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TIIVISTELMÄ

Kansainväliseen kilpailuun valmistautuva suomalainen päivittäistavarakauppa on muuttunut 
monilla tavoilla haasteellisemmaksi ympäristöksi tarjontaketjun hallinnan kannalta tarkasteltuna. 
Laajalla myymälätyyppiskaalalla toimivat kaupparyhmät joutuvat kehittämään ja yhdistämään 
useita tarjontaketjun hallinnan ratkaisuja pitääkseen kaikki ketjunsa yhtä tehokkaana kuin 
ketjuuntumisessa pitkälle edenneet ja tiettyyn myymälätyyppiin erikoistuneet eurooppalaiset 
kilpailijansa.

Tämän työn tarkoituksena on määrittää, millaisilla logistiikan ulkoistamisen ratkaisuilla voidaan 
vastata tarjontaketjun hallinnan haasteisiin päivittäistavarakaupassa. Tutkimuksen näkökulma on 
strateginen, miltei periaatteellinen koskettaessaan osin toimialan rakenteeseen liittyviä 
kysymyksiä. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää olennaisimmat 
päivittäistavarakaupan kehityssuunnat ja tarjontaketjun hallinnan innovaatiot sekä 
kansainvälisesti että Suomessa. Toisena tavoitteena on määrittää logistiikan ulkoistamisen 
vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus ongelmien ratkaisemiseen. Kolmantena tavoitteena on luoda 
malli, joka kuvaa tarjontaketjun hallinnan haasteita yhdistäen niihin kehittyneet logistiikan 
ulkoistamisen ratkaisut. Tämän lisäksi tutkielman empiirisenä tavoitteena on peilata teoreettista 
mallia päivittäistavarakaupan ja tutkimuksen kohteeksi valitun tuoretuotetoimialan johtajien 
näkemyksiin.

Päivittäistavarakaupan kehityssuuntia sekä logistiikan ulkoistamisen kehittymistä ja erityisesti 
uusia toimintatapoja, kolmannen (3PL) ja neljännen (4PL) osapuolen logistiikkaa tarkastellaan 
kirjallisuuden, artikkeleiden ja muiden tutkimusten avulla, joihin myös esitetty teoreettinen malli 
pohjautuu. Tutkielman empiirinen osa taas perustuu päivittäistavarakaupan ja case-esimerkiksi 
valitun tuoretuoteteollisuuden yritysjohtajien haastatteluihin.

Tutkimuksen keskeinen tulos on, että päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnassa joudutaan 
kehittämään osuvia ja tiettyyn tarpeeseen (myymälätyyppi, tuoteryhmä tai alue) räätälöityjä 
ratkaisuja. Myymälätyyppien eriytymisen, tiukkojen ketjukonseptien ja terminaalitoiminnassa 
mukaan tulleiden uusien tuoteryhmien vuoksi tarvitaan entistä fokusoituneempia ratkaisuja. 
Erikoistuneet kolmannen osapuolen logistiikkapalveluyritykset voisivat eurooppalaista 
esimerkkiä noudattaen kehittää tehokkaita ratkaisuja näihin eriytyneisiin tarpeisiin. Lisäksi 
tarvitaan osapuoli, joka koordinoi erikoistuneiden palveluyritysten muodostamaa verkostoa. 
Tutkimuksessa esitetyn mallin mukaan tämä koordinoiva taho olisi logistiikkaintegraattori, joka 
kehittyisi todennäköisesti nykyisestä kaupan hankinta- ja logistiikkayrityksestä. Empiiristen 
tulosten mukaan aivan lähiaikoina malli tuskin toteutuu, sillä tarvittavaa halukkuutta laajempaan 
ulkoistamiseen ei ole, mutta ajatuksia ja konkreettisia esimerkkejä mallin mukaisesta toiminnasta 
on jo olemassa. Kyseessä on kuitenkin hyvin pitkällinen muutosprosessi ja voidaankin sanoa, 
että tilanne elää tällä hetkellä. Vasta lähivuodet tulevat näyttämään, mihin suuntaan rakenteet 
kehittyvät.
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Supply Chain Management and Outsourcing of Logistics Services in Grocery Retailing

ABSTRACT

In many respect grocery retailing, and especially supply chain management, has become more 
challenging for Finnish retail companies, which operate with a wide variety of retail outlets. 
Finnish grocery retail companies have to be as effective as their international counterparts, which 
are concentrating on a particular outlet type and have developed their focused chain concepts for 
years.

The purpose of this study is to learn, what kind of solutions in outsourcing of logistics one could 
use in order to meet the new requirements of supply chain management in grocery retailing. The 
point of view of this study is strategic, and it almost raises the question of principles about the 
structure of Finnish grocery retail industry. The objective of the study is to find the essential 
trends in retailing, and innovations in retail supply chain management. On the other hand, the 
purpose is to analyse the new concepts in logistics’ outsourcing, meaning third party and fourth 
party logistics. Furthermore, the objective is to develop a theoretic model which combines the 
challenges in supply chain management and possibilities in logistics’ outsourcing. Finally, the 
empirical objective is to look at the managers’ visions about the issue.

The theoretical model is based on literature, articles and surveys about grocery retailing, 
outsourcing of logistics and retail supply chain management. The focus is especially on trends in 
grocery retailing, and third- and fourth party logistics (3PL and 4PL). The empirical case study 
of this research focuses on fresh product -industry. Retailers’ and suppliers’ visions are gathered 
by interviewing the managers of the greatest companies’ in the industry.

The main finding of the study is that there will be a growing need for more focused solutions in 
supply chain management in grocery retailing. The solution could be based on a type of outlet, 
geographical area or product characteristics (i.e. temperature). Polarisation of shop types, tighter 
concepts within retail chains, and increased use of regional distribution centres are the main 
drivers for differentiated needs. Specialised third party companies could take care of those needs 
the same way it happens in Europe. Because of the structure in Finnish grocery retail business, it 
is vital to have one party to coordinate and create an integrated whole. In the theoretical model of 
the study, 4PL or logistics integrator would be that party. The empirical study revealed that most 
companies interviewed are not yet ready to outsource their logistics operations according to the 
4PL model. However, there are still strong signs that indicate towards the model being taken in 
to use. It could be argued, that the situation is in process and the following years will show the 
direction.

Keywords: grocery retailing, supply chain management, outsourcing of logistics, 3PL and 4PL
Total number of pages: 100
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1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen taustaa

Päivittäistavarakauppa Suomessa seuraa kansainvälisiä kehityslinjoja, jotka ovat muuttaneet 

kaupan rakennetta ja toimintatapoja. Ehkä selkeimpiä ja näkyvimpiä muutoksia ovat 

ketjuuntuminen ja myymälärakenteen muutos. Myös kansainvälinen kilpailu näyttäisi 

lisääntyvän Suomessa. Nämä muutokset aiheuttavat paineita olemassa oleville kaupan 

rakenteille. Erityisen mielenkiintoinen asia on perinteisten kaupan ryhmittymien rooli 

tulevaisuudessa. Niiden tulee palvella polarisoituvaa myymäläkenttää ja yhä integroidummin eri 

liikeideoilla toimivia ketjuja.

Päivittäistavarakaupassa tuotteiden katteet ovat hyvin pieniä, kilpailu on erittäin kovaa ja 

tavaravirrat suuria. Taijontaketjun hallinta onkin yksi tärkeimmistä päivittäistavarakaupan 

toimintaan liittyvistä aihealueista. Myös viimeaikaisissa kansainvälisissä tutkimuksissa on 

todettu, että yhä useampi vähittäiskaupan yritysten johtotehtävissä oleva henkilö pitää 

taijontaketjun hallintaa, logistiikkaa ja tietojäijestelmien kehittymistä kaikkein tärkeimpinä alan 

muutostekijöinä tulevaisuudessa (Kotzab ja Schnedlitz, 1999, 141). Edellä mainitut

päivittäistavarakaupan kehityslinjat, kuten ketjuuntuminen ja myymälärakenteen muutos 

aiheuttavat uusia haasteita myös taijontaketjun hallintaan.

Taijontaketjun hallinnassa on Euroopassa otettu käyttöön merkittäviä rakenteellisia ratkaisuja, 

kuten kaupan terminaalien kautta tapahtuva myymäläjakelu ja logistiikan ulkoistaminen 

erikoistuneille palveluyrityksille. Tietotekniikan kehitys ja kaupan laajat kehitysohjelmat, kuten 

kysyntälähtöinen hankintayhteistyö (ECR) nopeuttavat uusien ratkaisujen käyttöönottoa ja 

muuttavat itsessäänkin toimintatapoja. Uusien innovaatioiden käyttöönotto muuttaa aina 

toimintatapoja ja aiheuttaa toisaalta lisähaasteita tarjontaketjun hallinnalle. Esimerkki tällaisesta 

innovaatiosta on terminaalitoiminta, joka toisaalta selkeyttää taijontaketjun hallintaa myymälän 

kannalta, mutta aiheuttaa haasteita terminaalitoiminnasta vastaaville logistiikkayrityksille.

Samanaikaisesti päivittäistavarakaupan muutosten kanssa logistiikan ulkoistamisessa tapahtuu 

kehittymistä ja uuden tyyppisiä ratkaisuja otetaan käyttöön eri aloilla. Tukevatko nämä 

kehityssuunnat toisiaan ja voidaanko päivittäistavarakaupassa hyödyntää uusia ulkoistamis- 

ratkaisuja? Tässä tutkimuksessa pohditaan erityisesti näitä kysymystä.
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Esimerkiksi tuoretuotteiden taijontaketjun hallinta Suomessa on ollut aivan viime vuosiin asti 

teollisuuden vastuulla. Nyt myymäläjakelu on siirretty kaupan terminaalien kautta kulkevaksi. 

Tämä on esimerkki kansainvälisten taijontaketjun hallinnan ratkaisujen ottamisesta käyttöön 

myös Suomessa. Muutoksen ajankohtaisuuden vuoksi tuoretuotteet ovat erittäin mielenkiintoinen 

tuoteryhmä ja eräänlainen peili taijontaketjun hallinnan suunnasta. Tutkimalla tätä tuoteryhmää 

ja kuuntelemalla tarkkaan sen ympärillä käytävää keskustelua eri puolilta voidaan oppia paljon. 

Muutoksen myötä kaupan logistiset haasteet kasvoivat, sillä tuoretuotteet ovat erittäin hankala 

tuoteryhmä hallittavaksi lämpötila-ja aikatauluvaateittensa vuoksi. Intuitiivisesti ajateltuna juuri 

tämän tuoteryhmän kohdalla tarve ulkoistetuille ratkaisuille ja erikoistuneille palveluntaijoajille 

on suuri. Näin ollen se, millaisia ratkaisuja tämän tuoteryhmän kohdalla tehdään, voi kertoa 

paljon suunnasta, mihin suuntaan kaupan yritykset haluavat taijontaketjun hallinnassaan mennä 

laajemminkin.

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet

Tämä tutkimus pyrkii määrittämään ne päivittäistavarakaupan rakenteiden yleiset kehityslinjat, 

jotka vaikuttavat taijontaketjun hallintaan. Näitä kehityslinjoja tarkastellaan tutkimalla 

aikaisempaa kehitystä ja nykytilaa sekä katsomalla kansainvälistä kehitystä tulevaisuuden 

arvioimiseksi. Toiseksi tutkimuksessa pyritään hahmottamaan päivittäistavarakaupan 

taijontaketjun hallinnan olennaiset rakenteelliset muutokset. Tässä kiinnitetään erityisesti 

huomiota kansainväliseen kehitykseen ja ratkaisuihin muissa Euroopan maissa. Näistä 

muutoksista esille nostetaan erityisesti terminaalitoiminta. Työssä pyritään tunnistamaan myös 

logistiikan ulkoistamisen vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus päivittäistavarakaupan taijontaketjun 

hallintaan.

Edellä mainituista muutostekijöistä pyritään rakentamaan malli, joka tunnistaa asioiden välisen 

yhteyden ja taijoaa yhden ratkaisun tarjontaketjun haasteisiin. Tätä mallia verrataan 

tuoretuotteiden taijontaketjun hallintaan. Kuten aiemmin sanottiin, tutkimuksen kohteeksi valittu 

tuoteryhmä, tuoretuotteet, on mielenkiintoinen ja hedelmällinen tarkastelun kohde siksi, että 

niiden taijontaketjun hallinta teollisuudesta kaupan myymälään on ollut teollisuuden ohjauksessa 

aivan viime vuosiin asti, kunnes se lihatuotteiden osalta on siirtymässä ja siirtynyt kaupan 

ohjaukseen.

Tutkimusongelmana on siis määrittää, millaisilla logistiikan ulkoistamisen ratkaisuilla voidaan 

vastata päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnan uusiin haasteisiin. >
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Tutkimuksen tavoitteet eriteltynä ovat:

1. Määrittää taijontaketjun hallinnan kannalta olennaiset päivittäistavarakaupan kehityslinjat 

sekä kansainvälisessä päivittäistavarakaupassa käyttöön otetut taijontaketjun hallinnan 

innovaatiot.

2. Kuvata logistiikan ulkoistamisen kehittymistä yleisesti ja määrittää erityyppiset 

ratkaisuvaihtoehdot ja niiden sopivuus erilaisiin tilanteisiin.

3. Kehittää malli, jonka avulla voidaan luoda yhteys päivittäistavarakaupan taijontaketjun 

hallinnan ja logistiikan ulkoistamisen vaihtoehtojen välille.

4. Peilata mallia alan yritysten johtajien näkemyksiin ja pyrkiä määrittämään vaihtoehtoisia 

tulevaisuuden kehityssuuntia taijontaketjun hallintaan ja logistiikan ulkoistamiseen.

1.3 Tutkimuksen rajaukset ja näkökulma

Tämä tutkimus tarkastelee taijontaketjua tavarantoimittajalta päivittäistavarakaupan myymälään 

- ei raaka-aineen tuottajalta tavarantoimittajalle, eikä myymälästä kuluttajan kotiin. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään myymälöiden kautta tapahtuvaan päivittäistavarakauppaa, eikä muita 

päivittäistavaroiden markkinoita, kuten ravintoloita tai suurkeittiöitä ei tarkastella. Myöskään 

erikoismyymälöitä, kauppahalleja tai myymäläautoja ei käsitellä, sillä niiden osuus koko 

markkinoista on hyvin pieni ja ne poikkeavat monella tapaa muista päivittäistavarakaupan 

myymälöistä. Edellä mainittuja rajauksia selventää kuva 1-1. Tässä tutkimuksessa ei myöskään 

käsitellä elektronisen päivittäistavarakaupan vaikutusta taijontaketjuun, sillä taijontaketjun 

rakenteet eivät ole vielä muotoutuneet ja elektronisen kaupan osuus koko 

päivittäistavarakaupasta on toistaiseksi varsin pieni.
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Päivittäistavaramarkkinat 95,6 Mrd FIM
(1999, pl. alkoholi ravintoloissa >4,7%)

• Kioskit
• Huoltoasemat
• Halpahinta- 
myymälät

•Torikauppa ym. 
Yht. 12 Mrd mk

11%
Muut kanavat

7%
Julkiset laitokset

• Ravintolat
• Kahvilat
• Henkilöstö- 
ravintolat

18%
Ravintolat ja kahvilat

• Pt-myymälät 55,
•(Erikoismyymälät, 
kauppahallit, 
myymäläautot 1,

Kuva 1-1 Päivittäistavaramarkkinat (Päivittäistavarakauppayhdistys ry (A.C. Nielsen), 2000) ja 
tutkimuksen rajaus

Tämän tutkimuksen kohteena oleva päivittäistavarakauppa muodostaa yhdessä 

erikoistavarakaupan kanssa vähittäiskaupan käsitteen. Erään, kansainvälisessä tutkimuksessa 

käytetyn jaottelun mukaan vähittäiskauppaa voidaan tutkia neljästä eri näkökulmasta: 

vähittäiskauppa kansantalouden osana, vähittäiskaupan johtaminen, vähittäiskauppa jakeluketjun 

osana ja vähittäiskauppa sosiaalisena instituutiona (Home, 1993 (Uusitalo toim., 158)). Kun 
vähittäiskauppaa tarkastellaan kansantalouden osana, mielenkiinnon kohteena on erityisesti 

kaupan rakenteen muutosilmiöt. Vähittäiskaupan johtamisen näkökulmassa huomio kohdistuu 

mm. ostamiseen, kuljetuksiin, varastointiin, markkinointiin ja rahoitukseen. Kun 

vähittäiskauppaa tarkastellaan jakeluketjun osana, huomio kohdistuu jakelujärjestelmän osiin ja 

niiden välisiin suhteisiin. Tästä näkökulmasta ovat erityisen kiinnostuneita tavarantoimittajat ja 

tukkukauppa, ja tärkeäksi tekijäksi nousee jakeluketjun jäsenten käyttäytyminen - 

yhteistoiminta, riippuvuus, valta ja konfliktit. Vähittäiskauppa voidaan mieltää myös sosiaalisena 

instituutiona, joka voi toimia muutosagenttina ihmisten käyttäytymiseen.

Tässä tutkimuksessa näkökulma on erityisesti vähittäiskaupan johtamisessa ja tarkemmin 

päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnassa. Koska kaupan päätökset taijontaketjun 

hallinnassa kuitenkin vaikuttavat muihin jakeluketjun jäseniin ja muut jäsenet voivat 

toiminnallaan myös vaikuttaa kaupan tarjontaketjun hallintaan, näkökulma laajenee paikoin 

käsittämään kauppaa jakeluketjun osana. Kahta muuta näkökulmaa ei käsitellä, vaikka 

esimerkiksi päivittäistavarakaupan rakenteen muuttumista koskevia tutkimuksia hyödynnetään 

työn viitekehystä rakentaessa.

Tarkoitus on käsitellä tutkimusongelmaa strategisella, miltei periaatteellisella tasolla. 

Tarkoituksena on hahmottaa päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnan suuria 

muutoslinjoja. Tämän näkökulman vuoksi työssä ei käsitellä esimerkiksi yksittäisiä
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kustannuseriä, eikä mennä kovinkaan syvälle yksittäisiin toimintoihin tai toimijoihin, jotta niin 

sanotusti metsä nähtäisiin joka tilanteissa puilta. Tällaisessa ns. helikopteriperspektiivissä on 

sekä hyviä että huonoja puolia. Paras tulos saavutettaneen säilyttämällä valittu taso loogisesti 

tutkimuksen alusta loppuun asti, jolloin tutkimuksen tuloksia voidaan arvioida tätä valittua tasoa 

vasten. Myös tutkimuksessa esitettyjen ratkaisujen aikahorisontti on vähintään viisi vuotta, sillä 

rakenteellisten muutosten toteuttaminen ja läpivieminen organisaatioissa vie aikaa.

Tutkimuksen rajaus jakelun kanavamallissa

Tarjontaketjun rakenteellisia muutoksia voidaan tarkastella asiakaskanavamallin avulla 

(Haapanen ja Vepsäläinen, 1999). Mallin perusoletus on, että tulevaisuudessa jakelu tukeutuu 

uudenlaisiin kanaviin, jotka ovat erilaisten organisaatioiden ja järjestelmien muodostamia 

kokonaisuuksia. Kanavan olemassaolo merkitsee valmiuksia suorittaa tietyntyyppisiä toimintoja 

ja palveluita. Kanavia ovat suostuttelun, rahoituksen, tilaamisen ja valmistuksen ja siirron 

kanavat, jotka on seuraavassa kuvattu lyhyesti.

Suostuttelun kanava välittää asiakkaalle tiedon tarjolla olevista tuotteista ja palveluista 

markkinoinnin eri muodoissa. Tuottaja saa suostuttelun kanavan kautta palautetta niin asiakkailta 

kuin yhteisöiltä. Rahoituksen kanavan avulla hoidetaan maksut ja vakuutukset sekä turvataan 

pääoman tuotto, riskien hallinta ja kannusteet yhteistyölle. Tilaamisen kanavan kautta hallitaan 

toimitussopimuksia sekä niihin liittyviä takuita, reklamaatioita ja muita sitoumuksia. 

Valmistuksen ja siirron kanava, joka hoitaa toimitukset asiakkaalle sekä erilaiset jälkipalveluihin, 

huoltoon, varastointiin, palautuksiin ja kierrätykseen liittyvät toimenpiteet.

Tarkastelen työssäni vain tilaamisen sekä valmistuksen ja siirron kanaviin liittyviä toimintoja - 

en lainkaan suostuttelun ja rahoituksen kanavia. Työn fokus on erityisesti valmistuksen ja siirron 

kanavassa ja tilaamisen palvelee tutkimuksessa lähinnä siten, että eri aihepiirejä käsiteltäessä 

voidaan erottaa näiden kahden kanavan toiminnot. Työn viitekehyksen ja tutkimuksessa 

esitettyjen ajatusten lähtökohtana on, että nämä kaksi kanavaa voivat toimia itsenäisesti 

toisistaan erillään ja niiden toimintoja voivat johtaa eri osapuolet.

1.4 Tutkielman sisältö, rakenne ja keskeisimmät käsitteet

Kuvan 1-2 mukaisesti johdannon jälkeen, toisessa luvussa luodaan katsaus 

päivittäistavarakaupan yleisiin kehityssuuntiin. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti 

myymälärakenteen muuttuminen ja ketjuuntuminen sekä kansainvälinen kehitys ja kilpailu.
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Työn kolmannessa luvussa tarkastellaan taijontaketjun hallintaa päivittäistavarakaupassa sekä 

valtaa taijontaketjussa. Taijontaketjun hallinnan määrittelemisen jälkeen paneudutaan 

päivittäistavarakaupassa käyttöön otettuihin innovaatioihin Euroopassa. Näitä ovat erityisesti 

myymäläjakelun ohjaaminen kaupan terminaalien kautta, tietojärjestelmien hyväksikäyttö ja 

logistiikan ulkoistaminen. Lisäksi käsitellään kaupan laajaa kehitysohjelmaa ECR:ää niiltä osin, 

kun se vaikuttaa taijontaketjun hallintaan tai valmistuksen ja siirron kanavan toimintoihin.

Neljännessä luvussa tarkastellaan logistiikkapalveluiden ja -verkostojen kehittymistä (1PL-4PL). 

Tässä luvussa pyritään määrittämään ulkoistamisen kehitysaskeleet sekä vaihtoehtojen 

ominaisuuksia ja niiden soveltuvuutta erilaisiin tilanteisiin. Tämä luku on erityisen tärkeä 

tutkimuksessa esitettävän mallin kannalta, sillä se tuo lukujen 2 ja 3 esittämiin taijontaketjun 

hallinnan haasteisiin yhden mahdollisen ratkaisun.

Työn viidennessä luvussa esitellään tutkimuksen viitekehys, joka pyrkii yhdistämään 

taijontaketjun hallinnan tavoitteet, kaupan kehityssuunnat ja logistiikan ulkoistamisen 

vaihtoehdot. Tutkimuksen viitekehyksen esittelemisen jälkeen, luvussa kuusi, tarkastellaan case- 

esimerkkinä teollisten tuoretuotteiden taijontaketjun hallintaa ja pyritään hahmottamaan, 

pystyykö työn viitekehys selittämään taijontaketjun hallinnassa tapahtunutta muutosta. 

Viitekehystä verrataan myös alan johtajien näkemyksiin, jotka on saatu haastatteluissa. 

Viimeisessä luvussa tehdään lyhyt yhteenveto työstä, esitellään johtopäätökset ja pohditaan 

mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
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Johdanto (luku 1)

Kaupan yleiset kehityslinjat (luku 2)

Myymälärakente
muuttuminen

ЭП 4
Ketjuuntuminen Kansainvälinen

kilpailu

Päivittäis
tavara
kaupan 
tarjonta- 
ketjun 
hallinnan 
kehityssuuntia 
(luku 3)

Innovaatiot
päivittäis
tavara
kaupan

tarjontaketjun
hallinnassa

Tarjontaketjun hallinnan 
kehittymistä ja logistiikan 

ulkoistamista kuvaava malli 
(luku 5)

-гЩЩ. , 4 II ,.e ,
Logistiikan 

ulkoistamisen 
kehittyminen 

(1PL-4PL)
‘l v

Logistiikka- 
palvelut ja 
-verkostot 

(luku 4)

Peilaus

Empiirinen tutkimus: yritysjohtajien näkemykset (luku 6)

Haastattelut

Yhteenveto ja johtopäätökset (luku 7)

Kuva 1-2 Tutkimuksen rakenne

Keskeisimmät käsitteet. Työssä käytetään useita taijontaketjun hallintaan ja 

logistiikkapalveluihin liittyviä sanoja, jotka pyritään määrittelemään aina niiden esiintyessä. 

Lisäksi, jos suomennus termistä ei ole yksiselitteinen, tai termistä yleisesti käytetään 

englanninkielistä termiä, laitetaan termin englanninkielinen vastine sulkeisiin. Tässä kohden on 

kuitenkin hyvä määritellä jo etukäteen ne keskeisimmät, koko tutkielman läpi toistuvat sanat, 

jotka liittyvät työn ytimeen:

Tarjontaketju (Supply Chain) - termillä tarkoitetaan sitä monimutkaista organisaatioiden 

verkostoa, joka luo arvoa osallistumalla raaka-aineiden muuntamiseen kuluttajien haluamaan 

muotoon ja toimittamiseen kuluttajan ulottuville (Christopher 1992, 12). Rosenbloom (1999, 9) 

kutsuu sitä ulkoista organisaatiota, jota johtamalla saavutetaan jakelulle asetetut tavoitteet 

markkinointikanavaksi (marketing channel). Stern ja El-Ansary (1992, 1) määrittää

markkinointikanavan (marketing channel) niiden itsenäisten organisaatioiden, jotka osallistuvat 

tuotteen tai palvelun saattamiseen kuluttajien saataville, muodostamaksi kokonaisuudeksi. 

Termejä jakeluketju, toimitusketju, hankintaketju, jakelukanava ja logistinen ketju käytetään
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usein samassa merkityksessä kuin termiä tarjontaketju (Hannus 1994, 168). Tässä tutkimuksessa 

käytetään termiä taijontaketju kattaen edellä mainitut termit ja määritelmät.

Tarjontaketjun hallinta -termi määritellään kappaleessa 3.1.

Kauppa jaetaan vähittäiskauppaan ja tukkukauppaan, joiden välinen ero on tosin hämärtymässä 

ja perinteisen tukkukaupan rooli on muuttumassa (Kasso 1995, 7, Haapanen 1999). 

Vähittäiskauppa jaetaan puolestaan päivittäistavara- ja erikoistavarakauppaan. Tässä 

tutkimuksessa käsittelen nimenomaan päivittäistavarakauppaa.

Päivittäistavara -termillä tarkoitetaan ruoka-, juoma, nautintoaineet ja päivittäin tarvittavat 

paperi- ja teknokemian tuotteet (Päivittäistavarakauppa 1998). Päivittäistavaroilla tarkoitetaan 

siis elintarvikkeiden lisäksi muita jokapäiväiseen elämiseen tarvittavia tuotteita, joita usein 

ostetaan elintarvikeostojen yhteydessä. Käsitteen sisältö muuttuu elintason muutosten myötä. 

(Kauppa yhdyskuntasuunnittelussa 1985, 65)

Tuoretuotteet -termillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa liha-, valmisruoka- ja meijerituotteita. 

Tutkimuksessa keskitytään erityisesti lämpötilasäädeltyihin tuoretuotteisiin.

Efficient Consumer Response (ECR) on kokonaisvaltainen lähestymistapa yhteistyöhön 

päivittäistavarakaupan taijontaketjussa kuluttajan hyödyn maksimoimiseksi. Suomennoksia 

ECR:lle on useita, joista varteenotettavimpia ovat: ”kysyntälähtöinen hankintayhteistyö” (Home, 

1998) tai ”asiakaslähtöinen taijontaketjun hallinta” (Finne & Kokkonen, 1998).

Kolmannen osapuolen logistiikka (3PL) eli logistiikkapalveluiden ulkoistaminen määritellään 

seuraavasti: Yrityksen ja ulkopuolisen palveluntarjoajan muodolliseen tai epämuodolliseen 

sopimukseen perustuva pitkäaikainen molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö, jonka 

seurauksena huomattava joukko yrityksen logistisista toiminnoista siirtyy palvelutarjoajan 

hoitoon ilman, että kuljetettavien tuotteiden omistusoikeus siirtyy (Berglund 2000, 3). 

Määriteltyä palveluntarjoajayritystä kutsutaan tutkimuksessa 3PL-yritykseksi.

Logistiikkaintegraattori (4PL) Toimitusketjun ohjaaja, joka kokoaa ja hallitsee omia ja 

ulkopuolisten palveluntarjoajien resursseja, kyvykkyyksiä sekä teknologioita tarjotakseen 

asiakkailleen kattavia toimitusketjuratkaisuja (Andersen Consulting, 2000).
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2 Päivittäistavarakaupan yleiset kehityssuunnat

Tässä luvussa käsitellään päivittäistavarakaupan yleisiä kehityslinjoja. Koska tutkimuksen 

fokuksena on nimenomaan taijontaketjun hallinta, määritetään aluksi, kappaleessa 2.1 ne 

päivittäistavarakaupan rakenteelliset tekijät, jotka vaikuttavat juuri taijontaketjun hallintaan. 

Näin pystyttään keskittymään oikeisiin asioihin kehityslinjoja tarkastellessa. Taijontaketjun 

hallintaan pureudutaan syvemmin kuitenkin vasta luvussa 3. Kappaleessa 2.2 tarkastellaan, 

minkälaisia yleisiä kehityssuuntia päivittäistavarakaupan kehittymisessä on havaittavissa. 

Seuraavassa kappaleessa 2.3 luodaan katsaus Suomen tilanteeseen ja määritetään, millä tavalla 

kehityslinjat näkyvät Suomen päivittäistavarakaupan rakenteessa. Tämän jälkeen, kappaleessa 

2.4 verrataan Suomen tilannetta valittuihin Euroopan maihin, jotta pystyttäisiin arvioimaan 

mahdollista tulevaisuuden kehitystä. Kappaleessa 2.5 tehdään yhteenveto ja johtopäätökset 

kehityslinjoista sekä niiden vaikutuksesta taijontaketjun hallintaan.

2.1 Tutkimuksen kannalta olennaiset muutostekijät

Kuten aiemmin määriteltiin, tarjontaketju (Supply Chain) -termillä tarkoitetaan sitä 

monimutkaista organisaatioiden verkostoa, joka luo arvoa osallistumalla raaka-aineiden 

muuntamiseen kuluttajien haluamaan muotoon ja toimittamiseen kuluttajan ulottuville 

(Christopher 1992, 12). Pelkistettynä taijontaketjussa voidaan erottaa tuottaja eli

tavarantoimittaja, tukkukauppa ja vähittäiskauppa. Lisäksi taijontaketjuun kuuluvat edellä olevan 

määritelmän mukaan myös logistiikkapalveluyritykset. Tästä muodostuu taijontaketjun rakenne.

Kotzabin ja Schnedlitz’in (1999, 144) mukaan päivittäistavarakaupan taijontaketjun hallinta ja 

erityisesti logistiikka koostuu pääasiassa sisään tulevan tavaravirran ja ulospäin kulkevan 

tavaravirran ja niihin liittyvän tiedon hallinnasta. Sen sijaan tarjontaketjun hallintaan ei kuulu 

tuotantoa ja sitä kautta tuotannon johtamisen prosesseja, toisin kuin tuotantoa haijoittavalla 

yrityksellä. Tästä huolimatta päivittäistavarakaupan taijontaketjun hallinta on varsin 

monimutkainen palapeli, jossa yhdistetään useita toimittajia ja useita loppukäyttäjiä. Tavara- ja 

informaatiovirtojen määrä ja luonne, ja sitä kautta prosessin monimutkaisuus riippuu 

voimakkaasti ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Toporowski (1996, ks. Kotzab ja Schnedlitz, 

1999, 145) on määritellyt nämä tekijät taulukossa 2-1 näkyvällä tavalla.
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Taulukko 2-1 Päivittäistavarakaupan logistiikkaan vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät
(mukaillen Toporowski, 1996)

Sisäiset tekijät Ulkoiset tekijät

Myymälärakenne ja -verkosto Tavarantoimittajien kokoja rakenne

Valikoiman laajuus (tuotenimikkeiden lkm.) Kilpailijat ja niiden toimintatavat

Tuotteiden myyntivolyymit Tietojärjestelmien kehittyneisyys

Taijontaketjun alavirrassa myymälöiden lukumäärä, sijainti ja sijainnin logistinen infrastruktuuri 

vaikuttavat jakeluverkoston laajuuteen ja luonteeseen. Myymäläkoko sekä valikoiman laajuus 

sekä tuotteiden myyntivolyymit vaikuttavat jakelun volyymiin. Nämä muodostavat Toporowskin 

mallin sisäiset tekijät. Ulkoisia tekijöitä ovat tavarantoimittajien koko, rakenne ja lukumäärä 

sekä kilpailijat. Nämä tekijät mm. vaikuttavat taijontaketjun ylävirrassa sisään tulevaan 

volyymiin. Edellä mainitut tekijät ovat tarjontaketjun hallinnan määrällisiä, kvantitatiivisia 

muuttujia. Tietojärjestelmien kehittyneisyyttä taas pidetään tarjontaketjun hallinnan 

kvalitatiivisena muuttujana (Kotzeb ja Schnedlitz, 1999, 144). Mitä useampia ja erilaisempia 

myymälöitä ja tavarantoimittajia kokonsa ja valikoimansa puolesta päivittäistavarakaupan 

yrityksellä on hallittavanaan, sitä haasteellisempi tehtävä on.

Tässä luvussa tarkastellaan niitä päivittäistavarakaupan yleisiä kehityslinjoja, jotka (a) 

vaikuttavat selkeästi taijontaketjun rakenteeseen ja osapuolten rooleihin tai (b) vaikuttavat 

tarjontaketjun hallinnan ja logistiikan monimutkaisuuteen. Ensiksi mainitun asian osalta huomio 

kiinnittyy etenkin tukkukaupan ja vähittäiskaupan väliseen työnjakoon ketjuuntuvassa 

päivittäistavarakaupassa. Tarjontaketjun hallinnan monimutkaisuuden osalta huomio kiinnittyy 

taulukossa 2-1 esitettyihin sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin, lukuun ottamatta tietojäijestelmien 

kehittymistä, mitä tarkastellaan luvussa 3. Myös tavarantoimittajien aiheuttamia haasteita 

käsitellään luvussa 3 terminaalitoiminnan yhteydessä.

2.2 Keskeiset kehityslinjat ja määritelmät

Kauppa on palveluelinkeino, joka sopeutuu yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin (Kasso, toim. 

2000, 10). Tämä sopeutuminen näkyy kaupan rakenteessa. Homeen (Uusitalo toim., 1993, 135) 

mukaan kaupan rakenteella tarkoitetaan sitä, millaisista toimipaikoista eli myymälöistä 

jakeluverkosto koostuu. Myymälärakenteen lisäksi päivittäistavarakaupan kehittymistä voitaisiin 

kuvata esimerkiksi henkilökunnan määrää ja liikevaihdon suuruutta koskevin tiedoin, mutta
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tämän tutkimuksen kannalta olennaisempaa on myymälöiden eli toimipaikkojen luoma verkosto 

ja myymälätyyppien erot.

Vaikka tämän tutkimuksen tavoitteiden kannalta päivittäistavarakaupan rakenteen muuttumisen 

tarkasteleminen sinänsä riittää, on perspektiivin luomiseksi hyvä hieman valottaa niitä tekijöitä, 

jotka vaikuttavat rakenteen muuttumiseen. Kaupan rakenteen muutostekijöitä on useita: 

yhteiskuntalähtöisiä, asiakaslähtöisiä, institutionaalisia, hankintalähtöisiä sekä kilpailu- ja 

kustannustekijöitä (Kasso, 2000, 11). Tämä johtaa kaupan rakenteen jatkuvaan muutokseen, 

mikä näkyy selvimmin nimenomaan myymälärakenteessa. Kaupan yritykset voivat vaikuttaa 

ainoastaan hankintalähteisiin tekijöihin ja osin kilpailu- ja kustannustekijöihin, vaikka 

luonnollisesti kaupan toiminta vaikuttaa myös mm. kuluttajan ostokäyttäytymiseen epäsuorasti 

(mt.). Kuvassa 2-1 on lueteltu kaupan rakenteen keskeiset muutostekijät.

Kaupan rakenteen muutostekijät

Kaupan yritysten osin vaikutettavissa 
olevat tekijätKaupan yritysten ei-vaikutettavissa olevat tekijät

• hankintalähteet
• jakelutiet, logistiikka 
ja kaupan portaiden 
välinen työnjako

• kaupan 
ketjuuntuminen

Hankintalähtöiset
tekijät

Kilpailu-ja kustannus 
tekijät

- kilpailu kaupan 
ryhmittymien, 
ketjujen ja 
myymälöiden 
kesken

• (kustannus- ja 
ansiotason kehitys)

• (työllisyys ja 
työvoiman 
saatavuus)

Yhteiskuntalähtöiset
tekijät

• väestön määrä ja 
ikärakenne

• koulutus- ja ammatti
• alueellinen 
jakautuminen

• kotitalouksien 
lukumäärä ja koko

• bkt:n ja kaupan 
tuotannon kehitys

• elinkeino- ja 
tuotantorakenteet

• tuonti ja vienti

• ostopaikan 
valintaperusteet

• ostokäyttäytyminen
• kotitalouksien 

varustetaso
• autokannan kehitys

Asiakaslähtöiset
tekijät

• lainsäädäntö
• työmarkkina- 

sopimukset
• kaavoitus ja 

yhdyskunta
suunnittelu

Institutionaaliset
tekijät

Näkyy selvimmin muutoksina Ketjuuntuminen ja kilpailu
myymälärakenteessa

Kuva 2-1 Kaupan rakenteen muutostekijät (Kasso, 2000,11 ja LTT, 1995, 63) ja tässä 
tutkimuksessa käsiteltävät asiat

Kuvassa 2-1 on myös nostettu esiin samat tekijät, jotka aikaisemmin kappaleessa 2.1 määritettiin 

vaikuttavan eniten tarjontaketjun hallintaan eli myymälärakenne, ketjuuntuminen ja kilpailu. 

Seuraavaksi käsitellään näitä tekijöitä tarkemmin.
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2.2.1 Myymälärakenteen muuttuminen ja myymälätyyppien jaottelu

Vähittäiskaupan rakenne muuttuu radikaalisti talouden kehittymisen myötä (Cooper ym., 1992, 

74). Globaalilla tasolla päivittäistavarakaupan rakenteen on havaittu muuttuvan talouden 

kehittymisen myötä siten, että supermarketketjut ja hypermarketit syijäyttävät käytännössä 

ketjuun kuulumattomat myymälät sekä yleiset torit ja kauppahallit.

Euroopassa tämä rakennemuutos on jo hyvin pitkällä ja tilanne on vakiintumassa. Koko 

päivittäistavarakaupan myynnistä suuryksiköiden eli super- ja hypermarkettien osuus on 

erityisen suurta Iso-Britanniassa, Belgiassa, Ranskassa, Ruotsissa, Sveitsissä ja Saksassa. 

Kaikissa näissä maissa suuryksiköityminen on suurempaa kuin Suomessa (Kasso, 2000, 29). 

Kuvassa 2-2 on kuvattu myymälätyyppien elinkaaren vaihe kehittyminen Euroopassa 1990.

Synty Nopea kasvu Tasainen Tasaan- Taantuma
kasvu nus

Elinkaaren vaihe

Kuva 2-2 Päivittäistavarakaupan myymälätyyppien elinkaaren vaihe (Cooper ym., 1992, 82)

Merkille pantavaa on, että suurien supermarkettien ja hypermarkettien kasvun ohella ns. 

keskikokoiset myymälät, kuten valintamyymälät ja ns. korttelikaupat menettävät 

markkinaosuuttaan. Sen sijaan pienet ja itsepalveluun perustuvien laatikkomyymälöiden 

markkinaosuus on kasvussa. Näyttäisikin siltä, että suuryksiköitymisen ohella tapahtuisi myös 

jonkin verran ns. pienyksiköitymistä. Tällaista kehitystä kutsutaan myymälätyyppien 

polarisoitumiseksi.

Miten eri myymälätyypit määritellään? Kokonsa ja valikoimansa puolesta myymälät voidaan 

jakaa kolmeen ryhmään: lähikauppoihin, supermarketteihin ja hypermarketteihin. Kokoluokittelu 

perustuu myyntipinta-alaan, mutta loogisesti suurempi pinta-ala johtaa suurempaan volyymiin
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myynnissä ja jakelulogistiikassa. Kasson (1995) mukaan lähikauppa on päivittäista

varamyymälä, jonka myyntipinta-ala on alle 400 m2. Lähikauppoja on käytännössä viisi eri 

tyyppiä: perinteiset taajamien lähikaupat (korttelikaupat), perinteiset maaseudun lähikaupat 

(kyläkaupat), laatikkomyymälät, kioskit ja huoltoasemamyymälät. Lähikauppojen myynnistä yli 

50% on elintarvikkeita. Supermarket on pt-myymälä, jonka pinta-ala on pienillä supermarketeilla 

400-999m2 ja suurilla yli 1000m2. Supermarketeissa elintarvikkeikeiden osuus on yli 50% 

myyntipinta-alasta. Supermarket voi sijaita asuntoalueella, keskuksissa ja niiden ulkopuolella 

liikenteellisesti hyvin saavutettavissa olevilla paikoilla.

Hypermarket on pääasiassa päivittäistavaroita myyvä myymälä, jonka myyntipinta-ala on yli 

2500m2, josta elintarvikkeiden osuus on alle 50%. Hypermarket voi sijaita keskuksissa tai niiden 

ulkopuolella liikenteellisesti hyvin saavutettavissa olevissa paikoissa. Tavaratalo on monen alan 
tavaroita myyvä vähittäiskauppa, jonka myyntipinta-ala on yli 1000m2. Tavaratalossa ei minkään 

tavararyhmän osuus myyntipinta-alasta ylitä 50%. Tavaratalo voi sijaita ydinkeskustassa, 

aluekeskuksessa tai muualla sijaitsevassa kauppakeskuksessa.

Kuten aikaisemmin jo todettiin myymälän koon ohella myymälän sijainti on hyvin olennainen 

tekijä taijontaketjun hallinnan kannalta. Sijainnin mukaan myymälät voidaan jaotella kolmeen 

ryhmään: keskustakauppa, lähikauppa ja liikenteen mukaan sijoittunut kauppa. Keskustoissa on 

toimintoja, joita ei yleensä synny muualle. Tavaratalot sijaitsevat suurehkojen kaupunkien 

keskustoissa, lisäksi keskustaan kuuluvat kauppahallit ja torikauppa. Lähikaupaksi katsotaan 

yleensä pienehkö, ympärillä olevaa asutusta palveleva myymälä, joka on saavutettavissa myös 

jalkaisin. Liikenteen tai tarkemmin henkilöautoliikenteen mukaan sijoittunut kauppa käsittää 

päivittäistavaroiden osalta lähinnä vain hypermarketit ja joissakin tapauksissa suuret 

supermarketit ja huoltoasemat. Tämän ryhmän myymälät ovat sijoittuneet tyypillisesti 

kaupunkien reuna-alueille tai ohikulkuteiden ja ulosmenoväylien viereen.

Edellä mainittu myymälöiden jaottelu sijainnin perusteella perustuu lähinnä myymälän 

saavutettavuuteen kuluttajan kannalta, mutta jaottelua voidaan tarkastella myös jakelulogistiikan 

kannalta. Liikenteen mukaan sijoittunut myymälä on useimmiten saavutettavissa esimerkiksi 

täysperävaunulla, kun taas keskustan myymälä täytyy täydentää öiseen aikaan pienellä 

jakeluautolla. Lähimyymälöiden saavutettavuus vaihtelee tapauskohtaisesti. Tämän luokittelun 

ohella on luonnollisesti tarkasteltava aluetta, jolla myymälä sijaitsee. Esimerkiksi harvaan asuttu 

Pohjois-Suomi on alueena täysin erilainen kuin ns. ruuhka-Suomi. Samoin kaupungin ja
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maaseudun ero on erittäin merkittävä. Esimerkiksi kaikki hypermarkets sijaitsevat suuremmissa 

kaupungeissa tai niiden vaikutuspiirissä.

2.2.2 Päivittäistavarakaupan ketjuuntuminen

Kaupan ketjuuntumiselle ja kaupan ketjulle on olemassa useita määritelmiä, jotka eivät 

periaatteiltaan merkittävästi poikkea toisistaan. Kasson (2000, 24) mukaan kaupan

ketjuuntumisella tarkoitetaan ketjumaista toimintamallia, jossa määritellään, kuinka hoidetaan 

yhdessä ketjun kriittiset menestystekijät, kuten ostot, myymäläkonsepti ja markkinointi; kuinka 

rationalisoidaan rutiinitoiminnot ja kuinka hoidetaan tavaraan ja asiakkaaseen liittyvät 

asiakastoiminnot koko ketjussa. Homeen (1999) mukaan kaupan ketju koostuu 

ketjutoimipaikoista ja yhteiselimenä toimivasta keskusyksiköstä, joka huolehtii 

yhteishankinnoista, markkinoinnista ja muista yhteistoiminnan osa-alueista. InkiIäinen (1999, 7) 

kutsuu vähittäiskaupan ketjuuntumista alavirran ketjuuntumiseksi, jossa vähittäiskaupanryhmälle 

ovat ominaisia mm. yhtenäinen tuotevalikoima, yhtenäiset hankinnat, yhtenäinen kampanjointi, 

markkinointi ja hinnoittelu sekä keskitetty toiminnan ohjaus.

Alhavan (1995, ks. Home 1999, 14) mukaan ketjutoiminnalle tyypillisiä piirteitä ovat yhteinen 

liikeidea, keskusyksiköille delegoitu valta, yhteisten tavoitteiden, toimintaperiaatteiden ja 

ohjelmien hyväksyminen, motivaationa palkitseminen ja voitonjako sekä yhteisiin volyymeihin, 

kustannussäästöihin ja synergiaan perustuva lisäarvo. Ketjulle voidaan esittää myös seuraava 

operationaalinen määritelmä (ETT 1989, 2): Ketju on pääsääntöisesti vähittäiskauppaportaassa 

sijaitsevien itsenäisten yritysten ja niiden yhteiselimenä toimivan keskusyksikön muodostama, 

yhteistoiminnasta tehtyyn sopimukseen perustuva vapaaehtoinen yhteenliittymä, joka tekee 

yhteistyötä hankintojen suorittamisessa, markkinoinnissa ja mahdollisesti myös muilla 

yritystoiminnan osa-alueilla. Kuvassa 2-3 on esitetty ketjujohdolle kuuluvat toiminnot, jotka 

aikaisemmin olivat yleensä kauppiaan hoidettavana (Vaittinen, 1990, 65).

Ketjuliikeidea

Segmentointi 
ja asemointi

Lajitelmat ja 
valikoimat Hinnoittelu Markkinointi

Informaatio
järjestelmät

Myymälä-
miljöö

Myymälä-
toiminnot

Henkilöstön
kehittäminen

Ketjun ohjaus- 
toiminnot

Kuva 2-3 Ketjun ohjaustoiminnot (Vaittinen, 1990, 65)
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Kuten kuvasta 2-3 on nähtävissä, yksi tärkeimmistä, ellei tärkein päivittäistavarakaupan 

ketjuuntumiseen liittyvä asia on ketjun yhteinen liikeidea. Ketjun liikeidea koostuu periaatteessa 

kolmesta osasta, joiden täytyy olla keskenään yhteensopivia: markkinat tai markkinalohko - keitä 

palvellaan, tuotteet ja palvelut - millaisilla tuotteilla palvellaan ja tapa toimia - miten palvellaan, 

rakenne, voimavarat ja toiminnot.

Olennaista ketjujen määrittelylle tässä tutkimuksessa on se, että vähittäiskaupan ketjulla 

tarkoitetaan myymälöiden ryhmää, jotka yhteisen nimen ja myymäläilmeen lisäksi noudattavat 

yhtenäisiä valikoimia, hinnoittelua ja muita toimintatapoja liikeideansa mukaisesti. Tämän 

lisäksi ketjuun kuuluu keskusyksikkö, jolle on delegoitu valta useiden toimintojen osalta. Tätä 

osapuolta kutsutaan jatkossa ketjun ohjaukseksi

2.2.3 Kaupan ryhmittymät

Tässä yhteydessä lienee on syytä määritellä termien ’kaupparyhmä’ ja ’kauppaketju’ ero, koska 

näitä nimityksiä käytetään usein ristikkäin, mutta niillä tarkoitetaan eri asioita ja etenkin tämän 

tutkimuksen kannalta ero on hyvin merkittävä. Tutkimuksessa esitetty malli koskee 

kaupparyhmien toimintatapaa ja tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää suomalaisten 

kaupparyhmittymien toimintamalli. Edellisessä kappaleessa määriteltiinkin jo termi kaupan 

ketju. Kaupparyhmällä tai -ryhmittymällä puolestaan tarkoitetaan kaupallista kokonaisuutta, 

johon kuuluu sekä vähittäis- että tukkukauppatoimintaa (Suomen Päivittäistavarakauppayhdistys 

1994, 6). Kaupan ryhmään voi kuulua ja usein kuuluukin useita kauppaketjuja, kuten Suomen 

tilannetta kuvaavassa kappaleessa 2.2.3 tullaan havaitsemaan.

Jotta kaupparyhmien toimintatavasta saataisiin parempi kuva, on niiden rakenteisiin 

paneuduttava syvemmin. Tässä voidaan hyödyntää Cooper ym. (1992, 78) käyttämää 

Treadgold’in (1989) luokittelua, jonka avulla voidaan hyvin karkealla tasolla määritellä 

vähittäiskaupan ryhmittymistavat. Vaikka käsittely on pelkistävä, antaa se hyvän lähtökohdan 

päivittäistavarakaupan rakenteen jäsentämiseen. Luokittelu jakaa vähittäiskaupan ryhmittymät 

neljään luokkaan: tiukat myymäläketjut (multiples), osuustoiminnalliset vähittäiskaupat (co

operative societies), itsenäisten vähittäiskauppiaiden liittoutumat (affiliated independent 

retailers), itsenäiset, liittoutumattomat vähittäiskauppiaat (unaffiliated independent retailers). 

Käytetyt suomennokset eivät ole virallisia tai välttämättä edes täysin oikeita, mutta ne ovat 

käyttökelpoisia tässä yhteydessä ja kuvaavat riittävällä tasolla käsitteiden sisältöä.
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Tiukat myymäläketjut (multiples) ovat yrityksiä, joilla on useita myymälöitä ja jotka keskittyvät 

tiettyyn tuoteryhmään, kuten päivittäistavaroihin tai ruokatarvikkeisiin. Nämä yritykset 

omistavat ja ohjaavat tiukemmin ketjumyymälöitä. Juuri tiukat myymäläketjut pyrkivät 

syrjäyttämään tukkukaupan ja saamaan tarjontaketjun hallinnan itselleen. Esimerkkejä tiukoista 

myymäläketjuista ovat Wal Mart (USA), Carrefour (Ranska), Sainsbury (UK) ja Ahold 

(Alankomaat) (mt.).

Osuustoiminnalliset vähittäiskaupat (co-operative sociétés) kontrolloivat useita 

päivittäistavarakaupan myymälöitä ja omistavat yleensä yhdessä keskitetyn osto-organisaation 

(mt.). Osuustoiminnallisten yritysten osuus on suurimmissa Euroopan maissa on pieni verrattuna 

Suomeen, jossa osuustoiminnallisten kauppaketjujen markkinaosuus on yli 30%. Ranskassa 

vastaava luku on vain 1% (Kauppa 2010, 1995) Osuustoiminnallisen yrityksen piirissä saattaa 

olla useita eri myymälätyyppejä pienistä lähikaupoista hypermarketteihin, kun taas tiukoissa 

myymäläketjuissa kaikki myymälät ovat useimmiten saman tyyppisiä ja vielä yleensä super- tai 

hypermarketteja (Cooper ym., 1992).

Itsenäisten päivittäistavarakauppiaiden liittoutumia (affliated independent retailers) on kahden 

tyyppisiä osto-organisaatioita: tukkukaupan omistama yritys, joka myy tuotteita pienille 

päivittäistavarakaupoille. Etuja tästä ovat paljousalennukset ja myymälöiden 

yhteismarkkinoinnin tuomat edut. Spar ja VG ovat Euroopan laajuisia esimerkkejä tällaisesta 

toimitavasta. Toinen tapa osto-organisaation muodostumiseen on se, että itsenäiset 

päivittäistavarakauppiaat perustavat sellaisen itse. Liittoutumien tarkoituksena on saada 

kilpailuetua ja kustannussäästöjä suurempia kilpailijoita, etenkin tiukkoja myymäläketjuja 

vastaan (mt.).

Itsenäiset, liittoutumattomat kauppiaat (unaffüiated independent retailers) eivät ole mukana 

missään osto- tai markkinointiyhteistyössä. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan käsitellä näitä 

päivittäistavarakauppoja, sillä ne ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta pieniä ja 

toiminnaltaan hajanaisia.

Toinen tapa, jolla kaupparyhmän toimintamallit voidaan luokitella, perustuu ryhmän johtajan 

rooliin taijontaketjussa. Periaatteessa kaupparyhmän ketjut voivat olla vähittäisportaan johtamia, 

tukkuporrasjehtoisia, tuottajasidonnaisia tai franchising-ketjuja (LTT, 1994, 7):
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Vähittäiskauppaportaan johtamat ketjut ovat itsenäisten vähittäiskauppayritysten aloitteesta 

perustettuja yhteenliittymiä. Yhteistyö tapahtuu yhteisesti perustetun ja omistetun yhteiselimen 

puitteissa. Ylin päätösvalta kuuluu jäsenyrityksille.

Tukkuporrasjohtoiset ketjut ovat tukkuportaan organisoimia ja perustuvat niiden ja 

vähittäiskauppayritysten väliseen yhteistyöhön. Ketjuun kuuluu yksi tai useampia tukkukauppaa 

haijoittavia yrityksiä ja useita vähittäiskauppaa haijoittavia yrityksiä. Mikäli ketjuun kuuluu 

ainoastaan yksi tukkukauppaa haijoittava yritys, toimii se ketjun yhteiselimenä. Mikäli ketjussa 

on useampia tukkukauppoja, omistavat nämä tukkukauppayritykset yleensä ketjun yhteiselimenä 

toimivan keskusliikkeen.

Tuottajasidonnainen ketju on useiden saman alan tuottajien ja vähittäiskauppiaiden muodostama 

yhteenliittymä, joka haijoittaa yhteistyötä yhteiselimeksi varta vasten perustetun yksikön 

puitteissa. Tuottajasidonnaiseen ketjuun kuuluvat yritykset omistavat ketjun yhteiselimen.

Franchising-ketjut ovat markkinointi- ja jakeluketjuja, jossa pääyhtiö myöntää henkilölle tai 

toiselle yhtiölle luvan tai oikeuden haijoittaa tiettyä liiketoimintaa tietyllä tavalla tietyn 

ajanjakson tietyssä paikassa. Tämän luvan tai oikeuden myöntämisessä pääyhtiö saa erikseen 

sovitun taloudellisen korvauksen.

Yhdistämällä edellä mainittu luokittelu Treadgold’in omistusta ja rakennetta kuvaavaan malliin, 

saadaan kaupparyhmän ja sen ketjujen toiminnasta suhteellisen hyvä käsitys. Myöhemmin, 

kappaleessa 2.3.2 määritellään suomalaiset kaupan ryhmittymät näiden luokitteluiden mukaan.

2.2.4 Tukkukaupan roolin muuttuminen

Ketjuuntuminen aiheuttaa hyvin paljon muutoksia koko tarjontaketjun hallintaan. Vaittisen 

(1990, 21-22) mukaan ketjuuntuminen on poistanut aikaisemmin melko suurena pidettyä 

kahtiajakoa tukku- ja vähittäiskaupan välillä, koska sama yritys hoitaa sekä vähittäis- että 

tukkukaupan tehtäviä. Tuorin ja Alhavan (1997, ks. myös Home, 1999) mukaan tulevaisuudessa 

ketjuuntuminen aiheuttaa perinteisen tukkukaupan muuttumisen entistä enemmän ketjuja 

palvelevaksi hankinta- ja jakeluyhtiöksi, tai sitten tukkukaupan tehtävät siirtyvät kokonaan 

ketjuille. Jakeluyksiköiden rooli tulee kasvamaan, kun myymälöiden takahuoneista siirtyy niille 

tehtäviä. Sinervon (1995, 22) mukaan ketjut määrittelevät valikoimansa itse antaen sen 

perusteella ohjeet hankintayhtiöilleen, joiden toiminta taas keskittyy entistä selkeämmin 

tavaravirrasta huolehtimiseen.
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Haapanen ja Vepsäläinen (1999, 143) myös kyseenalaistavat tukkukaupan perinteisen roolin 

toimivuuden päivittäistavarakaupassa. He puhuvat jopa kaupan historian uudesta aikakaudesta, 

jonka muutosprosessi on edelleen meneillään. Kaupan keskus- ja tukkuliikkeet muuttuvat yhä 

enemmän ketjujen yhteisiksi logistiikkakeskuksiksi. Myös logististen palveluiden toteuttajina 

erilaisten ulkopuolisten logistiikkapalveluyritysten rooli tulee kasvamaan. Päivittäistavarakaupan 

jakelun kehittämisen johtavassa maassa, Englannissa, perinteinen tukkukauppa on lähes 

kokonaan korvattu logistiikkapalveluyrityksillä (mt.). Englannin malliin palataan kappaleessa 

3.2, jossa käsitellään päivittäistavarakaupan taijontaketjun hallinnan innovaatioita.

Yhdistämällä Vaittisen (1990), Tuorin ja Alhavan (1997), Sinervon (1995) sekä Haapasen ja 

Vepsäläisen (1999) näkemykset ja kuvaamalla esitetty muutos kaupparyhmän osapuolten 

rooleissa jakelun kanavamallissa, havaitaan, että näkemysten mukaan ketjun merkitys kasvaa 

etenkin tilaamisen ja kanavassa ja kaupan keskusliikkeen rooli muuttuu entistä enemmän 

tavaravirtaa ohjaavaksi hankinta- ja logistiikkayhtiöksi. Kuten kappaleessa 2.3.2 tullaan 

myöhemmin havaitsemaan, Suomessa on varsin selkeästi tapahtunut tällaista kehitystä. 

Mielenkiintoinen kysymys on, kuinka pitkälle tämä kehitys Suomessa jatkuu ja ottaako 

esimerkiksi ketjunohjaus vielä suuremman roolin tilauksen kanavassa, jolloin nykyisistä 

hankinta- ja logistiikkayrityksistä muodostuisi lähinnä logistiikkayrityksiä. Edellä kuvailtua 

tukkukaupan tai keskusliikkeen roolin muuttumista on havainnollistettu kuvassa 2-4, jossa 

kaupan ketjujen merkitys kasvaa ja ketjukonsepteja palvelevat hankinta-ja logistiikkayritykset.

kaupan 
tukku tai 

keskusliike f hankinta- X 
ia logistiikka- 
\ yritys J

Kuva 2-4 Kaupan keskusliikkeen roolin muuttuminen

Kaupan ketjuuntumisen myötä perinteisen tukkukaupan asiakkaat eli myymälät, menettävät 

merkitystään tilauksen kanavan päätöksentekijöinä, kun tuotteet hankitaan ketjujen kautta 

keskitetysti. Myymälät tekevät lähinnä tuotteiden rutiinitilauksia, ns. kotiinkutsuja ketjutasolla
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sovitun valikoiman mukaan. Ketjut voivat myös entistä enemmän hankkia tuotteita suoraan 

tavarantoimittajilta kaupan tukun tai keskusliikkeen ohitse. Tästä kuuluista esimerkki on Wal 

Mart, joka luopui kaikista kaupan väliportaista ja ostaa tavaran aina suoraan tuottajalta 

(Rosenbloom 1999, 141).

Ketjuuntumisen lisääntyminen ja tukkukaupan roolin muuttuminen aiheuttaa muutoksia myös 

tuottajapuolella, sillä niiden kapasiteetin pitäisi riittää valtakunnalliseen jakeluun. 

Teollisuusyrityksen olisikin päästävä yhteistoimintaan muiden tuottajien kanssa, löydettävä 

alueellinen rooli yhteistyössä ketjujen kanssa tai keskityttävä pienivolyymisiin erikoistuotteisiin. 

Lisäksi ketjutoiminnalle (Tuon & Alhava, 1997, 14-15) on tyypillistä, että asiat, joita 

tavarantoimittajat ovat tottuneet hoitamaan myymäläkohtaisesti tai paikallisesti, ovat nyt 

ketjukohtaisia ja alueellisia tai valtakunnallisia. Tästä aiheutuu muutospaineita 

tavarantoimittajien markkinointitapoihin ja logistisiin ratkaisuihin.

2.3 Päivittäistavarakaupan kehittyminen Suomessa

Seuraavaksi analysoidaan Suomen päivittäistavarakaupan kehittymistä edellisessä kappaleessa 

määriteltyjen yleisten kehityssuuntien ja luokitteluiden valossa.

2.3.1 Suomen myymälärakenteen polarisaatio

Vertaamalla myymälätyyppien elinkaaren vaiheita Suomessa ja Euroopassa sekä ennusteita 

etenkin super- ja hypermarkettien osalta, voidaan havaita, että tilanne Suomessa on kehittynyt 

samaan suuntaan kuin yleisesti Euroopassa. Kehitys on tapahtunut kuitenkin selkeästi 

myöhemmin, kuten voidaan havaita vertailemalla kuvan 2-2 elinkaarimallia eurooppalaisesta 

kehityksestä ja taulukkoa 2-2 suomalaisten myymälätyyppien kehittymisestä. Taulukosta on 

selkeästi nähtävissä, kuinka suurten yksiköiden, hyper- ja supermarkettien merkitys on kasvanut 

viimeisen kymmenen vuoden aikana selkeästi. Nykyisin niiden osuus koko 

päivittäistavarakaupan myynnistä on yli kaksi kolmasosaa. Päivittäistavarakaupan 

suuryksiköityminen myyntiosuudella mitattuna on tällä hetkellä Suomessa eurooppalaista 

keskitasoa. Suurten yksiköiden markkinaosuuden kasvun ohella päivittäistavarakaupan rakenteen 

muutokselle on ominaista myymälämäärän supistuminen, yksikkökoon kasvu ja 

myyntitehokkuuden lisääntyminen (Kasso, 2000, 27).
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Taulukko 2-2 Myymälätyyppien kehittyminen 1990-luvulla (Kasso, 2000, 29)

Myymälätyyppi Lukumäärä

1990 1999

Myynti (mrd. 
mk)

1990 1999

(99) mmk/ 
myymälä

Osuus, %

1990 1999

Muutos,
%

Supermarketit 989 1083 16,5 27,0 24,9 37,2 48,0 + 29
Hypermarketit 50 95 2,8 11,5 121,0 6,4 20,4 + 219
Valintamyymälät 3544 1797 16,4 11,2 6,2 37,0 19,9 -46
Tavaratalot 257 117 5,8 4,4 37,6 13,0 7,8 -40
Pienmyymälät 1427 766 1,9 1,2 1,6 4,2 2,2 -48
Erikoismyymälät 536 653 1,0 0,9 1,4 2,2 1,6 -27

Yhteensä 6803 4878 44,2 56,3 - 100,0 100,0 -

Kuvassa 2-5 on nähtävissä vielä päivittäistavarakaupan myynnin jakaantuminen 1990, 1995 ja 

1999 eri myymälätyyppien välillä sekä myymälöiden lukumäärän kehittyminen samana aikana. 

Kuvasta on taulukkoa selkeämmin havaittavissa muutostrendit. Tarkennuksena mainittakoon, 

että taulukossa on mukana ainoastaan päivittäistavaroiden myynti - ei esimerkiksi vaatteita tai 

elektroniikkaa, joita myydään hypermarketeissa ja tavarataloissa. Päivittäistavarakauppa kehittyy 

siis kohti suuria, entistä tehokkaampia yksiköitä, kuten super- ja hypermarketteja. Toisaalta 

vähentyneestä osuudestaan huolimatta valinta- ja pienmyymälöiden lukumäärä on säilynyt 
korkeana ja esimerkiksi aukiololainsäädännön myötä pinta-alaltaan alle 400m2 -myymälöiden 

osuus on kääntynyt kasvuun (TV1 uutiset, 4.3.2001). Näyttäisikin siltä, että myymälärakenne 

polarisoituu (Päivittäistavarakauppa, 1995, 29).

Myynti

1990 1995 1999

Myymälöiden lukumäärä

O. 4000 

3000

1990 1995 1999

0 Erikoismyymälät
■ Pienmyymälät
□ Tavaratalot
□ Valintamyymälät
■ Hypermarkets 
o Supermarketit

Kuva 2-5 Päivittäistavarakaupan myymälätyyppien kehitys 1990 - 1999 (Kasso, 2000, 27-29)

Polarisoitumisväitettä tukee myös kuva 2-6, jossa verrataan suurten ja pienten myymälöiden 

keskimääräistä myyntiä per myymälä vuosina 1990 ja 1999. Voidaan huomata, että ero
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hypermarkettien ja valintamyymälöiden välillä on kasvanut yli kaksinkertaiseksi 1990-luvulla. 

Ero hypermarkettien ja pienmyymälöiden välillä on vielä suurempi, mutta pienmyymälöitä ei 

otettu mukaan tarkasteluun, koska niiden osuus kokonaismyynnistä on vain hieman yli 2%.

Kuva 2-6. Ero suurten ja pienten myymälöiden välillä vuosina 1990 ja 1999 (Laskettu taulukon 
2-2 luvuilla)

Kappaleen 2.1 määritelmän mukaan polarisaatio itsessään ei aiheuttaa haasteita logistiikalle. 

Mutta jos kaupan yritys palvelee useita eri kokoisia ja eri tavalla sijoittuneita myymälöitä, tästä 

syntyy haasteita. Suomessa kaupan ryhmittymät toimivat kuitenkin hyvin laajalla skaalalla, 

kuten taulukosta 2-3 voidaan havaita. Kaikilla kaupparyhmillä on sekä lähikauppoja, 

supermarketteja ja kolmella neljästä on myös hypermarketteja. Tämän lisäksi kahdella on myös 

tavarataloja.
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Taulukko 2-3 Päivittäistavarakaupan ketjut ryhmittäin (Lähteet: Kasso, toim. 1995, Kesko, SOK, 
Tradeka, Suomen Spar, 2001)

Ryhmä Lähikauppa Supermarket Hypermarket
pieni suuri

K-ryhmä К-lähikaupat (K), 
Rimi, K-Extra

K-market
(KK)

K-supermarket
(KKK)

City-market
(KKKK)

osuus myynnistä 23% 24% 24% 29%
S-Ryhmä Alepa, Sale S-market S-market Prisma
osuus myynnistä 11% 49% 40%
Tradeka ja Elanto Siwa, Marketta Valintatalo Valintatalo Euromarket, Maxi
osuus myynnistä 35% 27% 38%

Spar-ryhmä Rabatti Spar-market Super ja
r Eurospar

osuus myynnistä 4% 54% 42%

Jos vielä tarkastellaan näiden ketjujen kokoa myyntivolyymin perusteella, nähdään selkeästi 

niiden suuret erot. Kuvassa 2-7 on esitetty eri ketjujen myymälöiden lukumäärä ja myynti per 

myymälä (mmk) keskimäärin. Esimerkiksi К-ryhmään kuuluu lähes neljäsataa K-Extra 

myymälää, joiden myynti on noin 3 mmk/vuodessa. Tämän lisäksi К-ryhmässä hieman yli 

kolmesataa K-lähikauppaa (9 mmk), yli kaksisataa K-Markettia (23 mmk), lähes sata K- 

Supermarkettia (61 mmk) ja noin neljäkymmentä Citymarkettia (172 mmk). Tämän lisäksi 
ryhmään on perustettu uusi Piccolo-ketju, jonka myymäläkoko on vain 50m2. Muiden 

suomalaisten kaupan ryhmittymien toimintatapa tämän tarkastelun valossa on hyvin 

samantapainen.
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K-exlra (397) 
Sparexpress (3) Ш 

Siwa (384)

Sale (176)

Rabatti (31)

Rimi (45) 
К-lähikauppa (309) Щ)

Sparmatket (245) 

Valintatalo (139) 

К-market (232)

Lähikaupat, 
yhteensä: 1401 kpl 
vaihteluväli: 3-9 mmk

Supermarketit 
yhteensä: 1037 kpl 
vaihteluväli: 13-61 mmk

S-M arket (283) Ж

Superspar (49) 

К-Supermarket (89)

Euro mark et/M ах (21) 

Citymarket (39) 

Prisma (37)

Hypermarket!!,
yhteensä: 97 kpl 
vaihteluväli: 114-196 mmk

50 100 150
Keskimääräinen myynti per myymälä, (mmk)

200

Kuva 2-7 Keskimääräinen myynti per myymälä ja myymälöiden lukumäärä eri kaupparyhmien 
ketjuissa (Lähteet: Kesko, SOK, Tradeka, Suomen Spar, 2001).

Toinen myymälätyypin tärkeä ominaisuus taijontaketjun hallinnan ja logistiikan kannalta 

tarkasteltuna on myymälän sijainti ja sijaintiin liittyvät logistiset aspektit, kuten tarpeet 

kalustolle, aikatauluille ym. Aikaisemmin esitetyn karkean luokittelun mukaan myymälät 

voidaan jakaa lähikauppoihin, keskustakauppoihin ja liikenteen mukaan sijoittuneisiin 

kauppoihin. Lähikauppoja on hyvin eri tyyppisiä, sillä kriteeri lähikaupalle on sen saavutettavuus 

jalkaisin. Luokittelun karkeudesta tai puutteista huolimatta voidaan saada kuva parempi kuva 

myymälöiden erilaisuudesta sijoittamalla tarkastelun kohteina olevien ketjujen myymälät 

matriisiin, jossa toisena akselina on volyymi ja toisena sijainti (Kuva 2-8).
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Kuva 2-8 Päivittäistavarakaupan ketjujen myymälät jaettuna karkeasti ryhmiin sijainnin ja 
volyymin perusteella

Kuvasta 2-8 voidaan nähdä, että saman kaupparyhmän sisällä olevien myymälöiden volyymit ja 

sijainti vaihtelevat huomattavasti. Sen sijaan voidaan muodostaa selkeitä ryhmiä tai klustereita 

yli kaupparyhmärajojen. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ilmiö, joka herättää kysymyksen paitsi 

logistiikan haasteista myös suorasta kilpailusta, jonka jokaisen kaupparyhmän myymälä joutuu 

todennäköisesti kohtaamaan toiminta-alueellaan, jolla toimii mahdollisesti toisen kaupparyhmän 

saman tyyppinen myymälä.

2.3.2 Päivittäistavarakaupan ketjuuntuminen Suomessa

Päivittäistavarakaupan ketjuttaminen alkoi Suomessa 1980-luvun puolessa välissä, jolloin 

markkinat haluttiin jakaa osamarkkinoihin. Eri ketjuille haettiin kilpailumenestystä näillä 

osamarkkinoilla. Kaupparylimittymistä ketjutoiminnan edelläkävijänä on yleisesti pidetty 

osuustoiminnallista EKA:a (nykyisin Tradeka) ja SOKrta, kun taas kauppiaitten omistama Kesko 

lähti muuttamaan toimintatapaansa muita myöhemmin, vuonna 1994 (Manninen, 1997, 202, 

Home 1999, 14).
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Suomen suurimman kaupparyhmän, К-ryhmän siirtyminen entistä ketjumaisempaan toimintaan 

tukee selkeästi näkemystä, jonka mukaan ketjujen merkitys Suomen päivittäistavarakaupassa on 

vahvistumassa. Kesko, ryhmittymän keskusyksikkönä otti merkittävät askeleen kohti entistä 

ketjumaisempaa toimintaa vuoden 2000 lopussa, kun se muutti toimintamalliaan. Keskon ketju- 

uudistuksessa kaikki, yli 1600 kauppiassopimusta uusittiin kauppapaikkamaksuja, ketjumaksuja 

ja konsemimaksuja myöten. Kauppiaan päätehtävä on lähinnä toteuttaa ketjun konseptia 

tiukkojen ohjeiden mukaan ja ohjata päivittäistä toimintaa kannattavasti. Pääjohtaja Honkalan 

mukaan ”kilpailuetu syntyy paikallisen tason yrittäjyydestä ja ketjun toiminnasta. Yhtenäisen 

valikoiman ansiosta toivottavasti myös kuluttaja tietää jo kauppaan mennessään, millaiseen 

paikkaan hän on tullut" (WOW, 7.6.2000). Hallitusti toimiva ketju parantaa Honkalan mukaan 

Keskon asemaa myös tavarantoimittajiin päin. Toimittajille voidaan taata edullinen jakelutie, ja 

ketjun ennustettavuus helpottaa neuvotteluja muutenkin.

Kappaleessa 2.2.2 käsiteltiin kauppaketjun ominaisuuksia. Tärkein ketjua yhdistävä tekijä on 

ketjun liikeidea. Alla on pelkistetty esimerkki Tradekan ja Elannon yhteisesti omistaman 

Ketjuetu Oy:n myymäläketjujen liikeideoista (Taulukko 2-4). Esimerkin valossa voidaan havaita, 

että mm. tarjontaketjun hallinnan kannalta tärkeä asia, valikoiman laajuus eli tuotenimikkeiden 

lukumäärä, määräytyy ketjun liikeidean mukaan.

Taulukko 2-4 Tradekan ja Elannon ketjujen liikeideat (vuosikertomus 1999, Tradeka-yhtymä, 
Pitkänen, 1993, 88)

Ketju Myymäläkoko Valikoima Ketjukonsepti
Siwa 100-350 m2 1400-2100

kapea
sortimentti

Lähikauppa, jonka valikoimat koostuvat 
tavararyhmien suosituimmista tuotteista. 
Edullinen hintataso. Kohderyhmä: kaikki 
kuluttajat

Valintatalo 400-2000 m2 2500-7500
erityisesti

tuoretavarat

Supermarket, jonka palvelukonseptina on 
ruuan ostamisen ja valmistamisen 
helpottaminen. Kohderyhmä: kaikki 
kuluttajat

Euromarket/
Maxi

4000-14000 m2 30000-55000
leveä

sortimentti

Automarket, jossa runsaat valikoimat. 
Päivittäistavaroiden osuus 30-50%. 
Kohderyhmät: perheelliset, työssäkäyvät, 
autoilevat ja naiset
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2.3.3 Kaupan ryhmittymät Suomessa

Aikaisemmin, kappaleessa 2.2.3 määriteltiin ero kaupan ketjun ja ryhmän välillä. Tämän lisäksi 

esitettiin kaksi luokittelutapaa, joiden avulla voidaan määritellä kaupparyhmittymien 

toimintatapa. Ensimmäisen luokittelun mukaan vähittäiskaupan yritykset voidaan jaotella 

tiukkoihin ketjuihin, osuustoiminnallisiin, itsenäisten kauppiaiden liittoutumiin ja itsenäisiin, 

liittoutumattomiin kauppiaisiin. Toisen luokittelun mukaan ketjut luokiteltiin vähittäiskaupan, 

tukkukaupan, tuottajan johtamiin sekä franchising -ketjuihin. Kuvassa 2-9 on esitetty 

suomalaisten kaupparyhmien markkinaosuudet, luokittelun mukaiset tyypit ja havainnollistettu 

omistus- ja johtamisrakenne.

K-Kauppa -ryhmä
- markkinaosuus 37,8% 

itsenäisten kauppiaiden yhteenliittymä, 
- vähittäis-, osin tukkukaupan johtama

'
S-Ryhmä

- markkinaosuus 27,8%
- osuustoiminnallinen,

- vähittäiskaupan johtama
Ж-

Osakkeenomistajat

K-Kauppiaslütto 7% 
äänimäärästä

Kaikki kauppiaat kuuluvat
Asiakasomistajat

f Л
Kesko Oyj,

Vähittäiskaupan logistiikka-, 
markkinointi- ja tukkuyritys

Rauta ryhmä Maatalous-ja 
koneryhmä

( Käyttötavararyhmä j
r Päivittäistavara- Л

ryhmä, mm: 
•Lähikesko 

•Marketkesko 
k -Osto. logistiikka у

ÍResurssiohjaus, mm?
•Kesped 

•Tietohallinto ja 
logistinen ohjaus v

Ш
Alueosuuskaupat (23 kpl)

at myymälät:
•Rimi 
•K-Extra 
•K-lähikaupa 
•K-market 
•Supérmarket

' ‘ &

Alueellisesti johdetut ketjut 
Prismat; S-marketit Alepat/Saiet ja muut marketit

SOK
Tukipalvelut 
Kaupalliset palvelut 

^ Ketjuhallitukset ja keÇunohjaus

Inex Partners Oy 
hankinta ja logistiikka

Valtakunnallisesti johdetut ketjut 
•Tavaratalot: Sokos Oy. erikoisliikkeet 
•Hotelit Sokos Hotels Oy. Royal Hotels Oy 
•Autokauppa: Automaa Oy 
•Maatalouskauppa: Hankkija-Maatalous Oy

Ketjusopimus

Tradeka / Elanto -ryhmä
-markkinaosuus 12,3%
- osuustoiminnallinen,

- vähittäiskaupan johtama

Spar-kauppa -ryhmä
- markkinaosuus 9,8% 

itsenäisten kauppiaiden yhteenliittymä, 
- vähittäiskaupan johtama

Osuusliike
Elanto

Osuuskunta
Tradeka-yhtymä

50% Tradeka Group Oy
. . .1 . ,

Tradeka Oy Restel Oy

Ketjuetu Oy
ketjun ohjaus

50%

r~ — ~ Щ
Myymäläketjut

Siwa. Valintatalo, 
Euromarket/Maxi

Axfood Ab

69%

Suomen Spar

Tuko Logistics Oy 
hankinta ja logistiikka

35%
Suomen Sparln omistamat ketjut

Rabatti
50%

Inex Partners Oy
hankinta ja logistiikka

Yrittäjien omistamat ketjut 
•Sparmarket, SuperSpar

Kuva 2-9 Suomalaisten kaupparyhmittymien markkinaosuudet ja omistusrakenteet

Kuten kuvasta 2-9 voidaan havaita, S-Ryhmä, Tradeka ja Elanto ovat osuustoiminnallisia 

kaupparyhmittymiä, kun taas Spar ja Kesko ovat pääpiirteiltään itsenäisten kauppiaiden 

liittoutumia. Kuitenkin on huomattava, että esimerkiksi Tradekan ja Elannon ketjut ovat toimivat
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lähinnä tiukkojen kauppaketjujen tapaan Ketjuetu Oy:n ohjauksessa, vaikka omistuspohjaltaan 

ryhmä on osuustoiminnallinen. Keskon ketju-uudistusta on jo aiemmin, ja merkillepantavaa on 

uusi toimintatapa, joka on nykyisin ja tulevaisuudessa lähempänä tiukkaa ketjunohjausta 

huolimatta myymäläverkoston pohjalla olevista itsenäisistä kauppiaista. Selkeästi 

osuustoiminnallisen S-ryhmän päivittäistavaraketjut ovat alueosuuskauppojen omistuksessa ja 

ketjujen yhteiselimenä toimiva SOK toteuttaa valtakunnallista ketjunohj austa. Spar- 

kaupparyhmän suurimpien ketjujen (osuus ryhmän myynnistä yli 80%) myymälät ovat 

itsenäisten yrittäjien omistuksessa, mutta loput ketjumyymälöistä ovat Suomen Sparin 

omistuksessa. Näistä etenkin Eurospar on kasvattanut myyntiään viimeaikoina (Suomen Spar, 

2000).

Yhteenvetona voitaisiin sanoa, että ryhmien toimintatapa riippuu perustamistavasta ja 

omistusrakenteesta. Luonnollisestikaan ryhmien syntymisen perusajatus ei ollut tiukka 

ketjutoiminta, joten siihen siirtyminen on edellyttänyt ja edellyttää muutoksia toimintatavoissa 

(esim. Kesko).

2.3.4 Tukkukaupan roolin muuttuminen Suomessa

Kappaleessa 2.2.2 käsiteltiin myös perinteisen tukkukaupan tai kaupan keskusliikkeen roolin 

muuttumista ketjuuntumisen seurauksena entistä enemmän tavaravirtoja ohjaavaksi 

logistiikkayritykseksi. Tämä kehitys näkyy varsin selkeästi tarkastelemalla suomalaisten kaupan 

ryhmien rakennetta kuvan 2-9 avulla. Havaitaan, että kolme neljästä kaupan ryhmästä hyödyntää 

nykyisessä toiminnassaan hankinta- ja logistiikkayritystä, joka toimii omana organisaationaan ja 

irrallaan ketjun ohjauksesta. Kahden kaupparyhmän yhteisesti omistama Inex Partners Oy 

määrittelee ydintoiminnoikseen mm. valikoimatyöskentelyn, hankinnan ja logistiikan (Martti 

Haaman, 22.11.2000), kun taas Tuko Logistics Oy rajaa ydintoimintonsa hankintaan ja 

logistiikkaan (Erkko Karvonen, 2.11.2000). Tämän pintapuolisen tarkastelun perusteella Tuko 

Logistics on siis lähinnä aikaisemmin esitettyä näkemystä tukkukaupan uudesta roolista 

logistiikkayrityksenä, sillä ketjujen merkitys valikoimien määrittäjänä on sen kohdalla suurempi.

2.3.5 Ulkomaalaisten kauppaketjujen tuleminen Suomeen

Johtuen osittain Suomen varsin keskittyneestä päivittäistavarakaupan rakenteesta kansainväliset 

kauppaketjut ovat olleet tähän asti lähinnä erikoistavakauppaketjuja (Kasso toim., 2000). 

Kuitenkin merkkejä ulkomaisesta kilpailusta on havaittavissa ja tästä esimerkkinä on saksalainen
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laatikkomyymäläketju Lidl, joka ilmoitti vuonna 2000 perustavansa toimipaikkoja Suomeen. 

Kauppalehden (26.3.2001, 5) mukaan suurketju Lidl, perustaa Suomeen ilmeisesti 150-200 

suppealla tavaravalikoimalla varustettua laatikkomyymälää. Ketju tavoittelee eri arvioiden 

mukaan tulevina vuosina jopa kymmenen prosentin osuutta päivittäistavarakaupan markkinoista, 

mikä olisi jo hyvin merkittävä osuus ja haastateltujen kaupan yritysten johtajien mukaan 

”käynnistäisi markkinoiden uusjaon” (mt.).

Lidl’n antaman esimerkin valossa näyttäisi siltä, että kansainväliset kauppaketjut, jotka tulevat 

Suomeen ovat nimenomaan tietyn ketjutyypin tai myymälätyypin ketjuja. Tätä väitettä tukee 

myös se, että useimmat ulkomaiset kauppaketjut toimivat nimenomaan keskittyen tiettyyn 

myymälätyyppiin tai liikeideaan. Esimerkiksi hyvin suuri englantilainen päivittäistavaraketju 

Tesco ilmoittaa vuosikertomuksessaan (1999) perustavansa nimenomaan hypermarketteja uusille 

markkina-alueilleen Euroopassa ja Aasiassa. Kilpailu kohdistuukin siten selkeämmin ulkomaisen 

ketjun kanssa samalla myymälätyypillä toimivia suomalaisia kauppaketjuja kohtaan, kuin 

kokonaista kaupparyhmittymää kohtaan. Kuvassa 2-10 on esitetty saksalaisen kauppaketju 

Lidl’n aiheuttama kohdistettu kilpailupaine suomalaisille laatikkomyymälöille.

Lähikauppaketjut

Hypermarketketjut

SupermarketketjutKauppa-
ryhmät

Kuva 2-10 Saksalaisen Lidl -kauppaketjun aiheuttama kilpailupaine

Esimerkki ulkomaalaisen kilpailun mahdollisesta voimistumisesta ja siihen ennakoimisesta on 

Keskon ketju-uudistus, jonka takana on pääjohtaja Honkalan mukaan tuleva kansainvälisen 

kilpailun laajentuminen euron myötä Suomeen (WOW, 7.6.2000). Honkala toteaa, että "Keskon 

operatiivinen tehokkuus on nostettava parhaiden ulkomaisten kilpailijoiden tasolle".
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2.4 Vertailu kansainväliseen kehitykseen

Jotta pystyttäisiin ennustamaan päivittäistavarakaupan tulevaa kehittymistä Suomessa, on hyvä 

luoda katsaus kansainväliseen kehitykseen. Myymälärakenteen osalta havaittiin, että Suomi on 

seurannut yleistä Eurooppalaista kehitystä. Onkin sanottu, että kauppa kehittyy eri maissa 

”samaa kehitysuraa pitkin”, mutta siinä, missä vaiheessa uraa kukin maa on, on eroja (Itkonen, 

1996, 70). Seuraavassa tarkastellaan suurien eurooppalaisten päivittäistavarakauppaa muutamien 

keskeisten tekijöiden osalta (Kauppa-ja teollisuusministeriö, 1997).

Englannin päivittäistavarakaupan hallitseva piirre on pitkälle edennyt ketjuuntuminen. 

Päivittäistavarakauppaa hallitsee kymmenkunta suurta ketjumyymäläyritystä, joiden osuus pt- 

kaupasta on yli 80%. Osuustoiminnan osuus on noin 8% ja pienten lähimyymälöiden osuus on 

loput 12%. Suurten ketjujen myymälät ovat lähes yksinomaan suuria, yli 1000m2 

supermarketteja ja hypermarketteja ja lähimyymälät pieniä, alle 200 m2:n itsepalvelumyymälöitä 

tai hyvin pieniä alle 50m2:n erikoistuneita palvelumyymälöitä. Keskikokoisten 400-1000 m2 

markettien osuus on pieni. Ketjuyritysten suurmyymälät sijaitsevat pääosin keskustojen 

ulkopuolella yleensä taajaman laidalla tai suurten tienristeysten läheisyydessä.

Ranskan päivittäistavarakaupalle on tyypillistä pitkälle edennyt ketjuuntuminen ja toisaalta 

pienten palvelumyymälöiden suuri määrä. Päivittäistavarakauppaa hallitsee kymmenkunta suurta 

ketjumyymäläyritystä, joiden osuus markkinoista on lähes 70%. Osuustoiminnan osuus on vain 

noin 1% ja pienten lähimyymälöiden osuus on loput, lähes 30%. Suurilla ketjuilla on erikokoisia 

supermarketteja ja suuria hypermarketteja. Pieniä, alle 200 m2 itsepalvelumyymälöitä on vähän, 

mutta niiden määrä on kasvussa. Hyvin pienten, alle 50m2: erikoistuneiden palvelumyymälöiden 

määrä on suuri. Samoin kuin Englannissa, ketjuyritysten suurmyymälät, varsinkin hypermarketit 

sijaitsevat pääosin keskustojen ulkopuolella.

Saksan vähittäiskaupalle on tyypillistä pitkälle edennyt ketjuuntuminen, mutta ketjut eivät ole 

niin pitkälle erikoistuneita kuin Englannissa, vaan useimmat toimivat sekä päivittäis- että 

erikoistavarakaupassa ja osa myös tukkukauppiaina. Päivittäistavarakauppaa hallitsevat pääosin 

erilaiset ketjut, joiden osuus on hieman alle 80%. Osuustoiminnan osuus on noin 2% ja pienten 

lähimyymälöiden noin 20%. Saksassa suurilla ketjuilla on erikokoisia supermarketteja ja suuria 

hypermarketteja. Pienten supermarkettien ja laatikkomyymälöiden (400-1000 m2) osuus on yli 

hyvin suuri, yli 50%. Ketjuyritysten suurmyymälät sijaitsevat niinikään pääosin keskustojen 

ulkopuolella.
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Taulukko 2-5 Yhteenveto Englannin, Ranskan, Saksan ja Suomen päivittäistavarakaupan 
rakenteista (Kauppa 2010, 1995, 11-12)

Maa Ketjuuntuminen Myymälärakenne Keskittyminen

UK Hyvin pitkälle 
edennyt

Hyvin polarisoitunut suuriin ja 
toisaalta pieniin yksiköihin - vähän 
keskisuuria myymälöitä

Suhteellisen keskittynyt, n.
10 ketjuyritystä hallitsee
80% markkinoista

Ranska Pitkälle edennyt Polarisoitunut hyvin pieniin 
palvelumyymälöihin ja 
ketjuuntuneisiin suuriin yksiköihin

Suhteellisen keskittynyt, n.
10 ketjuyritystä hallitsee
70% markkinoista

Saksa Pitkälle edennyt Polarisoitunut suuriin hyper- ja 
pieniin supermarketteihin

Suhteellisen keskittynyt, 
mutta vähemmän kuin esim. 
Englannissa

Suomi Alkuvaiheessa Polarisoitunet pieniin 
lähikauppoihin sekä super-ja 
hypermarketteihin. Suuryksikköjen 
osuus kasvanut.

Hyvin keskittynyttä,
4 kaupparyhmällä 90% 
markkinoista

Karkealla tasolla sanottuna näyttäisi siltä, että tämän tutkimuksen kannalta tärkeiden tekijöiden, 

ketjuuntumisen ja myymälärakenteen polarisoitumisen osalta kehitys tulee jatkumaan. 

Esimerkkien valossa kauppaketjujen merkitys tulisi kasvamaan jatkossa myös Suomessa, sillä 

toimintatapa on edennyt pidemmälle hallitsevissa Euroopan maissa. Myymälärakenteen 

polarisoituminen tulisi myös jatkumaan tai ainakin polarisoitunut rakenne tulisi säilymään myös 

tulevaisuudessa.

2.5 Yhteenveto

Tarjontaketjun ja erityisesti logistiikan hallinnan monimutkaisuuteen vaikuttavat sekä ulkoiset ja 

sisäiset tekijät, joista tässä luvussa nostettiin esille erityisesti myymälärakenteen muutos, 

ketjujen liikeideoitten kautta valikoimat sekä kotimainen että ulkomainen kilpailu. Tämän lisäksi 

luvussa käsiteltiin tarjontaketjun rakenteessa tapahtuvaa muutosta, jossa perinteinen ketjuuntuva 

vähittäiskauppa muuttaa perinteisen tukkukaupan roolia enemmän logistiikkayritykseksi.

Myymälärakenne on Suomessa polarisoitunut ja tällä hetkellä päivittäistavarakaupan myynti 

jakaantuu myymäläkoon mukaan selkeästi kolmeen ryhmään: lähikaupan myymälät, 

supermarketit ja hypermarketit. Kehityksessä merkillepantavaa on ollut etenkin super- ja 

hypermarkettien osuuden kasvu. Kansainvälisen kehityksen valossa näyttäisi siltä, että tehokkaat 

suuret yksiköt ja pienet laatikkomyymälät lisäisivät tulevaisuudessa osuuttaan. Paitsi volyyminsa 

puolesta, myymälät poikkeavat toisistaan myös sijaintinsa osalta. Myymälät voidaan jaotella 

keskusta-, lähi- ja liikenteen mukaan sijoittuneeseen kauppaan. Eri myymälätyypit eroavat
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toisistaan myös esimerkiksi aukioloaikojensa ja valikoimiensa puolesta. Eri kaupparyhmiin 

kuuluu useantyyppisiä myymälöitä, aivan pienistä laatikkomyymälöistä hypermarketteihin, mistä 

johtuen polarisoitunut myymälärakenne aiheuttaa haasteita niiden logistiikalle ja taijontaketjun 

hallinnalle.

Ketjuuntuminen on Suomessa lähtenyt käyntiin myöhemmin kuin muualla Euroopassa, mutta 

päivittäistavarakauppa näyttäisi hyödyntävän ketjutoimintaa jatkossa huomattavasti 

voimakkaammin. Esimerkki siirtymisestä entistä ketjumaisempaan toimintaan on Keskon 

toimintamallin muutos vuonna 2000. Ketjutoiminnan muoto ja aste vaihtelee huomattavasti eri 

kaupparyhmissä ja kaupparyhmiin kuuluu useita eri liikeideoilla toimivia ketjuja. Kaupparyhmät 

ovat myös syntyneet eri tavalla. Ketjuuntuminen on aiheuttanut muutospaineita periteiselle 

tukkukaupalle ja keskusliikkeille. Tämä on näkynyt Suomessa hankinta- ja logi sti ikkayritysten 

sekä ketjunohjauksen eriytymisenä jopa omiksi organisaatioikseen.

Jos myymälärakenteen muuttuminen ja ketjuuntuminen sijoitetaan jakelun kanavamalliin, ensiksi 

mainittu sijoittuu selkeästi valmistuksen ja siirron kanavaan, kun taas ketjuuntumisen 

vaikutukset ovat laajemmat ja se vaikuttaa kaikkien kanavien toimintaan. Tässä tutkimuksessa 

keskitytään kuitenkin lähinnä valmistuksen ja siirron kanavaan ja rajoitetusti tilaamisen 

kanavaan.

Kansainvälinen kilpailu näyttäisi kasvavan jatkossa Suomessa myös päivittäistavarakaupassa, 

vaikka Suomen hyvin keskittynyt omistusrakenne on hidastanut kehitystä. Näyttäisi siltä, että 

kilpailu käytäisiin myymälätyyppi- ja/tai ketjutasolla ennemminkin kuin kaupparyhmätasolla ja 

Suomeen tulevat kauppaketjut keskittyisivät tiettyyn segmenttiin. Esimerkki tästä on saksalainen 

Lidl, joka perustaa Suomeen hyvin kapealla valikoimalla varustettuja, alhaisen hintatason 

laatikkomyymälöitä. Tämä aiheuttanee muutospaineita kaupan nykyisiin rakenteisiin.
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3 Päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnan 

kehityssuuntia

Tämän tutkimuksen kantava teema on tarjontaketjun hallinta. Edellisessä luvun alussa sivuttiin 

taijontaketjun hallintaan liittyviä asioita fokusoinnin helpottamiseksi pt-kaupan yleisten 

kehityssuuntien tarkastelussa. Tässä luvussa keskitytään erityisesti pt-kaupan taijontaketjun 

hallinnan kehityssuuntiin. Kappaleessa 3.1 määritellään ensin termi taijontaketjun hallinta, jonka 

jälkeen kappaleessa 3.2 pohditaan taijontaketjun hallinnan päivittäistavarakaupan alalla tehtyjä 

keskeisiä innovaatioita. Innovaatiot käsitellään ensin yleisellä tasolla, jonka jälkeen kustakin 

esitetään case-esimerkki asian havainnollistamiseksi. Kappaleessa 3.3 käsitellään valtaa 

taijontaketjussa; vallan lähteitä ja sitä, kuka taijontaketjua johtaa.

3.1 Tarjontaketjun hallinnan määritelmä

Taijontaketjun hallinta on suhteellisen uusi käsite, eikä sille ole olemassa yhtä ainoaa 

määritelmää. Christopher (1997, 16) on määritellyt taijontaketjun hallinnan olevan ylä- ja 

alavirran yrityssuhteiden hoitamista tuottajien tai tavarantoimittajien, jakelijoiden ja asiakkaiden 

välillä niin, että, että asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa mahdollisimman kustannustehokkaasti. De 

Wilt ja Krishnan (1995, 34) määrittävät taijontaketjun hallinnan tavoitteeksi responsiivisen, 

asiakaslähtöinen jäijestelmän, jossa kauppa, jakelijat ja tavarantoimittajat työskentelevät yhdessä 

maksimoidakseen asiakastyytyväisyyden mahdollisimman pienin kustannuksin. Tämä edellyttää 

uusien teknologioiden lisäksi kokonaisten liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelua.

Taijontaketjun hallintaa voidaan pitää myös yhtenä prosessijohtamisen koulukunnista. Mm. 

Hannus (1993) sekä Mäkelin ja Vepsäläinen (1994) jakavat prosessijohtamisen seuraaviin 

koulukuntiin: aikaan perustuva johtaminen (Time Based Management, TBM), laatujohtaminen 

(Total Quality Management, TQM), taijontaketjun hallinta (Supply Chain Management, SCM), 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu (Business Process Re-engineering, BPR) sekä kevyt 

ja joustava toimintatapa (Lean Management).

Tarjontaketjun hallinta on tavara- ja tietovirtojen koordinoitua ohjausta koko ketjussa raaka- 

ainetoimittajalta lopulliselle asiakkaalle. Tarkastelun kohteena on koko logistisen ketjun 

läpileikkaava operatiivinen prosessi. Keskeisiä suorituskyvyn parantamisen keinoja ovat aikaan
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perustuvan johtamisen (TBM) ja laatujohtamisen (TQM) periaatteet. Taijontaketjun hallinta 

merkitsee toimintojen tehokasta ohjausta koko ketjussa virtaviivaistamalla toiminnot, 

poistamalla turhat toiminnot ja mahdollistamalla materiaalien ja tiedon jatkuva liike ilman 

tarpeettomia puskureita. Kun ketjuun osallistuu useita yrityksiä, ketjun hallinta edellyttää pitkälle 

menevää yhteistoimintaa tai integraatiota. Taijontaketjun avain on nopea tiedonvälitys (Quick 

Response). Koko ketjun on kyettävä regoimaan tehokkaasti kysyntä- ja kilpailutilanteen 

muutoksiin.

Cooper ym. (1997, 4) ovat tunnistaneet neljä keskeistä piirrettä, jotka ovat yhteisiä lähes kaikille 

taijontaketjun hallinnan määritelmille:

V Taijontaketjun hallinta kehittyy asteittain lisääntyvien yritysten sisäisten ja niiden välisten 

toimintojen integraation ja koordinaation kautta ja kaikkein laajimmassa muodossaan kattaa 

koko ketjun raaka-ainelähteiltä lopulliselle kuluttajille saakka.

V Taijontaketjun hallinta koskee useita erillisiä organisaatioita, minkä vuoksi sekä yritysten 

sisäisten että niiden välisten vuorovaikutussuhteiden hallinta on tärkeää.

V Taijontaketjun hallinta sisältää sekä tuotevirran että siihen liittyvän informaatiovirran 

ohjaukseen.

v' Taijontaketjun hallinnan avulla pyritään tuottamaan asiakkaalle arvoa käyttämällä resursseja 

tarkoituksenmukaisella tavalla ja tällä tavoin luomaan kilpailuetua koko taijontaketjulle.

Taijontaketjun hallinnalla on useita tavoitteita. Inkiläinen (1999, 6) listaa tärkeimmiksi 

tavoitteiksi läpimenoaikojen lyhentämisen, kustannusten alentamisen, riskien alentamisen tai 

jakamisen sekä ylä- ja alavirran hallinnan. Ylävirran hallinnalla Inkiläinen tarkoittaa 

alihankintaan ja valmistukseen liittyviä toimintoja, alavirran hallinnalla kauppaan ja 

asiakaspalveluun liittyviä toimintoja.

3.2 Pt-kaupan tarjontaketjun hallinnan innovaatioita

Päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallissa kehittyneimmät ratkaisut Euroopassa on otettu 

käyttöön Englannissa ja Ranskassa (Cooper ym., 1992). Kuten luvussa kaksi tuli selkeästi ilmi, 

päivittäistavarakaupan yleinen kehitys etenkin myymälärakenteen ja ketjuuntumisen osalta on 

seurannut Suomessa eurooppalaista kehityspolkua. Lisäksi kansainväliset kauppaketjut 

toimintatapoineen näyttäisivät tulevan Suomeen jo lähitulevaisuudessa. Voisi siis olettaa, että
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säilyttääkseen kilpailukykynsä avoimilla eurooppalaisilla markkinoilla, Suomen tulee ottaa 

käyttöön tehokkaimmat ratkaisut. Näistä syistä päivittäistavarakaupan taijontaketjun hallinnan 

kehittymistä on hyvä tarkastella yleistä eurooppalaisia kehitystä vasten. Suurimmat 

tarjontaketjun hallinnan innovaatiot päivittäistavarakaupassa, jotka on viety hyvin pitkälle 

etenkin Englannissa ovat (mt.):

■S alueellisten jakelukeskusten tai terminaalien (Regional Distribution Center, RDC) 

käyttäminen myymälään kulkevien tavaravirtojen yhdistämiseksi ja myymälätoimitusten 

vähentämiseksi,

S myyntipinta-alan vapauttaminen ja varastotilan minimoiminen myymälöissä alueellisia 

terminaaleja ja JIT-toimituksia hyödyntäen,

S fyysisen logistiikan, kuten kuljetusten ja varastoinnin ulkoistaminen erikoistuneille 

logistiikkapalveluyrityksille,

S voimakas tietojäijestelmien hyväksikäyttö taijontaketjun hallinnassa.

Nämä innovaatiot liittyvät toisiinsa monilla eri tasoilla, esimerkiksi ilman tehokkaita 

tietojärjestelmiä onnistunut ulkoistaminen tai myymälän varastojen vähentäminen ei onnistuisi. 

Toinen tärkeä huomio on, että nämä innovaatiot pätevät erityisesti supermarketeille, joissa 

myyntitilan maksimointi on erityisen tärkeää. Keskustojen ulkopuolella toimiva hypermarket voi 

kustannustehokkaasti varastoida tuotteitaan ilman, että se vähentäisi myyntipinta-alaa. Näin ollen 

se ei välttämättä aina tarvitse alueellisen terminaalin palveluita. Lisäksi on huomioitava, etteivät 

innovaatiot ole aina suoraan sovellettavissa kaikille markkinoille (Cooper ym., 1992). Työn 

pohjana käytetään kuitenkin näitä innovaatioita rajoituksistaan huolimatta.

Kun innovaatioita tarkastellaan jakelun kanavamallin avulla, tavaravirtojen ohjaaminen 

alueellisen terminaalin kautta, myymälän myyntipinta-alan kasvattaminen varastopinta-alan 

kustannuksella ja fyysisen logistiikan ulkoistaminen liittyvät selkeästi valmistuksen ja siirron 

kanavaan. Tietojäijestelmien hyväksikäyttö sen sijaan liittyy sekä tilauksen kanavaan että 

valmistuksen ja siirron kanavaan, sillä tilaustiedon automaattinen käsittely ja siirto 

taijontaketjussa on osa tilauksen kanavan toimintoja. Samalla tavalla fyysisen logistiikan ohjaus 

edellyttää tehokkaita tietojäijestelmiä.

Edellä mainittujen taijontaketjun hallinnan innovaatioiden lisäksi on syytä tarkastella rinnalla 

päivittäistavarakaupan merkittävää kehitysohjelmaa ECR:ää (Efficient Consumer Response),
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joka vaikuttaa varsin paljon alan toimintaan ja jolla on paljon yhteneväisyyksiä ja 

päällekkäisyyksiä mainittuihin innovaatioihin. ECR on varsin laaja kehitysohjelma, ja siihen 

liittyy osa-alueita, jotka eivät suoraan liity tämän tutkimuksen fokukseen, joten pyrin 

käsittelemään sitä vain niiltä osin, kun se tuo työn viitekehykseen lisäarvoa tai muuten linkittyy 

edellä mainittuihin innovaatioihin.

Niilo Home (1998, 5) määrittää ECR:n seuraavasti: ECR on kuluttajalähtöinen jäijestelmä, jossa 

tavarantoimittajat ja jakeluketjun jäsenet työskentelevät yhdessä lopullisten asiakkaiden 

tyytyväisyyden maksimoimiseksi ja kustannusten minimoimiseksi. Järjestelmässä tieto ja tuotteet 

liikkuvat tehtaan ja myyntipisteen välillä mahdollisimman vähin keskeytyksin. Reaaliaikainen, 

myyntipisteistä saatavan ja sähköisesti välitettävän tiedon tehtävänä on tukea päätöksentekoa, 

joka liittyy tuotantoon, logistiikkaan ja markkinointiin. ECR:n tavoitteet pyritään saavuttamaan 

neljän ydinstrategian avulla, joita ovat tehokas tuotevalikoima, tehokas tuotetäydennys, tehokas 

myynnin edistäminen ja tehokkaat tuotelanseeraukset (KSA 1993, 4; Ulrichsen 1994, 48; (ks. 

Home 1999, 37-38)).

Tehokas tuotevalikoima -strategia edellyttää optimaalista myymälä-ja hyllytilan käyttöä. Tähän 

on käytössä kolme tärkeää välinettä: tavararyhmähallinta, tilanhallinta ja jatkuva tilankäytön 

tarkkailu. Tehokas tuotetäydennys -strategia yhdistää kuluttajan, vähittäismyymälän, 

tukkuliikkeen ja tavarantoimittajan yhtenäiseksi järjestelmäksi. EDI:n avulla tuotevirrat kulkevat 

aikaisempaa vähemmällä työllä ja harvemmin keskeytyksin tavarantoimittajalta kuluttajalle. 

Tavoitteena on automaattinen tilaaminen. Tehokas markkinointiviestintä -strategia tarkoittaa 

sitä, että tavarantoimittajan markkinointiviestinnässä huomio kääntyy jakeluketjun jäseniin 

suuntautuvasta sisäänmyynnistä ketjun tukemiseen tuotteen myymiseksi lopulliselle kuluttajalle. 

Tehokkaat tuotelanseeraukset -strategian mukaan koemyymälöistä ja koemarkkinoilta saatava 

reaaliaikainen myyntitieto auttaa kehittämään ja testaamaan tuotteita jo ennen varsinaista 

lanseerausta.

3.2.1 Alueellisten terminaalien käyttö

Tässä kappaleessa käsitellään sekä tavaravirtojen yhdistämistä, että myymälän varasto tasojen 

alentamista, sillä ne liittyvät monilta osin toisiinsa ja molempien mahdollistamiseksi käytetään 

alueellisia jakelukeskuksia. Tavaravirtojen yhdistäminen oli esimerkiksi Englannissa tavoitteena 

1960- ja 1970-luvuilla, kun taas myyntipinta-alan maksimoimiseen kiinnitettiin huomiota
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lähinnä vasta 1980-luvulla (Cooper ym., 1992). Termeillä jakelukeskus, terminaali tai 

lyhenteellä RDC tarkoitetaan tässä tutkimuksessa samaa asiaa.

Aikaisemmin tavarantoimittajat toimittivat tuotteensa suoraan myymälään ja tästä aiheutui useita 

toimituksia päivän aikana, tehottomuutta taijontaketjussa, ruuhkaa myymälöiden takapihoilla ja 

keskeytyksiä varsinaiseen myyntityöhön, kun tavaroiden vastaanottoon sitoutui työtä. 

Ratkaisuksi tähän kaupan yritykset rakensivat alueellisia jakelukeskuksia, joista tavaravirrat 

ohjataan keskitetysti myymälöihin. Järjestelmä edellyttää tarkkaa aikataulua, jonka mukaan 

tavarantoimittajat tuovat tavaransa jakelukeskukseen. Loppujakelu kaupan terminaalista 

myymälään hoidettiin kaupan omistamalla kuljetuskalustolla (mt., 109).

Tavaravirtojen keskittäminen vaikutti useisiin muihinkin asioihin, kuten (mt., 110):

V Määräalennuksiin, kun tilaukset tehtiin myymälöiden sijasta keskitetysti RDC:stä tai 

keskitetystä osto-osastosta käsin yhdistämällä kaikkien myymälöiden tilaukset.

У Varasto tasojen parempaan kontrolliin ja alentamiseen, kun keskittämisen kautta vähennettiin 

myymälöiden varastoja ja pystyttiin paremmin hallitsemaan kysynnän vaihteluita keskitetyllä 

ratkaisulla

V Tavaran katoamisten ja rikkoontumisten vähentymiseen, kun tuotteet myymälän takahuoneen 

varastoinnin sijasta asetettiin suoraan hyllyyn, jolloin yksi tavaran käsittelyvaihe poistui.

V Tavaran käsittelyn automatisointiin, kun suurilla jakelukeskuksilla oli mahdollisuus 

hyödyntää suurtuotannon etuja ja investoida automaatioratkaisuihin samalla vähentäen 

työvoiman tarvetta.

Kun 1980-luvun puolessavälissä kiinnitettiin huomiota siihen, että myymälöiden pinta-alasta 

kohtuuttoman suuri osa käytettiin varastointiin, alettiin myymälöiden rakennetta uusia siten, että 

aikaisemmin varasto- tai käsittelytiloina käytetty alue muutettiin myyntipinta-alaksi. Tämä lisäsi 

jakelukeskusten roolia tavaroiden välivarastoijana. Erittäin tärkeäksi muodostui myös tavaroiden 

oikea-aikainen toimitus (Just-In-Time, JIT) myymälään.

Kiijallisuudessa on käsitelty paljon Englannin esimerkkiä tavaravirtojen keskittämisestä ja 

RDC:n käyttämisestä edellä mainittuihin tarkoituksiin. Esimerkki ketjusta, joka on ottanut 
käyttöön keskitetyn ratkaisun, on Sainsbury, jolla on 21 strategisesti sijoitettua jakelukeskusta 

Iso-Britanniassa ja kattaa 340 supermarkettiin kulkevasta volyymista yli 85% (mt., 110; Brown, 

1994, 79).
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ECR:n yksi kehittämiskohteista on terminaalitoiminta, jonka tavoitteena on tuotteiden 

varastoinnin vähentäminen terminaalikäsittelyn avulla. ECR:n lähtökohtana on kuitenkin, että 

terminaalitoiminta on vaihtoehto varastoinnille, eikä niinkään vaihtoehto suoratoimituksille, 

mikä taas oli mm. Englannissa terminaalitoiminnan aloittamisen ydin.

Case Wal Mart (USA)

Yhdysvaltalaista vähittäiskaupan jättiläistä, Wal Martha pidetään terminaalitoiminnan 

pioneerina, joka kehitti hyvin varhaisessa vaiheessa ns. cross docking -läpivirtausvarastoinnin. 

Levyjä Weitz (1998, 316) kertovat, että jo 1970-luvulla yritys otti käyttöön kaksi innovatiivista 

logistista tekniikkaa: terminaalitoimituksia ja organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa. 

Myymälöihin toimitettava tavara ohjataan valmiiksi myymäläkohtaisesti esipakattuna 

alueellisten jakelukeskusten kautta ilman välivarastointia.

Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen piirre Wal Mart’in tarjontaketjun hallinnassa on 

se, että se omistaa itse jakelukaluston ja terminaalit. Se ei siis ole ulkoistanut fyysistä 

logistiikkaa. Syynä tähän pidetään sitä, että vaikka oma kuljetuskalusto sitoo pääomaa ja 

aiheuttaa mahdollisesti ylimääräisiä kustannuksia, se taijoaa ennen kaikkea joustavuutta ja 

responsiivisuutta tarjontaketjun hallintaan, kun taas tehokkuus saavutetaan suurilla volyymeilla 

ja alhaisella varastotasoilla (Chopra, 2001, 51).

Terminaalitoiminnan yhteys tarjontaketjun hallinnan monimutkaisuuteen

Luvussa 2 määriteltiin Toporowskin (ks. taulukko 2-1) mallin avulla ne tekijät, jotka eniten 

vaikuttavat päivittäistavarakaupan taijontaketjun hallintaan ja logistiikkaan. Sisäisissä tekijöissä 

mainittiin valikoiman laajuus ja tuotteiden volyymit ja ulkoisissa tekijöissä tavarantoimittajat. 

Terminaalitoiminnan laajentuessa, kuten mm. kuvassa on nähtävissä 3-1, uusia tavarantoimittajia 

tulee ’palapeliin’ mukaan. Näin kaupparyhmän kannalta katsottuna valikoima kasvaa, tuotteiden 

volyymi kasvaa ja osaltaan erilaistuu ja uusia, eri kokoisia ja eri tavalla toimivia 

tavarantoimittajia tulee mukaan. Näin ollen Toporowskin mallin mukaan taijontaketjun hallinnan 

haasteellisuus on kasvanut. Suoratoimituksissa tarjontaketjun hallinta ja samalla sen ongelmat 

olivat teollisuuden vastuulla.
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3.2.2 Terminaalitoiminta Suomessa

Pääosa päivittäistavarakaupan tuotteista ohjataan Suomessa myymälään kolmella eri tavalla: 

kaupan yrityksen omistaman jakelukeskuksen varaston tai vaihtoehtoisesti terminaalin kautta tai 

tavarantoimittajan suoratoimituksena. Muiden väylien, kuten alueellisten tukkujen ym. 

väliportaiden osuus on suurimpien kaupan ryhmittymien myymälöiden osalta pieni ja 

ketjuuntumisen vuoksi pienentymässä edelleen. Useita tuoteryhmiä ohjataan varaston kautta 

kulkevaksi, jolloin kaupan keskusliike ostaa suuremmissa erissä tuotteita varastoon, josta 

myymälät tilaavat niitä. Terminaalitoimituksissa myymälä tai kaupan ketju ostaa tuotteet ja ne 

ohjataan logistisesti kaupan hankinta- ja logistiikkayhtiön terminaalin kautta myymälään ilman, 

että omistusoikeus siirtyy välillä.

Suomessa eletään tällä hetkellä selkeää murrosaikaa, sillä perinteisesti teollisuuden 

suoratoimituksessa olevat tuoteryhmät ovat siirtymässä kaupan terminaalien kautta 

kuljetettavaksi. Siirtymän lopullisesta suuruudesta tai aikataulusta on esitetty monenlaisia 

arvioita, mutta missään vaiheessa sitä ei ole voitu varmasti määritellä. Inex Partners Oy:ssä 

arvioidaan, että lihateollisuuden lisäksi merkittävä osa meij eri teollisuudesta sekä 

valtakunnallisesti toimivat leipomot siirtyisivät ns. suoratoimittajista terminaalitoimittajiksi 

lähivuosina (Tolvanen, 2000, 14). Kuva 3-1 havainnollistaa päivittäistavarakaupan tavaravirtojen 

kulkemista tuottajalta myymälään.

Muutoksen arvioimista hankaloittaa eri osapuolien ristiriitaiset näkemykset vaihtoehdoista - 

etenkin osa teollisuusyrityksistä pitää kaupan terminaali kautta tapahtuvaa jakelua huonompana 

vaihtoehtona kuin suorajakelua. Tehokas terminaalitoiminta edellyttää tiukkoja aikatauluja 

teollisuuden toimituksille kaupan terminaaleihin. Usein tavarantoimittajan pelivara tilauksen 

saapumisen ja tuotteen toimituksen välillä tiukentuu tunneilla, mikä on hyvin tiheällä 

toimitusrytmillä pelaavalle teollisuudelle suuri haaste. Samoin haasteita lisää se, että kaikkia 

tuotteita täytyy voida toimittaa joka päivä, jolloin tuotannossa ei voida välttämättä hyödyntää 

pitkiä sarjoja. Näihin haasteeseen voidaan vastata automatisoimalla lähettämöjä, tarkentamalla 

kysyntäennusteita ja lisäämällä tarjontaketjun läpinäkyvyyttä yleisesti. Uusi, tiukempi 

toimintatapa lisää väistämättä kustannuksia teollisuudessa. Yksi syy edellisten lisäksi, miksi 

terminaalin kautta tapahtuvaan loppujakeluun ei suhtauduta kaikissa yrityksissä positiivisesti on 

se, että pelätään jakelukustannusten nousua ja sitä, ettei niihin pystytä itse vaikuttamaan. 

Edelleen, osa teollisuuden yrityksistä kokee jakelun strategiseksi ja kilpailuetua tuottavaksi 

toiminnoksi, jota halutaan itse ohjata myymälään asti (haastattelut, 2000).
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Viimeisen kahden vuoden aikana tutkimuksen kohteena olevien tuoretuotteiden jakelussa on 

tapahtunut muutos siten, että teollisuuden suoratoimitusten sijasta kaupan logistiikka- ja 

hankintayhtiöt tai keskusliikkeet ovat ottaneet lihatuotteiden osalta tavaravirrat ohjaukseensa ja 

loppujakelu tapahtuu kaupan terminaaleista. Keskustelua käydään myös meijerituotteiden 

siirtämisestä keskusliikkeiden loppujakeluun, mutta toistaiseksi tähän on siirrytty lähinnä vain 

joillakin harvaan asutuilla seuduilla, kuten Pohjois-Suomessa, eikä sielläkään kaikkien 

kaupanryhmien ja meijeriteollisuusyritysten osalta.

1

Kaupan
varasto/
termi
naali

Panimo-
teollisuus

Meijeri-
teollisuus

Muut 
elintar

vikkeet ja 
käyttö- 
tavarat

Liha-
teollisuus

Suuret
leipomot

tuonti

Kuva 3-1 Tavaravirtojen ohjaus tavarantoimittajilta myymälään

Voidaan todeta, että terminaalien käyttö on Suomessa lisääntynyt ja siltä osin täällä seurataan 

eurooppalaista kehityssuuntaa. Asian tekee varsin mielenkiintoiseksi se, että murros on edelleen 

käynnissä. Toinen mielenkiintoinen seikka, jota tässä tutkimuksessa tarkastellaan myöhemmin, 

on se, että kaupan terminaalien hoidettavaksi siirtyneiden tuotteiden logistiset vaatimukset 

etenkin lämpötilojen ja aikataulujen suhteen ovat erittäin korkeat.

3.2.3 Fyysisen logistiikan ulkoistaminen

Englannissa 1980-luvulla kaupan yritykset tunsivat olevansa liian sitoutuneita logistisiin 

toimintoihin, minkä vuoksi ne alkoivat siirtämään toimintoja kuljetus- ja logistiikkayrityksille. 

Tähän asti kaupan yritykset olivat omistaneet kuljetuskalustonsa itse. Yksi keskeinen innovaatio 

päivittäistavarakaupan taijontaketjun hallinnassa onkin ollut fyysisen logistiikan ulkoistaminen 

erikoistuneille palveluntarjoajille. Useimmiten ulkoistettava toiminto ovat kuljetukset ja fyysiset
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varastointitoiminnot. Joissakin tapauksissa palveluyritys ottaa vastuun myös varaston 

ohjauksesta ja jopa tavaran omistuksesta (Cooper et ai., 1992, 114).

Ulkoistamiselle oli useita syitä, kuten se, että pystyttiin keskittymään ydinosaamiseen ja 

investoidun pääoman tuotto oli suurempi varsinaisessa päivittäistavarakauppatoiminnassa kuin 

kuljetuskalustoissa tai varastoissa. On myös erittäin tärkeä havaita, että tietojärjestelmien 

kehittyminen ylipäätään mahdollisti ulkoistamisen. Pystyttiin kontrolloimaan tavaravirtoja 

informaation avulla (”control by information”) - ei enää varsinaisen fyysisen tekemisen avulla 

(”control by doing”).

Case Sainsbury’s (UK)

Paljon analysoitu esimerkki ulkoistamisesta on yksi Englannin suurista kauppaketjuista, 

Sainsbury’s, jonka markkinaosuus Englannin päivittäistavaramarkkinoista on noin 11%. 

Sainsbury’s omistaa 340 supermarkettia ja niitä palvellaan 21 terminaalista, jotka ovat 

erikoistuneet tuoteryhmittäin. Näin ollen yksittäinen tavarantoimittaja tuo tavaransa korkeintaan 

seitsemään - kahdeksaan terminaaliin. Terminaalien, myymälöiden ja tavarantoimittajien 

muodostamaa verkostoa hallinnoidaan Sainsbury’srn kehittyneillä tietojärjestelmillä. Vaikka 

Sainsbury’s itse kontrolloi tarjontaketjua, suurin osa fyysisestä logistiikasta on kuitenkin 

ulkoistettu erikoistuneille palveluntarjoajille, kuten Exei, Wincanton ja Tibbett&Britten (Brown, 

1994, 79; Cope, 2000, 66-68).

Angus Clark’in, Sainsbury’srn jakelusta vastaavan johtajan mukaan kauppaketju oli 

ensimmäinen, joka ryhtyi käyttämään kolmannen osapuolen logistiikkaa (3PL), ja hänen 

mukaansa Sainsbury’s käytännössä loi kolmannen osapuolen markkinat päivittäistavarakaupan 

alalle Englannissa. Hänen mukaansa Sainsbury’s on päivittäistavarakaupan yritys, jonka 

ydinosaamista on tarjontaketjun hallinta, mutta Sainsbury’srn ei kannata itse olla jokaisessa 

toiminnossa itse mukana, vaan ne kannattaa ulkoistaa yrityksille, jotka ovat täydellisen 

sitoutuneita niiden kehittämiseen ja tehostamiseen (mt., 80).

Yksi Sainsbury’srn käyttämä erikoistunut palveluntarjoaja on Wincanton, joka on 

elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden jakeluun erikoistunut pörssinoteerattu 

logistiikkapalveluyritys. Yritys ei rakenna yleisiä kuljetuspalveluverkkoja, vaan vastaa asiakkaan 

koko jakelusta kehittämällä niille räätälöidyn palvelukokonaisuuden. Sainsbury’srn lisäksi 

asiakkaina on muita kilpailevia, suuria kauppaketjuja, kuten Safeway, Tesco, Littlewoods ja 

Asda sekä elintarviketeollisuuden yrityksiä. Toiminnan keskeinen tukipilari on tiedon kulku ja
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varastojen keskittäminen automatisoituihin läpivirtausterminaaleihin (Haapanen ja Vepsäläinen, 

1999,210).

Tavararyhmän erityisvaatimukset ulkoistamisen taustalla, case tuoretuotteet

Ulkoistamisen perusteena ovat usein tavararyhmien erilaiset logistiset vaatimukset, minkä vuoksi 

johonkin tavararyhmään erikoistunut palveluntaijoaja voi olla tehokkaampi kuin esimerkiksi 

kaupan hankinta- ja logistiikkayritys. Tässä kappaleessa tarkastellaan case-esimerkkinä 

tutkimuksen kohteena olevia tuoretuotteita ja pyritään tunnistamaan tämän tuoteryhmän 

erityisvaatimukset tarjontaketjun hallinnalle.

Päivittäistavarakaupan tuoteryhmiä voidaan tarkastella monelta kannalta. Paljon käytetty 

tarkastelutapa, joka ottaa huomioon taijontaketjulle asetetut vaatimukset on Fisherin (1997) 

tuotematriisi, jonka mukaan tuotteet jaetaan innovatiivisiin ja funktionaalisiin. Funktionaalisille 

tuotteille, kuten päivittäistavarakaupan peruselintarvikkeet, Fisher suosittaa tehokasta 

jakelukanavaa, jonka perustavoite on kustannustehokkuus kaikilla taijontaketjun tasoilla. 

Tuotannossa pyritään korkeaan kapasiteetin hyödyntämisasteeseen ja pitkiin Saijoihin, 

varastotasoja pyritään laskemaan mahdollisimman alas ja varaston kiertoa pyritään 

kasvattamaan. Toimitusaikoja pyritään lyhentämään niin kauan, kunnes se lisää kohtuuttomasti 

kustannuksia. Tehokkaalle jakelukanavalle asetetaan myös korkeat laatuvaatimukset.

Vaikka Fisherin matriisi antaa hyvän lähtökohdan tuoretuotteiden taijontaketjun tarkasteluun, se 

on kuitenkin vain kaksiulotteisena tarkasteluna liian karkea ja ääriarvoja hakeva. Paremman 

kuvan saamme käyttämällä vähittäiskaupassa käytettyä tuotteiden tyyppijaottelua, jossa 

tuoretuotteet ovat pilaantuvia perustuotteita. Tyyppijaottelu on esitetty taulukossa 3-1. 

Palvelutasovaatimus tällaisille tuotteille on luonnollisesti hyvin korkea.
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Taulukko 3-1 Tuotteiden tyyppijaottelu ja palvelutasovaatimus (Retail Business, 1996)

Tuotetyyppi Ominaispiirteet Palvelutaso

Perus Myynti jatkuvaa läpi vuoden, jatkuvuus valikoiman 
laajuuden kustannuksella

korkea

Kausi Kontrolloitu laajempi valikoima, saatavuus rajoittuu 
tietylle kaudelle

tyydyttävä

Teema Menestystarinat tai -teemat (esim. Jurassic Park), 
kausi esim. 6-8 viikkoa

aluksi korkea, 
loppuunmyynti

Tapahtuma Pääasiassa lahjoja, rajoittuu tapahtuman kestoon, 
esim. pääsiäinen

aluksi korkea, 
loppuunmyynti

Kaleidoskooppinen Laaja lajitelma jatkuvuuden kustannuksella, hyvin 
lyhyt elinkaari hyllyssä

alhainen

Pilaantuva Rajoitettu toimitusmäärä tuotteen lyhyen säilyvyyden 
vuoksi

korkea

Välitystuote Tuote saatavilla vain asiakkaan erillisestä tilauksesta -

Tuoretuotteiden yksi suurimmista haasteista taijontaketjulle on niiden tiukat ja muista 

elintarvikkeista poikkeavat kuljetus- ja säilytyslämpötilavaatimukset. Taulukossa 3-2 on esitetty 

lainmukaiset korkeimmat kuljetus- ja säilytyslämpötilat eri tuotteille. Usein puhutaankin 

katkeamattomasta kylmäketjusta, jolla tarkoitetaan sitä, että toimituksen missään vaiheessa 

tavarantoimittajalta myymälään, lämpötila ei saa nousta yli sallittujen rajojen. Toisaalta 

lämpötila ei myöskään saa laskea liian alas, sillä tällöin tuotteet jäätyvät. Esimerkiksi 

jauhelihalla (+2°C) pelivaraa ei ole paljon. Tällaisen kylmäketjun hallinta edellyttää omaa 

erikoiskalustoa ja jäähdytettyjä terminaalitiloja. Vielä, kun kuljetus- ja säilytyslämpötilojen 

seuraaminen ja valvonta on korostunut viimeaikoina, laatustandardeihin kiinnitettäneen entistä 

enemmän huomiota. Esimerkiksi ensimmäinen valtakunnallinen kylmäkuljetuksia koskeva 

tutkimus tehtiin Suomessa vasta vuonna 1998 (Elintarvikevirasto, 1999, 1).

Taulukko 3-2 Lainmukaiset kuljetus-ja säilytyslämpötilat Suomessa, Elintarvikevirasto (1999) 

Tuoteryhmät Ylin sallittu lämpötila

jauheliha ja siitä valmistetut raakalihavalmisteet +2 °C
kala (tuore ja sulatettu) 0 - +3 °C
siipikarjasta tai pienriistasta valmistetut raakalihavalmisteet +4 °C 
maito ja maitopohjaiset tuotteet +6 °C
liha ja muut raakalihavalmisteet +7 °C
pakastettu j auheliha j a raakalihavalmisteet (korkeintaan) -18 °C
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Entä millaisiin tarjontaketjun hallinnan ratkaisuihin Euroopassa on päädytty tämän tuoteryhmän 

osalta? Cooperin ym. (1992) mukaan tuotteiden lämpötilavaatimukset ovat esimerkiksi 

Englannissa olleet yksi keskeisimmistä logistiikan ulkoistamisen syistä. Ruokatarvikkeiden 

kuljetuksessa ja varastoinnissa erityisen tärkeä tekijä on lämpötila ja palveluyrityksiltä vaaditaan 

erikoistaitoja ja -kalustoa näiden vaatimusten täyttämiseksi. Taulukossa 3-3 on esitetty 

esimerkkinä Asdan, suuren englantilaisen kauppaketjun, varsin tiukat lämpötilastandardit eri 

tuoteryhmille.

Taulukko 3-3 Asdan lämpötilastandardit (Cooper ym., 1992,115)

Tuoteryhmät Lämpötilahaarukka

Säilykeruoka, kuivatuotteet ym. ei kontrolloitu
Tuore liha 0° ± 2 °C
Tuoretuotteet ja valmisruoka 5° ± 2 °C
Tuoretuotteet ja hedelmät 10° ± 2 °C
Pakasteet -25 °C

Espanjassa monet kaupan yritykset eivät ole luottaneet paikallisiin kuljetusyrityksiin vaan 

käyttävät suuria kansainvälisiä logistiikkapalveluyrityksiä. Esimerkiksi kauppaketju Pryca 

käyttää Christian Salvesen -logistiikkayritystä tuoretuotteiden jakeluun.

Palveluyritysten erikoistuminen ja ulkoistamispäätös voi luonnollisesti perustua myös muihin 

asioihin kuin esimerkkinä käytettyihin lämpötilavaatimuksiin. Yksi keskeinen tekijä on 

myymälätyyppi. Logistinen palveluyritys voi erikoistua palvelemaan tiettyjä myymälätyyppejä, 

joilla on samanlaisia tarpeita tai kehittää asiakaskohtaisia konsepteja. Esimerkki tästä on 

tavarataloihin erikoistunut espanjalainen ketju, Galería Preciados, joka ulkoistanut koko 

tarjontaketjun hallinnan ketjun tarpeisiin räätälöidyn konseptin tarjonneelle, kansainväliselle 

Exel Logistics -yritykselle (Cooper ym., 1992). Eri osapuolet ovat näin sopeuttaneet toimintansa 

palveltavien yksikköjen ja käsiteltävien tavaramäärien mukaisesti, jolloin päällekkäisiä 

toimintoja on pystytty karsimaan.

3.2.4 Tietojärjestelmien hyväksikäyttö tarjontaketjun hallinnassa

Tietojärjestelmien kehittyminen ja niiden hyväksikäyttö ovat päivittäistavarakaupan 

tarjontaketjun hallinnan yksi olennaisimmista asioista. Tärkein tietojärjestelmien 

hyväksikäyttöön liittyvä hyöty on se, että tarjontaketjun läpinäkyvyys kasvaa. Tärkeä 

nimenomaan päivittäistavarakauppaan liittyvä innovaatio on EPOS-järjestelmä (Electronic Point
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of Sale), joka mahdollistaa mm. myymälän kysynnän lähes reaaliaikaisen seuraamisen sekä 

tuotemäärien ja varastosaldojen tarkkailemisen (Cooper ym., 1992).

Myös ECR:n tavoitteiden ja strategioiden toteutumiseen liittyy aivan olennaisesti 

tietojärjestelmien hyväksikäyttöjä ECR Europen mukaan ECR:n toimintatavat voidaan luokitella 

kolmeen tärkeään ryhmään: kysynnän hallinta, toimitusten hallinta ja mahdollistavat teknologiat. 

Mahdollistavat teknologiat otsikon alle kuuluvat organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT), 

sähköinen maksuliikenne ja toimintolaskenta (ECR, 1999, 12-13). Toimintaa ohjataan 

ajankohtaisella ja täsmällisellä kassapäätetiedolla, joka jaetaan ketjun jokaiselle osapuolelle 

nopeasti ja tehokkaasti. ECR:n tavoitteena onkin reaaliaikainen, paperiton tiedonsiirto, joka 

yhdistää kuluttajan, vähittäiskaupan, jakelijat ja tavarantoimittajat (mt., 11).

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan paneuduta syvemmin tietojärjestelmien kehittymiseen tai 

yksittäisiin ratkaisuihin. Tarkoituksena on tarkastella päivittäistavarakaupan tulevaisuuden 

toimintamalleja ja etenkin logistiikan ulkoistamista. Tärkeä olettamus tutkimuksen kannalta on, 

että kehittyneet tietojärjestelmät mahdollistavat mm. tilauksen sekä valmistuksen ja siirron 

kanavien eriytymisen. Lisäksi tutkimuksessa oletetaan, että tietojärjestelmien avulla voidaan 

koordinoida useiden toimijoiden muodostamaa, monimutkaistakin verkostoa. Tätä näkemystä 

tukee seuraava c ase-esimerkki tietojärjestelmien hyväksikäytöstä päivittäistavarakaupan 

tarjontaketjun hallinnassa.

Case Seven-Eleven Japan

Yhtenä tietojärjestelmän hyväksikäytön malliyrityksenä päivittäistavarakaupassa pidetään 

Japanin suurinta supermarketketjua, Seven-Eleven Japania (SEJ). Yritys avasi ensimmäisen 

myymälän 1974 Tokioon. Noin 400-500 myymälän vuosivauhdilla kasvavalla ketjulla oli 

vuonna 2000 8200 supermarkettia, joiden keskipinta-ala on 1200m2 ja valikoimassa noin 3000 

nimikettä. Aiemmin käytetyn määritelmän mukaan koko vastaa juuri ja juuri suurta 

supermarkettia (1000m2 - 2500m2). Valikoiman laajuus on suurin piirtein samaa luokkaa kuin 

esimerkiksi Valintatalo-ketjulla Suomessa. Varaston kiertonopeus ja myynti/m2 ovat selkeästi 

parempia kuin kilpailijoilla. Ketjun menestymistä pidetään edistyksellisen 

informaatiojärjestelmän ansiona, joka tarjoaa reaaliaikaista ja kattavaa kysyntätietoa 

ketjunohjaukseen. Tietojärjestelmä mm. kääntää kysyntätiedon täydennystilauksiksi ja antaa 
tietoja uusien tuotteiden kehittämiseen. Tuotetäydennystä tukee erittäin ketterä (agile) logistiikka 

(Lee ja Whang, 2001, 43).

50



Vuodesta 1998 lähtien SEJ:llä on ollut käytössään Internet- ja satelliittiyhteyksiin sekä 

toiminnanohjaussovelluksiin perustuva järjestelmä. Myymälässä ennen rahastusta kassahenkilö 

näpäyttää erillisen näppäimistön avulla asiakkaan arvioidun iän ja sukupuolen. Tämän jälkeen 

kassapääte lukee ostettavien tuotteiden viivakoodit, josta tilaustieto välittyy SEJ:n 

keskusj ärj estelmään ISDN-yhteyden avulla. Tieto välittyy myös myymälän 

saldonhallintajäijestelmään, joka kontrolloi myymälän kaikkia tuotteita. Myymäläpäällikkö 

tekee tilaukset sekä tarkkailee saldoja ja myynnin kehittymistä kädessä kulkevan koneen avulla, 

joka lukee tuotteen viivakoodin hyllyn reunasta (mt.).

Tilaustieto välitetään sähköisesti SEJ:n ketjunohjauksesta tavarantoimittajille, tukkukaupoille ja 

jakelukeskuksille. Esimerkiksi tuoretuotteiden tilaukset tehdään kolme kertaa päivässä. 

Tuoteryhmät, joilla on samat lämpötilavaatimukset, ohjataan tavarantoimittajien yhteisesti 

hallinnoimien läpivirtausterminaalien (Supplier Distribution Center) kautta myymälään. 

Terminaalitoiminnan käyttöönoton jälkeen päivittäiset myymälätoimitukset/supermarket 

vähenivät kymmenesosaan alkuperäisestä. Kuljetukset on ulkoistettu 

logistiikkapalveluyrityksille, joiden tulee toimittaa tavarat myymälään 10 minuutin 

virhemarginaalilla ennalta sovitusta ajasta. Autot pitävät radiolla yhteyttä 

logistiikkapalveluyritykseen ja tämä taas kommunikoi SEJ:n kanssa (mt.).

Saatua kysyntätietoa käytetään moniin tarkoituksiin, joista valikoimapäätös on yksi 

keskeisimmistä. Nimikkeistä, joita on yhteensä 3000, puolet vaihdetaan joka vuosi ja tuotteiden 

elinkaaret ovat lyhentyneet huomattavasti järjestelmän käyttöönoton seurauksena. Joka viikolle 

erikseen tehtävä valtakunnallinen myyntitaktiikka perustuu kysyntätietoon. Myös myymälän 

layoutia voidaan hienosäätää päivän aikana ja esimerkiksi eri aikaan päivästä eri kokoiset 

maitopurkit saavat enemmän tai vähemmän hyllytilaa myymälässä (mt.).

3.3 Yhteenveto

Tässä luvussa käytiin läpi päivittäistavarakaupan tarj ontaketj unhallinnan keskeisimpiä 

innovaatioita. Näistä tämän tutkimuksen karmalta olennaisimpia ovat logistiikan ulkoistaminen 

ja terminaalitoiminta. T erminaalitoiminta lisää Toporowskin mallin mukaan tarj ontaketj un 

hallinnan haasteellisuutta. Logistiikan ulkoistaminen ja erikoistuneiden palveluntarjoajien käyttö 

taas on yksi mahdollinen ratkaisu päivittäistavarakaupan tarj ontaketjun hallintaan. 

Tietojärjestelmien osalta todettiin, että kehittyneet järjestelmät mahdollistavat mm. 

ulkoistamisen ja useista osapuolista koostuvan verkoston hallinnan.
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4 Logistiikkapalvelut ja -verkostot

Johdannon jälkeen, luvussa 2 tarkasteltiin päivittäistavarakaupan keskeisiä muutoslinjoja, joista 

tutkimuksen kannalta merkittävimpiä ovat myymälätyyppien polarisaatio ja ketjuuntuminen. 

Luvussa 3 käsiteltiin taijontaketjun hallinnan innovaatioita ja kehityssuuntia. Yksi keskeisistä 

taijontaketjun hallinnan kehityssuunnista on logistiikan ulkoistaminen. Tässä luvussa käsitellään 

logistiikan ulkoistamisen vaihtoehtoja sekä logistiikkapalveluiden ja -verkostojen kehittymistä. 

Erityisesti tarkastellaan kolmannen ja neljännen osapuolen logistiikkaa. Tarkoituksena on saada 

näistä toimintamalleista ja niiden käyttökelpoisuudesta riittävä kuva, jotta niiden tuomia 

mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää tutkimuksessa esitettävässä mallissa (luku 5). Kappaleessa 

4.1 käsitellään logistiikkapalveluiden ja ulkoistamisen kehittymistä (1PL-4PL). Kappaleessa 4.2 

määritellään kolmannen ja neljännen osapuolen logistiikka ja pyritään kuvaamaan niiden 

keskeisimmät erot. Kappaleessa 4.3 keskitytään logistiikan ulkoistamisen vaihtoehtojen 

soveltamiseen ja soveltuvuuteen erilaisissa tilanteissa. Kappaleessa 4.4 tehdään yhteenveto luvun 

keskeisestä sisällöstä.

4.1 Logistiikkapalveluiden ja ulkoistamisen kehittyminen

Perinteisesti yritykset hoitivat itse logistiset toimintonsa ja omistivat itse kuljetuskalustonsa, 

varastonsa ja huolehtivat toimituksista asiakkaille. Tätä toimintamallia voidaan kutsua termillä 

First Party Logistics (1PL). Logistiikkapalveluiden ulkoistaminen käynnistyi yksittäisten 

palveluiden ostamisella kuljetusliikkeiltä. Tästä käytetään nimitystä Second Party Logistics 

(2PL). Markkina-alueiden kasvaessa oma kuljetuskapasiteetti ei enää riittänyt ja hintakilpailun 

lisääntyessä kustannusten merkitys korostui. Yhteistyö rajoittui kuitenkin yksittäisiin 

transaktioihin, eikä osapuolten prosesseja oltu integroitu keskenään. Tästä seurasi toiminnan 

koordinoinnin vaikeutta ja yritysten omien kuljetussuunnitteluosastojen paisumista.

Seuraava kehityksen askelta kuvataan termillä Third Party Logistics (3PL), jossa ulkopuoliselle 

palveluyritykselle annettiin vastuu jostakin toiminnosta, kuten kuljetuksista tai varastoinnista 

kokonaisuutena. Ulkoistettavat toiminnot ovat kuitenkin yleensä rutiini toimintoja ja 

asiakasyritykset ovat yleensä säilyttäneet omat logistiikan ohjaustoiminnot. Verrattuna 

yksittäisten palveluiden ostamiseen (2PL) tässä mallissa yhteistyö on huomattavasti tiiviimpää ja 

prosesseja on pyritty yhdistämään päivittäisten toimintojen tehostamiseksi.
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Kehityksen neljännessä vaiheessa yrityksen kasvaneen alihankintaverkoston hallinta on annettu 

ulkopuoliselle organisaatiolle, jota kutsutaan termillä Fourth Party Logistics (4PL) tai 

logistiikkaintegraattori. Kyse ei siis ole enää yksittäisten palveluiden ja toimintojen, vaan koko 

logistiikan johtamisen ja kehittämisen antamisesta ulkopuolisen hallintaan. Monissa tapauksissa 

ns. perinteisillä logistiikkapalveluyrityksillä ei ole ollut koko toimitusketjuun hallintaan 

tarvittavia kyvykkyyksiä tai resursseja. Logistiikkaintegraattori luo ja koordinoi 

palveluverkostoa, jossa yhdistyvät esimerkiksi kuljetus-, varastointi-, kehittämis- ja 

tietojärjestelmäpalvelut. Kuvassa 4-1 on havainnollistettu logistiikkapalveluiden ulkoistamisen ja 

verkostoitumisen kehitysaskelia.

4 PL =

3 PL =

1 PL = I______

Kuva 4-1 Logistiikkapalveluiden ulkoistamisen ja verkostoitumisen kehittyminen 1PL-4PL 
(mukaillen Haapanen ja Vepsäläinen, 1999, 213)

Kuvassa 4-1 kehitysaskeleet on sidottu aikaan ja tietotekniikan kehittymiseen. Onkin 

huomattava, että juuri tietotekniikan kehittyminen antaa mahdollisuudet koordinoida usean 

alihankkijan ja asiakkaan muodostamaa verkostoa. Toinen merkille pantava asia on, että 

logistiikan ulkoistamisen neljäs kehitysaskel, 4PL on varsin uusi toimintamalli. Kuvan oikeassa 

reunassa on kuvattu osapuolten suhdetta ja määrää eri kehitysvaiheissa: 1PL tarkoittaa yhden 

osapuolen, palvelun käyttäjän tuottamia palveluita omaan käyttöön. 2PL -vaiheessa mukana on 

kaksi yritystä, käyttäjä ja palvelun tuottaja. 3PL eli kolmannen osapuolen logistiikassa 

kumppaneita palvelee jostakin toiminnosta kokonaisvastuun ottanut palveluyritys. 4PL - 

vaiheessa logistiikkaintegraattori koordinoi palveluntuottajien ja käyttäjien muodostamaa 

verkostoa.

’alvelup
yritysy
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4.2 Kolmannen (3PL) ja neljännen (4PL) osapuolen logistiikka

Berglund (2000, 3) on määritellyt logistiikkapalveluiden ulkoistamisen (Third Party Logistics, 

3PL) seuraavasti: Yrityksen ja ulkopuolisen palveluntarjoajan muodolliseen tai epämuodolliseen 

sopimukseen perustuva pitkäaikainen molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö, jonka 

seurauksena huomattava joukko yrityksen logistisista toiminnoista siirtyy palvelutarjoajan 

hoitoon ilman, että kuljetettavien tuotteiden omistusoikeus siirtyy. Määritelmän mukaan 

logistiikkapalveluyritystä, jolle toiminnot ulkoistetaan, kutsutaan kolmannen osapuolen 

logistiikkapalveluntaijoajaksi (Third Party Logistics Provider). Tässä tutkimuksessa tällaista 

yritystä kutsutaan lyhyesti 3PL-yritykseksi.

4PL puolestaan voidaan määritellään seuraavasti: Logistiikkaintegraattori, 4PL, on 

tarjontaketjun ohjaaja, joka kokoaa ja hallitsee omia ja ulkopuolisten palveluntarjoajien 

resursseja, kyvykkyyksiä sekä teknologioita tarjotakseen asiakkaille kattavia tarjontaketjun 

hallinnan ratkaisuja (Andersen Consulting, 2000).

Tervonen (2000) on tutkinut 3PL ja 4PL eroja ja pyrki osaltaan täsmentämään 

logistiikkapalveluiden luokittelua (1PL-4PL). Hän tarkasteli mallien eroja sekä organisaatio- että 
palvelunäkökulmasta. Alan kirjallisuuteen nojautuen hän esitti taulukossa 4-1 olevan mallin 

asiakkaan ja logistiikkapalveluyrityksen välisestä työnjaosta. Kuten kuvasta voi havaita, 

transaktioperusteisia palveluita tarjoava 2PL-yritys toimii lähinnä vain operaatioiden tasolla. 3PL 

yritys on myös keskittynyt operatiivisten toimintojen suorittamiseen ja kehittämiseen, mutta 

yrityksen ja asiakkaan prosessit ja systeemit on integroitu keskenään toisin kuin 2PL-mallissa. 

Näin 3PL-yrityksellä on operatiivista roolia merkittävämpi rooli. Yritysten väliset tietovirrat 

liittyvät useimmiten operatiiviseen toimintaan.

Taulukko 4-1 Asiakasyrityksen ja logistiikkapalveluyrityksen välinen työnjako (Tervonen, 2000,
23)

Asiakasyritys 4PL-yritys 3PL-yritys 2PL-yritys

Strategiat —

Systeemit <2gH>
Operaatiot C3
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Tervonen (2000) esitti kirjallisuuteen nojautuen myös muita eroja 3PL- ja 4PL-yrityksen välillä, 

jotka on seuraavassa kuvattu lyhyesti. Havainnollisuuden vuoksi nämä erot on myös tiivistetty

taulukkoon 4-2.

Taulukko 4-2 3PL ja 4PL-yritysten ominaispiirteet (Tervonen, 2000)

4PL

Palveluiden
vertailu

toimintojen haltuunotto 

palvelujen välinen synergia 

lähinnä yksinkertaiset rutiinipalvelut

koko logistiikan haltuunotto 

palvelun tarvitsijoiden välinen synergia 

myös asiakaskohtaiset erikoispalvelut

Organisatorinen suljettu kanava avoin kanava

vertailu operatiivinen yhteistyö hallinnollinen yhteistyö

1 fyysisten tuotannontekijöiden hallinta informaation hallinta

Ensinnäkin, logistiikkapalveluiden ulkoistamisessa (3PL) erikoistunut palveluntarjoaja suorittaa 

yhtä tai useampaa asiakasyrityksen operatiivista logistiikkatoimintoa, kun taas 
logistiikkaintegraattori ottaa tavallisesti kokonaisvastuun asiakasyrityksen logistiikkatoimintojen 

johtamisesta ja kehittämisestä. 3PL-yritys keskittyy peruspalveluiden kustannustehokkaaseen 
tuottamiseen oman tuotantokoneiston avulla, kun taas logistiikkaintegraattori kokoaa 
alihankkijoillensa tuottamia palvelukokonaisuuksia tehottaan informaatiohallinnan avulla. 

Operatiivisen tason johtamisen logistiikkaintegraattori tavallisesti delegoi alihankkijana 

toimivalle 2PL tai 3PL yritykselle.

Toisekseen, vaikka 3PL-yritykset yhdistelevät ja koordinoivat useiden asiakasyntysten logistisia 

virtoja, ei asiakkaiden välillä ole useinkaan merkittävää synergiaa, koska tuotetut palvelut ovat 
yleensä varsin yksinkertaisia. 3PL-yritys voikin lähinnä tuottaa vain mittakaavaetuja ja 

palveluiden välistä synergiaa. 4PL-yritys sen sijaan kykenee tarjoamaan huomattavia 
asiakkaiden välisiä synergiahyötyjä, koska tarjotut palvelut on kehitetty tietyn toimialan tai 

asiakasryhmän ympärille. Näin mahdollistuu palveluiden välisten synergiahyötyjen lisäksi myös 

palveluiden tarvitsijoiden väliset synergiahyödyt.

Kolmanneksi, 3PL-yrityksen ja asiakasyrityksen välillä on yleensä operatiivinen yhteistyösuhde, 

jota tukemaan osapuolet ovat kehittäneet kahdenkeskisen järjestelmän tai toimintamallin. 3PL- 

yrityksen ja asiakasyrityksen operatiiviset toiminnot ja systeemit on siis yhdistetty keskenään ja 

operationaalisella tasolla yritysten välillä on kiinteä yhteistyösuhde. Kuten aikaisemmin on 
kuvattu, logistiikkaintegraattori toimii välittäjänä asiakkaan ja usean palveluntarjoajan välillä
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integroimalla ja koordinoimalla resursseja asiakkaan puolesta. Logistiikkaintegraattonn ja 

asiakasyrityksen välillä on hallinnollinen yhteistyösuhde, jonka seurauksena asiakasyntys voi 

luopua omasta logistiikan ohjausorganisaatiostaan.

Neljänneksi, logistiikkaintegraattori voi välittää asiakkailleen minkälaisia palveluita tahansa, 

kuten monimutkaisia asiakaskohtaisia ratkaisuja, mutta ei pelkästään niitä, vaikka tällainen 

ajatus logistiikkaintegraattoriin kirjallisuudessa usein liitetään. Kanavanäkökulmasta 

tarkasteltuna logistiikkaintegraattori on avoin kanava, sillä periaatteessa mikä tahansa 

palveluntarjoaja voi liittyä logistiikkaintegraattorin järjestelmään, jolloin asiakas voi halutessaan 

valita minkä tahansa saavutettavissa olevan palveluntarjoajan tuottamaan halutut palvelut.

Kuvassa 4-2 on esitetty logistiikkaintegraattorin yleinen toiminta periaate, josta on nähtävissä 

3PL-yrityksen ja 4PL-yrityksen yhteistyösuhde. Asiakkailla on usean tyypprsrä logrsttsra 

tarpeita, joiden ratkaisemisesta logistiikkaintegraattori ottaa kokonaisvastuun. 
Logistiikkaintegraattori voi tarjota palveluitaan useille yrityksille, niin tavarantoimittajille kuin 

vähittäiskaupan yrityksille. Seuraavassa kappaleessa käsitellään enlarsia logistiikkaintegraattorin

organisointitapoja.

Kumppani) (Kumppani
a >'
k (Toimittaja 
а Г----------

Asiakas

Logistiikka
integraattori 
^ 4PL >

AsiakasToimittaja

AsiakasToimittaja

Kuva 4-2 Logistiikkaintegraattori yhdistää asiakkaat, toimittajat ja palvelun tuottajat yhteiseksi 
verkostoksi (Haapanen ja Vepsäläinen, 1999)
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4.3 4PL soveltuvuus päivittäistavarakaupan toimialalle

Aikaisemmin luvussa 3 todettiin, että logistiikan ulkoistamista kolmannelle osapuolelle pidetään 

alan kirjallisuudessa yhtenä keskeisimmistä innovaatioista päivittäistavarakaupan taijontaketjun 

hallinnassa. Tämän vuoksi voidaan olettaa, että 3PL-yritysten käyttäminen sopii 

päivittäistavarakaupan toimialalle. Seuraava looginen kysymys onkin, että sopiiko 4PL-yritys 

tälle samalle toimialalle.

Gattoman (1998, 440) mukaan 4PL-yritys sopii ratkaisuksi erityisesti toimialoilla, jotka eivät ole 

keskittyneet muutaman yrityksen hallintaan, vaan alalla on useita pieniä, itsenäisiä yrityksiä. 

Toimialalla mikään yritys ei voi saavuttaa merkittävää kilpailuetua taijontaketjun hallinnalla, 

sillä yksittäiset toimijat eivät voi saavuttaa mittakaavaetuja. Ainoastaan yhdistämällä suuri määrä 

yrityksiä samaan verkostoon, voidaan saavuttaa mittakaavaetuja. Gattoma mainitsee 

esimerkkeinä toimialoina apteekit ja kodinelektroniikan vähittäiskaupan.

Toisekseen, logistiikkaintegraattori sopii myös toimialoille, joilla on hyvin pienet katteet, ja 

yritykset ovat erityisen halukkaita löytämään keinoja katteiden kasvattamiseksi. Todennäköisesti 

tällöin myös kynnys hallintoon liittyvien toimintojen ulkoistamiseen kustannusten karsimiseksi 

on matala ja tästä syystä taijontaketjun hallinnasta kokonaisvastuun ottavan 

logistiikkaintegraattorin käyttö sopii toimialan yrityksille. Gattoman (1998, 441) mukaan 

tällaisia matalan katteen toimialoja, joille logistiikkaintegraattori sopii, ovat esimerkiksi öljyn 

tuotanto ja päivittäistavarakauppa.

Edelleen logistiikkaintegraattori sopii toimialoille, joilla logistiikka ei pidetä kilpailuetua 

tuottavana toimintona. Koska kyse on logististen toimintojen kokonaisvaltaisesta 

ulkoistamisesta, jossa myös toimintojen kehitys ja johtaminen annetaan yrityksen ulkopuolelle, 

eivät yritykset, joiden kilpailuetu riippuu logistiikasta, ole todennäköisesti halukkaita käyttämään 

tätä mallia.

Neljäs piirre toimialalle, jolle logistiikkaintegraattori mahdollisesti sopii, on tulosyksikköjen 

suuri määrä ja sijoittuminen erilleen toisistaan. Logistiikkaintegraattori voi tuoda merkittävää 

etua näille tulosyksiköille muodostamalla verkoston, jonka avulla on saavutettavissa etenkin 

mittakaavaetuja. Gattoma mainitsee esimerkkinä elintarvikeyritykset, joilla on useita 

samanlaisilla taijontaketjun hallinnan vaatimuksilla varustettuja tuotantolaitoksia.
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Jos tarkastellaan päivittäistavarakauppaa yksittäisten myymälöiden kannalta, kaikki Gattoman 

antamat kriteerit puoltavat logistiikkaintegraattorin käyttöä. Ala muodostuu useista pienistä 

yrityksistä, joilla ei ole itsellään mahdollisuutta luoda mittakaavaetuja. Alalla on, kuten 

aikaisemmin jo mainittiin, hyvin matalat katteet. Jos yksittäinen myymälä ei pysty saavuttamaan 

mittakaavaetuja taijontaketjun hallinnassa, Gattoman mukaan se ei todennäköisesti pidä 

logistiikkaa myöskään kilpailukeinona. Päivittäistavarakauppa koostuu hyvin monista, toisistaan 

irrallaan olevista tulosyksiköistä, joiden tarjontaketjun hallinta muistuttaa toisiaan.

Jos tarkastellaan päivittäistavarakauppaa kauppaketjujen tai kaupparyhmien tasolla, osa 

kriteereistä ei enää puolla logistiikkaintegraattorin käyttöä. Euroopassa tietyt suuret ketjut 

hallitsevat markkinoita ja Suomessa ala on keskittynyt muutamien kaupparyhmittymien käsiin. 

Näillä toimijoilla on mahdollisuus saavuttaa mittakaavaetuja ja ne pitävät usein logistiikkaa 

kilpailuetua tuottavana toimintona. Toimialalla on kuitenkin edelleen matalat katteet ja 

tulosyksiköt eli myymälät ovat pieniä ja erillä toisistaan.

Edellä mainittu seikka 4PL-yrityksen sopimattomuudesta esimerkiksi kaupparyhmittäin 

organisoituneelle päivittäistavarakaupan toimialalle kaipaa kuitenkin hieman syvempää 

pohdintaa. Kuten luvussa 2 todettiin, kaupan ryhmien ja ketjujen sekä etenkin hankinta- ja 

logistiikkayritysten yksi keskeisimmistä tehtävistä on juuri logististen mittakaavaetujen 

saavuttaminen ja taijontaketjun hallinnan tehostaminen. Itse liiketoiminta tapahtuu kuitenkin 

aina myymälöissä. Näin ollen kaupan hankinta- ja logistiikkayritystä voidaan pitää tapana 

organisoida logististen mittakaavaetujen saavuttaminen myymälöille tai myymäläketjuille - 

samalla tavalla kuin 4PL-yritystäkin. Molemmat ovat tapoja organisoida tarjontaketjun hallinta. 

Monelta osin kaupan hankinta- ja logistiikkayritysten tai ketjunohjauksen toimintatapa 

muistuttaakin logistiikkaintegraattoreiden toimintatapaa.

Yhteenvetona todettakoon, että Gattoman määritelmän mukaan logistiikkaintegraattori sopii 

päivittäistavarakaupan toimialalle hyvin, ja toimiala on jo monelta osin organisoitunut tavoilla, 

jotka muistuttavat logistiikkaintegraattori -mallia.
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5 Tarjontaketjun hallinnan kehittymistä ja logistiikan 

ulkoistamista kuvaava teoreettinen malli

Tässä luvussa esitetään päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnan kehittymistä ja logistiikan 

ulkoistamista kuvaava malli. Mallin perusteet, ns. muutosvoimat, on esitetty luvuissa 2-3, joista 

tehdään ensin lyhyt yhteenveto ja johtopäätökset kappaleessa 5.1. Tämän jälkeen, kappaleessa 

5.2 pohditaan logistiikan ulkoistamisen tarjoamia mahdollisuuksia muutosvoimien aiheuttamien 

ongelmien ratkaisuun. Kappaleessa 5.3 esitetään logistiikan ulkoistamista ja tarjontaketjun 

hallintaa kuvaava malli. Kappaleessa 5.4 pohditaan mallin toimivuutta ja heikkouksia. 

Kappaleessa 5.5 pohjustetaan empiriaosuutta miettimällä, millaisia päätöksiä eri osapuolilta tulisi 

odottaa, jotta malli toteutuisi todellisessa elämässä. Myöhemmin, luvussa kuusi mallia peilataan 

todellisessa maailmassa jo tapahtuneisiin muutoksiin sekä alan johtajien esittämiin tulevaisuuden 

visioihin.

5.1 Yhteenveto muutostekijöistä

Luvussa 2 tarkasteltiin päivittäistavarakaupan yleisiä muutostekijöitä. Näistä yksi 

keskeisimmistä on myymälärakenteen polarisaatio. Suuryksiköitymisen myötä ero suurten ja 

pienten myymälöiden välillä on kasvanut ja kansainvälisen kehityksen valossa ero näyttäisi 

kasvavan jatkossakin. Kuten suomalaisten myymäläketjujen volyymeja ja sijoittumista 

tarkastelemalla huomattiin, myymälätyyppien välillä on huomattavia eroja. Toinen asia, johon 

kiinnitettiin huomiota, oli se, että kaupparyhmien sisällä on hyvin pieniä ja toisaalta hyvin suuria 

myymälöitä, eikä mikään kaupparyhmä ole erikoistunut johonkin myymälätyyppiin. Tällaista ei 

ollut juurikaan havaittavissa vertailun kohteina olleissa Euroopan maissa, joissa ketjut ovat 

pääsääntöisesti keskittyneet tietyn tyyppisiin myymälöihin - useimmiten joko super- tai 

hypermarketteihin. Intuitiivisesti ajateltuna ja myös Toporowskin malliin (ks. taulukko 2-1) 

nojautuen voidaan olettaa, että tarjontaketjun hallinnan haasteellisuus on kasvanut 

myymälärakenteen polarisaation myötä.

Toinen keskeinen muutostekijä, jota tarkasteltiin on päivittäistavarakaupan ketjuuntuminen. 

Viimeaikaisen kehityksen mukaan ketjuuntuminen on Suomessa lisääntynyt ja ketjujen merkitys 

suomalaisessa päivittäistavarakaupassa on kasvanut. Ketjut toimivat eri liikeideoilla ja ketjuun 

kuuluvat myymälät ovat yhtenäistäneet valikoimiaan, toimintatapojaan ja ne ovat delegoineet
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useita toimintoja keskitetysti hoidettavaksi. Suomalaisille kaupparyhmittymille on tyypillistä, 

että niihin kuuluu useita, eri liikeideoilla toimivia ketjuja. Toporowskin mallin mukaan erilaisilla 

valikoimilla ja tuotteiden volyymeilla toimivat myymälät aiheuttavat erilaisia vaatimuksia myös 

tarjontaketjun hallinnalle. Toinen, taijontaketjun rakenteen kannalta merkittävä muutos, jonka 

ketjuuntuminen on aiheuttanut, on perinteisen tukkukaupan roolin muuttuminen. Tiukemmin ja 

keskitetysti johdetut ketjut ovat ottaneet hoitaakseen osan perinteisistä tukkukaupan tehtävistä, 

jolloin kaupan keskusliikkeet ovat muuttuneet entistä enemmän ketjuja palveleviksi hankinta-ja 

logistiikkayhtiöiksi.

Kolmas asia, johon luvussa kaksi kiinnitettiin huomiota, oli kansainvälinen kilpailu, joka 

näyttäisi lisääntyvän Suomessa. Näyttäisi myös siltä, että ulkomaisten kauppaketjujen tuleminen 

Suomeen lisäisi kilpailupainetta nimenomaan ketju- ja myymälätyyppitasolla, eikä niinkään 

kaupparyhmätasolla. Tähän pyritään reagoimaan tehostamalla toimintoja mm. tiukentamalla 

ketjuohj austa.

Luvussa 3 käsiteltiin tarjontaketjun hallintaa ja erityisesti keskityttiin päivittäistavarakaupan 

taijontaketjun hallinnan innovaatioihin. Näistä tavaravirtojen ohjaaminen kaupan terminaalien 

kautta myymälään eli terminaalien (RDC) käyttö on erittäin merkittävä taijontaketjun rakennetta 

muuttava tekijä. Toporowskin mallin mukaan taijontaketjun hallinnan monimutkaisuus lisääntyy 

huomattavasti tuomalla uusia tavarantoimittajia valikoimineen ja ominaisuuksineen mukaan 

palapeliin.

Johtopäätökset muutostekijöistä

Edellä määritellyt muutostekijät voidaan jaoteltiin Toporowskin mallin mukaan taijontaketjun 

sisäisiksi ja ulkoisiksi tekijöiksi. Tarkastellaan ensin ketjun sisäisiä tekijöitä. Myymälärakenteen 

polarisoitumisen vuoksi ero pienten ja suurten myymälöiden välillä on kasvanut ja etenkin suuret 

ovat tulleet entistä suuremmiksi. Toisaalta ketjuuntuminen sitoo tiukemmin myymälät 

toimimaan samalla tavalla ja esimerkiksi valikoimat yhdenmukaistuvat. Näin ollen 

myymäläkenttä jakaantuu selkeämmin eri kokoisiin, eri tavoilla sijoittuneisiin ja toimiviin 

myymäläryhmiin. Tämä kehitys on esitetty pelkistettynä kuvassa 5-1. Kaupparyhmä, johon 

kuuluu useita eri myymälätyyppejä, joutuu toimimaan tarjontaketjun hallinnassaan yhä 

laajemmalla skaalalla ja kehittämään ratkaisuja erilaistuneille myymäläryhmille ja ketjuille. 

Kuvassa 5-1 on esitetty myymälöiden jakaantuminen tarjontaketjun hallinnan kannalta

60



selkeämpiin ryppäisiin. Näin ryhmittyneet myymälät asettavat omat vaatimuksensa 

tarjontaketjun hallinnalle

Myymälän
koko

Valikoima
>

Valikoima
>

Kuva 5-1 Kaupparyhmän myymälöiden ryhmittyminen ketjuuntumisen ja myymäläkoon 
eriytymisen myötä

Tarjontaketjun hallinnan ulkoisissa tekijöissä on myös tapahtunut muutoksia. Kuten aikaisemmin 

kappaleessa 3.2.1 todettiin, Suomi on seurannut kansainvälistä kehitystä ja yhä suurempi osa 

tuoteryhmistä toimitetaan myymälään kaupan terminaalien kautta. Näillä tuoteryhmillä, joista 

esimerkkinä käsiteltiin tuoretuotteita kappaleessa 3.2.2, on omia erityispiirteitään tarjontaketjun 

hallinnan kannalta tarkasteltuna, kuten lämpötila ja aikatauluvaateet. Myös uutena tulevat 

tavarantoimittajat ovat eri kokoisia ja ne asettavat uusia haasteita. Kuvassa 5-2 on esitetty 

pelkistetysti näiden tekijöiden aiheuttama muutos tarjontaketjun hallinnassa. Tuoteryhmillä on 

keskenään saman tyyppiset vaatimukset ja samoja tuotteita valmistavat tavarantoimittajat 

muistuttavat luonnollisesti toisiaan. Kaupparyhmä, jonka terminaalien kautta kulkevat kaikki 

tuoteryhmät, joutuvat kehittämään jokaiselle tuoteryhmälle tehokkaat ja laatukriteerit täyttävät 

järjestelmät.
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Kuva 5-2 Terminaalitoiminnan laajentuessa uusia tavararyhmiä tulee mukaan tarjontaketjun 
hallintaan

Yhteenvetona voitaisiinkin todeta, että päivittäistavarakaupan kehityssuunnat lisäävät haasteita 

taijontaketjun hallinnalle useilla eri tavoilla. Näiden, Suomen sisällä tapahtuneiden muutosten 

lisäksi paineita kasvattavat kansainväliset, fokusoituneet ketjut, jotka tuovat tiettyä 

myymälätyyppiä ja ketjukonseptia varten kehitetyt tehokkaat toimintatavat Suomeen. 

Menestyäkseen kilpailussa tulevaisuudessa kaupparyhmien kokonaistehokkuus ei välttämättä 

olekaan enää niin ratkaiseva, vaan jokaisen ketjun on oltava erikseen niin tehokas kuin 

mahdollista. Kärjistäen voidaankin kysyä, millaisella rakenteella pystytään palvelemaan 

tehokkaasti sekä pieniä laatikkomyymälöitä että suuria hypermarketteja ja saman aikaisesti 

hallitsemaan +2°C lämpötilaa vaativien pilaantuvien lihatuotteiden että varastoitavien 

kuivatuotteiden j akelua.

5.2 Muutostekijöihin vastaaminen logistiikan ulkoistamisella

Kappaleessa 3.2.2 käsiteltiin logistiikan ulkoistamista kolmansille osapuolille Euroopan muissa 

maissa, etenkin Englannissa. Kuten aikaisemmin todettiin, Suomi on seurannut eurooppalaista 

kehitystä kaikkien keskeisten muutosten osalta, jotka tässä tutkimuksessa on määritelty. Voidaan 

siis olettaa, että myös kolmannen osapuolen logistiikka tulee yleistymään Suomessa 

toimintatapana. Keskeisin ero esimerkiksi englantilaisiin kauppaketjuihin on se, että suomalaisiin 

kaupparyhmiin kuuluu niin pieniä lähikauppaketjuja kuin suuria hypermarkettejakin. Tästä 

seuraa loogisesti tarve erilaisten ketjukonseptien kehittämiseen, joita yhden 3PL-yrityksen on 

vaikea toteuttaa (ks. taulukko 4-2 kolmannen osapuolen ominaispiirteet).
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Ermen kuin tarkastellaan 4PL-toimintamallia, analysoidaan hieman nykyistä toimintatapaa ja 

kaupan hankinta- ja logistiikkayrityksiä, jotka joutuvat vastaamaan edellisessä kappaleessa 

määriteltyihin haasteisiin. Erilaisten ketjujen ja tavararyhmien vaatimat konseptit kehitetään ja 

toteutetaan näiden yritysten sisällä. Kuljetuksissa käytetään pääasiassa yksittäisiä suoritteita 

tarjoavia 2PL-yrityksiä, eikä terminaaleja juurikaan ulkoisteta. Kuvassa 5-3 on esitetty tämä 

toimintamalli pelkistettynä. Kuvassa olevalla mustalla nuolella on havainnollistettu 

myymälätyypille tai tavararyhmälle kehitetty konsepti.

Pakasteet
.Konsepti

Konsepti
teollisuus

KonseptiAlueellinen

Erikois
tunut

Suuret
leipomot

a

Kuva 5-3 Kaupan hankinta- ja logistiikkayritys -malli

Tämän mallin huonoja puolia ovat päällekkäiset investoinnit, joita tehdään jokaisessa kaupan 

hankinta-ja logistiikkayrityksissä. Lisäksi yrityksissä joudutaan erikoistumaan useaan suuntaan, 

jolloin helposti tehdään kompromisseja, jotka eivät aina vie kehitystä kohti tehokkainta 

ketjukohtaista toimintaa. Malli ei myöskään ole joustava, sillä jonkin konseptin osoittautuessa 

tehottomaksi toimintatavan muuttaminen nopeasti on hankalaa. Lisäksi, jos esimerkiksi 

kansainvälisten kauppaketjujen aiheuttaman kilpailupaineen tai muun syyn myötä kaupparyhmä 

haluaa muuttaa strategiaansa ja fokusoitua esimerkiksi tiettyihin myymälätyyppeihin, toiminnan 

laajentaminen vie aikaa ja edellyttää uusia investointeja. Myös erityyppisten tavarantoimittajien 

erilaiset toimintatapoja, joiden huomioonottaminen voi olla hankalaa tässä mallissa.

Logistiikkaintegraattorimallissa taas kaupan hankinta-ja logistiikkayritys ulkoistaa voimakkaasti 

fyysisiä toimintojaan 3PL-yrityksille, jotka kehittävät tavararyhmä-, myymälätyyppi- tai 

aluekohtaisia konsepteja tarjoten niitä muillekin kaupan ryhmille ja mahdollisesti teollisuuden
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yrityksille. 4PL-yritys muodostaa palveluntarj oaj ayrityksistä kullekin ketjukonsep tille 

räätälöidyn kokonaisuuden ja koordinoi alihankkijoista koottua verkostoa. 

Logistiikkaintegraattori toimii välittäjänä ketjujen ja palveluntarjoajien välissä. Kuvassa 5-4 on 

esitetty tämä toimintamalli kaaviokuvana. Mustalla nuolella on jälleen havainnollistettu taho, 

joka tekee tarvittavat investoinnit ja kehitystyön tietylle myymälätyypille tai tavararyhmälle 

vaadittavaa konseptia varten.

OPakasteet

3PL
.konsepti,+2°C-7°C

teollisuus

3PL
.konsepti,

3PL
konsepti,

3PL
.konseptiSuuret

leipomote

Kuva 5-4 Logistiikkaintegraattori -toimintamalli

Jotta havainnollistettaisiin vielä osapuolten työnjakoa ja linkitettäisiin logistiikkaintegraattori - 

malli luvussa 2 tarkasteltuun tukkukaupan roolin muuttumiseen ketjuuntumisen myötä, kuvassa 

5-5 on esitetty vaiheittainen kehitys. Perinteinen tukkukauppa muuttui ensin ketjuja palvelevaksi 

hankinta-ja logistiikkayritykseksi. Tämän jälkeen, lisääntyvän ulkoistamisen myötä hankinta-ja 

logistiikkayrityksestä kehittyy mallin mukaan erikoistuneiden palveluntarjoajien koordinaattori 

ja räätälöityjen palvelukokonaisuuksien rakentaja.
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Kuva 5-5 Eri osapuolten työnjako siirryttäessä tukkukaupasta vaiheittain 
logistiikkaintegraattorimalliin

Seuraavassa kappaleessa yhdistetään tämä logistiikan ulkoistamisen kehittymistä 

päivittäistavarakaupassa kuvaava malli kappaleessa 5.1 kuvailtuun taijontaketjun hallinnan ja 

erityisesti sen haasteiden kehittymiseen.

5.3 Malli päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnan 

kehittymisestä ja logistiikan ulkoistamisesta

Kun päivittäistavarakaupassa kansainvälisenä trendinä pidetty kolmannen osapuolen (3PL) 

logistiikka yhdistetään suomalaisten kaupparyhmittymien laajaan toimintaskaalaan käyttäen 

hyväksi, logistiikkapalveluiden ja ulkoistamisen kehittymisen seurauksena syntynyttä 4PL- 

toimintamallia, saadaan kuvassa 5-6 esitetty malli. Logistiikan ulkoistamista 

päivittäistavarakaupan taijontaketjun hallinnassa kuvaava malli vastaa viimeaikaisten 

kehityssuuntien, kuten ketjuuntumisen, myymälärakenteen polarisaation ja terminaali toiminnan 

luomiin haasteisiin.
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Aikaisemmin: kaupan hankinta-ja logistiikkayritys,
joka vastasi myös fyysisestä logistiikasta 
keskeinen väline terminaali/varasto

Tulevaisuudessa: logistiikkaintegraattori (4PL), joka koordinoi 
asiakkaiden palveluntarjoajien muodostamaa 
verkostoa keskeisimpänä välineenä tietojärjestelmät

Aikaisemmin: kaupan hankinta- ja logistiikkayritys,
joka kehitti ja toteutti ketju-, myymälätyyppi-, alue- ja 
tavara ryhmäkohtaisia ratkaisuja

Tulevaisuudessa: 3PL-yritys, joka on erikoistunut tiettyyn
myymälätyypiin, lämpötilaan, alueeseen tai muuhun 
tarjontaketjun hallinnan kannalta erottavaan tekijään

------------------------------------------------------- ►

Kuva 5-6 Malli logistiikan ulkoistamisesta päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnassa 
(akselit tarkoituksella määrittelemättä)

Kuvaan ei ole tarkoituksella nimetty x- ja y-akseleita, sillä sitä, miten eriytyminen tapahtuu, on 

vaikea ennustaa. Eriytyminen voi tapahtua myymälätyypeittäin tai lämpötiloittain, kuten 

Euroopassa on tapahtunut, tai johtuen Suomen maantieteestä eriytyminen voi tapahtua myös 

alueellisesti. Myös näiden yhdistelmät ovat mahdollisia. Markkinat ja toimialan osapuolet 

loppukädessä määräävät, mitä tulee tapahtumaan. Myös se, millaisia yrityksiä syntyy tai 

millaiset kansainväliset logistiikkapalveluyritykset rantautuvat Suomeen, vaikuttaa 

huomattavasti.

5.4 Mallin kriittinen arviointi

Edellisessä kappaleessa esitetyn mallin vahvuus on siinä, että se ottaa huomioon keskeisimmät 

muutostekijät, jotka ovat vaikuttaneet päivittäistavarakaupan taijontaketjun hallintaan. Nämä 

muutostekijät; ketjuuntuminen, myymälärakenteen polarisaatio ja terminaalitoiminnan 

viimeaikainen laajentuminen kattamaan uusia tuoteryhmiä voidaan myös kiistatta osoittaa 

tapahtuneeksi. Eriytyneitä taijontaketjun hallinnan ratkaisuja hoitamaan on Euroopassa syntynyt 

3PL-yrityksiä, eikä näkyviä esteitä toimintamallin laajempaan käyttöönottoon Suomessakaan 

ole. Logistiikkapalveluiden kehittyminen taas on tuonut uuden ulkoistamisen mallin, 

logistiikkaintegraattorin, joka koordinoi ja yhdistää ulkoistettuja palveluita ketjujen tarpeiden 

mukaan räätälöidyiksi kokonaisuuksiksi. Tällainen malli soveltuisi nimenomaan suomalaisten 

kaupan ryhmittymien toimintatapaan, sillä niiden piiriin kuuluu niin laatikkomyymäläketjuja 

kuin hypermarkettiketjuja, joiden tarpeita on erittäin hankala tyydyttää tehokkaasti samalla 

konseptilla.
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Malliin liittyy myös heikkouksia. Esitetty malli, kuten teoreettiset mallit yleensäkin, on 

parhaimmillaankin vain pelkistetty ja karkea kuva todellisuudesta. Vaikka mallissa on varsin 

kategorisesti määritetty, mitä tulevaisuudessa tulisi tapahtumaan, todellisuudessa muutokset 

tapahtuvat aina asteittain ja mahdollisesti vain osittain.

Ehkä mallin merkittävin ja selkein yksittäinen puute liittyy kustannuksiin, tai paremminkin 

kustannusten puuttumiseen mallista. Fisherin (1997) mukaan päivittäistavarakaupan 

volyymituotteet eli peruselintarvikkeet vaativat tehokkaan jakelukanavan, jonka tärkein tavoite 

kaikilla taijontaketjun hallinnan tasoilla on kustannustehokkuus. Näin ollen sellainenkin ratkaisu, 

joka on täydellisesti vastakkainen mallissa esitettyyn suuntaan nähden, on perusteltu, jos se on 

kustannustehokkaampi kuin muut vaihtoehdot.

5.5 Johdatus empiriaan

Tässä kappaleessa käydään läpi niitä mallin kannalta olennaisia asioita, joihin tutkimuksen 

empiirisessä osiossa (luku 6) halutaan saada vastaus. Aloitetaan muutostekijöistä. Kuten on jo 

useaan kertaan todettu, muutostekijöitä, jotka luovat tarpeen mallissa esitetylle ratkaisulle, ovat 

etenkin myymälärakenteen polarisaatio, ketjuuntuminen ja terminaalitoiminnan käyttöönotto.

Luvussa 2 käsiteltiin muutostekijöistä myymälärakenteen polarisaatiota ja ketjuuntumista. 

Myymälärakenne heijastaa useiden eri tekijöiden aiheuttamiin muutoksiin, joista useisiin kaupan 

yritykset eivät voi vaikuttaa. Tässä tutkimuksessa tyydytään tarkastelemaan kansainvälistä 

kehitystä, jota Suomi on seurannut pääpiirteittäin aikaisemmin. Näin ollen 

haastattelututkimuksessa ei puututa myymälärakenteeseen. Myös ketjuuntuminen, ketjujen eri 

liikeideat ja valikoimat ovat yleisesti tiedostettuja asioita, joita on tutkittu paljon. Luvussa 2 

käsiteltiin mm. Tradekan ja Elannon ketjujen liikeideoita ja Keskon ketju-uudistusta. Näin ollen 

niihin ei kiinnitetä huomiota haastatteluissa. Haastattelututkimuksessa sivutaan kuitenkin 

ketjuuntumisen tulevaisuudessa aiheuttamia muutospaineita kaupparyhmien rakenteisiin.

Terminaalitoiminnan käyttöönotto ja etenkin toiminnan laajeneminen sen sijaan ovat auki olevia 

kysymyksiä, kuten todettiin kappaleessa 3.2.2. Asia on loppukädessä yritysten itsensä 
päätettävissä, sillä kyseessä on lähinnä toimintatavan valinnasta. Tämän vuoksi haastatteluissa 

käsitellään terminaalitoiminnan tulevaisuutta ja eri osapuolien näkemyksiä asiaan. Jos 

terminaalitoiminnan odotetaan kasvavan tulevaisuudessa, tarjontaketjun hallinnan 

monimuotoisuus lisääntyy kaupan ryhmille, mikä mallin mukaan pitäisi johtaa uusien ratkaisujen 

käyttöönottoon.

67



Muutostekijöiden ohella mallin kannalta aivan olennainen kysymys on suhtautuminen logistiikan 

ulkoistamiseen, sillä loppukädessä juuri tästä on kyse. Gattoman (1998) mukaanhan 

logistiikkaintegraattori sopii toimialalle, jonka yritykset eivät pidä logistiikkaa kilpailuetuna. 

Haastatteluissa käsitelläänkin logistiikan roolia yrityksissä. Entä ovatko teollisuuden ja kaupan 

yritykset valmiita ulkoistamaan kokonaisia toimintoja kolmannen osapuolen toimijoille vai 

ovatko 2PL-yritykset parempi vaihtoehto? Näihin kysymyksiin halutaan haastatteluissa saada 

vastaus. Mallin toteutumista tukisi positiivinen suhtautuminen kolmannen osapuolen 

logistiikkaan, mikä on avainasemassa ”pakan avaamisessa”. Erityisesti kaupan hankinta- ja 

logi sti ikkayri tysten tulisi suhtautua positiivisesti 3PL-malliin.

Malli jätti myös avoimeksi kysymyksen, millä perusteella taijontaketjun hallinnan rakenteelliset 

ratkaisut eriytyvät kaupparyhmien sisällä, jos eriytyvät. Onko lämpötila, myymälätyyppi, 

ketjukonsepti vai maantieteellinen alue ratkaisevin tekijä, vai kenties näiden yhdistelmä? Myös 

tätä kysymystä tarkastellaan seuraavassa luvussa. Näkemykset ratkaisujen eriytymisestä sinänsä 

tukevat mallin toteutumista. Konkreettiset ehdotukset ratkaisuista taas lisäisivät mallin 

käyttökelpoisuutta ja siirtämistä käytäntöön.

Empiiristä tutkimusta tehtäessä on syytä muistaa, että kysymyksessä on laaja toimintatapojen 

periaatteellinen muutos, jonka läpivieminen kestää useita vuosia. Malli voisi toteutua 

kokonaisuudessa aikaisintaan viiden vuoden kuluttua. Tämän lisäksi nyt esitettävät ajatukset ovat 

monelta osin uusia, joten tärkeintä haastatteluissa onkin aistia ilmapiiri ja suhtautumisen 

avoimuus logistiikan ulkoistamista ja hajautettua ratkaisua kohtaan.
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6 Empiirinen tutkimus: yritysjohtajien näkemykset

Luvussa 5 esitettiin malli päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnan kehittymisestä ja 

logistiikan ulkoistamisesta. Teoreettisen mallin tarkoituksena oli yhdistää päivittäistavaran 

muutostekijöiden aiheuttamat tarjontaketjun haasteet ja logistiikkapalveluiden kehittymisen 

myötä löydetyt uudet ratkaisumallit. Jottei malli jäisi ainoastaan teoreettiseksi viitekehykseksi 

ilman kosketusta reaalimaailmaan, tässä luvussa viitekehystä peilataan alan johtajien 

näkemyksiin. Mallin karmalta olennaisimmat kysymykset, joihin tutkimuksen empiirisessä 

osassa halutaan saada vastaus, määriteltiin kappaleessa 5.5.

Tämän luvun alussa, kappaleessa 6.1 kerrotaan, millä perusteella haastateltavat valittiin, miten 

haastattelu toteutettiin, arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja kuvataan lyhyesti 

tuoretuotteiden toimiala ja haastatellut yritykset. Kappaleessa 6.2 käydään haastatteluiden 

tulokset läpi määriteltyjen kysymysten osalta. Kappaleessa 6.3 esitetään haastatteluiden pohjalta 

tarkennuksia malliin ja pohditaan haastatteluiden perusteella mallin toteutumista.

6.1 Haastattelututkimus

6.1.1 Haastateltavien yritysten ja henkilöiden valinta

Jotta tutkimuksessa pystyttäisiin fokusoimaan tarpeeksi ja haastatteluissa esitetyt visiotason 

näkemykset saisivat konkreettisia liitoksia, päätettiin haastattelut tehdä liittyen yhteen tiettyyn 

toimialaan. Tutkimuksen kohteeksi valittiin tuoretuotteet kahdesta syystä. Ensinnäkin, kuten 

aiemmin todettu, tuoretuotteet ovat olleet teollisuuden suoratoimituksissa aivan viime vuosiin 

asti, kunnes ne lihatuotteiden osalta siirtyivät kaupan terminaalien kautta toimitettavaksi. 

Toisekseen, tuoretuotteiden tarjontaketjun hallinta on erittäin haasteellista, mikä on johtanut 

eurooppalaisten kauppaketjujen kohdalla erikoistuneiden 3PL-yritysten käyttämiseen. Tästä 

syystä tuoteryhmä voi olla hyvä indikaattori sille, mihin suuntaan kaupparyhmät lähtevät 

toimimaan niiden kannalta uuden terminaalituoteryhmän kanssa - kehittämään haasteellista 

konseptia tuoretuotteille vai hakemaan erikoistunutta kolmatta osapuolta, jolle ulkoistaa. 

Tuoretuotetoimiala oli haastatteluiden ensimmäinen reunaehto. Kuvassa 6-1 on esitetty vielä 

yritykset pyrkien samalla havainnollistamaan niiden roolia päivittäistavarakaupan kentässä.
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Kuva 6-1 Tutkimuksessa haastatellut yritykset

Kuten aikaisemmin todettiin, logistiikan kokonaisvaltainen ulkoistaminen 4PL-yritykselle on 

strateginen päätös. Viitekehyksessä esitetty toimintatapa toteutuessaan muuttaa myös 

kaupparyhmän yritysten työnjakoa ja rooleja, joten kyseessä on varsin merkittävä, toimialan 

rakenteeseen liittyvä asia. Tästä syystä tutkimukseen mukaan otetuista yrityksistä pyrittiin aina 

haastattelemaan strategiseen päätöksentekoon osallistuvia henkilöitä, kuten toimitusjohtajaa tai 

liiketoimintayksikön johtajaa. Tämä oli toinen reunaehto haastatteluja suunniteltaessa. 

Taulukossa 6-1 on lueteltu haastatellut henkilöt toimenkuvineen.

Taulukko 6-1 Haastatellut henkilöt

Yritys Henkilö Toimenkuva
Kaupan yritykset

Inex Partners Oy Martti Haaman Toimitusjohtaja
Kesko Oyj Kalervo Haapaniemi Varapääjohtaja

Antti Palomäki Myyntijohtaja
Ketjuetu Oy (Tradeka/Elanto) Jussi Tolvanen Suunnittelupäällikkö
Osuuskauppa Arina Tuomo Malmi Kaupallinen johtaja
SOK Harri Mönkkönen Logistiikkaj ohtaj a
Tuko Logistics Oy Erkko Karvonen Toimitusjohtaja

Teollisuuden yritykset
Atria Oyj Juha Gröhn Varatoimitusj ohtaj a
HK Ruokatalo Oyj Simo Palokangas Toimitusjohtaja
Kaijaportti Pekka Kaikkonen Toimitusjohtaja
Pouttu Timo Marttinen Myyntijohtaja
Saarioinen Erkki Isokangas Toimitusjohtaja
Snellman Håkan Snellman Johtaja
Ingman Foods Robert Ingman Toimitusjohtaja
Valio Pentti Paloranta Myyntijohtaja
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Kolmas reunaehto liittyi haastatteluiden kattavuuteen. Haastateltavia yrityksiä valittaessa 

pyrkimys oli mahdollisimman laajaan näkemykseen. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, 

haastatteluihin tuli ottaa mukaan kaikki keskeisimmät yritykset. Markkinaosuus on yksi mittari, 

jolla voidaan havainnollistaa yrityksen merkitystä toimialallaan. Kuvassa 6-2 on 

havainnollistettu haastateltavien yritysten osuutta koko markkinoista liikevaihdolla mitattuna. 

Päivittäistavarakaupan hankinta- ja logistiikkayritysten markkinaosuudet on laskettu niiden 

asiakkaina olevien päivittäistavarakauppa ryhmittymien markkinaosuuksien mukaan. Näin 

esimerkiksi Inex Partnersin ’markkinaosuus’ on Tradekan, Elannon ja S-Ryhmän myymälöiden 

yhteenlaskettu markkinaosuus. Kesko on laskettu päivittäistavarakaupan hankinta- ja 

logistiikkayritykseksi.

Päivittäistavarakaupan hankinta- ja 
logistiikkayritykset

Päivittäistavarakaupan ryhmät

Meyer ¡teollisuus

Lihateollisuus

0% 20% 40% 60% 80% 100%
□ Haastatellut yritykset o Ei haastateltu

Kuva 6-2 Haastateltujen yritysten yhteenlasketut markkinaosuudet

6.1.2 Haastatteluiden toteutus ja luotettavuus

Käytännössä haastattelut toteutettiin marras- joulukuun aikana (2000). Haastattelut tehtiin ns. 

teemahaastatteluina, joissa käsiteltävät teemat ja aiheet olivat rajattu, mutta yksittäisten 

kysymysten järjestys ja sanamuoto vaihtelivat. Haastattelutavat luokitellaan tyypillisesti 

kolmeen: lomakehaastattelu, teemahaastatteluja avoin haastattelu. Teemahaastattelutapa valittiin 

siitä syystä, että se toimii parhaiten arvostusten, aikomusten, perusteluiden ja heikosti 

tiedostettujen asioiden selvittämiseen (Hirsjärvi ym. 1997, 201-202). Lisäksi haastateltavat 

henkilöt edustivat eri yrityksiä ja teollisuuden aloja, jolloin valittu tapa antoi tarvittavaa 

joustavuutta haastattelutilanteissa.
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Haastattelutilanteissa pyrittiin mahdollisuuksien mukaan välttämään pelkkää kysymys-vastaus - 

tyyppistä kommunikointia, jotta perustelut saataisiin paremmin esille. Kysymykset toimivat 

enemmänkin kustakin aiheesta keskustelun avaajana, jonka jälkeen keskustelemalla ja 

tarkentavia kysymyksiä esittämällä pyrittiin luomaan kuva vastaajan näkemyksestä aiheeseen. 

Koska käsiteltäviä aihepiirejä ei ollut kovinkaan monta ja haastattelut kestivät noin 1-1,5 tuntia, 

käsityksen muodostamiseen oli hyvät mahdollisuudet.

Teemahaastattelun luotettavuuteen vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: käsitteiden ymmärtäminen, 

sisältövalidius eli se, että kysymykset eivät tavoita haluttuja merkityksiä, haastattelijasta 

aiheutuvat virheet, mekaaniset virheet tiedon siirtämisessä, muuttujien muodostusvirheet eli 

kuinka hyvin on onnistuttu tavoittamaan haastateltavien maailmankuvan olennaiset kategoriat 

sekä johtopäätöksiin sisältyvät virheet (mt.). Koska tutkimuksen asiat ja käsitteet eivät ole 

kovinkaan tulkinnanvaraisia verrattuna moniin muihin, esim. sosiologisiin tutkimuksiin, 

käsitteiden ymmärtämiseen ja sisältövalidiuteen liittyvä riski on pienehkö. Suurin riski sisältyy 

varmastikin oikeiden johtopäätösten tekemiseen.

Tutkimuksen kattavuus vaikuttaa luonnollisesti tulosten luotettavuuteen. Vaikka voidaankin 

todeta, että markkinaosuuksia tarkastelemalla haastattelu on kattava, tämä ei luonnollisestikaan 

tarkoita suoraan sitä, että tutkimuksessa olisi saatu täysin kattava kuva käsiteltävästä asiasta. 

Tämä johtuu erityisesti siitä, että suurimmasta osasta yrityksiä on haastateltu vain yhtä henkilöä 

ja tällöin on aina kyse vain yhden henkilön mielipiteestä. Toisaalta suurin osa haastatelluista 

henkilöistä edustavat yritystensä ylintä johtoa, jolloin voidaan olettaa, että heidän käsityksensä 

vastaavat myös yritysten todellista toimintaa.

6.1.3 Tuoretuotteiden toimialakatsaus ja haastateltujen yritysten kuvaus

Tuoretuotteiden toimialakatsaus

Kuluttajien ostokori eli kotiin ostattavat tuotteet jakaantuvat A.C. Nielsenin luokituksen mukaan 

kymmeneen kategoriaan (Suomen päivittäistavarakauppayhdistys, 2001). Kuvassa 6-3 on 

havainnollistettu kategorioiden osuudet päivittäistavarakaupan myynnistä. Tämän tutkimuksen 

kohteena olevat tuoretuotteet muodostavat suuren osan, mutta eivät kokonaan, kategorioista 

maitotalous sekä liha, kala ja eines. Tutkimuksen alueeseen kuuluvat sellaiset liha-, eines- ja 

meijerituotteet, joiden lämpötilavaatimukset kuljetuksessa ja säilytyksessä ovat +0°C - 10°C. 

Näin ollen pakastettu liha tai meijerituotteet, kuten jäätelöt ym. eivät kuulu tarkasteluun mukaan. 

Myöskään kalatuotteet eivät ole mukana. Mukaan kuuluvista tuotteista ylivoimaisesti suurimman
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ryhmän muodostaa pakattu maito. Lihatuotteista suurimmat ryhmät ovat kuluttajapakattu 

jauheliha, raakalihatuotteet ja valmisruoat. Tutkimuksen kohteena olevat tuotteet on pakattuja 

niin, että niitä voidaan yhdistellä terminaalissa uusiin kuljetuksiin.

Teknokemia- 
ja paperi-

Tupakka
3%

Kuivat elin
tarvikkeet 

15%

Kahvi,
mehut
5%

Panimo- 
tuotteet 

7 % Leipomo
tuotteet 

9%

Ш
Maitotalous 

22 %

Hedelmät ja 
vihannekset 

10%

Liha, kala, 
eines 
21 %

Kuva 6-3 Kuluttajan ostokorin rakenne, kotiin ostettavat päivittäistavarat (Päivittäistavarakauppa 
ry (A.C.Nielsen), 2000)

Kun tarkastellaan liha- ja meijeriteollisuuden markkinaosuuksia, Atria, Hk-Ruokatalo ja 

Saarioinen muodostavat 75% lihatuotteiden markkinoista. Muita suurempia, valtakunnallisesti 

toimivia yrityksiä ovat Karjaportti, Pouttu, Snellman ja Huittisten lihapojat. Näiden yritysten 

yhteenlaskettu markkinaosuus on yli 90%. Meijeriteollisuus on keskittyneempi ja käytänössä 

markkinat on jaettu kahden yrityksen kesken: Valio ja Ingman Foods. Valion markkinaosuus on 

70%. (Talouselämän yritysanalyysit, 2000). Kuvassa 6-4 on esitetty liha- ja meij eri teollisuuden 

markkinoiden jakaantuminen karkealla tasolla.
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Kuva 6-4 Liha- ja meijeriteollisuuden markkinoiden jakaantuminen (Lähde: Talouselämä, 2000)

Seuraavaksi tarkastellaan lyhyesti jokaista haastateltua yritystä erikseen. Yleiskuvan lisäksi 

yrityksistä pyritään nostamaan esille tämän tutkimuksen kannalta olennaiset ja mielenkiintoiset 

asiat.

Kuvaus haastateltavista yrityksistä 

Kaupan yritykset

Inex Partners Oy on kahden päivittäistavararyhmittymän, SOK:n ja Tradeka/Elannon 

tasaosuuksin omistama yritys, jonka toiminta painottuu päivittäis- ja erikoistavaroiden 

valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalveluiden tuottamiseen. Kyse on siis tutkimuksessa paljon 

käsitellystä kaupan hankinta- ja logistiikkayrityksestä. Inex Partners Oy on Inex-konsemin 

emoyhtiö, johon on organisoitu vähittäiskaupan ketjuja palvelevat toiminnot ja konsernin johto. 

Inex Partners Oy:n liikevaihto vuonna 1999 oli 7485 milj. mk eli lähes 90% konsernin 

liikevaihdosta. Tytäryhtiö Meira Nova Oy on keskittynyt päivittäistavaroiden HoReCa (Hotellit, 

ravintolat, suurkeittiöt ym.) -alan hankintaan, markkinointiin ja logistiikkaan. Osakkuusyritys 

Finnfrost Oy on keskittynyt pakasteiden hankintaan ja logistiikkaan (www.inex.fi). Haastateltu 

henkilö, Martti Haaman on Inex Partners Oy:n toimitusjohtaja.

Kesko Oyj on markkinointi- ja logistiikkayritys sekä kaupan konseptien ja toimintamallien 

kehittäjä. Keskon kaupallinen toiminta on jaettu Ruokakeskoon, Keswelliin, Rautakeskoon sekä
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Maatalous- ja Konekeskoon. Toimialat vastaavat oman alansa markkinoinnista, hankinnasta, 

logistiikasta, kauppapaikoista sekä vähittäiskaupan harjoittamisesta käyttötavara-, rauta- ja 

maatalouskaupassa. Päivittäistavarakaupan osuus koko ryhmän vähittäiskaupasta on noin 60%. 

Tutkimuksen kohteena oleva Ruokakesko on määritellyt toimintansa seuraavasti: ”Ruokakesko 

toimii Suomen ja lähialueiden markkinoilla yrittäjyyteen perustuvien vähittäiskauppa- ja fast 

food -liiketoimintamallien kehittäjänä ja tukkukauppana”. (Kesko, 2001). Toinen haastatelluista 

henkilöistä, KTM Kalervo Haapaniemi, on Ruokakeskon (ennen päivittäistavararyhmä, joka 

yhtiöitetään Ruokakeskoksi 1.4.2001) toimitusjohtaja ja Kesko Oyj:n varapääjohtaja. Toinen 

haastateltu, KTM Antti Palomäki, toimii myyntijohtajana ja hänen vastuullaan on mm. 

logistiikka.

Ketju etu Oy on Tradeka Oy:n ja Osuusliike Elannon yhteisesti omistama valtakunnallinen, 

monimyymälärakenteella toimiva vähittäiskaupan ketjuyritys. Ketjuedun myymäläketjuja ovat 

Siwa, Valintatalo ja Euromarket/Maxi. Eri ketjujen yhteenlaskettu myymäläniäärä on 606, kun 

lasketaan mukaan Osuusliike Elannon omistamat myymälät Helsingissä ja lähialueilla. Tradeka 

ja Elanto ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 1995 ja molemmat omistavat omat myymälänsä. 

Ketjuedun toimintaperiaatteena on hoitaa ketjujen ohjaus keskitetysti ns. tukiorganisaation 

avulla. Tukiorganisaatio hyödyntää työssään ketjujen yhteistä kassajärjestelmää sekä muita 

tietojärjestelmiä, joiden avulla se valvoo ja ohjaa toimintaa. Logistiikkaan kuuluu tilaus- 

toimitusprosessien kehittäminen ja ohjaus - fyysinen logistiikka on ulkoistettu Inex Partners 

Oy:lle sekä 3PL yrityksille (Kallio, 2000, 54). Tutkimuksessa haastateltu henkilö, Jussi 

Tolvanen, toimii Ketjuedussa suunnittelupäällikkönä.

S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) 
tytäryhtiöineen. S-ryhmä harjoittaa päivittäis- ja erikoistavarakauppaa, tavaratalokauppaa, 

hotelli- ja ravintolatoimintaa, rauta-maatalouskauppaa, autokauppaa sekä huoltamotoimintaa. 

Olennainen asia S-Ryhmän rakenteessa ovat itsenäiset alueosuuskaupat, joita yhteensä 23. 

Toinen tutkimuksessa haastateltu henkilö on Harri Mönkkönen, joka toimii SOK:n 

logistiikkajohtajana. Koska haastattelussa pyrittiin saamaan esille sekä ketjunohjauksen että 

alueosuuskaupan näkemys, toinen S-Ryhmästä haastateltu henkilö on Osuuskauppa Arina 

Oy:n kaupallinen johtaja Tuomo Malmi. Arina valittiin tutkimukseen siitä syystä, että 

tuoretuotteiden kaupan terminaalin kautta tapahtuva loppujakelu aloitettiin Arinan myymälöihin 

ensimmäisenä S-ryhmässä.
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Tuko Logistics Oy on asi akasketj uj ensa hankinta- ja materiaalitoimintoyhtiö. 

Logistiikkatoimintojen lisäksi yritys vastaa omien merkkitavaroidensa hankinnasta, 

tuotekehityksestä ja markkinoinnista. Tuko Logistics Oy:n kotimaisia asiakkaita ovat Wihuri 

Oy:n, Suomen Spar Oyj:n, Stockmann Oyj:n sekä Heinon Tukku Oy:n tukku- ja 

vähittäiskauppaketjut. Kotimaan lisäksi yritys taijoaa tuotteita vientiin, josta tärkeimmät kohteet 

ovat Pietari, Moskova ja Tallinna. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna yli 4 miljardia markkaa 

ja henkilöstön määrä noin 600. Tavarantoimittajien määrä on kaikkiaan noin 1400. 

Tutkimuksessa haastateltiin toimitusjohtaja Erkko Karvosta.

Lihateollisuuden yritykset

Tutkimuksessa haastateltiin lihateollisuuden kuusi suurinta yritystä, jotka ovat liikevaihdolla 

mitattuna Atria, Hk Ruokatalo, Saarioinen, Karjaportti, Pouttu ja Snellman. Taulukossa 6-2 on 

esitetty haastateltujen yritysten liikevaihdot suuruusluokkia havainnollistamaan.

Taulukko 6-2 Haastateltujen yritysten liikevaihdot (Talouselämä, 2000)

Atria 3316
Hk Ruokatalo 2910
Saarioinen 1390
Karjaportti 843
Pouttu 431
Snellman 378

Yhteensä 9268

Atria Oyj on Suomen johtava lihateollisuuden yritys markkinaosuudella ja liikevaihdolla 

mitattuna. Atrian liikevaihto vuonna 1999 oli noin 3,3 miljardia markkaa. Atria ilmoittaa 

markkinaosuudekseen kokonaismarkkinoista 24,1%, mutta osuus vaihtelee tuotesegmenteittäin. 

Atrian tuotteet ovat pääosin tuoretuotteita: lihaa, lihavalmisteita, valmisruokaa ja 

siipikarjatuotteita. Atrialla on neljä keskeistä asiakasryhmää: vähittäiskauppa, suurkeittiöt sekä 

teollisuus ja vienti. Yritys markkinoi tuotteitaan pääasiassa Atria-kattomerkillä, jonka alla on 

noin 600 tuotenimikettä, mutta muitakin tuotemerkkejä on. Atrian tekee tämän tutkimuksen 

kannalta mielenkiintoiseksi mm. mittava, noin 230 miljoonan markan 

logistiikkakeskusinvestointi Nurmoon, joka otettiin käyttöön vuoden 2000 lopulla. Kyseessä on 

pitkälle automatisoitu ja tuotannon logistiikkaan integroitu lähettämö, joka mm. hoitaa 

asiakaskohtaisen keräilyn. Toinen tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen piirre on se, että Atria 

on yksi omistaja Tuoretie Oy -logistiikkayrityksessä, joka hoitaa lihateollisuuden tuoretuotteiden
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kuljetuksia kaupan terminaaliin ja etenkin ennen myös loppujakelua myymälään. 

Pörssinoteeratun yrityksen suurimmat omistajat ovat Itikka osuuskunta (n. 50% äänistä) ja 

Lihakunta (42%) (lähde: Atria, 2001). Tutkimuksessa haastateltu henkilö, Juha Gröhn toimii 

yrityksen varatoimitusjohtajana ja johtaa valmiste-ja valmisruokateollisuusryhmää.

HK Ruokatalo Oyj on liikevaihdolla ja markkinaosuudella mitattuna Suomen toiseksi suurin 

liha-alan yritys. HK Ruokatalon liikevaihto vuonna 1999 oli noin 2,9 miljardia markkaa. HK 

Ruokatalo ilmoittaa markkinaosuutensa tuotteittain ja se vaihtelee niin, että suurin, 57% on 

siipikarjassa ja pienin, 16%, valmisruoissa. HK Ruokatalo valmistaa liha-, lihavalmiste- ja 

valmisruoka-, Siipikarjan liha- ja lemmikkieläinruokatuotteita. Yritys markkinoi tuotteitaan 

Kassler-, HK-, Popsi-, Kariniemen-, Kokki- sekä Best-In ja Cat -tuotemerkeillä. 

Pörssinoteeratun yrityksen suurin omistaja on LSO-Osuuskunta, joka omistaa noin 38% 

osakkeista ja 89% äänistä, (lähde: HK Ruokatalo, 2001). Tutkimuksessa haastateltu henkilö, 

Simo Palokangas, toimii yrityksen toimitusjohtajana.

Saarioinen Oy on Suomen kolmanneksi suurin liha-alan yritys, jonka liikevaihto vuonna 1999 

oli noin 1,4 miljardia markkaa. Saarioinen ilmoittaa myyntinsä jakautuvan siten, että 

vähittäiskauppa on suurin asiakas (60%), suurkeittiömyynti seuraavaksi suurin (31%) ja muut 

yhteensä 9%. Myynti jakaantuu eri tuotteita valmistaville yrityksille siten, että Liha-Saarioisen 

osuus on 39%, samoin Ruoka-Saarioisen (39%), Saarioisten Säilykkeen osuus on 19% sekä Sun 

Ice ja muu myynti 3%. Saarioinen on myös yksi logistiikkayritys Tuoretie Oy:n omistajista. 

Tutkimuksessa haastateltiin Saarioisen toimitusjohtajaa Erkki Isokangasta.

Karjaportti Oy on Suomen neljänneksi suurin lihateollisuusyritys, jonka liikevaihto vuonna 

1999 oli 843 miljoonaa markkaa. Karjaportin markkinaosuus lihatuotteissa on noin 11%. 

Karjaportti noin 14000 Järvi-Suomalaisen lihantuottajan omistama osuuskunta, joka on 

perustettu vuonna 1914. Karjaportilla on suuri valikoima tuotteita, eikä se ole erikoistunut 

johonkin kapeampaan segmenttiin. Suurimmat tuoteryhmät ovat lihavalmisteet, kuten makkarat, 

nakit ja leikkeleet, valmisruoat, kuten jauhelihavalmisteet, salaatit ja välipalatuotteet sekä 

kuluttajapakattu liha, joista esimerkkejä ovat jauhelihat, marinoitu paisti- ja grilliliha sekä 

valmiiksi leikatut suikale ja -kuutiotuotteet. Tutkimuksessa haastateltiin yrityksen 

toimitusjohtajaa, Pekka Kaikkosta.

Pouttu Oy on Suomen viidenneksi suurin lihateollisuusyritys, jonka liikevaihto vuonna 1999 oli 

431 miljoonaa markkaa. Pouttu on vuonna 1938 perustettu perheyritys, jonka toimipaikka 

sijaitsee Keski-Pohjarmiaalla Kannuksessa. Lisäksi Pouttu Oy:llä on myyntikonttori Helsingissä.

77



Pouttu on erikoistunut nimenomaan makkara- ja leivänpäällistuotteisiin. Tämän lisäksi yritys 

valmistaa ja markkinoi ruoan valmistukseen käytettäviä kastikkeita. Mielenkiintoinen asia tämän 

tutkimuksen kannalta on se, että Pouttu on tehnyt useiden kymmenien miljoonien markkojen 

lähettämöinvestoinnin Kannukseen. Yritys on myös yksi Tuoretie Oy:n omistajista. 

Tutkimuksessa haastateltiin mm. logistiikasta vastaavaa myyntijohtajaa, Timo Marttista.

Oy Snellman Ab on Suomen kuudenneksi suurin lihateollisuuden yritys, jonka liikevaihto 

vuonna 1999 oli 378 miljoonaa markkaa. Pietarsaarelainen perheyritys on perustettu vuonna 

1951. Snellmanilla on myyntikonttorit Oulussa ja Helsingissä. Snellman on erikoistunut 

voileivän päällä käytettäviin lihatuotteisiin, kuten leikkeleisiin ja leikkelemakkatoihin. 

Tutkimuksessa haastateltiin johtaja Håkan Snellmania.

Kuten kuvauksista käy ilmi, osa haastatelluista lihateollisuuden yrityksistä on selkeästi 

erikoistunut johonkin tuoteryhmään, kuten Snellman, joka on erikoistunut voileipätuotteisiin. 

Johtuen osittain siitä, että tutkimuksessa haastateltiin ainoastaan alan suurimmat yritykset, 

mikään niistä ei ollut selkeästi alueellinen vaan kaikki toimivat valtakunnallisesti. Kuitenkin 

myynnissä on alueellisia eroja ja esimerkiksi Karjaportin markkinaosuus toiminta-alueellaan 

Järvi-Suomessa on erittäin korkea verrattuna koko maan markkinaosuuteen.

Meijeriteollisuuden yritykset

Valio Oyj on Suomen mittakaavassa erittäin suuri elintarvikealan yritys, jonka liikevaihto 

vuonna 1999 oli 7454 miljoonaa markkaa (konserni). Vertailukohtana mainittakoon, että 

Suomen kolmen suurimman lihateollisuusyrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on vain hieman 

(162 mmk) suurempi. Valion markkinaosuus on noin 70%. Konsernin liiketoiminta on jaettu 

kolmeen ryhmään: Kotimaan myynti ja valiojakelu; Tuoretuotteet ja Valiojäätelö; Ravintorasvat, 

juustot ja jauheet. Liikevaihto jakaantuu tuoteryhmille siten, että tuoremeijerituotteiden osuus on 

35,9%, ravintorasvojen 13,1%, juustojen 31,2%, jauheiden 6,9%, jäätelöiden 5,2% ja muiden 

yhteensä 7,7%. Tuoremeijerituotteiden tärkeimmät tuotemerkit ovat Valio maito, Valio piimä, 

Valiojogurtti, Gefilus ja Tutteli. Tutkimuksen kannalta olennaista on yrityksen oma 

jakeluorganisaatio. Valion kotimaan myynti ja Valiojakelu -liiketoiminta-alue toimii 

tuoteryhmälähtöisten liiketoiminta-alueiden yhteisenä myynti ja jakeluorganisaationa. 

Tutkimuksessa haastateltiin Pentti Palorantaa, joka johtaa Valion tuoretuotteet ja Valiojäätelö - 

ryhmää.
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Ingman Foods Oy, on Valion jälkeen toinen merkittävä meijeriteollisuuden yritys Suomessa. 

Ingmanin liikevaihto vuonna 1999 oli 1228 miljoonaa markkaa eli noin 16% Valion 

liikevaihdosta. Yrityksen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamat osakkeet vastaavat 

75,9% kokonaisäänimäärästä. Lihateollisuuden kolmanneksi suurin yritys Saarioinen on samaa 

kokoluokkaa. Ingman Foods toimii seuraavissa tuoteryhmissä: tuoretuotteet, maitotuotteet, 

juusto, voi ja jauheet sekä jäätelötuotteet. Tuoretuotteisiin kuuluvat mm. jogurtit, viilit, 

vanukkaat, maitorahkat ja tuoremehut, maitotuotteisiin kuuluvat maito, piimä ja kerma. 

Liikevaihto jakaantuu ryhmille siten, että tuore- ja maitotuotteiden osuus oli 37,2%, voin, 

juuston ja jauheiden 29,3%, jäätelötuotteiden 20,6%, maitoraaka-aineen myynti tytäryrityksille 

4,4% ja muut 8,5%. Tutkimuksessa haastateltiin Ingman Foodsin toimitusjohtajaa, Robert 

Ingmania.

6.2 Haastatteluiden tulokset

Luvussa viisi esitettiin päivittäistavarakaupan taijontaketjun hallinnan ja logistiikan 

ulkoistamista käsittelevä malli. Samassa luvussa, kappaleessa 5.5 asetettiin myös ne kysymykset, 

joihin empiirisessä tutkimuksessa haluttiin saada vastaus. Näitä olivat terminaalitoiminnan 

mahdollinen laajentuminen tulevaisuudessa, logistiikan merkitys yrityksen kilpailuedun 

kannalta, suhtautuminen logistiikan ulkoistamiseen ja taijontaketjun hallinnan ratkaisujen 

mahdollinen eriytyminen. Näihin kysymyksiin lähdetään tässä kappaleessa hakemaan vastauksia.

Kunkin aihealueen kohdalla haastattelujen tulokset esitetään ryhmittäin pyrkien löytämään 

ryhmien sisällä olevaa linjaa, jos mahdollista. Syy aihepiirien käsittelemiseen ryhmittäin on se, 

että työn tarkastelutasoksi valittiin strateginen, miltei periaatteellinen taso, jolloin yksittäisten 

henkilöiden sanatarkat kommentit eivät ole olennaisia, vaan niistä koostuvat suuntaviivat. 

Ryhmät on jaettu sen mukaan, mitä roolia kukin yritys taijontaketjussa edustaa (kuva 6-5). 

Yrityksistä Kesko kuuluu sekä kaupan hankinta- ja logistiikka- että ketjunohjausryhmään, mutta 

vastaukset on otettu kussakin aihepiirissä huomioon vain jommassakummassa ryhmässä riippuen 

kysymyksen ja vastauksen luonteesta.

Jokainen osa-alue käsitellään samalla tavalla eli ensin yhteenveto kunkin neljän ryhmän 

kommenteista. Jokaisen yhteenvedon jälkeen on pyritty poimimaan suora lainaus, joka parhaiten 

kuvastaa ryhmän linjaa asiasta. Jos yhtenäistä linjaa ei ole, suoria lainauksia ei ole poimittu 

lainkaan tai vaihtoehtoisesti niitä on poimittu useampia - pyrkien tunnistamaan mielipiteiden
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skaalan ääripäät. Tämän lisäksi, jos mahdollista vastaukset on esitetty havainnollistavana 

kuvaajana.

Haastatellut yritykset

X
Kaupan yritykset Teollisuuden yritykset

Ketjunohjaus / 
kaupan ryhmät

1
Kaupan hankinta 

ja logistiikka

• SOK, Harri Mönkkönen
• OK Arina, Tuomo Malmi
• Ketjuetu, Jussi Tolvanen

• Kesko, Kalervo
Haapaniemi, Antti +-------
Palomäki

• Inex Partners, Martti 
Haaman

• Tuko Logistics, Erkko 
Karvonen

------ ►

Meijeriteollisuuden
yritykset

Lihateollisuuden
yritykset

• Valio, Pentti Paloranta
• Ingman Foods, Robert 

Ingman

• Atria, Juha Gröhn
• HK Ruokatalo, Simo 

Palokangas
• Karjaportti, Pekka 

Kaikkonen
• Pouttu, Timo Marttinen
• Snellman, Håkan 

Snellman

Kuva 6-5 Haastateltujen yritysten jakaminen ryhmiin

6.2.1 Logistiikan rooli: kilpailuetua tuottava toiminto vai tukitoiminto?

Kaupan logistiikka- ja hankintayrityksille logistiikka on luonnollisesti aivan ydintoiminto ja 

kysyttäessä sen tärkeyttä asteikolla 1-7 (1 = täysin tukitoiminto; 7 = ratkaiseva kilpailuetua 

tuottava ydintoiminto) vastausten keskiarvo oli 6,7 ja vaihteluväli 6-7. Yleistä linjaa kuvastava 

kommentti: ”Määrittelemme itsemme tehokkaaksi toimitusketjun ohjaajaksi”

Ketjunohjauksen ja kaupanryhmien vastausten keskiarvo oli myös korkea, 5,8 (vaihteluväli 5-7). 

Logistiikka miellettiin kuitenkin enemmän tukitoiminnoksi, vaikkakin hyvin tärkeäksi 

sellaiseksi. Eroa fyysisen logistiikan sekä taijontaketjun ohjauksen ja tiedon hallinnan välillä 

pidettiin erittäin suurena. Näistä ensiksi mainittua pidettiin vähemmän kilpailuetua tuottavana 

toimintona. Yleistä linjaa kuvastava kommentti: ”Tieto ohjaa toimintoja”.

Lihateollisuudessa vastaukset vaihtelivat erittäin paljon. Suuret, laajalla valikoimalla toimivat 

yritykset mielsivät logistiikan tärkeäksi kilpailukeinoksi, kun taas erikoistuneet yritykset pitivät 

sitä selkeästi tukitoimintona. Lukuun ottamatta aivan suurimpia yrityksiä, jotka arvostivat 

taijontaketjun hallinnan korkeammalle, asiaa pidettiin pääsääntöisesti yhtä tärkeänä kuin 

esimerkiksi markkinointia tai brandin hallintaa. Vastausten keskiarvo oli 4,5 ja vaihteluväli 3-7. 

Esimerkit ääripäiden kommenteista: ”tukitoiminto, johon ei satsata, mutta kuitenkin strateginen 

kanava, jonka kehittämisessä halutaan olla mukana” ja ”tärkein kilpailutekijä, jopa tärkeämpi 

kuin tuotanto”.
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Meijeriteollisuuden yritysten vastaukset olivat samankaltaisia. Logistiikka pidettiin tärkeänä 

tukitoimintona, lähes kilpailutekijänä johtuen suurista volyymeista. Taijontaketjun ohjauksen 

strategista merkitystä korostettiin. Vastausten keskiarvo taijontaketjun hallinnan merkityksestä 

oli 5, eikä vaihtelua ollut. Yleistä linjaa kuvastava kommentti: ”jos kate maitopurkissa on 

esimerkiksi 1 penni, säästöt logistiikkakustannuksissa ovat ratkaisevia”.

Hankinta- ja 
logistiikkayritykset

Ketjunohjaus

Meijeriteollisuus

Lihateollisuus

1
Puhdas

tukitoiminto

7
Hywn tärkeä 
kilpailutekijä

Kuva 6-6 Logistiikan merkitys - vastausten hajonta

Yhteenvetona voitaisiin sanoa, että taijontaketjun hallinta koettiin suhteellisen tärkeäksi osa- 

alueeksi lähes kaikissa vastauksissa — useimmiten se kuitenkin miellettiin tukitoiminnoksi. 

Ryhmittäin vastaukset jakaantuivat kuvan 6-6 esittämällä tavalla. Kaikkien vastausten keskiarvo 

oli 5,2, vaihteluväli 3-7 ja vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 7 (4 kpl), 6 (1 kpl), 5 (6 kpl), 4 (1 

kpl) ja 3 (2 kpl).

6.2.2 Suhtautuminen logistiikan ulkoistamiseen

Kaupan logistiikka- ja hankintayritykset kokevat jo tuottavansa ulkoistettuja palveluita muille 

kaupan ryhmille. Myös nämä yritykset ovat ulkoistaneet pääasiassa fyysiset kuljetuksensa, mutta 

kuljetusten ohjaus on omassa hallinnassa. Käytettävät palveluyritykset ovat usein pieniä 

kuljetusyrityksiä, jotka hoitavat esimerkiksi tiettyä jakelureittiä. Tosin tässäkin on poikkeuksia. 

Tuko Logistics on ulkoistanut temiinaalintoimintansa ja kuljetusten ohjauksensa tuoretuotteisiin 

erikoistuneelle kolmannen osapuolen (3PL) palveluyritykselle, Swanline Oy:lle, joka taijoaa 

palveluitaan myös muille kaupan ryhmille ja teollisuudelle. Kesko on yhtiöittänyt logistiset 

toimintonsa Kespediin, joka omistaa osan kuljetuskalustosta ja loput tarvitsemansa
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kuljetussuoritteet yksittäisiltä, yleensä pieniltä kuljetusliikkeiltä (2PL). Kesped voidaan 

luokitella 3PL-yritykseksi siinä mielessä, että se ottaa kokonaisvastuun fyysisestä logistiikasta, 

kuten kuljetuksista ja varastoinnista ja toiminnan ohjauksesta. Myös uusia ulkoistamisen kohteita 

esitettiin, kuten yöjakelussa olevien tavaroiden hyllyttäminen, jonka voisi tehdä ulkopuolinen 
yritys myymälähenkilökunnan puolesta. Yleistä linjaa kuvastava kommentti: ”ohjausta ei 

ulkoisteta, mutta kuljetukset ja terminaalit ovat sen hallinnassa, joka pystyy toimimaan 

kustannustehokkaimmin”.

Ketjunohjauksen ja kaupanryhmien vastaukset olivat positiivisia fyysisen logistiikan 

ulkoistamista kohtaan ja avoimia uusille vaihtoehdoille, mutta taijontaketjun ja tiedon hallinta 

halutaan säilyttää omassa kontrollissa. Yleistä linjaa kuvastava kommentti: ”Fyysiset toiminnot 

ulkoistettu täysin, taijontaketjun kehittäminen ja strateginen johtaminen pidetään itsellä”.

Lihateollisuudessa valmius fyysisen logistiikan ja etenkin kuljetusten ulkoistamiseen on 

suhteellisen korkea. Etenkin pienemmät ja erikoistuneet yritykset ovat valmiita ulkoistamaan 

logistiikkansa. Atria, Saarioinen ja Pouttu ovat ulkoistaneet jo useita vuosia sitten kuljetuksensa 

omistamalleen yhteisyritykselle Tuoretie Oy:lle, joka hoitaa runkokuljetukset kaupan 

terminaaliin ja ennen myös myymälään. Tuoretietä voidaan pitää kolmannen osapuolen (3PL) 

logistiikkapalveluyrityksenä siinä mielessä, että se on ottanut vastuun kokonaisesta logistisesta 

toiminnosta eli tässä tapauksessa kuljetuksista. Lisäksi se on erikoistunut tuoretuotteiden 

kuljettamiseen. Tuoretie tarjoaa palveluita kuitenkin lähinnä omistajilleen.

Asiakaskohtaisen keräilyn ja lähettämötoiminnan ulkoistaminen jakoi mielipiteet. Osa yrityksistä 

on investoinut voimakkaasti automatisoituun lähettämötoimintaan ja osa yrityksistä pohtii 

mahdollisia tulevia, saman suuntaisia investointeja. Nämä yritykset eivät ole halukkaita 

ulkoistamaan asiakaskohtaista keräilyä esimerkiksi kaupan terminaalissa hoidettavaksi. Toisaalta 

puolet yrityksestä olivat valmiita ulkoistamaan asiakaskohtaisen keräilyn etenkin pienempien 

myymälöiden osalta. Esimerkkejä erisuuntaisista kommenteista: ”logistiikka, mukaan lukien 

asiakaskohtainen keräily on selkeästi ulkoistettava tukitoiminto” ja ”asiakaskohtaista keräilyä ei 

kenenkään muun ole edes mahdollista tehdä”.

Meijeriteollisuuden yritysten vastaukset olivat jälleen hyvin samankaltaisia. Kuljetuksia on 

ulkoistettu yksittäisille pienille kuljetusyrityksille, jotka hoitavat rutiinipalveluita, mutta ohjaus 

pidetään itsellä ja valmiutta laajempaan ulkoistamiseen ei juurikaan ollut. Yleistä linjaa 

kuvastava kommentti: ”Oma jakelu on tällä hetkellä esillä olevista vaihtoehdoista 

kustannustehokkain”.
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Hankinta-ja 
logistiikkayn'tykset

Ketjunohjaus

Meijeriteollisuus

Lihateollisuus

1PL 2PL 3PL 4PL

Ulkoistamisen kohde: fyysinen
logistiikka > tarjontaketjun

ohjaus

Kuva 6-7 Suhtautuminen logistiikan ulkoistamisen vaihtoehtoihin (haastattelijan arvio)

Kuvassa 6-7 on pyritty asettamaan ryhmien vastaukset asteikolle, joka kuvastaa, millaisiin 

ulkoistamisen ratkaisuihin vastausten perusteella yritykset olisivat valmiita. Kuva perustuu 

haastattelijan arvioon. Yhteenvetona todettakoon, että kaikki vastaajat ovat valmiita ja jo 

tottuneet antamaan transaktioperusteisia kuljetussuoritteita ulkopuolisen yrityksen hoidettavaksi. 

Kyse on siis toisen osapuolen logistiikasta (2PL). Kolmannen osapuolen logistiikkaa 

hyödynnetään yhä enemmän sekä lihateollisuudessa että kaupan yritysten piirissä. Kaupan 

yritykset eivät kuitenkaan laajasti ulkoistaneet terminaalitoimintaansa, eivätkä teollisuuden 

yritykset lähettämötoimintaansa, vaikka poikkeuksiakin on. Meijeriteollisuuden yritykset eivät 

ole juuri ulkoistaneet logistiikkaansa, mutta ostavat suoritteita 2PL-yrityksiltä.

6.2.3 Näkemys tarjontaketjun hallinnan eriytymisestä

Kaupan logistiikka- ja hankintayritykset suhtautuvat hyvin eri tavoin kysymykseen 

tarjontaketjun hallinnan ratkaisujen eriytymisestä. Toinen näkee, että kaupan terminaalilla 

palvellaan kaikkia myymälätyyppejä ja lämpötiloja, samalla, kun toinen esittää eriytynyttä 

ratkaisua. Taulukossa 6-3 on erään haastateltavan esittämä näkemys todennäköisestä 

tulevaisuuden mallista, jossa lämpötilaa on esitetty erottavaksi tekijäksi. Tässä mallissa kyse on 

jo selkeästi rakenteellisesti erilaisista taijontaketjuista eri lämpötiloille. Myymälätyyppien 

erilaisuutta ei nähty rakenteellisen eriyttämisen syyksi, mutta yritysten sisällä, oman ohjaustavan 

valintaan tämä vaikuttaa esimerkiksi suoratoimituksien käyttämisenä suuriin myymälöihin. 

Esimerkkejä ääripäiden kommenteista: ”paras ratkaisu on myymälän tarpeista lähtevä,
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lämpötiloittain eriytynyt kustannustehokas malli” ja ”teoreettisena mallina eriytetty ratkaisu voisi 

toimia, mutta helposti unohdetaan arki ja useat rajapinnat, jotka jouduttaisiin ratkaisemaan. 

Myös tietojäijestelmät eriytyvät - vaikeus toimia kaikkien järjestelmien kanssa”.

Taulukko 6-3 Erään haastateltavan näkemys todennäköisestä tulevaisuuden mallista

Tuoteryhmä Todennäköisin tulevaisuuden ratkaisu

Kuivat päivittäistavarat 100% kaupan jakelussa (kolme ryhmää)

+6°C teolliset tuoretuotteet 100% kaupan jakelussa (kolme ryhmää)

Pakasteet Keskitetty ratkaisu, oma toimija, joka tarjoaa palveluksia
useammalle kaupan ryhmälle. Logistisesti kallein tavararyhmä

+2°C lihajakelu Tilanne vielä epäselvä, mahdollisesti erikoistunut kolmas
osapuoli, joka tarjoaa palveluita useammalle kaupan 
ryhmittymälle, ”peli pelaamatta”

Ketjunohjauksen ja kaupanryhmien vastaukset vaihtelivat huomattavasti. Toisen mukaan kaikki 

tuotteet kaiken kokoisiin myymälöihin tulisi ohjata kaupan terminaalin kautta, toisen mukaan 

ohjaustapa tulisi valita myymälätyypin ja tavarantoimittajan mukaan. Ajatus siitä, että joku 

logistiikkapalveluyritys erikoistuisi tiettyyn myymälätyyppiin, esitettiin myös. Toisena 

mahdollisena eriyttämisen syynä pidettiin alueellista jakoa, siten että tietyllä alueella olisi 

käytössä esimerkiksi kaupan terminaalien kautta tapahtuva jakelu ja toisella alueella teollisuuden 

organisoima malli. Kustannustehokkuus ja myymälälogistiikan tehostaminen ovat tavoitteita, 

jotka voidaan saavuttaa eri keinoilla. Tietojärjestelmät mahdollistaisivat erilaisten ratkaisujen 

hallinnan.
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toimittaja:

suuri

keskisuuri

pieni

myymälä:

suuri_______keskisuuri______pieni

suoratoimitus suora / term. terminaali
• à : 1 : ' £■

suora / term. ; tentiinaali terminaali

terminååli $ terminaali .terminaali

Kaupan , 
terminaalit 

+3PL

Teollisuuden
järjestelmä/

Kaupan
terminaalit

Kuva 6-8 Erään haastateltavan näkemys alueellisesti ja/tai myymälä-ja toimittajatyypeittäin 
eriytyvästä mallista (aluejako ja ratkaisut kuvitteellisia esimerkkejä)

Lihateollisuuden vastaukset erosivat myös toisistaan. Kuten edellä, logistiikan 

ulkoistamisvalmiutta pohdittaessa jo todettiin, asiakaskohtaisen keräilyn suorittajaksi tarjottiin 

eri vaihtoehtoja. Osa yrityksistä haluaisi antaa pienten myymälöiden asiakaskohtaisen keräilyn 

esimerkiksi jakeluterminaalin vastuulle, osa pitää järkevimpänä vaihtoehtona teollisuuden 

lähettämöä. Myymälätyyppien lisäksi alueellisia eroja pidettiin mahdollisena eriyttävänä 

tekijänä. Esimerkkejä kommenteista: ”olisi järkevää, että jakelujärjestelmä suunniteltaisiin 

myymäläkoon mukaan” ja ”paras vaihtoehto keskitettyjä koko alan kattava, mahdollisesti viiden 

suurimman tuottajan yhteinen logistiikkapalveluyritys, joka hoitaisi myös loppujakelun 

myymälään. Kaupparyhmien (4 kpl) kautta Suomessa on liian monta erilaista jakelujärjestelmää 

tuoretuotteille”

Meijeriteollisuuden yritysten vastauksissa todettiin, että haja-asutusalueella ja pienten 

myymälöiden osalta tuotteiden jakelu voitaisiin ulkoistaa esimerkiksi kaupan terminaalin kautta 

kulkevaksi, joten tältä osin myymäläkoko ja alue olisivat ratkaisevat tekijät.

Yhteenvetona todettakoon, että vastauksissa ei ollut selkeää yhdenmukaisuutta ja toistensa 

kanssa vastakkaisia mielipiteitä esitettiin. Tarjontaketjun hallinnan kannalta olennaisia eriyttäviä 

tekijöinä nähtiin etenkin lämpötila, myymälän koko ja alue. Myymäläkoko vaikuttaa kahteen 

asiaan: missä tehdään asiakaskohtainen keräily ja toisaalta, käytetäänkö suoratoimitusta vai 

yhdistelyterminaalia. Liha- ja meijeriteollisuuden vastauksia täytyy tarkastella myös siltä 

kannalta, että esimerkiksi koko lihateollisuuden kattava keskitetty jakelujärjestelmä olisi
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kaupparyhmien kannalta tuoteryhmän eli käytännössä samalla lämpötilan perusteella eriytetty 

ratkaisu. Sama pätee luonnollisesti meijerituotteisiin.

6.2.4 Näkemys terminaalitoiminnan (RDC) tulevasta kehityksestä

Tulevaisuuden näkemyksiä kysyttäessä aikahorisonttina pidettiin viittä vuotta.

Kaupan hankinta- ja logistiikkayritykset olivat poikkeuksetta sitä mieltä, että laaja siirtyminen 

teollisuuden suoratoimituksista terminaalitoimintaan on hyvä asia, ja tulevaisuudessa tällä 

hetkellä suoratoimituksissa olevat tuotteet tulevat olemaan kaupan yritysten ohjauksessa. 

Terminaalitoiminnan oletettiin kasvavan jatkossa. Myös meijerituotteiden oletettiin tulevan 

selkeämmin kaupan ohjaukseen, mutta fyysisen terminaalitoiminnan ja jakelun suorittaja ei 

tarvitse olla välttämättä kaupan hankinta- ja logistiikkayritys, jos jokin muu ratkaisu on 

kustannustehokkaampi.

Ketjunohjauksen ja kaupanryhmien vastaukset olivat hyvin saman suuntaisia hankinta- ja 

logistiikkayritysten vastausten kanssa. Nyt terminaalitoiminnan ulkopuolella olevat tuotteet tulisi 

saada läpivirtausterminaalien kautta yhdistettäviksi samoihin myymäläkuljetuksiin. Yleistä linjaa 

sekä ketjun ohjauksessa että hankinta- ja logistiikkayrityksessä kuvaava kommentti: 

”tarjontaketjun ohjaus tulee olla kaupalla kaikissa tuoteryhmissä”.

Lihateollisuudessa vastaukset vaihtelivat. Yleinen linja oli, että kaupan terminaalitoiminta on 

tullut jäädäkseen, vaikka osa yrityksistä ei pitänytkään sitä positiivisena asiana (syitä käsitelty 

kappaleessa 3.2.2). Tällä hetkellä lähinnä toteutetaan päätettyä suuntaa ja volyymit, jotka ovat 

vielä tällä hetkellä suorajakelussa ovat paraikaa siirtymässä terminaalijakeluun. Ne yritykset, 

jotka eivät suhtautuneet positiivisesti kaupan terminaaleihin, olivat valmiita harkitsemaan 

teollisuuden keskitettyä ratkaisua tai esimerkiksi Valiojakelun ympärille rakennettua liha- ja 

meijeriteollisuuden yhteistä mallia.

Meijeriteollisuuden yritysten vastaukset olivat selkeitä. Tuotteiden suorajakeluun haja- 

asutusseutuja lukuun ottamatta ei nähty tulevan muutosta seuraavan viiden vuoden aikana.
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Hankinta- ja 
logistükkayritykset

Ketjunohjaus

Meijeriteollisuus*

Lihateollisuus*

*oman tuoteryhmän osalta

Kuva 6-9 Näkemys terminaalitoiminnan laajentumisesta

Kuvassa 6-9 on havainnollistettu eri osapuolten näkemyksiä. Yhteenvetona todettakoon, että 

kaupan yritykset uskoivat terminaalitoiminnan kasvuun, lihateollisuus uskoi terminaalitoiminnan 

todennäköisesti olevan myös tulevaisuuden toimintatapa ja loputkin volyymit ovat paraikaa 

siirtymässä terminaalitoimintaan. Meijeriteollisuuden yritykset eivät uskoneet tuotteidensa 

suorajakelun muuttuvan.

6.3 Yhteenveto ja johtopäätökset

Valmius fyysisen logistiikan ulkoistamiseen on yleisesti ottaen korkea, mutta taijontaketjun ja 

tiedon hallinta halutaan pitää itsellä. Taijontaketjun hallinta mielletään varsin tärkeäksi osa- 

alueeksi lähes jokaisessa haastatellussa yrityksessä lukuun ottamatta muutamaa lihateollisuuden 

yritystä. Toisen osapuolen logistiikkaa (2PL) käytetään kaikkien haastateltujen yritysten 

taijontaketjun hallinnassa. Esimerkkejä 3PL yritysten lisääntyvästä käytöstä on havaittavissa. 

Näistä yksi on tuoretuotteiden terminaalitoimintaan ja kuljetuksiin erikoistunut Swanline Oy, 

jolle mm. Tuko Logistics on vahvasti ulkoistanut toimintojaan. Toimintoja on ulkoistettu myös 

itse omistetuille omille logistiikkayhtiöille, kuten Tuoretie ja Valiojakelu, jotka muistuttavat 

3PL-yrityksiä monessa suhteessa, kuten siinä, että ne ottavat kokonaisvastuun esimerkiksi 

kuljetusten ja terminaalitoiminnan huolehtimisesta.

Täysin selkeää logistiikkaintegraattorimallia ei ollut havaittavissa, vaikka esimerkiksi Inex 

Partners ja Tuko Logistics ja Kesped monilta osin muistuttavatkin niitä. Etenkin kaksi
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ensimmäistä ovat panostaneet voimakkaasti tieto- ja toiminnanohj ausj äij estelmien 

kehittämiseen. Tämän ohella Inex Partners määrittää yhdeksi keskeisimmistä tavoitteistaan 

tavarantoimittajien, asiakkaiden ja kumppanien muodostaman verkoston tiivistämisen ja 

ketjukohtaisten, entistä osuvampien palveluiden tarjoamista kehittyneiden tietojäijestelmien 

avulla. Edellä mainittu tietojärjestelmien ja verkoston hallinta sekä räätälöityjen palveluiden 

kehittäminen ovat nimenomaan logistiikkaintegraattorin toimintatavan mukaisia.

Ero varsinaiseen logistiikkaintegraattoriin on se, että ensinnäkin yritykset tuottavat suuren osan 

fyysisistä palveluista, kun taas määritelmän mukaan 4PL yritys lähinnä koordinoi ulkoistettujen 

palveluiden verkostoa. Lisäksi keskeinen osa Inex Partners’in ja Tuko Logistics’in toimintaa 

ovat tuotteiden hankinta ja toimiminen vahvasti tilauksen kanavassa. Tuotteiden hankintaan ja 

omistukseen osallistuvina niitä voidaan edelleen pitää ketjuja palvelevina hankinta- ja 

logistiikkayrityksinä.

Vaikuttaisikin siltä, että ainakaan aivan lähitulevaisuudessa logistiikkaintegraattorimalli ei täysin 

toteudu, sillä kaupan hankinta- ja logistiikkayritykset eivät ole voimakkaasti ulkoistamassa 

esimerkiksi terminaalitoimintaansa tai kuljetuksiaan kokonaisuuksina. Toisaalta selkeitä 

merkkejä laajemmasta ulkoistamisesta ja positiivisesta suhtautumisesta oli havaittavissa. 

Voidaankin sanoa, että mielipiteet jakaantuvat hyvin eri suuntiin ja tällä hetkellä eletään 

eräänlaista murrosvaihetta tässäkin asiassa.

Erittäin mielenkiintoinen havainto on se, että ketjunohjaus -osapuoli on myös halukas 

osallistumaan tarjontaketjun hallinnan kehittämiseen ja osin ohjaamiseenkin. Tämän perusteella 

mahdollinen skenaario voisi olla, että useita myymäläketjuja ohjaavat tahot, kuten SOK, Kesko 

tai Ketjuetu kehittyisivät itse logistiikkaintegraattoreiksi, jotka käyttäisivät nykyisiä hankinta- ja 

logistiikkayrityksiä ikään kuin kehittyneinä 3PL-yrityksinä, jotka hoitaisivat nykyiseen tapaan 

fyysisiä logistiikkapalveluita.

Empiiristen tulosten perusteella korjattu malli

Haastattelututkimuksessa havaittiin, että kaupan hankinta- ja logistiikkayritykset eivät ole 

ulkoistamassa voimakkaasti fyysisiä toimintojaan 3PL-yrityksille, vaan tarvittavia konsepteja 

ollaan kehittämässä yrityksen sisään. Samaan aikaan ketjunohjaus, joka on vastuussa useiden 

ketjutyyppien ohjauksesta, on kokee omassa tehtävässään onnistumisen edellytykseksi 

tarjontaketjun hallinnan ja etenkin sen strategisen kehittämisen. Se näkee osittain hankinta- ja 

logistiikkayritykset mittakaavaetuja tuottavana, tehokkaana palveluorganisaationa.
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Tämä herättää mielenkiintoisen ajatuksen ulkoistettuja palveluita tulevaisuudessa koordinoivasta 

tahosta. On nimittäin mahdollista, että useita ketjuja ohjaava ketjunohjaus, jota voidaan kutsua 

tässä tapauksessa nimellä moniketjunohjaus, ottaisikin logistiikkaintegraattorin tehtävän. Tämä 

tarkoittaisi samalla, että kaupan hankinta- ja logistiikkayrityksestä kehittyisi 3PL-yritys, joka 

keskittyisi mittakaavaetujen saavuttamiseen ja mahdollisesti erikoistuisi esimerkiksi 

varastoitavien tuotteiden (tuonti, kuivatarvikkeet, käyttötavarat) tavaravirtojen hallintaan. Tämä 

skenaario olisi analoginen eurooppalaisten mallien kanssa, sillä 3PL-yrityksiä verkottava taho on 

nimenomaan ketjunohjaus. Moniketjunohjaus olisi laajalla skaalalla toimivien suomalaisten 

kaupparyhmittymien vastaava elin. Kuvassa 6-10 on esitetty päivittäistavarakaupan 

taijontaketjun hallinnan kehittymistä ja logistiikan ulkoistamista kuvaava malli, johon on lisätty 

haastatteluissa esiin tullut mahdollinen toinen skenaario tahosta, josta kehittyisi 

logistiikkaintegraattori.

i i

Myymälän 
koko ja 

valikoima

Skenaario I: Logistiikkaintegraattori, joka on muodostunut 
kaupan hankinta- ja logistiikkayrityksestä

Skenaario II: Moniketjunohjaus, joka toimii samalla 
logistiikkaintegraattorina

Skenaario I: 3PL-yrityksiä

Skenaario II: Kaupan hankinta- ja logistiikkayritys ja
3PL-yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet eri rooleihin

------------------------------------------------------------------ ►
Tavararyhmien lämpötilavaatimukset

Kuva 6-10 Korjattu malli tarjontaketjun hallinnan kehittymisestä ja logistiikan ulkoistamisesta

On kuitenkin todettava, että ensimmäinen skenaario lienee todennäköisempi, sillä logistiikan 

osaaminen, tietojärjestelmien kehitys, logistiikkaan liittyvät investoinnit ym. on tehty hankinta- 

ja logistiikkayrityksissä. Ne ovat saaneet myös logistiikan kehittämisen ja johtamisen selkeästi 

vastuulleen, ja niiden rooli on huomattavasti strategisempi, kuin normaalin 3PL-yrityksen.

Empiirisen tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että tarjontaketjun hallinnan ratkaisut 

eriytyisivät todennäköisimmin lämpötilavaatimusten tai myymäläkoon mukaan. Myös 

tavarantoimittajan kokoa ja maantieteellisiä alueita ehdotettiin eriytymisen perustaksi. 

Tarkennettuun malliin on x- ja y-akseleille sijoitettu myymäläkoko ja valikoima sekä 

tavararyhmien lämpötilavaatimukset (kuva 6-10). Näin ollen akseleiden muodostamaan kenttään 

sijoittuneet pisteryhmät kuvaavat joko kauppaketjuja tai tavararyhmiä.
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7 Johtopäätökset

Johdannon jälkeen, luvuissa 2-3 käytiin läpi keskeisiä muutostekijöitä, jotka vaikuttavat 

päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallintaan. Luvussa 4 esiteltiin logistiikkapalveluiden ja - 

verkostojen kehittymistä. Luvussa 5 esitettiin teoreettinen malli päivittäistavarakaupan 

tarjontaketjun hallinnan kehittymisestä ja logistiikan ulkoistamisesta, jota taas peilattiin 

yritysjohtajien näkemyksiin luvussa 6. Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen keskeisimmät 

tulokset. Kappaleessa 7.1 käydään läpi tutkimuksen tavoitteet ja niissä saavutetut tulokset. 

Kappaleessa 7.2 tehdään yhteenveto koko tutkimuksen tuloksista. Lopuksi, kappaleessa 7.3 

pohditaan jatkotutkimusaiheita.

7.1 Tutkimusongelma, tavoitteet ja niihin vastaaminen

Tutkimusongelmana oli määrittää, millaisilla logistiikan ulkoistamisen ratkaisuilla voidaan 

vastata päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnan uusiin haasteisiin. Tutkimuksen 

tavoitteet eriteltynä olivat:

1. Määrittää tarjontaketjun hallinnan kannalta olennaiset päivittäistavarakaupan kehityslinjat 

sekä kansainvälisessä päivittäistavarakaupassa käyttöön otetut tarjontaketjun hallinnan 

innovaatiot.

2. Kuvata logistiikan ulkoistamisen kehittymistä yleisesti ja määrittää erityyppiset 

ratkaisuvaihtoehdot (1PL-4PL) ja niiden sopivuus erilaisiin tilanteisiin.

3. Kehittää malli, jonka avulla voidaan luoda yhteys päivittäistavarakaupan tarjontaketjun 

hallinnan ja logistiikan ulkoistamisen vaihtoehtojen välille.

4. Peilata mallia alan yritysten johtajien näkemyksiin ja pyrkiä määrittämään vaihtoehtoisia 

tulevaisuuden kehityssuuntia tarjontaketjun hallintaan ja logistiikan ulkoistamiseen.

Ensimmäisenä tavoitteena oli määrittää tarjontaketjun hallinnan kannalta olennaiset 

päivittäistavarakaupan kehityslinjat sekä kansainvälisessä päivittäistavarakaupassa käyttöön 

otetut tarjontaketjun hallinnan innovaatiot. Tutkimuksen mukaan keskeiset kehityslinjat ovat 

myymälärakenteen polarisaatio ja ketjuuntuminen. Lisäksi ulkomaiset kauppaketjut luo 

kohdistettua painetta ketjuille. Keskeisiä päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnan
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innovaatioita ovat terminaali toiminta, logistiikan ulkoistaminen ja tietojärjestelmien 

hyväksikäyttö. Lisäksi laaja ECR -kehitysohjelma sisältää taijontaketjun hallinnan kannalta 

olennaisia asioita. Näistä terminaalitoimintaa voidaan pitää myös taijontaketjun haastavuutta 

lisäävänä muutostekijänä.

Tutkimuksessa määriteltiin ensin Toporowskin mallin (ks. taulukko 2-1) avulla ne olennaiset 

päivittäistavarakaupan muutostekijät, jotka vaikuttavat tarjontaketjun hallintaan. Näin esiin 

nousivat etenkin myymälärakenteen kehittyminen ja ketjuuntuminen. Myymälärakennetta 

tutkittaessa kyettiin havaitsemaan, että Suomessa rakenne on polarisoitunut eli ero pienten ja 

suurten myymälöiden välillä on kasvanut. Tämä aiheuttaa Toporowskin mallin mukaan haasteita 

taijontaketjun hallinnalle.

Ketjuuntumista tarkastellessa voitiin havaita, että saman ketjun sisällä mm. valikoimat ovat 

samanlaisia, mutta poikkeavat suuresti eri ketjujen välillä. Kun Suomessa kaupparyhmiin kuuluu 

useita eri liikeideoilla toimivia ketjuja ja hyvin erikokoisia myymälöitä, tarjontaketjun hallinnan 

skaala on suuri, mutta kokonaisuuden sisällä on samanlaisilla tarpeilla varustettuja myymälöitä. 

Esimerkiksi laatikkomyymäläketjun kaikki myymälät ovat kutakuinkin saman kokoisia, toimivat 

samalla valikoimalla ja ovat usein sijoittautuneet samalla tavalla. Kaupan ketjuuntuminen on 

myös muuttanut taijontaketjun rakennetta siten, että tukkukauppa on muuttunut entistä enemmän 

ketjuja palvelevaksi hankinta-ja logistiikkayhtiöksi. Tämä asia on merkittävä etenkin teoreettista 

mallia rakennettaessa.

Tutkimuksessa sivuttiin myös orastavaa kansainvälistä kilpailua, jossa tehokkaasti toimivat, 

tiettyyn myymälätyyppiin fokusoituneet kauppaketjut luovat kohdistettua kilpailupainetta. 

Näyttäisikin siltä, että taijontaketjun hallinnan tulee olla niin tehokas kuin mahdollista jokaisen 

kauppaketjun kohdalla, ja kaupparyhmän kokonaistehokkuus olisi jatkossa vähemmän tärkeä 

kuin ennen.

Tarjontaketjun hallinnan kansainvälisiä innovaatioita päivittäistavarakaupassa ovat olleet 

terminaalitoiminta (RDC), logistiikan ulkoistaminen (3PL) ja tietojäijestelmien hyväksikäyttö. 

Näistä terminaalitoiminta tarkoittaa sitä, että tuotteet ohjataan kaupan läpivirtausterminaalin 

kautta myymälään. Myös tämä lisää Toporowskin mallin mukaan taijontaketjun hallinnan 

haastavuutta, sillä uusia tavarantoimittajia ja uusia tavararyhmiä omine erityishaasteineen täytyy 

ottaa huomioon. Terminaalitoiminta on lisääntynyt ja todennäköisesti tulevaisuudessa edelleen 

lisääntymässä Suomessa. Euroopassa näihin taijontaketjun hallinnan haasteisiin on vastattu 

antamalla tavararyhmiä tai koko logistiikka ulkopuolisten, erikoistuneiden logistiikkapalvelu-
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yrityksien hoidettavaksi (3PL). Tietojärjestelmien kehittyneisyys on mahdollistanut joustavan 

ulkoistamisen ja muut taijontaketjun hallinnan ratkaisut.

Suomen päivittäistavarakaupan kehittyminen on seurannut kansainvälistä kehitystä hyvin 

monilta osin. Tämän vuoksi on oletettavaa, että myös 3PL-yritysten käyttö lisääntyisi Suomessa. 

Myymälärakenteen polarisaatio ja ketjuuntuminen sekä terminaalitoiminta aiheuttavat paineita 

erikoistuneiden palveluntarjoajien käytölle, jota lisää ulkomaisten kauppaketjujen kohdistettu 

kilpailupaine.

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli kuvata logistiikan ulkoistamisen kehittymistä yleisesti ja 

määrittää erityyppiset ratkaisuvaihtoehdot (1PL-4PL) ja niiden sopivuus erilaisiin tilanteisiin. 

Tutkimuksessa todettiin, että logistiikan ulkoistamisessa (1PL-4PL) on kehitytty kohti 

laajempien kokonaisuuksien antamista ulkopuolisen palveluntarjoajan hoidettavaksi. Lisäksi 

todettiin, että sekä 3PL että 4PL -mallit soveltuvat päivittäistavarakaupan toimialalle, mutta 

niiden rooli on varsin erilainen.

Tutkimuksen kannalta olennaisin ero liittyy siihen, että 4PL ottaa koko logistiikan haltuunsa ja 

koordinoi erikoistuneiden 3PL-yritysten muodostamaa verkostoa. Kolmannen osapuolen hyöty 

syntyykin usein mittakaavaeduista ja palveluiden välisestä synergiasta, kun taas 

logistiikkaintegraattorin hyöty syntyy palvelun tarvitsijoiden välisestä synergiasta ja 

asiakaskohtaisesti räätälöityjen ratkaisujen synnyttämisestä.

Kolmantena tavoitteena oli kehittää malli, jonka avulla voidaan luoda yhteys 

päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnan ja logistiikan ulkoistamisen vaihtoehtojen välille. 

Tutkimuksessa todettiin, että muutosvoimien aiheuttamat haasteet tarjontaketjun hallinnalle 

johtavat eriytyneiden palveluntarjoajien tarpeen lisääntymiseen. Toisaalta tarve syntyy myös 

kokonaisuuden hallitsemiseen, mihin soveltuu parhaiten 4PL-malli. Malli päivittäistavarakaupan 

tarjontaketjun hallinnan kehittymisestä ja logistiikan ulkoistamisesta on esitetty aikaisemmin 

kuvassa 5-6.

Mallia arvioitaessa todettiin, että sen vahvuutena on etenkin kyky yhdistää kaikki olennaiset 

tarjontaketjun haasteet ja kehityssuunnat sekä logistiikkapalveluiden kehittymisen myötä 

syntyneet uudet ratkaisut suomalaisten kaupparyhmittymien toimintatapaan. Mallin heikkouksia 

arvioitaessa todettiin, että se ei ota huomioon tarjontaketjun hallinnan kustannuksia, jotka ovat 

erittäin merkittävä, ellei merkittävin asia funktionaalisten elintarvikkeiden tarjontaketjua 

suunniteltaessa. Lisäksi pelkistetty malli ei ota kantaa siihen, millä perusteella eriytyminen tulisi
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tapahtua. Todennäköisimpiä vaihtoehtoja ovat tuotteiden kuljetuslämpötila, myymälätyyppi ja 

maantieteellinen alue.

Neljäntenä tavoitteena oli peilata mallia alan yritysten johtajien näkemyksiin ja pyrkiä 

määrittämään vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityssuuntia taijontaketjun hallintaan ja logistiikan 

ulkoistamiseen. Tutkimuksessa mallin esittämää suuntaa taijontaketjun hallinnasta peilattiin 

tuoretuotetoimialalla (liha ja meijerituotteet). Toimiala valittiin sillä perusteella, että 

taijontaketjun hallinnan vaatimukset niin fyysisen kaluston kuin ohjauksenkin kannalta 

poikkeavat muista tuoteryhmistä eli tarve eriytetylle ratkaisulle on selkeä. Toisekseen, 

lihateollisuuden kuljetukset ovat hiljattain siirtyneet ja osa on työn kiijoitushetkellä vielä 

siirtymässä terminaalijakeluun. Näin ollen keskustelu asiaan liittyvistä ratkaisuista ja halutusta 

suunnasta on ajankohtainen.

Havaittiin, että etenkin suhtautuminen ulkoistamiseen ei ollut aivan yhtä avointa, kuin mallin 

toteutuminen edellyttäisi, vaikka vastaukset poikkesivat tässä suhteessa paljon toisistaan. 

Esimerkiksi halukkuus terminaalitoiminnan ulkoistamiseen kaupan hankinta- ja 

logistiikkayrityksissä ei ollut kovinkaan korkeaa. Toisaalta myös ketjun ohjaus halusi 

strategisella tasolla olla ohjaamassa ja kehittämässä taijontaketjua. Teoreettisessa mallissa tehtiin 

oletus, että nimenomaan hankinta- ja logistiikkayrityksestä kehittyisi 4PL-yritys. Empiirisessä 

tutkimuksessa saatujen havaintojen perusteella mallia tarkennettiin, ja tarkennuksen mukaan 

kokonaisuutta voikin koordinoida joko ”moniketjunohjaus’’ tai entinen hankinta- ja 

logistiikkayritys, josta kehittyisi neljäs osapuoli.

7.2 Yhteenveto

Päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinta muuttuu haasteellisemmaksi selkeiden 

rakenteellisten muutostekijöiden yhteisvaikutuksesta. Taijontaketjun hallinnan tulee myös 

tähdätä entistä osuvimpiin ratkaisuihin ja erillisten ketjujen tulee itsessään olla maksimaalisen 

tehokkaita. Kaupparyhmän keskimääräisellä tai kokonaistehokkuudella näyttäisi olevan yhä 

vähemmän merkitystä.

Tutkimusongelmana oli selvittää, millaisilla logistiikan ulkoistamisen ratkaisuilla voidaan 

vastata päivittäistavarakaupan taijontaketjun hallinnan uusiin haasteisiin. Tähän vastattiin 

tutkimuksessa esitetyllä mallilla, jossa yhdistämällä erikoistuneita kolmannen osapuolen 

logistiikkapalveluyrityksiä logistiikkaintegraattorin koordinoimaksi verkostoksi voidaan luoda 

joustava verkosto, joka rakenteensa puolesta vastaa muuttuneisiin haasteisiin.
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Huolimatta puutteistaan, malli on yksi mahdollinen tulevaisuuden visio, jonka toteutuminen 

riippuu etenkin kaupan ryhmittymien omista päätöksistä. Aikahorisontti muutosten 

toteutumiselle on useita vuosia, sillä rakenteelliset muutokset ja 3PL-yritysten kehittyminen vie 

paljon aikaa. Empiirisessä tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että merkkejä ja logistiikan 

laajemmasta ulkoistamisesta on olemassa. Voidaankin sanoa, että tilanne elää tällä hetkellä ja 

lopullisen suunta selviää lähivuosina. Erästä haastateltavaa lainaten todettakoon, että ”peli on 

vielä pelaamatta”.

7.3 Ehdotukset jatkotutkimusaiheiksi

Johtuen tasosta, jolla asioita tarkasteltiin, tässä tutkimuksessa ei käsitelty lainkaan taijontaketjun 

kustannuksia, jotka ovat aivan olennaisia hyvin pienillä katteilla toimivassa 

päivittäistavarakaupassa. Kuten aiemmin jo todettiin, Fisherin (1997) luokittelun mukaan 

päivittäistavarakaupan peruselintarvikkeet, kuten tuoretuotteet vaativat tehokkaan 

jakelukanavan, jossa kustannustehokkuus on tärkein tavoite. Tästä syystä ratkaisuvaihtoehtoja 

tulisikin arvioida niiden aiheuttamien kokonaiskustannusten perusteella huomioiden toisaalta 

tehdaslogistiikan alavirrassa ja myymälälogistiikan ylävirrassa. Tämä on luonnollisesti erittäin 

vaativa tehtävä ja edellyttää yrityksissä ”kiijojen avaamista” todellisten kokonaiskustannusten 

selvittämiseksi.

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe, jota vain pintapuolisesti sivuttiin, liittyy 

varsinaisiin palveluratkaisuihin, joita erilaiset myymälätyypit tai tuoteryhmät vaativat. Millaisia 

ominaisuuksia kolmannen osapuolen palveluyrityksiltä vaaditaan? Tapahtuuko eriytyminen 

alueellisesti, myymälätyypeittäin, tavararyhmittäin, vai jollakin muulla perusteella ja mitkä ovat 

eriyttämisestä aiheutuneet todelliset hyödyt ja mahdolliset haitat? Miten Suomen erityispiirteet 

vaikuttavat kehittymiseen?

Kolmas jatkotutkimuksen aihe on hieman abstraktimpi kuin kaksi edellistä ja liittyy jakelun 

kanavamalliin. Kanavamalli toimi tässä tutkimuksessa lähinnä työkaluna ja asioiden 

jäsentämisen helpottajana. Hyvin mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi tämän kanavamallin 

vieminen pidemmälle päivittäistavarakaupan tarkastelussa. Haapasen ja Vepsäläisen (1999, 178) 
mukaan erottuneisiin asiakaskanaviin tarvitaan palveluiden yhdistäjää, palveluintegraattoria, 

jotka muodostavat palveluiden toimitusketjuja ja -verkostoja. Esimerkki voisi olla 

kokonaisvaltaisten tilauspalvelujen ketjuttaminen globaaleihin hankintapalveluihin. Toisaalta
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asiakaskanavien välille tarvitaan kanavakoordinaattoria, joka linkittää palvelukanavat asiakkaan 

kannalta kriittisissä kohdissa.

Mitkä olisivat kaupan yritysten roolit tätä mallia vasten tarkasteltuna? Olisivatko kaupan ketjut 

suostuttelun ja tilaamisen kanavien palveluintegraattoreita? Millaisia kyvykkyyksiä tutkimuksen 

kohteena olevilla 4PL-yrityksillä tulisi olla, jotta ne voisivat täysipainoisesti toimia valmistuksen 

ja siirron kanavan palveluintegraattoreina. Entä perinteiset kaupan ryhmittymät? Olisiko niiden 

rooli tässä skenaariossa toimia kanavakoordinaattoreina? Tämä lähestymistapa voisi tuoda esiin 

useita uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja.
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