja 
Streamline, jotka ovat kehittäneet varastonsa mahdollisimman automatisoiduiksi ja tehneet 
sopimuksia paikallisten toimittajien kanssa, jolloin tavarankuljetus ohittaa tukkuportaan ja 
tavaraa ei tarvitse makuuttaa varastossa pitkään. Tilausten vasteajat lyhenevät toimitusketjun 
lyhentyessä ja samalla tuotteiden tuoreus paranee.
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E-terminaalit ovat siis luonteeltaan paikallisempia kuin cross docking-terminaalit. Tämä johtuu 
siitä, että cross docking-terminaaleja on harvakseltaan ja niistä suuntautuvat kuljetukset 
lähtevät vielä kauppakohteisiin, joissa tavarat vasta puretaan loppuasiakkaita silmälläpitäen. E- 
terminaalista kotijakeluun lähtevä liikenne toimii pakettiautokuljetuksena ja lähijakeluna, kun 
taas cross dockingista kuljetus voi lähtee kuorma-autokuljetuksina kauppoihin. Siksi cross 
docking-terminaalista ei voi suoraan toimittaa kuluttajille. Suoraa kuljetusta valmistajalta 
kotitalouteen ei pitää realistisena vaihtoehtona, sillä asiakkaan ostoskori pitää yhdistellä jossain 
kuljetuksen vaiheessa, muutoin talouteen jonottaa useita kuorma-autoja.

6.3 Jakelumallien vertailua

Tässä kappaleessa vertaillaan kahta haastatteluissa ja edeltävässä tutkimuksessa esiteltyä 
päivittäistavaran sähköisen kaupan jakelumallia. Sähköisen kaupan hybridimallia on esitetty 
tulevaisuuden sähköisen kaupan malliksi. Kaupan keskusliikkeille malli saattaisi olla 
luonnollinen ratkaisu, sillä se perustuu jo nykyisten kaupan yksiköiden infrastruktuuriin. 
Toinen vertailussa oleva sähköisen kaupan malli on varastoterminaaliin perustuva ratkaisu. 
Tätä mallia ovat hyödyntäneet ne päivittäistavaran sähköisen kaupan yrittäjät, joilla ei ole 
keskuskaupan järjestelmiä tukenaan. Muut sähköisen kaupan operatiiviset ratkaisut, kuten 
keräily kaupasta tai tukkuliikkeestä on jätetty pois tarkastelusta, koska nämä mallit ovat 
yksimielisesti vääränlaisia sähköisen kaupan tehokkuuden kannalta. Hybridimalli on sen sijaan 
nostettu uuden tutkimuksen mukaan mahdolliseksi vaihtoehdoksi sähköisen kaupan 
erikoistuneen varastoterminaalin rinnalle. Tässä kappaleessa verrataankin näitä kahta 
vaihtoehtoa, ja esitetään perusteita molempien toimivuudesta tai toimimattomuudesta.

6.3.1 Sähköisen kaupan hybridimalli

Sähköisen kaupan hybridimallin ideana on hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria ja antaa 
kaupoille mahdollisuus jatkaa fyysistä myyntitoimintaa sähköisen kaupan ohella. Osa 
myymälästä muunnetaan siis sähköisen kaupan jakelukeskukseksi, osan jäädessä myyntitilaksi. 
Hybridimalli perustuu olemassa olevaan myymäläverkostoon, jolloin keskusliikkeet ovat 
vahvasti, kauppaketju]ensa kautta, ohjaamassa sähköisen kaupan toimintaa.
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Kotitaloudet

Kuva 6-2. Päivittäistavaran sähköisen kaupan jakelurakenne hybridimallissa. Mukaillen: 
Tarpila ym. (1999).

Hybridimallilla ei ole niinkään vaikutuksia kauppaan sisääntulevan logistiikan osalta: 
hybridiyksikkö näyttää keskusliikkeen tasolta vain yhdeltä kysyntäpisteeltä. Ulospäin menevän 
logistiikan haasteet ovat sekä asiakasliikenteen että kotijakelun hallitsemisessa. Hybridimalliin 
perustuva päivittäistavaran jakelurakenne on esitetty kuvassa 6-2.

Kuvassa 6-2 on tehty oletus, että suorat kuljetukset tulevat yleistymään, joten jokaisesta 
elintarviketeollisuuden haarasta on johdettu suora kuljetus jakelumyymälään. Suorakuljetukset 
kauppoihin ovat olleet jo käytössä etenkin panimo- ja leipomoteollisuuden keskuudessa. 
Suorakuljetukset ovat myös yleistymässä erityisesti kaupan suuriin yksiköihin. Jakelurakenteet 
ovat tähän mennessä muuttuneet kun etenkin keskusliikkeiden, mutta myös teollisuuden 
varastoja on pyritty korvaamaan cross docking-ratkaisuilla. Tällöin logistiikkaketjun tehokkuus 
on lisääntynyt ja tuotteiden kierto nopeutunut.
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Suomessa isot keskuskaupat hallitsevat elintarvikkeiden myyntiä ja niillä on valmistajiin 
nähden suuri valta, joten suomalaisen päivittäistavaran sähköisen kaupan kehitys on pitkälti 
keskuskauppojen käsissä. Jos sähköinen kauppa menestyy, on todennäköisintä, että 
keskuskaupat ottavat haltuunsa sähköisen kaupan. Tällöin hybridimalli on luonnollinen ajatus 
keskusliikkeille sopivasta ratkaisusta: vanhoja kuljetustapoja ei tarvitse muuttaa liiaksi. Uusien 
sähköisen kaupan varastojen rakentaminen on myös investointi- ja asemakaavakysymys, mikä 
asettaa lisäesteitä.

Hybridimallin heikkous on kuitenkin siinä, että osittain myymälänä ja osittain 
jakelukeskuksena toimiva yksikkö ei poista fyysisen kaupan kustannuksia. Myymälässä on 
oltava palveluhenkilökunta, kaupan yleisilme ja asiakasliikennettä suosiva liikennejäijestely. 
Myös tavaroiden hyllytys, mainostaminen ja hinnoittelu joudutaan tekemään asiakkaat 
huomioonottaen. Asiakaspalvelu on sinänsä tärkeää, mutta jos yksikön on tarkoitus palvella 
sekä sähköistä että fyysistä kauppaa, niin joudutaan tekemään kompromisseja, jotka eivät ole 
optimaalisia kummallekaan kanavalle.

Tämä tarkoittaa, että kaikki myymälätason säästökohteet jäävät toteutumatta sähköisen kaupan 
hybridimallissa. Yksikön jakaminen jakeluvarastoksi ja myymälätilaksi tarkoittaa käytännössä 
myös sitä, että myyntitila ja nimikemäärä vähenee. Hyllytilaa ei jää riittävästi kaikille vanhoille 
nimikkeille. Nimikemäärän kavennus johtaa taas kilpailukyvyn heikkenemiseen. Myös 
asiakaskanavien eriytynyt tehokkuus jää hyödyntämättä hybridimallissa.

Hybridimallin heikkoudeksi voidaan myös nähdä rinnakkaisten ketjujen ongelma, joka on 
myös korostumassa ja vaikeuttamassa sähköisen kaupan edistymistä perinteisissä ja vahvoissa 
ketjuissa. Tämä voi vaikuttaa suoraan kokonaiskehityksen hidastumiseen. Fyysisten 
myyntipisteiden kautta toimittavat yritykset ovat kaksijakoisessa tilanteessa sähköisen kaupan 
kysynnän ja fyysisten myyntipisteiden myynnin välillä. Vanhojen myyntiketjujen purkaminen, 
sähköisen kaupan vallatessa volyymiä, on perinteisen fyysisen myymäläverkoston omaavalle 
ketjulle vaikeaa. Hybridimalli saattaa olla siten olla kiinnostava vaihtoehto, mutta hybridin 
todellinen operatiivinen tehokkuus on kyseenalainen jo maantieteellisen sijoittumisen kautta. 
Kuvassa 6-3 esitetään hybridimalli asiakaskanavien avulla.



90

Portaalit

Suostuttelun kanava Virtuaaliyhteisöt

Rahoituksen kanava Rahoituspalvelu

Tilauksen kanava Sähköinen kauppa

Valmistuksen 
ja siirron kanav

KotijakeluJakelukeskus
Jakelu

Fyysinen kauppa

Kuva 6-3. Päivittäistavarakaupan hybridimalli asiakaskanavissa.

Täydennysostospiste, sähköisen jakelukeskuksen yhteydessä, ei hyödynnä asiakaskanavien 
eriytymisen tuomaa tehokkuutta. Itse asiassa täydennysostospiste tuo lisärasitetta kaikille 
kanaville, koska niiden palveluja pitää samanaikaisesti taijota täydennysostospisteen 
yhteydessä. Suostuttelun kanava ilmenee fyysisen kaupan ulkonäön ylläpidon puitteina ja 
mainosten suunnitteluna. Rahoituksen kanavan yhteys täydennysostospisteeseen on fyysinen 
rahavirta. Valmistuksen ja siirron kanavaan kuuluu taas hyllytys ja asiakkaille sopiva 
tuotteiden sijoittelu. Täydennysostospalvelu liittää sii s kaikki fyysisen kaupan tunnusmerkit 
sähköiseen kauppaan. Toisin sanoen sähköinen kauppa ei hyödy fyysisen kaupan kustannusten 
eliminoinnista. Täydennysostospalvelun yhteys asiakaskanaviin on esitetty kuvassa 6-3 
pystysuorana palkkina.

Muut kuvan 6-3 osatekijät perustuvat trendeihin, joita päivittäistavaran keskusliikkeiden osalta 
on havaittu. Suostuttelun kanavassa portaalit ja virtuaaliset yhteisöt voivat olla 
yhteistyökumppaneita tai keskusliike voi olla itse niiden ylläpitäjä. Jakelun eriytyminen 
logistiikkaintegraattoreille on myös haastattelujen perusteella havaittu suuntaus. Tosin 
logistiikkaintegraattorien kysyntä on vielä vähäisempää elintarvikepuolella kuin monella 
muulla alalla. Rahoituksen kanavaan täydennysostospiste osallistuu fyysisen rahansiirron takia. 
Täydennysostospalvelu yhdistää siis nämä kanavat. Eriävien asiakaskanavien tehokkuus ei 
toteudu hybridimallissa.
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Hybridimallilla on myös sen sijoituksen kannalta ongelmia. Hybridimallin voidaan ajatella 
toimivan täydennysostospisteenä, jolloin sen on sijoituttava alueelle, jolla on riittävä kysyntä 
tällaiselle palvelulle. Kaupunkien keskustoissa volyymi riittää parhaiten, mutta tällöin 
kaupunkilogistiikan vaikeudet aiheuttavat ongelmia sisääntulevalle logistiikalle. Muuta 
liikennettä on paljon ja lastauslaiturit ovat ahtaita.

Toisaalta hybridimalli voidaan sijoittaa kaupungin ulkopuolelle kaupan suurten yksiköiden 
tapaan. Tällöin kuitenkin täydennysostospisteen kilpailukyky, mainittuja suuryksiköitä vastaan, 
ei voi perustua valikoimaan eikä liiemmälti hintaankaan. On siis vaikeaa perustella 
hybridimallin sopivuutta sähköiseen kauppaan. Edellä esitetyillä perusteilla sähköinen kauppa 
ei hyödynnä fyysisen kaupan kustannusten poistamista hybridimallissa. Sähköiselle kaupalle 
täytyy siis olla jokin toinen vaihtoehto, joka olisi tehokkaampi kuin hybridimalli, mutta ennen 
kaikkea tarjoaisi järkevän vaihtoehdon fyysiselle kaupalle. Seuraavaksi esitelläänkin sähköisen 
kaupan terminaalimalli, ja vertaillaan sen sopivuutta sähköiseen kauppaan

6.3.2 Sähköisen kaupan varastoterminaali

Sähköisen kaupan varastoterminaali (e-terminaali), poikkeaa hybridimallista siinä, että e- 
terminaalin yhteydessä ei ole fyysistä myymälää. E-terminaali varastoi tuotteet ja välittää ne 
edelleen loppukuluttajalle. E-terminaalit sijaitsevat lähellä kuluttajaa, jotta palvelun nopeus ja 
tuotteiden tuoreus olisi riittävä. E-terminaali vaatii myös laajan asiakaspotentiaalin, jota 
väestökeskittymät tarjoavat.

E-terminaalimallin jakelurakenne voidaan esittää kuvan 6-4 avulla. Fyysisen ostospaikan 
puuttuminen erottaa varastoterminaalimallin hybridimallista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei 
näiden mallien välillä olisi perustavaa laatua olevia eroja.
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Kotitaloudet
Kuva 6-4. Päivittäistavaran sähköisen kaupankäynnin jakelurakenne e-terminaalimallissa.

Kuvassa 6-4 jakelu teollisuuden cross docking-terminaalista e-terminaaliin on ilmaistu 
katkoviivalla, sillä e-terminaaliin pohjautuvassa mallissa suora kuljetus valmistajalta on 
mahdollista varsinkin, jos valmistaja sijaitsee lähellä e-terminaalia. Cross docking-terminaaleja 
tarvitaan jos e-terminaali on kaukana valmistuspaikkakunnalta tai kuljetusyksikkö on liian 
suuri e-terminaalin tarpeisiin. Tällöin tuotteita pitää käsitellä pienempiin eriin cross docking- 
terminaalissa.

Sopivan kuljetuskaluston käyttämisen ja e-terminaalin fyysisen sijoituksen on onnistuttava 
hyvin. Sopivan kuljetusmuodon joustava valitseminen saattaa muodostua tärkeäksi esim. 
vaihtelevan kysynnän alueiden takia: alueiden sisällä ja välillä saattaa esiintyä kysyntäeroja, 
jolloin kuljetuskaluston käytön pitäisi olla melko joustavaa. Kuljetusten ulkoistaminen 
mahdollistaa erikokoisten kuljetusvälineiden hyödyntämisen.

Kyseinen jakelumalli on paikallisesti keskitetty jakelumalli. Koska paikallinen palvelu on 
tarpeellinen, on myös sähköisen terminaalin sijaittava lähellä kuluttajaa. Kuitenkin 
päivittäistavaran laajan nimiketaijonnan takia paikallisia varastoja ei voida hajauttaa liiaksi, 
koska tällöin varastointikustannukset nousisivat liian korkeiksi ja paikallinen kysyntä ei riittäisi
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varaston kierron kannalta. Vähän nimikkeitä sisältävä perustuotevarasto on tietysti mahdollista 
perustaa, mutta se ei taas tyydytä kuluttajien monipuolistuvia tarpeita.

Portaalit

Suostuttelun kanava Virtuaaliyhteisöt

Rahoituksen kanava Rahoituspalvelut

Tilauksen kanava Sähköinen kauppa

Valmistuksen 
ja siirron kanav

Terminaali-
varasto KotijakeluJakelu

Kuva 6-5. Sähköisen kaupan terminaalivaraston malli asiakaskanavissa.

Kuvan 6-5 mallissa asiakaskanavat toimivat toisistaan eriytyneitä. Sähköinen kauppa toimii siis 
vain tilauksen kanavassa. Se keskittyy tilausten vastaanottoon ja prosessointiin, valikoiman 
ylläpitoon ja kehittämiseen sekä uusien palvelujen kehittämiseen, jotka voivat tuottaa 
ansainnan lisämahdollisuuksia. Näin sähköinen kauppa voi kompensoida päivittäistavaroiden 
ja sen kuljetuksen alhaisia katemarginaaleja. Toiminta on usein jopa tappiollista. Sähköinen 
kauppa voi luoda itse palveluja ja tehdä yhteistyötä virtuaalisten yhteisöjen sekä portaalien 
kanssa. Menestyksen pohjustaa se, miten sähköisestä kaupasta saatavia tietoja käytetään 
hyväksi. Tällä tiedolla voidaan luoda uutta liiketoimintaa ja kuluttajien tarvitsemia palveluja.

Kuljetuspalvelun järjestäjäksi voidaan, tässä mallissa, esittää logistiikkaintegraattoria. 
Sähköinen kauppa voi koordinoida itsekin kuljetuksia ja käyttää kuljetusliikkeitä, mutta tällöin 
keskittyminen omaan ydinliiketoimintaan ei toteudu. Logistiikkaintegraattori toimisi lähinnä 
tilauksen kanavassa, sähköisen kaupan tavoin, jos se vain suunnittelee kokonaispalvelun, ja 
delegoi tehtävät varsinaisille kuljettajille ja muille palveluntarjoajille. Logistiikkaintegraattori 
voi olla korvaamaton apu ECR-tavoitteiden saavuttamisessa, jos se toimii aidosti valmistuksen 
ja varsinaisen kaupan yhteistyöelimenä. Ulkopuolelta ostettu kuljetuspalvelu toimii 
toimeksiantajan ehdoilla, eikä pysty hallitsemaan laaja-alaisesti logistiikan eri osa-alueita.
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Logistiikkaintegraattorit sen sijaan yhdistävät palveluja, jotka täydentävät muita palveluja 
hallituksi kokonaisuudeksi.

Periaatteessa sähköisen kaupan terminaalia palvellaan kuin kauppaa, jolloin terminaalin 
sijainnin ja koon mukaan erityisesti panimoteollisuuden ja leipomoteollisuuden kuljetukset 
suuntautuvat suoraan sähköisen kaupan terminaaliin. Ne valmistajat, jotka tuottavat suuria 
kulj etusyksiköitä tarvitsevat cross docking-terminaaleissa tapahtuvaa hajaustusta eri 
myyntipisteisiin. Kuten on havaittu, niin valmistajien yhteistyössä tapahtuva keräilykuljetus on 
lisääntynyt ja erityisesti kaupan suuriin yksiköihin kohdistuvat suorakuljetukset yleistyneet. E- 
terminaalia voidaan täydentää siten myös suorakuljetuksin, kun volyymit ovat suuria.

Kuvassa 6-5 asiakaskanaviin liitetyt osatekijät perustuvat havaittuihin trendeihin, joita 
asiakaskanavien eriytymisen kautta on havaittu niihin syntyvän. Suostuttelun kanavassa 
portaalit ja virtuaaliset yhteisöt voivat olla yhteistyökumppaneita tai keskusliike voi olla itse 
niiden ylläpitäjä. Esimerkiksi S-ryhmä (www.s-kanava.net) tarjoaa kotiin, kulttuuriin ja 
talouteen liittyviä teemoja ja palveluja ym. S-kanava.net tarjoaa myös linkit sähköisiin 
kauppoihinsa, joten se toimii, kuten kuvan 6-5 portaali suostuttelun kanavassa. Rahoituksen 
kanavassa sähköiset kaupat eriytyvät fyysisestä kanavasta. Kontakti rahoituksen kanavaan 
syntyy kuitenkin, jos tavaraa toimitettaessa käsitellään rahaa. Tämä on vältettävissä 
verkkomaksuilla tai asiakastileillä. Itse sähköinen kauppa toimii voimakkaimmin tilauksen 
kanavassa. Se voi toimia täysin tilauksen kanavassa, jos jakelukin on ulkoistettu 
logistiikkaintegraattoreille. Jos kuljetukset on ulkoistettu kuljetusyritykselle, on sähköisen 
kaupan kuitenkin koordinoitava kuljetuksia ja osallistuttava siten valmistuksen ja siirron 
kanavaan. Logistiikaintegraattori poistaisi tämänkin kiinnikkeen sähköiseltä kaupalta. 
Logistiikkaintegraattori olisi tällöin vastuussa logistiikan hallinnoimisesta ja kehittämisestä.

Eriytyneissä asiakaskanavissa toimivan e-terminaalimallin hyöty on siinä, että jokainen 
asiakaskanava pystyy toimimaan ydinosaamisen alueellaan ja vähittäiskauppaan liittyvät 
kustannukset vältetään. Sähköinen kauppa, e-terminaalien mallissa, poistaa vähittäiskaupan 
kustannukset, joita aiheuttavat mm. kassalaiteteknologian ylläpito, tilanhallinnan suunnittelu 
asiakastarpeisiin, kaupan ulkoisten puitteiden ylläpitäminen, hyllytysmerkintöj en tekeminen, 
tavaroiden asettelu asiakkaan karmalta houkuttelevasti, palveluhenkilökunta ja yksityisautoilun 
edellytykset kuten parkkipaikat ja esteetön kulku.

Prosessien tehokkuus vaatii asiakaskanavien eriytymistä, jolloin palveluresursseja ei tarvitse 
uhrata ydintoimintaa tukeviin toimintoihin. Esimerkiksi kuljettajan ei tarvitse täytellä 
rahtikirjoja tai odotella kuittauksia vastaanotossa, jos nämä prosessit tehdään ja todennetaan 
sähköisesti. Kuljettajan ei myöskään tarvitse osallistua rahan käsittelyprosessiin eli 
rahoituksen kanavaan, jos maksuliikenne suoritetaan sähköisesti. Kaikki tämä säästää aikaa ja 
parantaa erillisten prosessien tehokkuutta.

Sähköisen kaupan terminaalimalli on siis tehokkaampi vaihtoehto kuin hybridimalli. Tämä 
johtopäätös on tehty haastattelujen ja teorian pohjalta. Paikkakunnittain keskitetty 
terminaalivarasto pystyy yhdistämään sekä keskitetyn logistiikan että nopean reagoinnin 
kuluttajan tarpeiden mukaisesti. Elintarvikkeiden säilyvyyden karmalta ja toimitusnopeuksien 
karmalta toimitusyksikön täytyy sijaita tarpeeksi lähellä kuluttajaa.
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7. YHTEENVETO JA SUOSITUKSET JATKOTUTKIMUKSELLE

7.1 Tutkimuksen yhteenveto

Päivittäistavaran sähköinen kauppa on alkanut lähes poikkeuksetta tappiollisena, missä tahansa 
sitä onkaan haijoitettu. Perinteiset jakelukanavat eivät ole tukeneet sähköisen kaupan 
vaatimuksia. On myös ilmeistä, että oman fyysisen jakeluverkon kilpailuttaminen sähköisellä 
kaupalla ei ole kauppaketjujen tahdon mukaista. Sähköisen päivittäistavarakaupan pioneerit 
ovatkin yleisesti yrittäjiä, jotka ovat perustaneet uuden palvelun nykyisten 
kaupparyhmittymien ulkopuolelta. Useilta yksityisiltä yrittäjiltä on kuitenkin puuttunut 
pääomaa ja vakiintuneita yhteistyökumppaneita, kun taas perinteiset keskuskaupat ovat 
halunneet pitää sähköisen kaupan fyysisen myymäläverkon yhteydessä. Usko sähköiseen 
kauppaan on kuitenkin korkea, joten päivittäistavara-alan kilpailijat, taustoistaan huolimatta, 
ovat kehittämässä uusia sähköisen kaupan ratkaisuja. Sähköisen kaupan toiminta
mahdollisuudet paranevat edelleen sitä mukaa, kun logistiset järjestelmät sopeutuvat sähköisen 
kaupan toimintamalleihin.

Tässä tutkimuksessa tutkittiin päivittäistavaran sähköisen kaupan jakelukanavaratkaisuja ja 
liiketoimintamalleja sekä selvitettiin päivittäistavarakaupan eri portaiden, erityisesti kaupan 
keskusliikkeen, asemaa tulevaisuuden päivittäistavarakaupassa. Sähköisen päivittäistarakaupan 
jakeluvaihtoehdoista verrattiin hybrimallia ja sähköisen varastoterminaalin mallia.

Tutkimuksessa esiteltiin, teorian ja asiantuntijoiden haastattelujen perusteella, päivittäistavaran 
sähköisen kaupan uutta liiketoimintakenttää, jossa muutoksen kohteena ovat erityisesti 
keskusliikkeet ja tiedonsiirto jakeluportaiden välillä. Asiakas on otettava mukaan 
tiedonvälitykseen ja jakeluportaat tulisi liittää tiedonvälityksellisesti toisiinsa yhteen, jotta 
kysyntätieto välittyisi mahdollisimman oikeana valmistajalle asti. Kysynnän lähdehän on 
kuluttaja, joten jakeluportaittani kumuloituvat kysyntäennusteiden virheet tulisi korjata 
mahdollisimman suoralla tiedolla todellisesta kuluttajatarpeesta.

Tutkimuksen lopputuloksena todettiin, teorian ja tehtyjen haastattelujen perusteella, että 
dedikoidun sähköisen kaupan terminaalivarastoon perustuva malli on tehokkaampi kuin 
hybridimalli. Hybridimalli, eli jakelukeskuksen ja täydennysostospaikan yhdistelmä, ei 
hyödynnä fyysisen kaupan puitteiden purkamisesta saatavia säästöjä. Hybridimalli joutuu esim. 
ylläpitämään palveluhenkilökuntaa, henkilöautoliikennettä suosivia järjestelyjä, kassalaitteita, 
hyllytysmerkintöjä ja kaupan ulkoisia merkkejä ym. Lisäksi jakelukeskus vie varsinaista 
myyntilaa siten, että myytävien nimikkeiden määrä automaattisesti putoaa. Tällöin 
myyntipisteen kilpailukyky kärsii muihin kauppoihin nähden.

Tutkielmassa esitettiin myös keskusliikkeille uusi liiketoimintamalli ns. informaatio- 
integraattorina. Informaatiointegraattori ulkoistaa fyysiset jakelutoimintonsa ja keskittyy 
ydinosaamiseensa eli asiakkaiden ja valikoiman suunnitteluun yhdessä kauppaketjujen 
myymälöiden ohjauksen ja tiedon hallinnan kanssa. Tiedon jakamisen, yhteisen 
tilaustietokannan avulla, uskottiin yleisesti vähentävän piiskavaikutusta sekä korjaavan 
eriävien kysyntäennusteiden ongelmia. Informaatiointegraattorina toimiva väliporras edistää 
tulevaisuudessa erottuvien asiakaskanavien tuomaa tehokkuutta, jossa prosessit läpäisevät 
useita yrityksiä.

Funktionaalinen yksittäisen jakeluportaan osaoptimointi ei tule kestämään tulevaisuuden 
liiketoimintayhteisöissä. Ydinliiketoimintaansa harjoittavien yritysten yhteisessä arvokentässä, 
jossa yhteistyökumppanit ovat riippuvaisia toisistaan, ei ole mahdollisuutta oman yrityksen
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funktioiden osaoptimointiin. Tämä havaittu kehitys lisää koko jakelukanavan prosessien 
tehokkuutta.

Päivittäistavaran sähköisen kaupan potentiaalisimpina kuluttajaryhminä haastatellut pitivät 
etenkin vanhuksia ja liikuntaesteisiä, kiireisiä kahden tulonsaajan talouksia ja lapsiperheitä. 
Vanhukset ja liikuntaesteiset ovat, haastateltujen näkemyksien mukaan, looginen ja 
väestörakenteen ikääntymisen kannalta otollinen päivittäistavaran sähköisen kaupan 
asiakasryhmä. Edellytyksenä on, että kaupungit ja kunnat ryhtyvät yhteistyöhön 
päivittäistavaran sähköisten kauppiaiden kanssa. Kunnallinen yhteistyö on tarpeellinen, jotta 
tilauksia pystyttäisiin yhdistämään ja yleensä tekemään, kodinhoitajan avulla, sähköisesti. 
Sähköisen kaupan ostovoimaltaan potentiaalisimpia asiakkaita löytyy hyvätuloisista, 
perheellisistä ja kiireisistä, joiden kiinnostus kotiin kuljettamiseen on suurempi kuin 
esimerkiksi pienten kotitalouksien. Kotiinkuljetuksissa houkuttelee eniten omien voimien sekä 
ajan säästyminen.

Kotiinkuljetustavaksi suosituin oli vapaa aikavalinta, joka ei tosin ole kaupan tehokkuuden 
kannalta paras vaihtoehto. Säilytyslaatikkoratkaisu ei taas sovellu hyvin kerrostalo- 
olosuhteisiin. Yleisesti ottaen koti nähtiin kuitenkin ainoana relevanttina kuljetuskohteena. 
Noutopisteet vaatisivat isoa volyymiä, aiheuttaisivat kiinteitä kustannuksia eivätkä palvelisi 
asiakasta tämän toivomalla tavalla. Kiireinen tai liikkumisesteinen asiakas ei halua eikä voi 
hakea itse tavaroitaan, vaan on valmis maksamaan vasta kun tavara tuodaan kotiin.

Useimmat haastatellut arvioivat, että sähköisen kaupan volyymi päivittäistavaran 
kokonaismyynnistä vuonna 2005, tulee olemaan 5-10 % välillä. Jotta tämä tavoite täyttyisi, on 
sähköisen kaupan on yhdistettävä eri palveluja. Myös päivittäistavaran katteet ovat alhaisia, 
joten lisäkompensaatio tulisi tarpeeseen.

Yleisellä tasolla työn kontribuutio oli päivittäistavarakaupan jakelukanavan eri toimijoiden, 
intemetkaupan vaikuttajien ja sähköisten kaupparatkaisujen tuottajien kokemuksien 
kerääminen mahdollisimman objektiiviseen kontekstiin. Tutkimuksessa huomioitiin siis 
sähköiseen kauppaan työnsä puolesta eri lailla asennoituvien asiantuntijoiden näkemyksiä ja 
johdettiin näistä yhteenvetoa sähköisen kaupan toimintaedellytyksistä.

7.2 Suositukset jatkotutkimukselle

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin, miten sähköisen kaupan virtoja 
voidaan yhdistää. Tässä tutkimuksessa on esitetty, että sähköisen kaupan jakelumalli perustuisi 
päivittäistavaran ympärille. Päivittäistavaran kysyntä on tasaista ja jatkuvaa, joten muiden 
satunnaisten kuljetuksien yhdistäminen päivittäistavaran kotikuljetuksiin kokoaisi yksittäisiä 
kuljetuksia tehokkaalla tavalla.

Kuljetusten yhdistäminen sopivassa pisteessä on tulevaisuudessa olennaista. Siksi olisikin hyvä 
tutkia, miten ja millä metodeilla tämä yhdistäminen tapahtuisi tehokkaimmin. Kun 
kvantitatiivista aineistoa on sähköisen kaupan kuljetuksista saatavissa enemmän, voitaisiin 
mallintaa sopivia terminaalin paikkoja alueellisesti ja asiakasliikenteen mukaan. Terminaalin 
paikkaa voitaisiin hakea liikenteen solmukohdista kuten lentokentän, postin lähetysterminaalin 
tai maahantuonti varastojen yhteydestä.

Myös yhteistyön mallien on kehityttävä, jotta tällainen kuljetusten yhdistäminen olisi 
mahdollista. Itse asiassa markkinoiden olisi tällöin muodostettava avoin palveluverkosto, jossa 
palvelun tarjoajat ja tarvitsijat voisivat kohdata toisensa automatisoitujen menetelmien avulla. 
Tällaisen palveluverkoston koordinoijaksi tarvitaan oletettavasti logistiikkaintegraattoria.
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Logistiikkaintegraattori pystyisi yhdistämään avoimella intemet-teknologialla globaaleja ja 
paikallisia kuljetuksia. Tuleva tutkimus voisi siis suuntautua tällaisten uusien kuljetusketjun 
integraattorien asemaan. Tällöin olisi hyvä kysyä, miten käytännössä tällainen yritysten 
rajapintana toimiva koordinaattori pystyisi parhaiten tuottamaan lisäarvoa valmistuksen ja 
siirron kanavassa. Logistiikan koordinoija voisi toimia yhteistyökumppanien agenttina, joka 
hakee logistisia palveluja tarjoaville yrityksille lisäliiketoiminnan mahdollisuuksia.

Jakelukanavan väliportaiden aseman muuttuminen, sähköisen kaupan kautta, on 
mielenkiintoinen aihepiiri. Tutkimukseksi voitaisiinkin suosittaa jakelun väliportaiden 
mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaansa tulevaisuudessa. On selvää, että yritysten on 
löydettävä oma osaamisalueensa, jolla yritys voi tuottaa jakeluun sellaista lisäarvoa, että 
jakeluketjun kokonaistoiminta paranee. Nykyaikaisessa logistiikassa eivät enää kilpaile 
yritykset vaan jakeluketjut.
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HAASTATTE LU RU N KO 1

Miten sähköinen kauppa vaikuttaa jakeluketjun osapuoliin?

- valmistaja

- keskusliike

- vähittäiskauppa

Mitkä uusia kuljetuskanavia on muodostumassa sähköisen kaupan myötä?

- voidaanko keskusliike ohittaa?

mikä on kioskien ja huoltamoiden rooli lähijakelussa?

Miten sähköinen kauppa vaikuttaa seuraaviin seikkoihin?

massaräätälöinti

- valikoimapäätökset

- varastojen karsiminen

- loppukuluttajan huomioonottaminen

- kaupan polarisaatio

Mitä hyötyjä näet sähköisen päivittäistavarakaupan käytöstä?

- aikasäästö

- rahallinen säästö

- palvelun helppous

Mitä lisäarvopalveluja sähköisen kaupan tulisi tarjota?

kuljetusten yhdistäminen 

takaisinsuuntautuva logistiikka 

viihde ja tietopalvelut



Mitkä ovat sähköisen kaupan menestystekijät?

Miten yrityksenne panostaa sähköiseen kaupankäyntiin? 

Mitkä trendit liittyvät vahvimmin päivittäistavaran kauppaan? 

Miksi sähköinen kauppa ei ole yleistynyt vielä merkittävästi?
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LIITE 2

HAASTATTELURUNKO 2

Mikä on sähköisen kaupan osuus päivittäistavaran kokonaismyynnistä vuonna 2005? 

Mikä on sopivin kuljetuspiste päivittäistavaran sähköiselle kaupalle?

- koti

- noutopiste

- työpaikka

Mikä on sopivin kuljetustapa päivittäistavaran sähköiselle kaupalle?

- toimitusaikaikkuna

- säilytyslaatikko

- vapaa aikavalinta


