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Tutkielman tavoitteet

Kaupan ketjuuntumista on tutkittu pääasiassa kaupan näkökulmasta. Ketjuuntumisen 
vaikutusta tavarantoimittajien strategioihin ei ole juuri tutkittu. Tästä syystä tutkielman 
tavoitteena oli kehittää olemassa olevien kilpailustrategian määritelmien pohjalta 
ketjuuntuneille tuotantohyödykemarkkinoille soveltuva kilpailustrategian malli. 
Empiirisen osan tehtävänä oli tutkia, voidaanko päivittäistavaramarkkinoilla toimivan 
yrityksen kilpailustrategia käytännössä muodostaa esitetyn mallin perusteella.
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toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, jossa kohdeorganisaationa oli 
leipomotoimialalla toimiva Katri Anteil Oy. Mallin toimivuutta testattiin laatimalla 
Katri Anteil Oy:lle kilpailustrategiat kahdelle päivittäistavarakaupan ketjulle.

Tutkimustulokset

Tutkielman teoreettisessa osassa muodostetun mallin avulla pystyttiin laatimaan 
kilpailustrategia Katri Anteil Oy:lle kahden päivittäistavarakaupan ketjun osalta. 
Mallissa havaittiin myös kehittämistarpeita.
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1. JOHDANTO

Tämän tutkielman aihealueena ovat yritysstrategiat ja kohdeilmiönä on erityisesti 

ketjuuntuneilla päivittäistavaramarkkinoilla toimivan tuotantohyödykkeitä 

markkinoivan yrityksen kilpailustrategia. Aihetta tarkastellaan leipomotoimialalla.

Leipomoteollisuuden päämarkkinoilla päivittäistavarakaupassa 80-luvulla alkanut ja 

2000-luvulle siirryttäessä kiihtynyt ketjuuntuminen on vaikuttanut voimakkaasti koko 

elintarviketeollisuuden, mutta erityisesti leipomoalan kilpailuun. Perinteisesti 

leipomoteollisuudessa on kilpailtu markkinaosuuksista ja markoista yksittäisten 

itsenäisten myymälöiden muodostamilla markkinoilla. Ennen ketjuuntumista yksittäiset 

myymälät toimivat samankin kaupparyhmän sisällä suurelta osin tietämättöminä 

toistensa toimista, kilpaillen toisiaan vastaan. Tuolloin yritykset pystyivät jakamaan 

yksittäiset kaupat segmentteihin haluamiensa kriteerien perusteella ja muodostamaan 

kilpailustrategian omaan segmentointiinsa perustuen. Kaupparyhmän rooli oli 

toissijainen, kilpailustrategiaan se ei suuresti vaikuttanut. Ketjuuntumisen myötä on 

asiakaskunnan rakenne muuttunut. Kilpailu markkinaosuuksista ja markoista käydään 

nyt ketjuissa. Kaupparyhmän rooli tavarantoimittajan suuntaan on vahvistunut läpi 90- 

luvun. Lisäksi ketjuuntuminen on tuonut mukanaan yksittäisen kaupan ja 

kaupparyhmän rinnalle kokonaan uuden tason; ketjutason.

Yksityinen päivittäistavarakauppa on siirtymässä seuraavan parin vuoden kuluessa 

ketjutoiminnassa uuteen, ”toiseen vaiheeseen”. К-ryhmässä tämä uudistus, joka 

pohjautuu ryhmässä vuonna 1993 muokattuun ”liiketyyppi-ajatteluun”, on saanut 

työnimen K2. (Kesko lähtökuopissa Kaakkuriin 2000). Kilpailuviraston Keskolle 

tammikuussa 2001 myöntämä К-Supermarkettien enimmäishinnoittelua koskeva 

poikkeuslupa tarkoittaa käytännössä sitä, että kilpailuvirasto hyväksyy K-ryhmän 

suunnitelman tiivistää ketjuyhteistyötä päivittäistavarakaupassa (Purasjoki odottaa 

kuluttajan ruokakorin halpenevan 2001). Myös Suomen Spar Oy on ruotsalaisen 

emoyhtiönsä Axfoodin johdossa siirtymässä vähitellen merkittävästi entistä tiukempiin 

ketjukonsepteihin (Ketjutoiminta etenee Spar-ryhmässä 2000; Emoyhtiön nimeksi 

Axfood 2000). Spar-ryhmässä astui maaliskuun 2001 alussa voimaan uusi organisaatio,
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jossa ketjut on selkiytetty kahdeksi itsenäiseksi liiketoimintayksiköksi (Toiminta 

kannattavaksi ja Spar-merkki vahvaksi 2001).

Ketjutoiminnan tiivistyessä myös yksityisellä sektorilla täytyy tavarantoimittajan kyetä 

toimimaan siten, että yksittäisiin, samaan ketjuun kuuluviin myymälöihin suunnatut 

toimenpiteet ja toimintatavat ovat yhdenmukaisia. Toiminnan tulee olla saman linjan 

mukaista myös ketjuorganisäätiöön ja kaupparyhmään nähden.

Kilpailu yksittäisten kauppojen osalta selkiytyy, mutta kokonaisuuden hallittavuus 

vaikeutuu, ja ketjusta tulee asiakkaana vahvempi.

Nämä muutokset ostajapuolen tavassa toimia vaikuttavat voimakkaasti 

tavarantoimittajan strategisiin valintoihin. Vanhat yksiportaisen kaupan kanssa 

toimimiseen tarkoitetut strategiamallit eivät sellaisenaan enää palvele 

ta varani oimittaj ayritystä. Tarvitaan syvällistä kaupan ketjumaisen toimintamallin ja 

ostamisen mekanismien tuntemusta, erilaisiin ostajaryhmiin ja ostotapahtumiin 

soveltuvaa selkeää ja joustavaa kilpailustrategian muodostamisen mallia, jonka avulla 

yritys voi suunnitella kilpailustrategiansa ketjuuntuneilla päivittäistavaramarkkinoilla.

Työn empiirinen osa tullaan toteuttamaan leipomotoimialalla. Leipomotoimialaan 

päivittäistavarakaupan ketjuuntumisen vaikutukset iskivät verrattain myöhään 90- 

luvulla. Ketjuuntumisen toinen vaihe tulee ravistelemaan alaa suhteellisen 

voimakkaasti (Kuhia, haastattelu). Tämä tekee alan otolliseksi kohteeksi strategian 

muodostamista kuvaavan viitekehyksen kokeilemiseksi käytännössä.

Mielenkiintoiseksi leipomotoimialan tekevät myös alan erityispiirteet: mm. runsas 

ylikapasiteetti, voimakas keskittyminen, kuluttajan tuoreusvaatimuksesta johtuvat 

tuotannon voimakkaat päivittäiset vaihtelut sekä myös se, että alan ns. suuryrityksistä 

vain muutama voidaan reaalisesti luokitella suuryrityksiksi. Kokonsa puolesta 

leipomoyritykset kuuluvat selvästi pk-yrityksiin. Juuri näistä leipomoteollisuuden 

erityispiirteistä johtuen tulee kehitettävän mallin olla joustava ja monipuolinen.

1.1 Tutkimusongelma ja tutkielman tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on kehittää olemassaolevien kilpailustrategian määritelmien 

pohjalta ketjuuntuneille tuotantohyödykemarkkinoille soveltuva kilpailustrategian 

malli.
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Tavoitteeseen pyritään hakemalla vastausta kysymykseen; Miten muodostetaan 

ketjuuntuneilla päivittäistavaramarkkinoilla toimivan leipomovritvksen kilpailustrategia

Tl

Pääongelma on jaettavissa alaongelmiin seuraavasti:

1. Mikä on kilpailustrategia?

2. Mitkä ovat päivittäistavarakaupan ketjuuntumisen vaikutukset kilpailustrategiaan?

3. Mitkä ovat tuotantohyödykemarkkinoinnin ja leipomotoimialan erityispiirteet ja 

niiden vaikutukset kilpailustrategiaan?

Tutkielman teoreettisen osan tehtävänä on kuvata strategiakäsitettä ja kilpailustrategiaa, 

päivittäistavaramarkkinoiden ketjuuntumista sekä tuotantohyödykemarkkinoiden 

erityispiirteitä, erityisesti markkinoivan yrityksen käytössä olevia kilpailukeinoja. 

Näiden perusteella luodaan nopeakiertoisia tuotantohyödykkeitä markkinoivan, 

päivittäistavaramarkkinoilla toimivan yrityksen (liikeideaan) perustuva 

kilpailustrategiamalli. Viitekehyksen rakennusaineksina toimivat ne teoreettiset 

keskustelut, jotka koskettavat tutkimusongelmaa. Näitä ovat 

tuotantohyödykemarkkinointia koskeva keskustelu, strategia-ajattelu-keskustelu sekä 

päivittäistavarakaupan ketjuuntumista koskeva keskustelu. Teoriaosassa käsitellään 

strategiakeskustelun lisäksi leipomoteollisuutta, tuotantohyödykemarkkinointia ja 

kaupan ketjuuntumista suhteellisen laajasti kokonaisuuden hahmottamiseksi.

Empiirisen osan tehtävänä on tutkia teoreettisen ratkaisun pätevyyttä. Työ toteutetaan 

kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, jossa kohdeorganisaationa on leipomotoimialalla 

toimiva Katri Anteil Oy. Tutkitaan, voidaanko Katri Anteil Oy:n kilpailustrategia 

suunnitella teoreettisen viitekehyksen mukaisesti.

1.2 Aihealuetta koskevat aikaisemmat tutkimukset

Leipomoalaa on tutkittu varsin vähän. Keskisuurten joustavuutta vaativien yritysten 

kilpailustrategioita ei myöskään ole tutkittu riittävästi.

Helsingin Kauppakorkeakoulussa on leipomoalan strategioita tutkittu vain muutamassa 

pro gradu-työssä: Enkovaara (1983) on tutkinut strategian sisältöä ja toteutumista
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leipomoalalla ja Koskinen (1991) ympäristöanalyysiä osana pienen leipomon 

strategista johtamista.

Kaupan ketjuuntumista on jo tutkittu jonkin verran. Suurin osa tutkimuksista on 

kuitenkin tehty kaupan näkökulmasta. Helsingin Kauppakorkeakoulussa on tutkittu mm 

hyllytilan optimointia kilpailuedun lähteenä (Berg & Suomalainen 1993) ja 

päivittäistavarakaupan liikeideaan perustuvaa kilpailustrategiaa (Pitkänen 1993) sekä 

Markkinoinnin suunnittelua päivittäistavarakauppaketjussa (Partola 1998). 

Päivittäistavarakaupan ketjuuntumisen aiheuttamista muutospaineista 

kahvipaahtimoalalla on tehty yksi tutkielma (Sinervo 1995), muutoin ei ketjuuntumisen 

vaikutuksia teollisuuden/tavarantoimittajien strategioihin ole juuri tutkittu. Tarvitaan 

selvästi lisää tietoa tavarantoimittajien käytettävissä olevista kilpailustrategioista ja - 

strategiamalleista toimittaessa ketjuuntuvilla tai jo ketjuuntuneilla markkinoilla.

Tämän työn lopputuloksista hyötyvät kaikki ketjuuntuneilla 

päivittäistavaramarkkinoilla toimivat yritykset, erityisesti työ tuo lisätietoa 

leipomotoimialan yrityksille.

1.3 Käsitteet ja rajaukset ja työn rakenne

Tämä työ on toimeksiantotyö, jonka toimeksiantajana on Katri Anteil Oy, 

leipomoryhmä. Katri Anteil Oy:n asiakkaita ovat kuluttajat, jakeluketjun välijäsenet, 

kahvilat, suurkeittiöt sekä muu teollisuus. Tässä työssä käsitetään markkinoina ja 

asiakkaana kuitenkin ainoastaan jakeluketjun välijäseniä eli päivittäistavaramyymälöitä 

ja -ketjuja. Tässä tutkimuksessa ei tutkita kuluttajaan kohdistuvia toimenpiteitä. 

Tutkielman tarkastelu tapahtuu siis tuotantohyödykkeitä valmistavan ja markkinoivan 

yrityksen näkökulmasta.

Työ rajataan koskemaan tuotantohyödykemarkkinoinnin osalta 

jälleenmyyjämarkkinointia ja siinä nimenomaan leipomotuotteiden 

päivittäistavarakauppaa.

Tutkimuksen ulkopuolelle jää myös vähittäiskaupan erikoistoimialoja koskeva kauppa.
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Tutkielmassa esitellään päivittäistavarakauppa pääpiirteittäin, mutta keskustelu rajataan 

koskemaan kaupan ketjuja. Kaupparyhmiä, niiden välisiä suhteita ja kilpailutilannetta ei 

tässä työssä käsitellä.

Katri Anteil Oy esitellään yleisesti, jotta syntyy hyvä käsitys tutkimuksen kohteena 

olevasta yrityksestä.

Tutkielman keskeiset käsitteet määritellään työn kuluessa asianomaisessa 

tekstiyhteydessä.

Tutkimusongelman teoreettinen ratkaisu esitetään luvuissa 2-7. Luvussa 2 käsitellään 

leipomotoimialaa, luvussa 3 päivittäistavarakaupan rakennetta, rakennemuutosta ja 

erityisesti ketjuuntumista sekä näiden vaikutusta tavarantoimittajan ja kaupan väliseen 

työnjakoon. Luvussa 4 käsitellään tuotantohyödykemarkkinointia ja ostamista, 

erityisesti tuotantohyödykemarkkinoinnin kilpailukeinoja, luvussa 5 strategia-ajattelua, 

luvussa 6 kilpailustrategian käsitettä ja erityisesti sen kuvaamista liikeidean avulla. 

Luvussa 7 tarkastellaan, miten leipomotoimialan, päivittäistavarakaupan ja 

tuotantohyödykemarkkinoinnin erityispiirteet ja vaatimukset vaikuttavat 

kilpailustrategian suunnitteluun. Luvun lopussa kootaan teoreettinen viitekehys 

aikaisemmin esitetyn teoreettisen keskustelun pohjalta. Tutkielman empiirinen osa 

muodostuu empiirisen tehtävän kuvauksesta menetelmineen ja tuloksineen. Luku 8 

koostuu menetelmien ja tutkimusaineiston keruun esittämisestä ja tehtyjen 

toimenpiteiden esittelystä. Luvussa 9 esitetään tutkimustulokset. Luvussa 10 tehdään 

yhteenveto tutkimuksesta ja esitetään johtopäätökset.



10

2. TOIMIALAAN LIITTYVIÄ OMINAISPIIRTEITÄ

Tässä luvussa käsitellään leipomoteollisuutta ja sen erityispiirteitä osana 

el intarviketeollisuutta.

2.1 Leipomoteollisuus

Elintarviketeollisuus on metalli- ja metsäteollisuuden jälkeen kolmanneksi suurin 

teollisuudenala Suomessa. Leipomoteollisuus on osa elintarviketeollisuutta. 

Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaan leipomotuotteet -ryhmään kuuluvat 

pehmeän ruokaleivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus (TOL=toimialaluokitus 

1581) sekä näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten valmistus (TOL 1582). 

(Pihlaja 1998, 6) Vuotta 1996 aikaisemmissa luokituksissa myös makaronin ja 

vastaavien jauhotuotteiden valmistus sisältyi leipomoteollisuuteen ( Ristola 1996, 5).

Tässä työssä käsitellään leipomoteollisuutta pehmeän ruokaleivän ja tuoreiden 

leivonnaisten osalta. Ryhmän osuus koko leipomoteollisuudesta on n. 85 % 

bruttoarvosta ja lähes 90 % jalostusarvosta. Näkkileivät, keksit ja muut säilyvät 

leivonnaiset muodostavat loppuosan ( Elintarviketeollisuus ry 1999, 2).

Elintarviketeollisuuden toimintaympäristö on perinteisesti ollut vakaa. Tuotteiden 

kotimainen kysyntä on ollut tasaista ja viennin merkitys vähäistä. Elintarvikkeet ovat 

perushyödykkeitä, joita hankitaan jatkuvasti. Suhdannevaihtelut eivät merkittävästi 

vaikuta elintarvikkeiden kysyntään, mutta voivat aiheuttaa siirtymiä tuotteista toisiin. 

Kulutuksen määrää on kuitenkin vaikea vähentää. (Ristola 1996, 10 ja Pihlaja 1998, 10) 

Tällä hetkellä teollisesti valmistettavien pehmeän ruokaleivän ja leivonnaisten kulutus 

kasvaa hieman (A.C Nielsen 2000).

Kuten taulukosta 2.1 nähdään, on leipomoteollisuuden ja erityisesti pehmeän 

ruokaleivän ja leivonnaisten valmistusteollisuuden jalostusarvo huomattavan korkea 

verrattuna muuhun elintarviketeollisuuteen. Ala on myös erittäin työvoimavaltainen.
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Taulukko 2.1 Teollisuuden tunnuslukuja v.1998
jalostus- brutto-mk/

bruttoarvo mk jalostusarvo arvo % henkilöstö henkilö

koko teollisuus 508.900 mmk 162.800 mmk 32,0 % 430 409 1,182 mmk

elintarv.teollisuus 48.800mmk 11.300 mmk 23,15% 41 764 1,168 mmk

leipomoteollisuus 5.152 mmk 2.215 mmk 43,0 % 8 335 0,618 mmk

pehmeä ruokal.+leivonnaiset 4.408 mmk 1.960 mmk 44,52 % 7 427 0,594 mmk

Lähde: mukaillen Elintarviketeollisuus 1999, 4-5 .

Henkilöstön määrä alalla supistui 90-luvulla. Vuonna 1991 leipomoteollisuus työllisti 

yhteensä 12 430 henkilöä, v.1994 oli vastaava luku 9 543. Henkilöstömäärä siis väheni 

vuosina 1990-94 yhteensä 2887:11a hengellä eli noin 23,2 %:lla. Vähennystä tapahtui 

sekä työntekijä- että toimihenkilöpuolelle, ollen voimakkaampaa työntekijäpuolella. 

Henkilöstömäärä kasvoi hiukan vuonna 1995, mutta vuoden 1996 luvuissa näkyi taas 

pientä laskua, (vit. Pihlaja 1998, 22). Huolimatta supistuneesta henkilöstömäärästä 

leipomoiden työvoimakulut ovat koko elintarvikealan korkeimmat (Ristola 1996, 20).

Leipomoteollisuuden toimipaikkojen määrä on supistunut hitaammin kuin 

elintarviketeollisuudessa keskimäärin. Vuonna 1996 alalla oli 1037 toimipaikkaa. Alan 

noin tuhannesta toimipaikasta oli v.1996 62 % pieniä alle 5 henkilöä työllistäviä. 

Niiden osuus henkilöstön määrästä ja liikevaihdosta jää kuitenkin alle 10 %:n. Toisaalta 

taas 48 suurimman, yli 50 henkilöä työllistävän toimipaikan liikevaihto on 60 % alan 

kokonaisvaihdosta. (Pihlaja 1998, 22) Ala on siis toisaalta varsin keskittynyttä, toisaalta 

yrityskoko keskimäärin on elintarviketeollisuuden pienin.

Tämän työn toimeksiantajayrityksen markkina-alueella oli leipomotoimialan 

toimipaikkoja, henkilöstöä ja liikevaihtoa vuonna 1996 seuraavasti:
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Taulukko 2.2 Leipomoteollisuuden toimipaikat Katri Anteil Oy:n leipomoryhmän 

jakelualueella
toimi- liike

paikkoja vaihtoa henkilöstöä

Lappi 48 102,7 mmk 268

Pohjois-Pohjanmaa 64 224,1 mmk 548

Keski-Pohjanmaa 24 65,2 mmk 164

Etelä-Pohjanmaa 75 116,9 mmk 347

Vaasan Rannikkoseutu 54 119,4 mmk 376

Kainuu 25 39,4 mmk 167

Yht: 290 667,7 mmk 1 870

Lähde: mukaillen Pihlaja 1998, 24

Keskittyminen lähelle suurimpia markkina-alueita (Uusimaa-Turku ja Pori-Häme- 

Kymi) on pehmeän ruokaleivän kohdalla vähäisempää kuin elintarviketeollisuudessa 

yleensä, koska leivän markkinat perustuvat osittain paikalliseen toimintaan; 

leipomotuotteissa on selviä paikallisia eroja makutottumuksissa, (vrt. Ristola 1996, 22) 

Keskittymät ovat kuitenkin tälläkin sektorilla selviä, koska em. alueilla markkinat ovat 

suurimmat. Toinen syy leipomoyritysten sijoittumiseen lähelle asiakkaitaan on leipään 

kohdistuva tuoreusvaatimus. Etäisyys leipomon ja asiakkaiden välillä ei voi olla kovin 

suuri, sillä leivän vanheneminen alkaa jo joitakin tunteja valmistumisen jälkeen. 

Tuoreusvaatimuksesta johtuu myös alan nopeatempoinen toiminta; tilaukset ja 

toimitukset tapahtuvat päivittäin. Päivittäisten tilausten ja siten myös valmistuksen 

suuruus vaihtelee suoraan kuluttajan ostokäyttäytymisen mukaan. Tästä johtuen ovat 

päivittäiset tuotannon vaihtelut erittäin suuria. Perjantaipäivän myynti ja valmistus voi 

olla jopa kolminkertainen vastaavan viikon tiistaipäivään verrattuna. Ongelmallista 

onkin, että tuotantokapasiteetti täytyy mitoittaa suurimman päivän mukaan, jolloin 

pienempien päivien käyttöaste jää huonoksi. Viikonpäivien vaihteluista johtuvan 

ylikapasiteetin lisäksi on alalla muutenkin runsaasti ylikapasiteettia, joka on entisestään 

koventanut kilpailua ja lisännyt hintakilpailua, (vrt. Ristola 1996, 24) Suomen liityttyä 

EU:iin vuoden 1995 alussa alenivat leipomotuotteiden hinnat ensin merkittävästi ja



13

vielä vuonna 1997 jonkin verran. Vuoden 1998 aikana hinnat kääntyivät kuitenkin 

hienoiseen nousuun (Pihlaja 1998, 11-12).

Leipomoteollisuus on pääasiassa kotimarkkinateollisuutta. Vuonna 1997 viljatuotteita 

(kahvileipä, keksit, makaroni, näkkileipä, ruokaleipä, muut leipomovalmisteet ja muut 

viljavalmisteet) vietiin Suomesta 283,2 milj.mkm arvosta. Se oli ainoastaan 5,3 % koko 

elintarviketeollisuuden viennistä. Tässä työssä käsiteltävien tuoreiden 

leipomotuotteiden osuus tästä oli erittäin pieni. Leipomotuotteissa tuonti on vientiä 

suurempaa, ja se on kasvanut EU-jäsenyyden aikana voimakkaasti. Markkamääräisesti 

tuonti on kuitenkin vielä vähäistä. Pääasiallisia tuontituotteita ovat olleet kahvileipä- ja 

konditoriatuotteet (pikkuleivät, kahvikakut, kakkupohjat) sekä raakapakasteet. Tuoreen 

ruokaleivän osalta kotimaiset tuotteet eivät ole joutuneet kilpailemaan ulkomaisten 

kanssa. Tuontiluvut ovat pysyneet varsin alhaisina johtuen Suomen pienistä 

markkinoista, syrjäisestä sijainnista sekä pitkistä kuljetusmatkoista, (vrt. Ristola 1995, 

13 ja Ristola 1996, 16-17 sekä Pihlaja 1998, 16-19)

Leipomotoiminta jakautuu kolmeen erilliseen tuotantomuotoon (Ristola 1996, 7):

- teollinen leipomotoiminta

- perinteinen käsityövaltainen pienleipomotoiminta

- vähittäiskaupassa tapahtuva leipomotoiminta

Vähittäiskaupassa tapahtuva leipomotoiminta on nykyisin hyvin yleistä. Erityisesti 

suurissa marketeissa ja tavarataloissa leipää paistetaan valmiista taikina-aihioista 

myymälän aukioloaikana.

Tämä työ keskittyy teollisen leipomotoiminnan tutkimiseen.

Leipomoteollisuus keskittyi 1990-luvun alussa. Alaa hallitsee kaksi suurta 

valtakunnallista leipomoa alueleipomoineen: Vaasan & Vaasan ja Fazer Leipomot Oy. 

Fazer Leipomot Oy vahvisti asemiaan ostamalla keväällä 1990 Kotisaari-Ingmannin 

leipomotoiminnan. Syksyllä 1990 yhdistettiin Meiran, Raision ja Cultorin 

leipomotoiminnat silloiseen Vaasan Leipomot Osakeyhtiöön. Fazer ja Vaasa ovat 

jatkaneet toimintansa vahvistamista yritysostoin koko 90-luvun aina tähän päivään
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saakka. Tästä esimerkkeinä ovat mm. Elannon leipomotoiminnan siirtyminen Vaasan 

Leipomoiden omistukseen v. 1995 sekä Vuoksen Leivän (Imatra), Heikkisen Leipomon 

(Iisalmi), Talkion (Tampere) ja Ruthin siirtyminen Fazer- Leipomoille v. 1995-2000. 

Cultor möi 90-luvun lopussa omistamansa Vaasan Leipomot Oy:n kahdelle 

rahoitusyhtiölle. Yrityksen nimi muuttui tuolloin ja on nyt Vaasan & Vaasan. Sekä 

Vaasa- että Fazer-ketjulla on kummallakin yli 20 alueleipomoa eri puolilla Suomea, 

(vrt. Pihlaja 1998, 27)

Fazerin ja Vaasan leipomoketjujen lisäksi toimii maassa kaksi yksityisten keskisuurten 

yritysten muodostamaa yhteistyöketjua. Tämän työn toimeksiantaja Katri Anteil Oy on 

osa vuonna 2000 muodostettua Ykkösleipurit -ketjua, johon kuuluvat Antellin lisäksi 

Primula Oy , Linkosuon Leipomo Oy ja Porin Leipä Oy. Ykkösleipureilla ei ole 

markkinointiyhteistyötä. Toinen yksityisistä yrityksistä muodostuva ketju on v.1997 

alussa perustettu Perheleipurit -ketju, joka koostuu viidestä alan keskisuuresta 

yrityksestä. Perheleipureilla on markkinointiyhteistyötä.

Leipomoteollisuudelle ovatkin tyypillisiä toisaalta valtakunnallisille tai suurille 

alueellisille markkinoille suuntautuvat suuret ja keskisuuret yritykset ja toisaalta pienet 

paikallisille tai pienille alueellisille markkinoille suuntautuvat yritykset.

Lukumääräisenä enemmistönä ovat pienet perheyritykset, joiden toiminta on paikallista. 

(Ristola 1996, 13-14)

Leipomotuotteista lähes kolme neljäsosaa myydään vähittäiskaupan kautta. Muita 

merkittäviä jakelukanavia ovat suurtaloudet yleensä sekä omat myymälät. (Ristola 

1996, 14) Suuri leipomoalaa koskeva muutos onkin sen suurimman asiakasryhmän 1. 

vähittäiskaupan ketjuuntuminen.

Elintarviketeollisuus ry:n (2000, 23-25) mukaan v. 1999 kotitalouksien kulutusmenot 

kotitaloutta kohti olivat 147 686 mk. Tästä elintarvikkeiden osuus oli 12,9 % eli 19 107 

mk. Ravintomenot asukasta kohden olivat v. 1999 8 767 mk, josta leivän ja 

viljatuotteiden osuus oli 1 464 mk eli 16,7 %. Viljaa ja viljatuotteita (paitsi olut) 

kulutettiin Suomessa v. 1998 henkeä kohden 101 kg. Vastaavat kulutusmäärät olivat 

Alankomaissa 73 kg, Ruotsissa 106 kg, Saksassa 97 kg, Ranskassa 114 kg ja USAissa
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119 kg. Tämän tiedon mukaan viljan kulutus olisi Suomessa kansainvälisesti katsottuna 

keskitasoa.

Suomessa syötävästä ruoka- ja kahvileivästä sekä konditoriatuotteista arvioidaan 

tuotettavan teollisesti (yli 4 hlöä työllistävissä yksiköissä) 65 %. Pienet alle 4 henkilöä 

työllistävät leipomot tuottavat noin 10 % ja suurtaloudet noin 5 %. Loppu 20 % 

muodostuu kotileivonnasta. (Ristola 1996, 12) Kotileivonnan osuus onkin Suomessa 

suurempi kuin muualla maailmassa.

Pihlaja (1998, 37) on koonnut KTM:n toimialaraportissa leipomotoimialan tilanteen 

SWOT-analyysiksi seuraavasti:

kuvio 2.1, Leipomoteollisuus: Toimialan SWOT- analyysi

Toimialan vahvuudet Toimialan heikkoudet
tuoretuote, peruselintarvike 
markkinat melko vakaat 
hyvä laatu
makutottumukset suosivat paikallista ja 
kotimaista valmistusta

alalla ylikapasiteettia
kireä hintakilpailu
tuotantosuuntautuneisuus
tuotekehityksen vähäisyys
henkilöstön osaaminen
liikkeenjohtotaidot puutteelliset
suuret j akelu- j a markkinointikustannukset
palkkakustannusten osuus suuri

Toimialan mahdollisuudet Toimialan uhat
tuotekehitys
erikoistuminen
yhteistyö
alihankinta
kuluttajan tarpeiden huomioonottaminen 
kuluttajan ostotapojen muutoksen 
huomioonottaminen 
kotileivonta vähenee

tuonti pitkään säilyvissä tuotteissa 
kaupan rakennemuutos 
paistopisteet

Lähde: Pihlaja 1998, 37

2.2 Johtopäätökset
Leipomotoimialan vahvuudeksi on nähtävä se, että tuotteet ovat peruselintarvikkeita, 

joiden kulutuksen määrään suhdannevaihtelut eivät suuresti vaikuta. Kysynnän 

siirtymää tuotteesta toiseen saattaa kuitenkin ilmetä. Tällä hetkellä leipomotuotteiden 

kysyntä kasvaa hieman.
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Leipomoyritykset sijoittuvat yleensä suhteellisen lähelle asiakkaitaan johtuen 

kuluttajien tuotteisiin kohdistamasta tuoreusvaatimuksesta ja osittain myös siitä, että 

paikallisissa makutottumuksissa on eroja. Pääkilpailijat löytyvät siis aina suhteellisen 

läheltä, myöskään tuontituotteet eivät muodosta varsinaista uhkaa. Perinteiselle 

leipomotoiminnalle on sen sijaan tullut vaihtoehdoksi kaupassa tapahtuva leipominen, 

josta onkin muodostunut leipomoyrityksille kilpailija. Toisaalta on myös huomattava, 

että kaupassa tapahtuva leipominen saattaa lisätä leivän kulutusta yleisesti.

Leipomoteollisuus on keskittynyttä. Alaa hallitsee kahden suuren ketjun, Fazer 

Leipomot Oy:n ja Vaasan & Vaasan Oy:n, ohella keskisuurista yksityisistä yrityksistä 

koostuvat Ykkösleipuri- ja Perheleipuriketjut. Tämän työn toimeksiantajayritys kuuluu 

Ykkösleipuri-ketjuun.

Tulevaisuudessa leipomoalan mahdollisuuksia ja haasteita ovat markkinoinnin 

näkökulmasta katsottuna erikoistua, vastata entistä paremmin kuluttajien tarpeisiin, 

parantaa yleisesti toiminnan asiakaslähtöisyyttä sekä panostus tuotekehitykseen. Näillä 

keinoilla voidaan markkinaosuustaistelun lisäksi vaikuttaa leipomoissa valmistettavan 

leivän kulutukseen, joka on Suomessa kansainvälisesti katsottuna vasta keskitasoa.

Vähittäiskauppa on leipomoyritysten pääasiallinen asiakas. Leipomotuotteista lähes 75 

% myydään vähittäiskaupan kautta. Seuraavassa luvussa perehdytään 

päivittäistavarakaupan rakenteeseen Suomessa sekä kaupan ketjuuntumisen ilmiöön ja 

sen vaikutuksiin leipomotoimialaan.
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3. KETJUUNTUVA PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

Tässä luvussa käsitellään päivittäistavarakaupan rakennetta ja ketjuuntumista yleisesti. 

Luvussa määritellään, mikä on ketju, ja selvitetään ketjuuntumisen vaikutuksia kaupan 

rakenteeseen ja tapaan toimia, erityisesti kiinnitetään huomiota kaupan ja teollisuuden 

väliseen työnjakoon.

Päivittäistavarakaupan määritelmä

Kulutushyödykkeet voidaan jakaa ostotapojensa perusteella päivittäis- ja 

erikoistavaroihin. Päivittäistavaroita tarvitaan ja ostetaan lähes päivittäin. Ne ostetaan 

useimmiten pienissä erissä ja toistuvasti läheisestä myymälästä. Päivittäistavarat ovat 

yksikköhinnaltaan edullisia merkkitavaroita, kuten elintarvikkeet ja muut päivittäin 

käytettävät tuotteet. Käsitteen sisältö muuttuu elintason noustessa. 

Päivittäistavarakauppa on nimitys päivittäistavaroita myyvälle toimialalle (mukaillen 

Lahtinen ym. 1990, 11; Kauppa yhdyskuntasuunnittelussa 1990, 43)

3.1 Päivittäistavarakaupan rakenne

Suomessa neljä suurta kaupparyhmittymää hallitsevat päivittäistavarakauppaa. Niin 

sanottujen villien kauppojen merkitys on vähäinen, vaikka niitä onkin 

kappalemääräisesti paljon (A.C Nielsen 2000b).

Yksityiseen yrittäjyyteen perustuvia kaupan ryhmiä ovat К-ryhmä, Suomen Spar Oyj, 

jonka emoyhtiö on ruotsalainen Axfood, Wihuri Oy: n omistama 

päivittäistavarakauppaa harjoittava Ruokamarkkinat Oy sekä Kauppayhtiö Stockmann. 

Näistä 3 viimeksi mainittua omistavat yhdessä Tukologistics- logistiikkayhtiön. Vaikka 

yhtiöt eivät harjoita yhdessä päivittäistavarakauppaa, on niitä käsitelty julkisuudessa ja 

tutkimuksissa ajoittain yhtenä ryhmänä. Ryhmälle ei ole muodostunut virallista nimeä, 

esimerkiksi A.C.Nielsen Scantrack-tutkimus raportoi ryhmään kuuluvien kauppojen ja 

ketjujen myyntiä ”Т-Kaupat”- nimikkeen alla. Koska esimerkiksi Ruokamarkkinat 

Oy:llä ja Suomen Spar Oy:llä on samalla nimellä toimivia, toistensa kanssa kilpailevia
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ketjuja, joita kumpikin ryhmä kehittää itsenäisesti, käsitellään tässä työssä Suomen 

Sparia, Wihuria ja Stockmannia erillisinä kaupparyhminä.

Osuustoiminnallisia kaupan ryhmiä ovat S-ryhmä ja Tradeka/Elanto-ryhmä. Tradeka 

Oy ja Elanto yhtiö ovat erillisiä yhtiöitä, mutta omistavat yhdessä Ketjuetu Oy -nimisen 

yhtiön, joka vastaa Tradekan ja Elannon ketjujen ketjunohjauksesta ja hankinnoista. 

Tässä työssä käsitellään tästä syystä Tradeka/Elanto-ryhmää yhtenä kaupparyhmänä.

A.C Nielsenin (2001) mukaan päivittäistavaroiden myynti oli Suomessa v. 2000 58,6 

mrd mk. Myynnin arvo kasvoi edellisvuodesta 2,6 % ja määrä 1,2 %. Kun mukaan 

lasketaan kaikki A.C.Nielsenin päivittäistavarakauppaa mittaavat rekisterit ja Alkon 

myymälät, oli myynti 71,4 miljardia mk. Myymälärekisterin osuus siitä oli 82 %. 

Tämän lisäksi päivittäistavaroita myydään vähittäiskaupassa muiden kanavien kautta 2- 

3 mrd mk:lla (esimerkiksi torikauppa ja muut toimialat).

Kesko hallitsee markkinoita 38 %:n markkinaosuudellaan, toiseksi suurin kaupan 

ryhmä markkinaosuudella mitattuna on S-ryhmä, jonka osuus vuonna 2000 oli 28 %. 

Vuosina 1990 - 2000 on S-ryhmän markkinaosuus noussut selvästi ja Tradekan jonkin 

verran, kaikki muut kaupan ryhmät ovat menettäneet osuuksia .(Liite 1)

Kullakin kaupparyhmällä on useita erilaisia ketjukonsepteja (Liite 2).

3.2 Ketjuuntuminen

Suomalaista päivittäistavarakauppaa koskeva merkittävä muutos on kaupan 

ketjuuntuminen. Kaupan ketjuuntumista vauhditti Suomessa v. 1992 alussa voimaan 

astunut kilpailunrajoituslaki. Tämän lain seurauksena myös Kesko, jolla oli tuolloin yli 

40 %:n päivittäistavaramarkkinaosuus, joutui aloittamaan markkinaosuutensa

jakamisen keskenään toistensa kanssa kilpaileviin keskolaisiin 

päivittäistavarakauppaketjuihin.

Jokainen kaupan keskusliikkeestä onkin nyt ottanut tavoitteekseen ketjumaisen 

toiminnan. Esikuvia on haettu mm. Englannissa toimivasta Tesco-ketjusta ja 

saksalaisesta Äidistä. Tärkeimmät ketjumaisen toiminnan edut liittyvät näin 

saavutettaviin mittakaavaetuihin, ostovoiman keskittämiseen ja standardoinnista
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saataviin hyötyihin. Ketjustrategian toteuttamista pidetään kaupan piirissä myös 

keinona varautua ulkomaisten ketjujen tuloon Suomen markkinoille, vaikkakin niiden 

tuloa on pidettty epätodennäköisenä. (Home 1995, 43) Pisimmälle ketjumainen 

toiminta on viety osuustoiminnallisissa päivittäistavarakaupan ketjuissa mm. 

Tradeka/Elanto-ryhmän Siwa- ja Valintatalo-ketjuissa sekä S-ryhmän Alepa-, Sale-, S- 

market- ja Prisma-ketjuissa. Myös yksityisen päivittäistavarakaupan ketjujen osalta 

siirryttiin läpi 90-luvun jatkuvasti tiukempaan ketjuohjaukseen ja ns. ketjukuriin. 

Tämän työn kannalta merkittävää on kuitenkin se, että sekä К-ryhmä että Suomen Spar 

ovat ilmoittaneet siirtyvänsä vähitellen merkittävästi entistä tiukempiin 

ketjukonsepteihin. К-ryhmä ilmoitti kesällä 2000 toteuttavansa vuosina 2001 ja 2002 

muutoksen, jonka tavoitteena on uudistaa ketjuliiketoiminta ja siirtää K-ryhmä 

”ketjutoiminnan uuteen malliin”. (К-ryhmällä ei ole muuta tietä kuin tiukka ketjutus 

2000; Kehittyvä Kauppa 2000, 18) Vaikka Kesko onkin tukkukauppa, on se ottamassa 

suoraa vastuuta myös vähittäiskaupasta tulemalla kauppiaan rinnalle mukaan suoraan 

asiakaspintaan sekä lisäämässä vastuunottoaan myös ketjujen ohjauksesta. (Kesko 

lähtökuopissa Kaakkuriin 2000) Myös Suomen Spar on tarkentamassa 

ketjukonseptiensa sisältöä ja jäljestämässä liiketoimintayksikkönsä uudelleen. 

Ryhmällä on viisi vähittäiskauppakonseptia, joista EuroSpar tulee jatkamaan 

nykyisenlaisena, mutta muiden ketjujen yhtenäistäminen on käynnistymässä (Toiminta 

kannattavaksi ja Spar-merkki vahvaksi 2000).

3.2.1 Mikä on ketju
Ketjumaisen toimintamallin teoreettinen lähtökohta löytyy kiijallisuudesta nk. 

horisontaalisesta integraatiosta. Kotlerin (1984, 549) mukaan horisontaaliset

markkinointijärjestelmät ovat kehittyneet yritysten valmiudesta pyrkiä yhdessä 

hyödyntämään sellaisia markkinoiden mahdollisuuksia, joita nämä eivät yksin pystyisi 

hyödyntämään. Koska yrityksiltä on voinut puuttua tarpeellisia voimavaroja tai 

yhdistyminen on luonut huomattavaa synergiaa, ne ovat katsoneet yhteistoiminnan 

olevan kannattavaa. Adler (1966; ref. Kotler 1984,549) on kuvannut tällaista 

horisontaalista integraatiota symbioottiseksi markkinoinniksi.
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Stem ja El-Ansaryn (1988, 47) mukaan ketjuliikkeelle on tyypillistä yhteinen omistus, 

keskitetty johto, liikkeiden samankaltaisuus sekä kaksi tai useampia myymälöitä.

Kehittyvä Kauppa -lehden (1990; ref. Pitkänen 1993, 48) artikkelissa määriteltiin ketju 

seuraavasti: ketjuliikkeillä tarkoitetaan yhteisillä markkinointitunnuksilla toimivia 

saman toimintastrategian omaksuneita yrityksiä, jotka haijoittavat yhteistä 

markkinointia. Oleellista ketjutoiminnalle on siis keskitetysti tapahtuva päätöksenteko, 

joka toteutetaan toimipisteissä yhtenäisesti. Usein niillä on myös yhteinen omistus.

Alhava (1995) toteaa ketjun täyttävän seuraavat tunnuspiirteet:

Ketjun lenkki on toimipaikka, joka on ketjun markkinoima tuote/palvelu 

Ketjulla on yhteinen liikeidea

Ketju on organisoitu joko sopimuksin, omistuksella tai järjestelmillä 

Ketj u tuottaa j äsenilleen lisäarvoa

Työnjako on tarkkaan suunniteltu lisäarvon maksimoimiseksi 

Ketjun jäsenet ovat delegoineet valtaa

Ketjun motivaatio syntyy yhteisestä tavoitteiden, toimintaperiaatteiden ja ohjelmien 

hyväksymisestä sekä palkitsemisesta

Ketjulla on myös tarvittaessa oikeus voimankäyttöön ja sanktioihin jäseniinsä 

nähden

Tässä työssä määritellään ketju seuraavasti: ketju on yhteisen liikeidean omaava, 

yksittäisistä myymälöistä koostuva alueellinen tai valtakunnallinen ryhmä, jossa

toimipaikka on myytävä tuote/palvelu. Ketjun myymälöillä on yhteinen ulkoasu ja

suurimmalta osin myös yhteinen lajitelma ja valikoimat, joiden osalta ostotoiminta on

keskitettyä.

3.2.2 Ketjuuntumisen haitat kaupalle ja tavarantoimittajalle

Ketjutoiminnasta aiheutuvia haittoja ovat keskitetystä johdosta aiheutuvat 

kustannukset, suuren organisaation aiheuttama jäykkyys ja hitaus (Pitkänen 1993, 56). 

Larssonin (1985; ref. Pitkänen 1993, 57) mukaan ketjutoiminnasta aiheutuvat
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pääasialliset haitat ovat 1) Vaikeudet muuttaa tarpeeksi nopeasti markkinakonseptia, 

johon on uhrattu pääomaa ja organisaation resursseja, jos ulkoiset edellytykset 

muuttuvat. 2) Rajoitetut mahdollisuudet ottaa huomioon paikallisia kysyntäolosuhteita. 

3)Vaikeudet motivoida kaikkia myymäläpäälliköitä. ja 4) Byrokratian ja kaavamaisen 

ajattelun riski.

3.3 Muutokset päivittäistavarakaupassa

3.3.1 Päivittäistavarakaupan rakennemuutos

Kaupan rakenne on muuttumassa. Päivittäistavarakauppa keskittyy. Tukkukaupassa on 

jo tapahtunut merkittävä keskittyminen, vähittäiskauppa keskittyy edelleen. Pienten 

myymälöiden kuolema ja uusien suuryksiköiden syntyminen ketjuliikkeiden ja suurten 

kaupparyhmittymien myötä on ollut nopeaa. Tämä on merkinnyt myös myyntipinta- 

alojen kasvua. Keskittymistä on tapahtunut Suomen lisäksi myös muissa vauraissa 

Euroopan maissa (Karake 1987, 32-37; Ristola 1996, 25; ref.Heikkilä 1993). 

Kauppapaikkojen määrä on vähentynyt vuosina 1978- 2000 9 398 kappaleesta 4 283 

kappaleeseen, eli yli puolittunut. Yksin 90-luvulla on myymälöiden määrä vähentynyt

28.3 %:lla (v. 1990: 5 975 kpl, v. 2000

4 283 kpl). (A.C.Nielsen 2001) Kauppa keskittyy yhä suurempiin yksiköihin eli 

hypermarketteihin (yli 2500 m2) ja isoihin supermarketteihin (yli 1000 m2), joiden 

osuus päivittäistavaramyynnistä oli v.2000 jo 47,7 %. Puolet koko pt- myynnistä kulki 

v. 2000 360 suurimman myymälän kautta. Hypermarkettien myynnin kasvu oli v. 2000

6.3 % ja isojen supermarkettien 10,2 %, kun koko päivittäistavarakaupan myynnin 

kasvu oli vain 2,6 % (A.C.Nielsen 2001)

3.3.2 Muutokset kaupan tavassa toimia

Ketjuuntumisesta johtuen kauppa karsii tavarantoimittajien lukumäärää, koska saman 

keskusliikkeen tietyn alueen samankokoisten kauppojen tuotevalikoima yhtenäistetään 

keskitetyn päätöksentekojärjestelmän avulla (Ristola 1996, 25).

Yksittäisten kauppojen valikoimapäätöksistä vastaa nykyisin entistä enemmän 

keskusliikkeen ostaja tai muu vastaava. Näin erityisesti pienten toimittajien asema 

vaikeutuu, kun kaupan hyllyille on vaikea saada omia tuotteita. (Ristola 1996, 25)
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Teollisuuden on muutoinkin aiempaa vaikeampi saada uusia tuotteita kaupan hyllylle, 

ja nykyisiäkin karsitaan entistä herkemmin (Alhava 1995). Suuretkaan toimittajat eivät 

saa tavaroitaan valikoimiin, elleivät kaikki ketjun jäsenet kuulu jakelun piiriin.

Kaupparyhmän ja ketjun roolijako selkiytyy; ketju markkinoi liikeideaa ja myymälää 

kuluttajalle, kun taas kaupparyhmä markkinoi ostovoimaa ja logistista tehoa asiakkaille 

ja tavarantoimittajille (Alhava 1995).

Perinteiset palvelutiskit ovat poistuneet kaupoista lähes kokonaan, mikä edellyttää 

tuotteiden pakkaamista ja lisää näin valmistajien kustannuksia. (Ristola 1996, 25) 

Aikaisemmin teollisuus toimi markkinoiden ohjaajana, ja vähittäiskaupan tehtävänä 

nähtiin jakelusta huolehtiminen. Tuottajilla oli paremmat tiedot markkinoista, ja 

vähittäiskauppa oli pakotettu uskomaan sen visioihin ja näkemyksiin markkinoiden 

kehityksestä. Nykyisin vähittäiskauppa tuntee aikaisempaa monin verroin paremmin 

sekä myyntinsä että asiakaskuntansa rakenteen. Tämän ovat mahdollistaneet 

uudenaikaiset kassajäijestelmät sekä EAN-koodit. Alhavan (1995) mukaan

kassapääte) äijestelmän kehittyminen nykyiseen muotoonsa on suurin

päivittäistavarakauppaa koskenut muutos sitten itsepalvelun. Kassapäätejäijestelmä 

yhdessä kaupan muun atk-järjestelmän kanssa mahdollistaa myynnin, sortimentin 

(lajitelma ja valikoima) ja varaston paremman hallinnan. Uuden atk-jäijestelmän avulla 

saadaan helposti tietoon mm. vuosimyynti, tavaravaraston arvo ja artikkelilukumäärä. 

Tietojärjestelmät lisäävät myös asiakastuntemusta: kauppa saa helposti selville mm. 

päivittäiset asiakasmäärät ja keskiostoksen suuruuden. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa 

koneellisen tavarantilauksen ja laskuliikenteen sekä hävikin seurannan, helpottaa 

työnohjausta ja parantaa työtehoa sekä mahdollistaa myyntikatteen ja kampanjoinnin 

hallinnan. Toisaalta mm. Suomen Sparissa (Ketjutoiminta etenee Spar-ryhmässä 2000) 

koetaan, että tietotekniikan mahdollisuuksien hyödyntäminen on vasta alkumetreillä 

ketjutoiminnassa. Tämän muutoksen seurauksena myös teollisuusyritysten 

markkinointitoimenpiteiden kohdentaminen tulee toisaalta muuttumaan entistä 

enemmän loppukuluttajiin suunnattavaksi markkinoinniksi, millä pyritään 

vahvistamaan oman tuotteen kilpailukykyä kuluttajin suhteen (Home 1995,25) ja 

aikaansaamaan ”imua” kaupassa omille tuotteille. Toisaalta teollisuuden markkinointi - 

ja mainosbudjeteista ohjautuu entistä enemmän ryhmittymien välisen kilpailun
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tukemiseen, jossa kaupan kilpailun painopiste on. Aikaisempaa vähemmän panostetaan 

pelkkään tuotemerkkimainontaan. (Mannermaa 1982; ref. Berg ja Suomalainen 1993, 

16)

Kun seurantaj äij estelmät paranevat, päivittäistavarakauppa pyrkii kohti 

tuoteryhmäjohtamista (category-management), jolloin tuoteryhmistä pyritään ketjun 

sisällä keräämään samanlaista tuotetietoa kuin nyt on kerätty myymälätasolla. 

Tuoteryhmäj ohtaminen on prosessi, jossa tuoteryhmiä johdetaan 

liiketoimintayksikköinä ja sopeutetaan myymäläkohtaisesti vastaamaan kuluttajien 

tarpeita. (Nielsen 1992,9; ref Home 1995, 37) Tuoteryhmäjohtamista käsitellään 

tarkemmin luvussa 7.5.1.

Tarkasteltaessa tavaratarjontaa voidaan todeta, että sen osalta kaupan piirissä esiintyy 

täysin vastakkaisiakin näkemyksiä valikoimien artikkelilukumäärästä. Ketjujen 

pyrkiessä valikoimanohjauksellaan ja tilanhallintajäijestelmillään varmistamaan 

riittävän kierron kaikissa tuoteryhmissä artikkelilukumäärän ei vastoin yleisiä odotuksia 

uskota myymälätasolla lisääntyvän. Perusteena pidetään markkinoittemme pienuutta ja 

rajallisia mahdollisuuksia pitää myynnissä hitaasti kiertäviä tuotteita. ( Home 1995, 10- 

11) Toisaalta esitetään käsityksiä, että juuri tilanhallinnan ja tietojärjestelmien 

kehityksen avulla suomalaisen market-myymälän valikoimien artikkelimäärää voidaan 

tulevaisuudessa nostaa nykyisestä 5-6 tuhannesta nimikkeestä eurooppalaiselle 10-15 

tuhannen artikkelin tasolle (Mustonen 1995; ref Sinervo 1995, 10)

Tavarantoimittaja ja ketju sopivat vuosisopimuksessa entistä keskitetymmin 

kaupankäynnin laajuudesta ja panoksista. Yksittäiset kaupat eivät jatkossa omia 

sopimuksia enää tee. Kaupan roolin vahvistuminen ja neuvotteluvoiman lisääntyminen 

on nostanut vuosihyvitteiden tasoa kokonaisuudessaan, erityisesti se on nostanut 

kaupan kampanjoihin käytetyn rahamäärän osuutta teollisuuden 

markkinointibudjeteissa, usein oman merkkimainonnan kustannuksella. 

Vuosihyvitteistä ja sen kaltaisista hyvitteistä käytetään yleisesti yhteisnimeä 

jälkihyvitteet, joka tarkoittaa kaikkia ostoista jälkikäteen myönnettäviä, yleensä 

prosentuaalisia alennuksia kuten kauttalaskutuspalkkio, ovt-palkkio, kassa-alennus, 

markkinointituki, tavoitealennus, sopimusalennus jne. Vuosisopimuksessa sovitaan
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myös hinnoitteluperusteista. Tukkuhinnoittelusta ollaan siirrytty lähes kokonaan ns. 

nettohinnoitteluun, joka tarkoittaa sitä, että ketjulla on voimassa tietyksi pitemmäksi 

ajanjaksoksi perusnettohinnasto sekä mahdollisia erikoiskampanjahintoja lyhyempien 

ajanjaksojen kampanjoihin. Tukkuhinta on kaikille ketjuille käytössä oleva yhteinen 

lähtöhinta, josta myönnetään suuriakin alennuksia. Nettohinta taas on ketjukohtainen 

perushinta, josta voidaan kuitenkin vielä antaa jälkihyvitteitä. Tutkielman tekijän 

havaintojen mukaan eri ketjujen välillä on suuria eroja arvostuksessa jälkihyvitteiden ja 

nettohintojen painoarvon suhteen. Esimerkiksi Kesko on siirtymässä pois kaikista 

jälkihyvitteistä kohti ns. netto-netto -hintaan, kun taas osassa ketjuja painotetaan 

korkeiden jälkihyvitteiden merkitystä, jotka tavarantoimittaja sitten pyrkii 

kompensoimaan hinnassa.

Keskusliikkeiden logistinen rooli on vahvistumassa, mikä tarkoittaa 

terminaalitoimitusten lisääntymistä (Home 1995,49). Osaksi tämä johtuu siitä, että 

keskusliikkeet tarvitsevat volyymia omiin kuljetuksiinsa. Toisaalta halutaan 

rationalisoida myymälän päässä tapahtuvaa tavaran vastaanottoa. Pehmeä leipä on vielä 

toistaiseksi jäänyt terminaalikuljetusten ulkopuolelle kuluttajien tuoreusvaatimuksen 

takia.

3.4 Ketjuuntumisen vaikutukset kaupan ja teollisuuden väliseen

työnjakoon ja toimintaan

3.4.1 Tukkuliikkeen tehtävät

Tukkuliikkeen perustehtävät ovat asteittain laajentumassa. Näitä uusia tehtäviä on 

Alhavan (1995) mukaan päätavarantoimittajien osalta tavaranhankintojen hoito, 

kauppojen myyntitehokkuuden ja kannattavuuden kehittäminen yhteistyöryhmien, 

neuvonnan ja koulutuksen avulla, uusien kauppojen perustaminen sopimuspohjaiseen 

markkinointiyhteistyöhön ja järjestelmiin perustuen sekä muiden integroituneiden 

ketjujen kilpailuun vastaaminen liiketyypityksen avulla.

3.4.2 Ketjuorganisaation ja yksittäisen myymälän tehtävät
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Ketj uorgani saati on tehtävänä on Alhavan (1995) mukaan vastata ketjun tuloksesta 

vähittäiskauppatasolla, myymälöiden tulos-, teho-, pääomankäyttö- (esimerkiksi 

varaston kierto) ja kehitystavoitteiden osalta. Ketjuorganisaatio ja myymälät vastaavat 

lisäksi ketjun markkinoinnin tehokkuudesta, ketjuun kuuluvien myymälöiden hoidon 

tasosta, yhteistyön ketjumaisuudesta ja ketjukurista sekä ketjun ja sen myymälöiden 

jäijestelmien hyödyntämisasteesta.

Tavarantoimittajia, valikoimia, ostoehtoja ja kampanjointia koskeva päätöksenteko 

siirtyy asteittain ketjun johdolle kaikissa tuoteryhmissä. Ketjun myymälään jää vain 

tilausmääristä päättäminen ja esilleasettelu. Ketjut tähtäävät ostoehtojen parantamiseen 

osin voimapolitiikan avulla, osin yhteistyöllä tavarantoimittajan kanssa. (Alhava 1995) 

Rationaalisesti toimiessaan ketju voi auttaa tavarantoimittajaa säästämään 

kustannuksia, jolloin tämän saavutetun kustannussäästön jakamisesta kaupan ja 

tavarantoimittajan kesken voidaan neuvotella. Säästöihin päästään mm. valikoima-, 

osto- ja kampanjapäätöksiä keskittämällä, jolloin säästetään myyntihenkilöstön kuluja 

sekä tuotantokustannuksia ns. pitkistä sarjoista johtuen (Ollikainen & Turunen, 

haastattelu).

3.4.3 Tavarantoimittajan tehtävät

Tavarantoimittajan vastuulla on se, että palveluiden ja tuotteiden laatu ja luotettavuus 

vastaa kuluttajan, myymälän, ketjun ja kaupparyhmän odotuksia. Toimitusvarmuuden 

osalta se tarkoittaa toimitusten virheettömyyttä, täsmällisyyttä ja 

jatkokäsittelykelpoisuutta. Ketjut odottavat tavarantoimittajalta myös asiantuntijaroolia, 

tiedon analysointia, tuoteinformaation tuottamista, systemaattista ketjun tavoitteita 

tukevaa toimintatapaa ja avointa yhteistyötä. Muutosten keskellä sitoutuminen ketjun 

tavoitteita tukeviin toimintamalleihin nousee keskeiseksi tekijäksi. (Kärkkäinen, 

haastattelu, Puutio, haastattelu, Ollikainen & Turunen haastattelu)

Ketjuuntumisella on suuri vaikutus teollisuuden myyntityöhön. Päätöksenteon 

siirtyminen ketjuorganisaatiolle muuttaa sekä myymälähenkilöstön että teollisuuden 

myyntihenkilöstön roolia. Neuvottelukumppani ei enää välttämättä ole myymälässä. 

Ketjujohtaminen ja hallintajärjestelmien käyttäminen vaatii uudenlaista erityisosaamista
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kaupan päätöksentekijöiltä, mutta erityisesti heidän kanssaan työskenteleviltä 

teollisuuden edustajilta. Myyntiorganisaatio ohenee, ja henkilökunnan tietotaidon tulee 

olla sellaista, että se pystyy keskustelemaan kaupan eri tasoilla. (Alhava 1995; Puutio, 

haastattelu) Ketjuun voi tehokkaasti vaikuttaa vain ketjujohdon ja ostoista ja 

markkinoinnista vastaavien tuoteryhmäpäälliköiden tms. kautta.

Tavarantoimittaja ei voi enää itse määritellä myymäläkohtaisesti toimitustapojaan, 

koska ostajana ei enää ole yksittäinen myymälä vaan ketju, joka vaatii samaa kohtelua 

kaikille ketjun myymälöille. Tavarantoimittajien myynti ja markkinointi tulee 

organisoida siten, että niiden tehtävät hoidetaan ketjujen toimintatapaa vastaavalla 

tavalla koordinoidusti. (Ollikainen & Turunen, haastattelu)

Alueelliseksi ketjutoimittajaksi haluavalta yritykseltä ketju odottaa Alhavan (1995) 

mukaan:

1) tuotteiden tunnettuisuutta ja kustannustehokkuutta

2) kykyä hoitaa koko alueen kaikkien ketjuun kuuluvien yksiköiden valikoimaa ja 

kampanjointia

3) vaihtelua valtakunnalliseen valikoimaan

4) korkean itsepalveluasteen ja sitä kautta alhaisen työkustannustason mahdollistavia 

pakkauksia ja kuljetuslaatikolta

5) joustavuutta tilaustoiminnassa => tuoreus

6) automaattista tilausjärjestelmää, joka ei sido henkilökuntaa, muutoinkin rutiinien 

sujuvuutta ja selviä systeemejä

7) rationaalisia myymälätyöskentelyä tukevia järjestelmiä

8) terminaalitoiminnan tukemista.

3.5 Johtopäätökset

Kauppa on ketjuuntumalla yhdistänyt voimavarojaan. Tavarantoimittajan näkökulmasta 

tämä tarkoittaa mm. sitä, että ostotoimintaa on keskitetty ja kaupan neuvotteluvoima 

tavarantoimittajaan nähden on kasvanut. Päätösvalta tavarantoimittajista, valikoimista 

ja ostoehdoista on yksittäisten kauppojen sijasta nyt ketjuorganisaatiolla. Ketjuun voi



27

tehokkaasti vaikuttaa vain ketjujohdon ja ostoista ja markkinoinnista vastaavien 

henkilöiden kautta. Ketjuuntuneilla markkinoilla toimivan yrityksen kilpailustrategian 

muodostamisen edellytyksenä onkin ketjuorganisaation perusteellinen tuntemus.

Kauppa tuntee nykyisin erittäin hyvin myyntinsä rakenteen ja pystyy siten vertailemaan 

myyntiä ja kannattavuutta myös tavarantoimittajien kesken. Kilpailu on näin ollen 

kiristynyt ja vaatimukset tavarantoimittajaa kohtaan ovat kasvaneet. Tuotteiden tulee 

olla tunnettuja ja sellaisia, että ne tuovat kaupalle katetta. Toimivan kilpailustrategian 

muodostamisen kannalta keskeisiä tekijöitä alueellisella ketjutavarantoimittajalla ovat: 

koko alueen kattava jakelu, joustavuus tilaustoiminnassa ja mahdollisesti myös 

automaattinen tai ainakin helppo ja mahdollisimman vähän aikaa sitova 

tilausjärjestelmä. Kyky tuoda vaihtelua valtakunnalliseen valikoimaan on myös tärkeä 

tekijä samoin kyky osallistua ja auttaa rationaalisen myymälätyöskentelyn 

toteuttamisessa tuo tavarantoimittajalle lisäarvoa.

Tavarantoimittajan kilpailustrategian tulee siis perustua ketjuorganisaation ja sen 

tarpeiden tuntemiseen. Keskeiseksi tekijäksi kilpailustrategian onnistumisen karmalta 

nousee tavarantoimittajan kyky organisoida myyntinsä ja markkinointinsa siten, että 

niiden tehtävät hoidetaan ketjujen toimintatapaa ja tarpeita vastaavalla tavalla 

koordinoidusti ja toisaalta myös loppukuluttajan tuntemus ja kyky suunnitella 

markkinointitoimenpiteet siten, että tuotteille syntyy ”imua” eli kysyntää kaupassa.
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4. TUOTANTOHYÖDYKKEIDEN MARKKINOINTI

Tässä luvussa perehdytään tuotantohyödykemarkkinoinnin käsitteistöön ja selvitetään, 

kuinka tuotantohyödykemarkkinat ja erityisesti jälleenmyyjämarkkinat eroavat 

kulutustavaramarkkinoinnista. Luvussa määritellään käydyn teoreettisen keskustelun 

perusteella ostoprosessiin ja ostoryhmään päivittäistavaramarkkinoilla vaikuttavat 

tekijät sekä kilpailukeino-käsite.

4.1 Tuotantohyödykemarkkinatyypit

Kotier ja Armstrong (1993, 160) jakavat tuotantohyödykemarkkinat kolmeen osaan :

1. Yritysmarkkinat / business-to-business

2. Jälleenmyyjämarkkinat

3. Julkinen sektori

Yritys- tai business-to-business -markkinat muodostuvat yksilöistä ja organisaatioista, 

jotka ostavat tuotteita ja palveluita osaksi omaa tuotteiden tai palveluiden 

valmistusprosessia tai markkinoille saattamista.

Jälleenmyyjät muodostuvat yksilöistä ja organisaatioista, jotka ostavat tuotteita ja 

palveluita myydäkseen tai vuokratakseen niitä kaupallisessa tarkoituksessa.

Julkinen sektori koostuu valtion ja kuntien yksiköistä, jotka ostavat tarvitsemiaan 

palveluita ja tuotteita hoitaessaan niille kuuluvia tehtäviä.

Tässä työssä mielenkiinto kohdistuu jälleenmyyjämarkkinoihin, johon vähittäis- ja 

tukkukaupan päivittäistavarasektori kuuluu. Jatkossa puhuttaessa 

tuotantohyödykemarkkinoinnista kuvataan sitä nimenomaan j älleenmyyj ämarkkinoiden 

osalta.

4.2 Tuotantohyödykemarkkinoinnin erityispiirteitä

Tuotantohyödykemarkkinat eroavat monella tavalla kulutustavaramarkkinoinnista. 

Kotier ja Armstrong (1993, 161) jakavat eroavaisuudet kolmeen ryhmään:
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1) markkinoiden rakenne ja kysyntä, 2) ostoyksikön luonne ja 3) päätöstyypit ja 

päätöksentekoprosessi, (myös Webster ja Wind 1972b, 6 ja Assael 1984, 594)

1. Markkinoiden rakenne ia kysyntä

Tuotantohyödykemarkkinoilla asiakkaita on kulutushyödykemarkkinoita vähemmän, 

mutta ostovoima per asiakas on suurempi. Kysyntä on johdettua kysyntää, se riippuu 

viime kädessä lopullisen kuluttajan käyttäytymisestä..

2. Ostoyksikön luonne

Päätöksenteko on yleensä ryhmäkohtainen päätöksentekoprosessi, jossa 

päätöksentekoon osallistuu useampia ostamiseen hyvin perehtyneitä henkilöitä. 

Jokainen ostava organisaatio eroaa jollakin tavalla toisistaan, johtuen tuotteiden ja 

ostotilanteiden erilaisuudesta. Jokaisen ostajan päämäärät, voimavarat, henkilökunta ja 

kyvyt ovat erilaiset, ja tämä vaikeuttaa siten markkinoijan segmentointia.

3. Päätöstyypit ia päätöksentekoprosessi

Tuotantohyödykkeen ostaminen on yleensä monimutkainen, muodollinen ja aikaa vievä 

prosessi, jossa päätöksenteon pohjaksi tarvitaan runsaasti informaatiota. 

Tuotantohyödykkeiden ostaja ja myyjä ovat myös usein huomattavasti enemmän 

riippuvaisia toinen toisistaan kuin kuluttajamarkkinoilla.

Pystyäkseen suunnittelemaan ja luomaan hyvän ja toimivan markkinointi-mix- 

strategian, joka muuttaa markkinointiärsykkeet halutunlaiseksi ostokäyttäytymiseksi , 

on markkinoijan tunnettava, ketkä osallistuvat ostoprosessiin eli mikä on ostoryhmän 

kokonpano, millainen on ostoprosessi ja mitkä ovat ostokriteerit (Kotier & Armstrong, 

1993,165).

4.3 Ostoryhmä ja ostoprosessi jälleenmyyjämarkkinoilla

4.3.1 Ostoryhmä

Cyert, Simon ja Trow (1956) havaitsivat tekemässään tutkimuksessa, että yrityksessä 

ostopäätökseen vaikuttivat ostajien eli osto-organisaation lisäksi useat muut henkilöt eri 

puolelta yritystä. Käsite nimettiin ostoryhmäksi, ja sen julkaisivat Robinson, Farris ja 

Wind (1969, 19). Ostoryhmä tarkoittaa siis kaikkia niitä ihmisiä, jotka osallistuvat 

virallisesti tai epävirallisesti ostopäätöksentekoon ja ostopäätösprosessiin.
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Ostorvhmän jäsenten roolit ia vaikutussuhteet

Ostopäätöksiin liittyy runsaasti vuorovaikutusta. Ostoryhmän sisällä vallitsee 

ryhmädynamiikka. Jokainen ryhmän jäsen vaikuttaa tehtävään päätökseen, ryhmän 

muihin jäseniin ja on itse muiden jäsenten vaikutuksen kohteena. ( Kotler & Armstrong 

1993,167)

Ostoryhmän jäsenten tavoitteet ja panokset ryhmän toimintaan ovat erilaiset, heillä on 

kullakin oma erillinen roolinsa. Yleisesti on nähtävissä ainakin viisi erilaista roolia: 

käyttäjä, vaikuttaja, päätöksentekijä, tiedonvälittäjä ja ostaja. Ostoryhmän jäsenten 

roolien painotukset vaihtelevat suuresti ostotilanteesta riippuen. (Assael 1984, 594; 

Webster & Wind 1972b, 6)

1. Käyttäjät: Ne henkilöt, jotka tulevat tuotetta hankinnan jälkeen käyttämään. Heidän 

vaikutuksensa ostoon vaihtelee suuresti, ja he saattavat jopa määritellä ostokriteerit. 

Päivittäistavarakaupassa käyttäjän rooli on myymälän tasolla ao. osaston vastaavalla 

henkilöllä sekä osastolla työskentelevillä ihmisillä. He käyttävät tuotetta välineenä 

myynti-, kate- ym. tavoitteiden saavuttamiseksi.

2. Vaikuttajat: He hankkivat tietoa ja määrittelevät käytettäviin ostokriteereitä 

vaikuttaen täten ostopäätökseen suorasti tai epäsuorasti. Vaikuttajat ovat tavallisesti 

teknistä henkilökuntaa tai tutkimuksen ja kehityksen henkilöstöä, joilla kaikilla on suuri 

vaikutus ostopäätökseen. Joskus organisaation ulkopuoliset tahot, kuten konsultit ja 

arkkitehdit, saattavat omaksua tämän roolin, ja heidän suunnitelmansa ovat hyvin 

tarkkoja.

Päivittäistavarakaupassa tämä rooli kuuluu myymälätasolla välitöntä kaupankäyntiä tai 

tilastoja (kassaraportit) seuraaville henkilöille, joita ovat myymälän koosta riippuen 

myymäläpäällikkö, kauppias, tuoteryhmäpäällikkö tai osastonhoitaja. Ketjutasolla 

kaikki ryhmän jäsenet ovat jossakin määrin tässä roolissa. Myös kaupparyhmän 

myyntineuvojat ja ketjun kehittämiseen osallistuvat henkilöt omaksuvat tämän roolin.

3. Päättäjät : Henkilöt, jotka itse asiassa tekevät päätöksen riippumatta muodollisesta 

päätöksentekovaltuudesta. Todellisen päätöksentekijän tunnistaminen on erittäin 

vaikeaa.
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4. Tiedonvälittäjät: He valvovat ostoryhmään tulevaa informaatiovirtaa. Tiedonvälittäjä 

saattaa tehdä tiivistelmiä saamistaan lähteistä tai karsia niitä. Tiedonvälittäjät voivat 

myös ohjailla myyntimiesten ja ostoryhmän jäsenten tapaamisia. Joidenkin toimittajien 

edustajat saattavat olla tervetulleita, joidenkin eivät.

Päivittäistavarasektorilla on leipomotuotteiden osalta tiedonvälittäjän rooli myymälän 

tasolla niin kauppiaalla/myymälänhoitajalla kuin leipäosaston hoitajallakin. Molemmat 

tuovat tietoa toinen toisillensa ja vaikuttavat toistensa päätöksiin. Ketjutasolla toimii 

tässä roolissa virallisesti valitun toimikunnan leipomotuotteista vastaava jäsen, joka 

saattaa olla aina sama tai vaihtua esimerkiksi kuukausittain. Tyypillistä on kuitenkin, 

että toimikunnassa on joitakin henkilöitä, jotka omaksuvat tämän roolin epävirallisesti. 

Kaupparyhmätasolla näitä ihmisiä ovat ketjujen myyntiVmarkkinointipäälliköt, 

valikoima-/tuoteryhmäpäälliköt ja mahdollisesti myös ylempi ketjujohto. Hyvät 

henkilösuhteet vaikuttavat positiivisesti markkinoivan yrityksen tiedonvälitykseen.

5. Ostajat: Ostajilla on muodollinen valtuus ostoon. Heillä voi olla tärkeä merkitys, 

mutta he jäävät usein vaikutusvaltaisempien jäsenten vaijoon. Rooli on usein ostoon 

liittyvien toimistorutiinien hoitajan. Myymälässä leipäosastonhoitajalla on tärkeä rooli 

ostajana, sen sijaan vähemmän tärkeä rooli voi olla leipäosastonhoitaj an 

sijaisella/apulaisella, joka vain antaa tavaran toimittajalle leipähoitajan suunnitteleman 

tilauksen. Ketjutasolla ostajana toimii henkilö, joka kiijaa ylös tehdyt päätökset ja 

välittää tiedon valituista tuotteista ja kampanjoista tavarantoimittajalle. 

Kaupparyhmässä vastaava rooli voi olla sihteerillä.

Ostoryhmän jäsenillä voi olla samoja rooleja, tai yhdellä henkilöllä voi olla useita 

rooleja samanaikaisesti.(Deutsch & Krauss 1965, 175) Tavarantoimittajan tulee tuntea 

ostoryhmän kokoonpanon lisäksi jäsenten roolit ja vaikutusmahdollisuudet.

4.3.2 Ostoprosessi

Hankkiessaan tarvitsemansa tuotteet organisaatio käy läpi ostoprosessin. Möller ja 

Laaksonen (1985, 120) toteavat, että on vaikeata muodostaa sellaista yleistä 

ostoprosessia kuvaavaa mallia, jota voitaisiin soveltaa kaikkiin ostotilanteisiin, koska



32

on todennäköistä, että prosessin luonne muuttuu aina tilannekohtaisista vaikuttajista 

riippuen.

Tällaisia vaikuttajia ovat mm.:

- oston uutuusaste: puhdas uusintaosto, harkittu uusintaosto, uusi päätöksentekotilanne 

(Robinson ym. 1967)

- oston syyt (Hill & Hillier 1977)

-ostettavan tuotteen tuotetyyppi, oston suuruusluokka ja ostavan organisaation koko 

(Gronhaug 1975)

- organisatoriset tekijät: ostajan tavoitteiden selvyys, päätöksenteon keskittyneisyys, 

kommunikaation avoimuus, saavutukset, motivaatio sekä muutosvastarinta (Robertson 

& Wind 1980)

- päivittäistavarakaupan ostajataso: kaupparyhmä-, ketju- ja myymälätaso (tutkijan 

oma työkokemus).

- koskeeko päätös tuotetta vai tavarantoimittajaa (Assael 1984, 595)

Seuraavassa käsitellään tarkemmin oston uutuusasteen, päivittäistavarakaupan 

ostajatasojen sekä tuote/tavarantoimittaja-päätösten ilmenemismuotoja 

leipomotuoteryhmässä.

Ostotilanteen uutuusaste

Jälleenmyyjän päätösten määrään ja laatuun vaikuttaa oleellisesti ostotilanteen 

uutuusasteesta (esimerkiksi Robinson ym. 1967, 14-18; Mahin 1991, 109-113):

1. Uusi päätöksentekotilanne

2. Harkittu uusintaosto

3. Puhdas uusintaosto

Uudessa päätöksentekotilanteessa ostaja kohtaa ongelman tai tuotetarpeen, jota ei ole 

esiintynyt aikaisemmin. Kaikilla tavarantoimittajayrityksillä on ainakin teoriassa 

yhtäläinen mahdollisuus kaupan aikaansaamiseksi. Ostavalla organisaatiolla ei ehkä ole
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käytössään aikaisempaa tietoa ja kokemusta ostopäätöksen tueksi, jolloin ostajan on 

hankittava runsaasti informaatiota mahdollisista myyjistä ja tuotteista.

Leipomoteollisuudesta päivittäistavaramarkkinoilla tavarantoimittaja kilpailee uudessa 

päätöksentekotilanteessa, kun ollaan perustamassa uutta ”villiä” eli ketjuun

kuulumatonta kauppaa tai uutta ketjua. Tuotteet kilpailevat uudessa

päätöksentekotilanteessa, kun on kysymyksessä uutuustuote. Myöskin sellainen tilanne, 

jossa ostoryhmän kokoonpano muuttuu kokonaan, voidaan tulkita uudeksi 

päätöksentekotilanteeksi ainakin tuotteiden, mutta myös tavarantoimittajien osalta.

Harkitussa uusintaostossa ostaja olettaa, että vaihtoehtojen uudelleen arvioinnilla 

voidaan saavuttaa huomattavia etuja. Tällöin ostaja etsii parempia taijouksia muilta 

joko jo olemassa olevilta tai uusilta tavarantoimittajilta. Vaihtoehtojen 

uudelleenarviointiin ovat syynä ostajan tyytymättömyys nykyisen tavarantoimittajan 

toimintaan tai tuotteisiin tai kilpailevan markkinoijan taijoamat edut (Hutt & Speh 

1989, 67)

Päivittäistavaramarkkinoilla arvioidaan tilanne leipomoteollisuuden tavarantoimittajien 

kesken uudelleen yleensä ainakin kerran vuodessa. Vuoden varrella ei 

toimittajavaihdoksia yleensä synny, ellei kaupalla ole erityistä syytä tyytymättömyyteen. 

Tuotepuolella vaihdoksia tapahtuu useammin. Nämä tilanteet voidaan luokitella 

harkituiksi uusintaostoiksi.

Puhdas uusintaosto on kyseessä, kun tuotteella on jatkuva tarve, ostajan tarpeet ovat 

pysyneet ennallaan ja ostajalla on ennestään kokemusta tuotteen hankinnasta. Tällöin 

tuotteet ostetaan toistuvasti jo tunnetulta tuottajalta tai jakelukanavan välikädeltä. 

Leipomotuotteet tilataan kauppaan päivittäin. Tilaus tehdään yleensä jo aikaisemmin 

sovitun valikoiman ja hintojen pohjalta. Päätettäväksi päivittäin jää tilattava määrä ja 

painotukset eri leipomoiden kesken. Tällainen tilaustoiminta voidaan luokitella 

puhtaaksi uusintaostoksi

Ostai atasot päivittäistavaramarkkinoilla

PäivittäistavaramarkkinoillaZ-kaupassa ostamista eli lajitelman ja valikoiman 

muodostamista tapahtuu monella tasolla. Kullakin tasolla tehdään joitakin ostamiseen
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liittyviä päätöksiä, mutta päätösten luonne ja taso vaihtelevat kaupparyhmästä, ketjusta 

ja ostotilanteesta riippuen. Jokaisella tasolla toimii oma ostoryhmänsä. Nämä eri tasot 

ovat Vaittisen (1990, 70) mukaan:

1 ) Keskitetyt valtakunnalliset päätökset esimerkiksi keskusliiketaso

2) Keskitetyt alueelliset päätökset keskusliikkeiden alueorganisaatioiden tai 

tukkuliikkeiden tasolla

3) Hajautetut myymäläkohtaiset päätökset paikallisella tasolla.

Vaikka edellä mainittu ryhmittely on edelleen pätevä, voidaan ketjuuntuneilla 

markkinoilla jakaa tasot irrallisena maantieteellisestä sijainnistaan seuraavasti:

1. Kaupparyhmän ketjuorganisaatio-taso eli kaupparyhmätaso

Ketju päättää tällä tasolla periaatteellisista kysymyksistä kuten esimerkiksi onko 

ketjulla alueellista yhteistä tekemistä, mitä mainosvälineitä käytetään jne. Tällä tasolla 

päätöksiin vaikuttavat kaupparyhmän palveluksessa olevat tuoteryhmäpäälliköt, 

valikoimapäälliköt tms, jotka tekevät päätökset mm valtakunnallisista valikoimista

2. Alueellinen ketjuorganisaatio

Organisaatio voi koostua alueella toimivista ketjun valikoimahenkilöistä ja 

toimikunnista, jotka koostuvat joko itsenäisistä kauppiaista tai ketjun jäseninä 

toimivien myymälöiden hoitajista sekä edellä mainituista kaupparyhmän edustajista. 

Toimikunnat hyväksyvät ketjun esitykset. (Turunen, haastattelu)

3. Kaupan/myymälän taso

Nimitykset näille ostoportaille tai kaupan tasoille vaihtelevat kaupparyhmästä riippuen 

jo siksi, että ketjussa voi olla mukana yksityisyrittäjä-kauppiaita, kaupparyhmän 

palkkalistoilla toimivia myymälänhoitajia tai molempia kaupparyhmästä riippuen. 

Jatkossa käytetään tässä työssä nimityksiä myymälätaso, alueellinen ketjutaso ja 

valtakunnallinen ketjutaso.
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Tavarantoimittaja vai tuote ?

Ostopäätökseen ja -prosessiin liittyvä merkittävä tekijä on, ollaanko päättämässä 

tavarantoimittajasta vai yksittäisestä tuotteesta. Päivittäistavaramarkkinoilla valitaan 

tietty rajattu määrä tavarantoimittajia kustakin tuoteryhmästä (esimerkiksi leipä) 

yleensä aina vuodeksi kerrallaan, tuotevalintoja näiden tavarantoimittajien välillä 

tehdään jatkuvasti vuoden aikana. Tavarantoimittajapäätös on aina isompi päätös kuin 

tuotepäätös. (Ollikainen & Turunen, haastattelu)

Päivittäistavarakaupan eri tasoilla tehdään siis erilaisia ostopäätöksiä. Ostoprosessiin 

vaikuttaa lisäksi ostotilanteen uutuusaste ja kysymys siitä koskeeko päätös tuotetta vai 

tavarantoimittajaa. Ostoprosessin muuttuessa muuttuu myös ostajaryhmän kokoonpano. 

Näin ollen myös ostoryhmän kokoonpano riippuu päivittäistavarakaupan ostajatasosta, 

ostotilanteen uutuusasteesta ja siitä onko päätöksen kohteena tuote vai 

tavarantoimittaja.

4.4. Tuotantohyödykemarkkinoinnin kilpailukeinot

T uotantohyödykemarkkinoinnin kilpailukeinot liittyvät läheisesti jälleenmyyjän 

ostokriteereihin. Niinpä keskustelu tuotantohyödykemarkkinoinnin kilpailukeinoista 

lähtee liikkeelle siitä.

4.4.1 Jälleenmyyjän ostokriteerit

Ostokriteerit ovat toimittajiin ja tuotteisiin liittyviä ominaisuuksia, joiden avulla 

toimittajat voidaan laittaa paremmuusjärjestykseen. Ominaisuudet ovat eriarvoisia, ja 

niitä painotetaan tilanteen mukaan. (Möller & Aallos 1983, 54) Assaelin (1984, 595). 

Assaelin (1984,595) mukaan tavarantoimittajan valinnassa valintakriteereitä ovat mm. 

toimitusvarmuus, myyntihenkilöstö ja luotettavuus ja tuotteen osalta hinta, laatu, 

asennusvalmius jne. Rationaalinen toimintamalli ehdottaa, että tuotteen ominaisuudet 

ratkaisevat toimittajan, mutta Assaelin (1984, 595) mukaan asia on useimmiten toisin 

päin; lojaalisuus toimittajaan ratkaisee tuotteen valinnan. Näin ollen tuote- ja 

tavarantoimittajapäätöksiä ei voida koskaan tarkastella täysin irrallisina toisistaan. 

(Assael 1984, 595)
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Huit ja Speh (1989, 73) jakavat ostopäätöksen tekijöiden käyttämät kriteerit 

rationaalisiin ja emotionaalisiin kriteereihin.

Rationaaliset kriteerit

Rationaaliset kriteerit ovat useimmiten taloudellisia. Niihin kuuluvat hinta, laatu, 

palveluja saatavuus (Hutt & Speh 1989, 71; Kärkkäinen, haastattelu).

Alimman markkinahinnan tarjoamista liioitellaan usein. Lopullinen mittari hinnalle 

päivittäistavarakaupassa on, kuinka paljon asiakas pystyy ansaitsemaan tuotteen avulla - 

tätä ei ostohinta välttämättä kerro. Lisäksi on huomattava että laatu ja hinta kulkevat 

käsikädessä. (Kärkkäinen, haastattelu) Päivittäistavarakaupan arvostamista palveluista 

tärkeimpiä ovat toimitusvarmuus, tieto-taito, kampanjasuunnittelu, tuote-esittelyt ja 

osallistuminen kaupan tapahtumiin (Turunen, haastattelu). Kauppa arvostaa myös 

erilaisia analyyseja ja koosteita ketjujen ostojen rakenteesta ja painotuksista tuotteittain 

ja alueellisesti. (Kärkkäinen, haastattelu) Saatavuuden käsitteen piiriin kuuluu 

leipomotuotteiden osalta mm. kyky toimittaa suuria eriä tai monenlaisia tuoreita 

tuotteita kaupalle heti aamusta suhteellisen lyhyellä varoitusajalla. Tämä mahdollistaa 

kaupalle monipuolisen ja voimakkaan kampanjoinnin.

Emotionaaliset kriteerit

Emotionaaliset kriteerit liittyvät inhimillisiin tekijöihin kuten työpaikan turvaamiseen ja 

statukseen. Emotionaalisia kriteereitä ovat riski, status ja palkkiot ja ystävyys (Hutt & 

Speh 1989,71)

Riskiä pyritään pienentämään vähentämällä vaihtoehtoihin liittyvää epävarmuutta.. 

(Webster & Wind 1972a, 19) Ostopäätöksentekijät pyrkivät vähentämään

päätöksentekoon liittyvää riskiä käyttämällä nykyistä toimittajaa, jakamalla hankinnat 

usealle toimittajalle, keräämällä lisää informaatiota toimittajista sekä suosimalla 

hyvämaineisia, suuria, alalla kauan olleita toimittajia (Webster & Wind 1972b, 17)

Vaikka riski luetaankin Hutiin ja Spehin mukaan emotionaalisiin ostokriteereihin, 

liittyy siihen myös voimakkaita taloudellisia näkökohtia..



37

Statukseen ia palkkioihin kuuluvat ylennykset, palkankorotukset ja työpaikan 

varmistaminen. Se millä kriteereillä yritys arvioi omaa ostohenkilöstöään, vaikuttaa 

suuresti ostajan valintoihin.

Ostajan ja tavarantoimittajien edustajien hyvät ystävyyssuhteet voivat vaikuttaa 

toimittajan valintaan.

Jälleenmyyjät harkitsevat monia asioita hinnan lisäksi valitessaan tuotteita ja 

tavarantoimittajia. Eräs supermarket-paneelina suoritettu tutkimus listasi seuraavat 

jälleenmyyjien luettelemat tekijät, kun heiltä kysyttiin, mikä on tärkeää heidän valitessa 

uusia tuotteita kauppoihinsa (Retailers rate new products 1986):

* tuotteen hinnoitteluja kate

* tuotteen ainutlaatuisuus ja tuoteryhmän vahvuus

* myyjän tuotteelle suunnittelema asemointi ja markkinointisuunnitelma

* koemarkkinoinnin antamat tulokset kuluttajien hyväksynnästä tuotteelle

* mainonta ja menekinedistämistuki tuotteelle

* myyvän yrityksen maine/imago.

Jälleenmyyjän ostokriteereiden perusteella tavarantoimittaja voi määritellä 

kilpailukeinonsa.

4.4.2 Tavarantoimittajan käyttämät kilpailukeinot

Kuten kuluttajamarkkinoinnissakin vaikutetaan organisaation ostokäyttäytymiseen 

tuotantohyödykemarkkinoinnin saralla markkinointi-mixin (tuote, hinta, jakelu ja 

markkinointiviestintä) eri osatekijöiden avulla (Kotier ja Armstrong 1993, 165). Hutiin 

ja Spehin (1989, 73) mukaan tuotantohyödykemarkkinoinnin kilpailukeinoja ovat 

henkilökohtainen myyntityö, menekinedistäminen, mainonta ja suhdetoiminta. Assael 

(1994, 594) toteaa lisäksi, että johtuen tuotantohyödykemarkkinoiden

erityspiirteistä/eroista kulutustavaramarkkinoihin nähden korostuu henkilökohtaisen 

myyntityön merkitys.



38

Ristolan (1996, 28) mukaan leipomoalan tärkeimpiä kilpailutekijöitä ovat tuotteiden 

tuoreus, laatu ja toiminnan nopeus. Jatkossa alalla tulevat korostumaan 

terveellisyysnäkökohdat, merkkituotteiden merkitys kasvaa (Ristola 1996, 30, 34) ja 

ympäristökysymysten ja pakkausten merkitys korostuu edelleen (Ristola 1995, 15). 

Tehokkuus, innovatiivisuus, erikoistuminen, joustavuus ja markkinointiosaaminen 

nousevat tulevaisuudessa tärkeimmiksi menestystekijöiksi leipomoalalla (Ristola 

1996,34) Tuotesortimentin hallinnan merkitys korostuu. Leipomoiden ongelmana on 

toisaalta liian laaja tuotevalikoima, toisaalta asiakaslähtöisen tuotekehityksen vähäisyys 

tai puuttuminen. (Ristola 1996, 29)

Erilaisten kilpailukeinojen avulla pitää jälleenmyyjälle eli tässä työssä 

päivittäistavarakaupalle pystyä taijoamaan etuja, jotka vastaavat kaupan rationaalisia ja 

emotionaalisia ostokriteereitä. Tässä työssä määritellään kilpailukeinot jatkossa 

erilaisiksi rationaalisiksi ja emotionaaliksi eduiksi joita tavarantoimittajat taijoavat 

kaupalle.

4.5 Johtopäätökset

Pystyäkseen muodostamaan toimivan kilpailustrategian on tuotantohyödykkeitä 

markkinoivan yrityksen tunnettava hyvin ostavan organisaation rakenne, 

päätöksentekotavat ja ostokriteerit.

Ostoryhmä määriteltiin tässä luvussa ryhmäksi ihmisiä jotka osallistuvat virallisesti tai 

epävirallisesti ostopäätöksentekoon. Ostoryhmän jäsenillä on erilaisia rooleja, joita ovat 

käyttäjä, vaikuttaja, päättäjä, tiedonvälittäjä ja ostaja. Ostoryhmän kokoonpanoon 

vaikuttaa ostotilanteen uutuusaste ja kysymys siitä koskeeko päätös tuotetta vai 

tavarantoimittajaa sekä se tehdäänkö päätös myymälätasolla, alueellisella ketjutasolla 

vai valtakunnallisella ketjutasolla. Samoilla henkilöillä on useita eri rooleja eri 

ostotilanteissa ja -ryhmissä. Tavaratoimittajan onkin ketju- ja tilannekohtaisesti 

pystyttävä määrittelemään ostoryhmien jäsenet, heidän roolinsa, valtuutensa ja 

vaikutusmahdollisuutensa.
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Jälleenmyyjien ostokriteereitä koskevassa keskustelussa kävi ilmi, että kriteerit voidaan 

jakaa sen mukaan ovatko ne rationaalisia vai emotionaalisia.

Tuotantohyödykkeitä markkinoivan yrityksen tulee tunnistaa jälleenmyyjän 

ostokriteerit, joista voidaan johtaa rationaaliset ja emotionaaliset edut joita kaupalle 

tarjotaan. Keinoja etujen tarjoamiseen ovat perinteisen markkinointimixin (tuote, hinta, 

jakelu, markkinointiviestintä) osatekijät. Markkinointiviestinnän eli henkilökohtaisen 

myyntityön, mainonnan, menekinedistämisen ja suhdetoiminnan merkitys korostuu.

Tiivistetysti voidaan todeta, että onnistuminen jälleenmyyjämarkkinoilla riippuu pitkälti 

siitä, kuinka hyvin tavarantoimittaja onnistuu edesauttamaan jälleenmyyjän 

pyrkimyksiä palvella asiakastaan tätä tyydyttävällä tavalla kannattavasti.

Koska tavarantoimittaja ei kuitenkaan koskaan voi täyttää kaikkia kaupan/ketjun tai 

loppukuluttajan toiveita, valitaan kilpailustrategiaa muodostettaessa ketjun tarpeista ne 

yhteensopivat tekijät, jotka tuovat tulosta. Seuraavassa luvussa siirrytään käsittelemään 

strategia-ajattelua.
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5. STRATEGIA-AJATTELU

Tässä luvussa perehdytään strategia-käsitteisiin, strategiatasoihin ja strategia-ajatteluun. 

Luvussa määritellään mikä on strategia ja mitkä ovat tämän työn kannalta tärkeimmät 

strategia-ajattelun osa-alueet.

5.1. Strategiakäsite

Strategiakäsitteen syntyyn on vaikuttanut voimakkaasti Ansoff (1965) kirjansa 

Corporate Strategy myötä. Ansoff loi pohjan nykyiselle strategia-ajattelulle 

määrittämällä taloudelliset tavoitteet yrityksen strategian lähtökohdaksi Ansoffin neljä 

keskeistä taloudellista tavoitetta, jotka ovat edelleenkin relevantteja, ovat 1) pääoman 

tuotto, joka on luonteeltaan ehdoton rajoitus, 2) ulkoinen tehokkuus, jota kuvaa 

markkinaosuus, 3) kasvu ja sisäinen tehokkuus, jonka voidaan katsoa ilmenevän 

pyrkimyksenä alhaisiin yksikkökustannuksiin, sekä 4) joustavuus, joka ilmenee 

mukautumiskykynä. (Lahti 1983, 18) Hofer ja Schendel (1978, 17) huomauttavat, että 

Ansoff ei kirjassaan Corporate Strategy koskaan varsinaisesti määritellyt, mitä hän 

termillä strategia tarkoittaa. He tulkitsevat Ansoffin strategian olevan ikään kuin 

yritysten toimintoja ja tuotemarkkinoita yhdistävä punainen lanka, joka määrittelee, 

missä liiketoiminnassa yritys on mukana nyt ja missä se suunnittelee olevansa mukana 

tulevaisuudessa.

Ansoff (1984, 52) sanoo, että strategia on tiettyjen päätöksentekosääntöjen yhdistelmä, 

jolla ohjataan organisaation käyttäytymistä. Lisäksi Ansoff (1984, 59) toteaa, että 

strategia on monimuotoinen ja oikein käytettynä tehokas työkalu yritykseen nykyisin 

kohdistuvien epäjatkuvuuksien hallitsemiseksi.

Hattenin ja Schendelin mukaan (1976; ref. Lahti 1983, 20) strategia on prosessi, jolla 

yritys analysoi ympäristöään, identifioi osaamisensa ja voimavaransa, arvioi 

mahdollisuuksiaan ja strategisiin toimintavaihtoehtoihin liittyvän riskin sekä allokoi 

voimavaransa ympäristön mahdollisuuksien hyväksikäyttämiseksi.



41

Strategia on siis organisaation keino saavuttaa tavoitteensa (Hatten 1987, 1). Hofer ja 

Schendel (1978, 4 ja 11) määrittelevät strategian olevan yrityksen keino yhteensovittaa 

organisaation kyvyt ja voimavarat ympäristön mahdollisuuksiin ja uhkiin tavalla, joka 

on sekä toimiva (effective) että tehokas (efficient). He huomauttavat, että tämän 

määritelmän mukaan jokaisella yrityksellä on aina strategia, oli se sitten 

suunnitelmallista tai ei, toimivaa tai ei (Hofer & Schendel 1978, 4)

Tässä työssä käytetään strategian määritelmänä Hoferin ja Schendelin määritelmää.

5.2. Strategian tasot
Yrityksen strategisen suunnittelun ja päätöksenteon hierarkiat ovat Ansoffm mukaan 

(1987, 23-24):

1 ) Strateginen taso

2) Hallinnollinen taso

3) Operatiivinen taso

Strategisella tasolla määritellään yrityksen ja sen ympäristön välinen suhde, eli mitä 

tuotteita valmistetaan ja mille markkinoille ne myydään. Markkinointi kuuluu tälle 

tasolle. Hallinnollinen taso taas määrittelee, miten yritys ja siinä työskentelevät ihmiset 

sekä strateginen ja operatiivinen toiminta sopeutetaan valittuun tuote-Zmarkkina- 

alueeseen. Operatiivisen tason tehtävänä on maksimoida tuottavuus ja teho.

Myös Hofer ja Schendel (1978, 27) jakavat strategian hierarkiatasoihin. Heidän mukaan 

strategian hierarkiatasot ovat:

1) Yhtymätaso

2) Liiketoimintataso

3) Toiminnallinen taso

Vastuu strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta on koko organisaatiolla, ei vain 

ylimmällä tasolla kuten Ansoffm mallissa.
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Yhtymätason strategian tehtävänä on pääasiallisesti vastata kysymykseen: Missä eri 

liiketoiminnoissa yrityksen tulisi olla mukana? Liiketoimintotason strategia määrittelee, 

miten kilpailla tietyllä toimialalla tai tuote/markkina-alueella. Toiminnallisen tason 

strategian vastuuna on erilaisten tuotantokohtaisten resurssien tehokkuuden 

maksimointi. (Hofer & Schendel 1978, 27-28)

Lahti (1983, 8) lisää liiketoimintatason ja toimintotason väliin vielä 

markkinasegmenttitason, jolla täsmennetään markkinoinnin kilpailukeinot segmentin 

osalta ja segmentillä kilpailussa käytettävät voimavarat.

Yhdellä toimialalla kokonaan toimivilla tai selvästi yhteen toimialaan painottuvilla 

yrityksillä ei ole erillistä yritystason strategista ongelmaa. Riippumatta siitä, kuuluuko 

yritykseen yksi tai useita liiketoimintayksiköitä, menestyksellinen toiminta tietyn 

toimialan markkinoilla on edellytys yrityksen menestymiselle. (Lahti 1983, 7)

Koska tässä työssä käsitellään strategioita erityisesti keskisuurten yritysten kannalta, 

tulee ottaa huomioon kilpailun kokonaisvaltaisuus, keskisuuren yrityksen herkkyys 

ympäristön muutoksille ja resurssien riittämättömyys mittaviin strategisiin 

suunnitteluprosesseihin. Näin ollen on perusteltua todeta, että keskisuuren yrityksen 

ollessa kyseessä ovat liiketoiminta-ja markkinasegmenttitaso yhteneviä.

5.3 Strategia-ajattelu

Tässä luvussa perehdytään strategia-ajattelun osiin. Luvun tehtävänä on määritellä 

tämän työn tutkimusongelman ratkaisemisen kannalta keskeiset strategia-ajattelun osa- 

alueet.

5.3.1 Strategia-ajattelun osat
Strategia-ajattelu pitää sisällään termit strateginen johtaminen, strateginen suunnittelu 

ja strategia-analyysi. Näsi (1987, 76) selvittää ja ryhmittelee käsitteet johdonmukaisesti 

ja selkeästi seuraavalla tavalla.

Strateginen johtaminen on laajin käsitteistä. Siinä on mukana johdon näkökulma ja 

ideana toimintamallin rakentaminen ja läpivienti. Strateginen suunnittelu on suppeampi 

käsite, joka sisältyy strategiseen johtamiseen. Strategia-analyysi puolestaan vastaa
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kysymykseen ”miten on?”, ”mitä on tapahtunut?”. Strategia-analyysin tuloksia voidaan 

ja pitäisi käyttää strategisen johtamisen lähtökohtana. Strategia-ajattelu sisältää 

alakäsitteenään kaikki äskeiset ilmaisut. Seuraava kuvio havainnollistaa tätä hierarkiaa.

Kuvio 5.1 Strategia-ajatteluja sen osat

strategia-ajattelu

Strategia-
analyysi

Strateginen
suunnittelu

Strateginen
johtaminen

Lähde: Näsi 1987, 77

Myös Ansoffin ja Hayesin (1976, 2), Hoferin ja Schendelin (1978, 46) Hattenin (1987, 

1) ja Lahden (1985, 32) ja näkemykset tukevat Näsin käsitystä.

Tämän työn mielenkiinto kohdistuu strategian muodostamiseen, joka on strategista 

suunnittelua ja lähtee liikkeelle strategia-analyysista.

5.3.2 Strategia-analyysi

Perinteisen yrityssuunnittelun perustana on analyysi, jolla yritysjohto etsii uusia 

toimintavaihtoehtoja. Analyysi on Ansoffin (1965, 36; ref. Lahti 1988, 24-25) mukaan 

kaksiosainen. 1) Yrityksen ympäristöä koskevan analyysin tarkoituksena on tunnistaa 

näköpiirissä olevien muutosten vaikutukset yrityksen toimintaan. Nämä vaikutukset 

voivat olla positiivisia tai negatiivisia, jolloin puhutaan vastaavasti mahdollisuuksista ja 

uhista. 2) Toinen analyysikohde on yrityksen voimavarat. Voimavaroihin liittyy 

vastaavasti vahvoja puolia ja heikkouksia.

Y mpäristöanalyysi

Ympäristöanalyysillä on Lahden (1988, 25) mukaan strategisessa suunnittelussa kaksi 

tehtävää. Ensinnäkin sen tulee kertoa organisaation tämän hetkisen strategian asemasta.
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Toiseksi sen tulee kertoa niistä tulevaisuuteen liittyvistä kehitystrendeistä, jotka 

mahdollistavat (tai uhkaavat) organisaation taloudellisten pyrkimysten toteutumista. 

Nämä ympäristöanalyysin kaksi aikatekijä - nykyisyys ja tulevaisuus - saavat tukea 

yrityksen historiallisesta kehityksestä. Mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen on 

perinteisen ympäristöanalyysin avainkysymys. Hoferin (1973; ref. Lahti 1988, 26) ja 

Glueckin (1976; ref Lahti 1988, 26) empiiriset tutkimukset osoittavat, että lähes kaikki 

strategiset mahdollisuudet syntyvät seuraavista syistä:

1. Markkinoiden ja toimialan huomattavat muutokset

2. Hankkijoiden toimenpiteet

3. Kilpailijoiden käyttäytyminen

4. Laajemman ympäristönvaikutus

5. Edellämainittujen yhteisvaikutus

Hoferin ja Schendelin (1978; ref. Lahti 1988, 29-30) mukaan ympäristöanalyysiin 

vaiheet ovat:

1. Markkina-analyysi

2. Toimiala-analyysi

3. Tavarantoimittaja-analyysi

4. Kilpailija-analyysi

5. Laaja ympäristöanalyysi (muutokset yrityksen taloudellisessa, demograafisessa, 

teknologisessa, poliittisessa jne ympäristössä)

Aaker (1992, 22-31) puolestaan toteaa, että ympäristöanalyysin tulee käsittää asiakkaat, 

kilpailijat, markkinat ja muu ympäristö.

Ketjuuntuneilla päivittäistavaramarkkinoilla toimivan tavarantoimittajayrityksen 

kannalta ympäristöanalyysissä keskeisiksi nousevat kuluttajan tarpeiden, kilpailijoiden 

ja toimialan jälleenmyyjäasiakkaiden eli ketjujen analysointi.

Yrityksen voimavara-analyysi

Sisäisten analyysien perusteella voidaan määritellä yrityksen vahvuudet ja heikkoudet. 

Voimavara-analyysin avulla tutkitaan, miten hyvin yrityksen hallussa olevat voimavarat 

sopivat sen taloudellisten pyrkimysten toteuttamiseen.
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Hoferin ja Schendelin (1982; ref. Lahti 1988, 34) mukaan yrityksen voimavara- 

analyysin tarkoituksena on arvioida yrityksen kykyä hyödyntää mahdollisuuksiaan ja 

toijua uhkia. He jakavat yrityksen voimavarat seuraavasti:

1. Rahoituksen voimavarat

2. Fyysiset voimavarat

3. Inhimilliset voimavarat

4. Organisationaaliset voimavarat

5. Teknologiset voimavarat

Kotler (1984, 52-54) jakaa sisäiset tekijät neljään ryhmään yrityksen toimintojen 

mukaan:

1. Markkinoinnilliset vahvuudet/heikkoudet, esimerkiksi yrityksen tunnettuisuus ja 

arvostus, markkinaosuus, asiakkaiden mielikuva tuotteista ja palveluista, 

jakelukustannukset, myynninedistämisen tehokkuus sekä tuotekehittelyn ja innovoinnin 

tehokkuus.

2. Rahoitukselliset vahvuudet/heikkoudet, esimerkiksi pääoman kustannukset, 

kassanhallinta, tuloksellisuus ja rahoituksellinen stabiliteetti.

3. Tuotannolliset vahvuudet ja heikkoudet, esimerkiksi toimitilojen nykyaikaisuus, 

suuruuden ekonomia, kysyntää vastaava riittävä kapasiteetti, ammattitaitoinen ja 

motivoitunut työvoima, kyky toimittaa ajallaan sekä tekninen ja tuotannollinen 

osaaminen.

4. Organisationaaliset vahvuudet/heikkoudet, esimerkiksi ylimmän johdon 

laajakatseisuus ja motivoituneisuus, keskijohdon kyvykkyys, henkilökunnan 

omistautuneisuus työlleen, yrittäjähenkinen ilmapiiri, joustavuus ja omaksumiskyky 

sekä reagoinnin nopeus muuttuneisiin olosuhteisiin.

Jälleenmyyjämarkkinoilla toimivan omaa tuotantoa omaavan yrityksen kannalta 

tärkeimmiksi tekijöiksi voimavara-analyysissä nousevat: 

yrityksen markkina-asema 

tuotannolliset voimavarat 

organisationaaliset voimavarat
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5.4 Johtopäätökset

Tässä luvussa on käsitelty strategiakäsitettä ja strategia-ajattelua. Strategia määriteltiin 

Hoferin ja Schendelin tapaan yrityksen keinoksi yhteensovittaa ja allokoida yrityksen 

voimavara ympäristön mahdollisuuksiin ja uhkiin tavoitteiden saavuttamiseksi tavalla, 

jonka tulisi olla sekä toimiva, että tehokas.

Tässä työssä mielenkiinto kohdistuu liiketoimintatason strategisiin ratkaisuihin. 

Keskustelussa kävi ilmi, että liiketoimintatasolla yrityksen strategian tulee määritellä, 

miten kilpailla tietyllä toimialalla tai markkinasegmentillä. Keskeiset strategian 

komponentit ovat ainutlaatuinen osaaminen ja kilpailuetu. Tutkimusongelman kannalta 

luvun keskeinen anti on strategia-analyysissa, josta strategian muodostamien lähtee 

liikkeelle. Tässä strategian muodostamisen vaiheessa kartoitetaan ympäristön 

mahdollisuudet ja uhat sekä yrityksen vahvuudet ja heikkoudet. Ympäristöanalyysissä 

analysoidaan kuluttajien tarpeet, kilpailijat sekä toimialalla toimivat 

jälleenmyyjäasiakkaat eli ketjut. Yrityksen sisäisessä voimavara-analyysissä selvitetään 

yrityksen markkina-asema, tuotannolliset sekä organisationaaliset voimavarat.

Seuraavassa luvussa paneudutaan kilpailustrategian käsitteeseen ja haetaan siten 

vastausta edellä esitettyyn kysymykseen; miten kilpailla tietyllä toimialalla tai 

markkinasegmenti llä?
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6. KILPAILUSTRATEGIA

Tässä luvussa selvitetään kilpailustrategian osa-alueet, käydään läpi erilaisia 

kilpailustrategiatyyppejä sekä tutustutaan aikaisempaan kilpailuedun lähteistä käytyyn 

teoreettiseen keskusteluun. Luvun lopussa kuvataan kilpailustrategiaa esitetyn 

teoreettisen keskustelun pohjalta konkreettisen mallin avulla.

6.1 Kilpailustrategian tehtävä

Kilpailustrategian lähtökohtana on Lahden (1983, 7-8) mukaan liiketoimintayksikön 

toimialan ja toimialan markkinoiden muutokset, jotka heijastuvat suoraan toimialan 

kilpailussa menestymiseen ja tätä kautta myös suoraan yrityksen menestykseen. 

Yrityksen kilpailustrategia kertoo yritykselle, miten kilpailla kullakin liiketoiminta- 

alueella? (Lahti 1983, 22).

Porterin (1985, 1) mukaan kilpailustrategia on yritykselle keino, jolla se hankkii 

itselleen suotuisan kilpailuaseman ja hyödyntää toimialan kannattavuutta. 

Kilpailustrategialla yritys sopeuttaa itsensä kilpailuvoimien muokkaamaan 

toimialarakenteeseen.

Hofer ja Schendel (1978, 159) käyttävät termiä kilpailuasemastrategia, jonka 

tarkoituksena on eritellä, miten liiketoiminta asettuu markkinoille, joilla se kilpailee, 

sen asema markkinoiden tavarantoimittajiin ja eri kilpailijoihinsa nähden.

Menestyäkseen kilpailussa on yrityksen luotava itselleen kilpailuetua muihin 

markkinoilla toimiviin yrityksiin nähden. Kilpailuedulla tarkoitetaan sellaista 

ympäristötapahtumien ja liiketoimintayksikön kilpailukeinojen yhteensopivuutta, jolla 

liiketoimintayksikkö saa markkinasegmentillä aikaan enemmän tuotosta suhteessa 

panoksiin kuin kilpailijat (Lahti 1983, 126). Porter (1985, 15) toteaa kilpailuedun 

pohjautuvan asiakkaalle tuotettavaan arvoon, joka on suurempi kuin sen 

aikaansaamiseen käytettävät kustannukset.
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Kilpailustrategian tulisi toisin sanoen kertoa, kuinka tuottaa kilpailuetua valitulla 

liiketoiminta-alueella.

6.2 Yleiset kilpailustrategiat

Tässä luvussa perehdytään erilaisiin kilpailuedun lähteisiin. Luvun lopussa 

muodostetaan tässä työssä käytettävä kilpailustrategian määritelmä.

6.2.1 Kilpailuedun lähteet Porterin mukaan

Porterin (1985, 11) mukaan kilpailuetua on mahdollista saavuttaa kolmella eri tavalla, 

jotka ovat kustannus]ohtajuus, differointi ja keskittymisstrategia.

Kustannus]ohtajuuden lähtökohtana ovat tuotantokustannukset, jotka ovat toimialan 

alhaisimmat. Yrityksen alhaiset tuotantokustannukset voivat olla peräisin 

suurtuotannon eduista, sopivasta teknologiasta tai kilpailijoita paremmasta raaka- 

aineiden saannista. Alhaisten tuotantokustannusten yrityksestä tulee toimialallaan 

hyvän kilpailuaseman yritys, jos se pystyy pitämään hinnat keskimääräisellä tasolla. 

Lisäksi yrityksen täytyy saavuttaa differoinnissa tasa-arvoinen asema muihin toimialan 

yrityksiin nähden. (Porter 1985, 13)

Differointi perustuu yrityksen sellaiseen erikoislaatuisuuteen toimialalla, jota kuluttajat 

arvostavat. Yrityksen ainutlaatuisuus voi syntyä itse tuotteen eri ulottuvuuksista, 

markkinoinnista tai erilaisesta jakelujäijestelmästä. Ainutlaatuisuuden täytyy kuitenkin 

olla sellaista, että se antaa mahdollisuuden hinnoitella tuotteet tavallista korkeammalle, 

jolloin differoinnin kustannukset voidaan kattaa. (Porter 1985, 14)

Toimialalla saattaa olla sellaisia markkinasegmenttejä, joiden kuluttajien tarpeita 

yritykset eivät nykyisellään tyydytä parhaalla mahdollisella tavalla tai joilla hintataso on 

suurien kustannusten vuoksi korkea. Tuolloin keskittymisstrategia tarjoaa hyvän 

kilpailuaseman saavuttamismahdollisuuden. (Porter 1985, 15)
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6.2.2 Kilpailuetutyypit Lahden mukaan

Kilpailuedut ovat erilaisia riippuen siitä, millaisiin voimavarojen yhdistelmiin ne 

pohjautuvat. Voitaneen ajatella, että mitä laaja-alaisemmin kilpailuetu pohjautuu 

erilaisiin voimavaroihin, sitä vaikeampi se on luoda ja sitä pitkävaikutteisempi se on. 

Jos kilpailuetu perustuu vain johonkin markkinointiaktiviteettiin, esimerkiksi hintaan, 

se voidaan luoda nopeasti mutta menetetään välittömästi, kun kilpailijat seuraavat 

mukana hinnanalennuksessa. Kilpailuedut jaetaan tässä suhteessa kolmeen ryhmään 

(Lahti 1983, 126):

1. Ainutlaatuiseen tuotanto- ja markkinointivoimavarojen yhdistelmään perustuva 

kilpailuetu, josta käytetään nimitystä logistinen kilpailuetu. Logistinen kilpailuetu voi 

perustua tuotteeseen tai tuotannon ja markkinoinnin kykyyn hallita yhteistoiminnassa 

materiaalivirtaa niin, että asiakkaille voidaan tarjota kilpailijoita parempi laatutaso, 

toimitusvarmuus jne.

2. Markkinointiaktiviteettien yhteisvaikutukseen perustuva kilpailuetu. Tuotannon 

merkitys tämän kilpailuetutyypin aikaansaamisessa on sopeutua markkinoinnin 

vaatimuksiin.

3. Yksittäiseen markkinointiaktiviteettiin perustuva kilpailuetu. Tällainen kilpailuetu 

perustuu usein omaleimaiseen mainossanomaan, omaleimaiseen yksittäiseen 

tuoteideaan tai hinnan voimakkaaseen käyttöön yksittäisenä kilpailukeinona.

Lahti huomauttaa, että useille teollisuustoimialoille on ominaista kiristyvä kilpailu ja 

hidastuva tai taantuva kysynnän kasvu. Tästä syystä markkinointiaktiviteettien 

yksinomaiselle hyväksikäytölle ei löydy sopivaa potentiaalia. Kilpailuedun luomisessa 

korostuukin enemmän logistiikka, jolla voidaan parantaa laatutasoa ja 

toimitusvarmuutta sekä alentaa kustannuksia. Markkinointiin perustuvat kilpailuedut 

joudutaan tällöin toimialatason sijasta suuntaamaan vain tietyille edullisesti kasvaville 

segmenteille, joille esimerkiksi voimakkaan markkinointiviestinnän, intensiivisen 

jakelun ja edullisen hinnan yhteisvaikutuksena myydään nopeasti suuria määriä 

uutuustuotteita. (Lahti 1983, 128 )
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6.2.3 Hoferin ja Schendelin kilpailustrategiatyypit

Kuten aiemmin todettiin, käyttävät Hofer ja Schendel (1978, 159) kilpailustrategian 

sijasta termiä kilpailuasemastrategia. Kilpailusasemastrategian lähtökohtana on 

yrityksen aseman analysointi kilpailijoihin ja markkinoihin nähden.

Strategisen aseman analysoinnin tarkoituksena liiketoimintatasolla on ilmaista 

strategiatyyppi, jota yksittäisen liiketoimintayksikön tulisi seurata. Nämä strategiat 

voidaan jaotella tarvittavien investointien määrän ja luonteen perusteella seuraaviin 

kategorioihin (Hofer & Schendel 1978, 103):

1 ) Markkinaosuuden kasvattamiseen tähtäävät strategiat

2) Kasvustrategiat

3) Kannattavuutta painottava strategia

4) Markkinaosuuden keskittämis-ja varojenvähentämisstrategiat

5) Elvyttämisstrategiat

6) Likvidointi-ja divestointi-strategiat

Se, missä tilanteessa mikäkin srategia on käyttökelpoinen, riippuu Hoferin ja 

Schendelin (1978, 103) mukaan yrityksen suhteellisesta kilpailuasemasta ja

markkinoiden kehitysvaiheesta, eli siitä ovatko markkinat kasvamassa vai taantumassa.

Leipomoalalla on näistä strategiatyypeistä erotettavissa ainakin tyypit 1, 2, 3 ja 5. 

Markkinoiden kasvun olleessa hidasta ja joillakin alueilla olematonta, johtaa volyymin 

kasvattaminen aina myös markkinaosuuden kasvuun. Kasvun aikaansaaminen on ollut 

viime vuosina vaikeaa ilman yritysostoja tai hintakilpailuun ryhtymistä. Kannattavuutta 

painottava strategia perustuu leipomotoimialalla joko erilaistamiseen tai 

erikoistumiseen. Likvidointi- ja divestointistrategiaa ovat käyttäneet pienet ja 

keskisuuret yritykset, joiden omistajat ovat myyneet yrityksensä valtakunnallisille 

ketjuille.
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6.2.4 Asemointi

Kilpailustrategian muodostamisen tavoitteena on siis saavuttaa markkinoilla 

kilpailuetu eli absoluuttinen tai suhteellinen paremmuus kilpailijoihin nähden. 

Suhteellisessa kilpailuedussa on olennaista se, että organisaation ei tarvitse olla 

ylivoimainen kilpailijoihin nähden, vaan tavoitteena on löytää markkinoilta aukko, 

johon organisaation tarjonta osuu kilpailijoiden tarjontaa paremmin. (Lahti 1987, 71)

Sopivan markkina-aukon löytäminen liittyy läheisesti asemointi-käsitteeseen.

Kotlerin (1988, 27, 308) määritelmän mukaan asemointi on yrityskuvan luomista ja 

arvon tarjoamista siten, että tietyn segmentin asiakkaat ymmärtävät ja arvostavat sitä, 

mitä yritys edustaa kilpailijoihin nähden. Asemoinnin tulee selvittää, miten yritys eroaa 

nykyisistä ja potentiaalisista kilpailijoista, jotta asiakkaat voivat löytää sellaisen 

yrityksen, joka parhaiten tyydyttää heidän tarpeensa. Asemoinnin tavoitteena on 

Kotlerin (1988, 27) mukaan erottaa yritys kilpailijoistaan todellisten ulottuvuuksien 

mukaan, jotta se voisi olla menestyvä ja haluttu tietyllä segmentillä tiettyjen 

asiakkaiden keskuudessa.

Ries ja Trout (1981, 1) sanovat asemoinnin olevan yksi lähestymistapa viestintään. 

Heidän mukaansa (1981, 2-3) asemointi lähtee liikkeelle itse tuotteesta, palvelusta, 

yrityksestä tai ihmisestä. Asemointi ei kuitenkaan perustu tuoteominaisuuksiin, vaan 

niihin toimenpiteisiin, joita yritys tekee määritelläkseen tuotteen kuluttajan mielessä. 

Tässä suhteessa heidän määritelmänsä eroaa Kotlerin määritelmästä.

Asemoinnilla tähdätään joka tapauksessa kilpailijoista erottautumiseen eli 

erilaistumiseen. Rope ja Mether (1987, 16) toteavatkin, että asemointi merkitsee 

erilaistamisstrategian käyttöä: tavoitteena on luoda tuotteelle lisäarvoa eli erottautua 

kilpailijoista, tehdä tuote kilpailijoiden tuotetta haluttavammaksi ja näin lisätä 

tuotteeseen kohdistuvaa kysyntää (Rope & Mether 1987, 25).

Kilpailustrategia voidaan siis aikaisemmin esitetyn strategian määritelmän ja 

kilpailustrategioita käsittelevän teoreettisen keskustelun pohjalta määritellä yrityksen 

keinoksi yhteensovittaa ja allokoida yrityksen voimavarat ympäristön mahdollisuuksiin
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ja uhkiin tavoitteiden saavuttamiseksi toimivalla ja tehokkaalla tavalla eli kilpailuetua 

tuottaen.

6.3 Liikeidea strategian välineenä

Liikeidea on yksi tapa kuvata ja konkretisoida strategiaa. Näsi (1987, 23) toteaa, että 

liikeidea-ajattelulla on strategisen ajattelun konkretisoinnissa kaksi merkitystä. 

Oleellisin on kokonaistoiminnan jakaminen osiin. Ei puhuta enää vaan yrityksestä, sen 

tarkoituksesta ja sen strategiasta, vaan konkreettisista asioista mitä, kenelle ja miten 

tuotetaan. Toisaalta tämä konkretisointi auttaa myös muuttamaan yrityksen tarkoituksen 

konkreettiseksi. Sen avulla voidaan hahmottaa myös tavoitteena olevia liikeideoita. 

Kettunen (s. 23) toteaa liikeidea-ajattelun olevan käyttökelpoinen strategisen ajattelun 

konkretisoijana myös siinä suhteessa, että sen käyttö ei vaadi täsmällistä ja jäykkää 

suunnitelmaa.

6.3.1 Liikeidean rakenne

Liikeidea-ajattelun isänä voidaan pitää Abellia ja Hammondia (1979). Heidän jälkeensä 

liikeideaa on tutkinut mm. Richard Normann. Normannin mukaan liikeidea koostuu 

markkinasegmentin, yrityksen taijonnan ja sisäisen organisaation ja ohjausjärjestelmän 

yhteensovittamisesta. Hänen mukaansa liikeidea on käsite, joka kuvaa ylivoimaisuutta 

ja organisaation sopeutumista ympäristöönsä (Normann 1988, 45-46). Jahnukainen ym. 

(1980, 15) mukaan liikeidea on yrityksen konkreettinen ja kokonaisvaltainen tapa 

toteuttaa liiketoimintaa. Pelkistetysti käsite liikeidea on kuvaus siitä, miten yritys 

todella toimii ja on kannattava (Jahnukainen ym. 1980, 15). Valmiilla liikeidealla 

tarkoitetaan yrityksen tuotteen, asiakkaiden ja yrityksen toimintatavan muodostamaa 

yhteensopivaa ja toimivaa kokonaisuutta. (Kettunen, 19) Nämä määritelmät ovat hyvin 

lähellä Abeliin ja Hammondin (1979, 391-392) alkuperäistä määritelmää yrityksen 

liiketoiminnasta (Business Definition).

Liikeidean osat ovat (Abell & Hammond 1979, 392; Kettunen, 19; Jahnukainen ym. 

1980, 16-17):
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1. Markkinat/markkinasegmentti, joka ilmaisee kenen ongelmia organisaatio ratkoo. 

Yrityksen on toiminnassaan ja sen suunnittelussa lähdettävä asiakkaista ja heidän 

tarpeistaan.

2. Tuotteet ja palvelut eli hyöty asiakkaalle; mihin tarpeisiin vastataan/mitä ongelmia 

ratkotaan. Yrityksen on mietittävä, mikä on tuotteiden hyöty asiakkaalle.

3. Yrityksen toimintatapa eli esimerkiksi organisaation rakenne, johtamis-, suunnittelu

ja palkitsemisjärjestelmät, teknologia, resurssit, osaaminen ja niiden käyttö; miten 

ongelmia ratkotaan. Yrityksen on pystyttävä ja pyrittävä sovittamaan toimintansa 

asiakkaiden ja tuotteiden vaatimuksiin.

Liikeidean kokonaisuutta voidaan havainnollistaa seuraavanlaisen kuvan avulla. 

Kuvio 6.1. Liikeidea

YHTEENSOPIVUUS 
Tukevatko osat toisiaan toiminnaltaan? 
Tukevatko osat toisiaan välittämällä У 
yrityksestä saman kuvan? /

KENELLE
Mitkä ovat markkinat ja 
niiden vaatimukset? 
Kuka oikein on asiakas?

MITÄ
Mikä on tuotteen antama 
hyöty asiakkaalle?

MITEN
Ovatko resurssit riittävät ?
Onko organisaatio oikea?
Ovatko toimintaperiaatteet oikeat?

Lähde: Kettunen, 22

6.4 Kilpailustrategian kuvaaminen liikeidean avulla

Tässä työssä kilpailustrategiakäsitettä lähestytään liikeidea-mallin avulla. Koska 

kohteena on keskisuuri, nopeakiertoisia päivittäistavaroita myyvä yritys, ovat
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esimerkiksi Ansoffm ja Porterin mallit laajuutensa ja edellytystensä vuoksi 

epämielekkäitä, sillä molemmat vaativat resursseja tehdä erittäin perusteellinen 

analyysi. Liikeideastrategiaan on päädytty mallin kreatiivisuuden ja joustavuuden takia, 

jotka ovat kohdeyrityksen strategiselle suunnittelulle tärkeitä tekijöitä.

Edellä esitetyn kilpailustrategiaa ja liikeideaa käsittelevän keskustelun pohjalta voidaan 

johtaa tässä työssä jatkossa käytettävä kilpailustrategian malli. Kuvio 6.2 kuvaa tätä 

mallia. Kilpailustrategian muodostaminen lähtee liikkeelle ympäristöanalyysistä ja 

sisäisestä analyysistä, joiden perusteella voidaan määritellä yrityksen tavoitteet. 

Kilpailustrategia muodostetaan määrittelemällä markkinalohko, jolla toimitaan, sen 

tarpeita vastaava tuote-palvelupaketti ja tapa toimia, siten että saavutetaan kilpailuetua.

Kuvio 6.2 Liikeideaan perustuva kilpailustrategia

Tuote/
palvelu

Markkina
lohko

Tapa
toimia

Kilpailuetu

Markki
noinnin
tavoitteet

Sisäinen
Analyysi

Ympäristö-
analyysi

6.5 Johtopäätökset

Kilpailustrategia määriteltiin tässä luvussa yrityksen keinoksi yhteensovittaa ja 

allokoida yrityksen voimavarat ympäristön mahdollisuuksiin ja uhkiin siten että 

tavoitteet saavutetaan toimivalla ja tehokkaalla tavalla eli kilpailuetua tuottaen. 

Kilpailuetua on mahdollista saavuttaa kustannusjohtajuuden, differoinnin tai 

keskittymisstrategian avulla. Leipomoalalla voivat vain harvat saavuttaa 

kustannusjohtajuuden alan tekniikan pääomaa sitovan vaikutuksen vuoksi. Keskisuuren 

yrityksen tulee toki olla toiminnassaan tehokas, mutta menestys markkinoilla on 

todennäköisimmin saavutettavissa differoinnin tai erikoistumisen kautta.

Liikeidean todettiin olevan käytännöllinen ja toimiva väline kilpailustrategian 

kuvaamiselle. Luvussa johdettiin liikeideaan perustuva kilpailustrategian malli, joka 

lähtee liikkeelle ympäristön analysoinnista ja sisäisestä analyysistä, joiden perusteella 

voidaan määritellä tavoitteet. Päätöksillään markkinalohkosta, tuotteista/palveluista ja
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toimintatavasta yritys pyrkii löytämään markkinoilta itselleen sellaisen aseman, joka 

takaa sille menestysmahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Kilpailustrategiaa koskevilla 

ratkaisuilla yritys asemoituu markkinoille suhteessa kilpailijoidensa markkinalohkoihin, 

tuotteisiin/palveluihin ja toimintatapoihin. Tavoitteena on löytää markkinoilta sellainen 

asema, jossa yritys voi toteuttaa kilpailustrategiaansa paremmin kuin kilpailijansa, eli 

tavoitteena on saavuttaa kilpailuetu.
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7. KILPAILUSTRATEGIAN MUODOSTAMINEN
LEIPOMOTOIMIALALLA

Kuten luvussa 6 esitettiin, on kilpailustrategian muodostaminen vaiheittainen prosessi. 

Tässä luvussa esitellään prosessin vaiheet ja eri vaiheiden sisältö ottaen huomioon 

aikaisemmin esitetyt toimialan erityispiirteet ja vaatimukset.

Luvun lopussa esitetään viitekehyksen muodossa teoreettinen ratkaisu tutkielman 

ongelmaan ” Miten muodostetaan ketjuuntuneilla päivittäistavaramarkkinoilla toimivan 

leipomoyrityksen kilpailustrategia ?”.

7.1 Yritysanalyysi

Tässä työssä on tavoitteena muodostaa joustava malli keskisuuren yrityksen 

kilpailustrategian muodostamiselle. Analyysin tulisi sisältää vain kulloisenkin 

strategisen ongelman kannalta relevantit uhkat ja mahdollisuudet; kilpailustrategiaa 

muodostettaessa otetaan huomioon vain siihen vaikuttavat tekijät.

Ympäristöanalyysissä keskeisimmiksi tekijöiksi nousevatkin tässä työssä kuluttajat, 

toimialan kilpailutilanne ja kilpailija-analyysi sekä asiakasanalyysi, tässä tapauksessa 

siis jälleenmyyjäsektorin analyysi.

Sisäisessä analyysissä tärkeimmiksi tekijöiksi nousevat markkinoinnin, 

tuotannon/teknologian sekä organisaation voimavarojen eli vahvuuksien ja 

heikkouksien analysointi sekä nykystrategian ja toiminnan tulosten analysointi.

7.2 Markkinoinnin tavoitteet

Toiminta-ajatus ilmaisee organisaation tarkoituksen. Päämäärä ja tästä edelleen 

johdetut tavoitteet ilmaisevat organisaation toiminnan suunnan (Kotler & Andreasen 

1987, 164; ref Lilja 1992, 30).
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Organisaation päämääristä johdetut markkinoinnin tavoitteet yhdessä ympäristön 

mahdollisuuksien ja uhkien sekä sisäinen analyysin tulosten kanssa muodostavat 

kriteerit päätöksenteolle eli strategiavaihtoehtojen arvioimiselle ja strategian valinnalle.

Markkinoinnin tavoitteet voivat olla markkinaosuustavoitteita, markkina-aluetta (sen 

laajentamista tai supistamista),markkina-asemaa (esimerkiksi päätoimittaja), volyymiä, 

liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevia tavoitteita. Ne voivat koskea koko 

liiketoimintaa tai vain tiettyä tuoteryhmää.

7.3 Markkinalohko

Tavaratoimittajan näkökulmasta asiakkaita ovat sekä kuluttaja että kaupan ja ketjun eri 

tasoilla ostopäätöksiin vaikuttavat henkilöt. Tässä työssä kuluttaj anäkökulma vaikuttaa 

kilpailustrategian muodostamisprosessiin osana ympäristöanalyysiä sekä sen kautta, että 

lopullisena kohderyhmänä ovat aina ketjun myymälöissä asioivat kuluttajat.

Ratkaisevan tärkeää on siis tietää, mikä on ketjun kuluttaja-kohderyhmä.

Markkinalohkon määritteleminen tarkoittaa tässä työssä jälleenmyyjän ostoryhmien 

tunnistamista. Kaupan ketjuuntumisesta johtuen on tavarantoimittajan 

keskustelukumppani nyt entistä useammin ketjujohto. Tätä varten on tärkeää tietää 

ketjujohdon sisäinen työnjakoja tunnistaa ostoryhmän tai -ryhmien koostumus sekä sen 

jäsenten roolit ja vaikutusmahdollisuudet.

7.4 Tuote

Tuoreet leipomotuotteet jaetaan yleisesti ruokaleipiin, kahvileipiin ja 

konditoriatuotteisiin. Tuoteryhmäjaon tarkentuessa tästä eteenpäin on ketjujen 

jakotavoissa jonkin verran eroja. Kuvio 7.1 kuvaa toimeksiantajayrityksen käyttämää 

jakoa segmentteihin. Jako on pääpiirteittäin yhteensopiva suurimman osan ketjuista 

kanssa. Malli lähtee siitä, että tuote sijoitetaan ensin joko tummiin tai vaaleisiin leipiin, 

sekaleivät käsitellään yleensä vaaleina leipinä, mausteleivät taas tummina. Tämän 

jälkeen tuote sijoitetaan muotonsa perusteella johonkin alatuoteryhmään. Koska
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leipomotuotteissa on lukematon määrä erilaisia variaatiomahdollisuuksia, on ryhmään 

sijoittelu usein varsin tulkinnanvaraista. Niinpä vaikka kahdella ketjulla olisi 

käytössään täsmälleen samanlainen tuoteryhmäjaottelu, saattaa jokin hyvin tunnettu, 

yleinenkin tuote tulla sijoitetuksi kummassakin ketjussa eri ryhmään. Mausteleivät ovat 

ryhmä, johon kuuluvien tuotteiden sijoittelussa on suuria eroja. Jotkut ketjut 

käsittelevät niitä omana segmenttinään, yleisintä lienee kuitenkin sijoittaa ne tummiin 

leipiin ja siellä aina muotonsa perusteella alatuoteryhmään. Toinen segmentti, jonka 

sijainti vaihtelee, ovat piirakat ja pasteijat. Joillakin ketjuilla ne luokitellaan 

kahvileiviksi, joillakin vaaleiksi ruokaleiviksi, ja joissakin ne tilastoidaan jopa eineksiin 

eli kokonaan leipomotuoteryhmän ulkopuolelle. Vuoden 2000 aikana A.C.Nielsen on 

yhteistyössä kahden valtakunnallisen ketjun kanssa uudistanut tuoteryhmittelynsä ja 

segmentointinsa. Tämä tuonee alan segmentointiin lisää yhdenmukaisuutta.

Kuvio 7.1 Tuoreiden leipomotuotteiden tuoteryhmäjako

VAALEAT/SEKA- TUMMAT KAHVILEIVÄT KONDITORIA-
RUOKALEIVÄT RUOKALEIVÄT TUOTTEET
Pienet revityt palaleivät Pienet revityt palaleivät Munkit ja Donitsit Kääretortut
Isot revityt Isot revityt Wienerit Kuivakakut ja muffinsit
Siivuleivät Siivuleivät Pitkot Leivokset
Kok. paksut leivät Kok. paksut leivät Pullat Kakut
Kok ohuet leivät Kok ohuet leivät Erik.ruokavalio- 

tuotteet
Jyväleivät 
(esim Real)

Jyväleivät 
(esim Real)

Piirakat+pasteijat

Sämpylät
Patongit
Rieskat
Paahtoleivät

Lähde: Katri Anteil Oy

Kuviossa ei oteta huomioon myymälässä paistettuja tuotteita erikseen omana 

ryhmänään. Useimmiten kauppa kuitenkin käsittelee ne omana tuoteryhmättään, 

joissakin yksiköissä nämäkin tuotteet lisätään tämän taulukon mukaisiin 

alatuoteryhmiin.
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Tuotetaijonnan määritteleminen tarkoittaa tässä työssä tavarantoimittajan tekemiä 

päätöksiä siitä, mihin tuote-/ alatuoteryhmiin ja/tai tuotteisiin yhteistyössä ketjun kanssa 

panostetaan.

7.5 Toimintatapa

Toimintatavan määritteleminen tarkoittaa tässä työssä sitä, että tavarantoimittaja 

tunnistaa jälleenmyyjän ostoprosessin erityispiirteet sekä ostokriteerit ja määrittelee 

näiden perusteella millä keinoilla kilpailee eli mitä rationaalisia ja/tai emotionaalisia 

etuja ketjulle taijoaa. Pystyäkseen määrittelemään kilpailukeinonsa on 

tavarantoimittajan perehdyttävä ketjun tavararyhmähallintaan.

7.5.1 T avararyhmähallinta

Kuten luvussa 3.3.2 todettiin, on tavarantoimittajan ja kaupan väliseen työskentelyyn 

keskeisesti vaikuttavaksi seikaksi nousemassa tavararyhmähallinta (Category 

Management), jonka kauppa on omaksumassa keskeiseksi toimintatavakseen. 

Kuluttajalähtöinen tavararyhmähallinta on ensisijaisen tärkeää ketjutoiminnan 

menestyksekkään johtamisen kannalta. Tavararyhmänhallinnan avulla ketju toteuttaa 

liikeideaansa. (Tavararyhmähallinta, kauppaa kuluttajan ehdoilla 2001)

Tavararyhmähallinta on osa suurempaa kokonaisuutta, ECR:ää (Efficient Consumer 

Response). ECR on päivittäistavarakaupan strategia, jossa valmistajat, tukku-ja 

vähittäismyyjät toimivat läheisessä yhteistyössä tavoitteenaan tehostaa jakeluketjun 

toimintaa ja samalla tuottaa kuluttajalle lisäarvoa. ( FMI 199x, 1; Drayer 1994, 2; ref. 

Laakso 1997, 8)

ECR koostuu neljästä osa-alueesta (Kurt Salmon Associates 1993; Dryer 1994; ref. 

Laakso 1997, 11-16) joihin kauppa ja tavarantoimittajat yhdessä pyrkivät 

vaikuttamaan:
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1) Tehokkaat valikoimat.(Efficient assortments) Tavoitteena on kuluttajia tyydyttävä 

riittävän laaja sortimentti siten, että samalla optimoidaan varastonkierto ja myyntitilan 

tuotto.

2) Tehokas markkinointiviestintä (Efficient promotions). Tavoitteena on yksinkertaistaa 

ostamista ja vähentää siihen liittyviä kustannuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa 

siirtymistä kohti pitkäaikaisia, yksinkertaisia ostosopimuksia. Toinen tavoite on 

tavarantoimittajan myyntiaktiviteettien kohdistaminen kuluttajaan, ei jälleenmyyjään.

3) Tehokkaat lanseeraukset (Efficient product introduction). Tavoitteena on uusien 

tuotteiden kehittämiseen ja lanseeraukseen liittyvien kustannusten alentamien sekä 

onnistuneiden lanseerausten määrän lisääminen. Lähtökohtana tälle tavoitteelle on tieto 

siitä, että suuri osa uutuustuotteista epäonnistuu.

4) Tehokas täydentäminen (Efficient replenishement). Tavoitteena on minimoida 

tavaravirtoihin liittyvät kustannukset (varaston arvo, jakelukustannukset, tavaran 

loppuminen kesken) ja kiertoon kuluva aika.

Kolme ensimmäistä osa-aluetta edustavat ECR:n kysyntä- ja markkinointipuolta. Neljäs 

osa-alue edustaa ECR:n hankintapuolta. (Ball 1994; ref. Laakso 1997, 11)

Tavararyhmähallinta kuuluu tehokkaan valikoiman osa-alueeseen.

Tavararyhmä voidaan määritellä seuraavasti: Tavararyhmä on erillinen, johdettavissa 

oleva joukko tuotteita tai palveluita, jotka kuluttajien mielestä kuuluvat yhteen ja/tai 

ovat toistensa substituutteja kuluttajien tarpeita tyydytettäessä. (Home 1998, 53) 

Tavararyhmillä on ainutlaatuisia ominaisuuksia ja arvoja. Niillä on erilainen rooli 

asiakastyytyväisyyttä tuotettaessa. (Home 1998, 55)

Tavararyhmähallinta puolestaan on kaupan ja tavarantoimittajan prosessi, jossa 

tavararyhmää johdetaan strategisina liiketoimintayksikköinä ja joka lisää liiketoiminnan 

tuloksellisuutta tuottamalla kuluttajalle lisäarvoa. (Joint Industry Project 1994, vii, xix; 

ref. Home 1992, 53) Prosessi voi pitää sisällään esimerkiksi seuraavia vaiheita
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(Tavararyhmähallinta, kauppaa kuluttajan ehdoilla 2001):

1. Tavararyhmän määritys: määritetään tavararyhmän rakenne kuluttajalähtöisesti 
tunnistettuun kulutta)atarpeeseen pohjautuen

2. Määritellään tavararyhmän rooli tai tärkeys suhteessa muihin tavararyhmiin
3. Arvioidaan tavararyhmän senhetkinen tilanne ja ketjun mahdollisuudet kehittää 

liiketoimintaansa siinä.
4. Tavararyhmälle asetetaan tavoitteet ja luodaan mittarit toteutumisen 

arvioimiseksi
5. Tavararyhmälle rakennetaan strategia: päätetään pyritäänkö esimerkiksi 

myynnin kasvattamiseen tavoittelemalla lisää asiakkaita vai lisäämällä myyntiä 
nykyisille asiakkaille keskiostosta kasvattamalla.

6. Tavararyhmän taktiikan määritys; päätetään, millaisella valikoimalla, 
esillepanolla ja hinnoittelulla sekä millaisilla markkinointiaktiviteeteilla 
kuluttajaa lähestytään.

7. Toteutussuunnitelman laatiminen: määritellään tavararyhmän aktiviteetit, 
aikataulut ja vastuuhenkilöt, yleensä vuoden mittaisen toimintasuunnitelman 
avulla

8. Prosessin toteutumista ja tuloksia seurataan, ja prosessia korjataan niiden 
mukaisesti.

Tavarantoimittajan kannalta katsottuna on tavararyhmähallinnalla vaikutusta 

strategiseen ajatteluun. Tavarantoimittajan on kysyttävä mm (Home 1998, 55):

- Kuinka omat strategiat ja kohderyhmät liitetään kaupan/ketjun tavararyhmien 

rooleihin ja strategioihin?

- Mitä tietoa kaupalle/ketjulle annetaan ja millä ehdoilla?

- Miten tuotteita ja pakkauksia on kehitettävä, että ne vastaisivat kuluttajien tarpeita?

Edellisen keskustelun pohjalta voidaan todeta, että tavarantoimittajan kannalta 

tavoitetila on pystyä tuomaan tavararyhmään lisäarvoa. Tässä on kysymys siitä, että 

tuotteiden sijasta tarjotaan ratkaisuja ja annetaan asiantuntemusta kaupan käyttöön.

Kaupan tavoitteiden ja tavarantoimittajan roolin yhteensovittaminen on vaiheittainen 

liiketoimintaprosessi. Tämän työn kannalta oleelliset vaiheet on esitetty kuviossa 7.2..
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Kuvio 7.2 Tavararyhmähallinnan liiketoimintaprosessi

1) Tavararyhmän ja 
tavararyhmähallinnan määrittely

3) Miten tavarantoimittaja voi tukea 
ketjun tavararyhmähallintaa

2) Ketju johtaa tavararyhmähallintaa, 
tavarantoimittaja avustaa

Lähde: Joint Industry Project 1994, 18; Best Practices Category Management 1997; ref. 

Home 1998, 56.

Tavararyhmähallintaa toteuttavassa kaupassa/ketjussa on ostamisen ja myynnin 

toiminnot yhdistetty tuoteryhmäpäällikön johdettaviksi. Tuoteryhmäpäällikölle 

annetaan vapaus ja valta johtaa tavararyhmää kuin pienyritystä. (Home 1998, 60)

Leipomotuotteita markkinoivan tavarantoimittaj ayrityksen tulee tunnistaa, missä määrin 

yhteistyökumppanina oleva ketju harjoittaa tavararyhmähallintaa, mikä on 

leipomotuoteryhmän ja sen alatuoteryhmien rooli ja niissä käytetyt strategiat.

Tavararyhmähallinnalla on myös vaikutusta tavarantoimittajan tuotekehitykseen ja 

omaan merkkituoteajatteluun; ketjujen tavararyhmäkoostumus alkaa ohjata 

tavarantoimittajien tuotesuunnittelua, lisäksi tavarantoimittajien merkkituotteiden pitää 

sopeutua tukemaan kaupan ketjubrandeja (Home 1998, 61)

7.6 TEOREETTINEN VIITEKEHYS - LEIPOMOYRITYKSEN 
KILPAILUSTRATEGIAMALLIJÄLLEENMYYJÄMARKKINOILLA

Tämän tutkielman ongelmaksi asetetun kysymyksen ”Miten muodostetaan 

ketjuuntuneilla päivittäistavaramarkkinoilla toimivan leipomoyrityksen kilpailustrategia
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?” teoreettinen ratkaisu eli teoreettinen viitekehys esitetään kuviossa 7.3. Viitekehyksen 

esitystapa kuviossa 7.3 perustuu Sari Liljan tutkielmaan (1992) Viitekehys kuvaa 

leipomoyrityksen kilpailustrategian suunnitteluprosessia ketjuuntuneilla 

päivittäistavaramarkkinoilla. Teoreettinen viitekehys on tiivistelmä edellä käydystä 

tuotantohyödykemarkkinointia, päivittäistavarakauppaa, leipomotoimialaa, strategia- 

ajattelua ja kilpailustrategiaa käsittelevästä keskustelusta. Viitekehyksen tehtävänä on 

ohjata empiirisen työn suoritusta.

Leipomoyrityksen kilpailustrategian muodostamien alkaa ympäristöanalyysillä, jossa 

analysoidaan kuluttajat, toimialan kilpailutilanne ja kilpailijat sekä asiakkaat, tässä 

tapauksessa siis jälleenmyyjät. Tämän jälkeen suoritetaan yrityksen sisäisten 

voimavarojen kartoitus eli markkinoinnin, tuotannon/teknologian sekä organisaation 

voimavarojen eli vahvuuksien ja heikkouksien analysointi sekä nykystrategian ja 

toiminnan tulosten analysointi. Markkinoinnin tavoitteet käydään läpi tässä vaiheessa. 

Kuten aikaisemmasta keskustelusta kävi ilmi, on ketjun tavararyhmähallinta laaja 

kokonaisuus, joka vaikuttaa keskeisesti kilpailustrategian sisältöä koskeviin päätöksiin. 

Tämän jälkeen muodostetaan prosessissa kerätyn informaation perusteella yrityksen 

kilpailustrategia, jota kuvataan liikeidea-käsittein. Kilpailustrategia määrittelee 

markkinalohkon eli kohderyhmän, tuotteet ja palvelut eli hyödyn ostajalle ja 

toimintatavan eli mitä keinoja käytetään.
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Kuvio 7.3 Teoreettinen viitekehys - leipomoyrityksen kilpailustrategiamalli 

jälleenmyy) ämarkkinoilla.

KUINKA TAV. 
TOIMITTAJA 
TUKEE KETJUN 
TAVARARYHMÄ- 
HALLINTAA

MARKKINOINNIN
TAVOITTEET
- markkinaosuus
- markkina-alue
- markkina-asema
- lv, volyymi
- kannattavuus

SISÄINEN ANALYYSI
- voimavarat
- nykystrategia
- toiminnan tulokset

YMPÄRISTÖANALYYSI
- kuluttajat
- kilpailutilanne ja kilpailija-analyysi
- jälleenmyyjäanalyysi

MARKKINA-
LOHKO

TAPA
TOIMIA

TUOTE/ 
PALVELU 
eli HYÖTY
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8. EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN VAATIMAT RATKAISUT

8.1 Empiirisen työn tehtävä ja toteuttaminen

Tutkielman pääongelmana on tutkia sitä, miten ketjuuntuneilla 

päivittäistavaramarkkinoilla toimivan tuotantohyödykkeitä markkinoivan yrityksen 

tulisi suunnitella kilpailustrategiansa. Empiirisen työn tehtävänä on koetella luvussa 7 

esitetyn kilpailustrategian rakentamismallin toimivuutta eli sitä, voiko yritys 

käytännössä muodostaa kilpailustrategiansa esitetyn mallin mukaisesti.

Tutkielman empiirinen osa suoritetaan kvalitatiivisena tapaustutkimuksena eli case- 

tutkimuksena.

Kvalitatiivinen tutkimus on verbaalista tai visuaalista tutkimusta, joka on luonteeltaan 

teoriaa koettelevaa. Kvalitatiivinen tutkimusote valittiin, koska se sopii singulaarisiin 

ilmiöihin, kun näillä ymmärretään joitakin tiettyjä, yksilöitävissä olevia ilmiöitä, 

tapahtumia tai tapahtumaketjuja. (Uusitalo 1991, 79-80) Vanhalan (1985, 20) mukaan 

kvalitatiivinen tutkimusote sopii silloin kun tutkimuksessa pyritään ymmärtämään 

käyttäytymistä toimijan viitekehyksestä käsin ja tutkittavaa ilmiötä tutkitaan sen 

luonnollisessa ympäristössä. Hirsjärvi ja Hurme (1980, 15) toteavat lisäksi, että 

kvalitatiivisen tutkimusotteen päämääränä on tutkittavien ilmiöiden ymmärtäminen. 

Tällöin tutkija pyrkii pääsemään sisälle tutkittaviin ilmiöihin eikä tyydy niiden 

pinnalliseen tarkasteluun. Tämän työn tutkija työskentelee itse tutkimuksen kohteena 

olevassa yrityksessä, joka mahdollistaa varsin syvällisen analyysin tekemisen. Myös 

tämä puoltaa tutkimusotteen valintaa.

Tapaustutkimuksessa eli case-tutkimuksessa yhteen tai useampaan yritykseen/ 

organisaatioon/ yksilöön liittyvää ilmiötä tutkitaan ilmiön luonnollisessa ympäristössä 

(Vanhala 1985, 34) Ilmiön ja sen ympäristön keskinäinen raja ei ole selkeä (Yin 1988, 

23).
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Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että 1) tutkimusongelmat voidaan esittää miten ja 

miksi -kysymyksinä, 2) tutkija ei vaikuta tutkittavan kohteen käyttäytymiseen, ts. tutkija 

ei ennalta määrää tutkimusolosuhteita eikä pyri tietoisesti käsittelemään muuttujia ja 3) 

tutkimuksen kohteena ovat nykyhetken tapahtumat (Yin 1989, 17; ref. Lilja 1992,53)

Tapaustutkimus voi olla tavoitteiltaan etsinnällistä, kuvailevaa/ kartoittavaa tai 

selittävää (Yin 1989, 15; ref. Lilja 1992, 54). Tämä työ on luonteeltaan etsinnällistä 

teorianmuodostukseen tähtäävää. Luonteeltaan etsinnällisessä työssä ajatuksena on 

jatkuva teorian ja tutkimuskohteesta kerätyn aineiston välinen vertailu: kunkin 

esimerkkitapauksen osalta tutkitaan, kuinka hyvin siitä kerätty aineisto tukee teoriaa. 

Tapaukset, jotka eivät tue teoriaa, antavat mahdollisuuden kehittää tai laajentaa teoriaa 

(Eisenhardt 1989; Lilja 1992, 54).

Case-menetelmän keskeisiä hyötyjä ovat sen dynaaminen luonne, soveltuvuus 

prosessitarkasteluun sekä kyky ottaa huomioon rajattomasti muuttujia (Yin 1989, 20). 

Vanhalan (1985) mukaan case-menetelmän avulla voidaan päästä syvälle ilmiöiden 

syntymekanismeihin ja institutionaalisiin rajoituksiin ja voidaan paremmin ymmärtää 

ilmiöiden historiallista luonnetta. Menetelmän haittapuolena on pidetty sitä, että 

tulokset eivät ole laajasti yleistettävissä, jos tapausten määrä on vähäinen (Yin 1989, 

21).

Tapaustutkimuksen kohdeorganisaationa on Katri Anteil Oy. Yrityksen 

leipomoryhmässä laaditaan ketjukohtaiset kilpailustrategiat tämän työn teoriaosassa 

muodostetun mallin ohjaamana kahdelle päivittäistavarakaupan ketjulle KK-marketeille 

ja paikallisen alueosuuskaupan Prismoille. Työn ensimmäisenä vaiheena suoritetaan 

ympäristö-analyysi ja sisäinen voimavara-analyysi sekä määritellään markkinoinnin 

tavoitteet. Työn toisena vaiheena selvitetään valituissa päivittäistavaraketjuissa, kuinka 

ketju toteuttaa tavararyhmähallintaa. Kolmantena vaiheena muodostetaan prosessissa 

kerätyn informaation perusteella yritykselle ketjukohtaiset kilpailustrategiat. 

Kilpailustrategia määrittelee markkinalohkon, eli kohderyhmän, tuotteet ja palvelut eli 

hyödyn ostajalle ja toimintatavan eli mitä keinoja käytetään.
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Työn eri vaiheissa tarkastellaan mallin toimivuutta. Kerätyn informaation perusteella 

voidaan alkuperäistä mallia kehittää siten, että se vastaa paremmin ketjuuntuneilla 

päivittäistavaramarkkinoilla kilpailustrategian suunnittelun vaatimuksia.

8.2 Tutkittavan yrityksen ja tutkimuksessa mukana olevien 
ketjujen valinta

Kuten edellisessä luvussa sanottiin, valittiin kohdeyritykseksi Katri Anteil Oy.

Keskeisin valintaan vaikuttanut tekijä oli se, että tutkielman laatija on osallistunut 

kilpailustrategian muodostamiseen ja seurannut kohdeyrityksen toimintaa läheltä hyvin 

pitkän aikaa. Toisaalta kohdeyrityksellä oli voimakas tarve selkiyttää 

kilpailustrategiaansa muuttuneissa olosuhteissa, ja tähän tarvittiin uudenlainen malli.

Tutkimuksessa mukana oleviksi ketjuiksi valittiin OK Arinan Prisma-ketju (5 

myymälää) ja Pohjois-Suomen Keskon alueen KK-market -ketju (56 myymälää), koska 

ne edustavat toisistaan poikkeavia ketjuja mm. myymäläkokonsa, 

myymälälukumääränsä ja maantieteellisen alueen laajuuden suhteen. Lisäksi KK- 

market -ketjun organisaatiosta suuri osa on Helsingissä ja vain osa Oulussa, kun taas 

Prisma-ketjun ketjujohto on kokonaisuudessaan Oulussa. Toinen ketju edustaa 

osuustoiminnallista ja toinen yksityiseen yrittäjyyteen perustuvaa ketjumallia. Lisäksi jo 

ketjuja valittaessa oli syytä olettaa, että tavararyhmähallinnan suhteen ketjut toimisivat 

eri tavoin. Valitsemalla erilaiset ketjut uskottiin saatavan selvennystä sille, sopiiko 

esitetty kilpailustrategian malli käytettäväksi toimittaessa erilaisten ketjujen kanssa.

8.3 Aineiston hankintamenetelmät

Tutkimusmenetelmän tärkein valintakriteeri on menetelmän soveltuvuus ja 

tarkoituksenmukaisuus kyseessä olevan ongelman ratkaisemiseksi. Muita 

valintakriteereitä ovat menetelmän taloudellisuus, tarkkuus ja luotettavuus (Hirsjärvi & 

Hurme 1988, 13; ref. Lilja 1992, 54).

Kvalitatiivinen aineisto voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: kvalitatiivinen 

kenttätyöaineisto (haastattelu, havainnointi ja ryhmäkeskustelu) ja kvalitatiivinen
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kirjallinen aineisto ( elämänkerrat, historiikit, tv-ja radio-ohjelmat, elokuvat, 

sanomalehti - ja aikakausikinoitukset)(Vanhala 1985, 50; ref. Lilja 1992, 54).

Hirsjärven ja Hurmeen (1980, 15) mukaan kvalitatiiviselle tutkimusotteelle ominaisia 

tiedonkeruumenetelmiä ovat osallistuva havainnointi, kokonaisvaltainen osallistuminen 

tutkittavaan toimintaan, syvähaastattelut ja tapaustyyppiset (case study) menetelmät.

Eskola (1973, 54-55) toteaa, että myös tutkijan ympäristöstään keräämät 

arkikokemukset voivat olla tärkeä tietolähde.

Tapaustutkimukselle on tyypillistä useiden aineistomuotojen käyttö. Tutkittavasta 

kohteesta kerätään monipuolista kvantitatiivista ja/ tai kvalitatiivista aineistoa, sillä 

tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohde kokonaisvaltaisesti eikä verrata 

tutkittuja ominaisuuksia muiden yksiköiden vastaaviin ominaisuuksiin (Tainio 1978, 

45). Useiden eri aineistonkeruumuotojen rinnakkainen käyttö parantaa myös tulosten 

luotettavuutta (Yin 1987, 89 ).

Tässä työssä primäärisinä aineistonkeruumenetelminä ovat osallistuva havainnointi, 

tutkijan arkikokemukset ja teemahaastattelu. Sekundäärinen aineisto koostuu 

kirjallisesta materiaalista kuten alan tutkimusraportit, kohdeyrityksen 

dokumenttiaineistot ja tietokannat/arkistot.

Arkikokemus ia osallistuva havainnointi

Eskolan (1973, 54-55) mukaan teoriaperinteen niveltäminen konkreettiseen 

todellisuuteen käy hedelmällisimmin silloin, kun tutkimustyö liittyy luontevasti tutkijan 

jokapäiväiseen elämään ja ajatteluun. Tämä arkitieto on tutkijalle tärkeää, koska 

tieteelliset päätelmät eivät perustu yksistään tutkimustilanteessa tehtyihin havaintoihin, 

vaan esimerkiksi ilmiöiden välisiä syysuhteita tutkittaessa on ilmiöiden aikajärjestys 

useinkin pääteltävä tavallisen arkikokemuksen nojalla. Koska eri asemassa olevien 

ihmisten arkikokemus on erilainen, kytkeytyy tiede tätä kautta ideologioihin.

Askel arkikokemusta systemaattisemman tiedonhankinnan suuntaan on osallistuva 

havainnointi (Eskola 1975, 55). Osallistuvassa havainnoinnissa tutkijalla voi olla useita
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erilaisia rooleja case-tutkimustilanteissa ja hän voi osallistua tutkimuksen kohteena 

oleviin tapahtumiin (Yin 1987, 86). Osallistuva havainnointi tuottaa pääasiassa 

laadullista tietoa, mutta Eskolan (1975,55) mukaan on helppo löytää esimerkkejä siitä, 

että osuva laadullinen havainto pystyy kertomaan jonkin asian paremmin kuin mikään 

tilastotaulukko. Menetelmä saattaa olla paikallaan , kun tutkitaan yhteisöä, joka on 

liikkeessä, toimii tai muuttuu nopeasti. (Eskola 1975, 57)

Tutkielman tekijän asema kohdeyrityksen leipomoryhmän markkinointipäällikkönä ja 

konsernin johtoryhmän jäsenenä mahdollistaa asioihin perehtymisen varsin syvällisellä 

tasolla. Osallistuva havainnointi on siksi tällaisessa tapauksessa esimerkiksi 

haastattelua parempi tutkimusmenetelmä. Yinin (1987, 86-87) mukaan osallistuvan 

havainnoinnin suurimpana etuna voidaankin pitää sitä, että tutkija saa pääsyn sellaisiin 

ryhmiin ja tapahtumiin, jotka muutoin olisivat tieteellisen tutkimuksen 

ulottumattomissa. Muita tämän menetelmän etuja ovat Yinin mukaan mahdollisuus 

katsoa todellisuutta ja tapahtumia ”sisäpuolisen” silmin sekä mahdollisuus tarvittaessa 

manipuloida tilanteita ja siten suorittaa kokeita.

Osallistuvaa havainnointia käytetään tässä tutkimuksessa suurimmassa osassa 

tutkimuksen vaiheita. Pääasiallinen menetelmä se on yrityksen sisäisessä analyysissa ja 

kilpailustrategian komponentteihin liittyvässä pohdinnassa.

Tutkimusmenetelmän haitat liittyvät mahdollisiin puolueellisuudesta johtuviin 

vääristymiin. 1) Ensinnäkin tutkijalla on vähemmän mahdollisuutta toimia 

ulkopuolisena tarkkailijana, ja hän saattaa joissakin tapauksissa toimia vastoin 

tieteellisiä periaatteita. 2) Osallistuvaa havainnointia harjoittavasta henkilöstä saattaa 

tulla tutkimuskohteen (organisaatio/ilmiö) kannattaja, ellei ollut sitä jo aikaisemmin ja 

3) osallistuva rooli voi viedä liikaa aikaa suhteessa havainnointiin, jolloin 

havainnoijalla ei ole aikaa kirjata asioita ylös ja esittää kriittisiä kysymyksiä.(Yin 1987, 

87-89). Näiden haittavaikutusten minimoimista ja/ tai eliminoimista käsitellään luvussa 

8.4.
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Haastattelu

Haastattelulla tarkoitetaan keskustelua, jolla on ennalta määrätty tarkoitus. Haastattelu 

on päämäärähakuista toimintaa, jonka tarkoituksena on saada luotettavaa informaatiota 

tutkimuksen kannalta relevanteilta ongelma-alueilta (Hirsjärvi ja Hurme 1988, 25) 

Hirsjärvi ja Hurme (1988, 29) lajittelevat haastattelutyypit sen mukaan, miten kiinteästi 

kysymykset on muotoiltuja missä määrin haastattelija ohjaa haastattelutilannetta. 

Haastattelun lajit ovat heidän mukaansa lomakehaastattelu, teemahaastatteluja avoin 

haastattelu. Teemahaastattelu on lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun 

välimuoto; kysymykset ovat avoimia, mutta haastattelun aihepiirit eli teemat on 

etukäteen suunniteltu (Hirsjärvi & Hurme 1988, 29)

Haastattelua käytetään menetelmänä tämän tutkimuksen toisessa vaiheessa 

selvitettäessä valituissa päivittäistavaraketjuissa, kuinka ketju toteuttaa 

tavararyhmähal 1 intaa. Samalla pyritään selvittämään myös ketjujen sisäistä työnjakoa ja 

ostoryhmiä sekä niiden jäsenten rooleja Ketjujen tavararyhmähallinnasta on 

mahdollista saada vain pinnallinen kuva havainnoimalla asiaa tavarantoimittajan 

näkökulmasta, siksi näitä havaintoja on hyvä syventää haastattelun avulla. 

Ketjuorganisaatiossa toimivien ihmisten haastattelu on ainoa menetelmä ketjun 

toimintatapaa koskevan syvällisen informaation hankkimiseksi. Haastattelua käytetään 

lisäksi osallistuvaa havainnointia tukevana tutkimusmenetelmänä yrityksen sisällä.

Tässä tutkimuksessa on haastattelumuodoksi valittu teemahaastattelu, koska ennalta on 

tiedossa tutkimusongelman kannalta ratkaisevat teemat, mutta haastateltavien halutaan 

antaa vastata mahdollisimman vähän ohjattuina, jolloin tutkijoiden vaikutus 

haastateltaviin pyritään minimoimaan (Grönfors, 1982, 106).

Tavararyhmähallinta on toimintamallina myös kaupalle varsin uusi. Tässä tilanteessa 

teemahaastattelun valintaa tutkimusmenetelmäksi puoltavat myöskin seuraavat 

menetelmään liittyvät edut: Teemahaastattelussa haastattelijalla on mahdollisuus esittää 

lisäkysymyksiä, kaikkia kysymyksiä ei tarvitse kysyä jokaiselta haastateltavalta, lisäksi 

kysymyksiä voidaan tarvittaessa tarkentaa. Lisäksi voidaan saada selville sellaisia uusia 

näkökohtia joita ei etukäteen tiedosteta. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 36).
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8.4 Aineiston hankinta

Katri Anteil Oy:n ympäristön analysoimiseksi hankittiin päivittäistavaroiden ja leivän 

kulutusta ja kuluttajia, kilpailijoita ja jälleenmyyjäverkostoa koskevia tietoja 

tutkimuksista, selonteoista, tilastoista ja muista dokumenteista. Tätä materiaalia saatiin 

jälleenmyyjiltä (eli kaupparyhmiltä), kirjastoista ja yrityksen omista raporteista. Katri 

Anteil Oy:n sisäinen analyysi, markkinoinnin tavoitteiden määrittely sekä 

kilpailustrategian komponenttien määrittely tehtiin osallistuvan havainnoinnin ja 

yrityksen sisällä suoritettujen tarkentavien avainhenkilöiden haastattelujen perusteella. 

Havainnointimateriaalia on kerätty yhteensä viiden vuoden ajan, aktiivisesti 

muistiinpanoja tehden kuitenkin noin kahden vuoden ajan. Pohjois-Suomen KK-market 

-ketjun ja OK Arinan Prisma-ketjun tavararyhmähallinnan raportointi perustuu 

haastattelumateriaaliin. Haastateltaviksi valittiin harkinnanvaraisesti kolmesta neljään 

kumpaankin ketj uorganisaatioon kuuluvaa henkilöä siten, että aineistoon saatiin 

näkemystä useammalta tasolta organisaatiossa. Haastattelut suoritettiin kunkin 

haastateltavan työpaikalla lukuun ottamatta Harri Sivulan haastattelua, joka suoritettiin 

Antellin tiloissa. Haastattelut kestivät tunnista kahteen tuntiin. Kaikki haastattelut 

nauhoitettiin. Haastatteluissa saatua tietoa käytettiin myös täydentämään kilpailija- 

analyysia, sekä kilpailustrategian komponentteja koskevaa raportointia.

8.5 Aineiston luotettavuus

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuutta ja soveltuvuutta tutkimusongelman ratkaisuun 

voidaan tarkastella validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Validiteetilla tarkoitetaan 

mittarin asianmukaisuutta eli sen kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata . 

Reliabiliteetilla taas tarkoitetaan mittaustuloksen toistettavuutta eli mittauksen kykyä 

antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Siten tutkimuksen reliabiliteetti on sitä suurempi, 

mitä vähemmän tutkimuksen tuloksissa on sattumanvaraisuutta. Yksi mittauksen 

validisuutta alentava tekijä on reliabiliteetin puute. Sen sijaan täysin reliabelikaan 

mittaus ei takaa validisuutta. (Eskola 1973, 76-77; Uusitalo 1991, 84)

Validiteetti voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäistä validiteettia on 

tutkimuksessa, jossa eri teoreettisten ja käsitteellisten määritteiden suhde toisiinsa on
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looginen. Sisäisen validiteetin tarkistus edellyttää siis teoreettisten johtopäätösten, 

käsitteiden ja hypoteesien johdonmukaista tarkistamista. Ulkoinen validiteetti ilmaisee 

teoreettisten johtopäätösten ja empiirisen aineiston välisen suhteen, ja se tarkoittaa 

hypoteesin todentamista (Grönfors 1982, 174)

Uusitalo (1991, 82, 84) liittää mittauksen validiteetin ja reliabiliteetin käsitteen lähinnä 

kvantitatiiviseen tutkimukseen. Hänen mukaansa kvalitatiivisten eli laadullisten 

tutkimusten yhteydessä reliabiliteetti on ymmärrettävissä vaatimukseksi analyysin 

toistettavuudesta, eli toisen tutkijan tulisi pystyä päätymään samoihin tuloksiin. Tämä 

edellyttää, että tutkijan käyttämät luokittelu-ja tulkintasäännöt ovat yksiselitteiset ja 

että niitä noudatetaan johdonmukaisesti. Uusitalo (1991, 82) toteaa lisäksi, että kun 

kvalitatiivinen analyysi on kvantitatiivista analyysiä riippuvaisempi tutkijan kyvyistä ja 

luovuudesta, tulee aineiston käsittelyn olla systemaattista siinä mielessä, että tulkinnat 

eivät perustu satunnaisiin poimintoihin. Vastaavasti validiteetin sijasta puhutaan 

kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä analyysin arvioitavuudesta eli siitä, että lukijan 

on mahdollista seurata tutkijan päättelyä (Uusitalo 1991, 82). Grönforsin (1985, 178) 

mukaan oikeastaan ainoa tapa osoittaa kvalitatiivisen tutkimuksen validius on kertoa 

tutkimusraportissa yksityiskohtaisesti kaikki, minkä oletetaan helpottavan tutkimuksen 

itsenäistä arvioimista.

Mittauksen luotettavuutta eli reliabiliteettia voidaan parantaa esimerkiksi käyttämällä 

useita mittareita saman kohteen mittaamiseen tai mittausten toistolla (Grönfors 1982, 

175). Tämän työn luotettavuutta ja toistettavuutta pyrittiin lisäämään käyttämällä 

useampaa aineistonhankintamenetelmää sekä sillä, että tutkimukseen otettiin mukaan 

kaksi päivittäistavarakaupan ketjua. Tutkielman tekijä suoritti itse kaikki haastattelut, 

jolloin vältyttiin eri haastattelijoihin liittyvästä sattumanvaraisuudesta. Haastattelujen 

nauhoittamisen avulla pyrittiin samoin vähentämään muistiinpanotekniikoihin liittyvää 

sattumanvaraisuutta.

Puutteellinen validiteetti merkitsee sitä, että empiiriset havainnot kohdistuvat enemmän 

tai vähemmän sivuun siitä, mitä on ollut tarkoitus tutkia (Uusitalo 1991, 86). Mittausta 

voi huonontaa myös jokin tutkimusteknillinen virhe, esimerkiksi se, että kysymysten 

terminologia jää haastateltavalle epäselväksi tai se ymmärretään väärin (Valkonen
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1981, 68). Tässä työssä tutkielman validiteettia on pyritty nostamaan sillä, että 

empiirisen osan suorittaminen seuraa tarkasti viitekehystä ja viitekehyksen 

osatekijöiden sisältö on selostettu jo tutkielman teoriaosassa. Teemahaastattelu 

puolestaan mahdollistaa terminologiaan liittyvien epäselvyyksien selventämisen 

haastateltaville, joka siten parantaa tutkimuksen validiteettia.

Luvussa 8.3 käsitellystä mahdollisesta tutkielman tekijän asemasta johtuvasta 

puolueellisuudesta eli ei-objektiivisuudesta johtuvia haittoja empiirisen tutkimuksen 

suorittamisessa on pyritty minimoimaan seuraavin keinoin:

- Tutkielman havaintomateriaalista on keskustelu toimeksiantajayrityksessä useiden eri 

tasoilla toimivien henkilöiden kanssa.

- Tutkielman aihealueesta ja havaintomateriaalista on käyty keskusteluja joidenkin 

Ykkösleipuri-ryhmän leipomoiden kanssa (Primula, Linkosuo, Porin Leipä)

- Tutkija on henkilökohtaisesti tiedostanut asemansa ja pyrkinyt olemaan puolueeton ja 

neutraali
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9. KATRI AMTELL OY:N KILPAILUSTRATEGIAN SUUNNITTELU

9.1 Kohdeyrityksen kuvaus

Katri Anteil Oy on vuonna 1880 perustettu perheyritys, jolla on kaksi pääasiallista 

liiketoiminta-aluetta: leipomo toimiala ja Catering-toimiala. Koko konsernin liikevaihto 

oli v. 2000 noin 140 mmk, ja konserni työllistää noin 400 henkilöä. Tämän työn tilaajaa 

on siis Antellin leipomoryhmä, ja työ käsittelee nimenomaan leipomon 

kilpailustrategiaa.

Leipomoryhmä käsittää neljä leipomoa, jotka sijaitsevat Oulussa (kaksi kpl), Nivalassa 

ja Rovaniemellä sekä viisi konditoria-kahvilaa, jotka ovat kaikki Oulussa. 

Leipomoryhmän v. 2000 liikevaihto oli noin 63 mmk. Markkina-alue ulottuu Vaasan 

läänistä Lappväärtin kunnasta aina Lappiin Utsjoelle.

Koko 90-luku on ollut leipomotoiminnassa voimakkaan kasvun aikaan. Kasvua on 

vauhditettu yritysostolla ja uuden leipomon perustamisella. Nivalan Leipä siirtyi 

Antellin omistukseen v. 1995 ja Leipomo Lapin Purje rakennettiin Rovaniemelle 

vuoden 1996 aikana, toimintansa se aloitti jouluksi 1996.

Catering-ryhmä käsittää n. 60 henkilöstöravintolaa ja juhlapalvelutoimintaa. Catering- 

toiminta on valtakunnallista. Aluekonttorit sijaitsevat Oulussa ja Helsingissä.

Liikevaihdon rakenteen analyysissa selvisi, että päivittäistavarakaupan osuus Antell- 

leipomoiden myynnistä oli v. 2000 91,3 % (liite 3a). Luku on kasvanut edellisistä 

vuosista, sillä v. 1997 se oli vain 83 %. Osuus on selvästi suurempi kuin alan keskiarvo, 

joka on kuten luvussa yksi todettiin noin 75 %. Päivittäistavarakauppaan 

suuntautuneen liikevaihdon jakautuminen kaupparyhmittäin (liite 3b) on suhteellisen 

lähellä kaupparyhmien markkinaosuuksia. Keskon ja S-Ryhmän osuus on kuitenkin 

niiden markkinaosuutta suurempi ja Tradekan alhaisempi.
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Tuoteryhmistä suurin on ruokaleipä (68 %), ja sen osuus kokonaismyynnistä on ollut 

kasvussa (liite 3c). Vastaavia koko leipomotoimialaa koskevia markkamääräisiä 

tilastoja ei ole saatavilla, sillä leipomotoimialaa tilastoidaan ainoastaan kilomäärinä. 

Näin ollen vertailuprosentteja valtakunnallisesti ei ole saatavissa ruokaleivän ja 

kahvileivän osalta. Antell-leipomoiden konditoriatuotteiden osuus on 8 % (liite 3c), 

joka on joka tapauksessa selvästi yli leipomoiden valtakunnallisen keskiarvon, jonka 

arvellaan olevan noin 4 % (Kuhta, haastattelu).

Katri Antellilla on käytössään tulosjohtamisjäijestelmä. Toimintaa ohjaavat seuraavat 

arvot: asiakaslähtöisyys, hyvä kokonaislaatu, tuloksellisuus ja muutosvalmius. Visiossa 

on määritelty seuraavat 1 )määrälliset ja 2)laadulliset tekijät:

1) henkilöstö, liikevaihto, kannattavuus, asiakassegmenttien koko, markkinaosuus, 

integraatio/yhteistyöaste

2) yrityskuva, organisaatio, toimintapa ja arvot, tiedonvälitys, järjestelmät, 

palkitseminen.

Toiminta on siis pääosin hyvin suunnitelmallista ja systemaattista.

9.2 Katri Anteil Oy:n kilpailustrategian suunnittelu

Tässä suoritetaan ympäristöanalyysi ja sisäinen voimavara-analyysi sekä määritellään 

markkinoinnin tavoitteet. Tämän jälkeen muodostetaan ketjukohtaiset kilpailustrategiat 

KK-market- ja Prisma-ketjulle.

9.2.1 Ympäristöanalyysi

Toimeksiantajayrityksessä ympäri stöanalyysi oli joiltakin osin suoritettu, mutta 

verrattuna tämän työn teoreettiseen viitekehykseen puutteellisesti. Analyysien 

dokumentointi oli myöskin vain kohtuullisella tasolla. Ympäristöanalyysin tekeminen 

oli jäänyt aikaisemmin kesken. Toimitusjohtaja Lanton mukaan tämä oli johtunut siinä 

käytetystä rungosta, joka oli varsin kattava ja laaja, ja se oli koettu liian raskaaksi. 

Ympäristöanalyysin osatekijät (kilpailutilanne- ja kilpailija-analyysi, kuluttaja-analyysi 

sekä jälleenmyyjäanalyysi) käytiin läpi. Vastauksia haettiin yrityksen avainhenkilöiden 

ja kaupan väen haastatteluilla sekä tutkimuksista ja tilastoista. Ympäristöanalyysi
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tehtiin etenkin kilpailija-analyysin osalta perusteellisesti, koska koettiin, että tietoa 

tarvittaisiin myöhemmin tehtävässä ketjukohtaisten kilpailijastrategioiden 

määrittelyssä.

Kilpailutilanne- ia kilpailija-analyysi:

Suomessa toimii kaksi omistukselliseen yhteistyöhön perustuvaa valtakunnallista 

leipomoketjua, Vaasan & Vaasan ja Fazer Leipomot. Yksityisistä keskisuurista 

leipomoista koostuvista ketjuista vain Perheleipureilla on markkinointiyhteistyötä. 

Kaikilla edellä mainituilla ketjuilla on tuotantolaitoksia Pohjois-Suomessa. Antellin 

yhteistyöketjun Ykkösleipureiden leipomoista kaksi toimittaa tuotteitaan Antellin 

jakelualueen eteläisiin osiin. Antellin jakelualueella toimii lisäksi joitakin yksityisiä 

kohtuullisen kokoisia tuotantolaitoksia ja lukuisia pikkuleipomoita. Kuviossa 9.1 on 

lueteltuna suurimmat tuotantolaitokset Pohjois-Suomessa leipomoketjuittain.

Kuvio 9.1 Pohjois-Suomen suurimmat tuotantolaitokset leipomoketj uittain

Antel l-Lei pomot
leipomo paikkakunta

Vaasan & Vaasan 
leipomo paikkakunta

Katri Anteil Oy Oulu
Nivalan Leipä Oy Nivala
Leipomo Lapin Purje Oy Rovaniemi

Lapin Pakari Oulu
Lapin Pakari Rovaniemi
Vaasan Varras Vaasa
Maijalan Leipomo Seinäjoki
Puijon Pakari Kuopio

Perheleipurit
leipomo paikkakunta

Fazer leipomot
leipomo paikkakunta

Pulla-Pirtti Oy Oulu
Raahen Leipätuote Oy Raahe
Lapin Leipä Rovaniemi

Fazer Leipuri Oulu
Fazer Leipuri Kajaani
Hänninen Vaasa
Fazer Leipuri Seinäjoki
Heikkinen Iisalmi

Perheleipureiden kolme leipomoa ovat omistuksellisesti sidoksissa toisiinsa. 

Leipomoiden tuotemerkki on Pulla-Pirtti. Perheleipureihin kuuluvista pohjoisen 

alueella toimivista kolmesta leipomosta käytetään tässä työssä jatkossa nimitystä Pulla- 

Pirtti. Pulla-Pirtti on Antellin tärkein kilpailija siinä mielessä, että se on 

vähittäiskaupalle yhtä suuri tavarantoimittaja kuin Anteil, ja kilpailee alueellisen 

”ykköstoimittajan ” paikasta Antellin kanssa (Turunen haastattelu). Jakelualue on 

Pulla-Pirtillä suurin piirtein yhtä suuri kuin Antellillakin.
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Keski-ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Lapissa on yksityisiä leipomoita varsin paljon 

(liite 4). Huomattavaa on, että vuoden 1999 alussa paikallinen Osuuskauppa Arina 

perusti Ouluun oman leipomon, joka toimittaa tuotteita kaikkiin OK Arinan 

myymälöihin ja on siten merkittävä kilpailija S-Ryhmän sisällä (Kangas, haastattelu).

Kilpailijoiden asema markkinoilla

Valtakunnallisesti katsottuna ovat Fazer ja Vaasa markkinaosuudella mitattuna lähes 

yhtä suuria tavarantoimittajia päivittäistavarakaupassa. A.C.Nielsenin (200b) EAN- 

koodatun tavaran markkinaosuuksia mittaavan Scantrack-tutkimuksen mukaan oli 

Fazerin markkinaosuus koko Suomessa vuonna 2000 31,1 % ja Vaasan 29,3 %. Oulun 

ja Lapin lääneissä, jotka ovat Antellin tärkeintä markkina-aluetta, on Vaasa kuitenkin 

huomattavasti Fazeria vahvempi. Taulukosta 9.1 käyvät ilmi Antellin ja sen 

tärkeimpien kilpailijaryhmien markkinaosuus, osuuden muutos, myynnin kehitys-%, 

volyymipeitto- % sekä myymäläpeitto- % Oulun ja Lapin lääneissä.

Taulukko 9.1 Leipomoiden markkina-asema Pohjois-Suomessa

nimi my keh % markk. os % os.muutos volyymi-

peitto

myymälä-

peitto

kokonais.mark. + 8,2 %

Vaasa + 3,0 % 29,7 % - 1,5 % 100% 100%

Fazer + 1,8% 20,0 % - 1,3% 100 % 100%

Perheleipurit + 21,5 % 12,6% + 1,4% 92,73 % 84,59 %

Anteil + 10,5 % 12,3 % + 0,3 % 93,54 % 76,30 %

muut + 12,6% 22,4 % + 1,4% 100% 100%

tuonti + 10,2 % 2,8 % + 0,1 % 99,27 % 98,61 %

Lähde: A.C.Nielsen Scantrack-tutkimus viikot 51/99 - 2/01

Myymäläpeitto kuvaa sitä, kuinka suuressa osassa myymälöitä kappalemääräisesti 

tavarantoimittajan tuotteita on myynnissä. Volyymipeitto taas kuvaa sitä, miten suuri 

osa leipomotuotevolyymistä kulkee näiden leipomoiden kautta. Taulukosta 9.1 voidaan 

havaita, että Fazerin ja Vaasan tuotteita on myynnissä kaikissa Pohjois-Suomen
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myymälöissä. Antellin tuotteita myydään kappale-määräisesti selvästi harvemmissa 

myymälöissä kuin Pulla-Pirtin, volyymipeitossa ero Pulla-Pirttiin on hyvin pieni. 

Pulla-Pirtin tuotteita myydään siis Antellia enemmän myös pienissä pisteissä .

Kilpailijoiden vahvuuksia ia heikkouksia

Seuraava yhteenveto perustuu Alhavan (1995) jäljestämässä Leifood strategia 

workshopissa käytyihin keskusteluihin, asiakashaastatteluihin ja myyntiorganisaation 

kanssa käytyihin keskusteluihin silloin kun viitteissä ei toisin ole ilmoitettu.

Tuotteet ja valikoimapolitiikka

A.C. Nielsenin Scantrack-tutkimukset osoittavat, että Fazerin ja Vaasan valikoimat ovat 

melko kiinteät volyymituotteissa. Uutuuksia tulee markkinoille suhteellisen harvoin, 

mutta usein kokonainen ”perhe” kerrallaan, jolloin lanseerauksiin panostetaan 

voimakkaasti. Fazer näyttäisi pyrkivän myös ydintuotteissaan todelliseen 

erilaistamiseen, kun taas Vaasa tarjoaa perustuotteita, panostaen kuitenkin esimerkiksi 

mainontaan.

Pulla-Pirtti tuo uutuuksia markkinoille valtakunnallisia leipomoita useammin. 

Valikoima koostuu perustuotteista ja Perheleipureiden Pomppis-merkkisistä tuotteista.

Paikalliset leipomot voivat erikoistua paikallisiin tuotteisiin, joita isompien 

leipomoiden ei kannata tuottaa.

A.C.Nielsenin (2000b) Scantrack-tutkimus osoittaa myös, että Fazerin, Vaasan ja 

Antellin markkinaosuus ruokaleivässä on kaikilla korkeampi kuin kahvileivässä, kun 

taas Pulla-Pirtilla, ryhmällä ”muut leipomot” ja tuontituotteet on kahvileipä vahvempi 

alue. Käsityövaltaisissa konditoriatuotteissa Anteil on kuitenkin markkinajohtaja. Vaasa 

on lopettamassa konditoriatuotteiden valmistuksen paikallisesti kokonaan.

Valtakunnallisuus, alueellisuus ja paikallisuus

Fazer ja Vaasa hyötyvät valtakunnallisesta asemastaan, joka mahdollistaa tuotteiden 

tarjoamisen ketjuille koko valtakunnan valikoimiin. Pulla-Pirtti ei näytä varsinaisesti 

hyötyneen Perheleipureiden valtakunnallisesta ketjumyynnistä. Valtakunnallisilla 

leipomoilla on suuruuden eduista johtuen tämän työn toimeksiantajayritystä paremmat
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mahdollisuudet toteuttaa laajoja, näyttäviä keskitetysti suunniteltuja 

markkinointikampanjoita, sekä riittävät resurssit suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi 

myymälätapahtumia. Toisaalta valtakunnallisuudesta voi olla myös haittaa: alueellisen 

leipomon kannalta on hyvä, että sekä Fazer että Vaasa näkevät toisensa 

pääkilpailijoinaan. Helsinkiin keskitetty päätöksenteko tuo myös hitautta ja jäykkyyttä 

toimintaan.

Paikallisleipomot puolestaan hyötyvät pienuudestaan ja läheisyydestään asiakkaisiinsa 

nähden mm joustavuuden ja tuoreuden suhteen.

Leipomoverkosto

Vaasan vahvuutena on ollut erittäin hyvä ja kattava leipomoverkosto koko Pohjois- 

Suomen alueella. Toisella valtakunnallisella leipomolla Fazerilla ei ole lainkaan 

leipomoa Oulun pohjoispuolella. Vuoden 2000 ja kevään 2001 aikana Vaasa on 

kuitenkin lopettanut leipomisen Rovaniemen pohjoispuolella sijainneissa pienissä 

paikallisleipomoissa sekä Keminmaalla sijaitsevassa suuryksikössä, toiminnan 

keskittyessä Kiimingissä (Oulun naapurikunta) sijaitsevaan uuteen leipomoyksikköön. 

Pulla-Pirtin leipomoverkosto kattaa alueen yhtä hyvin kuin Antellin verkosto.

Bakery-leipomot

Fazer, jonka markkina-osuus on Pohjois-Suomessa ollut koko Suomea heikompi, on 

hyötynyt Fazer-Bakery -konseptista ainakin kahdella tavalla: Bakeryt ovat tehneet 

Fazer-merkkiä kuluttajalle tutummaksi sekä parantaneet merkin tuoreusimagoa 

(Neuvonen haastattelu). Lisäksi Bakery-sopimuksiin on kaupassa sidottu muun 

leipomotuotekaupan volyymi- tai markkinaosuustavoitteita. Vaasa ei ole samalla tavalla 

onnistunut Bakery-konseptissaan.

Hinta ja tuotanto

Vaasan ja Pulla-Pirtin tuotteita myydään kuluttajille selvästi Antellin ja Fazerin 

tuotteita halvemmalla. Vaasalla poikkeuksen tästä tekee Suomen myydyin ruis- 

ruokaleipätuote Vaasan Ruispala, jonka kilohinta on huomattavasti yli keskihinta tason 

(A.C.Nielsen 2000). Vaasan ja Pulla-Pirtin tuotantolaitokset ovat ilmeisesti varsin 

tehokkaita ja soveltuvat perusmassatuotteiden suurtuotantoon hyvin, joskin on vaikeaa
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sanoa, että niiden tuotantolaitokset olisivat Antellia tai Fazeria tehokkaammat. 

Nielsenin (2000) mukaan Fazerin tuotteet ovat markkinoilla kalleimpia, mutta 

kuluttajat ovat valmiita maksamaan Fazerin tuotteista Vaasan tuotteita ja Pulla-Pirtin 

tuotteita korkeampia hintoja. Antellin tuotteiden hinta sijoittuu tuoteryhmästä riippuen 

Fazerin ja Vaasan ”väliin”.

Fazerilla ja Vaasalla on ruokaleivän osalta jonkin verran myös päiväleivontaa, joka luo 

tuotantoon kustannussäästöjä ja vahvistaa tuoreusmielikuvaa. Päivätuotanto on 

valtakunnallisille kannattavaa kahdesta syystä (Pimes, haastattelu): Volyymituotteista 

kannattaa tehdä osa päivällä, sillä ”tuotantoerästä” tulee riittävän suuri ja 

valtakunnallisten etelässä keskitetysti valmistettujen tuotteiden jakelu tapahtuu usein 

päivällä, mikä mahdollistaa päivätuotannossa tehtyjen tuotteiden jakelun ilman 

lisäkustannuksia.

Myynti ja organisaatio

Kaupasta saadusta palautteesta voidaan päätellä, että Fazerin myyntiorganisaatio toimii 

hyvin, Vaasa taas ei ole panostanut kenttämyyntiin juuri lainkaan. Fazerilla on myös 

tilanhallintaan liittyvää osaamista, jonka merkitys vähenee kuitenkin ketjuuntumisen 

myötä (Ollikainen ja Turunen haastattelu). Molempien leipomoiden myynti toimii 

linjakkaasti. Valtakunnallisten ongelmana on kuitenkin Helsingistä käsin hoidettu 

markkinoiden (mm. markkina-osuustiedon) analysointi.

Pulla-Pirtin myyntiorganisaatio näyttäisi toimivan tapauskohtaisesti eri tavalla eri 

alueilla. Vaasan johtaminen vaikuttaa Fazeriin verrattuna 1 inj akkaammal ta, 

määrätietoisemmalta ja rationaalisemmalta.

Paikallisleipomoilla myynti ja organisaatio toimivat hyvin eri tavoilla yrittäjästä 

riippuen. Suhteet paikkakunnalla saattavat muodostua henkilökohtaisiksi ja läheisiksi, 

toisaalta resurssit panostaa myyntityöhön ovat rajalliset.

Kuluttajat

LTT:n (1995, 20) suorittaman tutkimuksen mukaan perheen äiti suorittaa yleisimmin 

kotitalouden päivittäistavaraostot.
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Taulukko 9.2 Kotitalouksien jakautuminen ostosten suorittajan mukaisesti 

vuonna 1994.

Ostosten suorittaja Ma-To Pe-Su

Kotitalouden äiti 65% 53%
Kotitalouden isä 18% 13%
Äiti ja isä yhdessä 16% 33%
Lapset 0% 0%
Joku muu 1 % 1 %
Yhteensä 100% 100%

Lähde: LTT 1995, 20. (huom. taulukon lukuihin sisältyvät myös yhden hengen taloudet, joita 

otoksessa oli 31 %)

Merkillepantavaa on, että viikonloppuisin kotitalouksista 33 % osalta isä ja äiti 

suorittavat ostoksensa yhdessä. Tämä on yli puolet pariskunnista, sillä yhden hengen 

talouksien osuus oli otoksessa 31 %. Niissä talouksissa, joilla on käytössään 

henkilöauto, nousee viikonloppuisin yhdessä ostoksia tekevien pariskunnan määrä 38 

%:iin (LTT 1995, 21). Lapsettomien parien kohdalla äiti tai isä suorittaa 

päivittäistävaraostoja yksin keskimääräistä harvemmin ja yhdessä keskimääräistä 

yleisemmin sekä arkisin että viikonloppuna. Lapsiperheissä taas äidin rooli ostajana 

korostuu. (LTT 1995, 23)

Leivän kolme tärkeintä ostokriteeriä ovat tuoreus, maku ja leipään käytetyt raaka- 

aineet. Seuraavaksi tulevia valintakriteereitä ovat leivän suolapitoisuus, kuitupitoisuus 

ja säilöntäaineettomuus. (Suomen Leipuriliitto ry 1996, 4) Erityisesti ruis- ja 

kauratuotteille odotetaan kysynnän kasvua. Lisäksi kuluttajat arvostavat edullista hintaa 

ja vaihtelua. (Suomen Leipuriliitto ry 1996, 7)

Kuluttajia on ryhmitelty eri tutkimuksissa ostokäyttäytymisen mukaan eri tavoin. 

Keskon teettämässä Suomalainen päivittäistavaraostaja-tutkimuksessa vastaajat 

ryhmiteltiin kuuteen ostajaryhmään: vaativat ostajat, uskolliset perusostajat, 

vanhoilliset riskinkarttajat, hintatietoiset, impulssiostajat ja piittaamattomat ostajat. 

(Asiakas ei vaadi kuuta taivaalta 2001)
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Jälleenmyyjät käyttävät näitä tietoja hyväkseen muodostaessaan omaa valikoimaansa. 

Tavarantoimittaja taas joutuu miettimään eri kuluttajaryhmien tarpeita 

tuotekehityksessään ja asemoidessaan itsensä markkinoille jälleenmyyjään ja 

kilpailijoihin verrattuna.

Jälleenmvviäverkosto

Antellin toimialueelta löytyy lähes kaikkia luvussa 3 mainittuja kaupan ketjuja. 

Stockmannilla ei vielä ole Pohjois- Suomessa toimintaa, Ouluun rakennettavan yksikön 

on määrä aloittaa toimintansa v. 2002. Jälleenmyyjäverkostoa analysoitiin tässä työssä 

toisaalta toimeksiantajäyrityksen jakelualueen ja -tiheyden asettamien rajoitusten 

puitteissa, toisaalta nykyisen kohderyhmämäärityksen puitteissa, minkä mukaan pienet 

myymälät eivät kuulu ensisijaiseen kohderyhmään. Antellin jakelualueelta löytyy 383 

kohderyhmään kuuluvaa kauppaa, joista 352 ovat Antellin asiakkaita (liite 5).

Tässä työssä rakennetaan kilpailustrategia Pohjois-Suomen KK-market -ketjulle ja OK 

Arinan Prismaketjulle.

KK-marketteja on Suomessa yhteensä 257 kpl, näistä Pohjois-Suomen ketjuun kuuluu 

56 myymälää (Turunen, haastattelu). Ketju on markkamääräisesti mitattuna suurin 

Pohjois-Suomessa toimivista ketjuista. Valtakunnallisesti ketjun markkinaosuus on 

noin 9 % ja market/supermarket-kokoluokasta ketjun osuus on noin 21 %. Vaikka 

Kesko onkin valtakunnallisesti menettänyt markkinaosuuttaan, on osuus Pohjois- 

Suomessa pysynyt ennallaan (Ollikainen & Turunen, haastattelu). Anteil toimittaa 

tavaraa kaikkiin Pohjois-Suomen market-myymälöihin ja on ketjulle alueellinen 

ketjutoimittaja.

OK Arinan Prismaketjuun kuuluu viisi myymälää. Niiden yhteenlaskettu 

päivittäistavaramyynti on noin 650 mmk (Kärkkäinen, haastattelu). Ketju kilpailee 

hypermarket-kokoluokassa ja sen asema markkinoilla on hyvä, vaikka markkinaosuus 

vaihteleekin suuresti paikkakunnittain (Puutio, haastattelu). Anteil toimittaa tavaraa 

kaikkii OK Arinan Prisma-myymälöihin.

Arvioita ympäristöanalyysin suorittamisesta:

Analyysin suorittaminen tässä laajuudessa koettiin toimeksiantajayrityksessä 

tarkoituksenmukaiseksi. Tiedot oli suhteellisen helppo saada. Kilpailijatiedon osalta
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pelättiin, että tietoa olisi vaikea saada varsinkin asiakkailta. Tutkimuksen edetessä 

havaittiin kuitenkin, että tietoa ja arvioita oli yllättävän paljon valmiina talon sisällä 

lähinnä myyntiorganisaatiossa. Nämä arvioit oli helppo vahvistaa 

asiakashaastatteluissa. Toisaalta on vaikeaa määritellä vastasivatko asiakkaat 

kysymyksiin avoimemmin kuin tekisivät ns. normaalitilanteissa, nyt he tiesivät 

tutkimuksen olevan osa opinnäytetyötä. Kilpailijatiedon paljastamisessa asiakkaille oli 

hyvin tärkeää anonyyminä pysyminen. Viitekehyksen ympäristöanalyysiosio toimii joka 

tapauksessa rakenteellisesti hyvin.

9.2.2 Sisäinen analyysi

Yrityksen sisäinen analyysi käsittää markkinoinnin, tuotannon/teknologian sekä 

organisaation voimavarojen eli vahvuuksien ja heikkouksien analysoinnin sekä 

nykystrategian ja toiminnan tulosten analysoinnin.

Markkinointi

Tuote ja sen vuoksi tuotekehitys koetaan yrityksessä kaikkein tärkeimmäksi 

markkinoinnin osa-alueeksi. Tuotteen on myymälöissä puhuttava puolestaan. Suomelan 

(haastattelu) mukaan kuluttajakysynnän jatkuva seuraaminen ja markkinatiedon 

hankinta myyntiorganisaatiolta sekä yhteistoiminta tuotannon kanssa ovat ratkaisevassa 

asemassa keskisuuren yrityksen tuotekehitysprosesseissa. Resurssit ovat rajalliset, ja 

onnistumisprosentti on saatava pysymään korkealla. Anteil on vahva merkki Pohjois

suomessa (Taloustutkimus 1999a ja 1999b), ja leipomotuotteissa se mielletään Oulun 

alueella niin tunnettuisuudella kuin yleisarvosanalla mitattuna parhaaksi 

(Taloustutkimus 1999b). Mainontaan ja menekinedistämiseen käytettävät varat ovat 

vain vajaa 1 % liikevaihdosta. Näistä suurin osa panostetaan MTV-3 kanavalla 

tapahtuvaan mainontaa Oulun, Lapin ja Vaasan alueilla. Mainonnan tavoitteena on 

tukea tuotelanseerauksia, vahvistaa Antell-merkkiä sekä luoda uskoa kauppaan. 

Mainonnan huomioarvo on ollut pienistä resursseista huolimatta etenkin Oulussa 

korkea (Taloustutkimus 1999a ja 1999b). Myymälämarkkinointi on 

markkinointikoordinaattori Johanna Lanton (haastattelu) mukaan nousemassa uudeksi 

painopistealueeksi. Tällä saralla Antellin tarvitsemat materiaalimäärät ovat varsin
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pieniä, ja siksi edullisten vaihtoehtojen löytäminen on haasteellista, toimivien 

kustannustehokkaiden ratkaisujen hakeminen on käynnissä.

T uotanto/teknologia

Suurin tekniikkaan ja tuotantoon liittyvä heikkous on tuotantopäällikkö Vesa Pimeksen 

(haastattelu) mukaan Oulun Poratien leipomon tuotantotilojen ahtaus. Uusien koneiden 

sijoittelu tiloihin on mahdotonta ennen vuodelle 2002 suunniteltua laajennusta. 

Vahvuutena on pidettävä sitä, että investoinneissa on keskitytty erikoistuotantoakin 

mahdollistaviin ratkaisuihin. Talosta löytyy myös teknistä osaamista runsaasti. 

Ostotoiminnan ja kuljetusten avulla on saavutettu etuja yhteistoiminnalla kilpailijoiden, 

yhteistyökumppaneiden ja tavarantoimittajien kanssa.

Organisaatio.

Keskisuuren perheyrityksen vahvuutena voidaan toimitusjohtaja Ilkka Lanton 

(haastattelu) mukaan pitää reagointinopeutta ja suuriin päätöksiin liittyvän hierarkian 

vähäisyyttä sekä perheyrityksen tunnelmaa. Yrityksen koko on viime vuosina kasvanut 

riittävästi, jotta resurssit riittävät myös jonkinlaisen asiantuntija-organisaation 

ylläpitämiseen. Sitoutunut ja innostunut henkilöstö on myöskin luettava vahvuudeksi. 

Myynti organisoitiin 90-luvun puolivälisissä ketj uorgani säätiöitä vastaavaksi. 

Edustajista on luovuttu, ja myyntiä hoitaa 5 aluemyyntipäällikköä, joilla on kullakin 

oma aluevastuunsa ja ketjuvastuunsa.

Nvkvstrategia

Kuluttajaa ajatellen Anteil panostaa tuotteisiin, jotka ovat helppoja (siivutettu, revitty 

jne.) mutta samanaikaisesti laadukkaita ja elämyksellisiä. Hinnallisesti tuotteet 

sijoittuvat keskitason yläpuolelle. Antellilla on erityisosaamista kahvileipä- ja 

konditoriatuotteissa. Vaikka nämä tuotteet ovat liikevaihdollisestikin merkittäviä, on 

niiden tärkein tehtävä tuoda lisäarvoa kaupalle kokonaispalvelun kautta. Kaupan ja 

Antellin välisen asiakasrajapinnan hoitamiseen on panostettu. Muita nykystrategian 

elementtejä ovat panostaminen toimitusvarmuuteen laajasti käsitettynä: kuormat 

toimitetaan kauppaan silloin kuin on sovittu, tuotteet ovat sellaisia kuin on sovittu, 

hinnat ovat oikein, tilastot toimitetaan ajallaan jne. Tietojärjestelmät ja ns. myynnin 

laatujärjestelmä ovat panostuskohteita.
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Toiminnan tulokset 

Liikevaihto ja markkinaosuus

Talouspäällikkö Sakari Annalan mukaan leipomoryhmän liikevaihto on kasvanut koko 

90-luvun ajan. Vuonna 1995, jolloin Nivalan leipä siirtyi Antellin omistukseen, oli 

Oulun ja Nivalan leipomoiden yhteenlaskettu liikevaihto 37 mmk. Tänä vuonna 

leipomoryhmän liikevaihdon arvioidaan olevan noin 65 mmk. Suurin osa kasvusta on 

tullut markkinoiden kasvun myötä sekä uusilta markkina-alueilta ja pienempi osa 

markkinaosuuden kasvun myötä. Markkinaosuustietoa ei Antellilla ole käytössään kuin 

vuodesta 1997 alkaen. Tarkkaa tietoa markkinaosuudesta on saatavana vain Oulun ja 

Lapin läänien osalta. Muilla alueilla tiedon tulkintaa vaikeuttaa se, että Antellin jakelun 

piiriin kuuluu vain varsin pieni A.C.Nielsenin aluejaon mukaisesta alueesta. Antellin 

markkinaosuus oh vuonna 1997 Oulun ja Lapin läänissä noin 11,0 % (Pulla-Pirtti 12 %, 

Vaasa 31,6 ja Fazer 21,5%). Tällä hetkellä Antellin markkinaosuus on 12,3 %. 

Liikevaihto- ja markkinaosuuslukujen valossa voidaan todeta, että strategia on ollut 

tarkasteluaikajaksolla toimiva.

Vuoden 2000 liikevaihdon kehitys oh leipomoryhmässä suotuisa, mutta Oulun 

leipomon myynti ei yltänyt aivan edellisen vuoden tasolle. Suurin syy tähän näyttäisi 

olevan OK Arinan perustama leipomo, joka on ottanut oman osuutensa markkinoista. 

Rovaniemen ja Nivalan leipomoiden myynnin kehitys on ollut hyvää ja suunnitelmien 

mukaista. Vuoden 2001 tammi-helmikuun liikevaihdon kehitys on ollut kaikissa 

leipomoissa 5-10 %.

KK-market -ketjun ostot Antellilta olivat vuonna 2000 8,8 mmk (alv 0 %), jossa oh 

kehitystä 11,2 %. Markkinaosuutta ketjussa ei tiedetä. Prismaketjun ostot olivat 4,4 

mmk (alv 0%), jossa oh kehitystä 1 %. Antellin osuus ketjun leipäkaupasta oh vuonna 

2000 16-17 % (Kärkkäinen, haastattelu). Alkuvuonna kauppa on kehittynyt 

molemmissa ketjuissa varsin hyvin.

Tulos

Talouspäällikkö Annala (haastattelu) toteaa, että Nivalan leipomon ostamisen ja 

Rovaniemen leipomon rakentamisen jälkeen leipomoryhmän tulos liikevaihdon 

suhteessa heikkeni huomattavasti. Vuosina 1995-2000 tulos on parantunut joka vuosi
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selvästi, mutta vasta vuonna 2000 saavutettiin omistajien määrittelemä ns. tyydyttävä 

tulostaso, joka on 10 %:n käyttökate. Vuoden 2001 alkuvuoden tuloskehitys on ollut 

suunnitelmien mukainen, ja tulevaisuuden näkymät ovat varsin valoisat.

Arvioita sisäisen analyysin suorittamisesta

Sisäisen analyysin eri osa-alueisiin saatiin tietoa helposti ja osa-alueet koettiin työn 

kannalta oleellisiksi. Kriittisen näkökulman tuominen osa-alueisiin oli vaikeaa, sillä 

tutkimus suoritettiin näiltä osin osallistuvan havainnoinnin ja sisäisten haastattelujen 

avulla. Koska kilpailustrategioita ei ole aikaisemmin määritelty ketjukohtaisesti, 

jouduttiin nykyisen strategian analysointi suorittamaan yleisemmällä tasolla, mikä 

koettiin puutteeksi.

9.2.3 Markkinoinnin tavoitteet

Koska markkinoiden oletetaan kasvavan myös tulevaisuudessa jonkin verran, on 

Antellin tavoitteena kasvattaa markkinaosuuttaan vain hiukan päämarkkina-alueellaan 

Pohjois-Suomessa. Etelä-Pohjanmaalla on osuutta mahdollista kasvattaa enemmän. 

Tilanne-analyysin ja voimavara-analyysin perusteella asetettiin tavoitteeksi markkina

osuuden nostaminen 13,0 %:iin seuraavan kahden vuoden aikana. Erityisesti 

kahvileivissä ja konditoriatuotteissa pyritään myynnin kasvuun ja markkinaosuuden 

kasvattamiseen. Markkina-alue on aikomus pitää ennallaan, mutta Etelä-Pohjanmaalla 

on jakelupeitossa vielä aukkoja. Kyseisellä alueella lähinnä OK EePeen saaminen 

asiakkaaksi on tärkeä tavoite. Kuopion suunnalta on ilmennyt kysyntää, mutta Anteil ei 

haluaisi laajentaa aluettaan siihen suuntaan, vaan resurssit pyritään keskittämään 

nykytoimialueelle. Markkina-asemaa koskeva tavoite on olla alueellinen 

ykköstoimittaja kaupan ketjuille. Nykyisellä tuotantokapasiteetilla ei volyymi etenkään 

ruokaleivässä voi nousta kovin paljon nykyistä korkeammaksi. Tavoitteena on siirtää 

kysyntää vähitellen tuotteisiin, joiden liikevaihto per tuotantotunti on nykyistä 

korkeampi. Tämä tarkoittaa pitkälle jalostettuja tuotteista, joista kuluttaja on valmis 

maksamaan perustuotteita enemmän. Kannattavuustavoitteena on saavuttaa 15 %:n 

käyttökate.

KK-market -ketjussa tavoitteena on saavuttaa selvä alueellisen ykköstoimittajan asema. 

Prisma-ketjussa tavoitteena on markkinaosuuden kasvattaminen 20 %:iin.
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Arvioita markkinoinnin tavoitteiden määrittelystä

Kohdeyrityksessä koettiin, että numeeristen tavoitteiden rinnalle pitäisi saada 

mielikuvatavoitteita ja toiminnallisia tavoitteita. Näiden osalta koetaan kuitenkin 

haasteelliseksi toteutumisen mittaaminen.

9.2.4 Ketjujen tavararyhmähallinta

KK-market -ketjun ja Prisma-ketjun tavararyhmähallinnan nykytilaa, tavoitteita ja 

toteutuksen keinoja selvitettiin haastatteluiden avulla.

KK-market -ketju

Haastatteluhetkellä Kesko oli juuri aloittanut tavararyhmähal 1 intaprosessin, joka kestää 

noin 12 viikkoa (Ollikainen, haastattelu). Sivula (haastattelu) totesi, että Kesko on 

ottamassa kantaa tavararyhmähallinnan lisäksi myös alakonsepteihin kuten 

Citymarketin Kotikeittiö ja leivässä Bakery-ratkaisut. Hän totesi, että kauppaa ei voida 

rakentaa tavarantoimittajan ”Domino-palikoista”, joita yhdistetään saman ketjun eri 

kaupoissa erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Kokonaisuutena vaikuttaa siltä, että Kesko on 

ottamassa selvästi vastuun tavararyhmähal 1 innasta itselleen ja kokee, että 

tavarantoimittajilla on aikaisemmin ollut siitä liian suuri vastuu. Muutos on todella 

suuri, sillä Keskolla ja kaupalla on vasta vuoden ajan ollut käytössään yhteinen 

tavararyhmittely (Sivula, haastattelu).

Tavararyhmän tavoitteita ja roolia koskevissa keskusteluissa (Ollikainen & Turunen, 

haastattelu) todettiin, että leipäryhmän tavoitteet ja rooli saattavat muuttua projektin 

aikana. Koska prosessi on К-ryhmässä kesken ja tilanne niiltä osin selkiintymätön , 

päädyttiin asiaa käsittelemään käytännön kautta, nykyisten toimintamallien perusteella. 

Valtakunnallisen ja alueellisen ketjuvalikoimaan kuuluvien tuotteiden määrä KK- 

market -ketjussa käy ilmi taulukosta 9.3
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Taulukko 9.3 Valikoimatuotteiden lukumäärä Pohjois-Suomen KK-market -ketjussa

segmentti valtakunnalliset

artikkelit

alueelliset

artikkelit

yht

valikoima

Vaalea ruokal. 14 23 37

Tumma mokal. 9 13 22

kahvileipä 7 6 13

konditoriatuot. 12 0 12

muut * 9 0 9

yht 51 42 93

Lähde; Ollikainen & Turunen, haastattelu 

* muut ryhmä sisältää pasteijoita yms.

Taulukon luvuissa ei ole mukana Pirkka-tuotteita .

Paikallisen valikoiman laajuudesta ei haastateltavilla ollut tarkkaa tietoa. Katri Antellin 

tilastoista kävi ilmi, että jotkut kaupat olivat ostaneet Antellilta vain ketjuvalikoimaan 

kuuluvia tuotteita, mutta joillakin kaupoilla kuukauden aikana ostettujen artikkelien 

määrä oli jopa nelinkertainen valikoimaan nähden. Konsulenttitoiminnalla näyttäisi 

olevan valikoimaa sekoittava vaikutus. Koko ketjun ostoista Antellilta noin 60 %;a 

syntyy valikoimatuotteista.

KK-market -ketjun kohderyhmään kuuluvat kaikki kunkin marketin lähialueella asuvat 
ihmiset.

Tavararyhmän tärkein tavoite market-ketjussa on leivän osuuden nostaminen 8,5 %:sta 

10 %:iin. Tähän pyritään leivän keskiostosta kasvattamalla ja oikean hävikkitason 

löytämisellä. Tavararyhmään erityisesti liittyviä kehityskohteita ovat (Ollikainen & 

Turunen, haastattelu):

valikoiman haltuun saaminen: kaupoista löytyy runsaasti tuotteita, jotka ovat 

valikoiman kanssa päällekkäisiä

asiakaslähtöisyyden lisääminen alueellisten tilastojen hyödyntämisen kautta 

- kausien entistä parempi hyödyntäminen; Runebergintorttu, ystävänpäiväleivos yms. 

ovat tuotteita joilla voidaan aikaansaada puhdasta lisämyyntiä.
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Prisma-ketju

Prismaketjussa on kuukausitasolla myynnissä noin 250 leipomotuotetta per kauppa, 

tosin lukumäärä vaihtelee suuresti eri yksiköiden välillä. Valtakunnallista valikoimaa ei 

ole lainkaan, mutta kappalemääräisesti noin 90 % ja volyymillisesti 95 % valikoimasta 

sovitaan alueellisesti. Paikallisen tekemisen osuus on siis varsin pieni. (Kärkkäinen, 

haastattelu). Antellin omien tilastojen mukaan Prisma-ketjulle myydystä liikevaihdosta 

noin 90 % kuuluu ketjuvalikoiman piiriin. Paikallisen liikevaihdon osuus on Antellin 

tuotteissa siis keskiarvoa suurempi, mikä johtuu konditoriatuotteiden vahvasta 

asemasta. Tavararyhmän tilanteeseen ollaan ketjussa suhteellisen tyytyväisiä. Oma 

leipomo vaikuttaa tilanteeseen voimakkaasti; se koetaan menestystekijäksi, mutta 

nähdään myös, että väärin hoidettuna se voisi olla muutakin (Kangas, haastattelu). 

Tavararyhmän tärkeimpänä tavoitteena Prismoissa on kasvattaa katemarkkoja niin, että 

oman leipomon myynti kehittyy. Kehityskohteiksi mainittiin (Kangas & Kärkkäinen, 

haastattelu, Puutio, haastattelu)

oman leipomon tuottavuuden kasvattaminen kokonaisuus huomioon ottaen 

hävikin ja saatavuuden (eli mihin aikaan tavarat loppuvat) välinen oikea suhde, 

riskiä ei välttämättä myöskään oteta oikeilla tuotteilla

- esittelyjen selkiyttäminen edelleen 

leivän osuuden kasvattaminen

- bakeryn ja irtomyynnin roolin selvittäminen

Kysymykseen kuinka ketju erottuu leipäkaupassa muista ketjuista, löytyi seuraavia 

vastauksia:

oman leipomon avulla

- ei valtakunnallista valikoimaa => mahdollistaa alueen makutottumusten 

huomioimisen

toimintatapa on hioutunut erittäin systemaattiseksi, valikoimat muodostetaan 

tilastotiedon perusteella, myymälässä ei tarvitse enää tehdä valikoimapäätöksiä => 

mahdollistaa laajan valikoiman

Vertailua

Molemmissa ketjuissa koettiin tavararyhmähallinnassa toteutus haasteellisimmaksi 

vaiheeksi. Toteutuksen keinoissa löytyy eroja kauppaketjujen välillä. Market-ketjussa
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tärkeimpinä esille nousivat koulutus ja asennemuutoksen aikaansaanti (Ollikainen & 

Turunen, haastattelu). Prisma-ketjussa korostettiin valikoimaluokitusta ja huolellista 

esityötä sekä ohjausta ja valvontaa motivointia unohtamatta. Myymälätasolle pyritään 

ketjutasolla luomaan apuvälineet työskentelyyn ja myymälään lähetetään vain 

tarpeellinen tieto.(Kärkkäinen, haastattelu) Molemmissa ketjuissa nähtiin atk:n rooli 

varsin suurena. Hintoja ei kuitenkaan saada vielä kummassakaan ketjussa täysin 

keskitetysti koneelle. Prisma-ketjussa suurin osa tilaustoiminnasta hoidettiin jo atk:n 

välityksellä, KK-market -ketjussa sähköinen tilaustoiminta on alkamassa. (Sivula, 

haastattelu; Kärkkäinen, haastattelu)

On todennäköistä, että osa eroista ketjujen välillä johtuu toisen ketjun yksityisyydestä 

ja toisen osuustoiminnallisuudesta. Toisaalta näyttää, että Prisma-ketjussa toteutus on 

pitemmällä kuin market-ketjussa, mutta market-ketjussa ollaan asiaan nyt perehtymässä 

varsin syvällisesti.

Tavararyhmän tavoitteiden saavuttamisen keinoiksi molemmat ketjut luettelivat 

seuraavat tekijät: hinta, tuoreus, valikoima, pakkauskoot, tilanhallinta, esillepano, oikea 

hävikki, saatavuus.

Leipäryhmä on myynnillä ja katteella mitattuna molemmissa ketjuissa yksi 

tärkeimmistä tavararyhmistä. Osuus kaupan bruttotuotosta on molemmissa ketjuissa 

pari %-yksikköä myynnin osuutta suurempi. Tästä syystä leipä saa keskimääräistä 

enemmän huomiota kaikissa kaupan päätöksissä.

Arvioita tavararyhmähallinta-osion toimivuudesta

Tavararyhmähallinnan käsitteistö on kaupalle asiana aivan uusi. Tässä työssä 

raportoituja tuloksia tarkempien tulosten saaminen edellyttäisi yksityiskohtaisempia 

kysymyksiä haastattelurunkoon. Toisaalta voitaneen todeta, että tavararyhmähallinnan 

osalta tavarantoimittajalle on tärkeintä selvittää, kuinka kauppa asian näkee. Vaikka 

käsitteistö ja asia on vielä uusi, hoidetaan tavararyhmää jonkinlaisten tavoitteiden, 

mittareiden ja käytännön ohjaamana. Nämä asiat saatiin haastattelussa selville. 

Tutkijan henkilökohtainen kokemus keskusteluista oli, että kauppa keskustelee
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mielellään tavarantoimittajan kanssa tämäntyyppisistä asioista ja keskustelu on 

molemmin puolin hedelmällistä

9.2.5 Ketjukohtaiset kilpailustrategiat

Edellä esitetyn keskustelun perusteella muodostetaan työn tässä osassa kilpailustrategia 

KK-market -ketjulle ja Prisma-ketjulle.

KK-market -ketju

Markkinalohko

Luvussa 7.3 todettiin, että tässä työssä markkinalohkon määrittely tarkoittaa 

jälleenmyyjän ostoryhmien tunnistamista eli ketjujohdon sisäisen työnjaon, ostoryhmän 

koostumuksen sekä sen jäsenten roolien ja vaikutusmahdollisuuksien selvittämistä. 

Asiaa selvitettiin kysymällä asiaa suoraan vastuuhenkilöiltä sekä tunnustelemalla 

kauppiaiden ja vastuuhenkilöiden käyttäytymistä. Seuraa vassa selvitetään yhteenveto 

käsityksestä, joka käytyjen keskustelujen perusteella on muotoutunut.

Haastatteluissa kysyttäessä tehtäväjaosta saatiin helposti selville KK-market -ketjun ns. 

virallinen tehtäväjako. Vuositasolla ketjun toimintaan liittyvät päätökset tekee 

valtakunnallisen tason ketjun johtoryhmä, johon kuuluu yksi kauppias pohjoisen 

alueelta. Vuosittain päätetään mm siitä onko ketjuilla alueellista yhteistä tekemistä vai 

ei, lisäksi tehdään päätöksiä mainosvälineisiin liittyen. Näihin päätöksiin vaikuttavat 

ryhmään kuuluvien kauppiaiden lisäksi osto- ja logistiikkaosaston tuoteryhmäjohtaja, 

valtakunnallinen tuotepäällikkö sekä Oulussa toimiva aluetuotepäällikkö. (Turunen, 

haastattelu)

Tavarapelin osalta KK-markettien valikoima- ja toimenpide-esityksen tekee 

aluetuotepäällikkö. Kauppiaista koottu alueellinen suunnitteluryhmä kommentoi tätä 

esitystä. Yksi kauppiaista perehtyy leipäryhmään muita tarkemmin ja vastaa siitä 

muiden ryhmän kauppiaiden puolesta. (Turunen, haastattelu). Kauppiaat, jotka eivät 

kuulu suunnitteluryhmään, saavat äänensä kuuluviin ottamalla yhteyttä ryhmässä
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vaikuttaviin kauppiaisiin tai suoraan aluetuotepäällikköön. Haastattelussa kävi myös 

ilmi, että päätöksistä keskustellaan erilaisilla epävirallisilla kokoonpanoilla. Näyttäisi 

mm. siltä, että Etelä-Suomen aluetuotepäällikkö näyttäisi vaikuttavan pohjoisen 

päätöksiin, toisaalta koska hän on aikaisemmin hoitanut aluetta ja toisaalta koska 

valtakunnallisia valikoimapäätöksiä pohditaan aluetuotepäälliköiden kesken. Lisäksi 

koska valtakunnalliset vaiikoimapäätökset tehdään ennen alueellisia päätöksiä, on 

valtakunnan tasolla valikoimapäätöksiä tekevillä henkilöillä vaikutusta alueen 

päätöksiin.

Ostoryhmän kokoonpanoon ensisijaisesti vaikuttava tekijä näyttäisi olevan 

valtakunnallisuus/alueellisuus. Tällä jaolla pystytään tunnistamaan ainakin kaksi 

ostoryhmää joita kuvataan kuviossa 9.2 Kuten kuviosta ilmenee muuttuvat jäsenten 

oletetut roolit ryhmästä toiseen siirryttäessä.

Kuvio 9.2 KK-market -ketjun ostoryhmä ja jäsenten roolit

tehtävä

rooli

valtakunnalliset

päätökset

rooli

alueelliset

päätökset

T uoteryhmäj ohtaj a tod.näk.päättäjä -

Tuotepäällikkö tiedonvälittäjä

vaikuttaja
tiedonvälittäjä

vaikuttaja

Aluetuotepäällikkö vaikuttaja tod.näk. päättäjä

tiedonvälittäjä

Aluetuotepäällikkö vaikuttaja vaikuttaja

Johtokunnan jäsenet,

(kauppias)

vaikuttaja, päättäjä

Alue-suunnitteluryhmän

leipä-vastaava

tiedonvälittäjä,

ostaja, mahd. päättäjä

aAue-suunn.ryhmän muut

jäsenet

vaikuttaja

Muut kauppiaat käyttäjä, tiedonvälittäjä käyttäjä

Leipäosaston hoitaja mahdollinen vaikuttaja ostaja

Roolien todellinen selvittäminen KK-market -ketjussa on vaikeaa. Kilpailustrategiaa 

muodostettaessa Antellilla lähdettiin siitä, että ne määritellään tässä vaiheessa prosessia 

nyt saatavissa olevan tiedon perusteella. Määritelmiä muokataan ajan mittaan.
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Tärkeimmät tahot Antellin kannalta ovat joka tapauksessa Oulussa toimiva 

aluetuotepäällikkö sekä leivästä vastaava suunnitteluryhmän jäsen.

Tuote

Luvussa 7.4 todettiin, että tuotetaijonnan määritteleminen tarkoittaa tässä työssä 

päätöksiä siitä, mihin tuote-Zalatuoteryhmiin ja/tai tuotteisiin yhteistyössä ketjun kanssa 

panostetaan.

KK-market -ketjun tavararyhmähallintaa koskevan tiedon ja Antellin erityisosaamisen 

valossa voidaan tuotetaijonta määritellä seuraavasti. Antellin kannattaa panostaa 

ruokaleivässä tuotteisiin, jotka poikkeavat mahdollisimman paljon valtakunnallisten 

leipomoiden tarjonnasta. Tuotteet, joista on saatavana myös pienet pakkauskoot ovat 

ketjulle tärkeitä. Vaikka ne eivät ole myynnillisesti kovin isoja artikkeleita, tarjotaan 

niitä aktiivisesti. Antellin omat vahvuusalueet sämpylät ja vaalea siivutettu leipä 

tuodaan voimakkaasti esille ja pyritään ykköstoimittajan asemaan näissä segmenteissä. 

Koska valikoimatuotteeksi tai PLUSSA-tuotteeksi ”pääsy” moninkertaistaa tuotteen 

volyymin, tarjotaan sämpylöitä ja vaaleita siivutettuja leipiä valikoimaan ja PLUSSA- 

artikkeliksi. Muita tuotteita tarjotaan tukiartikkeleiksi tai kauppakohtaisiin valikoimiin. 

Kausituotteiden avulla on saatavissa lisämyyntiä. Anteil pystyy tarjoamaan alueellisia 

kausituotteita, erityisesti konditoriatuotteissa löytyy erityisosaamista. Näiden keinojen 

avulla tavoitellaan alueellisen ykköstoimittajan asemaa.

Tapa toimia

Luvussa 7.4 todettiin, että tässä työssä tapa toimia tarkoittaa sitä, että tavarantoimittaja 

määrittelee, millä keinoilla ketjussa kilpailee eli mitä etuja ketjulle tarjotaan. 

Ympäristöanalyysin, sisäisen analyysin ja ketjun tavararyhmähallintaan perehtymisestä 

saatujen tietojen perusteella määritellään Antellin KK-market -ketjulle tarjoamat 

rationaaliset ja emotionaaliset edut seuraavasti.

Rationaaliset edut:

Laatu koko toiminnassa.

Uutuuksia suhteellisen harvoin, mutta mietittyinä.

- Anteil lähtee aktiivisesti kehittämään sähköistä tilausjärjestelmää.
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- Ketjulle annetaan hinnoitteluapua ulosmyyntihintoihin liittyen. Antellin tuotteilla 

pitää saada keskimääräistä parempaa katetta.

- Valikoimanmuodostuksessa Anteil tarjoaa ketjulle valmiiksi analysoitua 

tilastotietoa ja on itse valmis ehdottamaan omien tuotteiden poistamista 

valikoimasta tarvittaessa.

Anteil antaa tukensa ketju-uudistukselle ja puhuu sen puolesta kentällä.

- Aktiivinen tiedonvälittäjän rooli ”kolmiossa” kauppa - tavarantoimittaja - ketju. 

Myyntihenkilöstön resursseja käytetään tähän.

Emotionaaliset edut:

Luotettavuus.

- Riskiä hävikistä Anteil ei kanna. Tuotteista saatava korkea myyntikate kattaa sen. 

Antellin yritysimago on varsin hyvä.

Prisma-ketju

Markkinalohko

Prisma-ketjussa ei tavarantoimittajien kanssa käydä erillisiä vuosineuvotteluja vaan 

toimintaa arvioidaan joka kuukausi uudelleen. Arviointi vaikuttaa välittömästi 

valikoimapäätöksiin, hinnoitteluun sekä tilanhallintaan. Suuremmat linjaukset 

näyttäisivät syntyvän ryhmäpäätöksinä tilastotietoihin sekä tavarantoimittajaan 

liittyvien toiminnallisten arvioiden perusteella. Oman leipomon menestyminen 

vaikuttaa voimakkaasti muiden leipomoiden rooliin. Kuukausittain tehdään normaalit 

valikoimapäätökset. Tavarantoimittajan oman aktiivisuuden ja tilastotiedon tuottamisen 

kautta on päätöksiin mahdollista vaikuttaa.

Työnjako ketjussa vaikuttaa haastattelun ja käytännön toiminnan perusteella varsin 

selvältä. Prisma-ketjun päivittäistavaroiden markkinoinnista vastaava 

markkinointipäällikkö tekee perusvalikoimaa koskevat päätökset yksin. Hän saa tukea 

ja pohjatietoa jokaisen Prisman myyntipäälliköiltä. Kausituotepäätökset tehdään 

ryhmässä johon kuuluu myyntipäälliköt ja markkinointipäällikkö. Leipäosastonhoitaja 

ja myyntipäälliköt tekevät tiivistä yhteistyötä, joten tietoa asiakasrajapinnasta 

markkinointipäällikölle kulkee todennäköisesti hyvin. Tavaratalojohtajat ja
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ketjujohtaja eivät näyttäisi ottavan kantaa leipäkauppaan muutoin kuin omalle 

leipomolle asetettujen tavoitteiden kautta. Arinan oman leipomon palveluksessa oleva 

projektipäällikkö vastaa tällä hetkellä koko leipomotuoteryhmän kehittämisestä. Vaikka 

hän ei käytännössä päätä valikoimista, on hänellä suuri vaikutus koko leipäryhmän 

päätöksiin (Kärkkäinen, haastattelu). Epävirallisemman ostoryhmän olemassaolosta ei 

haastattelussa saatu vihjeitä, vaan ketju näyttäisi toimivan varsin systemaattisesti ja 

suunnitelmallisesti. Ostoryhmän kokoonpanoon ensisijaisesti vaikuttava tekijä näyttäisi 

olevan tehtävien päätösten suuruusluokka.

Kuviossa 9.3 kuvataan ostoryhmän koostumusta ja oletettuja rooleja.

Kuvio 9.3 Prisma-ketjun ostoryhmä ja jäsenten roolit

tehtävä

rooli

linjaus-päätökset

rooli

valikoima

päätökset

Ketjun Johtaja vaikuttaja, mahd. päättäjä -
Tavaratal oj ohtaj at vaikuttaja vaikuttaja

Markkinointipäällikkö päättäjä päättäjä
tiedonvälittäjä

Myyntipäälliköt vaikuttaja vaikuttaja, päättäjä
Leipäosaston hoitaja vaikuttaja vaikuttaja

ostaja
Arinan leipomon
projektiplkö

tiedonvälittäjä, vaikuttaja

Leipäosastonhoitajat vaikuttaja, osataja

Prisma-ketjussa ostoryhmä on huomattavasti KK-markettien ryhmää selkeämpi. 

Päätökset keskittyvät voimakkaasti yhdelle ihmiselle, markkinointipäällikölle. 

Päätöksiin vaikuttavat voimakkaasti muiden ostoryhmän jäsenten mielipiteet ja 

ajatukset.

Tuote

Arinan oman leipomon rooli on merkittävä tuoteratkaisuja tehtäessä. Koska Anteil 

tavoittelee merkittävää asemaa tavarantoimittajana (20 %:n markkinaosuutta) on
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tärkeää, että Arinan leipomon ja Antellin välille ei synny kilpailutilannetta. 

Tuotetarjonnan tulee poiketa mahdollisimman paljon Arinan leipomon tuotteista. 

Vaikeutena on se, että Arinan leipomo ei valmista tuotteita rieska-segmenttiin eikä 

myöskään paahtoleipä-segmenttiin, mitkä ovat samat segmentit, joissa Antellilla ei ole 

tuotteita. Arinan leipomon valikoimassa ei sen sijaan ole konditoriatuotteita, mikä tuo 

mahdollisuuksia etenkin kausituotteissa. Segmenttikohtaisia painopisteitä ei voida 

märitellä, tärkeintä on laadullinen ja hinnan kautta tapahtuva erilaistaminen. Suuret 

pakkauskoot käyvät pieniä paremmin kaupaksi.

Tapa toimia

Antellin Prisma-ketjulle tarjoamat rationaaliset ja emotionaaliset edut määriteltiin 

seuraavasti.

Rationaaliset edut:

Laatu koko toiminnassa.

Uutuuksia suhteellisen harvoin, mutta mietittyinä.

Anteil kehittää edelleen sähköisen tilausjärjestelmän toimivuutta. Painopiste on 

toimitusvarmuudessa eli virheiden minimoimisessa.

- Ketjulle annetaan hinnoitteluapua ulosmyyntihintoihin liittyen. Antellin tuotteilla 

pitää saada keskimääräistä parempaa katetta.

- Valikoimanmuodostuksessa Anteil tarjoaa ketjulle valmiiksi analysoitua 

tilastotietoa ja on itse valmis ehdottamaan omien tuotteiden poistamista 

valikoimasta tarvittaessa. Historiatiedon ja poikkeavien päivien analysointiin 

kiinnitetään huomiota.

- Seurataan aktiivisesti kaupan kanssa tuotteiden saatavuutta iltatuntien osalta.

- Pyritään varmistamaan valikoimapäätösten toteutuminen käymällä

leipäosastonhoitaj ien kanssa läpi valikoimamuutokset ja kausituotteet

säännöllisesti. Myyntihenkilöstön resursseja käytetään tähän.

- Kaikessa toiminnassa pyritään systemaattisuuteen.

- Toimitetaan kauppaan vain tarpeellista tietoa, joka on jo käyty ketjuihmisten kanssa 

läpi.

Emotionaaliset edut:

Luotettavuus.
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Riskiä hävikistä Anteil ei kanna. Tuotteista saatava korkea myyntikate kattaa sen.

- Antellin yritysimago on varsin hyvä.

- Anteil auttaa myyntipäälliköltä menestymään tehtävissään tuottamansa materiaalin 

avulla.

Arvioita ketiukohtaisten kilpailustrategioiden muodostamisesta

Suoritetut ympäristö- ja sisäinen analyysi antoivat hyvän pohjan kilpailustrategian 

muodostamiselle. Työn tässä vaiheessa havaittiin kuitenkin, että kilpailutilannetta olisi 

ollut hyvä tarkastella ketjukohtaisesti. Kuluttaja-analyysin merkitys ketjukohtaisten 

kilpailustrategioiden määrittelyssä taas oli varsin vähäinen. Kuluttaja-analyysin 

tuloksista on todennäköisesti enemmän hyötyä tuotekehityksessä ja mainonnan 

suunnittelussa.

Tavararyhmän hallinnalla, huolimatta siitä, että käsite on aivan uusi, oli ratkaiseva rooli 

kilpailustrategia kilpailukeinoja muodostettaessa. Ostoryhmän jäsenten ja roolien 

määrittelyyn tarvitaan lisävälineitä tiedon hankintaan.

Ketjukohtaiset kilpailustrategiat poikkeavat selvästi toisistaan, vaikka osa piirteistä 

onkin yhteneviä. Suurin osa eroista johtuu ketjujen erilaisesta tavasta toteuttaa 

tavararyhmähallintaa, lisäksi Arinan leipomon varsin merkittävä rooli tekee tilanteesta 

Prisma-ketjussa erityislaatuisen.
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10. YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT

Tutkielman tavoitteena oli kehittää olemassa olevien kilpailustrategian määritelmien 

pohjalta ketjuuntuneille tuotantohyödykemarkkinoille soveltuva kilpailustrategian 

malli. Tutkielman tavoitteeseen pyrittiin hakemalla vastausta kysymykseen: ”Miten 

muodostetaan ketjuuntuneilla päivittäistavaramarkkinoilla toimivan leipomoyrityksen 

kilpailustrategia?”. Tutkimusongelman teoreettisena ratkaisuna esitettiin tutkielman 

teoreettisen osan lopussa kirjallisuuden avulla muodostettu malli nopeakiertoisia 

tuotantohyödykkeitä markkinoivan, päivittäistavaramarkkinoilla toimivan yrityksen 

liikeideaan perustuvasta kilpailustrategiasta. Liikeideamalliin päädyttiin mallin 

kreatiivisuuden ja joustavuuden takia, jotka ovat kohdeyrityksen strategiselle 

suunnittelulle tärkeitä tekijöitä.

Mallin mukaan kilpailustrategian määrittely lähtee liikkeelle ulkoisesta ja sisäisestä 

analyysista, markkinoinnin tavoitteiden määrittelystä ja ketjun tavararyhmähallintaan 

perehtymisestä. Prosessin näistä osista saadun tiedon perusteella voidaan muodostaa 

varsinainen ketjukohtainen kilpailustrategia, jonka osatekijöitä ovat 1) markkinalohko 

eli ostoryhmät ja sen jäsenten roolit, 2) tuote eli mihin tuote-/ alatuoteryhmiin ja/tai 

tuotteisiin yhteistyössä ketjun kanssa panostetaan ja 3) miten, eli ketjulle tarjottavat 

rationaaliset ja emotionaaliset edut.

Empiirisen osan tehtävänä oli tutkia, voidaanko päivittäistavaramarkkinoilla toimivan 

yrityksen kilpailustrategia käytännössä muodostaa esitetyn mallin perusteella. 

Kohdeorganisaatiolle, leipomotoimialalla toimivalle Katri Anteil Oy:lle, laadittiin 

kilpailustrategia mallin mukaisesti kahden eri ketjun KK-markettien ja Prisma-ketjun 

osalta.

Osallistuvaan havainnointiin, tutkijan arkikokemuksiin ja teemahaastatteluihin 

perustuen sekä sekundäärisen tutkimusaineiston perusteella suoritettiin 

ympäristöanalyysi ja sisäinen analyysi, joiden perusteella määriteltiin markkinoinnin 

tavoitteet. Teemahaastatteluihin perustuen muodostettiin käsitys molempien ketjujen 

tavararyhmähallinnasta. Tämän perusteella muodostettiin yrityksen sekä sen 

kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet huomioiva kilpailustrategia, jonka avulla yritys
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saavuttaisi markkinoilta itselleen pitkällä aikavälillä menestysmahdollisuudet takaavan 

aseman.

Ketjuille muodostettujen kilpailustrategioiden suurimmat erot syntyivät ketjun 

tavararyhmähal 1 innan tavoitteisiin ja kehityskohteisiin liittyen. Toinen merkittävä 

seikka, joka vaikutti kilpailijastrategian sisältöön oli kilpailevien leipomoiden asema 

ketjussa.

Katri Anteil Oy on tyypillinen nopeakiertoisia päivittäistavaroita valmistava yritys, jolla 

on jo ketjutoimittajan asema kummassakin ketjussa, johon mallia työssä koeteltiin. 

Luodun teoreettisen mallin avulla pystyttiin työn empiriaosassa luomaan toimiva 

kilpailustrategia kohdeyritykselle. Empiiriset tulokset siis vastasivat pääpiirteittäin 

tutkielman teoreettista viitekehystä. Vaikka mallia on tässä työssä koeteltu vain yhteen 

yritykseen, voidaan siitä tehdyt empiiriset havainnot todennäköisesti yleistää 

koskemaan ainakin muita keskisuuria leipomoalalla toimivia yrityksiä.

Mallissa havaittiin myös kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia. Empiriassa havaittiin, että 

kilpailija-analyysissa tulisi kilpailijoiden asemaa tarkastella erityisesti kohteena olevissa 

ketjuissa. Kuluttaja-analyysin informaatioarvo kilpailustrategian muodostuksessa jäi 

myös vähäiseksi. Käytännössä liikeidean osatekijöistä kohderyhmän eli ostoryhmien 

määrittely ei seurannut täysin teoriaosan oletuksia. Ostoryhmien kokoonpanot eivät 

muuttuneet teoriaosassa oletetulla tavalla päivittäistavarakaupan tason, ostotilanteen ja 

tuote/valmistaja-valintojen suhteessa. Näyttää siltä, että ketjun tavararyhmähallinta, 

maantieteellinen jäsenten sijainti, ja päätösten suuruusluokka vaikuttavat ostoryhmän 

kokoonpanoon ja rooleihin.

Ketjuuntumisen edetessä ja ketjujen erilaistuessa kilpailu päivittäistavaramarkkinoilla 

kovenee. Toisaalta ketjujen erilaistuminen ja tavararyhmähallinnan selkiytyminen 

tarjoaa etenkin leipomoyritykselle uusia differoinnin mahdollisuuksia. 

Kilpailustrategiat on määriteltävä ketjukohtaisesti ja niitä on kehitettävä yrityksessä ja 

sen ympäristössä tapahtuvien muutosten mukaisesti. Kohdeyritykselle suositellaankin 

ketjustrategioiden määrittelemistä myös muille asiakasketjuille.
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Mahdollisiksi jatkotutkimuskohteiksi ehdotetaan laaditun mallin toimivuuden 

selvittämistä sellaisissa päivittäistavaramarkkinoilla toimivissa yrityksissä, joiden 

toiminta on valtakunnallista tai monikansallista . Tällaiset yritykset omaavat mittavat 

resurssit toimintansa kehittämiseen, mutta ovat toisaalta sidoksissa valtakunnallisiin 

ja/tai kansainvälisiin ratkaisuihin ja rajoitteisiin.
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LIITE 1

Päivittäistavarakauppojen lukumäärä, myynti ja markkina- 
osuustietoja

Päivittäistavarakauppojen lukumäärä ia myynnit Suomessa v. 2000

määrä kpl muutos my mmk kehitys % markk. muutos-% 

kpl kpl osuus

%

K-ryhmä 1198 -74 22 011 + 2,0 37,6 -0,2

Spar Ryhmä 324 -26 5 357 -2,8 9,1 -0,5

Muut yksit.mlät * 1577 - 108 7009 -1,7 12,0 -0,5
S-ryhmä 604 + 1 16 953 + 6,8 28,9 + 1,1
Tradeka/Elanto 580 -21 7 264 + 3,6 12,4 + 0,1
Yhteensä: 4 283 -228 58,6 mrd + 2,6 100 0,0
Lähde: AC Nielsen 2000b

* muut yksityiset mlät sis. Wihurin ja Stockmannin

Päivittäistavarakaupan markkinaosuudet Suomessa v 2000

Trad./Elant
O

12% K-Ryhmä
-"-v 38%

S-rvhmä i ^
%

muut yks. 
12%

Spar-ryhmä
9%

Lähde: A.C. Nielsen 2000b
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Päivittäistavararyhmien markkinaosuuksien kehitys v 1990- 1999
osuus osuus osuus osuus osuuden
v 1990 v 1998 v 1999 v 2000 muutos 90-00

K-ryhmä 40,5 38,2 37,8 37,6 -2,9

T-Ryhmä (ent) 23,8

Spar-ryhmä 10,5 9,8 9,1

Muut yksit, mlät 5,4 12,8* 12,5* 12,0*

S-ryhmä 15,9 26,3 27,8 28,9 + 13,0

Tradeka/Elanto 11,1 12,2 12,3 12,4 + 1,3
* luku sis. Wihuri ja Stockmann 

Lähde: AC.Nielsen 2000b
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Päivittäistavarakaupan ketjut Suomessa

Keskolla varsinaisia päivittäistavarakaupan ketjuja on 6 kpl; KKKK-Citymarketit, 

KKK-Supermarketit, KK-Marketit, К-Lähikaupat, K-Extrat ja Rimit. Pilottivaiheessa 

on lisäksi tällä hetkellä kaupunkeihin tarkoitettu Pikkolo-ketju.

Suomen Sparin ketjuja ovat Eurospar-, SuperSpar-, Spar-market-, Spar-Express- sekä 

Rabatti-ketju. Wihuri Oy:llä on myös Euro-Spar- niminen ketju sekä lisäksi 

Ruokavarasto- ja Tarmo-ketjut. Ruokavarasto-ketju on laajentunut viime vuosina 

Lounais-Suomesta, Pirkanmaalta, Hämeestä ja pääkaupunkiseudulta myös Pohjois

suomeen. Tarmo-lähikauppaketju on valtakunnallinen. Wihuri Oy:n 

päivittäistavararyhmää kasvatti merkittävästi yritysosto, jossa Sesto- ja Etujätti- ketjut 

siirtyivät Stockmannilta Wihurin omistukseen vuoden 1999 loppupuolella. 

Kauppayhtiö Stockmann harjoittaa päivittäistavarakauppaa tavaratalojensa yhteydessä 
toimivissa Stockmannin Herkku -myymälöissä.

S-ryhmän ketjuja ovat Alepa-, Sale-, S-market ja Prisma-ketju.

Tradeka/Elanto-ryhmän ketjuja ovat Euromarket/Maxi-ketju, Siwa-ketju ja Valintatalo- 

ketju. Euromarketit ovat puhtaasti Tradekan omistuksessa, kaikkiin muihin ketjuihin 

kuuluvia yksiköitä on sekä Elannolla että Tradekalla. Elannon vanhoihin ketjuihin 

kuuluvat Marketat ja Pullapuodit hävisivät 90-luvun lopulla, (vrt Kehittyvä Kauppa 
2000, 28-30)

LIITE 2
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LIITE 3

Anteil- Leipomoiden lv:n jakautuminen asiakasrvhmittäin
liite ЗА

Leipomoryhmän lv:n jakauma as.ryhmittäin
(suluissa v. 99 koko vuosi)

Muut lait.+kahv. 
Omat pisteet 1,5%

(8,4%) 7,2 % (1,4%)

pt-kauppa 
91,3% (90,1%)

Lähde: Lähde: Katri Anteil Oy (2000) asiakastilastot

Antell-leipomoiden päivittäistavarakauppaan suuntautuneen lv:n jakautuminen
kaupparvhmittäin
liite 3B

Leipomoryhmän pt-lv kaupparyhmittäin
(suluissa v. 99 koko vuosi)

Tradeka 
5,6 %

Villit (8,1%)
9,2 %

Spar
10,9% (11-3%)

(4,9%)

S-ryhmà 
33,3 %

(33,8%)

-Ryhmä 
41,1 %

(41,8%)

Lähde: Lähde: Katri Anteil Oy (2000) asiakastilastot
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Antell-Leipomoiden liikevaihdon jakautuminen tuoteryhmittäin
liite 3C

Kuviossa käytetyt lyhenteet: RL=ruokaleipä, KL=kahvileipä ja KO= konditoriatuotteet.

Leipomoryhmän lv:n jakauma tuoteryhmittäin
(suluissa V.99 koko vuosi)

(28%)

KO+ras (8%) 
8%

(64%)

Lähde: Lähde: Katri Anteil Oy (2000) tuotetilastot



Yksityiset paikallis-leipomot Katri Anteil Ov:n jakelualueella

LIITE 4

Yksityiset
paikallisleipomot
leipomo paikkakunta

OULU

OK Arinan leipomo Oulu
Kuivaksen Leipomo Oulu
Huovinen Oulu
Meriläisen Leipomo Lumijoki
Niittyleipä Liminka
Putaan Pulla Haukipudas

Savilaakso Liminka

Juhan Leipomo Raahe

KAINUU, KOILLISMAA JA LAPPI

Kuusamon Kuusamo
Leipomotuote
Koivukangas Oy Pudasjärvi
Taivalkosken Leipomo Taivalkoski
Johanneksen Pojat Sotkamo
Puolangan Leipomo Puolanka
Jokivarren Leipomo Tornio
Mairen Kotileipomo Tervola
Kursulainen Salla
Tikkala Tornio
Leipäkolmoset Tornio
Karkiaisen leipomo Tornio
Räihän Leipomo Koivu
Sammalvaaran leipomo Kolari
Tunturilapin Leipä Enontekiö
Hiltusen Leipomo Kittilä
Lapin Herkku Sodankylä
Kiuaspulla Kemijärvi
Hanhileipä Kemijärvi

KESKI- JA ETELÄ POHJANMAA, SAVO

Roosin leipomo Kalajoki
Oulaisten Leipomo Oulainen
Pulla-Tupa Haapavesi
Leipomo O Backman Kannus
Bergwall Pietarsaari
Kauhavan Pulla-Tuote Kauhava
Ecce-re Vöyri
Lapuan Leipä Lapua
Alfred Eriksson Vaasa
Kauhajoen Laatuleipurit Kauhajoki
Ke-Le Konditoria Kokkola
Häggman Haapajärvi
Esterin Kotileipomo Haapajärvi
Paanasen Leipomo Kinnula
Sievin Kotileipomo Sievi
Jarin Kondis Kärsämäki
Tuulan leipä ja Viineri Sonkajärvi
Leipomo Hakomäki Vähäkyrö
leipomo Jakkula Laihia
Ojalan Leipomo Kauhajoki
Fagerlund Larsmo
Timosen Leipomo Kaustinen
Leipomo U.Viitala Toholampi
Närpes Bröd Närpiö
Kiurulaisen Leipomo Kiuruvesi
Trübe Kuopio
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Antellin pääasiallisella jakelualueella toimivat ketjut kauppa- 
ryhmittäin sekä Antellin kannalta tärkeimpien ketjujen myymälä- 
lukumäärä.
Tummennetulla merkityt lukumääriä ei ole laskettu yht. lukuihin mukaan, koska ko. 

ketjut eivät kuulu Antellin ensisijaiseen kohderyhmään.

LIITE 5

Sarakeotsikoissa käytetyt lyhenteet: Mlä-lkm= myymälälukumäärä, Ant. as. = Antellin 

asiakkaat
ketju Mlä-

Ikm
Ant.
as.

Muuta

K-Rvhmä

KKKK-C itymarket 10 9

KKK-Supermarket 18 18

KJC-Market (pohj) 58 58 näistä 3 ei kuulu ketjuun

KX-Market (länsi) 17 17 näistä 7 aloittanut/aloittamassa ostot
maaliskuussa

K-Lähikauppa 44 44 näistä 1 ei kuulu ketjuun

Rimi 4 4 Luvuissa ei mukana Et-Pohjanmaan

Rimejä

K-extra T~ 16 Extrat eivät kuulu Ant. ensisijaiseen

kohderyhmään
Suomen Soar

EuroSpar 4 4

SuperSpar 6 6

Spar-market 31 31

Rabatti 9 9 Luvuissa ei mukana Kainuun Rabatteja

Wihuri

Ruokavarasto 7 7

Tarmo J~ a Tarmot eivät kuulu Ant. ensisijaiseen
kohderyhmään

SOK

OK Arina

Prisma 4 4

S-market 26 26
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Sale I 1 Salet eivät kuulu Ant. ensisijaiseen

kohderyhmään

YksityisetOK (Oulu )

S-market 10 10

Sale a i Salet eivät kuulu Ant. ensisijaiseen

kohderyhmään

Koillismaan OK

S-market 7 7

OK Maakunta

Prisma 1 1

S-market 8 8
KPO

Prisma 3 3

S-market 27 27

Sale T~ Eivät kuulu kohderyhmään

EePee

Prismat 1 -

S-marketit 26 -

PeeÄssä

Prismat 1 1 Jakelua vain pieneen osaan PeeÄssän

toimialuetta

S-marketit 2 2

Tradeka

Euromarket 2 2

Valintatalot 24 21

Siwa T~ 1
VILLIT

Halpa-Halli 24 24

Säästökuoppa 6 6

Mini-Mani 3 3

pikkumyymälät 3 E eivät kuulu kohderyhmään

YHT kohderyhmä 383 352

J älleenmyyj äpotentiaalia arvioitaessa on syytä myös huomioida ketjujen 

maantieteelliset aluejaot. Esimerkiksi Kainuussa sijaitsevia Spar-marketteja ei ole 

laskettu mukaan taulukon lukuihin, sillä Antellin jakelu ei kata koko Itä-Suomen Spar- 

market - ketjun aluetta.
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TEEMAHAASTATTELURUNKO

Seuraavat kysymykset esitettiin sekä Prisma-ketjua että KK-Market-ketjua koskevissa 
haastatteluissa lukuun ottamatta toisen osion ensimmäistä kysymystä, joka käytiin läpi 
vain KK-market-ketjun kanssa.

1. PERUSTIETOJA:
- KK-market-ketjun koko (myymälöiden lukumäärä Koko Suomi, Pohjois-Suomi) 

ketjun asema markkinoilla

2. KETJUUNTUMINEN JA TYÖNJAKO
Ketjuuntumisen vaikutukset kaupan ja teollisuuden väliseen työnjakoon ja toimintaan? 

Tukkuliikkeen tehtävät, ketjuorganisaation tehtävät, myymälän tehtävät 

Tavarantoimittajan tehtävät 

Päätöksentekoprosessit

3. TAVARARYHMÄÄN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

Tavararyhmätietoa
artikkelimäärät
miten valikoima jakaantuu valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti 
miten valikoima jakaantuu segmenteittäin

<=> millainen on kuluttajalähtöinen tavararyhmän rakenne?
■=> millainen on tuottava tavararyhmän rakenne?

Paljonko tavarantoimittajia ketjussa on?

Leipä-tavararyhmän rooli KK-market-ketjussa, tärkeys suhteessa muihin 
tavararyhmiin?

Tavararyhmän nykytila ja kehitystarpeet ketjussa 

Tavararyhmän tavoitteet. Miten tavoitteita mitataan?

Tavararyhmän strategia: miten tavoitteisiin pyritään? Keinot.

Miten varmistetaan toteutus?

Seuranta?

Miten erotutaan muista ketjuista?

Uuden ketjumallin vaikutukset tavararyhmään?

4. TAVARANTOIMITTAJAN ROOLI JA TEHTÄVÄT 

Mitä odotuksia ketjulla on tavarantoimittajalle?

Kuinka hyvin tavarantoimittajat ovat pystyneet täyttämään nämä odotukset?

LIITE 6



Mistä tavarantoimittajan menestyminen tai menestymättömyys voi johtua?

Mitä toivotte: mitä tavarantoimittaja voi auttaa ketjua toteuttamaan 
tavararyhmähallintaa?

5. MUUTA

Kaupan omat merkit leipomotuoteryhmässä?

Mikä on uutuuksien rooli?


