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TIIVISTELMÄ

Sähköisen kaupankäynnin on ennustettu kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Yksi 
merkittävimmistä sähköisen kaupankäynnin leviämistä hidastavista tekijöistä on toimivien 
logistiikkaratkaisujen puuttuminen. Sähköisen kaupankäynnin ollessa melko uusi 
liiketoimintaa muokkaava tekijä eivät sen liiketoimintamallit ja jakeluratkaisut ole vielä täysin 
vakiintuneet.

Yritysten keskittyessä ydinliiketoimintaansa logistiikka ulkoistetaan usein kolmannen 
osapuolen hoidettavaksi. Sähköisessä kaupassa jakelukanavat ja -ratkaisut muuttuvat usein 
hyvinkin radikaalisti verrattuna perinteisiin toimintamalleihin. Yrityksissä turvaudutaankin 
entistä useammin ulkopuolisiin asiantuntijoihin haluttaessa löytää ratkaisuja logistiikan 
tehokkaaseen toteutukseen uudessa liiketoimintaympäristössä.

Sähköisen kaupankäynnin konsultointimarkkinat ovat kasvussa ja tulevaisuudessa logistiikan 
kysymykset lienevät yksi suurimmista konsultoinnin kasvualueista. Tämän tutkielman 
ensisijaisena tavoitteena on ollut konsultointikonseptin luominen Postin Konsultointipalveluille 
sähköisen kaupankäynnin logistiikkaan. Konseptista on pyritty luomaan selkeä, suhteellisen 
standardoitu asiantuntijapalvelu, joka kuitenkin on räätälöitävissä asiakaskohtaisesti. 
Tutkielmassa on myös pyritty arvioimaan konseptin käyttökelpoisuutta sekä sitä, miten hyvin 
konsepti soveltuu Postin muuhun liiketoimintaan.

Postissa panostetaan voimakkaasti sähköisen kaupankäynnin palveluratkaisujen kehittämiseen. 
Lähtökohtana konsultointikonseptin luomisessa on ollut, että sähköisen kaupan logistiikan 
konsultointipalvelu tukee Postin ydinliiketoimintaa ja että konsepti pohjautuu 
Konsultointipalvelujen osaamiseen markkinoiden kysynnän huomioiden.

Työssä on myös selvitetty sähköisen kaupan konsultoinnin kenttää mm. alan yrityksille 
lähetetyn kyselyn avulla. Tutkimuksessa havaittiin, että sähköisessä kaupankäynnissä 
logistiikan alueella tarjottava konsultointi on melko vähäistä ja nimenomaan logistiikan 
konsultointiin erikoistuneita yrityksiä on Suomessa vain muutamia.
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ABSTRACT

Electronic commerce is expected to grow rapidly in the next few years. One of the most 
significant factor delaying the spreading of electronic commerce is the lack of suitable logistic 
solutions. Because electronic commerce is relatively new element that changes the business, 
the business models and distribution solutions have not been completely established.

When companies concentrate on their core business they often outsource logistics to the third 
party. In electronic commerce the distribution channels and solutions often change quite 
radically compared to the traditional operation models. More and more often companies turn to 
outside experts when they want to find effective ways to implement the logistic operations in 
the new business environment.

The consulting market in the area of electronic commerce is growing and in the future the 
logistic issues will be one of the biggest growth areas in consulting. The primary aim of this 
study was to create a consulting consept for logistics in electronic commerce for Post 
Consulting Services. The objective was to create an explicit, relatively standardized expertise 
service, which can however be customized according to different kind of needs. In the study 
the aim was to evaluate how useful the consept is and also how well the consept suits Post's 
other business activities.

Post invests strongly in the development of service solutions for electronic commerce. The 
concept was based on the idea that the consulting services for logistics in electronic commerce 
support Post’s core business and that the concept is based on the skills of Consulting Services 
without forgetting the market demand.

This study also looks into the field of consulting in electronic commerce among other things 
via an inquiry sent to consulting companies. The study discovers that logistics consulting 
services offered in the field of electronic commerce are fairly rare. There are only a few 
companies in Finland that are in particular specialized in logistics consulting.
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1 Johdanto
Tämän päivän yritykset elävät maailmassa, jossa toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. 

Toimintatavat, joita noudatetaan tänään, eivät välttämättä päde enää huomenna. Yritysten on 

pyrittävä liiketoiminnassaan joustavuuteen ja muutosvalmiuteen. Merkittävimpiä, yrityksiä 

muutoksiin ajavia tekijöitä ovat keskittyminen ydinosaamiseen, siihen liittyvä toimintojen 

ulkoistaminen, kolmansien osapuolien palvelujen lisääntyvä käyttö sekä verkostoituminen. 

Tuorein liiketoimintaa muokkaava tekijä, sähköinen kaupankäynti, ja sen mukanaan tuoma 

toiminnan kansainvälistyminen ja kilpailun kiristyminen muuttavat yritysten toimintakenttää 

entisestään.

Sähköinen kaupankäynti ja Internet muuttavat markkinoita ja yritysten toimintatapoja sekä 
synnyttävät uusia liiketoimintamuotoja ja yrityksiä. Sähköisen kaupankäynnin aiheuttamat 

muutokset ovat erilaisia toimialasta riippuen. Joillakin toimialoilla markkinointi ja 

asiakaspalvelu muuttuvat, toisilla toimialoilla tuotteet tai koko jakeluketju joudutaan 
määrittelemään uudelleen. Kannattava sähköinen liiketoiminta voi perustua vanhan 

ansaintatavan tehokkaaseen soveltamiseen muuttuneessa toimintaympäristössä tai aivan 

uudenlaisiin ansaintatapoihin. Internetiä voidaan käyttää yhtenä myyntikanavana muiden 
rinnalla tai yrityksen ainoana myyntikanavana myytäessä yrityksen tuotteita ja palveluja 

ainoastaan verkon välityksellä.

Sähköisen kaupankäynnin on ennustettu lähtevän huimaan kasvuun tulevina vuosina. Myös 

suomalaiset yritykset siirtynevät harjoittamaan kaupankäyntiä yhä laajemmassa mittakaavassa 

verkon välityksellä. Vaikka useilla yrityksillä on tällä hetkellä kotisivut Internetissä, 
tilausmahdollisuus sivujen kautta tai oma kauppapaikka, on toimivan logistiikan kehittäminen 

yrityksissä usein vielä alkutekijöissään. Koska logistiikka on tällä hetkellä yksi sähköisen 

kaupankäynnin suurimmista ongelmista, on luontevaa olettaa, että yritykset tulevaisuudessa 

panostavat entistä enemmän voimavaroja löytääkseen ratkaisuja logistiikan tehokkaaseen 

toteutukseen. Keskittyessään ydinliiketoimintaansa useat yritykset ovat samassa yhteydessä 

ulkoistaneet logistiikkansa hoidon eikä yrityksistä enää löydy alueen erikoisosaamista. 

Yritysten siirtyessä harjoittamaan sähköistä kaupankäyntiä turvaudutaankin yhä useammin 

ulkopuolisiin asiantuntijoihin etsittäessä ratkaisuja logistiikan toteutukseen. Sähköisen 

kaupankäynnin konsultointimarkkinat ovatkin kasvussa ja tulevaisuudessa logistiikka lienee 

yksi kasvavista konsultointialueista.
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1.1 Tutkimusongelma ja työn tavoitteet

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää sähköistä kaupankäyntiä logistiikan, jakelun ja 

konsultoinnin näkökulmasta. Työn teoriaosuudessa keskitytään yritysten sähköisen 

kaupankäynnin ja liiketoiminnan mallintamiseen sekä jakeluratkaisuihin. Työn 

empiriaosuudessa pääpaino on sähköisen kaupankäynnin alueella tarjottavien 

konsultointipalvelujen tarkastelussa, erityisesti logistiikan konsultoinnin osa-alueella.

Tutkielman päätavoitteet ovat:

e Perehtyä kirjallisuuden avulla sähköiseen kaupankäyntiin, sen 
liiketoimintamalleihin ja jakeluratkaisuihin.

• Kartoittaa sähköisen kaupankäynnin logistiikan konsultoinnin 
toimintakenttää ja siinä toimivia yrityksiä. Tavoitteena on luoda 
ympäristöanalyysi, jossa selvitetään case-yrityksenä olevan Postin 
Konsultointipalvelujen ulkoinen ja sisäinen toimintaympäristö.
Analyysissä tarkasteltavia aihepiirejä ovat asiakaskenttä, 
kilpailijat, yhteistyökumppanit, sidosryhmät ja sisäiset 
kyvykkyydet ja tarpeet.

• Luoda case-yritykselle konsultointikonsepti sähköisen 
kaupankäynnin logistiikkaan. Konseptin avulla on tarkoitus 
tulevaisuudessa toteuttaa sähköisen kaupankäynnin logistiikan 
konsultointiprojekteja. Kyseisen alueen konsultointi on Postin 
Konsultointipalvelujen uusi palveluja tarkoituksena on luoda 
selkeä malli, jonka mukaisesti konsultointiprojekteja voidaan 
jatkossa toteuttaa.

e Arvioida luodun konseptin toiminnallisuutta ja käyttökelpoisuutta 
- miten hyvin konsepti vastaa sille asetettuja odotuksia ja miten 
hyvin se soveltuu Postin muuhun liiketoimintaan.

Työn varsinaiseksi tutkimusongelmaksi muodostuu edellä luetelluista tavoitteista
keskeisin eli konsultointikonseptin luominen. Tutkimusongelma on sikäli mielenkiintoinen,

että liikkeenjohdon konsultointi on kasvava toimiala Suomessa. Sähköisen kaupankäynnin

konsultointi on alana hyvin nuori ja kokonaiskuvan luominen markkinoilla toimivista

yrityksistä on hyvin haastavaa, sillä ala on jatkuvassa muutoksen tilassa. Erityisesti sähköisen

kaupan logistiikan konsultointi on melko jäsentymätön alue. Siitä huolimatta se on erittäin

mielenkiintoinen aihealue, koska logistiikan merkitys sähköisessä kaupassa kasvaa jatkuvasti

ja sen merkitys aletaan ymmärtää yhä paremmin. Yritykset ovat hyvin usein ulkoistaneet

logistiikkansa kolmannen osapuolen hoidettavaksi, jolloin logistiikan konsulteille riittää

tulevaisuudessa varmasti kysyntää.



1.2 Tutkimuksen rakenne

Tutkielma jakautuu teoria- ja empiriaosuuteen. Teoriaosuus koostuu kolmesta osasta, joissa 

käsitellään sähköistä kaupankäyntiä ja liiketoimintaa, jakelun muuttuvaa roolia sekä 

asiantuntija- ja konsultointipalvelulta. Empiriaosuudessa esitellään ensin lyhyesti työn 

toimeksiantanut yritys, Suomen Posti Oy, ja sen Konsultointipalvelut -yksikkö, jonka jälkeen 

esitellään Konsultointipalveluille sähköisen kaupankäynnin logistiikkaan luotu 

konsultointikonsepti.

Tutkielman johdantoluvussa käydään läpi tutkimuksen tarkoitus, tutkimusongelma ja 

tavoitteet, tutkielman rakenne sekä tutkimuksessa käytetyt keskeiset käsitteet.

Luvussa kaksi esitellään yleisesti sähköistä kaupankäyntiä ja liiketoimintaa sekä jakelun 

muuttuvaa roolia alan kirjallisuuteen pohjautuen. Luvun alkupuolella käydään läpi sähköisen 
kaupankäynnin viitekehyksiä ja liiketoimintamalleja sekä sähköisen kaupan nykytilaa ja 

jakeluratkaisuja Suomessa. Luvun loppuosassa keskitytään tarkastelemaan logistiikan, 

erityisesti jakelun, merkitystä sähköisessä liiketoiminnassa. Jakelun rakenteellisia muutoksia 

kuvataan muun muassa asiakaskanava-ja monikanava-mallin avulla.

Kolmannessa luvussa käsitellään työn empiria-osuuden kannalta keskeistä aihealuetta, 

asiantuntija-ja konsultointipalveluja. Luvussa tarkastellaan kyseisten palvelujen erityispiirteitä, 

alan menestystekijöitä ja kehityssuuntia.

Neljäs luku aloittaa työn empiria-osuuden. Luvussa esitellään ensin case-yritys Suomen Posti 

Oy ja sen toiminta siinä laajuudessa kuin se on tutkimuksen kannalta oleellista. Tämän jälkeen 

kuvataan Konsultointipalvelujen yksikkö, jonka toimeksiannosta työ on tehty. Luvun lopussa 

käydään läpi Konsultointipalvelujen toimintaympäristöstä laadittu analyysi.

Viides luku muodostaa työn varsinaisen empiria-osuuden. Luvussa kuvataan 

Konsultointipalveluille sähköisen kaupankäynnin logistiikkaan luotu konsultointikonsepti. 

Aluksi käydään läpi konseptin rajaukset ja tavoitteet, jonka jälkeen konsepti kuvataan 

teknisellä ja markkinoinnillisella tasolla. Lopuksi arvioidaan konseptin soveltuvuutta Postin 

liiketoimintaan ja konseptin Konsultointipalveluille asettamia haasteita ja vaatimuksia.

Kuudennessa eli viimeisessä luvussa kootaan tutkimus yhteen, esitellään tehdyt päätelmät sekä 

tehdään selkoa mahdollisista jatkotutkimusaiheista.

9



1.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet
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Asiakaskanavalla on valmiudet toimittaa tietyntyyppisiä palveluja, jotka ovat kenen tahansa 
asiakkaan ja minkä tahansa organisaation käytettävissä markkinoilla ilman etukäteen 

tapahtuvaa suunnittelua ja sovittamista. Palvelut voidaan erottaa erillisiin kanaviin 

vakiinnuttamalla toimintaprosessit ja tietojärjestelmät. Jakelun kanavia ovat suostuttelun 

kanava, rahoituksen kanava, tilaamisen kanava sekä valmistuksen ja siirron kanava (Haapanen 

& Vepsäläinen 1999, 72, 270).

Liikkeenjohdon konsultointi on neuvoa-antavaa, sopimuksen mukaista, organisaatiolle 

tarjottavaa palvelua, jota suorittavat erikseen koulutetut ja pätevät henkilöt, jotka avustavat 

objektiivisesti ja itsenäisellä tavalla asiakasorganisaatiota identifioimaan johdon ongelmia, 
analysoimaan niitä, suosittelemaan niihin ratkaisuja ja haluttaessa auttamaan ratkaisujen 

toteutuksessa (Greiner & Metzger 1983, 7).

Logistiikalla tarkoitetaan European Logistics Associationin määritelmän mukaisesti 
materiaalivirran ja siihen liittyvien informaatio- ja pääomavirtojen organisointia, suunnittelua, 

valvontaa ja toteutusta - toimittajilta, suunnittelusta ja ostosta, tuotannon ja jakelun kautta 
lopulliselle asiakkaalle, tarkoituksena tyydyttää markkinoiden tarpeet mahdollisimman vähillä 

kustannuksilla ja pääoman käytöllä (von Bagh ym. 2000, 152).

Sähköinen kaupankäynti. ”Elektroninen kaupankäynti on tietoverkkojen 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 1998, 11). Tässä työssä käsitteitä 

sähköinen kaupankäynti, elektroninen kaupankäynti, verkkokauppa ja nettikauppa käytetään 

rinnakkain ja niillä tarkoitetaan samaa asiaa.

Workshop. Workshop on konsultointiprojektissa käytetty työkalu, jonka avulla voidaan 

sitouttaa osallistujat projektiin ja jakaa vastuut osallistujien kesken (Sadler 1998, 147). 

Workshop on toimintatapa, jossa ryhmässä käydään läpi asioita - kuten suosituksia, ehdotuksia 

ja ongelmia - ja ryhmän yksilöiden oman toiminnan kautta saavutetaan perusteellinen 

ymmärrys asiasta tai muokataan sitä uudelleen. Workshopin työskentelytapaan kuuluu myös 

vapaa, rakentava keskustelu asian puitteissa. Workshop on aina suunniteltava huolellisesti 

etukäteen.
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2 Sähköinen kaupankäynti ja jakelu
Tässä luvussa esitetään tutkimuksen kannalta oleellinen sähköistä kaupankäyntiä ja jakelua 

koskeva kirjallisuus sekä työhön liittyvät keskeiset teoriat. Aluksi käydään läpi sähköisen 
kaupankäynnin ja liiketoiminnan käsitteellisiä eroja sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat keskeisesti 

liiketoiminnan harjoittamiseen informaatiotaloudessa. Tämän jälkeen tarkastellaan sähköisen 

kaupankäynnin viitekehyksiä ja liiketoimintamalleja. Luvussa käsitellään myös logistiikan ja 

jakelun merkitystä sähköisessä kaupankäynnissä. Jakelun rakenteellisia muutoksia tarkastellaan 

asiakaskanava- ja monikanava-mallin avulla. Luvun lopussa tarkastellaan logistiikkapalvelujen 

eriytymistä samoin kuin yritysten verkostoitumista ja keskittymistä ydinliiketoimintaan.

2.1 Sähköinen kaupankäynti ja liiketoiminta

Sähköinen kaupankäynti muuttaa perusteellisesti yrityksen toimintatapoja. Karjalainen (2000, 

11) onkin todennut, että ”sähköinen liiketoiminta on todennäköisesti eräs merkittävimpiä 

liiketoimintaan vaikuttavia muutosvoimia tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa." Sähköistä 

kaupankäyntiä suunniteltaessa on tärkeää määritellä verkkopalvelun rooli yrityksen 

liiketoiminnassa. Ryhtyessään harjoittamaan elektronista kaupankäyntiä yrityksen on otettava 

huomioon uuden liiketoiminnan vaatimat uudet liiketoimintamallit ja -strategiat. 

Saavuttaakseen verkkoliiketoiminnalla kilpailuetua yrityksen on määriteltävä sähköiselle 

liiketoiminnalle oma strategia, sillä uusi kaupankäyntimuoto vaikuttaa yrityksen muihin 

liiketoimintoihin ja yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Sähköinen liiketoiminta on lisäksi 
koordinoitava yrityksen muihin liiketoimintaprosesseihin ja verkkoliiketoiminnan strategia on 

nivottava osaksi yrityksen kokonaisstrategiaa. Kyvyttömyys päästä eroon vallitsevasta, 

vanhentuneesta liiketoimintamallista voi johtaa yrityksen liiketoiminnan epäonnistumiseen 

(Kalakota & Robinson 1999, 7).

Sähköisen kaupankäynnin (e-Commerce) ohella kirjallisuudessa käytetään termiä sähköinen 

liiketoiminta (e-Business). Karjalainen (2000), samoin kuin Kalakota ja Robinson (1999) 

tekevät selvän eron näiden kahden käsitteen välille. Sähköisellä kaupankäynnillä tarkoitetaan 

Karjalaisen (2000. 17) mukaan avoimien tietoverkkojen välityksellä tapahtuvaa tavaroiden ja 

palveluiden vaihdantatapahtumaa ja sitä tukevan informaation välittämistä yritysten ja 

kuluttajien välillä tai kuluttajien kesken. Sähköisellä liiketoiminnalla puolestaan tarkoitetaan 

kaikkea avoimien tietoverkkojen välityksellä tapahtuvaa toimintaa, joka tähtää kilpailuedun 

saavuttamiseen. Tällaista toimintaa ovat muun muassa informaation välittäminen koko
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arvoketjussa prosessien tehostamiseksi ja lisäarvopalvelujen tuottamiseksi sekä puhtaat 

hyödykkeiden vaihdantaan tähtäävät transaktiot. Sähköinen liiketoiminta ei ole ainoastaan 
kauppatapahtumien toteuttamista, vaan kokonaisvaltaista liiketoimintaa, joka koskee kaikkia 

yksittäisen yrityksen toimintoja ja jokaista toimialan yritystä. Kalakota ja Robinson (1999, 4) 

mieltävät sähköisen kaupankäynnin Karjalaisen tapaan tavaroiden ja palveluiden ostamisena ja 
myymisenä digitaalisten medioiden kautta. Sähköisen liiketoiminnan he sen sijaan näkevät — 

sen lisäksi että se sisältää sähköisen kaupankäynnin - vanhojen liiketoimintamallien 

uudelleenmäärittelynä, jolla pyritään asiakkaan arvon maksimointiin. Teknologia toimii vain 

avustavana tekijänä. Sähköinen liiketoiminta käsittää kokonaisstrategian, jossa sähköisellä 

kaupankäynnillä on erittäin tärkeä rooli.

Karjalainen (2000) lähestyy sähköistä liiketoimintaa informaatiotalouden liiketoiminnan 

viitekehyksen avulla. Kuvassa 2-1 esitetty viitekehys koostuu avoimien tietoverkkojen 

aikaansaamista ympäristö-ja asiakaslähtöisistä tekijöistä.

Ympäristölähtöiset tekijät Asiakaslähtöiset tekijät

• Ympäristön muutosten 
nopeus ja vaikutus

• Aineettomat hyödykkeet
• Tiedonvälityksen nopeus 

ja saavuttaminen
• Muutos kilpailuedun 

lähteissä
1

• Rajaton informaatio
• Läpinäkyvät arvoketjut
• Asiakkaiden voiman 
kasvaminen

• Koetun arvon 
uudelleenmäärittely

Asiakasrajapinnan hallinnan kriittisyys

Kuva 2-1. Viitekehys liiketoiminnalle informaatiotaloudessa (Karjalainen 2000, 35)

Ympäristölähtöiset tekijät - ympäristön muutosvauhdin kiihtyminen, aineettomien 

menestystekijöiden merkityksen kasvu sekä tiedonvälityksen nopeus - ovat johtaneet siihen, 

että yritysten on etsittävä uusia kilpailuedun lähteitä entisten tilalle. Yritykset kilpailevat yhä 

enemmän ydinosaamisellaan saavuttaakseen asiakkaan mielessä ylivertaisen aseman. Muut 

kuin ydintoiminnot ostetaan enenevässä määrin palveluina niiden tuottamiseen erikoistuneilta



13
toimijoilta. Karjalaisen (2000, 36) mukaan voidaan jopa sanoa, että yritys uhraa kilpailuetua 

suorittaessaan itse toimintoja, joissa se ei ole paras.

Asiakaslähtöiset tekijät - asiakkaiden saatavilla oleva rajaton informaatio, läpinäkyvät 

arvoketjut ja asiakkaiden voiman kasvaminen - puolestaan johtavat siihen, että yritysten on 

määriteltävä uudelleen asiakkailleen tuottaman arvon käsite (mt. 38). Tuote itsestään riittää yhä 

harvemmin differoinnin perustaksi tai tyydyttämään asiakkaan kokonaistarvetta. Kilpailussa 

menestymisen edellyttämä lisäarvo tuotetaan muilla keinoin, tarjoamalla asiakkaalle 

informaatioon perustuvia lisäarvopalveluita.

Ympäristö- ja asiakaslähtöiset tekijät johtavat viitekehyksessä siihen, että asiakasrajapinnan 

hallinnasta muodostuu yritysten kriittisin menestystekijä sähköiseen liiketoimintaan 

perustuvassa informaatiotaloudessa. Karjalainen (mt. 39) kuvaa tätä kehitystä seuraavasti: 
”Yritykset tarvitsevat jatkuvaa informaatiota asiakkailtaan näiden tarpeista ja tilanteesta 

voidakseen optimaalisesti hyödyntää ydinosaamistaan asiakkaan kokemaa arvoa lisäävien 

palveluiden tuottamiseksi. Nämä lisäarvopalvelut differoivat yrityksen tarjonnan kilpailijoihin 

nähden ja saavat asiakkaat halukkaiksi kestävän yhteistyösuhteen luomiseen. Pääsy tähän 

informaatioon saavutetaan tarjoamalla asiakkaalle tämän arvostamia toimintamalleja, jotka 

helpottavat asiakkaan omaa toimintaa.”

Digitaalitalouden kehitys voidaan Järvelän ym. (2000) mukaan jakaa kolmeen vaiheeseen. 

Elektronisen kaupan ja liiketoiminnan lisäksi he erottavat kehityksen kolmantena vaiheena 
elektronisen verkostotalouden (Kuva 2-2). Turunen (2000, 31) määrittelee verkostotalouden 

seuraavasti: ”Verkostotalous syntyy toimintojen ja toiminnan siirtyessä fyysisestä maailmasta 

vuorovaikutteisiin. digitaalisiin ja avoimiin tietoverkkoihin." Verkostotalouden 

muodostuminen mahdollistaa ja pakottaa yritysten siirtymisen sähköiseen liiketoimintaan. 

Verkostotalouden luonteesta johtuen yrityksen on uudelleen määriteltävä tuottamansa lisäarvo 

menestyäkseen verkostotaloudessa.
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Elektroninen verkostotalous

Yrityksen, 
asiakkaiden, 

hankkijoiden ja 
partnerien 

toimintojen 
integrointi

Elektroninen liiketoiminta

Koko yrityksen 
toimintojen 
integrointiElektroninen kauppa

Yksittäisten
toimintojen
integrointi

Kuva 2-2. Digitaalitalouden kehitys (Järvelä ym. 2000, 7)

eKaupan vaiheessa on tyypillistä, että kukin yritys rakentaa oman kauppapaikka-, jakelutie- ja 

palvelusovelluksensa. eLiiketoiminta -vaiheessa palvelujen tarjoajat pyrkivät integroimaan 

omia sisäisiä ydin- ja palveluprosessejaan sähköisiin palveluihin ja luomaan asiakkaisiin 

kiinteät ja pysyvät suhteet. Tässä kehitysvaiheessa integroidaan yrityksen järjestelmiä ja 

yhdistetään elektroninen kauppa normaalin liiketoiminnan kanssa. Suurin osa 

suomalaisyrityksistä on vielä kehityksen ensimmäisessä vaiheessa, eKaupassa. Tosin osa 

yrityksistä on jo edennyt seuraavaan, eLiiketoiminnan, vaiheeseen (Järvelä ym. 2000. 8).

eVerkostotaloudessa yrityksen keskittyminen ydinosaamiseen nousee tärkeäksi tekijäksi. 

Yrityksen tulee valita roolinsa arvoketjussa ja pyrkiä saavuttamaan siinä skaalaetuja. Yritysten 

hajauttaessa toimintojaan ja ulkoistaessa suurelta osin muun kuin omaan ydinosaamiseensa 

liittyvän toiminnan syntyy partneriverkosto, joka yhdessä tuottaa asiakkaan haluaman palvelun. 

Yhä useammin asiakkuus ei olekaan enää yksittäisten kauppiaitten tai palveluntarjoajien 

hallussa, vaan uusien verkkovälittäjien, kuluttajayhteisöjen tai asiakkaan itsensä hallinnassa. 

Asiakas tai hänen valitsemansa välittäjä eli niin kutsuttu infomediary hallinnoi asiakkaan 

ostoprofiilia ja luovuttaa tietoja ostotapahtumassa tuotteiden ja palvelujen toimittajien 

käyttöön. Tällöin tulee mahdolliseksi palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti, eikä vain yhden 

tuotteen tai palvelun näkökulmasta. Tämä merkitsee uusien asiakkuuskonseptien.
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hovitilauspalvelujen ja hovitoimittajien syntyä, jotka yhdistävät asiakkaalle erilliset tilaus- ja 

palveluvirrat sekä koordinoivat kuljetuksia, mahdollistaen tehokkaan kokonaisuuden (mt. 8).

2.1.1 Sähköisen kaupankäynnin viitekehykset ja yritysten tavoitteet

Sähköistä kaupankäyntiä voidaan tarkastella useasta näkökulmasta ja käsitteestä onkin laadittu 

useita erilaisia malleja ja viitekehyksiä. Kettunen ja Filenius (1998) jäsentävät elektronista 

kaupankäyntiä kuvan 2-3 palvelumallin mukaisesti.

Asiakas
1^^

Tiedottaminen Myynti & Asiakaspalvelu & Jälkimarkkinointi 
logistiikka tekninen tuki

Teknologia

Kuva 2-3. Elektronisen kaupankäynnin palvelumalli (Kettunen & Filenius 1998, 27)

Yrityksellä on mallin mukaisesti lukuinen määrä prosesseja, joita tietoverkkoteknologioilla 

voidaan tukea. Verkkopalvelua suunniteltaessa on oleellista tunnistaa liiketoiminnan kannalta 

oleellisimmat prosessit ja tuottaa niille oikeat, eli mahdollisimman suurta lisäarvoa tuottavat 

ratkaisut.

Mallissa teknologia toimii koko tuotettavan palvelun perustana, johon kaikki yrityksen 

prosessit tukeutuvat. Teknologia ei kuitenkaan ole tärkein tekijä vaan toiminnot, joissa ollaan 

vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Teknologiat, jotka mahdollistavat palvelujen 

tuottamisen, mahdollistavat myös asiakaskommunikoinnin. Tämän vuoksi teknologialaatikko 

ulottuu mallissa asiakasrajapinnan alitse asiakkaalle saakka. Mallissa yrityksen prosessit on 

jaettu neljään luokkaan: tiedottaminen, myynti ja logistiikka, asiakaspalvelu ja tekninen tuki 

sekä jälkimarkkinointi.

Toisenlaisen lähestymistavan elektroniseen kaupankäyntiin tarjoavat Kalakota ja Whinston 

(1997, 3). He määrittelevät elektronisen kaupankäynnin erikseen viestinnän,

liiketoimintaprosessien, palvelun ja tietoverkkojen näkökulmasta. Viestinnän näkökulmasta 

sähköinen kaupankäynti on informaation, tuotteiden ja palveluiden tai maksujen välittämistä 

puhelimitse, tietoverkon kautta tai muilla keinoin. Liiketoimintaprosessin näkökulmasta
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sähköistä kaupankäyntiä voidaan ajatella teknologiasovelluksena, jonka avulla liiketoiminnan 

transaktioita ja prosesseja voidaan automatisoida. Palvelujen kannalta sähköinen kaupankäynti 

tarkoittaa välinettä, jonka avulla voidaan pienentää kustannuksia samalla kun tuotteiden laatu 

ja palvelun nopeus paranee. Tietoverkkojen näkökulmasta sähköinen kaupankäynti tarjoaa 

mahdollisuuden tuotteiden ja informaation ostamiseen ja myymiseen Internetin ja muiden 

sähköisten medioiden välityksellä.

Yritykset voivat hyödyntää Internetiä hyvin eri tavoin. Kettunen ja Filenius (1998, 36) 

erottavat yrityksen verkkopalvelun kypsyydessä kuusi eri vaihetta:

1) Poissaolovaiheessa yritys ei joko ole tietoinen Internetin 
hyödyntämisen mahdollisuuksista tai se on tietoinen mutta ei näe 
niissä mitään liiketoiminnallista potentiaalia.

2) Verkkoläsnäolovaiheessa yritykselle on tuotettu verkkoon 
kotisivu.

3) Tuoteinformaatiovaiheessa kotisivun ohella asiakkaalle tarjotaan 
tietoa yrityksen tuotteista. Internetiä hyödynnetään 
markkinoinnissa.

4) Myynti- ja interaktiivisuusvaiheessa yritys hyödyntää Internetiä 
myyntikanavana. Asiakas voi tehdä tilauksia verkon välityksellä ja 
sivuilla tarjotaan yksityiskohtaista tietoa yrityksen tuotteista ja 
muista palveluista.

5) Sisäisten tietojärjestelmien integrointivaiheessa yrityksen 
verkkopalvelu on integroitu sen olemassa oleviin tuotanto-ja 
tuotannonohjausjärjestelmiin. Näitä ovat mm. 
varastonhallintajärjestelmät, tilausjärjestelmät ja taloushallinnon 
järjestelmät.

6) Täysin integroitu elektronisen kaupankäynnin palvelu kuvaa 
tilannetta, jossa kaikki yrityksen ensisijaiset liiketoiminnot 
hyödyntävät verkkoteknologioita. Tällainen intranetin, ekstranetin 
ja Internetin yhdistelmä tukee niin yrityksen sisäisiä kuin ulkoisia 
toimintoja sekä kommunikointia niin yrityksen sisällä kuin 
asiakkaiden kanssa.

Osa yrityksistä ei koskaan pyri saavuttamaan mallin viimeisiä tasoja vaan ne tyytyvät 

suppeampiin palveluihin. Strategisesti tämä voi tietyille yrityksille olla täysin oikea ratkaisu.

Myös Karjalainen (2000) toteaa, että vaikka tietoteknologian innovatiivisella hyödyntämisellä 

on saavutettavissa kilpailuetua missä tahansa liiketoiminnassa, jokainen yritys voi hyödyntää 

Internetin ja sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia eri tavalla, oman liikeideansa ja 

strategiansa mukaisesti. Kuvassa 2-4 hän esittelee neljä liiketoimintamallin muutoksen tyyppiä.



17
joista alimpana vasemmalla oleva edustaa pienintä ja ylimpänä oikealla oleva suurinta 

muutosta.

Suuri

3
36

>
Pieni

Toimialarajojen
hämärtyminen

Toimialan sääntöjen 
uudelleenmäärittely

Lisäarvopalveluiden 
tarjoaminen

Nykyisten prosessien 
tehostaminen

Pieni Sähköisen liiketoiminnan rooli

Vallan
kumouksellinen
muutos

Vähäisiin
parannuksiin
perustuva
muutos

Suuri

Kuva 2-4. Liiketoimintamallin muutoksen tyypit (Karjalainen 2000, 85)

Kuvan kaksi alinta tasoa - nykyisten prosessien tehostaminen ja lisäarvopalveluiden 

tarjoaminen - kuvaavat yrityksen liiketoiminnan vähittäisiin parannuksiin perustuvaa muutosta 

ja kaksi ylintä tasoa - toimialan sääntöjen uudelleenmäärittelyjä toimialarajojen hämärtyminen 

— liiketoiminnan radikaalia, vallankumouksellista muutosta. Vähittäinen muutos vaikuttaa 

tapaan, jolla nykyiset toiminnot suoritetaan, ja tähtää ensisijaisesti toiminnan tehostamiseen. 

Kustannusten vähentäminen, kiertoaikojen nopeuttaminen ja palvelun parantaminen ovat 

nykyisen toiminnan parantamiseen tähtääviä tavoitteita. Radikaali muutos sen sijaan vaikuttaa 
organisaation rakenteeseen ja siihen, mitä toimintoja se ylipäänsä suorittaa. Radikaali muutos 

tähtää kilpailun sääntöjen muuttamiseen. Uusien markkinoiden avaaminen ja yrityksen 

liikeidean muuttaminen ovat radikaaliin muutokseen johtavia tavoitteita. Kahdella alemmalla 

tasolla sähköinen liiketoiminta on väline yrityksen strategian toteuttamiseen. Kahdella 

ylemmällä tasolla sähköinen liiketoiminta voidaan nähdä voimana, joka vaikuttaa vahvasti 

siihen, millainen strategia yrityksellä on.

Karjalaisen (2000, 121) mukaan yrityksellä on erilaisia vaihtoehtoja suhtautumisessa 

sähköiseen liiketoimintaan (Kuva 2-5). Jokainen yritys on luonnollisesti ensin tarkkailija, 

jolloin yrityksen johto seuraa markkinoiden ja teknologian kehitystä ja muodostaa 

näkemyksensä uusien ilmiöiden merkityksestä. Tarkkailijan roolista yritys voi siirtyä 

tehokkuuden tavoittelijaksi, jolloin sähköistä liiketoimintaa käytetään välineenä ylivoimaisen
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tehokkaan arvoketjun luomiseksi, tai puolustajaksi, joka kamppailee sähköistä liiketoimintaa 
hyödyntävien tehokkuuden tavoittelijoiden kanssa perinteisin keinoin. Innovatiivinen 

yritysjohto voi myös rohkeasti pyrkiä sääntöjen muuttajaksi, joka ei hyväksy vallitsevia 

oletuksia siitä miten alalla toimitaan, vaan luo omat sääntönsä. Seurailija on puolestaan yritys, 

joka ei ole lähtenyt alallaan ensimmäisenä liikkeelle, vaan ottaa oppia siitä, mitä muut ovat 

tehneet ja toivoo kykenevänsä välttämään pioneerien tekemät virheet. Riskinä on, että 

ensimmäisenä uuden toimintamallin tai uudet markkinat luova yritys voi kaapata niin vahvan 

aseman, että muut jäävät seurailijoiksi hyvin pitkäksi aikaa. Yhteenvetona Karjalainen (2000, 

21) toteaa, että tietoverkkojen hyödyntäminen ei tule olemaan jokaisen yrityksen 

ydinmenestystekijä, mutta niiden mahdollisuuksien huomiotta jättäminen voi sen sijaan 

muodostua liiketoiminnan kompastuskiveksi.

Internetiä hyödyntävä alalletulija

Toimialan kilpailijat

Tehokkuuden
tavoittelija

Sääntöjen
muuttaja

Tarkkailija

Seurailija

Puolustaja

Kuva 2-5. Yrityksen valittavana olevat roolit (Karjalainen 2000, 121)

Yritysten yleiset, toimialasta riippumattomat tavoitteet sähköisessä liiketoiminnassa ovat 

Kettusen ja Fileniuksen (1998, 16) mukaan jaettavissa kolmeen ryhmään: I) yrityksen 

nykyisen liiketoiminnan tehostaminen, 2) kilpailuedun ja kustannussäästöjen hankkiminen sekä 

3) uusien asiakkaiden ja liiketoimintamallien etsiminen tietoverkkojen avulla. Keinoja näihin 

tavoitteisiin pääsemiseksi ovat asioiden tekeminen entistä paremmin tai entistä pienemmillä
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kustannuksilla. Tietoverkkojen avulla voidaan laajentaa markkinoita sekä tehostaa 

kommunikointia ja asiakaspalvelua.

Myös Karjalaisen (2000, 13) mukaan sähköisen liiketoiminnan ratkaisuilla on kolme tavoitetta 

yritysmaailmassa, tosin hän tarkastelee liiketoimintaa laajemmin kuin yhden yrityksen 

näkökulmasta. Ratkaisuilla voidaan Karjalaisen mukaan pyrkiä: 1) tehostamaan yksittäisen 

yrityksen sisäisiä prosesseja, 2) tehostamaan koko arvoketjua ja parantamaan asiakassuhteen 

hoitoa tai 3) muuttamaan liiketoiminnan sääntöjä kehittämällä aivan uudenlaisia 

toimintatapoja.

Hannuksen ym. (1996, 123) mukaan Internetin synnyttämä suora elektroninen kanava tarjoaa 

useita merkittäviä mahdollisuuksia liiketoiminnalle:

• ympärivuorokautinen tavoitettavuus
• globaalin Internet-käyttäjäkunnan nopea kasvu, globaalin 

läsnäolon aikaansaaminen
• mahdollisuus kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien, jotka 

tavallisesti jäävät piiloon jakelukanavan taakse, suoraan 
tavoittamiseen

• mahdollisuus hyödyntää kapeita markkina-alueita globaalisti 
tavalla, joka ei ole mahdollista perinteisiä kanavia käyttämällä

• tilaisuus saada suoraa asiakaspalautetta, pisimmilleen vietynä 
asiakas voidaan integroida osaksi tuotekehitys-, myynti-ja 
toimitusprosessia

• mahdollisuus oppia tuntemaan asiakkaat yksilöllisesti
• reaaliaikaisen tiedon välittäminen eri sidosryhmille, kuten omalle 

henkilökunnalle, asiakkaille, jälleenmyyjille, sijoittajille, 
omistajille jne.

• kustannustehokkuus.

Usein elektroninen kaupankäynti mielletään ainoastaan tuotteiden myymiseksi ja välittämiseksi 

Internetissä. Tämä on kuitenkin liian kapea lähestymistapa sähköiseen kaupankäyntiin. Sen 
avulla voidaan saavuttaa ainakin seuraavia etuja eri palveluratkaisuissa: saada uusia asiakkaita, 

lisätä myyntiä, lisätä tunnettuutta, parantaa asiakaspalvelua, tuoda kustannussäästöjä ja luoda 

uutta liiketoimintaa (Kettunen & Filenius 1998. 44). Paavilainen (1999, 72) lisää näihin etuihin 

nopean ja persoonallisen palvelun tuoman kilpailuedun, interaktiivisuuden, monipuolisuuden 

mediana (massamedia vs. yksilöllinen media), asiakkaiden tavoittamisen laajalta alueelta sekä 

edulliset liiketoiminnan aloittamiskustannukset. Sähköisellä kaupankäynnillä saavutettavien 

etujen lisäksi yrityksen tulee pohtia kriittisesti, onko elektroninen kaupankäynti todellinen
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mahdollisuus yritykselle ja ovatko yrityksen asiakkaat tottuneet toimimaan Internet- 

ympäristössä.

2.1.2 Sähköisen kaupankäynnin liiketoimintamalleja

Sähköinen liiketoiminta muuttaa yritysten tapaa toimia. Tämä tarkoittaa usein sitä, että 

vanhasta liiketoiminnan harjoittamistavasta on luovuttava. Tarvitaan uusia 

liiketoimintamalleja, jotka soveltuvat nimenomaan uuteen, sähköiseen kaupankäyntimuotoon. 

Aihealueen ollessa vielä melko uusi ja kehittymätön uudet liiketoimintamallitkaan eivät ole 

vielä täysin vakiintuneet.

Karjalaisen (2000, 65) mukaan sähköinen liiketoiminta sinällään ei ole kilpailuedun lähde. 

Internetissä tapahtuva sähköinen liiketoiminta on hänen mukaansa vain väline kilpailuetua 

tuovan liiketoimintamallin toteuttamiseksi. Tarkoituksena on luoda sellaisia toimintamalleja, 

jotka parantavat asiakkaan tehokkuutta ja asiakkaan kokemaa palvelua samalla kun ne 

alentavat tällaisen palvelun tarjoamisen kustannuksia (mt. 64). Syitä, jotka pakottavat yritykset 

etsimään uusia, muuttuneisiin olosuhteisiin paremmin soveltuvia liiketoimintamalleja, ovat 
teknologian mahdollistama hintojen lisääntynyt läpinäkyvyys ja uudet kilpailijat (mt. 83).

Sähköisen liiketoiminnan ratkaisuille on ominaista, että ne eivät rajoitu yrityksen yksittäiseen 
toimintoon, kuten jakelukanavaratkaisuun, vaan koskevat ja yhdistävät kaikkia toimintoja. 

Muutosvoimana sähköinen liiketoiminta asettaa toisaalta uudenlaisia vaatimuksia yrityksen 

strategian luonnille ja toteutukselle, toisaalta luo uudenlaisia mahdollisuuksia. Sähköinen 
liiketoiminta vaikuttaa yrityksen liikeideaan: siihen mitä tuotetaan, miten tuotetaan ja kenelle, 

miten jakelu järjestetään ja millaisella imagolla toimitaan (mt. 65).

Sähköisen kaupankäynnin liiketoimintamalleina mainitaan kirjallisuudessa yleensä portaalit, 

virtuaaliset yhteisöt ja agentit. Näiden lisäksi eri tahot määrittävät liiketoimintamallit hieman 

toisistaan poikkeavasti. Esimerkiksi Karjalainen (2000) jakaa liiketoimintamallit yhteisöihin, 

verkoston mittakaavaetujen maksimoijiin, sähköisiin markkinapaikkoihin, huutokauppoihin ja 

kysynnän tai tarjonnan yhdistäjiin.

Timmers (1999, 32) määrittelee liiketoimintamallin tuote-, palvelu- ja tietovirtojen 

organisoimiseksi, johon sisältyy liiketoiminnan eri osapuolet ja heidän roolinsa, kuvaus eri 

osapuolten mahdollisista eduista ja kuvaus tulonlähteistä. Timmersin mukaan sähköisessä 

kaupankäynnissä voidaan erottaa lukuinen määrä erilaisia liiketoimintamalleja. Hän kuvaa
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yksitoista erilaista liiketoimintamallia, joista osa on vasta kokeiluasteella, osa kaupallisessa 

käytössä. Hänen kuvaamansa mallit ovat (mt. 35):

1) Sähköinen kauppa (E-shop). Yritystä ja sen tuotteita ja palveluita 
lähinnä markkinoidaan Internetin välityksellä. Yleensä tilaaminen 
verkon välityksellä on mahdollista, joskus myös maksaminen.
Kauppa liitetään usein perinteisiin markkinointikanaviin.

2) Hankinta (E-procurement). Tuotteiden ja palveluiden tarjonta ja 
hankinta hoidetaan sähköisesti. Tyypillisiä organisaatioita, jotka 
toimivat kyseisellä tavalla, ovat suuryritykset ja viranomaistahot. 
Toimintatapaan liittyy usein myös neuvottelujen käynti ja 
sopimusten teko sähköisesti.

3) Ostoskeskus (E-mall). Ostoskeskukset muodostuvat useista 
sähköisistä kaupoista, joilla on yhteinen katto-organisaatio.
Ostoskeskuksen yhtenäisyyttä voidaan lisätä yhteisellä 
maksujärjestelmällä. Ostoskeskus voi erikoistua palvelemaan 
tiettyä segmenttiä, jolloin muodostuu tietyn toimialan 
markkinapaikka.

4) Huutokauppa (E-auction). Tarjousten teko huutokaupassa 
tapahtuu Internetin kautta sähköisesti. Usein tarjoustentekoprosessi 
integroidaan sopimuksen tekoon, maksujärjestelmään ja 
toimitukseen.

5) Virtuaalinen yhteisö (Virtual Community). Yhteisöt ovat 
samasta aiheesta kiinnostuneiden yksittäisten henkilöiden tai 
yritysten muodostamia Internetissä toimivia foorumeita, joissa 
jäsenet voivat vaihtaa ajatuksia, hankkia tietoa tai luoda 
kontakteja. Yhteisöllä on ylläpitäjä, joka tarjoaa toiminnalle 
puitteet, tuottaa informaatiosisältöä ja kontrolloi yhteisölle 
tarjottavan tiedon laatua. Yhteisön jäsenet luovat toiminnallaan 
lisäarvoa yhteisöön.

6) Yhteistyöalusta (Collaboration Platform). Yhteistyöalusta 
tarjoaa työkalut yritysten väliseen yhteistyöhön. Se voi keskittyä 
tiettyihin toimintoihin tai virtuaalisen tiimin projektin tukemiseen.

7) Kolmannen osapuolen markkinapaikka (Third-party 
Marketplace). Kolmannen osapuolen markkinapaikka on usein 
muita kanavia täydentävä online-kanava. Kolmannen osapuolen 
hoidettavaksi jää usein brandin rakentaminen, maksujärjestelmä, 
logistiikka, tilausjärjestelmä ja transaktioiden turvallisuuden 
takaaminen.

8) Arvoketjun integraattori (Value-chain Integrator). Arvoketjun 
integraattori keskittyy integroimaan arvoketjun eri vaiheet 
hyödyntämällä eri vaiheiden välisiä informaatiovirtoja. Useat 
kolmannet osapuolet ovat siirtymässä arvoketjun integraattoreiksi.

9) Arvoketjun palveluntarjoaja (Value-chain Service Provider).
Arvoketjun palveluntarjoaja erikoistuu tietyn funktion 
suorittamiseen arvoketjussa. Tällaisia funktioita ovat esimerkiksi 
sähköiset maksujärjestelmät ja logistiikan hoitaminen.



Palveluntarjoaja pyrkii luomaan selkeää kilpailuetua omalla 
osaamisalueellaan.

10) ja 11) Tiedonvälittäjä ja tietoturvaan liittyvät palvelut 
(Information Brokerage, Trust and Other Services).
Markkinoille on syntynyt useita uusia informaatiopalveluita 
tarjoavia yrityksiä, joiden toimenkuvaan kuuluvat mm. 
tiedonetsintä, asiakasprofiloinnit, investointineuvonta ja tietoturva- 
asiat.

Heikkilä ym. (1998) tarkastelevat elektronisen kaupan malleja hieman toisenlaisesta 

näkökulmasta. He jakavat kaupankäynnin mallit neljään:

Nykyisen kaupan varaan rakennettu kauppapaikka. Kauppias järjestää palvelut — valinta- 

ja tilauspalvelun sekä keräilyn - kuluttajalle nykyisestä kaupasta. Lisäksi kauppias kuljettaa tai 

kuljetuttaa tuotteet asiakkaalle tai järjestää myymälän yhteyteen noutopisteen. Sekä perinteisen 
että elektronisen kauppapaikan hankinnat suoritetaan samoja hankintajärjestelmiä ja 

logistiikkakanavia käyttäen. Toimintamallin kilpailuetuna ovat tarjottavat lisäarvopalvelut eikä 

niinkään tehokkuus tai edullinen hinta.

Elektroniseen kauppaan erikoistunut kauppapaikka. Erityisesti sähköistä kaupankäyntiä 

varten suunnitellun kauppapaikan mallissa kauppias rakentaa tavaravirroille kokoomapisteen, 
jossa sisään tulevat tavarat on valmiiksi pakattu tehokasta, mahdollisesti automaattista 

pienerien keräilyä ja säilytystä varten. Varta vasten pienerien keräilyyn ja säilyttämiseen 

suunnitellun järjestelmän avulla pystytään säästämään logistiikkakustannuksissa ja 

investoinneissa. Mallissa kilpailutekijäksi muodostuu alhainen hinta.

Eriytyneiden kanavien varaan perustuva elektroninen kauppa. Eriytyneiden kanavien 

mallissa kauppias ei enää hallitse koko asiakaspalveluketjua markkinoinnista toimitukseen, 

vaan kanavat eriytyvät kukin omaksi liiketoiminnakseen. Esimerkiksi markkinointikanavan 

eriytyminen voi ilmetä tilauskanavien muodostumisena kuluttajayhteisöittäin, ei 

kauppapaikoittain. Eriytynyt sopimus / tilauskanava voi johtaa siihen, että kuluttajat asioivat 

yhden heille sopivan yleisen tilaus- ja palvelurajapinnan kautta. Kanavien eriytyminen 

edellyttää riittävän suuria volyymejä.

Älykäs tarveohjautuva kanavaratkaisu. Tulevaisuuden mallissa kuluttajan rooli 

tilauksentekijänä muuttuu radikaalisti. Älykäs tarveohjautuva kanavaratkaisu kykenee yhtä 

aikaa koordinoimaan ja oppimaan kuluttajan tarpeet, kauppiaan toimituskyvyn ja 

synkronoimaan kanavat siten, että kuluttajan toiminta käy tarpeettomaksi. Esimerkkinä



tällaisesta toiminnasta on tilaukseton kauppatapa. Kauppa voi välittää kuluttajan toistuvat 

ostokset esimerkiksi tarkalla kuluttajan ostokäyttäytymisen seurannalla, vakiotilauksilla tai 
kuluttajan puskurivaraston reaaliaikaisella valvonnalla, johon on yhdistetty oppiva säätö- ja 

päätöksentekojärjestelmä.

Heikkilän ym. (1998, 69) mukaan edellä luetellut neljä sähköisen kaupankäynnin muotoa 

tulevat toimimaan rinnakkain ja aika näyttää muodostuuko jokin niistä hallitsevaksi. Tällä 

hetkellä kauppaa tehdään kahdella ensiksi mainitulla tavalla, sen sijaan eriytyvien ja 

älykkäiden kanavaratkaisujen yleistyminen voi viedä muutamia vuosia.

Yritysesimerkkinä liiketoimintamallin kehittämisestä voidaan ottaa esille S-ryhmään kuuluva 

S-kanava. S-kanavassa liiketoimintamalli nähdään "tapana, jolla liiketoiminta toimii, vaihtaa 

hyödykkeitä ja markkinoi itseään" (Heikkinen & Palonen 2000). S-kanavan liiketoiminta 

koostuu eri komponenteista, joita ovat portaali, yhteisöt, agentit ja verkkokaupat (Kuva 2-6). S- 

kanavan liiketoimintamallissa verkkokauppa on mallin ydin ja muut komponentit — portaali, 

agentit ja yhteisöt - ovat liiketoimintamalliin kuuluvia täydentäviä palveluja.

Portaali x
- palvelujen ja asiakasvirran kokoaminen

Verkkokaupat
- hallitsevat tuotevalikoimaa 

ja asiakasprofiileja 
- toiminta perustuu 
kaupan käymiseen //

Agentit 
- tuotteiden ja 

palvelujen etsiminen 
asiakkaalle profiilien 

x perusteella

Yhteisöt
- vuorovaikutussuhteen 

ylläpitäminen 
asiakkaan kanssa

Liiketoimintamalliin 
kuuluvat täydentävät 
palvelut

S-ryhmän
e-liiketoimintamallin
ydin

Kuva 2-6. S-kanavan liiketoimintamalli. (Heikkinen & Palonen, 2000)



24

2.1.3 Sähköisen kaupankäynnin ja postimyynnin nykytilanne Suomessa

Suomessa sähköisessä kaupankäynnissä siirryttiin vuoden 1999 kuluessa joillakin toimialoilla 

kokeiluvaiheesta todelliseen kaupankäyntiin (Järvelä ym. 2000, 15). Tähän asti Internet on 
toiminut lähinnä tiedonvälityskanavana, josta kuluttajat ovat etsineet tietoa tuotteista ja 

palveluista, ja varsinainen kaupankäynti ja tilaaminen on tapahtunut edelleen perinteisen 

kanavan kautta. Laajentunut verkkotarjonta ja parantuneet tilausjärjestelmät tarjoavat kuitenkin 

mahdollisuuden todelliseen kaupankäyntiin. Tästä osoituksena ovat myös useiden, seuraavassa 

esiteltyjen, sähköistä kauppaa koskevien tutkimusten tulokset.

Verkkokauppa on lisääntynyt 1990-luvun puolivälistä lähtien ja viime vuosina kasvuvauhti on 

entisestään kiihtynyt. Keväällä 2000 sähköisen kuluttajakaupan volyymi Suomessa oli 113 

miljoonaa markkaa kuukaudessa eli vuositasolla 1,35 miljardia markkaa (Taloustutkimuksen 

Internet Tracking -tutkimus, 2000). Vuotta aiemmin tehdyssä tutkimuksessa vastaavat luvut 

olivat 85 miljoonaa markkaa kuukaudessa ja yksi miljardi vuositasolla. Suomalaisen 

kuluttajaverkkokaupan volyymi on siis kasvanut yli 30% vuoden aikana.

Internetin kautta ainakin kerran ostoksia tehneitä suomalaisia oli vuoden 2000 maaliskuussa 

529000 henkilöä (Gallupwebin Gallup Web Commerce -tutkimus. 2000). Vuotta aiemmin 
tehdyssä vastaavassa tutkimuksessa ostoksia verkon kautta oli tehnyt 325000 suomalaista. 

Verkko-ostajien määrä oli siis lisääntynyt vuoden aikana peräti 63%. Koko 15-79-vuotiaasta 

väestöstä verkko-ostoksia tehneiden osuus on vuodessa noussut kahdeksasta kolmeentoista 

prosenttiin.

Perinteinen postimyynti voidaan tietyssä mielessä katsoa sähköisen kaupankäynnin edeltäjäksi. 

Postimyynti on etäkauppaa sähköisen kaupankäynnin tavoin, tilaus tehdään vain tietoverkon 

sijasta puhelimitse tai kupongilla. Verkkokaupalla ja postimyynnillä on monia yhtäläisiä 

piirteitä ja voidaankin olettaa, että verkkokauppa ottaa tulevaisuudessa osan postimyynnin 

volyymistä (Järvelä ym. 2000, 16). Useat postimyyntiyritykset ovatkin siirtäneet toimintansa 

sellaisenaan Internetiin. Tarjonta verkossa on kuitenkin usein suppeampi kuin perinteisissä 

postimyyntikuvastoissa ja yritysten sivuilta voi tilata tuotekuvastot. Tällöin sivut toimivat sekä 

markkinointi- että myyntikanavana uusia asiakkaita hankittaessa. Usein tavoitteena näyttää 

olevan asiakkaan ohjaaminen perinteiseen myyntikanavaan (mt. 28).

Postin toimeksiannosta tehtiin marras-joulukuussa 1999 tutkimus, jossa haastateltiin 2000:tta 

15-74-vuotiasta suomalaista (Lyytikäinen & Hannonen, 2000). Tutkimuksen tavoitteena oli 

selvittää postimyynnin markkinoita Suomessa - kuinka paljon postimyyntiä käytetään.
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minkälaisia ovat käyttötavat, käytön syyt ja käytön esteet. Postimyynniksi tässä tutkimuksessa 

luettiin myös sähköinen kauppa ja kauppa, jossa tavaran toimittaa ostajalle muu kuljettaja kun 

Posti.

Postimyynnin tyypillinen asiakas on 30-39-vuotias työväestöön kuuluva henkilö, joka asuu 

maalaiskunnassa. Naiset käyttävät postimyyntiä selvästi miehiä enemmän. Vähiten 

postimyyntiä käyttävät koulutetut eläkeläiset. 78% 15-74-vuotiaista suomalaisista on joskus 

tilannut jotain postimyynnistä ja heistä 64% oli tilannut tuotteita tutkimusta edeltäneiden 12 

kuukauden aikana.

Tutkimuksen mukaan kolmannes Internetiä käyttävistä 15-74-vuotiaista suomalaisista on 

joskus ostanut tuotteita tai palveluja Internetin kautta. Internetin kautta ostaneista 95% on 

ostanut tuotteita tutkimusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Internetin käyttö riippuu 

selvästi iästä, koulutuksesta ja ammatista. Mitä nuorempi ja koulutetumpi henkilö on, sitä 
yleisempää on Internetin käyttö. Toimihenkilöt, johtavassa asemassa olevat ja opiskelijat 

käyttävät Internetiä selvästi yleisemmin kuin työväestöön kuuluvat, maanviljelijät ja 

eläkeläiset. Miehet tekevät ostoksia Internetin kautta huomattavasti enemmän kuin naiset.

Samat ryhmät, jotka eivät osta Internetin kautta, ostavat myös keskimääräistä vähemmän 

postimyynnistä. Postimyynnistä ostaneet Internetin käyttäjät suhtautuvat nettikauppaan 

myönteisemmin kuin ne Internetin käyttäjät, jotka eivät ole koskaan ostaneet postimyynnistä.

Postimyyntiä ja Internetiä käytettiin ostosten tekemiseen muun muassa seuraavista syistä: 

ostaminen on helppoa ja vaivatonta, tuotteet ovat edullisia, tuotteita ei ole muualla saatavilla. 
Erityisesti postimyynnissä syyksi mainittiin myös mahdollisuus katsella tuotteita rauhassa 

kotona. Internetin käytön syyksi mainittiin edellä lueteltujen seikkojen lisäksi nopeus.

Yleisimmät syyt miksi tuotteita ei osteta postimyynnin ja Internetin kautta ovat seuraavat: ei 

koeta tarvetta ostaa postimyynnistä tai Internetistä, kaupoista saa kaikkea, kaupoista ostaminen 

koetaan nautintona. Internetistä ostamista vieroksuttiin, koska ostotapaa pidettiin 

epäluotettavana ja ostotapaan ei oltu perehdytty.

Internetin käyttäjien mielestä on tärkeää, että asiakas voi itse valita minne tuotteet toimitetaan. 

56% tutkimukseen osallistuneista haluaisi, että postimyynnistä tilattu tuote, joka ei mahdu 

postilaatikkoon, toimitettaisiin kodin lähellä sijaitsevaan noutopisteeseen. 36% haluaisi 

lähetyksen kotiin, 7% työpaikan lähellä sijaitsevaan noutopisteeseen ja 3% Postiin. Noin 60% 

niistä, jotka haluaisivat tuotteet toimitettaviksi kotiin, haluaisi toimituksen klo 16 jälkeen.
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Tarkan ajan klo 16-17 antoi 23% ja klo 18-19 22% vastaajista. Tavaratoimituksen kotiin 

aamupäivällä haluaisi 10%. 16% lähetyksen kotiin haluavista ei osannut sanoa paljonko olisi 

valmis maksamaan kotiintoimituksesta. 8% ei halua maksaa mitään. Ne, jotka ovat valmiita 

maksamaan, maksaisivat keskimäärin 30 mk.

Tutkimuksen perusteella kuluttajat näyttävät suosivan jakeluvaihtoehdoista tilaamiensa 

tuotteiden hakemista noutopisteestä. Vastaajista vain hieman yli kolmannes preferoi 

kotiinkuljetusta. Postin kannalta merkillepantavaa on puolestaan se, että vain 3% vastaajista 

haluaa toimituksen Postiin. Kotiintoimituksessa korostuu jakelun keskittyminen alkuillan 

tunteihin.

2.1.4 Sähköisen kaupankäynnin käytännön jakeluratkaisut

Sähköisen kaupankäynnin lisääntyessä logistiikan osuus yritysten liiketoiminnassa korostuu. 

Pienten tavaraerien lähetykset lisääntyvät, sillä asiakkaat odottavat saavansa tilauksensa 

nopeasti ja yleensä he haluavat toimituksen kotiinkuljetuksena. Tämä lisää tavaravirtojen 

hallintaa ja tuotteiden jakelua hoitavien yritysten määrääjä merkitystä.

Tulevaisuudessa verkkokaupan logistiikka voi Bergin ym. (1999, 88) mukaan toimia 

esimerkiksi siten, että verkkokauppias hallitsee suhteet tavarantoimittajiin, tekee tuotevalinnat 
ja hoitaa asiakaspalvelun. Sähköinen kauppapaikka toimii markkinoinnin, mainonnan ja 

myynnin kanavana. Tavaravirtojen kokonaishallinnan, mukaan lukien varastoinnin, yhdistelyn, 

lähetyksen ja raportoinnin hoitaa tähän erikoistunut logistiikkayritys, jolla ei välttämättä 

itsellään ole kuljetuskalustoa. Kuljetusliikkeet hoitavat kauko-ja jakelukuljetukset.

Sähköisessä kaupankäynnissä on käytössä useita vaihtoehtoisia jakeluratkaisuja. Tuotteet 

voidaan toimittaa kuluttajalle seuraavilla tavoilla (Kettunen & Filenius 1998, 79):

• Lähettää postitse yrityksen omasta varastosta
• Lähettää postitse suoraan päämiehen varastosta
• Lähettää postitse Postin varastohotellista
• Tuotteet voidaan viedä kuluttajalle kotiin
• Kuluttaja voidaan laittaa hakemaan tuotteet
• Tuotteet voidaan toimittaa toisen yrityksen verkoston kautta
• Tuotteet voidaan välittää Internetin avulla.

Useilla toimialoilla valmistajat ja logistiikkayritykset ovat kokeneet siirtymisen Internetin 

välityksellä tapahtuvaan kauppaan vaikeaksi. Näin siitäkin huolimatta, että Posti ja 

postimyyntifirmat ovat jo vuosia toimittaneet tuotteita aina kuluttajan kotiovelle asti.
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Kuriiriyritykset pyrkivät kuluttajille tapahtuvassa jakelussa noutopistestrategiaan. koska se 

sopii niille paremmin. Suomen kaltaisessa maassa noutopistestrategia ei onnistune 

kannattavasti ilman yhteistyötä Postin, Matkahuollon tai R-kioskin tapaisten, laajan 

toimipaikkaverkoston omaavien organisaatioiden kanssa (Kilpala & Pekkarinen 1999, 35). 

Rautakirja ja Kiitolinjaan kuuluva Pakettilinja ovat rakentamassa järjestelmää, jossa kuluttajat 

voivat noutaa Internetin välityksellä tilaamansa tuotteet lähimmästä R-kioskista haluamanaan 

ajankohtana (Schenker-BTL Oy, 2000). Palvelu on tarkoitettu sekä sähköisen kaupan että 

postimyyntiyritysten asiakkaille. Verkkokauppiaista ensimmäisenä mukaan on lähtenyt 

Suomalainen Kirjakauppa.

Fyysinen jakelu koetaan usein sähköisen kaupankäynnin vaikeimmin ratkaistavana palveluna. 

Kuluttajan näkökulmasta tavaroiden toimittamista pidetään yhtenä sähköisen kaupankäynnin 

kriittisenä kohtana. Perinteisen postimyynnin ja sähköisen kaupankäynnin yhteydessä 

ilmenneitä epäkohtia ovat muun muassa kohtuuttomat viivästykset toimituksissa, 

epäonnistuneet toimitukset ja tavaroiden vahingoittuminen kuljetuksen aikana (Hyvönen 1994, 

72). Tavaroiden jakelukäytäntöjen kehittäminen nykyistä tuntuvasti monipuolisemmiksi ja 

joustavimmiksi on yksi keskeinen sähköisen tavaroiden hankinnan yleistymisen edellytys. 

Myös tavaroiden palauttaminen ja vaihtaminen kuten tavaroiden toimittaminenkin aiheuttavat 

usein ongelmia kuluttajille etäkaupankäynnissä (mt. 74).

2.2 Jakelun muuttuva rooli

Sähköisessä kaupankäynnissä on vasta viime aikoina ryhdytty kiinnittämään huomiota 
logistiikan ja jakelun hoitamiseen. Sähköistä kauppaa ei tule nähdä pelkästään uutena tilaus-ja 

markkinointikanavana, sillä sen vaikutukset heijastuvat erityisesti fyysiseen jakeluun ja 

tilausten toimittamiseen asiakkaille. Tulevaisuudessa jakelukanavien rooli ja niiden strateginen 

suunnittelu korostuu. Kuljetusten määrä lisääntyy, kun tilaukset toimitetaan suoraan asiakkaille 

kaupan väliportaiden sijasta. Yritysten on jatkuvasti etsittävä tuotteille sopivia ja asiakkaan 

helposti saavuttavia jakelukanavia.

Hannuksen ym. (1996, 124) mukaan digitaalitaloudessa unohdetaan usein se, että suurin osa 

tuotteista on toimitettava fyysisesti asiakkaille, vaikka markkinointi, tilaaminen, maksaminen 

ja asiakaspalvelu voidaan hoitaa Internetin välityksellä. Tämä korostaa 

logistiikkapalveluyritysten merkitystä. Laajamittainen sähköinen kaupankäynti edellyttää 

tehokasta logistista jakelujärjestelmää. Fyysinen jakelu kattaa tuotteen toimittamisen 

asiakkaalle sisältäen tavanomaiset pakkaus-, kuljetus-, lajittelu-, huolinta- ym. toiminnot.
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Elektronisen kaupankäynnin kehitys luo logistiselle liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia. 

Alan uudet toimijat tulevat toisaalta kaupan puolelta ja toisaalta kuljetusyritysten puolelta, 

jotka molemmat muuntuvat logistisiksi palveluyrityksiksi. Tuotteen toimittaja saattaa antaa 
koko logistiikkansa hoitamisen (varaston ja / tai jakelukeskuksen operoinnin) 

pikakuljetusyritysten hoidettavaksi.

Jakelu on perinteisesti ymmärretty yrityksissä tuotteiden siirtämisenä valmistajalta asiakkaalle, 

joko suoraan tai kaupan väliportaiden kautta. Tätä tuotevirtaa tuottajalta asiakkaalle kutsutaan 

loppujakeluksi. Perinteistä näkökulmaa voidaan kuitenkin laajentaa, jolloin jakeluksi katsotaan 
myös raaka-ainevalmistajien, komponenttivalmistajien ja lopputuotteiden valmistajien välinen 

toiminta. Yksittäisen yrityksen jakelutoiminta on siis nähty usein vain arvoketjun viimeisenä 

osana, yhteytenä asiakkaaseen suoraan tai kaupan väliportaiden kautta. Jakeluun sisältyy tämän 

lisäksi kuitenkin myös markkinointia, rahoitusta ja muita palveluja (Haapanen & Vepsäläinen 

1999, 14).

Jakelun merkitys korostuu erityisesti sähköisessä liiketoiminnassa. Asiakkaat odottavat 

saavansa tilauksensa nopeasti ja mieluiten kotiin toimitettuna. Sähköinen kaupankäynti 

muuttaa jakelun perinteisiä rakenteita, sillä tiedon tehokkaampi kulku voi johtaa tiettyjen 
väliportaiden ohittamiseen tai ainakin jakelukanavien uudelleenorganisointiin (Kettunen & 

Filenius. 1998). Yksi Internetin tärkeimmistä vaikutuksista onkin jakelukanavien kehitys. 

Internet nopeuttaa ja laajentaa jakelua ja markkinoille pääsyä. Tällöin syntyy suoria 

asiakasyhteyksiä, jotka ensi vaiheessa toimivat monikanava-mallin perusteella. Jakelukanava 

voi lyhentyä tai toisaalta pidentyä, kun syntyy useista yrityksistä koostuva verkosto (Hannus 

ym. 1996).

Kuten edellä on todettu. Internet suoraviivaistaa kaupan moniportaisia rakenteita ja eliminoi 

arvoa tuottamattomia väliportaita. Toisaalta useilla aloilla vanhat välikädet vain korvautuvat 

uusilla. Nämä uudet välittäjät kytkevät loppuasiakkaat ja toimittajat elektronisesti toisiinsa. 

Tässä vaiheessa on vaikea ennustaa, miten välittäjien poisjäänti ja tietoyhteiskunnan 

rakennemuutos vaikuttavat liiketoimintamalleihin. Paavilainen (1999, 24) näkee asian niin, että 

uudet välittäjät astuvat poistuvien tilalle huolehtimaan siitä, että tuote saavuttaa arvonlisää ja 

tarjonta vastaa kysynnän haasteisiin. Hänen havaitsemiaan uusia välittäjiä ovat palvelut, jotka 

tuovat tavaran tarjoajat ja etsijät saman pöydän ääreen (sähköiset kauppapaikat), 

verkkomainostamisen järjestämistä ja analysointia helpottavat yritykset, hakupalvelut ja 

sähköiset asiakaspalvelut.
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Fyysinen jakelukanava lyhenee tuottajan ja loppuasiakkaan välisen suoran kontaktin 

seurauksena. Koska mahdollisimman lyhyt jakelutie on usein fyysisten tuotteiden kohdalla 

nopein ja edullisin, on selvää, että useissa tapauksissa välikäsien rooli pienenee ja jotkin niistä 

tulevat katoamaan kokonaan. Näin tapahtuu etenkin tapauksissa, joissa välikäden olemassaolo 

perustuu ainoastaan tiedon välittämiseen asiakkaan ja tuottajan välillä. Sähköinen liiketoiminta 

ei kuitenkaan missään nimessä merkitse sitä. että kaikki yritykset alkaisivat tehdä kauppaa 

suoraan loppuasiakkaidensa kanssa. Jo nyt on havaittavissa uudenlaisten välittäjien ryntäys 

markkinoille. Näitä ovat Karjalaisen (2000. 89) mukaan sähköiset markkinapaikat, 

palveluntarjoajat ja aggregaattorit. Jäkelukanavaratkaisua mietittäessä onkin siten tärkeää 

pohtia paitsi miten nykyistä fyysistä kanavaa voisi tehostaa, myös millaisia uusia Internet- 

kanavia tulisi hyödyntää ja kehittää.

Internetin leviämisen myötä uusien liiketoimintamallien syntyminen on ollut nopeaa. 

Arvoketjujen jäsenet voivat aktiivisesti etsiä uusia yhteistyökumppaneita kehittyneen 

tiedonsaannin ansiosta. Välittäjiä jätetään arvoketjusta pois. jotta suurempi lisäarvo voitaisiin 

saavuttaa pienemmillä kustannuksilla. Uusien liiketoimintamallien soveltaminen käytäntöön ei 
aina ole ongelmatonta. Esimerkiksi arvoketjun välittäjien jäädessä pois on huolehdittava 

uusista tehtävistä, jotka jäävät jäljelle poistuvien jättäessä aukon toimintakonseptiin. Uusien 

liiketoimintamallien perusteellinen harkinta on tarpeen, jotta mitään osa-aluetta ei jätettäisi 

ulkopuolelle (Paavilainen 1999. 192).

Jakelukanavien rakenteen muuttuessa olennaiseksi kysymykseksi nousee myös niin kutsuttu 

kanavakonflikti, jolla tarkoitetaan nykyisen jakelukanavan kielteistä reaktiota uuden Internet- 

kanavan käyttöönottoon. Luonnollisesti nykyisen jakelukanavan yritykset yrittävät suojella 

asemaansa parhaansa mukaan. Jotkut kehittävät omia sähköisen liiketoiminnan ratkaisuja, 

toiset pyrkivät estämään liiketoiminnan siirtymisen Intemet-välitteiseksi. Kanavakonflikti on 

todellinen ongelma, johon ei ole olemassa yksinkertaista ratkaisua. Yksi keino on pyrkiä 

luomaan suora kontakti asiakkaaseen, mutta säilyttää fyysinen kanava tuotteiden jakelua varten 

(Karjalainen 2000, 90).

Viime vuosikymmenten aikana jakelu on kehittynyt yrityksen operatiivisesta fyysisestä 

toiminnasta yritysjohdon keskeiseksi strategiseksi menestystekijäksi. Jakelu on saanut 

suuremman roolin, sen intensiteetti on kasvanut ja toimintatavat ovat monipuolistuneet. Myös 

jakelun strategiset vaihtoehdot ovat lisääntyneet. Menestymismahdollisuudet ovat kasvaneet, 

mutta samalla myös riskit ovat tulleet suuremmiksi. Pelkkä loppujakelun ja kustannusten
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hallinta ei enää riitä, vaan mukaan on otettava kaikki jakeluun liittyvät toiminnot 

asiakastarpeesta ostoihin, tuotantoon, fyysiseen jakeluun ja markkinointiin asti (Haapanen & 

Vepsäläinen 1999. 16. 52).

2.2.1 Asiakaskanava- ja monikanava-malli

Elektronisen kaupan ja jakelun rakenteellisia muutoksia voidaan tarkastella asiakaskanavien 

mallin avulla (Haapanen & Vepsäläinen, 1999). Mallin perusoletuksena on, että 

tulevaisuudessa sähköisen kaupankäynnin palvelut ja jakelu perustuvat uudenlaisiin kanaviin, 

jotka ovat erilaisten organisaatioiden ja järjestelmien muodostamia kokonaisuuksia. 

Tulevaisuudessa palvelut kanavoidaan yleisemmin, esimerkiksi toimialasta riippumatta, 

vakiinnuttamalla toimintaprosessit ja tietojärjestelmät. Mallissa kuka tahansa asiakas ja mikä 

tahansa toimittaja tai kaupan välikäsi saa markkinoilta palveluja ilman suunnittelua ja 

sovittamista etukäteen (mt. 71).

Mallin mukaan palvelujen ja verkostoitumisen lisääntyminen markkinoilla tulee johtamaan 
yritysten erikoistumiseen jakelun osatehtävien mukaisesti. Asiakaskanava-mallissa oletuksena 

on, että erilaiset yritykset erikoistuvat kanavien mukaan ja verkostoituvat tarjotakseen 

tarvittavan palvelun (Järvelä ym. 2000, 11).
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Kuva 2-7. Asiakaskanavien malli (Haapanen & Vepsäläinen 1999, 73)

Jakelussa erotetaan siis kuvan 2-7 mukaisesti useita kanavia, jotka välittävät tuotteen tai 

palvelun raaka-ainelähteiltä tuotannon ja kaupan kautta loppukäyttäjälle. Kanavien kautta 

vaihdetaan hyödykkeitä, kuten tavaroita, tietoja, suostuttelua, kontakteja, rahaa ja tilauksia. 

Kun jakelua katsotaan asiakkaan näkökulmasta, nähdään perinteiset yrityksen toiminnot, kuten 

markkinointi, tuotanto ja kuljetukset, tilaustenkäsittely, hallinto ja rahoitus, yhtenäisinä 

toimintoketjuina, joita kutsutaan asiakaskanaviksi (Haapanen & Vepsäläinen 1999, 25).

Jakelun neljä kanavaa Haapasen ja Vepsäläisen (1999, 72) mallissa ovat:

1 ) Suostuttelun kanava, joka välittää asiakkaalle 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 turvataan pääoman tuotto, riskien hallinta ja 
kannusteet yhteistyölle.

3) Tilaamisen kanava, jonka kautta hallitaan toimitussopimuksia 
sekä niihin liittyviä takuita, reklamaatioita ja muita sitoumuksia.
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4) Valmistuksen ja siirron kanava, joka hoitaa toimitukset
asiakkaalle sekä erilaiset jälkipalveluihin. huoltoon, varastointiin, 
palautuksiin ja kierrätykseen liittyvät toimenpiteet.

Kanavat muodostavat jakeluun pysyviä rakenteita ja niiden olemassaolo merkitsee valmiuksia
tietyntyyppisten toimintojen ja palvelujen suorittamiseen. Suostuttelun kanava rakentuu

kaikista niistä yrityksistä, jotka ovat mukana tuotteen tai palvelun myynnissä raaka-

ainevalmistajilta loppukuluttajille. Tuotteen ja palvelun maksaminen suoritetaan rahoituksen

kanavassa. Tilaamisen kanavassa yhdistyvät yritykset, jotka ovat mukana tilaukseen liittyvissä

toiminnoissa koko arvoketjussa. Valmistuksen ja siirron kanava liittyy fyysiseen tavaravirtaan,

sen jalostukseen ja siirtoon. Kyseiseen kanavaan liittyviä palveluja kutsutaan myös

logistiikkapalveluiksi.

Loppukäyttäjien ja tuottajien väliin odotetaan siis syntyvän asiakaskanavia, jotka tarjoavat 

valmiudet koordinoida ja suorittaa tarvittavat jakelutehtävät. Asiakaskeskeisessä jakelussa 

asiakaskanavat ja niiden välittämät palvelut ovat avoimesti kaikkien tuottajien ja asiakkaiden 

käytettävissä. Kanavilla tarkoitetaan rakenteita ja järjestelyjä, joita kuka tahansa asiakas voi 

käyttää (mt. 73). Erilaiset kanavien elementit - fyysiset rakenteet ja rutiinit, yhteensopivat 

tekniset ja tietojenkäsittelyratkaisut sekä tavoitteelliset palveluorganisaatiot - muodostavat 

valmiudet, joiden päälle nykyaikaiset jakelun asiakaskanavat rakentuvat (Heikkilä ym. 1998,

9).

Syy asiakaskanavien synnylle on Haapasen ja Vepsäläisen (1999, 164) mukaan se, että ne 
yhdistävät palvelutarjontaa yli toimialarajojen. Kuhunkin asiakaskanavaan sijoittuvilta 

palveluyrityksiltä vaaditaan siihen ominaisia kyvykkyyksiä, erikoistuivatpa ne kuljetuksiin, 

markkinointiviestintään, tilausten hallintaan tai maksu- ja takaustapahtumiin. Tärkeä oletus on, 

että nämä yritykset ulkoistavat muut toimintansa niihin erikoistuneisiin kanaviin.

Asiakaskanavien syntyminen merkitsee, että tuotteen tai palvelun hankkimiseen ja 

välittämiseen tarvittavat toiminnot yhdistellään uudella tavalla. Sen sijaan, että jokaisen 

tuotteen jakelun jokaisessa vaiheessa muodostetaan kokonainen perustapahtuma (myynti, 

tilaus, maksuja toimitus), voidaan useita tapahtumia yhdistää asiakkaan tarpeiden mukaan (mt. 

165).

Asiakkaat, niin yritys- kuin yksityispuolellakin, haluavat tulevaisuudessa palvelut 

järjestettävän tavalla, joka sopii juuri heidän tapaansa toimia. Siksi palvelujen jakaminen 

lähtien niitä tarjoavien yritysten tarpeesta integroida omat toimintonsa ja järjestelmänsä tulee 

väistymään. Uusi verkostoituminen lähtee siis asiakkaiden tarpeesta integroida palveluhankinta
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omaan toimintaansa. Lähtökohta on. että virtuaalisesti verkottunut tietoyhteiskunta tehostaa 

markkinaehtoisten ja asiakaslähtöisten palvelujen tarjontaa, mikä vähentää reaalisen 

verkostoitumisen tarvetta (mt. 176).

Järvelän ym. (2000, 107) esittelemän monikanava-mallin avulla (Kuva 2-8) voidaan laajentaa 
asiakaskanava-mallin tarkastelunäkökulmaa. Monikanava-mallissa tarkastellaan ympäristöä, 

jossa kuluttajilla on käytössään useita eri mahdollisuuksia päästä käsiksi tarjolla oleviin 

palveluihin. Syntymässä olevaa elektronisen verkostotalouden (eVerkostotalous) maailmaa 

kuvaavat asiakaslähtöisten hyötypalvelujen rakentaminen ja asiakassuhteeseen perustuva 

kuluttajan tarpeiden huomioiminen tarjoamalla sama tai samanlainen palvelu monen kanavan 

kautta.

Kuva 2-8. Elektronisen kaupan monikanava-malli (Järvelä ym. 2000, 108)
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Mallin avulla voidaan tunnistaa ja analysoida erilaisia eVerkostotalouden liiketoimintamalleja 

ja niihin liittyviä palvelukonsepteja. Erilaisilla tuotteilla ja erityyppisillä palveluilla muodostuu 

eVerkostotaloudessa toisistaan poikkeavia kaupankäyntitapoja, vastaavanlaisesti kuin 

nykyisessä taloudessa, mutta muuttuvin perustein. Esillä ovat olleet portaalien merkitys 

palvelujen keräämisessä asiakkaille, samoin erityyppisten hankinta- ja asiakasyhteisöjen rooli. 

Huutokaupat etsivät samoin rooliaan sekä kuluttaja- että business-to-business-kaupassa. 
eVerkostotaloudessa nämä uudet kaupankäyntitavat liittyvät osaksi perinteisiä jakeluketjuja. 

Kehittyviin liiketoimintamalleihin ja palveluihin liittyvät oleellisesti uudet yhteysteknologiat ja 

päätelaitteet. Niiden käyttöä ja käyttömahdollisuuksia voidaan mallissa analysoida eri 
näkökulmista, kuten asiakkaan, palvelun tuottajan, palvelukonseptin tuottajan että 

liiketoimintamallien kannalta (mt. 109).

Olennaista on, että monikanavaympäristössä on useita selvästi eriytyneitä rooleja. 

Verkostoituneessa ympäristössä toimijat erikoistuvat omille osaamisalueilleen, jolloin 

palvelukokonaisuuksien hallinnan merkitys kasvaa. Jotta lukuisista toimijoista koostuva 

verkosto voi toimia tehokkaasti, tarvitaan standardoituja rajapintoja, protokollia (mt. 109).

Kuvassa 2-8 monikanava-malli on esitetty yleisellä tasolla, ja jokainen mallin osa-alue voidaan 

jakaa tarkempiin osiin, kuten liiketoimintamallien, palvelun tuottajan, palvelukonseptin 

tuottajan ja asiakkaan analysointiin. Näiden lisäksi on otettava huomioon asiakassuhteet 

toimijoiden kesken, sekä käytetyt protokollat. Nämä liittyvät mallissa asiakaskanaviin, kuten 

markkinointiin, rahoitukseen, tilaamiseen ja toimitukseen (mt. 109).

2.2.2 Logistiikkapalvelut

Logistiikka-ala on Suomessa keskittynyt viimeisen viidentoista vuoden aikana merkittävästi 

(Bask ym. 1996. 40). On syntynyt suuria täyden palvelun logistiikkataloja. Huolinta- ja 

muutkin alan yritykset ovat ostaneet kuljetus- ja varastopalveluja tarjoavia yrityksiä eli niiden 

aikaisempia alihankkijoita. Vertikaalista integroitumista on siis käytetty alalla toimitusketjun 

hallitsemisen välineenä. Palvelutarjonta kuitenkin monipuolistuu ja uusia alihankkijasuhteita 

syntyy jatkuvasti. Niinpä alihankintaverkon hallitseminen ja koordinointi muodostuu jatkossa 

merkittäväksi kilpailutekijäksi. Toimitusverkot, mukaan lukien ulkomaalaiset 

yhteistyökumppanit, kilpailevat tulevaisuudessa yhtenä kokonaisuutena toisia verkkoja vastaan 

tarjotessaan asiakkailleen logistiikan kokonaispalveluja. Organisaatioiden väliset suhteet ja 

yritysrajoja ylittävä yhteistyö ovat ratkaisevassa asemassa verkostossa toimivien yritysten 

menestymiselle.
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Uuden asiakaskanava-mallin toiminnan edellytyksenä on, että syntyy uusia palveluyrityksiä, 

jotka ottavat hoitaakseen eri kanavissa toimivien yritysten palvelujen yhdistämisen toimiviksi 

toimitusketjuiksi. Haapanen ja Vepsäläinen (1999, 178) nimittävät näitä yrityksiä 

palveluintegraattoreiksi ja kanavakoordinaattoreiksi. Palvelujen yhdentäjä eli 

palveluintegraattori muodostaa erilaisista palveluista toimitusketjuja ja -verkostoja, joissa 

tuotteiden sijasta käsitellään tietoja, tarjouksia ja sopimuksia. Asiakaskanavien välillä 

puolestaan toimii palvelujen linkittäjä eli kanavakoordinaattori, jonka tehtävänä on yhdistää ja 

synkronoida eri lajin palveluja kulloisenkin asiakastarpeen mukaisesti. Kanavakoordinaattori 

linkittää palvelukanavat asiakkaan kannalta kriittisissä kohdissa. Sekä palveluintegraattoreita 

että kanavakoordinaattoreita voidaan kutsua myös virtuaaliyrityksiksi. Virtuaalinen yritys on 
verkostotalouden ilmentymä, jolle on tyypillistä, että kukin yritys keskittyy ydinosaamiseensa 

ja yritysten verkosto tuottaa tuotteet ja palvelut.

Asiakaskanavista valmistuksen ja siirron kanavaan liittyviä palveluja kutsutaan 
logistiikkapalveluiksi. Logistiikkapalvelujen kehittäminen tulee Haapasen ja Vepsäläisen 

(1999, 196) mukaan painottumaan erillisten toimintojen kehittämisen sijasta tiedon käsittelyn 
ja liikkumisen edellytysten parantamiseen, arvokenttärakenteiden uudelleenjärjestämiseen, 

palvelujen kansainvälistämiseen sekä jatkuvaan monipuolistumiseen. Tässä kehityksessä 

valmistus saa aivan uuden roolin. Valmistuksen ja siirron kanavaa käytetään aikaisempaa 
enemmän kokoonpanoon ja asiakasräätälöintiin. Näin siitä kehittyy lisäarvon tuottaja eikä 

pelkkä kustannustentekijä. Palvelu- ja tehokkuusvaatimusten lisääntyminen pakottaa yritykset 

määrittelemään yhä tarkemmin asiakasryhmänsä ja palvelut, joita ne asiakkailleen tarjoavat 

(mt. 199).

Haapanen ja Vepsäläinen (1999, 199) jakavat eriytyvät logistiikkapalvelut globaaleihin 

kuljetuspalveluihin, kuljetuspalveluverkkoihin, lisäarvopalveluihin (VAL-palvelut), 

erikoistuneisiin palveluyrityksiin ja erikoisosaamisen logistiikkapalveluihin. Näistä palveluista 

useimpien merkitys muodostuu ratkaisevaksi sähköisen kaupankäynnin logistiikkaratkaisuja 

kehitettäessä.

Globaalit kuljetuspalvelut ovat aikaperusteisia kuriiripalveluja, jotka ovat erikoistuneet 

lähinnä pienpakettien ja kirjeiden kuljetukseen. Palvelut perustuvat lentokuljetuksiin ja 
globaaleihin ohjausjärjestelmiin. Kuriiripalveluyhtiöt, jotka muodostavat maailmanlaajuisia 

palveluverkkoja, tarjoavat pitkälle tuotteistettuja rutiinipalveluja, jotka ovat kenen tahansa
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käytettävissä. Pikarahtiyhtiöiden lisäksi myös postien palvelujen kysyntä kasvaa 

tulevaisuudessa sähköisen kaupankäynnin lisääntymisen myötä.

Kuljetuspalveluverkot keskittyvät pääasiassa alueellisiin traileri- ja konttikuljetuksiin. 

Kuljetukset tapahtuvat lähinnä maa- ja merikuljetuksina. Yritykset keskittyvät yleensä 

maantieteellisesti tietylle alueelle ja verkostoituvat kumppaneiden kautta muille alueille. 

Kustannustehokkuus on palvelukyvyn ohella keskeinen kilpailutekijä ja kannattavan 

liiketoiminnan aikaansaanti edellyttää merkittävää kriittistä massaa. Palveluverkot toimivat 

yritysten logististen rakenteiden muutoksessa niin sanottuina kolmansina osapuolina (Third 

Party Logistics).

Perinteisen jakelutehtävän lisäksi logistiikkakeskukset kasvattavat rooliaan valmistuksen ja 

asiakasräätälöinnin lisäarvopalveluilla. Lisäarvopalveluja-joita ovat muun muassa tuoteosien 

kokoonpano, käyttöönottoasennukset, pakkaaminen ja yksiköinti, asiakaskohtaisten 

myyntierien muodostaminen, laadunvalvonta, hintamerkintä, huolto ja korjaus, 

kierrätyskunnostus, raportointi ja seuranta - voidaan tuottaa arvoketjun kahdessa eri osassa, 

joko tuotannon varsinaisissa valmistustehtaissa tai logistista jalostusta suorittavissa 

palvelupisteissä. Lisäarvopalvelujen tuotannossa keskeisiä tekijöitä ovat joustavat 
tuotantorakenteet ja niihin liittyvät nopeat ja edulliset tuotantolinjojen muutokset. 

Lisäarvopalvelut edellyttävät kiinteää yhteistyötä valmistajien, kaupan ja loppukäyttäjien 

kanssa sekä suunnittelun läpinäkyvyyttä koko arvoketjussa. Lisäarvopalvelussa koko arvoketju 

on valmistusvaihetta.

Kuljetuspalveluverkkojen syntymisen ohella on tarve kehittää paikallisia asiakas- tai 

toimialalähtöisesti erikoistuneita palveluyrityksiä. Ne voivat tarjota palveluja, joissa 

korostuvat yksilöllinen palvelu, hyvä paikallis- ja erikoisosaaminen, yrittäjyys sekä joustavuus 

suuriin kapasiteetin vaihteluihin. Kevyt kustannusrakenne ja kohtuulliset yleiskulut tekevät 

joustavista ja nopeasti reagoivista yrityksistä kilpailukykyisiä myös tulevaisuudessa.

Erikoisosaamisen logistiikkapalvelut kehittyvät myös voimakkaasti. Kanavat erottuvat 

toisistaan, palvelut verkottuvat ja sähköisen kaupan ja arvokentän integraatio ja koordinaatio 

kehittyvät. Asiakasvaatimusten korostuminen edellyttää logistiikkapalveluilta 

toimialaosaamista, prosessi- ja tuotetuntemusta, uusia asiakaskohtaisia tietojärjestelmiä ja 

integroituja systeemejä, kehittyneitä tietoliikenneyhteyksiä ja Internet-palveluita, 

toimialakohtaisten lisäarvopalvelujen kehittämistä, yhteistyöfoorumin kehittämistä 

teollisuudelle, kaupalle ja kuluttajille sekä osaamista koko toimialan arvokentästä.
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Arvokenttään on syntymässä toimialalähtöisesti erikoistuvia logistiikkaintegraattoreita. jotka 

yhdistävät palveluja ja toisilleen synergiaa tuottavia palvelujen käyttäjiä integroimalla 

palveluja ja tietoa.

2.2.3 Yritysten verkostoituminen ja keskittyminen ydinliiketoimintaan

Yrityksissä harjoitetaan useita liiketoimintoja, jotka ovat kokonaisuuden kannalta tukevia 

toimintoja, mutta eivät kuitenkaan yrityksen ydintoimintaa. Toiminnan kansainvälistyessä ja 

kilpailun kiristyessä yritykset keskittyvät omaan ydinliiketoimintaansa, toisin sanoen asioihin, 

jotka yrityksessä osataan hyvin ja jotka tuottavat asiakkaalle lisäarvoa. Yrityksen 

ydinvahvuoksiksi lasketaan yleensä sellaiset toiminnot, joita muiden on vaikea jäljitellä, ja 

jotka tekevät siitä omalla alallaan parhaan. Yrityksen ydinliiketoimintaa on osaamisalue, jolla 

se luo kilpailuetua. Kun kaikki jakelukanavan yritykset tekevät sitä, mitä ne osaavat parhaiten, 
syntyy lisäarvoa ja tehokkuutta, johon yritys ei yksinään pystyisi hoitaessaan kaikki toiminnot 

itse. Ydin- ja tukitoimintojen erottaminen on syytä tehdä huolellisesti. Ydintoimintoja 

määriteltäessä on kyettävä 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.

Keskittyminen ydinliiketoimintaan on ollut vallitseva suuntaus myös logistiikan alalla. 

Logistiikkapalveluiden tuottajille on kehittynyt sellaista tietotaitoa, jota yksittäisen 

teollisuusyrityksen on vaikea itse hankkia taloudellisesti. Siksi yksinkertaisten logististen 

toimenpiteiden, kuten kuljettamisen ja varastoinnin, oma toteuttaminen alkaa olla monille 

yrityksille epätaloudellista. Kun omaa kalustoa ja tiloja vähennetään, säästetään 

pääomakustannuksissa ja yrityksen on mahdollista kohentaa talouttaan (Sakki 1999, 216). 

Tämä taas auttaa selviytymään paremmin kovenevassa kilpailussa.

Erityisen voimakkaasti sähköinen liiketoiminta vaikuttaa logistiikan ja hankintatoimen 

ratkaisuihin. Kun yritys siirtyy verkostomaiseen tuotantomalliin, on selvää, että myös 

logistiikan on muututtava vastaavasti. Sen sijaan että jokainen verkoston yrityksistä operoisi 

erillistä logistiikkajärjestelmää, voisi erikoistunut logististen palveluiden tarjoaja usein hoitaa 

tehokkaammin koko verkoston logistiikan (Karjalainen 2000. 91).

Logistiikkapalvelujen ulkoistamisen ja verkostoitumisen kehitys voidaan nähdä vaiheittaisena 

(Haapanen & Vepsäläinen 1999, 212). Ensimmäisessä vaiheessa yritys hoitaa itse omat 

logistiikkatoimintonsa. Seuraava vaihe on logistiikkapalvelujen, esimerkiksi 

kuljetuspalvelujen, ostaminen. Tällöin kyseessä on kahden osapuolen, käyttäjän ja
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palveluyrityksen välinen yhteistyö. Seuraavassa vaiheessa logistiikkapalvelut ulkoistetaan, 

jolloin mukaan tulee kolmas osapuoli (Third Party Logistics). Ulkoistamista seuraa usein 
verkostoituminen. jolloin kuvaan astuu palveluintegraattori, joka linkittää yksittäisiä palveluja 

ja palvelujen käyttäjiä yhtenäiseksi verkostoksi (Fourth Party Logistics).

Verkostoituminen on siis viimeisin logistiikan kehityssuunta yrityksissä. Sen syitä ovat muun 

muassa organisaatiorakenteiden muutokset ja pyrkimys asiakastarpeiden huomioon ottamiseen. 

Asiakaskeskeinen ajattelu vaatii nopeaa reagointia, sillä loppuasiakkaan tarpeet täytyy välittää 
koko arvoketjun läpi nopeasti. Asiakaskeskeisyyden toteuttaminen verkoston avulla vaatii 

jäsenten pitkäaikaisia luottamukseen perustuvia liikesuhteita. Kilpailu muuttuu tällöin 

yksittäisten yritysten välisestä kilpailusta arvoketjujen väliseksi kilpailuksi (Berg ym. 1999, 

100).

Pyrkimys nopeaan reagointiin ja asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamiseen vaikuttaa myös 

arvoketjuihin. Arvoketjusta on usealla alalla poistunut väliportaita. Tämä kehitys jatkunee 

edelleen voimakkaana Internetin käytön yleistyessä liiketoiminnan välineenä. Arvoketjujen 

ohjaus muuttuu valmistajan työntöohjauksesta kuluttajavetoiseksi imuohjaukseksi. 

Tietotekniikkaa ja tietoverkkoja käytetään apuna ketjun integroinnissa. Ketjussa on 

pyrkimyksenä tehokas imuohjaus, nopea tiedonvälitys, pienet varastot, nopea reagointi ja 

osapuolten integraatio. Verkostoyhteistyö pienentää myös toiminnan kokonaiskustannuksia. 
Esimerkiksi hankintojen kilpailuttaminen yhteistyönä muiden verkostoon kuuluvien yritysten 

kanssa säästää hankintaan käytettävää työtä sekä tuottaa todennäköisesti ostaville yrityksille 

edullisemman tarjouksen (mt. 100).

Verkostorakenteen kehitystä ovat vauhdittaneet useat tekijät: kiristyvä kilpailu, uudet 

markkina-alueet. suuruuden etujen tavoittelu, komponenttien ja standardiosien valmistus, uudet 

tuotantoteknologiat, kuljetustekniikan kehitys, uusien kaupan kanavien synty, uusien 

palvelujen tarjonta ja ennen kaikkea Internet-verkon kehitys (Haapanen & Vepsäläinen 1999, 

237). Informaatioteknologian räjähdysmäinen kehitys onkin luonut edellytykset virtuaalisten 

verkostoyhteisöjen syntymiselle arvokenttään. Myös keskittyminen ydinkyvykkyyksiin on 

kasvattanut verkostoitumistarvetta. Verkostoituessaan yritykset hakevat yhteistyökumppaneita 

oman organisaationsa ulkopuolelta. Eri kyvykkyyksien kohdalla analysoidaan erikseen, mitä 

kannattaa tehdä itse ja mitä hankkia muualta. Arvokentän kanavien erottuminen ja palvelujen 

eriytyminen kasvattavat entisestään verkostoitumistarvetta. Verkostoitumisessa on huolellisesti 

suunniteltava oikeat suunnat ja valittava oikeat kumppanit ja yhteistyömuodot. Suunnitelmissa
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on huomioitava myös se, miten katteet arvoketjussa jaetaan ja syntyykö loppukäyttäjälle 

todellista lisäarvoa (mt. 234, 236).

Jakelun näkeminen arvoketjujen verkostona tai liiketoimintaprosesseina korostaa yritysten 

yhteistyön kehittämistä. Yhteistyön kehittämisessä Haapanen ja Vepsäläinen (1999, 19) 

näkevät kaksi tasoa:

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.

Koska jakelu on aina useiden osapuolten yhteistyötä, on tärkeää erottaa, milloin puhutaan 

yhteistyön edellytyksistä, integraatiosta, ja milloin yhteistyön toteuttamisesta eli 

koordinaatiosta.

Verkostoituminen merkitsee palvelujen lisääntyvää käyttöä, toimintojen ulkoistamista sekä 

yhteistyön syventämistä kumppanuuksien ja liittoutumien muodossa. Yritykset voivat 

verkostoitua arvokentässä integroitumalla horisontaalisesti, vertikaalisesti tai omistuksen 

kautta. Yhteistyötä toimittajien tai asiakkaiden kanssa kutsutaan vertikaaliseksi 

verkostoitumiseksi, ja sen syventäminen merkitsee usein kumppanuussopimuksien tekemistä. 

Horisontaalisessa verkostoitumisessa yhteistyötä tehdään saman arvoketjuvaiheen joko samalla 

tai eri toimialalla toimivien yritysten kesken. Yhteistyön vakiinnuttamiseksi muodostetaan 

liittoutumia. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotekehityksen nopeuttaminen, yhteisten 

tuotesuunnitelmien tai standardien luominen tai mittakaavaetujen tavoittelu. Palvelujen 

ulkoistaminen ja verkostoituminen lisäävät yritysten joustavuutta osallistua useampiin ja 

laajempiin tuotekehitys- ja jakeluhankkeisiin, kuin mihin niillä olisi yksin mahdollisuus. 

Joustavuuden vastapainona verkostoitumiseen sisältyy uudenlaisia riskejä. Riippuvuus 

muutamasta toimittajasta tai kauppakumppanista lisääntyy, ja kapasiteetti- ja laatuongelmien 

lisäksi esimerkiksi tuotevastuun jakaminen, rahoitusvastuu tai ympäristöön liittyvät 

imagovaikutukset saattavat nousta huolenaiheiksi (Haapanen & Vepsäläinen 1999, 161).
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3 Asiantuntija-ja konsultointipalvelut
Tässä luvussa käydään läpi asiantuntija-ja konsultointipalvelujen erityispiirteitä. Luvussa 3.1 

tarkastellaan muun muassa asiantuntijapalvelujen kehityssuuntia ja asiantuntijapalvelujen 

ominaisuuksia verrattuna muihin palveluihin sekä asiantuntijayritysten menestystekijöitä. 

Luvussa 3.2 käydään läpi konsultointia toimi-alana, konsultointiyritysten tarjoamia palveluita 

sekä tarkastellaan konsultointiprosessia pääpiirteissään.

3.1 Asiantuntijapalvelut

Palvelualan yritykset voidaan Sipilän (1992) mukaan jakaa karkeasti ottaen neljään ryhmään. 

Jaottelu suoritetaan sen mukaan, kuinka suuria pääomia palveluyrityksen toiminta edellyttää ja 

kuinka suuret ovat taloudelliset alalle tulon kynnykset ja toisaalta sen mukaan, kuinka 

riippuvaisia yritykset ovat yksittäisistä asiantuntijoista tai asiantuntija- tai ammattilaisryhmistä. 

Ensimmäisen ryhmän muodostavat yritykset, joiden toiminta sitoo vähän pääomia ja jotka 

myyvät usein hyvin rutiininomaista palvelutyötä (esim. puhelinmarkkinointi). Palveluyritysten 

valtaryhmän muodostavat niin kutsutut palveluteollisuuden yritykset, joihin kuuluvat suuret, 
usein valtakunnalliset ja kansainväliset palveluyritysketjut (esim. vähittäiskauppa). Kolmas 

ryhmä muodostuu pienistä asiantuntijoiden ja ammattilaisten yrityksistä (esim. 

konsulttiyritykset). Neljäs ryhmä koostuu suurista palveluorganisaatioista, joissa on lukuisia 

suuria erikoistuneita ammattiryhmiä, mutta joiden toiminta vaatii myös laajaa organisaatiota ja 

suuria investointeja laitteisiin ja tiloihin (esim. keskussairaalat).

Edellä mainituista palveluyrityksistä kolmanteen ryhmään kuuluvia yrityksiä kutsutaan 

asiantuntijaorganisaatioiksi. Asiantuntijayritysten tarjoamat palvelut voidaan Sipilän (1992, 20) 

mukaan määritellä työksi, joka suoritetaan asiakkaan puolesta ja jota asiakas ei osaa tai voi itse 

tehdä. Asiantuntijapalvelut ovat vaativia palveluja, ne edellyttävät niiden suorittajilta yleensä 

pitkää ammatillista koulutusta, laajaa kokemusta ja todellista paneutumista asiakkaan 

ongelmaan. Ahmellin ja Nicoun (1991, 15) mukaan asiantuntijayritykset erottaa muista 

palveluyrityksistä se, että asiakkaat lähestyvät asiantuntijayritystä ensi kädessä siksi, että he 

tarvitsevat tietoa ratkaistakseen ongelmansa. Asiantuntijayritysten tuotanto on luonteeltaan 

standardoimatonta, luovaa, suuresti yksilöistä riippuvaista ja monimutkaista 

ongelmanratkaisua.

Asiantuntijapalvelut eroavat ominaisuuksiltaan muista palveluista. Asiantuntijapalvelut ovat 

usein kaikkein vaikeimmin määriteltäviä ja aineettomimpia palveluja. Ne ovat työsuorituksia.
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joista vaihtelevassa määrin jää konkreettinen lopputulos. Asiantuntijaa käytetään jonkin tämän 

päivän tai tulevaisuuden ongelman ratkaisemiseen. Asiantuntijapalvelun erityispiirre on, että 

asiakkaan on ostohetkellä yleensä lähes mahdotonta arvioida ostamaansa palvelua. 

Ostopäästöstä leimaa suuri epävarmuustekijä. Toinen erityispiirre asiantuntijapalveluissa on se, 

että asiakas ei välttämättä ole aina oikeassa (Sipilä 1992, 19; Ahrnell & Nicou 1991, 31). 

Asiantuntijayrityksen palveluun kuuluu kyseenalaistaa asiakkaan toivomukset siitä, mitä hän 

tarvitsee. Asiantuntijan pitää pystyä ohjaamaan asiakasta valitsemaan hänelle pidemmällä 

tähtäimellä hyvä ratkaisu ja asiantuntijan on pystyttävä säästämään asiantuntemuksellaan 

asiakas tulevaisuudessa uhkaavilta ongelmilta. Asiakkaalle on annettava hänen tarvitsemansa 

palvelu - ei välttämättä sitä, mitä asiakas luulee halunneensa. Yksi asiantuntijapalvelulle 

tunnusomainen piirre on asiakkaan osallistuminen projektiin ja vastuu sen onnistumisesta. 

Asiakas toimii kahdessa eri roolissa, hän on tilaaja, mutta myös projektin työntekijänä 

asiantuntijayrityksen resurssi ja ohjattava.

Asiantuntijayrityksen menestyksen mittareiksi Sipilä (1992, 46) mainitsee seuraavat asiat: 

organisaation arvostus, yrityksen kasvu, asiakaskunnan ja saatujen toimeksiantojen taso, 

taloudellinen menestys, kyky rekrytoida pätevää henkilöstöä ja kyky selviytyä markkinoiden 

suhdanteista.

Asiantuntijayrityksen keskeisimmiksi kilpailukykytekijöiksi Sipilä (mt. 48) määrittelee 

seuraavat seikat:

1) Asiakaskanta
2) Tunnettuus ja yrityskuva
3) Palvelujen tekninen ja toiminnallinen laatu
4) Tuotteistus ja tuotetuki
5) Erikoisosaaminen ja kehityskapasiteetti
6) Palveluvalikoiman laajuus ja monipuolisuus
7) Hintakilpailukyky ja tuottavuus
8) Levityskapasiteetti
9) Yhteysverkostot
10) Strateginen näkemys ja muutoskyky

Ahrnell ja Nicou (1991, 18) puolestaan luokittelevat asiantuntijayrityksen kilpailukeinot 

seuraavasti:

1) Tiedon levittäminen
2) Yhteysverkko
3) Kommunikaatio



42

4) Konkretisointi
5) Asiakasvalinnat
6) Asiakastuntemus
7) Pätevyyskulttuuri

Kilpailussa menestyminen edellyttää useiden osa-alueiden hallintaa. Hyvä, laaja, arvostettu ja 

uskollinen asiakaskunta on merkittävä kilpailukeino, sillä olemassa oleva asiakaskunta toimii 

uusien asiakkaiden hankinnassa selkeänä suosituksena. Suosittelijoiden määrä, uskollisuus ja 

aktiivisuus ovat olennaisia asiantuntijayrityksen menestykselle. Niin ikään yrityksen tulee 

luoda tunnettuutta kohderyhmänsä keskuudessa, sillä tunnettuus ja yrityskuva vaikuttavat 

muun muassa asiakkaiden uskollisuuteen, maksuhalukkuuteen ja uusien asiakkaiden 

saamiseen. Asiantuntijayrityksessä palvelujen konkretisoiminen auttaa asiakasta luomaan 

käsityksen yrityksestä ja sen palveluista. Uuden asiakkaan on helpompi ostaa tuotteistettuja 

palveluja ja samalla ostoprosessin epävarmuustekijät vähenevät. Tuotteistus auttaa myös 

varmistamaan asiakkaalle luvatun laatutason mukaisen palvelun. Luonnollisesti 

asiantuntijayrityksen on tunnettava syvällisesti sekä markkinat että yksittäiset asiakkaat 
voidakseen sopeuttaa tarjontansa kunkin asiakkaan mukaan. Asiakkaan visioiden, 

liikeideoiden, tavoitteiden, strategioiden ja suunnitelmien tunteminen on peruslähtökohta 

pyrittäessä toteuttamaan asiakkaan liiketoiminnallisia tavoitteita. Strateginen näkemys on 

asiantuntijayrityksessä muiden kilpailukykytekijöiden edellytys (Sipilä 1992, 61). Sen 

keskeinen tehtävä on auttaa organisaatiota uudistumaan ja muuttamaan suuntaansa 

markkinoiden mukaan. Asiantuntijayrityksen on osattava toiminnassaan yhdistää 
pitkäjänteinen kehitys joustavaan ja asiakaskeskeiseen toimintaan. Sen on niin ikään pystyttävä 

konkretisoimaan oma toimintafilosofiansa paitsi ympäristölle, myös omalle henkilökunnalle. 

Liiketoiminnan strategia ja markkinointistrategia ovat tämän konkretisoinnin apuvälineitä.

Maistern (1993, 4) mukaan kaikkia asiantuntijapalvelulta yhdistää kolme elementtiä, joita 

asiakas palvelulta hakee: ylivertaista asiantuntemusta (expertise), kokemusta (experience) ja 

tehokkuutta (efficiency). Asiantuntijayritykset, erityisesti konsulttiyritykset, voidaan Maister’n 

mukaan jakaa edellä mainittujen elementtien mukaan toimintatapojensa puolesta kolmeen eri 

ryhmään: ”aivot” (brains), "harmaat hiukset” (gray hair) ja ”menettelytavat” (procedures).

Ylivertainen asiantuntemus on mainituista kolmesta elementistä vähiten kysytty ja sitä 

vaaditaan sellaisissa asiakastapauksissa, joissa ongelmat ovat todella monimutkaisia ja 

huonosti määriteltyjä. Kyseessä olevat ongelmat ovat usein tulleet yrityksessä esille 

ensimmäistä kertaa ja niihin sisältyvät riskit ovat suuria. Tällainen asiantuntijapalvelu perustuu
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ratkaisujen luovuuteen, innovaatioon ja pioneerityön tekemiseen uusien lähestymistapojen, 

konseptien tai tekniikoiden parissa (uusia ratkaisuja uusiin ongelmiin). ”Aivot” -projekteissa 

asiantuntijat ovat yleensä erittäin kyvykkäitä ja heidän aikansa on kallista. Lisäksi vain hyvin 

pieni osa käytetyistä menetelmistä voidaan rutinoida, sillä kaikki projektit ovat luonteeltaan 

ainutlaatuisia. Vaikka näihin projekteihin saattaa liittyä merkittävässä määrin tiedonkeruuta ja 

analysointia, jota usein tekevät juniori tason henkilöt, ei näitäkään toimia voida etukäteen 

selkeästi määritellä ”aivot” -projekteissa, jotka vaativat senioritason edustajan jatkuvaa 

mukanaoloa. Tästä johtuen ylivertaista asiantuntemusta vaativissa projekteissa 

juniorityöntekijöiden suhde seniorityöntekijöihin on yleensä pieni.

Kokemukseen perustuvia asiantuntijapalvelulta tarvitaan paljon useammin kuin ylivertaiseen 

asiantuntemukseen perustuvia palveluita. Palvelun tarjoajan kokemusta vastaavista tilanteista 

käytetään usein silloin, kun kyseessä oleva ongelma on monimutkainen, mutta ei 

ainutlaatuinen, jolloin asiakas haluaa yhteistyökumppanikseen organisaation, jolla on 

kokemusta samantyyppisten ongelmien ratkaisusta. Asiantuntijayritys myy toisin sanoen 

aikaisempaa kokemustaan, hankkimaansa tietoa sekä arviointikykyään. ”Harmaat hiukset' - 

projektit vaativat usein asiakkaan tarpeisiin hyvin räätälöidyn työn, mutta luovuuden ja 
innovaation osuus on silti pienempi kuin ylivertaisen asiantuntemuksen projekteissa. Koska 

näissä kokemukseen perustuvissa projekteissa käsiteltävät ongelmat tunnetaan jossakin määrin 

etukäteen, voidaan monet projektin vaatimat tehtävät määritellä etukäteen ja delegoida 
eteenpäin. Tämä luo mahdollisuuden käyttää enemmän junioritason työntekijöitä projekteissa.

Suurin osa asiakkaista käyttää asiantuntijaorganisaatioita niiden tehokkuuden vuoksi. 

Asiakkaat hakevat testattuja ja toimivia menettelytapoja selkeisiin, usein esiintyviin 

liiketoiminnan ongelmiin. Tällaisissa tapauksissa asiakas kääntyy sellaisen organisaation 

puoleen, joka pystyy tarjoamaan palveluitaan suhteellisen edullisesti ja vaaditun aikajänteen 

sisällä. Vaikka näissäkin projekteissa on tarvetta räätälöidä palvelu, projektin etenemisjärjestys 

ja sen vaatimat tehtävät ovat melko ohjelmoituja. Asiakkaalla saattaa hyvinkin olla kykyä ja 

resursseja tehdä toimeksiannon työ itse, mutta asiantuntijayritys voi suorittaa tehtävän 

tehokkaammin ja nopeammin ja siten yrityksen resurssit voidaan suunnata toisaalle. 

”Menettelytavat” -projekteissa käytetään yleensä paljon junioritason työntekijöitä, koska työn 

etenemisjärjestys tunnetaan ja käytettävät analyysi-, diagnoosi-ja johtopäätösmenetelmät ovat 

yleensä hyvin dokumentoituja ja siten tehtäviä voidaan helposti delegoida alemmille tasoille. 

Nämä asiantuntijayritykset tarjoavat usein valmiita ratkaisuja moniin eri
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liiketoimintaongelmiin. Esimerkkinä tehokkuus-strategian yrityksestä voidaan mainita 

kirjanpitoyritykset.

Asiantuntijapalvelujen markkinoissa on havaittavissa selviä kehityssuuntia (Sipilä 1992, 30). 

Palvelujen markkinat ja tarjonta kasvavat jatkuvasti. Yritysten entistä suurempi halukkuus 

ulkoistaa toimintojaan kasvattaa markkinoita. Yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa ja 

ostavat mielellään erityispalvelut ulkopuolisilta alihankkijoilta. Tarjonnan kasvun myötä myös 

asiantuntijapalveluyritysten kilpailu kovenee. Asiantuntija-alat ammattimaistuvat ja kilpailu 

muuttuu ammattimaisemmaksi. Samalla asiantuntija-alojen toiminta monipuolistuu ja syntyy 

erilaisilla strategioilla toimivia yrityksiä. Myös ajan merkitys kilpailutekijänä korostuu. Yhä 
kiihtyvä liike-elämän rytmi edellyttää asiantuntijayrityksiltä valmiuksia toimeksiantojen 

pikaiseen suorittamiseen ja nopeaa reagointikykyä asiakkaan tarpeisiin. Tyypillistä 

asiantuntija-aloille on myös niiden kansainvälistyminen ja ketjuuntuminen.

3.2 Konsultointipalvelut

Konsultointia toimialana on Suomessa tutkittu jonkin verran. PKT-säätiön teettämän 

tutkimuksen mukaan (PKT-säätiön julkaisu 1/2000) Suomessa toimivien liikkeenjohdon 

konsultointiyritysten kokonaisliikevaihto vuonna 1997 oli 3,4 miljardia, josta liikkeenjohdon 
konsultoinnin palvelut muodostivat 2,5 miljardia. Vastaava liikkeenjohdon 

konsultointipalvelujen osuus vuonna 1994 oli 1,7 miljardia. Liikkeenjohdon 

konsultointiyritysten lukumäärä vuonna 1997 oli 3028. Näiden yritysten kokonaishenkilökunta 

oli 5085 työntekijää, joista liikkeenjohdon konsultteina toimi 3937 henkilöä.

Liikkeenjohdon konsultointimarkkinat Suomessa muodostuvat kolmesta kerrostumasta: 

suurista ydinyrityksistä, pienistä ja keskisuurista yrityksistä sekä mikroyrityksistä (Kyrö, 

1999). Alle viiden hengen yritysten eli mikrokerrostuman osuus alalla toimivista yrityksistä oli 

vuonna 1997 95%, näistä 86% oli 1-2 työntekijän yrityksiä. Pienet ja keskisuuret yritykset 

määritellään siten, että niissä työskentelee 5-19 henkilöä. Suuryrityksiksi lasketaan yritykset, 

joissa työskentelee yli 20 henkilöä. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus kaikista 

konsulttiyrityksistä oli 4 % ja suuryritysten 1%. Mikrokerrostuman osuus liikkeenjohdon 

konsultoinnin liikevaihdosta oli 49%, pienten ja keskisuurten yritysten 23% ja suurten yritysten 

28%.

Liikkeenjohdon konsultti on ulkopuolinen, yritystoimintaan ja sen muutosprosesseihin vankasti 

perehtynyt asiantuntija, jolla on monipuolinen liikkeenjohdollinen kokemus ja koulutus (PKT-
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säätiön julkaisu 1/2000, 6). Konsultti työskentelee yritysjohdon apuna yrityksen johtamiseen ja 

erityisesti sen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Liikkeenjohdon konsultti täydentää usein 

sitä osaamista, jota yrityksessä jo on. Toisin sanoen konsultti voi tuoda yritykseen siltä 

puuttuvaa tietoa, taitoa tai aikaa. Konsultti voi oman erityisosaamisensa ja taitojensa kautta 

auttaa yritystä tunnistamaan ja ratkaisemaan liiketoiminnan ongelmia ja muutostarpeita.

Yrityksen muuttaessa strategioitaan ja liiketoimintamallejaan, haetaan konsultilta luovia ideoita 

ja tuoreita näkemyksiä. Hyvä konsultti pystyy tuomaan kehitysprosessiin systematiikkaa ja 
varmistaa asiakkaan avainhenkilöiden sitoutumisen ja oikean osallistumisen projektiin (Bairoh 

1999, 9). Tärkeää on myös asioiden selkeä jäsentäminen ja analysointi, joissa kokeneella 

konsultilla on rutiinia ja varmuutta. Kun uudet liiketoimintamallit ja sovellusratkaisut on aika 

toteuttaa, korostuu konsultin projektiosaaminen ja vaativien asiakokonaisuuksien 

läpivientikyky.

Konsultti toimii itsenäisenä ja riippumattomana neuvonantajana ja hänen täytyy voida kertoa 

asiakkaalle puolueeton totuus ja sanoa riippumattomia mielipiteitä (PKT-säätiön julkaisu 

1/2000, 23). Konsultin tulee siis olla riippumaton sekä yrityksestä, rahoittajasta, asiakkaista ja 
muista sidosryhmistä. Mikäli konsulttiyrityksen takana tai omistajana on joku yritykselle 

merkittävä organisaatio, on tämä tuotava yrityksen tietoon. Konsultti ei myöskään sido itseään 

päätöksentekoon - päätökset tekee aina yrityksen johto.

Parhaimmillaan konsultointi on yrityksen kannattavuutta ja kilpailukykyä edistävä tapahtuma, 

joka edellyttää hyvää yhteistyötä, sitoutumista ja ammattitaitoista osaamista sekä 

asiakasyritykseltä että konsultilta (mt. 4). Toiminnan kehittäminen on aina yhteistyöhanke, 

jonka onnistuminen edellyttää riittävää osaamista ja panostusta niin organisaatiolta itseltään 

kuin myös ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Asiakkaalla itsellään on oman toimintansa 

kehittämisen kokonaisvastuu. Konsultin tehtävänä on tuoda kehittämiseen konkreettinen 

lisäarvo, jonka tyypillisiä elementtejä ovat konsultin sisällöllinen ja menetelmällinen 

osaaminen sekä objektiivinen asiakkaan tilanteen arviointi (Hänninen 1999, 11).

Asiakkaan on siis myös itse varattava aikaa ja nähtävä vaivaa toimeksiannon onnistumiseen — 

konsultointi on aina yhteistyötä. Konsultti tutkii, suunnittelee ja ehdottaa, mutta päätökset ja 

toimenpidevaihtoehtojen valinnat tekee aina yritysjohto tai yrityksen edustaja. Konsultti on 

vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Yrityksen päättäjä puolestaan tekee aina 

päätökset toimenpiteistä ja on myös vastuussa niiden seurauksista. Toimeksiantaja on niin 

ikään vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Yritysjohdon vastuulla on informoida
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koko konsultointityön piiriin tulevaa henkilökuntaa. Se myös osoittaa projektiin mukaan 

tulevat yrityksen edustajat ja hoitaa näiden sitouttamisen ja motivoinnin. Tämä on sitä 

tärkeämpää mitä vaikeammasta kehittämis- tai tervehdyttämistehtävästä on kysymys (ma. 18).

Konsultointi on moniulotteista palvelua, jota Reinilän (1995) mukaan voidaan hahmottaa 

kuvassa 3-1 esitetyn konsultointiprofiilin avulla. Kuvassa janojen ääripäät edustavat erilaisia 

toimintatapoja ja sijoittamalla rasti janalla toimintaa parhaiten kuvaavaan kohtaan voidaan 

muodostaa konsultoinnin profiili.

Kuva 3-1. Konsultointiprofiili (Reinilä 1995, 6)

Konsultointi voi olla hyvin laaja-alaista tai toisaalta voidaan erikoistua vain tiettyjen, 

kapeampien osa-alueiden konsultointiin. Konsultointitapa voi olla joko prosessinomainen, 
jolloin asiakkaalle ei tarjota valmiita ratkaisuja vaan kysymyksenasettelulla pyritään 

ohjaamaan prosessia, tai tulospainotteinen, jolloin konsultointi sisältää selkeitä toimenpide- 

ehdotuksia. Diagnoosi-toteutus -janalla kuvataan konsultointiprosessin painopistettä. 

Diagnoosi-päässä konsultti analysoi tilanteen, tunnistaa syyt ja laatii yhteenvedon ongelmista 

ja jatkotoimenpidesuosituksista. Konsultti ei tällöin osallistu toteutusprosessiin. Toisessa 

ääripäässä konsultointityö on loppuun suoritettu vasta silloin, kun konsultin lupaamat hyödyt 

yrityksessä on saavutettu. Luonteeltaan konsultointiprojekti voi olla palvelun räätälöintiä 

asiakaskohtaisesti tai valmiin pakettiratkaisun myymistä. Profiilin viimeinen jana kuvaa 

konsulttien työskentelytapaa, joko itsenäisesti tai ryhmässä suorittaen.

Konsultti voi toimia asiakkaan tukena ja kumppanina useissa rooleissa aina kokonaishankkeen 

suunnittelun ja johtamisen tuesta yksittäisen osa-alueen asiantuntijatukeen. Toimeksianto voi 

olla tarkasti rajattu, erityinen ongelma tai hyvin laaja ja moniulotteinen kehittämistarpeen 

arviointi. Rajattuunkin tehtävään ryhtyvä konsultti yleensä arvioi asiakasyrityksen
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kokonaiskiintiön ja muut kehittämistarpeet sekä asettaa tarkasteltavat asiat tärkeysjärjestykseen 

(PKT-säätiön julkaisu 1/2000, 6-7).

Konsultin rooli voi olla asiantuntija, prosessikonsultti tai kouluttaja (mt. 19). Konsultin 

toimiessa asiantuntijana, hän pyrkii ratkaisemaan jotkin yksittäiset, tiettyä yritystoiminnan osa- 

aluetta koskevat ongelmat. Tällaisia esimerkkejä löytyy esimerkiksi tietotekniikan alueelta. 

Prosessikonsultti avustaa yritystä sen tärkeissä muutostilanteissa. Tavoitteena on, että konsultti 

oman ammattitaitonsa avulla saa aikaan yrityksessä jatkuvan muutoksen, yritys kehittyy 

löytämään itse ratkaisuja ja on niiden toimeenpanijana. Prosessikonsultti ohjaa ja tukee 

haluttua kehittämispolkua tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiivis kanssakäyminen yrityksen 

vastuuhenkilöiden kanssa on tällöin välttämätöntä. Konsultti voi toimia myös opettajana tai 

valmentajana. Usein konsultoinnin ja koulutuksen rajaa on vaikea vetää. Koulutuksella 

tarkoitetaan usein valmiiden ja olemassa olevien tietojen välittämistä. Konsultoinnissa 

keskitytään tietyn yrityksen ongelmiin ja siihen käytetään mahdollisesti koulutuksen keinoja.

Yritykset voivat käyttää konsulttia hyvinkin erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin tarpeisiin. 

Konsultin palkkaamista tulee harkita tilannekohtaisesti ja toimeksiannon tavoitteet on tärkeää 

selvittää ennen työhön ryhtymistä. Kubr (1986), Sadler (1998) sekä Greiner ja Metzger (1983) 

ovat tutkineet asiakkaiden motiiveja konsultointipalvelujen ostopäätösten taustalla. Yritys voi 

tarvita ulkopuolista asiantuntija-apua esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:

• Yrityksen perustamisvaiheessa
• Strategian määrittelyssä
• Yrityskaupan toteuttamisessa
• Määräaikaisena lisäresurssina
• Tietolähteenä
• Yhteyksien luojana
• Puolueettomana, ulkopuolisena ja asiantuntevana 

keskustelukumppanina
• Uusien menetelmien ja järjestelmien kehittäjänä 
e Organisaatiomuutoksen tukijana
• Sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuksien osoittajana 
e Johdon ja henkilöstön kouluttajana.

Konsultoinnin tarkoituksena on auttaa yritystä saamaan aikaan muutoksia - parannuksia - 

toiminnassaan. Parannukset voivat merkitä uutta liikeideaa, uusia strategisia valintoja, uusia 

johtamisjärjestelmiä ja työmenetelmiä, niiden hallittua käyttöönottoa tai jonkin ongelman 

ratkaisua (PKT-säätiön julkaisu 1/2000, 20). Konsultti aloittaa työnsä kartoittamalla yrityksen
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kokonaistilannetta ja myös asioiden taustoja ja ympäristöä. Tässä yhteydessä tarkastellaan 

yleensä yrityksen liikeideaa, strategioita ja tulevaisuuden visioita. Tämän jälkeen työ etenee 

ratkaisuvaihtoehtojen hakemiseen, niiden priorisointiin ja toimenpide-ehdotusten tekemiseen. 

Konsultti jättää työstään yleensä kirjallisen raportin. Yrityksessä päätetään sitten 

toimenpiteistä, joihin ryhdytään konsultin avulla laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Tehdyt työt dokumentoidaan ja raportoidaan ja koko hanke ja sen tulokset arvioidaan.

Konsultointi tapahtuu yleensä hyvin samanlaisen kaavan mukaan. Kyrön (1992) mukaan 

kaikissa määritelmissä konsultointiin liitetään kolme vaihetta: 1) ongelman tunnistaminen ja 

tutkiminen 2) ratkaisuehdotusten antaminen ja 3) suositusten toteutuksessa auttaminen. 

Kirjallisuudessa konsultointiprosessin vaiheiden määrä vaihtelee ja niiden järjestys ja sisältö 

eroavat jonkin verran toisistaan lähteestä riippuen. Esimerkiksi Kubr (1986, 14) erottaa näitä 
vaiheita viisi: aloitusvaihe (entry), diagnosointi (diagnosis), toimenpidesuunnitelman luominen 

(action planning), toteutus (implementation) ja projektin päättäminen (termination). Sadler 

(1998) puolestaan jakaa vaiheet neljään: aloitusvaihe (entry phase), tiedon kerääminen ja 
diagnosointi (data collection and diagnosis), neuvojen ja ratkaisujen esittäminen (presenting 

advice and solutions) ja toteutusvaihe (implementation). Seuraavissa kappaleissa 

konsultointiprosessi käydään läpi Kubr'n viiden vaiheen kautta.

Aloitusvaiheessa konsultti aloittaa työn asiakkaan kanssa. Vaiheeseen sisältyvät ensimmäiset 

kontaktit konsultin ja asiakkaan välillä, keskustelut siitä mitä asiakas haluaa muuttaa 
organisaatiossaan ja kuinka konsultti voi auttaa tässä, kummankin osapuolen roolien 

selvittäminen, toimeksiantosuunnitelman valmistelu (perustuu alustavaan ongelman 

kartoitukseen) ja konsultointisopimuksesta neuvotteluja sopimuksen solmiminen. Vaihetta voi 

kuvata valmistelu- ja suunnitteluvaiheeksi, jonka aikana tehty työ vaikuttaa suuresti seuraavien 

vaiheiden suorittamiseen.

Diagnosointi-vaiheessa perehdytään syvällisesti ratkaistavaan ongelmaan. Diagnosointi 

pohjautuu perusteelliseen tiedonkeruuseen ja tietojen analysointiin. Vaiheen aikana konsultti ja 

asiakas tekevät yhteistyötä tunnistaakseen minkälainen muutos organisaatiossa on tarpeellinen. 

Esitettävät kysymykset, kuten minkälaista tietoa etsitään, mikä tieto jätetään huomioon 

ottamatta ja mistä näkökulmasta ongelmaa tulee tarkastella syvällisesti, vaikuttavat tarjottavien 

ratkaisuvaihtoehtojen relevanttiuteen ja laatuun. Usein jo tietojen keräämisvaiheessa konsultin 

läsnäolo muuttaa asiakkaan toimintatapoja.
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Kolmannessa, toimenpidesuunnitelman luomisen vaiheessa pyritään löytämään ratkaisu 

ongelmaan. Tavoitteena on löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja, arvioida nämä vaihtoehdot, 

kehittää suunnitelmia, joilla muutokset toteutetaan ja esitellä ehdotukset asiakkaalle päätöksen 

tekoa varten. Toimenpidesuunnitelmaa luotaessa on tärkeää suunnitella strategia ja taktiikka 

muutosten toteuttamiseen.

Toteutusvaiheessa voidaan testata ehdotusten relevanttiutta ja soveltuvuutta. Tässä vaiheessa 

voi myös tulla esiin uusia ongelmia ja voidaan havaita suunnittelussa mahdollisesti tehtyjä 

virheitä. Toimenpidesuunnitelmaa voidaan joutua muokkaamaan uudestaan. Toteutus 

poikkeaakin usein alkuperäisistä suunnitelmista. Konsultti voi myös päättää projektinsa 
toimenpidesuunnitelman esittämiseen, jolloin hän ei osallistu lainkaan toteutusvaiheeseen.

Projektin päätösvaiheeseen sisältyy useita toimenpiteitä. Konsultin työsuoritusta 

toimeksiannon aikana, tehtyjä muutoksia ja saavutettuja tuloksia tulee arvioida sekä konsultin 
että asiakkaan organisaatiossa. Loppuraportin esittäminen ja hyväksyminen kuuluu olennaisena 

osana projektin päättämiseen. Tässä vaiheessa voidaan sopia myös projektin jatkoseurannasta.

Yhteenvetona konsultointialasta voidaan Tienarin ja Ainamon (2000) sanoin todeta, että 

'’liikkeenjohdon konsultti on vuonna 2000 tärkeämpi ja ajankohtaisempi toimija kuin koskaan 

aikaisemmin". Heidän mukaansa liikkeenjohdon konsultoinnin kysyntä ja tarjonta on kasvanut 

räjähdysmäisesti. Erityisesti sähköisen liiketoiminnan ympärille kerääntyy heidän mukaansa 

yhä enemmän konsultointityötä.

Suomessa konsultoinnin nykykenttää voidaan luonnehtia käsitteillä polarisaatio, rajojen 

hämärtyminen ja muutos (Tienari & Ainamo, 2000). Liikkeenjohdon konsultoinnin tarjonta 

polarisoituu nykyisin suuriin kansainvälisiin megatoimistoihin sekä toisaalta pieniin 

paikallisiin erityisosaajiin. Rajojen hämärtymisellä viitataan erilaisten konsultointimuotojen. 

esimerkiksi taloushallinnon konsultoinnin ja tietotekniikkakonsultoinnin välisen rajan 

häilyvyyteen. Ennen kaikkea konsultointityö on Tienarin ja Ainamon (2000) mukaan 

muutoksen kylvämistä ja muuttamista.
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4 Case: Suomen Posti Oy
Aluksi tässä luvussa esitellään lyhyesti Suomen Posti Oy. Tämän jälkeen tarkastellaan 

sähköistä kaupankäyntiä ja sen merkitystä konsernitasolla. Luvussa esitellään myös 

Konsultointipalvelujen yksikkö, jonka toimeksiantona tämä tutkielma on tehty. Luvun lopussa 

kuvataan yksikön toiminnan nykytila toimintaympäristöstä laaditun analyysin avulla.

Posti on perustettu vuonna 1638. Valtion omistaman Posti-konsernin emoyhtiö on Suomen 

Posti Oy (myöhemmin Posti), jolla oli vuoden 1999 lopussa 18 liiketoimintaa harjoittavaa 
tytär-ja osakkuusyhtiötä. Posti-konsernin liikevaihto vuonna 1999 oli 6028 Mmk ja liikevoitto 

444 Mmk (Suomen Posti Oy:n vuosikertomus 1999). Investointeihin käytettiin mainittuna 

vuonna 460 Mmk. Henkilöstöä Postissa on hieman yli 25000 henkilöä ja vuonna 1999 Posti oli 

Suomen toiseksi suurin työnantaja kotimaassa.

Konsernin liikevaihto vuonna 1999 muodostui liiketoiminnoittain kuvan 4-1 mukaisesti. 
Viestinvälityspalveluihin kuuluvat fyysiset kirje-, postitus- ja palautepalvelut, sähköiset 

viestinvälityspalvelut sekä näiden yhdistelmät eli niin kutsutut hybridipalvelut. Mediapalvelut 

kattavat lehti- ja suoramainosjakelut sekä osoitepalvelut. Logistiikkapalveluihin kuuluvat 

paikalliset, valtakunnalliset ja kansainväliset tavarankuljetuspa!velut sekä niihin liittyvät 

lisäarvopalvelut, kuten varastointi ja sähköisen kaupankäynnin palveluratkaisut. Muihin 

liiketoimintoihin sisältyvät muun muassa toimipaikkapalvelut, ajoneuvojen korjaus- ja 
leasingpalvelut sekä siivouspalvelut. Suurin osa Postin liikevaihdosta muodostuu perinteisestä 

kirjeliikenteestä, mutta liiketoiminnoista ripeimmin kasvavat tällä hetkellä sähköisen 

viestinnän palvelut.

Logistiikkapalvelut
19%

Mediapalvelut
25%

Viestinvälityspalvelut
42%

Kuva 4-1. Posti-konsernin liikevaihto liiketoiminnoittain 1999
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Posti uudisti organisaationsa 1.3.2000 (Kuva 4-2). Liiketoiminta organisoitiin kahteen 
liiketoimintayksikköön, viestinvälitykseen ja logistiikkaan. Näissä ydinliiketoiminnoissa 

panostetaan voimakkaasti sähköiseen liiketoimintaan. Organisaatiouudistuksen yhteydessä 

mediapalvelut yhdistettiin viestinvälityspalveluihin. Postin palvelujen myyntikanavina toimivat 

palvelukanavat. joiden kautta tarjotaan palveluja lähinnä kuluttajille ja pienyrityksille, ja 

Yritysmyynti, joka palvelee yrityksiä, järjestöjä ja yhteisöjä.

Posti-konserni 1.3.2000
ASIAKKAAT

PALVE1UKANAVAT
Toimipaikat 

Puhelinpalvelu ja 
sähköinen palvelu ka nava

YRITYSMYYNTI
Kauppa * Palvelut *

Pankki ja vakuutus * Postimyynti * 
Teollisuus * Viestintäyritykset * 

Yhteisöasiakkaat *

TUOTANTO
Tuotantoalueet (7 kpl) * Logistiikkakeskus 

kuljetukset, lajittelukeskukset, jakelu

MUU ШГГОИШГА.

Kirjepä Ivelut 
- Postimerkkikeskus 

Suoramarkkinointi palvelut 
Lehtipalvelut

Sähköisen viestinnän palvelut 
Osoitepalvelut

Tytäryhtiöt:
" Etelä-Suomen 

Kuljetuspalvelut Oy
* Global Moil FP Oy
* Kelpo Kuljetus Fi Oy

* SPS Siivouspalvelut Oy

Tytäryhtiöt:
* Alkos Printmail Oy
* Jokelumarkkinat Oy 
' Tampereen Ykkös-

Tavarankuljetus
Paikalliskuljetus ja kuriiripalvelut 

Rahti palvelut
Kansainväliset kuljetuspalvelut

Asiantuntija- ja

palvelut
jakelul Oy Logistic mail oi r Lia 

‘ LP4.oqistiikkapalvelut Oy 
*SpocFPOy

TOIMITUSJOHTAJA

HALLITUS

Henkilöstö
Liiketoiminnan
kehittäminen

Viestintä 
Muut konsernin 

esikuntotoiminnot

Kuva 4-2. Posti-konsernin organisaatio

Postin liikevaihdosta 80% tulee yrityksille myydyistä tuotteista ja palveluista. Postin 

suurimmat asiakkaat ovat kaupan, palveluiden, pankki- ja vakuutussektorin, postimyynnin, 

teollisuuden ja viestinnän aloilla toimivia yrityksiä sekä järjestöjä ja julkishallinnon yksiköitä. 

6000 suurimmasta yritys-ja yhteisöasiakkaasta vastaa keskitetysti Postin Yritysmyynti, joka on 

organisoitunut asiakastoimialoittain.

Posti-lähetysten määrä vuonna 1999 oli lähes 2,6 miljardia. Näistä lähetyksistä paketteja oli 25 

miljoonaa. Pakettien kokonaismäärä laski 2% edellisvuodesta. Postin pikapakettien määrä sen 

sijaan kasvoi 8%. Logistiikan lisäarvopalvelujen ja erilaisten palvelukokonaisuuksien kysyntä 

on myös kasvussa. Muun muassa sähköiseen kaupankäyntiin tarjotaan kokonaisratkaisuja,
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jotka kattavat tilausten vastaanoton, varastoinnin, lähettämistoiminnot, tavaroiden jakelun ja 

palautusten käsittelyn.

4.1 Sähköinen kaupankäynti Postissa

Postissa panostetaan sähköiseen kaupankäyntiin ja erityisesti sen logistiikkaan. Konsemitasolla 

tavoitteena on lisätä lähetysten ja transaktioiden määrää Postin verkossa. Tällä hetkellä Postin 

markkinaosuus pienkappaletavarankuljetuksen markkinoista Suomessa on noin 60%. Koko 

tavarankuljetusmarkkinoista osuus on 10%. Sähköisestä kaupankäynnistä on odotettu 

piristysruisketta pientavaran kuljetusmarkkinoille. Osa verkon välityksellä tilatuista tuotteista 

kulkee perille sähköisessä verkossa, osa kirjeinä ja vain osa paketteina. Näin ollen 

verkkokauppa lisää sekä viestinvälityksen että pientavarakuljetusten volyymejä.

Postin logistiikkapalveluiden liiketoimintasuunnitelmassa sähköisen kaupankäynnin logistiset 

palvelut on jaettu kolmeen ryhmään: ydinpalveluihin, lisäpalveluihin ja tukipalveluihin. 

Ydinpalvelulta ovat tavaralähetysten kuljetuksiin ja jakeluun liittyvät palvelut, kuten 

pakettipalvelut. Lisäpalveluihin kuuluvat tavaralähetysten käsittelyyn liittyvät palvelut, kuten 

varastopalvelut. Tukipalvelut ovat tavaralähetysten jakelua ja käsittelyä tukevia palveluita. 

Sähköisen kaupan logististen palvelujen ulkopuolelle Postissa on rajattu portaalipalvelut, 

kauppapaikkaliiketoiminta, puhtaasti vietinvälitykseen kehitetyt sähköiset palvelut, jotka eivät 

liity tavaraliikenteeseen sekä sähköisestä viestistä syntyvät fyysiset viestit (eKirje, mKirje). 

Postissa logistiikkapalveluissa keskitytään näin arvoketjun loppupään eli tavaralähetysten 

jakelun hoitamiseen, mikä perinteisesti on ollut Postin ydinliiketoimintaa. Luonnollisesti myös 
Postin viestinvälityksellä on omia sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä palveluja, esimerkkinä 

EDI-palvelut, joiden käsittely tässä työssä ei kuitenkaan ole olennaista.

Postissa on toteutettu useita suurehkoja hankkeita, joilla pyritään varautumaan sähköisen 

kaupankäynnin kasvuun lähitulevaisuudessa. Näistä projekteista suurin on ollut logistiikan 

palvelu-uudistus. Muita sähköistä kauppaa edistäviä toimenpiteitä ovat olleet uuden 

logistiikkakeskuksen rakentaminen ja investoinnit varastologistiikan tietojärjestelmään.

Keväällä 2000 Posti uudisti pakettipalvelunsa vastaamaan muuttuneita asiakastarpeita. 

Markkinoille tuotiin aikaisempaa nopeammat, täsmällisemmät ja helppokäyttöisemmät 

palveluvaihtoehdot. Asiakkaan on myös mahdollista seurata lähetyksensä kulkua Internetin 

välityksellä. Uudistuksen tavoitteena on ollut lisätä Postin markkinaosuutta erityisesti yritysten 

nopeissa pakettikuljetuksissa sekä varautua sähköisen kaupankäynnin kasvuun.
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Sopimusasiakkaille tarkoitettuja uusia pakettipalveluja markkinoidaan Postin Keltainen 

Kuljetus -nimellä. Valikoimassa on neljä jakeluaikavaihtoehtoa: klo 9, klo 14 ja klo 21 

mennessä vastaanottajalle jaettavat paketit sekä klo 16 jälkeen toimipaikasta noudettavat 

lähetykset. Etenkin iltajakelu kuluttajille soveltuu hyvin sähköisen kaupankäynnin ja muun 

postimyynnin tarpeisiin.

Postin uusi logistiikkakeskus valmistui Vantaalle kesällä 1999. Kyseessä on yksi Euroopan 

nykyaikaisimmista pakettien lajittelukeskuksista. Sen kautta kulkee lähes 70% Postin 

pakettiliikenteestä. Logistiikkakeskuksessa hyödynnetään alan uusinta teknologiaa, mikä 

parantaa logistiikan kustannustehokkuutta ja varmistaa laatua. Laitteiden lajittelukapasiteetti on 

noin 20000 pakettia tunnissa. Keskuksen yhteydessä toimii myös rahtiterminaali ja 

palveluvarasto, josta tavarat saadaan lajittelun ja terminaalin kautta nopeasti sekä kuluttajille 
että tukkuportaalle. Investointi on suunniteltu vastaamaan erityisesti postimyynnin ja 

voimakkaasti kehittyvän sähköisen kaupankäynnin tulevaisuuden tarpeisiin.

Postin tytäryhtiö LP-Logistiikkapalvelut Oy tarjoaa varastointipalveluja osana 
kokonaislogistisia ratkaisuja. Yhtiöllä on 46000 neliömetriä varastotilaa yhteensä viidessä 

palveluvarastossa, joista yksi perustettiin kesällä 1999 toimintansa aloittaneen Postin 

logistiikkakeskuksen yhteyteen. Tämä palveluvarasto soveltuu erityisen hyvin verkkokaupan 

tarpeisiin, sillä siitä on suora yhteys Postin verkon kautta kuluttaja- ja tukkujakeluun. Yhtiö 

investoi myös varastologistiikan tietojärjestelmään, joka otetaan käyttöön vuoden 2000 aikana 

varasto kerrallaan.

Keväällä 2000 toteutettu logistiikan palvelu-uudistus vastaa osaltaan asiakkaiden vaatimuksiin 

yhä nopeammista pakettitoimituksista ja yhä tehokkaammista logistisen ketjun 

seurantamahdollisuuksista. Sähköisen kaupankäynnin yleistyminen merkitsee kasvun 

mahdollisuutta myös Postin viestinvälitykselle. Verkkokauppa tarvitsee muun muassa 

organisaatioiden välisen tiedonsiirron palveluja sekä kirjeitä, joissa osa ”etäkaupasta" tilatuista 

tavaroista kulkee jo nyt. Postin etu on siinä, että se pystyy tarjoamaan verkkokaupalle koko 

palveluvalikoiman. Postin logistiikka muodostuu valtakunnallisista ja paikallisista 

kuljetuspalveluista sekä lähetysten kuriiripalveluista lähialueille ja muualle maailmaan. Postin 

vahvuuksina kuljetusmarkkinoilla ovatkin koko maan kattava jakelu sekä kustannustehokas, 

suuria volyymejä hyödyntävä tuotantokoneisto.
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4.2 Postin Konsultointipalvelut

Postin Konsultointipalvelut -yksikkö on perustettu 1990-luvun alussa. Vuonna 1999 yksikön 

liikevaihto oli noin 2 Mmk. Yksikkö tarjoaa asiakkailleen viestinvälityksen ja logistiikan 

konsultointipalveluja. Konsultointiprojekteja on toteutettu kaiken kaikkiaan noin 250 ja 

asiakkaat ovat tunnettuja suomalaisia yrityksiä sekä julkishallinnon yhteisöjä. Toteutettujen 

projektien kesto on vaihdellut muutamasta päivästä jopa 230 henkilötyöpäivään. Yksikön 

henkilövahvuus on vaihdellut noin neljästä kuuteen konsulttia. Organisatorisesti yksikkö 

kuuluu Postin Yritysmyynnin alaisuuteen (kts. Liite 1-1).

Konsultointiyksikön toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkailleen asiantuntemusta 

viestinvälityksen ja logistiikan prosessien tehostamiseen. Konsultointipalvelujen tavoitteena on 

asiakkaan toiminnan kehittämiseen saadun toimeksiannon mukaisesti. Yksikkö tarjoaa 

palveluitaan asiakkaille, joilla on esimerkiksi tarve kehittää uusia ratkaisuja logistiikkaan ja / 
tai viestinvälitykseen tai joilla on ongelmia edellä mainituissa toiminnoissa tai jotka haluavat 

ulkoistaa logistiikkaan tai viestinvälitykseen liittyvät toimintonsa. Yleisin tarve asiakkaalla on 

toiminnan tehostaminen ja parantaminen sekä selkeiden kustannussäästöjen löytäminen. 

Ulkopuolisen näkemyksen hyödyntäminen koetaan merkittäväksi tekijäksi ja ulkopuolisen 

odotetaan näkevän asiat selvemmin.

Viestinvälityksen konsultointiprojekteissa käydään läpi yrityksen saapuva ja lähtevä posti, 

sisäinen posti, eri viestinvälitysmuodot sekä toimipisteiden välinen viestinvälitys. Logistiikan 

projekteissa puolestaan tarkastellaan tieto-, raha- ja materiaalivirtoja, kuljetuksia, 

kuriiripalveluja, varastointia ja markkinointilogistiikkaa. Projektien tuomia hyötyjä asiakkaalle 

ovat muun muassa uudet, tehokkaammat toimintamallit, huomattavat kustannussäästöt, 

toiminnan kokonaisuuden hahmottuminen sekä konkreettiset kehity sehdotukset ja 

toteutusvaihtoehdot. Konsultoinnit voidaan luonteensa puolesta jakaa kolmeen ryhmään, 

strategiseen konsultointiin, operatiiviseen konsultointiin ja koulutukseen.

Konsultointipalvelujen tärkeä toimintaa ohjaava periaate on toiminnan puolueettomuus. 

Konsultointiprojektit toteutetaan itsenäisinä, Postin myynnistä erillään olevina projekteina. 

Vaikka konsultointiyksikkö kuuluu Yritysmyynnin alaisuuteen, yksikön tehtävänä ei ole 
myydä Postin palveluja. Konsultointi luo kuitenkin välillisesti mahdollisuuksia Postin 

palvelujen lisämyyntiin esimerkiksi silloin, kun asiakas kysyy Postilta tarjousta toteuttaakseen 

konsultoinnin tuloksena esitetyt kehitysehdotukset. Konsultointiyksikön yhtenä tärkeänä 

tehtävänä on pyrkiä tunnistamaan ja välittämään markkinoilta tietoa Postin muun
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liiketoiminnan tueksi. Tämä tapahtuu kuitenkin niin, että asiakkaan antamien tietojen 

luottamuksellisuus säilyy. Markkinoilta välitettävä tieto on luonteeltaan toimialakohtaista ja 

markkinoiden yleistä kehitystä kuvaavaa.

Yritysmyynnin myyjien rooli Konsultointipalvelujen myynnissä on ratkaiseva. 

Konsultointipalveluihin tulevat kontaktit tulevat lähes yksinomaan Postin sisältä. 
Yritysmyynnin myyjiltä. He tunnistavat asiakkaan tarpeet liiketoiminnan tai logistiikan 

laajempaan tarkasteluun ja kertovat asiakkaalle konsultointiyksikön tarjoamista palveluista. 

Vaikka myyjä on usein se, joka kertoo asiakkaalle palveluista. Konsultointipalvelujen konsultit 

kuitenkin myyvät itse palvelunsa yrityksille. Konsultti laatii tarjouksen konsultointiprojektista 

ja tekee myös lopullisen sopimuksen asiakkaan kanssa. Yritysmyynnin rooli on toimia 

kontaktipintana asiakkaan ja Konsultointipalvelujen välillä. Näin ollen Yritysmyynti toimii siis 

Konsultointipalvelujen päämyyntikanavana ja yhteistyö myyjien kanssa on ratkaisevassa 

asemassa toimeksiantojen saamisessa.

Konsultointipalvelujen toimintaa voidaan tarkastella luvussa kolme esitettyjen viitekehysten 

valossa. Tarjotut palvelut voidaan luokitella kokemukseen perustuviksi asiantuntijapalveluiksi 

(ns. ”harmaat hiukset” -toimintatapa). Asiakkaiden ongelmat voivat olla melko monimutkaisia, 
mutta eivät yleensä ainutlaatuisia. Konsultointipalvelujen saamat toimeksiannot ovat yleensä 

projekteja, jonka kaltaisista yksiköllä on myös aikaisempaa kokemusta. Konsultointipalvelujen 

palvelutarjonnasta voidaan myös laatia konsultointiprofiili (Kuva 4-3).

r ^
Laaja-alaisuus.........-........... -.............. x.............Erikoistuminen

Prosessi...................-........-........... --x---- Tulos
Diagnoosi............ x.............. -......... -...........Toteutus

Räätälöinti----- x................-..........................Paketti
Ryhmä.......... —x................... -......... ---Yksinäinen susi

V______________________ у
Kuva 4-3. Konsultointipalvelujen konsultointiprofiili

Postin Konsultointipalvelujen kehitysnäkymät ovat yleisen taloudellisen kasvun mukaisesti 

hyvät. Myönteisen taloudellisen kehityksen myötä yritykset suuntaavat toimintojensa 

kehittämiseen ja suunnitteluun entistä enemmän voimavaroja. Ulkopuolisten asiantuntijoiden 

hyödyntäminen koetaan lisäarvoa tuottavana panostuksena yritysten kokonaisvaltaisessa
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kehitystoiminnassa. Konsultointipalvelujen toimintaympäristössä kasvava suuntaus on. että 
yritykset haluavat yhtä enemmän keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Logistiikkaan ja 

viestinvälitykseen liittyvät toiminnot ja ratkaisut ostetaan yhä useammin ulkopuolisilta 

palveluntarjoajilta.

4.3 Konsultointipalvelujen toimintaympäristön analyysi

Tutkielman empiriaosuus painottuu luonnollisesti tutkimusongelman tarkasteluun eli tässä 

tapauksessa sähköisen kaupankäynnin logistiikan konsultointikonseptin luomiseen. Ennen 

konsultointikonseptin esittelyä työssä käydään läpi Postin Konsultointipalvelujen sisäinen ja 

ulkoinen toimintaympäristö, joiden kartoittaminen oli yksi tutkielman päätavoitteista.

Sisäistä toimintaympäristöä on selvitetty kolmella eri tasolla: konsemitason luomat puitteet, 

Yritysmyynti ja muut sisäiset sidosryhmät sekä Konsultointipalvelujen sisäiset kyvykkyydet. 

Ulkoiseen toimintaympäristöön kuuluvia tutkittuja kohteita olivat kilpailutilanteen ja 

asiakaskentän selvittäminen sekä ulkoisten yhteistyökumppanien kartoitus. 

Toimintaympäristön analyysissä pääpaino oli kilpailutilanteen kartoittamisessa. 

Lanseerattaessa uutta konsultointikonseptia markkinoille on tiedettävä, miten uusi palvelu 

sijoittuu suhteessa kilpailijoiden tarjontaan.

4.3.1 Sisäinen toimintaympäristö

Konsernitase

Konsernin strategialinjauksissa on todettu melko yleisellä tasolla, että Postissa panostetaan 

merkittävästi sähköisen kaupankäynnin palveluratkaisujen kehittämiseen. Yhteistä, koko 

Postitason käsittävää yksityiskohtaisempaa sähköisen kaupankäynnin strategiaa ollaan vasta 

luomassa. Tässä yhteydessä tarkentunevat suunnitelmat siitä, mihin sähköisen kaupankäynnin 

osa-alueisiin Postissa tulevaisuudessa panostetaan ja kuinka paljon ja miten sähköinen kauppa 

organisoidaan Postin sisällä. Konsemitason strategiapäätökset vaikuttavat luonnollisesti myös 

Konsultointipalvelujen rooliin sähköisen kaupan palvelujen kentässä. Vasta sen jälkeen, kun 

konsemitasolla on luotu strategialinjaukset ja otettu kantaa Konsultointipalvelujen tulevaan 

rooliin, voidaan Konsultointipalveluissa ryhtyä tarkemmin suunnittelemaan yksikön omaa 

sähköisen kaupan strategiaa ja liikeideaa sekä luoda yksityiskohtaisempia suunnitelmia (esim. 

miettiä asiakassegmenttejä).
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Sähköistä kaupankäyntiä koskevia strategioita ja suunnitelmia on luotu eri 

liiketoimintayksiköissä. Postin logistiikkapalvelujen sähköisen kaupankäynnin tavoitteita ovat 

muun muassa lähetysten määrän lisääminen Postin verkossa, ratkaisun luominen sähköisen 

kaupankäynnin logistiikkaan, edelläkävijän maineen luominen, uuden liiketoiminnallisen arvon 

tuottaminen omistajille sekä pitkän aikavälin taloudellinen kannattavuus. Eri yksiköt ovat siis 

luoneet omia strategioita ja kehittäneet palveluratkaisuja omista lähtökohdistaan. Yleisesti 

ottaen yhteistyö ja koordinointi eri yksiköiden välillä on ollut vähäistä. Tämä johtunee 

viestinvälityksen ja logistiikan tuotteiden ja palveluiden osittain suuristakin eroavaisuuksista. 

Toisaalta tehdystä yhteistyöstä (pidetyistä palavereista ja käydyistä keskusteluista) ei ole kyetty 

välittämään tarpeeksi tietoa sellaisille tahoille, jotka olisivat olleet siitä kiinnostuneita ja jotka 

olisivat voineet käyttää kyseistä tietoa hyödyksi omassa toiminnassaan.

Sähköisen kaupankäynnin osaaminen ja tietämys ovat hajallaan ympäri Postia ja sen eri 

liiketoimintayksiköitä. Myöskään Postin sähköisen kaupankäynnin tuotteita ja palveluita ei ole 

koottu yhtenäiseksi tietopaketiksi. Tämän vuoksi sähköistä kauppaa on vaikea mieltää selkeänä 

liiketoiminnallisena kokonaisuutena. Postin tarjoamia sähköisen kaupankäynnin palveluja ovat 

mm. Myyntipiste.net -palvelu, joka on yritysten väliseen sähköiseen kaupankäyntiin tarkoitettu 

helppokäyttöinen verkkokauppa sekä kehitteillä oleva logistinen palveluratkaisu 

nettikauppiaille (eLogi). Myös EDI-palveluilla ja viestinvälityksellä on omat sähköiset 

tuotteensa ja palvelunsa.

Yritysmyynti ja muut sisäiset sidosryhmät

Konsultointipalvelut kuuluu organisatorisesti Yritysmyyntiin. Yritysmyynti onkin 
Konsultointipalvelujen toimintaa ajatellen yksi tärkeimmistä sisäisistä sidosryhmistä. 

Yritysmyynti toimii Konsultointipalvelujen päämyyntikanavana ja yhteistyö myyjien kanssa on 

ratkaisevassa asemassa toimeksiantojen saamisessa, sillä yhteydenotot Konsultointipalveluihin 

tulevat lähes yksinomaan Postin sisältä. Yritysmyynnin myyjiltä.

Yritysmyynnissä läheisimmät yhteistyösuhteet ovat luonnollisesti myyjiin niillä toimialoilla, 

joilla konsultointeja on tehty eniten. Yhteistyön tiivistämisestä on keskusteltu sellaisten 

toimialojen kanssa, joille konsultointeja on tehty vähän. Erityisesti kaupan ja postimyynnin 

toimialoilla on keskusteltu yhteistyön kehittämisestä ja pyritty löytämään lisää 

Konsultointipalveluille soveltuvia projekteja.

Muihin Postin sisäisiin sidosryhmiin yhteistyösuhteet ovat periaatteessa olemassa ja 

kommunikointi eri tahojen kanssa toimii. Yhteistyön syventämisestä on ollut puhetta
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esimerkiksi logistiikan puolella sähköisen kaupankäynnin kehitysyksikön kanssa. Postin 
tytäryhtiöistä muun muassa LP-Logistiikkapalvelut Oy, Atkos Printmail Oy ja Etelä-Suomen 

Kuljetuspalvelut Oy ovat tahoja, joiden kanssa Konsultointipalvelut on eniten tekemisissä.

Konsultointipalvelut

Henkilöstö ja yksikköön kertynyt osaaminen muodostavat Konsultointipalvelujen tärkeimmät 

resurssit. Tällä hetkellä yksikössä työskentelee neljä konsulttia, joista kaksi on erikoistunut 

logistiikkaan ja kaksi viestinvälitykseen.

Viestinvälitys
• postaaliset prosessit
• asiakirjojen ja 
dokumenttien hallinta
• eri viestinvälitys- 
muodot
• toimipisteiden välinen 
viestinvälitys

Kuva 4-4 Konsultoinnin osa-;

Logistiikka
• tieto-, raha-ja 
materiaalivirrat
• hankintatoiminta
• varastointi
• jakelu ja kuljetukset
• asiakaspalautukset, 
kierrätys ja huolto- 
logistiikka

Konsultointipalveluissa

Sähköisen
kaupankäynnin

logistiikka

Konsultointipalvelujen osaaminen keskittyy siis viestinvälitykseen ja logistiikkaan kuvan 4-4 

mukaisesti. Kuvassa esitetty kolmas osa-alue, sähköisen kaupankäynnin logistiikan 

konsultointi, on alue, jolle toimintaa ollaan laajentamassa ja jota käsitellään tarkemmin luvussa 

5. Viestinvälityksessä ja perinteisen logistiikan konsultoinnissa osaaminen painottuu 

operatiiviselle puolelle. Asioiden ymmärtäminen ruohonjuuritasolla ja toimenpide-ehdotusten 

käytännönläheisyys ovat Konsultointipalvelujen ehdottomia vahvuuksia. Myös vuosien 

kokemus konsultointityöstä on suuri voimavara. Lisäksi useilla konsulteilla on aikaisempaa 

työkokemusta Postista, erilaisista työtehtävistä. Kyseiset henkilöt tuntevat Postin prosesseja ja 

tuotteita laajemminkin, mistä on käytännön hyötyä myös konsultin toimessa. Myös laajat 

henkilökohtaiset verkostot talon sisällä ovat tällaisilla henkilöillä laajat.
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Konsultointeja on tehty hyvin erilaisille yrityksille useilla toimialoilla jo lähes 250. Kaikista 

näistä projekteista on kertynyt kallisarvoista tietoa yrityksistä ja arvokkaita yhteistyösuhteita. 

Konsultointipalveluilla onkin hyvä maine asiakkaiden keskuudessa ja asiakastyytyväisyys on 

tehtyjen kyselyjen mukaan varsin korkea (kts. Liite 2-1). Kaiken kaikkiaan perusasiat 

Konsultointipalveluissa ovat kunnossa ja olemassa olevalta pohjalta on hyvä lähteä 

kehittämään ja laajentamaan toimintaa.

4.3.2 Ulkoinen toimintaympäristö

Kilpailijat

Liikkeenjohdon ja sähköisen kaupankäynnin konsultointipalveluja tarjoavien yritysten kenttä 

on hyvin kirjava. Konsultointia harjoittavien yritysten koko vaihtelee pienistä muutaman 

henkilön asiantuntijayrityksistä suuriin kansainvälisiin konsultointiyrityksiin. Lisäksi ala elää 

jatkuvassa muutoksessa ja esimerkiksi yritysostot ja omistussuhteiden muutokset vaikuttavat 

yrityskenttään. Kilpailijakentän täsmällinen määrittäminen on vaikeaa johtuen siitä, että 

konsultointiyrityksiä on paljon, useat niistä ovat melko pieniä ja niiden toiminnasta saatavilla 

oleva tieto on hyvin yleisluontoista, ainakin jos ensisijaisina tietolähteinä käytetään esimerkiksi 
Internet-sivuja ja yritysten omia julkaisuja. Sähköisen kaupankäynnin alalla yritykset ovat 

lisäksi äskettäin perustettuja ja niiden tarjoamat palvelut eivät ole vielä täysin vakiintuneita.

Kilpailevia konsultointiyrityksiä on tarkasteltu lähinnä siitä näkökulmasta, mitä palveluja 

kyseiset yritykset tarjoavat sähköisessä kaupankäynnissä erityisesti liikkeenjohdon ja 

logistiikan alueella. Alan yritysten tarkastelu ei ole täysin kattava, sillä yhdenmukaisen tiedon 

saaminen yrityksistä on melko vaikeaa. Kilpailevia yrityksiä ja niiden toimintaa pyrittiin 

kartoittamaan konsultointiyrityksille sähköpostitse lähetetyllä pienimuotoisella kyselyllä (Liite 

2-1). Kysely lähetettiin 27 yritykselle, joista kymmenen vastasi (Liite 2-2). Koska otos ja 
saatujen vastausten määrä on suhteellisen pieni, voidaan kyselyllä saatuja tuloksia pitää vain 

suuntaa antavina.

Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihto vuonna 1999 vaihteli viiden ja 

kahdenkymmenenviiden miljoonan markan välillä. Henkilöstön määrä vaihteli 10:stä 57:ään. 

Vastanneista yrityksistä noin puolessa työskentelee konsultteja, jotka ovat erikoistuneet 

sähköisen kaupankäynnin logistiikkaan. Yritysten asiakaskunta koostuu pääasiassa 

suomalaisista suuryrityksistä, mutta jonkin verran konsultoidaan myös pienempiä 

organisaatioita ja nuoria kasvuyrityksiä. Merkittävimpiä asiakastoimialoja ovat tietoliikenne, 

vähittäis- ja tukkukauppa, rahoitus, energia, teollisuus, terveydenhuolto ja julkinen sektori.
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Yrityksensä konsultointialueiksi vastaajat mainitsevat muun muassa liikkeenjohdon 

konsultoinnin painopistealueenaan tietotekniikan hyödyntäminen suurten yritysten 

liiketoiminnassa, asiakkuuksien hallinnan, toiminnanohjausjärjestelmät. sähköisen 

asiakaspalvelun teknologiat, verkkojulkaisujärjestelmät, verkkopankkiliiketoiminnan ja 

eBusiness-strategian.

Kyselyyn vastanneissa yrityksissä pidettiin erityisen tärkeänä sähköisen liiketoiminnan 

integroimista joustavasti yrityksen muuhun liiketoimintaan. Vastaajat korostivat myös selkeän 

eBusiness-strategian luomista. Sähköinen liiketoiminta nähdään kokonaisuutena, joka perustuu 

liiketoimintastrategiaan ja liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, jossa strategian 

lisäksi käydään läpi yrityksen organisaatio, resurssit ja prosessit. Teknologia on vain osa tätä 

kokonaisuutta. Sähköinen kaupankäynti nähdään uutena kanavana, jossa tulisi kiinnittää 

huomiota asiakaskohtaamisten ja tarjooman personointiin sekä asiakastiedon hallintaan.

Suurimpina ongelmina sähköiseen kauppaan siirryttäessä vastaajat mainitsivat yritysten 

riittämättömät strategiset valmiudet, tarvittavan osaamisen ja resurssien puutteen, 
muutosvastarinnan, liian pienet budjetit ja fokuksen puutteen. Myös yritysten sisäinen 

joustamattomuus muuttaa toimintatapojaan siirryttäessä lähemmäs loppukuluttajaa ja yhä 

enemmän itsepalveluun koetaan ongelmalliseksi. Ylimmän johdon vahva sitoutuminen 
projektiin ja asian jatkuva sisäinen markkinointi ovat onnistuneen hankkeen perusedellytyksiä. 

Sähköisessä liiketoiminnassa vasta alkuvaiheessa olevissa yrityksissä eBusiness mielletään 

vastaajien mukaan usein teknologiseksi ratkaisuksi ja muusta liiketoiminnasta erilliseksi osa- 
alueeksi. Tällöin liiketoimintaprosesseja ei muuteta sähköiseen kaupankäyntiin soveltuviksi ja 

suurimmat hyödyt jäävät saavuttamatta.

Yleisesti ottaen sähköisen kaupankäynnin konsultointipalvelujen tarjonta on kasvussa ja 

liikkeenjohdon konsulttiyritykset rekrytoivat lisää henkilökuntaa. Konsulttiyrityksiä, jotka 

olisivat erikoistuneet nimenomaan sähköisen kaupankäynnin logistiikkaan, ei tehdyn kyselyn 

perusteella löytynyt. Alan yrityksiä pyrittiin kartoittamaan myös muilla keinoin, käymällä 

esimerkiksi läpi yritysten kotisivuja Internetissä. Esimerkiksi Suomen elektronisen 

kaupankäynnin yhdistys ry:n Internet-sivuilla on listattu 45 elektronisen liiketoiminnan 

konsultointipalveluja tarjoavaa yritystä. Näiden yritysten palvelutarjonta on keskittynyt lähinnä 

kauppapaikkojen ja kotisivujen toteutukseen ja ylläpitoon, intranet- ja extranet-ratkaisuihin, 

verkkokauppoihin, verkkomainontaan ja markkinointiin, verkkomaksamiseen, laitteistoihin, 
ohjelmistoihin ja oheislaitteisiin, tietoturvaan sekä koulutukseen ja kurssitoimintaan.
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Yhdenkään yrityksen palvelutarjontaan ei sisältynyt logistiikan tai jakeluratkaisujen 

konsultointia, joiden tehokas hoitaminen on kuitenkin sähköisen kaupankäynnin tulevaisuuden 

kannalta kynnyskysymys.

Yrityksiä, jotka harjoittavat sähköisessä kaupassa nimenomaan logistiikan konsultointia, on 

markkinoilla muutamia. Tällaisia yrityksiä ovat muun muassa TietoEnatoriin kuuluva Oy EDI 

Management Finland Ltd ja Done Logistics Oy (osa Digital Open Network Environment 

osakeyhtiötä). EDI Management Finland on logistiikan ja sähköisen kaupankäynnin 

konsultointiin erikoistunut yritys, jonka tarjoamia palveluita ovat muun muassa elektroniseen 

kaupankäyntiin liittyvät strategiat, EC-projektien toteutuksen ohjaus, EC-toimintamallit 

logistiikan eri osa-alueilla, ЕС-hyötyanalyysi ja koulutus. Elektroniseen kaupankäyntiin 

liittyvä logistiikka tulee yrityksen mukaan olemaan yksi keskeisimpiä kehityskohteita. Done 

Logistics tarjoaa muun muassa operatiivisia logistiikkapalveluita, logistiikan konsultointia, 

elektronisen kaupankäynnin logistiikkaa sekä logistiikan Internet- ja intranet- 
ulkoistamispalveluita. Merkillepantavaa sähköisen kaupan logistiikan konsultointia tarjoavissa 

yrityksissä on se, että lähes kaikki niistä ovat melko pieniä yrityksiä ja ne ovat usein osa 

jotakin suurempaa konsernia. Emoyhtiöiden palvelutarjonta sähköisen kaupan alueella on usein 

hyvinkin laaja.

Sähköisen kaupan logistiikkaan erikoistuneita konsultointiyrityksiä on siis markkinoilla vain 
muutamia. Sen sijaan markkinoilla on paljon yrityksiä, jotka voidaan tarjoamiensa palvelujen 

perusteella lukea jollain tasolla Konsultointipalvelujen kilpailijoiksi. Nämä yritykset voidaan 

luokitella seuraavanlaisiin ryhmiin:

• Elektronisen liiketoiminnan konsultointiyritykset (esim.
Fincommerce, Otso Consulting)

• Suuret kansainväliset konsultointiyritykset (esim. Andersen 
Consulting, Cap Gemini, Deloitte Consulting)

• Logistiikan konsultointiyritykset (esim. Logistix Partners Oy, EEC 
Finland Oy)

e Uusmedia/Internet-yritykset (esim. Icon Medialab, Network 
Development Consulting Oyj)

Elektronisen liiketoiminnan konsultointiyrityksille on tyypillistä keskittyminen liiketoiminnan 

strategiseen konsultointiin. Ne kehittävät muun muassa yritysten prosesseja ja luovat uusia 

liiketoimintamalleja. Suuret kansainväliset konsultointiyritykset tarjoavat usein 

kokonaisvaltaista palvelua ja koko liiketoiminnan uudelleensuunnittelua. Logistiikan 

konsultointiyritykset puolestaan kehittävät asiakkaidensa materiaali-, palvelu-, informaatio- ja
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pääomavirtoja. Uusmediayrityksissä konsultointi keskittyy tietotekniikkaan. Internet-, intranet- 

ja extranet-ratkaisuihin sekä sisällöntuotantoon. Edellä lueteltujen konsultointiyritysten lisäksi 

sähköisen kaupankäynnin ja logistiikan konsultointia harjoitetaan pienemmässä mittakaavassa 

myös logistiikka- ja kuljetusyrityksissä (esim. Libri-Logistiikka Oy) sekä tutkimuslaitoksissa 

(esim. Elektronisen Kaupan Instituutti). Näiden tahojen tarjoama konsultointi eroaa kuitenkin 

edellä mainittujen neljän ryhmän tarjoamista palveluista siinä määrin, ettei niitä voida laskea 

suoranaisiksi kilpailijoiksi.

Yhteenvetona konsultointiyrityksistä voidaan todeta, että kilpailijat tarjoavat 

konsultointipalveluja joko liikkeenjohdon, sähköisen liiketoiminnan tai logistiikan alueella. 

Sen sijaan yrityksiä, jotka olisivat yhdistäneet nämä kolme elementtiä, ei markkinoilta 

muutamaa mainittua yritystä lukuun ottamatta tämän tarkastelun tuloksena löytynyt. Toisin 
sanoen kilpailu sähköisen kaupankäynnin logistiikan konsultoinnissa on melko vähäistä ja 

kilpailutilanne näyttääkin Postin konsultointipalvelulta ajatellen hyvältä. Perinteisen logistiikan 

alueella löytyy konsultointiosaamista, samoin liikkeenjohdon alueelta. Tulevaisuudessa 

perinteiset logistiikkakonsultit, logistiikkaosaajat, kuten logistiikkatalot ja kuljetusyritykset, 

samoin kuin suuret konsulttitalot tulevat varmasti laajentamaan palvelujaan myös sähköisen 

kaupan logistiikan konsultointiin.

Asiakkaat

Konsultointipalvelujen asiakkaat ovat Suomessa toimivia suuria ja keskisuuria yrityksiä ja ne 
edustavat melko kattavasti eri toimialoja. Konsultointipalvelujen referenssilista on laaja ja 

monipuolinen. Asiakkaat on perinteisesti jaoteltu Yritysmyynnin toimialaluokituksen 

mukaisesti kaupan, palvelujen, pankki- ja vakuutus —sektorin, postimyynnin, teollisuuden, 

verkostoasiakkaiden, viestintäyritysten ja yhteisöasiakkaiden ryhmiin.

Eniten konsultointiprojekteja on viime vuosina toteutettu yhteisöasiakkaille ja 

teollisuusyrityksille. Verkostoasiakkaita ja postimyyntiyrityksiä ei juurikaan ole konsultoitu. 

Konsultoituja yhteisöasiakkaita ovat muun muassa Oulun ja Helsingin kaupungit, Oulun 

kirjasto ja HYKS. Teollisuuden toimialalla konsultoituja yrityksiä ovat muun muassa Cultor, 

Fortum, Lemminkäinen, Metsä-Serla, Neste. Nokia, Orion ja Outokumpu.

Maantieteellisesti asiakkaat sijoittuvat pääosin pääkaupunkiseudulle, mutta konsultointeja on 

tehty paljon myös muualla Suomessa, erityisesti suurimmissa kaupungeissa sijaitseviin 

yrityksiin.
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Hyvin tehdystä työstä ja myös asiakkaan kannalta onnistuneista projekteista kertoo 

asiakassuhteiden jatkuvuus eli että samaa yritystä on konsultoitu vuosien varrella useampaan 

kertaan. Tällaisia yrityksiä ovat muun muassa A-lehdet, А-vakuutus, Edita, Esso. ICL, Kesko, 

Metsä-Serla. Nokia, Onninen ja Outokumpu. Lisäksi tietyillä toimialoilla, kuten 

terveydenhuollon puolella ja kuntasektorilla, toimiin niin sanottu word-of-mouth — 

markkinointi; asiakkaat ovat kuulleet kollegoiltaan Konsultointipalvelujen suorittamista 

projekteista ja ottavat itse aktiivisesti yhteyttä.

Ulkoiset yhteistyökumppanit

Konsultointipalvelut on tähän saakka toiminut melko itsenäisesti, ilman merkittäviä 

yhteistyösuhteita muihin konsultointipalveluja tarjoaviin yrityksiin tai muihin ulkoisiin 

partnereihin. Alihankintaa on käytetty muutamissa projekteissa täydentämään yksikön omia 

resursseja ja osaamista. Yrityksiä, joiden kanssa yhteistyötä on tehty, ovat Johnson Controls 

IFM Kiinteistöpalvelut, Kehpal Oy, LT-Konsultit Oy, Suunnittelukeskus Oy ja Xerox Oy. 

Yhteistyöhön ei esimerkiksi viestinvälityksen puolella ole ollut tarvetta, koska 

Konsultointipalvelujen asema markkinajohtajana on ollut vakaa ja koska toisaalta alan 

asiantuntemusta ei juurikaan ole muualta löytynyt.
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5 Konsultointikonsepti
Konsultointipalveluissa on tehty päätös palvelutarjonnan laajentamisesta sähköisen 

kaupankäynnin konsultointiin. Vaikka Konsultointipalvelujen tulevaisuuden kasvun odotetaan 

tulevan sähköisestä kaupasta, ei perinteisistä osa-alueista - viestinvälityksen ja logistiikan 

konsultoinnista - olla luopumassa. Näistä osa-alueista erityisesti viestinvälityksessä Postin 

konsultointipalveluilla on merkittävä markkinaosuus.

Tutkielman empiriaosuus perustuu saatuun toimeksiantoon kehittää Postin 
Konsultointipalveluille sähköisen kaupan logistiikan konsultointikonsepti. Tähän prosessiin 

sisältyivät sekä sisäisen että ulkoisen toimintaympäristön analyysi (jotka on esitelty luvussa 4), 

aiheeseen liittyvän tiedon kerääminen ja tietojen pohjalta uuden konseptin luominen. Konsepti 

on muokattu sekä teoreettisen että käytännön tutkimusten pohjalta. Lisäksi on arvioitu sekä 

Konsultointipalvelun että luodun konseptin soveltuvuutta Postin liiketoimintaan. Tässä luvussa 

kuvataan sähköisen kaupan logistiikkaan luotu konsultointikonsepti pääpiirteittäin sekä siihen 

läheisesti liittyvät tekijät.

Sähköisen kaupan logistiikan konsultointikonsepti on tehty Konsultointipalvelun lähtökohdista 

tavoitteena luoda selkeä asiantuntijapalvelutuote sähköisen kaupan logistiikan tarpeisiin. 

Tarkoituksena on ollut luoda pitkälle standardoitu konsepti, joka kuitenkin on helposti 

räätälöitävissä asiakkaan tarpeista lähteväksi. Konsultointia käytetään kehitettäessä olemassa 

olevaa tai uutta liiketoimintaa tai ratkaisemaan asiakkaan ongelmia. Konsultointi antaa 

asiakkaalle mahdollisuuden keskittyä varsinaiseen ydinliiketoimintaan.

Konseptissa konsultointiprosessi on kuvattu sekä teknisellä että markkinoinnillisella tasolla. 

Teknisessä kuvauksessa konsultointiprosessi on kuvattu seitsemän vaiheen avulla. Vaiheet 

ovat: esikartoitus, projektisuunnitelma, aineiston kerääminen, analysointi ja workshop, 

kehitysehdotusten formulointi, projektin purku sekä asiakaspalautteen kerääminen ja 

mahdolliset jatkotoimenpiteet. Konseptissa markkinoinnin tavoitteet on asetettu ajatellen 

keskipitkää aikaa. Markkinoitaessa asiantuntijapalvelua menetelmät poikkeavat 

perinteisemmästä tuotteiden markkinoinnista. Markkinoinnin tulee perustua hyvin tehdylle 

työlle. Samoin markkinointi lähtee yksikön ja konsernin sisältä. Kaikki konsultit ovat 

markkinoijia ja Konsultointipalvelujen ja konseptin tunnettuutta Postin sisällä tulee lisätä.

Konseptin tekeminen on ensimmäinen vaihe konseptin lanseeraamisessa. Jatkossa konseptista 

tulee tehdä myös yksityiskohtaisempia suunnitelmia toimintojen konkretisoimiseksi. Konseptia
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on tarkoitus testata pilottiyrityksen avulla ja kehittää konseptia käytännön työstä saatujen 

kokemusten perusteella yhä enemmän markkinalähtöiseksi.

5.1 Konseptin rajaukset ja tavoitteet

Tämä konsultointikonsepti on tehty Konsultointipalveluille ja sen lähtökohdista tavoitteena 

luoda selkeä asiantuntijapalvelutuote sähköisen kaupan logistiikan tarpeisiin.

Konseptissa sähköinen kaupankäynti käsitetään siinä mielessä laajasti, että konseptia ei ole 

tarkoitettu ainoastaan puhtaasti sähköistä kauppaa harjoittaville yrityksille ja sähköisen kaupan 

liiketoimintamalleihin vaan yritysten logistiikkaa konsultoitaessa sähköinen kauppa voi olla 
vain osa toimeksiantajan liiketoimintaa perinteisen liiketoiminnan ohella. Suomen Posti Oy:n 

ominta osaamisaluetta on logistiikka. Myös uudessa konseptissa keskitytään tämän 

erityisalueen osaamiseen. Konseptilla logistiikan osaamista laajennetaan koskemaan myös 

sähköistä kauppaa.

Sähköisen kaupan konsultoinnin kenttä voidaan jakaa kuvan 5-1 mukaisesti neljään osa- 
alueeseen. Nämä osa-alueet ovat markkinointi ja sisällöntuotanto, strateginen konsultointi, IT- 

konsultointi ja logistiikan konsultointi. Tämä konsepti painottuu selkeästi sähköisessä kaupassa 

logistiikan konsultointiin.

Markkinointi ja sisällöntuotanto Strateginen konsultointi

• Kotisivut • Yrityksen prosessit
• Kauppapaikat • Liiketoimintamallit
• Verkkomainonta- ja markkinointi • Toiminnan suunnittelu

• Strategiat

IT-konsultointi Logistiikan konsultointi

• Ohjelmistot • Materiaalivirrat
• Verkot • Pääomavirrat
• Portaalit • Informaatiovirrat
S Järjestelmät • Palvelukonseptit

Kuva 5-1. Sähköisen kaupankäynnin konsultointikenttä
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Konsultointipalveluissa keskitytään alkuvaiheessa sähköisen kaupankäynnin 

konsultointialueista lähinnä logistiikan konsultointiin. Osaamisen ja kokemuksen karttumisen 
myötä on tarkoitus laajentaa palveluita strategiseen ja markkinoinnilliseen konsultointiin, siltä 

osin kuin ne tukevat logistiikan konsultointia. Tulevaisuudessa yksikön resurssien kasvaessa ja 

osaamisen karttuessa on mahdollista tarjota yhä kokonaisvaltaisempaa konsultointia. IT- 

konsultointi ja puhtaat teknologiaratkaisut tuskin kuitenkaan tulevat olemaan Postin 

Konsultointipalvelujen kannalta järkevää liiketoiminta-aluetta.

Postin Konsultointipalveluissa konsultointia suoritetaan riippumattomasti eikä sen tarkoitus ole 
toimia myynninedistäjänä. Myös tässä konseptissa konsultoinnin katsotaan olevan 

riippumatonta ja irrallaan Postin tuotteista. Konsultointi on asiakaslähtöistä ja konsultti toimii 

projekteissa objektiivisena asiantuntijana.

Konseptille katsottiin löytyvän monia eri tasoja pitkällä tähtäimellä. Ensinnäkin 

Konsultointipalvelut voivat suorittaa konsultointia itsenäisesti suoraan asiakkaan 
toimeksiantona. Toinen vaihtoehto olisi suorittaa konsultointia yhteistyössä jonkun muun 

konsultointipalvelun / -yrityksen kanssa. Tämä mahdollistaisi mukana olon suurissa 

projekteissa, joissa joku muu taho vastaisi esimerkiksi IT-konsultoinnista tai 
sisällöntuotannosta ja Postin Konsultointipalvelut toimisivat asiantuntijoina logistiikan 

kysymyksissä. Lisäksi konseptilla voisi olla taso, jossa asiantuntijapalvelutuotteeseen 

sisältyisivät logistiikan konsultoinnin lisäksi myös strateginen osio. Toisena vaihtoehtona olisi 

pelkkään logistiikkaan paneutuminen.

Tässä työssä konseptia on keskitytty kuvaamaan ja miettimään siten, että Postin 

Konsultointipalvelut suorittavat konsultointia itsenäisesti muista tahoista riippumatta ja 

pelkästään logistiikkaan keskittyen. Konsepti on kuitenkin helposti räätälöitävissä myös muille 

mietityille tasoille. Lähinnä yhteistyökonsepti ja konsepti, johon sisältyy sekä strategista että 

logistiikan konsultointia, ovat todennäköisiä vasta tulevaisuudessa. Molemmat tasot ovat 

vaativampia ja vaativat yhteistyösuhteiden, osaamisen ja resurssien kehittämistä. Tasot ovat 

kuitenkin Konsultointipalveluille erittäin mahdollisia ja järkeviä tulevaa kehitystä ajatellen.

Konseptin tavoitteena on löytää Postin Konsultointipalveluille oma asema sähköisen kaupan 

logistiikan konsultoinnin kentässä ja tuotteistaa tältä pohjalta logistiikan asiantuntijuus. 

Tavoitteena on rakentaa konsepti, joka tukee Postin ydinliiketoimintaa ja pohjautuu 

Konsultointipalvelujen osaamiseen ottaen huomioon markkinoiden kysynnän. Konseptista on 

tarkoitus luoda mahdollisimman pitkälle standardoitu, mutta samalla helposti
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projektikohtaisesti räätälöitävissä oleva. Sisäisen tuotteistuksen kautta konseptin tavoitteena on 
myös miettiä Konsultointipalvelujen mahdollisia kehitysalueita ja osaamisen kehittämistä. 

Samoin aivan uusien toimintamuotojen miettiminen ja kehittäminen kuuluvat tavoitteisiin. 

Konseptin kautta Konsultointipalvelujen tavoitteeksi on asetettu nouseminen yhdeksi tärkeäksi 

osaajaksi Suomen markkinoilla sähköisen kaupan logistiikan konsultoinnissa.

5.2 Konseptin tuotekuvaus

Tässä konsultointikonseptissa sähköisen kaupan logistiikan konsultointipalvelu on tuotteistettu 

markkinoille myytäväksi paketiksi. Tuotekuvauksessa kuvataan konsultointiprosessin kulkua 

tarkemmin teknisen konseptin avulla sekä markkinoinnin linjauksia markkinoinnillisen 

konseptin avulla. Jatkossa konsepti vaatii työmenetelmien ja -tapojen yksityiskohtaisempaa 

suunnittelua käytännön toteutusta varten.

5.2.1 Tekninen konsepti

Konseptin teknisessä versiossa konsultointiprosessi on kuvattu seitsemän vaiheen avulla. 

Teknisessä konseptissa ei kuvata lainkaan myyntiprosessia, vaan konseptissa oletetaan, että 

ennen ensimmäistä vaihetta - esikartoitusta - asiakkaan kanssa on jo tehty kirjallinen 

konsultointisopimus. Luonnollisesti eri projekteissa vaiheet painottuvat eri tavoin ja ovat 

erilaisia, mutta tarkoituksena on, että samat työvaiheet käydään läpi kaikissa projekteissa. 

Työmenetelmien standardointi yksinkertaistaa ja helpottaa työtä. Muun muassa kommunikointi 

Konsultointipalvelujen sisällä on helpompaa, kun kaikki työntekijät käyttävät samoja 

työmenetelmiä ja tuntevat prosessien vaiheet. Tarkoituksena on, että työvaiheista tulee 

olennainen, rutiininomainen osa työtä ja että ne ohjaavat työn edistymistä ja varmistavat eri 

vaiheiden toteuttamisen. Aluksi tekninen konsepti auttaa myös pääsemään paremmin sisälle 

uudentyyppisiin ja kokonaisvaltaisempiin konsultointiprojekteihin. Tuotekuvauksessa eri 

vaiheet on selitetty pääpiirteittäin.
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1. Esikartoitus
V __

2. Projektisuunnitelma О
3. Aineiston 
kerääminen

4. Analysointi ja 
workshop

5. Kehitysehdotusten 
formulointi
—

6. Projektin purku
<--------------------- -----------

7. Asiakaspalaute ja 
jatkotoimenpiteet

Kuva 5-2. Tekninen konsepti

Teknisessä konseptissa, kuvassa 5-2, nuolet ohjaavat projektia vaiheesta toiseen 

vesiputousmaisesti alaspäin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö eri vaiheisiin prosessin 

aikana olisi enää mahdollista tai tarkoituksenmukaista palata. Prosessin tulee olla joustava ja 

mahdollistaa eri projektien tarvitsemat vaihtelut. Jos esimerkiksi analysoinnin jälkeen on 

tarvetta lisäaineiston keräämiselle, suoritetaan vaiheet kolme ja neljä uudelleen. Samoin 

muiden vaiheiden kohdalla voi ilmetä tarvetta palata aikaisempiin työvaiheisiin.

Esikartoitus

Ensimmäisessä vaiheessa toimeksiantoon tutustutaan huolellisesti ja yksilöidään 

asiakasyrityksen erityisongelma. Tämän jälkeen tarkastellaan Konsultointipalvelujen omia 

resursseja ja mietitään projektin toteuttamiseen tarvittavaa konsulttien kokoonpanoa. 

Esikartoitusvaiheessa tarkastellaan myös asiakasyrityksen toimialan yleistä tilannetta ja 

kehitystä ja tutustutaan paremmin toimeksiantavaan yritykseen. Tässä vaiheessa luodaan 

ensimmäiset kontaktit asiakasyrityksessä.

Projektisuunnitelma

Esikartoituksen pohjalta luodaan projektisuunnitelma. Projektisuunnitelmaan tulee sisällyttää:
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• projektin kuvaus ja määritelmät
• tavoitteet
• budjetin ja resurssien arviointi
• riskien kartoitus (suurissa projekteissa)
• aikatauluja
• projektiorganisaation määritys (vastuut).

Projektin onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on selkeän projektisuunnitelman tekeminen ja 

tavoitteiden asettaminen. Kun on selvitetty mahdollisimman tarkasti, mitä asiakas projektilta 

odottaa, on myös helpompi alkaa miettiä miten tähän lopputulokseen päästään. Tavoitteen 

asettamisen kautta myös lopputulosten arviointi ja mittaus on järkevää.

Myös budjetti ja suunnitelmat resurssien käytöstä tulee sisällyttää projektisuunnitelmaan. Näin 

projektisuunnitelmasta tulee kattava tietopaketti projektista ja paljonkin resursseja vaativien 
projektien hallinta helpottuu. Tässä vaiheessa tulee pohtia mahdollisia riskejä projektin 

kannalta ja tarvittaessa yrittää valmistautua niihin mahdollisuuksien mukaan. Riskien kartoitus 

on oleellinen osa projektisuunnitelmaa lähinnä suurissa kokonaisvaltaisissa projekteissa.

Aikataulun laatiminen ennen varsinaista projektityöskentelyä jäsentää työskentelyn loogisesti 

ja antaa samalla konkreettisia tarkastuspisteitä työn edistymisestä. Jo projektin aikana on syytä 
muutamaan otteeseen tarkistaa projektin suunta, vaihe ja aikataulu. Aikataulut helpottavat 

lisäksi koko yksikön töiden suunnittelua.

Tärkeää projektisuunnitelmavaiheessa on, että myös asiakas osallistuu aktiivisesti prosessiin. 

Näin asiakas joutuu miettimään tarkasti projektin tavoitteet ja tietää omat vastuunsa ja 

velvollisuutensa projektissa. On tärkeää, että asiakas on sitoutunut projektin läpivientiin. Myös 

oman yksikön sisäiset vastuut ja velvollisuudet projektissa tulee kirjata projektisuunnitelmaan. 

Samoin mahdollinen Yritysmyynnin myyjän asema projektin kulussa.

Aineiston kerääminen

Projektille asetetut tavoitteet ja ongelman luonne määrittävät sen, millaista informaatiota 

analysoitavaksi täytyy kerätä. Aineiston keräämisessä on syytä keskittyä vain projektin 

kannalta oleelliseen tietoon.

Aluksi kartoitetaan asiakkaan liiketoimintamalli ja ansaintalogiikka. Sähköisessä kaupassa 

liiketoimintamallin hahmottaminen on erityisen tärkeää, sillä uusi kauppatapa on tuonut 

mukanaan monia aivan uusia liiketoimintamalleja. Jotta toimeksiantoon voidaan syventyä 

yksityiskohtaisemmin, tulee konsulteilla olla selkeä käsitys kokonaisliiketoimintamallista.
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Toimintamalli voi asettaa tiettyjä reunaehtoja analysoinnille ja mahdolliselle toiminnan 

uudelleensuunnittelulle.

Koska konsultoitavat projektit ovat logistiikkaan painottuneita, kerätään tässä vaiheessa 

mahdollisimman paljon relevanttia tietoa yrityksen toimintaprosessien tieto-, materiaali- ja 

pääomavirroista. Menetelminä käytetään muun muassa yrityksen aineistoon tutustumista, 

haastatteluja, kyselyitä ja toiminnan seuraamista. Samoin kerätään numeerista tietoa, kuten 

kustannustietoja, raportteja ja tilastointeja, eri muodoissa.

Analysointi ja workshop

Kerättyjen tietojen analysointi on konsultoinnin tärkeimpiä vaiheita. Kootuista tiedoista 
muodostetaan selkeä kokonaiskuva ja toisaalta poimitaan tietomassasta kaikkein oleellisin. 

Kaikki eri vaiheissa kerätty tieto siis kootaan yhteen ja järjestellään loogisesti varsinaista 

analysointia varten.

Analysoitaessa käydään läpi sekä yrityksen eri toimintoja että tietokokonaisuuksia. 

Analysointiin on käytettävissä monia erilaisia menetelmiä. Tässä konseptissa erityistä 
analysointimenetelmää ei kuitenkaan ole määritelty, sillä analysoinnin lopputuloksen kannalta 

itse menetelmä ei ole tärkeä. Tiedoista etsitään ongelman kannalta oleellisia tehottomuuksia tai 

heikkoja kohtia ja niiden syitä. Tietoja tulee analysoida kriittisesti, monipuolisesti ja 

puolueettomasti. On tärkeää pitää mielessä kenelle projektia tehdään, mutta kuitenkin säilyttää 

koko ajan avoin mieli erilaisille lopputuloksille ja kyseenalaistaa olemassa olevaa. Asiakas ei 

aina välttämättä ole oikeassa siinä, mikä varsinainen ongelma yrityksessä on.

Kun projektin tiedot on analysoitu, tehty analysoinnin pohjalta päätelmiä ja hahmoteltu 

kehitysehdotuksia, järjestetään yhdessä asiakasyrityksen edustajien kanssa niin kutsuttu 

workshop. Workshopissa käydään läpi kerättyä tietoa ja kehitysehdotuksia. Samalla tämä on 

hyvä vaihe keskustella asiakkaan kanssa projektin eri piirteistä ja varmistaa, että kokonaiskuva 

ja yrityksestä saadut tiedot ovat oikeita. Lisäksi workshop sitouttaa asiakasta tiiviimmin 

projektiin ja edesauttaa myös asiakkaan omaa oppimista - asiakas joutuu itsekin miettimään 

yrityksensä prosesseja ja liiketoimintaa. Workshopissa konsultti voi edesauttaa asiakasta 

oivaltamaan uusia ratkaisuja. Tässä tilanteessa voidaan jo tavallaan myydä uusia ehdotuksia 

asiakkaalle. Samalla konsultti voi saada tärkeitä tietoja ja ideoita projektin onnistuneeksi 

loppuunsaattamiseksi ja lopullisen diagnoosin pohjaksi.
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Workshopit eivät ole välttämättömiä kaikissa projekteissa. Ne ovat kuitenkin suositeltavia 

vaativissa projekteissa. Asiakkaaseen tulee ottaa yhteyttä jossakin muodossa analysoinnin 

jälkeen.

Analysointia suoritettaessa tai workshopin yhteydessä voi tulla ilmi uusia alueita tai tarpeita, 

minkä vuoksi tulee kerätä lisää tietoa. Uuden tiedonkeruuprosessin jälkeen suoritetaan uusi 

analysointi ja lopuksi tehdään lopullinen diagnoosi.

Konsultointipalveluissa ei aikaisemmin ole juurikaan käytetty workshop -tyyppistä 

työskentelytapaa. Sen vuoksi workshoppien suunnitteluun ja toimintatavan kehittämiseen on 

jatkossa panostettava. Workshopin yksityiskohtainen suunnittelu ei kuitenkaan kuulu tämän 

työn piiriin.

Kehitysehdotusten formulointi

Alettaessa muotoilemaan kehitysehdotusta / -ehdotuksia tulee käydä läpi alkuperäinen 

toimeksianto ja alussa asetetut tavoitteet. Vasta tämän jälkeen ja perusteellisen analysoinnin 

pohjalta muokataan erilaisia kehitysehdotuksia. Vaihtoehdoista tarkastellaan sekä positiivisia 

että negatiivisia puolia ja vaihtoehtoja vertaillaan tämänhetkiseen tilanteeseen. Eri 

kehitysehdotuksia analysoidaan ja vertaillaan ja niistä seulotaan asiakkaalle parhaiten 
soveltuva / soveltuvat. Kehitysehdotuksista tehdään selkeä yhteenveto asiakkaan kanssa läpi 

käytäväksi. Yhteenveto lähetetään hyvissä ajoin ennen projektin purkutilaisuutta asiakkaalle 

tutustuttavaksi.

Projektin purku

Raportti esitetään halutussa muodossa asiakkaalle, joko raportti ja esitys tai pelkkä esitys. 

Tulokset käydään yhdessä läpi asiakkaan kanssa kohta kohdalta, vastaillaan asiakkaan 

kysymyksiin ja otetaan vastaan mahdolliset kriittiset kommentit. Projekteilla tulee aina olla 

selkeä aloitus ja lopetus. Projektin purkuvaihe on selvä lopetusvaihe asiakasyrityksen 

näkökulmasta katsottuna.

Asiakaspalautteen kerääminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet

Myös projektin purkutilaisuudessa saattaa tulla esiin toiveita tai tarvetta muuttaa jotakin osaa 

konsultointiraportista. Tässä vaiheessa tehdään viimeiset muutokset raporttiin. Toiminnassa 

tulee kuitenkin pyrkiä siihen, että enää purkutilaisuuden jälkeen muutoksia ei tarvita. 

Kommunikoinnin ja yhteistyön tulisi olla riittävän tiivistä jo projektin aikana, jotta kaikki eri 

seikat osataan ottaa huomioon raporttia tehtäessä.
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Projektin loputtua lähetetään asiakasyritykseen asiakastyytyväisyyslomake. Lomakkeella 

kerätään tietoa konsultin / konsulttien toiminnasta, projektityöskentelystä sekä laaditusta 

raportista. Asiakaspalautteen kerääminen on tärkeää sekä koko yksikön että yksilöiden 

kehittämisen kannalta. Lisäksi konsulttien palkkaus on osittain sidottu asiakaspalautteeseen. 

Projekti ja sen onnistuminen arvioidaan myös oman yksikön sisällä.

Tässä vaiheessa tai jo aikaisemmin voidaan asiakkaalle myydä tarvittaessa lisää konsultointia 

tai koulutusta. Yksikkönä Konsultointipalvelut on riippumaton eikä Postin tuotteita missään 

projektin vaiheessa myydä. Jos asiakas kuitenkin päättää käyttää joitakin Postin tarjoamia 

tuotteita tai palveluja liiketoiminnassaan, annetaan asiakkaalle sopivat yhteystiedot, josta he 

voivat saada hyvää palvelua toimintansa tehostamiseen. Yhteystietoja ei kuitenkaan tule tarjota 

automaattisesti projektin loppuessa, jottei yksikön puolueettomuutta vaaranneta.

Myöhempi asiakaspalautteen kerääminen, esimerkiksi puolen vuoden kuluttua projektin 
päättymisestä, on mielekästä erityisesti kokonaisvaltaisemmissa projekteissa. Tällä tavoin 

saadaan selville, onko kehitysehdotukset todellisuudessa toteutettu ja mikä hyöty yrityksessä 

on reaalisesti saavutettu. Samassa yhteydessä ja yleensäkin projektin päättyessä panostetaan 

myös jälkimarkkinointiin. Luotujen asiakassuhteiden hoitaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Kuten jo kirjallisuusosassa, luvussa 3.2, todettiin, konsultointiprojekti voidaan päättää 
toimenpidesuositusten esittämiseen, jolloin konsultti ei osallistu lainkaan muutosten 

toteuttamiseen. Konsultointipalveluista löytyy kuitenkin potentiaalia myös 

toteuttamisvaiheeseen osallistumiseen, mikäli siihen asiakkaan puolelta on kysyntää. Tällöin 

konsultti toimii kuitenkin lähinnä asiantuntijana ja tarjoaa osaamistaan muutosprojektien 

johtamisessa, ei niinkään käytännön yksityiskohtien toteuttajana.

5.2.2 Markkinoinnillinen konsepti

Markkinoinnilleen konsepti sisältää linjaukset ja tavoitteet sähköisen kaupan logistiikan 

konsultointikonseptin sekä sisäiselle että ulkoiselle markkinoinnille. Konsultoinnin 

markkinointi on asiantuntijapalvelun markkinointia. Näin ollen se poikkeaa jonkin verran 

perinteisestä tuotteiden ja palvelujen markkinoinnista.

Markkinoinnin tavoitteet on asetettu seuraavasti:

• Konsultointipalveluissa nostetaan yksilöiden motivaatiota ja 
valmiutta toimia markkinoijina ulospäin.
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• Sisäisellä markkinoinnilla pyritään lisäämään sekä 
Konsultointipalvelujen että luodun konsultointikonseptin 
tunnettuutta Postin eri sidosryhmissä.

• Ulkoisesti Konsultointipalveluille tulee luoda selkeä imago 
luotettavana ja asiantuntevana logistiikan konsultoijana yritysten 
keskuudessa.

Markkinoinnillinen konsepti on suunniteltu lähinnä lyhyttä ja keskipitkää ajanjaksoa silmällä 

pitäen. Pitkällä tähtäimellä ei vielä tiedetä konseptin toteutuksesta ja toiminnan kehityksestä 

tarkemmin, joten pelkät yleisemmät linjaukset on katsottu tässä vaiheessa riittäviksi.

Markkinoinnissa lähdetään liikkeelle sisäisestä markkinoinnista. Koska konsultointi on 

luonteeltaan asiantuntijapalvelua, on sen markkinoinnissa kiinnitettävä erityistä huomiota 

ihmisten tietotasoon. Kun ideat ja palvelut on myyty talon sisällä, voidaan vasta sitten aloittaa 
kokonaisvaltaisempi markkinointi ulkoisiin sidosryhmiin. Näin ollen erityisesti 

Konsultointipalvelujen kaikilla työntekijöillä tulee olla hyvä tietotaso yksikön tarjoamista 

palveluista ja valmius vastata esitettyihin kysymyksiin - valmius myydä palveluja. Kaikkien 

yksikön työntekijöiden tulee toimia markkinoijina suhteessa sidosryhmiin. Samoin koko 

Yritysmyynnille tulisi markkinoida konseptin mukaiset uudet palvelut ja selventää 
Konsultointipalvelujen kuvaa. Myös muille mahdollisille Postin sisäisille yhteistyökanaville 

tulisi markkinoida Konsultointipalvelujen toimintaa ja konseptia.

Ulkoisten sidosryhmien osalta turvaudutaan aluksi pitkälti word-of-mouth —markkinointiin eli 

luotetaan suusta suuhun menevään markkinointiin. Tämä on riittävää alkuvaiheessa jo senkin 

vuoksi, että Konsultointipalvelujen resurssit ovat melko pienet ja kokemusta sähköisen kaupan 

projekteista ei ole. Suusta suuhun markkinoinnin kautta tulevan kysynnän myötä saadaan myös 

selville se, kuinka paljon kysyntää markkinoilla palvelulle näyttäisi olevan. Word-of-mouth - 

markkinointi on lisäksi helposti toteutettavissa olemassa olevien verkostojen, kontaktien ja 

resurssien pohjalta (mm. Yritysmyynti). Tämä markkinointimuoto ei vaadi sinällään paljon 

resursseja, kunhan se vain omaksutaan toimintatavaksi. Samoin markkinointi on helposti 

kohdennettavissa silloin, kun viestintä lähtee Postista. Konsulttien ja myyjien on mahdollista 

havainnoida asiakkaiden tarpeet ja kiinnostus sähköisen kaupankäynnin logistiikan 

konsultointia kohtaan. Word-of-mouth -markkinointi luo hyvän pohjan myös muulle 

markkinoinnille. Se ei myöskään luo uhkaa palvelujen liiasta kysynnästä resursseihin nähden. 

Kaiken markkinoinnin perustana tulee olla hyvin tehty työ. Kun asiakkaat ovat tyytyväisiä, 

leviää positiivinen sana asiantuntevasta palvelusta myös eteenpäin. Asiantuntevaa ja huolellista 

työtä on myös helppoja miellyttävä myydä.
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Markkinointia varten tulee Konsultointipalveluille luoda uutta yhtenäistä materiaalia, jossa on 

kaikki tarvittavat tiedot koskien eri palveluita. Samoin esittelykalvot ja muu materiaali tulee 

päivittää muotoon, johon sisältyy myös uusi sähköisen kaupan konsepti. Lisäksi uudesta 

konseptista tulee tehdä omat esittelymateriaalinsa. Alkuvaiheessa tärkeässä asemassa ovat 
konsultointikonseptista laadittu erillinen raportti ja esittelymateriaali konseptin sisäiseen 

lanseeraamiseen. Myös Postin intranet-sivuille tulee koota entistä parempi tietopaketti koko 

yksikön palveluista.

Pitemmällä tähtäimellä ulkoisille sidosryhmille tarkoitettu materiaali korostuu. Tällöin esitteet 

ja Intemet-sivut nousevat ratkaisevaan asemaan. Muita ulkoisille kohderyhmille suunnattuja 
markkinointimuotoja ovat muun muassa seminaarit, joilla voidaan lisätä yksikön näkyvyyttä, 

suoramainonta, johon Postissa on erittäin hyvät valmiudet, sekä lehtijutut ja referenssit. 

Markkinoinnin tulee olla aina selkeästi kohdennettua.

5.3 Konseptin arviointi

Olennainen osa työn empiriaosuutta on konsultointikonseptin luominen. Yhtä tärkeää on myös 

luodun konseptin arviointi ja konseptin laaja-alaisempi tarkastelu suhteessa 

Konsultointipalveluihin ja yleensä Postin liiketoimintaan. Seuraavissa kappaleissa käsitellään 
konseptin soveltuvuutta erilaisille asiakkaille, konseptin Konsultointipalveluille asettamia 

haasteita ja vaatimuksia, sekä pohditaan Konsultointipalvelujen soveltuvuutta Postin 

liiketoimintaan. Konsultointikonseptin pohjalta muodostettu SWOT-analyysi käydään niin 

ikään läpi.

Luvussa 5 on esitetty sähköisen kaupan logistiikan konsultointikonsepti pääpiirteittäin. 

Konseptin laajamittainen käyttöönotto vaatii kuitenkin paljon muita, yksityiskohtaisempia 

suunnitelmia, jotka konkretisoivat konseptin jokapäiväiseen työskentelyyn sopivaksi. Konsepti 

vaatii paljon myös Konsultointipalveluilta yksikkönä, sillä nopea kasvu ja uudet 

työskentelytavat ovat organisaatiolle suuri muutoksen paikka.

5.3.1 Konseptin soveltuvuus erilaisille asiakkaille

Sähköisen kaupan logistiikan konsultointimarkkinoita ajatellen potentiaalisimpia toimialoja 

ainakin alkuvaiheessa lienevät kauppa, postimyynti ja teollisuus. Näillä aloilla yritysten 

sähköisen kaupankäynnin tuotteet ovat pääasiassa fyysisiä tavaroita, jolloin logistiikan 

tehokkuus ja toimivuus on menestyksen ehdoton edellytys. Mainituilla aloilla yritykset ovat
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lähteneet melko aikaisessa vaiheessa mukaan sähköiseen kauppaan ja sähköisen 

kaupankäynnin kasvu on lisäksi merkittävämpää kuin muilla toimialoilla.

Konseptin puitteissa tarjottavia palveluja kannattaa markkinoida yrityksille, joille 

Konsultointipalvelut on jo aikaisemmin toteuttanut logistiikan konsultointiprojekteja. 

Tällaisilla yrityksillä on jo käsitys Konsultointipalvelujen toiminnasta, jolloin asiakassuhteen 

luomista ei tarvitse aloittaa aivan alusta. Olemassa olevia suhteita kannattaa käyttää hyväksi ja 

yrittää löytää potentiaalisia asiakkaita nykyisten asiakkaiden joukosta. Palveluja kannattaa 
markkinoida myös referenssiyrityksiä lähellä oleville yrityksille, jolloin olemassa olevaa 

toimiala- ynnä muuta osaamista voidaan hyödyntää. Kun nykyisten asiakkaiden ja niitä lähellä 

olevien yritysten tarpeet on kartoitettu, tulee luonnollisesti myös panostaa uusien asiakkaiden 

hankintaan.

Markkinoita määriteltäessä täytyy ottaa huomioon asiakasyritysten koko ja maksuvalmius. 

Palveluja kannattaa markkinoida erityisesti keskisuurille ja suurille yrityksille, sillä näillä 

yrityksillä on enemmän taloudellisia resursseja ja valmiuksia ostaa konsultointipalveluja kuin 

aivan pienillä yrityksillä. Pienyrityksilläkin esiintyy varmasti tarvetta konsultointiin, mutta 

resurssit maksaa palvelusta ovat rajallisemmat. Pienyrityksille tulee konsultointiprojektien 

sijasta kehittää omia palvelutuotteita, esimerkiksi seminaari- ja koulutuspäiviä. Toisaalta täytyy 

ottaa huomioon omien resurssien rajallisuus, ettei oteta liian suuria projekteja hoidettavaksi.

Sähköisen kaupan globaalista luonteesta huolimatta maantieteellisenä Konsultointipalvelujen 

markkina-alueena on jatkossakin Suomi ja Suomessa toimivat yritykset, ainakin toiminnan 

alkuvaiheessa. Suomessa potentiaaliset yritykset keskittyvät suurelta osin pääkaupunkiseudulle 

ja Etelä-Suomeen, mutta konsultointeja tehdään myös muualla maassa. Erityisesti 

pienyrityksille suunnatut seminaari-ja koulutuspäivät voidaan järjestää maakunnissa.

Konsultointikonseptin käyttöönottovaiheessa tulee kiinnittää huomiota asiakasyritysten 

valintaan. Toteutettujen konsultointiprojektien toimiessa referensseinä ja markkinoinnin apuna 

ei ole aivan yhdentekevää, minkälaisille yrityksille ensimmäisiä projekteja toteutetaan. 

Haluttaessa solmia yhteistyösuhteita esimerkiksi suurten konsulttitalojen kanssa on varmasti 

eduksi, mikäli referenssiyritykset ovat toimialallaan tunnettuja, kooltaan merkittäviä yrityksiä.

Myös toteutettavien projektien luonteeseen tulee kiinnittää huomiota. Sähköinen kaupankäynti 

voidaan mieltää hyvin monella tavalla ja Konsultointipalvelujen kannalta on tärkeää päästä 

toteuttamaan projekteja, joissa sähköisellä kaupankäynnillä ja erityisesti sen logistiikalla on 

todellista merkitystä konsultoitavan yrityksen liiketoiminnan kannalta. Useat yritykset katsovat
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siirtyneensä sähköiseen kaupankäyntiin, vaikka niiden toiminta ei todellisuudessa juurikaan 
eroa vanhoista perinteisistä menettelytavoista, tai joiden sähköinen liiketoiminta käsittää vain 

hyvin pienen ja merkityksettömän osan yrityksen toiminnasta. Tällaisten yritysten konsultointi 

ei kasvata Konsultointipalvelujen osaamistasoa eikä vahvista yksikön markkina-asemaa.

Asiakasyrityksen liiketoiminnan ei välttämättä tarvitse perustua pelkästään sähköiseen 

kaupankäyntiin. Konsultointipalveluille yritykset, jotka ovat tähän saakka toimineet perinteisiä 

jakelukanavia käyttäen ja haluavat nyt laajentaa toimintaansa sähköiselle puolelle, ovat jopa 

toivottavampia asiakkaita kuin sähköisen kaupan uusyritykset. Ensin mainitut yritykset ja niille 

toteutettavat projektit ovat lähempänä Konsultointipalvelujen perinteistä osaamisaluetta, 

logistiikkaa, mikä helpottaa siirtymistä uuteen toimintamalliin. Siirryttäessä uudelle 

liiketoiminta-alueelle ei perinteistä viestinvälityksen ja logistiikan konsultointia saa unohtaa. 

Sähköisen kaupankäynnin projekteissa tulee kartoittaa myös mahdollisuudet perinteisten 

konsultointialueiden lisämyyntiin.

Konseptin näkökulmasta katsottuna voidaan ideaalisesta asiakkaasta muodostaa profiili. 

Tällainen asiakas on Konsultointipalvelujen nykyinen asiakas, kooltaan keskisuuri Suomessa 

toimiva yritys, joka on laajentamassa nykyistä toimintaansa sähköisen kaupankäynnin puolelle. 

Ideaalitilanteeseen on hyvä pyrkiä, mutta sen saavuttaminen ei ole ensisijainen tavoite. 

Yhteenvetona voidaankin todeta, että asiakasyrityksen toimiala, yrityskoko, sijainti sekä se, 

onko kyseessä nykyinen vai uusi asiakas ja harjoittaako yritys sähköistä kaupankäyntiä 

perinteisen kaupankäynnin ohella vai pelkästään sähköistä kauppaa, ovat tekijöitä, jotka on 

hyvä ottaa huomioon. Edellä mainittujen tekijöiden kohdalla on kuitenkin varaa joustaa, jos 

projekti luonteensa puolesta soveltuu Konsultointipalvelujen toimenkuvaan. 

Konsultointiprojekti voidaan esimerkiksi toteuttaa pienyritykselle, mikäli yrityksellä on 

merkittävä logistinen ongelma ja mikäli se on valmis maksamaan konsultoinnista. Kriittisin 

projektien valintaperuste on projektin luonne. Toimeksiannon on sovelluttava 
Konsultointipalvelujen osaamiskenttään ja sen on tuettava ja ohjattava osaamisen kehittämistä 

ja kehittymistä haluttuun, strategian mukaiseen suuntaan. Aivan samoin kuin asiakas valitsee 

yrityksen, jolta se ostaa konsultointipalveluja, tulee konsulttiyrityksen valita omaan 

strategiaansa parhaiten sopivat asiakkaat.

5.3.2 Konseptin asettamat haasteet ja vaatimukset Konsultointipalveluille

Sähköisen kaupankäynnin odotetaan lähtevän huimaan kasvuun tulevina vuosina. Postin 

Konsultointipalvelujen tulee toimia nopeasti ja pyrkiä saavuttamaan vakaa markkina-asema
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haluamillaan asiakassegmenteillä ennen kilpailijoiden todellista rynnistystä markkinoille. 

Merkittävän markkina-aseman ja konseptissa Konsultointipalveluille asetetun tavoitteen - 

nousta yhdeksi tärkeäksi osaajaksi Suomen markkinoilla sähköisen kaupan logistiikan 

konsultoinnissa - saavuttamisen edellytyksiä käsitellään seuraavissa kappaleissa.

Perinteisen roolin muuttuminen

Tähän saakka Konsultointipalvelujen rooli Postin sisällä on ollut toimia Yritysmyynnin tuki- ja 

lisäarvopalveluna. Yksikön liiketaloudellisena tavoitteena on ollut nollatuloksen 

saavuttaminen. Jatkossa tilanne kuitenkin muuttuu. Konsultointipalvelut on asettanut 

tavoitteekseen yksikön merkittävän kasvun. Tavoitteena on luoda yksiköstä taloudellisesti 

kannattava ja voittoa tuottava, Postin sähköisen kaupan palvelukokonaisuutta täydentävä 

yksikkö. Muutos voittoa tavoittelemattomasta yksiköstä voittoa tavoittelevaksi edellyttää muun 

muassa seuraavia asioita:

• Ylemmän johdon tukea: taloudellisia resursseja ja panostuksia 
kehitystoimintaan

• Selkeää strategiaa ja visiota sähköiseen kaupankäyntiin: selkeitä 
tavoitteita ja keinoja, joilla tavoitteet saavutetaan

• Kokonaisvaltaista ajattelu- ja toimintatapojen muutosta: 
muutosvalmiutta ja innovatiivisuutta koko yksiköltä

Yksikön kasvu ja kehittäminen asettavat Konsultointipalvelut monenlaisten haasteiden eteen.

Yksiköstä on löydyttävä valmiutta hyväksyä tarvittavat muutokset ja kykyä toteuttaa ne.

Kasvun ja kehittämisen on oltava hallittua, mikä edellyttää selkeän strategian luomista.

Strategian avulla varmistetaan toiminnan kehittyminen haluttuun suuntaan. Strateginen
näkemys varmistaa myös keskittymisen oikeisiin ja olennaisiin asioihin ja asiakkaisiin. On

luotava selkeä kuva siitä, minkälaisessa liiketoiminnassa tulevaisuudessa halutaan olla mukana.

Toiminnan suunnitteluun ja yksikön sisäiseen kehittämiseen ja organisointiin on panostettava. 

Toiminnan tavoitteet on mietittävä riittävän yksityiskohtaisella tasolla. Yksikön kasvaessa ja 

hallinnollisen työn lisääntyessä on myös mietittävä, miten tehtävät jaetaan ja kenen vastuulla 

eri asioiden hoitaminen jatkossa on.

Konseptin jatkokehittelyn kannalta tärkeitä seikkoja ovat muun muassa palvelujen hinnoittelu 

sekä panostaminen uusien palvelujen, kuten seminaarien ja koulutuksen kehittämiseen. 

Hinnoittelua suunniteltaessa on käytävä läpi erilaisia hinnoittelumalleja ja valittava niistä 

omaan tilanteeseen sopivin. Uusien palvelujen, kuten tässä konseptissa useaan otteeseen
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mainittujen pienyrityksille suunnattujen seminaaripäivien ja koulutustilaisuuksien, 

suunnitteluun ja kehittämiseen on varattava aikaa ja taloudellisia ja henkilöstöresursseja.

Osaamisen kartuttaminen

Konsultointipalveluille on kaavailtu suuria kasvutavoitteita. Näihin kasvutavoitteisiin 

pääseminen edellyttää muun muassa henkilöstön rekrytointia. Rekrytoinneilla on hankittava 

uudenlaista osaamista, erityisesti sähköisen kaupankäynnin alueella, koska tällä hetkellä 

kyseistä osaamista ei yksiköstä löydy riittävästi. Luonnollisesti myös koulutuksella on 

mahdollista kehittää osaamista. Rekrytoinneissa tulee kiinnittää huomiota eri yksilöiden 
osaamiseen. Ihmisten erilaisia taustoja ja osaamisalueita tulee hyödyntää siten, että kunkin 

konsultin toimenkuvassa korostuu henkilön erityisosaaminen. Tätä kautta erilaisia 

kompetensseja voidaan käyttää hyväksi tiimityöskentelyssä ja samalla kehittyä 
konsultointiyksikkönä. Henkilöstön vaihtuvuus on Konsultointipalveluissa ollut aika suuri. 

Siirryttäessä sähköisen kaupan konsultointeihin on tärkeää löytää sitoutuneita ja motivoituneita 

ihmisiä, jotka ovat valmiita kehittämään uusia palveluja.

Kuten aikaisemmin on jo todettu, tulevaisuudessa pelkkä logistiikan osaaminen ei välttämättä 

yksistään riitä. Logistiikan lisäksi konsulteilta edellytetään myös liiketoiminnan, erityisesti 
sähköisen liiketoiminnan, ja liiketoimintastrategioiden laaja-alaisempaa ymmärtämistä. 

Tulevaisuudessa palvelutarjonnan laajentaminen strategisen konsultoinnin puolelle antaisi 

mahdollisuuden vastata paremmin kilpailijoiden asettamiin haasteisiin.

Työn standardointi

Käytännön tasolla jokaiseen konsultointiprojektiin kuuluu tiettyjä työvaiheita ja tietynlaista 

rutiinia. Tällaisia vaiheita ovat muun muassa konsultointisopimuksen solmiminen, projektista 

kertyneen tiedon tallennus, raportin kirjoittaminen ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen. 

Nämä käytännön työvaiheet ja menetelmät tulee Konsultointipalveluissa standardoida 

aikaisempaa paremmin.

Erityisesti tiedonkeruuseen pitää panostaa. Asiakkailta tulee projektien yhteydessä kerätä tietoa 

järjestelmällisesti ja saatu tieto tulee tallentaa tietokantoihin. Tällaisia tietokantoja ovat 

esimerkiksi asiakas- ja toimialatietokannat. Tietokannat on suunniteltava siten, että niiden 

käyttö on vaivatonta ja että tiedot löytyvät helposti. Lisäksi on huolehdittava järjestelmien 

jatkuvasta päivityksestä. Osaaminen on saatava sellaiseen muotoon, että se on yksikön yhteistä

t
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osaamista. Tiedot eivät ole vain henkilöiden päässä, vaan ne ovat helposti siirrettävissä, 

uudelleen käytettävissä ja dokumentoidussa ja jatkuvasti kehittyvässä muodossa.

Toiminnan tehostaminen edellyttää uusien tietokantojen ja muiden työmenetelmien 

kehittämisen lisäksi niiden aktiivista käyttöönottoa. Erityisen paljon hyötyä työmenetelmien 
yksityiskohtaisemmasta formuloinnista on tilanteessa, jossa Konsultointipalveluihin palkataan 

uusi henkilö. Uusien ihmisten perehdytys työyhteisöön ja käytössä oleviin työmenetelmiin on 

helpompaa ja nopeampaa, kun asioista on olemassa selkeät pelisäännöt. Työmenetelmien 

yhdenmukaistamisella ei ole tarkoitus lisätä byrokratiaa vaan ainoastaan helpottaa päivittäisten 

työtehtävien hoitoa ja säästää konsultin arvokasta aikaa tärkeämpi in tehtäviin.

Yhteistyökumppanit

Tiivis yhteistyö Yritysmyynnin kanssa säilyy tärkeänä myös jatkossa, vaikka tulevaisuudessa 

yhteydenottoja tulee varmasti yhä enemmän myös suoraan asiakkailta ja mahdollisten 

yhteistyökumppanien kautta. Sisäistä markkinointia on tehostettava, jotta myyjät saadaan 

tietoisiksi uusista palveluista. Tässä yhteydessä on hyvä tilaisuus yleisemmälläkin tasolla lisätä 

Konsultointipalvelujen tunnettuutta, joka ei kaikilta osin ole kovin korkealla tasolla.

Suhteita myös muihin yksiköihin tulee tiivistää. Erityisen tärkeitä sisäisiä 

yhteistyökumppaneita ovat logistiikan kehitysyksikössä sähköisen kaupankäynnin 

kehitysyksikkö, viestinvälityksessä sähköisen viestinnän EDI-palvelut sekä liiketoiminnan 

kehittämisyksikkö. Näihin yksiköihin tulisi luoda hyvät kommunikointiyhteydet, jotta pysytään 

jatkuvasti ajan tasalla siitä, mitä Postissa tapahtuu sähköisen kaupankäynnin alueella. 
Luonnollisesti näillä tahoilla on myös omaa erikoisosaamista, jota pitäisi tarvittaessa pystyä 

hyödyntämään konsultointiprojekteissa.

Siirryttäessä uusille liiketoiminta-alueille on pohdittava ulkoisten yhteistyösuhteiden 

merkitystä aivan uudelta pohjalta. Sähköisellä puolella Postia tuskin ainakaan vielä mielletään 

edelläkävijäksi, joten palvelujen markkinoinnissa ja toimeksiantojen saamisessa 

varteenotettava vaihtoehto on kumppanuuksien solmiminen. Yhteistyötä voidaan harkita 

jonkun suuren konsulttitalon, kuten Andersen Consultingin, kanssa. Tällöin konsultointiyritys 

tilaisi logistiikan konsultoinnin asiantuntemuksen alihankintana Postin Konsultointipalveluilta. 

Yhteistyösuhteiden solmiminen edellyttää vakiintuneita toimintatapoja ja strategiaa sekä niiden 

selkeää formulointia. Kuten jo aikaisemmin on todettu, ulkoisten yhteistyösuhteiden 

solmiminen ei ole tällä hetkellä ajankohtaista. Ensin on hyvä saada kokemusta itsenäisesti 

suoritetuista sähköisen kaupankäynnin projekteista, jonka jälkeen voidaan harkita eri
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yhteistyövaihtoehtoja. Toisaalta yhteistyösuhteiden solmiminen on usein aikaa vievä prosessi 

ja suhteiden solmimisen jälkeen yhteistyön aloittaminen käytännössä vie myös aikaa. Tämän 

vuoksi potentiaalisten yhteistyökumppanien kartoittaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

5.3.3 SVVOT-analyysi perustuen konsultointikonseptiin

Yritysanalyysi koostuu ympäristöanalyysistä, jossa pyritään tunnistamaan havaittavissa olevien 

muutosten vaikutukset yrityksen toimintaan, ja voimavara-analyysistä, jossa tutkitaan miten 

hyvin yrityksen voimavarat sopivat sen taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseen. 

Ympäristöanalyysin tuloksena saadaan selville yrityksen mahdollisuudet ja sitä uhkaavat 

tekijät. Voimavarat puolestaan jaetaan vahvuuksiin ja heikkouksiin. Kuvassa 5-3 on esitetty 

Konsultointipalvelujen SWOT-analyysi, painottuen uusiin sähköistä kaupankäyntiä koskeviin 

palveluihin.

VAHVUUDET:
• Palvelutarjonta perustuu omaan 

erikoisosaamiseen
• Vuosien konsultointikokemus
• Joustava yksikkö
• Toiminta itsenäisenä, riippumattomana 
yksikkönä

• Taustalla logistiikan asiantuntija - Posti
• Laaja kontaktipinta asiakkaisiin

Yritysmyynnin myyjien kautta
• Hyvä yhteistyöverkosto Postin sisällä
• Hyvät referenssit aikaisemmista 

konsultoinneista

—
HEIKKOUDET:
• Mielikuva Konsultointipalveluista Postissa 

epäselvä
• Postin imago asiakkaiden keskuudessa
• Asiantuntijapalvelujen markkinointi
• Työmenetelmien vaihtelevuus yksilöiden 

kesken
• Sähköisen kaupankäynnin osaamisen puute
• Osaavan henkilöstön saatavuus
• Ylimmän johdon tuki riittämätön
• Selkeän profiilin puuttuminen

MAHDOLLISUUDET: UHKAT:
• Yritysten toimintamallien muuttuminen ja • Varteenotettavien kilpailijoiden tulo

lisääntyvä ulkoistaminen luovat kysyntää markkinoille
• Sähköisen kaupankäynnin kasvu luo • Asiakkaiden tarve kokonaisvaltaiseen

mahdollisuuksia konsultoinnille konsultointiin, ei pelkästään logistiikan
• Sähköisen kaupankäynnin logistiikan konsultointiin
konsultoinnissa vähän kilpailijoita • Konsultointiala muuttaa luonnettaan

• Verkostoituminen tuo uusia toteuttavaan suuntaan, uhka riippumattomuudelle
liiketoimintamahdollisuuksia • Johdon tuki yksikölle riittämätön

• Edelläkävijän aseman saavuttaminen • Resurssien riittämättömyys
• Uuden, kannattavan liiketoiminnan

luominen Postille

Kuva 5-3. SWOT-analyysi

Vahvuudet. Konsultointipalvelut keskittyy omaan ydinosaamiseensa, logistiikan 

konsultointiin. Palvelujen tarjonnassa keskitytään siis selkeästi tiettyyn, kilpailijoihin
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verrattuna kapeaan osa-alueeseen, joka hallitaan hyvin. Konsultointipalvelujen vahvuutena on 

yksikön itsenäinen ja riippumaton asema Postin sisällä, mikä takaa asiakkaalle puolueettoman 

konsultoinnin. Toisaalta Posti asiantuntevana ja monipuolisena logistiikkayrityksenä on 

erinomainen taustatuki Konsultointipalveluille. Asiantuntemusta on saatavilla konsernitasolla 

ja asiakkaan niin halutessa Konsultointipalveluilla on esittää yritys, joka hoitaa käytännön 

toteutuksen. Myös olemassa oleva asiakaskunta ja yhteistyösuhteet potentiaalisiin uusien 

palvelujen tarvitsijoihin auttavat markkinoille pääsemisessä. Asiantuntijapalvelujen myynnissä 

ja markkinoinnissa hyvien referenssien merkitys on erittäin suuri.

Heikkoudet. Tällä hetkellä mielikuva Konsultointipalveluista ei ole kaikille sidosryhmille 

Postin sisällä täysin selvä. Yritysasiakkaat pitävät Postia hyvänä yhteistyökumppanina ja 

Postin imago yritysasiakkaiden keskuudessa on hyvä. Ajatus Postista sähköisen kaupankäynnin 

edelläkävijänä ja palveluiden tuottajana nimenomaan konsultoinnin alueella voi kuitenkin olla 
asiakkaille vieras. Asiakkaiden tietoisuus Konsultointipalvelujen tarjoamista palveluista on 

vähäisen sisäisen ja ulkoisen markkinoinnin vuoksi melko olematon. Konsultointiyksikön 

sisäisenä heikkoutena konseptiin liittyen on sähköisen kaupankäynnin osaamisen puute. 
Sopivien henkilöiden rekrytoinnissa törmätään usein siihen, että palkkaus ja muut kannustimet 

eivät riitä houkuttelemaan kaikkein pätevimpiä rekrytoitavia. Myös henkilöstön vaihtuvuus 

yksikössä on ollut melko suuri. Käytännön työssä heikkoutena on käytettävien työmenetelmien 

vähäinen standardointi.

Mahdollisuudet. Sähköisen kaupankäynnin kasvu luo kysyntää myös logistiikan 

konsultoinnille, sillä logistiikka on yksi suurimmista sähköisen kaupankäynnin kasvua 

hidastavista tekijöistä. Tarvetta konsultointiin on haastateltujen Yritysmyynnin johtajan 

Vuokko S kytän sekä myyntijohtajien (Fagerholm, Hämeenoja. Vuoripelto) mukaan olemassa. 

Lähes olematon kilpailu mahdollistaa sen, että asiakaskunta voidaan segmentoida 

halutunlaiseksi. Yksikön on myös mahdollista saavuttaa edelläkävijän maine sähköisen 

kaupankäynnin logistiikan konsultoinnissa, mistä on etua kilpailijoiden tullessa markkinoille. 

Yhteistyösuhteiden solmiminen muiden konsulttiyritysten kanssa mahdollistaa myyntikanavan 

laajentamisen ja oman osaamisen ja kokemuksen karttumisen. Konsultointipalvelujen uudella 

konseptilla on mahdollista luoda Postille uutta, kannattavaa liiketoimintaa.

Uhkat. Postin sisältä mahdollisesti nousevia uhkia ovat muutokset konsemitason strategisissa 

linjauksissa. Jos toiminnan painopiste muuttuu eikä taloudellisia ynnä muita resursseja enää 
ohjata Konsultointipalvelujen kehittämiseen, yksikön koko olemassaolo kyseenalaistuu.
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Yksikön sisällä tärkein resurssi on osaava henkilöstö. Jos konsulttien tai osaamisen määrä on 

riittämätön suhteessa toimeksiantoihin, kärsii koko yksikön toiminta. Todennäköisempiä uhkia 
ovat kuitenkin markkinoiden muutoksesta aiheutuvat uhkat. Varteenotettavien kilpailijoiden 

tulo markkinoille on luonnollisesti merkittävä uhka. On myös mahdollista, että asiakkaat 

haluavat tulevaisuudessa ostaa kaikki sähköisen kaupankäynnin konsultointipalvelut samalta 

yritykseltä esimerkiksi kauppapaikan suunnittelusta ja Internet-sivujen sisällöntuotannosta 

alkaen. Konsultointialan muuttuminen siten, että konsultoiva yritys yhä useammin toteuttaa 

suosittelemansa toimenpide-ehdotukset asiakkaan organisaatiossa, kyseenalaistaa 

Konsultointipalvelujen harjoittaman riippumattoman ja puolueettoman konsultoinnin.

5.3.4 Konsultointipalvelujen soveltuvuus Postin liiketoimintaan

Ennen kuin uutta paljon resursseja ja panostusta vaativaa konseptia lanseerataan markkinoille, 

tulee Konsultointipalvelujen liiketoimintaideaa tarkastella suhteessa Postin liiketoimintaan. 

Samoin tulee tarkastella Konsultointipalvelujen asemaa suhteessa muihin Postissa tarjottaviin 

asiantuntijapalveluihin.

Konsultointipalvelujen tavoite nousta merkittäväksi tekijäksi Suomen markkinoilla sähköisen 

kaupan logistiikan konsultoinnissa tukee hyvin myös koko Posti-konsernin tavoitetta kehittyä 

sähköisen kaupan alalla sekä Postin strategiaa johtavana palveluyrityksenä logistiikassa. Tähän 

palveluyrityksen strategiaan sopii hyvin täydentävänä palveluna riippumaton konsultointi 
logistiikan erityiskysymyksissä. Tälläkin hetkellä Posti kuljettaa suurimman osan kuluttajille 

myydyistä sähköisen kaupan tuotteista. Luonnollisena osana Posti voi myydä näille yrityksille 

myös konsultointipalveluja.

Posti on viestien ja kappaletavaran välittäjänä johtava palveluyritys Suomessa. Vuosien myötä 

Postiin on kertynyt suuri määrä logistiikan osaamista ja sitä on myös Konsultointipalveluilla. 
On liiketoiminnallisesti kannattavaa hyödyntää tätä osaamista niin, että Posti saa siitä rahallista 

hyötyä. Konsultointi logistiikan saralla on osa Postin ydinliiketoimintaa - logistiikkaa. Samalla 

se on myös keino sitouttaa yrityksiä tiiviimmin Postiin ja luoda heille lisäarvoa ja 

tyytyväisyyttä.

Kuten jo aikaisemmin on tullut esille. Posti aikoo panostaa huomattavasti sähköiseen kauppaan 

ja siihen liittyviin palveluihin. Konsultointipalvelujen sähköisen kaupan logistiikan 

konsultointikonsepti laajentaisi tarjottavien palvelujen kenttää tehdyn linjauksen mukaisesti. 

Samalla konsultointi olisi hyvä keino saada tietoa markkinoilta niin yritysten tarpeista.
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esimerkiksi tuotekehitystä silmällä pitäen, kuin markkinoiden muutoksistakin ja sitä kautta 

lisätä yrityksen sisäistä tietotaitoa.

Kun tarkastellaan Konsultointipalvelujen asemaa suhteessa Postin muihin 
asiantuntijapalveluihin, tulevat kyseeseen lähinnä muut konsultointipalvelut, joita Posti 

yrityksille tarjoaa. Muu kuin Konsultointipalvelujen suorittama Postin konsultointi ei ole 

luonteeltaan riippumatonta. Se voi pohjautua täysin tuotteisiin tai palveluihin tai tähdätä 

lisäni yyntiin.

Nämä kaksi konsultointimuotoa eivät ole toisiaan poissulkevia tai ristiriidassa keskenään. Niitä 

ei tule myöskään sekoittaa toisiinsa. Erilaiset konsultointitavat mahdollistavat sen, että kun 

yritys harkitsee konsultin palkkaamista, eri tavat tulevat kyseeseen erilaisissa tapauksissa. Jos 

siis asiakkaalla on ongelma esimerkiksi logistiikassa ja yritys on päättänyt muuttaa 
toimintaansa Postin tuotteita ja palveluja hyväksikäyttäen, myydään hänelle Postin 

konsultointia (ei Konsultointipalvelut). Tämän palvelun kautta ratkaistaan asiakkaan ongelma 

asiantuntevasti erilaisia Postin tuotteita käyttäen päämääränä saada asiakas tyytyväiseksi ja 
sitoa yritys Postiin. Kun yrityksissä mietitään toiminnan tehostamista, muuttamista tai ollaan 

vasta suunnittelemassa uutta toimintaa, ottaa asiakas kuitenkin monissa tapauksissa mukaan 

mielellään vain puolueettoman konsultin. Tässä tapauksessa hänelle myydään Postin 

Konsultointipalvelujen palveluja.

Konsultointipalvelujen konsultoinnin ansiosta Posti ei saa suoraan uutta myyntiä perinteisessä 
mielessä. Konsultoinnissa päämääränä on asiakkaan ongelman selvittäminen ja tyytyväinen 

asiakas, joten välillisesti konsultointi vaikuttaa positiivisesti sekä Postin imagoon että 

myyntiin. Useissa tapauksissa, missä Konsultointipalvelujen palveluja käytetään, asiakas ei 

edes harkitsisi Postin muunlaisen konsultoinnin käyttämistä. Näin ollen Konsultointipalvelujen 

palveluiden voidaan katsoa olevan täydentäviä muihin palveluihin nähden ja lisäävän 

asiantuntevaa kuvaa Postista markkinoilla. Usein konsultoinnin seurauksena asiakas saattaa 

kuitenkin päätyä käyttämään Postin tuotteita ja palveluja.

Yksiköt, jotka suorittavat konsultointia, sijaitsevat Postissa hajallaan eivätkä tällä hetkellä tee 

juurikaan yhteistyötä. Kun ajatellaan Postin palveluja, tulisi synergia eri konsultoinneista 

hyödyntää. Konsulttien työskentelyssä on tiettyjä samoja työvaiheita ja menetelmiä 

toimeksiannosta tai osastosta riippumatta. Olisi hyvä, jos kaikki saman yrityksen sisällä 

työskentelevät konsultit käyttäisivät samoja työmenetelmiä ja tietokantoja hyväksi 

työskentelyssään. Toisin sanoen tietyt osat työstä, jotka voidaan standardoida, olisi hyvä
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standardoida kaikkia konsultteja ajatellen. Näin kommunikointi ja yhteistyö eri yksiköiden 

välillä tiivistyisi ja helpottuisi.

Eräs menetelmä tähän olisi muodostaa jonkinlainen verkosto konsulteille Postin sisällä. 

Yrityksen sisäistä laajaa tietotaitoa saataisiin näin käytettyä laajemmin ja yksilöiden 

kehittyminen helpottuisi. Näissä asioissa tulee kuitenkin ottaa huomioon konsultointien luonne 

ja toimeksiantojen luottamuksellisuus.
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6 Yhteenveto ja jatkotutkimusaiheet
Tässä luvussa kerrataan tutkimuksen ongelma, tutkimukselle asetetut tavoitteet ja 

keskeisimmät aihealueet. Lisäksi esitetään case-yritykselle toimenpide-ehdotuksia. Luvun 

lopussa käsitellään potentiaalisia jatkotutkimusaiheita.

6.1 Tutkimuksen yhteenveto

Sähköinen kaupankäynti ja liiketoiminta lisääntyvät jatkuvasti. Logistiikan rooli sähköisen 

kaupankäynnin kehityksessä on tulevaisuudessa entistäkin merkittävämpi. Monien muiden 

ratkaistavien kysymysten ohella uusien jakeluratkaisujen kehittäminen perinteisten rinnalle on 

avainasemassa sähköisen kaupankäynnin yleistymisessä. Sähköisen kaupan 

toimintamahdollisuudet paranevat sitä mukaa, kun logistiset järjestelmät sopeutuvat sähköisen 

kaupan toimintamalleihin.

Sähköiseen kaupankäyntiin siirtymisen myötä myös yritysten liiketoimintamallit ja 

toimintatavat muuttuvat. Yritykset keskittyvät yhä tiukemmin omaan ydinosaamiseensa ja 

ui koi stavat muut toimintonsa kolmansien ja neljänsien osapuolten hoidettavaksi. Yksi tällainen 

hyvin usein ulkoistettava palvelukokonaisuus on logistiikka. Harva yritys hoitaa nykyisin 
logistiikkansa omin voimin. Lisäksi yritysten on sähköiseen kaupankäyntiin siirtyessään 

mietittävä koko logistinen järjestelmänsä uudelta pohjalta. Niin kuluttajat kuin yrityksetkin 

odottavat sähköisen kaupan nopeuttavan kaupankäyntiprosessia ja lisäksi usein edellytetään 

kotiintoimitusta tai toimitusta noutopisteeseen. Näiden seikkojen toteuttaminen asiakasta 

tyydyttävällä tavalla merkitsee useille yrityksille olemassa olevien jakeluratkaisujen radikaalia 

muutosta.

Edellä mainittu yritysten kiihtyvä muutosvauhti merkitsee tulevaisuudessa kasvua 

konsultointipalvelujen kysynnälle. Mitä suuremmista muutoksista on kyse, sitä suurempi on 

myös konsultointipalvelujen kysyntä. Tutkimuksessa havaittiin, että sähköisessä 

kaupankäynnissä logistiikan alueella tarjottava konsultointi on melko vähäistä ja kyseisen 

alueen konsultointiin erikoistuneita yrityksiä on Suomessa vain muutamia. Markkinoilla olevat 

konsulttitalot tarjoavat konsultointia joko liikkeenjohdon, sähköisen liiketoiminnan tai 

perinteisen logistiikan alueella. Vielä ei siis juurikaan löydy yrityksiä, jotka olisivat yhdistäneet 

nämä osa-alueet toiminnassaan. Tulevaisuudessa sellaisia todennäköisesti kuitenkin syntyy.

Tämän tutkimuksen ongelmana oli konseptin luominen case-yritykselle sähköisen 

kaupankäynnin logistiikan konsultointiin. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli luoda
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käytännönläheinen ja toimiva malli, jonka avulla kyseisen alueen konsultointiprojekteja 

voidaan tulevaisuudessa Postin Konsultointipalveluissa toteuttaa. Tavoitteena oli myös pyrkiä 

arvioimaan luodun konseptin käyttökelpoisuutta sekä sitä, miten hyvin konsepti soveltuu 

Postin liiketoimintaan. Muita työlle asetettuja tavoitteita olivat Postin Konsultointipalvelujen 
toimintaympäristön kartoitus sekä perehtyminen kirjallisuuden avulla sähköiseen 

kaupankäyntiin ja liiketoimintaan sekä jakelussa tapahtuneisiin ja tapahtuviin muutoksiin.

Tutkimuksessa pyrittiin siis kirjallisuuden kautta selvittämään, miten sähköinen kaupankäynti 
on vaikuttanut yritysten toimintaan ja miten se on muuttanut ja tulee muuttamaan yritysten 

liiketoimintamalleja. Sähköinen kaupankäynti muuttaa myös jakelun rakenteita, joita on niin 

ikään pyritty tutkimaan kirjallisuuden valossa muun muassa asiakaskanava- ja monikanava- 
mallin avulla. Sähköisen kaupankäynnin vaikutukset jakelun rakenteisiin ovat hyvin 

moninaiset. Sähköinen kauppa suoraviivaistaa kaupan moniportaisia rakenteita ja eliminoi 

arvoa tuottamattomia väliportaita. Toisaalta useilla aloilla olemassa olevat välikädet vain 
korvautuvat uusilla. Yritysten verkostoituminen lisääntyy ja toimivien yhteistyösuhteiden 

merkitys menestystekijänä korostuu. Kaiken kaikkiaan jakelun rooli yritysten strategisena 

kilpailutekijänä kasvaa sähköisen liiketoiminnan aikakaudella.

Tutkielman case-osuudessa pääpaino oli konsultointikonseptin luomisessa. Tavoitteena oli 

luoda selkeä asiantuntijapalvelutuote sähköisen kaupan logistiikan tarpeisiin. Konseptista 
pyrittiin luomaan pitkälle standardoitu tuote, joka kuitenkin on helposti räätälöitävissä 

asiakaskohtaisesti. Konseptissa konsultointiprosessi on kuvattu sekä teknisellä että 

markkinoinnillisella tasolla. Teknisessä konseptissa konsultointiprosessi on kuvattu seitsemän 

vaiheen avulla. Nämä vaiheet ovat esikartoitus, projektisuunnitelma, aineiston kerääminen, 

analysointi ja workshop, kehitysehdotusten formulointi, projektin purku sekä asiakaspalautteen 

kerääminen ja jatkotoimenpiteet. Tekninen konsepti toimii käytännön työvälineenä 

konsultointeja tehtäessä. Konseptin pohjalta muodostettiin lisäksi Konsultointipalvelujen 

SWOT-analyysi koskien sähköisen kaupankäynnin logistiikan konsultointipalveluja.

Postissa panostetaan tällä hetkellä voimakkaasti sähköisen kaupankäynnin palveluratkaisujen 

kehittämiseen. Konsultointipalveluille kehitetty konsultointikonsepti tukee tätä linjausta 

samoin kuin Postin strategiaa logistiikan johtavana palveluyrityksenä Suomessa. Lähtökohtana 

konseptin luomisessa on ollut ajatus siitä, että sähköisen kaupan logistiikan konsultointipalvelu 

tukee Postin ydinliiketoimintaa ja että konsepti pohjautuu Konsultointipalvelujen osaamiseen 

markkinoiden kysynnän huomioon ottaen.
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6.2 Toimenpide-ehdotukset ja jatkotutkimusaiheet

Konsultointipalvelut -yksikölle kaavailtu mittava kasvu ja toiminnan laajamittainen 

kehittäminen edellyttävät ennen kaikkea ylemmän johdon selkeää kannanottoa 
Konsultointipalvelujen tulevasta roolista Postin sähköisen kaupankäynnin palvelukentässä. 

Lisäksi johdolta edellytetään tukea ja taloudellisia panostuksia kehitystoimintaan.

Itse konseptin käyttöönotto edellyttää ensinnäkin konseptin tehokasta sisäistä markkinointia ja 

sitä. että konsultit sisäistävät uuden toimintatavan. Yksi tärkeä vaihe toiminnan 

käynnistämisessä on pilottiyrityksen huolellinen valitseminen ja sille toteutettavan projektin 

perusteellinen suorittaminen yhdessä asiakasyrityksen kanssa. Projektin jälkeen on erityisen 

tärkeää analysoida projektin onnistuneisuutta ja pyrkiä kehittämään toimintaa havaittujen 

epäkohtien kautta. Tämän jälkeen voidaan aloittaa palvelun ulkoinen markkinointi.

Konseptin käyttöönotto vaatii jatkossa vielä paljon työtä. Käytännön tasolla on muun muassa 

tehtävä päätös koskien palvelun hinnoittelua, suunniteltava seminaari- ja koulutuspäivien 
sisältö ja materiaalit, kehitettävä workshopista tehokas työväline ja luotava yksikölle 

yhtenäisemmät työskentelytavat. Toiminnan päästyä vauhtiin tulee myös pohtia laajempia 

liiketoiminnan linjauksia. Kysymykseen tulevat tällöin lähinnä konseptin laajentaminen 

strategisen konsultoinnin puolelle ja yhteistyösuhteiden luominen muiden konsultointiyritysten 

kanssa.

Jatkossa Postin kannattaa tutkia myös vaihtoehto, jossa Konsultointipalveluista lähdetään 

rakentamaan vahvaa, itsenäistä asiantuntijabrandia. Tämä edellyttäisi yksikön uudelleen 

sijoittamista Postin organisaatiossa, ehkä jossain vaiheessa jopa yksikön yhtiöittämistä.

Konsultointi toimialana, etenkin sähköisen kaupankäynnin puolella, on hyvin mielenkiintoinen 

aihealue. Sähköisen kaupankäynnin konsultointi on konsultoinnin osa-alueena hyvin nuori ja 

konsultointiyritysten toimintakenttä muuttuu jatkuvasti. Jatkotutkimuksena olisi 

mielenkiintoista selvittää tarkemmin, miten alalla toimivien yritysten toiminta tulevaisuudessa 

kehittyy. Yksi kiinnostava kysymys on alan polarisaatio — mikä on alalle mahdollisesti 

syntyvien megayritysten ja toisaalta pienten paikallisten osaajien rooli markkinoilla.
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LIITE 3-1 

Anu Pesonen
Raappavuorenreuna 8 E 76 
01620 Vantaa 
puh. 09-8788306 

040-7749303

email: anu.pesonen@luukku.com

Hyvä konsultoinnin ammattilainen

Opiskelen Helsingin kauppakorkeakoulussa pääaineenani logistiikkaa ja olen tekemässä Pro 
Gradu -tutkielmaa aiheesta ”Sähköisen kaupankäynnin logistiikan konsultointi”.

Tutkimuksen tarkoituksena on mm. kartoittaa sähköiseen kaupankäyntiin liittyvää 
konsultointia. Tällä kyselyllä saatavat tiedot käsitellään luottamuksellisina eikä esim. 
yksittäisen yrityksen tietoja tulla käsittelemään yksityiskohtaisesti tutkielmassa. Tavoitteena on 
pikemminkin saada yleiskuva sähköisen kaupankäynnin konsultointia harjoittavista yrityksistä.

Toivoisin saavani vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

Yrityksenne perustiedot:
• Liikevaihto
e Henkilöstön määrä
• Tärkeimmät konsultoinnin alueet: nyt/tulevaisuudessa
• Merkittävimmät konsultoinnin toimialat

Erityisesti olen kiinnostunut yrityksenne toiminnasta sähköisen kaupankäynnin ja siihen 
liittyvän logistiikan alueella:

• Onko yrityksenne palveluksessa henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet sähköisen 
kaupankäynnin logistiikkaan?

• Minkä tyyppisistä yrityksistä asiakaskuntanne koostuu? (suur/pienyritykset, 
olemassa olevat/vasta perustetut yritykset jne.)

• Mitkä seikat näette selkeinä painopistealueina koskien sähköistä kauppaa?
• Mitkä ovat kokemuksenne mukaan suurimmat ongelmat yritysten siirtyessä 

sähköiseen kaupankäyntiin? Mitä seikkoja tulisi ottaa huomioon?
• Millainen on tyypillinen sähköisen kaupankäynnin konsultointiprojekti 

pääpiirteissään?
e Mielestänne muut tärkeät näkökohdat.

Toivon, että lähetätte vastauksenne mieluiten sähköpostitse yllä olevaan osoitteeseen (tai 
vaihtoehtoisesti kotiosoitteeseeni) viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Olisin myös 
erittäin kiitollinen, mikäli voisitte lähettää minulle aiheeseen liittyvää materiaalia.

Ystävällisin terveisin

kyo Anu Pesonen
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Kyselylomake lähetettiin seuraaville yrityksille. Lihavoidulla merkitty vastanneet yritykset.
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Boston Consulting Group
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Deloitte Consulting
Digital Open Netw ork Environment Oy Done
ELC Finland Oy 
Fincommerce Oy 
HM&V Research Oy 
Icon Medialab 
KPMG
Libri-Logistiikka Oy
Logistix Partners Oy
McKinsey & Company
MECRASTOR PricewaterhouseCoopers Oy
Network Development Consulting Oyj
Otso Consulting Oy
Oy Visual Systems Ltd.
RTS Networks 
Satama Interactive Oyj 
Schenker-BTL Oy 
Terra Nova Solutions Oy 
Tieto Innovation Oy


