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TIIVISTELMÄ

Suomen päivittäistavarakaupan kehitykselle on ollut ominaista hypermarkettien merkityksen 
kasvaminen: vuonna 2000 hypermarkettien osuus päivittäistavarakaupan liikevaihdosta oli
21,2 %, kun se vuonna 1990 oli 6,4 %. Ennusteiden mukaan hypermarkettien osuus 
liikevaihdosta tulee vakiintumaan 25-30 % tasolle. Toimialan kehityksen toinen ominaispiirre 
on ollut kaupan ryhmittymien ja tavarantoimittajien pyrkimykset tehostaa logistisia prosesseja 
kilpailuedun luomiseksi. Hypermarkettien taijontaketjun hallinnalle asettamat vaatimukset 
ovat erilaisia verrattuna pienempien myymälöiden vaatimuksiin, minkä seurauksena näiden 
myymälöiden kohdalla kannattaa tutkia logististen prosessien tehostamismahdollisuuksia.

Tässä tutkielmassa esitetään malli hypermarketeille eriytettävästä taijontaketjun hallinnan 
ratkaisusta liha- ja meijeriteollisuuden tuotteiden osalta. Tutkielman lähestymistapa perustuu 
taijontaketjun hallinnan (Supply Chain Management) viitekehykseen. Tutkielman tavoitteena 
on analysoida eriytettävän ratkaisun toteuttamisen edellytyksiä ja vaikutuksia sekä 
kvalitatiivisesti, tarjontaketjun eri osapuolten näkemysten pohjalta, että kvantitatiivisesti, 
muodostamalla lihateollisuuden tuotteiden toimitusprosessia kuvaava laskentamalli.

Tutkielman havaintoaineisto koostuu kolmesta eri osasta: päivittäistavarakaupan taijonta
ketjun hallintaa käsittelevä kirjallisuus ja aiemmat tutkimukset, toimialan asiantuntijoille 
suunnattu haastattelututkimus sekä toimitusprosessia kuvaava toimintolaskentamalli. 
Kirjallisuusosiossa käsitellään myös kysyntälähtöisen hankintayhteistyön (ECR) lähestymis
tapaa, jossa sovelletaan taijontaketjun hallinnan käsitettä kaupan ja teollisuuden väliseen 
yhteistyöhön. Tutkielmassa muodostettava laskentamalli perustuu toimintolaskennan 
(Activity-Based Costing) teoriaan. Tutkielman empiirinen osuus käsittää 26 päivittäis
tavarakaupan logistiikan asiantuntijoille suunnattua teemahaastattelua.

Tutkielman keskeinen tulos on, että muodostettaessa hypermarketeille sekä liha- ja 
meijeriteollisuuden tuotteille eriytettävä taijontaketjun hallinnan ratkaisu voidaan tehostaa 
toimialan tarjontaketjuverkoston toimintaa sekä kuljetusten että myymälöissä suoritettavan 
tavarankäsittelyn osalta. Eriytettävä ratkaisu mahdollistaa myös kaupan ja teollisuuden 
taijontaketjun hallintaan liittyvien roolien selkiintymisen, koska ratkaisun kuljetus- ja 
terminaalitoimintojen kokoamisesta ja ohjaamisesta vastaa puolueettomasti toimiva 
logistiikkapalveluyritys. Esitetyn kaltaisen ratkaisun ei kuitenkaan ennusteta toteutuvan 
lähitulevaisuudessa, koska taijontaketjun osapuolet eivät näe vertikaalisen ja/tai 
horisontaalisen logistiikkayhteistyön lisäämistä nykyiseltä tasoltaan kannattavana.

Avainsanat: Päivittäistavarakauppa, hypermarket, tuoretuotteet, taijontaketjun hallinta 
Sivujen lukumäärä: 139
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ABSTRACT

The main characteristic of the development in Finnish grocery retailing has been the growing 
role of hypermarkets: in the year 2000 the hypermarkets created 21,2% of the total turnover of 
grocery retailing comparing to year 1990, when the share was 6,1%. It has been predicted that 
the share will smooth to the level of 25-30%. Another distinctive characteristic in the industry 
has been the efforts of Finnish grocery retailing groups and grocery suppliers to increase the 
efficiency of their logistics processes to create competitive advantage. Hypermarkets set 
different requirements for supply chain management comparing to smaller stores, and so it is 
recommended to study the possibilities for intensifying the logistics processes concerning 
particularly hypermarkets.

In this study is presented a separated supply chain management solution for hypermarkets and 
meat and dairy products. The approach of the study is based on the concept of Supply Chain 
Management. The object of the study is to analyse the effects and possibilities of 
accomplishing the presented solution both qualitatively, on the ground of outlooks of different 
parts in the supply chain, and quantitatively, by modelling a supply process of meat products.

The observation material of the study consists of three parts: the literature and former studies 
concerning the supply chain management of grocery retailing, the interview study made for 
the logistics experts in the industry and the mathematical model of the supply process. In the 
literature part of the study is also presented a concept of efficient consumer response (ECR), 
which applies the concept of supply chain management to the co-operation between retailers 
and suppliers. The mathematical model formed in the study is based on the theory of Activity- 
Based Costing. The empirical part of the study includes 26 theme interviews, which were 
directed to the logistics experts in the industry.

The main finding of the study is that by forming a separated supply chain management 
solution for hypermarkets and perishable products it is possible to increase the efficiency of 
logistics activities both in transporting and storage activities within the grocery retailing 
supply chain network. The separated solution also enables the clarification in the roles of 
supply chain operators, because the logistics activities in the solution are sourced and 
coordinated by the service provider acting impartially. However, it seems that the solution 
will not be carried out in the near future, due to the unwillingness and inability of supply 
chain operators to increase the level of both horizontal and vertical co-operation in logistics 
operations.
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Total number of pages: 139
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1 JOHDANTO

Suurten päivittäistavaramyymälöiden merkitys on kasvanut Suomessa voimakkaasti viime 

vuosina ja tämän kehityskulun on ennustettu jatkuvan myös lähitulevaisuudessa. 1990-luvun 

aikana suurimmat päivittäistavaramyymälät, hypermarketit, kasvattivat osuuttaan 

päivittäistavaramarkkinoiden liikevaihdosta 6,4 prosentista 21,2 prosenttiin.

Suomen päivittäistavarakaupan kehitystä on leimannut kilpailutilanteen kiristyminen ja 

katteiden pienentyminen, minkä seurauksena kaupparyhmittymät ovat kehittäneet ketju- 

toimintojaan sekä keskittäneet hankinta- ja logistiikkatoimintojaan. Toimintaa tehostamalla 

on pyritty myös varautumaan lähiaikoina ennustettuun kansainvälisten päivittäistavarakaupan 

ryhmittymien liiketoiminnan laajentumiseen Suomen markkinoille.

Taijontaketjun tehokas hallinta on keskeisiä menestystekijöitä päivittäistavarakaupassa, koska 

volyymit ovat suuria, nimikkeiden lukumäärä on suuri ja Suomi on demograafisten 

tekijöidensä seurauksena erittäin haasteellinen logistinen toimintaympäristö. Tehostaakseen 

logististen kokonaisuuksiensa toimintaa päivittäistavaramarkkinoiden eri osapuolten on 

pystyttävä vastaamaan yhä tehokkaammin eri myymälätyyppien asettamiin, toisistaan 

poikkeaviin logistisiin vaatimuksiin. Päivittäistavarakaupan logistiikkaratkaisujen 

kehittymistä käsittelevissä tutkimuksissa on ennustettu, että tulevaisuudessa markkinoille 

tulee muodostumaan erillisiä, logististen erityispiirteiden perusteella muodostettuja logistisia 

kokonaisuuksia. Hypermarkettien logististen ominaispiirteiden sekä niiden suuren 

merkityksen vuoksi on perusteltua analysoida hypermarketeille muodostettavaa eriytettyä 

tarjontaketjun hallinnan ratkaisua. Hyödyntämällä hypermarkettien suuria volyymeja on 

todennäköistä tehostaa koko taijontaketjun toimintaa.

Tuoretuotteet vaativat erittäin tehokkaita taijontaketjun hallinnan ratkaisuja, ja niiden 

kohdalla kehitettyä toimivaa logistista ratkaisua voidaan mahdollisesti hyödyntää myös 

muiden tuoteryhmien kohdalla. Viime vuosina useiden tuoretuoteryhmien toimitukset 

päivittäistavaramyymälöihin on siirretty kulkemaan kaupan osapuolten hallinnoimien 

terminaalien kautta, kun aiemmin yleisenä toimintatapana oli tuoretuotetoimittajien 

toteuttama suorajakelu myymälöihin erityisesti liha- ja meijeriteollisuuden tuotteiden 

kohdalla. Terminaalitoiminnan avulla pyritään tehostamaan toimintaa yhdistämällä tavara

virtoja, minimoimalla myymälöiden tavarankäsittelyn ja varastoinnin tarvetta.
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Tässä tutkielmassa tarkastellaan, voidaanko hypermarkettien kohdalla toteutettuja tarjonta- 

ketjun hallinnan ratkaisuja liha- ja meijeriteollisuuden tuotteiden osalta tehostaa 

muodostamalla niille eriytettävä logistiikkaratkaisu. Tutkielma kohdistuu erityisesti 

eriytettävän ratkaisun toteuttamismahdollisuuksien selvittämiseen ja ratkaisun vaikutuksien 

analysointiin tarjontaketjun eri osapuolten näkökulmasta sekä koko taijontaketjun tasolla.

1.1 Tavoitteet

Tutkielmalle voidaan määritellä kaksi keskeistä tavoitetta:

1. Tutkielman päätavoitteena on kartoittaa, kannattaako hypermarkettien kohdalle 

muodostaa eriytetty taijontaketjun hallinnan ratkaisu liha- ja meijeriteollisuuden 

tuotteiden osalta.

2. Tutkielman toisena tavoitteena on analysoida yleisesti tarjontaketjun eriyttämistä sekä sitä 

puoltavia ja vastustavia tekijöitä. Analyysi tehdään perustuen tarjontaketjun hallinnan 

(Supply Chain Management) lähestymistapaan.

1.2 Tutkimustapa

Tutkielman kvalitatiivisessa osuudessa analysoidaan hypermarkettien sekä liha- ja 

meijeriteollisuuden tarjontaketjun hallinnan nykyisiä ratkaisuja. Kvalitatiiviseen 

tutkimusosuuteen sisältyy katsaus tutkimusaihetta koskevaan alan kirjallisuuteen, aiempiin 

tutkimuksiin ja lehtiartikkeleihin sekä taijontaketjun eri osapuolet kattava haastattelututkimus. 

Kvalitatiivisessa osuudessa esitetään myös skenaario hypermarketeille eriytetystä 

taijontaketjun hallinnan ratkaisusta. Tutkielman kvantitatiivisessa osuudessa esitetään 

toimintolaskentamalli päivittäistavarakaupan toimitusprosessista, jonka avulla analysoidaan 

eriytettävän ratkaisun vaikutuksia taijontaketjussa.

1.3 Tutkielman rajaukset

Rajaus tuoteryhmien mukaan. Tutkielma on rajattu tarkastelemaan ainoastaan kahta 

tuoretuotteiden ryhmää, liha- ja meijeriteollisuuden tuotteita. Lihatuotteilla käsitetään liha, 

lihajalosteet sekä valmisruoat ja maitotuotteilla ne tuotteet, jotka ovat hypermarketeissa 

maitokaappituotteita (maidot, kermat, jogurtit, ym.) Tuoretuotteen käsite määritellään 

tarkemmin myöhemmin tässä luvussa. Rajaus tuoretuotteisiin on tehty siksi, että nämä 

tuotteet vaativat erityisominaisuuksiensa vuoksi erittäin tehokkaita logistisia ratkaisuja 

lämpötilan ja ajan suhteen. Lisäksi näiden tuotteiden markkinoita hallitsevat Suomessa
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muutamat suuret yritykset, joiden kohdalla on hyvät mahdollisuudet suurten volyymien 
hyödyntämiseen hypermarkettien logistiikkaratkaisuissa.

Empiirisen tutkimus osuuden rajaus. Tutkielman empiirinen osa on rajattu Suomen päivittäis- 

tavaramarkkinoille ja elintarviketeollisuuteen siten, että tarkastelu tapahtuu toimialojen 

suurimpien toimijoiden tasolla. Tämä rajaus on tehty sillä perusteella, että yhteistoiminnan 

kehittäminen suurten toimijoiden välillä muodostaa enemmän mahdollisuuksia mietittäessä 

taijontaketjun hallinnan ratkaisujen tehostamista hypermarkettien kohdalla. Tutkielman 

empiirisessä osuudessa selvitettiin päivittäistavarakaupan sekä liha- ja meijeriteollisuuden 

suurien toimijoiden näkemykset tutkimusaiheesta teemahaastattelujen avulla. Haastatteluihin 

valittiin logistiikan alan asiantuntijoita 15 hypermarketista, kolmesta kaupan ryhmittymän 

ketjunohjausyksiköstä, kahdesta kaupan hankinta- ja logistiikkayrityksestä sekä viidestä 

tuoretuoteteollisuuden yrityksestä. Hypermarkettien kohdalla haastattelut suoritettiin viidellä 

paikkakunnalla. Taulukossa 1-1 esitetään haastattelututkimuksen kohdeyritykset.

Taulukko 1-1 Haastattelututkimuksen kohdeyritykset

Haastattelututkimuksessa mukana olevat yritykset
Liha- ja meijeriteollisuus: Atria Oyj

H K Ruokatalo Oy
Saarioinen Oy
Valio Oy
Ingman Foods Oy Ab

Kaupparyhmittymien S-ryhmä
ketjunohjausyksiköt: Tradeka/Elanto -ryhmä (Ketjuetu) 

Spar-ryhmä
Kaupan hankinta-ja Inex Partners Oy
logistiikkayritykset: Tuko Logistics Oy
Hypermarkets (paikkakunnittain): Pääkaupunkiseutu (3 kpl)

Tampere (2 kpl)
Turku (3 kpl)
Lahti (3 kpl)
Oulun seutu (3 kpl)

Rajaus jakelun asiakaskanavamallissa. Jakelun asiakaskanavamallin (Haapanen & 
Vepsäläinen 1999, 73) lähtökohtana on näkemys jakelun eriytymisestä neljään eri asiakas

tarpeiden mukaiseen jakelukanavaan: suostuttelun, rahoituksen, tilaamisen sekä valmistuksen 

ja siirron kanavaan. Tässä tutkielmassa tarkastellaan taijontaketjujen toimintaa ainoastaan
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tilaamisen sekä valmistuksen ja siirron kanavien osalta. Näiden kanavien osalta tarkastelu 

painottuu enemmän valmistuksen ja siirron kanavaan.

Kanavamallin avulla voidaan esittää myös tutkielman toinen rajaus: tutkielmassa tarkastellaan 

logistiikkatoimintoja teollisuuden lähettämön ja myymälän hyllyn välillä. Tämän välin 

ulkopuolelle jääviä toimintoja, kuten alkutuotantoa tai tuotteiden kuljetusta kotitalouksiin, ei 

tarkastella. Molemmat rajaukset on havainnollistettu kuvassa 1-1 jakelun asiakaskanavamallin 

avulla.

Kuva 1-1 Tutkimuksen rajaus jakelun asiakaskanavamallissa (mukaillen Haapanen & 
Vepsäläinen 1999, 73)

Suostuttelun kanava

Rahoituksen kanava

1.4 Tutkielman keskeiset käsitteet

Päivittäistavarakauppa. Päivittäistavara on pohjoismainen termi, millä tarkoitetaan elin

tarvikkeiden ohella sellaisia tuotteita, joita ihmiset ovat tottuneet ostamaan elintarvikkeiden 

yhteydessä. A. C. Nielsen Finland Oy tilastoi päivittäistavaroihin ruoan, juomat, tupakka

tuotteet, teknokemian tuotteet, kodin paperit, lehdet sekä ei-selektiivisen kosmetiikan 
(Päivittäistavarakauppa 2000, 5).

Kauppa jaetaan perinteisesti vähittäiskauppaan sekä tukkukauppaan, ja näistä vähittäiskauppa 

jaetaan edelleen päivittäistavara- ja erikoistavarakauppaan. Päivittäistavarakaupalla 

tarkoitetaan päivittäistavaroiden koko valikoimaa myyvää, pääasiassa itsepalveluperiaatteella 

toimivaa market-tyyppistä elintarvikemyymälää. Suomen päivittäistavarakaupan rakenne 

esitetään tarkemmin luvussa 2.1. (mt.)
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Tuoretuotteet. Tuoretuotteet -termillä tarkoitetaan tämän tutkielman yhteydessä niitä liha- ja 

meijeriteollisuuden tuotteita, joiden kuljetus- ja säilytyslämpötilan on lainsäädännössä 

asetettujen rajoitusten mukaan oltava välillä +2 - +6 °C. Tuoretuotteiden ominaispiirteitä 
käsitellään tarkemmin luvussa 2.5.

Hypermarket. Hypermarketille on olemassa useita eri määritelmiä, jotka poikkeavat hiukan 

toisistaan. Tässä tutkielmassa käytetään pääasiassa A.C. Nielsen Finland Oy:n määritelmää, 

jonka mukaan hypermarket on monen alan tavaroita myyvä, pääosin itsepalveluperiaatteella 

toimiva vähittäismyymälä. Hypermarketin myyntipinta-ala on yli 2500 m2, ja

päivittäistavaroiden osuus muodostaa vähemmän kuin 2/3 sen myynnistä (A.C. Nielsen 

2001). Määritelmän valinta perustuu siihen, että tutkielman yhteydessä vertaillaan A.C. 

Nielsenin ylläpitämästä päivittäistavarakaupan myymälärekisteristä saatuja tietoja.

Hypermarket voi sijaita kaupungin keskustassa, sen tuntumassa kauppakeskuksessa tai 

muualla liikenteellisesti hyvin saavutettavissa paikoissa. Joissakin yhteyksissä, lähinnä 

aiempina vuosina, hypermarketista on käytetty myös nimitystä automarket (Päivittäis

tavarakauppa 2000, 5). Hypermarket eroaa tavaratalosta siinä suhteessa, että sen 

itsepalveluaste on korkeampi, sillä on suuremmat pysäköintitilat, kassat eivät yleensä ole 

osastoilla vaan uloskäynnin yhteydessä ja myymälä sijaitsee pääsääntöisesti yhdessä 

kerroksessa (LTT 1996, 14). Hypermarkettien ominaispiirteitä käsitellään tarkemmin luvussa 
2.2.

Terminaali. Terminaalilla tai alueellisella jakelukeskuksella (engl. Regional Distribution 

Center, RDC) tarkoitetaan tämän tutkielman yhteydessä suurta varastoa, jossa sinne saapuvien 

tavarantoimittajien toimitukset yhdistetään terminaalista suoritettaviin myymälöiden 

jakelukuljetuksiin ilman välivarastointia (Cooper ym. 1995, xii).

Siirtokuljetus ja jakelukuljetus. Tavarantoimitus teollisuudesta kaupan myymälään voidaan 

jakaa kahteen eri vaiheeseen, jos tavarat kuljetetaan terminaalitoimituksena. Siirto- 

kuljetuksella tarkoitetaan tavarantoimituksen sitä vaihetta, jossa tavara kuljetetaan 

teollisuuden lähettämöstä terminaaliin (joko kaupan tai muun hankinta- ja logistiikkayhtiön 

terminaaliin). Siirtokuljetuksesta on käytetty joissakin yhteyksissä myös nimitystä runko- 

kuljetus. Jakelukuljetuksella tarkoitetaan toimitusprosessin vaihetta terminaalista myymälään.

Logistiikan ulkoistaminen - 3PL. Logistiikkapalveluiden tarjontaan erikoistuneita yrityksiä 

kutsutaan kolmannen osapuolen logistiikkatoimijoiksi (engl. Third Party Logistics). 
Logistiikkapalveluiden ulkoistaminen on määritelty seuraavasti: yrityksen ja ulkopuolisen
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palveluntaijoajan muodolliseen tai epämuodolliseen sopimukseen perustuva pitkäaikainen, 

molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö, jonka seurauksena huomattava joukko yrityksen 

logistisista toiminnoista siirtyy palveluntarjoajan hoidettavaksi ilman, että kuljetettavien 

tuotteiden omistusoikeus siirtyy (Berglund 2000, 3). Logistiikkapalveluyritykset tarjoavat eri 

toimialoille mittakaavaetua yhteistyön kehittämisen ja toimialaosaamisen lisäämisen kautta 

(Haapanen & Vepsäläinen 1999, 213).

Logistiikkaintegraattori - 4PL. Viime vuosina markkinoille on muodostunut logistiikan alan 

tutkimuksessa ja kirjallisuudessa paljon käsiteltyjä ns. logistiikkaintegraattoreita 1. 4PL- 

palveluntaijoajla (engl. Fourth Party Logistics). 4PL-toimija on taijontaketjun integraattori, 

joka kokoaa ja johtaa oman yrityksensä resursseja, kykyjä ja teknologioita täydentävien 

palveluntarjoajien kanssa toimittaakseen kokonaisvaltaisen tarjontaketjun hallinnan ratkaisun 

(Accenture 2001). Logistiikkaintegraattori voidaan nähdä myös logistiikkapalvelujen 

käyttäjien ja palvelujen tuottajien yhteistyöfoorumina, joka yhteistä tietoa ja järjestelmiä 

hyödyntäen integroi ja koordinoi asiakaskanavien toimintaa (Haapanen & Vepsäläinen 1999, 

272).

Kuljetusintegraattori. Kuljetusintegraattori on logistiikkaintegraattorin tavoin toimija, joka 

kokoaa ja johtaa tarjontaketjun resursseja toteuttaen kokonaisvaltaisia tarjontaketjun hallinnan 

ratkaisuja. Erona logistiikkaintegraattorin toimintaan on se, että kuljetusintegraattori ei 

kontrolloi tarjontaketjun tilaus-toimitusprosessia, vaan keskittyy ainoastaan fyysisten 

logistiikkatoimintojen toteutukseen ja kontrollointiin (Mikko Haapanen, 17.11.2001).

1.5 Tutkielman sisältö

Tutkielman sisältö on jäsennelty siten, että toisessa luvussa tarkastellaan nykyisin hyper- 

markettien kautta toteutettavaa tuoretuotteiden jakelua ja sen kehityssuuntia tarjontaketjun 

hallinnan näkökulmasta. Kolmannessa luvussa esitetään tutkielman lähtökohtana oleva 

skenaario eriytetystä tarjontaketjun hallinnan ratkaisusta hypermarketeille ja tuoretuotteille. 

Tutkielman neljännessä luvussa tarkastellaan toimintolaskentamallin avulla skenaarion 

mukaisen ratkaisun vaikutuksia lihateollisuuden tuotteiden toimitusprosessiin. Viidennessä 

luvussa esitetään tutkielman yhteydessä suoritettu haastattelututkimus, jossa selvitettiin 

teemahaastatteluiden avulla alan asiantuntijoiden näkemyksiä nykyisin toteutetuista 

tarjontaketjun hallinnan ratkaisuista sekä skenaarion mukaisesta, hypermarketeille 

eriytettävästä ratkaisusta. Kuudennessa luvussa tehdään yhteenveto tutkielman tuloksista ja 

johtopäätöksistä sekä esitetään ehdotuksia jatkotutkimusaiheiksi.
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2 TUORETUOTTEIDEN JAKELU HYPERMARKETTIEN KAUTTA

Tässä luvussa tarkastellaan liha- ja meijeriteollisuuden tuotteiden (jatkossa käsitteellä tuore- 

tuotteet) jakelua hypermarkettien kautta. Luvussa tarkastellaan ensin lyhyesti päivittäis

tavarakaupan ja hypermarkettien yleisiä ominaispiirteitä ja kehityssuuntia, minkä jälkeen 

keskitytään edelleen näiden toimintaan taijontaketjun hallinnan näkökulmasta.

Luvussa pyritään analysoimaan keskeisiä eroja suurten ja pienten päivittäistavara- 

myymälöiden, tuoretuotteiden ja muiden elintarvikkeiden, suomalaisten ja kansainvälisten 

kaupparyhmittymien sekä eriytetyn ja keskitetyn jakelun välillä.

2.1 Päivittäistavarakaupan ominaispiirteet ja kehityssuunnat

Suomen päivittäistavarakaupan markkinoita on kuvattu aiemmin lähinnä päivittäistavaroiden 

vähittäismyynnin perusteella. Euroopan Unioniin liittymisen myötä kuvaustapaa on muutettu 

kattamaan aiempaa laajempi kilpailukenttä; päivittäistavaramarkkinoihin luetaan nykyään 

kuuluvaksi vähittäiskaupan lisäksi myös julkisten laitosten, ravintoloiden, kahviloiden sekä 

henkilöstöravintoloiden myynti. Päivittäistavaroiden vähittäiskauppa jaetaan edelleen täyttä 

valikoimaa myyvään marketkauppaan sekä erikoismyymälöihin, kauppahalleihin ja 
myymäläautoihin (Päivittäistavarakauppa 2000, 3).

Kioskit
Huoltoasemat 
Halpahinta myymälät 

i Torikauppa ym.

Ravintolat 
I Kahvilat
I Henkilöstöravintolat

Pt-myymälät 
Muut (erikoismyymälät, 
kauppahallit, myymälä- 
autot, lopettaneet)

i Suomen päivittäistavaramarkkinat 1999 i 
yht 95,6 Mrd FIM, pl. alkoholi >4,7%

Julkiset laitokset 7% Ravintolat ja kahvilat 18% 
19,2 Mrd FIM

Muut kanavat 11% ¡ Pt-kauppa (myymälät) 54%
12 Mrd FIM ¡ ! 57,1 Mrd FIM

Kuva 2-1 Suomen päivittäistavaramarkkinat vuonna 1999 (A.C. Nielsen, 2000)

Vuonna 1999 Suomen päivittäistavaramarkkinoiden arvo oli n. 106 miljardia markkaa, josta 

myymäläkaupan osuus oli 57,1 miljardia markkaa. (A.C. Nielsen Finland 2000). 

Päivittäistavaramarkkinoiden rakenne ja markkinaosuudet havainnollistetaan kuvassa 2-1.
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Kuvassa esitetään tummennetulla pohjalla tämän tutkielman painopistealue, myymälöissä 

tapahtuva päivittäistavarakauppa.

2.1.1 Päivittäistavarakaupan tehtävät

Kaupan kehityssuuntien analysoinnin perustaksi on hyvä esittää vähittäiskaupalle ja edelleen 

päivittäistavarakaupalle määritellyt perustehtävät, joiden perusteella toimialan kehitystä 

voidaan tarkastella. Kasso (2000, 9) esittää vähittäiskaupalle neljä perustehtävää:

1. Tavaroiden ja palvelujen välittäminen tuottajilta kuluttajille niin tehokkaasti ja 

taloudellisesti kuin mahdollista.

2. Kuluttajien tavaroiden kysynnän ja saavutettavuuden tarpeen tyydyttäminen.

3. Yhteiskunnallinen vastuu, eli kauppa hoitaa jakelun koko maassa.

4. Sopeutuminen yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja niihin vastaaminen.

Päivittäistavarakaupan tehtäväksi on määritelty vastaaminen ruoan ja muiden jokapäiväisten 

välttämättömyystavaroiden hankinnasta ja tarjonnasta. Tämän määritelmän voidaan katsoa 

sisältävän vähittäiskaupan neljä perustehtävää mainittujen tuoteryhmien osalta (mt., 2).

2.1.2 Päivittäistavarakaupparyhmittymät ja myymäläkonseptit

Cooper ym. (1995, 78-82) ovat määritelleet neljä yleistä liiketoimintamuotoa Euroopan 

vähittäiskaupan ryhmittymille: monimyymäläketjut (multiples), osuustoiminnalliset 

ryhmittymät (co-operative societies), itsenäisten kauppiaiden ryhmittymät (affiliated 

independent retailers) sekä itsenäiset kauppiaat (unaffiliated independent retailers). 

Monimyymäläketjujen toiminta perustuu myymäläverkostoon, johon kuuluu useita samalla 

periaatteella toimivia myymälöitä. Monimyymäläketjut ovat yleensä erikoistuneet tiettyihin 

tuotteisiin, esimerkiksi päivittäistavaroihin, ja niillä on vahva ja keskitetty ohjausyksikkö. 

Osuustoiminnalliset ryhmittymät toimivat erillisinä, myymälöitä hallinnoivina yksikköinä, 

joilla on yleensä yhteinen keskitetty osto-organisaatio. Osuustoiminnallisilla ryhmittymillä on 
yleisesti useita eri myymäläkonsepteja kadunvarsimyymälöistä hypermarketteihin. Itsenäisten 

kauppiaiden ryhmittymät ovat muodostuneet yhteisen osto-organisaation alle, minkä kautta 

tavoitellaan kustannussäästöjä ja kilpailuetua. Nämä ryhmittymät ovat organisoituneet 

yleisesti kahden erityyppisen osto-organisaation alle: ensimmäinen on toimintamalli, jossa 

tukkukaupan omistama yritys myy tuotteita pienille päivittäistavarakaupoille (esimerkkejä 

Euroopassa Spar ja VG). Toinen toimintamalli on itsenäisten päivittäistavarakauppiaiden itse
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perustama osto-organisaatio. Itsenäiset kauppiaat eivät kuulu mihinkään keskitettyyn 
hankintaorganisaatioon, vaan toimivat täysin omatoimisesti.

Suomen päivittäistavaramarkkinoilla on pääasiassa kahdella tavalla organisoituneita 

ryhmittymiä. Suurista kaupparyhmittymistä Keskon, Sparin ja Wihurin voidaan katsoa 

organisoituneen itsenäisten kauppiaiden ryhmittymän määritelmän mukaan, kun taas S- 

ryhmän sekä Tradeka/Elanto -ryhmän voidaan katsoa toimivan osuustoiminnallisten 
ryhmittymien ja monimyymäläketjujen tyyppisesti.

Taulukko 2-1 Suomen yleisimmät päivlttäistavaramyymälätyypit ja niiden ominaispiirteet 
(Päivittäistavarakauppa 2000, 5 ja Kasso, 2000)

Myymälätyyppi Myyntipinta-ala (m2) Sijainti Ominaispiirteet

Tavaratalo Vähintään 2.500
■ Kaupungin keskusta
■ Aluekeskus
■ Kauppakeskus

■ Monen alan tavaroita 
myyvä vähittäismyymälä

• Osastot vastaavat erikois
liikkeiden valikoimaa

■ Korkea palveluaste

Hypermarket Vähintään 2.500
■ Kaupungin keskusta
■ Keskustan lähellä
■ Liikenteellisesti hyvin 

saavutettavissa

• Monen alan tavaroita 
myyvä vähittäismyymälä

■ Itsepalveluperiaatteella 
toimiva

■ Elintarvikkeiden osuus 
alle 50% myyntipinta- 
a lasta

Supermarket Pieni: 400-1.000
Suuri: 1.000-2.500 ■ Taajamissa

■ Itsepalveluperiaatteella 
toimiva

■ Elintarvikkeiden osuus yli 
50% myyntipinta-alasta

Lähikauppa Enintään 400
■ Asuinalueella 

sijaitseva
■ Jalan helposti 

saavutettavissa oleva

■ Valintamyymälät
■ Kyläkaupat
■ Laatikkomyymälät
■ Kioskit

Huoltoasema-ja 
liikennemyymälä Yleensä pieni

• Huoltamoiden 
Yhteydessä 

■ Valtateiden varsilla

■ Korkea hintataso
■ Vapaammat 

aukiolomahdollisuudet
■ Merkitys kasvanut

Erikoismyymälä Yleensä pieni ■ Taajamissa

■ Erikoistuneet tiettyyn 
tuote- tai
asiakassegmenttiin

■ Myynti vähentynyt viime 
aikoina

Myymälätyyppejä voidaan tarkastella ja luokitella monien kriteerien, esimerkiksi valikoiman 

laajuuden, hintatason ja myyntipinta-alan suuruuden mukaan. Sekä kansainvälisellä tasolla 

että Suomessa yleisimmin käytetty mittari on myyntipinta-alan suuruus. Suomen päivittäis

tavarakauppa ry (Päivittäistavarakauppa 2000, 5) on määritellyt Suomen markkinoilla
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esiintyvät myymälätyypit ja niiden ominaispiirteet, jotka esitetään seuraavassa taulukossa. 

Myymälät jaetaan kuuteen päätyyppiin niiden myyntipinta-alan, sijainnin ja ominaispiirteiden 

perusteella. Nämä myymälätyypit ovat tavaratalo, hypermarket, supermarket, lähikauppa, 

huoltoasema- ja liikennemyymälä sekä erikoismyymälä. Tarkemmat tiedot eri myymälä- 

tyypeistä on esitetty edellä olevassa taulukossa 2-1.

Tämän tutkielmassa käytetään jatkossa pääasiassa tämän taulukon mukaista myymälä- 

luokittelua. Eri myymälätyyppien myyntiluvut, markkinaosuudet ja niiden kehitys esitetään 

myöhemmin tässä luvussa taulukon 2-3 yhteydessä.

2.1.3 Päivittäistavarakaupan muutostekijät ja kehityssuunnat

Tässä luvussa käsitellään ensin päivittäistavarakauppaan vaikuttavia muutostekijöitä, minkä 

jälkeen analysoidaan päivittäistavarakaupan keskeisiä kehityssuuntia sekä Suomen tasolla että 

kansainvälisesti.

Vähittäiskaupan kehitys on tiiviisti sidoksissa markkinoiden yleiseen taloudelliseen 
kehitykseen. Kaupan rakenteet muuttuvat jatkuvasti, ja erityisesti alan kansainvälistymisen 

vaikutuksesta rakenteet ovat muodostuneet monissa maissa yhä monimutkaisemmiksi. 

Vähittäiskaupan kehittymiseen Euroopan tasolla keskeisesti vaikuttaneita muutostekijöitä 

ovat olleet maakohtainen vähittäiskauppatoiminnan laajuus, omistajuuden keskittyminen, 

vähittäiskaupan eri muotojen määrä, vähittäiskaupalle asetetut rajoitukset sekä vähittäis

kaupan voitollisuus (Cooper ym. 1995, 74).

Kaupan toimintaympäristön muutostekijät voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin sen perusteella, 

voivatko kaupan osapuolet itse vaikuttaa näihin tekijöihin. Sisäisiä muutostekijöitä, joihin 

kaupan osapuolet pystyvät itse vaikuttamaan, ovat hankinta-, kilpailu- ja kustannustekijät sekä 

teknologiset tekijät. Kaupan ulkopuolelta tulevia muutostekijöitä ovat asiakaslähtöiset, 

yhteiskunnalliset ja institutionaaliset tekijät. Merkittävimpiä kaupan ulkopuolisia muutos

voimia Suomessa ovat viime vuosina olleet väestön kasvu, muuttoliike väestökeskittymiin, 

pienten talouksien määrän kasvu, väestön ikääntyminen, tulotason kasvu ja kulutuksen 

rakenteen muuttuminen. Näiden ulkoisten tekijöiden yhteisvaikutuksen perusteella määräytyy 

kuluttajien ostovoima (Kasso 2000, 10-11).

Vähittäiskaupan keskeisiksi kansainvälisiksi kehityssuunniksi on määritelty kauppa- 

ryhmittymien keskittyminen, kansainvälistyminen, tietojärjestelmien kehittyminen, kaupan 

omien tuotemerkkien merkityksen kasvu sekä logistiikkaprosessien ja -järjestelmien
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kehittyminen. Näiden kehityssuuntien keskeisenä taustatekijänä on ollut kilpailun 
kiristyminen (McGoldrick & Davies 1995, 17 ja Kotzab & Schnedlitz 1999, 143).

Bell ym. (1997, 853-854) ovat määritelleet Euroopan päivittäistavarakaupan tärkeimmiksi 

kehityssuunniksi päivittäistavarakaupan ketjujen kansainvälisen laajentumisen, omistajuuden 

ja myymäläkoon keskittymisen, kaupan omien tuotemerkkien kehittymisen, asiakastietojen 

keräämisen tehostumisen, kaupan osapuolten vertikaalisen integraation sekä kulutus
tottumusten muuttumisen.

Suomen päivittäistavarakauppa on seurannut hyvin pitkälle toimialan kansainvälistä kehitystä 

kuitenkin siten, että muutokset ovat tapahtuneet myöhemmin verrattuna esimerkiksi Keski- 

Euroopan ja Englannin markkinoiden kehitykseen. Suomen päivittäistavarakaupassa on 

tapahtunut voimakkaita muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tarpila (1999, 19) 

määrittelee Suomen päivittäistavarakaupan tärkeimmiksi kehityssuunniksi ketjuuntumisen, 

keskittymisen (sekä vähittäiskaupassa että tukkuportaassa), ulkomaisen kilpailupaineen 

lisääntymisen sekä suuntauksen kohti suurempia myymäläyksiköitä. Kasso (2000, 28) on 

esittänyt Suomen päivittäistavarakaupan rakennemuutoksen ominaispiirteiksi ketjuuntumis- 

kehityksen voimistumisen, lajitelmien ja valikoimien kasvun, myymäläverkon supistumisen, 

myymälöiden keskimääräisen yksikkökoon kasvun sekä itsepalvelun yleistymisen.

Pohjautuen myös kansainvälisten päivittäistavarakaupan markkinoiden kehityssuuntiin 

Suomen päivittäistavarakaupan keskeisiksi kehityssuunniksi sekä rakennemuutoksen ominais

piirteiksi voidaan määrittää ketjuuntumiskehitys, hankinnan ja logistiikan keskittyminen, 

kansainvälistyminen sekä myymälärakenteen muuttuminen. Seuraavassa analysoidaan 
tarkemmin näitä neljää tekijää.

Ketjuuntuminen. Päivittäistavarakaupan suurimpia muutostekijöitä on ollut kaupan 

toimintamuotojen ketjuttaminen. Päivittäistavarakaupan ketjuttamisen voidaan katsoa 

alkaneen Suomessa 1980-luvun puolivälissä, jolloin markkinat haluttiin jakaa osa- 

markkinoihin ja hakea näiltä kilpailumenestystä, ja nykyisin kaikki Suomen suurimmat 

kaupan ryhmittymät ovat organisoineet liiketoimintansa ketjuperusteisesti. Ketjuuntuminen 

on ollut sekä vertikaalisen 1. markkinointikanavan perättäisten jäsenten (myymälät, ketjun- 

ohjausyksiköt sekä hankinta- ja logistiikkayksiköt) välisen yhteistoiminnan että 

horisontaalisen, markkinointikanavassa samalla tasolla toimivien yritysten yhteistoiminnan 
kehittämistä (Home 2001, 12-14).
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Ketjuuntuminen on toimintamalli, jossa määritellään, kuinka hoidetaan yhdessä ketjun 

kriittiset menestystekijät, joita ovat esimerkiksi ostot, myymäläkonsepti ja markkinointi. 

Ketjuuntumisen avulla pyritään rationalisoimaan rutiinitoiminnot ja hoitamaan tavaraan ja 

palveluun liittyvät asiakastoiminnot koko ketjussa (Kasso 2000, 23). Kaupan ketjun voidaan 

katsoa koostuvan ketjtoimipaikoista ja niiden yhteiselimenä toimivasta keskusyksiköstä, 

joka huolehtii yhteishankinnoista, markkinoinnista ja muista yhteistoiminnan osa-alueista. 

(Home 2001, 14). Ketjutoiminnan ominaispiirteitä ovat Alhavan (1995, ks. Home 1999, 14) 

mukaan yhteinen liikeidea, keskusyksikölle delegoitu valta sekä yhteisten tavoitteiden, 

toimintaperiaatteiden ja ohjelmien hyväksyminen.

Ketjutoiminnan motivaatiotekijöitä ovat palkitseminen, voitonjako sekä yhteisiin 

volyymeihin, kustannussäästöihin ja synergiaan perustuvan lisäarvon muodostuminen kaikille 

ketjun osapuolille. Päivittäistavarakaupan ketjuuntumisen voidaan katsoa johtuvan pääasiassa 

toimialan sisäisistä muutostekijöistä 1. hankinta-, kustannus- ja kilpailutekijöistä. 

Ketjuuntumisen avulla kaupan osapuolet pyrkivät reagoimaan markkinoilla tapahtuviin 

muutoksiin kehittämällä toimintamallejaan ja organisaatiorakenteitaan.

Julkisessa keskustelussa ketjuuntuminen yhdistetään usein kaupan suuryksiköitymiseen ja 

pienten myymälöiden kuolemaan. Ketjuuntumisen ei voida kuitenkaan todeta suuntaavan 

kaupan yksikkökokoa suuremmaksi, koska se on myös keskeinen keino parantaa pienten 

yksiköiden kilpailukykyä (LTT 1997, 29).

Taulukko 2-2 Ketjuuntumisen vaikutukset eri osapuolille (Pitkänen 1993, 56-57 (ref. Home 
1998, Kasso 2000, 24)

Osapuoli Edut Haitat

Asiakas
Tuttu myymäläkonsepti, yhtenäiset 
hinnat ja valikoimat, kattava 
palveluverkosto

Valikoimien ajoittainen 
pienentyminen

Kauppa
Kustannustehokas hankinta, 
yhdenmukaiset valikoimat, ketjumainonta 
sekä ohjaus- ja suunnittelujärjestelmät

Ketjukonseptin muuttamisen hitaus

Tavarantoimittaja Harvemmat sopijapuolet, markkinointi- 
säästöt, logistiset edut

Kaupan neuvotteluvoiman 
lisääntyminen, sortimentin 
karsiminen ongelma pienemmille 
tavarantoimittajille

Henkilökunta
Selkeät toimintaohjeet, paremmat 
kouluttautumismahdollisuudet, varmempi 
työpaikka

Vaikeudet motivoida kaikkia 
kauppiaita tai myymäläpäälliköitä, 
byrokratian ja kaavamaisen ajattelun 
riski

Yhteiskunta
Kaupan palveluiden alueellinen 
tasapuolisuus, kaupan tehokkuus, aidon 
kilpailun turvaaminen

Rajoitetut mahdollisuudet huomioida 
paikallisia kysyntäolosuhteita
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Ketjuuntumisella voidaan nähdä olevan vaikutuksia kaupan kaikille sidosryhmille, joita ovat 

asiakkaat, kaupan omat osapuolet, tavarantoimittajat, henkilökunta ja yhteiskunta. 

Ketjuuntumisen etuja ja haittoja eri osapuolien kannalta tarkastellaan taulukossa 2-2.

Hankinnan ja logistiikan keskittyminen. Päivittäistavarakaupan ketjuuntumisen myötä 

tukkukaupan rooli on muuttunut. Aiemmin tukkukaupan tehtäviin kuului tuotteiden hankinta, 

varastointi, kuljetus ja myynti lähinnä oman ryhmittymän vähittäiskaupoille. Tuotteiden 

omistus ja varastointi oli moniportaista käsittäen valmistajan, maahantuojan, keskustukun, 

aluetukun ja kauppiaan, mikä lisäsi pääoman sitoutumista, hidasti pääoman kiertoa ja teki 

keskusliikkeiden organisaatioista raskaita. Taloudellisten kriisien seurauksena suomalaiset 

kaupan ryhmät joutuivat keventämään rakenteitaan muuttaen työntöohjaukseen perustuneita 

toimintamallejaan enemmän imuohjaukseen perustuviksi. Tukkuliikkeiden rooli on muuttunut 

yhä enemmän ketjujen yhteiseksi logistiikkakeskukseksi, mistä on eräänä esimerkkinä SOK:n 

ja Tradekan omistama hankinta- ja logistiikkakonsemi Inex Partners, jonka kautta toimitetaan 

yli puolet asiakasketjujen tavaravirroista (Haapanen & Vepsäläinen 1999, 142-143, Inex 

Partners 2001).

Nykyisin päivittäistavaroiden tukkukauppa jaetaan kahteen ryhmään: vähittäiskauppaketjuja 

palveleviin hankinta- ja logistiikkayrityksiin ja muita suurasiakasryhmiä (ravintolat, julkiset 

laitokset, huoltamot, kioskit) palvelevaan HoReCa-tukkukauppaan, jota aiemmin kutsuttiin 

suurkeittiökaupaksi (Päivittäistavarakauppa 2000, 14). Tässä tutkielmassa tarkastellaan 

kaupan hankinta- ja logistiikkayksiköiden toimintaa päivittäistavaramyymälöiden näkö

kulmasta.

Suomen päivittäistavarakaupan ryhmittymät ovat mukana kansainvälisissä yhteisosto- 

organisaatioissa, joita on muodostunut Euroopan päivittäistavarakaupan markkinoille 

erityisesti Euroopan yhdentymisen seurauksena. AMS (Associated Marketing Service) on n. 

24.000 myymälää ja n. 100 miljoonaa asiakasta kattava järjestö, joka koostuu 11 

jäsenyrityksestä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 1999 oli 85,1 miljardia euroa. 

Kesko on yksi AMS:n jäsenyrityksistä. BIGS (Buying International Group Spar) on ns. 

heterogeeninen liittoutuma, eli sen jäsenyritykset ovat hyvin erilaisia sekä kooltaan että 

toimintatavoiltaan. Järjestön jäseninä on 10 eurooppalaista kaupan yritystä, joista yksi on 

suomalainen Tuko Logistics. Jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 1999 oli 14 miljardia 

euroa. N.A.F (N.A.F International Amba) on seitsemästä eurooppalaisesta kaupan yrityksestä 

koostuva osto-organisaatio, jonka suomalaisia jäsenyrityksiä ovat S-ryhmä ja Tradeka.
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Organisaation jäsenyritysten yhteinen päivittäistavaroiden liikevaihto vuonna 1999 oli 32 

miljardia euroa. (Päivittäistavarakauppa 2000, 15) Tutkielman yhteydessä suoritetuissa alan 

asiantuntijoiden haastatteluissa arvioitiin, että kansainvälisen hankintayhteistyön merkitys 

tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa.

Suomen päivittäistavarakauppamarkkinoilla voidaan tällä hetkellä katsoa olevan kolme 

keskeistä valtakunnallista hankinta- ja logistiikkajärjestelmää (Kesko Oyj, Inex Partners Oy, 

Tuko Logistics Oy). Näiden jakelujärjestelmien yleinen rakenne perustuu pääkaupunki

seudulla sijaitseviin keskustavarastoihin ja maakunnissa sijaitseviin tuoretavara- 

terminaaleihin. Keskustavarastoista myymälöihin lähteviin kuivatavarakuljetuksiin 

yhdistetään tuoretavaraterminaaleissa tuoretuotteet, mikä on kustannustehokasta ja vähentää 

kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Terminaalijakelussa tuotteita ei varastoida 

niiden saapuessa jakelukeskukseen, vaan ne jaetaan välittömästi vähittäiskauppoihin lähtevin 

tilauksiin. Kaupan jakelujärjestelmien varastomyynnin liikevaihto Suomessa oli vuonna 1999 

yhteensä 19 662 miljoonaa markkaa (Päivittäistavarakauppa 2000, 14).

Päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnan tulevaisuutta koskevassa tutkimuksessa on 

esitetty näkemys, että tulevaisuudessa kaupan keskusliikkeen rooli tulee Suomessa 

muuttumaan entistä enemmän tavaravirtaa ohjaavaksi hankinta- ja logistiikkayhtiöksi, jolloin 

nykyiset kaupan hankinta- ja logistiikkayritykset muodostuisivat lähinnä fyysisestä 

logistiikasta vastaaviksi yksiköiksi (Vainionpää 2001, 24).

Logistiikkapalveluyritysten rooli päivittäistavarakaupassa on kasvanut ketjuuntumis- 

kehityksen seurauksena, kun aiemmin pääosin tukkukaupan omalla kalustolla hoitamat 

jakelutoiminnot on korvattu logistiikkapalveluyrityksiltä ostetuilta jakelusuoritteilla. Tämän 

tutkielman yhteydessä suoritetuissa haastatteluissa tämä kehityssuunta koettiin tärkeäksi 

kaupan ja teollisuuden osapuolien roolien selkiintymisen kannalta.

Kansainvälistyminen. Vähittäiskaupan rakenteisiin on kahden viime vuosikymmenen aikana 

vaikuttanut voimakkaasti alan kansainvälistyminen (Cooper 1995, 88, McGoldrick & Davies 

1995, 2). Kansainvälistymiseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: ns. 
työntötekijät (push factors), jotka vaikuttavat alan toimijoiden suuntautumiseen pois kotimaan 

markkinoilta, ns. imutekijät (pull factors), joiden seurauksena maan markkinat houkuttelevat 

ulkomaisia toimijoita sekä yrityskohtaiset tekijät (facilitating factors), jotka luovat yleisiä 

edellytyksiä kansainvälisen vähittäiskaupan kehitykselle. Kansainvälistymisen imutekijöitä 

ovat kohdemarkkinoiden hajautuneisuuden tai kehittymättömyyden aikaansaamat
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mahdollisuudet, yritysostojen mahdollisuudet sekä volyymietujen luomisen mahdollisuudet. 

Työntötekijöitä kotimaan markkinoilla ovat kireä kilpailutilanne, kotimarkkinoiden 

tyydyttyminen, kotimaan talouden heikko yleinen tila sekä kotimaan lainsäädännön asettamat 

rajoitukset. Yrityskohtaisia kansainvälistymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat yrityksen imago, 

yrityksen organisaation oppimiskyky, kansainvälisen yhteistyön laajuus sekä johdon 

sitoutuminen yrityksen kansainvälistymiseen. Nämä tekijät havainnollistetaan kuvassa 2-2.

VÄHITTÄISKAUPAN
KANSAINVÄLISTYMINEN

Yrityskohtaiset tekijät

Yrityksen imago 
Organisaation oppimiskyky 
Kansainvälinen yhteistyö 
Johdon sitoutuneisuus

Työntötekljät kotimaan 
markkinoilla

Kotimarkkinoiden kilpailu
Tyydyttyneet kotimarkkinat

Kotimaan talouden heikko tila
Kotimaan lainsäädäntö

Imutekijät ulkomaan markkinoille

Markkinoiden hajautuneisuus 
Markkinoiden kehittymättömyys 

Yritysostomahdollisuudet 
Volyymietujen mahdollisuudet

Kuva 2-2 Vähittäiskaupan kansainvälistymiseen vaikuttavat tekijät (Cooper ym. 1995, 88 ja 
McGoIdrick & Davies 1995, 4)

Euroopan päivittäistavarakaupassa kansainvälistymisen voidaan katsoa alkaneen Etelä- 

Euroopan maissa 1980-luvulla, ja 1990-luvun aikana myös Keski-Euroopan päivittäis

tavarakaupan toimijat ryhtyivät etsimään liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia ulkomaan 

markkinoilta. Kansainvälistyminen on suuntautunut Euroopan maiden lisäksi usein 

latinalaiseen Amerikkaan, Yhdysvaltoihin tai Kaukoitään. Markkinapenetraatio on tapahtunut 

pääasiassa orgaaniseen kasvuun, yritysostoihin ja yhteistyöhön perustuen (Bell ym. 1997).

Kansainvälistymisellä on arvioitu lähivuosina olevan suuri vaikutus myös Suomen 

päivittäistavarakaupan rakenteisiin, mutta tällä hetkellä maamme markkinoilla ei vielä ole 

todellista kansainvälistä kilpailua. Suomen liittyminen EU: iin on vaikuttanut kansainvälisen 

kilpailupaineen lisääntymiseen Suomen päivittäistavarakaupassa (Tekes 1998, 58). 

Eurooppalaiset päivittäistavarakaupan ryhmittymät ovat aikeissa laajentaa toimintaansa
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lähivuosina myös Suomen alueelle, ja muun muassa suuri saksalainen päivittäistavarakaupan 

ryhmittymä Lidl on avaamassa vuoden 2002 alussa Suomeen useita kymmeniä omia 

myymälöitä (Tuormaa 2001). Tämän tutkielman yhteydessä suoritetuissa haastatteluissa nousi 

esiin yleinen näkemys siitä, että Suomen päivittäistavarakaupan kohdalla kansainvälinen 

kilpailu tullaan kohtaamaan pääasiassa yritysostojen ja pohjoismaisten kaupan ryhmittymien 

välisen yhteistyön lisäämisen kautta.

Myymälärakenteen muuttuminen. Myymälärakenteen voimakas muuttuminen on tämän 

tutkielman kannalta eräs tärkeimmistä päivittäistavarakaupan muutossuunnista. Päivittäis

tavarakaupan myymälärakenteen kehittymistä Euroopan tasolla voidaan tarkastella 

Euromonitorin kehittämän päivittäistavarakaupan myymälätyyppien elinkaarimallin avulla, 

joka esitetään kuvassa 2-3 (Cooper ym. 1995, 82). Mallissa myymälätyypin elinkaaren 

vaihetta tarkastellaan viiden kehitysvaiheen avulla, joita ovat aikainen kehitys, nopea kasvu, 

tasainen kasvu, tasaantuminen ja taantuminen. Kuvan tilanne on vuodelta 1990, ja siinä on 

huomion arvoista suurmyymälöiden (hypermarkets, alennusmyymälät ja isot supermarketit) 

kasvavan merkityksen lisäksi keskikokoisten myymälöiden (valintamyymälät ja pienet super

marketit) merkityksen vähentyminen. Pienten ja itsepalveluun perustuvien ns. laatikko- 

myymälöiden merkityksen arvioidaan sen sijaan olleen tarkasteluhetkellä nopean kasvun 

vaiheessa.

Myymälärakenteen kehitys oli 1990-luvun alussa Euroopan tasolla vaiheessa, johon Suomen 

päivittäistavaramarkkinoiden voidaan katsoa kehittyneen vasta viime aikoina, noin 

kymmenen vuotta myöhemmin. Myymälärakenteen kehittymistä Euroopan tasolla on viime 

vuosina leimannut hypermarkettien merkityksen lisääntyminen edelleen, kehityksen ollessa 

kuitenkin hitaampaa kuin 1980-ja 1990-lukujen vaihteessa. Toinen keskeinen kehityssuunta 

on ollut ketjuuntuneiden myymälöiden roolin korostuminen ketjuun kuulumattomien 

myymälöiden ja muiden kauppapaikkojen kustannuksella (mt., 82).
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Markkinaosuus
Hypermarkets Vallntamyymälät

Alennusmyymälät Pienet supermarketit

Isot supermarketit Leipomot ym.

Laatikkomyymälät

Elinkaaren
kehitysvaihe

Aikainen kehitys Nopea kasvu Tasainen kasvu Tasaantuminen Taantuminen

Kuva 2-3 Päivittäistavaramyymälätyyppien elinkaaren vaihe Euroopassa vuonna 1990 
(Euromonitor, kts. Cooper ym. 1995, 82)

Suomen päivittäistavarakaupan myymäläverkosto on supistunut jo 1960-luvun puolivälistä 

lähtien, ja samanaikaisesti myymälöiden jakautumista eri konsepteihin on leimannut 

suuryksiköiden merkityksen kasvu niin lukumäärän kuin myynnin arvon suhteen. Tämä 

kehityskulku oli erityisen voimakasta 1990-luvulla. Taulukossa 2-3 havainnollistetaan 

Suomen päivittäistavarakaupassa tapahtuneen rakennemuutoksen voimakkuutta myymälä- 

tyypeittäin. Tarkasteltavana olevat tekijät ovat myymälöiden lukumäärä, myynnin arvo sekä 

myymälätyypin osuus kokonaismyynnistä vuosina 1990 ja 2000. Kuten taulukosta voidaan 

havaita, myymälöiden lukumäärä lisääntyi 1990-luvulla vain hypermarkettien, super

markettien ja erikoismyymälöiden kohdalla, kun taas tavaratalojen, valintamyymälöiden ja 

pienmyymälöiden lukumäärät pienenivät huomattavasti. Myynti kasvoi ainoastaan hyper

markettien ja supermarkettien kohdalla, ja myyntiosuus kasvoi niin suhteellisesti kuin 
absoluuttisestikin mitattuna eniten hypermarkettien kohdalla.

Myymälärakenteessa tapahtunutta muutosta voidaan kutsua polarisaatioksi, kun 

myymälärakenne on muuttumassa kahteen suuntaan: sekä suurimmat myymälätyypit eli 

hypermarketit ja supermarketit että pienet, ns. laatikkomyymälät, ovat viime vuosina 

kasvattaneet merkitystään. Suuryksiköiden osalta markkinoiden polarisoitumisen voidaan 

katsoa johtuvan suurten ketjujen hyvästä investointikyvystä sekä kulutuksen keskittymisestä 
yhä enemmän taajamiin (Kasso 2000, 51).
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Taulukko 2-3 Tilastotietoja Suomen päivittäistavarakaupasta vuosilta 1990 ja 2000 (A.C. 
Nielsen)

Myymälätyyppi
Lukumäärä

1990 2000
Myynti, mrd. mk 
1990 2000

Myyntiosuus, % 
1990 2000

Hypermarketit 50 97 2,8 12,2 6,4 21,2
Tavaratalot 257 120 5,8 4,4 13,0 7,8
Supermarketit 989 1057 16,5 27,8 37,2 48,2
Valintamyymälät 3544 1716 16,4 11,3 37,0 19,6
Pienmyymälät 1427 665 1,9 1.1 4,2 2,0
Erikoismyymälät 536 628 1,0 0,9 2,2 1,5
Yhteensä 6803 4283 44,2 57,6 100 100

Hypermarkettien ja muiden kaupan suuryksiköiden merkityksen on ennustettu kasvavan myös 

tulevaisuudessa. Kehityksen arvioidaan kuitenkin tapahtuvan nykyisten suuryksiköiden 

merkityksen kasvaessa ja keskikokoisten ja pienten yksiköiden lukumäärän vähentyessä, 

koska kaupparyhmittymät eivät ole lähivuosina aikeissa investoida uusiin suuryksiköihin 

(Kankare 2001).

2.2 Hypermarkettien ominaispiirteet ja kehityssuunnat

Hypermarket käsitetään tässä tutkielmassa monen alan tavaroita myyvänä, pääosin 
itsepalveluperiaatteella toimivana vähittäismyymälänä, jonka myyntipinta-ala on yli 2500 m2. 

Elintarvikkeiden osuus on vähemmän kuin puolet hypermarketin kokonaispinta-alasta, mutta 

myynnin painopiste on päivittäistavaroissa. Hypermarket voi sijaita kaupungin keskustassa, 

sen tuntumassa, kauppakeskuksessa tai muissa liikenteellisesti hyvin saavutettavissa 

paikoissa, ja myymälöiden yhteydessä on yleensä runsaasti pysäköintitilaa. Tämä määritelmä 

on yleisimmin käytössä myös muissa EU-maissa (Kasso 2000, 50).

Hypermarkettien vahvuuksiksi verrattuna muihin myymälätyyppeihin voidaan määritellä 

alhainen hintataso, erikoistaijoukset, suuren koon tuomat skaalaedut, pitkälle viety 

itsepalvelun seurauksena alhaiset työvoimakustannukset, nykyaikaisten myymälöiden tehokas 

logistiikka, leveät käytävätilat, hyvä liikenteellinen sijainti pysäköintimahdollisuuksineen, 

monipuolinen valikoima sekä saatavilla olevat oheispalvelut (kahvilat, ravintolat, 

erikoisliikkeet). Heikkouksia ovat vastaavasti etäinen sijainti ja huonot julkisen liikenteen 

yhteydet ja alhaisempi palvelutaso. Myös väestön ikääntymisen on havaittu vähentävän 

myymälätyypin suosiota (LTT 1996, 58).
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Euroopan ensimmäinen hypermarketin kriteerit täyttävä päivittäistavaramyymälä perustettiin 

Belgiassa vuonna 1961, mutta varsinaisesti hypermarkettien kehityksen voidaan katsoa 

alkaneen Ranskan markkinoilla tämän jälkeen. Suuryksiköityminen muutti kuluttajien 

ostokäyttäytymistä nopeasti leviten myös muihin läntisen Euroopan suuriin maihin. 1960-ja 

1970-lukujen aikana hypermarkettien lukumäärä kasvoi etenkin Ranskan ja Saksan päivittäis- 

tavaramarkkinoilla voimakkaasti. Läntisessä Euroopassa hypermarkettien kehityksen voidaan 

katsoa olleen voimakkainta 1980-luvun alussa, ja Euromonitorin tekemän tutkimuksen 

mukaan jo vuonna 1986 hypermarkettien lukumäärä oli lähellä teoreettista maksimiaan mm. 

Saksan, Belgian ja Ruotsin markkinoilla (Euromonitor 1987,4-15).

Taulukko 2-4 Hypermarkettien ja muiden myymälätyyppien markkinaosuudet kuudessa EU- 
maassa (A.C. Nielsen)

Maa Tieto Vuosi Myymälätyypit
Hypermarketit Muut myym. Yhteensä

Alankomaat Myym. lkm. 1995 40 7142 7162
Osuus lkm:stä 1995 0,6 99,4 100,0
Osuus lv:sta 1994 5,2 94,8 100,0

Englanti Myym. lkm. 1995 816 38596 39412
Osuus lkm:stä 1995 2,1 97,9 100,0
Osuus lv:sta 1994 42,1 57,9 100,0

Ranska Myym. lkm. 1995 997 39513 40510
Osuus lkm:stä 1995 2,5 97,5 100,0
Osuus lv:sta 1994 52,0 48,0 100,0

Ruotsi Myym. lkm. 1995 119 6344 6463
Osuus lkm:stä 1995 1,8 98,2 100,0
Osuus lv:sta 1994 12,4 87,6 100,0

Saksa Myym. lkm. 1995 1273 75127 76400
Osuus lkm:stä 1995 1,7 98,3 100,0
Osuus lv:sta 1994 23,5 76,5 100,0

Suomi
Myym. lkm. 1995 75 4696 4771
Osuus lkm:stä 1995 1,6 98,4 100,0
Osuus lv:sta 1994 13,4 86,6 100,0

1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa päivittäistavarakaupan suuryksiköityminen hidastui 

Euroopassa yleisesti. Edellä olevassa taulukossa 2-4 havainnollistetaan hypermarkettien 

osuutta päivittäistavaramyymälöiden lukumäärästä ja liikevaihdosta Alankomaiden, 

Englannin, Ranskan, Ruotsin, Saksan ja Suomen markkinoilla. Tarkastelu on tehty perustuen
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A.C Nielsenin esittämiin tietoihin, jotka ovat vuosilta 1994 ja 1995. Kuten taulukosta voidaan 

havaita, kaikissa tarkasteluun valituissa maissa hypermarkettien osuus päivittäistavara- 

myymälöiden lukumäärästä oli vuonna 1995 alle 3%, ja Ranskassa sekä Englannissa 

hypermarkettien osuus koko päivittäistavarakaupan liikevaihdosta oli huomattavasti suurempi 

kuin muissa maissa. Taulukon tietojen analysoinnin yhteydessä on syytä huomioida, että 

erilaisten ulkomaisten määritelmien pohjalta ei ole johdettavissa yleispätevää hypermarketin 

määritelmää, minkä vuoksi vertailuun on suhtauduttava varauksella (LTT 1996,13).

Euroopan tasolla hypermarketteihin kohdistuu myymälätyyppinä kilpailupainetta pääasiassa 

suurten halpahintamyymälöiden ja suurten ketjuuntuneiden erikoistavarakauppojen taholta. 

Hypermarketeissa pyritään kehittämään tuottavuutta tehostamalla logistisia toimintoja ja 

investoimalla tietojärjestelmiin. Kehityssuuntia ovat myös kuluttajille enemmän lisäarvoa 

muodostavien palveluiden ja omien tuotemerkkien kehittäminen, joiden avulla pyritään 

erottumaan muista myymäläkonsepteista (McGoldrick & Davies 1995,41).

Suomessa oli vuoden 2000 lopussa 97 kappaletta hypermarkettien kriteerit täyttävää 

myymälää, joiden yhteenlaskettu myynti kyseisen vuoden aikana oli 12 183 miljoonaa 
markkaa (A.C. Nielsen 2001). Hypermarketeista oli kolmen suurimman kaupan ryhmittymän 

myymälöitä 96 kappaletta. Hypermarkettien osuus maamme päivittäistavarakaupan 

kokonaismyynnistä vuonna 2000 oli 21,2%, kun se vuonna 1990 oli vain 6,1% (ks. taulukko 

2-4). Hypermarkettien markkinaosuus Suomen päivittäistavarakaupan kokonaismyynnistä on 

EU-maiden keskitasoa alempana, vaikka hypermarkettien osuus päivittäistavaramyymälöiden 

lukumäärästä on Suomessa yli EU-maiden keskitason (Kasso 2000, 50).

Hypermarkettien merkityksen on ennustettu kasvavan edelleen Suomessa. Tämän kehityksen 

taustalla ovat kulutusrakenteen ja ostotapojen muutokset: kotitalouksien kulutuksen yleisenä 

suuntauksena on ollut kysynnän monipuolistuminen, minkä seurauksena päivittäistavara

kaupan lajitelmat ovat laajentuneet ja valikoimat syventyneet huolimatta suhdanne

vaihteluista. Kulutuksen tämäntyyppinen rakennemuutos suosii entistä suurempia myymälä- 

kokoja, koska asiakkaiden edellyttämät kasvavat lajitelmat ja valikoimat eivät mahdu pieniin 

ja logistiikan kannalta usein epätarkoituksenmukaisiin myymälätiloihin. Muita hyper

markettien merkitystä korostavia tekijöitä ovat autoistuminen, ennakoitavissa oleva kansain

välisen tavaranhankinnan yleistyminen, päivittäistavarakaupan logistiikan yleiset kehitys

suunnat sekä kaupan osapuolten pyrkimys volyymietujen muodostamiseen. Tutkimuksissa on 

havaittu Suomen päivittäistavarakaupassa suurtuotannon synnyttämiä kustannusetuja ja
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suurten myymälöiden kohdalla näiden etujen on havaittu siirtyvän tuotteiden hintaan lähes 

täysimääräisenä. Tämän tekijän voidaan myös ennustaa johtavan myymälärakenteen kehitystä 

entisestäänkin suuryksiköitymisen ja ketjuuntumisen suuntaan (LTT 1996, Aalto-Setälä 1997, 
LTT 1997, Aalto-Setälä 1998, Kasso ym. 1998).

Julkinen valta pyrkii vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista ohjaamalla vahvistamaan 

kaupunkien keskustoja monipuolisina palvelukeskuksina, sekä turvaamaan asuntoalueiden 

päivittäistavarakaupan toimintaedellytykset, jotta kaupan palvelut olisivat kohtuullisesti koko 

väestön saavutettavissa. Lähtökohtana on, että suuryksiköt sijoitetaan ensisijaisesti nykyisiin 

pääkeskuksiin ja alakeskuksiin hyvien joukkoliikenneyhteyksien ulottuville. Maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaan vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa keskustatoiminnoille 

tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä 

tarkoitusta varten. (MRL 58 §, kts. Kasso 2000, 62) Näiden rajoitusten seurauksena on 

odotettavissa, että hypermarkets tulevat keskittymään yhä tiiviimmin kasvukeskuksien 
lähiympäristöön.

Suomen suuret kaupparyhmittymät ovat neljän viimeisen vuoden aikana sijoittaneet noin 

kolme miljardia markkaa vuosittain uusien kauppapaikkojen, tietotekniikan ja vanhojen 

liikkeiden uusimiseen. Uudet kauppapaikat ovat olleet pääasiassa hypermarketteja ja 

kauppakeskuksien yhteyteen perustettuja muita myymälöitä. Tulevina vuosina 

kaupparyhmittymien investointien uusiin suurmyymälöihin ennustetaan kuitenkin 

vähentyvän, ja investointien arvioidaan kohdistumaan enemmän nykyisten myymälöiden 

toiminnan tehostamiseen suurissa kasvukeskuksissa (Kankare 2001). Nykyisen kehityksen ja 

lainsäädännön asettamien rajoitusten perusteella on ennustettu, että hypermarkettien määrä 

tulee vakiintumaan talouskasvusta ja kulutustottumusten kehityksestä riippuen vuoden 2010 

tienoilla noin 130-150 myymälään. Samalla ennustetaan hypermarkettien markkinaosuuden 

asettuvan 25-30 prosenttiin päivittäistavarakaupan kokonaismyynnistä (LTT 1996, 88).

2.3 Päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinta

Tässä luvussa käsitellään päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnan ominaispiirteitä ja 

kehityssuuntia. Luvun alussa esitetään tarjontaketjun hallinnan käsite yleisellä tasolla sekä 

analysoidaan käsitteen soveltuvuutta päivittäistavarakaupan alalle. Tämän jälkeen käsitellään 

päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallintaan vaikuttavia muutostekijöitä ja kehityssuuntia 

sekä tarkastellaan keskeisiä päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnan innovaatioita.
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Luvussa esitetään myös kysyntälähtöisen hankintayhteistyön (ECR, Efficient Consumer 

Response) lähestymistapa vähittäiskaupan ja teollisuuden välillä toteutettavaan yhteistyöhön.

2.3.1 Tarjontaketjun hallinnan käsite

Taijontaketjun hallinnan määritelmään liittyviä tekijöitä on käsitelty jakelua ja 

materiaalinhallintaa koskevassa kirjallisuudessa jo toisen maailmansodan jälkeen (mm. 

Forrester 1958, Bowersox 1969, ks. Ganeshan ym. 1998), mutta ensimmäisen kerran näistä 

tekijöistä käytettiin taijontaketjun hallinnan yleisnimitystä ”Supply Chain Management” 

(SCM) 1980-luvun puolivälissä.

Stevens (1989) on määritellyt tarjontaketjun seuraavasti: ”Toisiinsa yhdistettyjen toimintojen 

sarja, mihin sisältyy materiaalien, osien ja lopputuotteiden suunnittelua, koordinointia ja 

kontrollointia toimittajalta asiakkaalle. Taijontaketjun järjestelmä sisältää kaksi eri suuntaista 

virtaa, materiaalin ja tiedon virrat.” Scott ja Westbrook (1991) määrittelevät taijontaketjun 

ketjuna, joka yhdistää valmistuksen ja tarjontaprosessin toiminnot raaka-aineista 

loppukäyttäjälle, ylittäen useita organisaatiorajoja.

Tutkijat ovat määritelleet tarjontaketjun hallinnan käsitettä eri tavoilla. Käsitteen ja sisällön 

voidaan katsoa läpikäyneen neljä kehitysvaihetta, joissa se on saanut vaikutteita eri 

liiketoiminnan kehittämisen opeista. Nämä ovat: (1) tietoisuus jakelukanavasta järjestelmänä, 

(2) eri toimintojen välisten yhtymäkohtien huomioiminen ja logistiikan korostaminen, (3) 

tiedon siirtyminen ylä- ja alavirtaan taijontaketjun jäsenten välillä ja (4) tarjontaketjun 

läpäisevien prosessien huomioiminen (Bechtel & Jayaram, 1997). Tan ym. (1998) ovat 

esittäneet käsitteelle käytännönläheisemmän määritelmän, jossa taijontaketjun hallinta 

keskittyy ainoastaan strategisesti tärkeiden toimittajien toimintaan. Tämä johtuu yritysten 

arvoketjujen monimutkaisuudesta, joka asettaa rajoja kaikkien liiketoimintakokonaisuuksien 

integraatiolle.

Yleisesti taijontaketjun hallintaan liitetään tavara- ja tietovirtojen koordinointi raaka-aineista 

loppukäyttäjälle, virtojen kulkiessa useiden erillisten organisaatioiden läpi. Taijontaketjun 

toimintaa pyritään tehostamaan virtaviivaistamalla näiden virtojen kulkuun liittyviä 

prosesseja. Tarjontaketjun hallinnan käsitteeseen perustuvia toimintamalleja ja 

lähestymistapoja voidaan katsoa kehittyneen eri teollisuuden aloilla useita, näitä ovat olleet 

Japanin teollisuudessa kehitetyt Quick Response- ja JIT-periaatteet sekä kaupan alalla ECR 

(Efficient Consumer Response, kysyntälähtöinen hankintayhteistyö).
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Taijontaketjun hallinnan lähestymistapa soveltuu hyvin vähittäiskaupan analysointiin, koska 

etenkin viime aikoina vähittäiskaupan toimijat niin kansainvälisesti kuin Suomessa ovat 

kilpailun kiristyessä kiinnittäneet huomiota logististen prosessien tehostamiseen sekä 

toimintaan osana taijontaketjua. Kotzab ja Schnedlitz (1999) ovat määritelleet vähittäiskaupan 

taijontaketjun hallinnan keskeisiksi osatekijöiksi materiaalivirran hallinnan, tietovirran 

hallinnan, neuvotteluvoiman ja kanavajohtajuuden muodostumisen, johtamis- ja 

valvontakäytännöt sekä suunnittelu- ja ohjaustoiminnot. Materiaalivirran hallinnassa 

korostuvat tuotteiden kasvava lukumäärä sekä jakeluverkostojen monimutkaisuus. Tietovirran 

hallinnan keskeisenä kehityssuuntana on tietojärjestelmien ja -standardien yhtenäistäminen 

koko taijontaketjun tasolla. Neuvotteluvoima on siirtynyt teollisuudesta kaupalle, 

tukkuliikkeille sekä jakelutoimintojen suorittajille. Johtamis-ja valvontakäytäntöjen kohdalla 

kehityksen suuntana ovat prosessiorganisaatioiden muodostuminen ja toimintoperusteinen 

johtaminen (Activity Based Management). Suunnittelu- ja ohjaustoiminnoissa korostuu 

yhteistyö tarjontaketjun sisällä, tästä on eräänä esimerkkinä yhteistyö tavararyhmien 

hallinnassa (category management) kaupan ja teollisuuden välillä.

2.3.2 Päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnan kehityssuunnat

Kotzab ja Schnedlitz (1999, 145) esittävät vähittäiskaupan taijontaketjun hallinnan keskeiset 

muutostekijät jaoteltuna sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin kaupan yrityksen näkökulmasta. 

Ulkoisia muutostekijöitä ovat toimittajien, kilpailijoiden ja tietojärjestelmien vaikutukset ja 

sisäisiä muutostekijöitä sijaintitekijät ja valikoimatekijät. Nämä tekijät esitetään ryhmittäin 
taulukossa 2-5.

Taulukko 2-5 Vähittäiskaupan tarjontaketjun hallinnan keskeiset muutostekijät (Kotzab & 
Schnedlitz, 1999)

Ulkoiset tekijät

Toimittajat
Toimittajien koko 

Toimittajaverkoston rakenne

Kilpailijat
Kilpailijoiden määrittely 
Kilpailijoiden toiminta

Tietojärjestelmät
Kyvykkyys hyödyntää 

tietojärjestelmiä

Sisäiset tekijät
Sijaintitekijät

Myymäläkoot ja -layoutit 
Myymälöiden logistiikkaratkaisut

Valikoimatekijät
Tuotevalikoiman laajuus

Tuotteiden määrä myymälän hyllyssä
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Cooper ym. (1995, 76) ovat määritelleet Euroopan vähittäiskaupan taijontaketjun hallinnan 

kehittymiselle viisi keskeistä muutostekijää. Vähittäiskaupan toiminnan maakohtaisen 

laajuuden perusteella, arvioituna esim. myynnin kokonaisvolyymilla, voidaan arvioida myös 

taijontaketjun hallinnan ratkaisujen kehittymistä. Omistajuuden keskittymisen seurauksena 

muodostuvat suuret kaupparyhmittymät vaativat kehittyneitä taijontaketjun hallinnan 

ratkaisuja, ja niillä on edellytykset hyödyntää teknisiä innovaatioita näiden kehittämisessä. 

Tarjontaketjun hallinnan tarpeet vaihtelevat myös riippuen eri myymäläkonseptien 

lukumäärästä sekä myymälöiden kokonaismäärästä. Kaupparyhmittymät ovat usein hyvin 

riippuvaisia kaupalle asetetuista rajoituksista ja määräyksistä, joiden seurauksena myös 

taijontaketjun hallinnan tarpeet muuttuvat. Kaupan kannattavuus vaikuttaa olennaisesti 

taijontaketjun hallinnan ratkaisujen kehittämismahdollisuuksiin.

Euroopassa päivittäistavarakauppa on ollut toimiala, jolla on kehitetty useita jakeluun liittyviä 

innovaatioita, joita on myöhemmin hyödynnetty myös muilla toimialoilla. Innovaatiot ovat 

syntyneet yleensä markkinoilla, joille on ollut ominaista omistajuuden keskittyminen sekä 
kaupan ryhmittymien toiminta usealla eri myymäläkonseptilla. Erityisesti Englannin ja 

Ranskan päivittäistavarakaupan markkinoilla on kehitetty useita taijontaketjun hallinnan 

innovaatioita, joita on myöhemmin sovellettu myös muissa Euroopan maissa (Cooper ym. 

1995, 100-101). Femie ym. (2000, 83-86) ovat määritelleet neljä eri vaihetta Englannin 

päivittäistavaramarkkinoiden taijontaketjun hallinnan ratkaisuissa tapahtuneelle kehitykselle. 

Ensimmäisessä kehitysvaiheessa jakelulle oli ominaista tavarantoimittajien vahva rooli 

(supplier control): jakelu perustui tavarantoimittajien suoriin myymälätoimituksiin, ja 

toimitukset suoritettiin viikoittain tai harvemmin. Toimittajilla oli omat, kattavat 

varastoverkostot sekä pääosin itse omistettu kuljetuskalusto. Toinen kehitysvaihe, jakelun 

keskittyminen (centralization), sai alkunsa 1970-luvun alussa, kun suuret kaupan ryhmittymät 

perustivat omia jakelukeskuksia (regional distribution centers, RDCs). Tämän muutoksen 

seurauksena tilaus-toimitusviiveet myymälöihin lyhentyivät viikoista päiviin, varastotasot 

laskivat koko taijontaketjussa ja markkinoille avautui uusia mahdollisuuksia 

logistiikkapalveluyrityksille kaupan ryhmittymien pyrkiessä karsimaan jakeluverkostoon 

liittyviä kiinteitä kustannuksia. Kolmannessa kehitysvaiheessa, 1980-luvun lopulla, suurten 

kaupan ryhmittymien yhdistelmäjakelujäijestelmät (samoissa kuljetuksissa eri lämpötiloja 

vaativia tuotteita) ja kehittyneet tietojäijestelmät kuten sähköinen kassapäätejäijestelmät 

(electronic point of sale, EPOS) sekä organisaatioiden välinen tiedonsiirto (electronic data 

interchange, EDI) mahdollistivat toimitusaikojen lyhentymisen entisestään ja siirtymisen
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kohti JIT-perusteista jakelua (just-in-time, juuri oikeaan tarpeeseen). Neljäs kehitysvaihe, joka 

on parhaillaan käynnissä, keskittyy taijontaketjun laajuisen avoimen yhteistyön 

kehittämiseen, paluulogistiikan tehostamiseen, ympäristönäkökohtien aikaisempaa parempaan 

huomioimiseen sekä tietojärjestelmien vertikaaliseen integroimiseen esim. kaupan 
ryhmittymien tilausjärjestelmien osalta.

Davies ja Brito (1996) toteavat, että päivittäistavarakaupan taijontaketjun tehokas hallinta ja 

ohjaaminen voidaan saavuttaa vain eri osapuolten välisen tiiviin yhteistyön kautta. Eräs 

vaihtoehto toimivalle tarjontaketjun osapuolten väliselle yhteistyölle on heidän mukaansa 

antaa koko taijontaketjun ohjaus yhden osapuolen haltuun, mutta tämä edellyttää 

taijontaketjun eri osapuolten suhteellisesti samalla tasolla olevaa keskinäistä riippuvuutta. 

Viime vuosina tukku- ja vähittäiskaupan yhteistyö ja mittakaavaetujen saavuttaminen ovat 

muodostuneet yhä tärkeämmiksi kilpailukeinoiksi myös Suomen päivittäistavarakaupassa. 

Verrattuna muihin Euroopan maihin (esim. Englantiin tai Ruotsiin) päivittäistavarakaupan 

jakelu on Suomessa kuitenkin vielä melko hajautunutta (Luuppala 1995, 36-37).

2.3.3 Päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnan tärkeimmät innovaatiot

Cooper ym. (1995, 101) ovat määritelleet päivittäistavarakaupan taijontaketjun hallinnassa 

kolme merkittävintä innovaatiota, jotka on toteutettu ensin Englannin markkinoilla. Nämä 

ovat alueellisten terminaalien käyttö, tietotekniikan hyödyntäminen ja fyysisten logistiikka- 

toimintojen ulkoistaminen. Seuraavassa käsitellään näitä innovaatioita sekä kansainvälisesti 
että Suomen päivittäistavaramarkkinoiden osalta.

Terminaalitoiminto. Terminaaleja (engl. distribution center, regional distribution center, 

RDC) on kutsuttu Suomessa myös logistiikkakeskuksiksi, palveluvarastoiksi, 

läpivirtausvarastoiksi tai jakelukeskuksiksi. Terminaalit toimivat kuljetusten solmukohtina, 

uudelleenlastaus- ja lajittelupisteinä, joissa tavaravirtoja hajotetaan ja yhdistetään edelleen 

suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Olennaisin ero terminaalin ja varaston välillä on se, että 

varastossa on tavaraa, jonka seuraavaa toimitusosoitetta ei tiedetä, kun sen sijaan 

terminaalitavara on yleensä jo osoitettu vastaanottajalle (Luuppala 1995, 16).

Terminaalitoiminnan avulla pyritään muodostamaan integroituja kuljetusketjuja ja näin 

mahdollistamaan kuljetusten taloudellinen ja tehokas toteutuminen. Päivittäistavarakaupassa 

jakelun keskittämisen terminaaleihin on tutkittu tehostavan taijontaketjun toimintaa. 

Keskeisimpiä kiijallisuudessa ja tutkimuksissa havaittuja tehostamisen osatekijöitä on koottu
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seuraavaan listaan (Coyle ym. 1986, 207, Haapanen & Valta 1990, 105-107, Cooper ym. 

1995, 109-111, Vergin & Barr 1999):

■ Kuljetuskaluston pienempi tarve ja niiden käytön tehostuminen
■ Varastotasojen valvonnan tehostuminen
■ Myymälöiden varastotilojen pienentäminen
■ Terminaalissa suoritettavan tavarankäsittelyn mekanisoinnin kautta työvoiman tarpeen 

vähentyminen sekä terminaalin varastointikapasiteetin käytön tehostaminen
■ Taijontaketjussa tarvittavien yritysten välisten kontaktien vähentyminen
■ Tuotteiden keskimääräisen laadun ja tuoreuden parantuminen
■ Keskitetyn tilaamisen kautta mahdollistuvat määräalennukset

Terminaalitoimintaan perustuvia päivittäistavarakaupan jakeluratkaisuja otettiin 

ensimmäisenä käyttöön Englannin markkinoilla, missä terminaalijakelulla on havaittavissa 

selkeitä kehitysvaiheita. Ensimmäisessä kehitysvaiheessa, 1960-ja 1970-lukujen vaihteessa, 

kaupan ryhmittymät perustivat omia terminaaleja vähentääkseen myymälässä käyvien 

kuljetusten lukumäärää sekä pystyäkseen aikatauluttamaan kuljetukset halutulla tavalla. 

Toisessa kehitysvaiheessa, 1980-luvun alussa, kaupan ryhmittymät tulivat liian sitoutuneiksi 

logistiikkatoimintojen suorittamiseen omalla kalustolla, mistä seurasi terminaalitoimintojen 

ulkoistaminen. Näin kaupan ryhmittymät pystyivät keskittymään omaan ydinosaamiseensa eli 

myymäläverkoston ja hankinnan kehittämiseen. Kolmannessa kehitysvaiheessa, 1980-luvun 

puolessa välissä, reagoitiin myymäläpinta-alan tehottomaan käyttöön, ja seurauksena oli 

myyntitilojen lisääminen varastotilojen kustannuksella. Edellytyksenä tälle oli ns. JIT- 

kuljetusten (just in time) kehittäminen, missä lähtökohtana oli tiheä ja oikean suuruinen 

tuotetäydennys myymälöihin, joka perustui terminaalijakelun edelleen tehostamiseen (Cooper 

ym. 1995, 109-110).

Jakelun kokonaisvaltainen keskittäminen terminaaleihin ei välttämättä ole kaikissa maissa 

tehokkain mahdollinen tarjontaketjun hallinnan ratkaisu, vaan sen tehokkuus riippuu 

päivittäistavaramarkkinoiden rakenteesta. Esimerkiksi Hollannissa, missä maantieteelliset 

etäisyydet ovat pieniä ja päivittäistavarakaupan ryhmittymien toiminta perustuu pääasiassa 

pienempiin myymäläkonsepteihin kuin esimerkiksi Englannissa tai Ranskassa, on havaittu 

tehokkaammaksi käyttää rinnakkain sekä keskitettyjä että hajautettuja jakeluratkaisuja (mt., 

111-112).

Suomen päivittäistavarakaupassa terminaalijakelu elää tällä hetkellä murrosvaihetta, sillä 

kaupan ryhmittymien taijontaketjun hallinnan ratkaisuille on viime vuosina ollut ominaista
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useiden tuoteryhmien siirtäminen aiemmasta teollisuuden suorajakelusta kaupan yritysten 

ohjauksessa olevaan terminaalijakeluun. Tähän kehitykseen on vaikuttanut merkittävästi 

ryhmittymien viimeaikainen ketjuuntuminen. Kaupan toteuttamat jakeluratkaisut ovat 

yleisesti kokonaisvaltaisia, kaikille myymäläkonsepteille samoilla pääperiaatteilla 

suunniteltuja. Terminaalijakelun tämänhetkinen kehitysvaihe havainnollistetaan seuraa vassa 
kuvassa 2-4.

Kaupan
varasto/

terminaaliMuut elin
tarvikkeet 
ja käyttö- 

tavarat

Tuonti

Liha-
teollisuus

Panimo-
teollisuus

Meijeri-
teollisuus

Leipomot

Kuva 2-4 Suomen päivittäistavarakaupan tavaravirtojen ohjaus tuoteryhmittäin (Vainionpää 
2001,45)

Kuvasta on havaittavissa, että tällä hetkellä panimo-, meijeri- ja leipomotuotteiden jakelu 

perustuu lähes täysin teollisuuden toteuttamiin suoriin myymälätoimituksiin, kun muut 

tuoteryhmät jaellaan myymälöihin pääasiassa kaupan yritysten hallinnoimien terminaalien tai 

varastojen kautta. Lihateollisuuden tuotteiden jakelussa on siirrytty pääosin kaupan 
toteuttamaan loppujakeluun viime vuosien aikana.

Tuoretuotteiden terminaalitoimintaan perustuvasta jakelusta on esitetty eriäviä näkemyksiä. 

Tuoretuotteiden on katsottu toisaalta soveltuvan erityisen hyvin terminaalijakelun alaisuuteen, 

koska niiden laatu on riippuvainen mahdollisimman pienestä aikavälistä tuotannon ja 

kulutuksen välillä (Timmerbacka 1985). Toisaalta taas terminaalitoiminnot vievät aikaa, 

jolloin ne vaikuttavat kuljetuksen kokonaisatkaan (Coyle & Bardi 1976, 249), ja lisäksi 

terminaalitoiminnassa on ongelmana elintarvikkeiden korkea vahingoittumisriski, joka johtuu 

heterogeenisestä tavaravirrasta ja siihen liittyvästä manuaalisesta tavarankäsittelystä (von 
Bagh 1988).
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Himanen (1993) on määritellyt elintarvikkeiden jakelun suurimmaksi ongelmatekijäksi 

erilaiset kuljetuslämpötilavaatimukset. Tuoretuotteiden yhdistäminen samaan monilämpötila- 

kuljetukseen lämpimän kuljetuslämpötilan vaativien tuoteryhmien, kuten leipomotuotteiden, 

kanssa vaatii monimutkaisia teknisiä ratkaisuja, joista yhtenä esimerkkinä on kaksitasoinen 

kuormakori (Timmerbacka 1985). Meijeri- ja lihatuotteiden voidaan katsoa soveltuvan 

samaan jakeluratkaisuun, koska molemmat tuoteryhmät asettavat taijontaketjulle 

samankaltaiset aika-ja lämpötilavaatimukset.

Tietotekniikan hyödyntäminen. Tiedonhallinnan tehostaminen ja tietojärjestelmä- 

innovaatioiden hyödyntäminen ovat keskeisessä asemassa päivittäistavarakaupan 

tarjontaketjun hallinnassa. Tietotekniikkaa hyödyntämällä pyritään lisäämään läpinäkyvyyttä 

tarjontaketjussa, ja tietojärjestelmien kehittyessä käytössä on yhä parempia toiminnan 

mittareita, jotka mahdollistavat tarjontaketjun tehokkaamman valvonnan ja ohjaamisen. 

Keskeisiä päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallintaa tehostaneita tietojärjestelmä- 

innovaatioita ovat olleet sähköiset kassapäätejärjestelmät (EPOS, electronic point of sale) ja 

varastonhallintajärjestelmät. Yhdistämällä sähköisen kassajärjestelmän tuottama 

reaaliaikainen menekkitieto myymälän varastotietoihin voidaan tehostaa materiaalin ja 

tilausten hallintaa. Erityisesti tuoretuotteiden kohdalla lyhyet säilyvyysajat ja 

laatuvaatimukset asettavat suuria paineita kehittää tietojärjestelmäratkaisuja, jotka tehostavat 

edelleen tarjontaketjun toimintaa ja hallintaa (Cooper ym. 1995, 103).

Tässä luvussa myöhemmin käsiteltävän kysyntälähtöisen hankintayhteistyön (ECR) mukaisiin 

periaatteisiin ja toimintatapoihin liittyy olennaisena tekijänä tietojärjestelmien hyväksikäyttö. 

ECR perustuu tehokkaaseen ja avoimeen tiedonvälitykseen koko tarjontaketjussa, ja 

keskeisinä välineinä tässä ovat sovittuihin tietoliikennestandardeihin perustuva 

organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT/EDI), sähköinen maksuliikenne, 

toimintolaskennan hyödyntäminen sekä nimikekoodaus ja tietokantojen ylläpito (ks. taulukko 

2-6).

Tämän tutkielman yhteydessä suoritetuissa haastatteluissa nousi useaan otteeseen esiin 

näkemys, että tällä hetkellä päivittäistavarakaupan tietojärjestelmien suurimpana haasteena on 

relevantin tiedon suodattaminen. Tietoa on tällä hetkellä saatavissa jo niin runsaasti, että sen 

määrä on muodostunut ajoittain ongelmaksi päätöksenteossa. Päivittäistavarakauppaan sekä 

liha- ja meijeriteollisuuteen lähitulevaisuudessa eniten vaikuttavia tiedonhallinnan 

kehityssuuntia katsottiin lähitulevaisuudessa olevan siirtyminen automaattiseen
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tilaustoimintaan sekä mahdollisesta toiminnanohjausjärjestelmien taijontaketjun laajuisesta 

käytöstä muodostuvat synergiaedut.

Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen. Logistiikkapalveluiden ja -verkostojen sekä niiden 

ulkoistamisen yleisessä kehityksessä voidaan määritellä neljä eri vaihetta, joita 
havainnollistetaan seuraavassa kuvassa 2-5.

Jakelun tehokkuus ja 
tietotekniikan kehitys

Logistiikka-
integraation

Log istikkapalve luje n 
ukoistaminen

Log istikkapalve lujen 
ostaminen

Yrityksen omat logistikkatoiminnot

Kuva 2-5 Logistiikkapalvelujen ulkoistamisen ja verkostoitumisen kehitys (Haapanen & 
Vepsäläinen 1999, 213)

Aikaisemmin yritykset hoitivat tyypillisesti logistiikkatoiminnot itse, omistaen varastonsa ja 

kuljetuskalustonsa. Tätä toimintatapaa kuvataan yleisesti termillä First Party Logistics (1PL). 

Logistiikkapalveluiden ulkoistaminen (Second Party Logistics, 2PL) käynnistyi yritysten 

ryhtyessä ostamaan yksittäisiä palveluja kuljetusliikkeiltä, kun kilpailun kiristyessä 

kustannusten merkitys korostui, markkina-alueet kasvoivat eikä oma kuljetuskapasiteetti enää 

riittänyt. Yhteistyö perustui yksittäisiin transaktioihin, eikä osapuolten prosesseja oltu 

integroitu keskenään, minkä seurauksena toiminnan koordinointi vaikeutui ja yritysten omien 

kuljetussuunnitteluosastojen toiminta paisui.

Kolmannessa kehitysvaiheessa (Third Party Logistics, 3PL) yritykset ovat keskittäneet 

logistiikkatoimintojaan ulkopuolisille palveluyrityksille, jotka vastaavat kokonaisuudessaan 

esimerkiksi varastoinnista tai kuljetuksista logistiikan ohjauksen säilyessä asiakasyrityksen 

hallinnassa. Aiempaan 2PL-toimintaan verrattuna asiakas- ja palveluyrityksen yhteistyö on 

tiiviimpää ja yritysten operatiivisia prosesseja on pyritty integroimaan.
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Neljäs kehitysvaihe (Fourth Party Logistics, 4PL) syntyy yrityksen tarpeesta koordinoida 

kasvavaa alihankkijaverkostoaan. Useiden yksittäisten palveluiden ulkoistaminen aiheuttaa 

ongelmia verkoston hallinnassa, minkä seurauksena markkinoille on muodostunut tähän 

erikoistuneita palveluyrityksiä, ns. logistiikkaintegraattoreita, jotka omaavat toimitus- 

verkoston hallintaan vaadittavat kyvykkyydet ja resurssit.

Logistiikkaintegraattorin ymmärretään yleisesti hallinnoivan taijontaketjun tilaus- 

toimitusprosessia. Tarkasteltaessa toimijaa, joka toimii 4PL-tyyppisesti, mutta ei kuitenkaan 

ohjaa tilausprosessia, voidaan puhua kuljetusintegraattorista. Kuljetusintegraattorin 

osaaminen perustuu kuljetus- ja terminaaliverkostojen toteuttamiseen ja koordinointiin. Tässä 

tutkielmassa myöhemmin tarkasteltavassa hypermarkettien taijontaketjun hallinnan 

ratkaisussa tarkastellaan ratkaisuun liittyvää 4PL-toimijaa nimenomaan kuljetusintegraattorin 

käsitteen avulla.

Päivittäistavarakaupassa logistiikkatoimintojen ulkoistamisen lähtökohtana on kaupan 

ryhmittymien pääoman tuoton parantuminen, kun investoinnit kohdistetaan myymälä- 

verkostoon eikä varastoihin ja kuljetuskalustoon. Päivittäistavaramarkkinoiden muuttuessa 

taijontaketjun hallintaan kohdistuu uusia vaatimuksia, ja logistiikkapalveluyritykset ovat 

erikoistuneet kehittämään näihin liittyviä uusia ratkaisuja. Erityisesti tietyt tuoteryhmät, kuten 

tuoretuotteet, asettavat tiukkoja lämpötila- ja aikavaatimuksia jakelulle. Tästä seurauksena on 

kehitetty mm. yhdistelmäkuljetuksia, joissa kuljetetaan samanaikaisesti useassa eri 

lämpötilassa olevia tuotteita. Toisena ulkoistettujen logistiikkapalveluiden kehityssuuntana 

Euroopan päivittäistavarakaupassa on ollut havaittavissa logistiikkapalveluyritysten 

erikoistuminen tiettyjen myymälätyyppien logistiikkaratkaisuihin, mistä on eräänä 

esimerkkinä kansainvälisesti toimiva englantilainen Exel Logistics, joka pyrkii tarjoamaan 

räätälöityjä taijontaketjun hallinnan ratkaisuja; yhtiö on toteuttanut räätälöidyn ratkaisun mm. 

espanjalaiselle Galería Preciados -tavarataloketjulle (Cooper ym. 1995, 113-115).

Logistiikkatoimintojen ulkoistamisen yhteydessä korostuu tietojäijestelmien merkitys. 

Toimiva tietojärjestelmäratkaisu mahdollistaa logistiikkapalveluyritysten toiminnan 

tehokkaan ohjaamisen ja valvonnan, jolloin yritys voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa 

(mt., 114).

2.3.4 ECR ja päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinta

Efficient Consumer Response eli ECR on viime vuosina paljon huomiota osakseen saanut 

lähestymistapa teollisuuden ja kaupan väliseen yhteistyöhön. ECR kehitettiin 1990-luvun
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alussa yhdysvaltalaisen konsulttiyritys Kurt Salmon Associatesin toimesta. ECR:n käsitteelle 

on esitetty erilaisia suomenkielisiä vastineita, joista tämän tutkielman yhteydessä käytetään 

termiä ”kysyntälähtöinen hankintayhteistyö” (Home 1998).

Kysyntälähtöisen hankintayhteistyön ajattelutapa on saanut vaikutteita mm. 

käyttötavarakaupan Quick Response -toiminnasta, teollisuuden laatujohtamisesta (TQM) ja 

japanilaisen autoteollisuuden just-in-time (JIT) -toimintamallista. Kokonaisvaltaisesti 

katsottuna ECR:n avulla pyritään toteuttamaan taijontaketjun hallinnan perusperiaatteita: 

taijontaketjun eri osapuolten välisellä yhteistyöllä, omista periaatteista hieman tinkimällä, 
tehostetaan koko ketjun toimintaa (Tarpila ym. 1999).

Kysyntälähtöinen hankintayhteistyö pohjautuu toimintatapoihin, jotka voidaan jakaa kolmeen 

osa-alueeseen: kysynnän hallintaan, toimitusten hallintaan sekä hallinnan mahdollistaviin 
teknologioihin. Taulukossa 2-6 esitetään nämä toimintatavat.

Taulukko 2-6 ECR-toiminnan osa-alueet (Lång 1998 ja Home 1998)

Luokka Sisältö

Kysynnän hallinta
Perusedellytykset
Lanseerausten optimointi
Valikoimien optimointi
Kampanjoiden optimointi

Toimitusten hallinta

Integroidut toimittajat
Toimintojen luotettavuus
Tuotannon yhteensovittaminen
Jatkuva täydentäminen
Terminaalitoiminta
Tilausten automatisointi

Mahdollistavat teknologiat

Organisaatioiden välinen tiedonsiirto 
(OVT/EDI)
Sähköinen maksuliikenne
Toimintolaskenta (ABC-laskenta) 
Nimikekoodaus ¡a tietokantojen ylläpito

Kysynnän hallinnan perusedellytyksiä ovat kysyntälähtöisyyden merkityksen ymmärtäminen, 

ylimmän johdon sitoutuneisuus, tavararyhmähallinnan muodollinen suunnittelu, kysynnän 

hallintaa tukeva organisaatiorakenne, tietojärjestelmät sekä mittarit ja palkkiojärjestelmät. 

Lanseerausten optimointi voidaan jakaa sisäiseen ja muiden osapuolien kanssa yhteistyössä 

tapahtuvaan toimintaan: yrityksen sisällä pitää ymmärtää kuluttajien tarpeet niin hyvin, että 

tehottomilta lanseerauksilta vältytään, ja tämän lisäksi pyrkiä kehittämään tuotteita 

yhteistyössä taijontaketjun muiden toimijoiden kanssa. Valikoimien optimoinnissa huomio 

kiinnitetään tavararyhmä-käsitteen merkityksen ymmärtämiseen : valikoimapäätösten
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tarkoituksena on löytää tavararyhmään kuuluvien tuotteiden optimaalinen lukumäärä ja 

koostumus. Kampanjoiden optimointi jaetaan myös yrityksen sisäiseen ja yhteistyössä muiden 

osapuolten kanssa tapahtuvaan toimintaan. Yrityksen sisäisissä toiminnoissa keskitytään 

sisäiseen kampanjasuunnitteluun, sisäiseen kampanjoiden toteutukseen ja sisäiseen 

kampanjoiden arviointiin. Suomessa kaupan ja teollisuuden yhteistyössä toteuttama 

kampanjasuunnittelu on vielä melko vähäistä, kampanjoiden toteutuksessa yhteistyötä 

tehdään siten, että tavarantoimittajan edustajat toimivat kaupan tukena kampanjan 

läpiviennissä, yhteisesti tapahtuvassa kampanja-arvioinnissa on runsaasti kehittämistä (Home 

1998, 9-18).

Taulukossa ensimmäisenä toimitusten hallinnan osa-alueena mainittu integroidut toimittajat 

tarkoittaa pyrkimystä kytkeä raaka-aine- ja materiaalitoimittajat osaksi koko arvoketjua siten, 

että valmistajan ja toimittajan suhdetta tiivistetään olennaisesti. Toimintojen luotettavuudella 

käsitetään tavarantoimittajan tuotantolinjan luotettavuus, eli se missä määrin tuotanto toimii 

suunnitellulla tasolla. Tuotannon yhteensovittamisella tarkoitetaan tuotannon kapasiteetin 

suunnittelua kuluttajakysynnän mukaan eli tavarantoimittajan kykyä parantaa koko 

tarjontaketjun toimintaa yhteensovittamalla tuotanto ja kulutuskysyntä. Jatkuva 

täydentäminen tarkoittaa tuotetäydennysten suunnittelua ja toteutusta kuluttajakysynnän 

pohjalta, ja tiedot kuluttajakysynnästä saadaan kassajäijestelmien antaman menekkitiedon 

sekä ennustetun menekin perusteella. Terminaalitoiminnon (ks. luku 2.3.3) tavoitteena on 

sekä käsittely- että varastointikustannusten vähentäminen kaupassa. Tilausten automatisointi 

toteutetaan kassajäijestelmien tuottaman menekkitiedon perusteella, ja sen kehittäminen 

edellyttää myös hyvää ennustejäijestelmää, jossa otetaan huomioon kysynnän vaihtelut (mt., 

18-25).

Kysyntälähtöisen hankintayhteistyön kysynnän ja toimitusten hallinnan osa-alueiden 

tehokkaassa toteutuksessa hyödynnetään mahdollistavia teknologioita. Organisaatioiden 

välinen tiedonsiirto (OVT, EDI) on keskeisiä edellytyksiä ECR:n kehittämisessä: se 

mahdollistaa kysyntätiedon keräämisen, kampanja- ja tuotetietojen välittämisen sekä 

tietovirtoihin perustuvien tavaravirtojen ohjaamisen. Sähköisen maksuliikenteen tavoitteena 

on maksujen hoito ilman manuaalista käsittelyä, eli maksut, laskut ja tilisiirrot osapuolten 

välillä tapahtuvat tietokoneiden välityksellä. Toimintolaskennassa kustannukset kohdistetaan 
kustannusajureiden avulla kustannuksia aiheuttaville toiminnoille ja toimintolaskentaa tulisi 

käyttää läpi koko taijontaketjun todellisten hyötyjen saavuttamiseksi. Nimikekoodaus ja 

tietokantojen ylläpito on perusedellytys sekä kysynnän että toimitusten hallinnalle:
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viivakoodeja tarvitaan varastojäijestelmiä kehitettäessä, kuljetuslavojen viivakoodausta 

käytetään toimitusten seurannassa ja järjestelmistä saatava tieto siirretään sähköisiin 

tietokantoihin, joiden avulla tietoja voidaan välittää tehokkaasti osapuolten välillä (mt., 25- 
29).

ECR-tyyppisen toiminnan kehittämisen voidaan katsoa alkaneen Suomessa 1990-luvun 

puolessa välissä. Suomalaiset päivittäistavarakaupan ryhmittymät ja elintarviketeollisuus ovat 

kuitenkin kehittäneet ECR:n käsitteen alle kuuluvia toimintoja joko yksin tai muiden 

osapuolten kanssa jo ennen kysyntälähtöisen hankintayhteistyön käsitteen syntyä. 

Kysyntälähtöisen hankintayhteistyön käsite luo kuitenkin näitä kaikkia toimintoja yhdistävän 

viitekehyksen, jonka avulla pyritään huomioimaan eri toimintojen välisiä vuorovaikutus

suhteita erilaisten mittareiden avulla, ja joka mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön kehittämisen. 

ECR voidaan mieltää koko jakeluketjun tasolla tapahtuvaksi laatuprojektiksi, jossa 

lähtökohtana ovat loppukuluttajien tarpeet. Yhteiset termit ja työkalut luovat mahdollisuuden 

toiminnan jatkuvalle kehittämiselle kohti kysyntälähtöisyyttä. Tulevaisuudessa ECR:n avulla 

saavutettavien tulosten kannalta olennaisin tekijä on kaupan ja teollisuuden osapuolten haluja 
kyky aitoon ja avoimempaan yhteistoimintaan (Ihanus 1998).

2.4 Hypermarkettien ominaispiirteet tarjontaketjun hallinnan näkökulmasta

Tässä luvussa käsitellään hypermarkettien ominaispiirteiden vaikutusta päivittäistavara

kaupassa toteutettaviin tarjontaketjun hallinnan ratkaisuihin. Ensin analysoidaan päivittäis

tavarakaupan logistiikassa ilmeneviä skaalaetuja, minkä jälkeen tarkastellaan hypermarkettien 

myymälälogistiikkatoimintojen sekä sijainnin vaikutusta tarjontaketjun hallinnan ratkaisuihin.

Logistiikkatoiminnoilla voidaan saavuttaa päivittäistavarakaupassa monia skaalaetuja. Jos 

kysynnän rakenne mahdollistaa suurten tavaramäärien jakelun suuriin yksiköihin, tällöin 

syntyy kustannussäästöjä verrattuna pienten erien jakeluun pienempiin yksiköihin, koska 

kuljetuskustannukset ovat pienille yksiköille ja pienissä volyymeissa suhteellisesti isommat. 

Suuret myymälät sijoittuvat yleensä kuljetustaloudellisesti pieniä edullisemmin, ja lisäksi ne 

mahdollistavat tehokkaamman tavarankäsittelyn. Suurten yksiköiden on myös suhteessa 

helpompaa investoida tietotekniikkaan, mikä on olennainen edellytys tehokkaammalle 
logistiselle ohjaukselle (LTT 1997, 28-29).

Hypermarkettien myymälälogistiikkaa voidaan tarkastella neljän toiminnon avulla. Nämä 

toiminnot ovat toimitusten vastaanotto, varastointi, hyllytys ja tilaaminen (Kokkonen 1999, 

ks. Home 1999, 44). Toimitusten vastaanotto on viime vuosien aikana helpottunut
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hypermarketeissa: terminaalijakelun lisääminen on vähentänyt myymälöihin tulevien 

toimitusten määrää, minkä seurauksena aiemmin ongelmana ollut rekkojen jonottaminen 

myymälän lastauslaiturilla on vähentynyt.

Hypermarkettien varastotilat ovat yleensä suhteellisen suuret verrattuna pienempien 

myymälätyyppien varastotiloihin, ja varastointia ei koeta pullonkaulana myymälän 

logistisessa toiminnassa. Terminaalijakelu on vähentänyt myymälöiden varastoinnin tarvetta, 

kun toimituksissa pyritään noudattamaan tiheän ja jatkuvan täydennyksen periaatetta (engl. 

continuous replenishment, ks. Vergin & Barr 1999), jolloin teoriassa mahdollistuu 

myymälöiden varastointitarpeen eliminointi. Haastatteluissa kävi ilmi, että päivittäisten 

kysynnän heilahteluiden varalta myymälöissä pidetään kuitenkin jonkin verran varmuus

varastoja. Euroopan päivittäistavarakaupan toimijat ovat havainneet, että hypermarkettien 

kohdalla on kannattavaa sijoittaa mahdollisimman paljon varastotilaa myyntitilan välittömään 

läheisyyteen. Tämä on havaittu esimerkiksi Ranskassa, missä etäisyydet jakelukeskuksista 

hypermarketteihin ovat suhteellisen pitkiä (Cooper 1995, 101). Tässä yhteydessä on kuitenkin 

syytä huomioida eri tuotteiden varastoinnille asettamien vaatimusten vaihtelu; esimerkiksi 

käyttötavaroiden varastointi eroaa merkittävästi tuoretuotteiden varastoinnista.

Hypermarkettien hyllytilat ovat yleisesti niin suuria, että hyllyihin mahtuu keskimääräisen 

päivän kysynnän edellyttämä tarve. Kysyntä vaihtelee kuitenkin voimakkaasti eri viikon

päivien välillä, joten joinakin päivinä joudutaan suorittamaan hyllyttämistä uudestaan päivän 

aikana. Terminaalijakelun toimiessa jatkuvan täydennyksen periaatteella myymälöissä on 

pyritty siihen, että aamulla toimitettava tavara, etenkin elintarvikkeiden osalta, siirretään 

suoraan hyllyihin ilman välivarastointia. Jakelukuljetusten sekava kuormien keräily]äijestys 

on vaikeuttanut monien hypermarkettien hyllytystoimintaa; kuormat joudutaan lajittelemaan 

myymälässä uudestaan hyllyjärjestyksen mukaisesti, jotta hyllytys olisi tehokasta.

Suurin osa Suomen hypermarketeista tekee tilauksensa sähköisesti, tilaustapa vaihtelee sen 
mukaan mihin kaupparyhmittymään myymälä kuuluu. Sähköinen tilaaminen mahdollistaa 

tehokkaamman logistisen ohjauksen, jos tilaustiedot ovat saatavilla koko tarjontaketjun 

tasolla. Toisaalta puhelimitse tehtävien tilausten todettiin mahdollistavan enemmän 

joustavuutta toimitusaikojen ja toimitusmäärien suhteen. Myymälät tekevät tilaukset suoraan 

tavarantoimittajille, mutta tilauksia valvotaan yleensä keskitetysti ketjunohjausyksiköiden 

toimesta. Tulevaisuudessa myymälöissä tullaan oletettavasti siirtymään yhä enemmän
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automaattiseen tilaamiseen, jolloin tietojärjestelmät tarkkailevat myymälöiden kassapääte- 

informaatiota ja varastotasoja ja tekevät tilaukset niille määriteltyjen rajojen perusteella.

Hypermarketit sijaitsevat liikenteellisesti helposti saavutettavissa olevilla paikoilla; taajamissa 
tai niiden yhteydessä olevien pääteiden varsilla. Tulevaisuudessa on lainsäädännön asettamien 

rajoitusten perusteella odotettavissa, että hypermarketit tulevat sijoittumaan yhä enemmän 

asutuskeskuksien välittömään läheisyyteen. Tarjontaketjun hallinnan kannalta hyper- 

markettien keskittyminen luo päivittäistavarakaupan eri osapuolille mahdollisuuksia 

toiminnan tehostamiseen, kun jakeluverkoston suunnittelu sekä toimitusten reititys ja 

aikataulutus helpottuvat. Kuvassa 2-6 kuvataan hypermarkettien sijainnit Suomessa 
lokakuussa 2001 (kuvaan sisältyvät myös Suomen Spar Oyj:n Eurospar-myymälät).

Kuva 2-6 Hypermarkettien sijainnit Suomessa 10/2001 (Vuosikertomukset, haastattelut)

2.5 Tuoretuotteiden ominaispiirteet tarjontaketjun hallinnan näkökulmasta

Tässä luvussa käsitellään tuoretuotteiden ominaispiirteitä ja niiden vaikutuksia taijontaketjun 

hallinnan ratkaisuihin. Käsittely suoritetaan, koska tutkielmassa myöhemmin tarkasteltavaa 

hypermarketeille eriytettävää taijontaketjun hallinnan ratkaisua tullaan analysoimaan 

rajaamalla tarkastelu tuoretuotteisiin. Kuten määritelmien kohdalla luvussa 1 todettiin, tässä
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tutkielmassa tuoretuotteilla käsitetään ne liha- ja meijeriteollisuuden tuotteet, joiden lämpö- 

tilavaatimus kuljetuksessa ja säilytyksessä on välillä +2.. .+6 °C.

Elintarviketeollisuus on Suomen kolmanneksi suurin teollisuudenala tuotannon arvon mukaan 

mitattuna. Jalostusarvon mukaan mitattuna elintarviketeollisuuden tuotannonaloista suurimpia 

ovat lihanjalostus, leipomotoiminta, juomat sekä meijerituotteet. Elintarvikkeiden kulutus ei 
ole kovin suhdanneherkkää, mutta toimiala on voimakkaasti riippuvainen kotimaisesta 

maataloustuotannosta ja on näin ollen sidoksissa maatalouspoliittisiin päätöksiin. Julkinen 

valta vaikuttaa elintarvikkeisiin myös useilla säännöksillä ja valvonnalla. (Tekes 1998, 8) 

Suomalaiselle elintarviketeollisuudelle on ominaista vahva kotimaisuusaste, käytetty raaka- 

aine on noin 85% kotimaista. Maitotuotteiden, lihan ja kananmunien tuotannon osalta on 

Suomessa selvää ylituotantoa (Tekes 1999,18).

Salo ym. (Tekes 1998, 11) ovat jaotelleet Suomen elintarviketeollisuuteen kohdistuvat 

muutosvoimat kolmeen ryhmään: yhteiskunnallinen ympäristö, loppukäyttäjän tarpeet ja 

teknologiset mahdollisuudet. Näihin ryhmiin kuuluvat tekijät esitellään kuvassa 2-7. Salo ym. 

toteavat, että kuvassa esitetyistä muutosvoimista voidaan johtaa muutamia keskeisiä seuraus

vaikutuksia, joita ovat kilpailun kiristyminen, toimialan kansainvälistyminen sekä tuotteiden 

erilaistuminen (mt., 12).

ELINTARVIKETEOLLISUUS

Loppukäyttäjän tarpeet
Väestön ikääntyminen 

Arvotietoisuuden nousu 
Sosioekonominen erilaistuminen

Teknologiset mahdollisuudet
Biotieteet

Materiaaliteknologiat
Informaatioteknologiat

Yhteiskunnallinen ympäristö
Elintarvikelainsäädäntö 

EU:n laajeneminen 
Kaupan vapautuminen 

Sääntelypolitiikka

Kuva 2-7 Elintarviketeollisuuden keskeiset muutosvoimat (Tekes 1998, 11)

Suomen elintarviketeollisuuden markkinat ovat melko voimakkaasti keskittyneet. Liha- 

teollisuudessa yli 80% myynnin arvosta koostuu viiden suurimman toimijan myynneistä. 

Suomen meijeriteollisuuden markkinoita leimaa Valion vahva asema, yhtiön markkinaosuus
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on mittaustavasta riippuen n. 60-70%. Kuvassa 2-8 esitetään liha- että meijeriteollisuuden 

markkinat vuonna 2000. Haastattelututkimuksessa mukana olleiden suurimpien toimijoiden 
liiketoimintaa esitellään tarkemmin tutkielman liitteessä 2.

Lihateollisuus

Saarioi
nen

Muut

Meijeriteollisuus

Kuva 2-8 Suomen liha-ja meijeriteollisuuden markkinat vuonna 2000 (Talouselämä, 2001)

Tutkielman yhteydessä suoritetuissa haastatteluissa sekä teollisuuden että kaupan osapuolet 

ennustivat, että elintarviketeollisuudessa tulee lähivuosina tapahtumaan keskittymistä 

omistajuuden suhteen. Liha- ja meijeriteollisuuden osalta nähtiin, että tästä on seurauksena 
myös tuotannon keskittyminen suurempiin tuotantolaitoksiin.

Liha- ja meijeriteollisuuden tuotteet ovat merkittävässä roolissa Suomen päivittäistavara

kaupassa. Tätä voidaan havainnollistaa talouden ostoskorianalyysin avulla, missä kuvataan eri 

tuoteryhmien osuutta keskimääräisen suomalaisen talouden ostoskorissa. Ostoskorin rakenne 

vuonna 1999 esitetään kuvassa 2-9. Kuvasta voidaan havaita, että liha-, kala-, eines- ja 

maitotaloustuotteet kattavat yhdessä n. 43% koko keskimääräisestä ostoskorista (A.C. 
Nielsen, 2000).

Koska liha- ja meijeriteollisuuden tuotteiden osuus on näin merkittävä päivittäistavara- 

myymälöiden myyntivolyymista, on perusteltua analysoida, voidaanko niiden jakelun 

kohdalla tehtyjä ratkaisuja edelleen tehostaa.
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5 %-, 3 %

15%

22%

21 %

5% 7%

□ Uha, kala, eines 
В Hedelmät, vihannekset

□ Leipomotuotteet
□ Panimotuotteet 
В Kahvit, mehut

10 % □ Maitotalous

В Kuivat elintarvikkeet 

9 % □ Tupakka
В Teknokemia 

В Paperituotteet

Kuva 2-9 Talouden ostoskorin rakenne 1999, kotiin ostaminen (A.C. Nielsen, 2000)

Tuoretuotteet ovat yksi logistisesti haastavimmista tuoteryhmistä päivittäistavarakaupassa. Ne 

asettavat tiukkoja ja muista tuoteryhmistä poikkeavia lämpötila- ja laatuvaatimuksia koko 

taijontaketjulle. Julkinen valta on asettanut lainsäädännöllä eri tuoteryhmille sallitut kuljetus- 

ja säilytyslämpötilat, minkä avulla pyritään takaamaan, että taijontaketjun missään vaiheessa 

lämpötila ei pääse muuttumaan määritellyn vaihteluvälin ulkopuolelle. Määritellyissä 

vaihteluväleissä pysyminen edellyttää kylmäketjun hallinnalta erikoiskalustoa sekä 

jäähdytettyjä terminaalitiloja. Taulukossa 2-7 esitetään lainmukaiset lämpötilat eri tuoretuote- 

ryhmien osalta (pl. hedelmät ja vihannekset).

Taulukko 2-7 Lainmukaiset elintarvikkeiden kuljetus- ja säilytyslämpötilat Suomessa 
(Elintarvikevirasto, 1999)

Tuoteryhmä Ylin sallittu lämpötila
Jauheliha ja siitä valmistetut raakalihavalmisteet +2 °C

Kala (tuore ja sulatettu) 0 - +3 °C
Siipikarjasta tai pienriistasta valmistetut raakalihavalmisteet +4 °C
Maito ja maitopohjaiset tuotteet +6°C
Liha ja muut raakalihavalmisteet +7 °C
Pakastettu jauheliha ja raakalihavalmisteet -18 °C

Elintarviketeollisuus joutuu toimimaan kahden vastakkaisen voiman, markkinoiden 

vaatimusten ja jakeluketjun asettamien rajoitteiden, välillä. Elintarvikkeiden kysynnän 

vaihtelu viikkotasolla on melko vakio, mutta päivätasolla kysyntä painottuu huomattavasti



46

loppuviikkoon. Koska tuotannon sopeuttaminen täysin kysyntää vastaavaksi on mahdotonta, 

tuotteita joudutaan puskuroimaan viikonlopun myyntiä varten välivarastoihin. Kauppiaiden ja 

kuluttajien vaatimuksissa korostuu tuotteiden tuoreus, joka merkitsee kauppiaille joustoa 

myyntiajan suhteen ja joka on kuluttajille tae laadusta. Tästä johtuen taijontaketjun hallinnan 

ratkaisulla tulee pyrkiä saamaan viive tuotannosta loppukuluttajalle mahdollisimman lyhyeksi 
(Tarpila 1999, 22).

Fisher (1997) esittää, että tuotteet voidaan luokitella niiden kysyntään vaikuttavien tekijöiden 

mukaan kahteen ryhmään; toiminnallisiin ja innovatiivisiin tuotteisiin. Kysynnän luonteeseen 

vaikuttavia tekijöitä ovat mm. tuotteen elinkaaren pituus, tuotteen kate, tuotevariaatioiden 

määrä, kysynnän ennustettavuus, korvaavien tuotteiden samankaltaisuus sekä markkinoiden 

odotusarvot toimitusajoille ja palvelutasolle. Kysynnän luonteen perusteella voidaan edelleen 

päätellä ne tekijät, joiden huomioon ottaminen on jakelun onnistumisen kannalta tärkeintä, ja 

Fisher määrittelee, että toiminnallinen tuote vaatii fyysisesti tehokkaan taijontaketjun 

(efficient supply chain), kun taas innovatiivinen tuote vaatii markkinoiden muutoksien 

mukaan joustavaa taijontaketjua (market-responsive supply chain). Kuvassa 2-10 esitetään 

matriisin avulla tuotteen luonteen ja taijontaketjun välinen riippuvuussuhde.

Elintarvikkeet luokitellaan yleisesti toiminnallisiin tuotteisiin. Niiden ominaispiirteitä ovat 

pitkä elinkaari, kysynnän tasaisuus pitkällä aikavälillä, tuotevariaatioiden suhteellisen pieni 

määrä sekä kilpailevien tuotteiden samankaltaisuus. Tuote-erojen ollessa pieniä asiakkaan 

tärkeimmäksi valintakriteeriksi muotoutuu tuotteen hinta. Tähän toiminnallisten tuotteiden 

jakeluratkaisulle asettamaan vaatimukseen elintarviketeollisuus pyrkii vastaamaan 

minimoimalla fyysisten logistiikkakustannusten osuutta. Elintarviketeollisuuden 

taijontaketjun hallinnan ratkaisujen suunnittelua vaikeuttaa se, että elintarviketeollisuuden 

yrityksillä on yleensä sekä innovatiivisiksi että toiminnallisiksi luokiteltavia tuotteita. Vaikka 

tuotteet vaatisivat näin ollen erilaisia logistisia ratkaisuja, niitä työnnetään kuitenkin samasta 

”jakeluputkesta” johtuen olemassa olevista jakelurakenteista. (Tarpila 1999, 14-15) 

Tuoretuotteiden kohdalla lyhyet elinkaaret tekevät niistä osittain innovatiivisia tuotteita, ja 

näin ollen ne vaativat muita, pidemmän elinkaaren omaavia tuotteita joustavamman taijonta
ketjun.
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Innovatiiviset tuotteet Toiminnalliset tuotteet

Toimiva Ei-toimiva

Ei-toimiva Toimiva

3

Kuva 2-10 Tuotteen luonteen ja tarjontaketjun välinen riippuvuussuhde (Fisher, 1997)

Euroopan päivittäistavaramarkkinoilla on ollut havaittavissa, että tuotteille asetettujen 

lämpötila- ja tuoreusvaatimuksien kiristyminen on ollut yksi keskeisistä logistiikka- 

toimintojen ulkoistamisen syistä. Logistiikkapalveluyritykset ovat kehittäneet erikoistaitoja, 

kuten esimerkiksi monilämpötilakuljetuksia ja -varastoja, joiden avulla eri lämpötiloja 

vaativia tuotteita voidaan jaella samanaikaisesti. Tämä kehityssuunta on ollut havaittavissa 

erityisesti Englannin markkinoilla (Cooper ym. 1995, 114).

Vainionpää (2001, 89) on esittänyt näkemyksen päivittäistavarakaupan taijontaketjun 

hallinnan ratkaisujen tulevasta kehityksestä. Hänen mukaansa toimialan viimeaikaiset 

kehityssuunnat, kuten ketjuuntuminen, myymälärakenteen polarisaatio sekä kaupan 

terminaalijakelun lisääntyminen, luovat uusia haasteita ja mahdollisuuksia hyödyntää 

kolmannen osapuolen logistiikkatoimijoiden (3PL) toimintaa. Päivittäistavarakaupan kansain

välisenä kehityssuuntana on pidetty kolmannen osapuolen logistiikkapalveluiden yhä 

tehokkaampaa hyödyntämistä. Kuvassa 2-11 esitetään Vainionpään malli.

Kuvassa ympyrä A kuvaa eri jakeluratkaisujen muodostamaa kokonaisuutta, josta nykyisin 

vastaa kaupan hankinta- ja logistiikkayritys. Tulevaisuudessa Vainionpää näkee, että samasta 

kokonaisuudesta tulee vastaamaan logistiikkaintegraattori (ks. määritelmä luvussa 1), joka 

koordinoi asiakkaiden palveluntaijoajien muodostamaa verkostoa keskeisimpänä välineenään 

tietojärjestelmät. Integraattoriksi voisi muodostua esimerkiksi kaupan hankinta- ja 

logistiikkayritys tai suomalaisten kaupparyhmittymien yhteistyössä muodostama moniketjun- 

ohjausyksikkö. Ympyrä В kuvaa yksittäistä jakeluratkaisua (ketju-, myymälätyyppi-, alue- tai 

tavararyhmäkohtainen), joita aiemmin on kehittänyt ja toteuttanut kaupan hankinta- ja
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logistiikkayritys. Jatkossa kehitys tapahtuisi Vainionpään näkemyksen mukaan siten, että 

3PL-yritykset erikoistuvat tiettyyn myymälätyyppiin, lämpötilaan, alueeseen tai muuhun 

taijontaketjun hallinnan ratkaisujen kannalta erottavaan tekijään. Mahdollista on myös, että 

kaupan hankinta-ja logistiikkayrityksen rooli tulisi jatkossa olemaan 3PL-toimija.

ooo
Myymälän 

koko ja 
valikoima

Tavararyhmien lämpötilavaatimukset

Kuva 2-11 Malli päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnan kehittymisestä ja logistiikan 
ulkoistamisesta (Vainionpää 2001, 89)

2.6 Yhteenveto

Tutkielman toisessa luvussa oli tarkoituksena tehdä katsaus hypermarkettien ja 

tuoretuotteiden logistisiin ominaispiirteisiin, kuvata niiden kohdalla nykyisin toteutettuja 

taijontaketjun hallinnan ratkaisuja sekä analysoida ratkaisujen kehityssuuntia.

Suomen päivittäistavarakaupan markkinoilla voidaan saavuttaa tutkimuksien mukaan suur

tuotannon etuja, mikä pätee myös myymälöiden koon kohdalla. Suurissa myymälöissä 

kuljetukset ja tavarankäsittely voidaan järjestää kustannustehokkaasti, ja niiden kohdalla 

voidaan hyödyntää tehokkaammin tietotekniikan luomia mahdollisuuksia verrattuna 
pienempiin myymälöihin.

Siirtyminen kaupan ryhmittymien ohjaamaan keskitettyyn terminaalijakeluun on tehostanut 

logistiikkatoimintoja myös hypermarkettien kohdalla, mutta keskittämisen voidaan katsoa 

tehostaneen enemmän hypermarketteja pienempien myymälöiden jakelua. Hypermarkettien 

suuret volyymit sekä sijaintitekijät luovat mahdollisuuksia hypermarketeille eriytettävien 
taijontaketjun hallinnan ratkaisujen muodostamiselle.
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Hypermarkettien myymälälogistiikan tarpeiden huomioimisessa on havaittavissa kehittämis

mahdollisuuksia. Muodostamalla hypermarketeille eriytetty taijontaketjun hallinnan ratkaisu 

olisi odotettavissa, että hypermarketeissa tapahtuva toimitusten vastaanotto, varastointi sekä 

hyllytys tehostuisivat verrattuna nykyiseen toimintaan.

Liha- ja meijeriteollisuuden tuotteet kattavat suuren osan (yli 40%) suomalaisen kotitalouden 

keskimääräisen ostoskorin arvosta, joten on perusteltua tutkia, voidaanko näiden tuotteiden 

kohdalla toteutettuja logistiikkaratkaisuja tehostaa edelleen. Tuoretuotteiden voidaan katsoa 

kuuluvan Fisherin määritelmien perusteella toiminnallisiin tuotteisiin ja näin ollen ne vaativat 

fyysisesti tehokkaan taijontaketjun, mutta tuoretuotteiden lyhyet elinkaaret edellyttävät 

taijontaketjuilta myös joustavuutta. Lihateollisuuden tuotteiden jakelu päivittäistavara- 

myymälöihin on viime vuosien aikana siirretty aiemmista teollisuuden suoratoimituksista 

lähes kokonaan kaupan keskitetyn terminaalijakelun alaisuuteen muutamia alueellisia 

poikkeuksia lukuun ottamatta. Meijeriteollisuuden tuotteiden jakelu perustuu pääasiassa 

teollisuuden suoratoimituksiin, mikä on erityisesti hypermarkettien kannalta todettu 

tehokkaaksi logistiseksi toimintamalliksi.

Vainionpään esittämän näkemyksen mukaan tulevaisuudessa päivittäistavarakaupan 

taijontaketjun hallinta tulee kehittymään siten, että muodostetaan logistisia kokonaisuuksia 

myymäläkoon, valikoiman laajuuden sekä tavararyhmien lämpötilavaatimuksien perusteella. 

Näkemys on, että tulevaisuudessa päivittäistavarakaupan ja tuoretuoteteollisuuden osapuolet 

pyrkivät yhteistyössä toteuttamaan sellaisia taijontaketjun hallinnan ratkaisuja, joiden avulla 

pystyttäisiin vastaamaan tämän logistisen kokonaisuuden vaatimuksiin nykyistä 

tehokkaammin.

Tämän näkemyksen ja luvussa tehtyjen havaintojen perusteella on perusteltua analysoida 

hypermarketeille ja tuoretuotteille eriytettävää taijontaketjun hallinnan ratkaisua. Tutkielman 

seuraavassa luvussa tullaan tarkastelemaan tämänkaltaisen ratkaisun muodostamisen 

edellytyksiä ja vaikutuksia.
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3 SKENAARIO HYPERMARKETEILLE ERIYTETTÄVÄSTÄ 
TARJONTAKETJUN HALLINNAN RATKAISUSTA

Tässä luvussa tarkastellaan hypermarketeille eriytettävää tuoretuotteiden taijontaketjun 
hallinnan ratkaisua. Luvun alussa esitetään motivaatio ja tavoitteet eriytettävän mukaisen 

ratkaisun tutkimiselle. Tämän jälkeen tarkastellaan tarjontaketjun eri osatekijöiden kohdalla 

toteutettavissa olevia vaihtoehtoisia ratkaisuja ja analysoidaan näiden ratkaisujen kustannus-, 

aika- ja laatuvaikutuksia tarjontaketjun eri osapuolille. Luvun lopussa esitetään tehtyyn 

analyysiin perustuen tutkielman lähtökohtana oleva skenaario eriytetystä liha- ja meijeri- 

tuotteiden taijontaketjun hallinnan ratkaisusta hypermarketeille. Seuraavassa luvussa 4 tullaan 

analysoimaan skenaarion mukaista eriytettyä ratkaisua päivittäistavarakaupan toimitus
prosessista muodostetun toimintolaskentamallin avulla.

3.1 Motivaatio eriytetyn ratkaisun muodostamiselle

Tässä luvussa määritellään, miksi tutkielmassa keskitytään tutkimaan hypermarketteja ja 

tuoretuotteita koskevien logistiikkatoimintojen tehostamismahdollisuuksia eriytetyn, kaupan 

ja teollisuuden osapuolien yhteistyöhön perustuvan logistiikkaratkaisun avulla. Pää- 

argumentteina ovat kaupparyhmittymien nykyisten logistiikkaverkostojen päällekkäisyys sekä 

hypermarkettien ja tuoretuotteiden logistiset ominaispiirteet. Muita argumentteja ovat 

tuoretuoteteollisuuden ominaispiirteet sekä tutkielman empiirisessä osuudessa esille nousseet 
näkemykset tutkimusaiheesta.

Suomen päivittäistavarakaupan suuret logistiikkatoimijat (Kesko, Inex Partners, Tuko 

Logistics) ylläpitävät nykyisin omia logistiikkaverkostoja, joihin kuuluu terminaaleja sekä 

kuljetuskalustoa koko maan alueella. Nämä verkostot toimivat suurelta osin päällekkäin, eikä 

niiden välillä ole käytännössä lainkaan yhteistyötä. Kaupparyhmittymät pyrkivät tällä hetkellä 

kehittämään näitä omia, terminaalijakeluun perustuvia kokonaisvaltaisia ratkaisujaan, jotka 

toimivat kaikkien myymäläkonseptien kohdalla samojen periaatteiden mukaan. Kuvassa 3-1 

havainnollistetaan päivittäistavarakaupan nykyisiä siirto- ja jakelukuljetusratkaisuja liha- ja 

meijeriteollisuuden tuotteiden osalta tietyllä alueella, jossa sijaitsevat suurimpien 

kaupparyhmien terminaalit sekä kaupparyhmittymien eri konseptien myymälät. Tällä hetkellä 

suurin osa lihateollisuuden tuotteiden jakelusta toteutetaan keskitetysti kaupparyhmittymien 

hallinnoimien terminaalien kautta, lukuun ottamatta muutamia suoratoimituksia teollisuuden 

tuotantolaitoksilta myymälöihin. Lihateollisuuden suurilla tavarantoimittajilla on keskenään
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logistiikkayhteistyötä, jossa eri tavarantoimittajien siirtokuljetuksia (ja myös keräily- 

kuljetuksia alkutuotannosta tuotantolaitoksille) hoidetaan keskitetysti samalla logistiikka- 

ratkaisulla. Kaupan terminaaleista lihateollisuuden tuotteiden jakelukuljetukset eri 

myymälätyypeille perustuvat kaupan logistiikkayksiköiden toteuttamiin kokonaisvaltaisiin 

jakelukonsepteihin. Meijeriteollisuuden tuotteiden jakelu toteutetaan lähes täysin tavaran

toimittajien suorina jakelukuljetuksina tuotantolaitoksilta (tai tavarantoimittajan 

terminaaleista) myymälöihin. Jatkossa ennustetaan joidenkin meijeriteollisuuden tuotteiden 

siirtyvän kaupan terminaalijakelun piiriin.

TUOTANTO
LAITOKSET

Siirtokuljetukset JAKELUALUEEN
TERMINAALIT

Jakelu-
kuljetukset

JAKELUALUEEN
MYYMÄLÄT

MERKKIEN SELITYKSET:

T~) = Tavarantoimittajan 
tuotantolaitos

f\/1 = Kaupan
jakeluterminaali

© = Kaupparyhmittymä 

x:n myymälä 
(Hm=hypermarket, 
Sm=su permarket, 
pm=pienmyymälä)

Liha 1

Liha 2

Liha n

Maito

Kuva 3-1 Päivittäistavarakaupan nykyiset jakeluratkaisut liha- ja meijeriteollisuuden 
tuotteiden siirto- ja jakelukuljetusten osalta

Päivittäistavarakaupan taijontaketjun hallinnan ratkaisujen kehitys kohti kaupan keskitettyjä 

terminaalijakeluratkaisuja herättää kysymyksiä, koska alan aiemmissa tutkimuksissa ja tämän 

tutkielman yhteydessä suoritetuissa haastatteluissa on käynyt ilmi, että eri myymälä- 

konseptien logistiset tarpeet eroavat toisistaan. Kaupan terminaalijakelun on katsottu 

tehostaneen enemmän pienempien myymälöiden kuin hypermarkettien taijontaketjun 

hallintaa, ja näin ollen yhdenmukaisella terminaalijakelulla ei välttämättä pystytä 

muodostamaan kaupan ryhmittymien ja heidän taijontaketjujensa kannalta tehokkaimpia 

mahdollisia logistisia kokonaisuuksia.
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Hypermarkettien sijaintitekijät sekä tuotevalikoimien laajuus tekevät niiden logistisista 

tarpeista muihin myymälätyyppeihin verrattuna eroavia. Hypermarkets sijaitsevat taajamien 

läheisyydessä ja yleensä liikenteellisesti helpoilla paikoilla, ja lisäksi ne ovat painottuneet 
eteläisen Suomen alueelle.

Luuppalan (1995, 19) tekemän tutkielman mukaan liha- ja meijeriteollisuuden tuotteita 

voidaan pitää keskenään samoihin toimituksiin sopivina samankaltaisten, tiukkojen 

lämpötila- ja pakkausvaatimuksien ansiosta. Muita samoihin toimituksiin soveltuvia tuotteita 

voisivat olla esim. hedelmä- ja vihannestuotteet. Liha- ja meijeriteollisuuden tuotteiden 

volyymit ovat melko suuria, minkä ansiosta niille mahdollisesti eriytettävällä ratkaisulla 
voidaan arvioida saavutettavan kustannustehokkuutta.

Motivaatiota hypermarketeille eriytettävän taijontaketjun hallinnan ratkaisun 

muodostamiselle voidaan tarkastella luvussa 2.5 esitetyllä Vainionpään myymälöiden kokoon 

ja valikoimiin sekä tavararyhmien lämpötilavaatimuksiin perustuvalla näkemyksellä 

päivittäistavarakaupan taijontaketjun hallinnan ja logistiikan ulkoistamisen kehittymisestä. 

Näkemykseen voidaan lisätä kolmanneksi tekijäksi edellä mainitut myymälöiden sijainti- 
tekijät, jolloin näkemyksestä muodostuu kuvan 3-2 mukainen.

/6

Myymälän 
koko ja 

valikoima

Myymälän
sijaintitekijät

Tavararyhmien lämpötilavaatimukset

Kuva 3-2 Näkemys päivittäistavarakaupan eriytyvistä jakelutarpeista (mukaillen Vainionpää 
2001)
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Tutkielmassa tarkasteltavaa, hypermarketeille ja tuoretuotteille eriytettävää ratkaisua esittää 

oikeassa yläkulmassa, kaikilla akseleilla mitattuna yläpäässä sijaitseva kokonaisuus (tummat 

ympyrät). Hypermarkettien sijaintitekijät ovat kuljetusratkaisujen kannalta yleensä sellaisia, 

että ne mahdollistavat tehokkaat myymälätoimitukset; myymälät sijaitsevat yleensä 

liikenteellisesti helposti saavutettavissa olevilla paikoilla.

Tutkielman yhteydessä suoritetuissa alan asiantuntijoiden haastatteluissa (joiden tulokset 

esitetään tarkemmin luvussa 5) kaupan osapuolet ilmaisivat tarpeen taijontaketjun eri 

osapuolten välisen roolijaon selkiintymiselle sekä näkivät nykyiset, niin vertikaaliseen kuin 

horisontaaliseen logistiikkayhteistyöhön perustuvat ratkaisut toimiviksi. Teollisuuden osa

puolet näkivät, että tietyissä tapauksissa, kuten haja-asutusalueilla tai tuotantolaitosten 

läheisyydessä, kannattaa tutkia mahdollisuuksia teollisuuden ja kaupan logistiseen 

yhteistyöhön tehokkuuden synnyttämiseksi. Tässä tutkielmassa esitettävä skenaario 

hypermarketeille eriytettävästä tuoretuotteiden taijontaketjun hallinnan ratkaisusta 

perustuukin kaupan ja teollisuuden tiiviiseen logistiseen yhteistyöhön.

Edellä esitettyjen argumenttien perusteella tutkielman aiheena olevaa kaupan ja teollisuuden 

yhteistyöhön perustuvaa, hypermarketeille eriytettävää taijontaketjun hallinnan ratkaisua 

kannattaa tutkia, koska sen muodostamisen voidaan arvioida tehostavan koko taijontaketjun 

toimintaa.

3.2 Eriytetyn ratkaisun tavoitteet

Hypermarketeille muodostettavalle eriytetylle taijontaketjun hallinnan ratkaisulle liha- ja 

meijeriteollisuuden tuotteiden osalta asetettavat tavoitteet voidaan jakaa kahteen ryhmään:

1. Tehostaa tuoretuotteiden toimitusprosessia hypermarketteihin. Hypermarkettien suurten 
volyymien kautta eriytetyn ratkaisun tavoitteena on muodostaa kustannustehokkuutta nostamalla 
kuljetusyksiköiden täyttöasteita. Tuotteiden läpimenoaikoja nopeuttamalla on tavoitteena parantaa 
tuotteiden tuoreutta. Muodostamalla ainoastaan tuoretuotteiden logistiikkaan erikoistunut ratkaisu 
tavoitteena on parantaa myös tuotteiden laatua.

2. Tehostaa myymälöiden logistisia toimintoja. Kehitettäessä eriytettyä ratkaisua myymälöiden 
logististen tarpeiden perusteella tavoitteena on vähentää hypermarketeissa nykyisin tavaran- 
käsittelyyn sitoutuvia työvoimakustannuksia ja vapauttaa samalla työvoimaa palvelu- ja 
myyntitehtäviin.
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Ensimmäisen kohdan tavoitteet perustuvat taijontaketjun toiminnan tehostamiseen 

teollisuuden tuotantolaitoksien ja hypermarkettien välillä, ja toisen kohdan tavoitteet 

perustuvat hypermarketeissa tehtävien logistiikkatoimintojen tehostamiseen.

Molempien tavoitteiden taustalla on ratkaisun asiakaslähtöisyys; kaikilla ratkaisun 

osatekijöillä pyritään vaikuttamaan positiivisesti loppukuluttajien kokemaan lisäarvoon. 

Ensimmäisen tavoitteen toteutuessa liha- ja meijeriteollisuuden tuotteiden saatavuus 

parantuisi ja läpimenoaikojen lyhentyessä kuluttajien tärkein tuotteiden valintakriteeri, 

tuoreus, parantuisi. Tarjontaketjun kustannustehokkuuden voidaan arvioida pitkällä 

aikavälillä vaikuttavan myös logistiikkatoimintojen ja tätä kautta myös tuotteiden 

hinnoitteluun. Toisen kohdan tavoitteen toteutuessa asiakkaiden kokema palvelun taso 

parantuisi.

3.3 Ratkaisun osatekijät

Tässä luvussa tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat luvussa myöhemmin esitettävän 

hypermarketeille ja tuoretuotteille eriytettävän taijontaketjun hallinnan ratkaisun 

muodostamiseen. Näitä tekijöitä ovat ratkaisun toteutuksen laajuus, ratkaisun toimitus

prosessia koordinoivan toimijan valinta, jakelualueratkaisut, kuljetusratkaisut, terminaali- 

ratkaisut, keräilytoimintoratkaisut sekä tietojärjestelmäratkaisut.

3.3.1 Ratkaisun laajuus

Muodostettaessa hypermarketeille eriytettyä logistiikkaratkaisua on oleellista päättää, missä 

laajuudessa ratkaisu tullaan toteuttamaan. Tähän liittyviä tekijöitä ovat ratkaisuun mukaan 

otettavat myymälät ja kaupparyhmittymät, mukaan otettavat tuotteet, tuoteryhmät ja 

tavarantoimittajat sekä ratkaisun maantieteellinen laajuus. Tutkielman yhteydessä 

suoritetuissa haastatteluissa alan asiantuntijat korostivat riittävän suuren volyymin 

kokoamista, jotta ratkaisu olisi kannattavaa toteuttaa. Näin ollen ratkaisuun pyritään pitkällä 

aikavälillä kokoamaan mahdollisimman kattavasti edellä lueteltuja tekijöitä.

Ratkaisuun mukaan otettavien myymälöiden kohdalla on määriteltävä myymälöiden 

valintakriteerit. Tutkielmassa on tähän asti tarkasteltu ainoastaan hypermarketteja, koska ne 

ovat kokonaismyynnin volyymeilla mitattuna suurimpia päivittäistavaramyymälöitä. Monissa 

suurissa supermarketeissa tuoretuotteiden myyntivolyymit ovat kuitenkin lähes samalla 

tasolla hypermarkettien kanssa, joten nämä myymälät saattaisivat soveltua mukaan eriytettyyn 

ratkaisuun. Toisaalta tässä yhteydessä on huomioitava hypermarkettien sijainti yleensä
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liikenteellisesti helposti saavutettavissa olevissa paikoissa, kun useimmat supermarketit 

sijaitsevat taajamissa. Näin ollen esimerkiksi kuljetuskaluston osalta hypermarkettien 

kohdalla voidaan toteuttaa tehokkaampia ratkaisuja.

Toinen myymälöiden kohdalla tehtävä päätös on, otetaanko ratkaisuun mukaan kaikkien 

kaupparyhmittymien myymälät. Ratkaisussa syntyvän kustannustehokkuuden varmistamiseksi 

sekä kaupan osin päällekkäisten logistiikkaverkostojen selkeyttämiseksi ratkaisun tulisi kattaa 

kaikkien suurten kaupparyhmittymien myymälät sekä mahdollisessa pilottivaiheessa että 

pidemmällä aikavälillä mahdollisesti toteutettavassa laajemmassa ratkaisussa.

Ratkaisua toteutettaessa on päätettävä, mitkä tuotteet, tuoteryhmät ja tavarantoimittajat siihen 

valitaan mukaan. Lähtökohtana on ottaa ratkaisuun mukaan ainakin suurimpien liha- ja 

meijeriteollisuuden tavarantoimittajien tuotteet. Myymälöiden näkökulmasta ratkaisu olisi sitä 

toimivampi, mitä kattavammin se sisältäisi mukaan otettujen tavarantoimittajien kaikki 

tuotteet, koska tällöin voitaisiin minimoida tavarakäsittelyn tarve myymälän päässä. Tuote

ryhmien kohdalla on olemassa liha- ja meijerituotteiden lisäksi mahdollisuus myös muiden, 

samanlaisiin taijontaketjun hallinnan ratkaisuihin soveltuvien tuoteryhmien, kuten hedelmien 

ja vihannesten mukaan ottamiselle. Meijeriteollisuuden tuotteiden kohdalla tehtävät ratkaisut 

ovat moniselitteisempiä, koska tällä hetkellä tavarantoimittajien vastuulla oleva suorajakelu 

on melko toimivaa, varsinkin nestemäisten volyymituotteiden osalta.

Toteutettavan ratkaisun maantieteellinen laajuus on eräs keskeisimmistä ratkaistavista 

kysymyksistä. Neljän suuren kaupparyhmittymän suurimmat myymälät ovat keskittyneet 

asutuskeskuksien läheisyyteen ja lisäksi myymälät ovat painottuneet voimakkaasti eteläisen 

Suomen alueelle: linjan Vaasa-Kuopio-Joensuu eteläpuolella sijaitsee n. 80 % myymälöistä. 

Liha- ja meijeriteollisuuden yritysten tuotantolaitosten sijainnit vaikuttavat myös oleellisesti 

ratkaisun maantieteelliseen laajuuteen, koska kuljetusratkaisut on suunniteltava niiden 

perusteella. Lihateollisuuden yritysten tuotantolaitokset ovat yleensä keskittyneet tietyille 

alueille, kun taas meijeriteollisuuden yrityksillä on sekä tuotanto- että jakeluyksiköltä 

laajemmalla alueella. Kuvassa 3-3 esitetään kartoilla hypermarkettien ja suurten liha- ja 

meijeriteollisuuden toimijoiden suurten toimipaikkojen (joiden yhteydessä on jakelu- 

terminaali) sijainnit. On oletettavaa, että harvemmin asumilla alueilla, joilla hypermarketteja 

on vähemmän, ei tulla saavuttamaan yhtä merkittäviä kustannustehokkuuden parannuksia 

eriyttämällä hypermarkets omaksi logistiseksi kokonaisuudekseen verrattuna alueisiin, joilla 
hypermarketteja sijaitsee enemmän.
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Kuva 3-3 Hypermarkettien (vasemmalla) sekä suurten liha-ja meijeriteollisuuden yritysten 
(oikealla) toimipaikkojen sijainnit (vuosikertomukset, internet-sivustot, haastattelut)

Yhteenvetona eriytettävän ratkaisun laajuudesta voidaan todeta, että ratkaisu tulisi toteuttaa 

pitkällä aikavälillä mahdollisimman laajasti, ottaen mukaan riittävästi myymälöitä kaikista 

kaupparyhmittymistä, riittävän useasta tuoteryhmästä ja tuoteryhmien sisällä tuotteita 

mahdollisimman kattavasti kaikilta tavarantoimittajilta. Lyhyellä aikavälillä, kun ratkaisua 

ryhdytään toteuttamaan, olisi hyvä testata ratkaisua ensin pienemmällä alueella, esimerkiksi 

pääkaupunkiseudulla ja sen lähiympäristössä. Jatkossa eriytetyn ratkaisun toteuttamista 

tarkastellaan sillä perusteella, että se toteutetaan ensin ainoastaan pääkaupunkiseudulla ja sen 
lähiympäristössä sijaitsevien hypermarkettien osalta.

3.3.2 Ratkaisua ohjaava toimija

Oleellinen kysymys, mikä on ratkaistava muodostettaessa eriytettyä taijontaketjun hallinnan 

ratkaisua, on kuka tulisi toimimaan ratkaisussa ns. logistiikkaintegraattorina eli kokoamaan ja 

ohjaamaan ratkaisun vaatimia logistisia resursseja (ohjaaminen-termillä tarkoitetaan tässä 

yhteydessä ainoastaan eriytettävään ratkaisuun sisältyvien fyysisten logistiikkatoimintojen, ei 

esimerkiksi tilausten, ohjaamista). Tähän on käytännössä kolme eri mahdollisuutta: kaupan
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osapuoli, teollisuuden osapuoli tai ulkopuolinen logistiikkapalveluyritys, jolla on resursseja 

eriytetyn ratkaisun integraattorina toimimiseen.

Jos ratkaisun ohjaajaksi valittaisiin kaupan yritys, se edellyttäisi mukana olevien kaupan 

ryhmittymien yhteistyössä muodostamaa toimijaa. Tämä toimija voisi olla kaupan 

ketjunohjausyksiköiden yhteisyritys, esimerkiksi Vainionpään esittämän ns. moniketjun- 

ohjausyksikön (ks. luku 2.5) alaisuudessa toimiva, hypermarkettien logistiikkaa ohjaava 

yksikkö. Toinen vaihtoehto olisi kaupan hankinta- ja logistiikkayksiköiden yhteistyössä 

perustama yksikkö, joka vastaisi fyysisten logistiikkatoimintojen lisäksi myös eriytetyn 

ratkaisun logistiikan ohjauksesta.

Tavarantoimittajilla on tuoretuoteteollisuudessa jo tällä hetkellä horisontaalista 

logistiikkayhteistyötä (esimerkkinä kolmen suuren lihatoimittajan yhteinen logistiikkayritys 

Tuoretie Oy), ja onkin todennäköistä, että teollisuuden osapuolilla on kaupan osapuolia 

paremmat valmiudet muodostaa yhteistyössä hypermarkettien eriytettyä logistiikkaratkaisua 

ohjaava yksikkö. Toisaalta haastatteluissa sekä kaupan että teollisuuden osapuolet totesivat, 

että tuoretuoteteollisuus on toimintatavoiltaan melko tuotantolähtöinen, joten jos eriytettyä 

ratkaisua ohjaava yksikkö muodostettaisiin teollisuuden osapuolten kesken, olisi 

varmistettava, että ratkaisu toimii kysyntälähtöisillä periaatteilla huomioiden loppukuluttajien 

vaatimukset sekä hypermarkettien logistiset tarpeet. Tässä vaihtoehdossa ongelmaksi saattaisi 

muodostua myös eri kaupparyhmittymien ketjunohjaus- sekä hankinta- ja logistiikka

yksiköiden erilaiset intressien huomioiminen ja yhteensovittaminen.

Tutkielman yhteydessä suoritetuissa haastatteluissa voitiin havaita, että sekä kaupan että 

tuoretuoteteollisuuden eri osapuolet näkivät parhaana vaihtoehtona eriytetyn ratkaisun 

ohjauksesta vastaavaksi toimijaksi ulkopuolisen 3PL/4PL-palveluntarjoajan, koska kaupan ja 

teollisuuden osapuolten niin vertikaalisen kuin horisontaalisen yhteistyön lisääminen 

nykyisestä koettiin ongelmalliseksi. Logistiikkapalveluyritys voisi toimia sopimussuhteessa 

ainoastaan kaupan tai teollisuuden osapuolten kanssa, mutta tehokkaan taijontaketjun 

hallinnan ratkaisun karmalta ratkaisu kannattaisi toteuttaa yhteistyössä kaikkien osapuolten 

kanssa. Logistiikkapalveluyritys toimisi eri osapuolten neuvottelemien selkeiden sopimus

ehtojen mukaisesti koordinoiden ja hallinnoiden ratkaisun edellyttämiä fyysisiä 

logistiikkaresursseja. Logistiikkapalveluyrityksestä voidaan tässä yhteydessä käyttää termiä 

kuljetusintegraattori (määritelmä, ks. luku 1), koska yritys ei osallistu taijontaketjun 

tilausprosessiin vaan vastaa ainoastaan toimitusprosessin 1. kuljetusten ja terminaaliverkoston
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ylläpidosta ja koordinoinnista. Logistiikkatoimintojen ohjaamisessa tietojärjestelmä

ratkaisuilla on suuri merkitys: logistiikkapalveluyrityksen tulisi pystyä saamaan avoimesti 

sekä teollisuuden saatavuustietoja että myymälöiden menekkitietoja taijontaketjun tehokkaan 

ohjaamisen mahdollistamiseksi. Logistiikkapalveluyritys voisi haastattelutulosten perusteella 
olla joko nykyisin markkinoilla toimiva yritys tai ratkaisussa mukana olevien osapuolten 

perustama yhteisyritys. Logistiikkapalveluyrityksen toiminta ratkaisun kuljetusintegraattorina 

mahdollistaisi kaupan ryhmien ja tavarantoimittajien roolien selkiintymisen, kun logistiikka- 

toiminnoista ei vastaa ainoastaan yhteen osapuoleen sitoutunut toimija. Kuljetusintegraattorin 

roolia ratkaisussa havainnollistetaan kuvassa 3-4 jakelun kanavamallin avulla.

Kuvassa keskellä olevalla ympyrällä kuvataan eriytettyä ratkaisua ohjaavaa logistiikka- 

palveluyritystä, joka ohjaa ratkaisua vasemmassa reunassa kuvattujen tavarantoimittajien ja 

yläreunassa kuvattujen kaupan osapuolten kanssa tehdyssä sopimuksessa asetetuilla toiminta

periaatteilla. Logistiikkapalveluyritys hallinnoi jakeluverkostoa ostaen kuljetus-ja terminaali- 

palveluja ratkaisun tarpeiden mukaan. Jakeluverkoston rakenne sekä muut ratkaisut 

toteutetaan loppuasiakkaiden ja hypermarkettien asettamien vaatimusten mukaan. 

Logistiikkapalveluyrityksellä tulee olla riittävät tietotekniset valmiudet sekä suorat kontakti

pinnat myymälöihin mahdollisimman joustavan ja tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi.

letjunohjaua (Ketjunohjauá ÍKetjunohjauá /Ketjunohja|

Toimittaja 1 Hypermarken P

Toimittaja 2 Hypermarket3PL/4PL
LogistiikkapalveluyritysToimittaja 3 Hypermarket

Toimittaja n Hypermarket

Kuva 3-4 Kuljetusintegraattorin toiminta hypermarketeille eriytetyssä tuotetuotteiden 
jakeluratkaisussa (mukaillen Haapanen & Vepsäläinen 1999, 211)

Tällä hetkellä Suomen markkinoilla voidaan katsoa olevan sellaisia tuoretuotteiden 

logistiikkaan erikoistuneita logistiikkapalveluyrityksiä, joilla olisi edellytyksiä toimia
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kuljetusintegraattorina esitetyn kaltaisessa eriytetyssä ratkaisussa. Näistä eräänä esimerkkinä 

voidaan mainita Swanline Oy, joka on elintarvikkeiden viileäkuljetuksiin erikoistunut yritys. 

Swanline tuottaa elintarvikkeiden jakeluun liittyviä kuljetus-, terminaali-, lähetys- ja ohjaus

palvelulta, ja sen asiakkaita ovat mm. useimmat kotimaan päivittäistavarakaupan ja tuore- 

tuoteteollisuuden suuret yritykset.

3.3.3 Keräilytoiminnot

Eriytetyn ratkaisun toisena päätavoitteena on tehostaa hypermarkettien logistista toimintaa, ja 

myymälöiden näkemysten mukaan eräs tärkeimmistä tehostamiskohteista on kuormien keräily 

myymälöiden tarpeiden mukaan. Tällä hetkellä suuri osuus hypermarketeissa suoritettavasta 

tavarankäsittelytyöstä kuluu tuotteiden hyllytyksen mahdollistavaan saapuvien toimitusten 

lajitteluun. Keräilytoimintojen kohdalla ratkaistavia kysymyksiä ovat, kenen toimesta ja missä 

taijontaketjun vaiheessa suoritetaan toimitusten tuoteryhmäkohtainen ja myymäläkohtainen 

keräily sekä kuormien yhdistäminen. Oleellista on myös eri osapuolten kyvykkyys ja 
motivaatio tehokkaiden keräilytoimintojen toteutukseen.

Keräilytoimintoratkaisut ovat tiiviisti sidoksissa terminaali- ja jakeluratkaisuihin. Jos ratkaisu 

päätetään toteuttaa perustuen suorajakeluun tuotantolaitoksilta hypermarketteihin, tällöin 

vastuu keräilytoimintojen toteutuksesta olisi pääasiassa tavarantoimittajilla. Jos taas 

ratkaisussa päädytään käyttämään alueellisia terminaaleja, keräilytoiminnoista vastaisi tällöin 

terminaalitoiminnoiden toteutuksesta vastaava osapuoli.

Suorajakeluun perustuvassa ratkaisussa sekä tuoteryhmä- että myymäläkohtainen keräily 

suoritettaisiin tuotantolaitoksien lähettämöissä. Tällöin kaikilla tuotantolaitoksilla tulisi olla 

mahdollisuudet toteuttaa keräily huomioiden eri kaupparyhmittymien hypermarkettien väliset 

erot, mikä saattaisi aiheuttaa ongelmia.

Jakelualuekohtaisiin terminaaleihin perustuvassa ratkaisussa keräilytoimintoja suoritettaisiin 

sekä tavarantoimittajien yksiköissä että jakelualueilla sijaitsevissa terminaaleissa. Lähtö

kohtana olisi, että tavarantoimittajat huolehtivat tuotteiden keräilystä siirtokuljetuskuormiin 

selkeästi tuoteryhmittäin, ja jakelualueilla sijaitsevissa terminaaleissa toteutettaisiin myymälä

kohtainen jakelukuljetuskuormien keräily. Terminaaleissa suoritettavassa keräilyvaiheessa 

pyrittäisiin huomioimaan yksittäisten myymälöiden logistiset tarpeet mahdollisimman hyvin. 

Koska yksittäisen terminaalin vastuulla olevien hypermarkettien lukumäärä olisi pienempi 

kuin nykyisin yhden kaupan terminaalin vastuulla olevien myymälöiden lukumäärä, 

myymäläkohtaisten ominaisuuksien huomioimiseen olisi paremmat mahdollisuudet. Kuvassa
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3-5 esitetään tämänkaltaisen ratkaisun keräilytoimintojen toteutus. Lisäksi kuvassa 

havainnollistetaan eri pisteissä suoritettavat purku-, lastaus- ja varastointitoiminnot sekä 
kuvataan siirto- ja jakelukuljetusreittien kuljetusratkaisuja.

TUOTANTOLAITOKSET JAKELUALUEEN MYYMÄLÄT
TERMINAALI(T)

SIIRTOKULJETUSREITTI JAKELUKULU ETU SRE1TTI

Purku 
Varastointi 

Hyllytys 
lastaus (PL

Purku (P) 
» Keräily 
Lastaus Paluukuljetus,

Uakelukuljetus/PaluukuljetusSiirtokuljetus/Paluukuljetus

Purku 
Varastointi 

Hyllytys 
lastaus (PL

Purku
Keräily
kastatit

Purku (P) 
> Keräily 
Lastaus

Siirtokuljetus/Paluukuljetu! lakelukuljetus/Paluukuljetus

Purku 
Varastointi 

Hyllytys 
lastaus (PL

Jakelukuljetu:Purku (P) 
Keräily 
Lastaus

Kuva 3-5 Jakelualuekohtaisiin terminaaleihin perustuvan ratkaisun keräily-, purku-, lastaus- 
ja varastointitoiminnot sekä kuljetusratkaisut

Keräilytoimintojen kohdalla on tehtävä ratkaisu, kootaanko eri tavarantoimittajien 

mahdolliset vajaat, saman tuoteryhmän tuotteita sisältävät kuljetusvälineet (lavat, rullakot, 

laatikot) yhteen, täysiksi kuljetusvälineiksi. Tämä mahdollistaisi kuljetuskapasiteetin 

tehokkaamman käytön sekä saattaisi tehostaa myymälöissä suoritettavaa tavarankäsittelyä 

kuljetusvälineiden määrän vähentyessä. Tämä toimenpide lisäisi kuitenkin keräilyvaiheessa 

tarvittavaa työtä ja näin ollen kasvattaisi läpimenoaikoja. Lisäksi hypermarkettien suurten 

volyymien voidaan todeta mahdollistavan riittävän korkean kuljetusvälineiden täyttöasteen. 

Näiden argumenttien perusteella eriytetyn ratkaisun keräilytoiminnoissa ei yhdistellä vajaita 
kuljetusvälineitä.

Tutkielmassa esitetään keräilytoimintojen toteuttamista perustuen jakelualuekohtaisten 

terminaalien käyttämiseen, koska näin toimien voidaan huomioida paremmin yksittäisten 

hypermarkettien asettamat vaatimukset tuotteiden keräilylle.

3.3.4 Terminaaliratkaisut

Tutkielmassa suositellaan jakelualuekohtaisten terminaalien käyttöä ratkaisun jakelussa, 

koska tämä mahdollistaa keräilytoimintojen toteutuksen myymälälähtöisesti. Koska ratkaisu
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on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä kaikkien suurten kaupan ja teollisuuden toimijoiden 

kesken, ratkaisussa tarvittavat terminaalitoiminnot voitaisiin toteuttaa hyödyntäen eri 

osapuolten nykyisiä, kattavia terminaaliverkostoja. Terminaaliverkoston suunnittelun lähtö

kohtana on pyrkimys siihen, että toimitukset kulkevat teollisuudesta hypermarketteihin 

mahdollisimman harvojen väliportaiden kautta. Jakelualueella sijaitsevista terminaaleista, 

joita voisi olla yksi tai useampia riippuen jakelualueen myymälöiden volyymeista ja 

sijainneista, suoritettaisiin jakelu kyseisen terminaalin lähialueella sijaitseviin hyper
marketteihin.

Terminaaliratkaisuille voidaan määritellä kolme vaihtoehtoa: yksi vaihtoehto olisi käyttää 

suurten tavarantoimittajien nykyisiä terminaaleja, toinen vaihtoehto olisi käyttää kauppa- 

ryhmittymien nykyisiä terminaaliverkostoja ja kolmas vaihtoehto olisi ostaa terminaali- 

palveluja niitä tarjoavilta logistiikkapalveluyrityksiltä. Terminaaliverkosto voidaan toteuttaa 

myös edellä mainittujen kolmen vaihtoehdon yhdistelmänä, mutta tällöin taijontaketjun 

hallinta saattaisi muodostua liian monimutkaiseksi ja vaativaksi. Näin ollen ratkaisussa 

tarkastellaan terminaaliverkoston kehittämistä ainoastaan yhden vaihtoehdon pohjalta.

Jos terminaaliratkaisut toteutettaisiin perustuen suurten tavarantoimittajien terminaaleihin, 

teollisuudella olisi ratkaisussa melko suuri rooli. Kaupan osapuolet saattaisivat kokea tämän 

heikentävän toiminnan myymälä- ja kysyntälähtöisyyttä, koska tutkielman yhteydessä 

suoritetuissa haastatteluissa kaupan osapuolet esittivät näkemyksen, että teollisuudella ei ole 

vielä riittävästi edellytyksiä sopeuttaa toimintaansa myymälöiden kysynnän mukaan.

Eriytetyn ratkaisun jakelun perustuessa kaupan hallinnoimien terminaalien käyttöön 

toimintatavat eivät muuttuisi kovinkaan paljon nykyisestä. Suurimpia muutoksia 

terminaalitoiminnoissa olisivat hypermarkettien liha- ja meijeriteollisuuden tuotteiden 

tavaravirtojen erillinen ohjaus sekä kilpailevien kaupparyhmittymien hypermarkettien 

yhteisjakelu yhden ryhmittymän hallussa olevan terminaalin kautta.

Kolmantena vaihtoehtona on ratkaisussa tarvittavien terminaalipalvelujen hankkiminen 

logistiikkapalveluyrityksiltä. Tämän vaihtoehdon kohdalla keskeisiä kysymyksiä ovat 

logistiikkapalveluyrityksen kyvykkyys toimivaan keräilyyn sekä terminaalitilojen ja - 

kaluston soveltuvuus tuoretuotteiden jakeluun. Lisäksi palveluyrityksellä tulisi olla 

edellytykset toteuttaa koko ratkaisun vaatimat terminaalipalvelut mahdollisimman kattavasti, 

koska tällöin ratkaisun ohjaaminen tehostuisi tarvittavien kontaktien määrän vähentyessä.
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Ratkaisussa muodostettavaa terminaaliverkostoa suositellaan muodostettavaksi perustuen 

suurten tavarantoimittajien nykyisiin terminaaleihin. Tähän ovat perusteluina siirto-, jakelu- ja 

paluukuljetuksien kohdalla muodostuvat synergiaedut, joita voidaan olettaa syntyvän 

ratkaisun läpimenoaikojen ja kustannusten kohdalla.

3.3.5 Jakelualueet

Skenaarion mukaisen eriytetyn logistiikkaratkaisun fyysiset, kuljetuksiin ja terminaaleihin 

liittyvät toiminnot toteutetaan perustuen jakelualueisiin. Ratkaisun jakelualueet määräytyvät 

siinä käytettävien terminaalien sijaintien perusteella.

Koska hypermarketit ovat painottuneet asutuskeskuksien läheisyyteen ja eteläiseen Suomeen, 

on mahdollista, että pohjoiset jakelualueet tulevat muodostumaan eteläisiä alueita 

laajemmiksi. Tosin pohjoisimmallakin jakelualueella myymälät ovat keskittyneet suurten 
taajamien läheisyyteen, jolloin etäisyydet eivät sielläkään kasva kovin suuriksi.

3.3.6 Kuljetusratkaisut

Kuljetusratkaisujen kohdalla on monia vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä siirto-, jakelu- että 

paluukuljetusten kohdalla. Tällä hetkellä lihateollisuuden tuotteiden jakelu perustuu pääosin 

teollisuuden vastaamiin siirtokuljetuksiin tuotantolaitoksilta kaupan alueellisiin terminaaleihin 

sekä kaupan osapuolten vastaamiin jakelukuljetuksiin terminaaleista hypermarketteihin. 

Meijeriteollisuus vastaa nykyisin pääasiassa itse tuotteidensa suorajakelusta myymälöihin. 

Paluukuljetusratkaisut vaihtelevat kaupan ja teollisuuden osapuolten välillä.

Eriytetyn ratkaisun lähtökohtana on, että kaikkia taijontaketjun kuljetustoimintoja, sisältäen 

siirto-, jakelu- ja paluukuljetukset, hallinnoidaan ja ohjataan yhtenä kokonaisuutena 

ratkaisussa kuljetusintegraattorina toimivan logistiikkapalveluyrityksen toimesta. 

Kuljetustoiminnot hankitaan kokonaisuudessaan kuljetuspalveluja taijoavilta yrityksiltä, 

joiden kanssa pyritään muodostamaan pitkäaikaisia yhteistyösuhteita. Seuraavassa 

tarkastellaan näitä kolmea eri kuljetusvaihetta tarkemmin eriytetyn ratkaisun näkökulmasta.

Siirtokuljetuksien toteutuksessa ovat lähtökohtana ns. suuntakuormat teollisuuden tuotanto

laitoksilta kunkin jakelualueen terminaaleihin, ja kuljetukset toteutettaisiin pääasiassa 

jakelukuljetuksia edeltävänä päivänä tai yönä. Tavarantoimittajat vastaavat tuotteiden 

keräämisestä siirtokuljetuksiin selkeästi tuoteryhmittäin. Siirtokuljetuksissa keskeisenä 

tavoitteena on sisällyttää ratkaisuun siinä mukana olevien tuoteryhmien merkittävimmät 

tavarantoimittajat. Siirtokuljetuksissa voitaisiin mahdollisesti kerätä useamman
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tavarantoimittajan siirtokuljetuskuormat samalla kuljetusajoneuvolla, jos se on volyymien 

kannalta mahdollista eikä reitistä muodostuisi liian monimutkaista. Tutkielmassa luotavan, 

ratkaisua kuvaavan mallin yhteydessä siirtokuljetuksien toteutusta tarkastellaan ainoastaan 

mukana olevien tavarantoimittajien tuotantolaitoksilta kohteena olevalle eteläiselle 

jakelualueelle.

Eriytetyn ratkaisun jakelukuljetukset perustuvat jakelualueen terminaalista/terminaaleista 

toteutettuihin, hypermarkettien tarpeiden mukaan kerättyihin toimituksiin. Jakelukuljetukset 

suoritetaan mahdollisimman aikaisin aamulla, huomioiden myymälöiden tarpeet ja 

edellytykset toimituksen vastaanotolle. Ratkaisussa tulisi pyrkiä siihen, että jakelukuljetukset 

kerätään myymälöiden tekemien tilausten mukaan niin, että kuormaa purettaessa tuotteet 

olisivat mahdollisimman hyvin myymälän hyllyjäijestyksen mukaisesti. Tämä asettaa 

haasteita ratkaisun tietojärjestelmille.

Paluukuljetusten kohdalla on tehtävä ratkaisu, toteutetaanko ne perinteiseen tapaan 

keräämällä tyhjät kuljetusvälineet jakelukuljetusten yhteydessä vai toteutetaanko paluu

kuormien keräys erillisenä ratkaisuna. Erilliseen ratkaisuun sitoutuu kuljetuskalustoa, mutta 

toisaalta hypermarkettien suuret volyymit mahdollistavat tehokkaiden erillisten paluu

kuormien muodostamisen. Paluukuljetusten kohdalla on myös tehtävä ratkaisu, kuljetetaanko 

kuljetusvälineet tavarantoimittajille jakelualueella sijaitsevan terminaalin kautta vai 

voidaanko kuljetusvälineet kuljettaa suoraan tavarantoimittajille. Eriytetyssä ratkaisussa on 

lähtökohtana, että myymälöiden paluukuormat kerätään niiden jakelukuljetusten yhteydessä, 

ja jakelualueen terminaalin kautta kuljetusvälineet ym. paluulogistiikan tavaravirta 

toimitetaan siirtokuljetusten yhteydessä teollisuuden tuotantolaitoksille. Tämä on esitetty 

aiemmassa kuvassa 3-5.

Lyhyellä aikavälillä eriytetty ratkaisu saattaa vaikuttaa yksittäisten toimijoiden näkökulmasta 

monimutkaistavan kuljetusratkaisuja, koska se toimii rinnakkain muiden myymäläkonseptien 

ja tuoteryhmien kuljetusratkaisujen kanssa. Pitkällä tähtäimellä, päivittäistavarakaupan 

tarjontaketjun hallinnan kehittyessä kohti myymäläkonsepti- ja/tai tuoteryhmäkohtaisesti 

eriytettyjä logistisia kokonaisuuksia näiden kuljetusratkaisuja voidaan koordinoida keskenään, 

jolloin päivittäistavarakaupan taijontaketjuverkoston kokonaistehokkuutta voidaan parantaa.

3.3.7 Tietojärjestelmäratkaisut

Tietojärjestelmäratkaisujen merkitys on suuri muodostettaessa horisontaaliseen ja 

vertikaaliseen yhteistyöhön perustuvaa logistiikkaratkaisua. Koska ratkaisussa on mukana
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suoraan keskenään kilpailevia toimijoita, tietojärjestelmäratkaisuilla on taattava eri osapuolten 

strategisten tietojen suojaus. Toisaalta ratkaisu vaatii riittävästi kaupan kysyntätietojen ja 

teollisuuden saatavuustietojen liikkuvuutta tarjontaketjun tehokkaan toiminnan 

mahdollistamiseksi. Ratkaisua ohjaavalla toimijalla on oltava esteetön pääsy ratkaisussa 
mukana olevien myymälöiden tilaustietoihin.

Ratkaisussa mukana olevilla osapuolilla on käytössään erilaisia tietojärjestelmiä, joiden 

pohjalta eriytetyn ratkaisun tietojärjestelmäratkaisut on toteutettava. Tämä asettaa haasteita 

tiedonhallinnalle ja vaatii yhteistoimintaa kaikkien osapuolten IT-henkilöstön välillä. 

Käytettäviä välineitä, kanavia ja tiedonvälitysstandardeja (esim. EDI, XML) koskevat 

kysymykset on ratkaistava siten, että ne takaavat tehokkaan, avoimen ja kaikki osapuolet 

kattavan tiedonkulun. Toteutettaessa ratkaisua pidemmällä aikavälillä ratkaisussa mukana 

olevien toimijoiden tulee tarvittaessa olla valmiina tietojärjestelmien syvempään keskinäiseen 
integrointiin.

Ratkaisua ohjaavalla toimijalla on oltava riittävät tietotekniset valmiudet (sekä tekniikka että 

osaaminen), jotka mahdollistavat ratkaisun vaatiman tehokkaan ja eri osapuolille turvallisen 
tiedonhallinnan.

3.4 Suositus eriytetyn ratkaisun toteuttamisesta

Seuraavassa esitetään tiivistetysti suositukset hypermarketeille eriytetyn tuoretuotteita 

koskevan tarjontaketjun hallinnan ratkaisun toteuttamisesta eri osatekijöiden kohdalla. 

Tarkasteltavia tekijöitä ovat ratkaisun laajuus, ratkaisua ohjaava toimija, keräilytoiminnot, 

terminaaliratkaisut, jakelualueratkaisut, kuljetusratkaisut sekä tietojärjestelmäratkaisut.

■ Ratkaisun laajuus: Pitkällä aikavälillä toteutus mahdollisimman laajalla tasolla sekä hyper- 
markettien, kaupan ja teollisuuden osapuolten, tuoteryhmien että tuotteiden osalta. Huomioitavia 
tekijöitä ovat meijeriteollisuuden tuotteiden jakelun tämänhetkinen toimivuus sekä pohjoisten 
alueiden erilaiset vaatimukset. Alkuvaiheessa ratkaisua tarkastellaan pääkaupunkiseudun ja sen 
lähiympäristön kattavan jakelualueen osalta, missä sijaitsee 20 hypermarkettia.

■ Ratkaisua ohjaava toimija: Logistiikkapalveluyritys, jolla on tarvittavat teknologiset resurssit ja 
osaaminen kyseisen ratkaisun ohjaamiseen. Logistiikkapalveluyritys ei ole sidoksissa pelkästään 
kaupan tai teollisuuden osapuoliin, vaan pyrkii aidosti optimoimaan koko tarjontaketjun toimintaa. 
Tällöin mahdollistuu koko tarjontaketjua tehostava toiminta, kuitenkin sillä edellytyksellä, että 
ratkaisussa mukana olevat kaupan ja teollisuuden osapuolet ovat valmiita jakamaan tehokkaan 
ohjauksen vaatimia saatavuus-ja menekkitietoja.
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■ Keräilytoiminnot: Eriytetty ratkaisu ei muodosta hypermarketeille lisäarvoa verrattuna 
nykyiseen toimintaan, jos jakelukuljetuksia ei ole kerätty myymälöiden tarpeita vastaavasti. 
Tavarantoimittajien vastuulla on siirtokuljetuksien keräily selkeästi tuoteryhmittäiseen lava- 
jäijestykseen. Jakelualueen terminaaleissa tavarantoimittajien toimitukset kerätään myymälä- 
kohtaisiksi kuormiksi. Ratkaisussa tulisi pyrkiä siihen, että jakelukuljetukset kerätään 
myymälöiden tekemien tilausten mukaan niin, että kuormaa purettaessa tuotteet olisivat 
mahdollisimman hyvin myymälän hyllyjäijestyksen mukaisesti.

■ Terminaaliratkaisut: Eriytetyn ratkaisun terminaalitoiminnoista vastaa yksi toimija, joka voi olla 
kaupan tai teollisuuden osapuoli tai logistiikkapalveluyritys. Terminaalitoimintojen toteuttajalla on 
oltava edellytykset jakelukuljetusten tehokkaaseen keräilyyn. Skenaariossa suositellaan 
termmaaliverkoston muodostamista suurten tavarantoimittajien nykyisten terminaalien perusteella, 
koska tällöin avautuu mahdollisuus verkostossa tapahtuvien kuljetusten tehostamiseen.

» Jakelualueet: Ratkaisun kahdeksan jakelualuetta muodostetaan hypermarkettien sijainnin sekä 
ratkaisussa käytettävän terminaal ¡verkoston rakenteen perusteella. Hypermarketit ovat 
keskittyneet eteläisen ja lounaisen Suomen alueelle sekä kasvukeskuksiin, ja näin ollen jakelu
alueiden maantieteellinen laajuus vaihtelee melko paljon. Tutkielma kohdistetaan pääkaupunki
seudun ja sen lähiympäristön kattavan jakelualueen kohdalle.

■ Kuljetusratkaisut: Siirtokuljetukset toteutetaan suuntakuormina tavarantoimittajien tuotanto
laitoksilta jakelualueiden terminaaleihin. Jakelukuljetukset toteutetaan jakelualueen terminaalista 
jakelualueen hypermarketteihin. Paluukuljetukset toteutetaan keräämällä tyhjät kuljetusvälineet 
jakelukuljetusten yhteydessä myymälöistä ja toimittamalla ne jakelualueen terminaaliin, josta ne 
toimitetaan edelleen siirtokuljetuksien paluukuormissa tavarantoimittajille. Jakelualuekohtaisesti 
kannattaa kuitenkin tutkia mahdollisuuksia eriytettyyn paluulogistiikkaratkaisuun siirtymisestä. 
Kuljetustoiminnot toteutetaan perustuen kokonaisvaltaiseen ulkoistamiseen, ja hypermarkettien 
kuljetuksissa käytetään täysperävaunuyhdistelmä-ajoneuvoja. Kuvassa 3-6 havainnollistetaan 
kartalla eriytetyn ratkaisun kuljetusverkosto, käytettävät terminaalit sekä jakelualueet.

■ Tietojärjestelmäratkaisut: Tiedonhallinta on kriittisessä roolissa ratkaisun toimivuuden kannalta, 
koska ratkaisussa on pystyttävä hallitsemaan keskenään kilpailevien toimijoiden ja toisistaan 
voimakkaasti riippuvaisten toimijoiden yhteistyötä. Myymälöiden kysyntä- ja tilaustietoja sekä 
teollisuuden saatavuustietoja on välitettävä riittävän avoimesti, mutta samalla on kuitenkin 
huomioitava eri osapuolten liiketoiminnan kannalta strategisten tietojen turvallisuus. Tiedon
hallintaan liittyvät kysymykset, kuten käytettävät kanavat, välineet sekä tiedonvälitysstandardit on 
sovittava tarkasti, ja pidemmällä aikavälillä on oltava valmiina tietojärjestelmien yhä tiiviimpään 
integrointiin.
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Kuva 3-6 Eriytetyn ratkaisun kuljetusverkosto ja jakelualueet

3.5 Eriytetyn ratkaisun vaikutukset eri osapuolille

Tässä luvussa arvioidaan, minkälaisia vaikutuksia skenaarion mukaisella eriytetyllä 

logistiikkaratkaisulla on ratkaisussa mukana oleville eri osapuolille, joita ovat 

tavarantoimittajat, kaupan yritykset, hypermarketit ja loppuasiakkaat. Tarkastelussa verrataan 

osapuolten nykyistä toimintaa tilanteeseen, missä skenaarion mukainen ratkaisu olisi 

toteutettu, ja tarkastelu keskittyy arvioimaan fyysisiin tavaravirtoihin liittyviä muutoksia. 

Luvun lopussa arvioidaan ratkaisun vaikutuksia koko taijontaketjun tasolla.

3.5.1 Tavarantoimittajat

Lihateollisuuden yritysten nykyiset jakeluratkaisut perustuvat pääasiassa kaupan 

terminaalijakeluun tavarantoimittajien vastatessa siirtokuljetuksien toteuttamisesta. Tavaran

toimittajat kokevat tällä hetkellä tuotannon ja lähtölogistiikan koordinoinnin tärkeänä 

menestystekijänä. Eriytetyssä ratkaisussa hypermarkettien siirtokuljetuksien järjestelyistä 

vastaisi ratkaisun ohjaaja, jolloin tavarantoimittajien vastuulle jäisi siirtokuljetuksien osalta 

ainoastaan näitä pienempien myymälätyyppien ratkaisujen toteuttaminen. Tämä saattaisi 

monimutkaistaa tuotannonsuunnittelua ja tuotteiden keräilytoimintoja, kun hallittavana on 

kaksi logistista kokonaisuutta. Ratkaisu saattaa vaikuttaa pienten ja paikallisesti toimivien



67

lihateollisuuden yritysten toimintaan, jos ne eivät ole osallisena hypermarkettien 

logistiikkaratkaisussa.

Meijeriteollisuuden nykyiset logistiikkaratkaisut perustuvat pääosin suorajakeluun 

myymälöihin, joten hypermarkettien volyymien eriyttäminen skenaarion mukaiseen yhteis- 

jakeluratkaisuun vaikuttaisi alan yritysten jakelutoimintoihin melko voimakkaasti. On 

oletettavaa, että meijeriteollisuuden toimijat eivät koe eriytettyä ratkaisua kovin 

houkuttelevana.

Tavarantoimittajien tulisi käsittää eriytetyn logistiikkaratkaisun kysyntälähtöisyys sekä 

ratkaisun tavoitteena olevan, koko taijontaketjun toiminnan optimoinnin synnyttämät edut. 

Ratkaisun avulla pyritään selventämään eri osapuolten rooleja, jolloin tavarantoimittajat 

voisivat keskittyä nykyistä tehokkaammin omaan ydinliiketoimintaansa, eli tuotanto

prosessien tehostamiseen sekä tuotekehitykseen.

3.5.2 Kaupan yritykset

Kaupparyhmittymien ketjunohjausyksiköt ovat nykyisin keskittyneet pääasiassa 

myymäläkonseptien toiminnan tehostamiseen ja ylläpitämiseen, tuotevalikoimien hallintaan 

sekä logistiikkatoimintojen ohjaamiseen. Fyysisistä logistiikkatoiminnoista vastaavat erilliset 

hankinta- ja logistiikkayksiköt. Hypermarketeille eriytetyn ratkaisun muodostaminen 

muuttaisi ketjunohjausyksiköiden toimintaa siten, että niiden rooli hypermarkettien logistiikan 

ohjauksessa vähentyisi. Tähän liittyen eriytetyn ratkaisun organisoinnissa on varmistettava, 

että ketjunohjausyksiköt pystyvät vaikuttamaan riittävästi omien myymälöidensä logistiikan 

ohjaamiseen.

Tutkielman yhteydessä havaittiin, että merkittävä osa liha- ja meijeriteollisuuden tuotteiden 

viikonpäivien välillä tapahtuvasta kysynnän vaihtelusta koko päivittäistavarakaupan tasolla 

muodostuu hypermarkettien kysynnän seurauksena. Näin voidaan arvioida, että eriytettäessä 

hypermarkettien jakelu omaksi kokonaisuudekseen, kaupan ketjunohjausyksiköt pystyisivät 

tasaisemman kysynnän jakautumisen ja ennustettavuuden helpottumisen ansiosta 

toteuttamaan hypermarketteja pienemmille myymälöille nykyistä tehokkaampia 

logistiikkaratkaisuja.

Eriytetty ratkaisu vaikuttaa kaupan yrityksistä enemmän hankinta- ja logistiikkayhtiöiden 

toimintaan, koska ratkaisussa ne eivät enää ohjaisi hypermarkettien fyysistä logistiikkaa. Näin 

ollen yksiköt erikoistuisivat palvelemaan pieniä myymäläkonsepteja. Ratkaisun
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muodostaminen saattaisi vaikuttaa hankinta- ja logistiikkayksiköiden kustannustehokkuuteen, 

jos pienten myymälöiden kohdalla ei pystytä enää toteuttamaan yhtä tehokkaita ja säännöllisiä 

toimituksia kuin nykyään. Toisaalta edellä käsitelty mahdollinen kysynnän tasaantuminen 

saattaisi mahdollistaa toiminnan tehostamista. Hankinta- ja logistiikkayhtiöiden kokemiin 

muutoksiin ja niiden tulevaan rooliin vaikuttavat päätökset eriytetyssä ratkaisussa 
käytettävistä terminaaleista sekä ratkaisua ohjaavasta toimijasta.

3.5.3 Hypermarketit

Kaupparyhmittymien hypermarkettien myymälälogistiikkatoiminnot eroavat nykyisin jonkin 

verran toisistaan, ja tämä erilaisuus on koettu osittain kilpailuetuna. Muodostettaessa 

hypermarketeille eriytetty logistiikkaratkaisu kaupparyhmittymien hypermarkettien väliset 

logistiset erot tasoittuisivat, minkä seurauksena logistiikan merkitys kilpailuetua luovana 

mahdollisuutena vähentyisi. Toisaalta taijontaketjun toiminnan tehostumisen kautta 

toimitusajat lyhentyisivät ja logistiikkakustannusten vähentyminen vaikuttaisi pidemmällä 
aikavälillä tuotteiden hinnoitteluun.

Sekavat j akelukulj etuskuormat ovat tällä hetkellä eräs merkittävimmistä hypermarkettien 

myymälälogistiikkaa vaikeuttavista tekijöistä. Eriytetyssä ratkaisussa on mahdollisuus 

parantaa kuormien keräilyä nykyistä paremmin myymälöiden tarpeita vastaaviksi, minkä 

seurauksena työvoimaa vapautuisi toimitusten vastaanotosta ja tuotteiden hyllytyksestä 
palvelu- ja myyntitehtäviin.

3.5.4 Loppuasiakkaat

Eriytetyn ratkaisun loppukuluttajalle näkyvistä vaikutuksista merkittävin olisi tuotteiden 

tuoreus, mikä on nykyään eräs tärkeimpiä tuoretuotteiden ostokriteerejä. Toinen, pidemmällä 

aikavälillä asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttava tekijä olisi eriytetyn ratkaisun 

kustannustehokkuuden vaikutus tuotteiden hintatasoon. Hypermarkettien logistisen toiminnan 

tehostumisen seurauksena myymälähenkilöstöä voidaan siirtää enemmän asiakaspalvelu

tehtäviin. Eri kaupparyhmittymien hypermarkettien liha- ja meijeriteollisuuden tuotteiden 

valikoimat ovat nykyisin hyvin samankaltaisia, joten eriytetty ratkaisu ei vaikuttaisi 
valikoimien osalta asiakkaiden ostokäyttäytymiseen.

3.6 Eriytetyn ratkaisun vaikutukset koko tarjontaketjun tasolla

Analysoitaessa eriytetyn ratkaisun vaikutuksia koko taijontaketjun tasolla päällimmäiseksi 

nousee mahdollisuus nopeampiin toimituksiin, jos taijontaketjussa olevien väliportaiden
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määrää voidaan vähentää. Tämä on erityisesti tuoretuotteiden kohdalla merkittävä 

mahdollisuus tärkeimmän laatukriteerin 1. tuoreuden parantamiseen.

Kuormien ja kuljetusvälineiden täyttöasteen parantumisen ja myymälälogistiikan 

tehostumisen kautta koko tarjontaketjun toiminnan voidaan ennustaa muodostuvan nykyistä 

kustannustehokkaammaksi. Eri osapuolten yhdessä toteuttama ratkaisu saattaisi avata 

mahdollisuuksia myös paluulogistiikan tehostamisen kautta muodostuviin 

kustannussäästöihin.

Eriytetyn ratkaisun vaikutuksesta jakelualueille muodostuu aiempien kolmen logistisen 

kokonaisuuden (eri kaupparyhmittymien myymälät) rinnalle neljäs, kaikkien kauppa- 

ryhmittymien hypermarketit käsittävä logistinen kokonaisuus, tämä havainnollistetaan 

kuvassa 3-7. Tästä johtuen ratkaisun muodostaminen vaikuttaa taijontaketjun kaikkien 

osapuolten toimintaan, ja siksi vaikutuksia on pyrittävä arvioimaan kokonaisvaltaisesti koko 
taijontaketjun tasolla.

Eriytetyn ratkaisun muodostamisessa on havaittavissa myös mahdollisia haittavaikutuksia. 

Ratkaisusta muodostuvan hyödyn mahdollinen epätasainen jakaantuminen saattaa vaikuttaa 

yhteistyön toimivuuteen, ja ratkaisun jatkuvuuden kannalta tarkoilla sopimusehdoilla olisi 

huomioitava kustannusten jakautuminen sekä laskutusperusteet eri osapuolille.
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TUOTANTO
LAITOKSET Siirtokuljetukset

JAKELUALUEEN
TERMINAALIT Jakelu-

kuljetukset

JAKELUALUEEN
MYYMÄLÄT

Maito

:SM aMERKKIEN SELITYKSET:
Liha 1

T~) = Tavarantoimittajan 

tuotantolaitos

Liha 2 PM b
f\/j = Kaupan

jakeluterminaali У PM ci

Kaupparyhmittymä 
x:n myymälä 
(Hm=hypermarket, 
Sm=supermarket, 
pm=pienmyymälä) PMLiha n

Paluukuljetus

Kuva 3-7 Skenaarion mukaiset päivittäistavarakaupan eri myymäläkonseptien 
kuljetusratkaisut liha- ja meijeriteollisuuden tuotteiden osalta

3.7 Yhteenveto

Hypermarkettien ja muiden myymälätyyppien logistiset ominaispiirteet eroavat toisistaan 

monin tavoin, ja tämän takia on perusteltua tutkia hypermarkettien kohdalla toteutettavaa 

eriytettyä logistiikkaratkaisua. Eriytettyä ratkaisua on perusteltua tarkastella tuoretuotteiden 

osalta, koska ne asettavat tarjontaketjulle tiukkoja kuljetus-ja lämpötilavaatimuksia.

Tässä luvussa esitetty, kaupan ja teollisuuden osapuolten yhdessä toteuttama, 

hypermarketeille eriytetty logistiikkaratkaisu voidaan muodostaa, jos ratkaisussa mukana 

olevat osapuolet ymmärtävät koko taijontaketjun toiminnan tehostamisen kautta muodostuvat 

kustannushyödyt ja pystyvät muuttamaan toimintatapojaan koko taijontaketjulle asetettujen 
tavoitteiden perusteella.

Eriytetty ratkaisu luo mahdollisuuksia taijontaketjun toiminnan tehostamiselle sekä 

kuljetusten että myymälöissä suoritettavien logistiikkatoimintojen kohdalla. Lisäksi ratkaisu 

mahdollistaa taijontaketjun osapuolten roolijaon selkeytymisen: logistiikkapalveluyrityksen 
ohjatessa ratkaisua teollisuuden osapuolet voivat keskittyä nykyistä tehokkaammin 

tuotantoprosessien ja tuotteiden kehittämiseen, ja kaupan osapuolet voivat keskittyä 

myymäläverkostojen sekä ketjukonseptien ylläpitoon ja kehittämiseen.
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Eriytetyn logistiikkaratkaisun avulla on pystyttävä sekä pitämään palvelutaso 1. tuotteiden 

saatavuus vähintään nykyisellä tasolla että luomaan kustannustehokkuutta verrattuna 

nykyisiin ratkaisuihin. Tärkeänä näkökulmana on verrata nykyisten logistiikkaratkaisujen 

kustannuksia ratkaisun seurauksena muodostuvien kahden erillisen logistisen kokonaisuuden 

synnyttämiin kustannuksiin. Tutkielman seuraavassa luvussa analysoidaan tässä luvussa 

esitetyn eriytetyn logistiikkaratkaisun kustannus-, aika- ja volyymivaikutuksia toiminto- 

laskentamallin avulla. Tämän jälkeen, luvussa 5, analysoidaan tutkielman yhteydessä 

suoritettujen haastatteluiden perusteella skenaarion mukaisen eriytetyn logistiikkaratkaisun 

vaikutuksia ja toteuttamisen edellytyksiä.
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4 TOIMINTOLASKENTAMALLI PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN 
TOIMITUSPROSESSISTA

Edellisessä luvussa 3 tarkasteltiin hypermarketeille eriytettävää tuoretuotteiden taijontaketjun 

hallinnan ratkaisua ja esitettiin suositus eriytetyn ratkaisun toteuttamiselle. Tässä luvussa 

muodostetaan pääosin Lumijärven ym. (1995) sekä Alholan (2000) teoksiin perustuen 

toimintolaskentamalli, jonka avulla analysoidaan esitetyn kaltaisen ratkaisun vaikutuksia 

tarjontaketjun eri osapuolille toimitusprosessin osalta. Toimintolaskentamallin avulla 

tarkastellaan päivittäistavarakaupan ja lihateollisuuden tuotteiden toimitusprosessia ja 

vertaillaan nykytilannetta sekä tilannetta, jossa hypermarketeille eriytetty ratkaisu on 
toteutettu.

Luvun alussa käsitellään lyhyesti toimintolaskennan pääperiaatteita, jonka jälkeen 

muodostetaan tutkielman skenaarioon perustuva laskentamalli kirjallisuudessa määritellyn 

viisivaiheisen toimintolaskentamallin muodostamisprosessin mukaan. Muodostetun mallin 

avulla pyritään havainnollistamaan skenaarion mukaisen eriytetyn ratkaisun toimintaa 
toimitusprosessin osalta.

4.1 Toimintolaskennan tausta ja periaatteet

Toimintolaskenta (Activity Based Costing) on kustannus-ja kannattavuuslaskennan suuntaus, 

jonka esittivät alun perin Harvard Business Schoolin professorit Thomas Johnson ja Robert S. 

Kaplan vuonna 1987. Toimintolaskennan kehittämisen lähtökohtana olivat yritysten uudet 

informaatiotarpeet, jotka johtuivat liiketoimintaympäristössä tapahtuneista mullistuksista, 
kuten kansainvälisen kilpailun lisääntymisestä, asiakastarpeiden vaativuuden kasvusta, 

yritysten tuotantorakenteiden muutoksista, liiketoiminnan kysyntäohjautuvuudesta sekä 

yritysten korkeammista yleiskustannuksista (Alhola 2000, 19).

Toimintolaskenta eroaa perinteisistä kustannuslaskennan muodoista (esim. kustannus- 

lajilaskenta, kustannuspaikkalaskenta ja suoritekohtainen laskenta) siten, että sen avulla 

voidaan hahmottaa ja ymmärtää paremmin resurssien kulutuksen ja tuotteen, palvelun, 

asiakkaan tms. kustannusten välistä suhdetta, ymmärtää kustannusten käyttäytymistä 

monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä, kohdistaa aikaisempaa tehokkaammin välittömät 

(yleis)kustannukset sekä keskittyä prosessien kehittämiseen ja parantamiseen. Toiminto

laskennan perusperiaatteena on yleiskustannusten kaksivaiheinen kohdistaminen. Sen sijaan, 

että yleiskustannukset jaettaisiin suoraan laskentakohteille, ne kohdistetaan ensin yrityksen
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toiminnoille toimintojen resurssikäyttöä kuvaavien kohdistimien avulla ja toiminnoilta 

edelleen laskentakohteille resurssien käyttöä kuvaavien kohdistimien avulla.

4.1.1 Toimintolaskennan kaksi näkökulmaa

Toimintolaskennassa voidaan erottaa kaksi näkökulmaa: vertikaalinen ja horisontaalinen 

tarkastelutapa. Vertikaalinen tarkastelutapa lähestyy liiketoimintaa kustannusten 

näkökulmasta, kun taas horisontaalinen tarkastelutapa tapahtuu prosessinäkökulmasta. Nämä 

näkökulmat havainnollistetaan kuvassa 4-1.

Toimintolaskennan keskeisiä käsitteitä ovat resurssit, toiminnot ja laskentakohteet. Resursseja

1. yrityksen voimavaroja ovat esimerkiksi henkilöstö, toimitilat, koneet ja laitteet. Toiminnot 

kuluttavat resursseja, jotta liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan. Toiminnoilla tarkoitetaan 

niitä tehtäviä, joita organisaatiossa tehdään, ja ne vaihtelevat yrityskohtaisesti. 

Toimintoa]urien avulla toiminnon kustannukset kohdistetaan edelleen laskentakohteille. 

Laskentakohteena voi olla esimerkiksi tuote tai palvelu.

Kustannusten kohdistaminen

Resurssit

j I
Resurssi-

kustannusten ^ 
kohdistaminen

Resurssi-
ajurit

Toiminto-
ajurit

Kustannus- / 
laskentakohteet

Toimintojen 
kustannusten 
kohdistaminen •<

Kuva 4-1 Toimintolaskennan osatekijät ja kaksi näkökulmaa (mukaillen Alhola 2000, 37)

4.1.2 Toimintolaskenta ja tarjontaketjun prosessien kehittäminen

Toimintolaskennassa tarkastelun kohteena ovat yrityksessä todellisuudessa suoritettavat 
työvaiheet, toiminnot sekä toimintoketjut 1. liiketoimintaprosessit. Tästä johtuen 

toimintolaskenta yhdistetään hyvin usein prosessien kehittämiseen kohdistuvan, ns.
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prosessijohtamisen välineenä. Prosessiajattelun ja -johtamisen keskeisenä periaatteena on 

asiakaslähtöisyys; organisaatiossa suoritettavia toimintoja ja niistä muodostuvia prosesseja 
tulisi tarkastella loppuasiakkaan näkökulmasta.

Tarkasteltaessa asiakkaille tuotettua lisäarvoa toimintojen ja prosessien mittareiksi eivät 

yleensä riitä ainoastaan kustannuksia tarkastelevat mittarit, vaan suorituskykyä on arvioitava 

myös muiden tekijöiden kuten tuottavuuden, laadun, ajan, asiakastyytyväisyyden tai 

joustavuuden mukaan. Toimintolaskennan avulla pystytään tuottamaan erityisesti 

tuottavuuteen liittyvää tietoa, koska se mittaa resurssien käytön tehokkuutta, mutta 

toimintolaskentaan voidaan liittää myös muita mittareita. Toimintoperusteisen liiketoiminnan 
tarkastelun voidaan katsoa luovan edellytyksiä prosessien kehittämiselle.

Toimintolaskennan hyödyntämisen yhteydessä on muodostettu käsite toimintojohtaminen 

(Activity Based Management), joka on filosofiana laajempi kuin pelkkä laskentajäijestelmä. 

Toimintojohtamisessa käytetään ja yhdistellään useita johtamisen suuntauksia, kuten laatu

johtamista (Total Quality Management, TQM) ja aikaan perustuvaa johtamista (Time Based 

Management, TBM). Toimintojohtamisen perusteena olevaa tietoa tuotetaan 

toimintolaskennan avulla. Alholan mukaan toimintolaskennan ja toimintojohtamisen suhdetta 

voidaan tarkastella edellä olevan kuvan 4-1 avulla: toimintolaskenta keskittyy kuvassa 

pystytasossa kuvattuun kustannusten kohdistamiseen, kun toimintojohtamisessa korostetaan 

vaakatasossa kuvattua prosessien jatkuvaa kehittämistä ja kustannusten hallintaa. 

Toimintojohtaminen perustuu suurelta osin toimintolaskennan yhteydessä toteutettuun 

toimintoanalyysiin, minkä avulla voidaan selvittää, mitä yrityksessä tehdään, miten toiminnot 

kytkeytyvät toisiinsa, mikä on toimintojen lisäarvo ja mitä niiden suorittaminen maksaa. 

Lumijärvi ym. toteavat, että toimintoanalyysin perusteella voidaan kuvata prosessien 1. 

toimintoketjujen toimintaperiaatteet ja rakentaa prosesseja uudelleen.

Tarjontaketjun hallinnan merkitys on viime aikoina korostunut asiakastarpeiden 

täyttämisessä, ja yritysten johto on yhä tiiviimmin tekemisissä logistiikkaratkaisuja koskevien 

päätösten kanssa. Tästä syystä laskentajärjestelmien avulla on pystyttävä tuottamaan tietoa, 

joka tukee tehokkaasti tätä päätöksentekoa. Toimintolaskenta soveltuu hyvin tarjontaketjun 

hallinnan työvälineeksi, koska sen avulla on mahdollista tehostaa tarjontaketjun toimintaa 

määrittelemällä ja muuttamalla tehottomia tai turhia prosesseja, toimintoja tai työvaiheita. 

Toimintolaskennan soveltuvuutta logistiikkaratkaisuja koskevaa päätöksentekoa tukevan 

tiedon tuottamiseen on tutkittu ja siihen liittyviä malleja on esitetty alan kirjallisuudessa.



75

Muun muassa Van Damme ja Van der Zon (1994) ovat esittäneet mallin fyysisten 

jakeluratkaisujen hallinnasta perustuen toimintolaskennan sekä kassavirtalaskennan 

yhdistämiseen. Yhdistämällä toimintolaskennan toiminnot ja yksittäiset kassavirtatapahtumat 

mallin avulla voidaan tarkastella erilaisten logististen ratkaisujen vaikutuksia yrityksen 

kassavirtaan. Toimintolaskenta on keskeisenä tekijänä päivittäistavarakaupan taijontaketjun 

hallintaan liittyvän kysyntälähtöisen hankintayhteistyön (ECR) viitekehyksen ns. 

mahdollistavien teknologioiden kategoriassa (ks. luku 2.3.4).

4.1.3 Toimintolaskennan kritiikki

Toimintolaskentaa kohtaan on esitetty myös kritiikkiä, ja erityisesti on korostettu 

toimintolaskennan käyttöönottoon liittyviä ongelmia. Yleisimpiä syitä miksi toiminto- 

laskentaprojektit epäonnistuvat, ovat Lumijärven ym. mukaan riittämätön organisaation 

informointi, projektin epäselvät tavoitteet, riittämättömät resurssit, liian korkeat tavoitteet 

sekä mallin mutkikkuus ja siitä johtuva liian yksityiskohtainen tieto. Merkittävänä toiminto

laskennan käyttöön liittyvänä ongelmana on myös sen avulla tuotetun tiedon hyödyntäminen 

päätöksenteossa. Jos toimintolaskennan seurauksena keskitytään ainoastaan yksittäisiin työ

vaiheisiin ja toimintoihin, saatetaan harhautua prosessiajattelun perusperiaatteesta, asiakas
lähtöisyydestä.

4.2 Toimintolaskentamallin muodostaminen

Toimintolaskennan käyttöönotto sisältää useita vaiheita, ja käyttöönoton toteuttamiselle on 

esitetty erilaisia vaihejakoja. Taulukossa 4-1 esitetään Lumijärven ym. (1995, 23) , Alholan 

(2000, 104) sekä Cooperin ja Kaplanin (1998, 79) määrittelemät vaihejakomallit.

Taulukko 4-1 Kolme vaihejakoa toimintolaskennan käyttöönotosta

Alhola (2000) Cooper & Kaplan (1998) Lumijärvi ym. (1995)
1. Tavoitteenasettelu/ 

valmistelu
2. Tiiminmuodostus
3. Projektisuunnitelma
4. Toimintoanalyysi
5. Kustannusajurien määritys
6. Toimintopohjaisten 

kustannusten laskenta
7. Laskentatietojen 

hyväksikäyttö/toimenpiteet

1. Toimintojen määritys
2. Toimintojen synnyttämien 

kustannusten määritys
3. Tuotteiden, palveluiden ja 

asiakkaiden määritys
4. Toimintoajurien määritys
5. Tuote-, palvelu-ja 

asiakaskohtaisten 
kustannusten laskenta

1. Valmistelu
2. Toimintoanalyysi
3. Kustannusajureiden määritys
4. Toimintopohjaisten 

kustannusten laskenta
5. Laskentatietojen hyväksikäyttö
6. Toimintolaskennan integrointi 

muuhun laskentaan
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Tässä tutkielmassa muodostetaan toimintolaskentamalli taulukossa esitettyjen eri vaihejako- 

mallien sekä mallin kohteena olevan päivittäistavarakaupan toimitusprosessin ominaisuuksien 

perusteella. Mallin muodostaminen tullaan suorittamaan viidessä vaiheessa, jotka ovat:

1. Tavoitteenasettelu ja valmistelu

2. Toimintoanalyysi

3. Kustannusajurien määritys

4. Toimintopohj aisten kustannusten laskeminen

5. Laskentatietojen hyväksikäyttö

Seuraavassa esitetään tutkielman yhteydessä tarkasteltavan toimintolaskentamallin 

muodostaminen näiden viiden vaiheen mukaisesti. Johtuen mallin tavoitteista, rajauksesta ja 

lähtötiedoista joissakin vaiheissa toimitaan eri tavoin kuin kiijallisuudessa on esitetty.

4.2.1 Tavoitteenasetteluja valmistelu

Toimintolaskentamallin muodostamisen ensimmäinen vaihe, tavoitteenasetteluja valmistelu, 

sisältää päätökset toimintolaskennan laajuudesta, tavoitteista ja laskentakohteista. Hankkeessa 

on oltava selvyys siitä, pyritäänkö sen avulla saamaan ratkaisu johonkin yksittäiseen 

kysymykseen vai liittykö se laajemmin toiminnan ohjausjärjestelmien uudistamiseen. 

Liiketoiminnan kannalta kriittinen tieto on pystyttävä määrittelemään siten, että tiedetään, 

tarvitaanko tietoa esimerkiksi tuotteista, palveluista, asiakkaista, jakelukanavista, markkina- 

alueista vai jostain muusta. Valmisteluvaiheeseen liittyy myös päätös siitä, lähdetäänkö 

liikkeelle pienellä pilottiprojektilla vai pyritäänkö toimintolaskenta ottamaan käyttöön yhdellä 

kertaa laajassa osassa organisaatiota. Lumijärven ym. mukaan helpoin ratkaisu on yleensä 

lähteä liikkeelle pilottiyksiköstä, jolloin vastaantulevat ongelmat on helppo selvittää ja tämän 

perusteella voidaan rakentaa laskentamalli, joka on kopioitavissa muihin yksiköihin.

Tässä tutkielmassa toimintolaskentamallin tarkastelu rajataan pääkaupunkiseudulla ja sen 

lähialueella (alueen Kirkkonummi-Vihti-Hyvinkää-Porvoo sisällä, ml. kyseiset paikkakunnat) 

sijaitseviin neljän suurimman kaupparyhmittymän päivittäistavaramyymälöihin, niiden 

jakelusta vastaaviin terminaaleihin sekä kuuden suurimman lihateollisuuden toimijoiden 

tuotteiden toimitusprosesseihin liittyviin osatekijöihin (kuva 4-2). Rajauksessa on jätetty pois 

meijeriteollisuuden tuotteet, koska tutkielman empiirisessä osuudessa suoritetuissa 

haastatteluissa kävi ilmi, että pääkaupunkiseudun alueella meijeriteollisuuden tuotteiden 

jakelu on niin tehokasta, että nykyistä toimintamallia ei kannata muuttaa (haja-asutusalueiden
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ratkaisuja tutkittaessa meijeriteollisuuden tuotteet on hyvä ottaa mukaan tarkasteluun). 

Mallissa tarkasteltavien lihateollisuuden tuotteiden volyymit ovat riittäviä eriytetyn ratkaisun 

muodostamiselle, koska tarkasteltavat kuusi tavarantoimittajaa kattavat noin 90% kaikkien 

lihateollisuuden tuotteiden toimitusmäärästä.

Kuva 4-2 Toimintolaskentamallissa tarkasteltava jakelualue ja hypermarkettlen sijainnit

Tutkielmassa muodostettavan toimintolaskentamallin päätavoitteena on mahdollistaa 

päivittäistavarakaupan ja lihateollisuuden tuotteiden toimitusprosessin analysointi ja 

uudelleenorganisointi rajauksessa määritellyllä alueella. Mallissa tarkasteltavilla taijonta- 

ketjuilla on kaikilla tavoitteena toimia kustannustehokkaasti ja luoda kilpailuetua 

taijontaketjun osapuolille sekä optimoida tuotteiden tuoreutta ja laatua, jotka ovat tärkeitä 

tekijöitä loppu-kuluttajien ostopäätöksissä. Osapuolet pyrkivät näin ollen minimoimaan 

logistisia kustannuksia ja lyhentämään taijontaketjun läpimenoaikoja. Tähän perustuen 

toiminto-laskentamallin avulla pyritään ensin kuvaamaan päivittäistavarakaupan nykyisten 

liha-teollisuuden tuotteiden toimituksiin liittyvien lähettämötoimintojen, siirto- ja jakelu- 

kuljetusten, terminaalitoimintojen ja myymälälogistiikan toimintojen kustannuksia ja 

läpimenoaikoja. Mallin avulla arvioidaan edelleen edellisessä luvussa esitetyn hyper- 

marketeille eriytettävän logistiikkaratkaisun vaikutuksia vertaamalla sitä nykyisin 

toteutettuihin taijontaketjun hallinnan ratkaisuihin. Toimintolaskentamalli pyritään
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muodostamaan siten, että sen avulla voidaan tarkastella eri osatekijöiden volyymi-, aika- ja 
kustannusperusteisia vaikutuksia.

Toimintolaskentamalliin valittavat laskentakohteet riippuvat tarkasteltavan organisaation 

toiminnasta, rakenteesta sekä laskennalle ja raportoinnille asetetuista tavoitteista. Usein 

laskentakohteita määritellään eri tasoilla, jotka yhdessä muodostavat laskentakohdehierarkian. 

Koska tämän tutkielman mallissa tarkastellaan päivittäistavarakaupan lihateollisuuden 

tuotteiden toimitusprosesseja, laskentakohteiden määrittely on melko selkeää. Mallin avulla 

halutaan selvittää, minkälaisia vaikutuksia hypermarketeille eriytettävällä ratkaisulla olisi 

kyseisten prosessisen eri osatekijöille, ja sen perusteella tarkasteltaviksi laskentakohteiksi on 

valittu jakelualue, jakelukuljetusreitti, siirtokuljetukset, siirtokuljetusreitti, teollisuuden 
lähettämö, terminaali ja myymälä.

Toimintolaskentamallin lähtötiedot on koottu suomalaisten kaupparyhmittymien sekä liha- 

teollisuuden yritysten vuosikertomuksista, intemet-sivustoilta sekä markkinatutkimuksista. 

Lisäksi joiltakin tavarantoimittajilta on saatu käyttöön yleisen tason volyymitietoja. Käytössä 

olevien tietojen perusteella pystytään kuvaamaan päivittäistavarakaupan lihateollisuuden 

tuotteiden nykyiset toimitusprosessit sekä mallintamaan hypermarketeille eriytettävä ratkaisu 

riittävällä tarkkuudella. Mallissa käytettävät tiedot ovat pääasiassa volyymi- ja 

aikaperusteisia, kustannustietoja ei strategisista syistä ole haluttu antaa yritysten 

ulkopuoliseen käyttöön. Lähtötietojen luonteesta johtuen laskentamalli perustuu suurelta osin 
oletuksiin.

Liitteessä 2 esitetään laskentamallin muodostamisen perustana olevat lähtötiedot sekä 

oletukset ryhmiteltyinä mallissa tarkasteltavien osapuolten mukaan. Mallin keskeisiä 

lähtötietoja ovat tarkasteltavan alueen myymälöiden lukumäärät sekä lihateollisuuden 

tuotteiden toimitusmäärät. Alueella sijaitsee 366 myymälää, joista 22 kappaletta on 

hypermarketteja. Myymälöihin jaettavien lihateollisuuden tuotteiden kokonaistoimitusmäärä 

viikkotasolla on 1 236 tonnia, josta hypermarkettien osuus on 17,8% (220 tonnia). Muita 

tärkeitä tietoja ovat mallissa tarkasteltavien kaupparyhmittymien jakeluterminaalien ja 
lihateollisuuden yritysten tuotantolaitosten sijainnit.

4.2.2 Toimintoanalyysi

Toiminto on yleensä organisaation pysyvin laskentakohde, joka ei muutu, vaikka suorittaja, 

suorituspaikka tai —tapa muuttuisivat. Toiminto koostuu Saijasta toisiinsa liittyviä työtehtäviä, 

jotka tähtäävät saman päämäärän saavuttamiseen. Lumijärvi ym. esittävät toimintoanalyysin
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työkaluna, jonka avulla selvitetään, mitä organisaatiossa tehdään, miten toiminnot kytkeytyvät 

toisiinsa, mikä on toimintojen lisäarvo ja mitä toimintojen suorittaminen maksaa. 

Toimintoanalyysin avulla nähdään, mihin organisaation resurssit kuluvat, tehdäänkö oikeita 

asioita sekä kuluuko eniten resursseja ja kustannuksia liiketoiminnan kannalta tärkeimpiin 

toimintoihin (Lumijärvi 1995, 32-33).

Toimintoanalyysissa kartoitetaan usein myös toimintoketjuja eli liiketoimintaprosesseja, joita 

pyritään hahmottamaan erityisesti silloin, kun organisaation toimintatapoja halutaan muuttaa. 

Toimintoketjujen kuvauksessa lähdetään usein liikkeelle ydinprosesseista, joita voivat olla 

esimerkiksi tuotekehitys, tuotanto, myynti ja markkinointi sekä tilaus ja toimitus. Tässä 

tutkielmassa toimintolaskennan avulla analysoidaan päivittäistavarakaupan lihateollisuuden 

tuotteiden toimitusprosesseja.

Toimintoanalyysin yhteydessä on pystyttävä tunnistamaan eri toimintojen hierarkkiset tasot. 

Alholan mukaan tämä mahdollistuu oikeiden ja oikeantasoisten toimintoajurien valinnalla, 

missä on tärkeää, että toimintoajuri on samantasoinen kuin itse toimintokin. Toiminto- 

analyysin yhteydessä on toimintojen selvittämisen lisäksi pystyttävä tunnistamaan yksittäisen 

toiminnon vaikutus muihin toimintoihin.

Toimintoanalyysissa toimintojen väliset suhteet voidaan arvioida erilaisten toiminto- 

luokittelujen perusteella, ja toimintoanalyysin suorittamisen jälkeen toiminnot on luokiteltu 

siten, että niitä on helppo analysoida ja käyttää apuna päätöksenteossa. Lumijärvi ym. 

esittävät toimintojen luokittelun lisäarvoa tuottaviin, lisäarvoa tuottamattomiin ja lisäarvoa 

tuhoaviin toimintoihin. Lisäarvoa tuottavien toimintojen tuotos tekee hyödykkeen asiakkaalle 

arvokkaammaksi, lisäarvoa tuottamattoman toiminnon tuotos ei vaikuta asiakkaan kokemaan 

hyödykkeen arvoon ja lisäarvoa tuhoavat toiminnot vähentävät asiakkaan kokemaa 

hyödykkeen arvoa. Lisäarvoa tuottamattomien ja tuhoavien toimintojen erottaminen saattaa 

olla joissakin yhteyksissä ongelmallista, ja tapauskohtaisesti sama toiminto voidaan tulkita 

kummaksi tahansa. Toimintojen määrittelemiseksi kohdeorganisaatiota voidaan tarkastella 

myös sen perustehtävien näkökulmasta, jolloin toiminnot voidaan luokitella Alholan mukaan 

ylläpitotoimintoihin, tuotetoimintoihin, erätoimintoihin ja yksikkötason toimintoihin. 

Ylläpitotoiminnot mahdollistavat organisaation toiminnan synnyttäen kustannuksia, jotka 

eivät ole riippuvaisia yksittäisten tuotteiden volyymeista. Tuotetason toimintojen 

kustannukset ovat yleensä riippuvaisia tuotemäärästä, kun erätason toimintojen kustannukset 

ovat riippuvaisia erien lukumäärästä, eivät tuotemäärästä. Alimman tason, yksikkötason
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toimintoihin liittyviä kustannuksia ovat esimerkiksi välittömät aine- ja konekustannukset. 

Tutkielman yhteydessä muodostettavassa mallissa kaikki toiminnot ovat loppuasiakkaalle 
lisäarvoa tuottavia, tuotteiden volyymista riippuvaisia toimintoja.

Koska laskentamallin päätavoitteena on mahdollistaa nykyisten ja skenaarion mukaisten 

taijontaketjun hallinnan ratkaisujen vertailu, mallissa on tarkasteltava toimintoja, jotka ovat 

olennaisia ja joissa tapahtuu muutoksia näiden ratkaisujen välillä (liian yksityiskohtainen 

toimintoanalyysi saattaa vähentää toimintolaskennan tuottamia hyötyjä). Koska tämän 

tutkielman mallissa tarkastelu kohdistuu jakelukanavarakenteen vaikutusten analysointiin, ei 

ole perusteltua pureutua tarkemmin esimerkiksi myymälöiden hyllytyksen yksittäisiin 

työvaiheisiin. Päivittäistavarakaupan toimitusprosessi voidaan jakaa viiteen päätoimintoon: 

lähettämötoiminnot, siirtokuljetustoiminnot, terminaalitoiminnot, jakelukuljetustoiminnot ja 

myymälätoiminnot. Nämä päätoiminnot jaetaan edelleen alatoimintoihin. Terminaali- 

toiminnot jaetaan tavaran vastaanottoon, tavaran siirtoihin terminaalissa ja toimituksen 

keräilyyn. Siirto- ja jakelukuljetustoiminnot jaetaan edelleen lastaukseen, ajoon ja purkuun 

sekä myymälätoiminnot edelleen tavaran vastaanottoon, varastointiin ja hyllytykseen. 

Laskentamallissa tarkasteltavat toiminnot ja niiden kaksitasoinen hierarkia esitetään kuvassa 

4-3, missä toiminnot on kuvattu toimitusprosessin mukaisessa järjestyksessä.

Taso 1

Taso 2
HyllytysKeräily

ASIAKAS

Siirtokuljetus

MYYMÄLÄ

Jakelukuljetus

TERMINAALI

TerminaalitoiminnotLähettämötoiminnot Myymälätoiminnot

TAVARANTOIMITTAJA

Kuva 4-3 Toimintolaskentamallissa tarkasteltavat toiminnot ja toimintohierarkia

Lähettämötoiminnot Tavarantoimittajien lähettämöissä tai omissa terminaaleissa 

suoritettavista tehtävistä tarkastellaan laskentamallin yhteydessä ainoastaan tuotteiden 

keräilyä, koska sen kohdalla oletetaan tapahtuvan muutoksia siirryttäessä skenaarion 

mukaiseen ratkaisuun. Keräilytoimintoihin muodostuu kyseisessä ratkaisussa lisää tehtäviä, 

koska hypermarkettien toimitukset kerätään omana kokonaisuutenaan. Lähettämöissä 

suoritettava siirtokuljetusajoneuvojen lastaus sisältyy siirtokuljetustoimintoon.
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Siirtokuljetus. Siirtokuljetustoiminto käsittää ajon lisäksi kuljetusten yhteydessä suoritettavan 

lastauksen ja purun sekä mahdolliset tauot ja odotusajat. Siirtokuljetusten osalta tapahtuu 

muutoksia muodostettaessa hypermarketeille eriytetty jakeluratkaisu, koska siirtokuljetukset 

eriytetään muiden myymälöiden jakelusta ja niiden ohjauksesta vastaa ratkaisua ohjaava 

logistiikkapalveluyritys, ei tavarantoimittaja. Skenaarion mukaisessa ratkaisussa hyper- 

markettien tuotteiden siirtokuljetukset toteutetaan suuntakuormina tavarantoimittajien 

tuotantolaitoksilta pääkaupunkiseudun ja lähiympäristön jakelualueen terminaaliin, ja 

siirtokuljetuksiin kerätään mahdollisuuksien mukaan useamman ratkaisussa mukana olevan 

tavarantoimittajan toimitukset. Siirtokuljetuksissa käytettävien kuljetusajoneuvojen kohdalla 

ei tapahdu muutoksia nykyisen ja skenaarion mukaisen ratkaisun välillä, koska mallissa 

tehdyn oletuksen mukaan molemmissa käytetään siirtokuljetuksiin täysperävaunuyhdistelmiä.

Terminaalitoiminnot. Terminaalitoiminnon yhteydessä huomioidaan terminaalissa 

suoritettava jakelukuljetusten keräily, jolla käsitetään kaikki terminaalitiloissa suoritettava 

tavarankäsittely. Terminaalitoiminnoissa ei tarkastella varastointia, koska lihateollisuuden 

tuotteiden terminaaliratkaisut perustuvat sekä nykyisessä että eriytetyssä ratkaisussa 
läpivirtausperiaatteeseen. Terminaalitoimintojen kohdalla tapahtuu muutoksia skenaarion 

mukaisessa ratkaisussa, koska eriytettävä ratkaisu perustuu muista terminaaleista erillisenä 

ohjattavaan terminaaliverkostoon.

Jakelukuljetus. Jakelukuljetustoiminto sisältää samoin kuin siirtokuljetustoiminto varsinaisen 

ajon lisäksi lastauksen, purun, odotukset ja tauot. Nykyään jakelukuljetuksien ohjaamisesta 

vastaavat kaupan hankinta- ja logistiikkayhtiöt ja fyysisten kuljetustoimintojen toteutus 

perustuu lähes täysin ulkoistettuihin palveluihin. Skenaarion mukaisessa ratkaisussa 

jakelukuljetusten kannalta merkittävimpiä muutoksia ovat hypermarkettien erilliset 

jakelukuljetukset ja niissä käytettävät, nykyistä suuremmat kuljetusajoneuvot.

Myymälätoiminnot Myymälätoiminnoissa tarkastellaan tutkimusaiheen kannalta keskeistä 

toimintoa tai työvaihetta, hyllytystä. Tämä valinta on tehty perustuen tutkielman yhteydessä 

suoritettujen hypermarket-käyntien havaintoihin, joiden perusteella hyllytys on tällä hetkellä 

myymälälogistiikan kannalta useimmin pullonkaulana toimiva työvaihe. Hyllytykseen 

huomioidaan toimitusten tarkastus ja lajittelu, ja analyysi kohdistuu tarvittavien henkilöstö

resurssien määrään.
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4.2.3 Kustannusajurien määritys

Toimintoanalyysin jälkeen määritellään laskentamallin kustannusajurit eli ne tekijät, joilla 

kustannukset kohdistetaan. Lumijärvi ym. esittävät, että toimintolaskennassa kustannusajuri 

määritetään kahdella eri tavalla käyttötarkoituksen mukaan: toisaalta kustannusajuri on tekijä, 

jolla kohdistetaan kustannuksia, ja toisaalta ”todellinen” kustannusajuri kertoo, miksi toiminto 

vaatii kyseiset resurssit. Resurssiajurien avulla kohdistetaan kustannukset resursseilta 

toiminnoille ja toimintoajurien avulla toimintojen kustannukset kohdistetaan edelleen 

laskentakohteelle. Jokainen toimintolaskennan toiminto yhdistetään laskentakohteeseen 

toimintoajurin avulla. Kuvassa 4-4 havainnollistetaan kustannusten kohdistamista.

Kustannusajurien kartoitus ja valinta ovat oleellisia tekijöitä laskentatulosten kannalta, sillä 

väärät kustannusajurit johtavat virheellisiin lopputuloksiin. Toinen huomioitava seikka on, 

että kustannusajurien lukumäärä vaikuttaa suoraan toimintolaskentamallin moni

mutkaisuuteen. Kustannusajurien lukumäärä riippuu ensisijaisesti laskennan tavoitteista, 

toimintojen lukumäärästä, halutusta laskentatarkkuudesta sekä toimintojen ja prosessien 

monimutkaisuudesta. Kustannusajurien valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat Lumijärven ym. 

mukaan kustannusajuritietoj en saatavuus, kustannusajurin kyky kuvata resurssien kulutusta 
sekä kustannusajurin vaikutus yrityksen nykyiseen toimintaan.

Resurssit (Yleis)kustannukset

1. Tason 
ajurit

Ajankäyttö, kulutus, suora kohdistus

Toiminto

2. Tason 
ajurit

Laskenta-
kohde

Г T^~T
Tuote, palvelu, projekti, asiakas, markkina-alue ym.

Kuva 4-4 Kustannusten kohdistus toimintolaskennassa (Lumijärvi ym. 1995, 53)
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Toisen tason kustannusajureista voidaan edelleen erottaa kaksi erityyppistä ajuria: laskenta- 

ajurit ja toimintoajurit. Laskenta-ajurit mittaavat sitä, kuinka usein toimintoa tehdään. Nämä 

ovat niitä ajureita, jotka perinteisesti mielletään kustannusajureiksi ja joita käytetään 

kustannusten kohdistuksessa. Toimintoajurit ovat todellisia kustannusajureita, jotka kuvaavat 

sitä, mitkä tekijät vaikuttavat toiminnon laajuuteen ja mistä tekijöistä toiminnon kustannukset 

aiheutuvat. Toimintoajurit kertovat, mihin asioihin tulisi kohdistaa toimenpiteitä, jos 
kustannuksiin halutaan vaikuttaa.

Ennen resurssiajurien määrittelyä on määriteltävä laskentamallissa tarkasteltavat resurssit ja 

niitä vastaavat resurssikustannukset. Alholan mukaan resurssit ovat tuotannontekijöitä, joita 

tarvitaan ylläpitämään ja synnyttämään toimintoja, ja jotka kertovat, paljonko rahaa on 

käytetty. Tämän tutkielman laskentamallissa tarkasteltavia resursseja ovat kuljetuskalusto, 

terminaalitilat, myymälätilat ja henkilöstö. Resursseja vastaavat resurssikustannukset ovat 

kuljetuskustannukset, pääomakustannukset ja henkilöstökustannukset, jotka esitetään 

taulukossa 4-2. Nämä resurssit on valittu tarkastelun kohteeksi, koska edellä määritellyt 

laskentakohteet kuluttavat kyseisiä resursseja, jolloin niiden tarpeen kohdalla on odotettavissa 

muutoksia tarkasteltaessa skenaarion mukaista eriytettyä jakeluratkaisua. Malliin valittujen 

resurssien ei oleteta asettavan rajoituksia toimitusprosessin toiminnalle, koska kuljetuskalusto 

on lähes kokonaan ulkoistettuja nykyisellä terminaali- ja myymälätilakapasiteetilla pystytään 

toteuttamaan myös skenaarion mukainen ratkaisu.

Taulukko 4-2 Resurssikustannukset (mk/viikkotasolla)

Resurssikustannus Mk<*
Kuljetuskustannukset 160000

Terminaalitilakustannukset 30000

Myymälätilakustannukset 50000

Henkilöstökustannukset 160000

(* kustannukset perustuvat arvioon

Resursseille määritellään resurssiajurit, joiden avulla kustannukset kohdistetaan toiminnoille. 

Resurssiajurit määritellään siten, että ne kuvaavat mahdollisimman hyvin resurssien kulutusta 

ja ovat helposti mitattavissa. Resurssiajureille määritetään yksikkötaksa sen mukaan, kuinka 

paljon kustannuksia yksi resurssiajuri muodostaa ja toiminnot kuluttavat resursseja niille 

määritellyn resurssiajuritariffien mukaan. Tämän tutkielman laskentamallissa resurssiajurit on



84

määritelty seuraavasti: kuljetuskaluston resurssikulutusta mitataan kilometriperusteisesti, 

terminaali- ja myymälätilojen resurssikulutusta kilogrammaperusteisesti ja henkilöstö

resurssien käyttöä minuuttiperusteisesti. Taulukossa 4-3 esitetään nämä laskentamallissa 

tarkasteltavat resurssit, niille määritellyt resurssiajurit ja resurssikustannukset. Kustannukset 

perustuvat arvioihin, jotka on tehty käytössä olevien lähtötietojen sekä alan asiantuntijoiden 
näkemysten perusteella.

Taulukko 4-3 Toimintolaskentamallissa tarkasteltavat resurssit ja resurssiajurit 
(mk/viikkotasolla)

Resurssi Resurssiajuri Resurssi-
kustannus

Kuljetuskalusto Kilometri 160000
Terminaalitilat Kilogramma 30000
Myymälätilat Kilogramma 50000
Henkilöstö Minuutti 160000

(* kustannukset perustuvat arvioon

Laskentamallissa ei voida yksiselitteisesti määrittää resurssiajurien yksikkötaksoja, koska 

tutkielman laskentamallin lähtötiedot perustuvat suurelta osin oletuksiin. Resurssi- 

kustannukset tullaan allokoimaan toiminnoille siten, että laskentamallin avulla mahdollistuu 

skenaarion mukaisen eriytetyn ratkaisun toimitusprosessissa tapahtuvien muutosten arviointi.

Seuraavaksi määritellään toimintoajurit, joiden perusteella kohdistetaan kustannukset edelleen 

määritellyille laskentakohteille. Ensin määritellään, mitkä laskentakohteet kuluttavat mitäkin 

toimintoja. Tämän jälkeen selvitetään, millä perusteella toimintojen kustannukset 

kohdistetaan laskentakohteille eli määritellään toimintoajurit. Sitten määritellään 

ajurikohtaiset kustannukset sekä ajurien suhteellinen jakautuminen eri laskentakohteille. 

Toimintoajurit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: tapahtuma-, kesto- ja intensiteettiajurit. 

Tapahtuma-ajurit määrittelevät, kuinka usein toiminto suoritetaan, kestoajurien avulla 

kuvataan toiminnon suoritusaikaa ja intensiteettiajurien avulla kuvataan tilannetta, jossa 

vaaditaan poikkeuksellisia resursseja (Cooper & Kaplan 1998, 95-97). Toimintoajurien 

kohdalla voidaan myös huomioida toimintojen luonne käyttämällä indekseillä painotettuja 

kohdistimia, jolloin esimerkiksi tämän tutkielman laskentamallissa myymälöiden toimitusten 

vastaanottoon kuluvien aikojen erot voitaisiin huomioida myymäläkohtaisilla indekseillä 

(indeksin muodostaminen edellyttäisi tarkkoja lähtötietoja eri myymälöiden 
ominaispiirteistä).
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Taulukossa 4-4 esitetään tutkielman laskentamallin toiminnot, toimintojen kustannusten 

kohdistamisessa käytettävät toimintoajurit sekä toimintoajurien yhteys laskentakohteisiin. 

Toimintoajurit ovat samat tarkasteltaessa nykyisiä ja skenaarion mukaisia toimitusprosesseja. 

Määritellyt toimintoajurit (kilometrit ja laatikoiden lukumäärä) ovat tyypiltään tapahtuma- 

ajureita. Yleisimpänä toimintoajurina oleva lihalaatikoiden määrä on valittu käytettävissä 

olevien lähtötietojen perusteella.

Taulukko 4-4 Toimintolaskentamallin laskentakohteet, toiminnot ja toimintoajurit

Laskentakohde
Toiminto

Keräily Siirto- ja jakelukuljetus Hyllytys

Jakelualue Laatikoiden lkm Km Laatikoiden lkm
Jakelukuljetusreltti - Km -

Siirtokuljetukset - Km -

Siirtokuljetusreitti - Km -

Teollisuuden
lähettämö Laatikoiden lkm - -

Terminaali Laatikoiden lkm - _

Myymälä - - Laatikoiden lkm

Seuraavassa vaiheessa tulisi määritellä toimintoajureille hinnat, joiden perusteella toiminnon 

kustannukset voidaan kohdistaa laskentakohteille. Ajurin hinta määritellään jakamalla 

toiminnon kustannukset sen kohdistamisessa käytettävien toimintoajurien kokonaismäärällä. 

Resurssikustannukset (taulukko 4-5) on allokoitu toiminnoille siten, että kaikkien toimintojen 

kustannukset ovat 100 000 markkaa (tämä mahdollistaa eriytetyn ratkaisun

kustannusvaikutusten selkeän vertailun).

Taulukko 4-5 Toimintoajurien hinnan muodostaminen (mk/viikkotasolla)

Toiminto
Toiminnon

kustannukset
<mk)<*

Toimintoajurien 
kokonaismäärä 

(kpl, km)
Keräily 100000 309062
Siirtokuljetus 100000 15091
Jakelukuljetus 100000 27883
Hyllytys 100000 154530

(* kustannukset perustuvat arvioon

Koska tutkielman laskentamallin yhteydessä ei ole saatavilla tarkkoja kustannustietoja, 

resurssien kustannukset on allokoitu toiminnoille taulukon 4-5 osoittamalla periaatteella.
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Allokoinnin perustuessa arvioon kustannusten todellista jakautumista kuvaavien 

toimintoajurien hinnoittelu ei ole mahdollista. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 

toimintolaskentamallille asetetun tavoitteen, toimitusprosessin rakennemuutosten vaikutusten 

arvioinnin, saavuttamiseen, koska näitä vaikutuksia pystytään arvioimaan myös osittain 
oletettujen arvojen perusteella muodostetun laskentamallin avulla.

Toimintoajurien hintojen määrittelyn jälkeen lasketaan toimintoajurien laskenta- 

kohdekohtaiset määrät. Seuraavissa kahdessa taulukossa (4-6 ja 4-7) esitetään nämä määrät 
käytettävissä olevien lähtötietojen perusteella sekä nykyisessä että skenaarion mukaisessa 

ratkaisussa. Skenaarion mukaisen ratkaisun vaikutuksien havainnollistamiseksi taulukossa 

esitetään myös myymälätoimitusten ja ajominuuttien lukumäärät. Taulukoissa tehdään 
tarkastelu viikkotasolla.

Taulukko 4-6 Toimintoajurien määrät laskentakohteittain viikkotasolla (nykyiset ratkaisut)

Laskentakohde

Toimintoajurien määrä Toimintoajurien osuus

Myymälä-
toimitusten

lkm

Laatikoiden
lkm Km Min

Myymälä-
toimi
tukset

Laatikot Km Min

Malli 1830 463590 46391 145041 100% 100% 100% 100%

Jakelualue 1830 309060 29498 117993 100% 67% 64% 81%

Jakelukuljetusreitti 67 5659 1071 4283 3,66% 1,22% 2,31% 2,95%
Siirtokuljetukset 1830 154530 16893 27048 100% 33% 36% 19%

Siirtokuljetusreitti 1830 25755 2816 4508 100% 5,56% 6,07% 3,11%
Teollisuuden lähettämö 1830 25755 . _ 100% 5,56%

Terminaali 568 51510 - - 31% 11%

Myymälä 5 422 - - 0,27% 0,09% - -

Taulukoista voidaan havaita, minkälaisia vaikutuksia skenaarion mukaisella hypermarkettien 

jakelun eriyttämisellä on toimintoajurien määriin eri laskentakohteiden kohdalla. Jakelu

alueen tasolla myymälätoimituksien ja laatikoiden lukumäärät pysyvät luonnollisesti 

ennallaan, kun taas kilometrien ja minuuttien määrät kasvavat. Tarkasteltaessa tietoja 

jakelukuljetusreitin tasolla voidaan havaita myymälätoimitusten lukumäärän laskevan, 

laatikkomäärän vaihteluvälin kasvavan sekä kilometrien ja minuuttien määrien laskevan. 

Siirtokuljetusten osalta myymälätoimituksien lukumäärä ja laatikoiden lukumäärä säilyvät 

ennallaan, kun taas kilometrien ja minuuttien lukumäärät kasvavat. Siirtokuljetusreitin tasolla 

tarkasteltuna myymälätoimituksien lukumäärä säilyy ennallaan, laatikkomäärien vaihteluväli 
pienentyy ja kilometrien sekä minuuttien määrien vaihteluvälit kasvavat.
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Taulukko 4-7 Toimintoajurien määrät laskentakohteittain vukkotasolla (skenaario)

Laskenta-
kohde

Toimintoajurien määrä

Myymälätoimitusten
lkm Laatikoiden lkm Km Min

Hyper Muut Hyper Muut Hyper Muut Hyper Muut

Malli 1830 463590 58812 161545

Jakelualue 110 1720 55000 254060 1905 29475 7620 117900
Jakelukuljetus-

Reitti
32 35 8088 2590 560 608 2240 2410

Siirto-
Kulietukset

110 1720 27500 127030 10633 16799 13388 22637

Siirtokuljetus-
Reitti

110 1720 4583 23995 1772 2800 2516 4057

Teollisuuden
lähettämö

110 1720 4583 23995 - - - -

Terminaali 110 530 27500 42344 - - - -

Myymälä 5 5 1250 369 - - - -

Laskenta-
kohde

Toimintoajurien osuus

Myymälätoimitukset Laatikot Km Min

Hyper Muut Hyper Muut Hyper Muut Hyper Muut

Malli 100% 100% 100% 100%

Jakelualue 6,00% 94% 12% 55% 3,24% 50% 4,72% 73%

Jakelukuljetus-
Reitti

1,75% 1,91% 1,74% 0,56% 0,95% 1,03% 1,39% 1,49%

Siirto-
Kulietukset

6,00% 94% 5,93% 27% 18% 29% 8,29% 14%

Siirtokuljetus-
Reitti

6,00% 94% 0,99% 5,18% 3,01% 4,76% 1,56% 2,51%

Teollisuuden
lähettämö

6,00% 94% 0,99% 5,18% - - - -

Terminaali 6,00% 29% 5,93% 9,13% - - - -

Myymälä 0,27% 0,27% 0,27% 0,08% - - - -

Teollisuuden lähettämöjen kohdalla myymälätoimitusmäärät ja laatikkomäärät säilyvät 

ennallaan. Terminaalien kohdalla 6% myymälätoimituksista ja 5,93% laatikoista siirtyy 

eriytetyn ratkaisun terminaaliin, ja nämä määrät poistuvat markkinaosuuksien jakauman 

mukaan eri kaupan osapuolten terminaalien volyymeista. Myymälöiden kohdalla 

viikoittaisten myymälätoimitusten lukumäärät ja laatikkomäärät eivät luonnollisesti muutu.

Tarkasteltaessa taulukoissa olevia tietoja on huomioitava, että taulukoihin on koottu tiedot 

viikkotasolla, eli jokainen arvo käsittää yhteensä viiden päivän arvot.
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4.2.4 Toimintopohjaisten kustannusten laskeminen

Kun kustannuksia ryhdytään määriteltyjen kustannusajurien perusteella kohdistamaan 

toiminnoille, on ensin määriteltävä tarkasteltavat kustannukset. Tässä voidaan käyttää 

Lumijärven ym. mukaan joko toteutuneita kustannuksia tai seuraavan kauden budjetoituja 

lukuja. Monesti ensimmäisellä kerralla käytetään toteutuneita kustannuksia, jotta tulokset 

olisivat paremmin ymmärrettävissä. Toteutuneiden lukujen avulla voidaan kiinnittää 

paremmin huomiota tehottomiin toimintoihin ja toimintoketjuihin.

Toimintokohtaiset kustannukset voidaan kohdistaa laskentakohteille, kun kullekin kustannus- 

ajurille on laskettu hinta jakamalla toiminnon kustannukset kustannusajurien kokonais

määrällä sekä lisäksi on selvitetty kustannusajurien laskentakohdekohtaiset lukumäärät. 

Seuraavassa taulukossa 4-8 esitetään laskentamallin toimintokohtaisten kustannusten 

kohdistaminen laskentakohteelle, esimerkkinä tarkastellaan siirtokulj etusreitille 

kohdistettavien toimintokustannusten laskentaa. Siirtokuljetusreitillä tarkoitetaan mallissa 
yhdeltä tuotantolaitokselta yhden päivän aikana suoritettavia siirtokuljetuksia.

Taulukko 4-8 Toimintokohtaisten kustannusten kohdistaminen laskentakohteelle 
(siirtokuljetusreitti/viikko)

N YKYINEN RATKAISU

Toiminto
Toimintoajurien
laskentakohde- Toimintoajurien Toimintoajurien

OSUUS Laskentakohteen
kohtainen määrä kokonaismäärä kokonaismäärästä kustannus

Keräily - 309062 0% -

Siirtokuljetus 2816 16893 16,67% 16670 mk

Jakelukuljetus - 27883 0% -

Hyllytys - 154531 0% -

SKENAARION MUKAINEN RATKAISU

Toiminto
Toimintoajurien
laskentakohde- Toimintoajurien Toimintoajurien Laskentakohteen

kohtainen määrä kokonaismäärä kokonaismäärästä kustannus

Pienet myymälät

Keräily - 309062 0% -

Siirtokuljetus 2800 27432 10,21% 10207 mk

Jakelukuljetus - 31380 0% -

Hyllytys - 154531 0% -

Hypermarketit

Keräily - 309062 0% -

Siirtokuljetus 1772 27432 6,46% 6460 mk

Jakelukuljetus - 31380 0% -

Hyllytys - 154531 0% -
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Taulukosta voidaan havaita, että mallissa tarkasteltavan keskimääräisen siirtokuljetusreitin 

viikoittaisten kilometrien määrä kasvaa siirryttäessä skenaarion mukaiseen jakeluratkaisuun 

16 893 kilometristä 27 432 kilometriin. Nykyisessä ratkaisussa yhdelle siirtokuljetusreitille 

kohdistetaan keskimäärin 16,67 % siirtokulj etuskustannuksista, kun skenaarion mukaisessa 

ratkaisussa pienten myymälöiden keskimääräinen siirtokuljetusreitti kuluttaa 10,21% ja 

hypermarkettien keskimääräinen siirtokuljetusreitti 6,46 % siirtokuljetuskustannuksista.

Kustannusten kohdistaminen voidaan tarkistaa yksinkertaisella laskutoimituksella, jossa 

keskimääräiselle siirtokuljetusreitille kohdistetut kustannukset kerrotaan siirtokuljetusreittien 

lukumäärällä (kuusi kappaletta). Tällöin sekä nykyisessä että skenaarion mukaisessa 

ratkaisussa päädytään alkuperäisiin siirtokuljetuskustannuksiin (100 000 mk). Laskentamallin 

avulla voidaan analysoida jakelusuoritteiden jakautumista siirryttäessä nykyisestä skenaarion 

mukaiseen jakeluratkaisuun, varsinaista kustannusvertailua ei ole mahdollista toteuttaa mallin 

avulla. Vastaavat laskelmat eri laskentakohteiden toimintokustannuksista on esitetty 

tutkielman liitteessä 3.

4.2.5 Laskentatietojen hyväksikäyttö

Toimintolaskenta luo edellytyksiä organisaation sisäiseen tai kilpailijoihin kohdistuvaan 

prosessien ja toimintojen vertailuun. Toimintojen ja kustannusajureiden avulla päästään kiinni 

juuri niihin tekijöihin, jotka selittävät menestymistä tai menestymättömyyttä. Vertailu 

edellyttää kuitenkin, että prosessit tai toiminnot ovat riittävän vertailukelpoisia. Prosessien ja 

toimintojen kartoitus luo pohjan toimintatavan muuttamiselle. Prosessien tarkastelussa ja 

kehittämisessä voidaan keskittyä yksittäisten toimintojen suoritustehokkuuteen, koko 

prosessin tehokkuuteen tai prosessien kytkeytymiseen toisiinsa ja koko organisaation 

toimintatavan muuttamiseen.

Tämän tutkielman laskentamallissa pyritään analysoimaan, millä tavalla skenaarion mukainen 

ratkaisu vaikuttaa lihateollisuuden tuotteiden toimitusprosessin tehokkuuteen. Analyysi 

perustuu toimintojen kartoitukseen ja niille kohdistettujen kustannusajurien vertailuun.

Laskentamallin perusteella tehty keskeinen havainto on, että siirryttäessä nykyisestä 

toimintamallista (366 myymälää, kolme jakelujäijestelmää, 6 tavarantoimittajaa) skenaarion 
mukaiseen toimintamalliin (366 myymälää, neljä jakelujärjestelmää, 6 tavarantoimittajaa) 

kuljetuksien kilometrimäärät lisääntyvät. Myymälöille ja tavarantoimittajien lähettämöille 

kohdistettavien ajurien määrä ei muutu, kun taas terminaalien kohdalla ajureina tarkastelluista 

lihalaatikoista noin 6 % siirtyy eriytetyn ratkaisun terminaaliin.
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Luvussa 3 määriteltiin skenaarion mukaisen ratkaisun potentiaaliseksi hyödyksi myymälä- 

työskentelyn (laskentamallissa hyllytyksen) tehostuminen. Hyllytyksen tehokkuuden 

mittaaminen edellyttää aikaperusteista mittaria, mutta laskentamallissa tarkasteltiin hyllytystä 

laatikoiden lukumäärän perusteella, koska käytössä ei ollut riittävän tarkkoja aikaan 
perustuvia lähtötietoja.

4.3 Yhteenveto

Tässä luvussa muodostettiin toimintolaskentamalli, jonka avulla kuvattiin luvussa 3 esitetyn 

skenaarion mukaisen taijontaketjun hallinnan ratkaisun vaikutuksia lihateollisuuden 

tuotteiden toimitusprosessiin. Luvun päätarkoituksena on kuvata, kuinka toimintolaskentaa 

voidaan hyödyntää tarjontaketjun prosessien ja niissä tapahtuvien muutosten vaikutusten 
analysoinnissa.

Toimintolaskentamallissa on havaittavissa muutamia heikkouksia, joiden vuoksi mallin avulla 

tuotetut tulokset ovat ainoastaan suuntaa antavia. Keskeinen heikkous on mallin lähtötietojen 

hajanaisuus; monet mallin osatekijät perustuvat tutkielman tekijän tekemiin oletuksiin. 

Laskentamalli ei kuvaa kaikkia skenaarion mukaisen ratkaisun kuljetusverkoston luomia 

tehokkuusetuja, koska siinä tarkastellaan ainoastaan yhtä jakelualuetta.

Laskentamallin puutteista huolimatta sen avulla mahdollistuu toimitusprosessissa tapahtuvien 
muutosten analysointi yhden jakelualueen osalta.
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5 HAASTATTELUTUTKIMUS: TOIMIALAN ERI OSAPUOLTEN 
NÄKEMYKSET

Luvussa 3 esitettiin skenaario hypermarketeille eriytettävästä tuoretuotteiden taijontaketjun 

hallinnan ratkaisusta, jonka vaikutuksia analysoitiin edellisessä luvussa 4. Tässä luvussa 

esitellään tutkielman empiirinen osuus, jossa kartoitettiin kvalitatiivisen haastattelu

tutkimuksen avulla toimialan eri osapuolten näkemykset liittyen sekä tutkielmassa esitettyyn 

hypermarkettien erillisjakeluratkaisuun että päivittäistavarakaupan taijontaketjun hallinnan 

ratkaisuihin yleisesti.

Luvun alussa esitetään perustelut kvalitatiivisen haastattelututkimustavan valinnalle, 

kerrotaan haastatteluiden toteutukseen liittyneet keskeiset seikat sekä arvioidaan 

haastattelututkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia. Tämän jälkeen esitellään haastatteluiden 

aihealueet ja asetetaan haastatteluiden tavoitteet. Luvussa 5.3 esitetään haastatteluiden 

tulokset määriteltyjen aihealueiden osalta ja luvun lopussa arvioidaan luvussa 4 esitettyä 

ratkaisua haastatteluiden tuloksien perusteella sekä tehdään esitettyyn ratkaisuun 

tarkennuksia.

5.1 Empiirisen tutkimusosuuden toteutus

Tässä luvussa esitetään tutkielman empiiriseen osuuteen keskeisesti liittyvät seikat, joita ovat 

perustelut tutkimustavan ja haastateltujen henkilöiden valinnalle, perustiedot haastatteluiden 

toteutuksesta sekä empiirisen tutkimusosuuden validiteetin ja reliabiliteetin arviointi.

5.1.1 Kvalitatiivinen haastattelututkimus tutkimusmenetelmänä

Tutkimusmenetelmät voidaan jakaa kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin, 

joiden keskeiset erot liittyvät aineistoon sekä analyysimenetelmiin. Kvalitatiivisen 

tutkimusmenetelmän aineisto edustaa tutkimuskohteen olennaisia piirteitä, kun 

kvantitatiivisessa menetelmässä aineisto edustaa tilastollisesti perusjoukkoa. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen analyysimenetelmät ovat vahvasti aineistosidonnaisia ja uudet tapaukset eivät 

tuo enää kovin paljon uusia piirteitä tuloksiin, kun taas kvantitatiivinen tutkimus perustuu 

havaintomatriisin tilastolliseen analyysiin ja tutkimuksen toistettavuuteen (Uusitalo 1991, 81).

Hirsjärvi ja Hurme (1991, 27-37) määrittelevät haastattelun tutkimusmenetelmäksi, jonka 

keskeisiä ominaispiirteitä ovat suunnitelmallisuus, ohjattavuus, haastateltavan motivointi sekä 

käsiteltävien tietojen luottamuksellisuus. He jakavat haastattelututkimukset kolmeen
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ryhmään: lomakehaastatteluun, avoimeen haastatteluun ja teemahaastatteluun. Strukturoidun 

lomakehaastattelun etuna on tiedonkäsittelyn nopeus, mutta haittana on valittujen käsitteiden 

ja vaihtoehtojen perustuminen enemmän tutkijan kuin haastateltavien näkemyksiin. Avoin 

haastattelu on menetelmistä lähimpänä keskustelua, on yleensä strukturoimaton ja soveltuu 

arkaluontoisten tutkimusaiheiden käsittelyyn. Teemahaastattelu on ns. puolistrukturoitu 

menetelmä, eli sen aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja jäijestys 

puuttuvat. Teemahaastattelu sopii käytettäväksi silloin, kun halutaan selvittää heikosti 

tiedostettuja seikkoja tai kun tutkitaan ilmiöitä, joista haastateltavat eivät ole yleensä tottuneet 
keskustelemaan.

Tämän tutkielman aihe liittyy hypoteettisen ilmiön, eli mahdollisen hypermarketeille 

eriytettävän jakeluratkaisun, analysointiin, ja haastattelututkimukselle asetetut tavoitteet ovat 

kvalitatiivisia. Näiden seikkojen perusteella teemahaastattelu soveltuu edellä esitetyistä 
tutkimustavoista parhaiten tutkielman empiirisen osan tutkimustavaksi.

5.1.2 Haastateltujen henkilöiden valinta

Haastattelututkimukseen valittiin mukaan Suomen päivittäistavaramarkkinoiden suurimpien 

toimijoiden edustajia liittyen liha- ja meijeriteollisuuden tuotteiden taijontaketjun hallintaan 

hypermarket-tasolla. Kohdeyritysten ja -henkilöiden valinnan perusteena oli tutkielman 

tavoite kartoittaa, voidaanko toimialan tämänhetkisiä taijontaketjun hallinnan ratkaisuja 

nimenomaan tuoretuotteiden kohdalla tehostaa hyödyntämällä hypermarkettien suurten 
volyymien luomia logistisia tehostamismahdollisuuksia.

Koska tutkielman tavoitteena on kysyntälähtöinen analyysi, haastattelututkimusta painotettiin 

voimakkaasti tarjontaketjun alavirtaan eli myymälöihin. Tutkimuksen yhteydessä suoritettiin 

haastattelut yhteensä viidessätoista suuressa päivittäistavaramyymälässä viidellä eri 

paikkakunnalla (pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Lähtijä Oulu). Nämä paikkakunnat ovat 

kasvavia asutuskeskuksia, joissa on kaikkien suurimpien kaupan ryhmittymien 

hypermarketteja. Hypermarketeissa haastateltiin eri toimenkuvissa olevia henkilöitä 

myymäläpäälliköistä liha- ja maito-osaston työntekijöihin. Tällä tavoiteltiin mahdollisimman 
laaja-alaista näkemystä myymälöiden toiminnasta.

Kaupan yrityksistä tutkimuksessa haastateltiin kolmen suuren ryhmittymän (S-ryhmä, 

Ketjuetu Oy, Suomen Spar Oyj) ketjunohjausyksiköitä edustavia henkilöitä sekä kahden 

kaupan ryhmittymien kokonaan tai osittain omistaman hankinta- ja logistiikkayrityksen (Inex 

Partners Oy, Tuko Logistics Oy) edustajia. Teollisuusyrityksistä tutkimuksessa haastateltiin
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suurimpien liha- ja meijeriteollisuuden tavarantoimittajien edustajia. Lihateollisuuden 

yrityksistä mukana olivat Atria Oyj, HK Ruokatalo Oyj ja Saarioinen Oy sekä 

meijeriteollisuuden yrityksistä Valio Oy ja Ingman Foods Oy Ab. Yrityksissä pyrittiin 

haastattelemaan henkilöitä, jotka osallistuvat logistiikkaratkaisuihin liittyvään strategiseen 

päätöksentekoon. Taulukossa 5-1 luetellaan haastattelututkimuksen kohteena olleet 

hypermarketit, kaupan yritykset ja tavarantoimittajat. Haastatellut henkilöt ja heidän 

toimenkuvansa on luetteloitu tarkemmin tutkimusraportin lopussa, ja liitteessä 3 esitellään 

haastattelututkimuksen kohdeyritykset liittyen niiden yleiseen liiketoimintaan, kilpailu

asemaan markkinoilla sekä logistisiin toimintatapoihin.

Taulukko 5-1 Haastattelututkimuksen kohdeyritykset

Hypermarketit Kaupan yritykset Tavarantoimittajat

Pääkaupunkiseutu (4 kpl) SOK Atria Oyj

Tampere (2 kpl) Ketjuetu Oy H K Ruokatalo Oyj

Turku (3 kpl) Suomen Spar Oyj Saarioinen Oy

Lahti (3 kpl) Inex Partners Oy Valio Oy

Oulun seutu (3 kpl) Tuko Logistics Oy Ingman Foods Oy Ab

5.1.3 Haastatteluiden toteutus

Haastattelututkimukseen sisältyi yhteensä 26 teemahaastattelua, jotka kestivät keskimäärin 1 -

1,5 tuntia. Haastatteluiden ilmapiiri oli yleisesti avoin ja kiinnostunut, ja haastateltavat toivat 

usein oma-aloitteisesti esiin uusia näkökulmia tutkimusaiheeseen liittyen. Kaikki haastattelut 

suoritti tutkielmantekijä itse, millä taattiin aineiston tasapuolinen analyysi. Haastatteluiden 

yhteydessä tehtiin muistiinpanoja aihealueittain, ja lähes kaikki haastattelut nauhoitettiin, jotta 

kaikki haastateltujen esittämät näkemykset saatiin huomioitua tutkimustuloksissa. Joidenkin 

haastattelujen kohdalla olosuhteet eivät mahdollistaneet nauhoitusta, mutta tällöin pyrittiin 

tekemään tarkempia muistiinpanoja. Nauhoitetut haastattelut purettiin tekstiksi 

mahdollisimman pian haastattelun jälkeen, jolloin haastattelutapahtumat olivat tuoreessa 

muistissa.

Yksittäisten haastatteluiden tulokset käsitellään luottamuksellisina tietoina, ja tuloksia 

käsitellään raportissa ainoastaan yleisellä tasolla (myymälät, ketjunohjausyksiköt, hankinta- ja 

logistiikkayksiköt sekä tavarantoimittajat).
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5.1.4 Haastattelututkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti

Mittauksen validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet liittyvät kvantitatiiviseen tutkimukseen. 

Validiteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. 

Reliabiliteetti tarkoittaa mittauksen toistettavuutta, eli ei-sattumanvaraisuutta. Kvalitatiivisten 

tutkimusten yhteydessä on luontevampaa puhua väljemmin validiteetin kohdalla analyysin 

arvioitavuudesta eli siitä, että lukijan on mahdollista seurata tutkijan päättelyä, ja 

toistettavuudesta (reliabiliteetin vastine), joka edellyttää, että tutkijan käyttämät luokittelu- ja 

tulkintasäännöt ovat yksiselitteisiä ja että niitä noudatetaan johdonmukaisesti (Uusitalo 1991, 
84).

Hirsjärvi ja Hurme (1991, 129-130) määrittelevät teemahaastattelun validiteettityypeiksi 

käsite- ja sisältövaliditeetin. Käsitevalidius on huono, jos tutkija ei kykene määrittelemään 

tutkittavan ilmiön olennaisia piirteitä tai ei pysty johtamaan teoriasta keskeisiä käsitteitä. 

Sisältövalidius on huono, jos tutkija ei ole onnistunut laatimaan teemaluetteloa ja teema- 

alueita koskevia kysymyksiä siten, että kysymyksillä tavoitetaan haluttuja merkityksiä. 

Teemahaastattelun reliabiliteetti on riippuvainen mm. haastattelijoiden lukumäärästä, 

haastateltavien valinnasta sekä tietojen siirtämistarkkuudesta.

Tutkielman yhteydessä suoritetun haastattelututkimuksen avulla kerätyn aineiston voidaan 

todeta olleen validiteetiltaan hyvä sekä käsitteiden että sisällön suhteen arvioituna. 

Myymälähaastatteluissa oli käsitevaliditeetin kohdalla joitakin ongelmia liittyen logistiikan 

alan sanastoon, mutta käsitteet saatiin selvitettyä keskustelemalla. Sisältövaliditeetin kohdalla 

tutkimus oli onnistunut, koska tutkimuksen avulla tutkimuksen tekijälle muodostui kattava 

käsitys alan tämänhetkisistä toimintamalleista sekä haastateltujen näkemyksistä liittyen 

hypermarketeille eriytettävään jakeluratkaisuun. Haastattelututkimuksella kerätyn aineiston 

reliabiliteetti oli myös hyvä: haastattelijoita oli vain yksi, haastateltavat henkilöt saatiin 

valittua onnistuneesti ja haastatteluiden tiedot saatiin siirrettyä nopeasti ja riittävällä 
tarkkuudella tekstimuotoon.

5.2 Haastattelututkimuksen tavoitteet

Tutkielman empiirisen osan tavoitteena on kartoittaa, kuinka liha- ja maitotuotteiden 

taijontaketjun hallintaa voitaisiin tehostaa suurimpien päivittäistavaramyymälöiden 1. 
hypermarkettien kohdalla tarkastelemalla ratkaisuja kysyntälähtöisestä näkökulmasta. Tämän 

perusteella haastattelututkimukselle määriteltiin kaksi päätavoitetta, ja luvun lopussa
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arvioidaan, kuinka haastattelututkimuksessa saavutettiin nämä sille määritellyt tavoitteet. 

Haastattelututkimuksen tavoitteet ovat:

1. Muodostaa käsitys päivittäistavarakaupan ja tuoretuoteteol 1 isuuden liiketoimintamalleista 

ja kartoittaa toimialan eri osapuolten näkemykset nykyisistä liha- ja meijeriteollisuuden 

tuotteiden tarjontaketjun hallinnan ratkaisuista hypermarkettien kohdalla.

2. Kartoittaa eri osapuolten näkemykset hypermarketeille eriytetystä liha- ja 

meijeriteollisuuden tuotteiden tarjontaketjun hallinnan ratkaisusta.

5.3 Haastattelututkimuksen tulokset

Tässä luvussa esitellään haastattelututkimuksen tulokset eriteltyinä aihealueittain. Tuloksien 

yhteydessä ei tarkoituksella mainita yksittäisten yritysten nimiä, vaan näkemyksiä 

tarkastellaan aihealueittain neljästä eri näkökulmasta (hypermarketit, kaupan ketjunohjaus- 

yksiköt, kaupan hankinta- ja logistiikkayritykset ja tavarantoimittajat). Tämä raportointitapa 

on valittu siksi, että haastatteluissa esille tulleita, osin strategisiksi koettuja tietoja tai 

näkemyksiä ei yksilöitäisi koskemaan tiettyjä yrityksiä.

Haastatteluiden aihealueet ja rakenne jakautuivat haastattelututkimukselle asetettujen 

tavoitteiden mukaisesti kahteen osaan; näkemykseen nykyisistä, tutkimusaiheeseen liittyvistä 

taijontaketjun hallinnan ratkaisuista sekä näkemykseen mahdollisesta hypermarketeille 

eriytetystä ratkaisusta. Eri aihealueiden painotukset vaihtelivat hiukan eri osapuolten 

kohdalla, mutta kaikissa haastatteluissa keskityttiin kuuteen aihealueeseen, jotka olivat 

seuraavat:

Näkemykset nykyisistä tarjontaketjun hallinnan ratkaisuista

■ Näkemys päivittäistavarakaupan ja tuoretuoteteollisuuden yleisestä kehityksestä

■ Näkemys tuoretuotteiden logistiikkaratkaisuista hypermarketeissa

■ Tietojärjestelmien hyödyntäminen

■ Kaupan terminaalitoiminnan vaikutus

■ Näkemys yhteistyöstä eri osapuolten kanssa

■ Näkemys kansainvälisen kilpailun vaikutuksista

■ Näkemys 3PL- ja 4PL-yritysten toiminnasta
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Näkemykset hypermarketeille eriytetystä tuoretuotteiden tarjontaketjun hallinnan 
ratkaisusta

Seuraavassa esitetään haastatteluiden tulokset jaoteltuna edellä lueteltujen kuuden aihealueen 
mukaan.

5.3.1 Näkemykset nykyisistä tarjontaketjun hallinnan ratkaisuista

Päivittäistavarakaupan ja tuoretuoteteollisuuden yleinen kehitys

Myymälöiden näkemyksen mukaan päivittäistavaramyymäläverkostojen kehittämisen 
nähdään jatkossa tapahtuvan pääosin tehostamalla nykyisten myymälöiden toimintaa. Koska 

pieniä ja keskikokoisia myymälöitä lakkautetaan, hypermarkettien rooli tulee korostumaan 

jatkossa, myymälärakenteen polarisaatiokehityksen (eli hypermarkettien ja ns. 

laatikkomyymälöiden suhteellisen merkityksen kasvun) ei kuitenkaan katsota tulevaisuudessa 

olevan yhtä voimakasta kuin viime vuosina. Ketjunohjausyksiköiden toiminnan katsottiin 

kehittyneen oikeaan suuntaan niiden keskittyessä yhä enemmän myymäläkonseptien 

kehittämiseen sekä valikoimien hallintaan. Hankinta- ja logistiikkayksiköiden toiminnan 

keskittyminen on tehostanut hypermarkettien toimintaa. Oulun seudun myymälöissä koettiin, 

että ohuiden tavaravirtojen ja tuoretuoteteollisuuden eteläkeskeisyyden vuoksi logistiikan 
keskittäminen edelleen on erittäin tärkeää.

Ketjunohjausten näkemysten mukaan sekä kaupan että tuoretuoteteollisuuden keskeisiä 

muutostekijöitä ovat nyt ja jatkossa asiakaslähtöisempi toiminta, tietojärjestelmien 

kehittäminen ja integrointi, tuotteiden lukumäärän kasvu, kaupan tuotemerkkien 

voimistuminen, kansainvälistyminen, aukiololainsäädännön muutokset, yleinen muutos
nopeuden kasvu sekä kaupan terminaalijakelun kehittyminen.

Kaupan ja teollisuuden osapuolten katsottiin kehittävän jatkossa liiketoimintaa yhä enemmän 

asiakaslähtöisempään suuntaan. Tuoretuoteteollisuuden katsottiin toimivan tällä hetkellä vielä 

melko tuotantolähtöisesti, mutta tavarantoimittajien toiminta on kehittynyt kysyntä- 

lähtöisempään suuntaan muutaman viime vuoden aikana. Tietojärjestelmien nykyistä syvempi 

integrointi tarjontaketjun eri osapuolten välillä nähdään kysyntälähtöisemmän toiminnan 

tärkeänä mahdollistajana, ja tietojärjestelmien hyödyntämisellä voidaan jatkossa saavuttaa 

kilpailuetua muihin päivittäistavarakaupan tarjontaketjuihin nähden. Tuotteiden lukumäärä 

tulee kasvamaan voimakkaasti, mikä asettaa jatkuvasti haasteita kaikkien osapuolten 

toiminnalle. Kaupan omien tuotemerkkien voimistumisella tulee pitkällä aikavälillä olemaan
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suuri vaikutus eri osapuolten toiminnalle. Kaupan ja myös tuoretuoteteollisuuden 

kansainvälistymisen katsottiin voimistuvan lähivuosina. Aukiolo-lainsäädännön muutokset 

tulevat vaikuttamaan koko taijontaketjun logistiikkaratkaisuihin: kaupan ryhmittymien 

siirtyminen kohti seitsemän päivän jakelurytmiä tulee muuttamaan myös teollisuuden 

tuotannon rytmiä samansuuntaiseksi. Kaupan terminaalijakelu tulee kehittymään edelleen, ja 

osapuoli, joka pystyy hallitsemaan useampia eri jakeluratkaisuja samanaikaisesti, tulee 

menestymään jatkossa.

Hankinta- ja logistiikkayhtiöiden toimintaan tulevat jatkossa vaikuttamaan eniten 

tuotevalikoimien voimakas laajentuminen sekä toimialan kansainvälistyminen. Hankinnassa 

ja logistiikassa tullaan toimimaan jatkossa yhä enemmän myymälä- ja asiakaslähtöisesti, ja 

kaupan sekä teollisuuden välisen aidon yhteistyön nähdään lisääntyvän. Tietojärjestelmien 

hyödyntäminen tulee keskittymään erityisesti logistiikan tietojärjestelmiin. Keskitetyillä 

logistiikkaratkaisuilla pystytään vastaamaan muutostekijöiden asettamiin haasteisiin, mutta 

jatkossa logistiikkaratkaisuille tulee olemaan ominaista niiden eriytyminen. Päivittäis

tavarakaupan logistiikassa tulee menestymään se, joka pystyy tehokkaimmin ratkaisemaan 

logistiikan ohjauksen ja 3PL-palvelujen tehokkaan käytön yhtälön.

Tavarantoimittajien mukaan päivittäistavarakaupassa, tuoretuoteteollisuudessa ja logistiikka- 

palveluyritysten kohdalla tulee tapahtumaan keskittymistä niin omistajuuden, tuotannon kuin 

toimipisteiden sijainnin osalta. Yhteistyökyky tarjontaketjun sisällä tulee muodostumaan 

tärkeäksi kilpailutekijäksi. Eri osapuolten roolien katsotaan jatkossa selkiintyvän, ja jakelu ei 

tule enää jatkossa olemaan teollisuudelle differointikeino. Suurten myymälöiden merkityksen 

kasvu tulee vaikuttamaan teollisuuden tuotantoprosesseihin. Logistiikkaratkaisujen merkitys 

tulee korostumaan katteiden edelleen pienentyessä ja kilpailun koventuessa, ja 

kilpailutekijäksi tulee muodostumaan erilaisten jakelujärjestelmien samanaikainen hallinta. 

Tiedonhallinnan kehittyminen erityisesti logistiikan tietojärjestelmien osalta tulee 

muuttamaan jakeluratkaisuja, ja varsinkin sähköisen tilaustoiminnan lisääntymisellä katsotaan 

olevan suuri vaikutus tulevaisuuden jakelurakenteisiin.

Tuoretuotteiden logistiikkaratkaisut hypermarketeissa

Myymälät näkevät kaupan terminaalijakelun tehostaneen myymälöiden toimintaa: työvoimaa 

on vapautunut enemmän asiakaspalvelutehtäviin, kun toimitusvarmuus, toimitustiheys, ja 

keskimääräinen laatu ovat parantuneet ja toimitusten määrä vähentynyt. Joissakin
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myymälöissä on tosin havaittu terminaalijakelun lisänneen tuoreusongelmia ja lisäksi 

terminaalijakelun katsotaan vaikeuttaneen teollisuuden puutteiden paikkaamista (toisaalta 

puutetilanteita on harvemmin kuin aiemmin). Terminaalitoiminnan suurimpana logistisena 

ongelmana nähtiin kuormien rakenne; erityisesti lihatuotteiden kohdalla on suuri tarve 

tuoteryhmäkohtaisesti kerättyihin kuormiin. Eräs tätä helpottava toimenpide olisi 

myymälöiden hyllykuvien yhdenmukaistaminen, mutta tämän nähdään toteutuvan hitaasti. 

Terminaalijakelun hypermarketeille luomista hyödyistä huolimatta sen katsotaan hyödyttävän 
enemmän pieniä myymälöitä sekä pieniä tavarantoimittajia.

Meijeriteollisuuden suorajakelu koettiin yleisesti toimivaksi eikä siinä nähty suuria 

muutostarpeita. Kiinteiden, pitkän elinkaaren omaavien meijerituotteiden kohdalla voisi 

myymälöiden näkemyksen mukaan harkita siirtymistä kaupan terminaalijakeluun, koska 
niiden volyymit ovat pienempiä.

Joidenkin, pääasiassa vanhempien, myymälöiden kohdalla viileävarastotilojen ja/tai 

lastauslaitunn kapasiteetti on edelleen riittämätön huolimatta terminaalijakelun ansiosta 

vähentyneestä toimitusten määrästä ja nopeammasta tavaran kierrosta. Myymälöiden lay

outin suunnittelun osalta nähtiin, että sen pitää lähteä Suomen markkinoiden tarpeista, ei 

niinkään alalla tehdyistä kansainvälisistä innovaatioista. Muutamissa myymälöissä nousi esiin 

kysymys, tuodaanko pieniä toimituksia aikaisempaa heikommin logistiikan keskittyessä ja 

autojen sekä toimitusten keskimääräisen koon kasvaessa. Joillakin myymälöillä on tällä 

hetkellä osin tästä johtuen käytössä omaa kuljetuskalustoa, jolla hoidetaan päivittäistä 
täydennystä paikallisilta tavarantoimittajilta.

Sähköisen tilaamisen koetaan tehostaneen myymälöiden toimintaa, kun henkilökuntaa 

vapautuu enemmän muuhun kuin tilaustoimintaan. Sähköisissä tilausjärjestelmissä nähdään 

kuitenkin runsaasti kehittämismahdollisuuksia muun muassa reaaliaikaisten, tuotekohtaisten 

saatavuustietojen osalta. Automaattitilauksiin siirtymisen nähtiin tehostavan myymälöiden 

toimintaa, mutta automaattisten tilausjärjestelmien tekninen toimivuus nousi usein esiin. 

Teollisuudelle välitettävän EPOS-tiedon (reaaliaikaisen kassapäätetiedon) kautta myymälöille 

koituvia hyötyjä ei osattu ennustaa tai arvioida. Sähköposti koettiin hyvänä innovaationa, ja se 

toimii nopeana informaatiokanavana suoraan tavarantoimittajille. Tilaustapojen- ja välineiden 

yhdenmukaistamisen (myös kilpailijoiden kanssa) katsottiin voivan tehostaa toimintaa. 

Yleisesti myymälöissä koettiin, että kaikenlainen logistiikkaratkaisujen yhdenmukaistaminen 
on tehostanut myymälöiden logistiikkatoimintoja.
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Ketjunohjausten näkemyksen mukaan hypermarkettien logistiset tarpeet eroavat merkittävästi 

muiden, pienempien myymäläkonseptien tarpeista. Hypermarketeissa nähdään yleisesti 

olevan vielä potentiaalia varastotilojen pienentämisen kautta saataviin hyötyihin. 

Terminaalijakelun katsotaan olleen merkittävä innovaatio, mutta jatkuvan täydennys- 

toiminnan tuoman kustannustehokkuuden raja on pystyttävä määrittelemään tarkasti. 

Hypermarketteja pienemmille myymälöille on ollut suhteessa enemmän hyötyä terminaali- 

jakelusta, mutta myös hypermarkettien toiminnan katsotaan tehostuneen. Yksittäisten 

toimittajien myöhästymiset nähdään tällä hetkellä yhtenä suurimmista ongelmista 

terminaalijakelussa. Terminaalijakelun kehittämisen tulee lähteä myymälöiden tarpeista, ja 

jakeluverkko tulee toteuttaa siten, että jakelu saadaan standardoitua myös haja-asutusalueilla. 

Terminaalij akelun katsotaan lisänneen kaupan neuvotteluvoimaa teollisuuden suuntaan, mutta 

terminaalitoimintaa on kehitettävä yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa: sanktiot on 

sovittava selvästi, mutta jokaisesta virheestä ei tule pyrkiä riitelemään. Tuoretuotteiden 

nähdään tulevaisuudessa siirtyvän yhä voimakkaammin teollisuuden jakelusta kaupan 

jakeluun, jatkossa nähdään myös meijeriteollisuuden toimitusten perustuvan yhä enemmän 

kaupan terminaalijakeluratkaisuihin

Sähköisten tilausjäijestelmien kehittyminen tulee muuttamaan toimintaa voimakkaasti. 

Kehitys tulee mahdollistamaan mm. laajamittaisen automaattitilauksiin siirtymisen. 
Tilausvälineen tulee ketjunohjausten mukaan olla tilaajan hallussa, ja tilausjäijestelmää tulee 

kehittää pääasiassa tilaajan tarpeiden mukaan (huomioiden kuitenkin toimivuus teollisuuden 

suuntaan). Kaupan ryhmittymien yhdessä kehittämää tilausjärjestelmää ei nähty 

todennäköisenä. EPOS-tiedon välittäminen teollisuuteen koetaan tärkeäksi sillä 

edellytyksellä, että teollisuuden toimitusvarmuus parantuu. Toisaalta esitettiin myös näkemys, 

että tämä ei ole tarpeellista, jos kaupan valikoimapäätökset ja menekkiarviot ovat selkeitä. 

Tulevaisuudessa tulee korostumaan kyky relevantin tiedon suodattamiseen jatkuvasti 

lisääntyvästä tietomäärästä, ja huolimatta tiedonhallinnan kasvavasta merkityksestä 

tietojärjestelmät on ymmärrettävä toiminnan kehittämisen mahdollistavaksi tekijäksi, ei 

toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi. Eri osapuolien yhdenmukaisten toiminnanohjaus- 

järjestelmien käyttö tulee tehostamaan tarjontaketjussa tapahtuvaa vertikaalista 
integroitumista, mutta tähän mennessä hyötyjä ei ole vielä realisoitunut.

Hankinta- ja logistiikkayhtiöt kehittävät toimintaansa yhä enemmän vastaamaan 

myymälöiden logistisia tarpeita, ja kuormien rakenteen kehittäminen tehokkaammaksi on 

tässä yksi merkittävä kehityskohde. Mahdollisen yöjakelun katsotaan yleisesti tehostavan
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koko taijontaketjun, mutta etenkin myymälöiden toimintaa. Toimittajakohtaisten eräkokojen 

pienentyminen aiheuttaa haasteita terminaalikeräilylle ja vaikuttaa tätä kautta 

myymälälogistiikkaan. Terminaalijakelun katsotaan mahdollistavan oikea-aikaisen, tuoreen ja 

kustannustehokkaan toimituksen, mutta terminaalitoiminnalla on tähdättävä yhä enemmän 

lopullisen myyntitapahtuman mahdollisimman helppoon suorittamiseen. Teollisuuden 

tuotantoprosessien nähdään jatkossa sopeutuvan yhä paremmin kaupan terminaal ¿jakeluun, ja 

teollisuudella katsotaan olevan vielä paljon kehittämismahdollisuuksia, joiden kautta voidaan 

tehostaa nimenomaan hypermarkettien terminaalijakelua (liittyen suurten volyymien luomiin 

mahdollisuuksiin). Meijerituotteita, joilla on pitkä elinkaari, voitaisiin siirtää enemmän 
kaupan jakeluun.

Logistiikan tietojärjestelmien kehittäminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää, ja 

tiedonhallinnan rooli nähdään olennaisena luotaessa strategisia kumppanuusverkostoj a. 

EPOS-tietoa voidaan välittää hienojakoisestikin eriteltynä teollisuudelle, jos sillä saadaan 

aikaan huomattavia parannuksia, mm. saatavuustietojen parantumista. Samanlaisten 

toiminnanohjausjäij estelmien käytöstä saattaa tulevaisuudessa syntyä tehokkuusetuja, mutta 
vielä ei ole tällaista havaittavissa.

Tavarantoimittajien mukaan teollisuuden intressinä ovat loppuasiakkaan tarpeet, ja tämän 

takia myymälälogistiikan tukeminen omalla toiminnalla koetaan tarpeelliseksi. Kaupan ja 

teollisuuden välisen yhteistyön kehittäminen on tärkeää; muuten teollisuus ei pysty 

vaikuttamaan myymälöiden toimintaan; tässä on tapahtunut teollisuuden mielestä kehitystä 

parempaan suuntaan viime aikoina. Teollisuuden toimitukset tulevat jatkossa, teknisen 

kehityksen mahdollistamana, olemaan yhä joustavampia ja myymälöiden tarpeiden 
mukaisesti räätälöidympiä.

Terminaalijakelun katsotaan tehostaneen myymälöiden logistiikkatoimintoja, mutta toiminta 

hakee vielä lopullista muotoaan. Kaupan terminaalijakelu on tullut jäädäkseen, ja teollisuuden 

on sopeutettava toimintaansa sen mukaan. Lähitulevaisuudessa saatetaan siirtyä 

toimintamalleihin, joissa teollisuus suorittaa yhä enemmän myymäläkohtaista keräilyä ja 

jakelu tapahtuu useammin kaupan terminaalien kautta. Teollisuuden kustannusten katsotaan 

kasvaneen kaupan terminaalij akeluun siirtymisen myötä, mutta tilanteen arvioidaan 

parantuvan tulevina vuosina. Kaupan terminaalijakelun kiristyvät toimitusaikaikkunat 

asettavat suuria paineita tuotannolle. Kaupan terminaalien tämänhetkinen kyvyttömyys 

tuoteryhmittäiseen kuormien keräilyyn ei puolla terminaalijakelun lisäämistä. Jatkossa kaupan
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terminaalijakelun katsotaan yleisesti lisääntyvän, mutta isojen myymälöiden jakelussa tulee 

tapahtumaan rationalisointia.

Logistiikan tietojäijestelmien kehittämiseen tulee panostaa materiaali- ja tietovirran yhteen

sovittamisen tehostamiseksi. Sähköisten tilausjärjestelmien osuus tulee kasvamaan 

voimakkaasti lähivuosina, mikä tulee muuttamaan jakelurakenteita. Kaupan osapuolten tulisi 

kehittää tilausjäijestelmiään koordinoidusti, erilaisten järjestelmien katsotaan aiheuttavan 

kustannustehottomuutta sekä tietojärjestelmäosaamisen hajautumista. EPOS-tiedon 

välittämisen katsotaan voivan lisätä tuotannon joustavuutta. Toiminnanohjausjärjestelmien 

standardoituminen tulee synnyttämään synergiaetuja tulevaisuudessa koko tarjontaketjussa, 

mutta tällä hetkellä niiden nähdään kuitenkin olevan liian jäykkiä nopeasti muuttuvaan 

toimintaympäristöön.

Yhteistyö eri osapuolten kanssa

Myymälöiden mukaan yhteistyö ketjunohjausyksiköiden suuntaan koettiin yleisesti 

toimivaksi, koska näiden rooli on selkiytynyt viime vuosina. Myymäläverkoston ylläpito ja 

kehittäminen sekä valikoimien muodostaminen nähtiin ketjunohjausten keskeisiksi tehtäviksi. 

Hankinta- ja logistiikkayhtiöiden toiminta on kehittynyt voimakkaasti, ja niiden kasvaneen 

neuvotteluvoiman koetaan helpottaneen myös yhteistyötä myymälöiden suuntaan. 

Teollisuuden nähdään olleen liian vähän suorassa yhteydessä myymälöihin, ja teollisuuden 

edustajien toiminta nähtiin tärkeäksi. Teollisuuden keskinäinen logistiikkayhteistyö on 

parantanut toimitusvarmuutta, mutta toisaalta tuotantolähtöinen toiminta näkyy vielä 

myymälöissä ajoittaisina puutteina ja myöhästymisinä. Yhteistyön eri osapuolien kanssa 

nähdään parantuvan tietojärjestelmien kehittymisen kautta, ja roolien selkeytyminen tulee 

helpottamaan yhteistoimintaa jatkossa. Eri osapuolet pyrkivät tällä hetkellä siirtämään omia 

kustannuksia muille osapuolille, koko tarjontaketjun tasolla tapahtuvan ajattelun puuttuminen 

haittaa yhteistoimintaa.

Ketjunohjausten näkemyksessä yhteistyöstä eri osapuolien kanssa korostui tarve eri 

osapuolien roolien selkiytymiseen; tällä hetkellä etenkin logistiikkaratkaisujen kirjavuus ja 

päällekkäisyys heikentävät yhteistoimintaa. 3PL-yritysten toiminnan kehittymisellä nähdään 

olevan roolien selkiytymisen kannalta suuri merkitys. Teollisuuden tuotantolähtöisyyden 

koetaan haittaavan yhteistoiminnan kehittämistä, mutta samalla todetaan teollisuuden 

toiminnan kehittyvän tällä yhteistyön karmalta oikeaan suuntaan. ECR -hankkeita kaupan 

ryhmittymien kanssa on käynnissä, mutta niissä tulisi keskittää huomio todellisten tulosten
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syntymiseen. Kaupan ja teollisuuden tulee pyrkiä lähentymään toisiaan
logistiikkayhteistyössä nykyistä enemmän.

Hankinta- ja logistiikkayhtiöiden mukaan kysyntälähtöisyyden sisäistäminen nähtiin 

toimialan kaikkien osapuolien, myös heidän itsensä kohdalla, tärkeimpänä kehitysalueena. 

Merkittävin yhteistyötä hidastava tekijä on koko taijontaketjun ajattelun puute. Toiminta 

usean eri omistajan ehdoilla nähdään vaativana yhtälönä, joka on kuitenkin opittu 

ratkaisemaan. Teollisuuden kanssa on tehtävä jatkuvaa yhteistyötä valikoimasuunnittelussa ja 

kuluttajien ostokäyttäytymisen analysoinnissa. Valikoimien nopea kasvu tulee pakottamaan 

teollisuuden ja kaupan tiiviimpään yhteistyöhön jo tuotekehitysvaiheessa. Hankinta- ja 

logistiikkayhtiöiden keskinäinen yhteistyö rajoittuu tällä hetkellä lähinnä 

tiedonvälitysstandardien sopimiseen, eikä tarvetta yhteistoiminnan lisäämiseen nähty. Lisäksi 

yleisinä kehityskohteina eri osapuolten kanssa koettiin tiedonhallinnan standardisointi, 

yhteistyö kuljetusratkaisuissa sekä aidosti ECR:n mukaiset yhteistoimintamallit. Osapuolien 

olisi analysoitava yhdessä koko arvoketju prosesseittain ja laskettava kustannustehokkaimmat 
ratkaisut ilman turhia ”valtakysymyksiä”.

Tavarantoimittajien näkemyksissä todettiin kaupan ja teollisuuden ymmärtäneen toiminnan 

yhteisen päämäärän, ja tuotannon ja kysynnän vastakkainasettelu on vähentynyt. Kaupan ja 

teollisuuden välisessä yhteistyössä nähtiin kehittämismahdollisuuksia erityisesti toimitusten 

hallinnan ja sähköiseen tilaamiseen siirtymisen osalta. Eri osapuolien tulisi toimia 

avoimemmin yhteistyössä suurien, koko taijontaketjun toimintaan vaikuttavien investointien 

kehitys- ja suunnitteluvaiheissa. Yhteistyön on perustuttava ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen, ja tietojärjestelmien tulee tukea tätä. Toisaalta avainhenkilöiden 

vaihtuvuus on joissain tapauksissa vaikeuttanut logistiikkayhteistyön kehittämistä. Kaupan 

ryhmien päällekkäisiä jakelujäijestelmiä ihmeteltiin ja todettiin tässä olevan mahdollisuuksia 

kustannustehokkuuden parantamiseen koko taijontaketjun keskinäisen yhteistyön kautta. 

Kaupan ryhmittymien jatkuvan keskinäisen kilpailuedun tavoittelun katsotaan heikentävän 

logistiikkayhteistyön mahdollisuuksia. Tuoretuoteteollisuuden katsotaan kannattavan tehdä 

enemmän jakeluyhteistyötä harvaan asutuilla alueilla täysien kuormien muodostamiseksi.

Kansainvälisen kilpailun vaikutukset

Myymälät eivät koe, että kansainvälisten kaupan ryhmien tulo Suomen markkinoille tulisi 

lähitulevaisuudessa vaikuttamaan hypermarkettien liiketoimintaan, etenkään tuoretuotteiden 

osalta. Hypermarkettien kohdalla kansainvälinen kilpailu tulee näkymään todennäköisimmin
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yritysostojen kautta. Alueellisesti ei ollut havaittavissa eroja suhtautumisessa kansainvälisen 

kilpailun vaikutuksiin. Lidlin toimintaa on analysoitu, eikä sitä nähdä uhkana 

hypermarketeille.

Ketjunohjausten näkemys on, että kansainvälinen kilpailu tulee vaikuttamaan hypermarkettien 

toimintaan vasta laajojen yritysostojen kautta. Euroopan päivittäistavarakauppa tulee 

keskittymään voimakkaasti tulevien viiden vuoden aikana, vahvoja tekijöitä nähdään jatkossa 

olevan Ahold, Tesco ym. nykyiset suuret toimijat. Esitettiin myös näkemys 

kansainvälistymisen kehityksestä ensin pohjoismaisen yhteistyön kautta. Lidlin markkinoille 

tulon nähdään vaikuttavan pääasiassa ryhmittymien hypermarketteja pienempiin 
myymäläketjuihin, mutta vaikutuksia tullaan tarkkailemaan.

Hankinta- ja logistiikkayhtiöiden mukaan kansainvälinen kilpailu on lähentänyt erityisesti 

kaupan ja myös elintarviketeollisuuden yrityksiä. Kaupan toimijoiden on pystyttävä 

tehostamaan prosessejaan entisestään. Kansainvälisten tuotemerkkien osuus tulee kasvamaan 

lähitulevaisuudessa Suomen markkinoilla, samoin kuin tuontilihan osuus nykyisen kohun 

hälvettyä. Suomen logistiikkaolosuhteet nähdään haastavina ulkomaisille toimijoille. Lidl on 
näyttänyt, että se pystyy sopeuttamaan toimintaansa eri maiden markkinoiden vaatimusten 

mukaan, joten sen vaikutus Suomen päivittäistavarakaupan markkinoihin voi olla ennakoitua 

suurempi.

Tavarantoimittajien näkemys on, että päivittäistavarakauppa tulee lähitulevaisuudessa 

väistämättä kohtaamaan kansainvälistä kilpailua, minkä ennustetaan luovan mahdollista 

lisäkysyntää teollisuudelle. Ulkomaisten kaupan ryhmittymien hypermarkettien ei katsota 

menestyvän Suomessa muualla kuin muutamassa suurimmassa asutuskeskuksessa.

Kansainvälisen lihateollisuuden levittäytymisen Suomen markkinoille nähdään tapahtuvan 

todennäköisesti Baltian markkinoiden kautta, mutta sitä ei koeta vielä suurena uhkana. 

Kansainvälisen meijeriteollisuuden on vaikeaa tulla Suomen markkinoille volyymituotteilla 

(esim. ruotsalaisen Arlan yritys tulla ns. volyymimaidon markkinoille muutama vuosi sitten), 

tämän nähdään toimivan lähinnä palvelutuotteiden kohdalla (esim. Danonen tuotteet).

3PL- ja 4PL-yritysten kehitys

Myymälöiden näkemyksen mukaan kuljettajien ja kuljetusliikkeiden rooli taijontaketjun 

toiminnassa tulee kasvamaan 3PL-yritysten palveluiden käytön lisääntyessä. Tästä syystä 

teollisuuden, kaupan ja 3PL-toimijoiden tulisi yhdessä panostaa aiempaa enemmän
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kuljettajien kouluttamiseen, jotta he ymmärtäisivät oman toimintansa merkittävyyden. 

Pitkäkestoisten sopimusten neuvottelu kuljetusliikkeiden kanssa nähtiin oikeaksi 

suuntaukseksi. Pienet kuljetusliikkeet koettiin myymälöiden näkökulmasta toiminnaltaan isoja 

joustavampina, toisaalta kuljetusliikkeiden verkosto itumisen nähtiin helpottaneen 
sopimusneuvotteluja sekä yhteisten toimintatapojen sopimista, ja myös kuljetuskaluston 

katsottiin kehittyneen verkostoitumisen seurauksena. Merkittävimmäksi ongelmia 

aiheuttavaksi tekijäksi kuljetusliikkeiden toiminnassa nähtiin tällä hetkellä kuljettajien 

vaihtuvuus, ja esille nousi tarve kuljetusliikkeiden omien kuljettajien perehdyttämisen 

tehostamiselle. Paluulogistiikan toimivuuteen tulee myymälöiden mukaan kiinnittää enemmän 

huomiota ja eriytetyt paluulogistiikan ratkaisut nähtiin toimivina myymälöiden näkökulmasta.

Ketjunohjausten mukaan 3PL-toimijoiden liiketoiminta tulee kehittymään, ja niiden rooli 

tulee kasvamaan päivittäistavarakaupassa. 3PL-alalla nähtiin edelleen tapahtuvan 

keskittymistä, ja markkinoille muodostuu useampia logistiikkaintegraattoreita, ns. 4PL- 

toimijoita. Logistiikan ohjauksen merkitystä korostettiin, ja ulkoistamistoimenpiteiden 

yhteydessä on varmistettava, että ohjaus pysyy omissa käsissä. Asennoituminen oli yleisesti 
avoin erilaisille logistiikan ulkoistamisvaihtoehdoille.

Hankinta- ja logistiikkayhtiöt näkevät toimintansa logistiikkaintegraattori- eli 4PL- 

tyyppisenä. Sopimukset pyritään tekemään suoraan varsinaisen fyysisen jakelun toteuttavan 

kuljetusliikkeen kanssa ja jakelun edelleenverkostoitumisen nähtiin luovan ainoastaan harhaa 

byrokratiaa ja vaikeuttavan oman jakeluverkoston hallintaa. Samasta syystä sopimusehdot on 

neuvoteltava mahdollisimman tarkasti - avointen sopimusten on havaittu heikentävän 

erityisesti pienten kuljetusliikkeiden toimintaa. Kansainvälisten kuljetusyritysten roolin 

Suomen päivittäistavarakaupan jakelussa ennustetaan kasvavan lähitulevaisuudessa. 

Tuoretuotteiden jakelun kohdalla nähdään vielä monia uusia mahdollisuuksia 
logistiikkapalveluyritysten toiminnalle.

Tavarantoimittajien näkemyksen mukaan fyysiset logistiikkatoiminnot voidaan ostaa 

ulkopuolisilta palveluyrityksiltä, jos yrityksellä on itsellään riittävästi omaa 

logistiikkaosaamista, joka mahdollistaa tehokkaan ohjaustoiminnan. Tuoretuotteiden 

logistiikkaan erikoistuneiden logistiikkayritysten markkinat hakevat Suomessa tällä hetkellä 

muotoaan: näiden nähdään verkottuvan tulevaisuudessa yhä enemmän, ja verkostojen 

toiminta yhteisten sääntöjen mukaan tulee helpottamaan laajempien kokonaisuuksien 

hallintaa. Tuoretuotteiden logistiikkaan erikoistuvien yritysten on kehitettävä kalustoaan



105

jatkuvasti, ja erityisesti terminaalipalvelujen osalta logistiikkapalveluyritysten toiminnan 

odotetaan kehittyvän. Pienet kuljetusliikkeet nähtiin elinvoimaisina, koska niiden toiminta on 

kehittynyt hyvin itseohjautuvaksi ja räätälöidyksi. Jatkossa tuoretuoteteollisuuden yritysten on 

pystyttävä hallitsemaan useita erilaisia jakeluratkaisuja samanaikaisesti, ja tämän seurauksena 

fyysinen logistiikka tullaan ulkoistamaan ja kehittämään omaa logistiikan ohjausta.

5.3.2 Näkemykset hypermarketeille eriytettävästä tuoretuotteiden tarjontaketjun 
hallinnan ratkaisusta

Tässä luvussa tehdään yhteenveto haastateltujen osapuolten näkemyksistä kauppa- 

ryhmittymien ja tavarantoimittajien yhteistyössä toteutettavasta, hypermarketeille 

eriytettävästä tarjontaketjun hallinnan ratkaisusta tuoretuotteille.

Myymälöiden näkemyksen mukaan logistiikkayhteistyötä tulisi lisätä sekä kaupan 

ryhmittymien kesken että tavarantoimittajien kanssa. Esitetyn kaltaiseen hypermarkettien 

eriytettyyn logistiikkaratkaisuun olisi saatava mukaan mahdollisimman moni suurimmista 

tavarantoimittajista, ja jakelualueiden tulisi olla riittävän laajoja volyymiedun 

saavuttamiseksi. Eriytetty yhteisjakelu voisi parantaa tuoreutta ja kustannustehokkuutta, jos 

sen suunnittelussa lähdettäisiin hypermarkettien tarpeista. Edellytyksenä ratkaisun 

toteuttamiselle tulisi olla kuormien selkeä, myymälöiden tarpeiden mukaan suunniteltu 

rakenne: tällä hetkellä erityisesti lihatoimitusten osalta suurimpana ongelmana on myymälään 

saapuvan kuorman sekavuus, jonka selvittäminen sitoo myymälässä viikkotasolla kymmeniä 

työtunteja. Alueellisesti arvioituna näkemykset erillisjakeluratkaisusta vaihtelivat jonkin 

verran: hypermarketeissa, jotka sijaitsevat etäällä taajamista, jakeluterminaaleista tai 

tuotantolaitoksista, ratkaisulla nähtiin saavutettavan enemmän kustannustehokkuutta.

Ketjunohjausten mukaan kaupan ryhmät eivät tule lähitulevaisuudessa keskustelemaan 

mahdollisesta logistiikkayhteistyön laajentamisesta, vaan tällä hetkellä kehityksen suuntana 

on lisätä kaupan ryhmittymien omaa terminaalijakelua. Tulevaisuudessa on odotettavissa, että 

suurten myymälöiden kohdalle muodostetaan eriytettyjä jakeluratkaisuja ja hypermarkettien 

kohdalla nähdään olevan realistisia mahdollisuuksia suoratoimituksien lisäämiseen, ja tämä 

on pystyttävä huomioimaan jakeluratkaisuja kehitettäessä. Tuoretuoteteollisuuden 

keskittyessä sekä omistajuuden että tuotannon suhteen esitetyn kaltaisen eriytetyn ratkaisun 

toteuttamisen mahdollisuudet parantuvat. Esille nousi kysymys, kärsivätkö pienet paikalliset 
toimittajat ja pienet myymälät tällaisesta eritytetystä jakeluratkaisusia.
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Hankinta- ja logistiikkayhtiöiden näkemys oli, että tuoretuotteiden eriytettyyn 

logistiikkaratkaisuun hypermarketeille olisi saatava mukaan riittävän monta tuoteryhmää 

kriittisen volyymin muodostamiseksi. Ratkaisun toteuttaja/ylläpitäjä tulee kohtaamaan suuria 

haasteita kuormien keräilyssä myymälöiden tarpeita vastaaviksi, ja näkemyksenä on, että 

teollisuudella ei ole tällä hetkellä riittäviä valmiuksia tähän. Logistiikkaratkaisun ylläpitäjäksi 

esitettiin vahvaa 3PL/4PL-yritystä, jolle kauppa ja teollisuus ulkoistaisivat toiminnan ja myös 

osittaisen ohjauksen. Erillisratkaisua tulisi kehittää ensin teollisuuden tuotantolaitosten 

läheisyydessä sijaitsevien hypermarkettien kohdalla ja tämän jälkeen laajentaa toteutusta, jos 

ratkaisu todetaan toimivaksi. Eri jakelujärjestelmien paluukuljetuksissa nähdään tällä hetkellä 

olevan liikaa vapaata kapasiteettia, jota voitaisiin hyödyntää tällaisten yhteisten 
jakeluratkaisujen kautta.

Tavarantoimittajien mukaan suurimpien myymälöiden kohdalla nähdään jakelun 

tehostamismahdollisuuksia, mutta impulssi muutoksiin tulee luultavasti kaupan taholta, koska 

tuoretuoteteollisuuden jakelu tulee kehittymään jatkossa yhä enemmän kaupan 

terminaalijakelun ehdoilla. Yleisesti koettiin, että tuoretuoteteollisuuden tulisi lisätä 

jakeluyhteistyötä harvaan asutuilla alueilla täysien kuormien maksimoimiseksi. Esitetyn 

kaltaisesta hypermarkettien eriytetystä logistiikkaratkaisusta on keskusteltu jo aiemmin 

kaupan osapuolien kanssa, mutta asiassa ei ole päästy yhteisymmärrykseen. Suurin este 

ratkaisun toteutumiselle on ollut ja tulee myös jatkossa olemaan kaupan ryhmittymien 

pyrkiminen kohti omia kokonaisvaltaisempia terminaalijakeluratkaisuja. Eriytetyn ratkaisun 

kustannusvaikutukset tulee arvioida koko taijontaketjun tasolla ja tehdä ratkaisut niiden 

pohjalta. Vasta-argumenttina ratkaisulle mainittiin, että jos hypermarketit erotetaan omaksi 

logistiseksi ryhmäkseen, uhkana saattaa olla pienempien myymäläkonseptien logistiikka- 
ratkaisujen tehottomuutta.

5.4 Yhteenveto haastattelututkimuksen tuloksista

Tässä luvussa tehdään yhteenveto tutkielman empiirisestä osuudesta. Ensin arvioidaan, millä 

tavoin haastattelututkimuksessa saavutettiin sille asetetut tavoitteet, ja tämän jälkeen 

analysoidaan raportin neljännessä luvussa esitettyä teoreettista mallia haastatteluiden tulosten 
perusteella.

5.4.1 Tavoitteisiin vastaaminen

haastattelututkimukselle määriteltiin tämän luvun alussa kaksi päätavoitetta, jotka olivat 

käsityksen muodostaminen nykyisistä liha- ja meijeriteollisuuden tuotteiden taijontaketjun
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hallinnan ratkaisuista sekä eri osapuolten näkemysten selvittäminen hypermarketeille ja 

tuoretuotteille eriytetystä taijontaketjun hallinnan ratkaisusta.

Ensimmäisen tavoitteen voidaan katsoa toteutuneen hyvin; haastatteluiden yhteydessä 

keskusteltiin päivittäistavarakaupasta ja elintarviketeollisuudesta useasti laajemmin kuin 

pelkästään valittujen aihealueiden piirissä, minkä seurauksena pystyttiin muodostamaan laaja- 

alainen näkemys toimialojen toimintaperiaatteista ja kehityssuunnista. Näin luotiin pohja 

tutkimuksen toisen tavoitteen saavuttamiselle.

Toisen tavoitteen osalta onnistuttiin kohtuullisen hyvin. Suurin osa haastatelluista 

asiantuntijoista koki eriytetyn logistiikkaratkaisun mielenkiintoisena ja tutkimisen arvoisena, 

ja he ryhtyivät haastattelutilanteessa omatoimisesti arvioimaan ratkaisun toteuttamisen 

edellytyksiä ja vaikutuksia. Muutamissa haastatteluissa ei kuitenkaan pystytty selvittämään 

asiantuntijoiden todellisia näkemyksiä esitetystä ratkaisusta, koska he kokivat aiheen araksi 

tai merkityksettömäksi joko omien tai edustamansa yrityksen intressien vuoksi.

Haastatteluiden tuloksia analysoitaessa on syytä huomioida, että joissakin tapauksissa oli 

havaittavissa kyvyttömyyttä laaja-alaiseen, koko taijontaketjun toiminnan kattavaan 

ajatteluun. Muutamien haastateltujen henkilöiden näkemykset rajoittuivat koskemaan vain 

kyseisen yrityksen omaa toimintaa. Huolimatta siitä, että kohdeyritykset ovat markkinoidensa 

suurimpia toimijoita, niiden toimintaan vaikuttavat kaikkien yrityksen taijontaketjuverkoston 

toimijoiden, myös pienten toimijoiden, toteuttamat ratkaisut.

5.4.2 Eriytettävän ratkaisun analysointi haastattelututkimuksen tulosten pohjalta

Tutkielman empiirisen osan tulosten perusteella tutkielmassa tarkasteltavaan eriytettyyn 

taijontaketjun hallinnan ratkaisuun hypermarketeille ja tuoretuotteille on tehtävä muutamia 

muutoksia. Tutkielman luvussa 3 esitettiin näkemys eriytetyn ratkaisun kuljetusverkoston ja 

jakelualueiden muodostamisesta (ks. kuva 3-6). Lisäyksenä luvussa 3 esitettyyn ratkaisuun on 

huomioitava, että kullakin jakelualueella käytettävien terminaalien lukumäärä määräytyy 

jakelualueella sijaitsevien hypermarkettien volyymien sekä niiden etäisyyksien perusteella. 

Tällöin on oletettavaa, että joillakin jakelualueilla on tarvetta useamman kuin yhden 

terminaalin käytölle.

Ratkaisussa on myös huomioitava, että eriytetyn ratkaisun tulisi käsittää myös pienten liha- ja 

meijeriteollisuuden yritysten tuotteet. Pienten toimittajien tulisi olla mukana ratkaisussa
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mahdollisimman kattavasti kaikkien tuotteidensa osalta, mutta niiden yksiköitä ei toden

näköisesti käytettäisi eriytetyn ratkaisun terminaaliverkostossa.

Koska eriytetty ratkaisu perustuu teollisuuden terminaalien käyttöön, teollisuuden rooli 

ratkaisussa on suuri verrattuna kaupparyhmittymien rooliin. Jotta ratkaisu toimisi 

kysyntälähtöisesti, kaupan ja teollisuuden välille on varmistettava säännöllinen, riittävä ja 

avoin tiedonvälitys, ja kaikkien osapuolten on oltava jatkuvasti mukana ratkaisua koskevassa 
päätöksenteossa.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa tehdään yhteenveto tutkielman keskeisistä tuloksista sekä esitetään ehdotuksia 

mahdollisista jatkotutkimusaiheista. Tuloksia tarkastellaan ensin erikseen teoriaosuuden, 

esitetystä skenaariosta muodostetun mallin sekä empiirisen tutkimusosuuden osalta, minkä 

jälkeen peilataan tutkielman tuloksia kootusti tutkielmalle asetettuihin päätavoitteisiin.

6.1 Teoriaosuuden tulokset

Tutkielman teoriaosuudessa tarkasteltiin päivittäistavarakaupan ominaispiirteitä, yleisiä 

kehityssuuntia sekä päivittäistavarakaupan logistisia ratkaisuja ja niiden kehitystä 

tarjontaketjun hallinnan näkökulmasta. Suomen päivittäistavarakauppa on nykyisin 

voimakkaasti ketjuuntunutta, ja keskeisiä kehityssuuntia ovat hankinta- ja logistiikka- 

toimintojen keskittyminen, markkinoiden kansainvälistyminen sekä tämän tutkielman 

kannalta merkittävä myymälärakenteen polarisaatiokehitys.

Viime vuosina päivittäistavarakaupan tarjontaketjun hallinnan ratkaisuja on kehitetty hyvin 

pitkälle pohjautuen kysyntälähtöisen hankintayhteistyön (ECR) lähestymistapaan, joka 

perustuu kaupan ja teollisuuden osapuolten yhteistyöhön, jossa tehokkaalla tieto- ja 

materiaalivirran hallinnalla pyritään kehittämään tarjontaketjun toimintaa loppukuluttajien 
tarpeiden mukaan.

Teoriaosuudessa syvennyttiin tarkastelemaan hypermarkettien ominaispiirteitä tarjontaketjun 

hallinnan näkökulmasta ja pyrittiin arvioimaan hypermarkettien tulevaa kehitystä. 

Lähitulevaisuudessa on odotettavissa, että hypermarkettien merkitys Suomen päivittäis- 

tavaramarkkinoilla tulee edelleen kasvamaan kehityksen ollessa kuitenkin hitaampaa kuin 

1990-luvun aikana. Hypermarkettien logistiset ominaispiirteet eroavat monessa suhteessa 

niitä pienempien päivittäistavaramyymälöiden tarpeista, ja teoriaosuuden yhteydessä todettiin, 

että kaupan keskitetyt terminaalijakelut eivät välttämättä tehosta tarjontaketjun hallintaa 

suurten päivittäistavaramyymälöiden kohdalla yhtä merkittävästi kuin pienempien 

myymälöiden kohdalla.

Tutkielman teoriaosuudessa esitettiin skenaario hypermarketeille eriytettävästä tarjontaketjun 

hallinnan ratkaisusta. Skenaarion taustalla on näkemys päivittäistavarakaupan tarjontaketjun 

hallinnan kehityksestä kohti eriytettyjä logistisia ratkaisuja. Ratkaisun motivaationa on hyper

markettien suurten volyymien mahdollistama välivaiheiden poistaminen tarjontaketjuista ja
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tätä kautta muodostuva logistiikan tehostuminen. Skenaarion mukainen ratkaisu perustuu 

kaupparyhmittymien ja tavarantoimittajien yhteistyössä muodostamaan logistiikkaratkaisuun, 

jonka logistisia resursseja kokoaa ja ohjaa ulkopuolinen logistiikkayksikkö. Skenaariossa 

tarkasteltiin ratkaisua liha-ja meijeriteollisuuden tuotteiden osalta. Nämä tuoteryhmät valittiin 

tarkastelun kohteeksi, koska ne asettavat tarjontaketjun hallinnalle tiukkoja ja samanlaisia 

kuljetus-ja lämpötilavaatimuksia. Näille tuoteryhmille toteutettua eriytettyä ratkaisua voidaan 

soveltaa myös logistisesti vähemmän vaativien tuoteryhmien kohdalla.

6.2 Toimintolaskentamallin avulla tehdyt johtopäätökset

Luvussa 4 muodostetun toimintolaskentaan perustuvan mallin avulla kuvattiin liha- 

teollisuuden tuotteiden toimitusprosessissa tapahtuvia muutoksia yhdellä jakelualueella 

siirryttäessä nykyisestä skenaarion mukaiseen taijontaketjun hallinnan ratkaisuun. Johtuen 

laskentamallin lähtötietojen laadusta mallin avulla pystyttiin tuottamaan ainoastaan suuntaa 

antavia tuloksia, joista keskeinen oli volyymiperusteisten jakelusuoritteiden jakautumisen 

havainnollistaminen siirryttäessä skenaarion mukaiseen ratkaisuun. Eriytetyn ratkaisun 

oletettavasti merkittävintä kustannusvaikutusta, myymälöissä suoritettavien logistiikka- 

toimintojen tehostumista, ei pystytty kuvaamaan tarkasti.

Luvun 4 pääasiallisena tarkoituksena oli kuvata, kuinka toimintolaskennan avulla voidaan 

analysoida taijontaketjun prosesseissa tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia. 

Muodostetun mallin avulla voidaan katsoa tämän tavoitteen toteutuneen.

6.3 Empiirisen tutkimuksen tulokset

Tutkielman empiirinen osuus käsitti 26 päivittäistavarakaupan asiantuntijan teemahaastattelua 

viidessätoista hypermarketissa, viidessä kaupan yrityksessä sekä viidessä suuressa liha- tai 

meijeriteollisuuden yrityksessä.

Empiirisen tutkimuksen tulosten perusteella taijontaketjun eri osapuolet näkevät, että hyper- 

markettien kohdalla on mahdollisuuksia taijontaketjun hallinnan tehostamiseen. Nykyiset 

ratkaisut ovat toimivia, mutta toiminnan tehostamismahdollisuuksia on hyvä tutkia edelleen. 

Skenaarion mukaisen ratkaisun koettiin sisältävän mahdollisuuksia tuotteiden laadun ja koko 

taijontaketjun kustannustehokkuuden parantamiseen. Myymälälogistiikan näkökulmasta 

ratkaisulla on pyrittävä kehittämään kuormien keräilyä myymälöiden tarpeiden mukaan.

Merkittävin eriytetyn ratkaisun muodostamista hidastava tekijä on taijontaketjun eri 

osapuolien tämänhetkinen haluttomuus logistiikkayhteistyön lisäämiseen nykyiseltä tasoltaan.
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Tämän havaittiin koskevan sekä vertikaalisia että horisontaalisia logistiikkayhteistyön 

muotoja.

Empiirisen tutkimuksen tuloksien perusteella teoriaosuudessa esitettyyn skenaarioon tehtiin 

koijauksia. Terminaaliverkoston kohdalla esitettiin suositus tavarantoimittajien tämän

hetkisten terminaali verkostojen käyttämisestä ja tähän liittyen korostettiin kaupan osapuolten 

roolin selkeyttämistä ja avoimen tiedonkulun takaamista.

6.4 Tulosten ja tavoitteiden vertailu

Havaittuja tuloksia on peilattava tutkielmalle alussa asetettuihin kahteen tavoitteeseen, jotka 

olivat:

1. Kartoittaa, kannattaako hypermarkettien kohdalle muodostaa eriytetty taijontaketjun 

hallinnan ratkaisu liha-ja meijeriteollisuuden tuotteiden osalta.

2. Analysoida yleisesti taijontaketjun eriyttämistä sekä sitä puoltavia ja vastustavia tekijöitä. 

Analyysi tehdään perustuen taijontaketjun hallinnan (Supply Chain Management) 
lähestymistapaan.

Seuraavassa taulukossa esitetään tutkielman teoriaosuuden, toimintolaskentamallin ja 

empiirisen osuuden keskeiset tulokset näiden kahden tavoitteen karmalta.

Taulukko 6-1 Tutkielman tavoitteiden ja tulosten vertailu

Tutkielmaosio 1. tavoite 2. tavoite
Teoriaosuus Tuoretuotteet vaativat tehokkaan 

tarjontaketjun. Hypermarkettien 
merkityksen kasvaessa on perusteltua 
tutkia mahdollista eriytettävää 
tarjontaketjun hallinnan ratkaisua 
hypermarketeille ja tuoretuotteille.

Tulevaisuudessa ennustetaan, että 
pt-kauppaan muodostuu logististen 
tarpeiden mukaan eriytettyjä 
kokonaisuuksia. Jotta nämä 
ratkaisut toimivat tehokkaasti, niillä 
on oltava riittävästi volyymia.

Toimintolaskenta-
malli

Mallin avulla ei voitu tuottaa täysin 
luotettavia tuloksia johtuen suuntaa 
antavista lähtötiedoista. Eriyttämisellä on 
merkittäviä volyymiperusteisia vaikutuksia 
toimitusprosesseihin.

Toimintolaskenta on tehokas väline 
tarjontaketjun prosessien mallin
tamiseen ja niiden analysointiin.
Mallin tulosten hyödyntämisen 
kannalta on olennaista, että 
lähtötiedot ovat täysin luotettavia.

Empiirinen osuus Eriytetty ratkaisu tehostaisi tarjonta- 
ketjuverkoston kokonaistehokkuutta 
kuljetusten ja myymälälogistiikan osalta. 
Hypermarkettien merkityksen ennustetaan 
kasvavan tulevaisuudessa. Tarjontaketjun 
eri osapuolten toiminnassa on 
havaittavissa osaoptimointia, jolloin 
tarjontaketjut toimivat tehottomasti.

Tiettyyn myymälätyyppiin 
erikoistuneiden kv. kaupparyhmien 
tullessa Suomen markkinoille tarve 
nykyisten tarjontaketjun hallinnan 
ratkaisujen tehostamiselle korostuu. 
Toimialan eri osapuolten keskinäistä 
logistiikkayhteistyötä tulisi lisätä, 
mutta se ei ole realistista 
lähivuosina.
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6.5 Ehdotukset jatkotutkimusaiheiksi

Tutkielman yhteydessä havaittiin päivittäistavarakaupan sekä tuoretuoteteollisuuden taijonta- 

ketjun hallinnan ratkaisuissa osa-alueita, joiden kohdalla kannattaisi tehdä mahdollisia 
lisätutkimuksia.

Tutkielman aihealueeseen ja tutkielmassa esitettyyn skenaarioon läheisesti liittyvä 

jatkotutkimusaihe on tässä tutkielmassa esitettyä laajempien hypermarketeille eriytettävien 

taijontaketjun hallinnan ratkaisujen toteuttamismahdollisuuksien ja toteuttamisen vaikutusten 

analysointi. Keskeinen kysymys on, kannattaisiko tuoretuotteiden lisäksi myös muiden 

tuoteryhmien osalta muodostaa vastaavia ratkaisuja.

Toinen eriytettyjä taijontaketjun hallinnan ratkaisuja koskeva mahdollinen tutkimusaihe on 
hypermarketteja pienemmille myymälätyypeille eriytettävät taijontaketjun hallinnan ratkaisut. 

Erityisesti laatikkomyymälöiden sekä huoltoasemien yhteydessä sijaitsevien myymälöiden 

merkityksen kasvaessa näiden myymälätyyppien logististen erikoistarpeiden voidaan odottaa 

asettavan uudenlaisia haasteita taijontaketjun hallinnan ratkaisuille.

Tuoretuotteiden tarjontaketjun hallintaan liittyvä keskeinen tutkimusaihe on monilämpötila- 
kuljetusten kehittäminen ja niiden luomat toiminnan tehostamismahdollisuudet. Jos päivittäis

tavarakaupan taijontaketjun hallinnan ratkaisut tulevat eriytymään tässä tutkielmassa 

ennustetulla tavalla, on tärkeää, että ratkaisuihin saadaan koottua mahdollisimman kattavasti 
logistisilta ominaisuuksiltaan samantyyppiset tuoteryhmät. Tähän aiheeseen liittyvä keskeinen 

kysymys on pakastetuotteiden taijontaketjun hallinnan ratkaisujen kehittyminen, koska näiden 

tuotteiden jakeluvirrat ovat melko ohuita ja tuotteet asettavat tiukkoja lämpötilavaatimuksia 
taijontaketjulle.

Toimintolaskenta luo edellytyksiä ja välineitä koko päivittäistavarakaupan 

taij ontaketj uverkostossa tapahtuvalle ECR-tyyppiselle yhteistoiminnalle. Näin ollen 

toimintolaskennan hyödyntämismahdollisuuksia kannattaisi tutkia tarkemmin koko 
taijontaketjun toiminnan tehostamisen näkökulmasta.
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Liitteet

Liite 1 .KAN S AIN VÄLINEN KATSAUS HYPERMARKE TTIEN TARJONTAKETJUN 

HALLINNAN RATKAISUIHIN

Tässä liitteessä tehdään katsaus viidessä eri Euroopan maassa (Englanti, Ranska, Saksa, 

Alankomaat ja Ruotsi) hypermarkettien kohdalla toteutettuihin tarjontaketjun hallinnan 

ratkaisuihin. Nämä maat on valittu tarkastelun kohteeksi, koska niiden päivittäistavara- 

markkinoilla on havaittavissa erityisesti hypermarketteihin liittyviä toimintatapoja ja 

ominaispiirteitä, joita kannattaa tarkastella. Tarkastelussa keskitytään erityisesti terminaali- 

jakeluratkaisuihin, logistiikkapalveluyritysten toiminnan rooliin sekä tietojäijestelmien 

hyödyntämiseen. Joidenkin maiden kohdalla tarkastelussa hyödynnetään yritysesimerkkejä.

Englanti Englannin päivittäistavarakaupalle ovat olleet ominaisia korkeammat katteet 

Manner-Eurooppaan verrattuna. Toinen merkittävä ominaispiirre on ollut kaupan omien 

tuotemerkkien merkityksen nopea kasvu. Esimerkiksi Englannin suurimman elintarvikeketjun 

J Sainsburyn myynnistä 65,8% muodostui omien tuotemerkkien kaupasta vuonna 1994 (Burt, 

2000). Englannin päivittäistavarakauppa on voimakkaasti ketjuuntunutta, ja vuonna 1994 sen 

liikevaihdosta 80,6% muodostui eri kauppaiyhmittymien ja kauppaketjujen toiminnasta. 

Myymälärakenteen kehityksen suuntauksena on ollut yhä suurempien hypermarkettien 

avaaminen kaupunkien keskustojen ulkopuolelle, sopivien liikenneväylien varteen. 

Viranomaiset ovat kiristäneet rakennuslupien myöntämisehtoja, joten hypermarketeille 

sopivista paikoista on muodostunut kova kilpailu eri kaupparyhmittymien välille. (Helle & 
Anttila 1995, 6)

Vuonna 1995 Englannissa oli A.C. Nielsenin mukaan 816 kappaletta hypermarket-kriteerit 

täyttävää myymälää, joiden osuus myymälöiden lukumäärästä oli 2,1%. Hypermarkettien 

osuus päivittäistavarakaupan liikevaihdosta oli 42,1%. Hypermarkettien ryhmään sisältyy 

useita ns. suuria supermarketteja, eli superstore-myymälöitä.

Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana Englannin päivittäistavaramarkkinoilla on 

tapahtunut logistisiin toimintoihin liittyvä muutosprosessi: tehottomuutta sisältäneiden 

tuottaja- ja tavarantoimittajavetoisten toimintatapojen tilalle on muodostunut moderneja, 

kaupan osapuolten kontrolloimia ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja, joille on ominaista uuden 

teknologian hyödyntäminen. Tulevaisuudessa Englannin päivittäistavarakaupan logistiikka- 

ratkaisut tulevat kehittymään siten, että varastotasoja lasketaan myymälöissä ja
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jakelukeskuksissa ja nostetaan yhdistelypisteissä (consolidation centers). Näin toimimalla 

pyritään maksimoimaan kuljetuskaluston käyttöaste tarjontaketjun alavirran palvelupisteissä. 
(Femie ym. 2000)

1990-luvun aikana Englannin suuret kaupparyhmittymät ovat perustaneet yhä suurempia 

jakelukeskuksia, jotka toimivat yleisesti sillä periaatteella, että tavarantoimittaja huolehtii 

siirtokuljetuksesta jakelukeskukseen, mistä kauppa hoitaa jakelukuljetukset keskitetysti 

myymälöihin. Lähes kaikki suurten ryhmittymien tavarantoimitukset toimitetaan 

myymälöihin jakelukeskuksien kautta, vuonna 1994 mm. J Sainsburyn ja Tescon kohdalla 

jakelukeskuksien kautta suoritettujen toimitusten osuus kokonaisvolyymista oli 96%. 

Jakelukeskuksien kohdalla uutena kehityssuuntana ovat olleet logistiikkapalveluyritysten 

ylläpitämät automatisoidut jakelukeskukset, jotka pyrkivät kilpailemaan tehokkuudessa 

kaupparyhmittymien kanssa hoitaen pienempien liikkeiden ja yhteistyöorganisaatioiden 
tavarantoimituksia. (Helle & Anttila 1995, 10)

Seuraavassa tehdään katsaukset kahden suuren englantilaisen päivittäistavarakaupan 
ryhmittymän, J Sainsburyn ja Tescon, liiketoimintaan.

Case J Sainsbury. J Sainsbury Plc on elintarvikkeiden vähittäismyyntiä sekä rahoitus- ja 
omaisuuspalveluja taijoava konserni, joka toimii sekä Englannin että Yhdysvaltain markkinoilla. 
Vuonna 2001 (04/2000-03/2001 ) konsernin liikevaihto oli 18 441 miljoonaa Englannin puntaa. J 
Sainsbury toimii Englannin päivittäistävaramarkkinoilla Sainsbury’s Supermarkets -nimellä. Yhtiön 
päivittäistavara-kauppatoiminnan liikevaihto toimintavuonna 2001 oli 13 894 miljoonaa Englannin 
puntaa. Myymälöitä on yhteensä 453 kappaletta, jotka jakautuvat neljään eri konseptiin. Suurimpaan 
kokoluokkaan kuuluvia, pinta-alaltaan yli n. 4.200 neliömetrin myymälöitä oli 86 kappaletta, 2.300 - 
4.200 neliömetrin kokoluokkaan kuuluvia 209 kappaletta, 1.400 - 2.300 neliömetrin kokoluokkaan 
kuuluvia 93 kpl ja pienimpiä, myyntipinta-alaltaan alle 1.400 neliömetrin kokoisia myymälöitä 65 
kappaletta. (Sainsbury’s Online)

Sainsburyn suurimmissa myymälöissä on yhteensä noin 23 000 tuotteen valikoima, joista 40% on 
yhtiön omien tuotemerkkien tuotteita. Tuoretuotteiden roolin korostuessa Sainsbury on painottanut 
myymälöiden tilanhal 1 intaratkaisuissa niiden osuutta, (ml.)

Sainsburyn jakelujärjestelmään kuuluu Ison-Britannian alueella yhteensä 25 terminaalia. Näistä 
kahdeksan on ns. pääterminaaleja, jotka ovat keskittyneet Etelä- ja Keski-Englantiin. Näiden 
pääterminaalien kautta toimitetaan n. 80% kaikista Sainsburyn jakelukuljetuksista, ja pääasiallisena 
toimintatapana on, että tavarantoimittajat toimittavat tuotteensa Sainsburyn terminaaleihin, joista 
Sainsbury vastaa jakelukuljetuksien järjestämisestä myymälöihin. Ryhmittymällä on käytössään myös 
toinen jakelukonsepti, ”Primary Distribution Network”, jonka tavoitteena on kerätä täysiä kuormia 
suoraan tavarantoimittajilta Sainsburyn kalustolla, aina kun se on mahdollistaja kustannustehokasta. 
Sainsbury pyrkii tekemään yhteistyötä tavarantoimittajiensa kanssa täysien kuormien 
maksimoimiseksi mm. siten, että tavarantoimittajien paluukuormissa viedään jakelukuljetuksia 
Sainsburyn myymälöihin. Ryhmittymän tavoitteisiin kuuluu siirtää mahdollisimman suuri osa 
siirtokuljetuksista rautatiekuljetuksiin ympäristön kuormituksen minimoimiseksi. Sainsburylla on tällä 
hetkellä käynnissä tarjontaketjun uudistusprojekti, jonka tavoitteena on luoda kansainvälinen 
elintarvikkeiden jakeluverkosto. Ryhmittymä on hankkinut varastotiloja ulkomailta ja arvioi, että
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kansainvälinen jakeluverkosto saadaan toimintaan kolmen vuoden kuluessa. Näin ollen on 
odotettavissa, että Sainsburyn asema Euroopan päivittäistavaramarkkinoilla tulee vahvistumaan, (ml.)

Case Tesco. Tesco Plc on englantilainen konserni, jonka pääasiallinen liiketoiminta sisältää 
päivittäistavarakauppaa ja siihen liittyviä toimintoja. Konserni toimii Englannin markkinoiden lisäksi 
myös kansainvälisesti, Euroopan ja Aasian markkinoilla. Vuonna 2000 konsernin liikevaihto oli 10 
084 miljoonaa Englannin puntaa, josta Englannin markkinoiden osuus oli 8 904 miljoonaa Englannin 
puntaa. Tesco määrittelee päivittäistavarakaupassa päätavoitteikseen hintajohtajuuden sekä tuotteiden 
saatavuuden. (Tesco Online)

Tesco on Englannin päivittäistavarakaupan markkinajohtaja, ja se toimii usealla eri 
myymäläkonseptilla. Tescolla on yhteensä 692 myymälää, joista 274 kappaletta on superstore- 
tyyppisiä, elintarvikkeiden myyntiin keskittyneitä isoja myymälöitä, (mt.)

Tesco hyödyntää tietojäijestelmäinnovaatioita taijontaketjun hallinnan ratkaisuissa. Tescon 
Englannissa sijaitsevissa myymälöissä on käytössä sähköiset kassapäätejäijestelmät, jotka ovat 
yhteydessä keskitettyyn täydennyskeskukseen (replenishment center) josta myymälöiden tilaukset 
kootaan ja lähetetään edelleen jakelukeskuksien järjestelmään odottamaan toimitusta. 
Jakelukeskuksissa ollaan mm. ottamassa käyttöön WLAN-tekniikkaan perustuvaa langatonta 
varastonhallintajärjestelmää, joka mahdollistaa varasto tasojen tarkemman reaaliaikaisen seurannan, 
(mt.)

Ranska. Ranskan päivittäistavarakauppaa hallitsevat muutamat suuret kauppaketjut sekä 

pienet, perheyrityksinä toimivat erikoisliikkeet. Markkinoita leimaa voimakas kansainvälinen 

kilpailupaine Saksan markkinoilta; paikallisilla kauppaketjuilla ei ole mahdollisuuksia 

kilpailla saksalaisten toimijoiden halpoja hintoja vastaan, minkä vuoksi kilpailuetua pyritään 

saavuttamaan kustannustehokkuudella. Logistiikkatoimintojen ulkoistamisen lisääntyminen 

on ollut keskeisiä keinoja kustannustehokkuuden luomisessa ja logistiikkapalveluyritykset 

ovat Ranskassa erikoistuneet tiettyihin tuoteryhmiin liittyviin palveluihin. (Väisänen 1990, ks. 

Luuppala 1995, 35)

Ranskan päivittäistavarakaupan markkinoilla on otettu ensimmäisenä Euroopassa käyttöön 

uusia tietoteknisiä innovaatioita, eräänä esimerkkinä järjestelmä, joka mahdollistaa älykorttien 

käytön päivittäistavaroiden maksuvälineenä (Cooper ym. 1995, 101). Ranskassa useimmat 

vähittäiskaupat hallitsevat taijontaketjujensa varastointia ja jakelua itse. Ranskan tukku- ja 

vähittäiskaupan monimutkainen järjestäytyminen tekee ranskalaisesta päivittäistavarakaupan 

tarjontaketju-verkostosta vaikeaselkoisen: omistusten ristikkäisyys, liikemerkkien runsaus 

sekä näissä tapahtuvat muutokset ovat Ranskan päivittäistavaramarkkinoille tyypillisiä 
piirteitä. (Luuppala 1995, 35)

Ranskan päivittäistavarakaupan myymälärakenne perustuu pääosin hypermarketteihin. A.C. 

Nielsenin mukaan vuonna 1994 52,1% Ranskan päivittäistavarakaupan liikevaihdosta 

muodostui hypermarketeissa. Hypermarketit ovat suurikokoisia, ja niillä on usein johtava
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markkina-asema lähiympäristössään. Kaupparyhmittymät ovat pyrkineet hypermarkettien 

kohdalla lisäämään tavarantoimittajien toteuttamaa, kaupparyhmittymien kontrolloimaa 
suorajakelua myymälöihin (Cooper ym. 1995, 112).

Saksa. Saksan päivittäistavarakauppa on voimakkaasti keskittynyttä, ja saksalaiset kauppa- 

ryhmittymät ovat Euroopan suurimpia liikevaihdolla mitattuna. Toisena ominaispiirteenä 

Saksan päivittäistavarakaupan markkinoille ovat kaupparyhmittymien omat tuotemerkit - 

erityisesti halpahinta-myymälöihin keskittyneellä suurella kaupparyhmittymällä Äidillä omien 

tuotemerkkien rooli on suuri. Merkittävimpiä myymälätyyppejä Saksan markkinoilla ovat 

halpahintamyymälät sekä hypermarkets (McGoldrick & Davies 1995, 27-29).

Hypermarkettien osuus Saksan päivittäistavarakaupan liikevaihdosta vuonna 1994 oli A.C. 
Nielsenin tilastojen mukaan 23,5%.

Saksan päivittäistavarakaupan suuret toimijat ovat laajentaneet liiketoimintaansa aktiivisesti 

muihin Euroopan maihin, tästä ovat esimerkkeinä mm. kaupparyhmittymät Aldi ja Lidl. 

Tähän kehitykseen ovat vaikuttaneet kotimaan markkinoiden tiukan kilpailutilanteen 

seurauksena laskeneet katteet sekä viranomaisten asettamat rajoitukset uusien myymälöiden 

perustamiselle ja aukioloajoille, (mt., 123, Cooper ym. 1995, 85-87)

Saksan päivittäistavarakaupan taijontaketjun hallinnan ratkaisut vaihtelevat eri ryhmittymien 

sekä yksittäisten ryhmittymien eri myymäläkonseptien välillä. Hypermarkettien kohdalla 

päivittäistavaroiden jakelusta 95% toimitettiin vuonna 1991 suoraan teollisuudelta kauppaan. 
(Rasimus ym. 1991b, ks. Luuppala 1995, 34)

Seuraavassa tarkastellaan kahden suuren saksalaisen päivittäistavarakaupan ryhmittymän, 
Metro AG:n ja Lidlin, liiketoimintaa.

Case Metro AG. Metro AG on liikevaihdolla mitattuna Euroopan toiseksi suurin kaupparyhmittymä, 
jonka liikevaihto vuonna 2000 oli 42 miljoonaa euroa. Metrolla on liiketoimintaa 22 eri maassa, joissa 
sillä on n. 2 100 toimipaikkaa. Ryhmittymän organisaatio muodostuu neljästä liiketoimintayksiköstä 
(tukkukauppa, päivittäistavaramyymälät, käyttötavarat ja tavaratalot), joita palvelevia yksiköitä ovat 
hankinta-, logistiikka-, tietohallinto-, markkinointi-, energianhallinta- sekä vakuutusyksiköt. Metron 
Real oli vuonna 2000 Saksan päivittäistavaramarkkinoiden suurin hypermarketketju. Vuoden 2000 
lopussa ketjuun kuului 246 myymälää, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 7,1 miljardia euroa. (Metro 
Online)

Real-ketjun logistiikkatoiminnoista vastaa Metron tytäryhtiö Metro-Distributions-Logistik, joka vastaa 
hankinnasta, varastonhallinnasta, hinnoittelusta sekä tilausten ja toimitusten hallinnasta. Yhtiön 
terminaaliverkosto käsittää seitsemän elintarvikkeiden jakelujäijestelmään kuuluvaa terminaalia ja 
kaksi käyttötavaroiden jakelujäijestelmään kuuluvaa terminaalia. Yhtiö on pyrkinyt lisäämään ECR- 
tyyppistä yhteistoimintaa toimittajien kanssa, missä EDI-muotoisella tietoliikenteellä on ollut suuri 
merkitys, (ml.)
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Case Lidi. Lidi on halpahintamyymälöihin erikoistunut myymäläketju, joka on osa saksalaista 
kaupparyhmittymä Lidl & Schwarzia. Lidl on markkinaosuudella mitattuna Saksan toiseksi suurin 
halpahinta-myymäläketju, ja sillä oli vuonna 1999 Saksassa yhteensä 1 900 myymälää. Lidl on 
laajentanut liiketoimintaansa voimakkaasti muiden Euroopan maiden markkinoille, vuonna 1999 
ketjulla oli 1 100 myymälää Saksan ulkopuolella. (Tuormaa 2001, Vihma 2001)

Lidlin liiketoiminta perustuu suurten volyymien mahdollistamaan kustannustehokkaaseen hankintaan 
sekä omien tuotemerkkien hallitsevaan osuuteen myymälöiden valikoimissa. Myymälöiden valikoimat 
käsittävät keskimäärin 600-1 300 nimikettäpä viime vuosina tuoretuotteiden osuus valikoimissa on 
kasvanut. Ketju pyrkii myös muissa ratkaisuissaan karsimaan kustannuksia, eikä sillä ole esimerkiksi 
lainkaan kanta-asiakasohjelmia, (mt.)

Lidlin myymälöiden myyntipinta-ala on keskimäärin 1 000- 1 200 m2, ja ketju suosii halpoja kauppa
paikkoja. Lidl perustaa myymälänsä yleensä alueen hintajohtajan välittömään läheisyyteen ja pyrkii 
saamaan itselleen asiakasvirtaa avoimella hintakilpailulla. Tuotteiden osalta hintakilpailu kohdistuu 
pääasiassa teollisiin elintarvikkeisiin, joiden kohdalla Lidlin hintaetu on merkittävin suurten 
ostomäärien ansiosta, (mt.)

Lidl on laajentamassa toimintaansa lähiaikoina myös Pohjoismaiden päivittäistavarakaupan 
markkinoille. Suomessa ryhmittymä perustaa pääterminaalinsa Janakkalaan, ja keväällä 2002 avataan 
ensimmäiset myymälät. Lidlin odotetaan avaavan Suomeen yhteensä 150-200 myymälää koko maan 
alueelle. Tarkkoja tietoja Lidlin liiketoiminnasta ja suunnitelmista Suomen markkinoilla on melko 
vaikeaa saada, koska ketjun ulkopuolinen tiedotus on niukkaa, (mt.)

Alankomaat. Alankomaiden päivittäistavarakaupan ominaispiirteitä ovat myymälöiden 

vähenevä lukumäärä, kaupparyhmittymien sekä myymäläkonseptien välisen kilpailun 

kiristyminen, kaupan ja teollisuuden osapuolien tiivis yhteistyö, modernit 

varastonhallintajäijestelmät sekä toimialan kansainvälistyminen (McGoldrick & Davies 1995, 

27). Alankomaiden päivittäistavarakaupan markkinat eroavat mm. Englannin, Saksan ja 

Ranskan markkinoista siten, että hypermarkettien merkitys on siellä huomattavasti pienempi 

(Cooper ym. 1995, 111). A.C. Nielsenin tilastojen mukaan hypermarkettien osuus 

Alankomaiden päivittäistavaramyymälöiden lukumäärästä vuonna 1994 oli vain 0,6% ja 

osuus kokonaisliikevaihdosta oli 5,2%.

Alankomaiden päivittäistavarakaupan taijontaketjun hallinnan ratkaisuille on ollut ominaista 

jakelukeskuksien perustaminen, mutta Englannin markkinoilla tapahtunutta fyysisten 

logistiikkatoimintojen laajamittaista ulkoistamista ei ole tapahtunut, (mt.) Seuraavassa 

tarkastellaan Alankomaiden suurimman päivittäistavarakaupparyhmittymän, Aholdin, 

liiketoimintaa.

Case Ahold. Ahold on pääasiassa vähittäiskauppaa harjoittava ryhmittymä, joka on perustettu 
Alankomaissa. Ryhmittymällä on n. 8.500 päivittäistavaramyymälää Euroopassa, Yhdysvalloissa, 
Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa. Aholdin kansainvälinen liikevaihto vuonna 2000 oli 52 
miljardia euroa. Euroopassa Aholdilla on n. 6.300 myymälää 11 maassa, ja näiden yhteenlaskettu 
liikevaihto vuonna 2000 oli 16,6 miljardia euroa. (Ahold Online)
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Alankomaissa Ahold toimii neljällä eri myymäläketjulla, joihin kuuluu yhteensä n. 2.400 myymälää. 
Ryhmittymän päivittäistavarakaupan liikevaihto Alankomaissa vuonna 2000 oli 9,6 miljardia euroa 
(Ahold Online). Merkittävin ryhmittymän myymäläketjuista on supermarketteihin keskittynyt Albert 
Heijn, jonka myymälät ovat pinta-alaltaan n. 300 - 3000 m2 (Cooper ym. 1995, 117-119).

Ahold pyrkii luomaan volyymietua hankinnassa ja logistiikassa kansainvälisen liiketoimintansa kautta. 
Albert Heijnin kohdalla toteutetut logistiikkaratkaisut ovat tyypillisiä Alankomaiden 
monimyymäläketjuille. Ketju vastaa itse terminaalitoiminnoista, ja vuonna 1995 sillä oli 11 
terminaalia, joiden kautta toimitettiin n. 80% supermarkettien kaikista toimituksista, (mt.)

Ruotsi. Ruotsin päivittäistavarakaupan markkinoilla on samoja ominaispiirteitä Suomen 

markkinoiden kanssa: toimialaa leimaavat ketjuuntuminen, tukku- ja vähittäiskaupan 

keskittyminen, suurten myymälöiden merkityksen kasvu sekä kansainvälistyminen. (Luuppala 
1995, 36).

Ruotsissa on väestön määrään nähden vähemmän hypermarketteja kuin Suomessa (LTT 1996, 

33) A.C. Nielsenin tilastojen mukaan hypermarkettien osuus Ruotsin päivittäis

tavaramyymälöiden lukumäärästä vuonna 1994 oli 1,8% ja osuus myymälöiden liikevaihdosta 
vuonna 1995 oli 12,4%.

Seuraavassa tarkastellaan Ruotsin kahden suurimman päivittäistavarakaupan ryhmittymän, 

ICA:n ja KF:n, liiketoimintaa.

Case ICA. ICA Ahold on Pohjoismaiden suurin päivittäistavarakaupan ryhmittymä, jolla on yhteensä 
4 600 myymälää Ruotsissa, Noijassa, Tanskassa ja Baltian maissa. ICA Aholdin pääomistajana on 
vuoden 2000 toukokuusta lähtien ollut kansainvälinen vähittäiskaupparyhmittymä Ahold, jolla on ICA 
Ahold holding-yhtiön kautta 50% omistusosuus ICA Aholdista. ICA-kauppiaat omistavat 
yhteisyrityksestä 30% ja norjalainen Canica loput 20%. (ICA Online, Ihanus 2000)

ICA toimii Ruotsin markkinoilla Suomen К-ryhmän tapaan itsenäisten kauppiaiden ryhmittymänä, 
jolla on keskitetty hankintayhtiö. ICA organisoi Ruotsin myymälänsä vuoden 1999 aikana viiteen eri 
konseptiin, joita ovat ICA Närä, ICA Plus, ICA Storbutik, Maxi ICA ja RIMI. Vuonna 1999 ICA- 
ryhmän markkinaosuus Ruotsin päivittäistavarakaupasta oli 34,8%. (Ihanus 2000, A.C. Nielsen)

Maxi ICA on ryhmittymän hypermarketketju, johon kuuluu 23 myymälää. Maxi ICA -ketjun osuus 
koko ryhmittymän liikevaihdosta vuonna 2000 oli 10%. Maxi ICA:n tuotevalikoima sisältää noin 35 
000 nimikettä, ja valikoimassa on painotettu tuoretuotteiden osuutta. Maxi ICA -myymälän pinta-ala 
on yli 5 000 m2, ja yhden myymälän liikevaihto vaihtelee 140-500 miljoonan Ruotsin kruunun välillä. 
(ICA Online)

ICA on pyrkinyt logistiikkaratkaisuissaan lisäämään yhteistuontia kilpailijoiden kanssa, kehittämään 
terminaalitoimintoja sekä koordinoimaan hedelmä- ja vihannestuotteiden jakelua. Ryhmittymä on 
pemstanut uusia aluevarastoja sekä Ruotsiin että Norjaan, ja vuoden 2000 aikana kaikki Ruotsin ja 
Norjan hankintatoiminnot siirrettiin keskitetyn hankintayksikön hallintaan (ml.)
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Case KF. KF (Kooperationen Förbundet) on Ruotsin suurin osuustoiminnallinen vähittäiskaupan 
ryhmittymä, jonka markkinaosuus Ruotsin päivittäistavarakaupasta vuonna 1999 oli 19,4% (A.C. 
Nielsen). KF koostuu 75 osuuskunnasta, joihin kuuluu yhteensä 2,6 miljoonaa asiakasomistajaa. (KF 
Online)

KF:n logistiikkaratkaisut perustuvat keskitettyyn terminaalijakeluun koko Ruotsin alueella. Tällä 
hetkellä ryhmittymän terminaaliverkostoon kuuluu seitsemän terminaalia, mutta syksyn 2001 aikana 
terminaalien lukumäärä on tarkoitus supistaa neljään pääterminaaliin. Pääterminaalien lisäksi KF:n 
jakeluverkostoon kuuluu tuoretuotetoimitusten käsittelypisteitä sekä kuormien yhdistelypisteitä. 
Ryhmittymän logistiikkatoimintojen painopistealueita ovat ympäristövaikutuksien huomioiminen sekä 
paluulogistiikan tehostaminen. (KF Online)
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Liite 2. TOIMINTOLASKENTAMALLIN LÄHTÖTIEDOT JA OLETUKSET

Tässä liitteessä esitetään tutkielman luvussa 4 muodostetun toimintolaskentamallin lähtötiedot 
ja mallissa tehdyt oletukset.

Myymälät

■ Tarkastelualueella on 366 myymälää, joiden jakautuminen eri myymälätyyppeihin kuvataan 
seuraavassa taulukossa. Taulukossa esitetään myös myymälätyypeittäin yhden myymälän 
keskimääräiset lihateollisuuden tuotteiden toimitusmäärät viikkotasolla

Myymälätyyppi Lukumäärä Prosenttiosuus
lukumäärästä

Lihateollisuuden
tuotteet/myymälä/

viikko
Yhteensä/kaikki
myymälät/viikko

Hypermarket 22 6% 10000 kq 220000 kq
Supermarket 90 25% 4500 kq 405000 kq

Valintamyymälä 187 51% 3000 kq 561000 kq
Pienmyymälä 67 18% 750 kq 50250 kq

Yhteensä 366 100% 1236250 kq

■ Myymälät kuuluvat neljään eri kaupparyhmittymään
■ Myymälätoimituksia on 5 krt/vko

■ Varastointikustannus myymälöissä on vakio

■ Tavarankäsittelytoimintojen (vastaanotto, varastointi ja hyllytys) nopeus myymälöissä on vakio 
Terminaalit

■ Myymälöitä palvelee tarkasteltavalla alueella nykyisessä ratkaisussa kolme kaupan hankinta- ja 
logistiikkayhtiöiden terminaalia ja eriytetyssä ratkaisussa neljä terminaalia (kaupan terminaalien 
lisäksi yksi kaikkien ryhmittymien hypermarketteja palveleva terminaali)

■ Kaikki mallissa tarkasteltavat terminaalit sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, kehä III-tien varrella

■ Hypermarketeille eriytettävän ratkaisun terminaalin kapasiteetti ei ole rajoite

■ Tavarankäsittelytoimintojen (vastaanotto ja keräily) nopeus terminaaleissa on vakio (kg/h) 
Tavarantoimittajat

■ Mallissa tarkastellaan kuutta lihateollisuuden yritystä

■ Tarkasteltavien tavarantoimittajien yhteinen osuus on 90% kokonaismarkkinoista

■ Keräilytoimintojen nopeus tuotantolaitoksilla on vakio (kg/h)

■ Mallissa huomioidaan tavarantoimittajien tuotantolaitosten sijainnit ja markkinaosuudet, jotka 
esitetään seuraavassa taulukossa
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Tavarantoimittaja
Tuotanto
laitoksen

sijainti

Keskimääräinen 
etäisyys terminaaleista Markkinaosuus

Liha 1 Seinäjoki 370 km 30%

Liha 2 Vantaa 15 km 30%

Liha 3 Tampere 170 km 15%
Liha 4 Kannus 470 km 6%
Liha 5 Pietarsaari 480 km 5%

Liha 6 Mikkeli 200 km 4%

Kuljetukset

■ Kuljetusajoneuvojen kapasiteetti on vakio (kaksiakselinen jakeluauto 5 000 kg/17 lavaa, täysperä- 
vaunuyhdistelmä 13 000 kg/46 lavaa

■ Kuljetuskapasiteetti ei ole rajoite (koko kalusto on ulkoistettu)

■ Kuljetusnopeus on vakio: siirtokuljetuksissa 40 km/h ja jakelukuljetuksissa 15 km/h

■ Kuljetusnopeuksissa on huomioitu lastaukset, purut, odotukset ja tauot

■ Kuljetuskustannus on vakio ( 10 mk/km), ja kuorman koko ei vaikuta siihen

■ Yhdelle lavalle mahtuu 35 laatikkoa (280 kg) pienten myymälöiden jakelukuljetuksissa ja 50 
laatikkoa (400 kg) hypermarkettien jakelukuljetuksissa sekä siirtokuljetuksissa

■ Eriytetyssä ratkaisussa hypermarkettien tuotteiden siirtokuljetukset toteutetaan pääkaupunki
seudulla sijaitsevaan terminaaliin ja muiden myymälöiden tuotteiden siirtokuljetukset kuten 
aikaisemmin

■ Nykyisin siirtokuljetukset toteutetaan täysperävaunuyhdistelmällä. Jakelukuljetukset toteutetaan 
pääosin kaksiakselisella jakeluautolla ja oletuksena on, että nykyisin vain hypermarket-toimitukset 
toteutetaan täysperävaunuyhdistelmällä

■ Eriytetyn ratkaisun siirto- ja jakelukuljetukset toteutetaan täysperävaunuyhdistelmällä

■ Yhden jakelukuljetusreitin pituus lasketaan kuljetusajoneuvojen kapasiteettien, keskimääräisen 
myymälän päivittäisen toimitusmäärän ja oletettujen etäisyyksien perusteella

■ Yhden jakelukuljetusreitin myymälät sijaitsevat keskimäärin 15 km:n etäisyydellä toisistaan sekä 
jakeluterminaalista

Muut lähtötiedot ja oletukset

» Kysynnässä huomioidaan viikonpäivittäinen vaihtelu (jakauma viikonpäivittäin: ma 20%, ti 15%, 
ke 15%, to 20%, pe 30%), vaihtelu on kaikilla myymälätyypeillä sama

■ Työvoimakustannus on vakio (60 mk/h)

■ Yksi lihalaatikko painaa 8 kg
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Liite 3: Toimintolaskentamallin laskentakohdekohtaiset toimintakustannukset

Laskentakohdekohtaiset toimintokustannukset: JAKELUALUE
Nykyinen ratkaisu Toimintoajurien laskentakohde- Toimintoajurien Laskentakohteen
Toiminto Toimintokoht. kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus

kustannus Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 154530 - 309062 - 50000
Siirtokuljetus 100000 - 15091 0
Jakelukuljetus 100000 29498 29498 100000,00
Hyllytys 100000 154530 - 154530 - 100000,00

400000 250000
Skenaario Toimintokoht. Toimintoajurien iaskentakohde- Toimintoajurien Laskentakohteen
Toiminto kustannus kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus

Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 154530 - 309062 - 50000
Siirtokuljetus 100000 - 27432 0
Jakelukuljetus 100000 31380 31380 100000
Hyllytys 100000 154530 - 154530 - 100000

400000 250000

Laskentakohdekohtaiset toimintokustannukset: JAKELUKULJETUS REITTI
Nykyinen ratkaisu Toimintoajurien Iaskentakohde- Toimintoajurien Laskentakohteen
Toiminto Toimintokoht. kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus

kustannus Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 - 309062 -
Siirtokuljetus 100000 - 15091
Jakelukuljetus 100000 1071 29498 3630,8
Hyllytys 100000 5659 - 154531 - 3662,0

7292,8
Skenaario Toimintokoht. Toimintoajurien Iaskentakohde- Toimintoajurien Laskentakohteen
Pienet myym. kustannus kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus
Toiminto Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 - 309062 -
Siirtokuljetus 1000Ö0 - 27432
Jakelukuljetus 100000 608 31380 1937,5
Hyllytys 100000 2590 - 154531 - 1676,0

3613,6
Toimintokoht. Toimintoajurien lask entak ohde- Toimintoajurien Laskentakohteen

Hyperit kustannus kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus
Toiminto Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 - 309062 -
Siirtokuljetus 100000 - 27432
Jakelukuljetus 100000 560 31380 1784,6
Hyllytys 100000 8088 - 154531 - 5233,9

7018,5
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Laskentakohdekohtaiset toimintokustannukset: SIIRTOKULJETUKSET
Nykyinen ratkaisu Toimintoajurien laskentakohde- Toimintoajurien Laskentakohteen
Toiminto Toimintokoht. kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus

kustannus Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 - 309062 -
Siirtokuljetus 100000 16893 16893 100000,0
Jakelukuljetus 100000 - 27883
Hyllytys 100000 - 154531 -

100000,0
Skenaario Toimintokoht. Toimintoajurien laskentakohde- Toimintoajurien Laskentakohteen
Pienet myym. kustannus kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus
Toiminto Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 - 309062 -
Siirtokuljetus 100000 16799 27432 61238,7
Jakelukuljetus 100000 - 31380
Hyllytys 100000 - 154531 -

61238,7
Toimintokoht. Toimintoajurien laskentakohde- Toimintoajurien Laskentakohteen

Hyperit kustannus kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus
Toiminto Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 - 309062 -
Siirtokuljetus 100000 10633 27432 38761,3
Jakelukuljetus 100000 - 31380
Hyllytys 100000 - 154531 -

38761,3

Laskentakohdekohtaiset toimintokustannukset: SIIRTOKULJETUSREITTI
Nykyinen ratkaisu Toimintoajurien laskentakohde- Toimintoajurien Laskentakohteen

Toiminto Toimintokoht. kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus
kustannus Laatikot Km Laatikot Km

Keräily 100000 - 309062 -
Siirtokuljetus 100000 2816 16893 16669,6
Jakelukuljetus 100000 - 27883
Hyllytys 100000 - 154531 -

16669,6
Skenaario Toimintokoht. Toimintoajurien laskentakohde- Toimintoajurien Laskentakohteen
Pienet myym. kustannus kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus
Toiminto Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 - 309062 -
Siirtokuljetus 100000 2800 27432 10207,1
Jakelukuljetus 100000 - 31380
Hyllytys 100000 - 154531 -

10207,1
Toimintokoht. Toimintoajurien laskentakohde- Toimintoajurien Laskentakohteen

Hyperit kustannus kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus
Toiminto Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 - 309062 -
Siirtokuljetus 100000 1772 27432 6459,6
Jakelukuljetus 100000 - 31380
Hyllytys 100000 - 154531 -

6459,6
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Laskentakohdekohtaiset toimintokustannukset: TAVARANTOIMITTAJAN LÄHETTÄMÖ
Nykyinen ratkaisu Toimintoajuhen laskentakohde- Toimintoajuhen Laskentakohteen
Toiminto Toimintokoht. kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus

kustannus Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 25755 - 309062 - 8333,3
Siirtokuljetus 100000 - - - 15091
Jakelukuljetus 100000 - - - 27883
Hyllytys 100000 - - 154531 -

8333,3
Skenaario Toimintokoht. Toimintoajuhen laskentakohde- Toimintoajuhen Laskentakohteen
Pienet myym. kustannus kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus
Toiminto Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 23995 - 309062 - 7763,8
Siirtokuljetus 100000 - - - 27432
Jakelukuljetus 100000 - - - 31380
Hyllytys 100000 - - 154531 -

7763,8
Toimintokoht. Toimintoajuhen lask entak ohde- Toimintoajuhen Laskentakohteen

Hyperit kustannus kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus
Toiminto Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 4583 - 309062 - 1482,9
Siirtokuljetus 100000 - - - 27432
Jakelukuljetus 100000 - - - 31380
Hyllytys 100000 - - 154531 -

1482,9

Laskentakohdekohtaiset toimintokustannukset: TERMINAALI
Nykyinen ratkaisu Toimintoajuhen laskentakohde- Toimintoajuhen Laskentakohteen
Toiminto Toimintokoht.

kustannus
kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus
Laatikot Km Laatikot Km

Keräily 100000 51510 - 309062 - 16666,6
Siirtokuljetus 100000 - - 15091
Jakelukuljetus 100000 - - 27883
Hyllytys 100000 - - 154531 -

16666,6
Skenaario Toimintokoht. Toimintoajuhen laskentakohde- Toimintoajuhen Laskentakohteen
Pienet myym. kustannus kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus
Toiminto Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 42344 - 309062 - 13700,8
Siirtokuljetus 100000 - - 27432
Jakelukuljetus 100000 - - 31380
Hyllytys 100000 - - 154531 -

13700,8
Toimintokoht. Toimintoajuhen laskentakohde- Toimintoajuhen Laskentakohteen

Hypeht kustannus kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus
Toiminto Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 27500 - 309062 - 8897,9
Siirtokuljetus 100000 - - 27432
Jakelukuljetus 100000 - - 31380
Hyllytys 100000 - - 154531 -

8897,9
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Laskentakohdekohtaiset toimintakustannukset: MYYMÄLÄ
Nykyinen ratkaisu Toimintoajurien lask entak ohde- Toimintoajurien Lask entak ohteen
Toiminto Toimintokoht. kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus

kustannus Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 - - 309062 -
Siirtokuljetus 100000 - - - 15091
Jakelukuljetus 100000 - - - 27883
Hyllytys 100000 422 - 154531 - 273,2

273,2
Skenaario Toimintokoht. Toimintoajurien lask entak ohde- Toimintoajurien Laskentakohteen
Pienet myym. kustannus kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus
Toiminto Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 - - 309062 -
Siirtokuljetus 100000 - - - 27432
Jakelukuljetus 100000 - - - 31380
Hyllytys 100000 369 - 154531 - 238,8

238,8
Toimintokoht. Toimintoajurien laskentak ohde- Toimintoajurien Laskentakohteen

Hyperit kustannus kohtainen määrä kokonaismäärä kustannus
Toiminto Laatikot Km Laatikot Km
Keräily 100000 - - 309062 -
Siirtokuljetus 100000 - - - 27432
Jakelukuljetus 100000 - - - 31380
Hyllytys 100000 1250 - 154531 - 808,9

808,9
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Liite 4. PERUSTIEDOT HAASTATTELUTUTKIMUKSEN KOHDEYRITYKSISTÄ

Tässä liitteessä esitellään haastattelututkimuksessa mukana olleiden yritysten liiketoiminta 

yleisesti sekä tarkemmin koskien tutkimusaluetta, hypermarkettien ja tuoretuotteiden 

taijontaketjun hallinnan ratkaisuja. Ensin esitellään teollisuuden yritykset ja tämän jälkeen 
kaupan yritykset.

Atria Oyj on Helsingin Pörssissä noteerattu , Suomen suurin lihanjalostusta harjoittava yritys. 

Atria-konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli 3 661 miljoonaa markkaa, missä oli kasvua 

edelliseen vuoteen 10,4%. A.C. Nielsenin ScanTrack -tutkimuksen mukaan yhtiön 

markkinaosuus Suomen lihateollisuuden markkinoista vuonna 2000 oli 21,9%. Atria 

määrittelee toiminta-ajatuksekseen kehittää, valmistaa ja markkinoida asiakkaiden ja 

kuluttajien tarpeisiin ja suomalaiseen lihantuotantoon pohjautuen lihaa, lihapohjaisia 

valmisteita ja ruokia sekä niihin liittyviä palveluja. Atria Oyj:n liiketoiminta-alueita ovat 

teurastamo- ja leikkaamoteollisuus, liharaaka-aineen jatkojalostus, valmisruokateollisuus, 

kuluttajapakatun lihan valmistus sekä siipikarjalihan jalostus. Atria-konserniin kuuluu kaksi 

tytäryhtiötä, Lithells AB sekä Liha ja Säilyke Oy, sekä muita osakkuusyhtiöitä. Atrialla on 

omat tuotantolaitokset Nurmossa, Kuopiossa ja Kauhajoella, tytäryhtiöillä on lisäksi omia 

tuotantolaitoksia Suomessa ja Ruotsissa (Atria, 2001).

Atria on osakkaana kolmen eri lihateollisuuden yrityksen omistamassa 

logistiikkapalveluyritys Tuoretie Oy:ssä, jossa Atrian lisäksi muina omistajina ovat 

Säätiöinen Oy sekä Pouttu Oy. Tuoretie vastaa Atrian kuljetus- sekä terminaalitoiminnoista 

ostamalla palvelut edelleen alihankintana. Atrian logistiikkajärjestelmää uudistettiin vuonna 

2000, kun yhtiö avasi Nurmon tuotantolaitoksen yhteyteen logistiikkakeskuksen. 

Uudistuksella yhtiö pyrkii reagoimaan tuotantomäärien kasvuun, kaupan laajenevaan 

tuotevalikoimaan sekä kiristyviin kiertonopeus- ja tuoreusvaatimuksiin. Atrialla on 

tilauskeskus Seinäjoella, ja yhtiö pyrkii vastaamaan tilausten lisääntyvään määrään ja kaupan 

keskusliikkeiden sähköisiin tilausjärjestelmiin siirtymiseen kehittämällä tilauskeskuksensa 

toimintaa, (mt.) Tutkimuksen yhteydessä haastateltiin Atrian logistiikkajohtaja Erkki Muilua.

HK Ruokatalo Oyj on Helsingin Pörssissä noteerattu, Suomen toiseksi suurin lihateollisuuden 

yritys. Yhtiön liikevaihto vuonna 2000 oli 3,0 miljardia markkaa, missä oli kasvua edelliseen 

vuoteen 3,8%. Yhtiö määrittelee toiminta-aj atuksekseen taloudellisen lisäarvon tuottamisen 

omistajille yhdistämällä ruokien laatutietoisen tuotannon, henkilöstön ammattitaidon, vahvat 

tuotemerkit sekä kuluttaja-ja asiakaslähtöisen toiminnan (HK Ruokatalo, 2001).
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HK Ruokatalolla on liiketoimintaa Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Suomessa 

yhtiöllä on kahdeksan tuotantolaitosta, joista viidessä tuotetaan lihaa, lihavalmisteita sekä 

valmisruokia ja kolmessa siipikaijanlihatuotteita, joitakin valmisruokia sekä leipomotuotteita. 

Vantaan ja Tampereen tuotantolaitosten yhteydessä sijaitsevat yhtiön pääterminaalit, joihin 

tuotteet toimitetaan muiden tuotantolaitosten yhteydessä sijaitsevista lähetyspisteistä. Näiden 

lisäksi yhtiö ostaa terminaalipalveluja logistiikkapalveluyritykseltä, jonka terminaali sijaitsee 

Vantaalla (mt.).

HK Ruokatalo on ulkoistanut koko kuljetuskalustonsa. Vuoden 2000 lopussa yksinomaan HK 

Ruokatalon tuotteita kuljettavia autoja oli noin 80 kappaletta, ja tämän lisäksi yhtiöllä on noin 

30 muuta kuljetussopimuskumppania. Food Kuljetus Oy vastaa yhtiön kuljetusresurssien 

hankinnasta, kuljetustaksoista, kuljetusten sopimus- ja laatuasioista sekä yhteyksistä 

viranomaisiin. Tutkimuksen yhteydessä haastateltiin HK Ruokatalon tuotantojohtaja Jari 

Leijaa.

Saarioinen Oy on Suomen kolmanneksi suurin lihateollisuuden yritys. Yhtiön liikevaihto 

vuonna 2000 oli 1 490 miljoonaa markkaa, missä oli kasvua edelliseen vuoteen 7,2%. 

Saarioisten myynti jakautuu sektoreittain vähittäiskauppamyyntiin (61%), suurkeittiömyyntiin 

(31%), teollisuusmyyntiin (5%) ja muuhun myyntiin (3%). Saarioinen-konsemin liiketoiminta 

on jaettu neljään eri yhtiöön tuotesektoreittain, jotka ovat suuruusjärjestyksessä myynnin 

jakautumisen suhteen Ruoka-Saarioinen Oy (41%), Liha-Saarioinen Oy (39%), Saarioisten 

Säilyke Oy (17%) sekä Oy Sun Ice Ab (3%) (Saarioinen, 2001).

Saarioisten jakelujärjestelmään kuuluu kuusi tuotantolaitosten yhteydessä olevaa lähettämöä, 

joista tuotteet kuljetetaan joko yksityiseen terminaaliin tai kaupan yritysten hallinnoimaan 

terminaaliin ja sieltä edelleen myymälään. Saarioinen on osakkaana kolmen eri 

lihateollisuusyrityksen yhdessä omistamassa logistiikkapalveluyritys Tuoretie Oy:ssä, jolle 

yhtiö on ulkoistanut kaikki fyysiset logistiikkatoimintonsa. Tuoretie Oy:n toiminta perustuu 

kuljetus- ja varastointipalveluihin, jotka se ostaa edelleen alihankkijoilta. Sähköisten 

tilausjärjestelmien käyttö on lisääntynyt Saarioisilla voimakkaasti viime vuosina. 

Tutkimuksen yhteydessä haastateltiin Saarioinen Oy:n kuljetuspäällikkö Satu Haapalaa.

Valio Oy on Suomen suurin meijeriteollisuuden yritys, jonka omistavat 33 suomalaista 

maidontuottajien maidon keräilyä tai jalostusta harjoittavaa yhteisöä. Yritys määrittelee 

tehtäväkseen jalostaa ja markkinoida maitovalmisteita kuluttaja- ja asiakaslähtöisesti 

kotimaassa ja ulkomailla siten, että se mahdollistaa toiminnallaan maidontuottajien
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kannattavan ja pitkäjänteisen elinkeinonhanoittamisen. Valio-konsernin, johon kuuluu Valio 

Oy:n lisäksi yhdeksän tytäryhtiötä, liikevaihto vuonna 2000 oli 8 215 miljoonaa markkaa. 

Tästä Valio Oy:n osuus oli 7 433 miljoonaa markkaa. Valio-konsernin liiketoiminta on jaettu 

viiteen liiketoimintayksikköön, jotka ovat kotimaan myynti ja markkinointi, 

ulkomaantoiminnot, tuotanto, materiaalitoiminnot sekä konsernihallinto.

Valion osuus Suomen meijeriteollisuuden markkinoista vuonna 2000 oli n. 70%, luku 

vaihtelee hiukan riippuen mittaustavasta. Hallitsevaan markkina-asemaan liittyen 

kilpailuvirasto on asettanut Valiolle erilaisia määräyksiä, näistä eräänä esimerkkinä on Valion 

velvollisuus myydä oman jakeluverkostonsa piirissä jakelupalvelulta pienemmille 

kilpailijoilleen (Valio, 2001).

Valio on Suomen suurin tuoretuotteiden ja pakasteiden jakelija kilomääräisesti mitattuna, 

vuositasolla Valion jakelujärjestelmässä kuljetetaan tavaraa yhteensä n. 900 miljoonaa kiloa. 

Valio on jakanut Suomen yhdeksään jakelualueeseen, joissa jokaisessa sijaitsee 

tuoretuotantolaitoksen yhteydessä oleva jakeluvarasto. Tuoretuotevarastojen lisäksi Valiolla 

on neljä kiinteiden tuotteiden varastoa sekä yksi keskitetty pakastevarasto. Valion 

päivittäistavaramyymäläjakelu perustuu suoratoimituksiin, jotka hoidetaan yhtiön itse 

kontrolloimalla, lähes täysin ulkoistetulla kuljetuskalustolla, johon kuuluu n. 200 

liikennöitsijää ja n. 300 autoa. Valion toimitukset eivät kierrä tarjontaketjun muiden 

osapuolten hallussa olevien terminaalien kautta, tähän on perusteena tuotteiden luonne sekä 

Valion suuret jakeluvolyymit. Valio on kehittänyt yhdessä muiden elintarviketeollisuuden 

yritysten kanssa kaupan käyttöön oman sähköisen tilausvälineen, joka on ollut ensimmäisiä 

vastaavassa laajuudessa käytettyjä sähköisiä tilausvälineitä. Tutkimuksen yhteydessä 

haastateltiin Valion materiaalitoiminnoista vastaavaa johtaja Markku Määttästä.

Ingman Foods Oy Ab on Suomen toiseksi suurin meijeriteollisuuden yritys, joka on Ingman 

Group-konsemin täysin omistama tytäryhtiö. Vuonna 2000 Ingman Foodsin liikevaihto oli 1 

254 miljoonaa markkaa, missä oli kasvua edelliseen vuoteen 11,7%. Ingman Foods 

määrittelee toiminta-ajatuksekseen keskittyä korkealuokkaisiin ja turvallisiin, kotimaassa 

tuotettuihin maitopohjaisiin tuotteisiin ja täydentäviin, samaan tuotantoteknologiaan sopiviin 

tuotteisiin. Ingman Foods Oy koostuu emoyhtiön lisäksi tytäryhtiöistä, joita ovat Ranuan 

Meijeri Oy, Kiteen Meijeri Oy, Halkivahan Meijeri Oy, Jk Juusto Kaira Oy, Pohjanmaan 

Juusto Oy sekä UAB Ingman Vega. Lisäksi konserniin kuuluu Ingman Foods Sverige AB 

(Ingman Foods, 2001).
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Ingman Foodsilla on tuotantoa Sipoossa, Lapinjärvellä, Kuusamossa, Ranualla, Ylivieskassa, 

Kiteellä ja Urjalassa. Yhtiön toimitusterminaalit sijaitsevat Kouvolassa, Kuopiossa, 

Maarianhaminassa, Oulussa, Sipoossa, Tampereella ja Turussa. Terminaalitoimintojen osalta 

Ingman Foods on ulkoistanut osan keräilytoiminnoista ja kuljetuskalustosta. Tällä hetkellä 

yhtiö toteuttaa omalla kuljetuskalustollaan jakelusta noin neljänneksen. Tutkimuksen 

yhteydessä haastateltiin Ingman Foodsin materiaalipäällikkö Tapani Virkamäkeä.

S-ryhmä on osuustoiminnallinen kaupan ryhmittymä, jonka muodostavat 23 osuuskauppaa ja 

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) tytäryhtiöineen. S-ryhmän liiketoiminnan 

lähtökohtana on tuottaa palveluja ja etuja sitoutuneille asiakasomistajilleen, ja se harjoittaa 

päivittäis- ja erikoistavarakauppaa, tavaratalokauppaa, hotelli- ja ravintolatoimintaa, rauta- 

maatalouskauppaa, autokauppaa sekä huoltamotoimintaa. Ryhmän päivittäistavarakaupan 

myynti vuonna 2000 oli 17 mrd. markkaa, jossa oli nousua edellisvuoteen 6,8%. (SOK, 2001) 

S-ryhmän markkinaosuus Suomen päivittäistavarakaupan markkinoista vuonna 2000 oli 

28,9%, missä oli kasvua edelliseen vuoteen 1,1% (A.C. Nielsen, 2001).

S-ryhmän eri myymäläkonsepteihin kuului vuoden 2000 lopussa 604 yksittäistä myymälää, 

joiden lukumäärän jakautuminen on kuvattu seuraavassa taulukossa. S-ryhmässä oli 

hypermarketeiksi luokiteltavia Prisma-myymälöitä vuoden 2000 lopussa 38 kappaletta 

(kesäkuussa 2001 42 kappaletta). Prismojen yhteenlaskettu myynti vuonna 2000 oli 8 163 

milj. markkaa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 14,4% (SOK, 2001).

S-ryhmä omistaa tasaosuuksin Tradeka/Elanto -ryhmän kanssa hankinta- ja logistiikkayritys 

Inex Partners Oy:n, joka vastaa suurelta osin S-ryhmän valikoima-, hankinta- ja 

logistiikkatoiminnoista. Tutkimusalueeseen liittyen on hyvä mainita, että S-ryhmä ja sen 

alueosuuskaupat vastaavat itse kotimaisten lihatuotteiden valikoima- ja hankintapäätöksistä. 

Inex Partnersin terminaalien kautta jaellaan suurin osa myymälöihin toimitettavista 

päivittäistavaroista. Inex Partnerein liiketoiminta esitellään tarkemmin omassa luvussaan. 

Tutkimuksen yhteydessä haastateltiin SOK:n tuoretuotteista vastaavaa valikoimapäällikkö 

Antti Paavilaista.
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Myymälätyyppi Lukumäärä

Hypermarketit 38

Tavaratalot 19

Supermarketit, isot 123

Supermarketit, pienet 154

Valintamyymälät, isot 172

Valintamyymälät, pienet 73

Pienmyymälät 25
Yhteensä 604

Tradeka Oy, Osuuskunta Ekan seuraaja, on valtakunnallinen vähittäiskauppayritys, joka 

toimii pääkaupunkiseudulla yhteistyössä Osuusliike Elannon kanssa. Yhteistoimintaa varten 

yritykset ovat perustaneet Ketjuetu Oy:n, joka hoitaa keskitetysti molempien yritysten 

vähittäiskaupan ohjausta koko Suomen alueella. Tradeka ja Elanto ovat tehneet yhteistyötä 

vuodesta 1995 lähtien, ja molemmat yritykset omistavat omat myymälänsä. Tradeka/Elanto - 

ryhmittymän päivittäistavarakaupan liikevaihto vuonna 2000 oli 7 286 miljoonaa markkaa, ja 
sen markkinaosuus oli 12,4% (Tradeka, 2001).

Vuoden 2000 lopussa ryhmittymällä oli yhteensä 580 päivittäistavaramyymälää, jotka 

koostuivat Euro- ja Maximarketeista, Valintataloista ja Siwoista. Myymälöiden lukumäärän 

jakautuminen on kuvattu seuraavassa taulukossa. Euromarket/Maxi -ketjussa on 24 

myymälää, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 2 494 miljoonaa markkaa. Kuten taulukosta 

käy ilmi, A. C. Nielsenin myymälämääritelmän (ks. luku 2) mukaisesti näistä 14 myymälää 
täyttää hypermarketin kriteerit.

Tradeka/Elanto -ryhmä omistaa tasaosuudella S-ryhmän kanssa hankinta- ja logistiikkayhtiö 

Inex Partners Oy:n, joka vastaa ryhmän fyysisistä logistiikkatoiminnoista. Kaikkien 

myymälöiden jakelu hoidetaan pääsääntöisesti Inex Partners Oy:n alueterminaalien kautta. 

Inex Partnersin liiketoiminta esitellään raportissa tarkemmin omassa luvussaan. Tutkimuksen 

yhteydessä haastateltiin Ketjuetu Oy:n suunnittelupäällikkö Jussi Tolvasta.
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Myymälätyyppi Lukumäärä

Hypermarkets 14

Tavaratalot 9

Supermarketit, isot 11

Supermarketit, pienet 75

Valintamyymälät, isot 215

Valintamyymälät, pienet 215

Pienmyymälät 41

Yhteensä 580

Suomen Spar Oyj on Helsingin Pörssin I-listalla noteerattu yhtiö, joka määrittelee 

tehtäväkseen päivittäistavarakaupan ketjukonseptien, myymäläverkoston, valikoimien ja 

markkinoinnin kehittämisen sekä Spar-ryhmän ostotoimintojen ja yhteistoiminnan 

kehittämisen. Vuonna 2000 Suomen Spar Oyj:n liikevaihto oli 5 357 miljoonaa markkaa, ja 

sen markkinaosuus Suomen päivittäistavarakaupasta oli 9,1% (muutos edelliseen vuoteen - 

0,5%). Suomen Sparin pääomistaja ja emoyhtiö on ruotsalainen päivittäistavaroiden tukku- ja 

vähittäiskauppayhtiö Axfood AB, joka hankki vuoden 2000 toukokuussa 65,9% yhtiön 

osakkeiden äänimäärästä (Suomen Spar, 2001).

Spar-ryhmän myymäläverkostoon kuului vuoden 2000 lopussa 324 myymälää (A. C. Nielsen, 

2001). Myymälöiden jakautuminen eri tyyppeihin on kuvattu seuraavassa taulukossa. 

Eurospar-ketjuun kuului vuoden 2000 lopussa 11 myymälää, joiden yhteenlaskettu liikevaihto 

oli 523 miljoonaa markkaa. Kaikkien Eurospar-myymälöiden myyntipinta-ala oli 

tarkasteluhetkellä alle 2 500 neliömetriä, joten ne eivät täytä A.C. Nielsenin hypermarket- 

kriteeriä. Myymälöiden omistajuus on jakaantunut siten, että Eurospar-, Spar Express- ja 

Rabatti-myymälät ovat Suomen Sparin omistuksessa ja Spar Market- ja Superspar-myymälät 

pääosin kauppiaillensa omistuksessa. Vuonna 2001 Spar-myymälät ryhmiteltiin kahteen 

ketjuun, Spariin ja Eurospariin.

Suomen Sparin fyysisistä logistiikkatoiminnoista vastaa sen osakkuusyhtiö Tuko Logistics 

Oy, jonka liiketoiminta esitellään raportissa omassa kappaleessaan. Tutkimuksen yhteydessä 

haastateltiin Suomen Spar Oyj:n Tuotehallinnan kaupallista johtajaa Markku Keltistä.
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Myymälätyyppi Lukumäärä
Hypermarketit

Tavaratalot 1
Supermarketit, isot 57
Supermarketit, pienet 134
Valintamyymälät, isot 126
Valintamyymälät, pienet 3
Pienmyymälät 3

Yhteensä 324

Inex Partners Oy on vähittäiskaupan hankinta- ja logistiikkapalveluihin erikoistunut yhtiö, 

jonka omistavat tasaosuuksin Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ja Osuuskunta Tradeka 

-yhtymä. Vuonna 2000 yhtiön liikevaihto oli 7 923 miljoonaa markkaa, jossa oli kasvua 

edelliseen vuoteen kuusi prosenttia. Liikevaihdosta tuoretuotteiden osuus oli 2 175 miljoonaa 

markkaa. Inex-konsemi, jonka emoyhtiö Inex Partners Oy on, määrittelee toimintansa 

tarkoitukseksi tuottaa asiakkailleen kilpailuetuja tuovia tuotteita ja palveluksia 

kilpailukykyisesti, kustannustehokkaasti ja kannattavasti. Inex Partnersin hankintavastuulla 

olevia tuotteita on n. 13 000 kappaletta, ja yhtiöllä on omia tuotemerkkejä n. 450 kappaletta 
(Inex Partners, 2001).

Inex Partnersin logistiikkaverkosto käsittää päivittäistavaroiden logistiikkakeskuksen Espoon 

Kilossa ja erikoistavaroiden logistiikkakeskuksen Vantaan Hakkilassa sekä neljä 

alueterminaalia Kouvolassa, Lempäälässä, Kuopiossa ja Oulussa. Näiden lisäksi yhtiö ostaa 

terminaalipalveluja ulkopuolisilta logistiikkapalveluyrityksiltä ja yhtiö on ulkoistanut myös 

koko kuljetuskalustonsa. Inex Partners on ottanut käyttöön toiminnanohjauksen 

tietojärjestelmän, jonka avulla yhtiö pyrkii kehittämään toimitusvarmuuttaan sekä 

tehokkuuttaan, (mt.) Tutkimuksen yhteydessä haastateltiin Inex Partnersin toimitusjohtaja 

Martti Haamania sekä logistiikkapäällikkö Jari Pousia.

Tuko Logistics Oy on hankinta- ja logistiikkayhtiö, jonka omistajia ovat Wihuri Oy (49%), 

Suomen Spar Oyj (35%), Stockmann Oyj (11%) sekä Heinon Tukku Oy (5%). Vuonna 2000 

yhtiön liikevaihto oli n. 4 200 miljoonaa markkaa, ja sen tavarantoimittajien lukumäärä on 
noin 1400 kappaletta.
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Tuko Logisticsin terminaaliverkosto koostuu ulkopuolisilta logistiikkapalveluyrityksiltä 

ostetuista terminaalipalveluista, ja käytössä olevien terminaalien lukumäärä on 10-20 

kappaletta, määrä vaihtelee sesonkien ym. tekijöiden mukaan. Tuko Logistics hankkii kaikki 

kuljetustoiminnot ulkopuolisilta kuljetuspalveluyrityksiltä. Tutkimuksen yhteydessä 

haastateltiin Tuko Logisticsin jakelutoiminnoista vastaavaa johtaja Eero Sormaalaa, 

projektipäällikkö Seppo Polojärveä sekä controller Tuula Seereä.

Tutkimukseen sisältyneet myymälähaastattelut suoritettiin kaikkien tutkimuksessa mukana 

olevien kaupan ryhmittymien myymälöissä. Lisäksi tutkimukseen osallistui kaksi Citymarket- 

myymälää (Helsingin Itäkeskus ja Turun Länsikeskus). Haastattelupaikkakuntia olivat 

pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Lahti sekä Oulu. Myymälähaastatteluiden kohdehenkilöt 

pyrittiin valitsemaan siten, että heillä on toimenkuvansa kautta tuntuma päivittäiseen liha- ja 

meijerituotteiden myymälälogistiikkaan. Henkilöiden toimenkuvat vaihtelivat myymälä- 

päälliköstä liha-ja maito-osastojen työntekijöihin, ja tämä vaihtelu koettiin hyväksi tutkimus

tuloksien kattavuuden kannalta.


