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Painotuotteiden jakelu ja graafisen toimialan pohjoinen liiketoimintaympäristö

Graafinen toimiala niin Suomessa kuin muualla maailmassakin on monien muutosten keskellä. 
Tässä tutkielmassa on selvitetty graafisen toimialan liiketoimintaympäristöön vaikuttavia 
muutostekijöitä ja niiden vaikutuksia. Erityistä huomiota on kiinnitetty painotuotteen eri 
jakelutapojen kuvaamiseen sekä painotuotteen tuotannon sijaintiin liittyviin kysymyksiin. Alan 
rakenteita tarkkailtaessa on keskitytty Pohjoisen ulottuvuuden markkina-alueeseen, josta Suomen 
ja Venäjän välisiä toimintasuhteita on käsitelty tarkemmin.

Tutkielmalle on asetettu kolme tavoitetta. Ensinnäkin työn tarkoituksena on selvittää graafiseen 
toimialaan vaikuttavia muutostekijöitä sekä toimialan yritysrakenteissa tapahtuvia muutoksia. 
Toisena tavoitteena on kuvata erilaisia graafisten tuotteiden (kirjat, lehdet...) jakelutapoja sekä 
arvioida niiden soveltuvuutta eri tuotteille. Tutkimus toimii myös alkuselvityksenä TEDIM - 
projektille (Telematics in Foreign Trade Logistics and Delivery Management in the Baltic Sea 
Area). Sen puitteissa kolmantena tavoitteena on kehittää ehdotus Pohjoisen ulottuvuuden 
graafisen toimialan projektiksi.

Graafista toimialaa muokkaavat nopeasti kehittyvä digitaalinen teknologia sekä kansain
välistyminen. Yrityskoot ovat kasvamassa ja toimialalla odotetaan fuusioita ja yhdentymisiä. 
Toimintaa pyritään keskittämään kunkin yrityksen omaan ydinosaamiseen tuotevalikoimia 
kuitenkin laajentaen. Perinteiset graafisen toimialan yritykset ovat laajentamassa palvelujaan 
laajemmin ymmärretylle mediatoimialalle. Asiakkaille pyritään tarjoamaan monipuolisia 
palveluja yhden pisteen kautta, minkä mahdollistamiseksi yritykset lisäävät yhteistyötään ja 
verkostoituvat arvokentän eri osapuolten kanssa.

Tutkimus on suoritettu monipuoliseen kirjallisuuteen sekä suomalaisiin ja kansainvälisiin 
tutkimuksiin perehtyen. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa suoritettiin kahdenkymmenen 
Suomen graafisen toimialan johtajan haastattelu. Haastateltavaksi valittiin painotuotteen 
tarjontaketjun eri vaiheissa toimivien yritysten edustajia. Haastateltavat edustivat kustantajia, 
painoja, teknologian toimittajia, jakelupalveluiden tarjoajia sekä painotuotteiden myyjiä.

Graafisella toimialalla vaikuttavia trendejä ovat: nopeutuvat toimitusaikavaatimukset, tuotteiden 
lisääntyvä asiakaskohdentaminen, pyrkimykset kustannussäästöihin kuljetus- ja varastointi- 
kustannusten osalta, nimikemäärien lisääntyminen, painomäärien ja -tuotteiden pienentyminen 
sekä teknologian kehittyminen ja halventuminen. Painotuotteiden tuotannossa ja jakelussa tulee 
erilaisten tuoteryhmien sisällä tapahtumaan painamisen siirtymistä lähemmäksi kuluttajia. 
Työssä esitetään viisi erilaista jakelutapaa painotuotteille (perinteinen ja pienkustantajan 
jakelutapa, verkostoitunut, viivästetty sekä sähköinen jakelu) sekä malli tuotannon ja jakelun 
kehityssuunnasta. Monet tuotteet soveltuvat jaeltavaksi usealla eri tavalla. Työssä esitetään myös 
malli graafisen toimialan verkostoksi Pohjoisen ulottuvuuden alueella.
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Print Distribution and Nordic Business Environment in Graphic Industry

The graphic industry in Finland and all over the world has to face the changing business 
environment. Factors affecting the industry and their consequences are the main topic of this 
thesis. Special interest has been devoted to the description of different ways of distributing the 
printed products and to the question of printing locations. Finnish and Russian markets are 
described more thoroughly.

The three objectives of the thesis are: 1) to find out the major factors affecting the graphic 
industry and describe their consequences on company structures in the industry, 2) to describe 
the different ways of delivering printed products and evaluate their suitability for different 
product categories, 3) to produce a project proposal for developing the graphic industry in the 
area of Northern Europe. The study serves as a preliminary research for graphic industry TEDIM 
-project (Telematics in Foreign Trade Logistics and Delivery Management in the Baltic Sea 
Area).

The major factors affecting the graphic industry are the rapidly changing technology and 
industry becoming more internationalised. The company sizes are growing bigger and more 
mergers are expected. Companies in the industry are concentrating on their core businesses, but 
are also willing to widen their product range. The wider media industry is an area of interest for 
many. The companies are aiming to provide the possibility of one-stop-shopping for their 
customers. This requires networking and close relationships with other companies in the 
industry.

The study is based on a wide literature research including several resent studies in Finland and 
abroad. The empirical part was conducted by interviewing 20 managers from leading companies 
in Finnish graphic industry. The companies were selected from different parts of the supply 
chain. The interviewees represented publishers, printers, technology providers, distribution 
companies and retailers.

The major trends affecting the graphic industry are: faster delivery expectations, increasing 
customisation of products, need for cutting transportation and inventory expenses, increasing 
number of different titles, smaller batch sizes and technological development towards cheaper 
and smaller machines. Based on those a model for future direction of producing and delivering 
printed products is presented. The actual printing will move closer to customers. In addition five 
different ways of delivering printed products are presented in the study (traditional, private 
publisher, networked, postponed and electric delivering). Most of the printed products can be 
delivered several different ways. Finally a network for printing houses in Northern Europe is 
proposed.

Keywords: graphic industry, printed products, distribution, value field, networking 
Page number: 116
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1 Johdanto

Ensimmäisessä luvussa esitetään tutkimuksen taustaa, tavoitteet ja rajaukset. Tämän lisäksi 

esitellään tutkimuksen suoritustapa ja työn rakenne. Lopuksi tuodaan esiin tutkimuksen 

avainkäsitteitä.

1.1 Tutkimuksen taustaa

Graafisella toimialalla eletään suurten muutosten aikaa. Tähän vaikuttavat erityisesti teknologian 

nopea kehittyminen ja markkinoiden kansainvälistyminen. Graafinen toimiala edustaa sekä 

perinteistä painoteollisuutta että nykyaikaista viestintäteollisuutta, jossa sähköinen viestintä 

laajenee tasaisesti. Graafiseen teollisuuteen lasketaan kuuluvaksi kustannus- ja painotoiminta 

sekä yritykset, jotka toteuttavat jotain muuta vaihetta painotuotteen valmistuksessa. Lisäksi 

toimialaan lasketaan kuuluvaksi ääni-, kuva-ja atk-tallenteita jäljentävät yritykset. Informaation 

välityksen sähköistyminen on sekä uhka että mahdollisuus graafiselle toimialalle. Sähköisesti 

toimitettavien tuotteiden pelätään ainakin osittain vievän markkinoita painotuotteilta ja 

heikentävän nykyisten alalla toimijoiden liiketoimintaa. Tämän välttääkseen monet perinteiset 

painotuotteita valmistavat yritykset ovat monella tavalla kiinnostuneet myös sähköisessä ja 

digitaalisessa muodossa toimitettavista tuotteista ja palveluista. Sähköistyminen ja 

digitalisoituminen tuovat uusia mahdollisuuksia tehostaa liiketoimintaa ja kehittää sitä 

entisestään. Omaa toimintaa tehostaessaan yritykset pyrkivät löytämään uusia palveluratkaisuja, 

joiden avulla kuluttajien tarpeet voidaan täyttää kilpailijoita paremmin.

Yritykset toimivat eri toimialoilla yhä kansainvälisemmin. Ennen kansainvälisyys tarkoitti 

lähinnä tuotteiden viemistä kotimaasta ulkomaille, ja tämä on ollut pitkään myös suomalaisten 

graafisen toimialan yritysten strategiana. Nykyään kansainvälisyys on yhä enemmän tuottamista 

ja toimimista eri maissa. Graafinen toimiala ja erityisesti painotuotteiden kustantaminen ja 

painaminen ovat perinteisesti olleet hyvin kotimaakeskeisiä ja ovat sitä edelleen tänäkin päivänä. 

Kuitenkin kansainvälinen yhteistyö sekä kansainväliset markkinat vaikuttavat kunkin maan 

sisäisiin käytäntöihin, ja yhä enenevässä määrin kansainvälistä toimintaa ja tuotantoa 

haijoitetaan myös painoteollisuudessa. Suomessa toimivien yritysten on huomioitava alalla 

tapahtuvat muutokset, osattava ottaa ulkomaiset kilpailijat huomioon ja ehkä mietittävä oman 

toiminnan laajentamista maan rajojen ulkopuolelle.
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Liikenne- ja viestintäministeriö on Suomessa aktiivisesti ollut mukana erilaisissa tutkimuksissa 

ja kehitysprojekteissa, joiden tarkoituksena on vahvistaa suomalaisten yritysten mahdollisuuksia 

kansainvälisillä markkinoilla ja tehostaa eri toimintoja kotimaassa. Tutkimukset ovat 

keskittyneet paljolti kuljetuksiin, tekniikkaan ja kehittyviin viestintäkanaviin. Graafiseen 

toimialaan vaikuttavat suoraan erilaisten viestinvälityspalveluiden kehittyminen, sillä toiminnan 

perustana ovat erilaiset sisällöt, joiden välittäminen käyttäjille on koko toiminnan perusta. 

Liikenne- ja viestintäministeriön kiinnostuksen kohteena on selvittää suomalaisen graafisen 

toimialan tilanne Pohjois-Euroopan markkina-alueen näkökulmasta ja tarve tai edellytykset 

uusien alan kehitysprojektien aloittamiseksi.

Suomessa on nostettu esiin käsite Pohjois-Euroopan markkina-alue. Aikaisemmin monet 

yritykset ajattelivat Pohjois-Euroopan toiminta-alueena vain Skandinaviaa. Tällöin Etelä-Ruotsi 

nousi keskeiseksi paikaksi jäljestää yritysten tuotteiden jakelu. Se oli lähellä Keski-Eurooppaa ja 

maantieteellisesti keskeisellä paikalla Skandinavian maiden markkinoita ajatellen. Jotta Suomi 

voisi turvata asemaansa myös monien kansainvälisten yritysten logistisena palvelukeskuksena 

sen on tuotava esiin edullinen sijaintinsa, kun mietitään laajempaa pohjoista markkina-aluetta. 

Venäjän ja entisten Neuvostoliiton maiden länsimaistuessa ne ovat entistä kiinnostavampia 

toiminta-alueita useille kansainvälisille yrityksille, jotka näkevät siellä toiminnalleen laajenemis- 

ja kasvumahdollisuuksia. Suomen sijainti luo erinomaiset edellytykset kehittyä 

pohjoiseurooppalaiseksi logistiseksi liiketoimintakeskukseksi, kun Pohjois-Eurooppaan liitetään 

Fennoskandian lisäksi Baltia, Pietari ja Leningradin lääni, Moskova ja Moskova-Pietarin-välinen 

alue sekä Karjalan ja Murmanskin alueet (Haapanen 1993, 28). Tämän alueen käsittäminen 

yhdeksi suureksi markkina-alueeksi mahdollistaa monille kansainvälisille yrityksille lukuisten 

mittakaavaetujen saamisen, sillä kyseinen alue on asukasluvultaan kolme kertaa suurempi kuin 

perinteisesti ymmärretty Pohjois-Eurooppa (mt.).

Euroopan Unioni hyväksyi kesäkuussa 2000 Feiran Eurooppa-neuvoston kokouksessa pohjoisen 

ulottuvuuden toimintasuunnitelman. Tämä näkökulma tuli mukaan unionin toimintaan Suomen 

aloitteesta (Sisäasianministeriö 2001). Maantieteellisesti pohjoisen ulottuvuuden aloite kattaa 

Euroopan pohjoisen kulman Luoteis-Venäjältä Baltian maihin, Puolaan ja Itämeren alueelle. 

Jatkossa Pohjoisen ulottuvuuden markkina-alueella tarkoitetaan juuri tätä aluetta. Aloitteen 

tavoitteena on parantaa eri ohjelmien koordinaatiota alueella ja edistää myös EU:n ja sen 

ulkopuolella olevien maiden keskustelu-ja yhteistyöyhteyksiä (mt).
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TEDIM (Telematics in Foreign Trade Logistics and Delivery Management in the Baltic Sea 

Area) -ohjelma on Itämeren alueen valtioiden ulkomaankaupan kuljetusten ja logistiikan 

kehittämisohjelma. Ohjelman tavoitteena on kehittää logistiikan eri osapuolten kilpailukykyä ja 

tukea Venäjän, Suomen ja EU:n välistä kuljetustoimintaa luomalla nykyaikaiseen 

tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen pohjautuvia ratkaisuja. Lisäksi pyritään edistämään 

kuljetusten nopeutta, turvallisuutta ja luotettavuutta (Liikenneministeriö 2001). TEDIM -hanke 

perustettiin vuonna 1995 ja sitä käynnistämässä olivat Suomen, Venäjän ja Saksan 

liikenneministeriöt sekä Venäjän rautatieministeriö ja Pietarin kaupunki (Tedim news 2000- 

2001). Eesti liittyi mukaan hankkeeseen 1996 ja Latvia 2000. Myös Puola ja Liettua ovat olleet 

mukana toiminnassa, mutta toistaiseksi kuitenkin vain tarkkailijoiden asemassa (mt.). TEDIM - 

ohjelmaa pyritään laajentamaan nykyisin aktiivisesti mukana olevien valtioiden lisäksi muihin 

Itämeren valtioihin tuottamalla näille todellista lisäarvoa tulevilla, jo toteutuneilla sekä käynnissä 

olevilla projekteilla. Aikaisemmin toteutuneet projektit ovat vahvasti liittyneet kuljetus- ja 

tullausongelmien ratkaisemiseen ja toiminnan tehostamiseen kyseisissä maissa. Nykyisellään 

toiminta-alueeseen kuuluu kaikkinainen liiketoiminnan kansainvälinen kehittäminen Pohjois- 

Euroopan alueella.

Suomen rooli kansainvälisillä markkinoilla informaatio-ja kommunikaatioteknologian -alalla on 

arvostettu (Information and Communication Technology = ICT). VTT:n ”Uuden tietotekniikan 

vaikutukset liiketoimintaan” -raportissa vertaillaan Suomen ICT -alaa muihin maihin. 

Vertailtaessa eri maiden ICT -tuotteiden vientiä Suomi menestyy erinomaisesti. Lähes viidennes 

Suomen viennistä koostuu ICT -alan tuotteiden kokonaisviennistä, kuin muissa maissa Japania 

lukuunottamatta se on yleensä noin kymmenen prosenttia. Suomi myös vie selvästi enemmän 

ICT -alan tuotteita kuin Suomeen tuodaan. Eri mittareilla laskettuna Suomi on erikoistunut 

normaalia enemmän ICT -alaan. Tosin on muistettava, että Nokian menestys vaikuttaa tähän, 

joten samojen mittareiden perusteella Suomen voidaan sanoa olleen erikoistunut erityisesti 

telekommunikaatioalaan.

Suomella on viime vuosikymmenen aikana ollut suhteellisen merkittävä asema Pohjoismaiden, 

Venäjän ja Baltian maiden graafisen alan tuotteiden tuottajana ja viejänä. Varsinkin 90-luvun 

puolivälissä vienti Pietariin ja Moskovaan kukoisti ja töitä riitti niin paljon kuin kapasiteettia oli 

käytettävissä. Painoteollisuudessa maantieteellinen etäisyys ja toimitusten nopeus toivat 

Suomelle selkeää kilpailuetua muihin Euroopan maihin verrattuna (Siivonen 1995). Lisäksi
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Suomen etuna on vain yksi raja Venäjän markkinoille, joka toimii suhteellisen hyvin. Monilla 

muilla Suomen kilpailijoilla, kuten esimerkiksi Saksalla on useampi raja ylitettävänään.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset

Tutkimusongelmana on kartoittaa graafisen toimialan liiketoimintaympäristössä tapahtuvia 

muutoksia ja tämän selvittämiseksi on asetettu kolme tavoitetta. Ensinnäkin työn tarkoituksena 

on selvittää graafiseen toimialaan vaikuttavia muutossuuntia sekä toimialan yritysrakenteissa 

tapahtuvia muutoksia. Toisena tavoitteena on kuvata erilaisia graafisten tuotteiden jakelutapoja 

sekä arvioida niiden soveltuvuutta eri tuotteille. Tutkimus toimii myös alkuselvityksenä TEDIM 

-projektille (Telematics in Foreign Trade Logistics and Delivery Management in the Baltic Sea 

Area). Sen puitteissa kolmantena tavoitteena on kehittää ehdotus Pohjoisen Euroopan graafisen 

toimialan projektiksi. Empiirisessä osuudessa selvitetään graafisen toimialan johtajien 

mielipiteiden yhteensopivuutta teorian perusteella tehtyihin johtopäätöksiin sekä kartoitetaan 

suomalaisten graafisen toimialan yritysten näkemyksiä ja kiinnostuksia palvelujen tarjoamisesta 

tai investointihalukkuudesta Venäjälle tai Baltian maihin. Lähtökohtana on selvittää mitä 

palveluja voivat suomalaiset yritykset tuottaa ja miten Suomen painoteollisuus voisi osallistua 

Baltian maiden ja Venäjän painotuotteiden tuottamiseen.

Tutkimus on rajattu graafisesta teollisuudesta ja medialogistiikasta nimenomaan painotuotteisiin. 

Sähköisessä muodossa lähetettävät materiaalit, jotka jossain vaiheessa tulostetaan tai painetaan 

kuuluvat tähän. Painotuotteet on jaettu seuraavaan viiteen luokkaan: 1) Kirjat, 2) Aikakaus- ja 

erikoislehdet, 3) Sanomalehdet, 4) Suoramarkkinointituotteet ja 5) Muut tuotteet, kuten 

käyttöohjeet, manuaalit, listat jne.

Painotuotteisiin kuuluvat etiketit voidaan ymmärtää osana markkinointipainotuotteita eikä niitä 

olla tarkemmin erikseen käsitelty. Samoin tuote-ja pakkauspainatuksia ei tutkimuksessa käsitellä 

niiden jakelun ja kulutustarpeen erilaisuuden takia.

Tutkimus keskittyy erityisesti Suomen ja Pohjoisen Euroopan graafiseen toimialaan, mutta 

muuallakin suoritettuja tutkimuksia käytetään hyväksi toimintasuuntauksien selvittämiseksi.
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1.3 Tutkimuksen suoritustapa

Tutkimus on suoritettu sekä teoreettisen tutkimusaineiston että empiirisen tutkimuksen avulla. 

Käytetyt teoriat kuvaavat tuotteiden jakelussa tapahtuvia muutoksia teknologian kehittyessä ja 

yritysten kansainvälistäessä toimintaansa. Työssä on keskitytty painotuotteiden jakelutoiminnan 

tehostamiseen ja valmistuksen ja varastoinnin sijaintipäätöksiin. Teoriaa on käsitelty myös 

tuotteiden asiakaskohdentamisen ja massaräätälöinnin näkökulmista. Erityistä huomiota on 

kiinnitetty arvokenttänäkökulmaan, graafisella toimialalla tehtyihin tutkimuksiin sekä 

ennusteisiin painotuotteen tulevaisuudesta ja painotoiminnan teknisestä kehityksestä.

Painotoiminnan teknistä puolta ja digitalisoitumista on tutkittu laajasti muun muassa Valtion 

Teknillisen Tutkimuslaitoksen (VTT) toimesta. Näitä tutkimuksia hyödynnetään selvittämään 

alan teknologian tilaaja suuntauksia. VTT:n teettämien tutkimusten lisäksi hyödynnetään sen 

julkaisemaa GT-lehteä ja GT-raportteja, joissa on kerrottu myös kansainvälisistä alan 

tutkimuksista. Venäjään liittyvää alan tutkimusta on tehty Turun kauppakorkeakoulun toimesta 

ja heidän tutkimuksiensa tuloksia hyödynnetään Venäjän painotoiminnan markkinatilanteen 

selvittämiseksi.

Empiirinen osuus perustuu teemahaastatteluihin. Teemahaastattelut voidaan luokitella 

tieteelliseksi tutkimusmenetelmäksi (Hirsjärvi & Hurme 1982, 128) ja niitä käytetään usein 

vastaavanlaisissa pro gradu tutkielmissa. Teemahaastattelut nähtiin parhaaksi valinnaksi, koska 

haluttiin saada erilaisia näkemyksiä ja visioita alan kehityksestä. Liian strukturoidulla 

kysymyslistalla, esimerkiksi lomakekyselyllä, vastaukset olisivat olleet rajoittuneempia. 

Lomakekyselyjen vastausprosentti on usein myös huono. Teemahaastattelu on sopivin silloin 

kun vastaajajoukko on melko pieni, käsiteltävät teemat ovat tiedossa, mutta halutaan rohkaista 

vastaajia omien mielipiteidensä esille tuomiseen, jolloin ei ole yksiselitteisiä oikeita ja vääriä 

vastauksia (Hirsjärvi & Hurme 1982, 30-38). Haastateltavat päätettiin valitsemalla ensin 

tutkimukseen sopivat yritykset ja tämän jälkeen yrityksessä toimiva henkilö. Haastateltaviksi 

yrityksiksi valittiin kattava otos alan erilaisista toimijoista: kustantajia, kirjapainoja, 

kirjakauppoja, alan palveluyrityksiä ja teknologian toimittajia. Haastateltaviksi valittiin alan 

toimijoiden johtohenkilöstöä, esimerkiksi toimitusjohtajia, toimialajohtajia tai kehityspäälliköitä. 

Logistiikkapäälliköihin ja muihin suoranaisesti logistiikan parissa toimiviin ei erityisesti 

keskitytty, koska tarkoitus oli saada selville suurempia alan toimintalinjauksia ja suuntauksia
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arvokenttämuutosten selvittämiseksi. Näihin ovat paremmin perehtyneet korkeamman johdon 

henkilöt. Haastatteluita tehtiin yhteensä 20 ja ne suoritettiin seuraavissa yrityksissä:

Kustantajat: WSOY, Otava, Tammi, Edita, Kymen Lehtimedia ja Valitut Palat

Painot: Hansaprint, Alprint, Dark, Gummerus ja Multiprint

Teknologian toimittajat: Xerox ja Canon North East

Palvelujen tarjoajat: Libri-Logistiikka, PostijaKiijavälitys

Jakelijat: SOK, Akateeminen kiijakauppa, Rautakirja ja INFO kirjakaupat

Perustelut haastateltujen valinnalle ja selvitys haastattelujen sisällöstä ovat empiiristä tutkimusta 

kuvaavan luvun 5 alussa. Haastatteluissa esitettiin kaikille teemoittain samanlaisia kysymyksiä, 

mutta keskusteluissa keskityttiin erityisesti kunkin osapuolen omaan erityisosaamiseen.

1.4 Tutkielman rakenne

Tutkielman rakenne on seuraavanlainen. Luvut 2-4 perustuvat kirjallisuuskatsaukseen, jonka 

perusteella on tehty esitettävät johtopäätökset. Luvussa 2 käsitellään yleisiä toimialoihin 

vaikuttavia muutostekijöitä sekä muutoksia ja peilataan niiden näkymistä graafisella toimialalla. 

Yritysten kansainvälistyminen ja toiminnan tehostamisvaatimukset ovat johtaneet muutoksiin 

tuotteiden ja palvelujen valmistus- ja jakelurakenteissa. Asiakkaiden vahvistunut asema 

kokonaisketjun toiminnassa ja heidän lisääntyneet vaatimuksensa ovat vaikuttaneet 

lopputuotteiden muotoon ja tuotteiden lisääntyneeseen asiakaskohdentamiseen. Kilpailun 

kiristyminen on useilla aloilla johtanut yritysten keskittymiseen omaan erityisalueeseensa ja 

verkostoitumiseen muiden toimijoiden kanssa. Verkostoitumista käsitellään yksittäisen tuotteen 

taijontaketjun sisällä sekä eri tarjontaketjujen samoja palveluja suorittavien toimijoiden välillä. 

Arvoketjuajattelu on laajentunut arvokenttäajatteluksi, josta esitellään asiakaskanavamalli. 

Luvussa 3 perehdytään tarkemmin graafiseen toimialaan, tuotteisiin ja tuotantoon Suomessa. 

Samoin selvitetään kansainvälisten markkinoiden toiminnan vaikutuksia Suomen markkinoihin 

ja suomalaisiin toimijoihin. Pohjaksi kolmannen tavoitteen ja Pohjoisen ulottuvuuden projekti- 

ehdotuksen toteuttamiseksi esitetään myös Venäjän graafisen toimialan tilannetta ja siellä 

tapahtuvia muutoksia. Lopuksi selvennetään tarkemmin teknologiassa tapahtuvia muutoksia ja 

niiden vaikutuksia eri toimijoiden asemiin ja toimintaan. Luvussa 4 mallinnetaan painotuotteen 

erilaiset jakelutavat ja pyritään selventämään niiden soveltuvuus erilaisille sisältötuotteille. 

Tämän lisäksi esitettään malli painotuotannon sijainnissa tapahtuvista muutoksista ja siihen 

vahvasti vaikuttavista alalla nähtävissä olevista trendeistä. Luvun lopussa esitetään vielä ehdotus
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Pohjoisen ulottuvuuden graafisen toimialan projektin aloittamiseksi. Luvussa 5 kerrotaan 

empiirisen tutkimuksen rakenne ja siitä saadut tulokset. Lisäksi esitetään kiijallisuuskatsauksen 

ja tehtyjen haastatteluiden perusteella tehty yhteenveto tärkeimmistä graafiseen toimialaan 

vaikuttavista muutostekijöistä sekä niiden asettamista vaatimuksista graafisen toimialan 

tarjontaketjun eri osapuolille. Luvussa selvitetään toimialan yritysjohdon näkemyksiä meneillään 

olevista muutoksista sekä suhtautuminen Venäjän ja Baltian maiden markkinoihin. Luvussa 6 

esitetään vielä lyhyenä yhteenvetona tutkimuksen tulokset sekä osoitetaan muutamia 

j atko tutkimusaiheita.

1.5 Keskeisimmät käsitteet

Tutkimuksen avainsanoja ovat digitalisoituminen, Pohjoinen ulottuvuus, toimintojen 

keskittäminen ja hajauttaminen, tuotteiden massaräätälöinti, arvokenttärakenne, uudet 

teknologiat ja verkostoituminen. Verkostoitumisella tarkoitetaan yritysten välistä tiivistä 

yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Verkottumisesta puhuttaessa tarkoitetaan 

tietojärjestelmien yhtenäistämistä ja linkittämistä. Toimialaa muuttaa jatkuvasti kehittyvä 

teknologia ja siihen liittyviä asioita käsitellään tutkimuksessa suhteellisen laajasti, sillä ne 

vaikuttavat suoraan eri painotuotteiden jakelutapoihin. Digitaaliseen painamiseen (=sähköisestä 

tiedostosta suoraan painaminen ilman erillisiä painelevyjä) liittyy monia toisiaan lähellä olevia 

käsitteitä. Seuraavassa on lyhyesti selvennetty näistä digitaalisen painamisen toimintamallit 

VTT:n määritteleminä (Juhola et ai. 1998):

Lyhytsarjäinen painaminen (short-run printing): Digitaalisessa muodossa olevasta aineistosta 

painetaan tietty määrä identtisiä kappaleita.

Tarpeen mukainen painaminen (print-on demand): Painetaan juuri oikea määrä, juuri oikeaan 

aikaan ja tulostus tapahtuu usein valmiiksi arkistoidusta, uudelleen arkistoidusta, uudelleen 

käytettävästä ja kunkin käyttökerran mukaan muokatusta aineistosta.

Hajautettu painaminen (distribute-and-print): Aineisto jaellaan tietoverkkoja pitkin moneen eri 

kohteeseen lähelle varsinaista tarvepaikkaa ja tulostetaan siellä.

Vaihtuvan tiedon painaminen (variable information printing): Painotuotteen osan tai kaikkien 

painettavien sivujen sisältö vaihtelee. Vaihtuvan tiedon käyttöön liittyvät termit personointi, 

kohdistaminen, versiointi ja räätälöinti. Näiden erot selvennetään seuraavassa luvussa.
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2 Tuotteiden jakelussa tapahtuvat muutokset

Yritysten kansainvälistyminen on johtanut toimintojen maantieteelliseen keskittämiseen, kun 

ennen paikallisesti toimineet yritykset ovat yhdistäneet voimansa tehokkuutta ja suuruuden etuja 

tavoitelleessaan. Tässä luvussa selvitetään yleisesti tuotteiden jakelussa tapahtuneita 

rakenteellisia muutoksia sekä niiden syitä ja seurauksia. Samoin käsitellään taijontaketjun eri 

toimijoiden välisissä suhteissa tapahtuneita muutoksia, kun monista ennen kilpailuun 

perustuvista suhteista on siirrytty yhteistyöhön.

2.1 Valmistuksen ja varastoinnin keskittäminen ja hajauttaminen

Euroopan logistisissa systeemeissä on tapahtunut muutoksia jo vuosia. Tällaiseen muutosvirtaan 

ovat vaikuttavina tekijöinä olleet Euroopan yhtenäistyminen, globalisaatio, modernit teknologiat 

ja entisestään kasvavat asiakkaiden vaatimukset (van Hoek 1998). Eurooppalaiset yritykset ovat 

perinteisesti rakentaneet yritystensä toimintaa kansallisista näkökulmista ja oma maa on ollut ja 

on edelleen useimmille ainoa markkina-alue. Tuotanto jäljestettiin aikaisemmin niin, että 

paikallisessa tehtaassa valmistettiin kaikki samalle alueelle tulevat tuotevariaatiot (Christopher 

1998, 132). Globalisoituminen on saanut aikaan sen, että maailma nähdään yhä useammin yhtenä 

markkina-alueena ja tuotanto keskitetään tiettyihin pisteisiin, josta tuotteet jaetaan kaikkialle. 

Tuotannon keskittäminen on johtanut monesti siihen, että paikallisesti varastoidaan suuria määriä 

eri tuotteita hyvän palvelutason takaamiseksi. Kuitenkin myös varastoinnissa on monissa 

tapauksissa tapahtunut muutoksia keskittyneempään toimintaan. Hollantilaisen van Hoekin 

tutkimus (1998) esittää selkeän kehityskulun kansainvälisten yritysten taijontaketjuissa (supply 

chain) tapahtuneista muutoksista. Tutkimuksessa käsitellään pääasiassa Euroopan markkinoita, 

joten kehityksessä on eroja sen suhteen onko kyseessä eurooppalainen vai Amerikasta 

Eurooppaan siirtyvä yritys.

Euroopassa oli aikaisemmin useita samanlaisia maittain järjestettyjä taijontaketjuja, joissa 

varastoitiin kullekin markkina-alueelle tulevat tuotteet määränpäämaassa. Syiksi tähän van Hoek 

(1998) luettelee tarpeen läheiseen kontaktiin kuluttajien ja kunkin markkina-alueen kanssa sekä 

erot kansallisissa säännöissä. Euroopan yhdentymisen myötä erot säännöksissä ovat vähentyneet 

ja tämä on mahdollistanut valtakunnan rajat ylittävien tarjontaketjujen muodostumisen. Muutos 

näkyy siinä, että ennen valtakunnallisesti tapahtunut varastointi on monin paikoin keskitetty
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Euroopan keskusvarastoiksi, joista pyritään tehokkaammin tarjoamaan tuotteita ja palveluja 

kaikille eurooppalaisille kuluttajille.

Varastojen keskittämisestä on saatavissa monenlaisia etuja (Simchi-Levi et ai. 2000). Ensinnäkin 

kysynnän ennustaminen helpottuu, kun samanlaiset tuotteet eri markkina-alueille varastoidaan 

samassa paikassa. Mikäli kysynnän ennusteet jollain tietyllä alueella ovat olleet liian suuria, 

samoja tuotteita voidaan käyttää jonkin toisen alueen tarpeiden täyttämiseen. Markkinoiden 

kokonaiskysyntää on helpompi arvioida, sillä siinä tapahtuu yleensä vähemmän vaihtelua kuin 

yksittäisten pienempien alueiden kysynnässä. Kysynnän vaihtelu vähenee sitä enemmän, mitä 

vähemmän eri markkinoiden kysynnät korreloivat toisiaan. Pienempi kysynnänvaihtelu ja 

ennusteiden parempi tarkkuus mahdollistavat pienemmän keskimääräisen varastokoon ja 

vähäisemmän varavaraston (safety stock). Keskitetyissä varastoissa myös asiakkaiden 

palvelutaso voi parantua, koska heille on useammin tarjota haluttu tuote. Varastojen 

keskittäminen vaikuttaa alentavasti myös yleiskustannuksiin, sillä hajautetussa toimintatavassa ei 

ole saatavissa samanlaisia suuruudenetuja (economies of scale) kuin keskitetyssä. Tuotteiden 

toimitusajat asiakkaille saattavat kuitenkin pitkittyä, kun tuotteet toimitetaan keskitetystä 

varastosta. Kuljetuskustannuksissa on vaikea arvioida kokonaisseurauksia, sillä toimitukset 

tehtaalta varastoon saattavat keskitetyssä jäijestelmässä tulla halvemmaksi, mutta kuljetukset 

varastosta asiakkaille saattavat taas pidempien matkojen takia kallistua. Keskitettyyn tuotantoon 

ja varastointiin sopivatkin parhaiten tuotteet, joiden arvo on korkea ja jakelutiheys harva (Brown 

& Allen 1994, 124).

Van Hoekin (1998) tutkimuksessa amerikkalaisten yritysten jakelutoiminnot Euroopassa ovat 

kehittyneet hiukan eri lailla, mutta nykyinen toimintatapa on hyvin lähellä eurooppalaista. 

Amerikkalaiset yritykset aloittavat yleensä toimintansa viennillä Amerikasta käsin. Kun sopiva 

toiminnan taso on saavutettu investoidaan maakohtaisiin varastoihin ja jakeluratkaisuihin. Tästä 

on toimintaa ja varastoja keskitetty Euroopan sisällä ja lopulta päädytty samanlaiseen 

toimintatapaan kuin eurooppalaisissa yrityksissä.

Vaikka varastojen keskittämisestä on todistettavasti saatu monia etuja, on yrityksissä huomattu 

mahdollisuudet vielä suurempaan tehokkuuteen, mikäli varastoja ei fyysisesti keskitetäkään vaan 

ne sijoitetaan lähelle loppukuluttajia, mutta keskitetään varastojen ohjaus ja koordinointi eri 

markkina-alueilla. Tätä kutsutaan virtuaaliseksi varastoinniksi (Christopher 1998, 135). Kyseisen 

toimintatavan ideana on, että hyödyntämällä informaatiota varastojen tilanteesta eri alueilla, 

yritys voi saavuttaa samat varastotasot kuin keskittämisellä, mutta saavuttaa paremman
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joustavuuden paikallisten varastojen avulla. Samalla myös muut varastojen keskittämisestä 

aiheutuvat ongelmat häviävät. Toimintatavan onnistuminen vaatii kuitenkin tuotteiden jakelun 

organisoimisessa tehokasta tietojärjestelmien hyväksikäyttöä.

Painotuotteiden tuotanto on edelleen hyvin maakohtaista. Vain hyvin harvoja kauno

kirjallisuuden menestysteoksia tuotetaan kansainvälisesti. Tuotanto on perinteisesti tapahtunut 

hyvin keskitetysti, mutta digitaalisen painamisen yleistyessä ja kehittyessä ollaan alalla 

siirtymässä myös pikkuhiljaa hajautettuun ja asiakaskohdennettuun tuotantoon. (Graafisen 

toimialan taijontaketjujen rakenteita käsitellään tarkemmin luvuissa 3 ja 4). Painotuotteissa 

tuotannon viivästyttäminen ja tarpeeseen painaminen ovat nousseet alan keskeisiksi teemoiksi. 

Periaatteessa sisällöt valmistetaan nykyään digitaaliseen muotoon, jolloin ne on helppo säilyttää 

keskitetysti sähköisessä varastossa ja painaa halutunlaisessa muodossa tarpeen ilmentyessä. 

Ongelmia aiheuttavat kuitenkin monien painotuotteiden kiireellisyys. Samaa painotuotetta 

tarvitaan usein paljon, ja nykyisillä laitteilla tuotanto ei tapahdu tarpeeksi nopeasti, jotta 

valmiiden tuotteiden varastointia voitaisiin kokonaan välttää.

Tuotannon ja jakelukanavien rakenteita muutettaessa ja miettiessä on muistettava huolehtia myös 

kokonaiskustannusrakenteesta, esimerkiksi varaston sijainnin muuttaminen vaikuttaa kuljetus-, 

varastointi-, kommunikointi- ja tilauskustannuksiin (Christopher 1986, 61). Sen lisäksi, että 

kustannusten painotus siirtyy toiminnosta toiseen myös kiinteiden ja muuttuvien kustannusten 

painotukset saattavat muuttua. Volyymien kasvaessa tehokkaamman toiminnan ansiosta 

korkeammat kiinteät kustannukset saattavat olla hyväksyttäviä. Toisissa tapauksissa, mikäli 

ennusteet kysynnän kehittymisestä ovat hyvin epävarmoja, helpommin kohdistettavat ja 

laskutettavat muuttuvat kustannukset hyväksytään paremmin. Tällöin saatetaan suosia muuttuvia 

kustannuksia hiukan korkeampien kokonaiskustannusten uhallakin, mikäli alemman kokonais

kustannuksen ratkaisuista suurimman osan muodostavat kiinteät kustannukset.

Viimeisimpiä muutoksia Eurooppalaisissa jakelujärjestelmissä tapahtuneessa kehityksessä ovat 

Euroopan keskusvarastojen muuttuminen myös tuotteiden valmistus- ja viimeistelypaikoiksi 

(van Hoek 1998). Seuraavaksi selvitetään tuotannon viivästyttämistä jakelukeskuksiin 

(postponement) tarkemmin.
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2.2 Tuotteiden asiakaskohdentaminen ja massaräätälöinti

Vaikka trendi globaalien tuotteiden yleistymisestä jatkuukin, on silti edelleen huomioitava 

säilyneet erot asiakkaiden paikallisissa tarpeissa ja vaatimuksissa. Jo pelkästään Pohjois- 

Euroopan alueella on selviä eroja kuluttajien mauissa sekä tietenkin olemassa olevat kielierot 

estävät tuotteiden täydellisen standardoinnin (Christopher 1998, 136). Asiakkaiden kasvaneet 

vaatimukset laadusta, tuotevaihtoehdoista, jakelutavoista ja hintatasosta ovat saaneet monet 

yritykset uudelleen harkitsemaan tarjontaketjunsa rakennetta. Kilpailun kiristyessä monella alalla 

asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset pyritään ottamaan entistä enemmän huomioon ja tuotteita 

modifioidaan kullekin asiakasryhmälle sopivimmaksi.

Tuotteiden asiakaskohdentamiseen liittyy myös tuotannon ja logistiikan viivästyttäminen 

(postponement). Vastatakseen paremmin asiakkaidensa moninaisiin vaatimuksiin ja silti 

ylläpitääkseen kustannustehokkuutensa monet yritykset ovat alkaneet viivästyttämään (postpone) 

tuotteidensa valmistamista, viimeistelyä ja pakkausta kunnes kysyntä tunnetaan. Valmistuksen 

viivästyttämistapoja (forms of postponement) on kolmenlaisia (van Hoek 1998). Paikkaan 

liittyvä viivästyttäminen tarkoittaa valmiiden tuotteiden säilyttämistä rajatussa määrässä varastoja 

niin, että niitä ei turhaan toimiteta kaikille markkina-alueille, kun kysyntää ei vielä tiedetä. 

Aikaan liittyvä viivästyttäminen tarkoittaa, että tuotteet toimitetaan kuhunkin myyntipisteeseen 

mahdollisemman myöhään, vasta kun tilaukset tuotteista on saatu. Kolmannessa tuotteiden 

muotoon liittyvässä viivästyttämisessä tuotetta ei valmisteta lopulliseen muotoonsa ennen kuin 

asiakastilaus on saatu. Monissa tapauksissa nämä kolme viivästyttämis-tapaa ovat yhdistyneet. 

Tuotteet varastoidaan esimerkiksi puolivalmiina Euroopan keskus-varastossa. Kun tilaus 

tietynlaisesta tuotteesta saadaan, puolivalmistuote viimeistellään ja toimitetaan kyseiselle 

markkina-alueelle. Asiakaskohdennetut tuotteet voidaan toimittaa keskus-varastosta eri alueiden 

vähittäismyyntipisteisiin tai suoraan asiakkaille. Kansalliset toiminnot ovat yleensä vastuussa 

tuotteen myynnistä ja joskus myös jakelun kontrolloinnista (van Hoek 1998). Tuotannon 

viivästyttäminen mahdollistaa tuotteiden volyymiperäisen asiakas-kohdentamisen (mass 

customization). Hart (1996) määrittelee volyymiperäisen asiakas-kohdentamisen niin, että siinä 

pyritään tuottamaan monipuolisia asiakaskohtaisia tuotteita ja palveluita massatuotannon 

kustannuksin hyödyntämällä joustavia prosesseja ja organisaation rakenteita. Toisin sanoen 

tuotteita ei varsinaisesti erilaisteta yksittäisille asiakkaille vaan eri asiakasryhmille.
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Painotuotteen asiakaskohdentamisessa on usein kyse informaatiosisällön muokkauksesta 

erilaiseksi eri kohderyhmille. VTT:ssä on määritelty termit eri asteiselle vaihtuvan tiedon 

käytölle (Juhola et ai. 1998). Personoinnissa vastaanottajan nimi liitetään dokumenttiin yhden tai 

useamman kerran. Dokumentin muut osat eivät muutu dokumentista toiseen. Kohdistamisessa 

dokumentin sisältö suunnitellaan tietylle kohderyhmälle tai esimerkiksi tiettyä tilaisuutta varten. 

Versioinnissa dokumentista tehdään eri versioita joko yhdellä tai useammalla tuotantokerralla. 

Yhtä versiota painetaan useita kappaleita tietylle vastaanottajaryhmälle, ei siis yksittäiselle 

vastaanottajalle. Räätälöinnissä julkaisun sisältämistä viesteistä tuotetaan yhdellä suunnittelu

prosessilla eri muunnelmia. Muuntelu tapahtuu yleensä vastaanottajan ominaisuuksien 

perusteella (esim. mies/nainen). Mainospainotuotteiden räätälöintiin liittyy yleensä myös 

personointi.

Tuotannon viivästyttämisestä voidaan saada monenlaisia etuja, mutta se asettaa tuotteelle myös 

vaatimuksia. Tuotteen tulisi olla ainakin osittain standardoitavissa, jotta suurtuotannon edut 

olisivat saatavissa, kun standardit puolivalmiit tuotteet voidaan varastoida ja hyödyntää eri 

markkina-alueille. Perinteisesti painotuotteissa vaihtuvaa tietoa on käytetty hyväksi ainoastaan 

personoinnissa, kun esimerkiksi markkinointipainotuotteisiin on painettu kunkin vastaanottajan 

oma nimi ja hyödynnetty sitä esimerkiksi puhuttelussa. Tuotteita, jotka valmistetaan osittain 

standardiosista, ja jotka erilailla osia yhdistämällä muodostavat uusia asiakkaita kiinnostavia 

tuotteita, kutsutaan modulaarisiksi (modular design) (Ernst & Kamrad 2000). Painotuotteissa 

moduloinnin sijaan puhutaan yleensä räätälöinnistä. Kaikkia standardiosia ei tarvitse välttämättä 

valmistaa itse, vaan mitä yksinkertaisimmista ja useammista osista lopputuote valmistuu, sitä 

helpompaa on näiden osakomponenttien valmistuksen ulkoistaminen. Painotuotteissa, 

esimerkiksi lehdissä, sisältö tuotetaan usean eri alihankkijan toimesta, joista kustantaja kokoaa 

sopivan paketin.

Yrityksen toiminnan joustavuus lisääntyy, mikäli se pystyy muutamilla muutoksilla 

aikaansaamaan eri asiakasryhmille soveltuvia tuotteita. Muut viivästyttämisestä saatavat edut 

ovat samansuuntaisia kuin varastojen keskittämisessä saatavat edut; ennustamistarve vähenee, 

varastot ovat pienempiä ja varaston kierto paranee (Simchi-Levi et ai. 2000). Tuotteiden 

moduloinnin positiiviset vaikutukset eivät automaattisesti seuraa moduloinnista, eikä kaikkia 

etuja voi välttämättä saavuttaa samanaikaisesti. Mahdollisesti toteutuvia tavoitteita voivat olla 

valmistuksen ja tuotteen kehittämisen läpimenoajan lyheneminen, tuotteisiin sitoutuneen
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pääoman pieneneminen, alemmat materiaali-ja hankintakustannukset, tuotteiden varmempi laatu 

ja tuotantojäijestelmän sekä tuotteen kehittämisen helpottuminen (Jansson et ai. 2001).

Viivästyttäminen voidaan nähdä arvoa lisäävänä prosessina, sillä siinä pyritään vastaamaan 

kunkin asiakasryhmän tarpeisiin hyödyntämällä samanlaisia tuotantoprosesseja mahdollisimman 

pitkälle, näin asiakas saa parempaa palvelua ja yritys toimii kustannuksellisesti tehokkaammin 

(Ernst & Kamrad 2000). Erinomainen ja monesti käytetty esimerkki hyvin onnistuneesta 

strategian muutoksesta ja viivästetyn tuotannon hyödyntämisestä on Hewlet Packardin (HP) 

tekemä ratkaisu. Yritys onnistui samanaikaisesti sekä parantamaan asiakaspalveluaan että 

vähentämään kustannuksiaan. Aikaisemmin HP valmisti DeskJet printterinsä valmiiksi 

Singaporen tehtaassaan ja kuljetti valmiit tuotteet Euroopan ja Aasian markkinoille. Yritys 

kuitenkin muutti toimintatapaansa niin, että tuotteet asiakaskohtaistetaan vasta paikallisissa ja 

alueellisissa jakelukeskuksissa. Jakelukeskus ei pelkästään muokkaa tuotteita lopulliseen 

muotoonsa, vaan on vastuussa myös eroavien komponenttien hankinnasta. Tällä taijontaketjun 

rakenteellisella muutoksella HP pystyi kustannustehokkaasti taijoamaan asiakaskohdennettuja 

tulostimia. Yritys onnistui vähentämään kokonaisvalmistuskustannuksiaan, kuljetus- ja 

varastointikustannuksiaan 25 prosentilla (van Hoek et ai. 1999).

Aikaisemmin mainittujen muutosta ajavien tekijöiden lisäksi koko ajan kehittyvät tieto

teknologiat ja sähköiset ratkaisut helpottavat yritysten päätöksentekoa ja tukevat tapahtuvaa 

muutosta (van Hoek et ai. 1999). Entistä tehokkaampi ja nopeampi informaationkulku 

mahdollistaa nopean reagoinnin asiakkaiden vaatimuksiin ja vähentää kansainvälisesti liikkuvien 

osien kontrolloinnista aiheutuvia kustannuksia. Modernit informaatio- ja kommunikaatio

teknologiat ovat mahdollistaneet tuotannon siirtymisen työntömallista (push), jossa tuotteet 

tehdään ensin varastoon ja pyritään sitten markkinoimaan asiakkaille, asiakkaiden tilauksista 

lähtevään imuohjautuvaan tuotantoon (puli). Uusien informaatioteknologioiden hyödyntäminen 

on välttämätöntä viivästetyn tuotannon onnistumiseksi (van Hoek et ai. 1999). Kuten luvussa 

kolme ilmenee, digitaalinen painaminen mahdollistaa tietyille tuotteille nopean tilaukseen 

painamisen.

Tuotteen asiakaskohdentaminen voidaan tehdä tuotannon eri vaiheissa tuotteesta riippuen. 

Lampel ja Minzberg (1996) ovat havainnollistaneet eri vaihtoehtoja tuotteen asiakas- 

kohdentamiseksi (Kuva 2-1).
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Kuva 2-1 Tuotteen asiakaskohdentamisen eri paikkavaihtoehdot

Puhtaasti standardoidut (pure standardization) tuotteet valmistetaan alusta loppuun 

samanlaisiksi ja toimitetaan sellaisenaan kaikille markkina-alueille ja asiakasryhmille. 

Segmentoidussa standardoinnissa (segmented standardization) tuotteet valmistetaan 

samanlaisiksi, mutta jakelutapaa vaihdellaan asiakasryhmittäin. Asiakaskohdennettu 

standardointi (customized standardization) vastaa aikaisemmin mainittua Hewlet Packardin 

tapausta, jossa tuotteen perusosa valmistetaan standardoidusti, mutta lopputuote modifioidaan eri 

asiakasryhmille sopiviksi. Räätälöidyssä asiakaskohdentamisessa (tailored standardization) 

tuote valmistetaan alusta asti asiakasryhmien ja markkina-alueiden tilausten mukaan. 

Todellisessa asiakaskohdentamisessa (pure customization) tuote jopa suunnitellaan ja 

valmistetaan kullekin asiakkaalle tai asiakasryhmälle sopivaksi. Todellista asiakaskohdentamista 

nähdään lähinnä vain palveluiden keskuudessa, mutta myös kohdennetussa painotuotteiden 

tuotannossa se on hyvin mahdollista.

Wind ja Rangaswamy (2001) jatkavat tuotteen asiakaskohdentamista aina markkinoinnin 

alueelle asti. He esittelevät käsitteen customerization, jossa tuotteen volyymiperäisen 

asiakaskohdentamisen lisäksi myös markkinointi muutetaan asiakaslähtöiseksi. Asiakas nähdään 

aktiivisena kumppanina tuotteen valmistamisessa, toimittamisessa ja kuluttamisessa. 

Teknologisia ratkaisuja hyödyntämällä asiakas pyritään saamaan mukaan jo tuotteen 

suunnitteluvaiheeseen. Koska asiakas ei osaa aina kertoa tarpeitaan suoraan, esimerkiksi 

Internetin välityksellä pyritään tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja mahdollisiksi valmistettaviksi
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tuotteiksi ja saada asiakkaat kiinnostumaan jostain tietystä tuotemallista. Päästyään mukaan 

kyseisen tuotteen suunnitteluun asiakas on jo sitoutunut siihen ja kokee saavansa erinomaista 

palvelua, kun tuote valmistetaan juuri hänen tarpeidensa mukaan. Sillä ei ole enää merkitystä, 

että muutkin asiakkaat voivat päätyä samaan komponenttien yhdistelmään ja näin ollen heille 

valmistuu samat tuotteet yhtä lailla. Tällainen asiakaskohtainen suunnittelu toimii luultavasti 

parhaiten erikoistuotteissa ja yritysten välisessä kaupassa, jossa tuotteita tilataan kerralla 

suurempi määrä. Aivan tavallisten päivittäisten tavaroiden suunnitteluun ja kokoamiseen 

kuluttajat tuskin haluavat aikaansa käyttää.

Varsinkin yrityksille tehdyissä markkinointipainotuotteissa Windin ja Rangaswamyn (2001) 

esittelemä customerization on toimiva. Yritysasiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia 

vaikuttamaan itse painotuotteidensa lopputulokseen ja tekemään omilla laitteillaan painotuotteen 

valmistelut mahdollisemman pitkälle. Kehittyneet ja halventuneet tietojärjestelmät tekevät sen 

myös mahdolliseksi. Myös painotuotteen valmistava yritys hyötyy oma-aloitteisesta toiminnasta, 

mikäli se saa valmiin tuotteen järjestelmiinsä sopivassa muodossa.

2.3 Arvokenttäajattelu

Yritysten jakelutoiminta nähtiin ennen hyvin paljon kustannusyksikkönä, jossa tavara toimitettiin 

asiakkaalle olemassa olevin resurssein ja toiminnassa pyrittiin mahdollisimman pieniin 

kustannuksiin. Eri toimintamuotoja tarkasteltiin yksittäisinä kustannusyksikköinä, joiden kunkin 

toimintaa pyrittiin erikseen tehostamaan. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan jakelua on pyrittävänä 

katsomaan laajempana kokonaisuutena, johon kuuluvat oman yrityksen lisäksi tavaran 

toimittajat, erilaisten palvelujen tarjoajat sekä tarjontaketjun päässä oleva asiakas (Shapiro& 

Heskett 1985, 16). Nykyään tuotteiden jakelua ajatelmankin yrityksissä entistä enemmän 

asiakkaiden näkökulmasta. Miten heille voitaisiin tarjota parasta palvelua ja millaista toimintaa 

asiakkaat itse arvostaisivat? Kustannustarkkailua ei kuitenkaan ole unohdettu eikä tulekaan 

unohtaa. Tämän lisäksi yrityksissä ymmärretään entistä enemmän ajatella jakelun tuomaa arvoa 

ja siitä aiheutuvia kustannuksia koko arvoketjussa raaka-aineiden toimittajista ja valmistajista, 

tukku- ja vähittäiskaupan kautta, aina kuluttajalle asti. Koventuneessa kilpailutilanteessa ei enää 

riitä yhden osa-alueen kustannuksien optimointi, vaan tarvitaan laajempaa näkemystä ja koko 

arvoketjun ylittävää kustannusten ja palvelujen hallintaa. Tehokkaalla yhteistyöllä, yritysten 

välistä informaatiota koordinoimalla ja ketjun ohjaamisella kokonaisuutena voidaan saavuttaa
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toiminnan tehostumista niin, että läpimenoajat lyhenevät ja turha varastointi ja tuotanto 

minimoituvat (Heir et ai. 2000, 10).

Yhteistyön tiivistyminen ja toimijoiden verkostoituminen arvoketjun sisällä vaativat yhteisiä 

tavoitteita sekä selkeitä keinoja niiden toteuttamiseksi. Eri osapuolten on kyettävä unohtamaan 

aikaisemmat kilpailulliset suhteet, joissa toinen myy toiselle vain oman edun tavoittelu 

mielessään. Jotta yhteistyöllä voi olla pitkäjänteisiä seurauksia, pitää kaikkien osapuolten hyötyä 

siitä tasapuolisesti. Yksi suuri mahdollistaja taijontaketjun eri osapuolten toiminnan 

tiivistymiseen ovat olleet paremman kommunikoinnin mahdollistavat uudet informaatio

teknologian ratkaisut (Christopher 1998, 235). Niitä hyödyntämällä on eri osapuolille 

mahdollista toimittaa oikea-aikaista informaatiota kunkin osapuolen toimintaan vaikuttavista 

tekijöistä.

Myöskään pelkän yhden taijontaketjun toimintojen tarkkailu ei riitä, vaan yritysten on oltava 

selvillä myös muista saman toimialan palveluja ja tuotteita tarjoavista yrityksistä, toisin sanoen 

muista samassa taijontaketjun osassa toimivista yrityksistä (Shapiro & Heskett 1985, 16). Muita 

toimijoita ei kannata tarkkailla pelkästään kilpailijoina, vaikka ne niitä yleensä ovatkin. Usein 

samassa taijontaketjun vaiheessa olevilla yrityksilläkin on erikoistunutta osaamista johonkin 

tiettyyn osa-alueeseen. Tällöin on järkevää harkita erilaisia mahdollisia yhteistyökuvioita, joiden 

avulla yritykset voivat laajentaa omaa palveluntaijontaa omille asiakkailleen ja vähentää 

toimintojen turhaa päällekkäisyyttä. Vertikaalinen verkostoituminen yhdessä tarjontaketjussa ei 

enää usein riitä, vaan tarvitaan myös horisontaalista verkostoitumista esimerkiksi kilpailijoiden 

tai täydentävien tuotteiden taijoajien kanssa (Kuva 2-2).
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Kuva 2-2 Toiminnan tarkastelun näkökulman laajentuminen yksittäisestä yrityksestä toimialaan

Haapanen ja Vepsäläinen (1999) ovat esitelleet kujassaan Jakelu 2020 - Asiakkaan läpimurto 

arvokenttä- ja asiakaskanava-ajattelua. Siinä laajennetaan näkökulmaa nykyisen ajattelutavan 

mukaisesti yksittäisten yritysten arvoketjusta kaikkiin asiakkaille samoja palveluja ja tuotteita 

tuottaviin yrityksiin. Arvokenttäajattelussa tulevaisuudessa ei enää olla sidoksissa yksittäisten 

yrityksien tai heidän tuotteidensa jakeluun, vaan työt erikoistuvat niin, että samat jakelupalvelut 

ovat saatavissa samoista pisteistä yrityksestä riippumatta. Arvokenttä nähdään muodostuvan 

kaikista loppukäyttäjiä varten suoritetuista toiminnoista ja palveluista. Näitä palveluita varten 

uskotaan syntyvän asiakaskanavia, jotka ovat riippumattomia yksittäisistä asiakkaista, yrityksistä 

tai näiden yhteisöistä. Kanavilla tarkoitetaan rakenteita ja järjestelmiä, joita kuka tahansa voi 

käyttää. Jotta asiakkaat löytävät eri kanavissa toimivat palvelut asiakaskanaviin tulee 

muodostumaan erilaisia palveluintegraattoreita, jotka pystyvät ohjaamaan työt oikeille tekijöille 

ja koordinoimaan toimintojen kulkua. Haapanen ja Vepsäläinen ovat rajoittaneet kanavien 

lukumäärän neljään. Ne ovat:

Suostuttelun kanava, joka välittää asiakkaalle tietoa saatavilla olevista tuotteista ja palveluista ja 

samalla kerää asiakkailta palautetta olemassa olevasta taijonnasta. Tähän kanavaan sisältyy myös 

tuotesuunnittelu.

Rahoituksen kanava, }от)ка kautta hoidetaan maksut ja luotot ja pyritään riskien hallintaan.
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Tilaamisen kanava, jonka kautta asiakkaat ja yritykset kommunikoivat materiaali-, tuote- ja 

palvelutarpeena. Tilaamisen kanavan kautta hoidetaan myös tarpeelliset sopimukset ja 

sitoumukset.

Valmistuksen ja siirron kanava, jonka kautta hoidetaan tuotteen ja palveluiden valmistus, 

varastointi, kuljetus ja palautus.

Asiakaskanavat on jaettu (Haapanen ja Vepsäläinen 1999, 75-77) seuraavin perusteluin juuri 

näihin kanaviin: Kukin kanava tarjoaa erilaista palvelua. Kuhunkin kanavaan pääsyä voidaan 

ohjata erilaisilla osoitteilla, avaimilla ja tunnussanoilla. Palveluntarjoajan ja välittäjäportaan 

rooli, asiakassuhteet ja vastuut ovat erilaiset. Teollisuuden ja kaupan sääntely sekä kuluttajasuoja 

ovat erikoistuneet ehdotettujen asiakaskanavien mukaan ja tietotekniikan sovellukset ja 

järjestelmien standardit ovat kehittyneet erikseen kullekin kanavalle. Myös tutkimus ja koulutus 

ovat eriytyneet kutakin kanavaa vastaavaksi ja organisaatiot ja uraputket kehittyvät näiden 

kanavien suuntaan.

Kaikki toimitusketjun eri portaat ovat aikaisemmin pyrkineet kontrolloimaan ja koordinoimaan 

kaikkia kanavia. Nyt tietotekniikan kehittymisen myötä on havaittavissa kanavien eriytymistä 

(Luomala et ai. 2001, 11). Informaation välitykseen ei omaa kanavaa ole osoitettu, sillä 

informaatiota kulkee kaikissa edellä mainituissa kanavissa.

Asiakaspalvelun laadun ylläpito ja sen parantaminen ovat monien yritysten tavoitteena. 

Abrahamsson ja Brege (1997) ovat analysoineet eri käytäntöjä eurooppalaisten yritysten 

toiminnan rakenteellisissa muutoksissa. Tutkimuksessa tulevat esiin samat piirteet kuin van 

Hoek:n (1998) tutkimuksissa. Tuotantoa ja jakelua on suuressa määrin keskitetty, 

alihankkijoiden määrää vähennetty ja siinä samalla myös hajallaan olevien toimien hallinnointi 

ja organisointi on päällekkäisyyksien välttämiseksi ja paremman tehokkuuden saavuttamiseksi 

siirretty yhteen hallinnointikeskukseen. Abrahamsson ja Brege tuovat kuitenkin lisäpiirteenä 

muuttuvat myyntitavat. Keskitettyään muita toimintojaan mahdollisemman pitkälle yritykset 

ovat säilyttäneet myynnin hajautettuna. Tämän lisäksi erityisesti palvelusektorilla, mutta yhä 

enenevässä määrin myös tuotantoteollisuudessa, pyritään löytämään uusia myyntikanavia yhä 

useampien asiakkaiden tavoittamiseksi ja heidän kiinnostuksensa herättämiseksi.

Painotuotteiden myyntikanavat ovat myös huomattavasti monipuolistuneet. Perinteinen kiija- 

kauppa on saanut varteenotettavia kilpailijoita muista myyntitavoista ja paikoista. Kuvassa 2-3 

on havainnollistettu kustannettujen painotuotteiden, siis kirjojen ja lehtien arvokenttää, jossa
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kustantajat, painot ja jakeluyritykset suorittavat palvelujaan, jotka kaikki ohjataan samojen 

myyntikanavien kautta kuluttajille
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Kuva 2-3 Kustannettujen painotuotteiden arvo kenttä

Kuluttajille tarjotaan entistä monipuolisempia vaihtoehtoja painotuotteiden hankkimiseksi. Nämä 

myyntiorganisaatiot ovat hyvin ratkaisevassa asemassa tuotteiden menekin suhteen ja heidän 

toimintansa onnistuminen vaikuttaa myös kaikkien muiden arvokentässä toimivien yritysten 

toimintaan.

2.4 Verkostoituminen

Yritysten välinen yhteistyö on jo laajentunut ja syventynyt, mikä näkyy sekä palveluyrityksissä 

että teollisuudessa. Verkostoyritykset ovat jo tämän päivän olemassa oleva ilmiö, joka on 

yleistymässä yhdeksi normaalin liiketoiminnan muodoksi ja modernien yritysten rakenteeksi 

(Ranta 1998, 2). Erityisen voimakasta verkostoituminen on nopean teknologisen kehityksen 

aloilla kuten telekommunikaatioalalla (Jansson et ai. 2001).

Nopeasti muuttuvat markkinat vaativat yrityksiltä sopeutumiskykyä ja valmiutta kehittää 

organisaatioita ja toimintatapoja muutosten mukaisesti. Entistä suuremmat ympäristön 

tehokkuusvaatimukset ovat saaneet yritykset erikoistumaan entistä pienempiin osaamisalueisiin. 

Keskittymällä ydinosaamiseensa ja sen kehittämiseen yritykset pyrkivät parantamaan 

kilpailukykyään. Tämän seurauksena yhä enemmän ennen itse tehtyjä toimintoja ulkoistetaan 

kolmansille osapuolille tai annetaan esimerkiksi toimittajien hoidettavaksi. Yritykset onnistuvat
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täyttämään asiakkaiden kokonaisvaatimukset tehokkaasti verkostoitumalla. Vain erilaisten 

yhteistoimintaverkkojen avulla voidaan toteuttaa liiketoimintamallia, jossa omat osaamisalueet 

pystytään pitämään huipulla ja samalla pystytään vastaamaan asiakkaiden niihin tarpeisiin, joita 

ei omalla tuotannolla kannata toteuttaa (Lankinen 1997a, 46).

Strategisessa verkostossa pyritään organisoimaan toiminta yhteisten tavoitteiden mukaisesti ja 

kehittämään yhteistoimintaa uudelle tasolle (Luomala et ai. 2001, 9). Kyseessä on yleensä 

pysyvä verkosto, jolla on tietty toimintatapa. Onnistuneen verkostoitumisen ehtona on löytää 

oikeat partnerit, luoda luottamukselliset suhteet ja mahdollistaa esteetön oikea-aikainen tiedon

välitys. Liiketoimintaverkostoj a ei kuitenkaan voi rakentaa kerralla valmiiksi, eivätkä ne sovi 

kaikkiin olemassa oleviin liiketoimintasuhteisiin (Salmi et ai. 1998, 36). Verkostosuhteet 

kehittyvät, kun toimijat keksivät uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja hylkäävät vanhat 

toimintatavat. Muutokset tapahtuvat kuitenkin hitaasti perustavaa laatua olevien verkosto- 

rakenteiden pysyessä muuttumattomana (Salmi et ai. 1998, 36). Toki verkostoissa tapahtuu myös 

radikaalimpia muutoksia, kun joitain toimijoita poistuu ja uusia tulee tilalle. Toimijoiden 

muutosten ei tulisi kuitenkaan olla jatkuvia vaan harvinaisia tapahtumia.

Faija (1998, 13) jakaa erilaiset verkostot kuuteen eri ulottuvuuteen. (1) Alueellinen verkosto 

muodostuu tietylle maantieteelliselle alueelle ja palvelee toisiinsa liittyvien toimialojen yrityksiä. 

(2) Ydinkeskeinen verkosto syntyy jonkin keskeisen toimijan, esimerkiksi yrityksen tai 

tutkimuslaitoksen, ympärille. (3) Vertikaalinen verkosto rakentuu tietyn tuotantoprosessin eri 

vaiheiden välille, ja koostuu usein tuotteen päätoimittajasta ja useammista alihankkijoista. 

(4) Horisontaalista verkostoitumista tapahtuu arvoketjun tietyssä samassa vaiheessa olevien 

yritysten kesken. Tällöin tavoitteena on usein resurssien yhdistäminen suurempien volyymien 

aikaansaamiseksi. (5) Tuoteverkosto koostuu toisiaan tukevia ja täydentäviä tuotteita 

valmistavista yrityksistä. Synergiaetuja saadaan tällöin osaamisresursseja jakamalla ja 

rinnakkaistuotannon etuja (economies of scope) hyödyntämällä. (6) Viimeinen eli 

teknologiaverkosto rakentuu yleensä yhteistä perusteknologiaa hyödyntävistä eri toimialoja 

edustavista yrityksistä. Käytännössä verkostoja ei voi rajoittaa vain yhden tekijän 

aikaansaamaksi, vaan erilaisia välimuotoja löytyy useita. Myös eri toimijat näkevät ja kokevat 

saman verkosto ympäristön hyvinkin erilaisina omasta asemastaan riippuen (Faija 1998, 14).

Verkostoitumista tapahtuu yhä enenevässä määrin myös valtion rajojen yli. Kansainvälisissä 

verkostoissa kansallisten erojen ja yrityskulttuuri erojen merkitys tulee korostuneesti esiin. 

Verkostoitumisen onnistuminen edellyttää selkeää toimintojen koordinointia. Koordinoinnissa
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on tietotekniikan tehokas hyödyntäminen välttämätöntä. Yhteistyön myötä monet kumppanit 

ovat rakentaneet kahden yrityksen välisiä EDI-jäijestelmiä. Tulevaisuuden haasteena on rakentaa 

järjestelmät Intemet-pohjaisiksi, jolloin mahdollistetaan useiden kumppaneiden kytkeytyminen 

toisiinsa nykyisiä systeemejä huomattavasti alhaisemmin kustannuksin (Jansson et ai. 2001). 

Tietotekniikan integroituessa ja laajentuessa ulos organisaatiosta yhtenä merkittävimmistä 

haasteista nähdään tietoturvan säilyttäminen. Kuinka varmistaa tiedon oikeellisuus ja se, että 

kaikille välitetään tarpeellinen tieto vaarantamatta omia liikesalaisuuksia?

Myös graafinen teollisuus voi edistää kilpailukykyään verkostoitumalla ja tietoliikennettä 

hyödyntämällä. Digitalisoitumisen ansiosta tekstiä, kuvaa ja sivuja voidaan siirtää helposti 

tietoverkoissa. Tämän ansioista riippuvuus ajasta ja paikasta vähenee ja välimatkat menettävät 

merkitystään. Tämä edistää vuorovaikutusta ja nopeuttaa tuotteen valmistusprosessia. Alan 

yritysten verkottuminen synnyttää uutta työtä uusien palvelujen ja tuotteiden parissa (Antikainen 

et ai. 1995).

Yritysten erikoistuessa entistä pienempiin työn osa-alueisiin markkinoille ilmaantuu 

mahdollisuuksia uusille toimijoille. Sen lisäksi, että tarvitaan ”puolueeton” osapuoli 

koordinoimaan toimintaa, ilmaantuu uusia erityisiä osaamisalueita, joihin ei aikaisemmin ole 

suuremmin kiinnitetty huomiota tai niille ei ole ollut tarvetta. Eri osa-alueiden konsulteille ja 

ratkaisukehittelijöille löytyy töitä. Esimerkiksi tietokoneohjelmistojen jatkuvasti kehittyessä ja 

muuttuessa harvalla perinteisellä toimialalla toimivalla yrityksellä on todellista osaamista valita 

juuri oikeat ohjelmat kulloiseenkin tilanteeseen ja huomioida, että ne myös kommunikoivat 

kaikkien tarvittavien osapuolien kanssa. Tähän ratkaisuksi on muodostunut ASP (Application 

Service Provisioning) -malli. Siinä ASP-toimittaja tarjoaa asiakasyrityksilleen tietokone

ohjelmistoja vuokrattavana palveluna Internetin kautta. Ohjelmistojen lisäksi palveluun voivat 

kuulua koulutusta ja laitteet. Toiminnanohjausjärjestelmiin erikoistuneet ASP-toimittajat voivat 

taijota ulkoistamispalveluita myös muissa yrityksen liiketoiminnan osa-alueissa kuten 

kiijanpidossa, tilintarkastuksessa ja palkanlaskennassa (Luomala et ai. 2001, 81). ASP-malli 

ratkaisee monia osaamiseen ja eri toimijoiden koordinointiin liittyviä ongelmia, mutta toisaalta 

niiden käytössä on omatkin ongelmansa. Nykyään myös ASP-toimijat pyrkivät tehostamamaan 

omaa toimintaansa ja tuotteistamaan ratkaisujaan mahdollisimman pitkälle, jolloin joustavuus 

kärsii, eikä asiakasyritys välttämättä saa juuri omaan toimintaan parhaiten modifioituja 

järjestelmiä.
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3 Graafisen toimialan ja painotuotteiden kehityssuunnat

Tässä luvussa käsitellään kansainvälisillä markkinoilla nähtäviä alan trendejä ja keskitytään 

tarkemmin graafiseen toimialaan Suomessa. Erityistä huomiota kiinnitetään Venäjän ja Suomen 

graafisten yritysten välisiin suhteisiin. Tämän jälkeen käydään läpi laajassa amerikkalaisessa 

tutkimuksessa eri painotuotteille povattuja tulevaisuuden näkymiä. Lopuksi keskitytään 

painoteknologiassa tapahtuviin muutoksiin ja niiden aiheuttamiin seurauksiin painotuotteiden 

tuotannossa j a sisältötuotteiden j akelussa.

3.1 Kansainvälisillä markkinoilla tapahtuvat muutokset

Graafisen toimialan päätuotteita ovat sanomalehdet, aikakauslehdet ja kirjat. Muita tuoteryhmiä 

ovat mm. mainospainotuotteet, lomakkeet, käyttöohjeet, pakkaukset ja etiketit. Viime vuosina 

mukaan on laskettu myös verkkolehdet ja verkkoilmoituspalvelut (Hansén 2000, 5).

Hjort-Andersen (2000) on tutkinut Tanskan kirjamarkkinoita seuraavanlaisin johtopäätöksin, 

joiden uskoo pätevän myös muissa maissa. Kiijamarkkinat ovat ylipäänsä kokeneet merkittäviä 

muutoksia. Sähköisen median vaikutukset ovat pitkän ajan kuluessa vähentäneet kirjan 

markkinoita, mutta ennen kaikkea uusien paino- ja julkaisuteknologioiden kehittyminen on 

saanut aikaan merkittäviä muutoksia. Uusien kiijojen julkaiseminen on tullut halvemmaksi, ja 

tämä on yhtenä tekijänä vaikuttanut kustannettujen kirjojen lisääntyneeseen lukumäärään. 

Toisaalta lisääntyneet kirjavalikoimat ovat kohottaneet kirjojen hintoja lisääntyneiden 

markkinointi- ja logistiikkakustannusten takia. Ongelmaksi muodostuu helposti tilanne, jossa 

tarjolla on asiakkaita kiinnostavia kirjoja, mutta asiakkaat eivät joko löydä niitä suuresta 

valikoimasta tai pitävät hintoja liian korkeina, jotta raaskisivat kirjoja itselleen ostaa. Hjort- 

Andersen (2000) uskoo kirjailijan ja kustantajan asemissa tapahtuvan muutoksia, sillä 

teknologioiden kehittyessä on entistä helpompi saada teoksia julkaistuksi, mutta vaikeampaa 

löytää niille lukijoita. Vaikka suuremmat kustantajat eivät yksittäistä teosta olisi valmiita 

kustantamaan, kirjan painaminen tai julkaiseminen Internetissä ei monellekaan ole 

mahdottomuus. Eri asia on, kuinka houkutella kuluttajat ostamaan kyseistä tuotetta.

Kirjojen jakelunpaikkojen muuttumisesta on tehty monenlaisia ennusteita. Kirjakauppojen 

aseman menetystä pelättiin kirjojen Internet kaupan alettua. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut 

oikeastaan millään markkinoilla, vaikka kirjoja jonkin verran sähköisesti myydäänkin. Toisaalta
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kirjojen jakelupaikoissa on ollut pientä siirtymistä marketteihin ja kioskeihin. Euromonitorin 

Espanjassa tekemässä alan tutkimuksessa 1995 todettiin kirjakauppojen säilyttävän asemansa 

tärkeimpänä kirjojen myyjänä, mutta esimerkiksi kirjojen kioskimyynti kasvoi Espanjassa 90- 

luvun alussa merkittävästi yli 17%. Ovelta ovelle kirjojen myynti menetti siellä asemaansa, 

postimyynti säilytti osuutensa, mutta marketit kasvattivat osuuttaan pienoisesti. Raportissa 

uskotaan samansuuntaisten trendien jatkuvan ja uusien jakelupisteiden vahvistavan asemaansa 

entisestään.

Kansainvälisillä markkinoilla, ainakin Euroopassa ja Amerikassa, on nähtävissä samanlaista 

suurten toimijoiden yhdentymistä kuin Suomessa. Entistä enemmän myös solmitaan pysyviä 

kumppanuussuhteita ja pyritään tarjoamaan asiakkaille kattavaa palvelua yhden kontaktin kautta 

(one-stop-shopping). Szenberg ja Lee (1994) ovat tutkineet kuinka pienten yritysten yhdistymiset 

suuriksi mediataloiksi ovat vaikuttaneet amerikkalaiseen kirjan kustantamiseen ja 

julkaisemiseen. Tutkijat esittelevät erilaisia näkemyksiä tapahtuneista muutoksista. Toisaalta 

kilpailun kiristymistä pidetään hyvänä asiana ja toisaalta alalla kritisoidaan tilannetta, jossa 

markkinoille pääsy vaatii entistä suurempia investointeja, ja se vaikeuttaa uusien toimijoiden 

syntymistä. Markkinoilla pelätään suurten toimijoiden rajoittavan tarjontaa, jolloin hyväksytään 

vain mahdolliset menestysteokset ja pienempiä lukijakuntia kiinnostavat teokset jätetään 

julkaisematta. Toisaalta the Association of American Publishers, joka koostuu kolmesta sadasta 

johtavasta amerikkalaisesta kustantajasta, uskoo, että suurten mediatalojen yhdistyminen 

varmistaa monien laatukirjojen julkaisemisen, sillä rahakkailla yrityksillä on varaa myös 

riskeerata ja sijoittaa monenlaiseen tuotantoon. Mediatalojen yhdentymisen lisäksi toisena 

trendinä amerikkalaisessa kustantamisessa viimeisten kahden vuosikymmenien aikana on ollut 

ulkomaisten toimijoiden omistuksen lisääntyminen. Erityisesti saksalaiset ovat panostaneet 

Amerikan markkinoille.

Myös Euroopassa yhteistyömahdollisuuksia hyödynnetään EU:n myötä entistä enemmän 

valtioiden rajojen yli. Integraatioprosessilla on ollut suuria vaikutuksia yritysten 

liiketoimintaprosesseihin. Kansainvälisen kaupan esteiden poistuminen, rajakontrollointien 

vähentäminen ja kuljetussäännöstöjen löystyminen ovat jo tehneet liiketoimintaympäristöstä 

vapaamman (Bagchi & Virum 1996). Yrityksille avautuu mielenkiintoisia liiketoiminta- 

mahdollisuuksia naapurimaissaan, mutta samalla kilpailu kiristyy kunkin yrityksen kotimaassa. 

Graafista toimialaan pidettiin pitkään hyvin kotimaakeskeisenä lähinnä kielieroavuuksien takia. 

Nykyään muussa liiketoiminnassa näkyvä kansainvälistyminen on nähtävissä myös tällä alueella.
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Kuvassa 3-1 on esitetty graafisen toimialan yritysten rakenteissa tapahtuvia muutoksia. Ellipsien 

koot kuvaavat yritysten kasvavaa kokoa. Ellipsien sisällä on esimerkkejä tuotettavien palvelujen 

ja tuotteiden laajuudesta. Tummennetut ellipsit kuvaavat tulevia rakenteita.

Media toimiala
Painotuotteet sekä 
sähköiset tuotteet

Kaikki
painotuotteet

Graafinen toimiala

Palvelun
laajuus Sanoma- 

\lehdet
Aikakausilehdet

T uoteryhmäkohtai nen Aikakaus-
>anomalehd<

Talous
lehdetErikoistunut

Laaja kansainvälinen 
alue

Koti markkinoi den 
läheiset alueet

Kansallinen

Markki na-alue

Kuva 3-1 Graafisen toimialan yritysten rakenteissa tapahtuvia muutoksia

Kasvua tapahtuu sekä tiettyyn osa-alueeseen erikoistuneilla yrityksillä että toimenkuvaa ja 

markkina-aluetta laajentavilla yrityksillä. Tuoteryhmäkohtaisesta tuotannosta ollaan siirtymässä 

useita graafisen toimialan tuotteita sisältävään tuotantoon tai keskitytään yhteen tuoteryhmän 

erityiseen osa-alueeseen. Tuoteryhmänä pidetään aikaisemmin luokiteltuja kirjoja, aikakausi- ja 

sanomalehtiä ja markkinointipainotuotteita. Erikoistunut toiminta käsittää vain jonkin tuote

ryhmän pienemmän osa-alueen, kuten kirjoista pelkästään lastenkirjat.

Sen lisäksi, että suuret yhtiöt laajentavat toimintaansa omalla alallaan, yhä useammalla toimi

alalla on nähtävissä rakennemuutoksia, joissa palveluja laajennetaan yhdestä teollisuuden osa- 
alueesta toiseen. Myös graafinen toimiala on sulautumassa laajemmin käsitettyyn media- 

toimialaan. Suurimmilla mediakonserneilla on hallussaan niin tv-, radio-, kustannus- ja paino- 

toimintaa kuin uudempia Internetiin liittyviä palveluita. Amerikkalaiset mediakonsernit 

hyödyntävät muun muassa samassa yrityksessä julkaistuja kirjoja menestyksekkäiden elokuvien 

ja televisiosarjojen luomiseksi (Szenberg & Lee 1994). Tällainen koko media-alan hallinnan 

tavoittelu on siirtymässä myös tai vaikuttaa jo Pohjoismaissa. Suomen suurimmat media
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konsernit SanomaWSOY ja Alma Media ovat myös mukana lähes kaikessa mahdollisessa 

media-alaan liittyvässä toiminnassa.

3.2 Suomen graafisen toimialan tilanne

Graafinen teollisuus on merkittävä ala Suomessa. Graafisen viestinnän osuus Suomen 

joukkoviestintämarkkinoista on 73 %. Sähköisen viestinnän osuus on 19 % ja tallenneviestinnän 

8 % (Antikainen & Tiihonen 2001, 22). Joukkoviestinnän kokonaisliikevaihto vuonna 1999 oli 

20 miljardia markkaa (Sanomalehtien liitto 2001b). Joukkoviestinnän liikevaihdon tarkempi 

jakauma vuodelta 1999 on nähtävissä kuvassa 3-2.

Tallenneviestintä
8%

Mainos painotuotteet 
9%

Sanomalehdet 
31 %

Aikakausilehdet
19%

Sähköinen viestintä 
20%

Kuva 3-2 Joukkoviestinnän liikevaihdon jakauma 1999 (Sanomalehtien liitto 2001b)

3.1.1. Yritysrakenteet ja ulkomaankauppa

Painoviestinnän toimialalla työskentelee teollisuustilaston mukaan noin 30 000 henkilöä. 

Vuonna 1999 graafisen toimialan liikevaihto oli 21,1 miljardia markkaa ja alalla toimi noin 2700 

yritystä. (Graafisen Teollisuuden Liitto 2000, 7). Yrityksistä suurin osa työllistää alle viisi 

henkilöä (Antikainen & Tiihonen 2001, 4). Ala koostuu siis hyvin pienistä yksiköistä ja 

henkilömäärät ovat jatkuvasti olleet laskussa. Toimiala on ketjuuntumassa ja keskittymässä, ja 

automaation lisääntyminen vähentää henkilöstön tarvetta.

Graafisen teollisuuden päämarkkina-alue on kotimaassa. Tuotannosta yli 90% jää Suomeen 

(Antikainen & Tiihonen 2001, 4). Venäjä on perinteisesti ollut suurin vientikohde, mutta ruplan 

arvossa syksyllä 1998 tapahtuneen romahduksen jälkeen myös painotuotteiden vienti putosi
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radikaalisti. Ruotsi nousi suurimmaksi vientikohteeksi. Venäjälle viedään kuitenkin edelleen 

suuri osuus tuotteista, ja se on pikkuhiljaa jälleen vahvistamassa asemiaan. Viennin osuus on 
vuodesta 1978 asti ollut painotuotteissa tuontia suurempi. Kuvassa 3-3 on esitetty graafisten 

tuotteiden viennin ja tuonnin jakautuminen eri maiden kesken.

Graafisten tuotteiden viennin jakautuminen 1999 Graafisten tuotteiden tuonnin jakautuminen 1999

20,0% ■

4,8% 4,7

CÛ

Kuva 3-3 Graafisten tuotteiden viennin ja tuonnin jakautuminen maittain 1999 (Graafisen 
Teollisuuden liitto 2000, 23-24, alkup. Ulkomaankauppatilasto, CN 49)

Kaupallisia aineistoja viedään ulkomaille eniten. Niiden osuus on 39% kokonaisviennistä. Muut 

suuremmat vientituotteet ovat sanoma- ja aikakauslehdet (36%) sekä kiijat ja esittelylehtiset 

(22%). Tuontituotteista tuodaan eniten kirjoja ja esittelylehtisiä (33%), toiseksi eniten kaupallisia 

aineistoja (27,6%) ja kolmantena ryhmänä sanoma- ja aikakauslehtiä (25,9%) (Graafisen 

teollisuuden liitto 2000, 23-24).

3.1.2. Painotuotteiden menekit Suomessa

Kansainvälisiin markkinoihin verrattuna on sanomalehtimarkkinoiden tilanne asukaslukuun 

suhteutettuna Suomessa erittäin hyvä. Suomi on sanomalehtien kulutuksessa maailman kärki

maita. Vaikka niiden kulutuksessa on menossa yleisesti alaspäin suuntautuva trendi, sanoma

lehtien menekki Pohjoismaissa on hyvin korkea verrattuna muihin maihin (Salmi et ai. 1998, 

18). Tähän ovat vaikuttaneet sanomalehtien tilausperinne ja tehokas kotiinkanto. Irtomyynti on 

vuosikertatilauksiin verrattuna vähäistä. Sanomalehtien tuotot rakentuvat Suomessa käytännössä 

lähes kokonaan ilmoitusmyynnistä (59.1%) ja tilausmyynnistä (40.6%) (Sanomalehtien liitto 

2001b). Suomessa ilmestyy yli kaksisataa sanomalehteä ja lähes 150 ilmaisjakelulehteä 

(Antikainen & Tiihonen 2001, 13). Lehtien levikkimäärät vaihtelevat runsaasti. Sanomalehtien 

liiton mukaan (2001a) sen jäsenlehdistä selvästi suurilevikkisin on Helsingin Sanomat. Sen 

levikki vuonna 2000 oli 446 972. Toiseksi suurin levikki oli Ilta-Sanomilla 214 610.
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Vertailukohtaa antaa pienilevikkisin Koillis-Häme, vain 7053 kappaletta. Sanomalehtien 

yhteislevikki vuonna 1999 oli 3 308 000 kappaletta (Graafisen teollisuuden liitto 2000, 14).

Myös muiden painotuotteiden määrät ovat olleet toistaiseksi jatkuvassa kasvussa. 

Aikakauslehtien nimikemäärät ja levikki olivat nousussa koko 90-luvun ajan, mutta nyt kasvun 

uskotaan jo huomattavasti hidastuneen. Suomessa ilmestyy 2700 vähintään neljä kertaa vuodessa 

ilmestyvää aikakauslehteä. Jos mukaan lasketaan 2-3 kertaa vuodessa ilmestyvät lehdet 

lukumäärä nousee yli viiden tuhannen (Antikainen & Tiihonen 2001, 14). Aikakauslehtien yleisö 

on pirstaloitumassa entistä pienempiin osaryhmiin, mistä seuraa nimikemäärän kasvaessa 

keskilevikin pieneneminen. Aikakauslehtien yhteislevikki vuonna 1999 oli 1 2549 000 

kappaletta (Graafisen teollisuuden liitto 2000, 14).

Sähköisesti julkaistavien lehtien pelättiin pitkään vievät lukijat painotuotteilta, mutta tällaista 

kehitystä ei ainakaan vielä ole näkyvissä. Internetissä julkaistut sanoma- ja aikakauslehdet ovat 

vielä pääosin ilmaisia. Näin ei kuitenkaan voi pitkällä tähtäyksellä toimia kannattavasti, ja osassa 

lehtiä onkin aloitettu entistä suurempi osa lehtien sisällöstä ”piilottamaan” maksullisten sivujen 

taakse. Osassa lehtiä lukuoikeus liittyy painetun lehden tilausasiakkuuteen. Verkkolehti on 

ainakin vielä toistaiseksi vain oheistuote painetun lehden julkaisijoille. Useimmissa lehdissä 

verkkoversioon siirretään vain osa painetun lehden sisällöstä, ja vain kolmasosassa on jotain 

erityistä vain verkkolehteä varten tuotettua aineistoa (Siivonen 2000). Painoversion lehdissä 

uskotaan säilyvän sillä, mikäli verkkolehdet tulevat yhtälailla maksullisiksi, mahdollisista 

halvemmista hinnoista huolimatta, niiden suosion odotetaan hiipuvan. Painotuotteen etuna 

nettilehteen verrattuna on sen helppo käsiteltävyys ja käytön soveltuvuus lähes kaikissa 

tilanteissa. Maksulliset nettilehdet sopivat parhaiten erityistä tietoa välittäviin lehtiin. Niissä 

asiakas on etsimässä johonkin tiettyyn materiaaliin liittyvää aineistoa ja voi selata netistä 

nopeasti sisältöjä sekä tarpeen tullen tulostaa tarvitsemansa artikkelit. Verkkolehden 

menestyminen on eräänlainen oravanpyörä. Verkossa ei riitä lukijoita, mikäli lehdet ovat 

samanhintaisia kuin painetut versiot. Kustantajien ei kannata julkaista verkkolehteä ellei siitä 

makseta tai ole saatavissa ainakin mainostuloja riittävästi. Mainostajat eivät kuitenkaan ole 

maksamaan suuria summia mainonnasta elleivät usko lehdellä lukijoita riittävän. Luultavasti 

mainostajia ja lukijoita houkutellakseen monet verkkolehdet ovat olleet maksuttomia ja samalla 

tappiollisia useille kustantajille. Pidemmällä tähtäyksellä, mikäli Intemetmainonta saadaan 

kasvamaan niin kuin tällä hetkellä uskotaan, voidaan nettilehtien toiminta saada kannattavaksi.
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Mainospainotuotteiden määrä on vahvasti sidoksissa talouden kehityskulkuun. Hyvinä aikoina 

markkinoidaan ja mainostetaan paljon, ja huonoina aikoina tässä osa-alueessa säästetään. 

Mainonta on viimeisten vuosien aikana monipuolistunut entisestään, kun television ja radion 

lisäksi yritykset ovat siirtäneet mainontaansa myös Internetiin. Mainospainotuotteet ovat 

kuitenkin säilyttäneet asemansa. Itse asiassa voimakkaimmin kasvava markkinoinnin osa-alue on 

osoitteellinen suoramarkkinointi (Antikainen & Tiihonen 2001, 17). Erilaiset asiakastieto- 

rekisterit lisääntyvät ja kehittyvät jatkuvasti, mikä parantaa suoramarkkinoinnin tuottavuutta ja 

hyödyntämismahdollisuuksia.

Suomessa julkaistaan vuosittain noin 13 000 kiijanimikettä. Niiden keskimääräinen painoskoko 

on alle 2000 (Antikainen & Tiihonen 2001, 15). Kirjojen yhteislevikki oli 26 216 000 kappaletta 

vuonna 1999 (Graafisen teollisuuden liitto 2000, 14). Kirja on Suomessa perinteisesti ollut 

erittäin arvostettu tuote. Kirjan tulevaisuudesta on monenlaisia näkemyksiä. Nuorten ja lasten 

lukemistottumuksista ollaan alalla huolestuneita. Toisaalta suurten ikäluokkien eläkkeelle 

jäännin odotetaan piristävän kirjan myyntiä entisestään. Kirjan muoto on myös saamassa 

vaihtelua. Kirjoja voi jo nyt lukea ja ostaa Intemetsivustoilla. Sähkökirjoja kehitellään koko ajan. 

Näitä ei vielä ole Suomessa myynnissä, mutta niiden uskotaan pian saapuvan myös tänne. 

Ensimmäiset kustantajat ovat julkaisseet joitain yksittäisiä teoksia sähköisessäkin muodossa.

3.3 Venäjän graafisen toimialan tilanne

Venäläiset ovat suomalaisten tapaan informaation suurkuluttajia. Painetun sanan asema 

Venäjällä on vahva ja lukeminen on tärkeä osa kulttuuria (Summa 1997). Venäjä on pitkään ollut 

Suomen graafiselle teollisuudelle tärkein vientimaa. Ruplan romahtamisen jälkeen syksyllä 1998 

vienti kuitenkin putosi lähes puoleen tuontituotteiden käydessä liian kalliiksi venäläisille 

asiakkaille. Tämän jälkeen vienti on taas pikkuhiljaa lähtenyt nousuun, joskaan se ei ole 

saavuttanut 90-luvun lopun arvoja. Pääsyynä tähän on luultavasti sanomalehtien viennin 

loppuminen lähes kokonaan. Kilpailu Venäjän painomarkkinoilla kiristyy jatkuvasti. Samoista 

markkinoista suomalaisten kanssa kilpailevat tiiviisti saksalaiset, italialaiset, hollantilaiset sekä 

yhä enenevässä määrin esimerkiksi puolalaiset painot (Pesonen 1999). Lisäksi Venäjällä 

investoidaan jatkuvasti omaan painokapasiteetin ja kalustoa pyritään pikkuhiljaa saamaan 

uudemmaksi ja laadukkaammaksi.

Venäjän taloudellinen kehittyminen on markkinoilla ratkaiseva tekijä niin painoteollisuuden kuin 

muun liiketoiminnan kehittymisen kannalta. Boston Consulting Groupin tekemän tutkimuksen
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(1999, 27) mukaan Venäjän taloudellista kehitystä määrittävät kolme päätekijää: hallituksen 

politiikka, suhteet kansainvälisiin rahoittajiin ja maailman raaka-ainemarkkinoiden kehitys. 

Nämä kaikki ovat tärkeitä huomioitavia seikkoja, kun mietitään liiketoiminnan tulevaisuutta 

Venäjällä.

3.3.1 Suomen rooli Venäjän graafisen teollisuuden markkinoilla

Venäjän ollessa edelleen Suomen painotalojen tärkeä työllistäjä alan toimijoita luonnollisesti 

kiinnostaa markkina-alueen kehitysnäkymät ja heidän roolinsa siinä. Turun kauppakorkea

koulussa tehdyssä tutkimuksessa (Pesonen 1999) tehtiin suomalaisille painotaloille Venäjän 

viennin SWOT-analyysi.

Suomalaisten painotalojen vahvuuksina muihin maihin verrattuna nähdään maantieteellinen 

sijainti Venäjän naapurina, logistinen osaaminen ja hyvä kuljetusverkko Venäjälle, pitkät 

perinteet Venäjän kaupassa ja sitä kautta saadut kokemukset sekä yleisesti ottaen hyvä maine 

Venäjällä. Läheisyys koetaan kuitenkin tärkeimmäksi eduksi, sillä monien painotuotteiden 

jakelun on tapahduttava nopeasti ja vain yhden rajan ylittäminen on selkeä etu Suomelle 

esimerkiksi Saksaan verrattuna.

Suomalaisen viennin heikkoutena pidetään ennakkomaksukäytäntöä. Venäläisten painotalojen on 

maksettava palvelut ennen kuin suomalaiset lähettävät painotuotteita Venäjälle. Tämä turvaa 

painotalojen saatavat, mutta rajoittaa kaupankäyntiä ja madaltaa riskinottokykyä. Saksassa valtio 

tukee toimintaa vientitakuu]äijestelmällä. Tällöin painotalojen saatavat ovat vakuutettuja eikä 

etumaksuja tarvita. Tämä antaa venäläisille ostajille enemmän aikaa tarvittaviin 

maksujäijestelyihin. Muina suomalaisten painotalojen heikkouksina nähdään liika tukeutuminen 

Venäjän vientiin, monien yritysten henkinen kynnys lähteä toimimaan markkinoille sekä pula 

henkilöistä, joilla on kokemusta Venäjän viennistä ja tarpeeksi venäjänkielen taitoa.

Viennin mahdollisuuksia kasvattavat keskiluokan ostovoiman kasvu Venäjällä, koska 

esimerkiksi aikakauslehtipuolella suurin asiakasryhmä on keskiluokkaa. Uusia mahdollisuuksia 

voivat tuoda uudet kasvavat markkinointialueet Moskovan ja Pietarin lisäksi. Kauimmaisissa 

alueissa vientituotteiksi sopivat lähinnä vain erilaiset katalogit ja erikoispainotuotteet, joiden 

toimitukset eivät ole lehtien tapaan yhtä aikakriittisiä. Muutenkin erikoistuneet tuotteet voivat 
antaa suomalaisille painotuotteen tarjoajille uusia asemia. Yhtenä mahdollisuutena suomalaisille 

painotaloilla on tietysti investoida ja etabloida toimintaansa Venäjän paikallisille markkinoille.
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Viennin uhkina pidetään luonnollisesti Venäjän oman kapasiteetin kehittymistä sekä muiden 

maiden ulkomaisia investointeja Venäjälle. Suurena uhkana koetaan myös Venäjän epävakaa 

yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne. Tilanteet muuttuvat markkinoilla erilaisten säädösten ja 

rajoitteiden myötä. Protektionismi saattaa hankaloittaa ulkomaisten yritysten toimintaa 

merkittävästi. Tullit voivat muodostua ongelmaksi samoin kuin erilaiset säännökset ja maksut 

kuljetuksille.

Suomalaisten painotalojen tulee pyrkiä luomaan mahdollisemman pitkiä suhteita ja luoda 

venäläisten kustantajien keskuudessa asiakasuskollisuutta. Tämä ei ole helppoa, sillä sopimukset 

tehdään usein vain lyhyeksi ajaksi kerrallaan ja kynnys vaihtaa painotaloa on suhteellisen pieni. 

Venäläisten kanssa henkilökohtaiset suhteet ovat hyvin merkityksellisiä. Asiakasuskollisuus 

edellyttää usein henkilökohtaista tuttavuutta ja liiketuttavuuden syvenemistä hyvinkin läheiseksi 

ja luottamukselliseksi (Summa 1996). Kuvasta 3-4 nähdään Pesosen (1999) tutkimuksessa 

selvitetyt tärkeimmät painopaikan valintaan vaikuttavat kriteerit.

Kuva 3-4 Painopaikan valintaan vaikuttavat tekijät (1=ei tärkeä - 4=hyvin tärkeä) (Pesonen 
1999)

Laatuja hinta ovat odotetusti tärkeimmät tekijät. Muita merkittäviä tekijöitä ovat hyvä palvelu, 

lyhyt toimitusaika, kuljetusten nopeus ja omat kokemukset. Näillä kriteereillä mitattuna 

suomalaisilla painotaloilla tulisi olla hyvät asemat Venäjän markkinoilla verrattuna muihin 

Venäjälle painopalveluja tarjoaviin maihin.

Suomalaisten painotalojen palveluja käytetäänkin paljon. Eniten Suomessa painetaan sellaisia 

töitä, joissa laatutaso on merkittävästi hintatasoa tärkeämpää. Tärkeimpiä kriteereitä 

suomalaisten painotalojen käyttöön ovatkin palvelun laatu, suuret painosmäärät ja 

toimitusvarmuus. Venäjällä painamisen etuja ovat: lyhyemmät kuljetusmatkat, nopeammat
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toimitukset, kustantajan mahdollisuus konkreettisesti seurata painotoiminnan edistymistä, 

painatuskulujen halventuminen, tulliongelmien välttäminen sekä valuutan hankkimisesta ja 

kurssiriskiltä välttyminen (Ruohonen 2000). Suomessa painetaan kuitenkin paljon sellaisia 

tuotteita, joiden painamiseen Venäjällä ei yksinkertaisesti ole edellytyksiä.

3.3.2 Venäjän graafisella toimialalla tapahtuneet muutokset

Kauppa- ja teollisuusministeriö teetti viime vuonna Turun kauppakorkeakoululla tutkimuksen 

Moskovan graafisen alan markkinoiden kilpailutilanteesta ja kehitysnäkymistä (Ruohonen 2000). 

Seuraavassa on hyödynnetty tätä tutkimusta kuvaamaan Venäjän graafisen toimialan tilannetta ja 

Suomen roolia siinä. Tutkimus koski vain lähinnä Moskovaa, mutta se on suurimpana 

liikekaupunkina myös kiinnostavin Venäjän kaupunki graafiselle toimialalle. Painotuotteiden 

kysyntä ja markkinat siellä ovat suurimmat koko maassa.

1990-luvun alussa Suomelle avautui erinomainen tilaisuus avata vienti Venäjälle. Toki jo 

Neuvostoliiton aikana sinne vietiin paljon tuotteita, mutta todellinen buumi alkoi vasta 

Neuvostoliiton hajottua. Suomessa oli investoitu liikaa sanomalehtipainokoneisiin ja 

ylikapasiteettia oli paljon. Venäjälle pystyttiin tarjoamaan palveluksia kohtuuhinnoin, kun 

tavallaan myytiin muuten käyttämättömäksi jäävää kapasiteettia. Venäjällä taas oli painojensa 

kanssa laatuongelmia. Venäjältä ei ollut esimerkiksi saatavissa laadukasta neliväristä painotyötä, 

johon Suomessa oli jo suuressa määrin investoitu. Lisäksi Venäjällä painolaitosten toiminta

kulttuuri oli hyvin erilainen kuin Suomessa. Painojen ongelmina olivat ja monessa suhteessa ovat 

edelleenkin paperin ja painovärien saatavuus.

Venäläisten painojen halukkuuteen siirtää painotuotantoaan ulkomaille 90-luvun alussa oli useita 

syitä. Kustantajat joutuvat Venäjällä usein itse hankkimaan paperit, värit ja muut tarvikkeet ja 

tuomaan ne painoon painettavaksi. Länsimaalaiset painotalot pystyvät tarjoamaan ongelmitta 

koko palvelun eikä venäläisen kustantajan tarvitse kuin lähettää aineistonsa sisältö ulkomaiseen 

painoon. Toinen eroavuus syntyy toimitusajoissa. Venäläiset painot eivät usein pysty pitämään 

kiinni lupaamistaan aikatauluista, eivätkä ole olleet valmiita suorittamaan myöhästymisistä 

mitään korvauksia. Länsimaalaiset painot taas ovat olleet tarjouksissaan valmiita korvaamaan 

kaikki myöhästymisistä tai laadullisista ongelmista aiheutuneet kustannukset.

Kun ulkomaiset hinnat syksyllä 1998 ruplan romahdettua nousivat liian korkeiksi, venäläiset 

kustantajat olivat valmiita tinkimään laadusta, värillisistä painoksista ja paremmasta paperista. 

Kun koko taloudessa oli ongelmia kaikkien tuontituotteiden suhteen, rahat käytettiin
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mieluummin välttämättömiin tarpeellisuushyödykkeisiin. Kustantajat möivät halpoja kotimaassa 

painettuja tuotteita, joihin kuluttajilla saattoi olla varaa, koska entisen tasoisille laadukkaille 

länsimaissa painetuille tuotteille ei löytynyt tarpeeksi ostajia.

Elokuun 1998 talouskriisi vaikutti myös Venäjän kirjapainojen talouteen. Kysyntä laski 

kustantajien jouduttua taloudellisiin vaikeuksiin. Tilaukset vähenivät ja painosmäärät pienenivät. 

Hintoja jouduttiin nostamaan kotimaassa kalliimpien ulkomaisten materiaalien takia. Tuotannon 

siirtyminen suuressa määrin takaisin Venäjälle pelasti monet yritykset kuitenkin konkursseilta ja 

sai toiminnan monissa tapauksissa pysymään kannattavana tai jopa kääntymään kasvuun.

3.3.3 Venäjän painomarkkinoiden nykytilanne

Venäjän painotuotantoon siirtyneiden kustantajien suurin ongelma on edelleen paperin 

saatavuus. Lisäksi paperin viimeaikainen hintojen nousu on tullut suureksi ongelmaksi 

venäläisille toimijoille. Sanomalehtipaperin valmistukseen Venäjällä on riittävästi kapasiteettia, 

mutta ruplan devalvaation jälkeen sitä on entistä enemmän alettu viemään ulkomaille. Se osuus, 

mitä ei ulkomaille saada kaupaksi, myydään kotimarkkinoilla korkein ”ota tai jätä” -hinnoin.

Lähes kaikki päällystetty paperi on tuotava ulkomailta. Suomi, Ruotsi ja Saksa ovat tärkeimpiä 

paperin toimittajia Venäjälle. Tällä hetkellä pelkän paperin tuominen on suhteellisesti kalliimpaa 

kuin painetun paperin tuominen, sillä painamattomasta paperista joutuu maksamaan 20% 

arvonlisäveroa ja 15% tullimaksua. Painetusta paperista ei toistaiseksi ole tarvinnut maksaa 

arvonlisäveroa, mutta vuoden 2002 alussa on voimaan tulossa asetus, jonka mukaan verot 

koskevat myös painettua paperia. Tämä tarkoittaa venäläisille kustantajille tuontituotteiden 

hintojen nousua 20 prosentilla. Sen vaikutukset suomalaisten painotalojen vientiin saattavat olla 

hyvinkin merkittävät.

Veroille löytyy monia vastustajia, sillä Venäjän sisämarkkinoiden painojen tilanne ei riitä 

tuottamaan tarvittavia painosmääriä ja ulkomaalaisten painotuotteiden kallistuessa kustannukset 

on siirrettävä suoraan asiakkaiden maksettavaksi painotuotteiden hintoihin. Painotuoteverotusta 

vastustavat pyrkivätkin vaikuttamaan ennemmin ulkomailta tuotavan painamattoman paperin ja 

painolaitteiden verotuksen alentamiseksi tai poistamiseksi oman maan tuotannon tukemiseksi 

(Ruohonen 2000). Tällä pystyttäisiin heidän mielestään riittävästi tukemaan kotimaan 

painotaloja ja lisäämään investointikiinnostusta uusiin painolaitteisiin. Koska verojen 

nostamisesta käydään jatkuvaa taistelua venäläisten painojen ja kustantajien kesken, vieläkään ei 

voida olla varmoja asetuksen toimeenpanosta vuodenvaihteessa.



39

Nykyisellään Venäjän kirjapainoalalla on nähtävissä kaksi trendiä. Ensinnäkin valtion painot 

ovat jämähtäneet toiminnassaan paikoilleen. He eivät ole kehittäneet toimintaansa nyky- 

vaatimusten mukaisiksi ja ovat tämän takia vaikeuksissa. Yksityisellä puolella kehitysvauhti on 

nopeampaa ja siellä kyetään saavuttamaan länsimaisten painotalojen taso suhteellisen nopeasti. 

Yksityiset painotalot pystyvät tyydyttämään markkinoiden tarpeet valtion painotaloja 

huomattavasti paremmin. Painotuotannon määrien painotus on muuttumassa. Ennen valtion 

tuottamat sanomalehdet, aikakauslehdet ja lomakkeet olivat johtavassa asemassa. Nyt 

voimakkaassa kasvussa ovat mainosmateriaalit, etiketit ja pakkaukset, joiden tuotannon kanssa 

valtio ei juurikaan ole tekemisissä

Kaiken kaikkiaan Venäjällä on monia suunnitelmia sekä toteutuneita investointeja ja projekteja 

maan painotuotannon tehostamiseksi ja modernisoimiseksi. Ensimmäisenä Moskovassa ovat 

kehittyneet prepress-palvelut. Painoalan investoinnit ovat lähteneet liikkeelle pienempiä 

sijoituksia vaativista kohteista. Arkkipainokapasiteetti on kehittynyt Moskovassa nopeasti. Suuri 

mediatalo Almaz-Press on muutaman viime vuoden aikana noussut suomalaisten 

aikakauslehtipainojen kilpailijaksi uusilla rotaatiokoneillaan. Se on tällä hetkellä kuitenkin 

luultavasti ainut yritys, joka uudenaikaisilla laitteillaan pystyy tarjoamaan paikallisille 

kustantajille länsimaiden tasoisia tuotteita, tosin palveluissa ei olla vielä ihan yhtä pitkällä. 

Esimerkiksi aikakauslehdissä ja markkinointipainotuotteissa entistä tärkeämmäksi nousseita 

liitteistystarpeita yritys ei vielä pysty tarjoamaan ja tällä osa-alueella suomalaisilla painoilla 

onkin etu.

Erityisesti värilliseen sanomalehtipainotuotantoon on jo investoitu merkittävästi. 

Syväpainopalveluita ei Venäjällä ole tarjolla. Ne muutamat suuripainoksiset tuotteet, jotka 

painokseltaan yltävät syväpainotasolle, painetaan ulkomailla. Toistaiseksi merkittäviä 

investointisuunnitelmia tälle alueelle ei tiettävästi ole tehty. Kansainväliset yritykset eivät vielä 

ole aktiivisesti olleet mukana venäläisissä investoinneissa, mutta venäläisillä kiinnostusta 

yhteistyöhön tuntuisi olevan. Suuri saksalainen Bertelsmann-konsemi on ainakin tehnyt 

konkreettisia investointeja Moskovan alueelle (Ruohonen 2000). Se on ennen ollut merkittävä 

kirjojen tuoja Venäjälle ja päätti siirtää kirjapainotoimintansa sinne. Tämän lisäksi 

Bertelsmannilla on Jaroslavissa noin 300 kilometrin päässä Moskovasta kirjojen jakelun parissa 

toimiva yritys. (Kevään 2000 tilanne, tarkemmat vuosi sitten toteutuneet investoinnit ja 

suunnitelmat löytyvät Ruohosen 2000 tutkimuksesta.)
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Venäjälle investoimiseen liittyy monia kysymyksiä. Ensinnäkin kannattaako sinne viedä 

olemassa olevaa vanhaa kalustoa vai investoida kerralla kunnolla uusimpiin laitteisiin? 

Venäläiset ovat erittäin laatu- ja merkkitietoisia, eivätkä kaipaa vanhentunutta laitteistoa 

markkinoilleen. Tärkeitä käytännön ongelmia ovat sopivien tuotantotilojen löytäminen ja paperin 

ja materiaalien saatavuuden turvaaminen. Toisaalta jos riskiä ei oteta, eikä sisämarkkinoille 

investoida joku muu sen lopulta kuitenkin tekee. Kun Venäjän sisältä löytyy tarpeeksi laadukasta 

tuotantoa ja sisäisesti kilpailevia painolaitoksia, tuonnin osuudet tulevat putoamaan vielä 

merkittävästi.

3.3.4 Painotuotteiden jakelun tilanne

Painotuotteiden jakelussa on länsimaisesta näkökulmasta Venäjällä vielä paljon parantamisen 

varaa. Lehtien tilausmyynti on hyvin pienessä osassa verrattuna lehtien kioski- ja irtomyyntiin. 

Aikakauslehtien pääjakelukanavia ovat erilaiset kioskit, metroasemat, kadunvarsimyymälät sekä 

kirjakaupat (Pesonen 1999). Jakelun kotiinkanto -järjestelmät eivät ole kovin tehokkaat ja 

venäläiset kustantajat pitävät paikallisen postin tarjoamia palveluja aivan liian kalliina. 

Hinnoittelu vaihtelee alueellisten kustannuksien mukaan. Muutenkaan postin toiminta ei täysin 

tyydytä. Asiakkaat voivat tilata lehtiä postista, jossa ilmestyy kahdesti vuodessa esite tilattavista 

lehdistä. Posti ottaa tilaukset vastaan ja välittää ne kustantajille, mutta ei välitä tilaajien nimeä, 

osoitetta tai mitään muitakaan tietoja asiakkaista. Kustantajat saavat vain tiedon tilausten 

kokonaismääristä. Toinen ongelma on kohtuuttomat pitkät ja vaihtelevat toimitusajat. Harvaan 

asutuilla alueilla lehti saattaa ilmaantua usein viikonkin myöhässä. Kustantajilla ei kuitenkaan 

ole omia resursseja jakelun parempaan järjestämiseen. Jos he alkaisivat kilpailemaan 

postinlaitoksen kanssa toimituksista taajamissa, posti kieltäytyisi toimittamasta tuotteita haja- 

asutusalueillekaan.

Suurin osa tuotteista myydään kuitenkin irtonumeroina. Kustantajat myyvät tuotteensa suurille 

tukkureille, jotka välittävät lehtiä pienemmille ja pienemmille tukkureille. Nämä myyvät lehdet 

sitten itsenäisille kioskiyrittäjille. Kuka tahansa voi harjoittaa lehtien myyntiä Venäjällä. 

Kiinnostunut henkilö ostaa tukusta haluamansa määrän lehtiä ja alkaa myymään niitä eteenpäin. 

Kustantajilla ei käytännössä ole vaikutusvaltaa lehtien myyntihintoihin. He voivat vaikuttaa vain 

tukkumyyntihintoihin, mutta loppumyyjä voi myydä tuotteen haluamaansa hintaan. Kustantajien 

on vaikea saada tarvittava tai kysyntää vastaavan määrä lehtiä myyntiin, koska myyjät ostavat 

vain sen määrän, minkä saavat varmasti myytyä. Todellisesta kysynnästä tai markkinoiden 

tarpeesta ei yleensä ole kovinkaan paljon tietoa.
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3.4 Graafisen toimialan tuotteiden ja tuotannon kehitysnäkymät

Seuraavassa käydään läpi ennustettuja tulevaisuuden kuvia eri painotuotteille. Tämän lisäksi 

käsitellään teknologian kehityksen vaikutusta painotuotteen ja tuotannon tulevaisuuteen.

3.4.1 Painotuotteiden tulevaisuus

Painotuotteiden tulevaisuutta on pohdittu monissa alan yrityksissä jo pitkään. Paperisilla ja 

digitaalisilla dokumenteilla on molemmilla omat etunsa ja haittapuolensa. Paperia tukevat monet 

kulttuurilliset ja tottumukselliset tekijät. Painotuotetta on helppo selailla ja käyttää. Se kulkee 

mukavasti mukana ja on suhteellisen halpa. Toisaalta painotuotteiden varastointi-, kuljetus- ja 

jakelukustannukset ovat suhteellisen suuret. Digitaalisten tuotteiden etuna ovat mahdollisuudet 

tarvittavan tiedon nopeaan hakemiseen ja tarvittaessa sisällön muokkaamiseen. Tiedon 

varastointi on halpaa ja sisällön jakeleminen nopeaa. Toisaalta uudenlaisten sähköisten 

lukulaitteiden ja nettijulkaisujen käyttö vaatii vielä paljon totuttelua, ja jatkuvasti muuttuvat 

teknologiat vaikuttavat kuluttajien kiinnostukseen investoida tarpeellisiin laitteisiin. Monet 

ovatkin tulleet siihen tulokseen, että sisällön julkaisemiselle molemmissa muodoissa riittää 

asiakkaita ja kysyntää myös tulevaisuudessa.

Amerikassa valmistui vuonna 2000 tutkimus painotuotteiden ennakoidusta tulevaisuudesta 

vuoteen 2020 asti. Seuraavaksi esitetään näkemyksiä eri painotuotteiden tulevaisuuden 

näkymistä. Lähteinä on käytetty mainitun tutkimuksen tiivistelmää (McRoberts et ai. 2000) ja 

GT-raportista (Antikainen & Tiihonen 2001, 25-28) kyseistä tutkimusta referoivaa osioita.

Painettujen kirjojen lukumäärälle povataan hienoista laskua. Tämä perustuu sähköisten 

julkaisumuotojen yleistymiseen, kunhan teknologiat kehittyvät riittävästi. Erityisesti opiskelu-ja 

tietokirjallisuudessa odotetaan käyttäjien siirtyvän sähköisten palvelujen hyödyntämiseen. 

Kiijanimikkeiden uskotaan kuitenkin lisääntyvän omakustanteisten kiijojen lisääntyessä. 

Kustantajien oletetaan kehittävän standardoituja sähköisen tiedon varastoja, joista tuotetaan 

painetun tuotteen ohella myös sähköisesti jaettavat aineistot. Kirjakauppojen uskotaan 

osallistuvan tarpeeseen painamiseen ja sisältöjen erilaisiin laitteisiin lataamiseen. Tarve vähentää 

myymättömistä kirjoista aiheutuvia kustannuksia johtaa uudenlaisiin kirjojen tuotanto-, jakelu- ja 

myyntimalleihin. Sisällön suojausmenetelmien oletetaan kehittyvän ja tekijänoikeuskysymyksiin 

myös sähköisissä versioissa löydetään ratkaisut.
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Aikakauslehtien uskotaan pidemmälläkin tähtäyksellä menestyvän. Aikakausjulkaisujen 

lukumäärä tulee kasvamaan kustantajien erikoistaessa tuotteitaan ja kehittäessä niitä eri 

kohderyhmille. Mainonnan uskotaan siirtyvän aikakauslehdistä osittain sähköisiin viestimiin, 

mikä johtaa myös lehtien sisältöjen sivumäärien pienenemiseen. Nousevat postituskulut 

aiheuttavat aikakauslehtien siirtymisen entistä enemmän sähköiseen muotoon. Tämä lisää 

yksittäisten artikkeleiden tilaamista ja tarpeeseen printtaamista esimerkiksi asiakkaan kotona 

sekä kirjakaupoissa. Painamisen uskotaan kaiken kaikkiaan siirtyvän lähemmäs loppukuluttajia.

Sanomalehtien tulevaisuus nähdään kaikkein epävarmimpana ja haasteellisimpana. 

Mainosmarkkojen epäillään siirtyvän entistä enemmän sanomalehdistä sähköisiin välineisiin. 

Sanomalehtien toivona nähdään paikallisuus ja paikallisten tietojen hallinta. Kasvavat paperi- ja 

energiakustannukset pakottavat kustantajat julkaisemaan osan sisällöstä vain sähköisessä 

muodossa. Haasteena on tuottaa tehokkaasti sisältöjä, jotka sopivat sekä painotuotteisiin että 

sähköisiin välineisiin. Lehdenmyyntipisteiden uskotaan aloittavan sisällön latauspalveluiden 

myynnin sähköisiin laitteisiin.

Mainospainotuotteiden lukumäärän oletetaan seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana 

edelleen kasvavan. Painamisessa käytetään entistä pienempiä laitteita ja digitaalista 

painotekniikkaa, joka mahdollistaa yritysten tuotteiden tarpeeseen painamisen. Laadukkaat 

mainospainotuotteet tulevat kuitenkin vaatimaan jälkikäsittelyä, mikä estää paikallisen 

painamisen. Suoramarkkinointi ja erityisesti viestien personointi tulevat lisääntymään. Monia 

painotuotteita käytetään houkuttelemaan kuluttajia yritysten Internetsivuille lisätietoa saamaan. 

Yrityksille suunnatun suoramarkkinoinnin ennakoidaan siirtyvän lähes kokonaan Internetiin. 

Myös tuote ja palveluluetteloissa sisällön kohdentaminen lisääntyy, mikä näkyy painotuotteiden 

sivumäärien pienentymisenä. Painettujen hakemistojen osuus pienenee merkittävästi, kun 

vastaavat hakemistot julkaistaan Internetissä. Tiedon löytäminen helpottuu ja nopeutuu 

hakusanojen avulla. Lisäksi Internetissä julkaistut hakemistot pystytään päivittämään tarpeen 
mukaan, jolloin tiedon vanhentumisongelma poistuu. Yritysten sisäinen tiedottaminen muuttuu 

lähes kokonaan sähköiseksi. Sähköisen allekirjoituksen yleistyttyä myös sopimuksia voidaan 

tehdä sähköisesti, mutta niille tullaan vaatimaan myös painettua varmistusta. Monenlaiset 

tekniset dokumentit ja ohjeet julkaistaan myös sähköisessä muodossa.
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3.4.2. Teknologian kehittyminen

Seuraavaksi tarkastellaan teknologian kehityksestä aiheutuvia muutoksia graafisessa 

teollisuudessa

Painotuotanto voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen (Salmi et ai. 1008, 23): 1) Prepress sisältää 

erilaisia vaiheita painopinnan ja painotuotteen painamiseen ja julkaisuun valmistamiseksi. Näitä 

ovat tekstin-ja kuvanvalmistus, sivu-ja arkkiasemointi sekä painamiseen käytettävän painolevyn 

tai vastaavan painoelementin valmistus. Painopinnan valmistukseen liittyvät toiminnot voivat 

sijaita itse painotalossa tai ne voidaan suorittaa siihen erikoistuneessa yrityksessä. 2) Itse 

painaminen on prosessi, jossa tuotetaan fyysinen painotuote paperille ja valmistellaan se 

viimeiseen vaiheeseen. 3) Viimeisenä tapahtuu jälkikäsittely eli taitto ja sitominen sekä paino

tuotteen viimeistely ja valmistelu jakelua varten. Kaikissa näissä kolmessa eri osaprosessissa 

tapahtuu jatkuvasti kehitystyötä tekniikan kehittämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.

Yleisimmin käytettyjä painomenetelmiä ovat offset- ja syväpainomenetelmät. Painomenetelmän 

valinta ja soveltuvuus määräytyvät kyseessä olevan painotuotteen käyttötarkoituksen ja tuotteelle 

asetettavien laatu- ja kustannustekijöiden mukaisesti (Koskinen 1991, 121). Offset on yleisin 

käytettävä menetelmä. Sitä kutsutaan myös epäsuoraksi menetelmäksi, koska filmillä oleva 

sisältö kopioidaan ensin painelevylle, siitä kumisylinterille ja vasta kumisylinteriltä paino

tuotteessa käytettävälle materiaalille. Offsetmenetelmällä toimivat painokoneet ovat 

rakenteeltaan joko arkki- tai rullapainokoneita. Arkkipainokoneissa painaminen tehdään 

valmiiksi leikatuille arkeille ja jälkikäsittelytoiminnot suoritetaan erillisellä laitteella. 

Rullapainokoneissa (toiselta nimeltään rotaatiopainokone) painomateriaali on nimen mukaisesti 

rullalla ja kaikki jälkikäsittelylaiteet voidaan yhdistää koneeseen kiinteästi. Syväpainomenetelmä 

on myös yleinen painomenetelmä. Sen soveltuvuus on kuitenkin rajoittunut suurten massa- ja 

erikoispainotuotteiden valmistukseen.

CTPress-tekniikassa painopinta muodostetaan lasersäteellä suoraan painokoneelle erikois- 

materiaaliselle painopinnalle. Muuttuvan tiedon painaminen ei ole mahdollista, mutta koneen 

kuntoon laittoon menee tavanomaista vähemmän aikaa (Juhola 1999). CTPress-tekniikan 

kannattavuus sijoittuu digitaalisen painamisen ja tavallisen offset-painamisen välille.

Painotuotteiden tuottamistapaa on muuttamassa alalla lisääntyvä digitaalinen painaminen. 

VTT:n määritelmän mukaan digitaalisessa painatuksessa digitaalisesti ohjatulla tulostimella
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tuotetaan suoraan tietojärjestelmästä yksi- tai monivärisiä elektronisesti taitettuja painotuotteita 

(Juhola et ai. 1998, 10). Tuotteet voivat olla kappale-ja sivukohtaisesti erilaisia.

Painokoneita kehitetään jatkuvasti nopeammiksi ja joustavimmiksi. Töiden vaihtoaikoja pyritään 

lyhentämään ja sähköisiä järjestelmiä sekä digitaalisia aineistoja hyödyntämällä painojen 

toimintaa pyritään jatkuvasti tehostamaan. Myös koneisiin saatavan automaation määrä on 

jatkuvasti lisääntynyt. VTT:n laajassa digitaaliseen painamiseen keskittyneessä tutkimuksessa 

(Juhola et ai. 1998, 98) kuvataan eri painomenetelmien käyttöalueita painolaadun ja 

painosmäärän suhteen vuonna 2005 (Kuva 3-5).

Arkki-
offset/ Rama-

offset
DTP ress

Digitaalinen
painaminen

Värikopiointi

Väritulostus

10 000 100 000

Painos

Kuva 3-5 Eri Painomenetelmien käyttöalueet v. 2005 (Juhola et ai. 1998, 98)

Samassa tutkimuksessa esitetyn nykytilanteen mukaan digitaalinen painaminen on kannattavaa 

tällä hetkellä vieläkin pienemmillä painosmäärillä. Tämä on yksi pääsyy, miksi monet 

kustantajat eivät ole tätä tuotantotapaa vielä hyväksyneet. Tutkimuksessa ennustetaan, että 

digitaaliseen painamiseen liittyvä osaaminen kehittyy, kannattavan painosmäärän raja nousee ja 

toisaalta yhä pienempiä sarjoja pystytään valmistamaan kannattavasti. Koneiden tuotantoteho, 

luetettavuus ja tätä kautta käyttöaste kasvavat, kustannukset laskevat, painolaatu paranee ja 

paperilajien valikoima kasvaa.

Niin Suomessa kuin kansainvälisillä markkinoillakin keskimääräiset painosmäärät ovat 

pienentymässä, ja tämän seurauksena painokoneiden valmistajat kehittävät koneiden kuntoon
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laiton nopeuttamiseen liittyviä ratkaisuja (Bäck & Antikainen 1995). Lisäksi jälkikäsittelyn 

tehokkuutta pyritään parantamaan integraatiota ja automaatiota lisäämällä. Sitomotekniikassa 

panostetaan jatkuvasti laadun kehittämiseen ja ratkaisuihin, joilla tuoterakenteita voidaan 

monipuolistaa (Bäck & Antikainen 1995). Lehtien sisältöä pyritään varioimaan personoituja 

ilmoituksia ja erilaisia liitteitä lisäämällä.

Tulevaisuuden paino- ja kustannustoimintaa voidaan kuvata kolmella termillä: digitaalinen, 

verkottunut ja tarpeeseen tehty (on-demand) (Hagström-Näsi, Laurila & Oittinen 1996). 

Painotoiminta seuraa radion ja television digitalisoitumista. Digitaalisen painamisen käyttäminen 

ainoastaan pienten painosten painamisessa ei hyödynnä tarpeeksi digitaalisen painamisen 

tarjoamia uusia ominaisuuksia. Uusia toimintatapoja ovat on-demand -tuotanto, räätälöinti, 

personointi ja distribute-and-print eli jakele ja paina tyyppinen tuotanto (Antikainen et ai. 1997). 

Painotuotteissa digitalisoituminen näkyy sisällön digitaalisessa varastoinnissa ja digitaalisten 

painolaitteiden kehittymisenä, jolloin sisältö voidaan painaa suoraan tietokoneelta paperille. 

Sisällön jakeleminen digitaalisesti ympäri maailmaa tulee helpottumaan, kun laitteet ja 

lähetyskielet vielä entisestään kehittyvät ja joko standardoituvat tai oppivat ymmärtämään 

toisiaan. Kehittyneet teknologiat mahdollistavat ja tulevat entisestään mahdollistamaan sisältöjen 

jakelun verkkoja ja linjoja pitkin loppukuluttajalle. Painaminen voi tapahtua lähellä asiakasta yhä 

moninaisemmissa paikoissa kuten kouluissa, kirjastoissa tai jopa asiakkaiden kotona (Hagström- 

Näsi, Laurila & Oittinen 1996). Jo nyt Internet, tietokoneet ja kotiprintterit ovat mahdollistaneet 

monenlaisen tiedon ja sisällön hakemisen verkosta kotikoneelle ja sen printtaamisen paperille 

perusteellisempaa tutkimista varten.

Digitaaliset aineistot tarvitsevat vielä uusia prosesseja ja työkaluja aineistojen hallintaan. 

Digitaalisella aineistonhallinnalla tarkoitetaan aineistojen systemaattista tallentamista, hakemista 

ja aineiston lähettämistä oikealle henkilölle ja oikeaan työprosessiin (Antikainen & Tiihonen 

2001, 36). Tarvitaan toimiva linkki eri prosessien välille. Digitaalisten aineistojen hallinnalla 

pyritään vähentämään tiedostojen siirtelyyn, järjestämiseen ja hankkimiseen kuuluvaa aikaa. 

Hallinnan onnistumiseksi tarvitaan runsaasti metatietoa siitä, mistä osista aineistot koostuvat ja 

miten ne on järjestetty.

Kitjapuolella kirjakerrallaan -painaminen ei siirry aivan asiakkaille asti, koska suurta 

materiaalimäärää tuskin halutaan lukea irtoliuskoilta. Toisaalta uudet sähköiset lukulaitteet 

mahdollistavat sisällön lataamisen kirjakerrallaan -laitteeseen, josta se luetaan sähköisessä 

muodossa. Kirjan painaminen osittain hajautetusti lähempänä asiakasta ja erityisten teosten
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painaminen on kyllä mahdollista. Tästä esimerkkinä on Helsingin Lasipalatsissa tapahtuva 

kirjakerrallaan -toiminta, jossa painetaan asiakkaan haluama teos hänen odottaessaan. Teokset 

eivät ole kirjakaupoissa muuten saatavana, esimerkiksi painoksen loppuunmyynnin takia. 

(e)Book on demand -tapaamisessa Helsingissä (marraskuu 2000) alan toimijat uskoivat 

kirjakerrallaan -toiminnan menestykseen, mikäli tuotanto kohdennetaan tietylle yleisölle tai 

pienelle kielialueelle ja laatu pystytään säilyttämään korkeana (Hembiirger 2000). Samassa 

tilaisuudessa todettiin, että pitkällä tähtäyksellä yritysten välinen verkostoituminen ja 

verkottuminen ovat välttämättömiä toimintatapoja yritystoiminnan menestymiseksi. 

Ehdotettuihin yhteistyömuotoihin kuuluivat muun muassa kirjatiedostojen vaihtaminen, alan 

portaalin rakentaminen verkkoon ja tunnettujen Frankfurtin kirjamessujen järjestäminen 

verkkoon.

Muuttuvan tiedon painamista hallitsee jo digitaalinen painaminen ja muuttuvan tiedon 

painamiseen sopivat paino-ohjelmat ovat olleet yksi alan kehitellyimpiä painamisen osa-alueita 

(Oittinen 1999). Tämä koskee suurelta osin entistä asiakaskohtaisempaa markkinointia ja 

välineiden kehittämistä tietojen keräämistä, säilyttämistä ja hyödyntämistä varten. Koneita 

kehitetään suuntaan, jossa tuotteet voidaan painaa peräjälkeen mahdollisimman automaattisesti, 

vaikka tekstisisällössä muutoksia onkin.

3.4.3 Sisältöjen ja tietokantojen hallinta

Toistaiseksi ratkaisematon ongelma alalla on sisältöjen ja tietokantojen hallintakysymys. Kuka 

omaa parhaat edellytykset sisältötietokannan hallintaan ja hyödyntämiseen? Jotta tieto olisi 

oikea-aikaista ja samaa kaikilla osapuolilla, sen on parempi olla jossain yhdessä järjestelmässä 

hallittuna. Toisaalta informaatiota on kahdenlaista. Toinen liittyy eri sisältöihin: minkälaisia 

sisältöjä on tuotettu, kuka ne on tuottanut, missä muodoissa ne on saatavissa ja mihin hintaan 

esimerkiksi. Tämä aineisto on erityisen tärkeää välittää kustantajilta vähittäismyymälöihin ja 

kuluttajille. Toinen informaatiojärjestelmä liittyy aikaisemmin mainittuun tarjontaketjun eri 

vaiheiden tuotetilanteisiin sekä myynnin ja tarpeiden ennusteisiin. Tällaista tietoa pyritään 

hyödyntämään mahdollisemman tehokkaasti myös monilla muilla aloilla.

Ensin mainittu sisältöinformaation hallinta on perinteisesti ollut kustantajien harteilla, mutta näin 

ei välttämättä ole tulevaisuudessa. Kun sisältöä on painotuotteen lisäksi muokattava erilaisiin 

sähköisiin ja kannettaviin laitteisiin, kustantajien osaaminen ei välttämättä riitä. Osa painoista 

osaa jo nyt tuotteiden julkaisemisen sähköisessä muodossa lukulaitteisiin, Internetiin tai vaikka
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cd-romppuihin. Tämä tarjoaisi heille hyvän aseman sisältöjen sähköisessä varastoinnissa, 

hallinnassa ja jakelussa. Sähköisessä jakelussa tärkeä osa-alue on kuitenkin myös tekijänoikeus- 

ja tiedonsuojaamisongelmat, ja näistä painoilla ei ole kokemusta, vaan ne ovat aikaisemmin 

olleet kustantajien harteilla. Myös logistiikkapalveluntarjoajien voidaan nähdä huolehtivan 

sisältötietokannoista, mutta se vaatii myös heille uuden toiminta-aseman ottamista.

Erilaiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat tulleet apuvälineiksi toiminnan tehostamiseen ja 

informaation parempaan välittämiseen taijontaketjun eri vaiheissa. Jälkimmäisenä mainittujen 

käytännön tietojen hallinta voidaan helposti nähdä jäävän logistiikkapalvelujen tarjoajien käsiin. 

He toimivat jo monella tapaa sekä kustantajien että tuotteiden myyjien kanssa, ja pystyvät itse 

huomattavasti hyötymään oikeasta tiedosta tuotteiden liikkumisesta ja toimitustarpeista. 

Toisaalta käytettävissä olevan teknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen voidaan osaamisen 

puuttuessa tarvita sähköisiin ratkaisuihin erakoituneiden yritysten palveluita.

Kuvassa 3-6 ohuet kysymysmerkkiin päättyvät nuolet havainnollistavat eri mahdollisuuksia 

toiminnanohjausjärjestelmien ja sisältötietokannan hallitsijoiksi. Molempia järjestelmiä voi 

hoitaa sama tarjontaketjun osapuoli tai ne voivat olla eri osapuolten hallittavissa. Paksu nuoli 

kuvaa painotuotteiden normaalia kulkua. Katkoviivalla on kuvattu informaation sähköistä 

kulkua. Uusien toimijoiden sijaintia perinteisessä tarjontaketjussa ei vielä voi varmasti arvioida. 

Mikäli uusia toimijoita ilmestyy tietokantoja hallitsemaan, ne ovat yhteydessä kaikkiin 

tarjontaketjun nykyisiin osapuoliin.

Toim inna nohjausj äij estelmän 
tuottaman informaation hallinta Uusi palvelun tarjoaja/ 

Tietojärjestelmä konsultti

Sisällön tuotanto 
ja kustantaminen Myymälä AsiakasLogis ti ikkakeskusPaino

Sisältötietokannan
hallinta

Uusi palveluntarjoaja/ 
Internet operaattori

Kuva 3-6 Toiminnanohjausjärjestelmien ja sisältötietokantojen mahdolliset hallitsijat



48

Monikanava]akeluun tarkoitettua sisältötietokannan hallintakysymystä ei ole vielä yhtenäisellä 

tavalla ratkaistu, koska toiminta kaikkineen on toistaiseksi ollut hyvin pienimuotoista. Kuitenkin 

toimialalla tehtyjen tutkimusten mukaan tämän toimintamuodon uskotaan tulevaisuudessa 

vahvistuvan hyvinkin paljon. Ellei sisällönhallinnan vastuuongelmaa pian ratkaista nykyisten 

toimijoiden kesken, muodostuu toimialalle luultavasti uusia tämän osa-alueen palveluntaijoajia, 

tai sen voivat ottaa haltuunsa aikaisemmin mainitut tiedonhallinnan ja verkkopalveluita 

toimittavat operaattorit (Kuva 3-6). Tämä voi olla uhkana nykyisten toimijoiden saavuttamille 

asemille tarjontaketjussa, mutta mikäli näiden uusien palveluntaijontayritysten kanssa osataan 

verkostoitua oikein, he voivat omalla erikoisosaamisellaan tuoda myös taijontaketjuun siihen 

vaadittua tehokkuutta sekä hoitaa sen osa-alueen toiminnot, joita muut osapuolet eivät ainakaan 

vielä hallitse.

Teknologioiden kehittyessä painotuote tulee entistä enemmän kilpailemaan myös muiden 

medioiden kanssa sisällön välittämisestä. Tämä vaikuttaa media-alan yritysten rakenteisiin ja 

toimintatapoihin. Alan teollisuudessa on jo ollut nähtävissä paino- ja verkkoviestinnän 

mediaintegraatiota. Juhola ja Linqvist (2000) esittävät myös alan tutkimuksessa tapahtuvia 

painotuksen muutoksia. Valtion teknillisessä tutkimuslaitoksessa (VTT) tietotekniikan tutkimus 

on jaettu uudelleen alaa paremmin kuvaavan rakenteen mukaisesti ja media on saanut oman 

tutkimusosastonsa. Ohjelman tavoitteena on kehittää edelleen teknologioita, jotka tukevat ja 

hyödyntävät mediaintegraatiota sekä kehittää ohjelmia ja systeemikomponentteja, jotka tulevat 

osaksi uusia julkaisumenetelmiä.

Vaikka teknologia mahdollistaa sisällön jakamisen monia kanavia pitkin samanaikaisesti tai 

erikseen, lopulta kuluttajien tarpeet määrittelevät, mitä välineitä tullaan käyttämään. 

Informaatiosisältö varastoidaan yhä useammin digitaalisesti samaan yleiseen muotoon, josta se 

tulee olla muokattavissa informaatiovälittäjien ja asiakkaiden vaatimaan muotoon (Juhola & 

Linqvist 2000). Monen painon menestyksen tulee ratkaisemaan asiakaspalvelun laatuja laajuus. 

Erilaisten yhteistoimintaverkostojen kautta painot voivat toteuttaa uudenlaista liiketoiminta- 

mallia, jossa pidetään oma osaamistaso huipulla ja vastataan myös niihin asiakkaiden tarpeisiin, 

joita itse ei pystytä täyttämään (Lankinen 1997b). Hyvin digitalisoituneet ja verkottuneet 

yritysten sisäiset julkaisumenetelmät vaativat erityisiä tiedonhallintamenetelmiä ja toiminnan 

tarkkailua. Uudet toimintamallit tulee perustaa erilaisten mediaprosessien ja tekniikoiden 

osaamiselle ja ymmärtämiselle. Tämä luo lisähaasteita alalla toimiville yrityksille, joiden on
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mietittävä, mihin kaikkeen toimintaan on kannattava lähteä mukaan oman aseman turvaamiseksi 

tai kasvun varmistamiseksi, ja mitä taas tulisi jättää muiden toimijoiden huolehdittavaksi.

Muiden jo tutuksi käyneiden television, radion ja Internetin lisäksi myös erilaiset kannettavat 

mobiililaitteet tarjoavat uuden väylän sisällön välittämiselle. Toistaiseksi kännyköihin tarjottava 

informaatio ovat varsin pienimuotoista, mutta palveluiden odotetaan lähitulevaisuudessa 

monipuolistuvan. Kiinnostus mobiilia liiketoimintaa kohtaan on ollut koko ajan kasvussa. Suuret 

kustantajat ovat perustaneet mobiileja sisältöjä tuottavia ja jakelevia yrityksiä, joiden sisällön 

ovat kuitenkin toistaiseksi olleet vain logoja ja soittoääniä (Antikainen & Tiihonen 2001, 29). 

Kustantajille mobiilipalveluiden etuina verrattuna Intemetpalveluihin ovat jo totutut 

maksukuviot ja rahastuskeinot. Uutisaineistoa voikin jo ladata yleisimpiin 

kämmentietokoneisiin. Alma Median Kauppalehti on ensimmäisenä suomalaisena lehtenä 

alkanut tarjoamaan sisältökään AvantGo -palvelun kautta (Antikainen & Tiihonen 2001, 30).

VTT:llä uskotaan julkaisutoiminnan tapahtuvan entistä nopeammin, entistä moninaisempia 

kanavia hyväksikäyttäen ja olevan entistä kohdennetumpaa yksittäisille asiakkaille tai asiakas

ryhmille. Mediayritysten on löydettävä useita päällekkäisiä julkaisuprosesseja ja osattava 

hyödyntää niiden välisiä synergioita. Tämä tulee aiheuttamaan muutoksia toimituksellisissa 

prosesseissa, informaation varastoinnissa, käsittelyssä, paketoinnissa ja muihin medioihin 

sopeuttamisessa.

3.4.4 Sisältöjen käsittelyn kanava

Mikäli VTT:n tutkijoiden ennustama mediaintegraatio toteutuu myös suuremmassa 

mittakaavassa, tulee graafisella toimialalla tai paremminkin mediatoimialalla lisätä aikaisemmin 

esitettyyn asiakaskanavamalliin tuotteiden valmistukseen ja siirtoon liittyvään kanavaan toimiva 

lisäkanava erilaisille sisällöille (Kuva 3-7). Tämä perustuu olettamukseen, että samoja sisältöjä 

tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään painotuotteen lisäksi myös eri mediakanavissa. Tällöin 

sisältöjen hallinta ja käsittely vaativat omat toimijansa, jotka hallitsevat sisältöjen muokkauksen 

asiakkaiden haluamiin välineisiin. Sisältökanavalla on erittäin tiiviit yhteydet tuotteen 

valmistuksen ja siirron kanavaan. Sisältö voidaan muuttaa fyysisiksi tuotteiksi useissa eri 

tarjontaketjun vaiheissa.

Koska sisältö ja tuote ovat niin tiiviisti yhteydessä toisiinsa, ei sisällöille välttämättä synny omaa 

kanavaa. Samat toimijat saattavat tuottaa erilaisia sähköisiä ja fyysisiä tuotteita. Joissain 

tapauksissa sisältö on itse myytävä tuote. Näin on esimerkiksi kaunokirjallisuudessa. Sisällöt
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liittyvät hyvin tiiviisti myös tuotekehitykseen ja näin ollen suostuttelun kanavaan. Kirjoissa 

tuotekehitys ja tuotteen valmistus tapahtuvat samanaikaisesti. Kirjailija kehittää ideaansa, jonka 

valmistuttua myös sisältötuote on valmis. Enää sisällön paketointi ja fyysinen käsittely 

tapahtuvat valmistuksen ja siirron kanavassa. Tätä hahmotetaan kuvan 3-7 ylemmällä 

nuolijonolla. Sanomalehdissä tuotekehitys tapahtuu kustantajan tasolla, kun suunnitellaan 

lehdelle sopiva konsepti. Tuotteen valmistuksen kanavassa kerätään eri lähteistä sopivat 

materiaalit ja pakataan se sopivaan pakettiin. Esimerkiksi Suomen Tietotoimisto (STT) kerää eri 

informaatiota, varastoi ne ja jakaa eri tiedotusvälineiden käyttöön. Varsinaisia sisältöjä ei 

sanomalehden toimitustasolla enää kehitetä. Aikakauslehdissä toimitaan pitkälle samalla tavalla 

niin, että julkaistaan muiden valmiiksi tuottamia ja myymiä sisältöjä. Toisaalta aikakauslehtiin 

tuotetaan usein osa sisällöstä myös juuri kyseistä lehteä varten, jolloin tuotekohtaista kehitystä 

tapahtuu myös suostuttelun kanavassa.

Integroituvalla media-alalla voidaan nähdä sisältötuotannon tapahtuvan suostuttelun kanavassa. 

Sisältöjen hallintaan erikoistuneet toimijat valitsevat ja varastoivat tuotetut sisällöt uudessa 

kanavassa. Muut toimijat voivat hyödyntää eri sisältöjä myös uusien tuotekonseptien 

kehittelyssä. Kun sisällöt on varastoitu yhteisiin tietokantoihin tai järjestelmiin, niitä voidaan 

kehittää sopiviksi uusiksi mediatuotteiksi. Lopulta sisällöistä muokataan uusi tuote, jota 

käsitellään tuotteen valmistuksen ja siirron kanavassa. Tätä konseptia esittää kuvan 3-7 alempi 

nuolijono.

arkkinointi, myynti ja asiakaspalaute ( k¡¡nnostus

Riski- IV. X « «. .... ...../ Verkko-1 jMaksaminen, rahoitus ja riskien hallintai .

Tilausten hallinta ja reklamaatiot

Tuotteen valmistustenko ja varastointi

Sisällön hallintafvarastointi ja muokkaus
0^0

Kuva 3-7 Mediatoimialalla voidaan nähdä syntyvän oma sisällön jakeluun erikoistunut osa-alue 
(Mukailtu Haapanen & Vepsäläinen 1999, 73)
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Sisällön kanavaan voi muodostua uusia graafiseen toimialaan vaikuttavia toimijoita. Esimerkiksi 

sisällön tekijänoikeuksien turvaaminen, hallinta ja myynti eri mediakanaviin ovat vielä 

ratkaisematta ja näiden palvelujen taijoamiseen tarvitaan luultavasti myöhemmin erikoistunutta 

toimijaa. Sisällön kanavan olemassaololle löytyy myös perusteluita samoin argumentein kuin 

muillekin kanaville. Ensinnäkin siinä tarjottavat uudet palvelut ovat edellytys monien 

mediatuotteiden syntymiselle. Sähköisen sisällön muokkaus ja paketointi fyysiseksi tuotteeksi 

käsittää hyvin erilaisia toimintoja, mitä muissa kanavissa tuotetaan. Myös sisällön kanavaa 

voidaan osoitteistaa ja siihen pääsyä ohjata erilaisilla tunnussanoilla. Tietotekniikan sovelluksia 

ja standardeja pyritään parhaillaan kehittämään, jotta kanavan tarjoamat palvelut 

mahdollistuisivat ja sisältöjä voitaisiin tuottaa ja siirtää eri kanaviin ilman muoto- tai 

soveltuvuusongelmia. Myös sisällön tuottamiseen ja sekä sähköisten sisältöjen hallitsemiseen 

järjestetään koulutusta ja erityisesti jälkimmäinen on hyvin laaja-alaisen tutkimuksen kohteena. 

Näiden osa-alueiden ammatilliseen osaamiseen on myös tarvetta. Sen lisäksi myös sähköisille 

sisällöille kehitettävät tekijänoikeudet erottavat sisällöt omaksi lainsäädännölliseksi osa- 

alueekseen.
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4 Painotuotteiden jakelun kehittyminen

Painotuotteiden jakelua pyritään kehittämään jatkuvasti. Perinteistä tarjontaketjun rakennetta 

kyseenalaistetaan kehittyvän teknologian ja kansainvälistyvän markkinakentän tarjoamien uusien 

toimintamahdollisuuksien myötä. Seuraavaksi esitellään ensin erilaiset painotuotteen jakelutavat, 

jonka jälkeen mietitään niiden soveltuvuutta erilaisissa tilanteissa. Tämän jälkeen esitetään malli 

graafisella toimialalla havaittavissa olevista trendeistä ja niiden vaikutuksista tuotteiden 

jakeluun. Lopuksi tehdään ehdotus graafisen toimialan projektille Pohjoisen ulottuvuuden 

alueella.

4.1 Painotuotteen erilaiset jakelutavat

Viestintä- ja mediayritysten toiminta voidaan jakaa kolmeen osaan; sisällön tuottamiseen, sen 

monistamiseen ja paketointiin sekä jakeluun asiakkaille. Sisällön voi tuottaa tuotteen kustantaja 

tai sisällöt voidaan kerätä yhdeksi uudeksi kokonaisuudeksi useista eri lähteistä. Painetussa 

viestinnässä kustantaja on perinteisesti valinnut laajasta tarjonnasta tuotettavan sisällön ja 

huolehtinut tuotteen paketoinnista ja jakelusta. Painotalot ja jakeluyritykset ovat olleet pääasiassa 

kustantajien alihankkijoilta, joilta tarvittavat palvelut on ostettu. Tuotteen siirtyminen sisällön 

tuottajalta loppukuluttajalle kulkee vielä tällä hetkellä hyvin perinteistä taijontaketjua pitkin 

(Kuva 4-1).

Sisältöjä x 

Sisältöjä—-► 

Sisältöjä

Kuva 4-1 Perinteinen jakelutapa
_w. Fyysisen tuotteen kulku 

, ^ Sähköisen moneen kulku

Ohut nuoli kuvaa vähäisempiä määriä

Kustantajat etsivät ja valitsevat sopivia sisältöjä julkaistavaksi ja osallistuvat mahdollisesti myös 

sisällön lopullisen muodon muokkaukseen. Viimeistelty sisältötuote muokataan sähköisesti 

välitettävään muotoon ja toimitetaan linjoja pitkin sovitulle painolle. Ennen tuotteen painamista 

tarvitaan jonkin verran tuotteen muodon valmistelua ja painopinnan valmistusta, jonka ennen 

hoitivat painot, mutta nykyään yhä suuremmissa määrin painotuotteen tilaajat (tässä tapauksessa 

kustantajat). Painosta tuote kuljetetaan sovittuun jakelukeskukseen, jossa se joko varastoidaan
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odottamaan asiakkaiden tilausta tai paketoidaan ja yhdistetään sopiviin kuljetuksiin saman tien 

asiakkaille toimitettavaksi. Tuotteet toimitetaan tilausten mukaan vähittäismyymälöihin (yleensä 

kirjakauppoihin) loppukuluttajille myytäviksi. Tällainen perinteinen tarjontaketju on sovelias 

tuotteille, joita tuotetaan paljon eikä niiden toimitus ole kovin aikakriittistä.

Perinteisen taijontaketjun kuvaan 4-1 on lisätty sähköinen myyntikanava Intemetmyymälä, 

koska sen käyttö on yleistynyt, mutta sen hyödyntäminen ei ole muuttanut taijontaketjun 

rakennetta ainakaan vielä kovin merkittävästi. Intemetmyymälöiden nykyisessä toimintamallissa 

Internetin kautta myydään pääasiassa vain painettuja kirjoja. Intemetmyymälän ylläpitäjä, 

yleensä kustantaja tai kirjakauppa, toimittaa tilauksen kustantajan varastona toimivaan 

logistiikkakeskukseen, josta painettu tuote toimitetaan kuluttajalle. Sähköistä tilauskanavaa 

käytettäessä ohitetaan perinteinen vähittäismyymälä ja tuote toimitetaan suoraan jakelu

keskuksesta. Toisaalta myös perinteiset kirjakaupat myyvät jo tuotteita omilla Internet sivuillaan, 

jolloin ne edelleen säilyttävät asemansa tuotteiden välittäjänä.

Tietoverkot, erityisesti Internet, saattavat muuttaa viestinnän arvoketjua siten, että Intemet- 

operaattorit alkavat hoitamaan tuotteiden sähköistä paketointia ja jakelua. Tällöin he saapuvat 

uudeksi portaaksi kuluttajien sekä sisällöntuottajien ja kustantajien välille. Tämän seurauksena 

kustantajat voivat joutua verkon ylläpitäjien alihankkijoiksi. Nykyisten kiijanmyyjien myynti 

saattaa huomattavasti vähentyä, mikäli Intemetoperaattorit toimivat vahvasti sekä sähköisten että 

painettujen kiijojen myyjinä. Uudet toimijat eivät kuitenkaan tunne kiijamarkkinoiden 

kaupantekoa välttämättä tarpeeksi hyvin ja tarvitsevat siihen nykyisten kiijanmyyjien tukea. 

Positiivisena puolena Intemetmyynnin lisääntymisessä on kuluttajan valintamahdollisuuksien 

lisääntyminen tuotteiden hankkimiseen eri kanavien kautta.

Jotta vallan siirtymiseltä uusille toimijoille vältyttäisiin, kustantajien, kiijakauppojen ja Intemet- 

operaattoreiden yhteistyön tulee olla tiivistä. Omaa asemaansa suojatakseen monet kustantajat 

ovat aloittaneet painettujen kiijojen myynnin myös sähköistä kanavaa pitkin. Ainakin WSOY ja 

Edita taijoavat jo mahdollisuuden tuotteidensa tilaamiseen suoraan yritysten nettisivuilta. Myös 

Tammi on mahdollistanut oppikiijojensa tilaamisen suoraan Internetistä. Vaikka toiminta ei 

toistaiseksi ole kovin tuottavaa ollutkaan, sen nähdään kuitenkin lisäävän asiakaspalvelua. Koska 
osa asiakkaista, varsinkin yritysasiakkaat, ostaisivat tuotteita joka tapauksessa sähköisesti, 

halutaan oma asema tälläkin osa-alueella turvata.
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Osa kaunokiijallisuuden pienkustantajista ei käytä logistiikkapalveluntarjoajien palveluja 

hyväkseen vaan ottaa kirjat itse painosta vastaan ja pyrkii hoitamaan niiden myynnin ja jakelun 

itse suoraan kuluttajille tai kirjakaupoille (Kuva 4-2).

Sisällön tuotantoja 
pi enkustantaminen

Internet myymälä

1

Kuva 4-2 Pienkustantajien jakelutapa

Fyysisen tuotteen kulku

► Sähköisen tuotteen kulku

Ohut nuoli kuvaa vähäiserrpiä määriä

Näin toimivat lähinnä pienkustantajat, joiden painos- ja myyntimäärät ovat vain joitain satoja tai 

tuhansia kappaleita. He varastoivat tuotteensa kotonaan tai työpaikallaan ja hoitavat jakelun 

postin välityksellä tuotteen tilanneille asiakkaille. Tällä tavoin vältetään ulkopuolisen 

palveluntarjoajan kustannukset ja katteet. Tämä toimintatapa on tehokas vain pienillä 

painosmäärillä.

Sisällön lisääntynyt sähköinen siirtäminen on saanut aikaan erilaisia kokeiluja painopaikkojen 

siirtämiseksi. Painamista on pyritty siirtämään lähemmäs asiakasta, jotta materiaalien fyysistä 

siirtelyä ja siihen liittyviä kustannuksia pystyttäisiin vähentämään. Samalla tuotantoa 

viivästytetään niin, että tuotteet voidaan painaa vasta tarpeen ilmaannuttua ja tilauksien 

saavuttua. Tuotannon viivästyttämiseksi on tehty kokeiluja painon ja jakelukeskuksen 

yhdistämiseksi (Kuva 4-3). Näissä ideana on ollut painaa painotuote jakeluvaraston tiloissa vasta 

tilauksen tultua, jolloin fyysiseltä varastolta vältyttäisiin ja nopeuden saamiseksi vähennettäisiin 

ainakin yksi kuljetusmatka painosta jakelukeskukseen.

Sisällön tuotanto 
j a kustantaminen

Myymälä ^ Kuluttajat

Internet myymälä

Kuva 4-3 Viivästetty jakelu
Fyysisen tuotteen kulku

^ Sähköisen tuotteen kulku

Ohut nuoli kuvaa vähäisempiä määriä

Tämä toimintatapa toimii tuotteille, joita tarvitaan suhteellisen harvoin, ja joissa turhalta 

varastoinnilta voidaan välttyä. Jotta tuotteet saadaan tarpeeksi nopeasti toimitettua, niiden
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kertatilausten tulee olla myös pieniä. Painon ja jakelukeskuksen yhdistäminen mahdollistaa 

nopeamman käsittelyn ja jakelun.

Saksassa on vuodesta 1998 kokeiltu kiijojen valmistamista maan suurimman kiijatukkurin Librin 

tiloissa, jossa pyritään hyödyntämään jo olemassa olevia logistiikkajäijestelmiä (Bäck & 

Lindberg 1997). Kirjojen painamista onnistuneempia ratkaisuja on kuitenkin saatu 

käyttöohjeiden ja muiden teknisten dokumenttien painamisesta jakelukeskuksissa (Karttunen 

1996). Näissä mahdollisimman myöhäinen painaminen mahdollistaa usein tarvittavien 

muutosten tekemisen. Tuotteet kehittyvät jatkuvasti ja tällöin tekniset tiedot muuttuvat. 

Viivästyttämällä painamista ja painamalla joka kerta vain tarvittava määrä säästytään 

hukkatyöltä.

Painotuotantoa voidaan siirtää myös kullakin markkina-alueella sijaitsevaan painoon, jolloin 

myös vältetään kuljetuksiin kuluvaa aikaa ja rahaa. Tässä jakeluratkaisussa painojen 

verkottuminen ja yhteistyö ovat ratkaisevia, ellei paino yrityksellä itsellään ole omistuksessaan 

useita painoja eri markkina-alueilla. Kustantaja tai sisällön tuottaja antaa yleensä yhdelle 

painolle työksi organisoida tuotteen jakelun tarpeen mukaan eri puolille markkina-aluetta tai 

huolehtii itse kontaktit useisiin painoihin. Tuotteesta esimerkiksi muokataan erilaiset versiot eri 

vastaanottajaryhmille ja tilausten tultua sisältö lähetetään sähköisesti kuluttajaa lähimpänä 

olevaan painoon ja toimitetaan sieltä suoraan asiakkaalle (Kuva 4-4).

Sisältöjä .
'▲

Sisältöjä- - ► 

Sisältöjä - *

Sisällön tuotanto 
ja kustantaminen

I Kuluttajat

(
)

Kuluttajat J

Kuluttajat

(
)

Kuluttajat J

Kuva 4-4 Verkostoitunut jakelu
Fyysisen tuotteen kulku

► Sähköisen tuotteen kulku

Ohut nuoli kuvaa vähäisempiä määriä

Tällaista toimintatapaa hyödyntävät ainakin suurimmat kansainväliset yritykset, jotka toimittavat 

materiaalinsa yhteen yhteistyöpainoon. Markkinointimateriaalien ollessa kyseessä kustantajan 

osassa on markkinointipainotuotteet tilaava yritys ja kuluttajina ovat asianomaisen yrityksen 

kohdemarkkinat. Samannäköisiä markkinointimateriaaleja toimitetaan esimerkiksi eri puolille 

maailmaa kielen ja ehkä muiden pienten yksityiskohtien hiukan muuttuessa. Nopeasti 

tarvittavissa kansainvälisissä tuotteissa pystytään parhaiten hyödyntämään painojen
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verkottumista sekä digitaalipainamisen teknologiaa, kun tuotteet saadaan oikeassa muodossa 

nopeasti asiakkaille ilman pitkiä kuljetusaikoja. Hajautettua painamista voivat hyödyntää lähinnä 

suuren markkina-alueen omaavat yritykset.

Kirjakaupoilla on perinteisesti ollut hyvin vahva asema kirjojen ja lehtien myynnissä. Kuten 

aikaisemmin mainittiin, nykyään myös kirjakaupoilla on omia nettisivuja, joista voi tilata 

painettuja tuotteita kotiin toimitettavaksi. Kirjakauppojen tulevaisuutta on mietitty paljon 

varsinkin 90-luvun loppupuolella, kun kirjojen Intemetmyynti aloitettiin ja erilaisia sähköisiä 

ratkaisuja sisällön myymiseksi kehitettiin kovalla vauhdilla. Nyt tilanne on hiukan rauhoittunut. 

Vaikka sähkökirjoja ja Intemetmyyntiä on ollut markkinoilla jo jonkin verran, ei se varsinaisesti 

ole houkutellut kirjakauppojen asiakkaita pois liikkeistä. Silti kirjakauppojen on jatkuvasti 

kehitettävä ja tehostettava toimintaansa, jotta ne säilyttäisivät asemansa myös pitkällä 

tähtäyksellä. Kirjakauppojen toiminnan tehokkuuteen vaikuttavat suurelta osin suuret näyte- 

varastot. Varastojen pienentämiseksi on mietitty erilaisia ratkaisuja tuotteiden sähköisestä 

varastoinnista ja tarpeeseen painamisesta. Tämä koskisi lähinnä harvemmin kysyttyjä ja pieni- 

painoksisia tuotteita. Asiakkaat voisivat sähköisistä tietokannoista valita sopivan kirjan, joka 

joko painettaisiin itse kirjakaupassa tai suhteellisen lähellä olevassa jakelukeskuksessa niin, että 

se voitaisiin viimeistään seuraavan päivän aikana toimittaa asiakkaalle kotiin tai hänen niin 

halutessaan kirjakauppaan.

Amerikassa aloitettiin jo vuoden 1998 alussa pilottihanke kirjojen painamiseksi kirjakaupoissa 

(Bäck & Lindberg 1997). Tämän toimintatavan ongelmana ovat vaaditut investoinnit useisiin 

painovälineisiin ja niiden lisäksi erilaisiin si tomo linjoihin. Monisatasivuisia kirjoja ei haluta 

käyttöön yhtenä hajoavana paperikasana. Kirjojen sijaan kirjakaupoissa voinee tulevaisuudessa 

painaa tai tulostaa tiedostoista tarvittavia artikkeleita tai kuvia, jotka eivät vaadi suuria koneita 

tai erityistä sitomista, vaan niitä voidaan tulostaa ja käsitellä myös pelkkinä A4-sivuina. Toinen 

uusi palveluratkaisu kirjakaupoille on tarjota sähköisten sisältöjen lataamista erilaisiin laitteisiin. 

Tällöin kirjakaupat voisivat hyödyntää tuotetieto-osaamistaan ja asiakkaat saisivat edelleen 

haluamiensa asiantuntijoiden apua, vaikka sisältö ostettaisiinkin sähköisessä muodossa. Sisällön 

sähköistä toimittamista aina kirjakauppoihin asti selventää kuva 4-5. Vaikka sisällön tuottaja 

periaatteessa pystyisi toimittamaan sisällön sähköisesti kirjakauppaan asti, tarvitaan joku osaaja, 

joka hallitsee ja pystyy luokittelemaan ja järjestämään kirjakaupoille erilaisten sisältöjen suuren 

tarjonnan.
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Sisällön tuotanto 
ja kustantaminen

Sisällön tuotanto 
ja kustantaminen

Sisällön tuotanto 
j a kustantaminen

Informaation
sähköinen

organisointi ja
hallinta

jr

Fyysisen tuoneen kulku

............. ^ Sähköisen moneen kulku

Ohut nuoli kuvaa vähäisenpiä määriä

Kuva 4-5 Sähköinen jakelu ja tulostus vähittälsmyymälässä tai kuluttajan luona

Tietojärjestelmien hyväksikäyttö ja informaationkulun tehostuminen koko painotuotteen 

taijontaketjussa on välttämätöntä, jotta painotuotteen jakelu voidaan hoitaa mahdollisimman 

tehokkaasti ja sellaisin kustannusrakentein, että se pystyy kilpailemaan kannattavasti sähköisten 

tuotteiden kanssa. Informaation välitys molempiin suuntiin välillä kustantaja-jakelukeskus- 

kiijakauppa on yksi toiminnan tehostamisen keino. Vain ymmärtämällä, mikä on nykyisen 

jakelujärjestelmän eri osapuolien tilanne, voidaan omaa toimintaa ja palveluja ohjata oikeaan 

suuntaan. Kustantajien työtä ja päätöstä painosmääristä helpottavat tiedot jakeluketjun eri 

vaiheissa olevien tuotteiden määristä, kysynnän rakenteesta, myyntiajöistä ja myyjien 

tilausennusteista. Samoin kirjakaupat pystyvät tehostamaan tilauspäätöksiään, mikäli tietävät eri 

tuotteiden saatavuustiedot sekä tuntevat hyvin tilattavissa olevan väliköimatarjonnan. Myös 

logistiikkakeskus ja paino pystyvät tehostamaan toimintaansa, mikäli aikaista informaatiota 

tuotteiden painosmääristä tai tilausennusteista voidaan hyödyntää toiminnan parempaan 

suunnitteluun.

4.2 Sisältötuotteen jakelutavan valinta

Kaikki edellä kuvatut jakeluratkaisut ovat joko jo nyt tai ainakin hyvin lähitulevaisuudessa eri 

tuotteilla käytössä. Tärkeä kysymys onkin, mitkä nykyiset painotuotteet on paras ja tehokkain 

toimittaa milläkin tavalla. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat sisältötuotteen käyttötarkoitukset, 

kuinka nopeasti tuote on jaeltava, kuinka suuresta painosmäärästä on kyse, miten kustannukset 

hajautuvat eri toimijoiden kesken asiakkaat mukaan lukien, muokataanko tuotetta eri asiakkaille 

tarpeen mukaan vai toimitetaanko vain yksi standardiversio. Myös painotuotteen vaatima laatu 

voi aiheuttaa rajoituksia tuotteen valmistuspaikalle. Eri jakelutavat ja -kanavat vaativat myös 

tuotteen toimittajilta valmiuksia eri asteisiin yhteistyökuvioihin ja verkottumiseen, sillä näillä
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näkymin kenelläkään ei ole yksin resursseja toimittaa kaikkia tuotteita kaikilla tavoilla 

asiakkailleen, eikä tällainen toimintamalli pidemmän päälle tehokasta olisikaan.

Sisältötuotteen ominaisuuksista riippuu siis sopivien jakelukanavavaihtoehtojen valinta. Monille 

tuotteille soveltuvat myös useat jakelutavat. Sisällöt eroavat siinä, millaiseen käyttötarkoitukseen 

ne on tuotettu. Sisällöt voivat olla esimerkiksi viihteellisiä tai informatiivisia tai niiden tarkoitus 

voi olla opettaa, uutisoida tai mainostaa.

Kaunokirjallisuus on viihteellisestä ja sen käyttöaika on pitkä, koska sisältö ei varsinaisesti 

vanhene. Tietokirjallisuuden ja tieteellisten artikkeleiden tarkoituksena on välittää informaatiota. 

Monia aikakauslehtiä luetaan pelkästään viihteen takia. Toisaalta monien yleis- ja erikois- 

aikakauslehtien tehtävänä voidaan nähdä myös informaation välittäminen, samoin kuin erilaisten 

ohjeiden ja luetteloiden. Näissä julkaistu sisältö saattaa vanheta nopeasti tai säilyä relevanttina 

hyvin pitkäänkin aiheesta riippuen. Vaikka oppimateriaalien tärkeimpiä tehtäviä on myöskin 

informaation välittäminen, voidaan opetusmateriaalit käsitellä omana ryhmänään, sillä niiden 

jakelu ja hankinta eroavat merkittävissä määrin muista informaatiotuotteista. Loppukuluttaja ei 

itse tee valintaa käyttämästään tuotteesta vaan sen tekee jokin yksittäinen taho, esimerkiksi 

opettajat, monien käyttäjien puolesta. Oppimateriaaleja tarvitaan myös tietyin säännöllisten 

jaksojen välein, jolloin niiden jakeluaikatauluja on helpompi suunnitella. Sanomalehtien 

pääasiallinen funktio on uutisten välittäminen. Uutiset vaihtuvat päivittäin, joskus 

nopeamminkin, ja niiden oikea-aikainen välittäminen on tärkeää. Muita nopeasti vanhentuvia ja 

nopeaa jakelua vaativia sisältöjä ovat erilaiset ilmoitukset ja esimerkiksi tv-ohjelmat. Mainonta 

on myös useiden painotuotteiden sisällön tarkoitus. Mainontaa varten tehdään omia 

painotuotteita tai mainontaa suoritetaan muiden painotuotteiden yhteydessä.

Sisällön käyttötarkoituksen ja vaadittavan jakelunopeuden lisäksi jakelukanavien valintaan 

vaikuttaa sisältötuotteen kohderyhmän suuruus. Se kuinka suuresta painosmäärästä on kyse 

vaikuttaa siihen millaisia kiinteitä kustannuksia ollaan valmiita maksamaan. Suuremmilla 

painosmäärillä myös suuremmat kiinteät kustannukset ovat hyväksyttävämpiä, kun ne voidaan 

hajauttaa useiden yksittäisten tuotteiden osalle. Pienipainoksissa tuotteissa suuret kiinteät 

kustannukset voivat tehdä yksittäisen painotuotteen liian kalliiksi kuluttajille. Painotuotetta 

personoitaessa ja varioitaessa ei kohderyhmäksi tule kuitenkaan laskea yhtä vastaanottajaa, vaan 

koko varioitavan sisällön kokonaispainosmäärä on huomioitava kiinteitä kustannuksia 

kohdennettaessa. Myös aikaisemmin mainittu sisällön käyttötarkoitus vaikuttaa siihen, mitä 

kuluttajat ovat tuotteesta valmiita maksamaan, ja vaikuttaa siten tuotteen jakelun suunnitteluun.
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Painotuote, sähköinen tuote vai molemmat?

Sisältötuotteen jakelua suunniteltaessa on ensin tehtävä ratkaisu jaellaanko tuote painotuotteena, 

sähköisenä tuotteena vai sekä että. Sähköisen jakelun etuna on sen nopeus. Sisältötuotteen 

valmistuttua se voidaan lähettää nopeasti eteenpäin tai säilyttää sähköisessä varastossa, josta se 

on saatavilla heti tarpeen ilmaantuessa. Sähköinen jakelu sopiikin parhaiten sisältöihin, jotka 

ovat kiireellisiä ja vanhentuvat nopeasti. Tällaisia ovat esimerkiksi uutissisällöt. Toinen 

sähköisen jakelun etu on tekniikan taijoamat nopeat hakumahdollisuudet. Näin ollen sähköinen 

jakelu sopii tarkan tiedon etsintään, toisin sanoen tuotteisiin, joissa kuluttaja jo tietää mitä haluaa 

ja tarvitsee. Sähköinen julkaiseminen on kustantajalle myös halvempaa kuin painetun tuotteen 

tuottaminen. Kustantaja säästyy painokustannuksien lisäksi monilta fyysisen tuotteen käsittelyyn 

ja liikuttamiseen liittyviltä kustannuksilta. Painokset eivät myöskään lopu kesken, sillä 

digitaalisessa muodossa olevia tuotteita pystytään varastoimaan edullisesti. Sähköinen 

julkaiseminen ei kuitenkaan sovellu ainakaan ainoana muotona kaikkiin sisältötuotteisiin. 

Ensinnäkin suurimmalta osalta kuluttajista puuttuvat sopivat välineet sähköisten sisältöjen 

julkaisemiseen. Vaikka tietokoneet ja Internet ovatkin länsimaissa ja erityisesti Suomessa rajusti 

yleistyneet, ei tietokone ole sopiva pääte pitkien teosten lukemiseksi. Lyhyet muutaman sivun 

pituiset työt voidaan lukea päätteeltä, mutta suuremmat yleensä tulostetaan paperiversioon. 

Useampi kymmenen- tai satasivuisten teosten henkilökohtainen tulostaminen tulee taas 

kuluttajalle kalliimmaksi kuin kustantajan painattaman työn ostaminen. Kaiken kaikkiaan 

painotuotteena voidaan edelleen saavuttaa huomattavasti suurempi lukijakunta, sillä suurimmalla 

osalla kuluttajia joko ei ole mahdollisuuksia tai halukkuutta ostaa sähköisiä sisältöjä. 

Sähköisessä julkaisemisessa ongelmana ovat myös tekijänoikeuskysymykset ja maksutavat. 

Tuotteet voidaan helposti kopioida tai lähettää eteenpäin ilman, että tuotteen myyjä tai tuottaja 

saa siitä mitään korvauksia.

Maantieteellisesti keskitetty vai hajautettu painotuotanto?

Kun sisältötuote päätetään tuottaa painotuotteena, on tehtävä ratkaisu painopaikasta ja 

jakelutavasta. Aikaisemmin esitetyn teorian mukaisesti yksi tärkeä kysymys on päätös tuotannon 

keskittämisestä tai hajauttamisesta. Tätä mietittäessä ensimmäinen ratkaistava asia on markkina- 

alueen koko. Tähän vaikuttavat mahdollisten asiakkaiden lukumäärä sekä heidän 

maantieteellinen etäisyytensä. Mikäli tuotteen markkina-alue on hyvin suppea ei tuotannon 

hajauttamista luonnollisesti tarvitse edes harkita. Hajautuneella markkina-alueella keskittämis-ja
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hajauttamisratkaisuun vaikuttavat tuotteen vaatima jakelunopeus sekä eri tuotantotavoista 

aiheutuneet kustannukset.

Mikäli asiakkaita on vähän kannattaa tuotanto yleensä suorittaa keskitetysti, vaikka markkina- 

alue olisi kohtuullisen laajakin. Pienet määrät saadaan toimitettua nopeasti vaikka postitse, ja 

hajautetusta tuotannosta syntyisi liikaa kiinteitä koordinointikustannuksia. Markkina-alueen 

laajuutta voidaan arvioida esimerkiksi kuljetuksiin kuluvalla ajalla tai valtioiden rajoina. 

Markkina-aluetta voidaan pitää keskittyneenä, kun se käsittää vain yhden maan. Kohtuullisen 

hajallaan oleva asiakaskunta sijaitsee useiden maiden alueella esimerkiksi Pohjois-Euroopassa. 

Hajallaan oleva asiakaskunta voi olla kansainvälisesti sijoittunut mihin tahansa maihin

Toinen yhtä ratkaiseva kysymys on sisältötuotteen vaatima jakelunopeus. Mikäli markkina-alue 

on hyvin laaja, välimatkat pitkät ja tuotteen jakeluvaatimus hyvin nopea, ei ole muuta ratkaisua 

kuin hajauttaa tuotteen painaminen. Useiden lehtien sisältö vanhenee nopeasti, ja mikäli niiden 

jakelu on hidasta, ei tuotteella enää välttämättä tee mitään, kun kuluttajat ovat jo valinneet 

korvaavan tuotteen. Painotuotteissa nopean toimituksen tuotteita ovat ne, jotka tulee toimittaa 

vuorokaudessa tai sitä lyhyemmässä ajassa. Kohtuulliseen toimitusaikaan voi varata muutaman 

(2-3) päivän. Hitaaseen toimitusaikaan voi varata useita päiviä tai sitä pidemmän ajan.

Kolmas toimintatapaa selkeästi rajaava tekijä on saatavilla oleva tuotantokapasiteetti ja sen 

soveltuvuus painotuotteen vaatimaan painojäljen laatuun. Käytettävissä olevien ja kyseiseen 

painotuotantoon soveltuvien tuotantovälineiden kartoittaminen on kannattavaa ennen raskaisiin 

kustannuslaskelmiin ryhtymistä. Joka alueella ei ole tarjolla parhaiten soveltuvia painoja, minkä 

takia monia tuotteita voi olla välttämätöntäkin tuottaa pitkien välimatkojen takana. Mikäli 

tuotantotavan päätöksentekijänä on kustantaja, hänen on helppo selvittää, onko hajautettu 

tuotanto yleensä mahdollista. Mikäli paino on harkitsemassa oman tuotantonsa hajauttamista, 

kannattaa ensin selvittää se, onko markkinoilla jo tarpeeksi toimijoita ja kilpailijoita, jolloin 

verkostoituminen voi olla parempi ratkaisu. Mikäli kyseiset painopalvelut puuttuvat vielä 

alueelta lähes kokonaan, saattaa tuotannon hajauttaminen olla järkevää.

Neljäs ratkaiseva tekijä jakeluratkaisussa ovat kustannukset. Keskittämis- ja hajauttamis- 

päätöksessä on verrattava keskittämisestä aiheutuvia \ogistiikkakustannuksia hajauttamisesta 

aiheutuviin verkostoitumiskustannuksiin. Luvun kaksi alussa käytiin läpi trendejä, joissa tuotanto 

on hyvin vahvasti keskittymässä toimijoiden suurentumisen ja keskittämisestä saatavien 

suuruuden etujen takia. Myös painotuotannossa on keskittämisestä saatavissa suuruudenetuja,
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mutta jotta ne olisivat merkittäviä, tulee olla kyse maailmanlaajuisesta todella suurten 

painosmäärien tuotannosta. Hajauttamalla tuotantoa on itse asiassa mahdollista saada myös 

kustannussäästöjä. Mikäli painaminen suoritetaan laajalla markkina-alueella hajautetusti, 

voidaan vähentää kuljetuksista ja kansainvälisessä liikenteessä tullimaksuista aiheutuvia 

kustannuksia. Lisäksi painaminen voidaan suorittaa ajallisesti myöhemmin, kun kuljetuksiin ei 

kulu niin kauan aikaa, jolloin voidaan säästää myös varastointikustannuksissa. Painotuotteen 

kustantaja saattaa selvitä huomattavasti pienemmillä kustannuksilla hajauttaessaan tuotantonsa 

eri painoihin. Tosin tällöin kustantajalle syntyy lisäkustannuksia sopivien painojen löytämisestä 

ja sopimuksien laatimisesta. Mikäli paino itse investoi hajautettuun kalustoon, toiminnan 

aloittaminen vaatii suuret kiinteät kustannukset.

Harvat painotalot ovat itse vielä investoineet hajautettuun toimintatapaan. Asiakkaille voidaan 

kuitenkin tarjota painopalveluja hajautetusti, mikäli paino on verkostoitunut ja verkottunut 

muiden saman alan toimijoiden kanssa. Myös verkostoitumisesta aiheutuu kustannuksia. Ne ovat 

pääasiassa kiinteitä, ja painottuvat verkostoitumisprosessin alkuun. Painolla saattaa tulla 

runsaasti kustannuksia yhteistyökumppanien löytämisestä, järjestelmien yhteensovittamisesta 

sekä toiminnan aloittamisesta. Muuttuvia kustannuksia verkottuneessa ja verkostoituneessa 

toimintatavassa tulee siitä, että myös yhteistyökumppaneille on maksettava katteet 

tuotantotoiminnasta. Tehtyjen laskelmien perusteella voidaan verrata kustannuksia sellaisissa 

markkinatilanteessa, joissa ne ovat ratkaisevia tekijöitä, siis niissä joissa markkina-alueen 

keskittyminen tai toimitusnopeusvaatimus ei ollut toimintatapaa jo rajannut.

4.3 Painotuotteiden soveltuvuus eri jakelutapoihin

Seuraavaksi tarkastellaan, mitkä painotuotteet sitten soveltuvat mihinkin aikaisemmin kuvattuun 

jakelutapaan. Painotuotteet on jaettu aikaisemmin läpikäydyn sisällön käyttötarkoituksen 

mukaan seuraaviin ryhmiin: kaunokirjallisuus, tieto- ja oppikirjallisuus, aikakauslehdet, 

sanomalehdet, markkinointimateriaalit sekä luettelot ja manuaalit.

Kaunokirjallisuus

Kaunokirjallisuuden jakelu perinteisellä tavalla, jossa tuotteet valmistetaan etukäteen ja 

varastoidaan joko logistiikkakeskuksessa tai myymälässä, on perusteltua siinä mielessä, että 

tuotteita myydään suuret määrät ja niiden on oltava koko ajan kuluttajien saatavilla. Viivästetty 

tuotanto ei yleensä ole mahdollista, koska asiakas valitsee helposti jonkin vastaavanlaisen kirjan
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tai ostaa jostain muualta, mikäli tuote ei ole heti saatavilla. Kustantajille kertyy suurimmat 

kustannukset juuri sopivien tuotteiden etsinnästä, valinnasta ja muokkauksesta, joten niitä 

halutaan olevan paljon tarjolla menekin varmistamiseksi. Tällä perustellaan usein kustantajien 

suuria varastomääriä. Sisältö ei myöskään vanhene, joten tuotteita voidaan painaa valmiiksi ja 

varastoida ne ennen lanseerausta. Tällä hetkellä kustantajat päättävät painosmäärät suuressa 

määrin kirjakaupoilta saamiensa ennakkotilaustensa ja niihin perustuvien kokonaismyynnin- 

ennusteiden perusteella. Kirjojen jakelua ajatellessa on muistettava, että erisisältöiset kirjat 

eroavat painosmääriItään merkittävästi toisistaan. Menestyskirjoja myydään Suomessa useita 

kymmeniätuhansia ja muualla maailmassa satojatuhansia. Pienipainoksisia runokirjoja 

esimerkiksi myydään vain muutama sata kappaletta niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. 

Näin suuret erot painosmäärissä antavat aihetta miettiä samanlaisten jakelutapojen mielekkyyttä. 

Suurpainoksisissa kansainvälisissä teoksissa painaminen suoritetaan keskitetysti ja jaellaan eri 

maiden kustantajien varastoihin. Osassa tuotteissa suomalainen kustantaja saa päättää suomen

kielisen version painopaikan, jolloin tuote yleensä painetaan kotimaassa. Painamista ei yleensä 

suoriteta logistiikkapalveluntarjoajan tiloissa, koska painoja halutaan kilpailuttaa ja eri tuotteita 

painetaan niihin parhaiten sopivissa painoissa. Suomessa tosin kustantamisen ja painojen 

kuuluessa samaan konserniin työt ohjataan usein jatkuvasti tiettyyn painoon.

Painettua kaunokirjallisuutta myydään jo nyt Internetissä. Tällöin jakeluketju on sama kuin 

perinteisessä jakelumallissa esitettiin (Kuva 4-1), myyntipiste vain vaihtuu. Kaunokirjallisuuden 

myynti tulee myöhemmin tapahtumaan myös sähköisessä muodossa, jolloin sisällön voi ladata 

sähköisessä muodossa suoraan lukulaitteelle. Tällöin hyödynnetään sähköistä jakelukanavaa. 

Tällaiseen toimintamuotoon siirtyminen tulee kuitenkin viemään suhteellisen paljon aikaa, 

vaikka Amerikassa sähkökirjoja jo myydäänkin. Kirjan lukeminen painotuotteena on 

osoittautunut toimivaksi muodoksi ja monet eivät ole sitä valmiita vaihtamaan. Kirja koetaan 

monin tavoin varmemmaksi, ja sen voi ottaa helposti mukaan ja käyttää missä vain. Tosin 

sähköisille kirjoille pyritään jatkuvasti rakentamaan samoja ominaisuuksia. Kirjan hankinta 

perinteisessä muodossa ei vaadi kuluttajalta mitään aikaisempia kiinteitä investointeja kuten 

sähkökirja, joten sen hankkiminen saatetaan kokea helpommaksi. Kirjaan liittyvä vahva 

lahjakulttuuri ainakin Suomessa turvaa myös kirjan asemaa painotuotteena. Edellä mainituin 

perusteluin suurimmalle osalle kaunokirjallisuudesta toimivimmat jakeluratkaisut ovat tällä 

hetkellä ja aivan lähitulevaisuudessa perinteinen ja hajautettu jakelutapa. Pienempipainoksisille 

teoksille ja erityisesti pienkustantajille, joilla ei ole kuin muutama kirja markkinoitavanaan sopii 

edelleen pienkustantajien mukainen suoramarkkinointi. Erikoiskirjoille tai vanhemmille
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loppuunmyydyille kirjoille sopisi myös painon siirtäminen jakelukeskukseen, koska näitä 

painetaan kerralla pieniä määriä, mutta niiden nopea toimitus on kuitenkin tärkeää.

Tieto- ja oppikirjallisuus

Tieto- ja oppikirjallisuudessa sisältö on nopeasti vanhenevaa ja kuluttajat haluavat saada juuri 

oikea-aikaista tietoa. Tämän mahdollistavat perinteistä painotuotetta paremmin erilaiset 

sähköiset välineet. Tieto- ja oppikirj allisuudessa kuluttajat eivät myöskään välttämättä tarvitse 

koko teosta, vaan mahdollisesti vain osia siitä. Nämä molemmat seikat vahvistavat suuntausta 

sisällön sähköiseen varastointiin ja tuotteen tilaukseen toimittamiseen joko painotuotteena tai 

sähköisenä versiona. Opiskelussa, tutkimuksessa ja monessa muussa työssä sähköistä laitetta 

saattaa tarvita päivittäin. Jos sen avulla pystytään tehostamaan nykyisiä työskentelytapoja on 

myös investointi sopivaan lukulaitteeseen usein perusteltua. Tieto- ja oppikirjallisuutta jaetaan 

tällä hetkellä pääosin perinteisen kanavan kautta ja monet perustuotteet luultavasti hyödyntävät 

tätä jakelutapaa myös myöhemmin. Suuri osa edellä mainitusta kirjallisuudesta tulee kuitenkin 

myös sähköistymään. Sisällön uusina jakelutapoina toimivat kaikki edellä mainitut jakelutavat. 

Painotuotteen nopea toimitusaikavaatimus puoltaa painon sijaintia logistiikkakeskuksessa tai 

hajautettuna lähellä asiakasta. Sähköiset tuotteet, esimerkiksi tieteelliset artikkelit, voidaan ladata 

suoraan Internetistä tai tulostaa kirjakaupoissa.

Aikakauslehdet

Aikakauslehdille on tyypillistä korkea painojäljen laatuvaatimus. Tämä on johtanut painamisen 

keskittämiseen tiettyihin pisteisiin, joissa on sopivaa painokapasiteettia ollut tarjolla. 

Tulevaisuudessa laadulliset kriteerit painojäljessä eivät välttämättä ole kaikkein ratkaisevimpia 

tekijöitä, sillä tekniikan kehittyessä ja halventuessa yhä useimmilla on varaa samoihin laitteisiin 

ja niiden tarjoamaan painojälkeen. Useimmat yleisaikakauslehdet ilmestyvät viikoittain ja niiden 

painamista ei voida hoitaa monien tuhansien kilometrien päässä, koska sisältö halutaan saada 

lehtiin mahdollisemman tuoreena ja tuote nopeasti oikeaan aikaan markkinoille. Monet 

erikoisaikakauslehdet ilmestyvät kuukausittain eikä niiden sisältö ole kovin aikakriittistä, joten 

ne on helpompi painaa keskitetysti suurina painoserinä.

Aikakauslehtien lukemiseen painotuotteena liittyy myös tapatottumuksia ja aikaisemmin 

mainitun amerikkalaisen tutkimuksen mukaan (McRoberts et ai. 2000) aikakauslehdet tulevat 

säilyttämään asemansa painotuotteena. Lukutottumuksien lisäksi tähän vaikuttaa se, että 

aikakauslehdissä harvoin julkaistaan asioita, jotka olisi saatava erittäin nopeasti kuluttajien
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tietoon. Ainoa aikakriittinen osa-alue on monesti television ohjelmatiedot, mutta nekin saadaan 

nykyään helposti Internetistä tai teksti-tv:stä. Harvat lehdet muutamia erikoistapauksia 

lukuunottamatta kuitenkaan ostetaan tv-ohjelmien takia. Myös aikakauslehdille sopii perinteinen 

jakelumalli. Tuotteet painetaan keskitetysti ja jaetaan logistiikkakeskuksesta eri markkina- 

alueille. Kohtuullisen nopea jakeluaikavaatimus rajoittaa kuitenkin painopaikan sijaintia ainakin 

tuhannen kilometrin säteelle markkina-alueesta. Painon ja logistiikkakeskuksen yhdistämisessä 

on ongelmana samat asiat kuin kaunokirjallisuudessa. Kustantajien painojen kilpailuttaminen 

johtaa yleensä painon ja logistiikkakeskuksen erossa olemiseen. Aikakauslehtien tyyppiset 

erityislehdet, esimerkiksi tieteelliset aikakauslehdet, joiden sisältö saattaa vanheta nopeastikin ja 

joista saatetaan tarvita vain tiettyjä osioita, sopivat sähköiseen jakelumalliin. Siinä asiakas voi 

tulla esimerkiksi kirjakaupassa sijaitsevalle päätteelle, selailla tiettyjen lehtien artikkelitarjontaa 

ja tulostaa ja maksaa vain tarvitsemansa. Myös hyvin erikoistuneet lehdet, jotka tehdään pienille 

asiakasryhmille, etsivät halvempia jakelureittejä. Sähköinen jakelu saattaisi monessa tapauksessa 

tulla kustantajalle halvimmaksi, mutta sitä ei voida hyödyntää, mikäli asiakkaat eivät ole 

valmiita vastaanottamaan tai lukemaan tuotetta sähköisenä.

Sanomalehdet

Sanomalehdille sisällön nopea välittäminen on erittäin tärkeää. Mikäli painotuotteen jakelu ei 

toimi tarpeeksi tehokkaasti, kuluttajat saavat saman informaation nopeasti erilaisista sähköisistä 

kanavista, esimerkiksi Internetistä, teksti-tv:stä, sekä tv- ja radiouutisista. Sanomalehden asema 

painotuotteena koetaankin aikaisemmin mainittujen tutkimusten mukaan kaikkein uhatuimpana. 

Sanomalehden valttina nähdään usein välitetyn tiedon paikallisuus. Tämä sekä tuotteen nopea 

jakeluvaatimus puoltavat sanomalehtien paikallista painamista.

Uusiin sähköisiin laiteisiin sanomalehtien sisältö ei varmaankaan tule siirtymään, koska 

kuluttajat eivät ole valmiita maksamaan erillisestä lisälaitteesta, kun saavat saman informaation 

jo olemassa olevilla välineillä. Periaatteessa sanomalehdetkin jaetaan tällä hetkellä perinteisellä 

jakelukanavalla sillä erolla, että tuotteita ei varastoida logistiikkakeskuksessa, vaan ne 

toimitetaan painosta esimerkiksi Postin terminaaliin, josta ne jaetaan loppukuluttajille. Tämä on 

lähinnä Pohjoismainen käytäntö. Muualla maailmassa, missä kotiinkanto ei ole yhtä suuressa 

asemassa, tuotteet lajitellaan jossain keskuksessa mahdollisimman nopeasti ja toimitetaan 

jälleenmyyjille.
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Tulevaisuudessa teknologian vielä kehittyessä, sanomalehdet pystytään paremmin painamaan 

myös hajautetusti. Tällöin käytettävät koneet eivät saa olla kovin suuria investointeja ja 

markkina-alueiden on oltava sen verran pieniä, että tuotteiden lajittelu voidaan suorittaa painon 

tilassa, jolloin erilliseltä logistiikkapalveluntaijoajalta vältytään. Sanomalehtien sisällön (uutisten 

ja mainosten) sähköistyessä myös käytetyt jakelukanavat lisääntyvät. Jotta tuote säilyisi 

painotuotteena, on sen painaminen ja jakelu hoidettava mahdollisemman kustannustehokkaalla 

tavalla. Lehtien on myös kyettävä tarjoamaan tv- ja radiouutisia tarkempaa informaatiota. 

Uutisten paikallisuus vaikuttaa siihen, että kuluttajat ovat valmiita ostamaan lehden paino

tuotteena. Paikallisuutiset ovat jossain tilanteissa jo luettavissa Internetissä, mutta ovat sieltä 

ehkä vaikeammin löydettävissä. Kaikilla ei myöskään ole vaadittuja laitteita uutisten sähköiseen 

lukemiseen. Sisällön sähköistä tarkastelua puoltaa se, että usein lehdestä luetaan vain tietyt osa- 

alueet, jotka sähköisesti on nopeasti löydettävissä. Lehdet eivät myös ole kirjojen pituisia, joten 

niiden lukemiseen ei käytetä yhtä paljon aikaa, jolloin lukumukavuus ei ole yhtä tärkeää. Näin 

ollen sähköinen jakelutapa tulee lisääntymään sanomalehdissä. Toisaalta on muistettava, että ne 

jotka ovat jo tottuneet lehtensä aamupalapöydässä lukemaan eivät hevillä tästä tavasta luovu.

Markkinoin tipainotuotteet

Erilaiset markkinointipainotuotteet tullaan myös jakelemaan usealla eri tavalla tuotteesta 

riippuen. Kaikki markkinointimateriaalit eivät toki välttämättä kulje minkään 

logistiikkakeskuksen kautta, vaan ne toimitetaan pienkustantajien mallin mukaisesti takaisin 

tuotteen tilaajalle, joka huolehtii materiaalien jakelemisesta suoraan kohderyhmälle. Mainos- 

painotuotteet eroavat muista painotuotteista siinä, että yleensä kuluttaja ei etsi tai hae niitä, vaan 

ne toimitetaan kuluttajille työntömenetelmällä. Jotta markkinointimateriaaleista saisi suurimman 

hyödyn irti, esimerkiksi uusina asiakkaina, täytyy niiden olla lukijalleen oikein kohdistettuja.

Tällä hetkellä myös osa markkinointimateriaaleista jaellaan perinteisellä mallilla. Asiakasyritys 

tilaa tietyn määrän markkinointimateriaaleja painolta. Sieltä ne toimitetaan logistiikka- 

keskukseen. Osa lähetetään heti kohdeyleisölle ja osa jää varastoon odottamaan myöhempää 

käyttöä. Uusi digitaalinen teknologia mahdollistaa markkinointipainotuotteissa tärkeän sisällön 

segmentoinnin. Samansisältöisen tuotteen painosmäärät pienenevät ja digitaalisesti pystytään 

nopeasti painamaan tarvittavat määrä eri markkinoille. Markkinointipainotuotteissa nopea ja 

tehokas toimitus on tärkeää, jotta esimerkiksi taijous- ja kilpailutiedot saapuvat asiakkaille 

oikeaan aikaan. Näissä saadaan painon ja logistiikkakeskuksen yhdistämisestä ehkä suurimmat 

edut. Kuten aikaisemmin mainittiin myös painamisen hajauttaminen varsinkin kansainvälisten
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yritysten tapauksessa on järkevää. Toki mainonta ja markkinointikin sähköistyvät entisestään, 

mutta painotuotteiden ei uskota häviävän, vaan niitä käytetään esimerkiksi houkuttelemaan 

asiakkaita yrityksen Intemet-sivuille. Toisaalta kyseisiltä sivuilta on myös nähtävillä samaa 

informaatiota kuin painotuotteissa, joten sähköinen jakelutapa on myös markkinointi- 

materiaaleissa tarpeen.

Luettelot ja manuaalit

Erilaiset luettelot, ohjeet ja manuaalit tulevat myös sähköistymään. Niiden sisältö vanhenee 

yleensä suhteellisen nopeasti, ja usein painotuote uusitaan tietyn väliajoin tai uuden tuotteen 

ilmaantuessa. Monesti painotuotetta ei kuitenkaan uusita tarpeeksi usein ja asiakkailla on 

vanhentunutta tietoa. Nämä tuotteet tulevat sähköistymään painotuotteen säilyttäessä myös 

asemansa. Perinteisen jakelutavan lisäksi käytetään suoraa sähköistä kanavaa Internetin 

välityksellä. Myös luetteloissa ja ohjeissa voi joutua sisältöjä muokkaamaan eri markkina- 

alueilla kielen tai tavaran eri mallien mukaan, ja näissä tapauksessa hajautettu painaminen on 

hyödyllistä. Näin pystytään tarjoamaan markkinoittain oikeita sisältöjä ja vältytään korkeilta 

kuljetuskustannuksilta. Samoin tilanne, jossa logistiikkakeskus ja paino ovat samassa, on 

hyödyllinen varsinkin, jos ohjeisiin liittyvä tuote säilytetään ja jaellaan samasta paikasta.

4.4 Malli painotuotteiden jakelun ja tuotannon kehityssuunnasta

Kuten edellisestä analyysistä on huomattavissa useimmille painotuotteille soveltuvat monet 

jakelukanavat ja -tavat. Ratkaisevimpia tekijöitä jakelutavan valintaan ovat tuotteen vaadittu 

toimitusnopeus, painokoko, kohderyhmän suuruus ja markkina-alueen laajuus. Markkina-alueen 

laajuus vaikuttaa siihen, miten kustannustehokkaasti tuotteet saadaan fyysisesti jaettua suhteessa 

sähköiseen jakeluun ja hajautettuun painamiseen. Suuret painosmäärät saadaan painettua 

keskitetysti usein halvemmalla. Samoin suurten määrien kuljetukset tulevat kappalekohtaisesti 

halvemmaksi kuin pienten määrien. Toisaalta, jos markkina-alue on hyvin laaja, keskitetystä 

painamisesta saattaa aiheutua liian pitkät kuljetusmatkat, jolloin toimitusajat voivat venyä liian 

pitkiksi. Myös painotuotteen laatuvaatimukset ovat olleet tähän asti hyvin ratkaiseva tekijä 

tuotannon sijoittumisessa. Tämän tekijän merkitys pienenee kuitenkin jatkuvasti laitteiden 

kehittyessä ja halventuessa siten, että yhä useimmilla on varaa vaadittavan laadukasta jälkeä 

tekeviin laitteisiin.
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Aikaisemmin luvussa kaksi esitettiin monia syitä tuotannon ja jakelun entistä suurempaan 

keskittymisasteeseen. Samoin tuotiin vastapainoksi esille seikka, että kehittyneitä tieto

järjestelmiä hyväksikäyttämällä on mahdollista tuottaa ja varastoida tuotteita hajautetusti ja 

ohjata tuotteiden kulkua yhtä tehokkaasti kuin keskitetyssä jäijestelmässä. Kilpailun kiristyessä 

yritykset pyrkivät entisestään parantamaan asiakaspalveluaan ja tarjoamaan kullekin 

asiakasryhmälle paremmin soveltuvia tuotteita. Tuotteiden toimitusnopeusvaatimukset ovat 

myös kiristyneet. Toiminnan kannattavuuden ja tuotteiden menekin kannalta on erittäin tärkeää, 

että tarjottavat tuotteet ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Yritysten pyrkimykset vastata 

näihin markkinoiden lisääntyviin vaatimuksiin johtavat väistämättä ainakin jossain määrin 

tuotannon ja jakelun hajauttamiseen. Kuvassa 4-6 esitetään yleinen malli tuotannon siirtymisestä 

lähemmäs kuluttajia.

Nopeutuvat
toimitusaika
vaatimukset

Tuotanto
asiakkaalla

Tuotanto
myymälässä

Tuotanto
jakelukeskuksessa

Hajautettu
tuotanto

Perinteinen keskitetty 
tuotanto

Tuotteiden lisääntyvä asiakaskohdentaminen

Kuva 4-6 Yleinen malli tuotannon siirtymisestä lähemmäksi kuluttajia

Tuotannon hajauttamiseen vaikuttavat eniten tuotteiden nopeutuvat toimitusaikavaatimukset sekä 

tuotteiden lisääntyvä asiakaskohdentaminen. Hyvin keskitetyllä toimintatavalla ei kaikkia 

tuotteita ehditä välttämättä toimittamaan ajoissa, sillä kuluttajat valitsevat helpoimmin ja 

nopeimmin saatavilla olevat tuotteet. Tuotteiden lisääntyvä asiakaskohdentaminen johtaa 

pienempiin identtisiin tuotantoeriin ja tuotannon viivästyitämiseen mahdollisemman pitkälle 

toiminnan tehokkuuden ylläpitämiseksi.

Myös painotuotteissa nopeammat toimitusnopeusvaatimukset ja tuotteiden 

asiakaskohdentaminen vaikuttavat tuotannon ja jakelun hajaantumiseen ja siirtymiseen
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lähemmäksi kuluttajia. Kuvaan 4-7 on samojen tekijöiden suhteen sijoitettu aikaisemmin esitetyt 

viisi painotuotteiden jakelutapaa. Perinteisessä ja pienkustantajien jakelutavassa tuotanto 

tapahtuu keskitetysti tuotantolaitoksissa eli painoissa. Verkostoituneessa jakelutavassa 

hyödynnetään kutakin markkina-aluetta lähimpinä olevia verkostoon kuuluvia painoja, jolloin 

tuotanto tapahtuu hajautetusti. Viivästetyssä jakelussa painaminen tapahtuu jakelukeskuksessa ja 

tuotanto aloitetaan vasta tilausten saavuttua. Sähköisessä jakelussa sisältö toimitetaan sähköisesti 

joko vähittäismyymälään, jossa painotuote tulostetaan tai suoraan kuluttajalle, joka voi tuotteen 

itse halutessaan tulostaa.

Nopeutuvat
toimitusaika-
vaatimukset

Tuotteiden lisääntyvä asiakaskohdentaminen

------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------►
Painamisen siirtymiseen lähemmäs kuluttajia vaikuttavat trendit

• Nimikemäärien lisääntyminen
• Painomäärien pienentyminen
• Painotuotteiden pienentyminen
• Teknologian kehittyminen j a halventuminen
• Varastointi- ja kuljetuskustannusten pienentäminen

Kuva 4-7 Malli painotuotannon siirtymisestä lähemmäksi kuluttajia

Graafisella toimialalla myös monet muut nähtävissä olevat trendit ohjaavat entistä 

hajautetumpaan toimintatapaan. Näistä selvimmät on esitetty myös kuvassa 4-7. Tuotteiden 

asiakaskohdentamisen lisäksi kustannustoiminnan yleistyminen johtaa nimikemäärien 

lisääntymiseen ja se taas yksittäisten tuotteiden painosmäärien pienentymiseen. Entistä 

asiakaskohdennetummat tuotteet ovat myöskin kooltaan pienempiä, kun yhteen painotuotteeseen

Sähköinen jakelu

Viivästetty jakelu

Verkostoitunut jakelu

Perinteinen ja pienkustantajan 
jakelutapa
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ei pyritä sisällyttämään monia eri asiakasryhmiä kiinnostavia sisältöjä. Teknologian kehittyessä 

pyritään valmistamaan entistä pienempiä ja halvempia korkeaa painojälkeä tuottavia laitteita, 

jotka tukevat painamisen siirtymistä lähemmäs kuluttajia. Samoin pyrkimykset varastointi- ja 

kuljetuskustannusten pienentämiseen ovat jo nyt saaneet aikaan kokeiluja painotuotannon 

viivästyttämiseksi ja siirtämiseksi lähemmäksi kuluttajia.

Mietittäessä painotuotteita vain laajoina ryhminä kuten tähän mennessä on tehty jakaen ne 

kirjoihin, aikakauslehtiin, sanomalehtiin, mainospainotuotteisiin ja niin edelleen voidaan todeta, 

että kullekin ryhmälle sopii jatkossakin perinteinen painossa painaminen ja tuotteiden jakelu 

logistiikkakeskusten kautta. Tämä on kuitenkin liian laaja tarkastelunäkökulma. Kuhunkin 

ryhmään kuuluu monenlaisia eri tuotteita, jotka tarvitsevat erilaisia jakelutapoja. Kuvassa 4-8 on 

esitetty eri painotuotteiden nykyistä sijoittumista kyseiseen malliin.

Nopeutuvat
toimitusaika
vaatimukset

Kuva 4-8 Esimerkkejä

Suurimmat tuoteryhmät tuotetaan ja jaellaan perinteisellä tavalla. Tuotteet painetaan painoissa 

keskitetysti ja jakelu tapahtuu logistiikkakeskusten kautta. Muutamia tuoteryhmiä, pääasiassa 

markkinointipainotuotteita ja tuoteohjeitä, painetaan hajautetusti ja viivästetysti. Näiden lisäksi 

monenlaisia uutisia ja tieteellisiä artikkeleita on jo nyt saatavissa Internetin kautta sähköisesti, 

pääasiassa ilmaiseksi, mutta myös maksua vastaan.

Kuvassa 4-9 on hahmoteltu painotuotteiden tulevia jakeluratkaisuja. Suurimmat painotuote- 

ryhmät tullaan edelleen tuottamaan perinteisellä tavalla, mutta näiden tuoteryhmien erilaisten

k

Uutiset
Sähköinen jakelu

//y™ Tieteelliset artikkelit
у/Markkinointimateriaalit

/ / Viivästetty jakelu // /
/ / Ohjeet y> /

/ / Markkinointimateriaalit

// Verkostoitunut jakelu
Sandin alehdet

Aikakauslehdet
Jälkipainokset opetus/opiskelu У

Perinteinen ja pienkustantajan у/ у
Luettelot jakelutapa Manuaalit / /
Kirjat Markkinointipainotuotteet X/

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

Tuotteiden lisääntyvä asiakaskohdentaminen

painotuotteiden nykyisistä tuotanto ja jakelutavoista
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sisältöjen jakelutapoja tullaan eriyttämään. Kansainvälistyvät lehdet johtavat verkostoituneen 

jakelutavan yleistymiseen. Ennen suurina kokonaisuuksina julkaistuista lehdistä voidaan 

esimerkiksi eri artikkeleista tuottaa pienempiä painotuotteita, joiden jakelu tapahtuu sähköisesti 

myymälöihin tai kuluttajille. Samaan tuoteryhmään kuuluvia tuotteita voidaan jaella myös 

erilailla niiden elinkaaren eri vaiheissa. Esimerkiksi kirjojen pienet jälkipainokset voidaan 

tuottaa tarpeen ilmaantuessa nopeasti jakelukeskuksessa, kun valmis tietokanta on olemassa. 

Tällöin asiakkaiden palvelutaso paranee, mutta tuotteita ei turhaan tarvitse ylisuuria määriä 

varastoida.

Uutiset Haettavat tiedot

Nopeutuvat 
toimi tusaika- 
vaati mukset

V
Tuotteiden lisääntyvä asiakaskohdentaminen 

Kuva 4-9 Painotuotteiden tulevia tuotanto- ja jakeluratkaisuja

Kuvassa mainitut tuoteryhmät ovat vain esimerkkejä mahdollisista hajautettuun tuotantoon 

siirtyvistä tuotteista. Eri tuoteryhmille kohdistuvat nopeus- ja asiakaskohdentumispaineet tulevat 

lopulta ratkaisemaan kunkin tuotteen jakelutavan. Tuotteiden tarkka määrittely vaatisi 

syvällisempää perehtymistä kuhunkin painotuoteryhmään ja niihin kuuluviin tuotteisiin erikseen. 

Teknologian kehittyminen halvempiin, nopeampiin ja pienempiin laitteisiin on edellytyksenä 

tuotannon hajauttamiselle.
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4.5 Graafisen toimialan kehittäminen Pohjoisen ulottuvuuden alueella

Tämän luvun alussa esitetään suomalaisten graafisen toimialan yritysten eri toimintavaihtoehdot 

Venäjän markkinoilla. Tämän jälkeen kuvataan hyväksyttävän kehitysprojektin edellytyksiä. 

Lopuksi ehdotetaan Pohjois-Euroopan alueelle yhteistä projektia painojen verkottamiseksi sekä 

painotuotteiden jakelun kehittämiseksi Venäjällä.

4.5.1 Suomalaisten yritysten toimintamuodot Venäjällä ja Baltian maissa

Suomi toimittaa Venäjälle paljon painotuotteita. Suomalaisten painojen toimeksiantajia ovat sekä 

venäläiset että kansainväliset toimijat, jotka toimittavat tuotteensa Venäjän markkinoille. 

Aikaisemmin mainittiin jo Suomen painojen käyttämisestä saatuja etuja. Trendinä on kuitenkin 

nähtävissä, että pikkuhiljaa nämä edut tuntuvat vähenevän verrattuna muihin kansainvälisiin 

painopalveluita tarjoaviin kilpailijoihin sekä Venäjän omaan kehittyvään graafiseen 

teollisuuteen. Tämän seurauksena suomalaisten painojen ja muiden graafisen alan toimijoiden 

mahdollisuudet vaikuttaa ja kasvattaa toimintaansa Venäjällä ja Baltian maissa ovat 

kolmenlaisia. Näitä ovat (1) toiminnan jatkaminen nykyisellään vientipohjalta, (2) palveluiden- 

ja tuotetarjonnan laajentaminen tai (3) suorat investoinnit paikalliseen painokapasiteettiin ja 

paikalliseen toimintaan, jotta kiristyvillä markkinoilla pystytään kilpailemaan.

Tällä hetkellä Suomen graafisen toimialan yrityksistä lähinnä vain painot toimivat Venäjän 

markkinoilla ja heidän toimintansa pääasiassa on vientiin suuntautunutta. Poikkeuksia kuitenkin 

löytyy. Esimerkiksi Multiprint on jo investoinut Moskovan ja Pietarin painokapasiteettiin. Mikäli 

Venäjän painokapasiteetin kehitys jatkuu ennakoidusti, saattaa tuontituotteiden osuus Venäjällä 

laskea voimakkaasti, jolloin voi olla järkevää olla mukana toiminnassa myös Venäjällä 

paikallisesti. Tämä luo suomaisyrityksille suuria haasteita ja vaatii aikamoisia investointeja.

Molemmat toimintatavat, painotuotteiden vienti ja paikalliset investoinnit, ovat varmasti vielä 

lähitulevaisuudessa käytössä. Osa yrityksistä jatkaa vain vientiä, ja osa saattaa tehdä selkeitä 

investointeja alueelle. Kumpikaan näistä toimintatavoista ei kuitenkaan anna aihetta uuden 

graafisen toimialan projektin luomiselle TEDIMissä. Vientiyrityksien suurena ongelmana ovat 

tullikysymykset, hitaat rajanylitykset ja tullauspaikka- ja verotusongelmat. Näitä käsitellään 

TEDIMissä jo omassa tullikysymyksiin liittyvässä kehitysprojektissa. Toisaalta projektissa voisi 

olla hyödyllistä olla mukana myös edustajia painotuotteiden viejistä, jolloin myös heidän 

näkemyksensä saataisiin kuuluviin. Monet lehdet esimerkiksi vanhenevat nopeasti, jolloin niitä
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ei voi tullissa kovin kauaa seisottaa. Painotoimintaansa hajauttavat ja Venäjälle investoivat 

yritykset tarvitsisivat varmasti tukea, mutta periaatteessa heidän toimintansa aloittamiseen 

liittyvät ongelmat ovat hyvin samansuuntaisia kuin muillakin toimialoilla. TEDIM-organisaation 

Euro Russia -projektissa pyritään helpottamaan länsimaalaisten yritysten investointeja Venäjälle 

ja sen puitteissa käsitellään samoja ongelmia kuin voisi olettaa Venäjälle investoiville painoille 

syntyvän. Graafiselta toimialalta ei välttämättä ole löydettävissä toimivaa projekti-ideaa omaksi 

TEDIM -projektiksi, mutta toimiala osana EuroRussia-projektia voisi hyödyttää alan yrityksiä.

Venäjää lukuunottamatta suomalaisia graafisen toimialan yrityksiä toimii eri toiminnoissa 

Baltian maissa. Rautakiija muun muassa on investoinut Baltiassa lehtien jakeluun yhteis- 

omisteisen logistiikkayrityksen puitteissa. Se on Virossa mukana myös kioski- ja kirjakauppa- 

toiminnassa. Baltiassa on myös muutama suomalainen kustantaja paikallisessa toiminnassa 

mukana, mutta pääasiassa graafisen toimialan toiminta on ollut hyvin kotimaakeskeistä.

Aikaisemmin mainitun Venäjän painotoimintaan liittyvän tutkimuksen (Ruohonen 2000) 

mukaan Venäjällä olevilla yrityksillä olisi kiinnostusta toimia yhteistyössä suomalaisten 

yritysten kanssa, oppia uusia toimintatapoja ja tehostaa omaa toimintaansa. Lisäksi raha ja 

investoinnit kiinnostavat varmasti myös graafisella toimialalla siinä missä muussa tahansa. 

Suomen osaamisen vahvuudet verrattuna venäläisiin tuntuvat tällä hetkellä olevan laadukkaassa 

painotuotannossa, hyvässä asiakaspalvelussa sekä jakelutoiminnan tehokkuudessa. Näitä taitoja 

viemällä ja myymällä suomalaisyrityksillä voisi olla hyvät asemat Venäjällä ja Baltiassa.

4.5.2 Kansainväliset asiakkaat edellytyksenä TEDIM -projektille

TEDIMin laajuisen projektin aloittamiseksi vaaditaan laajempaa näkökulmaa kuin yksittäisten 

painojen palvelujen markkinointi tai uusien painoinvestointien tukeminen. Uuden toimintamallin 

tulee tehostaa ja auttaa paikallisia alan yrityksiä, EU -maiden alan yrityksiä sekä kaikkien näiden 

yritysten asiakkaita Venäjällä. Jotta toimintamalli voidaan ulottaa näin laajaa ryhmää koskevaksi 

asiakkaiden tulee olla kyseisellä alueella toimivia kansainvälisiä yrityksiä. Asiaa tulee pääasiassa 

tarkastella heidän näkökulmastaan, vaikka lopulliset tulokset ovat varmasti myös paikallisten 

asiakkaiden käytettävissä. Liian suppealla maantieteellisellä katsantokannalla ei projektiin ole 

saatavissa sen joka tapauksessa vaatimaa rahoitusta.

Kansainvälisiä tuotteita toimittavat yritykset ovat erityisesti edellisessä luvussa esitettyjen 

j akeluratkaisupäätösten edessä. Heidän tavoitteenaan on saada tuotteensa jaeltua 

mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tällöin he
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vertaavat painotoiminnan keskittämistä ja hajauttamista, ja ainakin osassa tuotteissa myös 

sähköistä julkaisua.

Kirjan kustantaminen ja painaminen ovat jo aikaisemmin mainittu maantieteellisesti hyvin 

paikallisiksi toiminnoiksi. Kuitenkin viitteitä ainakin erikoisteemoihin keskittyvissä kirjoissa on 

myös entistä kansainvälisemmästä näkökulmasta. Toistaiseksi vain suurimmat menestyskirjat on 

painettu keskitetysti jossain halvan tuotannon kaukomaissa ja niiden kustannusoikeudet on 

myyty paikallisille toimijoille, jotka hoitavat tuotteen jakelun. Käännöskirjallisuudessa taas usein 

kunkin maan kustantajat pyrkivät löytämään maailmalta mielenkiintoisia teoksia, joiden oikeudet 

he voisivat ostaa omaan maahansa ja taas huolehtia kustantamisesta, käännöstyöstä, painamisesta 

ja jakelusta paikallisesti. Nämä toimintamallit tulevat varmasti jatkumaan vahvana myös 

tulevaisuudessa, mutta niiden rinnalle on jo ilmestynyt jonkin verran kansainvälistä kustannus

toimintaa. Tietyt teemat sopivat hyvin julkaistavaksi useassa maassa. Usein niiden lukijaryhmät 

kussakin eri maassa ovat suhteellisen pieniä, ja moni kirja varmasti jää julkaisematta niissä 

maissa, missä kustantajat eivät usko sille löytyvän tarpeeksi lukijoita, jotta kirja kannattaisi 

tuotevalikoimaan ottaa. Tällaisissa tapauksissa jollain kansainvälisellä kustantajalla voi olla 

taloudellista etua tuottaa ja julkaista kirja itse useassa maassa. Pohjois-Euroopan aluetta 

miettiessä täältä löytyy varmasti paljon yhteisiä koko alueelle sopivia teemoja, esimerkiksi 

erilaisiin harrastuksiin, luontoon ja kasvillisuuteen liittyen.

Pohjoismaiset ja saksalaiset mediayhtiöt kasvavat jatkuvasti ja ulottavat toimintaan 

maantieteellisesti yhä laajemmalle. Saavutettuaan tietyn aseman paikallisessa kustannus

toiminnassa ja markkinatuntemuksen entisestään kasvaessa huomataan varmasti uusia 

mahdollisuuksia kannattavaan kansainväliseen julkaisemiseen. Tällöin myös nämä kansain

väliset kirjankustantajat joutuvat miettimään parhaita strategioita tuotteidensa tehokkaaseen 

jakeluun. Esimerkiksi maittain kovin pienipainoksisia töitä ei välttämättä kannata painaa 

keskitetysti suurten kuljetuskustannusten ja mahdollisten tullien takia. Tällöin on tärkeää, että 

kustantajalla on suhteita ja tietämystä useiden maiden painoteollisuudesta. Tuntemus riittää 

varmasti niissä maissa, joissa kustantaja julkaisee tuotteita myös paikallisesti, mutta osalle 

markkina-alueista halutaan toimittaa ehkä vain kansainvälisiä tuotteita ja jättää muu paikallisten 

kustantajien huoleksi. Pohjoismainen kustantaja voi esimerkiksi tuntea oman markkina-alueensa 

erityisen hyvin, mutta uskoo tuotteensa menestykseen ja haluaa julkaista sen myös Venäjällä ja 

Baltian maissa, joiden painojen tilannetta kyseinen kustantaja ei ehkä tunne yhtä hyvin. Tällaisen 

tuntemuksen hankkiminen on kallista sekä aikaa vievää. Jatkuvasti muuttuvat tilanteet paino-
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kapasiteeteissä ja niiden tarjoamissa palveluissa vaikeuttavat tilanteen hallintaa entisestään. 

Tällöin kustantajalle mielekkäin ratkaisu olisi käyttää jotain tunnettua kansainvälistä painoketjua 

tai painojen verkostoa, jolloin kustantaja voisi yhdellä kontaktilla hoitaa painamisen eri maissa 

paikallisesti. Länsimaiseen ketjuun tai verkostoon kuuluvan painon käyttäminen saattaa tuntua 

kustantajasta myös luotettavammalta ja turvallisemmalta kuin pelkästään venäläiseen 

luottaminen. Tämä tulevaisuudenkuva puoltaisi länsimaisten painojen verkottumista ja 

yhteistyötä myös Venäläisten ja Baltian maiden painojen kanssa. Se voi tulevaisuudessa olla 

ratkaiseva tekijä joidenkin merkittävien asiakkaiden saamiseksi.

Painojen verkostoitumista ei tue vain kansainvälinen kustantaminen, vaan ehkä vielä enemmän 

yhä kansainvälistyvän^ muu liiketoiminta. Venäjän, Baltian maiden ja Puolan talouden 

kehittyessä ja kohentuessa kansainväliset yritykset eri toimialoilla investoivat paikallisiin 

markkinoihin ja toimintaan siellä. Tällaisen toiminnan aloittaminen, kasvattaminen ja siihen 

panostaminen vaativat aina markkinointia. Useimmissa kyseisissä maissa painotuote on tähän 

paras väline. Sen lisäksi, että yritykset ostavat mainostilaa paikallisista lehdistä,

suoramarkkinointi on paljon käytetty keino erityisesti yritysten välisessä liiketoiminnassa. Nämä 

kansainväliset yritykset ovat tottuneet laadukkaaseen ja monipuoliseen palveluun eivätkä ole 

siitä valmiita luopumaan. He käyttävät kansainvälisiä markkinointitoimistoja, jotka tuntevat eri 

markkina-alueiden kulttuurit ja niissä parhaiten toimivan viestinnän. Samat

markkinointitoimistot hoitavat markkinoinnin eri maihin ja yleensä myös hoitavat tuotteiden 

painattamisen. Myös heidän toimintaansa helpottaisi valmiin kansainvälisen verkoston 

hyödyntäminen. International Printers Network (IPN), jonka edustajana on Suomessa Multiprint, 

pyrkii tällaiseen kansainväliseen painojen verkostoitumiseen, mutta Pohjois-Euroopan alueella 

yhteistyökuviot ovat hyvin vähäisiä. IPN:ssä on mukana paino tai painoja viidestätoista maasta 

ympäri maailmaa ja heidän tavoitteineen on vähentää asiakkaiden varastointikustannuksia sekä 

kansainvälisistä kuljetuksista ja tulleista aiheutuvia kustannuksia (IPN 2001).

Markkinointipainotuotteisiin sopii erinomaisesti sähköinen varastointi ja hajautettu painaminen. 

TEDIMin piirissä toimivilla mailla ja sen muissa projekteissa olevilla yrityksillä saattaisi olla 

hyvinkin kiinnostusta tällaisen painoketjun muodostamiseen. Sen luominen muodostuisi 

suhteellisen pitkäaikaiseksi projektiksi, kun kaikista osanottajamaista olisi löydettävä sopivat 

yhteistyökumppanit. Sen jälkeen kun sopivan painokapasiteetin omaavat tai asiasta kiinnostuneet 

yritykset olisi löydetty tarvittaisiin vielä työtä, jotta eri yritysten tietojäijestelmät saataisiin 

soveltumaan toisiinsa, niin että kun asiakas toimittaa työnsä yhteen painoon, se on sieltä suoraan
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lähetettävissä toiseen ilman suurempia muutoksia. Ennen koko tällaisen etsintä- ja 

sovittamistyön aloittamista olisi kuitenkin perusteellisemmin tutkittava mahdollisten 

asiakasyritysten tarpeita kyseiselle ketjulle, jotta selviäisi todelliset perusteet ketjun tarpeelle.

4.5.3 Malli graafisen toimialan projektille Pohjoisen ulottuvuuden alueella

Kuten sanottu edellä mainittu painojen verkostoitunut toimintamalli on jo muualla ainakin 

jossain määrin käytössä eikä välttämättä tarvitse eri maiden päättäjiä tukemaan hanketta, mikäli 

sille todellista tarvetta on. Usein monien maiden mukana olo hankaloittaa projektin onnistumista 

ja hidastaa päätöksentekoa. Tämän vuoksi tiiviimmät yhteydet kannattaisi aloittaa muutaman 

maan välisenä ja laajentaa myöhemmin kaikkien käyttöön. Alussa mukana voisivat olla Suomi, 

Saksa ja Venäjä. Kuitenkaan painojäijestelyt muutaman maan välillä eivät ratkaisevasti muuta 

olemassa oleva tilannetta. Venäjän markkinoilla painotoiminnan lisäksi suurena 

kysymysmerkkinä on siellä toimiva painotuotteiden jakelu. Jotta kansainväliset yritykset 

saataisiin kiinnostumaan painotuotteiden tuottamisesta Venäjälle on painamisen lisäksi 

tehostettava siellä olevia jakelukanavia, niin että tuotteet saadaan varmasti perille oikea- 

aikaisesti oikeille kuluttajille.

Yhteistyössä rakennettava toimintamalli voisi olla eräänlaisen graafisen toimialan 

verkostoituneen ja verkottuneen logistiikkakeskuksen rakentaminen Venäjälle. Tämä ei 

välttämättä olisi itsenäinen TEDIM -projekti, vaan esimerkiksi oma osa EuroRussia -projektia. 

Tällöin voitaisiin helpommin hyödyntää jo EuroRussian puitteissa luotuja kontakteja eri 

viranomaistahoihin. Kun mietitään tuotteiden tuottamista nimenomaan Venäjän markkinoille ei 

logistiikkakeskuksen sijainti Suomessa olisi järkevää, koska tällöin oltaisiin samojen tulli- ja 

kuljetusongelmien edessä kuin tuotteita viedessäkin. Logistiikkakeskuksen toimintaideana olisi 

ulkomailta tulevien tuotteiden ja Venäjällä painettavien tuotteiden jakelun tehostaminen 

Venäjällä. Logistiikkakeskuksen yhteydessä voisi olla myös painotoimintaa. Pääideana olisi 

verkottaa eri painoja Venäjällä, Suomessa ja Saksassa ja tiivistää näiden yhteistyötä. Tällöin 

voitaisiin tarjota paikallisille asiakkaille kattavaa paino- ja jakelupalvelujen tarjontaa yhdestä 

toimipisteestä, vaikka tuotteet painettaisiinkin hajautetusti eri maissa. Yritysten erikoistunutta 

toimintaa pystyttäisiin tehokkaasti hyödyntämään samalla kun asiakkaille voitaisiin tarjota 

monimuotoisia tuotteita ja palveluja eri tarpeisiin.

Logistiikkakeskuksen ei tarvitsisi erikoistua tiettyihin painotuotteisiin, koska eri painotuotteiden 

yhteisvarastointiin ja kuljetuksiin ei ole mitään varsinaisia käytännön esteitä. Kirjat,
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aikakauslehdet ja sanomalehdet jaellaan samoissa kioskeissa ja kirjakaupoissa, joten niiden 

yhteistoimitukset olisivat tehokkuuden kannalta vain hyödyllisiä. Mainospainotuotteet jaellaan 

eri kohteisiin ja niiden varastointia pyritään välttämään. Näissä tuotteissa tarvitaan kuitenkin 

logistista osaamista ja toimivia tietojärjestelmiä, jotta kiireiset tuotteet saadaan toimitettua 

oikeaan aikaan oikeaan paikkaan sopivilla sisällöillä.

Logistiikkakeskuksessa toimivat asiantuntijat ohjaisivat työt sopiviin painoihin. Venäläisillä 

yhteistyökumppaneilla painettaisiin kaikkein kiireisimmät ja pienipainoksiset työt. Samoin 

sellaiset, joiden laatuvaatimukset Venäjällä olevat koneet jo täyttävät. Suomessa painettaisiin 

laadukkaimmat aikakauslehti- ja markkinointimateriaalipainotyöt. Suomessa voidaan painaa 

laadukasta painojälkeä ja erityisesti värikuvia vaativia erikoiskirjoja, kuten taidekirjoja. Saksan 

yhteistyökumppaneille ohjattaisiin suuripainoksisimmat työt, esimerkiksi yli 500 000 kappaleen 

monisivuiset painokset, joita Suomen tai Venäjän painokoneilla ei tarpeeksi tehokkaasti pystytä 

tuottamaan. Työt siis jakautuisivat pitkälle sen mukaan, miten tuotantoja erikoistuminen tälläkin 

hetkellä ovat. Venäläisten ja kansainvälisten yritysten toimintaa helpotettaisiin tarjoamalla kaikki 

palvelut samasta pisteestä. Näin laajalla palveluntarjonnalla saataisiin tarpeeksi tunnettavuutta ja 

laaja asiakaskunta. Venäläisten tarjoamat työt vastaanotettaisiin kyseisessä palvelukeskuksessa ja 

sille valittaisiin sopiva painopaikka. Materiaali muokattaisiin keskuksessa eri järjestelmiin 

sopivaksi ja toimitettaisiin oikeassa muodossa yhteistyöpainoon, josta se painosmäärästä 

riippuen toimitettaisiin suoraan asiakkaalle tai kyseiseen logistiikkakeskukseen. Täällä 

pystyttäisiin tarjoamaan Venäjältä vielä ainakin osin puuttuvaa tehokkaan jakelun organisointia. 

Esitetyllä toimintamallilla voitaisiin hyödyntää edellisessä luvussa esitetyistä jakeluratkaisuista 

perinteistä jakelutapaa, painon ja logistiikkakeskuksen yhdistämistä sekä hajautettua painamista. 

Logistiikkakeskus voisi hyvin hoitaa myös Saksasta ja Suomesta saatujen toimeksiantojen 

painotuotteiden jakelua. Toisin sanoen jakelukeskus palvelisi myös muita kansainvälisiä 

yrityksiä, jotka tuovat painotuotteita Venäjän markkinoille.

Kannattavimpina toimipaikkoina olisivat luonnollisesti Pietarin ja Moskovan lähiympäristö. 

Pietari voisi suomalaisesta näkökulmasta olla kiinnostavampi sen läheisyyden takia. Saksan 

suunnasta ajateltuna saattaa tuntua huonolta idealta toimittaa tuotteita ensin Pietariin ja sieltä 

sitten takaisin Moskovan markkinoille. Useimmissa tapauksissa näin ei välttämättä tarvitsisi 

toimia, vaan tuotteet voitaisiin ohjata painosta suoraan myös esimerkiksi tilaajan varastoon, 

kuten nykyäänkin toimitaan. Pietari voisi olla myös siinä mielessä parempi paikka projektin 

käynnistämiselle, että siellä jo toimitaan EuroRussian puitteissa ja siten kaupungin johtoon on
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hyviä ja pysyviä suhteita. Pietarissa kilpailullinen vastustus voisi olla myös vähäisempää kuin 

Moskovassa, jossa markkina-alue on jo paremmin katettu ja siellä on kova kilpailu eri 

toimijoiden kesken.

Mitkä sitten olisivat eri osapuolien motiivit tällaiseen yhteistyöhön? Venäläisille edut olisivat 

suhteellisen selkeät. Aikaisemmista tutkimuksista on jo selvinnyt, että paikallisilla toimijoilla 

olisi kiinnostusta yhteistyöhön, sillä he tarvitsevat koulutusta ja oppeja länsimaisista 

toimintatavoista ja laitteista. Pietarin kaupunki taas on kiinnostunut kohentamaan alueen asemaa 

ja luonnollisesti vastaanottamaan länsimaisia investointeja ja niiden tuomaa liiketoimintaa. 

Venäläisillä kustantajilta voisi löytyä hyvinkin investointikiinnostusta, jos heidän osuuttaan 

painotuotteiden tuottamisessa ja jakelussa helpotettaisiin ja painot ja logistiikkakeskus hoitaisivat 

palvelun laajemmin. Kustantajien ei tarvitsisi enää huolehtia paperien ja materiaalien 

toimittamisesta venäläisiin painoihin, sillä yhteistyöpainojen edellytettäisiin ja heitä autettaisiin 

toimimaan länsimaisella tasolla. Suomen ja Saksan painojen kilpailutilanne muiden maiden ja 

Venäjän painokapasiteettia vastaan kiristyy jatkuvasti. Tällaisella yhteistyöllä voidaan turvata 

omia asemia ja saada uusia suuria asiakkaita toimeksiantajiksi. Heidän kiinnostuksensa 

syntyminen edellyttää kuitenkin yhteyksiä todella merkittäviin ja kiinnostaviin toimijoihin 

Venäjän markkinoilla, ja heidän valmiutta todella panostaa projektiin.

Suomesta löytyy osaamista jakelun kehittämisestä, ja painotoiminnan lisäksi joku jakelu

toimintaan ja logistiikkaan keskittynyt yritys voisi olla kiinnostunut toimintansa laajentamisesta. 

Suomalaisilla yrityksillä oleva investointikynnys voisi madaltua, mikäli mukana olisi myös jokin 

muu länsimaalainen yritys. Lisäksi tarvitaan runsaasti tietoteknistä asiantuntemusta, jotta 

toimintaa pystytään tehokkaasti pyörittämään. Tähän puoleen voisivat venäläiset ja suomalaiset 

asiantuntijat löytää hyviä toimia ratkaisuja. Suomessa hallitaan monenlaiset 

toiminnanohjausjäijestelmät ja informaationvälitykseen liittyvä teknologia. Venäläiset hallitsevat 

erityisesti painotöiden valmisteluun ja prepressiin liittyviä osa-alueita.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei projektissa alkuvaiheessa saa olla liika väkeä, koska se 

vaikeuttaa projektin käynnistystä ja tulosten aikaansaamista. TEDIM -organisaation rooli olisi 
olla mukana projektin käynnistämisessä ja auttamassa yritysten verkostoitumisessa ja 

verkottumisessa kyseisten maiden välillä. Samalla saataisiin lisäinformaatiota tarvittavista 

kehitysalueista erilaisten sisältöjen sähköisestä kuljettamisesta ja seuraamisesta. Projektin 

kunnolla käynnistyttyä yritykset pystyisivät jatkamaan toimintaa keskenään ilman ulkopuolista 

tukea. Kuvassa 4-10 on kuvattu verkoston eri osapuolten toiminta-alueita. Kiinteäviivaiset nuolet
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kuvaavat fyysisten painotuotteiden siirtymistä ja katkoviiva kuvaa informaation sähköistä 

välittämistä.

Sisältöjä

Sisältöjä

Suomi
•Korkealaatuisten tuotteiden, 
aikakausilehtien ja 
markkinointimateriaalien 
painatus
•Logistinen osaaminen

•Sähköisen infrastruktuurin' ^ 
luominen 
•Yhteisesti sovitut 
toimintatavat
•Erikoistuneiden palvelujen 
hyödyntäminen 
kansainvälisesti

Saksa
•Suurivolyymisiin painatuksiin 
erikoistuneet palvelut

Sisältöjä

▼

Venäjä
•Pienipainoksiset ja nopean 
tarpeen tuotteiden painatukset 
•Toimintainffastruktuurin ja 
tilojen tarjoaminen, varastointi 
ja jakelu

\ X

Painotuotteet 
Venäjän markkinoille

Kuva 4-10 Ehdotus Pohjoisen ulottuvuuden maiden painojen verkostoitumiseksi, 
verkottumiseksi ja Venäjän graafisten tuotteiden jakelun kehittämiseksi

Projektista saatuja kokemuksia voitaisiin hyödyntää laajemmassakin mittakaavassa muiden 

Euroopan maiden välisissä verkottumisprojekteissa. Erilaisten sisältöjen ja informaation siirto 

sähköisesti tulee jatkuvasti lisääntymään niin Euroopan sisällä kuin EU:hun kuuluvien ja 

kuulumattomien maiden välillä yritysten laajentaessa toimintaansa. Tämän projektin avulla 

selvitettäisiin samalla mahdollisia tarvittavia säännöksiä ja käytännössä esiintyviä ongelmia 

sähköisen informaation välityksessä eri maiden välillä.
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5 Graafisen toimialan yritysjohtajien näkökulmia alan 
liiketoimintaympäristöstä ja painotuotteiden jakelusta

Empiirisen osan haastatteluissa käsiteltävinä aiheina olivat näkemykset teknologian ja 

kansainvälisyyden vaikutuksista graafiseen toimialaan, graafisen toimialan arvokentän 

muutokset Suomessa sekä yritysten tuntemus ja näkemys Venäjän ja Baltian maiden graafisen 

teollisuuden tilanteesta. Keskusteluissa nousivat esiin myös muutokset asiakkaiden kulutus

tottumuksissa ja painotuotteiden käyttökulttuurissa.

5.1 Tutkimukseen osallistuneiden yritysten esittely

Haastateltaviksi valittiin kattava joukko merkittäviä toimijoita Suomen graafisen toimialan 

yrityksistä. Haastatteluita tehtiin 20. Kaikissa yrityksissä käytiin läpi samat teemat, mutta kunkin 

toimijan kanssa keskusteluissa keskityttiin enemmän heidän omaan osaamiseensa. 

Haastatteluissa pyrittiin valitsemaan monenlaisten painotuotteiden valmistajia, mutta kirjojen 

parissa toimivien yritysten osuus oli kuitenkin enemmistönä. Tämä johtui pääasiassa kirjan 

kustantajien suuresta osuudesta. Haastateltavista suurin osa oli yritysten toimitusjohtajia, koska 

heillä uskotaan olevan kokonaisvaltaista näkemystä alan kehityssuunnista ja he osallistuvat 

kukin oman yrityksensä strategian luontiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Heillä osoittautuikin 

olevan hyviä näkemyksiä kaikkien eri toimijoiden rooleista. Joissain tapauksissa perustelluista 

syistä haastateltavina olivat yrityksen muissa rooleissa toimivat henkilöt.

Kustantajista ovat edustettuina Suomen suurimmat kirjankustantajat WSOY, Otava, Tammi sekä 

Edita ja Valitut palat. Kymen Lehtimedia edustaa sanomalehtien kustantajaa, mutta 

haastattelussa keskityttiin erityisesti konsernin painojen sanomalehtien Venäjän vientiin. 

WSOY:n haastatteluissa käsiteltiin myös SanomaWSOYm konsernin muiden toimijoiden roolia. 

Konsernilla on monenlaista kustantamista, oman jakelun hoitava logistiikkayritys ja lukuisia 

painoja. Myös Otavan haastattelussa keskusteltiin yrityksen painon toiminnasta. Tammen 

haastattelussa tuli esiin myös Pohjoismaalaista näkökulmaa omistaja Вonnier-konsemin taholta. 

Edita valittiin mukaan kasvavana yrityksenä, joka kustantaa, painaa ja tuottaa lähes kaikkia 

painotuotteita sanomalehtiä lukuunottamatta. Konsernin toimintaan kuuluvat kirjojen lisäksi 

hyvin vahvasti aikakauslehdet ja mainospainotuotteet. Valitut Palat valittiin, koska haluttiin 

saada kansainvälisen yrityksen näkökulmaa alan kehityssuunnista ja jakelun hoitamisesta. 

Keskustelu liittyi paljon koko Reader’s Digest konsernin toimintastrategiaan.
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Painoista edustettuina ovat Hansaprint, Alprint, Dark, Gummerus ja Multiprint. Hansaprint ja 

Alprint ovat Suomen suurimpia aikakauslehtien viejiä Venäjälle. Heidän kokemuksensa ja 

näkemyksensä olivat tärkeitä Venäjän ja Baltian maiden graafisen toimialan ja painoteollisuuden 

tilanteen hahmottamiseksi. Tämä oli myös yksi kriteeri, miksi Alprintillä keskusteltiin 

nimenomaan Venäjän viennin parissa toimivan henkilön kanssa. Dark edusti uudemman 

teknologian näkökulmaa. Yritys on erikoistunut pelkästään digitaaliseen painamiseen. 

Gummerus valittiin monipuolisena kiijapainona mukaan ja Multiprint edustaa pienempikokoisia 

pikapainoja.

Teknologian toimittajista haastateltiin Xeroxia ja Canon North Eastia. Tarkoituksena oli saada 

näkökulmaa teknologian kehityssuunnasta sekä Venäjän ja Baltian maiden painotoiminnan 
tilanteesta. Xeroxin edustajana toimi yrityksen entinen toimitusjohtaja, yrityksen pitkäaikainen 

työntekijä ja kansainvälisistä asioista vastannut henkilö. Canonilla keskusteltiin entisen 

Neuvostoliiton maiden myynnissä ja markkinoinnissa toimivan henkilön kanssa.

Palvelujen tarjoajista ovat edustettuina kirja-alan suurimmat toimijat Libri-logistiikka ja 

Kiijavälitys. Postin kanssa keskusteltiin yrityksen näkemyksistä yleisesti eri painotuotteiden 

jakeluvaatimuksista ja tarpeista.

Jakelijoita ja vähittäiskauppaa edustivat Rautakirja, Akateeminen kirjakauppa, INFO kirjakaupat 

sekä SOK. Rautakirjan haastattelussa keskityttiin paljon erityisesti kioskitoimintaan 

painotuotteen jakelijana, mutta keskusteltiin myös konserniin kuuluvien Lehtipisteen ja 

Suomalaisen kirjakaupan toiminnasta ja näkemyksistä. Toisena suurena kirjakauppaketjuna 

mukaan valittiin Akateeminen kirjakauppa sekä pienempiä edustamaan INFO kirjakaupat. SOK 

edusti vähittäiskauppojen roolia ja näkemyksiä kirjojen ja lehtien myynnissä ja jakelussa. 

Haastateltavana oli alan hyvin tunteva logistiikkapäällikkö.

Kuvassa 5-1 on haastatellut yritykset sijoitettu toimintamuotonsa mukaan graafisen toimialan

arvokenttään.
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Kuva 5-1 Haastateltujen yritysten sijainnit arvokentässä

Seuraavaksi lyhyt esittely kunkin yrityksen toiminnasta. Tiedot perustuvat pääosin tehtyihin 

haastatteluihin, yritysten Intemetsivuihin ja vuosikertomuksiin.

WSOY (Werner Söderström Osakeyhtiö) on osa Suomen suurinta viestintäkonsemia Sanoma 

WSOY:tä. WSOY:n toimintaan kuuluvat kustantaminen, painotoiminta sekä kalenteri- 

liiketoiminta. Kustannustoiminnan piiriin kuuluvat kirjat, sähköiset kustanteet, kartat ja muut 

sähköiset tuotteet. Painotoimintaa harjoittavat WS Bookwell Oy, Lönnberg Painot Oy ja 

digitaalinen painotalo Dark. Kalenteriliiketoiminnasta vastaa Ajasto Oy. WSOY-yhtymä on 

Suomen suurin kirjankustantaja ja Pohjoismaiden suurin kirjanpainaja. WSOY toimii Suomessa, 

Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Puolassa. WSOY:n liikevaihto 1999 oli 1152Mmk. Muita 
SanomaWSOYn tytärkonsemeja ovat aikakauslehtien julkaisemiseen keskittynyt Helsinki Media 

Oy, sähköiseen viestintään erikoistunut SWelcom Oy, sanomalehtien kustantamista ja painamista 

sekä taloustieto- ja uusmediakustantamista harjoittava Sanoma Osakeyhtiö sekä Rautakirja. 

Koko SanomaWSOY-konsernin liikevaihto vuonna 1999 oli 7852Mmk.

Kustannusosakeyhtiö Otavan kustannustoiminnan pääalueet ovat yleinen kirjallisuus ja 

oppimateriaalit. Yleinen kirjallisuus -yksikön kustannusohjelmaan kuuluvat kotimainen ja 

suomennettu kaunokirjallisuus, tietokirjat sekä lasten ja nuorten kirjat. Oppimateriaaleihin 

kuuluvat peruskoulun ja lukion oppikirjat sekä ammatilliset-ja aikuisoppimateriaalit. Molemmat 

yksiköt kustantavat myös multimediatuotteita. Kustannusosakeyhtiö Otava on osa Otava- 

Kuvalehdet -konsernia. Muut konserniin kuuluvat yritykset ovat Suuri Suomalainen kirjakerho,
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Otavan kirjapaino Oy sekä Yhtyneet Kuvalehdet Oy. Yritysryhmän yhteenlaskettu liikevaihto on 

yli SOOMmk.

Kustannusosakeyhtiö Tammi on osa suurta pohjoismaista Bonnier -mediakonsernia. Kustannus- 

osakeyhtiö Tammi harjoittaa yleisen kirjallisuuden, oppimateriaalien, suurteosten ja karttojen 

kustantamista. Muita Tammi konserniin kuuluvia yrityksiä ovat kustannusyhtiö Kolibri, kirja

kerhot Lasten Parhaat Kirjat ja Ex Libris sekä konsultointiyhtiö Opifer. Yhtiön liikevaihto on 

noin 150Mmk.

Oy Edita Ab (Entinen Valtion Painatuskeskus) on tänä päivänä monipuolinen graafisen toimialan 

konserni. Sen toimintaan kuuluvat monipuoliset kustannus- ja painatuspalvelut, sekä paino

tuotteiden hallintaan ja jakeluun liittyviä palveluita. Konsernissa pyritään tarjoamaan yritys

asiakkaille mahdollisemman laaja palveluntarjonta. Editalle voi ulkoistaa kaikki yrityksen 

viestintätuotteisiin liittyvät toiminnot sisältäen sisällön tuottamisen ja ulkoasun suunnittelun, 

erilaiset lisäarvopalvelut ja logistiikan. Yrityksen toiminnan tavoitteena on voimakas kasvu ja 

kansainvälistyminen, mikä on viime vuosina näkynyt mittavina yritysostoina. Pääasiallisiksi 

markkinakohteiksi lasketaan Suomen lisäksi muut Pohjoismaat, Baltian maat ja Venäjä. 

Toistaiseksi yrityksellä ei ole vielä varsinaista toimintaa Liettuassa tai Venäjällä. Konsernin 

kokonaisliikevaihto vuonna 2000 oli noin 801 Mmk. Edita -yhtiöiden toiminta jakautuu kolmeen 

perusliiketoimintaan: graafinen tuotanto, kustantaminen ja digitaalinen tuotanto. Edita -yhtiöiden 

toiminnasta graafinen tuotanto on volyymiltään merkittävin. Sen liikevaihto vuonna 2000 oli 

695Mmk. Graafiseen tuotantoon kuuluvat Edita Print -ryhmä (sis. Hakuninmaan paino, ED- 

lomake, Express-pikapainot, Vilppulan painoja Oy Kvarito Ab), Acta Print Oy, Edita Label Oy, 

AS Pasraprint Virossa, Paraprint SIÄ Latviassa ja Edita Digimail Oy. Myös kustannus

toiminnassa yrityksellä on vahvat perinteet. Julkaisutoiminnan piiriin kuuluvat, Laki- ja yritys- 

kirjat, oppikirjat, yleistietokin at ja tilausjulkaisut sekä asiakaslehdet. Yrityksessä on myös pyritty 

panostamaan entistä enemmän monikanavaiseen julkaisemiseen. Edita-yhtiöiden koko 

digitaalinen viestintä on keskitetty tytäryhtiö To the Pointiin.

Valitut Palat on osa kansainvälistä Reader’s Digest -yhtymää. Reader’s Digest on maailman

laajuinen kustantaja ja suoramarkkinoija, jonka päätuote on Reader’s Digest-lehti. Lehdestä 

julkaistaan kuukausittain 48 painosta 19 kielellä. Suomessa Valitut Palat nimellä ilmestyvän 

lehden levikki on 241 381 kappaletta ja kuukausittainen lukijamäärä noin 681 000. Valitut Palat - 

lehden lisäksi Oy Valitut Palat - Reader’s Digest Ab kustantaa Kirjavaliot -sarjaa, tietokirjoja,
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kirjasarjoja, musiikkisarjoja ja kotivideoita. Valittujen Palojen tuotteiden jakelu Pohjoismaihin 

hoidetaan Suomesta.

Kymen Lehtimedia Oy kuuluu Sanoma Osakeyhtiöön. Kymen Lehtimedia kustantaa sanoma

lehtiä. Konsernilla on lisäksi kaksi painolaitosta. Konserniin kuuuluva Baltic Media Oy 

markkinoi painotöitä Venäjälle ja Baltian maihin. Vuonna 2000 Kymen Lehtimedia Oy:n 

liikevaihto oli noin 374Mmk.

Hansaprint Oy on Suomen suurimpia painotaloja. Hansaprintin toiminta-ajatuksena on olla 

graafisen alan palveluyritys, joka painotoiminnan lisäksi tarjoaa myös jatkuvasti monipuolistuvia 

digitaalisia lisäpalveluita. Hansaprintiin kuuluu viisi tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Turussa, 

Salossa ja Vantaalla. Lisäksi yrityksellä on myyntikonttorit Tukholmassa, Oslossa sekä edustusto 

Moskovassa ja yhteistyöyrityksiä koko Itämeren alueella. Yrityksen liikevaihto vuonna 2000 oli 

880Mmk. Hansaprintin ydinosaaminen keskittyy aikakauslehtiin, suoramarkkinointituotteisiin, 

puhelinluetteloihin sekä teknisiin tuotemanuaaleihin.

Alprint kuuluu Alma Media -konserniin. Konsernin pääliiketoiminta-alueita ovat sanomalehtien 

kustantaminen, taloudellisen informaation tuotanto ja jakelu, televisio- ja radioliiketoiminta, 

uusmedia sekä painotoiminta. Alprint liiketoimintaryhmä on erikoistunut A4-kokoisten heat set- 

tuotteiden painamiseen. Alprintin pääasialliseen tuotevalikoimaan kuuluvat aikakauslehdet ja 

säännöllisesti ilmestyvät luettelot. Alprintin palveluvalikoimaan kuuluvat myös sanomalehti- ja 

arkkituotteet, jotka se nykyään hankkii alihankintana. Sanomalehtien painaminen on siirretty 

konsernin sisällä Alpress Oy:lie. Alprint vastaa keksitetysti Alma Media -konsernin 

painopalveluiden myynnistä ja painotoiminnassa tarvittavien materiaalien hankinnasta. Alprintin 

liikevaihto vuonna 2000 oli 785Mmk, tästä viennin osuus oli 31%. Viennistä 65% suuntautui 

Skandinaviaan, 26% Venäjälle ja 9% muihin maihin.

Digitaalinen painotalo Dark on WSOY:n tytäryhtiö. Yrityksen palveluihin kuuluu digitaalista 

valmistusta tarpeenmukaisina painoksina sekä oheispalveluina kirjojen taittamista, tiedostojen 

hallintaa, tallentamista ja ylläpitoa sekä tietokantapalveluja. Valtaosa yrityksen asiakkaista on 

pienkustantajia. Dark painaa digitaalisesti kirjoja, vihkoja, manuaaleja ja tuoteluetteloita.

Gummerus Kirjapaino Oy on kirjojen painamiseen erikoistunut täydenpalvelun painotalo, jonka 

toimipisteet ovat Jyväskylässä ja Saarijärvellä. Saarijärvellä toimii elektroninen paino. 

Gummerus Kirjapaino Oy on osa suurempaa Gummerus konsernia. Muita konserniin kuuluvia 

yrityksiä ovat Gummerus Kustannus Oy, Gummerus Kiinteistöt Oy sekä Libri-Logistiikka Oy.



84

Gummerus Kirjapainon asiakkaita ovat kirjoja julkaisevat yritykset, yhteisöt ja henkilöt 

Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja lähialueilla. Gummerus kirjapainon liikevaihto 1999 oli 

103Mmk. Koko konsernin liikevaihto oli 212Mmk. Gummerus kirjapainolla on kaikkiin 

kirjanvalmistuksen osavaiheisiin omat tuotantovälineet: painopinnan valmistus, 1-ja 4 värirepro, 

paino ja täydelliset sidontalinjat. Kokonaispalvelun tarjoamista asiakkaille pidetään tärkeänä 

osana liiketoimintaa.

Multiprint on valtakunnallinen pikapainojen muodostama ketju. Yrityksen ydinliiketoimintaa 

ovat suuret tulostus ja monistusmassat sekä yritysten painopalvelujen ulkoistukset, jolloin 

painotoimintoja hoidetaan myös asiakkaan tiloissa. Pääasiallisesti tuotteita painetaan 

asiakasyrityksen omiin tarpeisiin käyntikorteista toimistojen tarvitsemiin painotuotteisiin. 

Multiprint ei toimi varsinaisesti mainospainona. Yrityksellä on kiinteät yhteydet suurimpien 

asiakkaiden tietokantoihin, joista muokataan kulloinkin tarpeen mukaiset paketit. Multiprint 

kuuluu kansainväliseen IPN (International Printers Network) -verkostoon. Yritys toimii myös 

Virossa Tallinnassa sekä Venäjällä Moskovassa ja Pietarissa. Venäjällä Multiprintin 

toimintakonsepti on muista alueista poikkeava. Siellä he ovat iso graafinen painotalo ja toimivat 

valmistavan teollisuuden palvelutalona, jolloin tuotteita ovat esimerkiksi etiketit ja 

pakkausmateriaalit.

Xerox Oy on englantilaisen Xerox Limitedin tytäryhtiö, joka vastaavasti on yhdysvaltalaisen 

Xerox Corporationin tytäryhtiö. Xerox on maailman johtavia kopiokoneen toimittajia ja mm. 

suurin toimistopaperin markkinoija. Xerox Corporatonilla on toimintaa 130 maassa. Xerox Oy 

markkinoi ja välittää komissionäärinä Xerox (Europe) Limitedin laitteita, ohjelmistoja sekä 

dokumentti-ja huoltopalveluja ja myy omaan lukuunsa toimistopaperia ja -tarvikkeita.

Canon North East Oy hoitaa entisen Neuvostoliiton valtioiden markkina-alueen Canon 

tuotteiden myynnin ja markkinoinnin Suomesta. Pääkonttori on Suomessa Canon Oy:n kanssa 

samoissa tiloissa ja täältä hoidetaan entisen Neuvostoliiton valtioiden markkina-alueen 

logistiikka ja taloushallinto. Alueellisia edustustoja Canon North Eastillä on Moskovassa, 

Pietarissa ja Kiovossa. Canon toimittaa asiakasyrityksilleen informaatioteknologian ratkaisuja 

laajoina tuote-ja palvelukokonaisuuksina. Yritys myy kokonaisratkaisuja, jolloin mukana saattaa 

tarpeen mukaan olla muidenkin valmistajien tuotteita. Canonille voi myös ulkoistaa yrityksen 

kopiointi-, tulostus- ja näiden kehittämispalvelut. Canon North East Oy:n liikevaihto vuonna 

2000 oli 666Mmk ja yhtiön palveluksessa oli 105 työntekijää.
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Libri-Logistiikka kuuluu Gummerus konserniin. Yrityksen toimiala on logistiikkapalvelujen 

tuottaminen. Toiminta on jaettu kahteen toimialayksikköön. Logia Hitec Logistics tuottaa IT-, 

kulutuselektroniikka- ja lääketeollisuusyritysten logistiikkapalveluja ja Libri Media Logistics 

hoitaa graafisen ja media-alan logistiikkatoimintoja. Libri Media Logistic toimii kustantajien 

varastona ja hoitaa kattavasti kaikki palvelut tilauksesta toimitukseen, laskutus mukaan luettuna. 

Kustantajien ja kirjakerhojen lisäksi Librin asiakkaita ovat eri toimialojen yritykset, joiden 

markkinointimateriaalien logistiikan Libri hoitaa. Yrityksen liikevaihto vuonna 2000 oli 99Mmk 

ja vakituisen henkilöstön määrä 220. Libri-Logistiikka valittiin tänä vuonna vuoden 

logistiikkayritykseksi.

Kirjavälitys on kustantajien ja kiijakauppiaitten omistama palveluyritys, joka tuottaa 

asiakkailleen logistiikka- ja tietopalveluja. Liiketoiminnan ytimenä on tuotetietokanta, joka 

sisältää kaikki markkinoilla olevat teokset ja näiden hinta ja saatavuustiedot. Aineistoa kerätään 

yhdessä Helsingin Yliopiston kanssa. Kirjavälitys on erikoistunut pieniin jälki toimituksiin ja 

kaikki Suomen kirjakaupat ovat sen asiakkaita. Kirjavälitys hoitaa kustantajien uutuudet kirja

kauppoihin näytevarastopalveluna, jonka asiakkaita ovat erityisesti pienkustantajat, joiden 

muuten olisi vaikea saada tuotteensa myyntiin.

Suomen Posti on viestinvälitys- ja logistiikkayritys. Posti kuljettaa ja jakaa kirjeitä, 

sanomalehtiä, aikakauslehtiä, suoramainoksia sekä paketteja. Yleisten postipalvelujen 

tuottamisen lisäksi yritys on laajentanut toimintaansa sähköiseen viestintään ja 

yrityslogistiikkaan. Postin toiminta on jaettu viiteen liiketoimintaryhmään. Nämä ovat 

Viestinvälityspalvelut, Sähköiset viestinvälityspalvelut, Pakettipalvelut ja palvelukanavat, 

Logistiikkapalvelut sekä Erillisliiketoiminnat. Yrityksen liikevaihto vuonna 2000 oli 6355 Mmk.

Rautakirja on kauppa- ja palveluyritys, joka on keskittynyt lehtien tukku- ja vähittäiskauppaan 

sekä ketjutettuun erikoisvähittäiskauppaan. Perusliiketoimintaa ovat kioskikauppa (R-kioski), 

Lehtitukkukauppa (Lehtipiste) sekä kirjakauppa (Suomalainen kirjakauppa). Elokuvateatteri- 

toiminta (Finnkino oy) on myös nousemassa vahvaksi toiminta-alueeksi. Näiden lisäksi 

yrityksellä on myös ravintolatoimintaa (Eurostrada taukopaikat & Pizza Hut), pelituotteita 

(Veikkausrasti Oy), verkkoliiketoimintaa (Ferete Oy) sekä kiinteistötoimintaa (Kiinteistö

yksikkö). Rautakirja kuluu SanomaWSOY -konserniin. Rautakirjalla on elokuva-, kioski-, 

lehtijakelu- ja kirjakauppatoimintaa myös Virossa. Kansainvälistymistä jatketaan myös muissa 

Baltian maissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli 3833Mmk
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Akateeminen kirjakauppa on myynniltään suuri kirjakauppaketju. Ketjuun kuuluu vain viisi 

liikettä, mutta niiden koko ja myyntimäärät tekevät Akateemisesta tärkeän pelaajan 

kirjamarkkinoilla. Akateeminen kuuluu Stockmannin tavarataloryhmään. Tavaratalojen myynti 

vuonna 2000 oli 4239Mmk.

INFO kirjakaupat on yksittäisten kirjakauppojen vuonna 1972 perustama osuuskunta. 

Osuuskuntaan kuuluvat kirjakaupat tekevät hankintansa yhteisostoina ja suorittavat yhdessä 

markkinointia sekä liiketoiminnan ohjausta. INFO neuvottelee hankintaehdot, mutta kaupan

käynti tapahtuu tavaran myyjän ja yksittäisen liikkeen välillä. Osuuskunnalla on 47 jäsentä, joilla 

on reilut 50 liikettä ympäri Suomea. INFO toimii myös toimistotukkuna. Erillisiä 

toimisto tukkuja on yli 20.

SO/f-yhtymä on mukana tavaratalotoiminnassa, markettimyynnissä, liikennemyymälöissä, 

autokaupassa, maatalouskaupassa sekä ravintola- ja hotellitoiminnassa. Yhtymän liikevaihto 

vuonna 2000 oli 16376Mmk. SOK myy paljon painotuotteita erityisesti Sokos- ja 

Prismamyymälöidensä kautta. SOK:lla on Virossa Sokos-tavaratalo sekä kaksi Prismaa. Muut 

Baltian maat ovat myös kiinnostuksen kohteena.

Kuvassa 5-2 on haastatellut yritykset sijoitettu kohdassa 3.2 esitettyyn graafisen toimialan 

yritysrakenteiden muutoksia hahmottavaan kuvioon.

Posti Valitut
Palat

Media toimiala

Akateeminen Libri- Rautakirja
Logistiikka CanonXerox

Graafinen toimiala

Palvelun
laajuus

Hansaprint
Otava WSOY

lulti printTammi Gummerus
.kirjapaino^T uoteryhmäkohtainen Kirjavälitys

Kymen
.ehtimedi Alprint

Erikoistunut

Kotimarkkinoiden 
läheiset alueet

Laaja
kansainvälinen

Kansallinen

Markkina-alue
alue

Kuva 5-2 Haastateltujen yritysten toiminta-alueet



87

5.2 Yhteenveto graafisella toimialalla tapahtuvasta kehityksestä

Kuvaan 5-3 on tutkitun teorian ja suoritettujen haastatteluiden perusteella koottu tärkeimmät 

Suomen graafiseen toimialaan vaikuttavat tekijät sekä niiden asettamat vaatimukset taijonta- 

ketjun eri osapuolille.

Toiminnan tehostamisvaatimukset
•Nopeampi läpimenoaika 

•Kustannustehokkaampi toiminta

Teknologian
kehitys

•Tuotannon 
digitalisoituminen 

•Sähköistyvät 
jakelutavat 
•Laitteiden 

halventuminen 
ja nopeutuminen

Sisällön tuotanto ja kustantaminen

Hyvä tietokantaosaaminen ja tiedonhallinta 
Useampien kanavien hallinta
Uusien kanavien erilaisten palvelutarpeiden täyttäminen

Paketointi
Tehokkaampi ja nopeampi toiminta
Hyvä tietokantojen ja sähköisten jäijestelmien hallinta
Laajempi palveluntaijonta
Suurempi verkostoituni isas te oman alan osaajien sekä 
täydentävien palveluntarjoajien kanssa

Jakelu
Parempi informaation kulku, läpinäkyvyyden tarve 
Suurempi ohjausvastuu, kustantajien konsultointi 
Palvelujen laajeneminen 
Kansainvälinen verkostoituminen 
Sähköisten toimintojen hallinta

Vastaanotto
Totuttujen käyttötapojen muuttaminen 
Investoinnit uusiin laitteisiin 
Uusien kanavien käytön opettelu 
Informaation karsiminen

Kansainvälistyvä
liiketoiminta

•Kilpailun 
kiristyminen 
•Laajentuva 

markkina-alue

Kuluttajien vaatimukset
•Helppokäyttöisyys ja saatavuus 

•Laaja taijonta ja nopeat toimitukset 
•Huokeat hinnat

Kuva 5-3 Yhteenveto graafiseen toimialaan vaikuttavista tekijöistä sekä näiden aiheuttamista 
muutospaineista tarjontaketjun eri osapuolille

Toimialan johtajat pitivät graafista toimialaa eniten muuttavana tekijänä teknologian kehitystä ja 

toiseksi eniten korostettiin kuluttajien reaktioita sekä uuden teknologian hyväksymistä ja
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omaksumista. Kaikkien taijontaketjun osapuolien on tarkkailtava toimintaympäristössä 

tapahtuvia muutoksia. Graafisella toimialalla muutokset tapahtuvat ja ne omaksutaan hitaammin 

kuin monella muulla toimialalla, mutta muutoksen suunta entistä sähköistyvämpää, 

tehokkaampaan ja nopeampaan toimintaan on selvä. Seuraavaksi käydään haastatteluissa 

ilmenneitä seikkoja yksityiskohtaisemmin läpi.

5.3 Liiketoimintaan vaikuttavat tekijät

Seuraavassa esitellään haastateltujen näkemyksiä suurimpien muutostekijöiden; 1) teknologian 

kehittymisen, 2) toiminnan kansainvälistymisen ja 3) kuluttajatottumusten muutosten 

vaikutuksista graafiseen toimialaan.

5.3.1 Teknologian vaikutukset hajautettuun tuotantoon

Suurin osa haastatelluista piti teknologian kehitystä suurimpana yksittäisenä alaa muuttavana 

tekijänä. Kehityksen nopeudesta, suunnasta ja vaikutuksista löytyikin sitten eriäviä mielipiteitä 

toimenkuvasta riippuen.

Digitaalisena painotoiminnan hyödyllisyydestä ja sen vaikutuksista tuntuu olevan eniten eriäviä 

näkemyksiä. Ne, jotka jo toimivat digitaalisen painotoiminnan alueella uskovat teknologian 

hyödyntämisen ja suosion nousevan rajusti lähitulevaisuudessa. Ne, jotka sitä eivät vielä käytä 

kokevat, että paljon muutoksia ja kehitystä vielä tarvitaan ennen kuin digitaalisesta painamisesta 

tulee uhka perinteiselle offsetille. Yleisesti kiijapuolella nähdään, että digitaalinen painaminen ei 

ole vielä tarpeeksi kustannustehokasta halutun suuruisilla painosmäärillä. Toisaalta suurin osa 

odottaa teknologian kehittyvän suhteellisen nopeasti niin, että pian jo 3000 suuruisia painoksia 

kannattaa painaa digitaalisesti. Kiijapuolella ongelmaksi nähdään myös teknologian 

sopimattomuus kovakantisten kiijojen tuotantoon.

Digitaalisen painamisen yhteydessä on paljon puhuttu print-on-demand konseptista, jossa 

painaminen tapahtuu mahdollisemman lähellä loppuasiakasta hänen tarpeidensa mukaan. Vaikka 

sisällön digitaalisuus mahdollistaa painamisen viivästyttämisen ja periaatteessa laitteet ovat jo 

niin helppoja käyttää, että ne voitaisiin siirtää lähemmäksi kuluttajaa, ei painamisen uskota 

ainakaan lähitulevaisuudessa siirtyvän kirjakauppoihin. Ongelmina nähdään vaaditut 

investoinnit. Pelkkään painokoneeseen investointi ei riitä, koska kiijoja tuskin voi myydä 

pelkkinä irtonaisina A4 tai A5 sivuina. Tarvitaan lisäinvestointeja sivujen sitomiseen ja yleensä 

kansien yhdistämiseen. Näitä investointeja on vaikea saada kannattavaksi edes suurimmissä
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kirjakaupoissa. Lisäksi ongelmaksi muodostuu painoaika. Aivan odottaessa töitä ei voi 

kuitenkaan tehdä. Vaikka työhön menisi vain 10-15 minuuttia ja asiakas olisi sen ajan valmis 

odottamaan saadakseen haluamansa tuotteen, niin ongelmaksi muodostuisivat tilanteet, jolloin 

kirjakaupoissa olisi useampia asiakkaita ostamassa kirjoja, jotka pitäisi tilaukseen painaa. 

Tuotannon siirtymistä lähemmäs kuluttajia käsitellään vielä tarkemmin jakelutapojen muutoksia 

käsittelevässä osiossa 5.4.3.

Toinen suuri keskustelun aihe kirja-alalla on, miten teknologian kehittyminen ja uusien 

keksintöjen hyödyntäminen tulevat vaikuttamaan kirjan lopulliseen muotoon. Sähkökirjojen ja 

niiden lukulaitteiden toimivuudesta ja tulevasta menestyksestä mielipiteet jakautuivat kahtia. 

Kirjakaupoissa niiden menestykseen ei juurikaan uskottu, mutta kustantajien päässä niiden 

povattiin vievän pidemmällä tähtäyksellä jonkin vakio osuuden, mutta ei painettujen kirjojen 

markkinoita kokonaan. Painotaloissa mielipiteet vaihtelivat suuresti. Kaiken kaikkiaan kirjan 

uskotaan säilyttävän asemansa painotuotteena vielä hyvin pitkään. Sähköisiä versioita, joissa 

sisällön voi lukea tietokoneelta tai joltain muulta päätteeltä, ei koeta uhkana perinteisessä 

muodossa olevalle kirjalle. Sähkökirjojen uskotaan vaikuttavan ensimmäisenä oppikirjoihin ja 

tietokirjallisuuteen, joissa sisältö saattaa vaihdella ja tieto vanhentua. Hyvin pitkällä tähtäyksellä 

nähdään että, mikäli nuoret tottuvat lukemaan ja opiskelemaan koulussa sähköisiltä päätteiltä, 

niin silloin he voivat luonnollisesti lukea kaunokirjallisuuttakin samoista päätteistä. 

Haastateltujen mukaan sähkökirjojen todellinen menestys vaatii sen, että laitteet ovat kevyitä, 

helppoja käyttää ja ennen kaikkea halpoja. Toisaalta näytöissä ja resoluutioissa kaivataan vielä 

parantamisen varaa. Amerikassa digitaalisessa muodossa olevien kirjojen lukulaitteita myydään 

jo pienessä mittakaavassa, mutta Suomessa kustantajat vasta valmistelevat ensimmäisten kirjojen 

julkaisemista myös sähköisesti. Suomen markkinoilla odotellaan, miten sähkökirjat Amerikassa 

alkavat menestyä, sillä uskotaan, että ne tarvitsevat siellä tarpeeksi suuren volyymin, ennen kuin 

laitteita kannattaa tuottavasti Eurooppaan tuoda.

5.3.2 Yritysten kansainvälistymisen vaikutukset graafiseen alaan

Kansainvälistyminen Suomen graafisella alalla tarkoittaa usein sitä, että seurataan tarkemmin 

muiden markkinoiden kehitystä. Samat tuotteet ja teknologiat ovat esittelynsä jälkeen myös 

hyvin nopeasti täällä käytössä. Lisäksi entistä enemmän huomioidaan naapurimaiden tarjoamat 

palvelut ja paljon tuotteita painetaan muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa. Suomesta puuttuu 

esimerkiksi lastenkirjojen julkaisemiseen vaadittavia erityisiä painoja ja useimmat lastenkirjat 

painetaan ulkomailla, esimerkiksi Saksassa niihin erikoistuneissa yrityksissä. Tanskasta taas
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löytyy Pohjois-Euroopan ainoa pehmeäkantisiin kirjoihin erikoistunut paino, jossa muun muassa 

Suomeen lanseeratut Loisto -pokkarit painetaan. Monet kansainväliset bestsellerit painetaan 

yhteispainatuksina joissain Aasian valtioissa, joissa on maailman laajuisesti saatavissa halvin 

työvoima ja tuotanto. Suomalainen kustantaja hoitaa sisällön kääntämisen sekä tuotteen jakelun 

ja markkinoinnin täällä, mutta kansainvälinen kustantaja painaa usean maan kirjat samassa 

painossa peräkkäin vain kieltä vaihtamalla.

Enimmäkseen kansainvälistyminen tulee tapahtumaan yritysten omistajuudessa. 

Kansainvälistymisen uskotaan jatkuvan erityisesti kustannustoiminnassa. Käytännön toimintaan 

sillä ei ainakaan lyhyellä tähtäyksellä uskota olevan vaikutuksia. Muutoin yritysten 

keskittymisen ja toimijoiden vähentymisen uskotaan seuraavan nimenomaan kansainvälisillä 

markkinoilla olevaa trendiä. Suurten mediatalojen uskotaan kasvavan entisestään. 

Haastateltavien näkemyksiä tukee SanomaWSOY :n kauppa suuresta hollantilaisesta 

aikakausilehtikustantamosta VNU:sta. Tämän avulla SanomaWSOY kasvatti yrityskokoaan 

reilusti ja laajensi toiminta-aluettaan myös Itä-Eurooppaan (Kauppalehti 23.7.2001). 

Haastateltavilla oli hyvin erilaisia mielipiteitä siitä, kuinka kiinnostavana markkina-alueena 

Suomea voi pitää esimerkiksi toimintaansa laajentaville saksalaisille mediataloille. 

Pohjoismaisten toimijoiden uskotaan olevan kiinnostuneita myös Suomen markkinoista, lähinnä 

sijainnin läheisyyden sekä kulttuurien ja toiminnan samankaltaisuuden takia. Useimmat 

haastateltavat mainitsivat Suomen jälkeen ensisijaisina toiminta-alueina muut Pohjoismaat ja 

tämän jälkeen kiinnostuksen kohteet olivat Venäjällä ja Baltian maissa.

Painotoimintaa pidetään edelleen hyvin paikallisena toimialana. Varsinaisia

investointisuunnitelmia ainakaan haastatelluilla painoilla ei tällä hetkellä ollut, vaikkakin monet 

myönsivät että erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja oli kyllä tutkittuja harkitaan. Kansainvälisten 

toimijoiden kanssa verkostoitumista pidettiin hyvänä vaihtoehtona omien suurten kiinteiden 

investointien välttämiseksi ja riskin pienentämiseksi. Kansainvälisillä yrityksillä uskotaan olevan 

tarvetta saada yhden painon kautta kontakteja useisiin maihin.

Erityisesti tuotteiden jakelupuolella ollaan kiinnostuneita muun Euroopan ja Amerikan 

toimintamalleista. Kansainvälisillä markkinoilla tapahtuvaa kehitystä ja muutoksia seurataan 

tiiviisti ja pyritään vertaamaan Suomessa oleviin toimintamalleihin. Suuria eroja ei toiminnassa 

nähdä olevan, mutta kehitystyötä tehdään jatkuvasti toiminnan tehostamiseksi. Kiijavälitys muun 

muassa on mukana Euroopan laajuisessa kiija-alan kehitysyhteisössä, jossa seurataan kunkin
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maan toimintaa ja pyritään hyötymään eri maiden edistymisestä niin, että samoja ratkaisuja ei 

tarvitse keksiä moneen kertaan.

Pohjoismaita laajemmatkin yhteistyökuviot vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn Suomen 

markkinoilla. Muun muassa Valitut Palat pyrkii kohentamaan taloudellista tehokkuuttaan 

keskittämällä ostojaan Euroopan laajuisesti. Yrityksessä pyritään hyödyntämään sekä 

teknologian kehittymistä että kansainvälistä Reader’s Digest verkostoa kilpailukyvyn 

parantamiseksi. Valitut Palat on investoinut Oraclen tietojärjestelmiin, jotka mahdollistavat 

kaikkien hankintojen suorittamisen sähköisesti. Tilaukset kasataan ja toimittaja valitaan 

etukäteen tarkkaan valittujen toimittajien joukosta. Tällaiset ratkaisut voivat koitua suomalaisille 

yrityksille hyödyksi tai haitaksi. Mikäli suomalainen yritys valitaan harvojen toimittajien ja 

yhteistyökumppanien joukkoon se saattaa tuoda runsaastikin lisää liiketoimintaa, mutta mikäli 

näin ei käy nykyisetkin tilaukset saattavat siirtyä suuremmille kansainvälisille toimijoille.

5.3.3 Painotuotteiden kulutustottumuksissa tapahtuvat muutokset

Haastatteluissa tuli hyvin esiin näkökulma, jossa korostettiin, että loppukuluttajat lopulta 

päättävät painotuotteen kohtalon. Kirjalla on Suomessa hyvin vahvat perinteet ja sen asemaa on 

vaikea heikentää. Painotuotteen suurimmaksi uhkaksi koetaan muiden medioiden lisääntyvä 

käyttö. Kuluttajan käytettävissä oleva vapaa-aika on rajallinen, ja siitä haluavat osansa monet eri 

osapuolet. Television, radion ja elokuvien uskotaan saaneen jo oman osansa, eikä niiden uskota 

merkittävästi enää vähentävän kirjan suosiota edes tänä vuonna (2001) aloittavien digitaalisten 

kanavien ansioista. Osa uskoo toki lisääntyvän tarjonnan ainakin väliaikaisesti lisäävän 

television katselua, mutta pidemmällä tähtäyksellä television katselun ei uskota vievän kirjojen 

lukijoita, koska niin ei ole tapahtunut tähänkään mennessä. Positiivisimman ajatelleet näkivät 

digitaalisten lähetysten interaktiivisuuden mahdollisesti jopa lisäävän painotuotteiden ostoa. Kun 

tulevaisuudessa mainoskatkolla voi nappia painamalla tilata näkemänsä tuotteen, voi kirjojen ja 

lehtien myynti jopa lisääntyä tämän uuden jakelukanavan kautta.

Internet koettiin jossain määrin uhkana, koska siellä ainakin toistaiseksi tarjotaan samaa sisältöä 

kuin painetuissa lehdissä lukijoille ilmaiseksi. Oppimateriaaleja lukuunottamatta kirjoja ei uskota 

internetistä luettavan. Kuten aikaisemmassa alaluvussa mainittiin kuluttajat vaativat vielä pitkän 

ajan ennen kuin ovat valmiita luopumaan kirjasta ja siirtymään johonkin muuhun 

vastaavanlaiseen käyttöliittymään. Kirjan käyttöön on totuttu ja varsinkin vanhempien ihmisten 

ei uskota sitä enää vaihtavan mihinkään sähköiseen lukulaitteeseen. Osa näkee sähkökirjat
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kylminä kapistuksina, joita kuluttajat eivät halua iltalukemisekseen sänkyynsä viedä, toiset 

näkevät laitteet näppärinä ja hyödyllisinä, kunhan ne saadaan tarpeeksi kevyiksi ja halvemmiksi. 

Tällaisia näkemyseroja on varmasti kuluttajienkin piirissä odotettavissa ja sähköiseen 

lukemiseen totutteleminen tulee viemään vielä pitkän aikaa.

Muista painotuotteista aikakauslehtien ja markkinointimateriaalien uskotaan säilyttävän 

asemansa pitkään painotuotteena. Aikakauslehdissä lukemiseen liittyy myös paljon 

tottumuskysymyksiä ja lehti nähdään olevan helppo ottaa mihin vaan mukaan. Opiskelijoiden ja 

tutkijoiden nähdään ensimmäisenä hyödyntävän sähköisiä kanavia informaation hakemiseen ja 

nopeasti vaihtuvat sisällöt sähköistyvät ensimmäiseksi. Markkinointimateriaalien uskotaan 

saavuttavan suurimman lukijakunnan painotuotteena. Viesti myös säilyy pidemmän aikaa lukijan 

näkyvillä kuin esimerkiksi internetin vaihtuvissa bannereissa.

Nuoret lukevat sanomalehtiä yhä enemmän sähköisessä muodossa, mutta niiden jotka ovat 

tottuneet kotiin kannettavaan päivänlehteen ei uskota välinettä vaihtavan. Tämän takia myös 

uusia kuluttajia yritetään saada erilaisin tarjouksin mahdollisimman varhain tilausasiakkaiksi ja 

tiettyjen lukutottumuksien ”oijaksi”. Lisääntyneet ilmaisjakelulehdet, joista voi lukea 

tärkeimmät uutiset ilmaiseksi työmatkalla, ovat vaikeuttaneet tätä sanomalehtien tavoitetta.

Suomessa kirjojen ostoon liittyy hyvin vahvasti lahjakulttuuri ja kirjojen myynnin parasta 

sesonkiaikaa onkin joulunalusaika, jolloin saatetaan myydään noin 80% vuoden kirjoista. 

Lahjakirjat ovat perinteisesti olleet arvokkaalta vaikuttavia kovakantisia teoksia. Kirjan myynnin 

vahvaan sesonkimuotoisuuteen pyritään vaikuttamaan uudella Loisto -pokkarit sarjalla. Uuden 

pokkareihin keskittyvän kustannusosakeyhtiö Loiston omistajina ovat Suomen neljä suurinta 

kirjan kustantajaa WSOY, Otava, Tammi ja Gummerus. Loisto poikkeaa Suomessa aikaisemmin 

julkaistuista pokkarisarjoista siinä, että nyt pyritään julkaisemaan mahdollisemman uusia teoksia 

pehmeäkantisina ja tarjoamaan niitä mahdollisimman huokeaan hintaan. Tällä pyritään 

vaikuttamaan siihen, että kirjoja ostettaisi lahjojen lisäksi myös itselle. Tuotteita pyritään 

tarjoamaan kaikkialla missä ihmisiä yleensä paljon liikkuu. Pokkareiden nähdään soveltuvan 

erityisen hyvin muun muassa matkalukemiseksi. Mikäli kuluttajat saadaan ostamaan kirjoja 

itselleen, uskotaan kirjojen kokomaismyynnin lisääntyvän sekä tasoittuvan, kun ostaminen ei ole 

yhteydessä j ohonkin tiettyyn j uhla-aikaan.
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5.4 Ennakoidut muutokset Suomen graafisen toimialan arvokentässä

Haastatelluilta yritysedustajilta kysyttiin, millaisia rakenteellisia muutoksia he näkevät alalla 

tapahtuvan. Vastauksissa korostui seuraavat kolme selkeää trendiä: 1) toimijoiden välillä 

tapahtuu keskittymistä, 2) toiminnot eriytyvät ja ydintoimintaan erikoistutaan entistä enemmän 

sekä 3) tuotteiden jakelupaikoissa tapahtuu muutoksia.

5.4.1 Toiminnan keskittyminen

Sekä kustannus-, paino- että myyntitoiminnassa odotetaan nykyisen trendin vielä jatkuvan ja 

yritysten välillä tapahtuvan edelleen yhdentymistä ja toimijoiden koon suurentumista ja 

lukumäärän vähentymistä. Kaikissa toiminnoissa huomioidaan entistä enemmän painotuotteiden 

lisäksi myös muut graafisen ja mediatoimialan tuotteet. Mielenkiintoista on, että painotoiminnan 

edustajat uskovat kustannustoiminnan keskittyvän edelleen enemmän ja kustantajat taas 

painotoiminnan. Tosin oman alan toiminnassakin odotettiin tapahtuvan muutoksia, mutta niitä ei 

kommentoitu kovin laajasti. Selkeästi nähtiin, että nykyiset suuret pelaajat jatkavat kasvamistaan 

yritysostojen ja yhdentymisien kautta. Muutamien keskikastin toimijoiden tilanne tulee 

entisestään vaikeutumaan ja pienimmät pärjäävät vain selkeästi erikoistumalla johonkin tiettyyn 

omaan osaamisalueeseen. Kustannustoiminnassa nähdään tapahtuvan myös kansainvälisellä 

tasolla verkostoitumista, yhdentymistä ja keskittymistä.

Omistuksellisten muutosten ei odoteta välttämättä vaikuttavan käytännön toimintaan, vaan 

kustantaminen tulee jatkumaan kansallisella tasolla hyvin samanlaisena kuin tähänkin asti. 

Tällaisesta yhdentymisestä esimerkiksi nousi ruotsalaisen Bonnier-konsemin ostama 

suomalainen kustantaja Tammi. Vaikka omistuksen muutoksesta oli Tammelle taloudellisesti 

varmasti hyötyä, ei yrityksessä nähdä sen vaikuttaneen käytännön kustannustoimintaan 

suuremmin. Myöskään kotimarkkinoilla yhdentymiset eivät aina tarkoita toimenkuvien 

muuttumista. Esimerkiksi Helsinki Media on jatkanut lastenkirjojen kustantamista, vaikka onkin 

osa SanomaWSOY:tä. Isojen kustantajien odotetaan vielä ostavan pienempiä kustannusyhtiöitä, 

jotka sopivat yrityksen olemassa olevaan strategiaan ja tuotevalikoimaan.

Kuvassa 5-4 hahmotetaan kustannusyritysten toiminnassa tapahtuvia rakenteellisia muutoksia 

aikaisemmin teoriaosassa esitetyn mallin (Kuva 3-1) puitteissa. Tummennetut ellipsit kuvaavat 

tässäkin tulevia rakenteita. Yritysrakenteiden suuntaukset ovat hyvin saman suuntaisia kuin 

yleisesti graafisella toimialalla oli odotettavissa.
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Kuva 5-4 Kustannusyritysten odotetut rakennemuutokset

Yrityskokojen odotetaan entisestään vielä kasvavan. Kotimarkkinoiden lisäksi ollaan entistä 

kiinnostuneempia oman toiminnan laajentamisesta lähialueilla. Pääasiallisena kiinnostuksen 

kohteena useimmille yrityksille ovat muut Pohjoismaat. Perinteisten graafisten tuotteiden lisäksi 

useimmat kustantajat ovat valmiita hyväksymään myös sähköiset ja erilaiset mediatuotteet omiin 

tuotevalikoimiinsa. Erikoistuminen tuoteryhmittäin jatkuu kuitenkin vahvasti ja eri tuoteryhmien 

sisällä voidaan nähdä toimijoiden keskittymistä ja yhdentymistä.

Painotoiminnassa uskotaan ja toisaalta myös toivotaan tapahtuvan jonkinlaista yhdentymistä ja 

keskittymistä erityisesti kirjapainopuolella (Kuva 5-5). Myös sanomalehtipainoissa on 

ylimääräistä kapasiteettia, joten toiminnan rationalisointia on odotettavissa. Painotoiminta ei ole 

vielä aivan yhtä keskittynyttä kuin kustannustoiminta ja pienehköjä ja keskisuuria yrittäjiä on 

markkinoilla vielä suhteellisen paljon, joten yhdentymismahdollisuuksia on monenlaisia. 

Painoyritysten toiminta-alueen uutena mahdollisuutena nähdään myös toiminnan kehittäminen 

muiden sisältötuotteiden paketoimiseen. Tämän lisäksi verkostoitumalla muiden eri osaajien 

kanssa pyritään tarjoamaan entistä laajempia painopalveluja omille asiakkaille. Painotoimintaa 

pidetään pääasiassa paikallisena toimintamuotona, mutta esimerkiksi pohjoismaisen painoketjun 

syntymistä ei pidetä mahdottomana. Tälläkin puolella kasvua on kuitenkin saatavissa 

kansainvälistymällä. Edita omistaa painoja jo Ruotsista ja Multiprint toimii Venäjällä.
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Kuva 5-5 Painoyritysten odotetut rakennemuutokset

Logistiikkapalveluiden tarjoajien yritysrakenteissa ei uskota tapahtuvan suuremmin muutoksia. 

Kansainvälistymistä voi tapahtua kansainvälistyvien asiakkaiden takia. Jo nyt Suomesta käsin 

hoidetaan jakelua Pohjoismaihin. Rautakiija on jo mukana myös lehtien jakeluyrityksessä 

Virossa. Kansainvälistymistä on logistiikkapalveluyrityksissä harkittu ja markkinatutkimuksia 

sitä varten suoritettu, mutta koska tuotteet ovat edelleen hyvin paikallisia ei 

kansainvälistymisestä koeta vielä saavan suuruudenetua tai kilpailuetua muihin toimijoihin 

verrattuna.

Kirjakaupassa Suomalaisen ja Akateemisen kirjakaupan asema on jo niin vahva, että heille ei 

uskota tulevaisuudessakaan löytyvän todellisia kilpailijoita. Vähittäiskauppojen ketjuuntumisen 

tavoin pienten yleiskirjakauppojen uskotaan vähitellen häviävän. Heidän odotetaan joko 

liittoutuvan suurempien toimijoiden kanssa tai keskenään (Kuva 5-6). Esimerkiksi Suomalainen 

kirjakauppa on jatkuvasti laajentanut toimintaansa yritysostoin. Todennäköisenä pidetään, että 

vain hyvin erikoistuneet pienet kirjakaupat tulevat selviytymään, koska heillä on jotain erityistä 

tarjottavaa. Yleiskirjakaupoissa nykyisillä ketjuilla uskotaan olevan hyvin vahva asema, eikä 

niille uskota todellisia uhkaajia ilmaantuvan.
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Kuva 5-6 Kirjakauppojen yritysrakenteissa tapahtuvat muutokset

Kirjakauppatoiminta on myös muihin graafisen toimialan yrityksiinkin verrattuna erittäin 

kotimaakeskeistä. Rautakirja tosin on mukana myös Viron markkinoilla. Mallissa on nähtävissä 

eniten eroja aikaisemmin kuvattuun graafisen toimialan yritysten tuleviin rakenteisiin.

5.4.2 Ydintoimintaan erikoistuminen

Suomessa kirjankustantajat ovat perinteisesti omistaneet omat painot ja teettäneet työnsä siellä. 

Nyt toimintaa on aloitettu eriyttämään ja Editaa lukuunottamatta kaikki kustantajat ovat jo 

yhtiöittäneet omat painonsa. WSOY, Otava ja Edita pyrkivät edelleen painamaan 

mahdollisimman paljon töistään konsernien omissa painoissa, mutta kaikissa vakuutetaan, että 

markkinatilannetta tarkkaillaan tiiviisti, ja että kustannustehokkuudesta ja hintakilpailukyvystä ei 

tingitä. Tammella ei ole omia painoja ja yrityksessä koetaan selkeänä kilpailuetuna se, kun työt 

voidaan vapaasti kilpailuttaa ja teettää parhaissa paikoissa. Myös Gummerus kilpailuttaa ja ostaa 

paljon töitä muilta, vaikka konsernilla oma painonsa onkin. Yleisesti kustannus- ja 

painotoiminnan odotetaan edelleen entisestään eriytyvän. Markkinoilla uskotaan ydintoimintaan 

keskittymiseen ja erikoistumiseen, vain sillä tavalla uskotaan yritysten jatkossa menestyvän. 

Tämä ei koske vain painoja ja kustantajia vaan myös alalla toimivia palveluntarjoajia ja 

tuotteiden jakelijoita. Logistiikkayrityksissä koetaan olevan pienelle markkina-alueelle turhaa 

toimintojen päällekkäisyyttä. Siellä toivotaan joko toimijoiden yhdentymistä tai töiden selkeää 

eriytymistä turhista päällekkäisyyksistä aiheutuvista kustannuksista eroon pääsemiseksi.
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Uusien toimijoiden ilmaantumisesta markkinoille oli monenlaisia mielipiteitä. Perinteisen 

kiijanmyynnin markkinat koetaan olevan hyvin hallinnassa eikä täällä helposti nähdä uusille 

toimijoille olevan tilaa. Toisaalta toiminnan entisestään tehostamiseksi ja sähköistä tiedonsiirtoa 

paremmin hyödyntämiseksi alalla nähtiin tilaa uusille palveluntarjoajille. Näille nähdään 

muodostuvan mahdollisuuksia erityisesti sisällön sähköisessä myynnissä uusiin laitteisiin. Vielä 

tuntuu olevan epäselvää, kuka tulee hallitsemaan entisestään lisääntyviä tietokantoja ja 

sähköisten sisältöjen jakelua.

Oman toimenkuvan sisällä pyritään tarjoamaan mahdollisimman monipuolisia tuotteita ja 

palveluita. Suurimmat kustantajat kustantavat ja kirjakaupat myyvät kirjoja laidasta laitaan. 

Suomen markkinat nähdään niin pienenä, että suurten toimijoiden on osallistuttava niin 

kaikenmuotoiseen kaunokirjallisuuteen, lasten kirjoihin, oppikirjoihin kuin tieto

kirjallisuuteenkin. Vain pienenä pysyttelevien toimijoiden on mahdollista erikoistua työssään. 

Tämä trendi nähdään kasvavan myös painojen ja logistiikkapa!veluntarjoajien sisällä. Yhä 

harvemmat painotalot hoitavat pelkästään tuotteiden painamisen, vaan palveluihin kuuluu työn 

suunnittelua, muokkausta, liitteiden liittämistä, osoitteistusta jne. Logistiikkapalvelujen tarjoajat 

hoitavat jo nyt tilausten vastaanoton, varastoinnin, kuljetukset ja laskutukset ja muita 

lisäpalveluita kehitetään ja lisätään jatkuvasti. Kaikkea ei tosin pyritä tekemään itse, vaan tärkeää 

on tarjota asiakkaille mahdollisuus saada kaikki palvelut yhdestä pisteestä, vaikka ne 

käytännössä joku muu hoitaisikin. Näin toimitaan muun muassa kuljetusten suhteen. Tällainen 

omaan osaamiseen keskittyminen ja eri osa-alueiden ulkoistaminen vaatii alan yrityksiltä entistä 

tiiviimpiä yhteistyösuhteita ja hyvää tarpeiden kommunikointia.

5.4.3 Muutokset jakelussa

Haastatellut toimialan johtajat uskovat kirjakauppojen edelleen säilyttävän asemansa 

vahvimpana kirjojen ja painotuotteiden myyntipaikkana. Intemetmyynnin uskotaan pidemmällä 

tähtäyksellä vievän tietyn suurehkonkin osuuden myynnistä, mutta sen ei nähdä uhkaavan 

kirjakauppatoimintaa. Oikeastaan sähköisen myynnin osuuden oletettiin olevan jo tässä 

vaiheessa suurempi kuin se nyt on, ja koska kovin merkittäviä mullistuksia sillä saralla ei vielä 

ole tapahtunut, odotukset ovat muuttuneet entistä pessimistisemmiksi. Vertauksena käytettiin 

nettikirjakauppa Amazonin heikkoa menestystä. Myynnin painopisteen odotetaan edelleenkin 

siirtyvät sähköiseen myyntiin päin, mutta muutosten odotetaan tapahtuvan huomattavasti 

hitaammin kuin aikaisemmin. Kirjakauppojen vahvuutena nähdään hyvä asiakaspalvelu ja 

tapahtuman kokemuksellisuus. Asiakkaat kaipaavat edelleen tuttujen myyjien suosituksia ja
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ehdotuksia. Kirjaa halutaan myös katsella ja kosketella ennen sen ostoa. Lisäksi kirjakaupoissa 

tarjotaan eri tapahtumien kautta mahdollisuuksia kokea eri asioita, tavata kiinnostavia 

kirjailijoita tai kuulla esityksiä uusimmista teoksista.

Painotuotteita myydään eniten jälleenmyyjille, joita ovat kirjakaupat, vähittäismyyntipisteet, 

erikoistavarakaupat, Internet myymälät ja kirjakerhot. Tuotteita myydään paljon myös suoraan 

yrityksille heidän omaan käyttöönsä sekä suoramyyntinä yksittäisille kuluttajille (esim. Valitut 

Palat). Kirjojen myynti on selkeästi keskittynyt kahden suuren Suomalaisen ja Akateemisen 

kirjakaupan vastuulle. Näiden lisäksi on myös paljon pieniä yksittäisiä kirjakauppoja, joista osa 

on jo myös ketjuuntunut yhteisten etujen saavuttamiseksi. Kuvassa 5-7 on esitetty suurimmat 

Suomen kirjankustantamisen arvokentässä toimivat yritykset ja toimijaryhmät.
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Kuva 5-7 Suurimmat Suomen kirjankustantamisen arvokentässä toimivat yritykset ja 
toimijaryhmät

Vähittäiskauppojen ja markettien uskotaan kasvattavan kirjojen myyntiä entisestään. Varsinkin 

tänä keväänä (2001) tehdyn Loisto -pokkareiden lanseerauksen uskotaan tuovan piristystä 

kirjojen vähittäiskauppamyyntiin. Muutenkin kirjoja pyritään saamaan entistä lähemmäksi 

kuluttajia, ja niitä pyritään tarjoamaan entistä enemmän siellä missä asiakkaat liikkuvat. 

Vähittäiskaupoissa uskotaan parhaiten pärjäävän yleiskaunokirjallisuusteokset, jotka myyvät 

kirjakaupoissakin hyvin. Erikoiskirjoille mietitään omia myyntipisteitä niihin sopivissa 

myyntipaikoissa. Esimerkiksi autoihin liittyvää kirjallisuutta autokaupassa ja kukkien 

kasvatukseen ja puutarhanhoitoon liittyvää kirjallisuutta alan liikkeissä. Myös lehtien myynti
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näyttää siirtyvän kioskimyynnistä entistä enemmän vähittäiskauppoihin, marketteihin ja 

tavarataloihin.

Mikäli painotuotteiden myyntipaikat tulevat radikaalisti monipuolistumaan, se asettaa 

lisäpaineita logistiikkapalvelujentarjoajien tehokkuuden ylläpidolle. Tällä hetkellä Lehtipisteellä 

on lehtien jakelussa monopoli eikä tähän tilanteeseen ole odotettavissa muutoksia. Lehtipiste 

tarjoaa täyden palvelun, huolehtii hyllyjen täydennyksestä sekä vie myymättömät lehdet takaisin. 

Myös Loisto -pokkareille on suunniteltu samanlaisen toimintakonseptin toteuttamista. Siinä 

palveluntarjoaja huolehtii tuotteiden saatavuudesta, hyllyjen sisällöstä ja tuotteiden 

vaihtuvuudesta.

Kirjapuolella on kolme suurta palveluntarjoajaa. WSOY huolehtii pitkälti oman konsernin 

tuotteiden logistiikasta. Libri-Logistiikan suurimpia asiakkaita ovat Suomalainen kirjakauppa, 

Gummerus, Tammi, Karisto ja kirjakerhot. Kirjavälitys hoitaa Otavan tuotteiden logistiikan ja 

tarjoaa palveluja kaikille kirjakaupoille. Painotuotteiden myyjiä haastateltaessa tuli ilmi 

kauppojen toive tilauspalvelujen yhdistämisestä. Tällä hetkellä kirjakaupat tekevät ennakko- 

tilaukset ja sopimukset tuotteiden ostosta kustantajien kanssa, mutta kaikki tuotteiden lisä- 

tilaukset tehdään suoraan logistiikkapalveluntarjoajille. Suomen kokoisella pienellä markkina- 

alueella nähdään olevan turhaa toimintojen päällekkäisyyttä, johon toivotaan uusia ratkaisuja 

toimintojen tehostamiseksi. Kuvassa 5-8 hahmotetaan toimintojen päällekkäisyyttä 

asiakaskanavamallin avulla.

Kustantajat
Pankit

Vähittäis-
myymälät

kirja
kaupat

KirjavälitysPainot
Libri-Logistiikka

Kuva 5-8 Kirjamyyjien toive yhteisestä tilausjärjestelmästä
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Kirjakaupat tekevät jatkuvasti kolme tilausta tuotteista kolmeen paikkaa, saavat kolme laskua ja 

lähetystä, jotka on erikseen maksettava ja tarkastettava. Vaikka kustantajat ovat sopineet 

tuotteiden yhteiskuljetuksista, se ei kirjakauppojen mukaan ole käytännössä toiminut muuta kuin 

pääkaupunkiseudulla.

Painopaikkojen siirtymisestä annettiin varovaisia kommentteja. Yleisesti painopaikoissa 

uskottiin tapahtuvan jonkinlaista muutosta. Kirjojen painamiseen kirjakaupoissa suuremmassa 

mittakaavassa ei kuitenkaan uskota. Painojen ja jakelukeskusten yhdistymistä pidettiin 

todennäköisempänä lähitulevaisuuden siirtymänä. Myös tiettyjen erilaisten artikkeleiden, kuvien 

ja pienten painostöiden tulostamista kirjakaupoissa pidetään hyvin mahdollisena ja tulevana 

lisäpalveluna kuluttajille. Minkään tuoteryhmän ei uskota täysin siirtyvän sähköiseksi. Ei edes 

sanomalehtien toisin kuin Amerikkalaisissa tutkimuksissa on enteilty. Suuria kokonaisia 

tuoteryhmiä koskevia mullistuksia ei odoteta, vaan painopaikkojen muutoksia tulee tapahtumaan 

yksittäisissä painotuotetyypeissä.

Toimivimpina ratkaisuina tuotannon viivästyttämisessä nähtiin painon siirtämistä esimerkiksi 

palveluntarjoajien logistiikkakeskuksiin. Tällöin ideana olisi, että varmemmat menestystuotteet 

pidetään kirjakaupassa saatavilla, mutta harvemmin kysyttyjä kirjoja voitaisiin painaa tilauksesta 

ja toimittaa tarvittaessa vaikka saman päivän aikana asiakkaan kotiin. Tällaisten yksittäisten 

jälkipainosten kannattava tekeminen vaatii kuitenkin tietynsuuruisen volyymin, joka on 

saatavissa vain suuresta valikoimasta, niin että koneelle löytyy töitä mahdollisemman tasaisesti. 

Esimerkiksi runokirjat olivat usein käytetty esimerkki sopivasta tuoteryhmästä, jonka 

painaminen voisi siirtyä logistiikkakeskukseen. Runokirjojen painoskoot ovat usein pieniä ja 

niitä ostetaan harvoin. Ne myös ostetaan usein lahjaksi, jolloin asiakas on monesti valmis 

odottamaan päivän tuotteen toimitusta. Tällöin voitaisiin välttää turhia varastointi- ja muita 

logistiikkakustannuksia. Kaupassa voisi olla vain malli tarjolla olevasta tuotteesta.

Yritysjohtajien mielipiteet mukailivat kohdassa 4.4 esitettyä mallia painotuotteiden siirtymisestä 

lähemmäksi kuluttajaa ja siihen vaikuttavista trendeistä. Mallissa esitetyistä trendeistä tuotteiden 

asiakaskohdentamista ei pidetty muita merkittävämpänä tekijänä, vaan kaikki mallissa esitetyt 

trendit nopeutuvien toimitusaikavaatimusten kanssa vaikuttavat tuotannon siirtymisen 

lähemmäksi kuluttajaa. Suurimmaksi toiseksi tekijäksi nostettiin tuotannon tehokkuus

vaatimukset ja pyrkimykset kustannussäästöihin niin kuljetusten kuin varastoinninkin osalta. 

Tällöin myös standardien kirjojen hajautettu tuotantotapa voi olla perusteltua. Kuvassa 5-9 
esitetään haastattelujen perusteella muokattu malli.
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Nopeutuvat 
toimi tusaika- 
vaatimukset

Kuljetus-ja varastointikustannusten vähentäminen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------►
Painamisen siirtymiseen lähemmäs kuluttajia vaikuttavat trendit

• Tuotteiden lisääntyvä asiakaskohdentaminen
• Nimikemäärien lisääntyminen
• Painomäärien pienentyminen
• Painotuotteiden pienentyminen
• Teknologian kehittyminen ja halventuminen

Kuva 5-9 Haastattelujen perusteella muokattu malli painotuotteiden jakelun kehittymisestä

Kaiken kaikkiaan alalla on ymmärretty, että tällä hetkellä tuotteita varastoidaan liikaa ja monien 

varastossa olevien kirjojen kierto on hyvin huono. Tilaukseen painamisen nähdään tuovan 

ratkaisun juuri tällaisiin harvoin kysyttyihin tuotteisiin. Toisaalta digitaalisen painamisen on 

vielä tultava halvemmaksi ennen kuin pienet jälkipainokset voidaan tehdä kannattavasti.

Kirjojen painamista paremmin painamisen viivästyttämiseen nähdään soveltuvan yritysten 

mainospainotuotteet. Näiden sisältö muuttuu useammin, sisällöllisesti saman tuotteen 

painosmäärät saattavat monesti olla pienempiä ja toimitusajat ovat välillä hyvinkin kiireisiä, 

jolloin digitaalisesta painamisen etuja voidaan paremmin hyödyntää.

Kaiken kaikkiaan alalla suhtaudutaan toistaiseksi varsin varovaisesti tuotannon siirtämiseen 

lähemmäksi kuluttajaa. Toimintatavan kehitystä ulkomailla seurataan kuitenkin tiiviisti ja 

erilaisia kokeiluja painotuotannon siirtämisestäkin on jo tehty. Muualla toimivaksi ja tuottavaksi 

todettuja toimintamalleja ollaan valmiita siirtämään tännekin. Pidemmällä tähtäyksellä 

painotuotteissa tapahtuvat trendit painosmäärien pieneneminen ja nimikemäärien kasvaminen

Sähköinen jakelu

Viivästetty jakelu

Verkostoitunut jakelu

Perinteinen ja pienkustantajan 
jakelutapa
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asettavat uusia haasteita toiminnan tehokkuudella, ja hajautetun tuotannon uskotaan auttavan 

toiminnan kannattavuuden ylläpidossa. Haastatteluissa kuitenkin korostettiin, että laitteiden on 

vielä kehityttävä nopeammiksi ja kustannustehokkaimmiksi ennen kuin hajautettu toimintatapa 

suuremmassa mittakaavassa on kannattavaa.

5.5 Näkemykset Suomen, Venäjän ja Baltian maiden suhteista 
graafisella toimialalla

Tehdyissä haastatteluissa pyrittiin selvittämään Suomen graafisella alalla toimivien yritysten 

edustajien näkemyksiä Venäjän ja Baltian maiden graafisen toimialan tilanteesta. Samalla 

selvitettiin yritysten omaa kiinnostusta kyseistä markkina-aluetta kohtaan joko vienti- tai 

investointipohj alta. Kolmantena teemana oli selvittää millaiset yhteistyö- tai kehityskohteet 

nähdään tarpeellisiksi Venäjän ja Baltian maiden kanssa toimintaa suunniteltaessa. 

Haastatelluista yrityksistä osalla oli kokemusta Venäjän painotuotemarkkinoista esimerkiksi 

vientikokemuksien kautta, ja osalle markkina-alue oli täysin vieras. Tämä näkyi selvästi 

vastauksista. Myös sen suhteen, oliko vastaamassa kustantajan vai painotoiminnan edustaja, oli 

selvästi merkitystä vastausten laadussa.

5.5.1. Suhtautuminen Venäjän ja Baltian maiden markkina-alueeseen

Yleisesti niissä yrityksissä, jotka eivät harjoita minkäänlaista toimintaa Venäjän tai Baltian 

maiden kanssa, suhtautuminen oli jokseenkin kielteistä. Baltian maat nähtiin yksittäisinä 

markkina-alueina liian pieninä, jotta niistä oltaisiin oltu kiinnostuneita. Venäjän taloutta ja 

liiketoiminnallisia oloja pidettiin usein liian vaihtelevina, epävarmoina ja vieraina, joiden takia 

aluetta ei nähty kiinnostavana. Osa haastateltavista kyllä myönsi, että Venäjän markkina

tilannetta kartoitettiin ja tutkittiin, mutta sopivaa lähestymistapaa sinne ei oltu löydetty.

Venäjälle painotuotteita vievät yritykset näkivät markkinan luonnollisesti positiivisemmin. 

Pietaria ja Moskovan aluetta pidettiin Suomen kannalta erittäinkin kiinnostavina. Venäjän 
taloudellisen tilanteen uskottiin olevan tasaantumaan päin, mikä vahvisti yritysten kiinnostusta 

kyseisiä markkinoita kohtaan.

Kustantajat olivat varsin varovaisia mielipiteissään. Kustantaminen on pääasiassa 

markkinakohtaista toimintaa. Haastatelluista kustantajista suurin osa tuotti nimenomaan kirjoja, 

joissa kotimaasuuntautuneisuus korostuu. Kustannuspuolella ei pahemmin nähty 

mahdollisuuksia yli rajan tapahtuvasta yhteistyöstä. Venäjän kustannustoimintaa tunnettiin vähän
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ja haastateltavat olivat arkoja antamaan aiheesta kommentteja. Sanomalehtipuolella 

SanomaWSOY osti merkittävän osuuden Pietarin toiseksi suurimmasta sanomalehdestä. Vuoden 

2001 aikana yrityksen on tarkoitus nostaa omistusosuuttaan 25 prosenttiin. Tämän avulla 

pyritään saamaan lisää selkeyttä Venäjän markkina-tilanteesta ja siellä toimimisesta muitakin 

osa-alueita ajatellen.

Painoilla oli selvästi selkeimmät näkemykset Venäjän markkinoista. Myös ne painoyritykset, 

jotka eivät tällä hetkellä kyseisillä markkinoilla toimineetkaan, olivat tehneet alueesta 

jonkinlaista markkinatutkimusta ja vaikuttivat kiinnostuneilta niiden tarjoamista 

mahdollisuuksista. Haastatelluista Alprint, Hansaprint ja Kymen Lehtimedia ovat vieneet 

Venäjälle runsaasti painotuotteita, myös Gummeruksen kirjapaino on vienyt jonkin verran kirjoja 

Venäjälle.

5.5.2 Näkemykset vientitoiminnan tulevaisuudesta

Kymenlehtimedia vei 90-luvun aikana runsaasti sanomalehtiä Venäjälle, mutta syksyllä 1998 

tapahtuneen ruplan romahtamisen aikaan romahti myös tuotteiden vienti, eikä sitä enää 

sanomalehtituotteilla ole saatu samoihin mittasuhteisiin. Erityisesti sanomalehtien kohdalla 

nähdään Suomen vientimahdollisuudet olevan suurelta osalta ohi. Tähän ovat suurimpana syynä 

sanomalehtituotannon lisääntynyt kapasiteetti Venäjällä. Sanomalehtien painamiseen ei vaadita 

erityisen kalliita investointeja, erityistä osaamista tai laadukasta painojälkeä, joten tällaisiin 

investointeihin Venäläisillä yrityksilläkin on ollut varaa. Sanomalehtien nopeat toimitusajat 

puoltavat myös kotimaista tuotantoa. Mikäli sanomalehtien painamisessa Moskovan ja Pietarin 

markkinoilla halutaan olla mukana, se vaatii investointeja ja yhteistyötä paikallisten yrittäjien 

kanssa ja paikallista toimintaa.

Kirjoja Venäjälle ja Baltian maihin viedään kaiken kaikkiaan aika vähän. Perinteisiin 

mustavalkoisiin painoksiin maista löytyy omaa kapasiteettia. Suurimmat painokset Venäjän 

markkinoille pystytään Suomea kustannustehokkaammin painamaan Saksassa ja Italiassa, joissa 

on erilaisiin tuotteisiin erikoistuneita painolinjoja. Suomen osuus kirjojen painamisessa ja 

viennissä on koskenut lähinnä kalliimpia ja korkeampaa laatua vaativia erikoiskirjoja, joissa 

esimerkiksi kuvien ja painojäljen laadulla on ollut suurta merkitystä. Tämän suhteen tilanteeseen 

ei odoteta suurta muutosta.

Aikakauslehtien viejänä Suomi on suhteellisen suuri tekijä Venäjän markkinoilla. 

Aikakauslehdet vaativat laadukasta jälkeä, uudempaa teknologiaa ja toimivia prosesseja.
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Venäjältä ei löydy tällaisten tuotteiden painamiseen tarpeeksi omaa kapasiteettia. Suomen etuna 

on maantieteellinen läheisyys, joten viikkolehdet voidaan toimittaa järkevässä aikataulussa. Tällä 

hetkellä tuotteet voidaan toimittaa vielä suhteellisen kustannustehokkaasti, koska painetulta 

papereilta ei vaadita ylimääräisiä tulleja tai veroja toisin kuin painamattomalta paperilta. Kuten 

aikaisemmin mainittiin, tähän on kuitenkin yritetty usean vuoden ajan saada muutosta. Venäjällä 

pyritään koko ajan kehittämään maan omaa graafista teollisuutta, ja verottamalla tuontituotteita 

saataisiin oman maan toimijoiden tuotteet huomattavasti halvemmalla. Vuoden 2002 vaihteeseen 

suunniteltu lisävero nostaisi suomalaisten painotuotteiden hintaa venäläisille 20%. Toisaalta 

Venäjällä ei ole vielä tarpeeksi omaa teknologiaa, jotta kaikki laadukkaat aikakauslehdet 

voitaisiin painaa siellä. Useat paikalliset kustantajat pyrkivät vaikuttamaan veroa vastaan, sillä he 

joutuisivat joka tapauksessa tuomaan tuotteita ulkomailta kalliimmallakin hinnalla.

Yleisesti haastatellut painot pitävät Moskovan ja Pietarin markkinoita kasvavina ja 

mielenkiintoisina. Venäjällä tapahtuvien kotimaisten investointien ei uskota pitkälläkään 

tähtäyksellä kattavan koko markkina-alueen kysyntää, eikä Venäjän uskota pärjäävän pelkillä 

kotimaan tuotteilla. Suomen etuina muihin Venäjälle vieviin maihin nähdään hyvä markkina- 

alueen tuntemus, riittävä läheisyys, laadukkaat tuotteet ja monipuoliset palvelut. Suurimpana 

ongelmana on suhteellisen korkea hintataso. Suomesta voidaan viedä vain laadukkaita erityis- 

painotuotteita, joita ei muualta saada tai niiden hinnat ovat ainakin samalla tasolla. 

Mielenkiintoista oli, että Alprintissä ja Hansaprintissä hintatasoa ei nähty varsinaisena 

ongelmana. Niissä uskottiin Suomen olevan aivan kilpailukykyinen muiden Eurooppalaisten 

yritysten kanssa, kun taas muissa Venäjän ja Baltian markkinoilla vähemmän toimivissa 

yrityksissä koettiin Suomen kustannustason olevan liian korkea, jotta vienti olisi kannattavaa.

5.5.3 Suhtautuminen investointeihin

Mahdollisiin pidemmän tähtäyksen investointeihin haastateltavat suhtautuivat hyvin varoen. 

Kuitenkin alalla ollaan sitä mieltä, että mikäli Venäjän ja Baltian maiden markkinoilla halutaan 

pitkällä tähtäimellä toimia, se vaatii suomalaisilta yrityksiltä jonkinlaisia investointeja 

paikalliseen toimintaan. Siitä, missä vaiheessa investointeja olisi hyvä tehdä tai kyseiset yritykset 

olisivat niitä valmiita tekemään, ei ollut varmuutta. Yleisiä kommentteja olivat, että alueelle 

uskaltaa investoida vasta sitten, kun venäläiset ovat itse valmiita investoimaan toimintaansa tai 

muut länsimaat ovat valmiita rahaa sinne sijoittamaan. Hansaprintissä todettiin, että he 

edellyttävät riittävän suuruista valmistaja suhteellisen varmaa asiakaskuntaa tuotteilleen ennen 

kuin ovat valmiita konkreettisia investointeja tekemään. Pelkästään suomalaisten tai muiden
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länsimaalaisten omistuksessa olevien yritysten ei uskota alueella pärjäävän, vaan yhteistyö 

paikallisten yritysten kanssa nähdään välttämättömänä. Paikallisten toimijoiden luottamus ja 

markkinakokemus ovat tarpeen kannattavan toiminnan turvaamiseksi.

Eniten kannatusta löytyi pienille osainvestoinneille ja varovaiselle markkinoiden 

lähestymistavalle. Venäjälle ei tule lähteä opettamaan, kuinka asiat tulisi siellä paremmin hoitaa, 

vaan aluksi tulee päästä paikalliseen toimintaan käsiksi ja yrittää ymmärtää toiminnan 

lainalaisuudet ja syyt, miksi markkinoilla toimitaan kuten siellä toimitaan. Vasta tämän jälkeen, 

kun alueen toimijoiden luottamus on saatu ja toiminnan kehittyminen näyttää suhteellisen 

vakaalta, voidaan suuremmat investoinnit hyväksyä. Suurena ongelmana koetaan oikeiden 

yhteistyökumppaneiden löytyminen. Markkinoilla toimimattomilla yrityksillä ei myöskään ole 

tarpeeksi tietoa alueen yritysten kiinnostuksesta yhteistyöhön. Venäjälle ja Baltian maihin 

painotuotteita vievillä yrityksillä on jo valmiita kontakteja, esimerkiksi vanhat ja olemassa olevat 

asiakkaat, joiden kautta yhteistyötä on helpompi lähteä rakentamaan.

Logistiikkapalvelujen tarjoajilla ei mielestään ollut Venäjän tai Baltian maiden markkinoista 

todellista tietoa, joten he eivät asiaa mielellään kommentoineet. Myyntiyritysten kanssa 

keskusteltiin luonnollisesti yleisesti Venäjän ja Baltian maiden kirjakauppatoiminnasta ja lehtien 

kioskimyynnistä. Kirjakauppatoiminta kyseisillä markkina-alueilla on hyvin hajaantunutta, eikä 

suomalaisen mallin mukaista ketjuuntumista ole vielä näkyvissä. Sama tilanne on myöskin 

kioskitoiminnassa. Markkinoilla on paljon eri tuotteisiin erikoistuneita kala-, kukka-, lehti ja 

tupakkakioskeja, mutta varsinaiset yleiskioskit puuttuvat. Rautakirja on Virossa suuri tekijä 

kioskitoiminnassa. Erityisesti Tallinnassa pieniin R-kioskeihin ei voi olla törmäämättä. Myös 

Latviassa Rautakirja on mukana kioskitoiminnassa, mutta Liettuan ja Venäjän markkinoita vielä 

tutkitaan. Jakelu kyseisissä maissa ei vielä kovin tehokkaasti hoidettu, minkä uskotaan 

vaikuttavan painotuotteiden kysyntään. Rautakirjassa uskotaankin, että heillä olisi tällä puolella 

paljon annettavaa esimerkiksi Venäjän markkinoilla. Virossa yrityksellä on toimintaa kaikilla 

samoilla toiminnan alueilla kuin Suomessakin, ja suomalaisen toimintamallin sinne siirtäminen 

on tapahtunut erittäin onnistuneesti.

Venäjän kirjapainotoiminnan kehitystarve ja -potentiaali on suuri ja maan kehitys- ja 

uudistusprosessit ovat käynnissä. Venäjällä on muihin maihin verrattuna vähän omia 

kirjapainoja. Länsimaiden arvioiden mukaan kirjapainoja tarvitaan yksi jokaista 6000-8000 

asukasta kohden. Koska venäjällä tällä hetkellä on noin 6000 kirjapainoa, tällä laskutavalla 

venäläisten kirjapainojen lukumäärän tulisi kasvaa noin 18 000 kappaletta (Ruohonen 2000, 46).
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Näin suurta kasvua alalla ei kuitenkaan ole odotettavissa, joten maa joutuu vielä pitkään 

turvautumaan painotuotteiden tuontiin. Tähän tosiseikkaan monet suomalaiset painot myös 

luottavat ja uskovat asemansa yhtenä painotuotteiden tuojana olevan turvattu.

Toiminnan kasvattamisesta kiinnostuneet yritykset ovat myös kiinnostuneet investoineista 

ainakin pidemmällä tähtäyksellä. Selkeä ja järkevää varovaisuutta asian suhteen on kuitenkin 

havaittavissa. Mikäli TEDIMin puitteissa tai muuten suuri kehitysprojekti aloitettaisiin, siihen 

voisi erityisesti suomalaisilla painoilla löytyä kiinnostusta tulla mukaan. Myös joku olemassa 

olevista painotuotteiden jakelijoista saattaisi olla kiinnostunut kansainvälistämään toimintaansa. 

Ratkaisevia tekijöitä tarkoitetun toimintamuodon lisäksi ovat muut mukaan saatavat 

yhteistyökumppanit. Venäjältä olisi saatava tarpeeksi vaikutusvaltaiset yritykset mukaan, jotta 

markkina-arvo olisi riittävän suuri ja projektin onnistumiseen uskottaisiin. Yhteistyöyritysten 

toiminnan markkina- ja taloudellinen asema tulisi yritysten nykyisen tilanteen lisäksi olla 

pidemmälläkin tähtäyksellä turvattu. Merkittävä saksalainen yhteistyökumppani toisi projektille 

sen tarvittavaa uskottavuutta ja auttaisi riskien jakautumisessa. Projektin käynnistämiseksi 

äärimmäisen tärkeää on luottamuksellisen keskusteluyhteyden luominen oikeisiin osapuoliin ja 

idean jälkikehittely kiinnostuneiden osapuolien kanssa.
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6 Johtopäätökset

Yhtenä työn alussa asetettuna tutkimustavoitteena oli selvittää graafisella toimialalla tapahtuvia 

rakenteellisia muutoksia ja näitä muutoksia aikaansaavat tekijät. Toisena tavoitteena oli kuvata 

erilaisia graafisten tuotteiden jakelutapoja ja niiden soveltuvuutta eri tuotteille. Kolmantena 

tavoitteena oli kehittää ehdotus graafisen toimialan Pohjoisen Euroopan kehitysprojektille sekä 

selvittää graafisen toimialan johtajien näkemyksiä Venäjän ja Baltian maiden markkina-alueesta 

ja heidän kiinnostustaan kyseistä markkina-aluetta kohtaan. Seuraavassa on esitetty näihin 

kysymyksiin saatuja vastauksia sekä esitetään muutama jatko tutkimusaihe.

6.1 Graafisen toimialan liiketoimintaympäristössä tapahtuvat 
muutokset

Graafista toimialaa muokkaavat eniten teknologian kehittyminen entistä nopeampaan, 

digitalisoidumpaan ja sähköisempään muotoon sekä asiakkaiden kulutustottumuksissa tapahtuvat 

muutokset. Myös kansainvälistyvät yritykset aiheuttavat muutoksia toimintarakenteisiin ja 

toimintamuotoihin. Neljäntenä osa-alueena muutoksia saavat aikaan kiristyvä kilpailu kuluttajien 

ajasta, perinteiselle toimialalle asetettavat tiukentuvat tehokkuusvaatimukset sekä toiminnan 

palvelun monipuolistamisvaatimukset.

Kaikilla toiminnan osa-alueilla odotetaan toimijoiden lukumäärän vähentyvän, isojen toimijoiden 

entisestään kasvavan, keskikokoisten yleistoimijoiden häviävän ja pienten tiettyyn osa-alueeseen 

erikoistuvien toimijoiden selviävän. Isoimmat toimijat jatkavat palveluidensa laajentamista 

perinteiseltä graafiselta toimialalta entistä enemmän myös koko mediatoimialan suuntaan, jossa 

sähköiset tuotteet ovat lisäämässä osuuttaan kokonaistuotepaketissa. Graafisen ja mediatoimialan 

yhdentyminen tarvitsee oman kanavan erilaisten sisältöjen välittämiselle ja hallinnalle.

Kansainvälistyminen tulee ensisijaisesti näkymään yritysten omistusrakenteissa erityisesti 

kustannuspuolella. Eurooppalaisten toimijoiden, pohjoismaisia yrityksiä lukuunottamatta, ei 

uskota olevan erityisen kiinnostuneita Suomen markkina-alueesta, joten paikallisten yritysten 

toiminnan ei koeta olevan uhattuna ainakaan kansainvälisen kilpailun kiristymisen takia. 

Jakelupuolella seurataan tiiviisti Euroopan muissa maissa ja Amerikassa kehiteltäviä ratkaisuja.
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6.2 Graafisten tuotteiden jakelutavat ja niiden soveltuvuus eri 
tuotteille

Tutkimuksessa esitettiin viisi erilaista jakelutapaa graafisille tuotteille. Tuotteen soveltuvuus eri 

jakelukanaviin riippuu markkina-alueen laajuudesta, tuotteen vaatimasta toimitusnopeudesta, 

tuotteen käyttötarkoituksesta, asiakaskohdentamisen tasosta, painosmäärästä ja -koosta sekä 

kustannusten muodostumisesta eri jakeluvaihtoehdoissa. Tutkimuksessa käsiteltäviä tuotteita 

olivat erilaiset kirjat, aikakauslehdet, sanomalehdet, markkinointipainotuotteet ja erikois- 

painotuotteet, esimerkiksi manuaalit ja luettelot.

Perinteisellä jakelutavalla hoidetaan tehokkaasti suuret massat. Kustantaja valitsee sopivan 

painon ja jakelukeskuksen, joiden kautta tuotteet toimitetaan vähittäismyyjille. Monille pien

kustantajille sopivat mahdollisimman kevyet kustannusrakenteet sekä oma tuotteiden jakelu ja 

myynti. Harvoin, mutta nopeasti tarvittaville tuotteille on suositeltu painon ja jakelukeskuksen 

yhdistämistä. Tällöin vältytään turhalta varastoinnilta, mutta tuotteet saadaan toimitettua 

tarpeeksi nopeasti kuluttajille. Useiden painojen hyödyntäminen eli hajautettu painaminen sopii 

kansainvälisille painotuotteiden tuottajille, joiden markkina-alue on laaja ja tuotteiden 

toimitusnopeusvaatimus korkea. Sisällön sähköinen jakelu on lisääntymässä. Omaan tai 

kirjakaupassa tapahtuvaan tulostamiseen soveltuvat parhaiten pienikokoiset työt, joita tarvitaan 

nopeasti. Näissä kuluttaja yleensä tietää mitä etsii. Osa tuotteista voidaan lukea myös suoraan 

sähköisenä versiona.

Teknologian kehittyessä ja sähköisten tuotteiden yleistyessä painotuotteelta vaaditaan entistä 

tehokkaampia jakelutapoja ja parempaa saatavuutta, jotta ne pysyvät edelleen houkuttelevina ja 

hintakilpailukykyisinä tuotteina. Sähköiset tuotteet eivät kuitenkaan tule viemään minkään 

painotuotteen markkinaa täysin, vaan useimmissa tapauksissa ne toimivat täydentävinä tuotteina. 

Sanomalehtien asema tulee olemaan eniten uhattuna. Kuluttajien vahvat tottumukset ja 

perinteinen ajattelutapa vaativat aikaa muuttuakseen, ja osa ei sähköisiä tuotteita ole valmis 

omaksumaan ollenkaan. Sähköisten tuotteiden lukumukavuus ja hinta tulevat olemaan 

ratkaisevia tekijöitä niiden menestyksessä

Tutkielmassa esitettiin malli painotuotarmon siirtymisestä lähemmäs kuluttajia. Tehdyn 

kirjallisuuskatsauksen perusteella tuotannon siirtymiseen vaikuttaviksi tärkeimmiksi tekijöiksi 

valittiin tuotannon nopeutuvat toimitusaikavaatimukset ja tuotteiden lisääntyvä 

asiakaskohdentuminen. Empiirisessä osuudessa korostui kuitenkin tosiasia, että käytännössä
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toimitusaikavaatimusten täyttämisen lisäksi pyrkimykset kustannussäästöihin sekä kuljetus- että 

varastointikustannuksissa ohjaavat vahvimmin tuotannon viivästyttämistä ja tuotteiden 

painamisen siirtämistä lähemmäksi kuluttajia. Myös muut toimialalla nähtävät trendit vaikuttavat 

tuotannon sijaintipäätöksiin. Havaittavia trendejä ovat muun muassa nimikemäärien 

lisääntyminen, painotuotteiden koon ja painomäärien pienentyminen sekä teknologian 

kehittyminen entistä pienempien, tehokkaampien ja halvempien laitteiden suuntaan.

Mainittujen trendien lisäksi kuluttajille tarjottavat jakelukanavat jatkavat monipuolistumistaan. 

Tämä aiheuttaa lisävaatimuksia painotuotteiden logistiikan järjestämiselle. Jakelun tulee tapahtua 

nopeammin ja kustannustehokkaammin. Tämä tulee aiheuttamaan muutoksia myös 

painopaikkojen siirtymisenä lähemmäs kuluttajia. Turhaa varastointia ja pitkiä kuljetus- 

välimatkoja pyritään välttämään. Kaikkien kirjojen, lehtien ja markkinointimateriaalien 

tuotannon ei toki odoteta hajaantuvan, vaan kuhunkin ryhmään kuuluu erilaisia tuotteita, jotka 

ominaisuuksiltaan ja käyttötarkoitukseltaan vaativat erilaisia jakelutapoja. Lisäksi erilaisia 

sisältöjä yhdistämällä odotetaan vielä syntyvän uusia painotuotteita, joiden jakeluratkaisut ovat 

päätettävä.

Jakelupalveluntarjoajien palveluissa informaatiopalveluiden kysyntä tulee lisääntymään. 

Informaatiota vaaditaan sekä tarjontaketjussa liikkuvien tuotteiden vaiheista ja tilanteista sekä 

sisältötuotteiden saatavuudesta, muodosta ja hinnoista. Mikäli graafisen toimialan nykyiset 

toimijat eivät ole uusia palveluja valmiita kehittämään, alalle on syntymässä tilaa myös uusille 

sähköisiin tuotteisiin ja sisällönvälitykseen erikoistuneille toimijoille.

6.3 Ehdotus graafisen toimialan projektille Pohjoisen ulottuvuuden 
alueella

Suomella on merkittävä asema painotuotteiden viejänä Venäjän markkinoille. Tutkimuksessa 

kartoitettiin alan toimijoiden käsityksiä kyseisestä markkina-alueesta. Vahvan aseman 

turvaamiseksi työssä ehdotetaan graafisen toimialan painojen verkostoitumista ja suomalaisten 

yritysten vaikutuksen lisäämistä myös graafisen alan tuotteiden jakelussa Venäjällä.

Venäjällä kehitetään maan omaa toimialaa jatkuvasti. Suomi kilpailee kiristyvistä 

vientimarkkinoista lähinnä Saksan ja Italian kanssa. Suomen etuina ovat markkinan läheisyys, 

jolloin tuotteet voidaan toimittaa tarpeeksi nopeasti. Venäläisiin painoihin verrattuna 

suomalaisten painojen palveluja pidetään laadukkaampana, monipuolisempana ja 

luotettavampana. Esimerkiksi sanomalehtien vienti Suomesta on kuitenkin jo tyrehtynyt, koska
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ne vaativat nopeammat toimitukset ja Venäjällä on jo investoitu niihin tarpeelliseen 

kapasiteettiin.

Suomen graafisen toimialan yrityksissä uskotaan Suomen viennille riittävän asiakkaita vielä 

pitkään. Toimintaa laajentaakseen monet ovat kuitenkin selvitelleet investointimahdollisuuksia ja 

niiden kannattavuutta. Venäjää pidetään hyvin epävarmana markkina-alueena eikä sen varaan 

haluta liikaa toimintaa perustaa. Yleisenä uskomuksena on, että mikäli toimintaa halutaan 

kasvattaa ja investointeihin ruvetaan, oikeiden yhteistyökumppanien löytäminen on kriittistä. 

Tämä koetaan kuitenkin vaikeaksi.

Venäjän graafisella toimialalla on painotuotteiden jakelussa vielä paljon kehittämisen varaa. Tätä 

osa-aluetta ehdotetaankin toiseksi TED IM -projektiin liittyväksi osaksi. Venäjälle ehdotetaan 

rakennettavaksi painotuotteiden jakeluun erikoistunut keskus, jonka kautta niin venäläisistä kuin 

kansainvälisistä painoista tulevat tuotteet saataisiin tehokkaasti ja organisoidusti jaettua. 

Logistiikkakeskus välittäisi myös painopalveluja. Ideana on verkottaa erilaiset Suomen, Venäjän 

ja Saksan painot ja hyödyntää kunkin omia erikoistumisalueita. TEDIM -organisaation tukea 

tarvittaisiin nimenomaan projektin alkuvaiheessa painojen verkottamisessa sekä puolueettomana 

toimintaa organisoivana osapuolena. Projektin aikana pyrittäisiin selvittämään kansainväliseen 

sisältöjen sähköiseen välittämiseen liittyviä ongelmia ja löytämään ratkaisuja eri järjestelmien ja 

formaattien yhteensopivuudelle. Projektiin tarvitaan mukaan myös informaatioteknologiat 

hallitseva osapuoli. Projektin käynnistäminen saattaisi olla helpointa, mikäli toimittaisiin 

EuroRussia -projektin puitteissa, jolloin parhaiten voitaisiin hyödyntää olemassa olevia suhteita 

esimerkiksi Pietarin kaupungin viranomaisiin.

6.4 Ehdotuksia jatkotutkimusaiheiksi

Edellä mainittuun TEDIM-projektiin liittyen vaaditaan vielä toimintaidean tarpeellisuuden ja 

kiinnostavuuden varmistamiseksi alustavia tutkimuksia. Länsimaisten painojen mukaan 

saaminen vaatii ensin sopivien venäläisten kumppanien kiinnostumisen asiasta. Tätä näkökulmaa 

tutkimuksessa ei ole selvitetty. Kuitenkin aikaisemmat Venäjän painomarkkinoihin kohdistuneet 

tutkimukset ovat tuoneet esiin sen seikan, että kiinnostusta yhteistyöhön länsimaisten painojen 

kanssa on olemassa. Toinen tärkeä selvitettävä seikka on verkottuneiden painopalvelujen 

tarpeellisuus, jotta riittävä asiakaskunta on saatavissa. Tätä olisi selvitettävä esimerkiksi 

projektista kiinnostuneiden painojen asiakasyrityksiltä sekä suurimmilta Venäjän markkinoille 

painattavilta kansainvälisiltä yrityksiltä.



Ill

Painotoiminnan keskittämis- ja hajauttamiskysymyksiin liittyvä tarkempi jatko tutkimusaihe olisi 

selvittää ja vertailla verkottamisen aiheuttamia kustannuksia ja kustannussäästöjä perinteisellä 

toimintatavalla kerääntyviin logistiikkakustannuksiin. Kustannusten jakautumista tulisi myös 

tarkkailla eri painosmäärillä sekä eri suuruisten markkina-alueiden tapauksessa.
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